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 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައެކާވީސް  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ރާސްފަތިބ )  2021 ލައިޖ  8

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާޒިރ ވެޖަލްސާވަގ ތ   މި   ތިއްބެވީަވޑަިއެގއަށް   ތްތެރި އިްއޒަ  4  އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    39  ން 

 މެންބަރ ން.ރި ތެޒަތްއް އި ދެ ރަންޓީނ ަގއިކޮ ، އަދިންންބަރ މެ

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/21/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހ ގެ ރައީ .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ނަން ެއޖެންޑާ  އޮތީ،  މި  ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތެއްެގ  ފ ރަތަމަ  ނަންބަރ     ބަރ މިއަދ ެގ  މަން ޔ )ހި  6/ 2006ާގނޫނ  

ކޮމި ާގނޫނ (ެގ  ޝަރައިޓްސް  ޮގތ ެގ    5ންެގ  މާއްދާަގިއވާ  ހިޔ މަންވަނަ  މެންބަރަކ    މަތީން،  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް 

ވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްޢައްޔަންކ ރ މަށް ޓަކަިއ، ރަީއސ 

  ވައިދެއްވ ން  ސިޓީ މަޖިލީހަށް އަމީންޢާންމ  އިއްވާފައިވާލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްރައީސ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން.  ގ ޅޭ  

  އެދެން.

 

 ވ ން: އިްއވެ  މޭޒ ން އިދާރީ

މަރައްޔިތ ންެގ ނަޝީ  ޖިލީހ ެގ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ދަންނަވަމޭ.    ،ދަށްރަީއސް،  ސަލާމަށްފަހ   މާރިޗ     16ވެދ ން 

މަނ2021ި ދަންަގއި  ހަވާލާދީ  ސިޓީއާ  ފޮނ ްއވި  ނަންބަރ   ނަވަކ ފާނ   ާގނޫނ   ރައިޓްޔ ހި)  6/ 2006މޭ.  ސް  މަން 

ާގ އ ( ނޫނ ކޮމިޝަނ ެގ  ދަށ ން  ރައިޓްސް  ެގ  ހިއ މަން  މެފައްދާފަިއވާ  މޯލްޑިވްސްއަށް  ދަ  އޮފް  ންބަރަކ   ކޮމިޝަން 

ާގނޫނ ެގ  ކ ޔަންއްޢަ އެ  ޓަކައި  މާއްދާ  5ރ މަށް  ޮގތ  ވަނަ  މަތީންަގިއވާ  އިޢ ލާން  ،ެގ  ކަމަށް އަލ ން  އެ  ކ ރ މ ން 

ތެރެއިޖާބަދެއް ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ންެގޑައަޅ ަގނިއން  ވި  ފެންނަ  ބޭފ ޅ ންގެ   ށް  އެ  ސިޓީއާއެ  ނަމާއި  މި  ކ   މަޢ ލޫމާތ  

ސައަލްއ ސްތާ  -1  ފޮނ ވީމޭ. ނަޖީމާޛާ  އަޙްމަދ   ތިނަދޫ.  ޢ   ގދ.  އަސޭެގ  އަޙްމަދ     -2ބ ،  ، މީޒ ޢަައލްފާޟިލް 

ހޯަގސްދޮޖޭމ  އަލްފާޟިލް  މ އަލްއ ސްތާ  -3ޑެއްދޫ.  ނށ ެގ  ޙަމީޞްޠަޛ   އަނޮގޅިތީމ .  ފާ  ރ.  ކަނީރ މާެގ    -4ދ ، 

ގ.   ،ލީލްޚަމްޒާ  ޙަހީމް  އަލްއ ސްތާޛ  އިބްރާ  -5ދިލްކަޝްެގ ޅ. ހިންނަވަރ .    ،ރ  ޝަރ މީލާ ޢަބްދ ލްޣަފޫއަލްފާޟިލާ

ފާޠިމަތ  ސައ 6މ ތި.  ރ ސ  އަލްއ ސްތާޛާ  އަޙްމަދ  ނަޝީދ  ޙ ސައިން،  އަލްއ ސް  -7  .ެވންކޫވަރ  .މ  ،ންސަ.  ތާޛ  

އ ސްތާޛ   އަލް  -9 . އ ރަދ  .އމ ،ފްދ  އަޙްމަދ  ލަޠީނާއަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ސ   -8.  1890ބަރ  ރސ ފ ތަރ  ނަންދަ

ފެރިދޫ  ،މަންޒިލްޝިޔާމާ  ،ލްކީޝަ هللا ޝ ކ ރ  އިބްރާ  -10  .އއ.  މ ޙައްމަދ   އަްއސޭރިޖަވާ  ، ހީމްޑރ.  ދ.  އ  ހިރ  

ފްލާވަލްފާޟިލް  އަ  -11  .މާމިިގލި ރަޝީދ ،  މަރަދޫ  ،ެގރޙަސަން  މަރްައލް -12؛ ސ.  ސަޢީދާ  ފާޟިލާ  ޔަމް 

ިއކްރާމްޢާއިޝަ. ޑރ.  13  .ކޮކާހަނދ ވަރ ެގ  .، މރާހީމްއިބް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް   -14. އަދި  ެގމާމ. ކާނި  ،ތ  

ކ އްޅަވަްއގެ އްޠަ ވީ  ،ޔިބ ،  ހ ޅ ދޫ.  ކޮމިޝަނަށް  ސ.  އެ  މަތީން  ޮގތެއްެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މަޖިލީހަށް  މާ، 

ނަންފާސްކޮއްޔަންޢަ ބޭފ ޅެއްެގ  އެދެްއވ ންަވއިދެއަންަގ  އިށްދެއްވަ ކ ރައްވާނެ  އި  އެދެހ މޭ.  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން  .  ވެމެތިރާްމ 

 ހް. ޞާލިއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ    ،މްޚާދިމްކ . 2021ޖ ލައި  7، 1442އިދާ ޤަޛ ލް  27

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ންމ ޢާއަމީންޝ ކ ރިއްޔާ  



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 12 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

3 

 

 

 ކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަން 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އޮޑިޓަރ   ،ޮގތ ެގ މަތީން  ެގ ދެވަނަ މާއްދާަގިއވާ(ޑިޓް ާގނޫނ )އޮ  7/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ     -6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

މަޤާ ޓަކައިޔަންއްޢަބޭފ ޅަކ   މަށް  ޖެނެރަލް  މާލިއްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކ ރެއްވ މަށް  މައްސަލަ  ފޮނ ްއާވފައިވާ    ޔަތ  

ކިނބިދޫ   ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ    ،އިދެއްވާނީ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ކޮމިޓީ

ނާ  ދާއިރާެގ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެޝިޒްއިްއޒަތްތެރި  ނެތް.    ންބަރ މެ  ރި.  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވަޑަިއެގން 

 ދެން. މ ޤައްރިރަށް އަވަސްކޮށްލ މަށް އަންާގލަދެްއވ ން އެ ކ ންބަރަކޮންމެވެސް ެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޝިޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން   2ެގ  (ޑިޓ  ާގނޫނ )އޮ  2007/7ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ  ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރިއްޝ ކ 

ޖެނެޑިއޮ ބޭފ ޅަކ     ެގރަލްޓަރ  ކޮއ   މަށްކ ރ ޔަންއްޢަމަޤާމަށް  މާލިްއޔަތ   ދިރާސާކޮޅޭކަން  ރިޕޯޓ މިޓީން  ނިންމި  . ށް 

ބަލާއިމަސަްއކަތް ހިނަގ  ގައިފ ރަތަމަ ކޮމިޓީ ޮގތަށް  ޖެނެރަލްެގ ޓ ން ވަރެޓޭރިއެކޮމިޓީެގ ސެކް  ،ިއރ ދިޔަ  ނީ އޮޑިޓަރ 

ބައް ހަމަވޭތޯ  ޝަރ ތ   ނިޔާޒީެގ  އަލްފާޟިލް  ކ ރިމަތިލައްވާފަިއާވ  މިމަޤާމަށް  އެކިއެކި ލަވާފަ.  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތ ން 

ފޮނ ވަސިސަސާތަކަށް  މ އައް މަނިކ   އިޓީ  ާގނޫނާއެ  މި  ގ ޅޭފާނ ެގ  ޮގތަށް  ،ޮގތ ން    ާގނޫނ ަގިއވާ    ރ ތ ތައް ޝަ  މި 

ވާ ެގ ހަމަތެއް ެވސް އަލްފާޟިލް ނިޔާޒީ ޓ ން ވަނީ ހ ރިހާ ޝަރ ރެޓޭރިއެެގ ސެކްކޮމިޓީ  ، ހަމަވޭތޯ ބެލިފައިވޭ. އެޮގތ ން 

އެހެންވީ ނިންމާފަ.  ކޮމާކަމަށް  ނިންމ ،  ވޯ   ،މަކީމިޓީެގ  ިއްއޒަތްތެރި   12ބަިއވެރިވެަވޑައިެގންނެވި  ޓ ަގއި  ކޮިމޓީެގ 

ވަނަ    28ބޭްއވ ނ     ެގަގއި ކޮމިޓީ  2021ޖ ލައި    4ނެރަލްެގ  ޖެޮއޑިޓަރ    ،ވަނީމާފައިޤ ން ނިންއިއްތިފާ  މެންބަރ ންެގ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  ެގ މަތީން އޮވާ ޮގތ ެގ ދެވަނަ މާއްދާަގއި ( ާގނޫނ   ޑިޓ )އޮ   4/ 2007ބަރ   ާގނޫނ  ނަން   ، ބައްދަލ ވ މ ަގއި

ޓަ ކ ރ އްޔަންޢަމަޤާމަށް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިމަށް  ފޮނ އްކައި  ފައްޔާ  އިންޓަރވިއ ކ ރެވ މަށްފަހ    ރާތާވާފަިއވާ  ކޮމިޓީން 

  3/2ނެގ މަށްފަހ  ކޮމިޓީެގ  ޯވޓ   ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީން  201ަގވާއިދ ެގ  ެގ  ލީހ މަޖި  ރައްޔިތ ންެގ މި

އަލްފާ ޙ ވޯޓ ން  ނިޟިލް  ައއިފަސައިން  ގ.  މަޤާމަށް  އޮޑި  ،ޔާޒީ،  ޖެނެރަލްެގ  ރ ޔަންއްޢަޓަރ  ންދިނ މަށް  ހ ކ ރ މަށް 

  ގެ މި ކޮމިޓީ  ،ތީންދާެގ )ޅ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަވަނަ މާއް  201ފެންނަ ކަމަށް. ވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  

ހާޒިރ ެވވަޑަ ބައްދަލ ވ މަ ވަގ ތ   އެ  މިބަރ ންމެން  12ެވވަޑައިެގންނެވި  އިވެރި ބަ ވޯޓ ަގއި  ިއެގން  ށް  އިއްތިފާޤ ން   ެގ 

ފ ޅ   ނަންއިވާ އިސްވެ ދެންނެވި ފަރާތ ެގ  ޔަތްކޮށްފައި ކޮިމޓީން ފާސްކޮށްފަޢާޮގތ ެގ މައްޗަށް ރިނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  
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ަގާވއިދ ެގ  ށްދެއްވ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި   201މަށް އެދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޅަން.ޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަރިޕޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓަށް  ލައިހ ޅ ވަފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި   ށް. ކ ރެްއވ މަބަހ ސްނީ 

   ންނަވާ.ނ ަގެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައި( ކަށްފަހ )ވަގ ތ ކޮޅަ

ނަންބަރ     -{ 6.2}  އިޞްލާޙ  (އަލްއ ޤޫބާތ ނ ޤާނޫރާއްޖޭެގ  ދިވެހި)  2014/9ާގނޫނ   ޖ ޑީށް  ބިލ   ރީ އަޝިެގނައ މ ެގ 

ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  މާފަންނ     ، ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މިކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ

 ހަޅ އްަވއިދެްއވ ން އެދެން. ރި މެންބަރ  ރިޕޯޓ  ހ ށަމީ. އިއްޒަތްތެހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފައ ތ ރ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ަވގ ތ މި  ޑ  އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ  ފާހ ށަހަ  މި    ތި  ރައީސް  ރައްޔިތ ންެގ    ، ވިހަަގކ ރެއް ޅަނީ 

ރިޕޯޓ ޝިއަޖ ޑީލީހ ެގ  ޖިމަ ކޮިމޓީެގ  ނަންބަރ     .ރީ  ށް (އަޤޫބާތ ޢ ޤާނޫނ ލްްއޖޭެގ  ދިވެހިރާ)  2014/9ާގނޫނ  

އި ސާކޮށް ނިންމިއިރ ަގރީ ކޮމިޓީން މި ބިލ  ދިރާޝިއަތ ެގ ރިޕޯޓ . ޖ ޑީނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގެގޙ އިޞްލާ

މެ ނަބަރ ންންކޮމިޓީެގ  ބޭބޭފ ޅ ންެގ  ތިއްބެިވ  ޮގތ ަގިއ  ހ ޅަނ ހެން  ނަން.އިލާވަ ދަންނަ  ޑ ައޅ ަގނ ންފ ޅ ތައް  ެގ  ގ  ވޭރ  

އްޒ ، ހީމް މ ޢިދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް، ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާ

ންބަރ  އިބްރާހީމް ރިޟާ، ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ ، ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެމެފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

،  ބަރ  މޫސާ ސިރާޖްިއއްޒަތްތެރި މެންދ  ޙ ސައިން، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ންބަރ  ސަޢ އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެދާވިލިނިގލީ  

މ ޤަ ނައިބ   ވެ  ރިރ އްކޮމިޓީެގ  އިއެއީ.  ދާއިރާެގ  ޢަބްދ ްއޒަތްތެލިދޫ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   މަތިވެރީ  هللا ރި  ޝަފީޤް، 

ިއއްޒަތް މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްޙަސަން  ތެރި  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމ   މެންތެރިރީރ ،  ޢަބްދ   ޝަހީމް  هللاބަރ  

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ    ބިލަކީ  ލީ ޙ ސައިން. މިންބަރ  ޢަ ިއއްޒަތްތެރި މެެގކީމް، ކެންދޫ ދާއިރާޙަލްޢަބްދ 

ބި ދިގ   އެހާ  ބިލަކީ  މި  ބިލެއް.  ހ ށަހެޅ ނ   ނޫންމަޖިލީހަށް  ބިލެއް،  ލެއް  ކ ރ   މަޤްޞަދެއް  .  މ ހިންމ   ަވރަށް 

ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި  މަސައް ހާސިލ ކ ރ މަށް  ކޮމިޓީން  ދިއ މާ ؛ކަތްވަނީ.  ބިލ   މި    ކޮމިޓީއަށް 

 މަސަްއކަތް  މި  ،ންަގޑި ކަނޑައެޅ މާއި ސ   ،ެގ އެޖެންޑާއަށް ެގނެސްކޮމިޓީ   ގެ މެންޑ ައޅ ަގނަގއި  ދިޔަ ދ ވަހ   އެކ ަގއި އެ

މެން އެ މަސަްއކަތް ކ ރީ ޑ އަޅ ަގނ  ،ވާތީވެ   ސް ފިޒިކަލީ ނ ބޭއްވޭ ދ ވަސްކޮޅަކަށް. ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި މަޖިލިހިންގ ނ 

ހ ރިހާ  ،ލައިންކޮށްންއޮ ކޮމިޓީެގ  ބަިއވެ  ާވޗ އަލްކޮށް.  ވެސް  ެގންދެވިމެންބަރ ން  އަދި  ރިެވވަޑަިއަގންނަވަމ ން   .

ކޮމިޓީޑ އަޅ ަގނ  މި  ބިލަށް    ން މެންެގ  ޚިޔާލ   އާންމ ންެގ  ޓަކައިހ ޅ ވާލި  ތެރޭަގިއ    .ހޯދ މަށް  ފ ރ ޞަތ ެގ  ހ ޅ ވާލި 

ޒަ
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އަދަދެއްެގކޮމިޓީ ިގނަ  ވަރަށް  ރެސްޕޮ  ،ސިޓީ  އަށް  ލިބިފައިވޭ.  ނޫނިްއޔާ  މި    ޑ އަޅ ަގނންސް  ސިޓީއޭ  މިހެން 

ޚިޔާލ ތަ  ،ދަންނަވަނީ ލިޔ ންތަކަކީ  ކީކަ ިގނަ  ިގނަ  ބެލެވެ،  ޮގތ ަގިއ  ހަމައެ ކޮމެންޓެއްެގ  ޮގތަށް  ނެތް  ކަނި  ން 

ތަކ ން ލ  ބަލައިަގތ މަށް. ބައެއް ފަރާތްބި  އަނެއްބައި ލިޔ ންތަކ ަގއި ހ ރީ  ބިލ  ބޭރ ކޮށްލ މަށް.  ،ހަަގކޮށްލާފައި އޮންނާނީފާ

ން  ތީމަނިންމ މ ެގ    ެގއްާވފައިވޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ ކޮމިޓީހ ށަހަޅ އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  ޚިޔާލ ފ ޅ ތައް  

މ ހިން  ލިޔެޑ އަޅ ަގނ   ކަށްދާއިރާއަ  3މ   ހަމަ  ސިޓީ  ރަސްމީކޮށް  ކޮ   ،މެން  ހ ށަހެޅިމަށްހޯދ   ޓ މެންލިޔ މ ން  .  ން 

ރ  ަގިއ ޕްރޮސިކިއ ޓަހަމަ އެާއއެކ  އ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން،  ތެރޭަގިއ ހިތެރޭަގިއ ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، އޭެގއޭެގ

ޚިޔާލ  ލިޔ މ ން   ވެސް  ތަނ ން  3މެން ކޮމިޓީއަށް މި  ޑ އަޅ ަގނ.  ންނިޔ ށް އެދި ލިމެން ޚިޔާލ ފ ޅަޑ އަޅ ަގނށް  ޖެނެރަލަ

   ިގނަ އަދަދެއްެގ ކޮމެންޓ ތަކާއި ޚިޔާލ ތައް ލިބިފައިވ މާ ިމހާކަތް ކ ރ މަށް  ނޑ މެން ބިލ ެގ މަސައްފަިއވޭ. އަޅ ަގދެއްވާ

ވޭނެ ލީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީ ބޭއްކަޒިމެން ފިޑ ައޅ ަގނއެކ ަގއި    ވ މާސިޓީތަކ ން ނަމަވެސް ލިބިފައި  ،އެކ ަގއި 

މަ  ،ޮގތަށް ފާތްސަްއކަެއޮގތ ން  ވެސް  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީެގ  މަޖިލީހ ެގ    ޑ އަޅ ަގނެއކ ަގއި    ހަަގކ ރެްއވ މާކ ރ މަށް 

އެއް ލިބިެގން   ހ އްދަޞަކޮށް، ޚާއްޞަ އަށް ލިޔެެގން ޚާއްންނަށް އެޗް.ޕީ.އޭމެޑ އަޅ ަގނވ މ ން  އިދާރާއަށް ެއޮގތަށް ދެންނެ

މެންެގ  ޑ ައޅ ަގނ   އް ބޭްއވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދިޔަ.ލީ ބައްދަލ ވ ންތަކެކަޒިފި   ،ކޮމިޓީެގ ބަދަލ ވ މެއްމެން  ޑ އަޅ ަގނ 

ލ އި ލިބިެގންމަސައްކަތަށް  ދިޔަ.މި  ތަކެއް  ސަބަބ ން  މަޖިލީހާކަމައެ  ކަމ ެގ  ޓަކައި  ހަވާލ ެވވަޑައިެގން  މި    ށް  ވަގ ތ  

އަދި    ޖައްސައިދެްއވީތީ.މައިންތިޒާމ ތައް ހަ  ،ނައިބ  ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންެގ  ޖިލީހ ހ ންނެވި މަ

ވެސް  ޢާއަމީން ވެސް  ކޮވި  .ންދަންނަވަ  ރ ޝ ކ   ޑ އަޅ ަގނންމަށް  ހާލަތ ަގއި  އެ  ކޮމިޓީއަށް    މެންޑ އަޅ ަގނ ޑ ެގ 

ފ ރ ޞަމަސައްކަތް ވީހާތ ކ ރ މ ެގ  ތަނަވަ   ބޮޑަކަށް  ދަންނަވަތީކޮށްދެްއވީސްވެސް  ޝ ކ ރ   ޓަކައި  އެކަމަށް  ން.  ވެ 

މަސަކޮ  ޑ އަޅ ަގނ  ބިލ ެގ  މި  މަޝްަވރާކ ރެވ ނ މިޓީަގއި  ދާއިރާެއްއަގިއ  ފ ޅާ  މެދ ަގއި  ބިލ  ްއކަތާ  މި  އަދި   ގެ . 

ނިންމާލަ ފާސްކޮށްފައިވަ  ބިލ   އި،މަސައްކަތް  ހިމެނިކޮމިޓީން  ކޮމިޓީަގއި  ހ ރިހާޑައިަގން ވަނީ  ށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަ ؛ނަވާ 

މެންނިސްބަތް ހ ރިހާ  ވޯޓާބަރ ންވެަވޑަިއަގންނަވާ  ވަގ ތ ަގއި  ޑ އަޅ ަގނއެކ ަގިއކަން    ެގ  ފާހަަގކޮށްލަން.   ިމ 

މަސަޑ އަޅ ަގނ  ބިލ ެގ  މި  މި  ވަރަށްރީ  ތްކ އްކަމެން  މ ހިބޮޑަށް  ބިއީ  ދެކިެގންންމ   ޮގތ ަގއި  ޮގތަކަށް  ލެއްެގ  ވަކި   .

ލައިެގން ޤްޞަދަށް ބަލ  ހ ށަހެޅި މައަދި މި ބި  ،ތަށް ބަލައިެގންޙަލަޞްެގ މަ. މި ޤައ މ ވިސްނ ން ބަހައްޓަިއެގނެއް ނޫން

ފަރ ވާތެރިކަ ވަރަށް  މެންބަރ ން  މަސައްކަތް ހ ރިހާ  ފާހަަގކ   ޑ އަޅ ަގނ ކ ރިކަން  މާެއކ   ވެސް  ވަގ ތ   އެ މި  ކަމަށް ރަން. 

އިޓަ ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރ ންނަށް  ކައި  ދަން  ޑ އަޅ ަގނއްޒަތްތެރި  މައިަގނޑ   ޝ ކ ރ   ހިމެނޭ  ބިލ ަގއި  ނަވާލަން. 

ވަރ  މި    މާއްދާެއއް  3،  ވަރ   ނ ވާތީވެ މަިއަގނޑ  ދެ މާއްދާެއއް   ދިގ  ބިލަކަށްމާ  ،ން ވެސް ދެންނެވި ފަދަިއންކ ރި

އަޑ އަްއސައިނަވަ ދަން  ޑ އަޅ ަގނއޮތީ.   ވެސް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަދި  އިވަ ލާނަން  ހިރާއްޖޭެގ  ދިވެލެއްވ ން. 

ހަމަ މި    ،ލެްއވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއެގންފައި ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމައިވަ ލަބިލ  އަދި ބައްންެގ ވެސް މި  ރައްޔިތ 
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ެގ ޮގތ ަގިއ  ަގއި ސ ރ ޚީބިލ   ލާނަން.އިވަމަ ދަންނަހަ  ޑ އަޅ ަގނލ މ ެގ ޮގތ ން  އިވަ ސަވަނީ ކޯއްޗެއްކަން ައޑ ައއް  ބިލ ގައި

ލިޔަ ޢަމަ  ؛ނީމި  ނަސްލާ  ،ލާއިތަކްފީރީ  ޤައ މާއިފަންވީއ    ،އިމީހ ންެގ  ވިސްނ މާއި   ،އިޔާ ކ ލަ  ،   ދީނާ  ،ސިޔާސީ 

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކ ަގިއ    -1ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  121ކަމަށް މި ކަނޑައަޅަނީ    ކ ށް  . ގ ޅ ވަިއެގން ހިންާގ ޢަމަލ ތައް

ޢަމަލ  ކ ށެ  އަންނަނިވި  ކ ރަނީ  އެ  މީހާ  މެދ  ޢިލްމ ވެރިނީ  ދީ  -I  ކެވެ.ކ ރާ  ރަގައިންެގ  ތަފާތ ވެފަިއާވ  ޢ   ޔ  

ނ ވަތަ ކ ރި ޢަމަލަކ ން އެ  ޢޫރި ޝ ފާޅ ކ ޮގތަށް މީހަކ     ޔެއްަގިއވާޢ ވަކި ރަ  މައްސަލަެއއްަގއި ޭއެގ ތެރެިއން ރަކ ން 

އ ޅޭއިސްމީހަކީ   ދަ މާނައިަގއި އާންމ   އެފަނ ވަތަ  ،ހެއް ކަމަށްމްދީނާ އިދިކޮޅ  މީނ ވަތަ އިސްލާ  ،ލާމްދީނާ ޚިލާފަށް 

ސި މިފަކ ތަނެއްަގއި  ތ ހ މަތ ކ ރ ން.  ނ ވަތަ  އިނ  އީރ ން  މާއްދާ  ތަނެއްއާ  ޭގތޯ.އެއް  ވެސް   ؛ންމ   މިސާލެއް  މީެގ 

ނަ ިގރަށް  ނީ ޢިލްމ ެވރިންެގ މެދ ަގއި ވަބައެއް ބޭބޭފ ޅ ން އެބަހ ރި އިޝާރާތްކ ރަްއވާ. މިސާލަކަށް ދީލ މަށް  އިދަންނަވަ

  މެ. ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  ޚިޔާލ  ތަފާތ ވެފައި  ންޖެހޭނެ ވެސްތަފާތ ވާ މަ ޚިޔާލ   . ހަތަފާތ ވެފައި ހ ރޭ  ކަމ ަގއި ޚިޔާލ ކަން

  ، ން އެ ވިދާޅ ވަނީމި ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ. ބަެއއް ޢިލްމ ވެރިރ ން،  ރެއިން މިސާލަކަށް މިސްކިތ ަގއި ނަމާދ ކ ތެ. އޭެގހ ރޭ

ކޮނޑާހަމަ ތިއްއި    ޖައްސައިެގން  ޢިލައިންހައްދަވާ  ށްކަމަބަވަންޖެހޭނެ  ކޮނޑާ  ބައި  އަނެއް  ލްމ ވެރިން އިރ ގައި. 

