
 

 

   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.  .1
بسى هللا انشحًٍ انشحيى، انحًذ هلل ٔانصهت ٔانسالو عهى ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  .2

ވަނަ މާއްދާގެ  61. ގަވާއިދުގެ 2ޖަލްސާ ފެށުނީ. سسٕل هللا ٔعهى آنّ ٔصحبّ ٔيٍ ٔاالِ. 
އާދެ، މިއަދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮމިޓީވަގުތު ކުރިޔަށް ގެންދެވުން.

ނޑުމެން މިބައްދަލުވަނީ ވަނަ ޖަލްސާއަށް.  37ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ
އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޚަބާ ދަންނަވަން.  ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި
 ވަނަ މާއްދާ. އެއާއި މެދު 61ކުރިމަތީގައި އޮތީ ގަވާއިދުގެެެ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހުން ދެންހުރި  61އާދެ އެއަށްފަހު ޤަވާޢިދުގެ  ގޮތެއް ނިންމެވުން.
ވަނަ  61ކުރިއަށްދިޔުން. ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނޭ ފަދައިން ގަވާއިދުގެެެ  މާއްދަތަކާއިގެން

 2005ޖުލައި  17ވަނަ ޖަލްސާގައި. އެއީ  35މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ މިމަޖިލީހުގެ  މާއްދާ

ހުށަހެޅުއްވީ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު 2މާއްދާއަށް މިހާތަނަށް ގައި. މި
ތާއީދުކުރެއްވީ  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. އެ އިޞްލާޙަށް 

ވަނަޔަށް  2އާދެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާޙީމް.
އުނިކުރުމަށް  އިޞްލާޙެކޭ ދެންނެވިއަސް ޙަޤީޤަތުގައި މިމާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވަނީ

އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވާ  ފެނިވަޑައިގެންނަވާނެ ކަމަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ.  ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ބައެއްބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުގައި މިމާއްދާ  ގޮތުން ވާހަފުޅުދެއްކެވިމިހާތަނަށް މިމާއްދާއާއި ބެހޭ
ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވޭ.  ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން

ނިމުނުއިރު މިމާއްދާއަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނަވާ  އާދެ، އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ
 ތައް ނޯޓުކުރެވި އެ ބަޙުސްގައިެި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށްނަންފުޅު  ބޭފުޅުންގެ

 ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ވަގުތުވަނީ ނިމިފައި. ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން 

 ހުންނެވީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންެް. އެހެންވީމާ،

ނޑު މިއަދުވެސް ޙު   ސައިން ރަޝީދު ޙަސަނަށް މިއަދުވެސް ފުރުޞަތރު އަރުވަން.އަޅުގަ

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ` އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، އެންމެފަހު ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އަޅުގަނޑު ހުރީ ހަމަ މިމަޢުޟޫއަށް ވާހަކަދައްކަން.

ވާހަކަ  ދަންނަވަން ބޭނުން ބައެއް އެހެންކަމުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޢުޟޫގައި އަޅުގަނޑުެު 
ގެންގުޅެން  ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މިކަމަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މިހާރު ވިސްނުން



ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް  ޖެހިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވަނީ ވެފައި. މިތަނުގައި ދެކެވުނު ބައެއް
ހަކަދައްކަމުން އެބަދޭ. އަދި ވާ ރިޢާޔަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް

ނިންމުމުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެ
ހަމަޖައްސަން ޖެހޭފަދަ ނިންމުމަކަށް ވެދާނެ.  އެހެން ކަންތައްތަކެއްވެސް ވަކި ގޮތަކަށް

ވި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އޭނާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއް މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އެއޮތް ގޮތުން ހެދުން އެޅުމުގެ ކޯޑަކަށް މި މަޖިލީހުގައިވާނީ  ވިދާޅުފެފައިވާ ގޮތުން އޭގައި 

ރަސްމީ ގަޑީގައި ހެދުން ތުރުކުރައްވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން އައުރަނިވާވާ  ސަރުކާރުގެ ވެރިން
ވާހަކަފުޅު  އްކެވި ބޭފުޅުންހެދުމެއްކަމަށް. ދެން މިމައްސަލާގައި އެއްކޮޅަށް ވާހަކަދެ ފަދަ

ހެދުމެއް އެޅުމަކީ  ދައްކަވާފައިވަނީ އައުރަނިވާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އައުރަ ނިވާވާ
ނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވާނެކަމަށް. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ދީނީ  އަޅުގަ

ވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ އެދެއްކެ ނަޒަރަކުން ބައްލަވާ ލައްވާ ޙުއްޖަތު ދައްކަވާފައި އެބަހުރި.
ޤަބޫލުކުރުންނޫން އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ހަމަ  މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެވާހަކަ ފުޅުތައް

ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ދަންނަ ބޭކަލެއް ކަމުގައިނުވާ  ޤައިމުވެސް ދީނީ ތަޢުލީމް ވަރަށް
ނޑު ފަދަ މީހުންނަށް  މާމެދު ވޯޓެއް ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި މިކަ އަޅުގަ

އެދެއްކެވި ޙުއްޖަތާއި އިދިކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް  ނަގާއިރު އެބޭފުޅުން
ނޑަށް  ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަމަކަށްނުވާނެ. ދެން އަޙްމަދު ޝަފީޤްގެ ހުށަހެޅުމާއި ދެކޮޅަށް  އަޅުގަ

 ވަނީ މި ވާކަދެއްކެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި މައިގަނޑު ޕޮއިންޓަކަށް ވިދާޅު 

މައްސަލައެކޭ.  މަޢުޟޫގައި މިމައްސަލައަކީ ދީނުގައި ތަފާތުވުން ތަކެއް ނޫނީ އިޙްތިލާފް ކުރި
ތަޢާރަފާ ދޭތެރޭގައި.  އެހެން ކަމުން ޔަޤީންކަމެއް ނެތޭ އައުރައިގެ ޑެފިނީޝަން ނޫނީ

އުރައަކީ އުފެދެނީެީ އަންހެނާގެ އަ ނަމަވެސް ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަފާތު 
ނޑުތޯ ނޫނިއްޔާ އެއީެީ ނޑުކަމާއި ހަށިގަ މޫނާއި ދެއަތްތިލަތޯ. އެއްވެސް  މުޅި ހަށިގަ
އަންހެނާގެ އައުރަ އެއީ މޫނާއި  ތަފާތުވުމެއް ނެތޭ. ދީނީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި

ކޮންމެއަކަސް މިމައްސަލަ މިހިސާބަށްދިޔައީ ބައެއް  ދެއްއަތްތިލަ ނޫން އެއްޗަކާއި މެދުގައި.
ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންޢި

ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ ރޫލް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ ނޫނީއްޔާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  އިޞްލާޙު
 އެހެންވީމާ، މިގަވާއިދުގައި ކޮންމެހެން މިމައްސަލަ ހިމެނުމަށްވުރެ ނުހިމެނުމޭ  ގަވާއިދެކޭ.

ތެރެއިން އެއް  އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙުގެ ރަނގަޅީ.
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު.  އިޞްލާޙަކީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް



އުނި ކުރުމަށް. ހަނދުމަފުޅު  އޭނާ ހުށަހަޅުއްވާފަެައިވަނީ މިމާއްދާ މި ގަވާއިދުންެް
ނޑު ހަމަ  ން އޭނާގެ އިޞްލާޙަށް ތާޢީދުކުރި މީހަކީހުންނާނޭފަދައި ނޑު. އޭރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން  ޤަބޫލުރަން އަދި މިހާރުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިމައްސާގައި އަޅުގަ
މިއަދު ނޫނިއްޔާ މި ހިނގަމުންދާ  ޤަބޫލުކުރަން މިމައްސަލާގައި މި މަޖިލީހުން

ނުނިންމެވުން ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށް އެއިުރ  ވުރެޕްރޮސީޖަރގައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް
ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މިހާރުވެސް ނޑަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުގަ އަމިއްލަގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ  2ނަމަވެސް މިހުށަހެޅިފައިވާ  އިޞްލާޙާމެދު މިމަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނަގާނަމަ އަޅުގަ
ގެ އިޞްލާޙާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދޭކަށެއް. އެއީ ދީނީ އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ޤައިމުވެސް ނުކެރޭނެ

 މިތަނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުކަމާއެކު މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުން ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުން

ވަރަށް  ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި. އެވާހަކަ
ނޑަކަ  އަޙްމަދު  ށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކެރޭނެ ރަނގަޅަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

އާދެ މިތަނުގައި  ޝަފީޤްގެ ހުށަހެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓުދޭކަށެއް. ކަން މިހެން އޮތުމާއި އެކު
ނޑުމެން މިފަދަ  ދެކޮޅަށްވެސް އެއް ކޮޅަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ދެކެވިފައި ވުމާއިއެކު އަދި އަޅުގަ

އެކަމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ންނަށްވެސްމަޖިލީހަކުން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ އެންމެ
ނޑުވާނީ މި މަޖިލީހުގައި  ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވުމާއެކު އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް  މިމައްސަލާގައި ވާހަކަދައްކާ އެންމެ ފަހުން
ނޑު ހުށަހަޅަން ނޑަށް ހީވަނީ މަޢުޟޫއިން ހުށަހެ ވުމާއެކު. އާދެ، އަޅުގަ ޅުމެއް. އަޅުގަ

ނޑަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެހެން. އެހުށަހެޅުމަކީ މިމައްސަލައާއި މެދު  ބޭރުނުވެ އަޅުގަ
މިމައްސަލާއާމެދު ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ރަޢުޔުއެއް އެބޭފުޅުންގެ  ވޯޓެއް ނަގަންވާނީ

ނޑުމެންނަށް އެންގުމަށްެް  އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތެއް ޚިޔާލެއް އަޅުގަ
 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަ ޖެހިފައި އެބައޮތް ދައުލަތުގެ ފްރޭމްވޯކްގެ  ފަހުގައޭ.

ނޑުގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން   ތެރޭގައިވެސް އެ ގިއުގަ

މަޖިލީސް  ހޭ އެންމެ މަތީމަޝްވަރާދޭ މަޖިލީހެއް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއިބެ
ގަވާއިދުގައިވެސްެް އެބައޮތް  އެބައޮތް. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ހަދަމުން މިދާ

އެކުލަވާލެވުމުގައި އެކްސްޕާޓުންގެ  ވަކި ޙާލަތްތަކުގައި ގަވާއިދު ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީ
ނޑު އޮންނަގޮތަށް. އެހެންވީ  ކޮމިޓީތަކެއް އޮންނަގޮތެއް އެމީހުންގެ ޕެނަލެއް މާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ލަފާ  ދެކޭގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާއިރުގައިވެސް ދީނީ މަެައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަ
ދީނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ މައްސައެއް ޤަވާއިދު  ހޯދަންޖެހޭނެ. ހަމަ ގައިމުވެސް މިއޮތީ



ނޑު މިހުށަހަޅަނީ މިފަދަ އެކް  ހަދަމުންދާއިރު ކުރިމަތި ވެފައި. ސްޕާޓް އެހެންވީމާ، އަޅުެުގަ
މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންފޯރމްޑް ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު  ޓީެީމަކަށް ހުށަހަޅާ

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިކަމާމެދު  ލިބިގެންނޫނީ  މިކަމާމެދު ވޯޓެއް ނުނެގުމަށް. މިހެން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ  އެއްކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުންނަށާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކެވި
ނޑު އަމިއްލަޔަށް ގޮތެއް  ދެއްކެވި ވާހަކަވެސް އަނޑުއަހާފައި ދީނީ ގޮތުން ކަމަކާމެދު އަޅުގަ

ނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން  ނިންމަން ނުކެރޭ ފަސްޖެހޭ މީހެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން. އެކަމަކު އަޅުގަ
އަޅުގަނޑަކަށް  މިކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމެއް މިވާހަކަ މިދެންނެވުމަކުންނެއް 

ނޑުގެ މިވާހަކަޔަށް  ޔަޤީނެއްނޫން. އެހެން ނޑު އުންމީދުކުރަން އަޅުގަ ކަމުން އަޅުގަ
ވަނަ  99ތާއީދުކޮށްެްވެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެހެންބޭފުޅަކުވެސް
މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން މިކަން  މާއްދާގެ ދަށުން

 ކުރެވިދާނެ. އެހެނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަންޖެހޭނެ މި  މިގޮތަށް

ބޭނުންވަނީ  މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް
ނޑުމެންނަށް ފަސޭހައިން މިމާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންދިޔުން.  އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށްއަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ެޮތުެުގައި މިމާއްދާއާމެދު  ޅުގަ
ހުށަހެޅުފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ  މިއަދު ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ މިހާރު

ނޑުމެން ބައިބައިވުން  އަދި މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް ވޯޓެއް ނަގައިފި ނަމަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ދައްކަންބޭނުންވާ ކަމެއް ނަމަ އެކަން މި ވައި އެހެން ފިޔަ  ކަމެއްނުވާނެ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ކުރެއްވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހުށަހަޅަނީ މިމައްސަލައާއިމެދު ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ކުރިން. އަޅުގަ
އިސްލާމީ ކަންތަކާބެހޭ  ދެންނެވިފަދައި ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ޕެނަލަކުން އެވެދާނެ  ކުރިން

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ކަމަށްވެސް....
 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އިނގޭތޯ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު  މެންބަރު. މިހާރު މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ނޑު މިދައްކަނީ ހަމަ މިމާއްދާއާބެހޭ ޙުސައިން ރަޝީުދ  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑަކަށް ނޭނގެ ރިޔާސަތަށް ހަމަ މީހަކު ވާހަކަދައްކަން  ޙަސަން ގޮތުންނޭ. އަޅުގަ
ފަށާއިރަށް ހަމަ އެކަމާ ކެއްނުލަވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް. އެކަމާ ވަރަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިދައްކަނީ މިމާއްދާޔާއި ބެހޭ ގޮތުން.ކުރަ ހިތާމަ  ންޖެހޭ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑުެުމެން   މިމާއްދާޔާއި ބެހޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުެު މިވާހަކަ  މިވާހަކަދައްކަނީ. މިމާއްދާއާއި ގުޅުންހުރި ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ



ނޑު މިވާހަކަދައްކަނީ. އެއްގޮތަކަށްވެސް މަ ދައްކަނީކީއެއް  ޢުޟޫއިން ބޭރުގައެއްނޫން އަޅުގަ
އެގިވަޑައިގެންނަވާނެ.  އެކަން މިތަނުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ނޑަކަށް ނޭގޭ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކަށް އެކަންއެގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކީއްވެގެން  އަޅުގަ
ނޑުކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅު ރުޅިއައިސްގެނެއްނޫން މިވާހަކަ މިދެންނެވީކީ.  ގަ
ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސަތުން މިއަދު ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލިސް ބައި  އަޅުގަ
ނޑު ނޫންތޯ ނޫނީ އެކުވެރި ކުރައްވަ ކުރައްވަންތޯ ންތޯ. ވަރަށްެް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު މިދެއްކެވި ވާހަކައާއި މެދު ވިސްނާ  އުންމީދު  ކުރަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިފަށާ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަޑައިގެން އަޅުގަ
ސޮލިއުޝަނެއް ނޫނީ  ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެމަޖިލިސްގައި އެކުވެރިކަން ޢާެާލާކޮށް އެންމެންނަ 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ޙައްލެއް ނުފެންނާނެނަމަ ގިނަބަޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހައްލެއް
ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން  ކުރައްވާނެ ކަމަށް. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މާއްދާއަށް ވާހަކަދައްކަން ދަންނަވާލެވެނީ ރިޔާސަތުން  އަޅުގަ
ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމާ، ދެން އަދި ރިޔާސަތުން  ކަންތައް ކުރާނެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު
މިކަހަލަ އެއްޗެހި ވިދާޅުވަމުންދާތީ ދަންނަވާލަން  ބައިކުރައްވަން މަސައްކަތްކުރައްވައޭ

މަށް ވިއަސް ދަންނަވާލެވޭ ގޮތުން ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހޭ ކަ  ޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް 
އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ. އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އެހެންވިއަސް ވިދާޅުވުމުގެ
މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާޙީމަށް. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން  ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި އިބްރާޙީމް  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ
ވަނަ މާއްދާ މުލަކުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  61ދަންނަވާލީ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން  އަލްފާޟިލް
ނޑާއި ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވާ  އަޅުގަ

ޖަވާބެއް  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަފުޅުތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށްޢިއް ބައެއް
ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  އެރުވުމަކީ މަޢުޟޫެޫގެ މުހިންމު ކަމަށްޓަކައި ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް

ނޑު ދެކޭތީ އެވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން. އާދެ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ކަމުގައި އަޅުގަ
ދީނުގައި ކަންތައްތައް އޮތްގޮތް  ސް އެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާކަފުޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުންކުރީދުވަހުވެ 

ނޑާއި އަދި ފ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އައްޝޭޚް އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު، ބ.  އަޅުގަ
އިބްރާޙީމް ޢަފީފް، އަދި އ. އަތޮޅުގެ  އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުޘްތާޒް



މަޖުދީ އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަފުޅުން ވަރަށް  މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢިއްޒަތްތެރި
ވަނަ މާއްދާޔަށް މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  61އާދެ،  ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވޭ.
ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ދެކޮޅަށް  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

އަންހެނުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި  ކުވާހަފުޅުދެއްކެވި ބޭފުޅަ
ފިެިރިހެނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާއިރު އަންހެނުންގެ  އަންހެނުންނާއި

ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިފައިވާ ކަމެއް ހައްޤުތަކަށް  ބޭހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތޭ މޭރުމަކުން އަޅުގަ

ނޑުެު  ދައްކަވާފައިވާތީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ވާހަކަފުޅު އަޅުެުގަ
އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް ރަނގަޅަށް

ޙައްޤުތައް އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް  ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ އަންހެނުންގެ
އެގޮތުގެ މަތިން އެބޭފުޅުންނަކީ އަބުރުވެރި ޢިއްފަތްތެރި  ންކަމަށާއިރައްކާތެރިކޮށް ދީފައިވާ ދީ 

 ފަސާދަތަކުން އެބޭފުޅުން ސަލާމަތްތެރިކޮށް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުެުމަށްޓަކައި އަދި އެންމެހާ

 ޚާލިޤުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ވަނީ އެކަބަލުންގެ ފޭރާންތަކުން ނިވާވެ ރައްކާތެރިވެެެ

 ށް އަމުރު ކުރައްވާ އަންގަވާފައި ކަމަށް. އާދެ، އެއީ ތިއްބެވުމަށް އެކަބަލުންނަ 

ނޑުމެންގެ މާތް ރަސޫލު މުޙަންމަދުން ޞައްލައް މެދުވެރި  ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމްއަށްهللا އަޅުގަ
ބަޔާންކޮށް ދެއްވުމަށް  ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހާ މީސްތަކުން އުޅެންވީގޮތް އަންގަވާ

ވަނަ  31ސޫރަތުއް ނޫރުގެ  ފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެޞުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލަ ބާވައިލައްވާ هللا 
އެނޫންވެސް ބައެއް އާޔަްތ  ވަނަ އާޔަތާއި އަދި 59އާޔަތާއި ސޫރަތުން އަޙްޒާބްގެ 

ހަދީޘްފުޅު ތަކުން. އާދެ، ކުރީ  ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމްގެهللا ޞައްލައްهللا ތަކުންނާއި ރަސޫލުއް
ނަޔާއި އެކު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މާ ދުވަހު އެއާޔަތްތަކާއި ބައެއް ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ
ނޑު މިވަރުން ފުއްދާލާނަން. އާދެ، ބައެްއ  ދެންނެވިފައި ވުމާއިއެކު މިއަދު އަޅުގަ

ބުރުގާގެ ވާހަކައަކީ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި
 ވާ ބީދައިންވެސް ވާހަކަފުޅުނިގުޅައިގަތުން ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަ  މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު

ނޑުެު ހިތާމަކުރަން. އެހެނީ އެ ކަނބަލުންގެ  ދައްކަވާފައިވާތީ އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ބައްޓަމާއި ގައިގެ ހަން  ކަރުވަޅުތަކާއި މޭމަތިތައް ނިވާކޮށް އަދި އެކަނބަލުންގެ ހަށިގަ
އެީއ  ނުންނަށް ނޭނގޭފަދަ ދޫހެދުންލައިގެން ބުރުގާ އެޅުމަށް އަންގަވައި އަންހެ
މަޚުލޫޤުތަކުން  ވާޖިބެއްކަމުގައި ލައްވާ އެކަން އެގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެންމެހާ

 هللاއާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާ މުޙަންމަދު ޞައްލަهللا ހެއްދެވި ޚާލިގުވަންތަ 
ނޑުމެންނަށް އެއާއި ދެކޮޅަށް  ވާހަކަދެއްކިދާނެތޯ. ޢަލައިހިވަސައްލަމް ކަމަށްވީއިރު އަޅުގަ



އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ އެ ޢަމުރުފުޅަށް އުރެދި އެއާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ޙައްޤެއް
ނޑުމެންނަެަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްނޫން. އަދި  ލިބިގެންވޭތޯ. ޝައްކެއްވެސްނެތް އެއީ އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ބުރުގާއެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ  ހަމަ އެފަދައިން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ
އައުރައަކީވެސް އިޚްތިލާފުހުރި އަދި ކަނޑައެޅިގެން ވަކި  ރި މައްސަލެއްކަމަށާއިއިޚްތިލާފުހު

އޮތްކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާތީ އަޅުގަނޑު  މިންވަރެއް އެނގެން
 ވަރަށް ބޮޑު ކުންހީފުޅެކޭ. އަދި އެފަދަ ޢިބާރާތެއް މުސްލިމެއްގެ ދުލުން  ދަންނަވާނީ އެއީ

 އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއްވެސް ނޫނޭ. އައުރައާއި އަދި ބުރުގާގެބޭރުކުރުމަކީ 

ނޑު ދަންނަވާފައިވާނޭ ފަދައިން އެއީ ކީރިތި ުޤރުއާނާ  މައްސަލައަކީ ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުގަ
މިއުންމަތުގެ ދަންނަ  ޢަލައިވަސައްލަމުގެ ޙަދީޘްތަކުންނާ އަދިهللا ކީރިތިރަސޫލާ ޞަލައް

ހަމައެފަދައިން އައުރައަކީ ކޮބައިކަން  ބިތުވެފައިވާ ކަމެކޭ. އާދެ،ބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން ސާ
ބައިގައި ޝައިޚު މުޙަންމަދު ޖަމީލު ދީދީވެސް  ވަނަ 2ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޢުލީމު ދިޔާނާގެ 
މިންވަރަކަށް ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން  އެއްވެސް އޮޅުމެއްނާރާނެ ފަދަ
ނޑައެޅިގެން އެނގެންނެތް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވެ ކަ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީއިރު އައުރައަކީ

ނޑުގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ  އެގޮތަށް ފުއްދާލެވޭކަށްނެތޭ ނޑު ދަންނަވާނީ. ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ
 ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މެޖޯރިޓީއަށް މި މަޢުލޫގައި

ވިދާޅުވެ  ވެސް އިޙުތިރާމުކުރަންވާނޭކަމަށްއިޙުތިރާމުކުރާ ބީދައިން ހަމަ މަެައިނޯރިޓީއަށް
ނޑު  މިމޭރުމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުވެސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯ  އިޙުތިރާމުކުރާ ޙާލު އެކަން އަޅުގަ
ނޑަެަށް ދެންނެވެން އަންނަނީ ދީ ސުބުޙާނަހޫ هللا ވަކި ގޮތަކަށް  ނުގައިއެކަމުގައި އަޅުގަ
ނުވަތަ މެޖޯރިޓީއަކަށް ޖާގައެއްނެތޭ.  ވަތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ކަމެއްގައި މަެައިނޯރިޓީއަކަށް

ގެ ޙުކުމްފުޅު هللاކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކަސްވިއަސް  އެއީ ކިތަންމެ މަދުބަޔަކަށްވިއަސް އަދި
އޭ. ސަލާމަތްކަންއޮތީ ހަމައެކަނި އެބަޔަކަށް ނޯންނާނެ ތަންފީޒުކުރުން ނޫން އެހެންގޮތެއް

ނޑު  އެގޮތުގައޭ. ބުރުގާގެ   މައްސަލައަކީ މިގޮތަށްއޮތް ކަމެކޭ. އާދެ، އެއާއިއެކު ދެން އަޅުގަ

 މިފޮތުގައި އާދެ، މިފޮތަކީ ތިޔަހުރިހާ އެންމެ  2ދަންނަވާލާހިތްވަނީ އެންމެ މާތްދީން 

 އިން ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްވެވަޑައިގެން ދީނީ ކަންތައްތައް ޢާންމު 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ރައްޔިތުންނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޕްރޮގްރާމެއް. އެ
ތުރުން ފާޟީލަތުލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި



އިބްރާހީމާ އަދި ފަޟީލަތުލް ޝައިޚުލް އުސްތާޛު  ޝައިޚުލް އުސްތާޛު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ދެބޭފުޅުން އޭގެއިތުރުން އެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފަޟީލަތުލް  މޫސާ ފަތުޙުލް އަޒްހަރީ މި 

ން މުޙަންމަދު ޖަމީލު ދީދީވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަ ޝައިޚު އަލްމަރްޙޫމް
ލިޔުއްވާފައިވާ މުޤައްދިމާއިން އިނގޭ. އާދެ އެފޮތުގެ އެންމެ މާތްދީން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މީހަކު ކޮށްފައި އޮތް ސުވާލެެެއް އަންހެނުން ނަމާދަށްއަރާއިރު ވަކި ޚާއްޞަ  ކަށް، 2
 އެޅުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ. އާދެ، މި ސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައި މިއޮންނަނީ ހެދުމެއް

އަލްއުސްތާޛު  ހަމައެކަނި ނަމާދަެަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފަޟީލަތުލް ޝައިޚް
ފުރަތަމަ  މުޙަންމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެފައި މިއޮންނަނީ އާދެ، އެންމެ

ނޑުމެން ބަލަންވީ ނަމާދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ނަމާދުން ބޭރުގައިވެސް އަންހެނުންގެ  އަޅުގަ
ހިމެނޭ  ބައިތޯ. އެީއ ނަމާދު ޞައްޚަވުމުގެ ޝަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އައުރައަކީ ކޮ

އައުރަީއ  އައުރަނިވާކުރުން ފިރިހެނަކަށްވިއަސް އަންހެނަކަށްވިއަސް އަންހެންމީހާގެ 
ތަނެކޭ. ބޮލުގެ  ފިޤްޙުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މޫނާ ދެއަތްތިލަނޫން ހުރިހާ

ނޑުވެސް އެއީ އައުރަ މި ޢިބާރާތުން އަޅުގަނޑު  އީ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާއިސްތަެަށިގަ
ނޑުގެ ޢިބާރާތްކެއްނޫން  މިދަންނަވަނީ. މި ދަލީލު ފިޤުޙުވެރިން ހޯދީ ކޮންތަނަކުންތޯ. އަޅުގަ

ދަލީލު ހޯދާފައިވަނީ ކީރީތި  މިދަންނަވަނީކީއެއް އެމަނިކުފާނުގެ ޢިބާރާތްތައް. މި
ކީރިތިޤުރުއާނަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ ފުރަތަމަޤުރުއާނުންނާ މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން 

އިބުނި ޢައްބާސާ ޢާއިޝަތުގެފާނުެު  ވަޙީކުރައްވަނީهللا ދާނީ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތް
މިކަލިމައިން މުރާދު ނެގެނީ އެީއ  ވިދާޅުވަނީ މި އާޔަތުގައި އިއްލާ މާޟަހަރަ މިންހާ

ނެކޭ. މިތަންތައް ދައްކައިގެން ނުވާނެއޭ. ތަ އަންހެންމީހާގެ މޫނާ ދެއަތްތިލަނޫން އެހެންހުރިހާ
ނޑު  އެއީ ނަމާދުގައި ނަމަވެސް ނަމާދުގައި ނޫންނަމަވެސް އާދެ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ވިސްނުންފުޅަށްޓަކައި ދޫކޮށްލާނަން. އާދެ،  މިބައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި އަރިސްތަކުގެ
ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ނޑު އެހެން އާޔަތަ އަޅުގަ ކަށް ރުޖޫޢަވެލާނަން. އާދެ، އަޅުގަ

