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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  58ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު މި ފެށީ .ކޮމިޓިގައި ވަޑައިގެން
މިވަގުތު ތިއްބެވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ،ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ،މަތިވެރި
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަ ރީރު ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ،ކަނޑިތީމު
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަޙީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .ގުރައިދޫ
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ،ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އަދި
އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް .ފުރަތަމަ މި އޮތީ ގާނޫނު ނަންބަރު
( ،9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަ ށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރުން.
އަޅުގަނޑުމެން ކުރީދުވަހުގައި ވާނީ މި ދެ އިޞްލާޙާ މެދުގައި ބަޙުސްތައް ކޮށް އަދި ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމެއް
ފާސްކޮށްފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އަދި ރިޕޯޓު އެކުވައިލާ ފޮނުވައިލުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކުރެވުނު އިތުރު ކަމަކާ ގުޅިގެން
ތި

ބޭފުޅުންނާ އެ މަޝްވަރާކޮށްލައި އެ ބަދަލު ގެނެއުމާ މެދުގައި ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމުމަށް .ހަމަ

އެއާއެކުގައި މިއަދު މި ބިލު ފާސްކޮށް ރިޕޯޓު އަލުން އެކުލަވާލައި ފޮނުވުން ބޭނުމަކީ .އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަވެގެން
މިދިޔަ އެއްކަމަކީ  124ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ގެ ފެށުމުގެ ކުރިއަށް މި ހެޑްލައިނަކަށް މި އިންނަ
"އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޢަމަލު" އެގޮތަށް އިންނަ ތަންކޮޅު މި ހެޑްލައިންގެ ތެރެއަށް އައިއްސި ކަމަށް
ވަނީނަމަ އެއީ ދެ ބާބަކަށް ދާ މާއްދާތަކެއް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި .އެހެންވީމާ ،އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ހިން ގޭ
ޢަމަލުގެ ބަޔަށް މީގައި މި ހިމެނޭ ،އެ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ބައި އޮޓަމެޓިކަލީ ދާނެ .އެހެންވީމާ ،މިބައި މި އަންނަނީ
 124ވަނަ މާއްދާ .އެހެންވީމާ ،ނުގުޅޭތީވެ މިދެންނެވި ގޮތަށް ދެ ބާބެއްގެ ތެރެއަށް އަންނަ ކަމަކަށް ވާއިރުގަ އި
ފުރަތަމަ މި ފާސްކުރެވޭ ބައިގައި އެބައި ހިމަނައިފިއްޔާ އެ ނުގުޅޭ ގޮތަކަށް އިންނަނީ އަކުރެއް އިތުރުވެފަ.
އެހެންވީމާ ،އެ ކަން ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން .އެހެންވީމާ ،އެބައި އުނިކޮށްފައި
އަޅުގަނޑު މެން މި ސުރުޚީ އަލުން ފާސްކުރުމަށް އެކުލަވައިލުމަށް .ކޮމިޓީއާ އިތުރަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .އާދެ! ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ
އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ގެނައުމަށް .އެހެންވީމާ ،މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތަކީ "ތަކްފީރުކުރުމުގެ ޢަމަލާއި މީހެއްގެ
ނަސްލާއި އުފަންވީ ޤައުމާއި ކުލަ އާއި ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ޢަމަލު ".އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން
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އެހާ ބޮޑަށް ނުކުޅެ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ސުރުޚީ ފާސްކުރަން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިހާރު މި ނިމުނީ.
އެހެންވީމާ ،މި އިންނަނީ "ތަކްފީރުކުރުމުގެ ޢަމަލާއި މީހެއްގެ ނަސްލާއި އުފަންވީ ޤައުމާއި ކުލަ އާއި ސިޔާސީ
ވިސްނުމާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ޢަމަލު" މިގޮތަށް މި ސުރުޚީއަށް އެއްބަސްވެވުނީ .ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި ފާސްކުރި އެއީ ތިންވަނަ އަކުރުގައި މި އޮންނަ މުރުތައްދުވުން މާނަކުރުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި އިބާރާތްކޮށް ފާސްކުރި ގޮތަށް ކުޑަ ބަދަލަކާ އެކުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަ މި އަޅަނީ.
މުރުތައްދުވުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަހުލުއްސުއްނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެ ޢަމަލަކީ
މުރުތައްދުވުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމާއިމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލެއް މުސްލިމަކު ކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ
އުސޫލުން ކޯޓުން އެކަން ސާބިތުކޮށް އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ހާލަތަށެވެ .ދެން މިއީ މީގެ ތެރެއިން ކުރީގައި
އަޅުގަނޑުމެން އިބާރާތްކުރިއިރު "އެކަމަށް އިޢުތިރާފްވުމަށް ނުވަތަ" އެހެން އިން އިބާރާތް އަޅުގަނޑުމެން މި
އުނިކޮށްލީ .އެހެންވީމާ  ،އުނިކޮށްލީމާ އޮންނާނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ .މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ
އެންމެފަހުން މި އިބާރާތް މި ކުރެވުނު ގޮތް - 3 .މުރުތައްދުވުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަހުލުއްސުއްނަތި
ވަލްޖަމާޢަތުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެ ޢަމަލަކީ މުރުތައްދުވުމުގެ ޢަމަލެއްކަމާއިމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލެއް
މުސްލިމަކު ކޮށްފި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ...އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ އެ މާއްދާ -3 .މުރުތައްދުވުން ކަމަށް ބުނެފައި
ވަނީ އަހުލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެ ޢަމަލަކީ މުރުތައްދުވުމުގެ ޢަމަލެއްކަމާއިމެދު
ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލެއް މުސްލިމަކު ކޮށްފި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އުސޫލުން ކަމާ
ބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެކަން ސާބިތުކޮށް އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ހާ ލަތުގައެވެ .މި މާއްދާއާ މެދުގައި މި މާނަކުރުމުގައި
ތި ބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިގަނެވުނު ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް މި
ދަނީ 617 .ގެ (ހ)ގެ  6މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލާއެކުގައި މި ދަންނަވާލީ .މުޢާސަލާތީ ވަސީލަތެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކަށް އިސްލާމްދީނަށް ތަޢުހީނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން
މާތްﷲއާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި ޤްރުއާ ނާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާއާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއިމެދު
ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއިމެދު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން .މިއީ އެންމެ
އެންމެފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލާއެކުގައި މި ދަންނަވައިލެވުނީ .އަޅުގަނޑުމެން
ބަލައިގަނެވިއްޖެ .އެހެންކަމުން ،އަޅުގަ ނޑު މިވަގުތު