ެއޮގތަމިފަދަ    ،ވިދާޅ ވަނީ  ތިބ ހާލަތެއްަގއި  ދ ރ ދ ރ ށް  ކަމަށް.  ނޫން  ލާޒިމެއް  ތިބެން  ކަމަށްަގއި  ޞިއްޙަތަށް    ،ވޭނެ 

ށް ޮގތަރެފައިވާ އެްއޗެއް. މި ޚިޔާލ  މިޮގތަށް ނެކީ ެވސް ހަމަ އެލައިނަކާތެރިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެޗް.ޕީ.އޭެގ ަގިއޑްރައް

ަވކި  ތަފާތ ވެފައި ރަވަނިކޮށް  އެ  ޢަމަލ ކ ރީ  ށްެއްއޮގތަ   ޔާޢ ޢިލްމ ވެރިއަކ   ކ ރީމާ،  ރައްޔިތަކ   ރައްޔި،  މީހާއާ  އެ  ތ  

ންމ  ތަނެއްަގއި ނ ޮގވާށޭ. އާންމ ކޮށް  އާ  ންމިހެ  ،ލާފ  ކަމެކޭ ތި ކ ރަނީދީނާ ޚި،   ދެކޮޅ  މީހެކޭށް ތިއީ ދީނާއަދިމާ

ފެންނާ ޕްލެޓްމީހ ންނަށް  ނ ފޯނެ އެއްވެސް  ތަންތަނ ން  މިފަދަ  ދެންމެއްަގއި  ވިސްނ ން  ޮގވާށޭ.  މީހަކ   ެއ   ޭގތެރޭަގިއ 

ޮގ އަހ ރި  ބ ނެދެވިދާނެ ނބިތްތައް  ވެސް  ކައިރީަގިއ  ޚިލާވެނިމި  ،ދަރިން  ދީނާ  މީހަކީ  ކިޔަން  މީހެކޭ  .  ކިޔަންވީ  ޏާފ  

އާންމ    ،ން ރަނަގޅ ވާނީ. އެހެންނަމަވެސްސް އަސްލ  ނ ކިޔ ވެ  ނިންމ މަކަށް ވާނީ. އެހެންކަމަކ  ވަރަށް ވިޔާނ ދާ  އެ

ނަމާދ  ތި   ނީ. ކަލޭއ ޅެ  ލާފަށޭ ތިފަިއވާ މީހެކޭ. ދީނާ ޚިން ބޭރ ވެތިއީ ދީނ   ،ނ ޮގވާށޭ ކަށް  ތަނެއްަގއި މިކަހަލަ ޮގތްތަކަ 

ހާ ކޮވިޑ ެގ  މި  އެޗް.ކ ރަނީ  ަގިއޑްޕީލަތ ަގިއ  ހަމަ  ނެލައިން.އޭއިން  ކޮނޑާ ފައިވަރެ  ޖައްސައިެގންނޭއި  ނިކޮށް  .  ކޮނޑ  

ތިއީ އެހެންވީމާ ބޭ،  ދީނ ން  ދީނާ  ރަނަގޅ ރ ވެފައޭ،  ކިހާ  ނ ގޮވާށޭ.  މިހިން  ޚިލާފޭ.  ރަނަގޅ     ،   އިސްލާމްވަންތަ 

މިއީ  ،ޅ މެއްތޯހެހ ށަ ަގބޫލ ކ ރެޑައަޅ ަގނ ،  މާންވީއެހެ؟ ނޫންތޯ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  މާއްދާ  ށް  ވެނީ  މި  ބިލ ެގ  މި  މިހާރ  

ަގބޫލ ވ މ އް ލެ އިކިޔަ ހަމަ  ކަފ ޅ ން  ޚިމަށްކ ރެްއވޭނެ  ދީނީ  .  ކަންކަމ ަގއި  ތަފާތ ވެފައިވާ  މެދ ަގިއ،  މ ލްޢިޔާލ   ވެރިންެގ 

ވެފައިވާ މީހާޭއ  ބޭރ ށް ތިީއ ދީނ ން  އަ ދިމާތާ އ ޅޭ މީހާއާްއގޮ ޔަކާ އެޢ  އި ވަކި ރަޞައްޙަ ޚިލާފ  ތަފާތ ވާ ކަންކަމ ަގ

 ަގއި  II ؛ސްދޭ އެއް މަފްހޫމަކީ. އަނެއް މާްއދާަގއި މި ބ ނަނީ ެގނެން މިވާށޭ. އެއީ މި ބިލ ގޮ މ  ތަންތަނ ަގއި ނ އާން

ކަނޑަމ ސްލި ބަހެ މަކ   ނ ވަތަ  ޢަމަލެއް  ކ ފ ރ ެގ  ަގސްއެޅިެގން  ފާޅ ތ  އް  ަގަގއި  ނ ވަތަ  ހިނދަކ   ަގިއ  ތ ސްނ ކ ރާހާ 
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ދީނ ން   އާން ރ ތައްދ ނ މ    ބޭރ ވެފާޅ ަގއި  ހިނދަކ   އެވާހާ  ތަނެއްަގއި  ޮގތ ަގިއ    މ   ކާފަރެއްެގ  ނ ވަތަ  މީހަކީ 

ތ މ  ޮގތ ަގއި  މީހެއްެގ  ނ ރ ތައްދ ވެފަިއވާ  އެން،  ރ ސިފަކ ވަތަ  ހ މަތ ކޮށް،  ތ ހ މަތ ކ ރ ފަދަނ ވަތަ  ނ ވަިއން  ތަ މ ަގއި 

  އޮތް މާއްދާެއއް. އާންމ  ތަނެއްަގއި ވަކި މީހަކީ ތިއީ ންނެވި ކަހަލަ ޮގތަކަށް  ދެރ ން. ހަމަ މި ކ ރ މ ަގއި ބައިވެރި ސިފަކ 

މީހެކޭމ ރ ތައްދ   ކާފަރެކޭ، ފާޅ ަގއި    ،ވާށޭނ ޮގ  މިހެން ،  ވެފަިއވާ  މީހަކ   ބޭރ ެއ  އްޖެކަން  މ ރ ތައްދ ވެ ވެ،  ދީނ ން 

ހިހާމަ ޢި  .ނދަކ ނ ކ ރާހާ  ވިދާޅ ވޭ   ލްމ ވެރިންބައެްއ  އެބަ  ނ ވާމި  ،އެހެންނަމަވެސް  ރަނަގޅެއް  ލިޔ ން  ެވސް    ޮގތަށް 

ވެ  އް ދައ ލަތެމ ސްލިމ     ،ކަމަށް ކަންކަން  އެ  ޝަ  ޅަންޖެހޭނީކަނޑައަސް  ވީމަ  ތަރ ތީބ ން  އޮތް  ރ ޢީ ކަނޑައެޅިފައި 

ޮގަވއި މިޮގތަށް ކަނޑަެއޅ ނީމަ ނޫނިއްޔާކަމަށް  މ ރ ތައްދ ެވއްޖެމީހަކ   އެ  ކ ން  މަރ ޙަލާތަކަ އް  ނ ވާނެ ކަމަށް ބައެެގން 

ތޯ.   އިނޭގނެއޭށް ނ ވާޮގތަކަ  ނަގޅ ވެސް އެހާ ރަ  މިއީ  ،ފައި އެބަހ ރި ވާހަކަދައްކާ  ެމންނާޅ ަގނޑ ވެރިން އެބަ އަމ ލްޢި

މި އިޞްލާޙ   މި  ކަޓް    އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް  ބިލަށްޕޭ އޮތް  މި  އިސްޓްކޮށް  ެގނައީ  މި  މިނިސްޓްރީން   ސްލާމިކް 

   ކޮމިޓީއަށް ރީ އަޝިޔެފައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީލި  . ނަންދައްކާ  ކި ތ  އަޅ ަގނޑ  ހެަވގ   މި ؛އިލިޔެފަ  އި،ޔެފަލި

ދީތަނެއް   މ ، އާންފޮނ ވީ މ ތ ރައްދ ވެ  މީހަކ   ބޭރ ވެއްޖެނ ަގއި  ބ ނެފިށް ކަމަން  ވަނީނަ    ޮގވަން   ،މަކަމަށް    ެއޮގތަށް 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ ،  ދެކޮޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތާ   ލިޔ ނީމާކް މިނިސްޓްރީން މިޮގތަށްދޭށޭ. އިސްލާމި  ފ ރ ޞަތ 

ވިސްނ ންފ ޅަ ؛ޅަށްދެކޮ  ހިތާ މެންބަރ ންެގ  ޢިިގނަ  ބައެއް  ެއހެން   ޕޯޑިއަމްތަކ ަގއި  ސިޔާސީ    ،ންލްމ ވެރިކީ 

މ ވެރިންެގ ލް ނޫން މި ދަންނަވަނީ. ދީނީ ޢި  ވާހަކަެއއް  ރިންެގމ ވެލްޢި  ބަެއއް ސިޔާސީ ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާ  ،ކާއް ދަވާހަކަ

،  ތައް ދީނީ ރޮނގ ންރީ ޑިްގރޭޓްޑޮކްޓަ ،ނިތަޢ ލީމ  އ ނެގ  ،މ  ޢިލްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މެދ ގައި ރަނަގޅަށްރާއް ،މެދ ގައި

ނަންަގަވއި  ހީފިޤް ލި  ، ރޮނގ ން  ކަ  ވިދާޅ ެވދެއްވ މަށްވާ ކިޔަ   ،ދެއްަވއި  ސްދަރ    ،ޔ ްއަވއިފޮތްތައް  ހަލަ  އ ޅ ްއވާ 

  އް،ޑިއަމްތަ ސީ ޕޯސިޔާ   އެއީވެރިން  މ  ލްހަލަ އިޢިލްމ ވެރިން. އެކަ  ،ތޯވީ އިނޭގެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މިދެންނެޅ ންފ ބޭބޭ

ންެގ ވާހަކަެއްއ  ބޭފ ޅ ންނަ ބޭހަކ  ދަމީވެސް  އް ވ މ ަގިއ އެހެން އެޮގ  ށްރަފަށް ކާންކޮށްެގން މީހ ންނަފޯމ ތައް ބޭނ ޕްލެޓް

 ... ތިރާމ ހ އިއިތ ބާރ ،   ،ޅ  ޢިލްމ ވެރިންރަނަގ ނޫން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަ  ،ލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްއިްއޒަ

 ޤް. މަދ  ޠާރިޙްއަ

 

 މައްސަލަ(  ނިޒާމީ)

 ރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަހިބަދޫ ދާއި
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ިއއްޒަތްތެކ ރިއްޝ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޔާ  ހ ށަ؛ ރި  ރިޕޯޓް  ކަނޑަ ކޮމިޓީ  ދޮގ ،  ން  އެޅިެގހަޅ އްާވއިރ  

 ... ހަދަމ ން ކޮމިޓީގައި ދޮގ  ރޯ ބ ހ ތާނ ެގން ކަނޑައެޅި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ، މެންބަރ ،  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަ  އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ  މ ޤައްރިރ    !ވަޑައިަގންނަވާކަށް  ނިޒާމާ 

 އެދެން.  ހަޅ އްވައިދެްއވ ންހ ށަ

 

 : އްކެވ ންމީ ވާހަކަދެ ހ ފަ ޒ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

އެދެއާ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތަ  ، ހެންވީމާ!   އެހެން    ،ވެއްޖޭ ފަރ  ކާ  ،ެވއްޖޭމ ރ ތައްދ   ށްމިދެންނެވި 

މީހ ންނާ އާންށޭ  ވާނޮޮގ ތަންތަނ ަގިއ  ެގ ؛ދިމާލަށް  މ   މި  މަފްހޫމަކީއެއީ  މިއިސްލާމި.  ންނަ  ވިދާނިސްކ   ިވ ޅ ޓްރީން 

ލާފައިއަޅ  ޮގތަށް   ލީ. ޅަށްކޮދެ  ހިތާ  ،ަގނޑ މެން  މި  މެންބަރ ން    މެންއަޅ ަގނޑ     ޮގަގިގނަ  ތ ަގިއ ބޫލ ކ ރާ 

 މަޅީއެ ޑަކަނ   ކަމަށްވެއްޖެދ ރ ތައްމ    ކ ކ ން މީހަމަރ ޙަލާތަ  ޢީޝަރ   ،އް ޓ ތަކޯން އިސްލާމީ ދައ ލަތެއްަގއި  ހެމިދެންނެވި

ގޮ ނޫނިއްޔާ ނޫން.    ކަމެއް  ޢިިގވޭނެ  އެ  ރިންލްމ ވެނަ  އެޮގތަށް   ،އެހެންނަމަވެސް .  ނީނަވައިަގންއްބަސްެވވަޑަ ެވސް 

އަޅ ަގނޑ މިޮގތަށް    އަޅ ަގނޑ  ދެން  ބަޤޫބާތ ޢ މެން  ލީ.  އަެގ  އެއްެގ  ދެން  ހަމަ  ނައިން.  ދީނީ  ދި  އެއާއެކ ަގއި 

 އެ   ،މަށް މީހާއަށް އަނިޔާވެރިވ   އެ  ،މަށްށްފަހ ަގިއ ެއ މީހަކަށް ހަމަލާދިނ ެގ ބޮލ ަގއި އެޅ ވ މަމީހ ންެއކި    އް ލްޒާމ ތައި

ވަނީ.    އި ށްދީފައަދަބ ތައް ވެސް އެޮގތަށް ބޮޑ ކޮ  އެ  ،ޅައި އަނެއްކާ ކ ށެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަ  ،  ޮގވ މަކީށްރާލ މަމީހާ މަ

މިއެހެންވީމާ ޖ މ ލަ،  ބިލ ަގއި  ޮގތެއްަގއި    އީ  ެގއަޅ ަގނ މި  ބި  .ކީކަންކަމަނެސްދީފައިވާ  ޑ މެން  މި  ތި ލ ަގއި  ދެން 

ވިސްނަވަިއލެއްވީމަ ީމެގތެރެއިން އެބަ  .  ވެސް ހ ންނާނެ   ބޮލެއް އި ދ ަގދެމެ  ފ ޅެއްެގ ެވސް ދެކޮނޑ ކޮންމެ ބޭ  ،ބޭފ ޅ ން

ެއއްވެސް ޯގސް ކަެމއް އެބަ  ؟ފައި އެބަ އޮތްތޯނޫނިއްޔާ އެްއވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އ ރެދި  ،ޚިލާފ  ކަެމއް  ދީނާ  އޮތްތޯ

ޑ މެން ދައްކަވަިއެގން އަޅ ަގނކަފ ޅ ވާހަ  ޮގތ ގައިެގ  ވާ ކަންތައްތަކަކީ ބަލައިނ ަގނެވޭނެ ކަންކަމ ދެން މި ބިލ ގައި ؟ތޯއޮތް

ެގންދަ ހިސާބަށް  މަރާ  ރާ   ،ންއެންމެން  މަސައްކަތްއެ  ރަނަގޅ ކ ރެއް ޕ ޅ ަގށް  ެއއީ  އަޅ ަގނޑ   ވ ން   މެންޮގތެއްތޯ 

ރައްޔިތ ންެގ  މި ބިލ     ،ރ . އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޅާއިށަހަބިލ ތައް ހ  މ   ންމިއަދ  އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ މ ހިވިސްނާލަން  

.  ޅ ވެދެއްވިވެސް ވިދާ  ޞަދ ށަހަޅ އްވަމ ން މަޤްން ހ ޅ ެގ ފަރާތްޕ ޅ އްވީ ސީދާ ސަރ ކާރ ން. ސަރ ކާރ  ށް ހ ށަހެޖިލީހަމަ

ޙައްޤ   ،ވިދާޅ ވެދެްއވީ ހަމަ  މީހ ންނަށް  ތެރޭަގއި  ކަމަކާމ ޖްތަމަޢ ެގ  ގޮވ ާމއިން  ކާފަރަށް  ދީނ ން    ންނަކީމީހ   ،ނ ލާ 

ބ ނ މާއި ޮގތ ަގިއ  މިހ ން  މިއަދި  ،ބޭރ ވެފަިއވާ  ގ ޅ ކަންކަ     ދިޔަދިޔައިނ އްއ ފަ  ފްރަތ ނަން  ަވިއެގމާ  ން  ދައިެގން 

މީހ ން   އެބަހ އި  ލ ކޮށްފަ ތ ަގޮގސްފައި  މ ޖްމަތަޢ ަގއި  މެންބަރަ،  ކަމާއި  ރިމި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މީގެ މި  ކ  
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މަނިކ ފާނ    މެއް ޮގްއވައި އެމަށް ބޮ ކޮށްލ ހާރަރައީސް އަވަ  ހ ގެ ލީރަްއޔިތ ންެގ މަޖި  ،އިކ ރީަގއި ައވަހާރަކޮށްލާފަިއވާ ކަމާ

ަވަގށް ނަފާފައިވާއަދި ބައެއް  ،ކަާމއިވާ  މްކޮށްލާފައިޒަޚަ   ނާ ދީ   ،ކިތަންމެ ކަމެއް  ޮގސްއެހެން،  ކަމާއި  ބަެއއް ޒ ވާނ ން 

ނަފްގ ޅ   އ ފަރަވަިއެގން  ދިޔަދިޔައިނ ންއްތ     ،އިަގތީ ނިވަޑަ ވިސް  ސަރ ކާރަށް  ޮގސްފަިއވާތީެގންހިސާބަށް    އެ  ދައިެގން 

މ ސްލިމ ންނާ  .ލ ވާންސަމާ  އޭޖެހެ  އެބަ ދިވެހި  ނ ޮގވޭނެ  މިޮގތަށް  ގޮވައިފިއްޔާ    ،ކަމާއި   މެދ ަގއި    ށަކަށްކ ެއހެން 

ކަމާއި،  މި  ވާންޖެހޭ  ޮގތ ަގއި  މ   ންމ ހި  ތެރިބޭނ ންހަމަ    ނޫނިއްޔާ  ލީނެސެސަރި  މިހާރ   ޑަިއެގން  ދެކެވަ   ކަމެއްެގ 

އިްއޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ މެދ     މާވި ޮގތާކަންތައް ދި  ފަހ ން މިެގޅ ްއވާފައި އޭ ވީ. ހ ށަހައްހެޅ  ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ހ ށަ

ވަރަށް  ރަ ވަރަށް  ކޮިމޓީެގ  އަޝިޖ ޑީ.  ތާމަކ ރަންހިއީސް  ންެގ  ރަްއޔިތ އަދި    ،އިސިްއޔަތ ންހަ   ރ ެގމ ޤައްރިރީެގ 

ކަންހަންބަރެއްެގ  މެމަޖިލީހ ެގ   އިންތިހާއަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައީ.  ންވަބޮޑ އިސިއްޔަތ ން  ބިލ    ؛ސްއިްއޒަތްތެރި  މި 

ށް ދިފާޢ ކޮށްދެއްވ މަކަބިލ     ްއވ މަށްފަހ ަގއި ހ ށަހެޅ   ކ ރ މަށް ޓަކައިލ ސިހާރ ެގ ފަރާތ ން މި ދެންނެވި މަޤްޞަދ   ސަރ ކާ

ތ ންެގ  ޔިރައްލ   ޑ ވަން. މި ބިންބޮ ކަ  ށްނޑަށް ނ ފެންނާތީ އަޅ ަގނޑ  އިންތިހާއަތަން އަޅ ަގ  ން ނ ކ މެަވޑަިއަގތްސަރ ކާރ 

ތ ޅާދޫ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،    ދިަވޑަިއަގތީއެ  މަށްއްވ ށްދެޕޮންސަރކޮސްސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން    ،ހެޅ ނީހަށް މި ހ ށަ މަޖިލީ

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭކަނބަލެއް  ،ދާއިރާެގ  ބޭ  .އަންހެން  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ މަދ   މި  މަޖިލީހ ަގއި  މި   ފ ޅ ން 

ބޭ  ވެސް، ބިލ   ކަމަ  އެ  .ނާއިޙ ސަޙިސާން    ރި،ވާލ ކ  ހަ  ޅާއާފ އެ  މި  ކަމާ  ،ކ ަގއި އެ  އްވ މާހ ށަހެޅ ނާ  ށް  ނައައެ 

ކ ރ ަވއިފިކަން  ކާ ފ ރާނައަށް ނ ރައް  ެގކަމާނާ  އެސިފަކ ރިކ ރީނ ން  ތ ަގއި  ޮގ  ެގނީ މީހެއްއީ ލާދީމި   ،ށްއަނ ހެއްދެވި ހެއްދެވި

އަދި ހަމަ އެއާެއކ ަގއި  ސްފި.  ށް ެގންގޮ ބަސާހި  ވާނ ރައްކާ  ށް ނާެގ ފ ރާނައަކަމަ   ފާހަަގކ ރެވޭ. އެޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައަ

ހައަޅ ަގނޑ މެންެގ   ފިތެރެއިން ެވސް  ށް  ވެ އަޅ ަގނޑ  އިންތިހާއަނަފްރަތ  އ ފެއްދ މަށް މަސައްކަތްކ ރާތީ  ،ތ ނަމަ މި 

ކަމަނާ   އެ  .ވާލ ވެ ހަ  ރިޔާސަތާވަގ ތ     މި  ނބަލެއްކައަންހެން  އި އިންނަވަނީ އަނެއް  ަގކަންބޮޑ ވޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

ކާ އެބަ މަނާއަށް ވެސް އެ ނ ރައްކަ  އެ  ވެސް  ދާ ޮގތ ންޮގތ ން ކަންތައްތައް    ކ ރ މާ ބެހޭ މިތަނ ަގއި އެޖެންޑާމި ބިލ 

ނ ރައްކާ އެބަ  މި     ވެސްތީވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްރީ ކޮމިޓީަގއި މި މަސައްކަތްކ ރީޝިއަ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑީވޭކ ރިމަތި

އެހެންވީމާ ހާ  މ ެގޤައ  ކ ރިމަތިވޭ. މިއީ މި  ހިސާބ .  ޮގސްފައިވާ  މިއަދ   ދިމިޮގތަ  ލަތ ހާ  މި  މިޮގތަށް  ،ލަތ   މ ެގ  އ ށް 

ޑިފެންޑްކޮށްދެއްވަން މި ބިލ   ށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ސަރ ކާރ ން  ހާއަމީ އަޅ ަގނޑ  އިންތިވިކަ ސަރ ކާރ ން ދެއް  ފ ރ ޞަތ 

ޮގތަކަށް އެހެން  މީަގއި  ޖެހޭނެ.  އަނެފަލާއިޅަ އޮ  ވެސް  ޮގްއސަ  ފަްއކާ އި  ޮގދަ   އިބ ޑ ވެސް  އެ ށަށްދާ  ކަންތައްތައް   ތަށް 

ކަންބޮޑ ވާ   އިންތިހާއަށް  އަޅ ަގނޑ   ސް  ،ތެއްޮގކ ރ މަކީ  ވަރ ަގދަޓޭސަރ ކާރ ެގ  ކެރެންޖެހޭނެ.   ،ވާންޖެހޭނެންޑް 

ނަންަގަވއިފިއްސްޓޭން ސްޓޭޑެއް  އެ  އޮންނަންޖެހޭޑ ަގއި  ންޔާ  އަމާޒެއް  ކަހ ންނަވަންޖެހޭނެ.  ޅ ަގނޑ   އަ  މަށްނެ 

އެހެންނޫބޫަގ މ މެންއަޅ ަގނޑ   ، ނިއްޔާ ލ ކ ރަން.  ނެތް  ރައްޔިތ ންނަކަށް  ރާއްޖޭެގ  މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   .ޤްބަލެއްސްތަެގ 

ނެތް   ސަލާމަތަ އަ  ،ބަލެއްމ ސްތަޤްކަށް  މިރަްއކާތެރިކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ   ކަން  ޅ ަގނޑ މެން  ސަމާލ ވ މަށް  ކަމަށް 
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ދަންނަވަންކަވާހަ  އެދޭށް  އިންތިހާއަ މި  ދެން  ގ ޅި   .  އަނެއްކާ ބިލާ  ސަރ ކާރ ން  އެހެން  މެންބަރަވެެގން  ކ   ސް 

. ދެން އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   ނިގފައިވޭޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްވިކަން އަ ހ ށަހެޅ ؛ ހ ށަހެޅ އްވި ޞްލާޙެއް  މެދ ވެރިެވެގން އި

މި ނެތި  ދައްކާށެއް  ކޮމިޓީންަވގ ތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލ   މި  އަޅ ަގނޑ   ޮގނިން  ން.  ރިޕޯޓ ތ މި  ިމ    ެގ  މިހާރ  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ދިނީހ ށަހަޅައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ   މެންބަރ .  ޔަޢ އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ންބަރ   މި  هللا ޤޫބް  ކޮމިޓީ  ވަނީ 

އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ޓީ ލިބިްއޖެއަޅ ަގނޑަށް ސި  ، މިހާރ ސް ނަމަވެ. އެހެންޅ އްވާފަހަރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ހ ށަ

އަނބ ރާ ނެންެގިވ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ހ ޅ ވައިލަނީ ިމ    ތަކެއްއްވާފަިއވާ ހ ރިހާ އިޞްލާޙ ޅ ހ ށަހަ

 ޡިމް.ޢާލީ ރ  ޢަހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ. މެދ ސްކ ރެއްވ މަށްހ ރިޕޯޓަށް ބަ މިޓީކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލީ ޢާޡިމްރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަމެދ ހެންވޭ

ފަރާތ ން   ހ ށަހެޅިޤޫޢ ނޫނ ލްޤާސަރ ކާރ ެގ  އިބާތަށް  ގ ޅޭ  ޖ ޑީ  ޞްލާޙާ  ކޮށްއަޝި ޮގތ ން  އެ  ކޮމިޓީން  ދެްއވި  ރީން 

އިންތިހާ  ،މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރި  އަޅ ަގދާކ ރަންއަ  އަށް ޝ ކ ރ ކޮމިޓީން  ދެކޭޮގތ ަގިއ    ނޑ . 