ٍَ އާޔަތެއް  މިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ِسيَح اْب ًَ اْن َٔ ٌِ هللّاِ  ٍ ُدٔ ْْبَآََُْى أَْسبَابًا يِّ ُس َٔ اتََّخُزْٔا أَْحبَاَسُْْى 

 ًَّ َٕ ُسْبَحاََُّ َع اِحًذا الَّ إِنَـَّ إاِلَّ ُْ َٔ َيا أُِيُشْٔا إاِلَّ نِيَْعبُُذْٔا إِنَـًٓا  َٔ ٌَ َيْشيََى   އެމީހުން ا يُْشِشُكٕ

 هللاއެމީހުންގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނާ ރާެާޙިބުންނާއި މަޞީޙުން ޢީސަބުނުމަރްޔަމަކީވެސް 
އަމުރުކުރެވިފައިވަނީ  ފިޔަވައި ރައްބުންކަމުގައި ނަގަތޭ. ނަމަވެސް އެ އެންމެންނަށްެްމެ

އުމަށޭ. އެކަލާނގެ އަޅުކަންކުޅަ ހަމައެކަނި އެއްކައުވަންތަ މާތް ރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް
އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނެތޭ. އެމީހުން އެކަލާނގެ  ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެންހުރި އަޅުކަމެއްވެވޭ



އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރު ވަންތައޭ.  ރަސްކަންފުޅާ އެއްހަމަކުރާ ހުރިހާ
އްވި ހިނދު ޢަލައިހި ވަސައްލަމު ވިދާޅުވެދެهللا ޞަލައް هللاއާދެ، މި އާޔަތް ރަސޫލުއް 

ޢަެަންހު. هللا އިންނެވި ޢަލިއްޔުބުނު ޙާޠިމް ރަޟިއަށް އަސްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި
ނޑުމެންގެ ދީނުގެ  ގެهللاއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ  ނޑުމެން އަޅުގަ ރަސޫލާއޭ އަޅުގަ

ނުލަމުއޭ ނުހަދަމުއޭ، ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވީ އެންމެ  ދަންނަބޭކަލުން ރައްބުން ކަމުގައެއް
ޙަލާލުކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކޮށް ޙަރާމްކުރި ކަންތައްތައް  هللاން ރަނގަޅޭ. އެމީހު

ތިޔަބައިމީހުން އެކަެަންކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީމު ނޫންހޭ. ޢަލިއްޔުބުނު  ޙަލާލުކުރިއިރު
ނޑުމެންނަށް އެކަންވަނީ ކުރެވިފައޭ. ޙަދީޘްކުރެއްވީ އެއީއޭ ޙާޠިމް  ދެންނެވީ އާދޭހޭ އަޅުގަ

ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫهللا ދުމަކީ. އާދެ، މިފަދަ ނާޒުކު މައްސަލައެއް މިއީ. ރައްބުންކަމަށް ހެ
ނޑުމެން މިއީ ވާޖިބެއްނޫނޭ ބުނަން ހެޔޮނުވާނެ. މިއީ  ވާޖިބުކުރައްވާފައިވާކަމެއް އަޅުގަ

اَل ُيْؤِيٍَُت إَِرا ބިރުހުރި މައްސަލައެއް އާދެ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ  َٔ  ٍٍ ْؤِي ًُ ٌَ نِ َيا َكا َٔ

َسُسٕنَُّ فَقَْذ َضمَّ قَضَ  َٔ  َ َيٍ يَْعِص هللاَّ َٔ ِْْى  ٍْ أَْيِش ٌَ نَُُٓى اْنِخيََشةُ ِي َسُسٕنُُّ أَْيًشا أٌَ يَُكٕ َٔ  ُ ى هللاَّ

بِيًُا.  ނިޔާކުރައްވައިފި ހިނދު  އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމާކާއިމެދުهللا މާތް َضاَلاًل يُّ
އޮތުމަކީ މުއުމިނު  ތިޔާރެއްއެބައިމީހުންގެ އެކަންތަކުގައި އެބައިމީހުންނާ އިޚް

އަށާ هللا ނޫނޭ. މާތް  ފިރިހެނަކަށްވެސް އަދި މުއުމިނު އަންހެނަކަށްވެސް އޮތްކަމެއް
ފާޅުވެގެންވާ  އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އުރެދިއްޖެ މީހާ ހަމަކަށަވަރުން ބަޔާންވެ

ބަރަކާތޫ. ވަ هللا ވަރަޙުމަތު  މަގުފުރެދުމަކުން އެމީހަކު މަގުފުރެދިއްޖެއޭ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާއާ

ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމަ،  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް
ނޑު ގަސްތުެުކުރަނީ މި މާއްދާއަށް ވޯޓަެަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ، މިހާރު  ދެން އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  މެންބަރުން. އާދެ، 73ލްސާގައި ތިއްބެވީ ޖަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކަށް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު
އިބްރާހީމް އޮތް ޙައްޤަކީ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން  ހަމައެކަނި މުޙަންމަދު މަޖުދީ

ވާހަކަދެއްކެވުން: އަރިސްކުރުން. މިކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނޭ  ޝްވަރާހުށަހަޅާ މަ
 މަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރަން ޙައްޤުވާނެކަމެއްނޫން. ނިޒާމެއްގައި

މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޚިލާފަށް  ޚިލާފުކަމެއް ދަންޏާ އެކަމަށް ވިދާޅުވާނީ. މި ގަވާއިދާޖަލްސާގައި ގަވާއިދާ 

ވާހަކަކުރުކޮށްލެއްވުން އެދެން.  ގެންދަވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެއަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައި 
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޅުގަނޑު ހަމަ  )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން(



ރިސްކުރަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް މިއަ  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއެެް
ނޑު ޝުކުރުވެރިވާނަން.  ވަރަށް ކަނުލާ އަޑުއައްސަވަން ތިއްބެވިއްޔާ އަެަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޅުމަށް އާދެ، ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދެންމެއަކު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެ ފްލޯރގައި

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ިމ  ޙުސައިން ރަޝީދު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ
މިޖަލްސާގައި  ފްލޯރގައި ހާމަކުރަން ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއާދެވިފައި މިތިބީ ހުށަހަޅައި މައްސަލަ  މިތަނަށް މައްސަލަ އަޅުގަ
ވާހަކަފުޅުދައްކަވަންވެސް ފުރުޞަތު  ފާސްކުރުން ހިސާބެއްގައެއް ނޫން. ދެވަނަ މެންބަރަކު

ނޑު ކުރިއަެަށް މިގެންދަނީ.  އޮތް އެ މެންބަރުވެސް ތާއީދެއްނުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ރިއަށްގެންދާނަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ކު އެ މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި ނަމަވެސް
ވާހަކަދައްކަވަމުން ކަމެއް ހުށަހެޅުއްވީމާ އެއަށް  ޖަލްސާގައި ކުށްލިއަކަށް މެންބަރަކު

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އެއީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތެއްނޫން.  ތާއީދުކުރެއްވުމަށް
 ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމަ، މައްސަލައެއްގައި ވާހަކަދައްކާއިރު އެމައްސަލައެއް އެ

ނޑު އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަމޭ. ދެން   ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަ

ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި މާއްދާއަށް ވޯޓަށް އަހާނީ. އާދެ ވޯޓަށް އަހަން އެންމެ
ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ  ވެސް ގޮތެއްހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ހުށަހެޅުން ދެން އެއަށްފަހު އެއިން އެއް

ނޑު ގެންދާނީ މި ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް  އަޅުގަ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެ.  ވިސްނާވަޑައިގެންފައި މި ވޯޓު ދެއްވީމާ އެ

ށް މިހާރު އަންގަވާލަ ދެއްވުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބފައިވާ ގޮތްތަ އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު
 61މޭޒުން އެއްވެވުން: ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  އެދެން. އިދާރީ

އިޞްލާޙަށް  މާއްދާއަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަނަ
ރަޝީދު ޙަސަން.  ންބަރު ޙުސައިންތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 

ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. ޚާއްޞަ 61އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މުލަކަތޮޅުގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙެއް 61ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

ށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ އަރިއަތޮޅު އިޞްލާޙަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް މި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  61މަޖުދީ އިބްރާހީމް.  އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު

އިޞްލާޙުކުރުން. )ހ( މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ  ތިރީގައިވާ ގޮތަށް
ނޑަކަށްވާނީ، ގަޑީގައި ހެދުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުގެ ވެރިން، ރަސްމީ  މިންގަ



ނޑޭ.  އެޅުމަށް އޮންނަ  މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އައުރަ ނިވާވާގޮތަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ
ނޑަކަށްވާނީ، )ށ(  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

 އުރަ ސަރުކާރުގެ ނުރަސްމީ އިޙްތިފާލުތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިގަނޑުގެ ތެރެއިން އަ

ނޑޭ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ކުރިއަށް  ނިވާވާގޮތަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ
ރައީސް،  ގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދެގޮތެއް ނުވަތަ ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިންގޮތެއް  އަޅުގަ

ތާއީދުވެސްކުރައްވައިފި.  ހަތަރުގޮތަކަށްވެސް މިތާނގައި ހުށަހެޅިއްޖެ އަދި އެއަށް ނުވަތަ
ކުރިން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން  އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ 

ވަޑައިގަންނަވަނީ. އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ބޭނުންވޭ ކިތައްގޮތަށްތޯ ވޯޓަށް ތި
ނޑު  ތިންގޮތެއް އެބައޮތް. ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތެއްވެސް އެބައޮތް  އެއީ ހަމަޔަޤީނުންވެސްއަޅުގަ

އަދި އޭގެ އިތުރުން ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް އަދި އޭގެ އިތުރުން ޑރ.  ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި
ނޑު  ޙުސައިން  ރަޝީދުވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނަންގަވަނީ.  ވޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުެުމުގެ ކުރީގަެައި ކިތައްގޮތަށްތޯ ވޯޓްސާފުކޮށްލަންބޭނުން 
ނޑަކަށް ނޭނގޭނެ. އެކަން ސާފުވެ  އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާކަން އަޅުގަ

ނޑު ދާނީ ނޑަށް އޭގައި ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަ ނޑަށް  އަޅުގަ އެހެެެންނޫންނަމަ އަޅުގަ
އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން  އްލިވެސްދާނެ. އެހެންވީމާ،ފަހަރެއްގައި ފުރުޞަތު ގެ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ
ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް.  ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙަށް. ދެން

އެއް އިޞްލާޙެއްގައި މިއޮންނަނީ  ން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދެ އިޞްލާޙުގެތެރެއި 
ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ އެ މާއްދާ  މާއްދާ އުނިކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެންމެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  އުނިކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
އާޠިފް ހުށަހެޅި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު މާލޭގެ
ނޑު. އެހެންވީމާ، އޭނަގެ  ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމަށް ޙުސައިން  ރަޝީދު ޙަސަން ތާއީދުކުރީ އަޅުގަ

ކުރި ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިންެް.  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު
 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން ޖަލްސާތައް ހިނގާ ރިޔާސަތުން
 ވޯޓަެަށް ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދެންނެވީމައެއް ނޫން އަނބުރާ  އުސޫލުން

 ގެންދަވާނީއެއް. ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަދެކެވި އަޅުގަނޑު އިނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް

ގެންދަެަވަމެކޭ  އަޑުއަހަން. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ތިމަންނަ ކުރެއްެްވި ތާއީދެއް އަނބުރާ



ތިމަންނަ އަމިއްލައަށް  ބަދަލުގައި ވިދާޅުވީ ތިމަންނަ މިހާރުވެސް ވިދާޅެއްނުވޭ. އޭގެ
ބިރުގަނެއޭ މިކަހަލަ  ފެންނަނީ މިގޮތޭ އެކަމަކު އަނެއްގޮތަެަށް ވޯޓުދޭން ތިމަންނަ

ކުރިއަށްދާން ފުރުޞަތުދެއްވުން  ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވޯޓައިގެން
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ނުކުތާ( ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ކުރިން  . )ނިޒާމާބެހޭއަޅުގަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  ވާހަކަދެއްކީ އެއިރު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ
ފެންނަންއޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް. ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިހާރު ވާހަކަ މިދައްކަނީ މިހާރު ކަން 

މި މައްސަލަ ލަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ބޭނުންފުޅުނަމަ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަން ވަރަށް  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައީސަށް

މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަނގަޅަެަށް
 ސަތު ބަދުނާމުކުރައްވައިމެންބަރު ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރިއަށްގެންދާނެ،  ވާހަކަދައްކަވަން. އެހެންނުހައްދަވައި އިށީންދެވަޑައިގަންނަވާ އިނގޭތޯ. މި 
އިށީންދެވަޑައިގަންނަވާ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަެަށްދާނީ.

މާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮުޅ ނިޒާ) އިނގޭތޯ. އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވާ. ކުރިއަށްގެންދަވާ.
ނޑު މި ދަންނަވާލީ ބަހުސް  ދެކުނުބުރީ މެންބަރު `. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އަޅުގަ

ދިޔައިރު މިއަދުގެ ވޯޓާ ބެހޭގޮތުން  އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް އަޑުއަހަމުން
ނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެއްގޮތް  ދެކޭގޮތުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލާ  ތިގެންދަވާގޮތް އަޅުގަ

ދައްކަމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މި މައްސަލައަކީ  ނުވާހެން ހީވާތީ. ކުރީ ދުވަހު ވާހަކަ
މައްސަލައެކޭ އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ސާބިތުވާ  ކީރިތި ޤުރުއާނުން ސާބިތުވާ

ސާބިތުވާ  އަގަލީ ބުއްދީގެ ގޮތުން ސާބިތުބާ ކަމެކޭ، ޤިޔާސީގޮތުންވެސް މައްސަލައެކޭ. އަދި
އެހެންވިއްޔާ މިކަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމަކަށް. ޙުކުމަކާ  މައްސަލައެކޭ.

ނޑު ދެކޭގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވޯޓަކަށް ނޭއްސެވޭނެ.  ބެހޭގޮތުން މިތާނގައި އަޅުގަ
 މާއްދާ އުނިކޮށްލަން ވޯޓަށް އެއްސެވިދާނެ. މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ  އެއްގޮތަކީ

ނޑާ އެއްގޮތައް ހެދުންއަޅާކަށެއް މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެއްސެވޭނެ ކަމަކަށް   މިންގަ

ނޑު ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅުގަ މި  އަޅުގަ
އިސްލާމްދީނުގެ  ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ މި ގެނައީ. އެހެންވިމ،

މަސައްކަތްޕުޅު  ގޮތަށްެް މިފަދަ ބޮޑު ކަރާމާތްތެރި މަޖިލީހެއްގައިއަސްލާ އެއް
މަނިކުފާނަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ދަންނަވަން

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ



އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުގޮތަކަށް  މުގައިދަންވަން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދެންނެވު
ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތްތަކަށް އާދެ، މިއީވެސް  ނުދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާފައި ފޮނުވާފައިވާ ގޮތްތަކެއް.  ހަމަ މަޖިލީހުގެ
 އު ނުކުރެއްވުން އޮތީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއްސެވީމަ ފާސްކުރެއްވުމާ ވޯޓަށް

ނޑު ހަމަ އަދަބުވެރިކަމާއެކު މިދަންނަވަނީ މި ވޯޓު  އަރިހުގައި. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނިޒާމާ  ކުރިއަށްގެންދަން ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. އާދެ، މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 
ނާޝިދު.  .އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުބެހޭ ނުކުތާއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން، ދ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އަޙްމަދު އާޠިެިފް  )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަޅުގަ
އެހެންނަމަވެސް  މިއަދު ވަޑައިގެން އިންނެވިތަނެއް. މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ދެން

މެންބަރު އޭނަގެ ތާއީދު  ދެއްކެވުން:އާޠިެިފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވި ތ. އަތޮޅު ވާހަކަ 
ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ،  ގެންދަވައިފި. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަސްތުެުކުރަން އެ މާއްދާއަށް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  އެވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން މި ފުރުޞަތު ހޯދީ.
ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އެ ތާއީދު ދެވުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އަނބުރާ ގެން އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  އެކަން ނުކުރެއްވީމަ އެކަންވެސް ވަނީ ގެއްލިފައޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
މެންބަރުން ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަޑައިގެން ތިއްބަވަން. މިހާރު  މިދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

 ވަނަ މާއްދާ 61ބާއްވާ ވަނަ މާއްދާ އެގޮތައް ނު  61ގޮތައް ގަެަވާއިދުގެ  ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ

ނޑު  އުނިކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އަޅުގަ
މެންބަރު އަޙްމަދު  އެދެން. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: މާލޭ
ޙަސަން.  ރަޝީދު އާޠިފް. ތައީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން 

 32ވޯޓު ނުދެއްވާ:  42 ވޯޓު ދެއްވީ: 75ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

______________________________________________________

ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމާ، މިގޮތަކަށް މި މައްސަލައެއް  ރިޔާސަތުން_______ 
ނޑު  ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެން ވަނަ  2ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ މި ގަެަވާއިދުގެ  އަޅުގަ

މާއްދާއަށް މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ވަނަ 61ދެލިކޮޕީގެ 
އަރިއަތޮޅު އުތުރުެުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޖުދީ  ހުށަހަޅުއްވަެައި

 ނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ. އާދެ، މި ތާއީދުކުރައްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު ގެން  އިބުރާހީމް

 އިޞްލާޙު މި މާއްދާއަށް ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މެންބަރު:  ވޯޓުދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: ހުށަހެޅުއްވި
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ރު:މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ތައީދުކުރެއްވި މެންބަ



ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން
 45ވޯޓު ނުދެއްވާ:  29ވޯޓު ދެއްވީ:  75

______________________________________________________

އިޞްލާޙުވެސް މި މާއްދާއަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމާ، މި  ރިޔާސަތުން_______ 
ނޑަށް މި ޖެހެނީ ގަެަވާއިދުގެ  ގެންނަން ފާހެއްނުވި. ވަނަ މާއްދާ  61އާދެ، ދެން އަޅުގަ
އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ވޯޓަށް ދެންނެވުން.  މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަެަ  އާދެ،  ވަނަ 61ވާއިދުގެ އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި މިހާރު އެ އޮތްގޮތައް ފާސްކުރައްވަން  2މާއްދާ ގަެަވާއިދުގެ 

ވޯޓުގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. [ވޯޓުދެއްވުން]
ވޯޓު  37 ވޯޓު ދެއްވީ: 75ނަތީޖާ: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 37ނުދެއްވާ: 

______________________________________________________

ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ގަެަވާއިދު ކޮމިޓީން  ރިޔާސަތުން_______ 
 ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާމެދު ވާހަކަދައްކާ ކުރިން  ހުށަހެޅިގޮތައްވެސް

މަޖިލީހުގައި  ތުގެ މަތިން މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން އަނެއްކާވެސްއެއްބަސްވެފައިވާ ގޮ
މެންބަރުންގެ  ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވެނީ. އާދެ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އަލުން  ޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކުގައި ދެން އަޅުގަ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ  . ދެން މި ފުރުޞަތުގައި މިހާރުޑްރާފްޓްކުރުމަށްޓަކައި ގެންދެވޭނީ

އަޅުގަނޑު އެދެން. ވާހަކަފުޅު  ބޭފުޅުން ކުރިން މިތަނުގައި ނަން ނޯޓްކޮށްލަދެއްވުން
ނޑު ހަމަ ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް  ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އަދި އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިފަހަރު މި ފުރުޞަތު  5ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކަށްވެސް  އަޅުގަ
ނޑު  މިނެޓް ބާއްވަންކަމަށް ގަސްތުެުކޮށްފައި އޮތީ. އެއީ މީގެކުރިންވެސް އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ދެން  ޢަމަލުކުރެވެމުން އައިގޮތް. އާދެ، ގަެަވާއިދަށް
މިގޮތައް ހަދަން. މީގެ ކުރިން އެއްފަހަރަކު  ދިމާވެއްޖީވިއްޔާ ވަނަ ފަހަރު ވާހަކަދައްކަން 2

ފަހަރު  ވަނަ 2ވާހަކަދެއްކެވުމެއް ނެތި ހުށަހެޅިގެން ފާސްނުވި މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން  ކުރިން
ކުރީގެ ހުރިާހ  ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ފުރުޞަތު އެރުވިން. އެކަމަކު އޭގެ

ލިމިޓްކޮށްގެން ގެންދާގޮތަކަށް  ތައް ވާހަކަ ދައްކާއިރުވަނަފަހަރު މިގޮ 2މާއްދާތަކެއްގައިވެސް 
މިފަހަރުވެސް އެގޮތަށް އެކަންތައް ބާއްވާނީ.  ހަމަޖައްސައިގެން ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ،

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާލައްވާ  ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ



ން. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ `. ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްބޮޑަށް އެދެ ނަންނޯޓް ކޮށްލެވުން
 ވަނަ މާއްދާގައި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައީސް.

މަޖިލީހުގެ  ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވުމާއި މި އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެމެންބަރުކަމަށް ކުރި ހުވާގައި އިސްލާމްދީ

ވަނަ މާއްދާގައި  61ހުވާކޮށްގެން ތިބެ ދެލިކޮޕީގެ  ގަންދީهللا ޙުެުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މާތް
ނެގުމަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ކުރަން  ލިޔެވިފައި އެވާގޮތަށް ވޯޓް
ނޑެއް ނުވެސް ދެކެންމެ. ޢިއްޒަތްތެރި އަދި މިގޮ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއްނޫން. ތަކަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއަށްެް މ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  61ރައީސް މިހެންވެ 
ނޑު  ހުށަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުމަށް އަރިއަތޮޅުގެ އުތުރުބުރީގެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަޅުގަ

 ޖުދީ ވާނީ ތާއީދު ކޮށްފައި. އަދި މ.އަތޮޅުގެ މުޙައްމަދު މަޖުދީ އިބުރާހީމް މާޅޮހު މަ 

ެއ  ޢިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު
ނޑު ގޮވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްެް ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ތި ދެއްވި މިނެޓްކޮޅުގަ ނޑު ދައްކަންރައީސް އަޅުގަ ހުރި ހުރިހާ  އި އަޅުގަ
ޤައުމެއްގައި މުސްލިމުން  ވާހަކައެއް ދައްކާ ނިންމާލާނަން. ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އުސްތާޛުން  ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެންމެ އެންމެމަތީ
އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގައި  އެކަމާއި ޚިލާފަށް ބަޔާންކޮށް ފާޅުކޮށް ބުނެދެމުންދާއިރު،

 އިސްލާމްދީންނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

ނޑުމެން ކުރިހުވާގައި ބަޔާންވެފައިވަނިކޮށް  ތިޔަ  ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 99އަޅުގަ
އެގޮތަށް  ޑެއް ނުދެކެން. އަދިޢަމަލުކުރެއްވީ ކޮށްގެންވާނެ ގޮތެއްކަމަކަށް އަޅުގަނ

ވަނަ  7ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޢަމަލުނުކުރުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
ޞަރީޙަކޮށް ލިޔެބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ.  މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނޭ ވަރަށް

هللا ޙުެުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އިސްލާމްދީނަށް  ހަމަ މިހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިހުވާގައި
ގޮތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ކުރެވޭ ލާދިރީކަމަކަށްވާނެ.  ގަންދީ ހުވާކޮތްގެން ތިބެ އެފަދަ

ނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަ
ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތު ރައީސަށް

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ދަންނަވާލަން. ރިޔާސަތަށް  އާދެ،  އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަ

 އިސްލާމްދީނާއި އަސްލާއި ޚިލާފުކަންތައް ކުރެއޭ މިކަހަލައެއްޗެހި ވިދާޅުނުވެ އާދެ،

ނޑު މި ވޯޓަށް ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއަކުްނ  ލެވޭމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކު  25އަޅުގަ



ފެނިވަޑައިނަވާތ  ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް އެއްޗެއް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުގެ  ފެނިވަޑައިނުގަތީމަ އެކަން އެނިމުނީ. އަނެއްކާ އޭގައ އެއޮތީ

ނޑަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހެދުމުގެ ވާހަކަ. ހީވަނީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އެީއ  މިތާނގައި އިންނަ މީހަކަށް އެކަން ބަދުނާމުކުރައްވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮތަށް  ޖަލްސާގެ އަދަބާއިވެސް ޚިލާފުކަމެއްހެން.
ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ވާހަކަފުޅުނުދެއްކެވުން އެދޭ ވާހަކަވެސް  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު `  ޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކޮޅުމަ
ވަބަރަކާތު. އާދެ، މިހާރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް هللا ވަރަޙުމަތު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް 

ނޑުމެން  ވަނަ ވާހަކަދެއްކެވުން: 61ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ މި ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަ

މިހާރު  މި މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރިން މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން
ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ  3ގޮތުގައި މިއީ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވައިފި. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ ދުވަސްކަންނޭނގެ. މިހާރު އެއްވެސްގޮތެއް ނުނިމި މިދަނީ. ދެންމެ އަޅުގަ
ނަތީޖާ ލިބިގެންދިޔަގޮތްވެސް  ކަށް ވޯޓު އެހިގެންވެސް އެ ވޯޓުގެއެހުނު ވޯޓު ތިން ގޮތަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށްސާފުކޮށް ފެނިގެނ ހިނގައްޖެ. އާދެ، އޭގެ މާނައަކީ  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚިލާފު އެބައުޅޭ މި މައްސަލައިގައިެި. އެހެންވީމާ، އެއީ ވޯޓުގެ  އަޅުގަ

ހަމައެކަނި މިތެދުވީ  އަޅުގަނޑު މިއަދު ނަތީޖާ އެ ދެއްކިގޮތަކީ. އާދެ، މިތާނގައި
 2މިދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގައި މި  މާގިނަވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް،

ނުބުނަން. ނުވެސްތެދުވަން.  ދުވަސްމަތިންވެސް އަޅުގަނޑު އެއްވެސްއެއްޗެކޭވެސް
ނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައިެި. ނޑު ހީކޮށްެްގެންހުީރ އެއީ އަޅު އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެންގެ  މިތަނުގައި ވާހަކަތައް ދެކެވިގެން މިކަންތައް ނިމިގެންދާނީ އަޅުގަ
މާއްދާގައި ވާގޮތުން  ވަނަ 7އިސްލާމްދީނުގައިވާގޮތަށޭ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށްވެފައި އަޅުގަ މި ޤައުމަކީ  އަޅުގަ
ނޑުމެން މިސައްތައިންސައްތަ  ޢިއްޒަތްތެރި  މުސްލިމު ޤައުމަކަށްވާހިނދުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންވެސް  މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަދި އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ނަމޫނާއަކަށް  އުޅެންވާގޮތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ، މި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތުރުކުރައްވާ ހެދުންކޮޅު  ޢިއްޒަތްތެރި ވާންޖެހޭތަނެއް މިއީެީ. މި 
ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން  ޤަބޫލުކުރަންވީ. އާދެ، އެެެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަނުގައި ގޮތެއް މިކަމުގައި ނިންމެއްނެތް  ވަރަށް މުހިެިންމު



ނޑު ދަންނަވާނީ މިތާނގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މައްސަލައަކީ. ދެން އަ މައްސަލައެކޭ މި ޅުގަ
 ދީނީ ޢިލްމު ކިޔަވާއިވިދާޅުވެތިބި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ. ކީރިތިޤްރުޢާނުގެ ނޫރު  މެންބަރުން

އެކިއެކި  ވަނަ ޢާޔަތުގައި އޮންނަގޮތްވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ. ހަމައެފަދައިން ދީނީ 31ސޫރަތުގެ 
ވިދާޅުވެއްޖެ. އާދެ،  ދެއްވާފައިހުރި ފަތުވާގެ ވާހަކަވެސް ޢިލްމުވެރިން މިކަމާއިބެހޭގޮތުން