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މި ބަދަލު

ދެން މުޅި ބިލު އެއީ ކުރީދުވަހުގައި އަޅުގަނޑު ފާސްކުރި

ގޮތަށް މި ބަދަލާ އެކުގައި ފާސްކުރުމަށް މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ .އާދެ! އޮންލައިންކޮށް ޝަހީމް އެބަ އިންނެވި.
ޝަހީމްގެ ވޯޓު ދެއްވާ ގޮތެއް ބަލާލަން ބޭނުންވޭ .އާދެ!
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  58ވަނަ ބައްދަލުވުން

ކަނޑިތީމުގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ޔޭސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލި ބިލު އިއްތިފާޤުން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ހުރިހާ
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ،ވޯޓުލެވެން ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން އެބަހީ އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރަކަށް
އިންނައިރުގައި ވޯޓެއް ނުލެވޭ .އެހެންކަމުން ،އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކަމަށް މި ވޯޓުދެއްވާފައި އެ ވަނީ .މިހާހިސާބުން
އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ނިމުނީ .މި ބިލުގެ ރިޕޯޓު މިއަދު އެކުލަވާލައި ތަޅުމަށް ފޮނުވާނަން .ދެން މަދަނީ
އިޖުރާއަ ތުގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާގެ
ބޭފުޅުންނާ އެކުގައި .ދެން އެ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރި ބައެއް ކަންކަމާއިމެދުގައި ކޮމިޓީން ގޮތްތައް
ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ބޭނުން ހިފާނަން 47 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .ކޯޓުތަކުގެ ޞަރަޙައްދީ އިޙްތިޞާސް.
މި މާއްދާއާމެދު އަޅުގަނޑު ބަޙުސެއް ހިނގާލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނަން 10 .ވަނަ ނަންބަރު" ،މި ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ ވަޒިފާއަދާކުރާ ފަރާތް
އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓު" މިގޮތަށް މި އިބާރާތް އިތުރުކޮށްލާފައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ 85 .ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ރީޑްރާފްޓެއް މި ކުރީ.
މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކީ ދައުލަތުގެ މަޤާމެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އަދި އެ މައްސަލައަކީ އެ ޚަޞްމުގެ
މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރައްދުވާ ދަޢުވާއެއް ނަމަ އެ ޚަޞްމެއް އެ ދަޢުވާގައި ތަމްސީލުވާނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ
ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ .މިގޮތަށް މި ޑްރާފްޓު މި ކުރެވުނީ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތް ބަލައިގަނެވިއްޖެ .މަދަނީ
އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ވާހަކަދެކެވުނު ހިސާބާ ހަމައަށް މިއަދު މި
ކޮމިޓީ ނިންމާލީ .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަދި ދަންނަވައިލާނަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.
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