  ، ންެގބޭފ ޅ ިގނަ  އަދި    ބޮޑ  މަސައްކަތްތަކެއް.  ރަށްވަ  ،ރައެ ކ ރީ ވަރަށް ބ ރީ ކޮމިޓީން  އަޖ ޑީޝި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ފަރާތްތަކެްއެގ ިގނަ  މަސައްކަތްކ ރެިވެގން  އާސާއްހި  ވަރަށް  މި  ައޅ ަގނ  ދިޔަެއއްކޮށް  ފެނިެގޑަތަން    ންދިޔައީ.ށް 

ވަރަށް    ،ސްކޮށްސާއްރަށް ޚައި ވަ މެން ތެރޭަގފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ މި ހ ށަހެޅިމި ބިލަށް    'ސްރައީރި  އިްއޒަތްތެ

އި ތަފާތ    ޚިޔާލ   ނ ތަވަސް ިގނަ  ެއހެންނަމަކަމ   ޞްލާޙެއްވ ންތަކެއް  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   އެމްަގއި    ޕީގެ ..ޑީ ވެސް، 

ވިސްއެމް.ޑީ  ،ފިކ ރަކީ ވާހަކަދައްކައިމަޝްވަ  ތްތަކަކާރާފަހ ރފިހާ  ސް  އަބަދ ވެނ މަކީ  .ޕީެގ  ިއ  މ ަގކަންކަ  އެ  ،ރާކޮށް 

އަނެއްކާ  ބަލަ އިތ ރަށް  ވާނަމަކަންތައްތަ  ންޖެހޭވެސް  ބަލަ  ،ކެއް  މަޝްއެކަމެއް  ފަރާތްތަކާ އި   ވަރާކ ރަންޖެހޭ 

ދެކޭޮގމަޝްވަ އަޅ ަގނޑ   ހ ށަރާކ ރ ން.  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން  ޙަޤީޤަތ ގައި  ހެޅީތ ަގއި  ވަރަށް  ވެސް  ޅ   ރަނަގ 

  ، ދަ އ ފެއްދ މަށް އިންތިހާއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްފަސާިއ. އޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ފިތ ނަމަޤްޞަދެއްަގ

 .. .ންކ ރ މަށް ޓަކައި ތަފާތ ވ ން ބައްޓަޚިޔާލ  ަގއި އިންތިހާައށްރޭޅ ަގނޑ މެންެގ ތެ.އެމް އެބަ ވޭ. ިމއީ އަޕީ.ޕީ

 

 ްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަކަދެރި

 .މަދ  ޝިޔާމްޙްނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް މާނިޒާއާދެ! 
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 މައްސަލަ(  ޒާމީނި)

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ ނައިފަ

 ...އަނބ ރާ އިޞްލާޙ  އޮތް ފައި މިހ ށަހެޅި ،އޮތް ލަން މިއަޅ ަގނޑ  ޮގވާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ންރި

މާ ބެހޭ  ތެރި މެންބަރ  ނިޒާތް ދެއްވ ން އެދެން. ިއއްޒަ  ކަށް ަވވޑައިެގންބެހޭ މައްސަލައަ   މެންބަރ  ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި

 ގ ތ . ވަ ،ޢާޡިމްޢަލީ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާރ މެދ ހެންވޭ ؛މައްސަލަެއއް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމްެގ  ދާއިރާރ ހެންވޭމެދ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަޝ ކ ރިްއޔާ    .ީއސް  އަޅ ަގނޑ   .އީސްިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަައކީ  ެމންމިއީ  .  މިދަންނަވާ 

ޚިޔާ  ތެރޭަގއި  ަވނީލ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވާކަމަށް  އެ  އަބަދ ވެސް  ޕީން.ޑީ.އެމް  ،ނަމަ  ތަފާތ ވ މެއް  ކަަމކާ  އޮންނާނީ 

އަދިެވސް   ،އިތ ރަށް  ވެސް ައދިވެސް  ޞްލާޙ  ރަން ތައްޔާރަށް. ެއހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މި އިރާކ މަޝްވަ

 މި   ،ޅާލަނީހ ށަހައަޅ ަގނޑ      ފެންނާތީވެޑަށްކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނ  ،ލެއްެގ ޮގތ ަގއިދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ބިރަށް  އިތ 

މަޝްވަރާކޮށްެގން   ެވސް އިތ ރަށް ދިރާސާކޮށް ހ ރިހާ ޕާޓީތަކާމިޓީއަށް ފޮނ ވަިއެގން އަދިކޮ ނބ ރާ  ޙ  އަލ ން އައިޞްލާ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް  .ފ ރިހަމަކ ރަން މި ބިލ  އަދިވެސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ  ހ ށައްވިހ ށަހެޅ   ތި   އިްއޒަތްތެރި  އަ  އެްއޮގހެޅ ން  އަކަށް ތަޅ ަގނޑަށް  އަދިނީޑެްއ  ވެސް  ފަހަރ    އެއް   ވ ނ . 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ތަކ ރާރ ކޮށްލަ

 

  އްކެވ ން: ވާހަކަދެ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ެގ ދާއިރާރ މެދ ހެންވޭ

 .. .ދ ވެސްބައަ ޕީއަކީ އެމް.ޑީ. ،ކައަކީ އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ދެންމެ އަޅ ަގނޑަށް ހީވި.ހެން އްެގ ހ ށަހެޅ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެ
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  އްކެވ ން: ވާހަކަދެ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމްެގ  ދާއިރާރ މެދ ހެންވޭ

ފެނިެގން   އަޅ ަގނޑ މެންނަށްންމެ  ދެ  ،ވީމާ   ބައެއްކ ރާޝްވަރާމަ  ޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ނިންަމން އަބަދ ވެސް ޕާޓީތަކާމަ

  ،މިީއ ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި އަދިެވސް އޮންނާތީވެ  ން.ންނ ތަވަސްކަެވސް ހި   އެހެން ޕާޓީތަކ ެގދަނީ  އެ

އަނބ ރާ ބިލ   އިތ   މި  ފޮނ ަވއި  ކޮމިޓީއަށް  ދިރާސާކޮށްއަލ ން  ެގނެސްމަޖި  ،ރަށް  ބޮޑަށް  ވަ  ދިނ މަށް.ލީހަށް  ރަށް 

 އްޔާ. ކ ރިޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ . ޙީދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޫގފާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ނ

 

 ދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޙީއްމަދ  ވައ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަ

ޝ ކ ރިއް ސަރ ކާ`.  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ފަރާތ ންރ  ޔާ  ޕާޓީއާއި ޖ މްހޫރީ  ،ޓީއާއި ޕާ  ލާތ ދާއަ  ،ެގ   ،  

ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ    . ބިލ  އިނޭގތޯވާފަިއވާ  ހަޅ އްތ ން ހ ށަ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާހިމެނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީއާ ؛ހިމެނޭއި  އެމް.އާރ .އެމާ

ން  ރީ ކޮމިޓީއަޝިަވއި ޖ ޑީރައްރާސާކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސްޕޮންސަރކ ރަްއވަިއެގން ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ އްވި ބިލ  ދި

ފޮނ ވި  ރިޕޯޓަށް  ޓަކައިކަ   ފޮނ އްވި  ބޭފ ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މަށް  ކޮމިޓީެގ  ޚާއްއަދި   ،ޅ ންނަށް،  މ ޤައްރިރަށް ށް  ކޮޞަ 

ޅ ްއިވ  ހ ށަހެއެ  ދެންމެ    ޕީ.ޖީ ލީޑަރ   ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ެވސް ތާއީދ ކ ރަން  ކީަގއި ައޅ ަގނޑ ާއއެއެ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  

އެބަ ކަމ ަގމި  ،ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމން  ،އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެދެން   ؛ޅޭ އ    ިއ  ތެރޭއަބަދ ވެސް  ންމެ ކޮ  އ ޅޭ ަގއި  ެގ 

ސިޔާ  ޮގތަކ ން ހޯސީވެސް  ޮމޅ   ޤ ރ   .ންދަ  ކަމެއް  ފަދަ  ވެސްބާންކޮކޮންމެ  މީ  ،ށްލައިެގން   ހަކ  ކޮންމެފަދަ 

ކޮންމެނަ  ލާފައިށްލ ކޮތ ަގ މީހަކ ަމވެސް،  ނަ  ފަދަ  މ ނާފިކޮންމެ    ،މަވެސްމަރާފައި  ކަމެްއ  ޤ ނިފާ  ،ޤ ކަމެއްފަދަ 

މި  ؛އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  . މީހ ން އ ޅޭ  ންންޖ  ނަަގާވންޓޭއި ސިޔާސީ އެޑް ކޮންމެ ކަމެއްގަ   ،އިސްކޮށްެގން ނަމަވެސް 

ދި  ބިލާއި އަފައި އޮތް  ހ ށަހަޅ އްވާ  ނަށް ވެސްރ ންމެންބަ  ހ ގެ މި މަޖިލީކޮށް  ޞަ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އަދި ޚާއްބިލ  ރާއްޖޭ

ށް  ވަކި ކަންކަމަވަކި   ލަްއވާފައި ޭއަގއި ހ ރިއްަވއިކިޔ  އި  އެކީަގ  ކަމާއި އޮތް ބިލ  ރަނަގޅަށް ފަރ ވާތެރިވާފަދިރާސާކ ރައް 

ވާހަކަމީ  ްއވ ން.ލެވާހަކަދަްއކާ ނެތް  ޮގ  ަގއި  ރަށ ތް އެހެން  ވާހަކަޮގތަށް  އަނބ ރަންެވެގން  . މަށްވ ނ ދެއްކެ ތެރޭަގއި 

އަބަދ ވެސް    ، ނޑ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ވާހަކަެއއްއި ެވސް އަޅ ަގޤަތ ގަ ޤީހަމަ ޙަ ؛މެންއަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ، ަވއިަގނޑ މެންނޭ ކިޔަިއެގން ލާދީނީ ގޮ ައޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނޭ ކިޔަިއެގން އަބަދ  ފެށ ނީއްސ ރެ  ،ކަންމިފަދަ ދީނީ ކަން

ޮގަވއި ބައެ  ،މ ރ ތައްދ ންނަށް  ބޭރ   އަ   ،ވައި ގޮ   ކަމަށް  އްދީނ ން  އ ޅ ަގމިއީ  ދޭތެރޭ  ސިޔާސީ   ،ދާއްފަނޑ މެންނާ 
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ދީނ ެގ   ހޯދާ  ޔާފިތ ނަދާ  އްއ ފަނަމ ަގއި  ބޭނ މަށް  ރަޢ ޔ   އަޅ ަގނޑ   އަބަދ ވެސް  މޮއްރާ  ގ ޅިެގން  ވަރަށް    ،ޅ ޖޭަގއި 

އި ވަރަށް  ޢިރާމ ތިހ އަޅ ަގނޑ   ޢަމަރ ޙޫމް  ލްމ ވެރިއެއް  ކ ރާ  ޢަބްދ ލްޑރ.  އަދ  މިهللا. ރަޙިމަހ   ،ބާރީބްދ ލްމަޖީދ  

ޖީދ   މަބްދ ލްޢަމަރ ޙޫމް  ޑރ.    ، ބޭނ ންކޮށްލަންކ ރާ އާޒިއެކަކ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއަދ  އެ    މެންނާޅ ަގނޑ އަ

ިއ ސާފ ކޮށް ބަސް ވިދާޅ ާވ ބޭފ ޅ ން ކަން ޮއތް ޮގތަށް ނ ކ ންނަވަފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި  ފަދަ  ބޭފ ޅ ން މިޢަބްދ ލްބާރީ  

ން  ތަނަށް ވާހަކަދައްކަ  އިން އެބަ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މިޖެ ރާއް  މެންނޑ އަޅ ަގ  ށް ބޮޑަށްނެތ މ ެގ ހީނަރ ކަން ވަރަ

ގ   އައ މ ެގ އަޅ ަގނޑ   ެވސް  އަޅ    ޅިންކ ރީަގިއ  މިނިސްޓްރީއެްއ  ލަށް  އަަގިއ  ރާއްޖޭ   ަގނޑ މެންއޭރ ަގއި  އިސްލާމިކ  

ހ ންނެވީ  ެގބާރީ  މަޖީދ  .   އެކަޑަމީެގ ޑރހ ފިޤްލި  އިެއކ ލަވަ ދަިއެގން  އްއ ފަ މީަގިއ    ،ށް އިބ  ރައީސަ ނަދަށ ން ދެން 

  ވާ އް ރ ކަށް އަމްތަރިޔާސީ ޕޯޑިއަ  ،ސް ަވޑަިއަގންނަވަނީ. މިދެންނެވީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީމި ބިލާ ދޭތެރޭަގިއ ދެކެ  ނެއްތޯހިކި

ސާދާ ވަރަށް  ނޫން.  ފި  ،ޢިލްމީވަރަށް    ެއކަމަކ   ،ބޭފ ޅ ންނެއް  މަތީ ވަރަށް  ކޮށް  ޞަޚާއް  ލްމ ަގއި ޢި  ހީޤ ވަރަށް 

.ޑީ  ޕީ.އެޗް  ،ފަދައިން  ވި ރ  ވިދާޅ ރީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިއަޝިޖ ޑީ . ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ޅ ން މި ދަންނަވަނީޖައިެގ ބޭފ ދަރަ

 ެގލްމ ވެރިންޢިމީެގ އެންމެ އެންމެ ވަރ ަގދަ  ޑަށް ފާހަަގވާ  އަޅ ަގނ ރާއްޖޭަގއި    .ން އިނޭގތޯތޫރ ދ އްނަންަގވާފައި ތިބި  

  ، މެން ފަދަ ބޭފ ޅ ންކަރިއްޔާ މޫސާޒަޑރ. އިބްރާހީމް  ން.  ދެއްކިދ ވަހ  ވާހަކަ  މި ދެޅ ަގނޑ   އަ  ނާބޭފ ޅ ންއެއްކަ  ހަ

ބޭފ ޅ ންޑ ފަދަ  ބޭަގމީ،  ރ. ސައްތާރ މެން  ތި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ހ ރި  ކޮބައިއި  ރަޢ ޔަކީ  ކޮންމެ  ؟އޭތޯ ފ ޅ ންެގ 

ވާހަކައަކީ ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ިވ  ވެސް  ބޭ  ،  އި   ކ ފ ޅަކޮންމެ  މ ސްލިމައެ   ، އްތިފާޤ ވޭެވސް  އަނެއްއް  މ ސްލިކަާމ ކ    

ީއ  އެ   .ހ އްޓ ވަންޖެހޭނޭ  ންކ ރ  ކ ރާ ތެއްަގއި އެޔަކ  ކެހިވެރި ނިޔަ. މި ރާއްޖޭަގިއ ެއކަން ބަނޭނ ޮގވޭރޭ  ފަދޭތެރޭަގއި ކާ

މެދ ގައިޢި ތަ  ލްމ ވެރިންެގ  ކަ  ރ ކ ރ ންޛީއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހ ރި  މިދެންނެއަންަގވާފައި  ޢިންކަމޭ.  ވިދާލްމ ވީ  ިވ  ޅ ވެރިން 

އްޔާެގ  ހި ޖ މްހޫރިދިވެ ؛ތްތެރި ރައީސްހިމަނައިެގންނޭ. ިއއްޒަ  ން ެއކަންމ ެގ ތެރެއިރ ކ ރެވޭނީ ާގނޫނީ އިއ ޛީތަ.  ވާހަކަ

 ؛ޔިތ ންނަކީ މ ސްލިމ ންނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައް  ެގނަކީ އިސްލާމްދީނޭ. ރާްއޖޭެގ ދީރާއްޖޭ  ،ނަނީސާސީ ބ ނޫނ އަޤާ

ޝަهللا رسول دامحم   نأ أشهد و هللا إال إله ال نأ أشهد ހަމަ  ވެސް  ނޑަކީ  އަޅ ަގ ހ ރި ދަތް  ހާ،  ކިޔަިއެގން 

އިއްޒަތް ރައީސްމ ސްލިމެއް  ހަމަތެރި  ޕީ  .  ބޭނ ންޕީ.ދޭތެރެއަކ ން  ބޭފ ޅ ން  އަޑީ  ވީމާ.އެމްެގ  ބޭފ ޅ ން  ަގއި  މި 

އަ އްބަތި ކަްއކަިއެގން  ދޭޅ ަގނޑ މެަވއިެގން  ޮގތްތެރޭ  ންނާ  ިމ  ށ  ދަކ ޑަ  ،ހީހީފައި  ހަމަދެންނެވީ  މި ؛ޮގތ ންދީނީ  ަގއި 

އެއްބަސްވޭ ކަމަކަށް  ބޭހ ރިހާ  މި  ރީތިށ ކ ޑަދަ  .ފ ޅ ން  އެއްބަސްވޭަގއި  އި ކޮށް  ރައީސް.  ޑައެޅިެގން ކަނ ؛އްޒަތްތެރި 

ޮގތް މިހާރ     ،މިދެންނެވީ މީތި  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  މީތިމީަގއި  ނ ކިޔަޮގތަށް  ޮގތް   އަދި  އި،  ތެރޭަގއި  ޮގތަށް  ރަްއޔިތ ންެގ 

  އްމ ރ ކ ރ މާއި ނ ބައި ކަންތަ ހެޔޮ ކަންތަކަށް އަ ބޭފ ޅ ން އެބަ ދައްކާ މި ބިލ ންބައެްއ    ނ ންކ ރާ ބޭ  ވެެގން ންލައަނބ ރާ

ِ    ވަޙީކ ރަްއވަނީ   هللاމާތްޔަތ ަގއި  އާވަނަ    103  ސޫރަތ ެގ  ޢިމްރާންލ އާ  .އޭނަހީކ ރ ން މަނާކ ރެ َّللاه بَِحْبِل  َواْعتَِصُموا 

قُو تَفَره َواَل  މީހ ން  ތިޔަ  .اَجِميعًا  ެއއްބަެއއްهللاބަިއ  ވާފަށ ަގއި  ހިފަެގ  ޮގތ ަގއި  ތިބޭށޭެގ  قُو  ހައްޓައިެގން  تَفَره   . اَواَل 
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 ން ކަނީ އެއްބަިއވަންތަދީ  ،ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނެއް  ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން ރާއްޖޭަގއި. ައޅ ަގނޑ މެން މި  ބައިބައިނ ވާށޭ

ާގނޫނަކީމާހި ރައްކާތެ  .ޔަތްކ ރ މ ެގ  ދީން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ކ ރ ރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކަމަކީ  ރަންޖެހޭމަށް  ބޮޑ    ، އެންމެ 

ޓީ  ޕާ  ެއއްކަން އެ ފ ޑާލަނީ  އެ   .ތްވ މ ެގ މަސައްކަބޭއް   ޮގތ ަގއިެގ  އްތަމަޢެއިސްލާމީ މ ޖް  އިންތަހިރާއްޖޭަގއި ސައްދިވެ

ކާފަރ ކޮށްލާފަ.   ރަށްއެްއކޮށް  ެއއްއެްއ  ކާފަރ   އާކޮށް  އެީއ  ކާފަރ   ދެ  ދީެގބާކޮށްލާފަ.  ެއއްބައި  ކޮށްލާފަިއ  ބައިކ ޅަ 

ނެހެދޭ ދީނީއެހެނެއް  އެއީ  ކ ރެވޭނެ  ނެ.  ވެސް  ާގނޫނީ    ޮގތ ން  ނޫން.  ނޫން  ޮގތ ންކަެމއް  ކަމެއް  ކ ރެވޭނެ    ،ެވސް 

 ؛ންެއކީ ދަންނަވާލަ  ރާހަމަ ވަރަށް އަސަ  ،ދައްކަނީ  ައދ  މިހަކަ މިވާ  ކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއެއީ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ވަހެއް  އޮތް  ރީތިކޮށް  ރީ  ،ަގއި ހަމަ  ައވިދީފައި  ދ ވަހެއް އ ޑ     ،ންމޫސ   ށްތިކޮރީތިކޮށް  އޮތް  މިމަޑ ކޮށް   ަގިއ 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.    ރ ވާތީއޭ މިހޮއޮ  ލޭ  އްކަނީ.ވާހަކަ މި ދަ  ކ ރާތީއޭ މިތ ލ ަގ. މިކަން ކޮށްެގން  ނޫނޭ  ދަްއކަނީކީވާހަކަ

ރި މެންބަރ  ތްތެޒައްތ ޅާދޫ ދާިއރާެގ އި   ،އިފޮނ ވާފަރ ކާރ ން ިމ ބިލ   ސަ  ،ކ ރަން ރިށް ބޮޑަށް ކ ށްވެއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަ

ޙ ސަޙިސާ ހަވަރަށްން  ކ ރީމާ  އިން  ކަންތައް  އ ސޫލ ން  އަޅ ަގނޑ .    ދޭ  ކ ށްވެރިކ ރަން  ކަންތައް  އެ 

ެގ ޙިސާނ "ން. ހަމަ ނެއްޓިލާފައި  ކަންކަ  ކަހަލަ ނެތިއްޔާ ނ ކ ރާނީ މިހިތްވަރ   ، ދަންނަވާލަންއަށްރިއްޔާލްޖ މްހޫރައީސ 

މީޑި  "،ބިލ  ޕީ.އެސްއާ ދައ ލަތ ެގ  ބިލަށް  އެމ .އިން  މި  ބިލ ން  ތަޙިސާނ ެގ  އިސްލާމްދީނަށް  މަނާކ ރާ  އ .  ހީނ ކ ރ ން 

މިސަ  މާވީބިލ  ބިލ .  ނ ކ ރާށޭ  ރ ކާރ   ކަންތަްއ  ފާޑަށް  މި  ނ ކ ރާށޭ.  ކަންތައް  ރައީސް އިްއޒަ  ފާޑަށް    ނޫނީ   ،ތްތެރި 

ސަރ ކާރ  ބިލެއްކަން    ،ކީލަ ބިވާނ ސަރ ކާރ ން ދެން ފޮ   ،ސާފ ކޮށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ މިއަދ   ޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގ

ވަކަނޑަ އ ސޫލެއް  ރީއްޗަށް  ރައެޅޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.  އެޅިއް ކަނޑަމިހާރ   ށް  އެޖެ  އެ  ހަމަ  ދެން    މީހަކާ  މީހެއް 

މިނިވަންކޮ ވަރަށް  ވެ އަޅ    ހިތްވޭއ ޅެލާށް  އޮންނާނީ.  ތެރ65ޭސް.  ަގނޑ   ހަލާކ ވެއްޖެ ެގ  މީހާ  ހ ރެހ ރެ  މިހެން  ަގއި 

ނިމަމަގ މިހާރ .   ނެތްއްޗަށް  އެްއޗެހިން.  ކ މެވެން  ޮގވާ  ކޮންމެވެސްއެ  މީހ ން  ދެންނެވީ  ؛ހެންވީމާ،  މި  އަޅ ަގނޑ  

ރައީސްކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރަންވާނީ.  ކަންކަން  އ ސޫލަކަށް  ސަމާ ؛ވެސް  ދީން. ިއސްލާމްދީނަކީ  ހަތ ެގ 

ނަހީކ ރަން. އެކަމަކ     އި ކަންތަކަށްނ ބަ  ، ރަންމ ރ ކ އަކަށް  ރ ކ ރޭ ހެޔޮކަންތަ ދީން. އިސްލާމްދީން އަމ މައިތިރިކަމ ެގ  ޑ މަ

ކ ރާތްހަެއއީ ނަސޭ  صيحةالن   ينالد   ؛ޘްކ ރަްއވަނީދީޙަސޫލާ  ރަ ކާފަރާޭއ    !އޭ  ،ވޭނެތެއް ނ ދެހަކަެމއް. ނަސޭ  ދީެގން 

ތަކަށް  ންކަ  . އެއީ ހެޔޮތެއް ނ ދެވޭނެހަނަސޭ  އިފަދާއޭ ކިޔާމ ލްހި  ރަހިމި  !. އޭ އެއްކިޔާފަ  އޭ މ ރ ތައްދާ. އޭެއއްކިޔާފަ

މްަގއި  ބާރަށް ޕޯޑިއަ ؛އިން. ެއއީ ނަސޭހަތްޢާރީޛަެގ  ދިނ މ ކ ރ މާއި ނ ބައި ކަންތަކަށް ނަހީކ ރ ން އޮތީ ނަސޭހަތްއަމ ރ 

  ، ކީ މީހ ން  ނޭނޫ  ދަރިންނެއް  ެގ ދެވަނަهللا  !ވިސްނަވާ  ! . ވިސްނަވާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ  ޅޭއްލަަވއިެގން ކ ރަންޖެހޭހަ

މިކަން  !ބައްލަވާ މިންޔާސީކ ރަސި   ިމއަދ   އ ޅޭ  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ންވަރ  

.  ނޫން މިީއކީކަމެއް    ކަެމއް މިއީ. ދީނީ  ކަެމްއ މިއީ. ސިޔާސީ  ކަެމއް. ސިޔާސީ  ރައީސް، ިމއީ ހަމަ ސީދާ ސިޔާސީ

ނެތްމިތާ އަ  ،  ނެތް  ނޫޅ ަގނޑ މެމިތާ  މ ސްލިމ ން  ނެތްނިއްޔާން  މަޖިލީހަކ   މި  މާ  .  މ ސްލިމ ން    ލެއަކ މި  ނެތް 
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ން ނޫން ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަކ  އަނެކަކަށް ނ ދަންނަ ބަޔަކ  ނޫޅޭ  މ އަކ  ނޫޅޭ މ ސްލިރާއްޖެ   މި  ެއއް.ނޫނިއްޔާ

ދާއިރާެގ.  ކ މިތާ ނައިފަރ   މެންބަރ ތެޒަތްއިއް   އެކަމަކ   އަޅ ަގނޑ މެރި  ފާޑަަގން    ބާރ އަޅާ  ެއ އެހެން    ، ށްތ ލ ކ ރަން 

ސިފާ ރައީސް ޑްރާމާސީ  ޔާޑަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މަޖި  ،ނ ކ ޅ އްވާށޭ.  ރައީސްރައްޔިތ ންެގ  މާލޭ   ،ލީހ ެގ 

ބޮ އިްއޒަތްމަގ މަތީަގއި  ޮގއްވާލަިއެގން  ރައީސް،  މެއް  ޮގއް ތެރި  މީހ ންބޮމެއް  ހައެއްކަ  މީ  ،ވާލަިއެގން  ހ ން ހައެއްކަ 

އެބަ  ެގ ބަންޑާރަ ނައިބ  އަރ ްއވާފައި ސަރ ކާރ ން  ވަހ  ދައ ލަތ ދ   މާ އަނެއްހަމަލާއެއް ދިނީ  .ވީކިރިޔާ ފ ރާނަ ސަލާމަތް

ހ އްދަސަލާމަތީ ؛ނަފްރަތ މޭ  ކ ރަތ ަގސް ލޭ  މީހ ންެގ  އ ފައްދައޭ  އެބަ  ނަފްރަތ   ޚިދ މަތްތަކ ން  މީހ ން    ކ ރަން. 

ނ ބައި    ،ނ ބައި ެއއްޗެހިރޭަގއި  ތެހިތ ެގ ނަން ސިޔާސީ ބޭނ މަށް ބޭނ ންކޮށްެގންދީނ   ،ބަބެކޭވަރ ދޭ ސަލ ކ ރަން ހިތްތ ަގ

ކޮށްެގން  ޔަތްނި ކަންކަން  މިފަދަ  ޮގތ ން   ؛ލައިެގން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި  ދެންނެވީ  މި  އެހެންވެ 

ެގ ލަފާ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މިއަށް ލްމ ވެރިންމަ ދީނީ ހެޔޮލަފާ ޢިއަޅ ަގނޑ  ައޅ ަގނޑ  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ހަ

މެންެގ  ެވެގން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ އެހެން ؛ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އަށް ހަމަ އަދިވެސް އަޅ  . މިނ ންލަފާ ބޭ

ޮގތަށް ހ ށަހެޅ ްއވި  ލީޑަރ   އަ  ،ޕީ.ޖީ  ޢިލްމ ވެރިންނާއި  އިތ ރަށް  ދިރާއަދިވެސް  ޮގތ ން  ބެހޭ  މިކަމާ  ކ ރަންޖެހޭ ސާދި 

ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ  އެީއ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ންއް ނިންމ ޮގތެ   ަވކި  ،ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައިކަން

އޮންނަނީއެއާ  އިސްލާމްދީނ ަގިއ  ދަންނަ  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   މާދ ނި  ، އެކީަގއި  ނެގ  ލާކަތްރަސްޔޭެގ 

قَْواًل ،  ްއވަނީރަކ ޙީވަ هللا ވެސް މާތް  ށް ޮގސް އ ނ  ކަިއރިއަޢައ ނ . ފިރ ޢަޖައްބާރ  މީހާައކީ ފިރ   ވި އެންމެލެއް لَهُ  فَقُواَل 

يَْخَشى   أَْو  يَتَذَكهُر  لهعَلههُ  އެކ   ރިކަމާޑ މައިތިރި ރީތި ބަހ ރ ވައިން މަަމއިތިމަޑ  ވެސް ޮގއްސައ ނ  އަރިހަށްޢަފިރ  ،ޫމސާ لهي ِنًا 

هللا ޢަބްދ   މ ނާފިޤ ންެގ ވެރިޔާތިވެދާނެ ކަމަށް ޓަކައި.  އަށް ބިރ ވެ هللاށޭ. ފަހަރެއްަގއި އޭނާ  އްކާއެކ  ވާހަކަދަ މޭންކަމާހި

އ ބަ އ ޅ ނ  ؛ލ ލޫސަބ ނ     އްޔ ބ ނ   އެ  މަދީނާަގއި  ޯގނާމީހެްއ  މަނާކ ރެ އީ.  އޭނައަށް  އްވީކ ރ ން  ދިނ ން ހަމަލާ. 

ިއއްޒަތްނާކ ރެއްވީމަ ރައީސް.  މީހަކަށްޝާހާދަތް ؛ތެރި  އ ޅޭ  ވެސް   ؛ކިޔާފައި  އަޅ ަގނޑަށް  ފަހަރެއްަގއި  ދެންނެވީ  މި 

ކ ރެވި އަދިޯގސްކަެމއް  ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  ދޫ ދާނެ.  އި  ެގން އޮޅި  ބ ނެވިދާނެ.  ެވސް  ެއްއޗެއް  ނ ބައި  ްއޒަތްތެރި  ވެސް 

ޕޯޑިއަމ ތަކ ގައި  ވެރިންޢިލްމ  ؛ސްއީރަ ސިޔާސީ  ކޮންމެހެން  ޖޯޝް ނ ޖެހޭ  ާވހަކަދަ  ލެވަލަަގިއ  މީހ ން  ކަށް އްކާ 

  ން. ކަން ދިނ ތްށް ނަސޭހަރީތިކޮށް ސާދާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ،  ރަކީ ރީތިކޮށްލްމ ވެރިން ދާކަށެއް. ޢިލްމ ވެރިންެގ ދައ ޢި

މިޮގތް   އޮތް ބ ނެދިނ ން.  ޙަޤީޤަތަ  ،ދެންނެވީ  ހަމަ  މިކަމ ަގިއ  ޙަޤީޤަތަހަމަ    ،ކީމިކަމ ަގއި  ދެންނެވީ  މި  ެވސް  ށް 

ިމ   ހަެއއްކަ ބޭފ ޅ ންނާ  ަގދަ ޢިމްލ ވެރިންެގވަރ  ށް ފާހަަގާވ އެންމެ  ަގއި އަޅ ަގނޑަޮގތ ން ރާއްޖޭ  ިމއްލަަގނޑ  އައަޅ 

ތެރޭދެ ދ ވަސް  ވާހަކަތިން  ބޭފ ޅ ންންދެއްކިަގއި  ހ ރިހާ  އެ  ވިދާ  ،.  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ވާހަޅ އެ  އަލީަގއިކަ ވި   އިެގ 

ންކަން ެގންދަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަ؛ ންމެ ކަމެއްވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކޮއަޅ ަގނޑ   

އަނެކަކ  މިންވަރެއް.    އޮންނާނެ އެކަކ   މަރަައޅ ަގނޑ މެން  އަނެއެ   ،ން  އަނެ   ،ތ ލ ކ ރަންަގކ   ކަ ކަކ   ބޯ    ކަކ އެކަކ  
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ހ އްޓ މި ؛ބ ރިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންކަން  އަޅ ަގނޑ މެވަންޖެހޭނެ  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ހިތްވަރ   އެ  އި.  ސްލާމްދީނަކީ  ންެގ. 