ނޑަކީ ހަމަގައިމުވެސް މި މަޢުލޫއުގައި ދީނީގޮތުން ވާހަކަދެއްކޭވަރުގެ ލިޢާެާޤަތާއި  އަޅުގަ
ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤާބިލުކަންހުރި މީހެންނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެ 7 ދީނަކީ ދިވެހި ދައުެުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނޭ  ންގެވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަ
ގެ ރަސޫލާގެ އަމުރުފުޅަށް هللا ކީރިތިޤްރުއާނަށާއި،  މިހެންއޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަބާވާން. ނޑުމެން މަހްޝަރަށް  އަޅުގަ އެނޫންގޮތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ
ނޑުމެން ގެ އަމުރުފުޅު هللا ހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެދުވަހާއި ކުރިމަތިލާންޖެ ދާންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެއްވެސްގޮތެއް ނިންމޭކަށް  އުވާލާފައި  އެނޫންގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު އެކަމަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. އާދެ، ނޑުމެންނަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ ދެން  އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވަން އޮތް އަނެއް ވާހަކައަކީ، މި މާއްދާގައި  އިޞްލާޙުގައިވެސް  މި އަޅުގަ

ކޮންމެހެން ބުނެފައެއްނެތް.  އެއްވެސް ޙާެާލެއްގައި ބުނެފައެއްނެތް ބުރުގާއަޅަންވާނެއެކޭ
ބުނެފައިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  އައުރަނިވާވާވަރުގެ ހެދުމެކޭ އެ މާއްދާގައި

އި ގެ ކަލާމްފުޅުގަهللا ހަދީޘުންނާއި  އައުރަނިވާވަރުގެ ހެދުމަކީ އެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ނިވާވާވަރުގެ ހެދުމެއް  އެއޮތްގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

މިހެންބުނާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އެބަ އެގޮތް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭހެން  އައުރަނިވާވާވަރުގެ ހެދުމެކޭ
ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ޢިއްޒަ  ހީވަނީ. އެއީ، ނޑުމެންނަށް އޮތްގޮތަކީ އަޅުގަ ތްތެރި އަޅުގަ

 ދެދުވަހުގެ ވާހަފުޅުގައިވެެެސް ވިދާޅުވެއްޖެ. މިތާނގައި މި ވާހަކަދައްކާ އެއްވެސް ރައީސް

ތިބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅަކު މަޢުލޫންެް ބޭރުނުވާށޭ. އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ ހެދުމެއްގެ ވާހަކަ.
ދުމެއް ބޭފުޅަކު ހެ ހެދުމެއްވެސް ދެއްކިދާނެ. ނަމޫނާ ހެދުމެއްވެސް ދެއްކިދާނެ. އެއްވެސް

ނޑު ހެދުމެއް ދައްކަން މިއަދު ނޑު އަތުގައި  ވިދާޅުނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ
ނޑުގެ ކައިރިއަށް ކުއްޖަކު  އެބައޮތް ހެދުމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ހެދުން ރިޔާސަތުން  އަޅުގަ

ނޑު އެ ރިޔާސަތަށް ތެިރ އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، އެއީ ޢިއްޒަތް ފޮނުއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެ ދޭން. އެހެންނޫންނަމަ  ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން 
ނޑު ކޮންމެހެން އެ ހެދުން ނޑަކީ ހެޔޮއެދޭ  އަޅުގަ ދޭކަށް ގަސްތެއްނުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށްބޮޑު  ޢިެިލްމުވެރި މީހެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ



ނޑު މިއަދު ހުށަހަޅަން މި މަޖިލީހަށް  ދީނީ.މައްސަލައެއްހެން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އެބައޮތް ދީނީ ޢިެިލްމް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި އެބައޮތް ދީނީ  އަޅުގަ

އެންމެމަތީ މަޖިލީހެއް. އެހެންވިމާ، އެ މަޖިލީހުގެ ލަފައާެާއި އިރުޝާދުގެ  ކަންތައްތަކާއިބެހޭ
ނޑުމެންނަށް އެންގީމަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން މާއްދާއަށް ގޮތެ މަތިން މި އްނިންމާ. އަޅުގަ
 ވޯޓަކަށް އަހައިގެން އެ ފާސްކުރަން ބޭނުންގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަށް

މިއެދެނީ  ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު މިއަދު
އެބޭފުޅުންނާއި  ވާލުވެވަޑައިނަވާއިގެންއިދާރީ ކަމެއްގެގޮތުގައި މަނިކުފާނު ޙަެަ

ނޑުމެންނަށް ހެދުމެއް ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.  މަޝްވަރާކުރައްވާ އިދާރީކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުެުގަ
ނޑު މިހެން މިދެންނެވީ، މީގެކުރީގައި ޤައުމީހެދުމެއް ފާސްކުރެއްވިއިރުގައި  އެއީ، އަޅުގަ

ސަރުކާރުން އެކަންކަން ނިންމަވާފައި  ރިޢާެާޔަތްކުރައްވައިގެން  ސަރުކާރުން އެކަންކަމާއި
ނޑުގެ އަތުގައިހުރި ފޮތްތަކަކުން  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ފާސްކުރިކަމެއް އަޅުގަ

މިނިޓްވެއްޖެ  5ފެންނާކަށްނެތް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު 
އިނގޭތޯ.  ނޑު މިހާރު މި ނިންމާލަނީއިނގޭތޯ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު އާދެ، އަޅުގަ

މިކަން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އެދެން
މަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ  މަނިކުފާނު މިކަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޮލުގައި އަޅުއްވައިގެން މިކަން

ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަ  މިކަމާއިބެހޭ އިސްލާމީެީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެންމެމަތީ
ކޮންގޮތެއްތޯ ބައްލަެަވައި މަނިކުފާނު  ޢިލްމުވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި މިކަމުގައި އޮތީ
ނޑުމެންނަށް  މިކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން އެހިސާބުން ތްގޮތުގެމަތިން ވޯޓަށްގޮސް ދީނުގައި އޮ ގެނެސްދެއްވާށޭ. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާނަން. ނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ  އެކަން އަޅުގަ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ
ނޑު މިހާރު މި ދުވަހުމަތިން ތިން ހަތަރުފަހަރު  2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަ
ނޑަށްވެސް ފެންނަ ހެދުމެއް  ވިދާޅުވެފައިވާފަދައިން މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ
ނޑު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މަނިކުފާނަށް އޭގެ ފޮޓޯ އަޅުގަ

އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު `
އެދި ދަންނަވާލީ އާދެ، މި މައްސަެަލައިގައި ދެވަނަ  ފުރުޞަތަކަށް ޙުސައިން އިބްރާހީމް

 ދެއްކެވުން: ހުޅުވާލަ ދެއްވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނަށްވާހަކަ ފަހަރަށްވެސް ބަހުސަށް

ދަންނަވާލަން. އާދެ،  ޝުކުރުއަދާކުރުމަށްޓަކައި އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް އެެެއްޗެއް
އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝަރީފް ދެންމެ



ނޑު ހި އަލައިހި ވައްސައްލަމްގެ  هللاޞަެަލައްهللا ތަށްއައީ ރަސޫލު ގެންދިޔައިރުެު އަޅުގަ
ވައްސަލަމްގެ ހަދީޘްފުޅު ކުރައްވަނީ  އަލަެައިހިهللا ޞަލައްهللا ހަދީޘްފުޅެއް. އާދެ، ރަސޫލުއް

ޔުޣައްޔިރުޙު ބިޔަދިހި ފައިއްލަމް ޔަސްތަތިުޢ  މަންރަޢާ މިންކުމް މުންކަރަން ފަލް
ވަޒާލިކް ޢަޒްއަފުލް އީމާން. އާދެ،  ފަބިޤަލްބި ފަބިލިސާނީ، ފައިއްލަމް ޔަސްތަތިޢު

ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީހަކު މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަތަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ތިޔަބައިމީހުން އެ މުންކަރާތެއް ނައްތާލާށޭ ބާރުގެ ބޭނުންކޮއްެްގެން. އަދި  ފެނިއްޖެއްޔާ

 އެ މުންކަރާތެއް ފިލުވާލުމަށް  ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާމީހާ އެ މުންކަރާތެއް ނައްތާލާށޭ އެކަމަށް

 މައްސައްކަތްކުރާށޭ ފިލުވާލާށޭ ދުލުގެ ބޭނުންކޮށްެްެްގެން ދުލުން. އަދި އެކަމަށްވެސް 

 ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ މީހާ އޭނާ ހިތުން އެކަންކުރާށޭ. މިއީއޭ އީމާންކަމުގެ އެންމެދަށު

ނޑުމެން .... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  : އާދެ،ދަރަޖައަކީ. އާދެ، އަޅުގަ

ވިދާޅުވާ  ކުރިއަށްގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ތިލަދުންެްމަތީ ދެނުކުބުރީ މެންބަރު އެ
ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނަޞީެީރުهللا ހަދީޘްގައި ފުރަތަމަ އެ ވިދާޅުވަނީ ބާރުގެ އަބުދު 

ނޑު ހިތުން ރަނގަޅެއްނުވާނެ.  ބޭނުންކޮށްެްގެންނޭ އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް މުޅިން މާނަ އަޅުގަ
ފުރިހަމައަށް އެ ފުރިހަމަ ލަފްޒީމާނަ  ށް އެ ވިދާޅުވެވެނީ. އެހެންހުރިހާތަނެއްވެސްނުބައިކޮ 

އެހެންނަމަވެސް، ބާރުގެ ބޭނުންކޮތްގެންނޭ އެ ވިދާޅުވަނީ  ވިދާޅުވަމުން އެ ވަޑައިނަވަނީ.
ބޭނުންކޮށްެްގެންނޭ އެ ވިދާޅުވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނަމަ  އަތުންނޭ އޮތްތަން ބާރުގެ 

 އެއްޗެހިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. ފައިންވެސް ފައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. ންބަޑިވެސް އެހެ 

 އެހެންގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. އަތުންނޭ އޮތީމަ އަތުންނޭ ވިދާޅުވަންވާނީ.

ނޑު ދަންނަވަން ވަރަށްއަދަބުވެރިކަމާއެކު. ހަދީޘް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ
އަނެއްބޭފުޅަކު  އެއާއި ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކުރައްވާ އެއްބޭފުޅަކު، އެއްޗެހީގެ މާނަ ވިދާޅުވެ 

ނުގެންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް  އެހެން ހެއްދެވުން މި މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގައި އެކަން އެގޮތަށް
ނޑު އެދެން. ސަބަބަކީ އެއީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަ ހުރި ކަންތައްތައް.  އަޅުގަ

ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުމެދާނެ  ބަހުސްކުރެވޭ ކަހަލަދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި 
ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ. އެހެންވާގޮތަށް  އެކަށީގެންނުވާ ނަތީޖާއެއް އޮތީމަ އަޅުގަ
ނޑު. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  ނުގެންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށްއެދެން އަޅުގަ
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ނުކުތާ(  ކުރިއަށްގެންދަވާ. ) ނިޒާމާބެހޭ

ނުކުތާއެއްގައި މި މަޖިލީހުގައި މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް  ރައީސް. ނިޒާމާބެހޭ
އެނގިވަޑައގަންެިނަވާ އިންނަވައިގެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވާހަކަދައްކަވާއިރު



 ގަންނަވާއިރު ސާފުކޮށް ވިދާޅުނުވާތީ އުފެދިގެން މިއުޅޭ މައްސަލަ އެނގިވަޑައި ޚިލާފު

ނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  އަޅުގަ
ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށްގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ކީރިތިރަސޫލާގެ ހަދީޘް ޙުސައިން  ފުޅު އިލްޔާސްއަޅުގަ
ކިޔަމުންދަނިކޮށް އަދި  އިބްރާހީމް އެއްޗެހި މިކަހަލަ ކަރާމާތްތެރި މަޖިލީހެއްގައި

އެގޮތަށް އެ ނެންގެވި ނިޒާމުގެ ނުކުތާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އޭގެމާނަ ކިޔަމުންދާ ވަގުތެއްގައި
ނޑު އެހެން ނެންގެވޭކަމަށްވަންޏާ އެއީ ދެކެނީ. ހދ.  ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

ނަޞީެީރު އެގޮތަށް އެނަންގަވާ ނިޒާމުގެ ނުކުތާތަކަކީ  هللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބުދު
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އޭނަގެ ނޑު ދެކެނީ.  އަޅުގަ ލޭމައްޗަށްދާތީ ވާކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ
އަޅުއްވާއިދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން  އެހެންވީމާ، އެއަށް ފިޔަވަޅެއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑުވާ
ހަދީޘް އެއްޗެހީގެ މާނަ ކިޔަމުންދާއިރު، އަދި އެ  ހިމެނޭގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ

ނޑުމެން މިތާނގައި އެ ބަހުސްކުރަން އެއާއިެިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ނުހެއްދެވުން  އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެކަން އަ އެދެމޭ. އެހެންވީމާ، ޅުގަ

އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ހަމަ އެހެން އެ މައްސަލަ އައިމަ އެކަމާދޭތެރޭގައި  ނަންގަވާނެހެން.
ނޑު  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން. އެހެންވީމާ، ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު  އަޅުގަ

ރައީސް.  ން. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރިކުރިއަށްގެންދެއްވުން އެދެ 
ނޑު ދެންމެ މިދެންނެވި ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހަދީޘްގައި ހަމަގައިމުވެސް ކިތަންމެމަތީ  އަޅުގަ

ވަޑައިގެންނެވި ކަމުގައިވިޔަސް އޭގައި  ޢިެިލްމުވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެއީ، ބާރުގެބޭނުންކުރާ ވާހަކަ އެނގޭތޯ. އެކަން  ތުމް އެކަންކުރާށޭ.ކުށެއްނުވާނެ. ބިޔަދިޙީ ޢަ 

ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރަށް ޢިއްޒަތްތެރި  އޮންނާނީ ބާރުގެބޭނުން ކުރެވޭ
އެނޫންވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދި
ފްސީލުކޮށް ވަރަށްރީތިކޮށް މި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުމުގެ ތަ  އާދެ، އެކަންކަން އެއީ ވަރަށް

ގެންނަވާފައި.... ިރޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބައި މިހަދީޘްގައި
ނޑު  5މިހާރު  އިނގޭތޯ. މިނެޓުވާން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ. އަދި އަޅުގަ

ންނަން ފެންނަގޮތަކަށް އިޞްލާޙާއި އަރުވާނަން. މި މާއްދާއަށް އޮ  އިތުރުފުރުޞަެަތުވެސް
ނޑު ހަމަ އެއްގޮތަށް  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އާދެ، އަޅުގަ

ނެތެއްނުންތޯ  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިދެން



ހދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ގަނޑު އެދެން ވާހަކައެއްދެއްކޭކަށް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅު
ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި  މެންބަރުވެސް ހަމަ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާކަމެއްވިއްޔާ އެކަމެއްގެ 

ނޑު ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފެއްނުވަން  ކުރިއަށްނުގެންދަވަން. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އަޅުގަ
ނޑު ވާހަ އިނގޭތޯ. އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

އެވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި. އެީއ  ރިޔާސަތުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވަންޏާ
ނޑު މިދެންނެވީ  ނިޒާމާއިބެހޭ ނުކުތާ ނަގަން އޮންނަ ސަބަބަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޅު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފާދިއްޕޮ އިށީދެވަޑައިނެވުންއެދެން. އާދެ، ޅ. އަތޮޅުގެ
ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މަނިކުފާނު ޙުސައިން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ،  އިބްރާހީމް ތިގެންދަވާގޮތަށް  އަޅުގަ
ނޑު  ނޑު ދަންނަވާލާނީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ އެންމެފަހުގެ ވާހަކައެއްގޮތަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު  ކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރިމުލަ މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އަޅުގަ
 ތާއިދުކުރާކަމެކޭ. ހިތުގެއަޑިން ތާއީދުކުރާކަމެކޭ. އެއީ ެއއަށް ތާއީދުކުރުން ެއއީ  ވަރަށްބޮޑަށް

ނޑުގެ މައްޗަށްއޮތް ވާޖިބެއްވެސްމެ. ހަމައެފަދައިން މި މައްސަލަކީ ވަރަށް   އަޅުގަ

މައްސަލައެއް.  އްސަލައެއް. އެ ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން މީގައި އިޖުމާޢުެުވެފައިވާ ނާޒުކުމަ
ވަރަށްފާޅުގޮތެއްގައި  އަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޡްފުޅުތަކުން މިކަންهللا ޞަެައްލަهللا ރަސޫލުއް

އެތައް ނައްޞަެަކުން މިކަންވަނީ  ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ
هللا ވާޖިބެއްކަން އެނގޭމިންވަރަށް މިވަނީ  އްވާފައި އަމުރުފުޅުކުރައްވާފައިބަޔާންކޮށްދެ

ނޑު  ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާެާލާ މި މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަ
ހުށަހެޅުއްވި ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ.  ތަންކޮޅެއްކުރީގެ މި ވޯޓުގެކުރިން

 އްވާފައި ހުށަހެޅުއްވުމެއް އެއީ ދަންނަބޭކަލުންގެ ނުވަތަ އިސްލާމީ ހުށަހަޅު ޙުސައިން ރަޝީދު

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ އެއީ،  ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ މިކަމުގައި
ނޑުމެން އެދޭއެދުމެކޭ. އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއިދުކުރަމޭ. އަދި  އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް  ވި ހުށަހެޅުއްވުން އެއީއެ ހުށަހެޅުއް ހުށަހެޅުއްވުމެއް ކަމަށްނުވާނަމަ އަޅުގަ
ނޑު މިދެންނެވި  ހުށަހަޅަމޭ. އާދެ، އަޅުގަނޑު އެހެން މިދެންނެވީ ދެންމެއަކު އަޅުގަ
މުހިންމުކަމެކޭ. މަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައިވެސް  ހަދީޘަށްޓަކައި މިއީ ވަރަށް

ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާްޟ ޝުކު އެޅިފައިވާކަމެކޭ. އާދެ،
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބިރުން މިހާރު ރަޝީުދ  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުގެ އަޚު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ދެންމެ އެ ނެންގެވި  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހިރީ. އެއީ،އަޅުގަ



ނޑު އަޅަ  ކުރެހުމެއް ނޑަކަށް ފެނިފައި. އެ ހެދުން އަޅުގަ ންޖެހިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
 މަޖިލީހަށް އެ ހެދުންއަޅައިގެން ނުކުންނާކަށް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުރޭނެ

ނޑަކަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ ކުރެހުމާ ދޭތެރޭގައި މާ ބޮޑަށް ވިސްނަވާކަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބިރުގަނެފި މި  ހާރު ދީނީ ކަންތައްތައްއެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

އޮތްގޮތް  ކުރީދުވަހުވެސް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ބޭފުޅުންވަނީ އެކަމުގެ ޙުކުމް
ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާފައި. އެހެންވީމަ، އެދުވަހުން ފެށިެިގެން  އަޅުގަ

ނޑު މިހުންނަނީ މި ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެފައި. އެީއ ބިރުގަ  އަޅުގަ
ނޑުގެ ބައްޕައަކީވެސް ނޑުގެ މަންމައަކީ އަދި އަޅުގަ އިސްލާމްދީނަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ  އަޅުގަ

ނޑުެުގެ ބޮޑުބޭބެއަކީވެސް ޝެއިޚެއް. އެހެންނަމަވެސް އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ  އަދި އަޅުގަ
ހެންކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. އެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީވެސް ދީނަށް

ނޑުވެސް ވަރަށް ބިރުވެތިވޭ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަތަކާއި،  އަޅުގަ
ޚާއްޞަކޮށް މި މަޢުލޫއާއި ބެހޭގޮތުން ދީނީ ވާހަކަފުޅުތައް  ކަންތައްތައް މިހާރު މިދާގޮތުން.

ނޑު ދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ ކުރީދުވަހު  ވާހަކައާއިހެދި އަޅުގަނޑު މިހިރީ ވަރަށް ބިރުން. އަޅުގަ
ނޑު  އަތްދިގު ގަމީސްލައިގެން އައިސްފައި މިއަދު އަތްކުރު ގަމީހެއްލައިގެން އައީ އަޅުގަ
ނޑެއް އިރާދަކުރެެެއްވިއްޔާ  ހީކުރީ  ނި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިމުނީއޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑެއް ނެތިން   هللاދީނުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ޚިލާފުވާކަެަށް އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި  އްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެފަދަ ކަމަކުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި ޢާމީން.އިރާދަކުރެ

ނޑު ދެންނެވިން  މިއީ  ރައީސް މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކީ ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ
ނޑުމެން މިއުޅެނީ ކަމެއް އަވަސްކުރަންވެގެން. އެހެންވީމަ، ވަރަށް  ބޭނުންކަމެއްނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑު ކުރީދުވަހުވެސް  އެބައޮތް ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅިފައި. ދެން ސާފުކޮށް ދެލިކޮެޮޕީގައި އަޅުގަ
ނިޢުމަތްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ދެއްވާهللا ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަފަހަރު 

ނޭނގޭ ބައެކޭ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް  އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވެސް
މަޖިލީހުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން  ތަކެއް ލިެިބޭ މިހަމަޔަގީނުންވެސް ހިތްހަމަޖެހުން

އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ކަނބަލުން ތުރުކުރައްވާނެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ.
ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެދުމެއް އަޅުގަނޑަކަެަށް ހިއެއްނުވޭ އެކަނބަލުން  ހެދުމަކީ އެއީ  އަޅުގަ

 އެކަން އެމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ، ތުރުކުރައްވަފާނެހެނެެެއް. އެހެންވީމަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްހެން އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްހެން.  އަޅުގަ

ނޑު   އެހެންނަމަވެސް ދީނުގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެ އެކަމަކަށް އަޅުގަ



އަނެއްކާވެސް  ށް ދެދުވަސްއެއްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދެއްނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް މިއަ 
ނޑަކަށްވެސް މާ ގިނަ  ބަހުސްކުރެވިދާނެ އެހެންނަމަވެސް މިއަށް ބަހުސްކުރާކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ މާއްދާތަކުގަެައި މި  ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާކަށް ނުފެނޭ. އަދި ހަމަ އަޅުގަ
ށް ވާހަކަދައްކަވަނީ ދިގުނުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑަެަ މާއްދާގެ ވަގުތު ނުވަތަ މި ބަހުސް

ނޑުމެން އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް. އެހެންވީމަ، ޝަރީފްގެ  އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭެޭ. އެހެންވީމަ، ޝަރީފް އެ  ވާހަކަފުޅާއިެާ  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ.  ކަށްވިދާޅުވިހެން މާ ބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށް އޮތް ވަެަގުތެއްކަމަ  އަޅުގަ
ފަރާތްތަކަށް  މީގައި ޚިޔާލުހޯދަން ނުވަތަ މިކަމުގައި މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ
އެހެންނަމަވެސް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި މިތަނަށް މި ގެނައިމަ ރަނގަޅުވާނެ.

ނޑަކަށް ދެނެެެއް ނުކުރޭނެ މި މާއްދާއަށް ދެން ވާހަކަދައްކާ ދުވަހަކުން މަޖިލީހަށް  އަޅުގަ
ނޑަކަށް ދެންނުކެރޭނެ. ރައީސް އެކަން ކުރިން  ހާޒިރުވާކަެަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު  ނޯޓިސްފޮނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އަޅުގަ
އެކަން ކުރަންވީ  ވަކިގޮތަކަށް މިކަންކުރާށެކޭނޫން އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މިހާ ދިގުކިހިނެތްކަމެއް. އެހެންނަމަވެ  ބަހުސަކަެަށް މިކަން  ސް އަޅުގަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި `  ދާކަށް. އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު

ނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވެނީ އިބްރާހީމް  ޝަރީފް މާއްދާ އުވާލަން. އެވާހަކަ  ރައީސް. އަޅުގަ
ނޑު ފުރުޞަތަ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިއެދުނީ. ކޮމިޓީއަށްދާއިރު  ކަށްދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑު ތާއިދުކުރީ އެހެންކަން ނޑު ބޭނުން. ދެން ކޮޅުމަޑުލުގެ  އަޅުގަ ރެކޯޑްވެފައި އޮތުން އަޅުގަ
ނޑަށް ލިބިއްޖެ. އަޅުގަނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ހެދުމުގެ ފޮޓޯއެއް އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ މި ހެދުން އަޅައިގެން އަންނަން ތާއީދުކުރެވޭ މި ހެދުމަށް ވަރަށް  އަޅުގަ

ނޑު ހާހެއްނުވޭ މިހެދުން އަޅައިގެން އަންނާކަށް މިއީ  މަޖިލީހަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑަށް ފެންނަނީ އަންހެން  ވަރަށް ފައްކާ ޖަރީކޮށްފައި އޮތް ހެދުމެއް އިނގޭތޯ މިއޮތީ. އަޅުގަ

ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް  ސް މި ހެދުންއަޅަން.ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންވެ 
ނޑުމެންނަެަކަށް އުޅޭކަށްނުޖެހޭ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލާނެ ހެދުމެއް ނުނިންމިގެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ޔުނީފޯރމެއްގެ ގޮތުގައި މި ހެދުން ހަމަ ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ރައީސް  މައްސަލައެއްވެސް އެބައޮތް. އެއީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަ

ބަރީޢަވެފައި ތިބި  ވާހަކައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުން
ދައްކަވާ. އެހެން  މީހުންކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ޢިބާރާތްތަކުންވެސް ވާހަކަފުޅު



ޤައުމެކޭ ބުނުމުގެ  އްޖެއަކީ އިސްލާމީވާހަކަފުޅުދައްކަވާކަެަެަމަށް ވަނިއްޔާ ދިވެހިރާ
މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް.  ޖާގައެއްނެތް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި

ޝަރީފް. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ކޮޅުމަޑުލު  ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު
ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެންމެ މުޙަންމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ މެންބަރު އާދެ، އައްޑުއަތޮޅުގެ

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ފޮނުވަންވެގެން އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވީ އޭގައި ބުެުރުގާއެޅުން  ގެންގުޅެނިކޮށް އެ ގެންދިޔައީ. ދެން އަޅުގަ

އަސްލުގައި  ހެންވީމަ، އެ ހެދުމަކީދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިރިހެނުން ބުރުގާއަޅައިގެންނެއް ނޫޅޭ. އެ
ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަންހެނުންގެ ހެދުމެއް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެގެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ.  އެހެންވީމަ، ފިރިހެނުން މިއަޅާ ގޮތަެަކަށް އޮތްހެެެނެއް އަޅުގަ
ބަރު އިށީންނަވާ އެއީ މެން  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި

އެހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވިނަމަ އެ  ރިޔާސަތަށް ދެއްވެވި އެއްޗެއް ރިޔާސަތަށް ދެއްވާފައި
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުނީމަ  މައްސަލަެައެއް ނުޖެހުނިސް. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން މިއިނީ މި ށް ވާހަކަފުޅު ޖަލްސާގެ އަދަބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަ  އަޅުގަ
ތެރެއިން ވަރަށް ގިނައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި  ދައްކަވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 އައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު އެއީ. އެހެންވީމަ، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނިކޮށް ސީދާ އެ  މެންބަރެއް

 ންނެވީ. ދެން ކަރުދާސް ދައްކަވާ އެކަހަލަ ކަންތައްކުރައްވާ ހެއްދެވީމަ އެއްޗެއް ނުދެ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުގަ އިސްލާމްދީނާ  އަޅުގަ
ވާހަކަދައްކަވާ ކަމަށްވެސް  ޚިލާފަށްދާން މަސައްކަތްކުރައްވައޭ އެކަހަލަ އެއްޗެހި ވިދާޅުވެ

ނޑަކަެަށް ވިދާޅުެުވިކަމެއް އަޅުގަ  ވިދާޅުވެ. އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެހެން 
ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ  ހަމަގައިމުވެސް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނެތް. ހުރިހާ
ނޑުމެންނަކީވެސް މުސްލިމުންކަމަށްވާތީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ  އަޅުގަ

ނޑުމެން އުޅުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅުއްވާ އެެެހެން އެއްވެސް  ޝަރުޢުނުވާގޮތަށް އަޅުގަ
އެވާހަކަފުޅެއް ނުދައްކަވާ. އެހެންވީމަ،  ވެސް ބޭފުޅެއްގެ މަޤުޞަދެއްގައެއްގޮތެއްގައި އެއް

އަޅުގަނޑު އެދެން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު.  އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވުން
ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދަވާ. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  އައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު

ނޑަށް މިތާ އިންއިރު ދޭހަވީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އިބްރާހީމް ޝަރީްފ އަޅު ރައީސް ގަ
ނޑަށްވެސް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެމީހަކަށް  ދޭހަވި އެއްޗެއް އެމީހަކަށް ދެންނެވިދާނެ. އަޅުގަ

 ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފުރިހަމައަށް ހިމާޔަތްވެފައި އޮތުން. އަދި



ނޑައެޅިފަ   އިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިމާޔަތްވެ ރައްކާތެރިވެފައި އޮތުން.އިސްލާމްދީން ކަ

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި   އެއަށްފަހު އަޅުގަ

އޮވެވޭނީ މި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެދުންއެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
ދެންނެވީ. ދެން އެވާހަކަ  . އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު އެވާހަކަޑްރާފްޓްގައި މި މާއްދާ ނެތީމައޭ

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން  އެހިސާބުން އެ ނިމުނީ. ނިމުމަށްފަހުގައި އަޅުގަ
ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ  އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މީގެ ކުރީދުވަހުވެސް  ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ކިހާވަރެއްތޯ.
ނޑު  . ދެން މީގެ ތެރެއިނ113ްދަންނަވާފައިވާނެ މިހާރުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  އަޅުގަ

 . އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އާދެ، މިވާހަކ57ައަޣުލަބިއްޔަތަށް ބޭނުންވާ އަެަދަދަކީ 

ނޑަށް މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ކުއްލިއަކަށް އަ ނޑު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަޅުގަ ވަރަށް  ޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފުންކޮށް ވިސްނާލިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޖިލިސްކަމުގައި މި މަޖިލީހުގެ ނަން ދެވިފައި މިއޮންނަނީ.
ރުޞަތެއްނޫނޭ އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މިހާރު މިއީ ތި

ނޑުމެން ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭ ވާހަކަ  61ގަވާއިދުގެ  ދަންނަވަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ
ފަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ އެހެންފަހަރަކުން  މިދައްކަނީ. އެހެންވީމަ، ތި މައްސަލަ

ންބަރު އިބްރާހީމް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އައްޑުއަތޮޅު މެ  ނަންގަވައިގެން އެހެން ހެއްދެވުން
ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  އާދެ، އެންމެ ރަނގަޅު.