ނޫންހަރ ކަށީ   ނޫން  . ދީނެއް  ދީނެއް  ހިތްވަރ ދޭ  ނަސޭހައަނިޔާވެރިކަމަށް  އިސްލާމްދީނަކީ  ދީން.  .  ތ ެގ 

މިއަޅ ަގނޑ   ،ނަސޭހަތްތެރިވެެގން ޒަމާނ އްސ ރެ  އަހަރެ  މެން  ސަތޭކަ  އެތައް  މާތް  އްރާއްޖޭަގއި  ާވ  ވެެގން ވަންދެން 

ަމތީ ހިދާޔަތ ެގ  ދެ  އިސްލާމްދީނ ެގ  އައަޅ ަގނޑ މެން  ސ ލްމިތިބީ    ވ މާ ތްތެރިނަސޭހަ  ،އި އެކީަގ  ޙަވެރިކަމާޅ ަގނޑ މެން 

އަނެއެކަ  އެކީ.  ކަމާންތެރިބެލެހެއްޓ   ،އެކީަގއި  ކާފަކ   ގޮވަރަކަކަށް  އަނެކަކަށްކައެ  ،އި ށް  ލާދީނީކ   ެއކަކ     ،އިވަޮގ   

   ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި. ޝ ކ ރިއްޔާ  ކީެގނެއް ނޫން އެކަން ކ ރީ ރަން ޮގަވއިއަނެކަކަށް ބޯ ބ ރިކ 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރިޕީޕީ. މިހާރ   .އެމްެގ  މެންބަރ ން  މި  ރި  ބަހ ސްކ ރަމ ން  ކޮމިޓީ  ދެދާ  އިހ ތިޖާޕޯޓާ  ކ ރައްާވކަން ޖ ކޮޅަށް 

ހީވަނީއަޅ ަގނޑަ ޕާ  ށް  ބޭފ ޅ ންެގ  ތި  މިހާރ   ޕީ.ޕީދެން  ސާފ ވާނެހެން.  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  މި  ޓީެގ  .އެމް 

 ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ކަންރައްވާނޭ ކ ތިޖާޖ ބަހ ސް ހިނާގިއރ  އިހ އަދި މި    ،ނ ކ ރަްއވާނެ ކަާމއިދ ބިލަށް ތާއީ

ހަފ ޅ ންބޭ ސާފ ކޮށްނަށް  ސާފ ކޮށްވަ  ޕީ.އެން.ސީއާ  ،މަ  އޮތީ.  ރަށް  ވިދާޅ ވެފަިއ  ފާހަަގކ ރަން  އަދި    ، އަޅ ަގނޑ  

ލީޑައެމް.ޑީ.ޕީެގ   ގ ރޫޕ ެގ  ހ ށަޕާލިމެންޓްރީ  ވަނީހަޅ އްރ   ކޮމިޓީއަށް   ،ވާފަިއ  އަނބ ރާ  އަލ ން  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ  މި 

 ަގލޮޅ  ދެކ ނ   .ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ،ނަމަ  އްޖެ ލިބި  އީދ ަގޑީަގއި ެއއަށް ތާ  ފޮނ ވ މަށް. އެހެންވީމާ، ވޯޓ 

 .ޙްމަދ  ނަސީމްއަ ލ މީކާއީންބަރ  މެއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ ރ ންބަމެ ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ގެ ސަރ ކާރ މި ބިލަކީ   ؛އ މ ެގ ބިލ ެގނަބާތަށް އިޞްލާޙ ޢ ޤ ލްނޫނ ޤާ  ރާއްޖޭެގދިވެހި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މް . މިއީ އިބްރާހީ ބިލެއް ނޫންެގ ބިލެއް ނޫން. މިއަކީ ޙިސާނ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޅާދޫ ދާއިރާެގލެއް. މި ބިލަކީ ތ ބި

ެގ  ސިމް އިބްރާހީމްނަވާ ޤާިއަގންަވޑަކޯލިޝަނ ަގއި ހިމެނިމަނިކ ފާނ  ނިސްބަތްާވ    ެގ ބިލ . މިއީ އެޙްމ ޙައްމަދ  ޞާލި

ަމއ މޫ ރައީސް  ބިލަކީ  މި  ބިލަކީ  ބިލ .  މި  ބިލ .  ބިލ ޢި  އިޚްޝަ ނ ެގ  ރައީސްމްރާނ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބިލަކީ   ؛.  މި 

ބިލ ސަ މި  ބިލެއް.  ހ ށަރައް  ރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހަށް  ހ ރެހެޅިޔިތ ންެގ  ހަމަ  މިއަީއކީ  ބިލ   ބަހައްެގން  މި  ނޫން.  ޓާފަެއއް 

ރި ށަހެޅ ނ  ބިލެއް މި ބިލަކީ. އިއްޒަތްތެން ހ ހ ރެެގ  އެތައް ބަިއވަރ  ސަބަބ ތަކެއް  ، ސަބަބ ތަކެއްރިވިޅެން މެދ ވެހެހ ށަ

ރ  މީހ ންނެްއ ަގިއ އެތައް ބައިވަދީނ ން ޮގސް މިރާއްޖޭ އ ފެއްނަފްރަތ  އ ފެއްދި  އިޅ ވަދީނާ ގ   ިއ،ގ ޅ ވަ  ދީނާ ؛ރައީސް
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ތާލ މަށް އްއޮތ ން ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތްބިރ ވެރިކަ  ނގައިމިތާ  ،އިއެ މީހ ން ެގއްލ ވަ   ،ށް އިންޒާރ ދީ މީހ ންނައެ  އި،ރަމަ

ށް ލީހައްޔިތ ންެގ މަޖިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރަ  ،ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ  ؛ސްހެޅި ބިލެއް މި ބިލަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ހ ށަ

މިށަހަޅާފައިހ  ބިލ      ދެންނެވި  ވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި.    މި  ސަބަބ ތަކަށް 

ދިވެހި  ވެސް    ގައިމ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ،ޮގތަކީ   ދިޔަެވެގން  ޅިެގން ދެން ކަންތައްހެށް ހ ށައެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ  މަޖިލީހަ

ޑިމޮކްރެ މެންޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  ލަދ ަގންނަބަރެްއެގޕާޓީެގ  ހަމަ  ހައިސިއްޔަތ ން  ރައީސް     އިްއޒަތްތެރި  ޓ   ވޯ ؛ކަމެއް. 

ވީމާ، ހޯދަން  ވާނ ެގ މަންމަ. ވޯޓ ޟްރިނޫންތޯ  ނޭފެވީމާ، ނިކަން ފޯރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވޯޓ  ހޯދަން  ވީމާ،ހޯދަން

ނިކަން   ފޯރީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަވޭނާ ނިކަން  ޔާމީންއެކ   ނޫންތޯ  ފެނެއެއް  ދަރަ  ށް  ހޯދަންވޯއްތަ.  ޝީދ ެގ  ވީމާ،  ޓ  

ދެއަތް   ފޯރީަގއި  ނިކަން  ފާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގެ ޝީމ އަފްރާ  ރ.ޑނޫންތޯ    ކ ރެވޭހަަގޖަހާފައި 

ހެޅި  ސަބަބ  ނައްތާލަން ހ ށަ  ކޮށްލިން ނެތިޤައ މ މި  ދަރިން  އިލާތަކ ެގ  ޢާއެ    ،މީހ ން  އެ ؛އިލާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޢާ

ފަރާ ބިލަކީ ސަރ ކާރ ެގ  މި  ބިން. އެހެންނަމަވެސް،  ތ ބިލެއް  މި ބިލާ  މަ  ލ  ރައްޔިތ ންެގމި  ޖިލީހަށް އައި ހިސާބ ން 

ތްތެރި  އްޒައި  ؟ސްނާލެއްވިތޯވެސް ވި   މެދ  ކ ޑަކޮށް  ތާޮގ  ވެދިޔަ   ކަންއެ  ،މެދ   އިލާތަކާޢާބަރ ން އެ  މެން  ހައްދަވާދެކޮޅ 

ފަރާސަ ؛ރައީސް ވެސްރ ކާރ ެގ  ދިފާ  ،ތ ން  އެއްވެސް  ބިލަކަށް  ހ ށަހެޅި  ފަރާތ ން  ކ ޢެސަރ ކާރ ެގ  ތަނެއް  ރައްއް  ވާ 

ދަނީ   ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މިހެޅ އްވ މަށްފަހ  އަޅ  ށަަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ  ހ އަޅ 

  ،ޙިސާނ ެގ ބިލ   ،ބިލ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ، ތ ޅާދޫ ދާއިބިލ   ޙިސާނ ެގތަކ ަގއި  އާ ތަކ ރާރ ކޮށް އެކި މީޑިހަމަ  

ކިޔަމ ންދާއިރ  މިހެން  އަޅ  ވެ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ނިޔަތެއް  ސާފ ކޮށްދިނ މ ެގ  މިކަން  ނަކަށް  ަގނޑ މެންސް 

އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރެިވެގންދާއިރ  ސްހ ަގއި މިއަދ  މި ބިލ ެގ ބަހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީމި ބިލ    ؛ރަީއސް  ނ ފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި

 ،ލީޑަރޝިޕް   ށީމ  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މ ޅިއަޅ ަގނޑ މެން ދ   ،ދ ވަސްތަކެއް ކ ރިންނެއް ނޫން  ިގނަ  މީެގ މާ  ،ށްއަރާހަމަ ހިތަ

މ ޅި  އެމް ރިރޝިލީޑަ.ޑީ.ޕީެގ  އެކ ެއކީ  މާލޭެގ    އިލާއާޢާނ ެގ  ޟްވާޕް  ބޮޑ   މަޖީދީމަގ   ،މަގ ތަކ ަގއި  އެކިއެކ   ަގއި 

ންޏަކީ އަދި ދޫކ ރީ އެކަ  ޒަތްތެރި ރައީސް.އް ދޫކޮށްފައި އިއޮތީ  ތަން. މި   މޭ ބ ނިލެއް ނ ކ ރާނަދ ރއެއް ހިފައިެގން  ބެނަ

ރައީސް.  ނޫން   އެކައިއްޒަތްތެރި  ނޫންދޫކ ރީ  އަޅ ަގނޑ   .ންޏަކީ  ހ ށަހެޅީ.  ހ މަރަން  މަރަން  އެންމެން  ޅީ  ހެ ށަމެން 

 ، ކޮށްފާޢ ނ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ  ދި  ،ލެއް ފޮނ ވައިތަނަށް ބި  ރ ެގ ފަރާތ ން މިރައީސް. ސަރ ކާ   އިްއޒަތްތެރި

ލީ އެކިެއކި  ތިބި  ކޯލިޝަނ ަގއި  ނެރެސަރ ކާރ ެގ  ކ ރިއަށް  ބިލ ޑަރ ން  މި  މިތާނަގއި  ވާހަކަެގ  ެގން  ކާ  ދައްދިފާޢ ަގއި 

ހ ށަ މަރަން  ރައީސްއިއް  ހެޅީއެންމެން  ލަދ ވެ  ،ޒަތްތެރި  އެމް.ޑީތިިމއީ  އެމް.ޑީ.ކަމެއް.  ހަޔާތ ަގއި    ،ދިމާލަށް  ޕީއާ.ޕީެގ 

ިމ ޓެގ  ހ އްދަކ ރަން މި ބިލާ   "ލާދީނީ"އި ބޭނ ންކ ރާ  ތ ަގޓަރނިންގ ޕޮއިންޓެއް ޮގ  އިގަ ކެމްޕޭންށް  ކޮޅަދެ  އެމް.ޑީ.ޕީ

ޅަށް   ދެކޮތިކަމެއް މިއަދ  މި ބިލާތެރި ރައީސް. ލަދ ވެތްތިކަމެއް ިއއްޒަވީމާ، ެއއީ ލަދ ވެބަޔަކ  ތެދ މް.ޑީ.ޕީެގ  ދެކޮޅަށް އެ

ވާހަކަމި ައޅ ަގނޑ     ،ދެއްކެވ މަށްފަހ ތާނަގއި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އޮޅާލ މަށްފަހ   ބިލ   ބިލ   މި  މި  ބ ނާނީ  ހަމަ 
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ދެން    ،އޮޅާލ މަށްފަހ  އޮޅާލ މަށްފަހ   ބިލ   މެޖޯއ65ޭމި  ސ ޕަރ  މިކިޔާ  ރިޟްވާނޭ  ކިޔަިއެގންރިޓީ  ބިލ   ނ ވާ  މި  ނެ. 

ރައީސް،    އޮޅާލ މަށްފަހ  ފި  މި  އ65ޭއިއްޒަތްތެރި  މެ  ،ނޑިކިޔާ  މެ  ،ރިޓީޖޯފިނޑި  ރަޝީދޭ   ރިޓީޖޯފިނޑި    ޔާމީން 

ރައީސްޔަިއެގންކި އިްއޒަތްތެރި  އޮޅާލ މަށްފަހ  ؛ނ ވާނެ.  ބިލ   މިއ65ޭ  ،މި  ފިނޑި    މެޖޯ  ،ކިޔާ  ސ ޕަރ   ރިޓީ ފިނޑި 

މް  ޝީއަފްރާ  ޑރ.ކ ފ ރ  އިބިލީހަށް ގޮވާފައޭ   ؛ރައީސްރި  ޒަތްތެއިއް ނ ވާނެ.  އިލާއޭ ކިޔަިއެގންޢާ  ެގޝީމ އަފްރާ  ޑރ.

ެގންދިޔައީ.ލ ކ ރ ތ ަގ ހިސާބަށް  އިބިލީހަ  މާ  ދަރިފ ޅާ ށް  ކ ފ ރ   ތ އްތ   އޭނާެގ  މިސްކިތެޮގާވފައި  ހ އްޓާ އެކ    ،ްއަގިއ 

އިބިލީހައޭނަ ކ ފ ރ   ދިމާލަށް  ޮގިވޮގއާ  އޭނާ  ވީނ ށް  ފޮނ ވީ  މާތ ލ ކ ރ ަގން  އެކަން   ؛ރައީސްޒަތްތެރި  އްއި   .ހަމައަށް 

ެއއްެވސް އެްއޗެްއ ނެތް. ިއސްލާމްދީނަކީ  ؟ޚިލާފ  ނާދީއޮތީ ީމަގިއ އްތޯ  ޗެ ބިލެއް ިމ ބިލަކީ. ކޮން ެއއްއަިއ ރަން މަނާކ 

އަ ވަންމްޙީރަ  ،މާންވަންތަޙްރަ ެއއީ  ދީން.  އިލާހ ެގ  ދަސްކޮށްދިމާޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަ  އެީއ ފ ކޮށްދޭން  ދީން.  ން 

ދަނަސޭހަތް  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ދޭން  މިއީ  ދީން.  ރަަގނޑ މެސްކޮށްދިން  ބާއްވާލެއްވި  މަްއޗަށް  ތަ  ންވަންމާޙްންެގ 

ރައީސްމ ވަޙީރަ އިްއޒަތްތެރި  ދީން  އިލާހ ެގ  ބިންތަ  މި  ާވހަކަދީނާ    ލަކ .  އެްއވެސް  ނެދެކޮޅ   ިއއްޒަތްތެތްއެއް    ރި . 

  ،ޒަކަރިއްޔާ ސައްތާރ ، ޑރ.    ރ. ޑ  ، މަނިކ ޢަލީ  ޟްފައްޔާ  ، ޝައިޚް އިދްރީސް،އިބްރާހީމް ރ ޝްދީ  އިޚް ޝަ ؛ރައީސް

 ދީން ވިއްކަން ދަސްކޮށްެގން މި  ،ދީން ވިއްކަން  ށް ހެދިެގންޔާއިންނަރިޖާ  ސިޔާސީ ؟ންތޯޢިލްމ ވެރިނެއް ނޫ މީއީކީ ދީނީ  

ރަރާއް ެއކި  ކެރަށ ށްޖޭެގ  ކޮންމެ  ކޮންމެ  ދިމާ  މްޕޭނަކާަގއި  އަރަސިޔާސީ  ކޮށް  ފަހަތަށް  އެއީ    އިލީޑަރެްއެގ  ދީން 

އީސް.  ރި ރަިއްއޒަތްތެ  ،ންނަކީތިބި ޢިލްމ ވެރިިމ ރާއްޖޭަގއި    އް ނޫން ހަމަެއކަނިޢިލްމ ވެރިނެންކ ރާ  ނ ޔާރަކަށް ބޭހަތި

އަދިވެސް   ހަމަ  ފަހަރ   އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްފާހަަގކޮށްލައެއް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރެ  ބަރަކަށްވެމެންއެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ން   

ޓިކެޓ  ހޮިވެގންއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޔާމީދެވަ  ނަށްމިތަ  ަގއި  ރިޟްވާނާއި،  ރަޝީދާއި،،  ވާހަކައަފްރާޝީމ   ޑރ.  ން    ެގ 

މި ވަ  ދައްކަިއެގން  ބިލާ  ތިބެދެ ތަނަށް  ފިނޑި  މި  ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ.  ވާހަކަދައްކަން  ސ   ،ދެކޮޅަށް  ޕަރ  ފިނޑި 

މި   ،ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  އަދިވެސް ެއއް ރައީސް.  ްއޒަތްތެރި . ޝ ކ ރިއްޔާ އ65ި  ފިނޑި  ،ޑި. ފިނއެއްޖޯރިޓީމެ

މަ އެދެނީލީޑަރޝި  ހ ރި  ބަދައެއްމައި އިބަދަެއއް.  ޤައ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ލިބ ން    ، ޕެްއ 

ތަށް ޮގ  އޮތް  އަދި މި ބިލ  މިކަން މިންވަރ ކޮށްދެްއވ ން.  ތެރިރައްކާށް  ނަެގ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެންރަސްކަލާނމާތް

 ސް.  ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީވެެގންދިއ ން. ޝ ކ ފާސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ދ މ ޙައްމަ މްސިޔާ ައޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މީދޫދެްއކެވ މަށް ވާހަކަފ ޅ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މް މ ޙައްމަދ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސިޔާ
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الر  بسم  އާދެ!  الر  هللا  عليكم الس   .حيمحمن  ހަޅާފައިވާ ހ ށަށް ޢ ޤޫބާތަނޫނ ލްޤާމި ދެއްކޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިއަދ    !ދެއާ  .الم 

މަށް   އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލ ތީތީދަންނަވާލަން ބޭނ ންވާ ކ ޑަ ވާހަކަެއއް އޮތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ޮގ  މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ

 ގޮވ މަކީ މިހާރ  ވެސް ށް ކާފަރެކޭއަދިމާ  ކާމ ސްލިމަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި  ތަނަށް މި ތެދ ވީ.  މިއަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  

ކ ރާ މީހާ    ނ ވާނެ. ެއކަން  ކ ރެިވެގނެއް  ކަމެއް. އެކަން  ންރާހަ ޢަމަލެއް.  ހަމަ ޯގސް    ޅިެގންވާނޑައެކަ  މްދީނ ަގއި އިސްލާ

މ ރ  އެހެއެހެރީ  މީތައްދ ވެފަ.  އެންންވީމާ،  އަަގއި  ބޮޑަށް  ވިސްނާލަޅ ަގނޑ މެންމެ  އެއްޗަކީ  ދިމާއަށް    މީހަކާ  ،ންޖެހޭ 

ތިއްބެވި. މީެގތެރެއިން    ޅ ން އެބަފ ބޭ  87އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިކީހ ަގއި މިހާރ  ވެސް   ؟ މި ކިޔަނީ ކީއްވެެގންތޯލާދީނީއޭ

އްޖޭަގއި ން ރާއ ޅޭ ކިތައް މީހ   ެގންއް ހަދައިތަޓީޔާސީ ޕާނޫނިްއޔާ ސި ؟ނީޔަދިމާއަށްތޯ ލާދީނީއޭ ކި  ންނާކިތައް ބޭފ ޅ 

މީހ ންނާޭއެގތެރެއިން   ؟އ ޅޭތޯ ލާދީނީ  ދި  ކިތައް  ބަ  ވަކިށް  އަދިމާަގނޑާ  ައޅ  ؟ނީޔަކިމާއަށްތޯ   މީހ ން  ކ ޔަ އެްއޗެއް 

ވަންޏާ  ށައިފިފަ  އެހެން ކިޔަން އިފި  ކެއް ކިޔަ އްޗެހިތަ ކަށް އެކި ކަމަވަ  ށްއަަގނޑާ ދިމާކ  އަޅ ޔައާންމ ކޮށް ބަ  ،ކަމަށް 

ވަންޏާ ޖާމި  ،ކަމަށް  ަވރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެކަނ އެކަމެްއަގިއ  އެއީ  ވެދާނެ. ވ ން  ކަމަކަށް  ށީެގންވާ 

ައޅ ަގނޑާވީއެހެން އެއްޗެއަ ދިމާ  މާ،  މީހ ން  އެ  އަޅ ަގއި ކިޔަހިށް  ސަރ ކާރ ންފާނެ.  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ކޮންެމ    ،ނޑ   އަދި 

ހ ށަހެޅި ބިލ   މި  ބި   ،ސް ޔަވި  ަގއިކަމ   ފަރާތަކ ން  އަޅ ަގމި  އެދެލ   ރަްއޔިތ ންނާެވހިރާއްދި   ،ނީނޑ   އި  ޖޭެގ 

 ސަބަބަކަށްށް.  ންެގ ދަރިންނަށް ޓަކައި މި ބިލ  އަނބ ރާ ެގންދިއ މަ ދަރީދިވެހިރާއްޖޭެގ  އި، ބަލާދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤ 

އި ޭއގަ   ،ސައްކަތަކީޓަކައި ކ ރާ މަ  ށްވ މަގޮ ވަކި މީހަކަށް ވަކި ެއއްޗެއް ނ ދައިެގން  މި ާގނޫނ  ހަ  މެންއަޅ ަގނޑ   ،ވަނީ

ެއއް މިޔާބ ކާ އެއްޮގތަކަށް  ޗެއްވާނެ  ހަމަ  އ ފެއްދ   . ނ ވާނެ  ވެސްނޫން.  ކަމަކީށްމަރ ޅިވެރިކަން  ކޮންމެ  ކ ރާ  ޓަކައި     

ހިނ  ށެއްކ  ކަނޑައަޅަމާ  ބަހަކީ  ބ ނާނ ޙައްޤ ން    އަށްދިމާ  މީހ ންނާ   !ާގކަމ ަގއި  މީނޫ  ،ކޮންމެހެން    ށް ހ ންނަނިއްޔާ 

  މިއާ  ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ  !ާގނކަމަށް ހަދަމާހި  ކީ ެއއީ ކ ށެއްކަމަ  ންމެރާ ކޮޓަކައި ކ އްދ މަށް  ރ ޅިވެރިކަން އ ފެ

އަޅ  ެގންނަޚިލާފަށް  މަޖިލީހަށް  މި  މާތްވެަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދީނަށް އިސްލާމްެގންވާ  ންވީ 

ރަސޫ  ހިތ މަށާއިރިކޮށްރ މަތްތެޙ  ވައްސަލަމަެގ  هللا ޞައްލަهللا ލ އަދި  ކަންތައްތަކަށް ންމެއެޢަލައިހި  ހައި 

ހަމައަށް ކ ރ މަށް ައޅ ަގނޑ މެން  ފަިއވާ ކަންތައްތައް ފ ރިެއކަލާންެގ އަންަގވާ  ،ށް އަهللا   އަދި   ،ތ މަށާއިހިމަތްތެރިކޮށްޙ ރ 

ހަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މަޖިލީ  ެގންޮގްއސަ  ޮގތ ަގއި މި އިޞްލާޙ  އަނބ ރާ ެގންދަންވީ.އެންމެން އެއްބަސްވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ހޫ ޙާނަސ ބ هللا   ޢަލައިހި ވަްއސަލަމައަށް،هللا ޞައްލަ هللا ، ރަސޫލ ށްއިސްލާމްދީނަ  ،ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ  ބިލެއް

  ހަރ ކަށި   ންމެހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއެ މީ  ،ކ ރާ މީހ ންނަށް ބޮޑ  އަދަބ ދީ  މިފަދަ ކަންތައްތައް  އިލާއަށް ހަޖޫޖަހަޢާތަވަ

މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަކީާގ  އާ  ނ މަށްދިއަދަބ  މި  މ ހި  ކޮންނޫނެއް  އަޅ ަގނ   ކަމެއްންމ މެހެން  ޑ  ދަންނަވަން.  ކަމ ަގއި 

 ނީ،މި ވާހަކަދައްކަނޫން. ައޅ ަގނޑ     އެއް ބޭނ ންވެެގއްސި ފަިއދާއެްއވެސް ސިޔާ  ،ހަކަ ިމ ދަްއކަނީވާ  އަޅ ަގނޑ  މި

ވެސް    ހަމަނ ޖެހ މެއް އޮެވެގނެއްތްހި  ަވކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ   ، ސިޔާސީ މީހަކަށްވަކި ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ނ ަވތަ ވަކި  
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ދެނެޮވޑިެގންވާނެ ޙާސ ބ هللا   ނޫން. އެކަން  ވަތަޢާލާ  ވާއަ  .ނަހޫ  މި  މިހަދަޅ ަގނޑ   ހަމައެކަނި  މ ެގ  ޤައ   އްކަނީ 

މި   ،މި ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ރައްކަލަކަށް ޓަކައި  ، ޓަކައިޞްލަޙަތަށްމަލްޙަެގ ސ އ މ  މި ޤައ   ،ޓަކައި ށް  ރައްޔިތ ންނަ

 .. އިސްލާމް. ،ޤައ މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ބިލ  އަނބ ރާ ެގންޮގސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  އިރާެގ  ދާއި   ްއވަރީމަޑ   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ްއޒަތްތެރި 

 ދަމް ޝަރީފް.އާ

 

 :ދެއްކެވ ންވާހަކަ ދަމް ޝަރީފްމެންބަރ  އާ ރާެގދާއި އްވަރީމަޑ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ިމއަދ ައޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  އެްއކޮ    ބަލާޣާތްތެވަރަށްޅ ން  ވާހަކަދަްއކަންޖެހ ނ އިރ   ރި  

ނަ  ،ރީރެއްތަޤ  ދި  އަނެއްކޮޅ ން  ،ތެއްސޭހަދީނީ  މި  ހ ށަހެޔައަޑ އިިވެގން  ސަރ ކާރ ން  ސަރ ކާރ ން އީ  ބިލަކަށް  ޅި 

ކ ޅެލި ސަރ ކާ  ޑްރާމާއެއް  މައްސަލަައކަށް  އެްއ  ބިލެތަން.  އޮްއވާރ ން  ހ ށަހަޅާފައި  ސަރ   ، އް  ތެރެއިން ކާހަމަ    ރ ެގ 

އިޞްލާޙެ އެއަށް  ެގނައިމާއަނެއްކާ  ހ ށަހަޅައިެގން  އެއްޗަކީ  ްއ  އެނިގެގންދާ  މި  ެގ  ސަރ ކާރ    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ސި  އެްއވެސް  ނެތްކަހަރ ދަނާ  މިކަމ ަގއި  އެއާެއކީަގއި  ޔާސަތެއް  ހަމަ  ތަން.  އީ  ޔަ މްސީލ ވެެގންދިއަޅ ަގނޑ މެނަށް 

ބިލ     ،ޅ ންއެްއކޮ މިހާހިސާމި  އަހ ށަހަޅައިެގން  ރައިބަށް  ނަޝީދައިރ   މީހަކަލާ  ކީއީސް  އިބްރާހީްމ   އި،ވެފަށް  ދީނީ 

ޞާދ މ ޙައްމަ މަސަްއކަތްކ ރަމ ން  މި  ހެދ މަށްބޭފ ޅަކަށް    ޙ ޞާލި  ،ލިޙަކީ  ހިތަންޔަ  ދިތަނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ން ތ . 

ހ ށަހަޅާފައި މައްސަލައެއް  މިކަހަލަ  މިކަމް.ޑީއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ކޯޅިފައި ހަ.ޕީެގ  ކޯޅ މެއް  ޑްރާ  ،ލަ  މާ މި 

  މާދާރ ކަން ޮގތ ަގއި ވަރަށް ޒިން  ަގބޫލ ކ ރާ ކިޔާފައި ވާހަކަދެްއކ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އޭ.ސީ.އެންޕީ-.އެމްޕީ.ޕީދެނެއް  އި، ކ ޅެފަ

ޙަޤީޤަތެސް، އަޅ  ކަެމއް. އެހެންނަމަވެ  ޑަކ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  މިހެން މިައދ  މި ސަރ   ތް،އް އެބައޮަގނޑ މެން  ކާރ ަގއި 

ތި މި ކ ރާ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން މި  ނެ  ސަތެއްއެްއެވސް ސިޔާ  ،ކައިޔާސީ ބޭނ މަކަށް ޓަމެ ކަމެއްަގއި ސި ކ ރާ ކޮން

ދ ވަހަށް    ން އަނެއް ވަހ ދ   އްދަނީ އެ   ވ ން މިޑ  ިއ ކަންބޮތ ންެގ ތެރޭަގޔިރައް  ،ހަމަނ ޖެހ މާއި  ، އިބައިބަިއވ މާ  އިއ މ ގަ ޤަ

ރައީސް އަޅ ަގނ އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރ ވަމ ން.  ަގބޫލެއް،  ލާދީ  ،ނ ކ ރަން  ޑ މެން  މީހަކ   މީހަކ  ނީއެްއވެސް  އެ  ކޮށްފައި 

ިއސްލާމްދީ އެއީ  ގޮވ މަކީ  ކަމެއްމަރަން  ހ އްދަކ ރާ  އަޅ ަގނ   ން  އެކަމަކަށް  ތާއީދެއްނޫން.   ނ ކ ރަން.   ޑ މެން 

ރައީސް  ންނަމަވެސްއެހެ ޓެރަރިިއްއޒަތްތެރި  މީހ ންެގ،  މަނާކ ރ މާއި  ހަމަޖެހ މާއި  ޒަމް   އި އ ފާވެރިކަމާ  ،ތެރޭަގިއ 

ހޯދަ ކަމެއްޓަ  އިދިނ މަށް ހިތްހަމަޖެހ ން  ބޭނ ންވާ  ދިރާކަމަ  ކައި  މިއަދ ެގ  ދައްކަށް  އެޕްސާތަކ ން  ސޮފްޓް  ރޯޗެްއ  ނީ 

އެޕްރޯހޯލް    ،ނ ންކ ރ ންބޭ ހޯލްހަމަ އެއާއެ  ،ބޭނ ންކ ރ ންޗެއް  އޮފް ސޮސައިޓީ  ަގވަރކީަގއި  އޮފް  އެޕްރޯމަންޓް  ޗެްއ   

ޮގތްނިނ ންކ ރ ން. މިއީ މިއަދ  ދ  ބޭ ކަމެއް. ހަމަ    ލ ޖާހި  ކ ރ މަކީ އެއީޖ ލެންޗެ  މިއަށް  .ޔޭަގއި ދިރާސާތަކ ން ދައްކާ 
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އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ    އަޅ ަގނޑ ެގ ކާފަާއއި މާމައާ ؛، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކީަގިއ  އެާއއެ

 ރަށް ކ ރޭ. ވަނ   ބޮޑ  ހަމަނ ޖެހ ންތަކެއް ތަޖ ރިބާއެއް  މާ  .މ ން އައީ ވަރަށް އ ފަލ ަގއިވެސް ދިރިއ ޅެ  މަންމައާއި ބައްޕައާ

ާއދަތައް ދަސްކޮށްދިން. މިއަދ     ިއރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ބޮޑެތިކ ރ މަށް ތަރ ބަވީ ރަނަގޅ އި ޅެމ ން އަ އ ލ ަގިއ ދިރިއ ފަ

މިއަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްބަށް  ހިސާނަށް  އޮންނަންޖޭއައިރ ަގއި  އަަގއި  ވިއްޔާ ނޫނީ  ،ކަންދަހާރ ތޯ  ،ނިސްތާނ ތޯފްޣާނީ 

ތިކޮށްެގން ކ ރިމަ ކ ރަންޖެހޭ ސ ވާލެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނާިމއީ ައޅ ަގނޑ މެން  ،އްތޯލަތެލަރ ދައ އ ސެކި  ވީމިތާ އޮންނަން

  ،ވެރިކަންޙަލްޞ އ މ ަގއި   ޤަޑ މެންެގ މިއަޅ ަގނ  ،ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭތ . އަޅ ނީ މިއަދ  މި ހާލައ ޅެ  މި

އަޅ ަގނޑ ޑ މެއަޅ ަގ  ،ޙަތ މަޞްލަ ޤައ މ ަގއި  މި  ކާންެގ  އޮންނާެގނެބަފައިން  މެންެގ  އާދަތައް  ރީތި  ހަަމ   ،ނީސްދިން 

އޮތް ގ ޅ   ކ ރިއަށް  އ ޅ ާމއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  ެގނެސްދިން  ައޅ ަގނޑ މެން  ،މާއި ތަނ ަގއި  ކާބަފައިން  ދީނ ެގ  ެގ 

ފަހަރ  ލާދީނި   ން ެއއްށްެގން. ކީްއވެެގންތޯ ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިމަސައްކަތްކޮ  މެން ހިފަހައްޓައިެގންހަމަތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ 

އެކަން ސަރ ކާރ ންއަށްވ ރެ  އެ  ،ށަހަޅާފައިހ ބިލެއް  ހ އްޓ ވަން    ޮގވާތީވެ  ކީއްެވެގންތޯ  ހ ށަހެޅީ  މި  ބިލެއް   ؟ހަރ ކަށި 

  ،ހަމަނ ޖެހ ން އ ފައްދައި  ،ދައިަގއި ބައިބަިއވ ން އ ފައްރައްޔިތ ންެގ ތެރޭ ؟އ ޅެނީ  ރ ން ކ ރަން މިކޮންކަމެއްތޯ ސަރ ކާ

ހ  ބައިކަމަކ ރިހާ  މި  ސަރ ކާރ   މި  ފެނިެގންދަނީ  މިއަދ   ރައްޔިތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންބައިވެފަ ން  އޮތްކަން.  ނެއް  އި 

ކަންބޮޑެއް ތެރެއި  މިއަދަކ   ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ސަރ ކަނ ވޭ  މި  އެސްކަޔަހިތްޖެރާން    މިތިބީ   އަޅ ަގނޑ މެން  ،ހެންނަމަެވސް. 

ނޫން.    ލަތެްއ އ ފައްދާކަށް ެވސްސް ނޫން. ސެކިއ ލަރ ދައ ދާކަށް ވެތަން ހަ  ނ  ޮގތަކަށް މިމިތަނ ަގއި އަފްޣާނިސްތާ

މި މިތިބީ  ކާބަދި  އިަގޖޭ ހިރާއްދިވެ  ،ނ ގައިތަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރީވެހި  ެގނެސްދިން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ތި ފައިން 

ިއްއޒަތްތެރި އްޔާ  ރިޝ ކ ޑަށް  ބޮ   ވަރަށް  .އި ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައިއާދަކާދަިއެގ މަތީަގއި ދިރ އ ޅެވޭނެ ޮގތެއް މި ޤައ މ ގަ 

 . ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނޑ   އަޅ ަގ  ،މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގިއ ސަކަރާތްޖަހަނިއްޔޭ ވިދާޅ ވީމާއިްއޒަތްތެރި    .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

  އަދި ސަކަރާތެއް ވެސް  ،ނޫން  ވެސް  ކަށް ސަމާސާ ކަމެއްދަންނަވާލަން ބޭނ ން. މީކީ އަޅ ަގނޑ މެނަޗެއް  ވެސް ެއއް

އެމްނޫން އެހެ.  ފާހަަގކ ރެްއވިމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ން  .ޑީ.ޕީެގ  އެ  ވެސް  ދާއިރާެގ  އ ނގޫ   ،ހެންރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ފާރ  

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  މާފަންނ  އ ތ ރ   ،މެންބަރ  ވެސްއިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާ  ،މެންބަރ  ވެސް

ސް  ވެްއވާފައި ދެންވެސް ސަރ ކާރ ން އަނެއްކާ ހ ށަހަޅ   ޅ އްވީ.ރ ން މި ބިލ  ހ ށަހެކާސަރ   ،ރެއްވިހެންވެސް އެ ފާހަަގކ 

ބިއި މ ޅި  ފޮނ ވަިއެގން  މަފްޞްލާޙެއް  ބަދަހޫލ ެގ  އެމްމް  އަނެއްކާ  މިހާރ   ބަދަލ ކޮށްފައި  ވެސް.    ގެ .ޑީ.ޕީލ ކޮށްލީ 

ގ ރޫޕ  ފާސްކ ރީޕާލިމެންޓްރީ  ެއ  އަ  ،ން  އަލ ން  ފޮނ ވާލަންނކޮމިޓީއަށް   ، ވަންޏާ  ށްކަމަ  ފާސްވި  ށް އެޮގތަ  .ބ ރާ 
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ހިނިގ ާގތްަގނޑަކަށް ށް ލައިެގން މި  ޮގތ ަގއި މި ބިލ  މި ތަޅ މަ  ނޭސްަގނޑަށް ވި އަޅ    ، ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ

ދ ވަހ    މަހެއްހާ  މަޤްދޮޅ   އެންމެ  އެ އޮތީ  ޞަދެއްހާސިލ ވީ  ދާއިރާެގ  .  ތ ޅާދޫ  ޙިސާން    ިއްއޒަތްތެރިއީ  މެންބަރ  

ނ ރަޙ ސައިން ތ ންފަތްމައްޗަށް  މަރ ެގ  އެކަނި.  އްކަލާއި  މަޖިލީހަށް    ލ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން 

ފިޔަ ސަރ ކާރ   ،އްވާފައި ހ ށަހަޅ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ދާއިރާެގ  ވަ ެގ  ތ ޅާދޫ  ވެސް  ބޭފ ޅަކ   އެންމެ  ިއއްޒަތްތެރި އި 

މަރަ އެވަރަށް  ތ ޅާދޫ   ، ިވއިރ ޮގނީ  ލާދީ  ،ލާދީނީ  ،ލާދީނީ  ،މަރަން  ،މަރަން  ، ންމެންބަރަށް  ވެސް  ބޭފ ޅަކ   ެއންމެ 

ތ ޢ ކޮށްފާދިޙިސާން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ދާއިރާެގޅާ ނ ލި.  މަޖިލީހަށް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    ދޫ  ބިލ   މި 

ޅ ަގއި  މެންބަރ ެގ އަމިއްލަ ެގކޮިއްއޒަތްތެރި  ން ލައިެގން. އެ  ޑީާގޑ ށައިެގން ބޮވަ  ނީއެ އ ޅ ްއަވންޖެހެ  ހ ށަހެޅ އްވީްއސ ރެ

އަނެ ފްލޯއިން  ވަޑައިއެއް  ފްލޯައށް  ސިފައިންނާއް  އ ޅ ްއވަނީއިނ ލަ  ނ ެގންނެވޭ  ެއ  ހާލަތ ަގއި  އެ  އެކަމަ.  އެީއ    ކ . 

އިރ   ން ޮގވި މަރަ  ،ލާދީނީއަށް  ،މަނާއަށް ލާދީނީއަށްކަ  ެވސް ެއވަރަށް އެެއްއޮގތަކަށް  ،ބިލެއް ހ ށަހަޅ ްއާވފައިސަރ ކާރ ން  

  ސަކަރާތެއް   ވައި ދިފާޢ ނ ކޮށްދެއްވި. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނަކަށް މީކީފިޔަރނީ ޖެނެރަލް  އެންމެ ބޭފ ޅަކ  ވެސް އެޓަ

އަޅ ަގނޑ މެނަނޫން މީކީ .  އަޅ    ސަމާސާއެއް  ކަށް  މީހ ންނަށް   ޑ ެގަގނ ނޫން.  ބަސްބ ނާ  ހިތާމައަކީ،  ހަމައެކަނި  ވެސް 

އެތެރެ އަޅ ަގނޑ މެ މިހެންންެގ  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  ވެސް  ޕާލިހަ  އިން  ައމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ގ ރޫޕ ެގ   މެންޓްރީދާތީ. 

  ވެސް މީކީ   ނޑަކަށް ހަމަގައިމ ތީ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގހަދާ  މިހެންޑ މެންނަށް  ނއަޅ ަގން  ތެރެއި

މަޑ ްއވަރީ  ސަމާސާއެއް ޝަރީފަންމެިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ނޫން.  އާދަމް  ވަރަބަރ   ރަނަގޅަށް ށްށް    

އަޅ ަގނ  ،ނަވާނެޑައިަގންއެނިގވަ އޮތްޑ  މިައދ   ވެސް  ދިރިއ ޅ ން  މީކީ   ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  އެހެންީވމާ،   ހާލަތ . 

 ން. އަރ ވަޞަތ ރ  ނަޝީދަށް އަޅ ަގނޑ  ފ މ ޙައްމަދ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މްނޮޅިވަރަނޫން.  މާސާއެއްސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاދ އްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަންނޮޅިވަރަ

ރަީއސް.  އްޔާ އި ޝ ކ ރި ކަމެ  ރިޒަމާ ޓޫޖޭަގއި  ރާއްދިވެހިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާޓޫރި ވެއްޖެްއޔާ    އްބެހޭ  މީހ ން  ގެ ޒަމް    އެބަ 

އިންޖިއަރިނޭެގ ކަެމއް .  އިންޖިެވއް  ން  އެބަޖެއްޔާ  މަސައްކަތްތެރި  ނިއަރ ން  ކަެމއްެގނޭ.  ވެއްޖެްއޔާ    ންެގ 

އެބަ ކަމެއްަގއި  ޝަެގނޭ.    މަސައްކަތްތެރިން  ދިވެރ ޢީ  ތިބިކީްއވެބާ  ނ ެގންނަނީލްޢި  ހިރާއްޖޭަގއި   ؟މ ވެރިން 

ވ ރެން ިގނަ ކައ ންސިލ ން މި އަށް  127ޅ ހަދައިފި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެކޮ  އަކ  މި ބިލާޢިލ މ ެވރި  101ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

 ؟މި ހަދަނީތޯ މިތާ  ނަށްޔައިންނަކީ މޮފި. އެ އެންމެންހަދައިޅ ންނެއް މި ބިލާ ދެކޮރައްޔިތ ކޮޅ ހަދައިފި. އެތައް  ދެ  ބިލާ

ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ   އެ ހަދަނީ. ދެން މިތާ  ޅ ދެކޮ  އާއެންމެން މިއެ    ދޭ ކަންތައްތަކެއް ހ ރީމާސް މީަގއި ނ ކ ޅެކޮންމެވެ

އަޑ   އެބަވަރަށް  އަންާގފަ. ބައޮތޭ  އެ  ނ ގައިމްދީއިސްލާބ ނޭ    ަގދަކޮށްލާފައި  ކަމެއް    33ރަތ ެގ  ސޫއަހ ޒާބ   އަލް  މިވެނި 

އާ  އަން ޔަތ ގަ ވަނަ  އެބައޮތް  ނިޔާކ ރަްއަވއިފިއިއާهللا  ،ގަވާފައިއި  ކަމަކަށް  ރަސޫލާ  ފިރިހެނަކަސް  ،ދ ނހި      ،މ އިމ ނ  
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ީމހަކަށް އިޚްތިޔާރެ އަންހެނަކަ  ނ މިމ އ  ައއ ރަ ނިވާނ ކޮ   އްސް އެ  . ރާ ވެސް   ވެސް އ ޅެނީށްނެތޭ އެ ކަމެއްަގެއއް. 

ކ ރަނީ ެވސް  ކަންތައް  އެހެން  ޤިބޮނީ.  އެބައޮޞްޞާ.  ވާހަކަ  ވަކާލާތ ޤ ރ އާނ ަގއިތް  ެގ  ެއކަމަށް  ކީްއވެ   ؟ނ ކ ރަނީ. 

  ،ހަކޮށް އިފަސޭއި ލ . އެކަމަށް އޮތީ ިއސްލާމްދީނ ަގކ ރެވޭއެބަ ވަކާލާތ   ންކ ރަވީމަ އެކަމެްއ    ކަމެއް  ވާން ބޭނ ންތިމާމެ

 ..ރިންނޭ.ނ ބ ނެ ޢިލްނ ވެ ޢިލްމ ވެރިންތަކެއް ނަންދެން މި ބިލ ަގއި އެބަބ ނޭ މިވެނި   ؛ށް ވެނި ޮގތަކައެކަމެއް މި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ން.ސައިޢަލީ ޙ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ކެންދޫ ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ންސައިޢަލީ ޙ  މެންބަރ  ކެންދޫ ދާއިރާެގ

ރައީސް..  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާ  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އާދެ!  ބ ނާޤާރ   އަނިޔާވެރި  ނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ   ލ މަކީ އިޮގވަކަމަށް  ޮގތ ން 

މާ އަނިޔާކޮށް  އަދި  ހިންގ ކ ށެއް.  ޮގވާލައި ށްމަރާމާރީ  ހިތްވަރ   އަދި ދި  ޮގތަހިތްވަ  ނ މަކީ  ވާހަކަދެްއކ މަށްރ ލިބިދޭ  ކީ   

ިއއްޒަތްތެރި    .ގައްޖެނެގން ހިލީހ ން އެނިގޑަށް މި މަޖިނޭގ ކަމެއް މިއަދ  އަޅ ަގނވެސް ހަމަ ކ ށެއް. ދެން ކ ރިން ނޭ

ވިދާޅ ވެ މެންބަރަ ބިލ   ،އްޖެކ   އ ޅެނީ ހ   މި  މި  ޕާޓީއެށަހަޅައިެގން  ވަކި  ޓެ  ލާދީނީ  އެޅިފަިއާވ  ނައްޓ ްއަގއި    ލަންވާްގ 

ކަހަލަށް  ކަމަ ައޅ ަގނޑެ ށް ޮގތަކަ  ދޭހަވާ  ވާހަކަދެކެވިއްޖެ.  ަގބޫލެއް  މިއީ  އް  ބިލ   ކަމަށް    ނ ކ ރަން  މި  ކޮންމެހެން 

  ، ނޫން  ވެސް  މެއްަގނޑ  އެދޭ ކަދި ައޅ ނ ކ ރަން އަ  ވެސް ަގބޫލެއް  ަގނޑ . އަޅ   ސަބަބަކީޅޭއ   ނަށް ހ ށަހެޅިެގންމިތަ

ކ ރާކަށް    ގޮވ ން. ެއކަން  ައށްލާދީނީ،  މީހަކަށް ކާފަރަށް ގޮވ ން  ،ެއއީ  ނޫން  ވެސް  ކަމެއް  ނޑ  ދ ވަހަކ  ކ ރިއަދި އަޅ ަގ

 ،ށްދިމާއަށް ލާދީނީއަ  ސްލިމަކ  އަނެއް މ ސްލިމަކާވެސް އެއް މ   ހަމަަގއިމ ވާނެ.    ެގން ނ ވެސްޖެހޭ އަދި ކޮށް  ނ ވެސް

އެހެެގންޮގވިށް  ކާފަރަކަ ޙަޤީޤަތަކީނަމަވެސް،  ންނ ވާނެ.  އިސްލާ  ޅޭގ   ބިލާ   މި  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ކް މި ޮގތ ން 

އިޞްމިނިސްޓްރީ އަނެއްން  ބަލަިއަގތްކަން.  އަނެއްބައި  ދޫކޮށްލާފައި  ެއއްބައި  ެގނައިއިރ     ކ ށް   ،ކަމަކީ  ލާޙ ތަކެްއ 

ޮގވާލ ން  ށް  ށްލާފައި އޮތ ން. އަނިޔާވެރިވ މަށް ނެތި އެކަން ދޫކޮބަޔާންކ ރާ މާއްދާަގއި ނިޔަތ ެގ ވާހަކަ ެއްއވެސް ޮގތަކަ

 ބަޔާންކ ރާ މާއްދާއަށް ެގނައ މަށް ށްކ   މި ބަސް  "ޮގތަކަށްފަދަ    ދޭހިތްވަރ "  ،ަވރ ދިނ ންތްނ ވަތަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ހި

ކީ  ތަޔަށް ނިޮގތަ  ސް އޮތްހަމަ ކ ރިން ވެ  ،ެއ މާއްދާއަށް އެކަން ނ ެގނެސް  ، ބ ނ މ ން ވެސް  ރ ކޮށްަގނދ  ތަކ ރާއަޅ 

އެްއޗެއް ނެތް  އޭަގއި  އަމ ދ ން  ފާސްކޮށްފައިމި  ބަލައި  ށްކަމަ  އަދި  މާއްދާ  އަޅ ަގނޑަ    ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ށް  ކަވ ން. 

  ށް ކަމަ   ލާދީނީ މީހެއް. ދަންނަވަން މިއ ޅޭ ވާހަކައަކީ، ހަމައެކަނި މީހަކީނޫން  ވެސް ބަލަިއަގނެޭވނެ ކަމެއްތަކަށް ޮގއެއް 

  އަދި ަގބޫލެއް މަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަ  ޔަޖެހޭ ހިސާބަކަށް ދިށަކަށް ހަދަން ކ އީީއ ޖިނާްއކ ން އެދެސިފަވާ ޮގތަށް ވާހަކަ

ނޫން.   ނިއްޔަކީދެކ ރަން ހިތްވަރ   އަޅ ަގނޑ  އެްއވެސް ޮގތަކަށް އެކަން  ،އޭެގ މާނައަކީ  ؛ސް ރައީިއއްޒަތްތެރި  .  ނ ކ ރެވޭ
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ެއކަން ބ ނަނީނޭކ ރަންޖެހޭ  އަދި  ނޫން.    ކީ  އޮވެސް  ބިލ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ    ؛ތ ންޮގ  ތްއެހެންނަމަވެސް، 

އޮތްމަޖިލީ ބިލ   މި  މިހާރ   ދެންނެވިހެން  ވެސް  ހ ރި  ހ ަގއި  ޑޮލަރ   ބިލިއަން  ެއއް  އަތ ަގއި  ވެސް   ޮގތ ން  މީހަކ  

ހ ރި ކަރ ދާސް  އިޖަހާފަެގ އަތ ަގއި ހ ރީ ބޯބ ރި . ެއީއ ތިމަންނަދަްއކާކަށް ނ ޖެހޭނޭތްނ ކ މެފައި ބ ނެފާނެ ތިމަންނަ ޒަކާ

 ނާދީދެކޮޅަށް އޭނައަކީ އިސްލާމް  އޭނައާ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް   ވާހަކަ މީހަކ  ބ ނެފިޮގތަށް އެޓ ތަކެކޭ ހ ރީ އިނޭގތޯ. އެ ނޫ

އަސްލ ތަކާ  ދެކޮޅ  އިސްލާމްދީނ ެގ  އެ  މީހެއްކަން ސިފަ  ނ ވަތަ  ވާހަކަދަްއކައިފިއްޔާޚިލާފ ވާނެ  ވެސް  ޮގތަކަށް  ެއ    ވާ 

ޖަލަށް.    މި   ންދާ  މީހަކ  ބަލަިއަގނެމެނަކައަޅ ަގނޑ   ީމކީ ؛ރަީއސްއިއްޒަތްތެރި  ޖެހެނީ  ކަމެއްށް    ހަމަ ނޫން.    ވޭނެ 

ބޮން   ންން ނ ވަތަ އަމިއްލައަށް މަރ ވަސައިޑް ބޮއި އެބައ ޅޭ ސ ވިމިހާރ  މި ދ ނިޔޭަގ  ،ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިންށް އަޅ  އެޮގތަ

އެްއ  ބަ އެ ވާހަކަ ދައްކާ  ލ ކ ރާ ނ ވަތަ  ށް ަގބޫކަމަ  ހ އްދަކ ރާ ކަމެއްން  މްދީސްލާސް އިވެއީ  މަކީ މިވ ހަރ ކޮށްެގން މަރ 

ކަހަލަޢިއިސްލާމީ   ފަލަސްތީނ   އެހެންނަ  ލްމ ވެރިން  އެބައ ޅޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ، މަވެސްޤައ މ ތަކ ަގިއ  ވާހަކަ  އެ 

ޚިލާފަށް    ނޫނޭ. ތިއީ އިސްލާމްދީނާ  ޮގތެއް  ތިއީ އިސްލާމްދީނ ަގއި އޮންނަ  ،ންޖެހޭނެބ ނެވެނަށް  ންަގނޑ މެދެއްކީމާ އަޅ  

އެކަމަ ވާހަކައެކޭ.  ކ ށްވެ ކ ދައްކާ  މީހާ  ބ ނާ  ވާހަކަ  އެ  ބި  ރިވާ،  މި  އޮޮގތަށް  އަޅ ަގލ   ކަމަކ ނ ދޭ ތީމާ    ނޑަކަށް 

ެއޮގތައިްއޒަތްތެރި   ހަމަ  އެރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަމ ދ ން ދާ  ވަމ ންބަވަނަ މި    ،އެނޭގ  ބަ ށް  އަދި  ދ ނިޔޭަގއި 

ޓަކައިދި ވަކިކ ރ މަށް  ދައ ލަތް  މަސއްކަތްކ ރާނާއި  އެބަ  މީހ ން  ހެސްކިޔާފައި  ރާއްޖެއިން   ކަން.   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނިކ މެ މިޔަކ ރާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ބަ   މިތަނ ން ެއ މަސައްކަތް އެބަންބޭރ ންނާއި އެތަ

ސް އަޅ ަގނޑ މެނަކަށް ދެނެއް ނ ބ ނެވޭނެ  ެއވެ  ، ތެކޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދެއްކީމާދައ ލައ ލަރ  ޖެހޭނީ ސެކިތަނ ަގއި އޮންނަން

ވާހަކަ   ނ ވަތަ  ށްޚިލާފަ  ސްލާމްދީނާއި  އެއީ ވާ  ލާދީނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ޮގތަކަށް  ދޭހަވާ    އްކައިފިހަކަދަކަމަށް 

ައޅ ަގނޑ    ؛އީސްރަިއއްޒަތްތެރި  ކ ނ ދޭ.  ކަށް ކަމަޅ ަގނޑ މެން ދާންޖެނީ ޖަލަށް. އެ ޮގތް ައޅ ަގނޑަ ކަމ ަގއި ވާނަމަ އަ

ދެހަމަ   ވެސް  މިޙަޤީޤަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގފަދަ  ރަވަން  ދިވެހި  ޖެނެރަބިލެއް  އެޓަރނީ  ހ ށަހެޅ އްވީތީ.  ފަރާތ ން    ލް 

ހ ށަހެޅ ނީމާޖަހާފަތައްަގނޑ   ެގއޮފީހ  ބިލެއް  މިކަހަލަ  އެކަ  ިއ  އޮތްން  ައޅ ަގނޑ   ބަ  ހިނާގފައި  މި  ޮގތް    ވާ ލައިލީމަ 

އާޮގތަކީ އެޓަރނީ،  އޮފީހ ންންމ ކޮށް  ޖެނެރަލް  ޑް    ހި  ޮގތަކަށްްއވި  ކ ރެރާފްޓ ބިލ   މިކަން    ީއކީ. ޔަދިއިނަގނޫން 

އ ޅޭ   ވަކީލ ން  ބައެއްއެތަނ ަގއި  ބިލާ  އެބަހ ރިދެކޮ  މި  އެހެންނަމަވެސްޅ ހަދާފައި  ބިލ  .  މި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ   ،

މިހާތަނަށް     ފޮނ ވީ.ށްތަނަ  ހާފައި މި ބިލ  މިޖަަގނޑ އްތަ  ރަލް އޮފީހ ެގއެޓަރނީ ޖެނެ  ފ ޅ ވެލެއްވީމާން ބޭނ ންފޮނ ވަ

 ، ާގ ޮގތާއި އި ކަންހިޤައ މ ަގނެތި     ބަލައިލ ެމއްށްެވސް ޮގތަކައްއެ   ، އެންމެ ފެންވަރ  ދަށްރާތ ން ހ ށަހެޅިފަެގ  ސަރ ކާރ 

ހެޅި ފ ރަތަމަ ފަހަރ  ޑަމިކަހަލަ ބިލެއް ހ    ނ ހޯދާއްޮގތ ން ތިބި ޢިލްމ ވެރިންެގ ލަފައެ  ގ ޅޭ  ކަމާމިއަދި މި ޤައ މ ަގއި  

  އަދި  ކަމ ނ ދާ  ށްއަޅ ަގނޑައަޅ ަގނޑ ،    ޅ ނިން.މިދިޔަ މަޖިލީހ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  އ ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   މިއީ.