ނޑުމެން ނޑުމެން ބަހުސް މިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ  ވިސްނާލުން ރަނގަޅު އަޅުގަ

ނޑުމެން މުސްލިމުން އަޅާ ހެދުންއަޅައިގެން އެގޮ  ތަށް މުސްލިމުންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކަމެއް.  ތިބެންޖެހޭނެކަން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި މި ކުރެވޭ ބަހުސަކީ މަޖިލީހަށް އައުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި  އަޅުގަ
އައުރަނިވާކުރުމުގެ  ހެދުމެއްއަޅަން އެ އޮންނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން. އެހެންވީމަ،

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތް  ލައާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރެއްވުމަކީ މިތާނގައި މައްސަ އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. އެވާހަކަ ފަށްފަށްކުރައްވާފައި  މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ވަކި  ނުދެއްކެވުންވެސް އަޅުގަނޑު އެދެން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
ޑްރެސްކޯޑެއް އޮންނަން ބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމަން  މެންގެހެދުމެއް އަޅުގަނޑު

ނޑުމެން މިހާރު  މިއުޅެނީ. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު  އަޅުގަ

ނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވިދާޅުވެބައްލަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  އަމާޒުކުރެއްވުން އަޅުގަ



ދެއްވައިފީމު  އާދެ، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު
ނޑުމެން ޙުސައިން އިބްރާހީމް މިތާނަގައި އަދި އެނޫން ތަނެއްގައިވެސް އިސްލާމްދީން  އަޅުގަ

އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިތާނގައި  ހުއްދަކުރާ ހެދުމެކޭ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅަންޖެހޭނީ.
ދެއްކުމަކީ އެދެވިގެންވާ  ވާނެކަމަށް ނުވަތައައުރައިގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނު 

ތަޢާރުޟުވާކަމެކޭ އެއީ މަނިކުފާނު އެގޮތަށް  ކަމެއްނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ
ނޑު އެދެން ދެން ޢިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވި އެއްޗަކާ.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ޑު މިދެންނެވި އެއްޗެއް ހަމަ އަދިވެސް މާނަކުރެއްވި ގޮތް. އަޅުގަނ މެންބަރު އެކަން
ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފުކޮށް   މިދެންނެވީ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  މިއަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޙުމޫދު ޝަވްޤީއަށް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ
މާޅޮސްމަޑުލު  ލީ ވަހީދުއަށް.މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންެްބަރު ޢަ
ނޑު އެންމެ މެންެްބަރު  އުތުރުބުރީ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު އަޅުގަ
ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން  ޢަލީ ވަޙީެީދު ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލާނީ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

އި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގެ ކޮންމެވެސްތަނެއްގަ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިގެންދަނީ ކޮންމެހެން
ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ މި މަޖިލިސް  މަޤުޞަދުގައެއްނޫނެ. އަޅުެުގަ

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ދެއްކެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާކަމުގައި  މިއީ ދިވެހި
 ގެ އަސާސާއި ޚިލާފަށް މަޤުޞަދުގައޭ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އިސްލާމްދީނު  ދެއްކުމުގެ 

ޚިލާފަށް  ހެދުންއަޅައިގެން ދައްކާ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި
އުސޫލުން ހުރުން. މި  ވާހަކަދެއްކުން. ލިޔެކިޔުމުގައި އިސްލާމީ އަސްލުތައް ޤަބޫލުނުކުރާ

ނާކުރާ ވާހަކަ ކަންކަން މަ  ކަންކަން ހުއްދަކުރެވޭ ގޮތަކަށް އޮވެެެފައި މުޖުތަމަޢުގައި މި
ނޑުމެން ދެއްކުމަކީ މިއީ އިންސާނީ އުސޫލު ޤަބޫލުކުރާނެކަމެއްނޫން ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންވާނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައީސް. މިކަން އެންމެ ބޮެަޑަެަށް
ނޑުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިޔަ މާތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އިޚުތިޔާރުގައި މަނިކުފާނަށް ކުރެވޭ  އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން އަޅުގަ
އިޙުތިރާމަކާ، ޝަރަފަކާއި، ޤަދަރެއް ދޭނަެަން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ  އިޙުެުތިރާމެެެއްވާނަމަ
ގެ هللاންކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުެުކުރެއްވުން އެދެން. އަދި މަނިކުފާނަށް އެދު ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު 

މިހާރު މިހިނގާ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން މިހާރު ތިޔަ އިންނެވި މަތީ  ވާގިފުޅާއެކު
 މަތީ މަޤާމެެެެެއް ޤައުމުގެ ރައީސް އިޚުތިޔާރުކުރިނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ  މަޤާމަށްވުރެވެސް



ނޑު  މިހުރީ  ބުނާނީ އާދައެކޭ. ހީފުޅުކުރައްވާ އަޅުގަނޑުއިޚުތިޔާރެއް ލިބުނުނަމަ އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާލަން  މަނިކުފާނަށް ކުރާ އިޙުތިރާމެއްގައާއި ކުރާ ޤަދަރެއްގައިކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަެަކއި  މިއުޅެނީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުެުއެއްގައި އަޅުގަ
ފިތުނައާއި އަދި ދެންވެސް އެހެނިހެން  ނިދާނެމަގުމަތީގެ ފިތުނައާއި ގޯތިގެދޮރުގައި ހިމެ 

އުފެދިދާނެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަެަކައި  ތަންތަނުގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް
ފުރުޞަތެކޭ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެދުވެރިކުރެއްވިهللا 

ނޑު މި ވާހަކައެއް ނުދައްކަން ހަމަޔަގީ ހެދުންއަޅާ ވާހަކަދެއްކުން މިއީ. ނުން ނިކަމެތި އަޅުގަ
ނޑު ހީކުރީ އެނބުރި އެވާހަެަކަ  ގަވާއިދު ހެދިއިރަކު ފުރުޞަތެއް ނުވެސް ލިބުނު. އަޅުގަ
އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަެަތު އޮންނާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް  މަޖިލީހަށް އައިމަ

ނޑުމެންނަ  ޤުެުދުރަތް ށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ. އެހެންވީއިރު މެދުވެރިކުރެއްވީ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް އެވާހަކަ ނުދެއްކެންވީ ކިހިނެތްވެގެންތޯ. ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް އަޅުގަ

މަދުމަދުންނަމަވެސް  ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ރައީސް ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާށޭ
ނޑުމެންނަށް ގަވާ ޚިލާފުވަނިއްޔޭ އެހެންވީމަ  އިދާރައީސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި އެއަށްވުރެ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައްލަެަވާލައްވައިގެން އުޅުއްވާށޭ.
އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުވާއިރު ރައީސް އެހާ ބޮޑަކަށް  މާ މުހިންމޭ ބައްލަވާ އިސްލާމްދީނުގެ

ނެތް. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ކަންބޮޑެއްނުވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ނޑުމެން މި ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަ ވަނަ  53މިހެންވެ ކަންނޭނގެއޭ އަޅުގަ

 އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވާހަކައެއް ލިޔަންޖެހުނީ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ޢައްބާސް  މާއްދާގައި ރައީސް

ކަމެއް  ފުޅަކަށް އެފަދަ އިބްރާހީމްއެއް ނޫނޭ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭ 
ގަވާއިދުގެ އުނިކަން  މެދުވެރިވެދާނެތީ އަދި މިއަދަކު ނޫނޭ މާދަމާ ނަމަވެސްމެއޭ. ބައްލަވާ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މީގައި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް މި މަޖިލީހުގެ

ޚިލާފަށް  ކަމެއްކުރާނަމައޭ ނޫނީ ކުރާނަެަމައޭ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި 
ބައްލަވާ.  ކަމެއްކުރާކަމުގައިވާެާނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާކަށްވެސްނެތޭ

ނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތާއި  އެހެންވީމަ، މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ޚިލާފަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު..

ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކޮށްދެއްވުން އެދެން. މާޅޮސްމަޑުލު  ވަނަ މާއްދާއާއި ދޭތެރޭގައި 61ބަރު މެން 
މިގޮތް ދޫކޮށްލެއްވުން ނޫންގޮތެއް މިކަމުގައި މެންެްބަރު  އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ މާއްދާގެ ހަމަ އޮށްޓަރަށް.  61ބައްލަވާ ކާކަށްތޯ ދެވޭނީ  ޢަލީ ވަޙީދު ނޯންނާނެއޭ



އޭގެ ވަށަވަށައިގެންވަނީ ރާޅުތަކާއި ބާނިތަކޭ އެ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިންނޭ  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ
ނޑުމެންނަށް ވަދެވެނީ ސަލާމަތްކަމަށް. މީހަކު އިސްލާމީ ކަމަކަށް ސުވާލެއް  ގޮސް  އަޅުގަ

ނޑު ދައްކާލި މިސާލުގައި  ކޮށްފިނަމަ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ ދެންމެ އަޅުގަ
ޖަވާބުގައި  ދުގައި ކިހިނެތްތޯ އައުރަ އޮންނަނީ އެ ސުވާލަށް ކުރެއްވި ސުވާލުގެނަމާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުންނެވި އެންމެ ފައިތިލަ އުސް ފުންނާބު އުސް 

 ފަލީޟަތުއްޝައިޚު މުޙަންމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ ޖަވާބުދެއްވުމުގައިވެސް އޮންނަނީ 

އެހެންވީމަ،  ގައާއި ނަމާދުގައާއި މިގޮތަށް ގެންނަވާފައި.މުޖުތަމަޢުގައާއި އެހެން ތަންތަނު
ދަށްމީހަކާއި ދޭތެރޭގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ކަހަލަ އާދައިގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދެއްވަވާ އަޅުގަނޑުގެ ނިކަމެތި  ތިގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށްވެސް 
އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު.  ޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާޙާލައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންނަެަށް އަ

ބޭރުވާކަމަށްވާނަމަ ރައީސް ހުއްޓާލުމަށް  އެހެނެެެއްނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ މަޢުލޫން
ނޑު ނޑަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އަޅުގަ ނޑު  އަޅުގަ އަމިއްލައަށް ވިސްނިގެންވެސް އަޅުގަ
ރެއްގައިވެސް މަޢުލޫން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ފަހަ އިށީންނާނަން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ

މިދައްކަނީ މިތާ ގޮނޑީގައި އިށީނދެ އިންނައިރު އައުރައާިއ  އައުރައޭ އެހެންބުނާއިރު އެއީ
އައުރަ އެހެނެެެއްނޫނޭ. އެއީ ތަންކޮޅެއް ފުޅާ އަރަބި ބަހެއް ެއީއ  ކޮޅަށްތެދުވެ ހުންނައިރު

ނޑަށް ދެއްވަވާ ޢިއްޒަތްތެ އެހެންވީމަ ނޑު އަޅުގަ  ރި ރައީސް އެ ފުރުޞަތުވެސް. ދެން އަޅުގަ

އެކަމަކު  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސްއަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ނޑު ހީކުރަން އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ދެންނެވުން ހަނދާން ހުންނާނެކަމަށް.  އަޅުގަ

ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް.  ވެރި މަޤާމާއިރައީސްއަށް އަޅުގަނޑު ކުރާ އިޙުތިރާމާއި އެދޭ މަތި 
ނޑުމެންނަށް  މިނެޓް ދެއްވާނެކަމަށް.  5ދެންމެ ހަނދުމަފުޅުކޮށް ދެއްވައިފީމު އަޅުގަ

އިށީނދެދާނަން ރައީސްއަށް ކުރާ  މިނެޓް ހަމަނުވަނިސް 1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު 
ނާނެ. ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ކޮށްފައިވެސް ހުން  އިޙުތިރާމެއްގެ ގޮތުން. ބައެއް ފަެަހަރު އެހެން

ކުރިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ދެންނެވީ ބައްލަވާ  ނިކަމެތި އަޅުގަނޑޭ ބައްލަވާ މީގެ
މިއޮއްދަނީ ހަމަ ނަން ލިމިޓްކޮށް މިއޮއްދަނީއޭ ފައިބައިގެން.  މިހާރު ކިހިނެތްތޯ މިވަނީ.

މިނެޓްވެއްޖެ.  5 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ރިޔާސަތުން
އަދި ހަމަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަމަެަށް. މާޅޮސްމަޑުލު  އެހެންނަމަވެސް

 އެހެން މިދަންނަވަނީ މިހާރު މިކަންތައް ހަމައަކަށް އަޅުވާފަތާ ވާހަކަދެއްކެން އުތުރުބުރީ

 ހު ރައީސްމެންެްބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ބައްލަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަންެްނަނީ. އެދުވަ



ެއކަމަކު  ވިދާޅުވަނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިމަންނަ ދޫކޮށްލައްވާފައޭ އެއޮތީ. އެއޮއްދަނީ
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ރައީސް އަބަދުވެސް ތި ގެންދަވަނީ ތި  5ވިދާޅުވާހެން  އަޅުގަ

ށް އިތުބާރު ނެތްކަމަ މިނެޓަށް ކުރުކުރައްވަެަމުން. އެކަމަކު ހަމަ ދާދިފަހުން ރައީސްގެ
ބޭނުންވަރަކަށް ގެންދިޔައިއްޔޭ.  ވާހަކަދެކެވުނު ދުވަހު ނެތޭ ބައްލަވާ އެއްވެސް މިންގަނޑެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން  އެހެންވީމަ، ރައީސް ގެންދަވާށޭ މިދެންނެވީ އެއްގޮތަކަށް. އަޅުގަ
 އުނދަގޫކަމަށް. ހަމަޔަގީނުން ތިޔައީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ރައީސްއަށް ހުރި ދަތިފުޅުކަމާއި

ނޑަށް އެނގޭ ހިތަށްކުރާނެ އަސަރާއި ވޭނާއި  އަދާކުރެވޭނެ ގޮނޑިއެއް ނޫން. އަޅުގަ
ތަޙައްމަލުކުރައްވައިގެން ތިޔަ ގެންދަވަނީ. ރިޔާސަތުން  ހިތްދަތިކަންވެސް އެކަމަކު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ރައީސްއަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއްވެސް  ހިތްޕުޅުގައި ހުރި ލޯތްބަކާއި އިޙުތިރާމެއްގެެެ ވާހަކަ މާއްދާއާއި ބެހޭ މެންބަރުގެ 
ނޑު އެދެން މިހާރު   7އިތުރުން  މިނެޓްގެ 5ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިނެޓްވެއްޖެ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނުވަެަތަ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ  ރިންގެ މެންެްބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ކޮމިޓީއަކަށްޢިލްމުވެ
ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް  ކޮމިޓީއަށް މި ފޮނުވުމާއި ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަދި އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮންމެވެސްއެހެން ބޭފުޅަކުެު  އަޅުގަ
ނޑު ތާއީދުކުރަން. އޭގެ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުވެސް  . އެއަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި އަޅުގަ
 މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާފައި. އެހެންވީމާ  40ދަންނަބޭކަލުންގެ ޖަމާޢަތަކަށް  ޚުދު އޮންނާނީ

ނޑު ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ. އެއަށް ބޭފުޅަކު   އެވެސްއެއީ އަޅުގަ

ނޑު  އެއަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔާ ތާއީދުކުރައްވައިފިއްޔާ ނުވަތަ އަޅުގަ
ހިތާމައާއެކު  ތާއީދެއްކަމަށް ބައްލަވާ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ނޑަށް ނޑު އިށީންނާނަން. އަޅުގަ އިނގޭ ރައީސަށް  އެއްކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާފައި އަޅުގަ
ނޑު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ބައެއް އެހެްނ  އެއްސެވުމަށް. އަދިދަތިފުޅުކަން އަޅުގަ

ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން  ބޭފުޅުންނަށްވެސް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ވަރަށް
ނޑަކަށް މިތާކުން ނުފެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް އެބޭފުޅުންނަކީވެސް ސަރުކާރުގެ މަތީ  އަޅުގަ
އެކަންވެސް ފާހަގަކުރަން.  ހިތާމައާއެކީގައި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު

ކަމަކާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ  އެއީ އިސްލާމީ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ދީނީ
ނޑަކަށް  މިތަނަކުންނެއް ނުފެނޭ ފ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ދުވަހު އަޅުގަ

 މުސާ ސުލައިމާނެއްވެސް. ބ.އަޙްމަދެއްވެސް. އަދި ވ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



 އަތޮޅުގެ މެންބަރު އަފީފެއްވެސް. އަދި މ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު މޫސާ ސުލައިމާންވެސް.

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމުގައި ޤައުމީ ވަންތަކަމެއް ބިރުވެރިވަންތަކަމެއް.. އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ދީނީ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ނޑުމެންނަށް އަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މިއީ އަޅުގަ ޅުގަ

ފުރުޞަތުގައި އެބޭބޭފުޅުން މިތާނގައި  ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ
ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން  ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވުންކަން އެއީ... ރިޔާސަތުން

ނޑު ވާހަކަނި  މިހާރު.... މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މުނީ އިނގޭތޯ. މެންބަރު ރައީސް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ހުރިާހ  ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ

 މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން މި މަޢުޟޫއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު  ގެ ޢިއްޒަތްތެރިގެންދެވުން. ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު 
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ފައިޞަލް ނަސީމަށް. ފުވައްމުލަކު މެންބަރު އަޅުގަ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް މާބޮޑު ބަހުސެއް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުރާކަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާބޮޑު ދީނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚިލާފެއް އުފެދެން  އުޅޭއިރު އަޅުގަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ހާމަކުރުމަކީ، އަޅުގަނޑ ދީނީ  އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ކަ
ރައީސް، މިކަމަށް  ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫނަސް ކުރަން ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް ހެދުން ނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި ބަހުސެއް ކުރެވޭނީ އަޅުގަ އެޅުމުގެ މިންގަ
ނިވާކުރަން  ންގަވައިފައި ނެތްނަމަ ކަނޑައެޅިގެން އައުރައިސްލާމްދީނުގައި އަ

އަންގަވައިފައިވޭ. މާތް  އަންގަވައިފައިވޭ އަދި އައުރައަކީ ކޮބައިކަންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް
ވަނަ އާޔަތުގައި  30 ވަނަ އާޔަތާއި އަދި 31ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނޫރު ސޫރަތުގައި هللا 

ނޑުމެން ހަ  ހަމަ މިއާއެކު އަޙްޒާބު  ނދާން ކުރަންޖެހޭނެ. އަދިއަންގަވާފައިވާ ގޮތް އަޅުގަ
ނޑު ބަހައްޓަން ވާގޮތް  ވަނަ އާޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހެދުން އެޅުމުގައި 9ސޫރަތުގެ  މިންގަ

ޢާންމުވެފައިވުމާއެކު ޝަެައްކު އުފެދޭ  އިނގޭ. މިހާރު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
އަކަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނުމަށްފަހު ކޮންމެ ބޭފުޅުން ބެއްލެވުން ރަނގަޅުވާނެ.

ނޑު އަދިވެސް ތާއީދުކުރަނީ މިމާއްދާ އުވާލަން. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން  އަޅުގަ
 ނިވާކުރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ގަވާއިދެއް ނެތަސް އައުރަ ނިވާކުރާނެ. އިސްލާމް އައުރަ

ރައީްސ  ނު ގެނެސްދެއްވި ދީން. ޢިއްޒަތްތެތިދީނަކީ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ މާތް ޤާނޫ
މަޖިލީހެއް  މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ލަފައެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ،

ހަދައިގެން ކީރިތި  ބޭނުމެއްނުވާނެ. މިފަދަ ކަމެއްގައި މި ގަވާއިދުގައި މާއްދާއެއް ބާއްވަން
ވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވާވަރުގެ  މާއްދާއަކަށް އެ ޤުރުއާނުގައި އެންގެވިގޮތާއި ޚިލާފަށް، ޚިލާފު



ޙުކުމްފުޅާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا ބޮޑުކަމުންނާއި އަދި 
މިތިން  46، 45، 44މާޢިދަތް ސޫރަތުގެ  ނުކުރާމީހުންނަކީ ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއްކަން
ވެސް އެދެނީ މި މާއްދާ އަޅުގަނޑު އަދި އާޔަތުން އިނގޭތީ އެކަމަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލު

ނޑަކީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ  އުނިކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެރަށަކަށް

މެންބަރުން ޤުރުއާްނ  40 އެންމެ ގިނަ މީހުންތިބި އަދި އެއް އާއިލާއެއް ޤުރުއާން ހިތުދަސް
ނޑުގެ މުނިކާފަ، ހިތުދަސް ނޑު ކާފަ، އަޅުގަ  ރަށްކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު މީހެއް. އަޅުގަ

ނޑު މުސްކުޅި ކާފަ އަދި އެގޮތަށްގޮސް ހަވަނަ މުސްކުޅި ކާފައާއި ހަމައަށްވެސް   އަޅުގަ

ކުދިންނަށް ކުޑަ ޤުރުއާން ހިތުދަސް. މި ބޭފުޅުންގެ ދުނިޔަވީ މަސައްކަތަކަށް ވެފައިއޮތީ
ނޑުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި މުޅިން ޤުރުއާްނ  ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކޮށްދެއްވުން. އަޅުގަ

ނޑަށް  ހިތުދަހޭ ދެންނެވޭކަށްނެތް. ނަމަވެސް އެމީހުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު އަޅުގަ
ނޑު އިސްލާމްދީނުގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އުގަންނައިދެއްވި އަދި 
ކިޔައިދެއްވި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އައުަރ  އޮންނަގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް 

ކުރުމަކީ ދީނުގައި ނެތް ގޮތެކޭ ބުނުމުގެ  ނިވާކުރަން ބޭނުންނުވާ މީހާ، އައުރަ ނިވާ
هللا. ރީތިވާނެ. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ބަދަލުގައި އައުރަ ނިވާ ނުކުރުމުން މާ

ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  ންބަރު `. ޢައްސަލާމްކޮޅުމަޑުލު މެ 
އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި ފުވައްމުލަކު  ތާއީދުކުރާނީ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން 

ވާހަކަދެއްކެވުން: ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް. އާދެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެެެންބަރު
ވަނަ  61ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން.  61ރެވެމުން މިދަނީ މިހާރު ބަހުސްކު މިމަޖިލީހުގައި

 ދެލިކޮޕީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށްވެސް ފާސްނުވެ އަދި އެމާއްދާ އުނިކޮށްލުމަށް  މާއްދާ މި

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފްެް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްވެސް މިވަނީ 

 ދާއަށް މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާސްނުވެފައި. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް މި މާއް

ގޮތް  3އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުވެސް މިވަނީ ފާސްނުވެފައި. އަޅުގަނޑު މި 
ނޑު ބަލާލީ ކިހިނެތްތޯ މިވަނީ. މިތާނގައި ވޯޓު ދިންގޮތަށް ބަލާއިރު. އާދެ ެއ  އަޅުގަ

ނޑަކަށްމެންބަރަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާ އެބޭފުޅަކަށް ފެން  ވޯޓު ދިނުމަށް.  ނަ މިންގަ
ނޑު ނޑު އަޅުގަ ބުނާނީ އެއީ މިމާއްދާ  އެބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

ބަލާއިރުގައި މިތާ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ  އުނިކޮށްލުމޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ދެވުނު ވޯޓަށް
މެންބަރުން. އެީއ  42އްވި. އެއީ ތާއީދުކުރެ  ޕަެަސަންޓު ބޭފުޅުން އެގޮތަށް 57ތެރެއިން 



ޕަސެންޓް.  37މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބަލާއިރު  މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް، މުޅި
މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން  ރިކޯޑަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން

 65މެންބަރުން. އެއީ  74އްވީ އެމަނިކުފާނު އުނިކުރުމުން ވޯޓު ދެ  ވޯޓު ނުދެއްވާތީ،
ނޑަށް  ޕަސެންޓް. އެހެންކަމުން އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދު މިލިބުނީ އެބޭފުޅަކު ފެންނަ މިންގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  އެޅުމަށް. ދެން އޮތީ އައުރަ ނިވާކުރާގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަށް މ. އަތޮޅުގެ ހެދުން
މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި  އެގޮތަށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. 
 29ޕަސެންތް ބޭފުޅުން ނޫނީ  39ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 

ނޑަކުން ވޯޓު ދޭން  ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވި. އެހެންވީމާ އައުރަ ނިވާކުރާ މިންގަ
ތެރެއިން. އެީއ  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޕަސެންޓް ބޭފުޅުން މިތާ 29ތާއީދުކުރައްވަނީ އެންމެ 

ޕަސެންޓް. ދެން އޮތީ ސަރުކާރުގެ  26މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު 
ނޑަށް ނޑާ އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ ތާއީދަށް ނެގުނު ވޯޓު. އެއީ އެގޮތަށް  މިންގަ

މީގެން ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން. ދެން  ޕަސަންޓް މިތަނުގައި ތިއްބެވި 50މިލިބުނީ 
ހިނގައްޖެ. މީގެން ހަމަ ގައިމުވެސް މިތާ ތިއްބެވި  ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ހާމަވެގެން

ބެހިގެންވާ ރަނގަޅަށް ގޮތް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންކަމަށް  މެންބަރުންނަކީ މި މަޖިލިސް
 ދައްކައިދެނީ، މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވޯޓު ދެއްވި  ވާނަމަ މީގެން މި

ނޑަކަށް ވޯޓު ދޭށޭ. ގިނަ އެބޭފުޅަކަށް  ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވަނީ އެބޭފުޅަކަށް ފެންނަ މިންގަ
ނޑަކަށް މިތާނގައި ހެދުން އަޅައިގެން އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަށޭ. މިއީ  ފެންނަ މިންގަ