ބަލައިނ ަގންނަ ކިއަޅ ަގ ފަރ މާނޑ   ބިލ ތައް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބިލެއް އައި.  ޮގތާތަންމެ  ން  ޮގތ   ގ ޅޭ  ކ ރެވިފަިއވާ 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 12 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

25 

 

ޤަތ ަގއި ވެސް ެއޓަރނީ ޤީމިއަދ  މިއީ ހަމަ ޙަ  ،ންނަމަވެސްއެހެނ ޖެހ ނ .  އ ފައްދާކަށްކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޝައްޑަކަށް  އަޅ ަގނ 

އެޓަރނީއޮފީ  ެގނެރަލްޖެ ތައްަގނޑ ހ ން  ސޮއިކ ރަްއވާފަިއ  ޖެނެރަލް  ބިލެއްތޯ  އިޖަހާފަ  އ ފެދޭ ޝައްކ    އީއެ   ،އޮތް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފައި  ބިލެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ހިނގައްޖެ.  ކަންތައްތައް  ވާހަކަެއއް.    ، ހިސާބަށް  ރަނަގޅ   ހަމަ 

ިގނަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި   ިއޞްލާޙ ތައް މާއެކަމަކ   . ބިލ  ވަރަށް ކ ޑަ.  ިގނަ  އިޞްލާޙ  ައއިއިރ  ިއޞްލާޙ  މާ

ކ ރަްއވަނީ މި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އޮފީހ ން  ޖެނެރަލް  އެޓރަނީ  ކަމެއްތޯ  ވެސް  އ ޅ އްވަނީ  ،ކޮން  ތި    ، ކިހިނަކ ންތޯ 

 ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އަހާލަން ބޭނ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކިހިނަކ ންތޯ ތި ކ ޅ ްއވަނީ

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

މެންބަރ  އެޓަރނީ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ސާފ ކޮށްލަދޭނަން.  ކ ޑަކޮށް  ައޅ ަގނޑ   ޮގތް  އަިއ  ބިލ   މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ 

ފީހ ެގ  ންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް އޮފީހަށް އެ ބިލ ތައް ހ ށަހެޅިެގން ރައީސް އޮަގނޑ  އޮއްޖެނެރަލް އޮފީހ ެގ ތަ

ސަރ ކާ  ،އެކ މަޝްވަރާއާ  ކަށަވަރ ކޮށްފައިއެއީ  ސިޔާސަތ ތޯ  އެމް.ޑީ.ޕީ   ،ރ ެގ  ހ ށަހަޅަންޏާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ 

ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަނީ. އެހެންވީމާ،   ެގހަމައަށް ޮގސް އެމް.ޑީ.ޕީ   ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕާ

ސާފ ކޮށްލަދިނީ ހަމަ  ރައީސް  ،އަޅ ަގނޑ   އޮފީހ ން  ޖެނެރަލް  ބިލ    އެޓަރނީ  މިތާކަށް  ނޫން  މެދ ެވރިކޮށެއް  އޮފީސް 

އަންނަނީ. އަދި ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެސް ޖ މްހޫރީ ޕާޓީ މެންބަރެއް ވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  

ހިއްސާޖ މްހޫ ޕާޓީެގ  އެހެންވީމާ  ރީ  އިްއޒަ  ވެސް  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   އޮންނާނެހެން.  ބިލ ތަކ ަގއި  ތްތެރި  މިފަދަ 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އޮތީ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދީނީ މައްސަލައެއް ނޫން. ދީނީ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ބިލ  ފޮނ ވާފައި މި

ފޮނ ވީ ބިލ   ކޯލިޝަނ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މިސަރ ކާރ ން.  ފޮނ ވާފައި  ބިލ   ރައް  6ވަނީ    .  މަޖިލީހ ެގ މޭަގއި  ޔިތ ންެގ 

އަވަ ގޮއްވަ ރައީސް  ބޮން  އެ    އި،ކަންތަްއތަކ ގަ   އެ  ،ލާފައި އިހާރަކޮށްލަން  ކަންބޮޑ ވެ  ރައްޔިތ ން  މައްސަލަިއަގިއ  އެ 

ޝަނ ން މި ބިލ  ފޯކަސް އަނބ ރާލ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކޯލި ،ވާހަކަތަކ ެގ މިސްރާބ  ވާހަކަތައް ދައްކަން ފެށީމާ، އެ 

ސްޕޮންސަރ ޙ ސައިނަ ފޮނ ވާފައި  ޙިސާން  ލަްއވާ.  ޙ ސައިން  ޙިސާން  ޖ ޑީ ކ ރ ީވ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކީ  ސަރވިސް  ޝަލް 

ފާއިތ ވި މ ޅި  މިއަދާ   ންމޭ  6  ، މެންބަރެއް.  މި  ފެށިެގން  ދަްއކަނީ  މި  ބިލ     ހަމައަށް  މި  ސަރ ކާރަށް  އަދި  ވާހަކަ. 

ދައ ލަތ ެގ   ؛މ ޅި މީޑިއާ   އިއިދިކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކަ  ަގއި ތިބި ފަރާތްތަކ ން މި ބިލާސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާތަކ   ،ފޮނ ވާފައި

 ނަޝީދ  އެ ހ ރިހާ އެއްޗެއް ެއޅ ވީ ޙިސާންެގ ބޮލ ަގިއ. ބޭނ މަކީ ރައީސް  ،މީޑިއާ ބޭނ ންކޮށްެގން އެ ހ ރިހާ ބަދ ނާމެއް
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ދިމާލަކަށް އެހެން  މައްސަލަ  ސަލާމަތްކޮށްދިނ ން. އެ    ލާފައިއިއަނބ ރަ  މިސްރާބ   ތަޙ ޤީޤ ެގ  މީހ ން  ޮގްއިވ  ބޮން 

. އަޅ ަގނޑަށް ޝަްއކ ކ ރެވޭ މިހާރ  ސަރ ކާރ ެގ  ކަމަށް  ކަމ ަގއި ހިމެނޭ  ހާރ  ސަރ ކާރ  މިއަޅ ަގނޑ  ތ ހ މަތ ކ ރަން މި

އަވަހާރަކޮށްލަން ނަޝީދ   ރައީސް  ބަޔަކ   ތިބި  އެ އިގޮއްވަ  ބޮން  ކޯލިޝަންަގއި  ތަޙ ޤީޤ ތަކ ެގ    ލާފައި  ވާހަކަތަކާއި 

ހ ރި  މިސްރާބ  އެ ބަލަން  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން  ެއކަން  ދިމާލަކަށް އަނބ ރާލ މަށް ޓަކައި  ރަްއޔިތ ންެގ    ށްއްސަސާއައަމ  ހެން 

. ސަރ ކާރ ން އޮތީ ރާވާފަ  ެމންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން އަަވހާރަކޮށްލަން ދެވަނަ ރޭވ މެއް މި  ފައިވާކަނޑައަޅާ  ންމަޖިލީހ 

ރައީސް  މިއާ  ،އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ން  ހ ށަހެޅީ.  ބިލ   ވާހަކަ  މި  އޮތީ އިދިކޮޅަށް  ބިލ ަގއި  މި  ވެސް.    ދައްކަނީ 

ތާއަޅ ަގ ކަމެއްއީނޑ މެން  އިސްލާމ ންނާއެނޭގ  ކަންދ ކ ރާ  އެއީ  ިއއްޒަތްތެރި  އަދިމާ  .  ނ ޮގވޭނެކަން.  ކާފަރަށް  ށް 

ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ؟ ްއވެތޯބިލެއް ނ ކިޔާ. ކީ .  އް ބިލ  ކިޔާފައެތްނެ  ރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ކައ ންސިލަކ ން؛ ރައީސް

الّرحيمحر". `.  ޮގތ ން ދިރާސާކ ރިން ބިލ  ކިޔާފަ  ގ ޅޭ  މި ބިލާ م  بسރަޙ މާނ އްރަޙީމް.  ؟ މިއީ ކޯޗެްއތޯ"  من 

ދީބަލާށޭ. ނޭނގ ނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ލ ވަފިމަށަށް ބިސްމި އޮޅ ން  ،ޔައޭ . ކަލޭމެން މިތާ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އެބަ ކި هللا

ބިލާ  .ނޭނގ ނޭ ކަމެއް    ބެހޭ  މި  ފަރާތަކަށް  ކޮން  ނިސްބަތްވަނީ  ރަޙ މާނ އްރަޙީމް  ބޭބޭފ ޅ ންނަށް  ވާހަކަދެއްކި  ޮގތ ން 

 ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ތަކަށް ގ ޅަނީކައ ންސިލ ؟ ފައި ހ ރިވަރ  އެނޭގނެ ނޫންތޯނޭނގ ނ . އެހެންވީާމ، ބިލ  ކީ

ތަން ބ ނަނީއެކި  ިމ  ގ ޅާފައި  ތާ  !އޭ  ،ތަނ ން  މިައށް  ރައީސް އީކަލޭމެން  އިްއޒަތްތެރި  ކިހިނެއްތޯ  މި  ؛ދ ކޮށްދޭށޭ. 

ބާރ ަގދަ ސިޔާސީ  އެންމެ   ހ ރި  ފަރާތަކީނ ފޫޒ    ،ރާއްޖޭަގއި  ތާ ރައްޔިތ ންެގ  ،ަގދަ  ފަރާތަކީ  އީ   އޮތް  އިތ ބާރ   ދާއި 

އެއް  ނަޝީދ .  ކ ފޫ  ރައީސް  ދެން  ވޯޓ .  ހަ ލައްކަ  ނ ކ ންނަނީ  މި  ކިޔަިއެގން  ވެސް    ހަމަނ ވެއޭ  މެންބަރ ން  ހާސް 

ހ ރިހާ   ،ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ އިދިކޮޅ  ލީޑަރ  އަނެްއކާ މިއަށް ލޮބީކޮށް   ،ހާސް މެންބަރ ން ވެސް ހަމަނ ވާ   ތިން  ،ހަމަނ ވާ

ެއއްކޮ ިވހިޕާޓީއެއް  ޖެހިެގން    ލަްއކަ ވޯޓާ  ހާސް ހަމަނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިހިހާސް ވޯޓާިއ އެއް   ށްލީމަ ވެސް 

ކާޑ ން ލާދީނީ ކީ  ،. ކ ރިައށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ . ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ލާދީނީމީ  އ ޅޭ މައްސަލަެއއް ދީނީ  މާ 

ޮއޭވ މެނިފެސްޓޯއެއް. މެނިފެސްޓޯ ނެރެެގން ވާހަކަދައްކާ ވަގ ތ     ހަމައެކަނި ވޯޓެއް ލިބެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީަގއި

ނަޝީދ    ރައީސް  ސީދާ  ިމީއ  ދެމ ން.  ވެސް  ފޮތި  ައދި  ޮގވ ން.  ލާދީނީ  ކަމަކީ  ކ ރާ  ފަރާތ ން  ެއ  ހަމައެކަނި 

ޮގްއވާއަވަ ބޮން  ދިމާލަކަށްލ މަށްހާރަކޮށްލަން  އެހެން  އެކަން  ސްމޯކް    އަނބ ރާލަން  ފަހ   އޮތް  ސްކްރީނެއް.  ރާވާފަިއ 

އްޔިތ ން. ޖެހިއްޖެ މި ކަމ ަގއި. ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ދަލ ަގއި ޖެހިއްޖެ މި ޤައ މ ެގ ރަ  މި ޤައ މ   ވަރަށް ރަނަގޅަށް

މި މަޖިލީހ ގެ   ،އަދި ރައްޔިތ ންެގ ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހ ރި ބޭފ ޅެއް  ،ކޮށްފައި ހ ރި ބޭފ ޅެއް  ކަންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ައވަހާރަކޮށްލަ ެއއަށްވ ރެރައީސް  ޮގްއވާލީ.  ބޮން  ނ ކ ރޭ.    ންން  ކަމެއް  ހަމަލާއެއް. ެއއީ  ބޮޑ   ދިން  ޕާލަމެންޓަށް 

އެންމެ  ހަމަ  އަނބ ރާލަނީ  ފޯކަސް  އެ  ދީފައި  ހަމަލާއެއް  ހ ރިހާ  އެ  ހަމަލާއެއް.  ދިން  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެދެން އަޅ ަގނޑ   އިސްތިއ ފާ  ،ދިމާލަކަށް.  އެދެންދޭން.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އ ވާލަން.    ،އަޅ ަގނޑ   ކެބިނެޓ  
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިއސްތިއ ފާދޭން އަޅ ަގނޑ  ހަަމ   މިވަރ ެގ ކަމެއް ކޮށްފައި ފަހަތަށް ޖެހ ނީމާ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން

ރ ެގ  އިެގން މިވަލަ އި. މިއީ ވަރަށް ނ ބައި ދަލެްއަގިއ މި ޖެއްސީ. ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަ. ެއއީ އެހާ ަގޓެއް ނެތީމައެދެން

އޮޅ ވަ  ބޮލ ަގއި  ޕާލަމެންޓެއްެގ  ތަޙ ޤީޤ އިކަމެއް  ތަޙ ޤީޤ  ،  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރަންޖެހޭ  އޮތީމާ  ނ ކޮށް 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.މިހާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އިތ ބާރެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ  

 

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރަީއސް. `.   އިްއޒަތްތެރި  ފަށަން. އެކަهللاޝ ކ ރިއްޔާ  އިސްަމފ ޅ ން  ރަޙީމްލާންެގ  ރަޙްމާނ ވަންތަ  ވަންތަ ެގއީ 

ނަންބަރ   ރަސްކަލާން ާގނޫނ   އާދެ!  މާތް    9/ 2014ެގ.  ވަރަށް  ހ ށަހެޅ މަށް  އިޞްލާޙ   އ ޤޫބާތ (އަށް  )ޤާނޫނ ލް 

ދެއްަގއި ސަރ ކާރ ން މި މަޖިލީހަށް ފޮނ ވި ބިލެއް މިއީ. އަޅ ަގނޑ  އަދިެވސް  ޞަވަރަށް މ ހިންމ  މަޤް  ،ދެއްަގއި ޞަމަޤް

ރައްޔިތ ން ؛ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން އެކަމަކ   ފޮނ ވީ ސީދާ ސަރ ކާރ ން.  މަޖިލީހަށް  ބިލ   ބިލާމި  މި  ކަންބޮޑ ވ ން     މެދ  

، ދީނީ ޢިލްމ ވެރިން މި ބިލާމެދ  ކަންބޮޑ ވ ން އ ފެއްދި ހިސާބ ން ރާއްޖޭެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އި އ ފައްދަ

ހޯދަން ކ ރެވެން އޮރް ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް   އްލ ޙަކަންބޮޑ ންތަކަށް    ތްމި ބިލަށް އޮ  ،ޅ ވީޕްރެސް ކޮންފަރެންސްަގއި ވިދާ 

އެއާކ ރާ ހަމަ  ކަމަށް.  ފެނ ނީނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިނިސްޓްރީ   ،އެކ ަގއި  އިސްލާމިކް  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ 

ބިލަ މި  ފޮނ ވ ނ މެދ ވެރިކޮށް  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ހިތާމައަކީ  ތަން.  ށް  ބޮޑަށް   ،ނަމަވެސް،  މާ  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ެއ 

އޮތް  ފާސްކ ރެވިފައި  ބިލ   މި  މިހާރ   ނެތި  ހަމަރިޢާޔަތްކ ރ މެއް  މ ހިންމ އެއާ  ކަން.  މިހާ  އްސާސީ ޚަމިހާ    ،ެއކ ަގއި 

ނިންމ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. މި މައްސަލަެއއްަގއި ލިޔ މ ން ެގނެސްެގން މިކަން ކ ރަން ނިންމި

އެކަމ ެގ    ،ބޭފ ޅ ންނާއި  ބިލ ތަްއ ދިރާސާކ ރ މ ަގިއ ެއކަމ ެގ ފަންނީ  ިއ،މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމ ަގ

މަޖިލީހެއް   އަންނަ  ނިންމަމ ން  ބިލ ތައް  ހޯދައިެގން  ޚިޔާލ ތައް  ބޭނ ންތެރި  ެއކަމަކ     19މާހިރ ންެގ  މަޖިލީހަކީ.  ވަނަ 

ތަން. މި   ލައިެގން ވަކި ޮގތަކަށް މި ބިލ  ޮގސް ނިންމާލިވައި އަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ން ފެނ ނީ ވަރަށް އަަވސް

ބަލައިަގތ  ވޯޓ ބިލ   އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާވޯޓ    ދިނިން.  އިތ ބާރާ  ދިނީ  މި   ދެއްވި  އެކ ަގއި 

މަސައްކަތް  ކެނޑިނޭޅި  ސަރ ކާރ ން  ެގނައ މަށް  އިޞްލާޙ ތަްއ  އެ  ެގނައ މަށް.  އިޞްލާޙ ތަކެްއ  ތަން   ކ ރިބިލަށް 

ެގނައ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ  ފެނ ނ  މި ބިލަށް އިޞްލާޙ   . އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ާގތ ންދެ ލޮލަށް ފެނ ނ    ެގއަޅ ަގނޑ 

މީގަ  އިޞްލާޙ ތައް  އެ  އިޞްލާޙ ތަްއ.  ފޮނ ވި  ބިލ     އިފަރާތ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ނަމައައިހިމެނިެގން  މިއަދ  
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  އޮތީ   މި  އްސަތަނަށް އައި  ހިތާމައަކީ މިއަދ  މި ބިލ  މި   ،ދ ކ ރަން ވާހަކަދެްއކ ނީސް. ނަމަވެސްއީވެސް މި ބިލަށް ތާ

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމ  އަދި  ވެސް  ލަފަސަރ ކާރ ން  ފޮނ ިވ  ވެސް  ރައީސް   ޔާން  އިްއޒަތްތެރި  އިދިކޮޅަށް.  ބިލެްއ  ؛ މ ޅިން 

ކ ރ ަމކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ  ރ ަމށް. ކަމެއް ޯގސްކ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެވިެގން ދާންޖެހޭނީ ކަމެއް ރަނަގޅ 

ދ  އިތ ރަށް ޞަކ ރަން އ ޅޭ މަޤްހާސިލ ބަރ ަގއި މި އަންނަ ޮގތ ން މި ބިލ ން  ން ދެވަނަ ނަންރޯމަ  ގައިފ ރަތަމަ މާއްދާ

މ ސްލިމަކ  ކަނޑައެޅިެގން ކ ފ ރ ެގ   ؛އޮންނަނީ  ތަން އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ. ދެވަނަ ނަންބަރ ަގއި މި  ޯގސްވެެގންދާ

ސްތ ަގއި ފާޅ ަގއި ދީނ ން ބޭރ ވެ މ ރ ތައްދ ނ ވާހާ ދަކ  ނ ވަތަ ަގްއ ަގސްތ ަގިއ ފާޅ ނ ކ ރާހާ ހިނޢަމަލެއް ނ ވަތަ ބަހެ

ހ މަތ ކ ރ ން ވެފަިއވާ ީމހެއް ޮގތ ަގިއ ތ ޮގތ ަގިއ ނ ވަތަ މ ރ ތައްދ    ެގމީހަކީ ކާފަރެއް  އާންމ  ތަނެްއަގިއ އެ  ،ހިނދަކ 

ެއފަދައިން ތ ހ މަތ ކ ރ މ ަގއި ނ ވަތަ ސިފަ  ނ ވަތަ ސިފަކ ރ ން ިއއްނ ވަތަ  ؛ ޒަތްތެރި ރައީސްކ ރ މ ަގއި ބައިވެރިވ ން. 

ކާފަރެކޭ   އަދި  އޭނަައކީ  ެވސް  ފާޅ ކ ރ މ ން  ަގސްތ ަގއި  ބަހެްއ  ނ ވަތަ  ޢަމަލެއް  ކ ފ ރ ެގ  ކަނޑައެޅިެގން  މ ސްލިމަކ  

ކާފަރ ނ ބ ނެވޭ.   މީހަކ   ހަމަތަކެއްކ ރ މައިސްލާމްދީނ ަގއި  އޮވޭ  ކަނޑައަޅާފަ  ،ށް  ބާރ  ކާފަރ .  އިންތަކެއް  ކ ރ މ ެގ 

ކ ރ މ ެގ ބާރެްއ  ބ ނާ ބަހަކ ން ކާފަރ  ،ކ ރިމަތީަގިއ ހިންާގ ޢަމަލަކ ން  ެގ. އާންމ  ރައްޔިތ  މީހާތަށް ދީފައޮންނަނީ ދައ ލަ

އިތ ރަށް   ނަމަ،  ފާސްވެއްޖެ  މިޮގތަށް  ބިލ   މި  ކ ރ މަށްކ ކާފަރ ނޯންނާނެ.  އެކަން  މީހ ން  ބާރ އަޅާ  އިތ ރަށް    ރ މަށް 

 ...ދޭލިބިހިތްވަރ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ާމފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ.   ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނެީގއަޅ  މި  ަމއްސަލަ  ނިޒާމީ  ެގންދަވާ  ވާހަކަފ ޅ   ،ަގނޑ   ވިދާޅ ެވއްޖެދައްކަމ ން  ދެންމެ  ެމންބަރ     ،ިއއްޒަތްތެރި 

ޢާންމ  އިސްލާމިކް ށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ  އެދެން އަމީންއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހ ށަހެޅ އްވި ކަންކަމަ

އާންމ    ،ޙ ޮގތ ަގިއ ހ ށަހެޅި އިޞްލާ  ެގމި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެވަނަ މާއްދާ ؛މިނިސްޓްރީން ފޮނ އްވެިވ ިއޞްލާޙ 

ޓަކައި ހެދ މަށް  ޮގތް  ގޮވޭނެ  ކ ފ ރ ެވއްޖެްއޔާ  މ ރ ތައްދ ވެ  މީހަކ   ކާފަރަކަށް  އިސްލާމިކް    ، ތަނެއްަގއި  ވިދާޅ ވާ  އެ 

ޖ ޑީ  ،ތަނަށް  މި  މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހ ެގ  ފޮނ އްެވވިއަޝި ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޓީއަށް  ވިދާޅ ވެދެްއވ މަށް   ރީ  އިޞްލާޙ  

މެންބަރަރިކޯ އެ  ޓަކައި.  އޭރ ޑަށް  ވާހަކަފ ޅާއިށް  ދަްއކަާވ  މެންބަރ   އެ  ސާފ ެވވަޑަިއަގންނަވާނެ.  ހަވާލާދެްއާވ    ،ން 
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ޮގތާއި  ،ތަނާއި ދެްއކެވި  އެ  ސާފ ެވވަޑަިއަގންނަވާނެތީވެ   ،މިހާރ   ކަންކަމެއް  ހ ރިހާ  ހަމަ    ،އެ  އަޅ ަގނޑ  

 އީސް.  ދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަސާފ ކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާންމ  އެ މަޑ ކޮށްލަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން ؛ޢާންމ  އެ އިޞްލާޙ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން

އެދެން. ހޯއްދަވައިދެއްވ ން  ނެީގ    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިޞްލާޙ   މި  ަވގ ތ ކޮޅެއް  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

ހޯދާލަން އިޞްލާޙ   އެ  އިނޭގތޯ.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ވެެގން  ފ ރ ޞަތ   ކ ރިއަށް  ާއދެ!  ވާހަކަފ ޅ   ައރ ވަން. 

 ެގންޮގސްދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޅ ަގނޑ  އެދެން އެ ިއޞްލާޙ  ފްލޯަގއި އިްއަވވާއިރ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނ ވި ހ ރިހާ އިޞްލާޙެއް މި  އާދެ! އަ 

 ދެްއވ މަށް.  ފްލޯަގއި ިއްއވަަވއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ދެކ ނ ؟ ނިމ ނީތޯ  އިވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަ  ،އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ؛ ތިނަދޫ  ދެންނެވީ    ،ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  

މައިކ  ފ ރ ޞަތޭ.  މެންބަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އިނިްއވަ   އިްއޒަތްތެރި  އިށީނދެވަޑައިެގންނެވީ.  ތި  ދެންމެ ދެންނެވިން  ލާފަިއ 

މައިކ  ފ ރ ޞަތޭ.  މެންބަރ ެގ  މެންބަރ .އި ނިްއވަ  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  އިށީނދެވަޑަިއެގންނެީވ   ލާފައި 

މެންބަރ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   މެންބަރ   އިއް ؛ އިްއޒަތްތެރި  ލެްއވީ.  އިނިްއވަ  މައިކ ދެންމެ  އަމިއްލައަށް    ޒަތްތެރި 

މެދ ތެރެއިން    ެގފ ރ ޞަތޭ. އަމިްއލަ ވާހަކަފ ޅ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ދެންނެވިން  އަޅ ަގނޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މަ ނިންމަވަ ނިޒާމީ  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދ ވާފަރ   އާވީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ނެގ ން  ްއވ ން  އިލެއްސަލަ 

 އެދެން. 

 

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ދާއި އަދި  ޞަވެސް މި ބިލ ެގ މަޤްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލ  އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވައިެގން  

ރައްޔިތ ންނާ  ކަންބޮޑ ންތަކަށް    އިރާއްޖޭެގ  ހ ރި  ފާހަގަކޮށްފައި  ޢިލްމ ވެރިން  ދީނީ  ތަނެްއ    ނެެގނެވޭއްލ ޙައަދި 
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ނ ފެންނާތީ އެދެން  އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭރ   ، ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން  މި  މިއަދަށް  މިއަދ ން  ބިލ   ކ ރ މަށް.  މި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސަނީފް. هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ފަށައިަގންނާނީ   އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރަޙްމާނ هللاޝ ކ ރިއްޔާ  އެއީ  އިސްމަފ ޅ ން.  ވަންތަ ެގ 

ވާތީ އަޅ ަގނޑ މެން ބިސްމީެގ މާނަ އަރ ވަމ ން ފ ޅ ބޭނ ންމާނަ    ންެގ. ބައެއް ބޭފ ޅ ން ބިސްމީެގވަންތަ ރަސްކަލާރަޙީމް

ކިތަންމެ ކަރ ން    ސް،މި ބިލަކީ ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރ ލާފައި ބ ންޏަ  ،ދަންނަވާނީފަށައިަގންނަން. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ   

ވާހަކަދެ ނާރ  ބިލާހިއްލާފައި  މި  އެްމ.ޑީ.ޕީ  އްކިޔަސް،  ވަކާލާތ    ެގދެކޮޅަށް  މެންބަރަކަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ ކ ރެވޭނެ.  ކޮންމެ 

އިސްއ ފެދިފައި އިސްލާމްހިލާމްދީން  ވާނީ  ދެ  ެގދީނ  މާޔަތްކ ރ މާއި  ޤާނޫނ މަތީަގއި  މި  ަމއްޗަށް.  އަސާސީ  މިތިބ މ ެގ 

ޤާނޫނ   ،ތަންދެނީ ތަންދެނީމި  ޤާނޫ  ،އަސާސީ  އިސްލާމްނ މި  މަސްދަރަކީ  އިސްލާމްދީނާއަސާސީެގ  އެހެންވީމާ،   ދީން. 

ޤާނޫނ   ބެހޭ މި  ބަޔަކ   ކޮންމެ  ވާހަކަދައްކާ  މަސްދަރ ޮގތ ން  އެހެންވީމާ،    އަސާސީެގ  ބަލައިަގންނަންޖެހޭނެ. 

ޕާޓީއަކަށްތޯ ދިވެހިރާއް ކޮން  ނޫން.  ޕާޓީތަކެއް  ފެތޭ  މަސްދަރަށް  މި  ޕާޓީތަކަކީ  އ ފެދިފައިާވ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ޖޭަގއި 

މަޝްވަރާކ ރާ  އިސްލާމްދީނާ ކަންކަމ ަގއި  ޮއތީ  ބެހޭ  އެްއވެސް  ؟ ކޮމިޓީ  ފިޔަަވއި  ޕާޓީއެްއ  އެންމެ  ރާއްޖޭެގ  މި 

ކަންކަމާ އިސްލާމްދީނ ެގ  މަޝް  ބެހޭ  ޕާޓީއެްއަގއި  %ޮގތ ން  ނެތް.  މަޖިލީހެއް  ޤައ މެްއަގިއ    މ ސްލިމ   100ވަރާކ ރާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ    ،ހެދިފައިވާ ޕާޓީތަކެްއަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ހ ރ މަކީ ލަދ ވެތިވާ ކަމެއް. ދެން ނިކަން ބާރ ލާފައި ބ ނާނެ

ބިލާ މި  ވާހަކަ  ބެހޭ  މެންބަނ ންނަކަށް  ނޫން  ނ ދެއްކޭނޭޮގތ ން  ބިލާވާހަކަދެއްކޭ   ، ދެކޮޅަކަށް.  މި  ޮގތ ން.    ބެހޭ  ނެ 

ބިލާ  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މި  ސަބަބަކީ  ބެހޭ  މެންބަރ ންނަށް  ވާހަކަދެްއކޭނެ  ވާހަކަދެއްކޭނެ.    ކަންކަމާ ިއސްލާމީ    ،ޮގތ ން 

އި ދެނެތިބިމަޝްވަރާކ ރެވޭނީ  ޢިލްމ   މަޖިލީހަކީއިސްލާމް  ،ސްލާމީ  މި  ބަޔަކަށް.  ދަންނަ  މަޖިލީހަކީ   19  ،ދީން  ވަނަ 

މަޖިލީހަކަށް ވާނެތަފާތ   އަޅ ަގނޑ މެން      މަޖިލީހަކަށް  ތަފާތ   ވަކާލާތ ކ ރީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  މެންބަރ ން   65ކަމަށް 

މަޖިލީހ ަގ ؛ކޮމިޓީ 16؟ ނޫންތޯހަދަންވީ އިސް  16  އިމި  އެކ ލެވިެގންވޭ.  ާގނޫނ ތަކެްއ  ކޮިމޓީ  ހ ރިހާ  މާލްދީނ ެގ 

މ ސްލިމ  އިސްލާމީ    ހެދިެގންދާނީ  ޝަރީޢަތާއި  އިސްލާމީ  މި   އ ޞޫލ ތަކާ ޤައ މެއްަގއި  ޮގތަށްކަން  ޚިލާފ ނ ވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރ ޤާނޫނ  ކޮމިޓީ  ،އަސާސީަގއި  ދީނީ  ަމޖިލީހ ަގއި  މި  މަޖިލީހ ެގ؟ ކޮބައިތޯއޭ  ކޮމިޓީއެްއ   މި  ދީނީ 

މަޖިލީހ ަގ؟ ކޮބައިތޯ ފަތ ވާ  އިމި  ކޮބައިތޯއޭއިސްލާމީ  މަޖިލީހެއް  މ ސްލިމ ންެގ  މި؟ ދޭނެ  މިއަދ   ވާހަކަެއއްތޯ   ކޮން 
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ބިލ ެގ ޒިންމާ؟ ދައްކަނީ މި އ ފައްދަނީ ކީއްެވެގންތޯއޭ  ބެހޭ  ނަާގނެ ބަޔަކާމި  ހ ށަހެޅި ؟ ޮގތ ން ސ ވާލ   ސަރ ކާރ ން 

ކީއްެވެގންތޯ   ،ބިލެކޭ އ ފައްދަނީ  މި  ކިޔާފައި ސ ާވލ   ބިލެކޭ  ހ ށަހެޅި  ބަޔަކ   ަވކި  މެންބަރަށް  ؟ ނޫނީ  ހ ށަހެޅި  ބިލ  

ެގންދިއ މ ެގ އަނބ ރާ  ބިލ   ހ ށަހެޅެންލިބިެގންވޭ  ނ ރައްކަލަށް  ނަފްސ   އަމިއްލަ  ކީްއވެތޯ  އިޚ ތިޔާރ .  ؟ ނީޖެހެ 

އެ    ،ސަރ ކާރ ެގ ސްޓޭންޑް ބަދަެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ   ، ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ބިލެއް ޯގސްެވއްޖެއްޔާ ؟ ކީްއވެެގންތޯއޭ

ޮގވާލަ  ށްމެންބަރަ އަޅ ަގނޑ   ެގންދިއ މ ެގ.  އަނބ ރާ  ބިލ   ލިބިެގންވޭ  ފަރާތެއް ޒިންމާ  ށްބިލަ  ،ންއިޚ ތިޔާރ   ނަާގނެ 

ބިލ  އަނބ ރާ    ތިބ ނާ އިޚ ލާސްތެރިކަމެްއ ހ ރެއްޖެއްޔާ  !ނެތިެގން މިއަދ  އ ޅޭނެ ކަެމްއ ނެތޭ. ބިލ  އަނބ ރާ ެގންދަާވށޭ

މި  !ެގންދަވާށޭ ނ ެގންދެވިެގން  ކޮންރައީ  ؟އ ޅެނީ  ކީއްވެތޯ  ބޮލ ަގއި  އަޅ ވާކަށްތޯއޭސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ؟ ވާހަކަެއއް 

 ތިމަންނާ... ،ވިދާޅ ވި   އިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ބަހ ސެްއަގ ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް.  ،އްބެހޭ މައްސަލައެ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޒަތްތެރި ރަީއސްިއއްޝ ކ ރިއްޔާ   ިމ ނެީގ ؛.  ށް މަޖިލީހަބިލެއް    ،ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް 

ކޮމިޓީއަށް ޮގސް  ބިލ   އެ  ަގާވއިދ    ހ ށަހެޅ މަށްފަހ   މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރަކަށެއް  ހ ށަހެޅި  ބިލ   އެ  ދެން  ހިސާބ ން  ދާ 

ށް. ސަރ ކާރ  އެއީ ސަރ ކާރަ  ،ނ ެގންދެވޭނެ. ދެން އެ ބިލ  ެގންދެވެން އޮންނަނީ އެންމެ ޮގތެއް  އޮންނަ ޮގތ ން އަނބ ރާ

ސަ  ިވއްޔާ  ބިލެއް ކ ރެޭވނީ  މެންބަރ   އެކަން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ،  ބިލ  ފ ޅ ވާހަކަދެންމެ  ރ ކާރަށް.  ދައްކަވަމ ން 

ވިދާޅ ވާތީ އްވި  ށަހެޅ ހ  އެހެން  ަމރ ޙަލާަގއި  މި  ކަމަށް  ެގންދެވޭނެ  އަނބ ރާ  މިދެންނެވީ   ، މެންބަރަށް  އެ    ،އަޅ ަގނޑ  

 ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތި ބޭފ ޅާ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ހަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި އަޅ ަގނޑ  ވެސް 

 އަލ ން އަނބ ރާ  ވަނީފަރާތ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވަނީ އަދި ތާއީދ  ެވސް ލިބިފައި  ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕ   ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ޕާޓީ

މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް   ރިޕޯޓެއް ރަްއޔިތ ންެގ  ލެއް ބަލަިއަގތ މަށްފަހ  ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހަށް ބިރަްއޔިތ ން  ން.  ފޮނ ވަކޮމިޓީއަށް

ނޫން   އެ ކޮމިޓީ  ،އައ މަށްފަހ  ކަމަކީ އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް   އެއްކ ރެވެން އޮންނަ    ،ނަމަރިޕޯޓ  ބަލައިަގންނަން ބޭނ ން 
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އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ތި  ، ބިލ  އަނބ ރާ ެގންދިއ މަކީ މި މަރ ޙަލާަގއި ކ ރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން.  ފޮނ އްވ ން. އެހެންނަމަވެސް

ްގރޫޕ  ނ ތަނަވަސްކަމެްއ    ،އެ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅ މެއް އައީ   ށްެގންޝްވަރާކޮަގއި މަބޭފ ޅާ އިންނަވަިއެގން ޕާލިމެންޓްރީ 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ވ މަށްއް މި ބިލާ ދޭތެރޭަގއި އޮތީމަ އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މި ބިލެއްއަޅ ަގނޑ    ؛ބިލ   އާދެ!  ބަރީޢަވ މ ެގ    ،ހ ށަހަޅާފައިވާ  ބިލ ން  އެ    ، ލިބިެގންވާނެއިޚްތިޔާރ   އަޅ ަގނޑަށް 

ޚާއްޞަކޮށް   ،މި ބިލ ެގ ބެލެނިވެރި ފަރާތް  ،ޤާނޫނ އަސާސީން މަނަލެއް ނ ކ ރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން

ިއސްލާމްދީނ ެގ   އިއެއީ މީަގ  ، ހެއްދެވީބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ  މި ބިލާ ދެކޮޅ   މި   މެ ފ ރަތަމަ ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެއންޤަޙަޤީ

ރަށް މި ބިލ  ެގނައި ބަދަލ ތަކ ން އިތ   އިެއާއއެކ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ފޮނ ވަ .  ފެތ ރ މަށް އ ނދަޫގތަކެއް ހ ރީމާދަޢ ވަތ   

އޭެގތެރެއިން    ނޭ،މީހ ން މެރ މަށް ހ އްދަކ ރެވޭ  ،ވެސް ޮގވޭ ށް ފެނޭ. އެއީ ކާފަރަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ  މަށްކަ  ޯގސްވެފަިއވާ

އޮތް މިހާރ   ނ ދާނެ  ހާސިލ ެވެގން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަޤްޞަދެއް  ބިލ ެގ  މިއަދ     މި  ދެން  ކައ ންސިލަކީ    126ޮގތ ން. 

  ، މ ަގއި ހެދި ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވެރިންނަކީ ެއއްޗެއް ނެތް ކަޢިލްމ   ސަތޭކައެްއޗެއް ނެތް ކަމ ަގއި ހެދިކަމ ަގއި ިވޔަސް  

ނ ހިނާގނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ކަންކަން އެހެނެއް  އެހެނެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދ ސްތޫރީ ނިޒާމެއްަގއި އެކަން  

ބޭނ ންވެއްޖެ އ ސޫލ ތަކާއިޞްލާޙ ކ ރަން  އިސްލާމީ  ޝަރީޢަތާއި  އިސްލާމީ  ާގނޫނ   ްއޔާ  ޮގތަށް  ކަމަށް  ފ ށ ނާރާ  ހަދާ 

ބ ނާ  ،އްޔާވެއްޖެ  މަސްދަރ ަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދެޭވނޭ  މި  ރަޢ ޔ   އިސްލާމްދީނ ެގ  ޢިލްމ    ެގއިސްލާމްދީނ   ،ޮގތަށް 

ކަންތައްތަްއ   އިސްލާމްދީނ ެގ  ތިބެންޖެހޭނެ.  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ބަޔަކ   ތިބި  ޓަކައި  ހިއ ނަގންނާފައި  މާޔަތްކ ރ މަށް 

ކޮމިޓީއެއް   ތެރޭއިސްލާމީ  މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  އެކ ލެވިފައިވާނެމި  އޮންނަން  ،ަގިއ  ލާމަރ ކަޒީ ވާން  އެއީ  ޖެހޭނެ. 

 ... މިޮގތަށް ،މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއެއް ޮއވޭ  .ކޮމިޓީއެއް ޮއވޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   ،ބެހޭ ނ ކ ތާއެއް   . ނިޒާމާސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 .ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ މެންބަރ  

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 
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މަޖިލީހ ެގ    ވަނަ މަޖިލީހ ެގ އާ ަގވާއިދ  ފާސްކ ރިއިރ ަގއި   19އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން  

 ؟ބަދަލ ތައް ެގނައީ، ެގނަިއރ ަގއި އެ ބޭފ ޅާ ކީްއެވެގންތޯ އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަނޭޅ ްއވީ  އޮނިަގނޑަށްކޮމިޓީތައް ެއކ ލެވޭ  

 . އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ވާހަކަ ދައްކަވާފަ  ރ  އެފ ޅާ އެްއވެސް ވަރަކަށް ނެތް އޭއެ ބޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނެތް.    .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

   .ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 
 

   ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ތް...   އޮޤޫބާތަށް ހ ށަހަޅާފައިޢ ޤާނޫނ ލްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި 

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިނެޓާއި ސިކ ންތ ކޮޅެއް.    10ައޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ެއއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އޮތީ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . .އެރ ވީއެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ހަނދ މަފ ޅ ކޮށް

 
 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ެގދާއިރާ ބިލެތްދޫ

ވާހަކަ މި  ހ ށަހެޅިފައި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޤާނޫޝ ކ ރިއްޔާ  އަށް  ނ އަސާސީދެކެެވމ ންދާ 

ތާއީދ ކ ރީ  ެގނައ މ ެގއިޞްލާޙ  ައޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރިން.  އަޅ ަގނޑ   މަޤްޞަދެއްަގއި   ،ބިލަށް  މ ހިންމ   ވަރަށް  މިއީ 

މެންބަރ ންނަށް  ހ  ބައެްއ  ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއހެންނަމަވެސް،  ބިލެއް.  އޮތް  ބައެްއ  ވެސް  ށަހެޅިފައި  އަދި 

. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އޮތީ އޮޅިފަ  ޚާއްޞަކޮށް ަވރަށް ބޮޑަށް މި  ،ކައ ންސިލ ަގއި ތިބި މެންބަރ ންނަށް ވެސް

ަގސް  ކަނޑައެޅިެގން  އޮޅ  ޔ ހަމަ  މިހާރަކަށްއަ  .ލީަވއިަގއި  ކަންކަން  ދީނީ  ރާއްޖޭަގއި  މި  މިބަދ ެވސް  ދަނީ   އައިސް 

. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭވެސް މަޑ މަޑ ން މިކަން އޮޅޭ ބޭފ ޅ ން އެބަތިބި ކަމަށް    ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި  .އޮޅެމ ން

ވެސް    ނ ވެސް ނެތް. ކިޔާފަެއއް  ިގނަ ފަރާތްތަކ ން ައސްލ  ސާފ ކޮށްފައެްއ ވެސް ރަނަގޅަށް  މި ބިލ ަގއި އޮތް ެއއްޗެއް  

ސަރ ކާރ ން ރަނަގޅަށް މި ބިލާ   ،ނެތް. މީެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ބިލެއް

އްސަލަައކީ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ެއއި މި ދިމާވެެގން އ ޅޭ މަ ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ  ވެސް ދެވިފައެްއ ނެތް.    ބެހޭ

މިކަށް އެްއޮގތަ ކޮށްފިއްޔާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެއް  ނޫން  ފޮނ ވާލ ން  ކޮމިޓީއަށް  އަނބ ރާ  ވާނީ    ބިލ   ވަރަށް  އެ 

 މި ބިލ  ލ މާ ؛ހ ރަހަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް އެޅޭ ަވރަށް ބޮޑ     ،ވިޔާނ ދާ ކަަމކަށް
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 ؛ނޫނީ ބިރ ން  ،ދީނީ ބޭފ ޅ ންެގ ތާއީދ  ހޯދ މަށް ޓަކައި  ،ހޯދ މަށް ޓަކައި  އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ދީނީ މީހ ންެގ ތާއީދ 

ވެސް ދީނީ މީހ ން ނިކ މެ   ކޮންމެ ވާހަކައެއް   އެއީ  ،މަރާލަފާނެކަމ ެގ ބިރ ން  ،ބިރ ން  އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޮޑ  ބަޔަކީ

ބެހޭ ފެތ ރޭ. ޚާއްޞަކޮށް    އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ތިބި  ޮގތ ން ވާހަކަދެްއކީމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން  ތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ވަރަށް    ،މި ވާހަކަ ދެއްކެވީމާ  ފައިމެންބަރ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން އެމް.ޕީން ނިކ މެ  65އެމް.ޑީ،ޕީެގ  

އަިއއްސި ރައްޔިތ ންނަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބަދަލެއް  ޙަޤީޤަތ ގައި  .ބޮޑ   އޮޅިެގން  ެއއީ  ރަްއޔިތ ންނަށް  .  އްޖެހިނަގވެސް 

  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް    ، ކަހަލަ ބިލެކޭ ޮގވީމާއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ނިކ މެ މި ބިލަކީ މި ؛ނޑ މެންެގ ޕާޓީެގއަޅ ަގ

ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރަކ  އެބަ ވެސް   ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ދައ ލަތ ެގއޮޅޭ.  ދިވެހި  ޮގތ ގައިންނެއް  ެވރިންެގ  ތިބެެގންނެއް     

މަޤާމ ގައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ  މ ޙައްމަދ     އަދި  ހ ންނަވަިއެގންޞާއިބްރާހީމް  ދައ ލަތެްއެގ    ،ލިޙް  އިސްލާމީ 

އަންނަ ކަހަލަ ލާދިނީ ބިލ  އެއްޗެހި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކަށް ނ ފޮނ ވާނެ. ވެރިޔަކަށް ހ ންނަަވިއެގން ިއސްލާމ ން ރ ޅި

ަގބޫލ ކ ރަން ޮގވާލަން ؛ެއކަން  ،އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ،އަދި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަށް  ންނަށް 

އިތ ބާރ   މެންބަރަކ     ިއސްލާމްދީނާ  .ކ ރަްއވާށޭވެސް  މަޖިލީހ ެގ  މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަކަށް  މި  ޚިލާފ  

  . ، މިހާރ  މި ބިލ  އަނބ ރާ ެގންދެވެން ވެސް އޮންނާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްވާނެ. ެއހެންވީމާއްމެދ ވެރިކޮށް ނ ފޮނ 

ނ ކ ރެސ ރައީ ެއކަން  ޮގތ ަގއި  ވެންޏާ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ނ ެގންދެވޭނެ.  އަނބ ރައެއް  ބިލެއް  މި 

  އި ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ހިނަގ  ވެރިން ތިއްބެިވ މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއިޢިލްމ   101ެއ   ؛އިޚ ންހައެއްކަށް ޝަ

 .. .މަރާފައި ކ ޑަކ އްޖަކ   ،މީހަކ  މަރާފައި .ހިނގައްޖެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    މެންބަރ މަޑ ކޮށްލައިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި   .މައްސަލަެއއް  ހޭބެ  ނިޒާމާ ؛ދެއްވ ން 

  ޢ .ޝިފާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ ؛މެންބަރ 

 
 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 ޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިފާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
މަޖިލީހ ެގ ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   ރައްޔިތ ންެގ  ބޭނ ންަވނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ަގާވއިދ ެގއަޅ ަގނޑ   މާއްދާެގ   92    ވަނަ 

އ މ ެގ ފ ރ ޞަތެްއ  އެ ހިނދ ން ފެށިެގން އެ ބިލ  އަނބ ރާ ެގންދި  ،މަޖިލިހަށް ބިލެއް ބަލައިަގނެއްޖެ ނަމަ  ،)ނ( ގައި

 އެހެންނަމަވެސް،   .މެންބަރަކަށް ވެސް އެހެން އޮތީމަ،  ސަރ ކާރަކަށް ެވސް،  ވެސް   ޔާއަކަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ނޯންނާނޭ

  ...ކޮށް ފާހަަގކ ރެއްވީއިމެންބަރ  ނ ބަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
މީެގ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރިން.  މިނެޓ     ފަސް ޝ ކ ރިއްޔާ  ނ ކ ތާ  ތި  ދެކ ނ  ކ ރިން  ތިނަދޫ 

ޢަބްދ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ޮގވަ  މި  ސަނީފްهللا މެންބަރ   ެގންދިއ މަށް  އަނބ ރާ  ބޮޑަށް އިލެ ބިލ   ވަރަށް  އްވ މ ން. 

   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 
 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް ޙްމަދ އަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

މި ގ ޅާފަިއ  މެންބަރ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިދަންނަވަނީ  ެގންދާށޭ    އަޅ ަގނޑ   އަނބ ރާ  ބިލ  

ވެސް ނޯންނާނެ.   . މިހާތަނަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ބ ނި ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކޮށެއްބ ނީމަ އަޅ ަގނޑ މެން ެގންދާނޭ

މިއަޅ  ދިނ މާ  ަގނޑ މެން  އެއްބާރ ލ ން  ސަރ ކާރ ން  މި   ،އެކީަގއި   ދަނީ  ޖަވާބ ދާރީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ ވަމ ން. ދަނީ 

އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ މެން   ފައި މި ހ ށަހެޅިމި  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަލާމަތްވާންއިމި މ ޖ   މި ؛ން  މ ޅި  ސަލާމަތްކ ރަންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ    މި ؛ތަަމޢ   މިތިބަ  ތާނަގއި 

ވެރިކަން ރާއްޖޭަގއި  މި  ވެސް  މިމެންބަރ ންނަކީ  ވަންޏާ  ބަޔަކަށް  ތިބި  ެއކީަގިއ    ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ބިލަށް 

  ނ ދާނެ. މި   ހަމަ މި ކަންކަން ޖެހޭނެ. މި ކަންކަން ނ ޖެހި  ،ންޖެހޭނެ. އެ ބޭފ ޅ ން މާދަމާ ވެރިކަމަށް އަޔަސްތާއީދ ކ ރަ

ފާނަން ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ  އިމަޖިލީހަށް ލަ  ައޅ ަގނޑ  މާދަމާ މި ؛ވަގ ތ  މިކަން ސިޔަސީ ހަތިޔާރެއް ޮގތަށް ބޭނ ންކ ރަން

އަން ހ ރިހާ  ތިބެންޖެހޭނީ  މޫނ އެންމެން  އަޅައިެގންނޭހެނ ން  ވާހަކަދައްކާކަށް  މިތާކ .  ބ ރ ާގ  އިދިކޮޅަށް  ނ ކެރޭނެ.  އެއާ 

ކ ރެޭވ  ނ   !އެކަމަކ  ވޯޓ ދޭނެ ބޭފ ޅަކ  ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ފައިދާ ނެގ މަށް ޓަކައި ދީނީ ވާހަކަ ނ ދައްކަވާ

ނ ދައްކަވާ ވާހަކަ  މީ  !ވަރ ެގ  އެ  ލާފައި  ކ ރިަމއްޗަށް  ބަޔަކ   ވަކި  މަރަންިމހާރ   ބިލ    ؛ހ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ޖެހިެގން  ؛ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިސާން ޙ ސައިން އެ އ ޅ އްވާ ހާލ   ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ހ ށަހެޅި  

ވެސް  އެްއޗެްއ ަގންނަން    ައށްދ ވަސް ކ ރިން އަންަގިއެގން އޭނަެގ ދަރިފ ޅ ެގ ބާތ ޑޭ   ތިންދާން ވެސް    ހ ރި ފިހާރައަށް

އަނެއްކާ މި ބިލާ ގ ޅ ަވއިެގން ވެސް    ނަފްރަތާ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ތިބި މެންބަރ ންެގ ވާހަކަާއއި  ދެވ ނީ.

ވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ބޭފ ޅަކީއ ފައްދައިފި.  ހ ރި  ަވގ ތ     މި   ،ކ ރަން 

ޙިކ މަތްތެރި ވަރަށް  ބޭފ ޅަކީ  ނޫންވަރަށް ވިސްނ   ،ހ ންނެވި  މޮޔައެއް  ބޭފ ޅެއް.  ރައްޔިތ ންނަކީ  ންތެރި  ރާއްޖޭެގ  މި   .

އޮންނައިރ ަގއި މިވަރ ެގ ބިލެއް ކަނޑައެޅިެގން އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅަށް މިކަހަލަ ބިލެއް    .ނޭގއެ  އިސްލާމ ންކަން އެބަ

އަދި އަމ ދ ން ކ ރިމަތިލައްވަން ހ ންނެވި   ވަނަ އަހަރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  2023  . ނ ފޮނ ވާނެ  ނެއްސަރ ކާރަކ ން

މިތާ ބިލެއް  ލާދީނީ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ތައީދ   ރާއްޖޭަގއި  މި  ނ ފޮނ ވާނެ.  ބޭފ ޅަކ   އަމިއްލައަށް ކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

  އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފ  ބިލެއް ނ ފޮނ ވާނެ. މިއީ ހަމަ   ،ވެރިކަން ހޯދަން ހ ންނަ މީހަކ  މިތަނަކަށް ލާދީނީ  !ލާއިވިސްނަ

ކިޔައިަގ ހަމަ  ބިލެއް.  ދަށ ވެެގންތްރަނަގޅ   ބަެއއްެގ  ޮގސް  ތާށިއަރަިއެގން  ،ަގތީނ ން  އަމިއްލައަށް    ،ޮގސް އަިމއްލައަށް 
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އެ ޮގްއވާލި ބޮމަކީ    އިަގމޭ 6 ؛އ ޅެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ނޫންކަން މިހާރ  އެނިގެގން  ތިމަންނާ މިއީ ތިމަންނާ

 ސް އެްއޮގތަކ ން ބަލާއިރ   މި ބިލ  ައއިސްެގން ވެ  ވޭނެ.ެއކަން ފޮރ ާވކަށް ނޫޅެނޑ މެން  އަޅ ަގ  .މީެގ އަސަރ ަގދަ ކަމެއް

އެބަ ބިލ ެގ   މަސަްއކަތް  ބަޔަކ   ެގއްލ ވަން  ެގއްލ ވަން ޚިކ ރޭ.    ފޯކަސް  ފޯކަސް  ވެސް  މައްސަލައަކީ  ތާނ ެގ 

ދި އެ  މަރާލަން  ނަޝީދ   ރައީސް  ނ ދޭ.  ފޯކަސްެއއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމެއް.  އަޑި  މަސައްކަތްކ ރި  ހަމަލާެގ  ން 

ތެރެއިންނާ ؛ބަލަންޖެހޭނެ ސަރ ކާރ ެގ  ީމަގ  ިއ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭރ ން  ބަިއވެރިވެ  އިސަރ ކާރ ެގ  އޮތްތޯ.  ބަޔަކ   ފައި 

 މަޖިލިސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   މ ޅި ވާންޖެހެނޭމިއަށް ޖަވާބ ދާރީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދޫފޮނަ

 
 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސިރާޖ  މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އޮތީ. އަޅ ަގނޑަކީ    ޖެހިފައި މިޚިޔާލ  ތަފާތ ވާ ބިލަކަށް ވާހަކަދެއްކަންށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަ

އަދި މިކަމާ ގ ޅިެގން ެއކި ފަރާތްތަކ ެގ    ،ވާތީ  ބަިއވެރިވި މީހަކަށް  މ ގައިރ ރީ ކޮމިޓީަގއި މި ބިލ  ދިރާސާކ އަޖ ޑީޝި

މ ކޮށް އާން.  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ބައެްއ ވާހަކަތައް ދަްއކާލަން ބޭނ ންވޭ   ވާތީވެ،މިކަން ކ ރި މީހަކަށް  އިހޯދަ  ތައްކޮމެންޓ 

ާގނޫނ ތައް ހަދަންޖެހެނީ.    ފަހަރ   ގ ޅިެގން ބަެއއްކަމެއް ދިމާވީމަ އެކަމަކާ    ،ކ ރާ ޮގތަކީ   އިމިކަހަލަ ކަންކަން ދ ނިޔޭަގ

މިސާލަކީ  ކޮިވޑ   ،އޭެގ  ގ ޅިެގން  ކޮިވޑާ  އެމެރިކާަގއި  ކްރައިމް  19-މިފަހަރ   ހަދަން  ސްހޭޓްސް  އެއީ ޖެހ ނ އެކްޓެއް   .