ތް މެންބަރަކުވެސް މި ހަޤީޤަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެއް. މިކަމާމެދު ކޮންމެ
ނޑު  ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެެހންކަމުން މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން އަޅުގަ
ނޑުެު މި  ދަންނަވަން އުޅުނީ، ދަންނަވަން އޮތީ އެހެން ނުކުތާއެއް. އެ ނުކުތާއަކީ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު  މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި ހުށަހެޅުއްވި
ނޑު ހުށަހެޅިއަޅު  ހުށަހެޅުމެކޭ. އަދި އެންމެ ފަހު ވަތުތު މާލޭ މެެެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ގަ

ނޑު ކުރިން ކުރި ތާއީދުވެސް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހުނީ ހަމަ   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަހަލަ ގޮތެއް އޮތީމައޭ. އާދެ މީގައި އަޅުގަ
ޙުކުމެއް އޮވެފައި އެ ޙުކުމް  ޔާލު މިތަފާތުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީނީ ގޮތުންމިތަނުގައި ޚި

ނޑު ޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތީ. އަޅުގަ ނުކުރަން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ  އަޅުގަ
ކުރައްވާނެ ހެންނެއް. އަދި އެގޮތަށް ވޯޓުވެސް  ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިތާ ވަކާލާތު

މި ޝައްކު އުފެދެނީ މިތާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން  . ޙަޤީޤަތުގައި މިތާދެއްވާނެ ކަމެއް



ވާހަކަތޯ ނޫންތޯ. އާދެ އައުރަ ނިވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  ދެއްކެވި ވާހަކަ އެއީ ޞައްޙަ
އެދެއްކި ވާހަކައަށް މިތާނގައި ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުން އެ ދެކޮޅު  ވަކާލާތުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންނަށް އެހެންވީ ހައްދަވަނީ. ނޑު މި ހުށަހެޅީ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަ މާ އަޅުގަ
 ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިވަޑައިގެންތިބި ޢިލްމު އުނގެނިގެން ތިބި  ބޭނުމޭ

އެނގިގެން  މީހުންގެ ރަޢުޔު. އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ފަޠުވާ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ރަނގަޅަށް
ނޑު  ގޮތެއް ނިންމެވުމަކީ އެކަށީގެންވާނޫނިއްޔާ މިމައްސަލައާމެދު  ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާއިރު މިފަދަ  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މި ފްރޭމް  އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވާނެ އެހެންކަމުން

ނޑުގެ ތެރޭ  އެފަދަ ކަންކަމުގައި ލަފާ ލިބޭނެ މަގު  ގައިވާރކްގެ ތެރޭގައި މި ގިއުގަ
މިއަދު މި ކުރިމަތިވި މައްސަލައަކީ، މިއަދު  ތަނަވަސްވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން

ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ފާރަކަށްވެސް ވެދާނެ. އެހެންކަމުން  މި ފެންމަތިވެފައިވާ މައްސަލައަކީ
ނޑު ހުށަހަޅަން މި ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމުގެ މައްސަލައިގައި  އަޅުގަ

 މައްސަލައިގައި ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ރަޢުޔު އޮޅުން ފިލުވޭނެ ނިޒާމެއް، ކުރިން މި

މައްސަލައާމެދު  އިންތިޒާމެއް މަޖިލީހުން ރައީސް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން. އަދި އެފަދަ މި
ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ  ށްވެސް މިކަމާމެދު މިވޯޓު ލުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ

ދަންނަވަނީ މި މާއްދާއާ މެދު  ރަޢުޔު އިނގޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް. މިހެން މި
ނޑުމެންނަށް ވޯޓު ޙަޤީޤަތުގައި ލެވޭނީ ރަނޅަށް ކަން އޮތްގޮތް ފިލައިގެންކަމަށްވާތީ.  އަޅުގަ

މިނެޓް ވެއްޖެ  5އްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެ އާދެ މިތަނުގައި.... ރިޔާސަތުން
ނޑަށް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ  އެހެންވެ ދަންނަވާލީ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ދަންނަވާލާނީ ވަރަށް ކުޑަކުަޑ  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ
ދެއްކެވުން: ނުކުތާ ނެގުން މިހާރު މިވަނީ މިހާުރ މިތާނުގައި ނިޒާމީ ވާހަކަ ވާހަކައެއް. އެއީ

ނޑުމެންނަށް ރޯގާ  އަކަށްވެފައޭ. އެހެން އެވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާއިރަށް  އޮޅޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަލުކުރައްވާތީ. މިވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަ
ނޑަށް ހަމަ އިށީންނަން ދަންނަވާނެކަންވެސް އިނ ޙަޤީޤަތުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  ގޭ.އަޅުގަ
ހިނގައިގެން. ނަމަެަވެސް ވާހަކަ  ނަގަންޖެހޭނީ ހިނގަމުންދާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ގޯހެއް

ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެހެން ބޭފުޅަކު ތެދުވެ  ދައްކާ ބޭފުޅަކު ހަމަ ވާހަކަ ދައްކާވާހަކައަށް
ނުކުރައްވާ ހުއްދަ ކުރައްވާ. މީރުން  ރައީސް އެކަން މަނާ ވާހަކަދައްކަވާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނަތީޖާއަކަށްވަނީ މިތަނުގައި ޒުވާބު ހިނގުން އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި  އޭރުން އޭގެެެ



ނޑަށް އިނގޭ  ބަހުސެއް ނޫން އެހިނގަނީ. އޭރުން ޒުވާބު އެކުރެވެނީ. ދެން އަޅުގަ
ނޑުގެ ނުކުރައްވާ.  ނަޒަރުގައި މަނިކުފާނު، މަނިކުފާނުގެ ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާ އަޅުގަ
ނޑު ނޑަށް އިނގޭ މަނިކުފާނުގެ ވާޖިބު މަނިކުފާނު  އަޅުގަ  މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް އަޅުގަ

އިސްތިޢުފާ  ރަނގަޅަށް އަދާ ނުކުރެއްވޭކަމަށް މަނިކުފާނަށް ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭނަމަ މަނިކުފާނު
ނޑަށް އާ ދެއްވާނެކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާޖިބު އަދާ ނުކުރެވޭކަން އިނގޭ ދުވަހު އެއީ ނޑު އިސްތިޢުފާ  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑެއް ޤަބޫލެއް  ހުށަހަޅާނެ ދުވަސް. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަދި އެހެން އަޅުގަ

ން އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުކުރަމޭ. އަޅުގަނޑު އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން
ނޑަށް އިނގޭ. އެ މެންބަރުންގެ ދޫ ފުޅުން އެބަސް ތަކުރާރުވަމުން  ތިއްބެވިކަން އަޅުގަ
ނޑު އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ މިއިނީ އެ ހުރިާހ  ދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ. އަޅުގަ

 ދެންކުރިމަތިލައިގެން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން އަދި އެކަމަށް ކެރިގެން. އާދެ  ވާހަކަތަކަކަށް

ނޑު މިއަދު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެރުވުމުގެ ބަދަލުގައި  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ހިނގާތާ އެއްގަޑި  މިނެޓްވީމާ،  30އެކަން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު  މިހާރުވެސް  މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް އަރުވާނަން. އާދެ ދެން 30އަޅުގަ
ނޑަކަށް އަށެއްކަ ބޭފުޅުން. ދެންއެދިވަޑައި ނޑު އެދެނީ  ގެންފައި އެބަތިއްބެވި ގާތްގަ އަޅުގަ

ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭގައި  10އެހެންނަމަވެސް މި އިންޓަވަލްގެ ފަހުން އޮންނަ ފުރަތަމަ 
ނަންތައް އަންގަވާލައްވާފައި ދެން  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މި ބަހުސްގެ ވަގުތު، އަޅުގަ
ވަގުތު ނިންމާލަންކަމަށް. އާދެ އިންޓަވަލް ފަހުން  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ
ނޑު އެވާހަކަ  30ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން. ދެން މިހާރު މިއޮތީ  ފަށާފައިވެސް އަޅުގަ

ށް] ރިޔާސަތުން  11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [ .މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް
މެންބަރުން އިށީންދެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން.  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި

މިނެޓްގެ ހުސް  30ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން
ރިންވެސް ދަންވަނާލިހެން ގެންދަން ފަށާނަން. ކު ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން މިހާރު މި ހުޅުވިފައިވާ ބަހުސްގައި  އަޅުގަ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނަންތައް ކުރިއަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން
 11:15ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ އިރުގެ ތެރޭގައި ނޯޓްކޮށްލަދެއްވުން. އެހެން މިނެޓް 10އޮތް 

 ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނަންތައް ނޯޓްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ދެން  ހިނގުމުގެ



ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.  އަޅުގަ
ވަނަ  61ލިކޮޕީގެ ދެ މުލަކަތޮޅުެު މެންބަރު އަޙްމަދު `. ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ،

އިޞްލާޙާމެދުގައި ކަން ހިނގައި  މާއްދާއަށް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި
ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ދިޔަގޮތް މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ
ނޑު ދެކެން. ނޑު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަ  މިކަން ނިމި ދިޔައިރުގައި އަޅުގަ
އަދި މިހާރު މި މާއްދާ މިއޮތީ އެއްވެސް  ވަރަށް ކަންބޮޑުވި މައްސަލައެއް ފެނިގެން ދިޔަ.

ކުރުމަށް ދާގޮތައް ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ އަދިވެސް  ގޮތަކަށް ފާސްނުވެ. އަލުން ޑްރާފްޓް
 ހިމެނިގެން އަންނަކަމަށް ވާނަމަ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޙްލާޤާ ސުލޫކު  މި މާއްދާ ގަވާއިދުގައި

 ބިނާވެގެންވާ ހެދުމަކަށްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެގޮތައް މައްޗަށް 

 އެކަން އޮތުމަށް ހާމަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވި މައްސަލައަކީ މި މަޖިލިސް

ބާރު  މެންބަރުންނާ ދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ އެއް 16އެކުލެވިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
މެންބަރުންތަކެއްގެ  ވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އަދި އިންތިޚާބު ކުރެވޭކަމަށް 

ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރެވޭނެ  މައްޗަށް. މަޖިލީހުންކަމެއް ނިންމުމުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ވަރަށް 
ހިންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރީޔާ  ފުރުޞަތު ދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރަށާއު ދަޢުލަތް

މަޖިލީހުގައި ލިބިގެންދާކަމީ ވަންހަނާ ނުވާނެ  މެންބަރުންނަށް މި 16ވާ އިސްކުރައްވާފައި
އޮތްއިރުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޙްލާގާއި ސުލޫކުގެ މައްޗަށް  ޙަޤީޤަތެއް. މިކަން މިހެން

 ނިންމުމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އެކަން އެގޮތައް ބިނާވެގެން ކަމެއް

ނޑުމެން މި ގަވާއިދަށް ނުގެންނަން ނުކުރުމަށް، އެ   ރިވެތި އަޙްލާގާއި ސުލޫކު އަޅުގަ

ނޑައަޅައި ނިންމި މެންބަރުން ވަރަށް ރީތިކޮށް ސާބިތުކަމާއެކީގައި ފާޅުވެ ހިނގައްޖެ.  ކަ
ނޑު މިދަންނަވަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޙްލާޤާއި ސުލޫކުން ނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުރައްވާ ބޭފުޅުން މިހާުރ  ލިސް އެއްކިބާ ކުރައްވަން މަސައްކަތްމުޖުތަމަޢު އަދި މި މަޖި 
ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ މިއީ. ޝުުކރިއްޔާ.  ވާނީ ފެނި ސާބިތުވެފައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކޮށް  މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ
މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހެދުން އެޅުމުގެ  ދެއްކެވުން: ނެގުނުވޯޓު މި ޢިސްމާޢީލް ވާހަކަ 

ނޑާ ބެހޭގޮތުން އޮތް މާއްދާ، ވޯޓަށް ނޑު  މިންގަ ގޮތެއް. އެއްގޮތަކީ އެ  3އެހުނު މައިގަ
ނިވާވާ އަދި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކަންކަމުގައި އަޅާ  މާއްދާ އުވާލުން. އަނެއް ގޮތަކީ އައުރަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ވުން. އަނެއް ގޮތަކީ އައުރައިގެ ވާހަކަ ނައިސް ހެދުމަެަކަށް  މިންގަ
ނޑު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކުގައި އޮތް ހެދުމުގެ މިންގަ



ނޑަށް ވޯޓު ދޭން މަޖުބޫރުވީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޅުގަ
ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  ގައި އަދި ރައްޔިތުންގެއިޞްލާޙަށް. ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް

ދިމާއެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަކަސް  ނޫނަސް އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ
ނޑު  ފިރިހެނުންނަކަސް ހެދުން އަޅައިގެން އުޅެންޖެހޭނީ އައުރަ ނިވާވާގޮތައް. އަޅުގަ
ތެއްގެ ހެދުމެއްކަމަކަށް އައުރައަކީ ވަކި ބާވަ  ބަލާލިއިރު ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި

މިއޮންނަ ޢިބާރާތަކީ އައުރަ ނިވާވާ ހެދުމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. ހަމައެކަނި
ނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އެނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރައީސް އެހެން އޮއްވާ އަޅުގަ

ނޑަކީ ތެރޭގައި ހެދުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްވެސް  އަޅަންވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުން. އަޅުގަ
 ޤުރުއާނާ ޙަދީޘްގެ މާގިނަ މިންވަރުތަކެއް އުނގެނިގެން ހުރި މީހެއްވެސް ނޫން. ނޫން.

 ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ބަހުސެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެ ބަހުސްގެ ތަފްޞީލުތަކެއްވެސް 

ނޑަކަށް ނޭނގެ އިސްލާމް ދީނުގެ އައުރައަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޫންކަމެއް އަޅުގަނޑު މި  .އަޅުގަ
އިސްލާމުދީނުގައި  މާނަ ކުރަނީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކޭ

ނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތަކަށް އައުރަ ނިވާކޮށްގެން އުޅުން. ދެން އެއަކަށް އިތުރު  އައުރަ ކަ
ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ އެހެންވާހަކައެއް ދައްކާނެ ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަކަށް . ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ
އެޅުމުގެ މިންގަނޑު އެއާއި މުލަކަތޮޅުގެ  ރައީސް، ޑްރާފްޓްގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހެދުން

އިޞްލާޙާ ތަފާތަކީ ކުރީގައިވެސް ދެންނެވިހެން އައުރާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި
ނޑަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ  ލަފްޒު އެތާނގައި އޮންނާތީ.
ނޑަށް ދޫކޮށްލެވެން ނެތީ ނޑަކަށް މިހާރަކު މާ ސާފެއްކޮށް ނޭނގޭ ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަކީ ކޮބައިކަމެއް. ހަމަގައިމުވެސް  ރަސްމީ ގަޑީގައި މީހުން ހެދުން އަޅަންޖެހޭ މިންގަ
ނޑަށްފެނޭ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހަށް، އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން އައުރަ ނިވާނުވާ ހެދުން އަޅައިގެން މީހުން ގޮސް އުޅޭތީ ދެކެން. ބުއްދި

ނޑަށް ނޑަށް އެއްބަސް ވެވެން ނެތީމަ ޑްރާފްޓްގައި އޮތް ގޮތައް އަޅުގަ ވޯޓު  އެއަށް އަޅުގަ
މަޖިލީހުގެ  ދިނުން ދަތިވީ. އެހެންވިމާ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި

ވާންޖެހޭނީ އިސްލާމް  ރުންނަށް ކަނޑައެޅޭކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އެމެންބަ
ނޑު ދަންނަގޮތުގައި އިސްލާމް ދީނުގައި  ދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރެވިގެންވާގޮތައް. އަޅުގަ

ހެދުމަކީ ނުވަތަ ގަވާއިދެއް  ވަކިގޮތަކަށް ޝަރުޢު ކުރެވިފައި އޮތް ކަމަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނެއް
ނޑަކަށް  އެ ވަޟްއީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ފެތިގެންދާނެ  ހެދުމަކީ ކަމެއް. އެކަމަކަށް އަޅުގަ

ޙާލެއްގައި ނުދަންނަވަން ފިރިހެން ބޭފުޅުން  ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު އެއްވެސް



ތުރުކުރައްވައިގެން. އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބަވަން  ތިއްބަވަންވާނީ އެވެނި ގޮތަކަށޭ ހެދުން
ނޑު  ވަތެއްގެ ހެދުމެއްވާނީ މިވެނި ބާ  ތުރުކުރައްވައިގެންނެކޭ، އެއީއެއްނޫން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަވާއިދުގައި ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަްސ  މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ.
 ލިޔެފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް މިބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ އެމީހެއްގެ އަޤީދާއާއި ޤާނޫނުގައި

ބަދަލުވެގެންވާ  ވަންތަކަމެއް މީގައި އެކުލެވިގެން ޢަމަލީ ސިފައެއްއެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 
ވިސްނާލާެާއިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ  އަންނާނެ ކަންތައް. މިކަމާ ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ބަހުސަށް

މަޖިލީހުގައި ހާމަކޮށްލަން ބޭނުން.  ބުއްދިއަށް ފެންނަ އެއް ނުކުތާ މި ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑައެޅިފަ އުސޫލުތަކަކަށް އުޅެން ބޭނުން ނެތް މީހަކު  އި ހުރި ވަކިއިސްލާމްދީނުގައި ކަ

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް  އެހެން އުޅުމާއި ނޫޅުމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ
އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް ގޮތްކަމަށް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ  ތިމާ އުޅޭ ކޮންމެ ގޮތެއް އެއީ

ނޑު ނޑު ކޮންމެހެން ތަކުރާރުކޮށް އިންކާރު ކުރަ އެކަމާ އަޅުގަ ން ބޭނުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ
ނޑު ނެތިން މިތާނގައި ކޮންމެހެން ވަކި މި  ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތް އެއްޗަކީ  ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން އަންނާށޭ ދަންނަވާކަށް. އަޅުގަ
އިސްލާމްދީނުގެ  އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރީޢަތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ސަރަޙައްދުގައި

ނޑަކަށް އެއްވެސް  ޙުކުމްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން އެއީ އަޅުގަ
ނޑަށް ފެންނަ ވަކިގޮތްތަކެއް  އިރެއްގައި ތާއީދުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ކަދައްކާކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ނެތީމޭ. ވާހަ ވަކިބައެއްގެ މައްޗަށް މަޖުބޫރު ކުރާކަށް
މައްޗަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ދެނެގަނެ އެ

އެހެންމީހަކު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.  މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް. އެއީކީ
ނޑު ނޑުގެ ސުވާލަކީ އަޅުގަ ތްތެރި ރައީސް މި ހަމަ އެންމެ ދުވަހަކު ޢިއްޒަ އަޅުގަ

ޓައި ނާެާޅައި. އެދުވަހު ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވީން
ނޑާ ސުވާލުކުރެއްވި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްވެސް އަދި އެހެން މެންބަރުންވެސް އަޅުގަ

 ޙާޟިރުވީ. ވޯޓު ދޭން އަތް އުފުލައިލީމާ ހަށިގަނޑުގެ  ކީއްވޭތޯއޭ ޓައި ނާޅައި ޖަލްސާއަށް
އިސްތަށި މިތަނުން ފެނިގެން ދިޔަ ދުވަސްވެސް ހިނގައްޖެ. އެ  އެކި ގުނަވަންތަކުގައި ހުރި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު  ސުވާލެއް ނުކުރެވޭ.
ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ މީގައި އިންޓަވަލް ކުރީގައި ހިނގާ ދިޔަ ބައެއް ހާދިސާ ާއއި  ޝަކޫރު

ނޑަށް މި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުޅިގެން އެވަގުތު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން އަޅުގަ



ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފެނިގެން ދިޔަ ފޮޓޯތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ތަން. ދެން އަޅުގަ
މި ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން  މަ ފަހަރެއްގައި ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެދޭނެ.ހިތައް އެރީ މިއީ ހަ

ހިސާބަކަށް. ދެން އެހެންވީމަ އެކަހަލަ  ފަހަރެއްގައި ފެޝަންޝޯއެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ބާއްވާ
ނޑަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލެވުނީ. ދެން އެކަން  ޙާލަތެއްގައި އިނދެގެން އަޅުގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވެގެން  ދެން މިހާރު ނިމިގެން ހިނގަެައްޖެ. އަޅުގަ
ނޑު ހަަމ  މިއުޅެނީ އިސްލާމްދީނުގައި މިކަން އޮންނަގޮތާ ބެހޭގޮތުން ނެއްނޫން. އަޅުގަ
ނޑަށް އިސްލާމްދީނުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އޮންނަގޮތް  ކުރީދުވަހު ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޑްރެސް ކޯޑަކާ ނޭނގޭ. އެހެންނަމަ މާ ރަނގަޅަކަށް
އެއްވެސް ހިސާބަކުން އަޅުގަނޑުމެން ފަތުވާއެއް ހޯދާކަމަށްވަންޏާ އެ ފަތުވާއަކާ  ބެހޭގޮތުން

ނޑުވެސް ހަމަ ޚިޔާލެއް އޮތީމަ ބެހޭ އެވާހަކަ  ގޮތުން ގެންނަވަންވީ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ކޮމިޓީއަށް ދާއިރުގައި  އަނބުރާ މި މާއްދާ ޑްރާފްޓިންގ ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެއާއެކު އަލުން

މެންބަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުތައްވެސް
ނޑު ޤަބުލުކުރާ ގޮތުގައި  ދެންނެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ނޑަށް އެއްވެސް ދީނީ  ތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޭނގުނު ކަން އަޅުގަ
ނޑު  ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިފައި އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

 ބަލާލުމުން މެދުއިރުމަތީގައި ބައެއް ފިރިހެން ބޭފުޅުންވެސް ވަކިގޮތްތަކަކަށް ހެދުން ބަލާލި

ނޑަށް ކަންތައްތަކެއް  އަޑުއިވިފައި އެބައޮތް. އަދި އެއީ ވަކި ތުރުކުރައްވާ ވާހަކަ އަޅުގަ
އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް ޓައި ނާޅުއްވަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަކާ ހުރެގެން ކަމަށް

ބޭފުޅުންގެ ހެދުން ޑްރެސްކޯޑާ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. އެކަހަލަ ފަތުވާއެއް ހޯއްދަވާއިރުގައި ފިރިހެން
މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ ހަމަ ޑްރާފްޓިން  ނަމަ، ހޯއްދަވަންބޭހޭގޮތުންވެސް ފަތުވާއެއް ހޯއްދަވާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ކޮމިޓީގެ އެޓެންޝަންނަށްޓަކައި އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ
ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ މަތިވެރި އަޙްލާޤްގެ ދީން. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ނޫން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އަޙްލާޤަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޑްރެސްކޯޑަކު ގޮތުގައި ހަމައެކަނި
 މަތިވެރި އެއް އަސާސް. އެހެންވީމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފޭރާމެއް  އެންމެ

ނޑައަޅުއްވާކަމަށްވަންޏާ އެ ފޭރާމަކަށް ވާންވާނީ ރިވެތި އަޙްލާޤުގެ ފޭރާމޭ އަޅުގަނޑުގެ  ކަ
ހުވަދުއަތޮޅު  ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހިތައް އަރާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝު

އެޅުމާ މެންބަރު  އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި ހެދުން
މި ޖަލްސާގައި ބައެްއ  އަދުނާން ޙަލީމް ބެހޭގޮތުން މި ދެކެވޭ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން މިއަދު



އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް
އިބްރާހީމަށް އަދި ޏ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން
ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަެަށް އަޅުގަ

ންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާތްވެގެ ތާއީދު ކުރެވޭ. އާދެ،
ނޑުމެންނަށް ބާއްވާލެއްވި ކީރިތި هللا އަދި  ތިބި ބަޔަކީމު. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަ

هللا ހުރިހާ އާޔަތްތަކަކަށް ތަބާވެ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކީމު. އަދި ރަސޫލު ޤުރުއާނުގެ
ޝާދުތައްވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އަލައެޙި ވަސައްލަމުގެ މާތްވެގެންވާ ނަބަވީ އިރު هللاސޮއްލަ
 ބަޔަކީމު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިންޓޯލް ކުރީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ތިބި

ނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވުމާއެކުގައި މަޖިލީހުގައި އަޅަންޖެހޭ  އަޅުގަ
ވިހެން އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅު  ހެދުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ހެދުމަކަށް ވާންވާނެކަމަށް

ތާއީދުކުރަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  ހީވޭ. އެހެންކަމަށްވާތީވެ އެ ވާހަކަފުޅަށްވެސް އަޅުގަނޑު
ނޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ ނޑު މި މަޖިލިސް ހިންގަމުން  ރައީސް އަޅުގަ އެއްކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮ ދިޔައިރު މާޒީގެ ތެރެއިން ންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު އެއްދުވަހަކު އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުގެ  ދެންމެ މާލޭގެ

 ޓީޝާޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ވަޑައިގެންނެވި. އެ ސުވާލުވެސް ކުރިމަތި ކުރެވުނު، އިތުރުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނަށްއިޞްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވުނު. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކުގައި މަނިކުފާ 
އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކަށް  ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު ހެދުން އަޅާފައި އެހުންނަނީ

އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވުން އެއީ  ފެތޭގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވަންޏާ ވަގުތުން އެކަން
ނޑަށް ފެންނަކެމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި މައްސަލަ  އާދެ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު  އަލުން އެނބުރި ދާއިރު ތ. އަތޮޅުގެ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން  ޙަސަން އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން

ނޑުމެންނަށް  ބުއްދިވެރިކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަޅުގަ
ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ތް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށްދެބަސް ވެވެންނެ

ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކަށް ވާތީވެ،  ކުރީއްސުރެ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި
ނޑުމެން މިއާއި ތަފާތު ވެވެން ނެތް ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކަށް  އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ވާތީވެ، އެއީ ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ލަފައެއް ކަމަކަށްވެސް އަޅުގަ ކޮންމެހެން އަޅުގަ
 ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޤަބޫލެއް

ނޑުމެންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު އެހާވަރަކަށް ނޭނގެއޭ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ދީނީ   އަޅުގަ



މުހިންމު  ތުމަށްޓަކައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމުގައި އިށީއިނުން އެއީ ވަރަށްމަޢުލޫމާތު ލިބިގަ
ނޑުމެންގެ  ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކުގައި އަޅުގަ

ހިނގަމުންދާއިރުގައި  ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި މި މާއްދާއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޝްވަރާތައް
ޙުކުމްތައް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ  ރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދީނީމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެ 

ހިމެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ގަވާއިދު  އެހެން ނަމަވެސް މި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި
ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުންވެސް އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަޅުގަ

ޔާ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝުކުރިއް ފެންނަވާހަކަ ދަންނަވަން.
ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ޢަބްދު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ޖާބިރު هللا ރައީސް. އަޅުގަ
ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެއްވީތީ ވަރަށް

ނޑު ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވާހަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަފުޅު ދައްކަވައިފި. ދެން އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ހިތަށް އެރީ ނޑަށްވެސް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ. އަޅުގަ  އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް  ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި
ހެދުން އަޅަންވާނެ  ވަކި ގޮތަކަށް މި އަންނަނީ ހެދުން އަޅައިގެން. އަދި މި މާއްދާގައި 

އަންނަންވާނީ، އަުއަރ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮންނައިރުގައި އައުރަ ނިވާކޮށްގެންނޭ 
ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކި އަޑެްއ  ނިވާނުކޮށް އަންނަން އެއްވެސް މާއްދާއަކު މިތާކު އެއްވެސް

ނޑެއް ނާހަން. އަދި މި މާއްދާގައި އެހެން އްވެސް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ލިޔެފަކާއެ އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ނޑު ވޯޓު ދިން ގޮތަކީވެސް މި  ރައީސް، އަޅުގަ ވެއްޖެއްޔާމުން އަދި އަޅުގަ

އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އިސްލާމުން މުސްލިމުން  މާއްދާ އުވާލުން. އެހެނީ،
ނޑުމެން  ހެދުން އަޅަންވާ ގޮތް އެންމެންނަށްވެސް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެގެންވާކަން އަޅުގަ
ނޑުމެން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތް  އިނގޭ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިއަކު ނެތުމަކުން އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި  އޮޅެންވާނެ ކަމަކަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑަށް ފުރުޞަތުގެ  ފެނޭ. ބޭނުން އަޅުގަނޑު ހިފީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އުވާލަން އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޠާހިރު

ނޑުވެސް މި ދެންނެވީ   ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެސް  61ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

 މަށް. އާދެ، ތިން ދުވަސް ވަންދެން ހިނގަމުން މިދިޔަ ބަޙުސްގެ އަޑުއެއްޗެއް ދެންނެވު

ނޑު އިނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަނުލާ އަޑުއަހައިގެން. ތަފާތު ފަންނީ އަހުލުވެރިން  އަޅުގަ
ޚާއްޞަކޮށް ޅ.އަތޮޅުގެ  މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަވައިފި އަދި



ރަނގަޅަށް އަޑުއެހިން.  ން އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަ ވަރަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި
ނޑުމެން އެންމެންވެސް ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އަޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު  އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ  ނުކުތާއެއްހެން. އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
ފެށިގެން މުސްލިމުން އިސްލާމުން އޭގެ  ވަނަ އަހަރުން 543ރައްޔިތުންނަކީ މިއީ ހިޖުރައިން 

މިއަންނަނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް އިސްލާމީ  ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން
ވަނަ މާއްދާގައި  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެރިކަމެއް އަދި ހަމަ އެއާއެކު

ނޑުމެންގެ ދީނަކީ ނީ ކަނޑައަޅާފައި. އެާއ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައިވަ  އަޅުގަ
މަތިން ނުވަތަ އެއަށް ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ނޑަށް ހީވަނީ  އޮފީހުން ނޑައަޅުއްވާފައި. އަޅުގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެދުމެއްވެސްވަނީ ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހެދުމަކީ ނޑުމެން ބަހުސްކުރަންޖެހެނީ އެ ކަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ އަޅުގަ
ބެލުމަށްހެން ފުރަތަމަ. ދެން ހަމަ  މި އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢަށް ފެތޭ ހެދުމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އަނެއް ނުކުތާއަކީ ތިން ދުވަސް ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެކު އަޅުގަ
ނޑުމެން ހަމަ މުޅިންވެސް ވާ މި ބަޙުސެއް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ހަކަދެކެވިފައި މިވަނީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން މި މާއްދާގައިކޮންމެހެން އައުރަ ނިވާކުރުމުގެ  އައުރަ ނިވާކުރުމުގެ ވާހަކަ. ކަ
ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުން ޑްރެސް  ވާހަކަ އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށްކަށް ނުވިސްނޭ. އަޅުގަ
ނޑު ދެ ކޯޑެއް ނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ ކޮންމެސް  ކޭގޮތުގައިކަ

ނޑުމެންގެ ވަގުތުވެސް ނޑައަޅައިފިއްޔާ އަޅުގަ ސަލާމަތްވެގެންދާނެ.  ކަހަލަ ޑްރެސް ކޯޑެއް ކަ
ނޑުމެންނަށް ނޑަށް މިސާލަކަށް އަޅުގަ ނޑައެޅިދާނެ ފިރިހެނުންގެ ހެދުމަކީ  އެގޮތުން އަޅުގަ ކަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަހަލަ އެއްޗެކޭ. އެއީ ކޯޓު ފަޓުލޫނޭ އަންހެނުންގެ ހެދުމަކީ މިވެނި
ބޮޑު ބަޙުސަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މިއީވެސް  ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ކޮންމެހެން ދީނީ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ނޑަކީ މި މާއްދާ އުނިކޮށްލަން  އަޅުގަ ކަމެއް. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ
ނޑަށް އުނިކޮށްލަން ފެނުނީވެސް މި ދެންނެވި ދީ  ތައީދުކުެުރި މީހެއް ނީ ބޮޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެތައް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި  ބަޙުސަކަށް ގޮސްގެން އަޅުގަ
 މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުނުކުރާތީ އެކަން ކުރުކޮށްލުމުގެ ޚިޔާލުތަފާތުވެ

ނޑަށް މިހާރުވެސް ފެންނަނީ އެ ނޑު އުނިކޮށްލުމަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަ މާއްދާ  ގޮތުން އަޅުގަ
ނޑުމެން ތާއީދުކުރާ  އުނިކޮށްލުމަށް މިގޮތުން އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޑްރެސް ކޯޑެއްވެސް ކަނޑައެޅިދާނެ. އެއީވެސް  ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ކޮންހެން ދީނީ ބޮޑު ބަޙުސަކަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމެއް  އަޅުގަ



ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މި  ކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އެވާހަކައޮތް ކަމަ
ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިލަދުންމަޑުލު
ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ފަހަރަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު  ނަ މާއްދާ ދެވަނަވަ 61ވާހަކަދެއްކެވުން: އެދުނީ 
ނޑަށްވެސް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އަޅުގަ

ނޑަކީ ތިން އަންހެން ނޑު އިނދެގެން އުޅެނީވެސް  އަޅުގަ ދަރިންގެ ބައްޕައެއް. އަޅުގަ
ނޑުގެ ބައްޕަޔަކީ ދެ މަންމަޔަކީވެސް އަ އަންހެނަކާ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ންހެނެއް. އަޅުގަ

ހަތަރު އަންބައްވެސް މީހަކާ އިނދެގެން އުޅުނު މީހެއް. އެހެްނ  އަންބަށް ތިން އަތްބަށް އަދި 
ނޑަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ހަމަހަމަކަމަށް ސަރުކާރުން  ނަމަވެސް އަޅުގަ
ނޑަކީ އެގޮތް މިތަނުގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކު ޤަބޫލުކުރެއްވިއަސް އަދި ރެއްވިއަސް އަޅުގަ

މީހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި  ޤަބޫލުކުރާވެސް
 ހެދުންއެޅުމުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ފިރިހެނުން

ޚިޔާލެއް  ނޑަށް ފެންނައެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑްރާފްޓަށް ދާއިރު އަޅުގަ
ހޯދީ.  ނޫނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތް ދަންނަވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު 

ނޑަށް މިހާ ހިސާބަށް މި މަޖިލީހުން އިވުނު އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު ނޑަށް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ދުމުގެ ތަފްޟީލުކޮށް ހެ ފެންނަނީ މި މާއްދާ ދެވަނަ ފަހަރު ޑްރާފްޓް ކުރާއިރު ތަންކޮޅެއް

ވާންވާނީ ފަޓްލޫނާ ގަމީހާ  ވާހަކަ ބަޔާންކުރަން. މިސާލަކަށް ފިރިހެނުންގެ ހެދުމަކަށް
މައްސަލަ މީގައި ފިރިހެނުން  ޓައީކަމަށް. ދެން އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ އައުރަ ނިވާކުރުމުގެ

 ރަނގަޅު ދިމާލަކަށް ނުވެދާނެ ބައެއް ފަޓްލޫނު ލާއިރު ފަޓްލޫނުގެ ޒިބު ހުންނަ ދިމާއެއީ މާ
ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ. ދެން އަންހެން  ބޭފުޅުންނަށް. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ އެ ދިމާވެސް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ދިގު ހެދުން ނޫނީ ފާސްކުރި  ބޭފުޅުންގެ ހެދުމަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަ
ނޭޅިއަސް އެ ބޭކަނބަލަކަށް އެ ބޭކަނބަލެއްގެ  ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން. ނޫނީ ބުރުގާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެއީކީ މައްސަލައެއް  ވާ ކަމަށްއައުރަ ނިވާ
 ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ދެވަނަ ޚިޔާލަކީ މިހާރު އައުރަ ނިވާކުރުމުގެ  ނޫން ކަމަށް.

ފަހަރަށް  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ބަހުސް ދިގުލައިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ
އެމީހަކަށް އެމީހެއްގެ  އިރު އެ މާއްދާ އޮންނަން ފެންނަ ދެވަނަ ގޮތެއް އެއީޑްރާފްޓްކުރެވޭ

އޮތުން. ނޫނީ އެމީހަކަށް  އައުރަ ނިވާވާކަމަށް ފެންނަންޏާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް
ނޑުގެ ޚިޔާލެއް  އެމީހެއްގެ އައުރަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަނެއް ނިވާކޮށްލުން. މިއީވެސް އަޅުގަ



ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވާލީ. ފާސްކުރި ހެދުން ނޫނީ  ބޮޑަށް ބޭނުންވާގޮތް އަޅުގަ
ނާޅާ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލުކޮށް އެ  ދިގުހެދުމާއެކު ބުރުގާ ނޫނީ ބުރުގާ

ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. އަދިވެސް  ލާންވީ ހެދުމެއް
ނޑުގެ  އެބައޮތް ދެން އޮތް ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަ

 ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަޅާނެ ހެދުމެއްގެ ކަންތައް ނިންމަވާނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމަށް 

 އޮތުން. މިއީވެސް ގޮތެއް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި

ބާވައޭ.  އީ ކިހާވަރެއްގެ މުހިންމު މައްސަލައެއްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހެދުމުގެ މައްސަލަ މި
މައްސަލަ  މިއީވެސް ހަމަ ޚިޔާލުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި
ނޑުމެން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައަކަށް ހަދައިގެން  މައްސަލައަކަށް ހެދީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގަވާއިދަށް އިތުރު ކުރި މާއްދާއެއް.  ނޑުމެންއަޅުގަ އަމިއްލައަށް ކުިރ  އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު  ކަމެއް މިކަމަކީ. އަޅުގަ

މަޖިލިސްތަކަށް ހެދުން  ރަނގަޅަށް ގެންގުޅެވުނު ނަމަ ނޫނީ ޒަމާނުއްސުރެ މިކަހަލަ
ނޑުމެންނަށް ހެދުންއަޅައިގެން ވުނު ނަމަ މި އާދެ  އަޅައިގެން އަންނަގޮތަށް އަޅުގަ
އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ  މައްސަލައެއް ނުކުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑު. ސަބަބުތަކެއް  ފުރަތަމަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި ހެދުމުގެ ވާހަކަދެއްކި މީހަކަށްވާނީ އަޅުގަ
އޮވެގެން. މައްސަލަ ގެންނަންޖެހުނީ ސަބަބެއް  ހުރެގެން އެވާހަކަ ދައްކަންޖެހުނީ. އެ

ގޮތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރައްވަން އުޅުއްވާފައި ވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީތަކަށް ވަރަށް އާދައިގެ 
ނޑު  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން ފެށީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
 . މިގަވާއިދަށް ހެދުމުގެ މައްސަލައަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު މައްސަލައެކޭ ދަންނަވާނީ މި

 ގަވާއިދުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތައް 

މެންބަރު  ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހައްދުންމަތީ
ނޑުވެސް މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާ ފާސްނުވެ ނަޢީމް  މުޙަންމަދު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަ

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ.  ދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަކަށްދާތީ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މިވާހަކަ
ނޑު  ކޮމިޓީއަެަށް މި މައްސަލަ ދާއިރު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ  ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަ

ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތަކަށް މި އަލުން  ވަނަ މާއްދާއާއި 104އުންމީދުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ މައްސަލާގައި  ކުރާއިރު ބެއްލެވުން. އަދި މި މަޖިލިސްގެޑްރާފްޓް

އިސްލާމީ ފަތުވާއެއްވެސް ހޯއްދަވަން، އަދި  ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
ޚިޔާލުކުރައްވަން. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން މި މާއްދާ  އެހެނިހެންވެސް ތަފާތު ކަންކަމާމެދު



ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްލާމީ ހަމަތަކާ  104އަންނައިރު  ށް ޑްރާފްޓްވެގެންދެވަނަ ފަހަރަ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިކަން ގެންގޮސްދެއްވާ އަދި ޑްރާފްޓްކޮށްދެއްވާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭފުޅުން މި  ޑްރާފްޓްކޮށް ދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމުން އަޅުގަ

 ން. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ނިންމާލާނަ

ނޑުވެސް މި ޢަބްދުއްލަޠީފް   އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 މުޙަންމަދު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ މިއަދު މި ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސްގައި

ނޑަށްވެސް ފެންނަ ޚި ނޑު ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި.ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ އާދެ،  ޔާލު އަޅުގަ
ނޑު މި ބަޙުސްގައި ބައިވެރިވެ ދެންނެވި  ޝައްކެއްނެތް. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލިސްގެ  ފަދައިން މި ހެދުން އެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި  އަޅުގަ
ދުންކޮޅު ކަމަށްވިއަސް މި މައްސަލަ ހެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުކުރައްވާ

ނެތިގެންނެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ބޮޑު  މައްސަލައަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ ސަބަބުތަކެއް
ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހި ޤައުމުގައި  ސަބަބުތަކެއް ހެދުންއެޅުމާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

 ގެން މިއުޅެނީ. އެހެން ފާހަގަކުރެވެމުންދާތީއޭ. މި މައްސަލަ މައްސަލައަކަށް ވެ  މިހާރު

 ނޫންނަމަ މި މައްސަލަ މައްސަލައަކަށް ވެގެން ދާކަށް ނުޖެހުނީސް ތިން 

ނޑުމެން ވާހަކަ ނޑުމެން މިދިގު ބަޙުޘްގައި އަޅުގަ ދައްކާކަށް  ދުވަސްވަންދެންވެސް އަޅުގަ
ނޑުމެން މިހާރު ބަޙުޘްގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އިސްލާމް ދީނުގެ  ނުޖެހުނީސް. އަޅުގަ

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްވެސް  ޔަރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މުޙިންމު ބޭބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔުއާއިޝި
ނޑުމެން އެކިއެކި ބޭބޭ ފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެބަގެންދަވާ. އާދެ،  އަޅުގަ

މިމައްސަލާއިގެ ބޮޑުކަމުން. އެހެންވީމާ  ޝައްކެއްނެތް ހަމަ އެހެން އެވާހަކަ ދައްކަވަންޖެހެނީ
ނޑުއަޅު ނޑަށް ފެންނަޙިޔާލެއް އަޅުގަ ނޑަށް ފެންނަނީ  ގަ ވަނަ  61ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ

ޖަލްސާތަކަށް މެންބަރުން އަޅުއްވާ ހެދުންކޮޅުގެ  ނަންބަރުގެ މާއްދާގެ )ހ( މަޖިލީހުގެ
ނޑަކަށް ވާންވާނީ ދީނީ އުޞޫލުތަކާއި ޙިލާފުނުވާފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެދުންކޮޅުތަކެކެވެ.  މިންގަ

ކޮމިޓީތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަޑަކީވެސް )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރާފަދަ  ލީހުގެ)ށ( މަޖި
ނޑު މިވާހަކަ  ހެދުން ނޑަށް ފެންނަގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  ކޮޅެކެވެ. އެއީ އަޅުގަ

 ދަންނަވަލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ޝުކުރިއްޔާ.  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 
މިންގަޑާއި ބެހޭގޮތުން  މިހާރު މިމަޖިލީހުގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެތިން ދުވަސް މިވަނީ.  ބަޙުޘް ކުރެވެމުން ދާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ. މިހާރު



ގޮތަކަށް ފާސްނުވެ މިދިޔައީ  އަދުވެސް ވޯޓަށް އެހި ވަކިއެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުނިމި މި
ނޑުމެންގެ އަސްލު މަޤްޞަދު ގެއްލެމުން މިދަނީ.  ކޮންމެވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ
ބޭނުންވެއްޖެކަމުގައި ވަނީވިއްާޔ  ދުވަސް ދިގުލަމުން އެހެންވީމާ، މިކަން އަވަސް ކުރަން 

ނޑުމެންގެ އަޞްލު މަޤްޞަދާއި ހަމަޔަ ވާޞިލްވާން ވެއްޖެ ކަމުގައިވަނީ ވިއްޔާ  ށްއަޅުގަ
ނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިކަންތައްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  އަޅުގަ

ދޫދީގެން މިކަން އަވަސް ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީ. އާދެ،  ވިސްނާ ދޫދެވެން ހުންނަ ކަންތަކަށް
ނޑުެުވެ  ކޮންމެއަކަސް ހެދުން އެޅުމާއި ނޑު ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ ސް ވޯޓަށް އެހިއިރު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙައި  ވޯޓުދިނީ މުލަކަތޮޅު
އެހެންނަމަވެސް އެއިޞްލާޙުވެސް ފާސްނުވީ. އަދި މިޑްރާފްޓުގައި  އެއްގޮތަށް. އާދެ،

އޮތީ. އަނެއްކޮޅުން ދެންމިހާރު އަނެއްކާ ބަޙުޘްއަށް ހުށަހެޅިފަެައި މި އޮތްގޮތަށް ފާސްނުވީ
ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހެދުން އެޅުމައި ބެހޭ ވަގުތުތަކެއް  ބޭކާރުވެގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ޤަވާޢިދުގައި ބައެއް ހިމަނަން އެބަޖެހޭހޭ. ހެދުން  އެޅުމަކީ  ގޮތުން އަޅުގަ
އެގޮތަށް  ނަ ކަމެއް.އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިނިންމާފައި އޮން 

ކަމުގައި ވަނީ  ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ހުކުމްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަވާޢިދުހަދަން ވެއްޖެ
ނޑަށް ހީވަނީ. ނަމާދު ކުރުމާއި  ވިއްޔާ ކޮންމެ ޙުކުމަކަށް ޤަވާޢިދެއް ހަދަންވެއްޖެހެން އަޅުގަ

ޢިދެއް އެހެންގޮސް ގޮތުންވެސް ޤަވާ  ބެހޭ ގޮތުންވެސް ޤަވާޢިދެއް، ޒަކާތް ދިނުމައި ބެހޭ
ގޮތުންވެސް ޤަވާޢިދެއް ހަދައި ކޮންމެ  ދީނުގައި އޮންނަ ކޮންމެ ޙައްޖަށް ދިއުމާއި ބެހޭ

ހީވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ދާކަމުގައި ވަނީ  ޙުކުމަކަށް ޤަވާއިދެއް ހަދަންޖެހިދާނެހެން
ނޑައެޅިފައި  ވިއްޔާ. އެހެންވީމަ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަކަމެއް ވަކިކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ގޮތްގޮތްހަދާ އިޞްލާޙުތަކެއް  އެއަކަށް އަޅުގަ ބަދަލުގެނެސް ނުވަތަ އަޅުގަ
ނޑަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ. އެއީ ޤަވާޢިދު ހަދަންޖެހޭނެ ގެންނަންޖެހޭނެ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި  ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ ޝަރުޢީގޮތުން ހެދުން އެޅުމަށްޓަކައި މިންގަޑު ތަކެއް ކަ
ނޑުތަކަށް ނޑުމެން އެމިންގަ ތަބާވާންޖެހޭނެ.  އޮތްކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަ
ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  އުޅެންޖެހޭނީ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއާއި ޚިލާފުވާގޮތަށް އުޅޭކަށް

ނޑުތަކެއް ވަކި ބަޔާންކޮށް ވަކިހެދުންެްއެޅުމަ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ  ކަށް ވަކި މިންގަ
ބާއްވާކަމަކަށް ޖެހޭނެކަމަކަށް  ހަދާފައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަވާޢިދުގައި އެކުލެވިފައި

ނޑަށް ނުފެނޭ. ނޑުެުމެން މިހުރިހާ ދުވަސް ވަންދެން  އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ



ނޑުމެން ނަމާދު ނުކުރާތީ  އެޅުމަށްބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ ހެދުން  ނޑެއް އަޅުގަ މިންގަ
ނޑައަލާފައި ވަކި އެކަމަށްވެސް  ނަމާދު ނުކުރާމީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ނޯވޭ މިންގަޑެއް ކަ

ނޑައެޅާފައި އެކަމަ އެކަމަކާވެސް މީހަކު އަޅާލަނީކީއެއްވެސްނޫން.  އެބައޮވޭ ޢަެަދަބުތަކެއް ކަ
 މާއި ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ބަޙުޘްއަކީ މިބޮޑު ސިންގާހެދުމައި ޖެހުނީމާ ހެދު  އެކަމަ ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ބޮޑު  ބަހުޘްއަކަށްވެގެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހެދުންއެޅުމޭ  ހުރަހަކަށް މިކަން ވެއްޖެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ  އި ވަނީވިއްޔާ ދީނުގެދޭތެރޭގައި ގަވާއިދުގައި ކަމެއް އޮންނަކަމުގަ

ނޑައެޅިފައި މި ގަވާއިދުގައި އޮތުން  ބެހޭގޮތުންވެސް މި ގަވާއިދުގައި ޙުކުމްތަކެއް ކަ
ނޑަށް ހީވަނީ އެހެންނޫނިއްޔާކާ މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމަކަށްނުވާނެ. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި  ންއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެހެން މާއްދާއެްއ ގަވާއިދުގައި ހެދު  އަޅުގަ
ނޑައެޅިފައިވޭ  އޮންނާކަށްވެސް ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ހެންދުން އެޅުން އެއީ ޤުރުއާނުގައި ކަ  އަޅުގަ

އެބައޮވޭ. ެއ  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އައުރައާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަޔާންކޮށްދީފައި
ނޑެއްކަންކަން އޮންނަ އިރުގައި ހެދުންއެޅުމޭ ބެހޭ ނޑައަޅުއްވާ ދެއްވާ  ގޮތުން މިންގަ ކަ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ނޑުމެން އުޅެންޖެހޭނެ  ދައްކަވާފައި އެބައޮވޭ. އެ މިންގަ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުން ކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ. އެީއ ކޮންމެހެން ގަވާއިދެއް ޤާނޫނެއް  އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ހަދަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަކަށް އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ  އަޅުގަ
އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ  ޝުކުރިއްޔާ. ތިލަދުންމަތީ
އަޙްމަދު ސަމީރު ބައްދަލުވުމުގައި އަދި އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ  ކުރީ ދުވަހެއްގައިވެސް
ގައި ވާހަކަނުދައްކާ އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަމަ މި މަޢުޝޫ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް

 މަޢުޟޫގައި ދީނީ ފަތުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫނިއްޔާ ދީނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި  މަޑުކޮށްލީ މި

އެކަމުގެ  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންނުވާތީއޭ ދެންނެވިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ލައިގެންވެސް  ނަތީޖާއެއްވެސް ރަނގަޅެއް ނުވި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިނދެގެން ވޯޓު
އަރަނީ ގަވާއިދު  އެކަންވެސް ފާހެއްނުވި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް

ދާންއޮތްކަމަށް ވަންޏާމުން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު ދެންވެސް މި މާއްދާ ފާސްވެގެން ކުރިއަށް
ނޑުމެން އެކަމާމެދު އެބަޖެހޭ ޚިޔާލުކުރަން. ނޑު ހި އަޅުގަ ތަށް އެހެންވީމާ، މީގައި އަޅުގަ

ފާހަގަކޔރެއްވި ފަދައިން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އަރަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު
ތުރުކުރައްވައިގެން ވަޑައިގަންނެވި ހެދުންކޮޅުތަކެއްގެ ސަބަބުން މި  ބައެއް މެންބަރުން

 ،ފެންމަތިވެގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެއް ސަބަބު. އެެހންވީމާ  މައްސަލާ މިހާ



ނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކާ ކަންތައް ހުރި ގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ދިމާވެގެން މި   އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިހާރު މި މާއްދާ ފާސްނުވުމުގެ  ކަންތައްތައް މިއޮތީ އައިސްފައި. އަޅުގަ
ބޮޑަށް ވަރަށް ގިނަ  އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކަށް މިވަނީ މި މާއްދާ ލިޔެވިފައި އޮތްގޮތް ވަރަށް

ނޑަށް ހިތަށް އަރަނީ  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިތްޕުޅާނުވާ ގޮތް ފާހަގަކުރެވެއޭ.ޢިއް އަޅުގަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ  މީގައި ހަމަ ބުނެވިދާނެ ގޮތެކޭ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލާ

ހަމަ އެއާއެކު އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުނުވާ  އުސޫލާ އެއްގޮތޭ އެއީވެސް ބުނެވިދާނެ ގޮތެކޭ.
އެހެންވީމާ، މި މިންގަނޑެއް އައިސްފި ކަމަށްވަންޏާ  މިއީވެސް ބުނެވިދާނެ ގޮތެކޭ. ގޮތެކޭ

ނޑު ހިތަކަށް ނާރާ އަދި ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަންވެސް ދަތި އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަ އަޅުގަ
ފަހަތުގައިވެސް އަދި ދެ އަރިމަތީގައިވެސް ތިއްބެވި ބޭފުޅަކު  ކުރިމަތީގައިވެސް އަދި

ނެވި ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެއޭ. ހުން ތުރުކުރައްވައިގެން
ނޑަށް ތަންކޮޅެއްެް ނޫނިއްޔާމުން ނޑަށް އޭގެ އަދަބު އަންނަންޖެހޭނެއޭ. އެއީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑަކީެީ ދީނީ ފަތުވާ ދެވޭމީހެއްނޫން.  ޤަބޫލުކުރަންދަތި. އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

 އެއްޗެއް ދެންނެވޭނަމަ އެބޭފުޅަކު އެހެންނަމަވެސް މީގައި ޚިެިލާފަށް 

ނޑުއެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމާހެދި ވަރަށް  ގިނަ  ރަނގަޅުކޮށްދެއްވުންވެސް އަޅުގަ
 މެންބަރުން ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލުމަސައްކަތަށް ވާސިލުވުމަށް

އަވަސްކޮށް  މިކަންތައްތައްވަގުތުމިއޮތީ ހަމަ ފަސްޖެހެމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ 
ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤު ހޯދާދިނިމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން  އަޅުގަ

ގެންދިއުމަށް ވަގުތުދީ  މިމަސައްކަތަށް މިހާރު ފެންބޮވާގެންފައިވާ މިމަެަސައްކަތް ކުރިއަށް
އަޅުގަނޑުމެން،  ލަސްކުރަނީވެސް  އަވަސްކުރަމާ ހިނގާށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތައް

ނޑުމެން. ނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި  ކަންއަވަސްކުރަން ތިބީވެސް އަޅުގަ އެހެންވީމަ އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް އިޞްލާޙު  މިކަންތައްތައް މިއޮތީ. އެހެންވީމަ

މިކަމާއިމެދު  ދާއިރު ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އަދި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަށް 
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ބައެއް

 ދަންނަބޭކަލުން އެއްތަނަކަށް ހާޒިރުކުރައްވައިގެން އެބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު ހާމަކުރަން

ކިއުއްވާނީ.  އެބަވިދާޅުވޭ. އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރަނީ އެ ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް އެކައްޗެއް ބާވައޭ
ނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީ  ގަވާއިދަށް  މީއަދި އަޅުގަ

ތެރެއިން ހަމަ  މިކަންކުރުން ބާވައޭ ނޫނިއްޔާމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ
އޮންނަ އުސޫލުގެ  ފުރާވަރަށް އަރާ ކޮންމެމީހަކުވެސް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަން



ނޑެއްގެ ހެދުމެކޭމަތިން އަ އެކަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ޅަންޖެހޭނެ ހެދުމަކީ މިވެނި މިންގަ
މިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި  ގެނެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެެެކަން އެގޮތަށް ބޭއްވުމުން

އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެއޭ. އޭރުންނޭ  އެއްވެސް މީހަކު އެނޫން ހެދުމެއް އަޅައިގެން
ނޑުމެންނަށް އެކަން  މުޖުތަމަޢުގައި ބައްޓަން ކުރެވި ބަދަލުކުރެވޭނީ.  މި ބޭނުންވާގޮތަށްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެއޭ.  މިގަވާއިދަށް ގެނައުމަކުންނެއް އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިދުގެ މި  އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
ނޑު ނެވިގޮތަށް އައުރަ ނިވާކުރުމޭ މިބަސްތައް އައުމުގައި މިދެން  މާއްދާއަށް އަޅުގަ
ނުވާހެދުމެއް އަޅައިގެންނޭ މި މަޖިލީހަށް އަންނަންވާނީ ބުނުމުން  އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު

ނޑު  ޤަބޫލުކުރަނީ މިމަޖިލީހުގެ ވާޖިބު އަދާވެއްޖެކަން. ދެން މިމަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ހާޒިރުވާ  އެގޮތުގެ މަތީންކަން އެއާއި ޚިލާފަށްހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރަކު ހާޒިރުވާން ޖެހޭނީ 
ނޑުމެންނަށް ދީނީގޮތުން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް ކަން އެއީ  ބޭފުޅަކާއި މެދުގައިެި އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ. ހަމަ ގައިމުވެސް އެކަމަށް އޮންނާނެ ކަންނޭނގޭ އެނޫން  އަޅުގަ
ނޑެއް ނުދެކެން.  ކަށްއެހެންގޮތަކުން، ނޫނިއްޔާ މިމަޖިެިލީެީހުން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ކަމަ އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ބަހުސްކޮށް 
މައްސަލަތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މީ ކޮންމެވެސް  ދަތި އުނދަގޫ އަދި ހުރަސްތަކެއް ހުރި

ލަތަކެއް. އެހެން ނަމަވެސް ހައްލުތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ މައްސަ އިރަކުން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން
ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިމައްސަލަ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ގެންނައިރު ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް މިކަންގެނެސް މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން މިތިބަ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ ޚާއް ވިސްެްނާކަމަށް ޞަ މަޖިލީހުގެ ވާނަމަ އަޅުގަ

 ޤާނޫނީ ވާޖިބު ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރަމުން ދާއިރު އެ  މަސައްކަތް

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިމާއްދާ އޮންނަންވީ ގޮތަށް ވަރަށް ސަެައްޙައިބާރާތުން އޭގައި 

ނޑުމެންގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމްދީނާއި  އަޅުގަ
އެގޮތަށް ގެނެސް އޮތުމަށްފަހުގައި  އްގޮތްވާ ޙުކުމްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމާއްދާއެ

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން އަދި  އެމާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން މި ދިވެހި
ނޑު ގޮތުގެމަތިން ހެދުން އެޅެމުން ދާނެކަމަށް އަޅުގަ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާ

މިވަގުތު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން އެފަދަކަމެއް  ޤަބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީމަ 
މާލަސްވަމުންދާ  ވަގުތެއްގައި މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ނެތް

ހިދާ ދިއުމަކީ ކޮޅެއްގައި ނުޖެ ކަހަލަގޮތަކަށް ގަވާއިދަށް މިކަން އައިސްގެން މިކަންތައްތައް



ނޑު ހިތައްއަރަނީ ހަމަެަ މިމަެަސައްކަތުގެ ލަސްވަމުންދާ ހަމަ ލަސްވުމެކޭ،  އަޅުގަ
ކޮމިޓީއިން މިދެންނެވި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަވާއިދު

ގަނޑުމެން ވިސްނާ ވަޑައިގެން ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވާދެއްވައި އަޅު އެމައްސަލައާއިމެދު އިތުރަށް
 ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަދި  އެންމެންގެ

ނޑު ވޯޓުގެ ކަންތައް ނޑު ވޯޓުދިންގޮތުން ނުވަތަ އަޅުގަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު ނޑު އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފުވެގެން ނުދާނެކަމަށް އަޅުގަ  ނިންމިގޮތުން އަޅުގަ

 ބޫލުކުރަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ `ޤަ

 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މެންބަރު މުޙަންމަދު  61ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ 

 މިއޮތީ އެއްވެސްގޮތަކަށް ފާސްނުވެ. ޑްރާފްޓަށް ފޮނުވަން މިމަޖިލީހުން ރިޔާޟް 

ނޑު ދައްކަންހުރި ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިންމަވާފައި. ވަރަށް ގިނަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ މ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ޚާއްޞަކޮށް

އަވަސްކުރަން ދިގުކޮށް ބަހުސްކުރުން  މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްލާއީލް ދައްކަވައިފި. ވަގުތު
ނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ނޑު  މުހިންމު ކަމެއް އެއީ އަޅުގަ ނޫންކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ދެއްކުމާއިއެކު ވަރަށް ކުރުކޮށްލާނަން.  ދައްކަންހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެދެބޭފުޅުން
ނޑުހަމަ މިމާއްދާގައި ދެންނެވެން އޮތީ އާދެ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ން އިސްލާމްދީނޭ، އެއީއަދި އަޅުގަނޑުމެން ބުނާގޮތު  ދީނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
އެއާއިއެކު އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެމަތީ ޝިޔާރު ފާޅުކުރާ ފަރާތަކީ  ޤަބޫލުކުރާގޮތް، އަދި ހަމަ

ނޑު މިހިން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އަޅުގަ

 މަޖިލީހުން އަވަދިނެތިވެ ޝިބްލީ ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމަށް މި  133ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

 އަޒީޒުގެ ފަތުވާއެއް ނުވަތަ ޝިބްލީ އަޒީޒުގެ ހުށަހެޅުމެއް މިތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދީނި  ބަލައިލިން. ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަ
ފަރާތެއްގެ  އެފަދަ ދަންނަބޭކަލުންގެ ފަތުވާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާތީ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ނޑު ދައްކަންހުރި  ފަތުވާއަކަށްވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ
އެއްކޮށް ވަގުތު ކުރުކޮށްލުމުގެ  ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެދެބޭފުޅުން ދައްކަވާފައި ވާތީއާއި

ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއް ގޮތުން އިށީންނާނަން، ޝުކުރިއްޔާ. ނިލަންދެއަތޮޅު
އަޙްމަދު ނާޝިދު ޖަލްސާތަކުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 61ރައީސް، 

ނޑުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ނޑު  ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަ
އިވެރިނުވެ ހިތުގައި އޮވެގެން މި ވޭތުވެދިޔަ ބަހުސުގައި ބަ މާގިނަ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަމޭ



ކުރެވުނު ބަހުސްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެހިތަކެއް އަޅުގަނޑަށް  ވަނީ. ދެން މިތަނުގައި
 އޮޅުންފިލައިގެން ހިނގައްޖެހެން. މީގެތެރޭގައި އެކިބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ އެކި  ހީވަނީ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނޑުތަކަށް މިވަނީ ވޯޓުދެއްވައިފައި. އަޅުގަ  މިންގަ

އިސްލާމްދީނުގައި  ޑުމެންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނީއަޅުގަނ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން. ދެން މިތަނުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު  ކަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީެީ މިތަނުގައި  އަމާޒުކުރައްވައިގެން މީގެ ޚިލާފު ތަފާތުވުމެއް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ޚިެިލާފު  ހެން ބޭފުޅުން އަޅުއްވާ ހެދުން މީއަން އަޅުގަ

ތުރުކުރައްވަނީ މިކަހަލަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި  ހެދުންކޮޅު ކަމެއްކަމަށް
ނޑު އަންހެން  ހުރިކަމަށް ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެގޮތުން އަޅުގަ  އަޅުގަ

ެއީއ  ހެެެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މާބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާކަށެއް ނުވެސް ނެތީމު. ބޭފުޅުންގެ
ނޑުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވައިފި ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މިތަނުގައި އަޅުގަ

އެހެދުންކޮޅުގެ މޮޑެލްއެއް  މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް އަދި އޭތި ފިޒިކަލީ ފެންނަގޮތަށް
ނޑު  ގެ ސިފައިގައި ހުށަހަޅާފައި ވާތީވެ އެބައިކުރެހުމެއް އެހިސާބަށް ބާއްވާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިރިހެނުން މިތަނުގައި އަޅައިގެން މިތިބެ ހެދުމަކީ މީ އިސްލާމީ  ހިތައްއަރަނީ އަޅުގަ
ބާވަެައޭ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު އުފެދޭތީވެ މިކަމާ  އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން ފެތޭހެދުމެއް

ވާހަކަދައްކާލަން. އަޅުގަނޑުމެން އަޅައިގެން މިތިބަހެދުން ޓައީ،  ސް އެބަޖެހޭބެހޭގޮތުންވެ
މިއީ އިސްލާމްދީނުގައި ކިހާހިސާބަކުން އައިސްފައި އޮތް ހެދުމެއް ބާއޭ.  ފަޓުލޫނު، ގަމީސް

ނޑު ސުވާލު އުފެދޭ. މި ޓައީމީ ކޮންބަޔަކު ޢީެީޖާދު ކުރި އެއްޗެއްތޯ. މީ  ހަމަ  އަޅުގަ

ނޑު އިސްލާމްދީނުގެ ކޮން ހިތައްއަރާ.  ދަންނަބޭކަލުން އީޖާދުކުރެއްވި އެއްޗެއް ބާވައޭ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ފަޓުލޫނާއި ގަމީސް މިހާ ބާރުކޮށް ލައިގެން ގިނަފަހަރު  އަދި އަޅުގަ
ނޑުމެން ފާހާނާއިން ނިކުންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވަރަެަށް ގިނަ ރައްޓެހިންނަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޅުކޮށްލާށޭ. އެހެންވީމަ މިކަހަލައިޝާރާތް ކޮށްލަންޖެހޭ ޒިބު ރަނގަ ހެދުމެއް އަޅުގަ
ނޑުމެން އަޅައިގެން  އިސްލާމީ ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަމުގައި ވާއިރު އަޅުގަ

އަންހެން ބޭފުޅުންއަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު  އައިސް މިތާގައި ތިބެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން
ފިރިހެން ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  އި ތިބިހެދުން ތަކުރާރުކޮށް މިތަނުގަ 

ނޑަށް ޝައްކުއުފެދޭ އަޅުގަނޑު އަޅައިގެން މިހިރަ ހެދުމަކީ އިސްލާމީ  ގައިމުވެސް އަޅުގަ
 އެއްގޮތްވާގޮތަށް އަޅައިގެން ހުރި ހެދުމާއި ދޭތެރޭގައި. މިގޮތުން މިހާރު މި އުސޫލުތަކާއި

އިސްލާމީ  ޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. މިކަމާ ބެހޭގޮތުންމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފު



ނޑަށް ފެނޭ މިކަމާއި  ދަންނަބޭކަލުންގެ ރަޢުޔެއް ހޯދުން އެއީ ރަނގަޅުގޮތެއް ކަމަެަށް. އަޅުގަ
ފިރިހެނުން އަޅައިގެން މިތިބި ހެދުމަކީ  ބެހޭގޮތުން ރަޢުޔެއް ހޯއްދަވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން

ދަންނަބޭކަލުންގެ ރަޢުޔެއް ހޯއްދަވާއިރުގައި އެކަމާ  މިކަންވެސް އެ އެންމެ ރަނގަޅު ހެދުންތޯ 
ނޑުމެންނަށް  ބެހޭގޮތުންވެސް ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސްކަހަލަ މަޢުެުލޫމާތުކޮޅެއް އަޅުގަ  އަޅުގަ

ހިތަށްއަރާ  އެއްބަސްވެވޭ ކަހަލަ މަޢުެުލޫމާތުކޮޅެއް ގެނައުން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ
ނޑުމެން މިތަނަށް  ތިބޭއިރުގައި  އައިސްސަ މިކަހަލަ ހެދުން އަޅައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިތިބަ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަށް  ކިހިނެއް ބާއޭ  އަޅުގަ
ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  ހުންނާނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސުވާލު ކޮށްފިއްޔާމުން އެބޭފުޅުންނަށް އު ވާހަކަފުޅު  ނދަގޫފުޅު ވެގެންއަޅުގަ
ނޑުމެން ނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ އަޅައިގެން މިތިބަ  ދައްކަވާނެކަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ. އަންހެން  ހެދުން އެންމެ ރަނގަޅު ހެދުމަށް ވެގެންނޭ އަޅުގަ
ނޑު މިވާހަކަ ނޑު މިތާ މިދައްކަނީ ބޭފުޅުންގެ ހެދުމާއިބެހޭގޮތުން. އަޅުގަ ކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ކުރާކަށެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  ތިބި އަންހެންބޭފުޅުންނަށް މާބޮޑު ތާއީދެއް
ނޑުމެން ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ހަމައެކަނި އަންހެން  މިދައްކާ އުސޫލުން ހަމައިން އަޅުގަ

ނޑައަޅާއިރު ބޭފުޅުންނަށް ވަކިކަހަލަ ހެދުމެއް ގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ކަ
ފިރިހެން ބޭފުޅުން އަެަޅައިގެން މިތިބަ ހެދުމާއި ދޭތެރޭގައި  އަމިއްލައަށް އަޅައިގެން މިތިބަ

ނޑަށް ފެންނަނީ އިސްލާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި  މާބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ނުދެކެވޭތީވެ އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ދޫ ޖުއްބާ ފާޑުގެ ހެދުން ލައިގެން ތިބޭތަން ފިރިހެން ބޭފުޅުން  . އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި އަޅުގަ މިތިބަ  އަޅުގަ
ވަޑައިގަތުމަކީ ހަަމ  ފިރިހެން ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ހެދުންކޮޅެއް ތުރުކުރައްވައިގެން މިތަނަށް

ޑައިގަންނަވާ ފިރިހެން މިމަޖިލީހަށް ވަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްހެން އެހެންވީމަ މީ އަޅުގަނޑު
ނޑު ދެކޭތީވެ މިވާހަކަ  ބޭފުޅުން އަޅުއްވަން އެންމެ ރަނގަޅު ހެދުންކޮޅު ކަމަށް އަޅުގަ

ބޭނުންކުރީ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިފުރުޞަތު  ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ 
ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްކަވަން  ދެއްވީތީ. ރިޔާސަތުން 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވިއްޖެ. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް  ދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާއެ
ހަތަރު ބޭފުޅަކު އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ތިންމިނެޓު ވީމަ އަޅުގަނޑު  އަރުވާނަން.

ނިންމަވާލަ  ނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން ފަސްމިނިޓުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ވާހަކަފުޅު މުޅިންހަ



ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. އަރިއަތޮޅު  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

ދެންމެއަކު އިވިގެން އެދިޔަ  ރުބުރީ މެންބަރު ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދާދިއުތު
ޒިބުގެ ނިޒާމާއި ބެހޭގޮތުން އެ  ފާޚާނާއިން މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ނުކުންނައިރު 

ކުރެއްވުމަށް އަންހެން ކަނބަލުންގެ  އިޝާރާތްކުރެއްވި އިޝާރާތް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ލޮޅުންއަރަމުން ދާނެކަމަށް ސިފަކުރެއްވީތީ  އިޙްސާސްތަކަށް ބެލުންތަކުން އެބޭފުޅުންގެ 

ރައީސް، ތެދެއްމެ މި ސަބަބަށްޓަކައި ހެދުމުގެ ވާހަކަ  އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް. ޢިއްޒަތްތެރި
ވަެަެަނަ މާއްދާގައި އިސްލާމްދީނޭ ލިޔެފައި  7ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ދައްކަން މިޖެހުނީ.
އިން ސައްތަ މުސްލިމުންނޭ މިކިޔަނީވެސް ވަކިގޮތަކަށް ޓަކައި. ސައްތަ އޮތީވެސް ސަބަބަކަށް

 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި. އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އުޅުމުގެ

 ގަންދީ ހުވާކުރީވެސް ނިޒާމެއް هللا ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މާތް

ގޮތުން މޭ  . މިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެޤާއިމްކޮށް އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި
ނުރަސްމީ  މަހަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި އެ ޗުއްޓީ ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ބޭއްވި

ނިންމާލައްވަމުން  ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު މެންބަރުންނަށް ހާމަކުރިން.
އަޅުގަނޑަށްވެސް އެކަން  ނުވަދިހަ ނުވައެއްގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން

ހާމަކޮށްދެއްވި. އެކަމަށްޓަކައިވެސް  އޮތްގޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން ނޭނގޭމީހަކު ނޫޅޭނެކަމަށް
ނޑަށް އެނގުނީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިކަމަކީ މި  ޝުކުރު އަރިސްކުރަން. މިއިން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ  61، ކަމެއްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ކުރަން ޖެހޭނޭ
ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ދެ އިޞްލާޙަށް މަނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓުނަގާފައި.  ދެލިކޮޕީގައި ލިޔެވިފައިވާ 

 މާއްދާގެ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށްވެސް ވަނީ ވޯޓު ނަންގަވާފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ވަެަނަ 61އަދި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  ލިޔެވިފައިވާ  ދެލިކޮޕީގައި ވަނަ މާއްދާގައި 61ރައީސް، އަޅުގަ
ދިންމީހެއްގެ ގޮތުން  ގޮތާއި ޚިލާފަށް އަޑުއުފުލި މީހެއްގެ ގޮތުން އަދި މިކަމަށް މަޝްވަރާ
އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ބައެއް ވާހަކަ އަރިސްކޮށްލުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި

ންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
އިވިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ މަނިކުފާނަށް  ވެރިޔާގެ ބަސްފުޅު މިމަޖިލީހަށް

ދަށުން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންފުޅު ކުރައްވައިގެން މި  ވަނަ މާއްދާގެ 99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޢަމުރު ނެރުމަކީ އައުން އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރާ ހެދުމެއް ވިދާޅުވެ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް

މައްޗަށްއޮތް ވާޖިބެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  މަނިކުފާނުގެ



ނޑައެޅިފައި ވަނިކޮށް އެކަމާއި ޚިލާފުވަމުން  އިސްލާމީ  ޝަރީޢަތުގައި މިންގަނޑެއް ކަ

ސަތުން ރިޔާ އަޑުއުފުލަމުން ދިއުމުން ދަންނަވާ ހިތްވަނީ ޙަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ...
ހަނދުމަފުޅުކޮށްެް އަރުވަން.  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ތިންމިނެޓު ވެއްޖެ އެހެންވީމަ އެކަން

ޙަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ތް އަމުދުންނެތް ގަޔާވެވިގެން ތިބޭގޮތްނެ  މަރެއްގެ ޚިޔާލު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް

ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު  ހަޔާތްކުޑަކަން އިނގޭ ސިފައިން.
ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޙުސައިން  ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު  އިބްރާހީމް މިދަންނަވާލީ ތ. އަތޮޅުގެ
ފްލޯގައި މި ހިނގަމުންދާ ބަހުސްގެ މައްސަލަ އާދެ،  މިހާރު މި ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އެންމެ މަތީ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 61
 މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ

މިތާނގައި  އްސަލައަކީ ދީނީ މައްސަލައެއް މީ އެއްގޮތަކަށްވެސްދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، މި މަ 
ނޑުމެން އަމިއްލަ  ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން އަޅުގަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަކިގޮތެއް އޮއްވައި  އަމިއްލައަށް މިތާނގައި އިސްލާމްދީނުގައި ކަ

އިސްލާމްދީނުގައި  ވާނެކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އެނޫންގޮތަކަށް މިތާނގައި ފާސްކުރެވިގެން
ބައެއް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ  މިކަންއޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހަމަ މީގެ ކުރީގައިވެސް

މިކަމުގެވެސް މަޝްވަރާ އިސްލާމީ  ލަފައާއި މަޝްވަރާ މިމަޖިލީހަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ބީދައިން
ނޑު އެ ހުށަހަޅުއްވި  ލީހުންކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖި ކޮށްދެެެއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުވޭ  ހުށަހަޅުއްވުމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ހެދުންކޮޅު މިހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށްތޯ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އަޅާހެދުން  ނުވަތަ  މިއީ މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމުގައި މި އަޅުއްވާއަޅުގަ

އެބޭފުޅުންގެ  ހެދުންކޮޅު މިއީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތް ހެދުންކޮޅެއްތޯ މިއާދޭތެރޭގައިވެސް
ނޑަށް ހީވަނީ އެ  ހިތްޕުޅުގައި މިހާރު ޝައްކު އުފެދިފައިވާކަމަށް. އާދެ، އެހެން އަޅުގަ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝުކޫރުގެ  ތެރި މެންބަރުވިދާޅުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތް 
މެދުއިރުމަތީގެ މީހުން އަޅާހެދުމާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ  ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ބައެއް

 އެކަމާބެހޭގޮތުން އޮންނަ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އެމީހުންގެ ޢަޤީދާ ނުވަތަ

އަޅުގަނޑު  ރުންކޮށްދެއްވައިފި. އާދެ، އެ ބައެއްއަލިއަޅުއްވާލަދެއްވައިފި ނުވަތަ އެ މޭ
ވާހަކަ.  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އަހާ ވާހަކައެއް އެއީ މި ޓައީގެ



ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހަމަގައިމުވެސް އިސްލާމީ އުންމަތް  ފަހަރެއްގައިވެސް މިއީ އަޅުގަ
އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކީއިޖްމާޢުވާގޮތުގައި އެއީ އެބޭފުޅުންގެ އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަވަނީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ.  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި އަޅުވައެއްނޫން ނުވަތަ އަސްލާ ޚިލާފަށޭ
އެއްޗަކަށްވާތީ އިސްލާމުން އެ  އެއީ، ޓައީއަކީ އެއީ ކްިރސްޓިއަން ދީނުގެ މީހުން އަޅާ

ނޑު ޙާލެއްގައި  ނުދަންނަވާނަން އެއްވެސް  އަޅައިގެންނުވާނެކަމަށް ބައެއް މީހުން އަޅުގަ
ކޮންމެއަކަސް، ޢިލްމުވެރިންނަކީވެސް ތަފާތު  ޢިލްމުވެރިއަކު އެގޮތަށް ފަތުވާދެއްވާނެއެކޭ.

ވިސްނުންފުޅާ ޚިޔާލުފުޅު ހުންނާނީ އެކި މިންވަރަށް.  ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ
ވާތީ ވިދާޅުވެދާނެ އެއީ ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެކަމަކަށް  އެހެންވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުން

އިޢުތިދާއުވުމުގެގޮތުން އެކަންކުރުމަކީ އެއީ ޙަރާމްކަމެކޭ.  ކްރިސްޓިއަނުންނާ
ކްރިސްޓިއަނުންކުރާކަމެއް އެއީ މޮޅު ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ބަލައިގެން  ޝައްކެއްވެސްނެތް

ނޑައެޅިގެންހުރި އެއީ މަނާކަމެއް  ދީނީކަމެއްކަމުގެގޮތުން އެކަންކުރާކަމުގައިވަނީވިއްޔާ އެއީ ކަ
ނޑުމެން މި ޓައީއެ އަޅަނީކީއެްއ  އީ ކޮށްގެންނުވާނެކަމެއް. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަޅުގަ

ގޮތަކަށްކުންނެއްނޫން.  އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ މީހުންނާ އިޢްތިދާމްވުމުގެ
ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އާދެ،  މިނިޓުވެއްޖެ. 3ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު 

އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް  ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާހިތްވޭ ހއ.
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލް އަޚް އަޙްމަދު  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދެންމެ އެ ހުށަހަޅުއްވި

ހުށަހެޅުއްވުމަކީވެސް އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. އެއީ،  ސަމީރު އެ ހުށަހެޅުއްވި
ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެކަމަށް އެބަ ތާއީދުކުރައްވާ އަދި މި މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅުންބައެއް 

ނޑަށް މި އިންޓަވަލްގެ ގަޑީގައިވެސް އެ ފްލޯރގައި  އަދި ތާއީދު ނުކުރެއްވިނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަރަށް  ވާހަކަ އިވިފައިއޮތީ. މިގޮތަށް އަޅެ ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާ ކިހިނެތްތޯއޭވާނީ. ހީވެއޭ
ނޑުރަނގަ އެދެމޭ އެގޮތަށް  ޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެހެން. އާދެ، އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑޭ  އެ އިޞްލާޙު ގެންނަވަން. އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ
ހުށަހެޅުއްވުންވެސް. އާދެ، އެހެންވީމާ  ނުވަތަ ހަމަ ދެންމެ ސަމީރު އެ ހުށަހެޅުއްވި

ނޑު އެ ތާއީދުކުރަމޭ ދަންނަވާލަން. އެއަށްވުރެބޮޑަށްވެސް  ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ އެގޮތަށް ފާސްނުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ މި  އަޅުގަ

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް. އެެެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ މި މާއްދާ މިދަނީ
ދަބުވެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ އިސްލާމީ އަ އަރިހުން ނުހަނު 

މަތީ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ މިކަމުގައި ހޯއްދެވުން އެއީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ



ނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ހަމަ ވާޖިބެކޭ އިނގޭތޯ ވާޖިބެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން  އަޅުގަ
ނޑުގެވެ އެގޮތަށްކޮށްދެއްވަވާށޭ. ސް އިލްތިމާސެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މިއީ، އަޅުގަ
މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ކުރިންވެސް  ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލު

ނޑަށް މި މުޙަންމަދު ޝަރީފް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެއްމުގެ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ
ނޑު އެ ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެއްވާފައި. އާދެ، ކުރިން ރައީސްވަނީ  އަޅުގަ

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހެދުމެއް އެ ހުށަހަޅާލީކީ ކޮންމެހެންނެއް އެ ހެދުން  އަޅުގަ
ނުކުތާނަގާ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ލައްވާށެކޭނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެދުވަސްމަތިން ނިޒާމީ

ނުދައްކަވާށޭ. ހެދުމެއްގެ  ވާހަކަފުޅު ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ދިމާލަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ ތިގޮތަށް
އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  ނަމޫނާއެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުށަހަޅުއްވާށޭ.

އެެެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުށަނާޅާތީ  އިޙްތިރާމްކުރުމުގެގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ
ނޑު އެ ހުށަ ރައީސަށް  ޅާލިން. އޭގެ މާނައަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިޙްތިރާމްކުރުމުގެގޮތުން އަޅުގަ

އެއީ،  އެ ހެދުން ލައްވާށެކޭނޫން. އަދި، އަންހެން ބޭފުޅުންވެސް އެ ހެދުން ލައްވާށެކޭނޫން.
ނޑުމެން ނޑުގެ މަޤްސަދަކީ. އާދެ، ހެދުންއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު  އަޅުގަ

ނޑަށް ހިއެއް މައްސަލަތަކެއް  ނުވޭ އެއީ މާބޮޑުމިތަނުގައި ވާހަކަދެއްކުން އަޅުގަ
ނޑުމެންނަެަށް އޮތްކަމެއްހެނެއް. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް، މިހާރު ގޮތަކަށް  3މިއޮތީ  އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން ެއ  ވޯޓަށް އެގޮތަށް ފާސްނުވެގޮސްފައި. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ  އެބައޮތް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގައި މިހާރު 

ހެދުމުގެ މައްސަލަ އެގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ  ކޮމިޓީއެއް. އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިގެން
ނިންމަވާފައި މަޖިލިސް ފްލޯރއަށް އެގޮތަށް ގެނައިމާ އެއޮީތ  ރަޢުޔު ހޯއްދަވައިގެން އެގޮތަށް

ނޑަށް ހީވަނީ ހއ. މެންބަރު އަލްފާޞިލް  ރަނގަޅުވެފައިހެން. ދެން، މީގެ އިތުރަށް އަޅުގަ
އެ ހުށަހެޅުއްވީވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު  އަޙްމަދު ސަމީރު

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް،  ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑުގެ ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ އަ އަޅުގަ ޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ
އަދި އަޅުގަނޑުމެންވެސް ޢަމަލްކުރަންވާގޮތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހޭ.  ރައްޔިތުން

ނޑުމެންގެ އެހެންވީމާ، މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ ދައްކަވާ ނަމޫނާއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ރަނގަޅު  ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަން ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑުމެން ތިބޭއިރު އެ ނަމޫނާ ދެކެންތިބި ބަޔަކީ ނޑެއްގައި އަޅުގަ ނޑުމެންގެ  މިންގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ  ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ



ތަޢާރުޟުެުެުނުވާ  ހެދުމަކީވެސް އިސްލާމީ ރީތި ހެދުމަކަށްވާންޖެހޭ. އިސްލާމްދީނާ
އެހެންވީމަ،  ކަށްވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލިން.ހެދުމަ

ނޑު އެ ހުށަހެޅި ހެދުންލައްވައިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން  އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮންމެހެން އަޅުގަ
އިޙްތިރާމްކުރުމުގެގޮތުން  ވަޑައިގަންނަވާށެކޭނޫން. އޭގެމާނައަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް

ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެހެންވީމާ،  ކު އެކަންނުކުރެއްވީމާ އަޅުގަނޑު އެއޮތީއެއްވެސް ބޭފުޅަ
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަށް ނުޤަބޫލުފުޅުވާކަެަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ެއ  އަޅުގަ
ނޑަށް  އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށްވެސް މިހާރު މިހުރީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަ

ނިންމަވާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިާހ  ގޮތެއް ނިންމަވަން.ފެންނަނީ އެކަމުގައި 
ނޑުމެން އެކަން ޤަބޫލުކުރާނަން ނުވަތަ  ބޭފުޅުންނަށް ރިވެތި ހެދުމެއް އެއިރުން އަޅުގަ
އެއްޗަކީ އިސްލާމީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އޮންނަ ރަނގަޅު  ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ގެންނަ

ނޑު ރިވެތި ހެދުމެއް. އެއީ، ޤަބޫލުކުރާގޮތް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅާ  ރިޔާސަތުން

އަޅުގަނޑެްއ  އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހިއްޖެ. އެއީ، ހެދުމެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާށޭ ގުޅިގެން
ނޑު ދަންނަވަމު  ގެންދަވާއިރު  ން ދިޔައީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނުދަންނަވަމު. އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް  މަޢުޞޫއަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާށޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ
ޚިޔާލުކުރައްވާގޮތަކަށް  ވަޑައިގަންނަވާނެ ހެދުމެއް އޮންނާނެތޯ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، އެބޭފުޅަކު

ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ތ. އަތޮޅު  ގަޅުހެދުމެއް ހުށަހެޅުއްވިޔަސް އެވެސް ވެދާނެއޭ ރަނ
އަޅުގަނޑު އަތަށްދެއްވާފައި އެބައޮތް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެދުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް. މިއާދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާއިރުގަިއ  އަޅުގަ
ނޑު  މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް އެ ގެންދަން މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅާކަށެއްނޫން އަޅުގަ
ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ގަސްތުކުރީކީ. ދެން، އަޅުގަ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.
ނޑު ވާހަކަދައްކާނީ ހަމައެކަނި  5ށް. އެެީ، މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ޕޮއިންޓަކަ 5 އަޅުގަ
ނޑު  މިނިޓަށް ބަހާލައިގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މާއްދާ އަލުން މި ޖެހެނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށްދާށޭ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި
ވާލާ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަ އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، ޑްރާފްޓް

މިހިސާބުން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާގޮތަށް ޑްރާފްޓްކުރާ  ވާހަކައެއް. ދެން،
ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީއަކުން  މާއްދާއެއް ޑްރާފްޓެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. މިއީ އަޅުގަ



މާއްދާ  ބޭނުންވާހަކައެއް، މި މާއްދާ މި ގަވާއިދުތެރޭގައި ކުރިން ހިމެނިފައި ނުވާނަމަ މި 
އެއޮތްގޮތަކަށްއޮވެ  ނި ބޭވިއްޖެއީެިސް ހިމެނިފައި އޮތްއިރު މިވާހަކަނުދެއްކުނުނަމަނުހިމެ 

ނޑު  ފާސްވެއްޖައީސް. މިހާރު އެއޮތީ އެ ދެ މަރްޙަލާވެސްގޮއްސައި އެހެންވުމުން އަޅުގަ
މަޖިލީހަކަށް ނުގެނެވޭނެއޭ، ޝަރުޢުގައި  ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދެނެއް އަބުރާ މި

ނޑައެޅިފަ ދެން، ދަންވާލަން ބޭނުމީ އެނޫންގޮތަކަށް  އިވާ ގޮތަކާ ޚިލާފުގޮތަކަށް.ކަ
ފިރިހެނުންނަށް ކޮޑުކެޑިއާއި ބަރުމޫޑާ ޝޯޓްލައިގެންވެސް  މިމާއްދާފާސްގެން އަތުވެއްޖެނަމަ

. ދީނީ 2މަނައެއްނުކުރެވޭނެއޭ. އެއީ ޝަރުޢުގައި މަނާކޮށްފައި ނުވާތީ.  އައުމަކުންނެއް
ނޑު ކުރިންވެސް އެދުނީމު، އަނެއްކަ ފަހުން ތަންކޮޅެއް ރަޢުޔަކަ ޢިލްމުވެރިން  ށް އަޅުގަ

މިނެޓް  ޤާނޫނީސިފައެއްގައި އެކަމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިއްޖެ ވުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު މި
ބައްލަވާ  ވަރަށްކުރުކޮށް ނިންމާލާނަން، އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އެފަރާތަށް އޮތްކަމަށް

ޙައްލެއް ހޯދާލައިފީމު،  މެދުމިނުގޮތެއްގައި މި މާއްދާގެ . އަޅުގަނޑު ވަރަށ3ްޤާނޫނީގޮތުން. 
ނޑު ކުޑަކޮށް މޮޑިފައިކޮށްލީ  އެއީ މިހާރުވެސް ލިޔެވިފައިވާ މާއްދާއެއް ހަމަ އޮތްގޮތަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ، އެހެންވީމަ  17ގަވާއިެިދުގެ  މިޒަމާނުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް. އެއީ
ނޑު ހަމައެކަނި ކޮމިޓީގައި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. އަދި،  ތިއްބަވާ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ދަންވާލާނަން.  ފަހުން މަޖިލީހަށް އައިމާ
ނޑަށް ދެއްވައްޗޭ އެ ސިކުންތު އެއީ،  އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 މާއްދާ އޮތްގޮތް ދަންނަވާލުމުން އެބޭފުޅުންނަށް ވަނަ 17ފާސްކޮށްފައި އޮތް  މަޖިލީހުން

ނޑުގެ މިއިޞްލާޙް އޮތްގޮތް ދަންނަވާލަން.   ވަނަ މާއްދާގައި  17ފަސޭހަވާނީ އަޅުގަ

ނޑު  މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަންވާނީ އެތަންކޮޅު އަޅުގަ
އަސްލުތަކާއި  ންނަނީ އިސްލާލާމްދީނުގެމި ބަދަލުކޮށްލީ ހެދުން އަޅަންވާނީ، ދެން މިއި

ނޑު ހަަމ  ޚިލާފުނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދުންއަޅައި އުޅުމުގެ ޢަދަބުތައް އެތަންކޮޅު އަޅުގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދުންއަޅަިއ  ބަދަލުކޮށްލީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވެ

ތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައި ރީތިކޮށެވެ. އަދަބު ބަސްމޮށެއޮތް ތަންކޮޅު ހެދުންއަޅައިެިއުޅުމުގެ
ބޭފުޅުންގެ  25އެއްޗެއްވެސްނޫން، ތިޔަ ވިދާޅުވާ  އެ ނިމުނީ މިއީ އަޅުގަނޑު ލިޔުނު

ބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓެއް  ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހުގައި ތިބި
ކޮޅު ވާހަކަކޮޅަށް ޙުރުމަތްއޮތީ މިކޮށްލި މޮޑިފައިއަކީ ހެދުން އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ޢަދަބަށް ދީންއޮތީ ދީނަށް އެހެންވީމަ މަޢާފުކުރައްވާ މިހިސާބުން  ޙުރުމަތަށް ޢަދަބުއޮތީ
 5ވަނަ، މަޢާފުކުރައްވާ  4ދެން، އަޅުގަނޑު އެނބުރިދާނަން އަޅުގަނޑު  ގަބޫލުކުރައްވާ.



ނޑު މާބޮޑަށް އިނގޭތޯ އެއީ، ވާހަކަނުދައްކަނީ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ނޑުގެ  ކިތަންމެ ބޮޑު ވަނަ ޕޮއިންޓް  5ތަޢާރުޟުވުމެއް އިނަސް ރައީސް މިއީ އަޅުގަ

ނޑަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކުރާ މަޖިލިސްކަމަށްވާތީވެ  އިނގޭތޯ،  ނުދައްކަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިމަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ ވޭތޯ ތަޢާރުނު އަޅުގަ
އޮންނަންޖެހޭނީ  ނުވޭތޯ ވާހަކަދައްކާއިރު ބަލާކަށްނުޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލެވިފައި

އުސޫލުތަކާިއ  އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢުގައިވާގޮތަށް އިސްލާމީ
އެއްވެސްނޫން،  ޚިލާފުނުވާގޮތަށް، އެނޫންގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑު މިވާހަކަމިދައްކަނީކީ ހުސްއެކަނިއެޖެހޭނީ  ޤާނޫނުއަސާސީ  އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަ
ނޑަށް  ނޑަށް ދީފައިވާ ބާރަކުންނެއްނޫން. އަޅުގަ ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ  ތަޢާލާهللا އަޅުގަ އަޅުގަ

ގަބޫލުކޮށްފައިވާތީވެ. މިއީ  ގެ ދީން އަޅުގަނޑު ޚިޔާރުކޮށްهللا އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 
ކުށްވެރިކޮށްފާނެތީވެ ދައްކާ ވާހަކައެއްނޫން  ން ބަންދުކޮށްފާނެތީވެޖެހިލުންވެގެން ހާސްވެގެ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައިވެސް ދައްކާނަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިވާހަކަ އަޅުގަ
އިސްލާމީކަމަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިގާކަމަށްވެއްޖެނަމަ ެއ  ދައްކަންޖެހިއްޖިއްޔާ.
ކިބަފުޅުން އަހަރުމެންނަށް هللا ގަންނަނީކީ ބާރަކުންނެއްނޫން ލިބި  ޤާނޫނުއަސާސީ ދޭ

ވަނަ  61ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު  ބާރުލިބެނީ
ފާޅުކުރައްވާ  ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ޚިޔާލު މާއްދާއާއި

ނޑުމެންގެ ހަމަޖެ މާއްދާވެސް ދާނީ  ހިފައިވާގޮތުން މިނިމިއްޖެ، ދެން މިހާރު އަޅުގަ
މަޖިލީހުގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި  ގަވާއިދުކޮމިޓީއަށް އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށްޓަކައި. ދެން،

ދަންނަބޭކަލުންގެ ނުވަތަ އިސްލާމީ  ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގައި
ވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ލަފައެއް ހޯއްދަ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ

ގެންގުޅުއްވާފައިވޭ. ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އެމާއްދާ ނިންމަވާގޮތަކާއި  ގޮތަކަށްވެސް ޚިޔާލުފުޅު
 އެކަހަލަކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖީވިއްޔާ އެކަންތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ގުޅިގެން

ނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ ހަ އެދިވަޑައިގަންވާގޮތަށް  މަ،ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ
ނޑުމެން ވަނަ މާއްދާއަށް ދަމާތޯ،  62ގަވާއިދުގެ  އެކަންތައްތައް ހިގަމުންދާނެ ދެން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދުވެސް މާއްދާއެއް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ، އެހެން މާއްދާއެއް  އާދެ އަޅުގަ
މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާ 62ބަލުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުގެ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ

ނޑު ހުށަހަޅާލާނަން. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން މާއްދާ އިއްވަވާލަދެއްވުން  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ
 ވަނަ މާއްދާއިންފެށިގެން އެބާބުގެ ނިޔަލަށްހުރި 62ވަނަ ބާބުގެ  11ގަވާއިދުގެ . 3 އެދެން.



ގަވާއިދުގެ  ޖިލީހުގެމާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމެވުން. އިދާރީ މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަ 
ރިޔާސަތުން  ވަނަ މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ] 62ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް 

ހުށަހެޅުނީ. އާދެ، މި  ވަނަ މާއްދާ މަޖިލީހަށް މިހާރު މި 62ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މި 
އާޠިފް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާލޭގެ

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އަޙްމަދު  މިހާރު އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އެންމެ  އާޠީފަށް. މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާސްކޮށްލުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް  މާއްދާއެއް ނަމަވެސް އާޠިފް
ނޑުގެ ނޑު  . އެހެންވީމާއަޅުގަ ނޑު ހުށަހަޅަންކަމަށް ފޮނުވާފައިއޮތް އިޞްލާޙް އަޅުގަ އަޅުގަ
 ގަސްތުކުރާވާހަކަ ދަންވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުން ހުށަނާޅަން

ދެން  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިނެތުނީމާ 
ނޑުމެން މި ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ  މާއްދާއާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކުރީދުވަހު އަޅުގަ

އެންމެފުރަތަމަވެސް  ނިންމެވިފައިވާގޮތަށް އާދެ އިޞްލާޙެއްނެތް މާއްދާއެއްގެގޮތުގައި ބަލަން.
ނޑު ދަންނަވާލާނީ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގައި  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  ވަނަ މާއްދާ  62އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިފެނިވަެަޑައިގަންނަވާތޯ، އާ  މަޖިލީހަށް މި ދަންނަވާލަނީ  ދެ މިހާރު އަޅުގަ
ވަނަ  2މާއްދާ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ  ވަނަ  62ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު  ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން
ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި [ ދެއްވުންއެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން  01ވޯޓު ނުދެއްވާ:  65ވޯޓު ދެއްވީ:  66 މެންބަރުންގެ އަދަދު:
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވައިގެން  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ، މިއަދު

 ވަނަ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ. ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި 62 އަޣްލަބިއްޔަތުން ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ

 ވަނަ މާއްދާ. އާދެ، އެ މާއްދާ އިދާރީ މޭޒުން  63މަޖިލީހަށް މި ދަންނަވާލަނީ 

ދެލިކޮޕީގައި  ދަންނަވާލާނެ. އިދާރީ މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ
 63ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު  ންވަނަ މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތު 63އޮތް ގޮތަށް 

ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން  ވަނަ މާއްދާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު
މާއްދާއަށްވެސް ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ.  ވަނަ 63ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް. އެހެންވީމާ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަލޭގެ ޢިއްޒަތްތެ އިޞްލާޙު

މާލޭ  ފަހަރެއްގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާނެކަމަށްހީކޮށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.
ނޑު  މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ދެމާއްދާގައިވެސް އަޅުގަ



ކަމެއްދިމާވެދާނެއޭ  އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިވެސްޢާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚިޔާލަށްވަދެފައި 
އަޅާލަންޖެހޭ ކަހަލަ.  ކުއްލިއަކަށް ގަވާއިދެއް އިޞްލާޙުކޮށްލަން ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް

އަެަށްވެސް  63ގޮތުން  އެހެންނަމަވެސް، އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ
ނޑު ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރި އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާނެ  ހަކަދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ވާ އަޅުގަ

ވަނަ  63އާދެ، މިހާރު އެހެންވީމާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް މާއްދާއެއްގެ  މާއްދާއާއިމެދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނީ

ސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު
ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  63ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ،

ވަނަ މާއްދާ އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވަން  63ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ 
 ޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. [ވޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 3ނުދެއްވާ:  ވޯޓު 67ވޯޓު ދެއްވީ:  71ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 
ވަނަ މާއްދާ  63ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ނީމަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، ދެން މި ދަންނަވާލަ 
މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނެ. އިދާީރ  ވަނަ މާއްދާ. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން ޢިއްޒަތްތެރި 64

ވަނަ  64ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް  މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ
މެ ތި އެއްސެވީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެން  މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ]

 މާއްދާ. މި މާއްދާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމަކުން އިޞްލާޙެއް  ވަނަ 64ދެލިކޮޕީގައިވާ 

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މި މާއްދާ  ހުށަހަޅުއްވައިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

 64 ދުގެފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ދެންނެވުމަށް. އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށް ފާސްކުރަން 2ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދުގެ 

ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: [ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓު ދެއްވުންއެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.
 4: ވޯޓު ނުދެއްވާ 66ވޯޓު ދެއްވީ:  71 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
ވަނަ މާއްދާ  64މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ، ޚާއްޞަ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. ދެން، ދަންނަވާލަން އޮތީ  ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ
އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު އެ މާއްދާ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާ. 65ގަވާއިދުގެ 

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ށް ދަންވާލާނެ.މެންބަރުންނަެަ
ވަނަ މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން  65ގޮތަށް  ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް

މާއްދާ ބަހުސްގެ ވަގުތަށް ހުށަހަޅާލެވުނީ. މި މާއްދާއަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މި



ޅުއްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވި. އެހެންވީމާ، ހުށަހަ ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް
ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއީ،  އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ،  މުލަކަތޮޅު
އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީ މި ޝަފީޤް އާދެ އަޅުގަނޑު މި މާއްދާ `.

މާއްދާގެ މައްސަލަ މާނަކުރެވިފައި އޮތްއިރުގައި "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ވާހަކަދެއްކެވުން:
 ހުށަހަޅާ" މިހެން އޮތީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން. މަޖިލީހަށް

 އަކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެ.އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަކަެަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ކަމެއް ފޮނުވަންޖެހޭނީ. އެތަންކޮޅު
ނޑު. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙު  ބޭނުމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި  ނޑު  އަނބުރާ ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އަނބުރާ އިޞްލާޙު އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ގެނެސްފިން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކޮމިޓީކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މި  ސަމާލުކަމަށް ކުޑަކުޑަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން. އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާ އެ  31ކޮމިޓީއަށޭ. މީގައި މި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ 31ގަވާއިދުގެ 
ގަވާއިދު ތަރުތީބުކުރެވޭއިރު.. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލިޔެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. މިހާރު

އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާ ބަދަލެއް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑު ކުރިން ދެންނެވުނު ކޮމިޓީއަކަށް ނޫން  ގެންނަން ވިދާޅުވެއްޖެ. ވީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ  30ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  ދިރާސާކޮށް

 ވަނަ  26ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ގަވާއިދު ތަރުތީބުކުރެވޭއިރު  30ކޮމިޓީއަށޭ އެހެން އޮތް 

 މީގައި  މާއްދާއަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ، ހަމަ ކުށެއް
ކުރިންވެސް  ޖެހިފައި އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އެހެން ދަންނަވާލަން. ދެން،
ނޑުމެން މި ގެންދާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު މިހާރު މިއަށްވެސް  ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދެވީމާ މި މާއްދާއަކީވެސް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ. އާދެ،  ށްބަލާ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަންނެތް މާއްދާއެއް ކަމަ 

ބަދަލުކޮށްލުމާއެކީގައި އެ މާއްދާ ފާސްކުރަން  ދެންމެ މި ދެންނެވި އެ މާއްދާ ނަންބަރު
ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެހެންވީމާ ޚާއްޞަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޅުގަނޑު

ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް އަދި  2އްދާ ގަވާއިދުގެ މާ ވަނަ 65މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން އެ މާއްދާގެ ނަންބަރު ބަދަލުކޮށްލާފައި އެ މާއްދާ  އޭގައި ދިރާސާކޮށް

 ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. އޮތްގޮތަށް



މެންބަރުންގެ  ގެ ނަތީޖާ: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވިޝުކުރިއްޔާ. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓު 
ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ،  ރިޔާސަތުން 2ވޯޓު ނުދެއްވާ:  68ވޯޓު ދެއްވީ:  71އަދަދު: 

އޮތްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި 65ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
އާދެވުނުއިރު އާދެ އެކުލަވާލެވުނު  ގަނޑަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. އާދެ، މިހާތަނަށް އަޅު

ނޑުމެންނަށް އިވި އެ މާއްދާތަކާ ދޭތެރޭގައި  ގަވާއިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ނޑައެޅި މިއަދު މި ނިމުނީ. މިހާހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު  އަޅުގަ ކަ

ނޑުމެންނަެަށް މަށްޓަކައި ފޮނުވިފައި ހުރި ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އަލުން ވިސްނު އަޅުގަ
 ވަނަ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް  4އެބަހުރި. އާދެ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ  މާއްދާތަކެއް

 ވަނަ  13ވަނަ މާއްދާއަށް،  11ވަނަ މާއްދާއަށް،  7ވަނަ މާއްދާއަށް،  2މާއްދާއަށް، 

ޖަދުވަލާއި،  ގުޅޭ ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާއާ 20ވަނަ މާއްދާއަށް، އަދި  15މާއްދާއަށް، 
އަނބުރާ މިތަނަށް  ވަނަ މާއްދާ މިހާރުވަނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން  51ވަނަ މާއްދާއާއި،  50

ވަނަ  53މާއްދާއާއި،  ވަނަ 52ފޮނުވާފައި. ދެން، މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައިވާނީ 
ނޑުމެންނަށް މި ގޮތެއް ނުނިންމު ވަނަ މާއްދާއާއި، އަދި މިއަދު 55މާއްދާއާއި،  ނު އަޅުގަ

ދެން، އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިއަދު މިއޮތީ  ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ދާނެ. 61
ކަމުގައިވިޔަސްވެސް މި ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަެައި  ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް

މާއްދާއެއް، ފުރަތަމަ މާއްދާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  1އޭގެތެރެއިން  މާއްދާތައްވެސް
އާދެ، މި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޅަން.ހުށަހަ

ދެންނެވީ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މިއަށް އިޞްލާޙު  ފޮނުވުމަށްފަހު މި
ނޑުމެން ފުރުޞަތެއްއަރުވާ އެހެން ދަންނަވާފައެއް ނޯންނާނެ.  ހުށަހަޅުއްވަން ވަކިން އަޅުގަ

 އެއްވެސް ނިމިފައި މިހުރީ ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރެވުނު ކޮންމެ މާއްދާ  އެއީ، މިއިން

ވާހަކަފުޅު  ޚިޔާލުތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޭގައި އެކުލެވިގެން. އެހެންވީމާ، ޖަލްސާގައި
އިޞްލާޙެއް  ދައްކަވާއިރު އިޞްލާޙެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުކަމަކަެަށްވާނަމަ

ނޑު  ހާވެސް ކުރުކޮށްހުށަހަޅުއްވާލައްވާފައި އެ ނިންމަވާގޮތަށް ވި ގެންދެވުން. އަދި، އަޅުގަ
ބަހުސްކުރުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިޞްލާޙެއް  ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ މި މާއްދާތަކާދޭތެރޭގައި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި  ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ނިންމެވުން އެދޭކަމަށް ދަންވަން. އާދެ، އެންމެ  އެގޮތަށް އެކަން އެއަށް ތާއީދުކުރައްވާ
ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވިގޮތް އިދާރީ  1 ފުރަތަމަ ގަވާއިދުގެ

 . ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި،4ދަންނަވާލާނެ.  މޭޒުން



 11މާއްދާއާއި،  ވަނަ 7ވަނަ މާއްދާއާއި،  2ދާއާއި، ވަނަ މާއް 1މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ، 
ވަނަ މާއްދާއާއި އެ  20ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  13ވަނަ މާއްދާއާއި، 

ހުށަހެޅުއްވުން. އިދާރީ  ވަނަ މާއްދާ 51ވަނަ މާއްދާއާއި  50މާއްދާއާގުޅޭ ޖަދުވަެަލާއި 
މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން  ވަނަ  1ދުގެ މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޑްރާފްޓް ކުރެއްވި ގޮތް އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން
ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެެެންމެ ފުރަތަމަ  މެންބަރުންނަށް މިމާއްދާއިމެދު ޚިޔާލު
ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު  އައްޑުއަެޮޅުގެ އަޅުގަ
މުޙަންމަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާއްދާ  ޝަރީފަށް. އައްޑުއަެޮޅު މެންބަރު
ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ  ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ޝަރީފް

ރައީސް، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ `. ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގައި ބެހެއްޓިފައި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ހުރި ރީނދޫ  އަޅުގަ

މާއްދާތަކުގެ އިޞްލާޙު ގެންނަން އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޯމްތަކަށް ބަލާލުމުން
 ވަނަ  1އަދި ކޮމިޓީއިން މުރާޖާ ކުރުމަފަހު އާގޮތަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި

ނޑަށް ފެންނާތީ އެފެންނަށް އިޞްލާޙު މި ) މާއްދާގެ  ށ( އަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އަޅުގަ

ގަވާއިދުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 1މަޖިލީހަށް ހާމަކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 
ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން  އެކުލެވިފައި މިގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ

ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް  ންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ ކަންކަންކުރަ
ނޑު ނޑައެޅުމަކީ އެ )ށ( އަށް އިތުރުކޮށްލަން އަޅުގަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މިމަޖިލީހަށް  ކަ

ދަށުން ހެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ. މިހެންވެ މިގަވާއިދުގެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް  އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީ 

މެންބަރެއްގެ ދާއިރާ އާއި ދާއިރާ ނޫން އެހެން ދާއިރާ ތަކުގައި  ފުންކޮށް ނަޒަރު ހިންގާ
 ޖަމާޢަތަކާ ޕާޓީ ތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަކީ  ފަރުދުންނާއި

ނޑު މިބަޔަށް އިތުރުކޮށްލަންމަޖިލީހުގެ އިދާރާ މިހުށަހަޅާ  އިން ކޮށްދެވޭނެކަމެކޭ. މިއީ އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ  . ޖަލްސާ ނިންމެވުންެް. ރިޔާސަތުނ5ްހުށަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މިހާރު މިއަދުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު ދެން އަޅުގަ
ނޑު ޤަސްދުވަގުތު ޖެހިއްޖެ. އެ މިކުރަނީ މިހާހިސާބުން ދެން  ހެންވީމަ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމާއްދާއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން.  ޖަލްސާ ނިންމާލަން. ދެން އަންނަ ދުވަހަކު އަޅުގަ
ނޑު  އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ،  އެހެންނަމަވެސް ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަ



ކުރެވިފައި ވާހަކަދެއްކުމަފަހު ގަވާއިދު  ރަނގަޅަށް ބަހުސްއެއީ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް 
އާއިމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިމާއްދާގެ )ށ(  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވަނީ މިމާއްދާގެ )ހ(

ވާހަކައެއް ދެއްކިފައެއްނެތްެް. އެހެންނަމަވެސް  އާއި ބެހޭގޮތުން އެދުވަހު އެއްވެސް
ނޑު އިނިން. އާދެ ދެން ވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ފުޅު އަޑުއަހަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ވާ އާދިއްތަ  31ވާ އާދެ، ޖުލައި މަހުގެ  31ބާއްވާނީ މިމަހުގެ  އަޅުގަ
ވަނަ ދުވަހަކީ އެއީ އަންގާރަ ދުވަސް  26މިދަންނަވަންޖެހުނީ  ދުވަހު. މިހެން

ނޑުމެން އެހެންޏާ މަވެސް މިފަހަރު އެދުވަސް ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހެއް. އެހެންނަ  އަޅުގަ
މިނިވަން ދުވަހަށް. އެހެންވީމަ އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ވީމަ  މިދިމާވަނީ ރާއްޖޭގެ
ނުބާއްވަން މިފުރުޞަތުގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ އުފާވެރި ތަޙުނިޔާ  އެދުވަހު ޖަލްސާ

ނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރައްދުކުރަންވެސް އަޅުގަ ހެޔޮއެދުންތަށް
ނޑު މިފުރުޞަތުގެ  ބޭނުންވެސް ހިފަން. ދެން އަންނަށް ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ. އަޅުގަ

ކޮމިޓީ  ޖުލައި އެދުވަހު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް މިކުރަނީ މިހާރު ގަވާއިދު  31މިދަންނަވަނީ 
ޑަށް ގެނެވޭތޯ އަޅުގަނ ފޮނުއްވާފައިވާ އިތުރު މާއްދާތައްވެސް އެދުވަހަ ހަމަ ނިންމާލައިގެން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް  ކުރެވެންހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިރޭ
ނޑައެޅިފައި މިރޭގެ  އަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި  8.30ބޭއްވުމަށްވެސްވަނީ މިހާރު ކަ

ނޑު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީވެސް އަޅުގަ
އާދެ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމާއިއެކު  ވަގުތު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް،މި

ނޑުމެން ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  31އަންނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ޖުލައި މަހުގެ  އަޅުގަ
ވަޑައިގަންނަވަން ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން.  ވަނަ ދުވަހު އެޖަލްސާއަށް

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.ٔانحًذ هلل سب انعانًيٍ. ނިމުނީ.  ޖަލްސާهللا ވަލްހަމްދުލި 
 

 