މެރިކާަގއި  އަދި އެކަމާ ގ ޅިެގން ކަންތައް ބޮޑ ވެެގން އެ  އިކޮިވޑާ ގ ޅިެގން ނަފްރަތ  އ ފައްދަ   ށްއޭޝިޔާެގ ދަރިފަސްކޮޅަ

ައޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރައްޔިތ ންެގ    އިަގމޭ  6ޖެހ ނީ  ާގނޫނެއް ހަދަން. މި ބިލ  ހ ށަހަޅަން  ޖެހ ނ 

އެކަމާ ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅ ނ  ބިލެއް. މި   ،ްއ ދީފަިއވާތީހަމަލާއެ  ޒ ކޮށް އަމާށް  މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަ 

ހ ރިކަން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އެންެމ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް    ަގއި އޭރ ަގ ހ ށަހެޅ ނ އިރ ަގއި ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެްއ  ބިލ 

ޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމ ަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ.  ށްފަިއވާނެ. އެ ކަންކަން އިއެކީަގިއ ފާހަަގކޮ  ފ ރަތަމަ ބިލ  ލިބ މާ

ކަންކަން ހ ރި  މިހާރ   ބިލ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވެނީހަމަ  ައޅ ަގނޑަށް   ؛މި  ބޭފ ޅ ން  ، ބޮޑަށް  އެއްކޮށް    ބަެއއް  ބިލ   ހަމަ 

ބޭނ ންއިބަލަ ކ ޑަަވގ ތ ކޮޅެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  ދައްކާ  ވާހަކަ  މި  ކަންކަން    އިމީގަ   .ނ ލާ  ބައެއް  ހ ރި 

މި.  ށްލާނަންފާހަަގކޮ ކަނޑައެޅިފައި  ކ ށް  ޮގތ   އިމީަގ  .އޮތީ  އެޮގތ ން  ކަމެއްެގ  ބަެއއް    އްމާއްދާއެ  ދެަގއި  ކަންބޮޑ ވާ 

  އިމެދ ަގއި ރަޢ ޔ  ތަފާތ ވެފަިއވާ މައްސަލަެއްއަގ  ެގވެރިންދީނީ ޢިލްމ   ،ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރަނީ. އޭެގ ފ ރަތަމަ މާއްދާއަކީ

  އިސްލާމްދީނާމީހަކ  ފާޅ ކ ރި ޝ ޢޫރަކ ން ނ ވަތަ ކ ރި ޢަމަލަކ ން އެ މީހަކީ  ކަށްވާ ޮގތަ އި އޭެގތެރެއިން ވަކި ރަޢ ޔެްއަގ

ާއންމ  ތަނެއްަގއި ސިފަކ ރ ން    ްއގައިޚިލާފަށް އ ޅޭ ނ ވަތަ އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅ  މީހެއް ކަމަށް ނ ވަތަ އެފަދަ މާނައެ
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ތ  ވަންޏާ    .ތ ކ ރ ންމަހ ނ ވަތަ  ކަމަށް  ދަްއކައިފި  މައްސަލައެއް  މާއްދާެގ  މި  އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ެގޮގތ ަގއި އެންމެން   ެގހަމަ ޤައ މީ މަސައްކަތެއް   އީ މި މާއްދާ އިޞްލާޙ ކ ރާނަން. އެއީ މިވެސް އިތ ރަށް  ކޮމިޓީގައި

މި ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއެއަޅ ަގނޑަށް    .ކަމަށް ޓަކައި ރައްކާތެރި ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާނެ  އިނޭގ  މިހެން   ،ބަެއއް 

ން ވާހަކަދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ   ފާޅ ކޮށް އެކަމާ ބެހޭ  ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވާ ކަންކަމ ަގއި ޚިޔާލ 

ދީނީ  ؛މި ކަމަށް ޙައްލ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރަން. މި މާއްދާަގއި   ، އެބަޖެހޭ މިއީ ޤައ މީ މައްސަލައެއް ކަމ ަގއި ދެކި

ސ ވާލ ކ ރިޢިލްމ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ކޮބައިތޯ  ބައެއްތޯ  މިތާނގައި  .ވެރިންނަކީ  ކޮންކޮން  ސ ވާލ ތަ ؟ވެސް  އް  އެ 

ޤާނޫނ އަސާސީ ބައްޓަންވެފައި ޮއންނަ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    .ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބަހ ސްެގ ތެރޭަގއި ހިނގައިފި

މ ސްލިމް    އޮންނަނީ  މި ޮގތ ގައިސ ންނީ  ޢިލްމ .  ޤައ މެއްެގ  ރަޢ ޔ ސ ންނީ  ކަންކަމ ަގއި  ހ ރޭވެރިން  އެ  .  ތައް 

ެއކަކ  އަނެކަކަށް ކާފަރަށް ގޮވ މަކީ ެއއީ ކ ރެވޭނެ   އިތަފާތ ވާ ކަމެއްގަ   ރިންވެޢިލްމ   ،ތައް ތަފާތ ވާ ކަންކަމ ަގއިޔ ރަޢ 

  ވެސް ކަމެއް ނޫން އެ ކަމަކީ. ދެން މި   ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. އަދި ިއސްލާމްދީން ދަންނަ 

ޮގތ ަގއި  ކަެމއްެގ  ކަންބޮޑ ވާ  މާއްދާ  ،އޮތީ  ހިމަނަން މި  ކަންބޮޑ ވީ   ވަރަށް  ،ކަމަކީ  ނ ޖެހ   ރައްޔިތ ން   ،ބޮޑަށް 

އެ    ،އެ މީހަކީ ކާފަރ  މީހެއް ކަމަށް ނ ބ ނެވޭ ކަމަށް ބ ނާތީވެ  ،ދެކޮޅ ަގއި އ ޅޭ މީހަކަށްއިސްލާމްދީނާ ފާޅ ކޮށް ސީދާ  

ކަންބޮޑ ވ މަށްރައްޔިތ ން   ،ކަންބޮޑ ވ ން ރައްޔިތ ންެގ އޮތަތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ އެ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  މި   ޙައްލ  

ހިމެ މި  ހިމެނިއިރ ނީމާއްދާ  މާއްދާ  މި  ބަހ ސްކ ރެވ ނ   .  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަބަބ ން    ،ވެސް  މާއްދާެގ  މި 

މީހެއް ހ ރި  ބޭރ ވެފައި  އިސްލާމްދީނ ން  ނ ވަތަ  ކަމަށް  މީހެްއ  ކ ފ ރ   މީހަކ   ކ ރިން    ކަމަށް  ކޯޓަކ ން  ކަނޑައެޅ މ ެގ 

އެކަން އެޮގތަށް    ،ރިންެގ މެދ ަގއި ޚިޔާލ  ތަފާތ  ވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ވީމަވެފ ރ ޞަތ  ދިނ މަކީ އެއީ ޢިލްމ   ށްގޮވ މަ

ޮގތ ން   ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ރައްޔިތ ންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ައއިސްދާނެ  ނ ތަނަވަސްކަން  ކޮށްފިއްޔާ 

އާންމ ންެގ ކޮމެންޓ   އަދި  ހ ރި  ެއކީަގއި  ލިބިފައި  ފެނ ނީތަކާ  ޚިލާފަށް   ،ައޅ ަގނޑަށް  އަސްލަކާ  އިސްލާްމދީނ ެގ 

ޢަމަލޭކަނޑައެ ކ ފ ރ ެގ  ވަނީނަމަ  ބ ނާ  ޅިެގން  ބ ނ ން   ، ކަމ ަގއި  ކަމ ަގއި  ކާފަރެއް  އެީއ  ދިމާލަށް  މީހަކާ  އެ 

 ، މީގައިއޮތީ  މި  އިދެން މީަގ.  އޮތީ  ހިމެނިފައި މި  އިއްދާ މީަގއެ މާ  .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް

ިއސްލާމްދީނާ އަސްލ  ވާހަކައެްއ   ަގއިމީއަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ  .  ކަންދަބ  ލިބޭނެއަ ކ ރީަމ ދެން  ެއކަން  ،ދަރަޖަކ ރ މާއި

އިސްލާމްދީނާ   އީކަރަށް ބާރ ލާފައި އެބަ ދައްކާ މި  ،ވަރަށް ބާރަށް ؛ޚިލާފަށް  ބިލ ަގއި އޮތް ތަނެއް. ޤާނޫނ އަސާސީއާ  މި

ޤާނޫނ އަސާސީއާ ބިލެކޭ،  ހީ  ޚިލާފ   އަޅ ަގނޑަށް  ބިލެކޭ.  ބައްލަވަޚިލާފ   އޮތް    އިމީަގ  ،ލާފައި އިކިޔަ  ، ލާފައި އިވަނީ މި 

މި ؛ބަލައިލީމައެްއޗެއް   ރައްޔިތ ން  ދާއިރާެގ  ގ ޅާ  ވެސް  މިއި  ކަމ ގަ އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،   ކަންބޮޑ ެވެގން. 

  ކަމެއް  ކަންބޮޑ ވާ  އިމީަގ  .އްވެސް މީހަކ  ކަންބޮޑެއް ނ ވޭއެ   އިދިނީމާތައް ައކ ރ ން އަކ ރަށް ކިޔަބިލ ަގއި ހ ރި ވާހަކަ

މީހެއް  އެއްވެސް  މީަގ  ެގހަމަ  އެހެންވީމާ،  އ ފެއްދ މަށް  އިނެތް.  އ ފެްއދ މަށް  ،ފިތ ނަ  މި    ،ނަފްރަތ   މަރަން  މީހ ން 
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މިޮގވާ  ކަމެއް  އީޮގވ މަކީ  ކޮންމެވެސްމި  .ކަންބޮޑ ވާ  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯދަން  ޙައްލ     ބައެއް  ؛ވަރެއްގެ   ކަމަށް 

ހ ންނާނެ އަޅ ަގނ  ބައެއް  ،ފަހަރ ަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް  މި  ޑ މެން  ފަހަރ ަގއި  ޖެހޭނެ  މީހ ން  ތިބޭ  ކަންކަމ ަގއި 

ީމަގވިސްނައިދިނ މ ެގ    އެކަންވިސްނައިދޭން.   ެއއީ  ަގނޑަށް  ޅ  އަ ؛ރިއެބަހ   އިަގޓް ހ ންނަންޖެހޭނެ. ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ. 

އެ ހ ންނާނެވެސް  ކަންކަން  ކަންބޮޑ ވާ  ީމަގ  ،އެހެންނަމަވެސް.  ކަންނޭގ  ވާިއ  ސާފ ކޮށް  ކިޔައިދިހަހ ރި  ނީމަ ކަ 

މީގަ  ނ ފެނޭ  އި  އި އަޅ ަގނޑަކަށް  އ ޅޭ  އިސްލާމްދީނަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑަކީ  ތަނެއް.  އޮތް  . ސްލާމެއް މައްސަލަެއއް 

ވެސް   މީހެއްއިސްލާމީ  އަޅ ަގނޑަކީ  ހ ރި  ކިޔަަވިއެގން  މަޖިލީހ ަގިއ    .ޝަރީޢާ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް 

ހ ރި ކިޔަަވއިެގން  ޝަރީޢާ  އިސްލާމީ  އަޅ ަގނޑ     މަދ ވާނެ  މަޖިލީހެއްގަ މީހެއް.  ހ ރެެގނެ  އިހ ންނަ   އް އަޅ ަގނޑ  

ކަމެ ޚިލާފ   ނ ކ ރާނަންއިސްލާމްދީނާ  އެހެންވީމާ،  އް  ޔަ އެ.  އަޅ ަގނޑ  ީގކަމ ެގ  އަރ ވަމ ން  ވާހަކަ    ެގންކަން 

 ކ ރ ކޮށްލާނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްއިްއޒަތް  ، ޝ ކ ރިްއޔާޝ ކ ރިއްޔާ   އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފ   ،ތެރި މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެްއިވހެންތެރި މެންބަރ . 

 މ ޙައްމަދ   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ނ ަގންނާނެ.  މި މަޖިލީހަކ ން ބަލައެއް  އިމ  ވެސް ަގހަމަ  ،މަނަ  ބިލެއް

 ދާއިރާގެ  މާވަށ މިނެޓ .    8ރ  ހަމަވ މަށް ބާކީ އޮތީ  ަގޑިއި  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ އެއް ؛ދ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންސަޢީ

  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 
 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  ؟ތޯމިނެޓ  ލިބޭނެ ކަމަށް 8ވިދާޅ ވީ އަޅ ަގނޑަށް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި

 
 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސިކ ންތ . ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޕާޓީެގ އެހެން    35ތެރި މެންބަރ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބާކީ އޮތީ  އިްއޒަތް

 ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.   އިދައްކަވަ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަފ ޅ 

 
 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އެހެންވީމާ، .  ސްލާމްދީނާ ޚިލާފ ވެސް އޮވެދާނެ އި  ލ ެގ އެންމެ އަކ ރެއްމި ބިލ  ޯގސް. މި ބި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިތާނަގ ދަްއކަވާފަިއ  ވާހަކަެއއް  ބިލ ެގ  ދިފާޢ ކ ރަން   އި މ ޅި  ބިލ   މި  ނަމ ަގއި  ވަކީލެްއެގ  ާގނޫނީ  އިންނެިވ 

ޖެހޭ. ދަން އެބައަނބ ރާ ެގން  ބިލ    މި  .ބިލ  ޯގސް  މި ؛ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ވަރަށް ޯގސް

ނެއްޓޭނެ ހަމަ އެއް  ން މިރިޓީޖޯމެ   ދ ެގއަދި މިއަސަރ ކާރ ން   މިއަދ  މި   އިވެހިރާއްޖޭގަ ދިތް ވެސް ނެތް.  ޮގ  ބިލ ން 
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ތި  ޢަމި ސަރ ކާރ ެގ  މިއަދ    ؛ޑ  ދަންނަވާލަންނ ަގއަޅ  ޔިތ ންނަށް  ރައްބ ވެތި  ދިވެހި ލޮ ބަލަމ ންދާ    މަންޒަރ  މަލ ތައް 

  މި ބިލަކީ.. ؛ ރައީސް ރިތެއިްއޒަތް !ވާ ކ ރައް ޖ އަމިއްލައަށް ޖަ  !އްވާކ ރަ ށް ޖަޖ ލައައްއަމި ބޭފ ޅ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙްމަދ  ސަލީމް.  ންބަރ  އަެގ އިްއޒަތްތެރި މެދާއިރާ ދަފ ށީއޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ  ސަލީމް ޙްމައަ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަފ ށީއޭ

ބޭނ ންވޭފ އެންމެ    ސް.ރައީ   ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   އަހާލަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފ ރަތަމަ  ރަތަމަ  އެންމެ  ސް  ވެ ، 

  ؟ސްރި ރައީ އިްއޒަތްތެ ،އިދީފަްއތޯ ނ ންވޭ ޕީ.ޕީ.އެމަށް އޮތީ ކިހާ ަވގ ތެ ބޭންއަޅ ަގނޑ  އަހާލަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންބަރަށް.  މެ ރި ތެސިކ ންތ  ިއއްޒަތް 5މިނެޓާއި  5 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ  ސަލީމް ޙްމައަ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަފ ށީއޭ

ލިބޭޕީ.ޕީ  ތޯއެއީ ައޅ އްޒަތްތެއި  ، އްޔާ ޝ ކ ރި ؟އެހެންތޯ؟ ވަރަކީ.އެމަށް  ރަީއސް.  ދަންރި  އޮތީ  ނަަގނޑ   ވާލަން 

ތ ަގއި ހަމަ ޤަޤީ. ެއކަމަކ  ވެސް ޙަހިނގައްޖެ ދެކެވެމ ންހަކަތައް  ވަރަށް ތަފާތ  ވާކަ،  ވާހަެގ ތެރޭަގއި މި  ންމެއަޅ ަގނޑ 

ދަންނަވާނަ ބިލަކީ  ،މަރަނަގޅަށް  މަކަރ ވެރިކަމާޙަޤީ  ިމ  ވެސް  ޮގތ  ލަތްތެހީއި  ޤަތ ަގއި  އޮތް   ަގއިރިކަމ ެގ  ެވއްދިފައި 

ްއ ނެއެހެން  . ރެކޭެއއީ ކާފަ  ،މަށް ކާފަރެކޭ ބ ނީ އަދިމާ  ލެއް ނ ކ ރާނެ މީހަކާްއެވސް މީހަކ  ަގބޫމެން އެަގނޑ ައޅ ބިލެއް.  

އެ ބ ނި މީހާ   ،ޔާއް ޖެވެއްފަރ ވާނެ. އެ މީހާ ކާފަރ  ނ ފި ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެވެސް ެއކަކ  ކާނ ބ ނެވޭނެ. ކާފަރެކޭ ބ ނެ

ޤީ ޙަޤީ  ، ންެއއް ނޫ ނ ބ ނާނެ. އެންވީމާ، ެއހެންނެއް އެްއވެސް މީހަކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެއެނގިއްޖެ   ؛ނެފަރ ވާކާ

ރީތިޞަދަކީމަޤް ވަރަށް  އެއީ  ތަންކޮޅެއް.  ފަކޮށްލާ.  އޮތް  މ ޅިދެން  އި  ހަމަ  މީެގހ ރީ  ހީލަތ ން  މަކަރާއި  ތެރެއިން  ން 

  ަގނޑ އަޅ  . އެހެންވީމާ،  މަމިީއ ހަ  ަވިއެގން ހިންޭގ ޢަމަލެއްކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ރާ ނ ން ތާކަށް މިބޭ  ލާފައި އެހެން

 މެން ަގނޑ އަޅ   ؛ޒަތްތެރި ރައީސްލަން. އިއް ވާގޮ   ަގނޑ އަޅ މި ބިލ  ހަމަ ވަގ ތ ން ބޭރ ކ ރ މަށް    ،ވެސް މި ދަންނަވަނީ

މީމެަގނޑ އަޅ  އި  ަގލެއްހާއެްއވެސް    ،ވިސްނަންޖެހޭނެ ހަމަ  ހ ންތައްންެގ  ދިޔައީކީ  މި  ދީނީ  މަރ ވެެގން  އެކަނި 

ނޫންފަހަނަހައްދ  މަރައެިގނެއް  މީހ ން  މަ  ޔާސީ ސިތޯއިކޮބަ.  އެޅި  މީހ ންރާލިޮގތ ން  ްގރޫޕ ތޯއިކޮބަ ؟   މަރާލި ތަކ ން   

ވާއެހެންވީ ؟ންމީހ  ކޮން  ދަްއކަނީ  ތި  އިމާ،  ރައީސްރިޒަތްތެއް ހަކަެއއްތޯ  ތެރެމެަގނޑ އަޅ  ހެންވީާމ،  އެ ؟  އިން  ންެގ 
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މިއީއަފްރާޝީ  ރ.ޮގތ ން ޑ  ސިޔާސީ ޮގތަކ ންތޯމް  ކޮން  ައވަ  ދީނީ ؟  ކ  ؟ލީ ށްރަކޮހާޮގތ ންތޯ  ތިބި  ށްވެރިންނަށް އެ 

ދީނީލާބަ މީހ ންނަކީ  އެ  ބަ  އިރ ަގއި  އަިއ  އެޮގތ ން ނޫން  ސިޔާސީ ؟ެއއްތޯޮގތ ން  މީހ  ؟އައީ  ތޯ  އެހެން   ންނާ ދެން 

ކިހިނެށް  ދިމާލަ އައީ  މީހ ންތޯރީގަ މާރާމާ  ޕ ްގރޫ ؟އްތޯމި  ކިތަްއ  ހ  ؟އި  މި  މީހ ންތޯ  ހައްދ ފަހަނައެޅި  ރިހާ ދީނީ 

 ކިޔަިއެގން މި ދީނޭ  ،ިއެގންޅ ވަ ގ  ދީނާ، ހަމައެކަނި. އެހެންވީމާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯމިއީ ވިސްނަ ؟މަރާލީ  އެންމެން

ވާހަކަ ޙަ  ،ދައްކާ  ހަމަ  އ ޅެނީ  މިމި  ހަދަން ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ރ ޤައ މައ މ ަގއި ސެކިއ ލަޤަ  ޤީޤަތ ަގއި ވެސް  ކަށް 

ކަމެ މިއީ.  ފަށާފެށ ން  ނ ރަްއކާކޮށްއް  ވަރަށް  އަންނާނީ  ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  .އިރ ަގއި  ފަށާ  ،   ކ ޑަކ ޑަކޮށް  ނީ. ވަރަށް 

ދިޔައީކަންޅ އަ  ށްދަބ   މިސާލަކަށް ކިހިނެްއތޯ  ފެށ ނ އިރ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ކ ރަން   ޢަލައިހިއްސަލާްމެގ  އިދ ރީސް ؟އެންމެ 

  ަގނޑ އަޅ  ދެން   ؟ދައްކާނީލަ ވާހަކަމިކަހަ  ނެއްތޯމިނެޓ ން ކިހި  5.  ވެސް ކިޔޭނެމި ނ ދ ވަސްވަރ ަގއި އެކަން ފެށ ނީ.  

ފެދ ނީ. އ ބ ދެއް    5ދިެގން އައިސް  ފެތައް އ ޒަމާނ ަގއި އެ ބ ދ   ންމެ ފަހ ން އެވެސް. އެ  މެއް ނޫން މިއަށް ދާކަށްނ ބޭ

ވަ ައޅ ވެށް  ރައެއީ  އެ  އަޅ ވެރިންތަކެއް.  އިބިލީސްޒާހިދ   ނަމ ަގއި  ަވދެެގންޠާއިޝަ  ،ރިންެގ  މީހ ން   ޮގސްެގންނާ  ެއ 

.  ކަންކ ރާކަށް ނޫންޅ  އަށްދަބ ވެސް  ށް ޞަދެއްަގއި ެއކަން ކ ރީ. އެްއޮގތަކައް ހެދީ. އެ މީހ ން މާތް މަޤްބ ދ ތަކެ   ވާލައް

މާ ފަހ ންގަ އެތައް  ،  ހ ންފަ  އޭެގ  އެނޑަކަށްަގތްާގ  ،ރ ނެއް  ނޫ  އް  ފަހ ން  އަހަރ   ޢަލައިހިއްސަލާމް ޙ ހާސް   

  މް ލާސައްހި ޢަލައިޙ ނޫ ؛ޔެނި ދ ށް ޮގްއސަ. މ ޅިސިސްޓަމަށް އަޅ ކަންކ ރާ  ޔެ ބ ދައިރ ަގއި މި އޮތީ މ ޅި ދ ނިފޮނ ވި

މީއިން  މްލާސައް ހިޢަލައި  ޙ ނޫ ؟ކީކޭތޯ  ،މްއްސަލާޢަލައިހި  ޙ ނޫ  ހ ރިއިރ . އެ  ބ ދަށް  ކަލޭމެ  ،ންނަށްހ ޒާރ ކ ރެއްވި  ން 

އިސްލާމްނ ކ ރާށޭއަޅ ކަން ކަލޭމެން  ނިވާ.  ދެން  ދ ޢާއަށް   ެގފާނ ނޫހ   !ވާލަބައްއިވިސްނަ  ކަންށޭ.   ކ ރެއްވި 

ންެގ ތެރެއިން  ރ ކާފި  !އޭސްކަލާކޯރަ ައޅ ެގ ވެރި  ، ޅ ިވއޭވިދާ  ެގފާނ ޙ  ނޫއަދި    ކާފަރ ންނާ ދޭތެރޭގައި.ބައްލަާވ  އިވިސްނަ

އި ވެސް  އެކަކ   ނ ބަހައްޓަވާބަރަސްކަހަމަ  ބިންމަތީަގއި  މި  ެވސް.  !ނދޭލާނެގ  އެކަކ   ހަމަ  ދ އެ  ކާފަރ ންެގ  ޢާ  

މާތް   ނައ ކޮޅަޙ ނޫهللا އިޖާބަކ ރަްއވަިއ  އެެގފާނ ެގ  ފިށް  މީހ ން  ނެތިރ ނ   އެންމެން  ދ ނިޔެ ދިޔަޔަވަިއ  ދެވަނަ އައީ.   ށް 

 ށްނަފަރ ންކާމިހިރީ އަޅ ަގނޑ މެން  މާ،  ވީހެންއްޗްއ ދިޔައީ. އެ އެ ރޭދި  ހ ރިހާ  !ބައްލަވާއި ީއ. ނިކަން ވިސްނަޖީލެއް އަ

ތާރީޚ ން އަރީހިމިކަން  ތްޮގ  ވީމަ ވާ އެހެންވީމާ  ދިމާިއއްސަ.  މީހަކާ  ފައަ،  . ނެވޭކޮށް ނ ބ ނެހަސޭށް ކާފަރެކޭ އެހެން 

ވާ ރަނަގޅ   އިއްފިބ ނެއީ  އެ .  ހަކައެއްތިއީ  ޖެހޭނެ.  ެއއްކޮޅެއްަގއި  ކޮންމެވެސް  ރައީސްޒަތްތެ އްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ރި 

، 2004ތަނަށް     ޯގސްވެެގންދިޔަީއ ފާޑެއްެގ ޑިމޮކްރަސީއެކޭ ކިޔައިެގން މިއ މ ޤަ  ަގިއ މިތ ޤަޙަޤީ  ،ންޖެހެނީލަވިސްނާ

ފެށި  2000 ތެރެމަޝްރޫޢ ފެށ ނ   އެ  ެގން  އިން  އައިެގ  ލާފައި  ސިސްޓަމ އިން  މިތަނަށް  ޯގސް      ވީއަންނަންވީ. 

 އެޮގތަކީ.    އިއައީ މިތާ މައްސަލަޖެހިެގން  ސީެއއް. އެ އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރަސީއެއް. ިމތަނަށް ެގނައީ ހ ޅަނގ ެގ ޑިޮމކްރަ

މައްސަ މިތާ  ޑިމޮކްރަ   .ޖެހ ނީލަހިސާބ ން  ކ ރީ ސީއަ ހ ޅަނގ ެގ  މާ  ޒަމާނ ކީ  އަބޫޖަހ ލ މެން  ވެގަ ަގއި  އޮތް  އި  ސް 

ރައީސްތްތެޒަިއއް  ސީެއކޭރަޑިމޮކް ބަރ   ސެޕްޓެން  12ތާރީޚ  ވެސް ދަންނަަވއިލާނަން.    އަޅ ަގނޑ  ؛ަގއި . އެ ޒަމާނ  ރި 
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  ލިސް މި މަޖިއި  ގަ އްކާަގއި ބޭްއވީ. މައްކާ ިއ. މަަގއެއް ބޭްއވި މައްކާ ސާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްއަހަރ   ވަނަ    622

ބަެއއްތޯކ ރީ   އޮތް.  6ލީހ ަގއި  މަޖި؟ ކޮން  ތެރެބީ ޤަ  6  ޤަބީލާ  ޤައިލާެގ  ކޮންމެ  ނ   2ބީލާައކ ން  ން    3ވަތަ  މީހ ން 

ނަާގފައި  މީ މީހ ން  ތިން  ނެީގ.  ރައީ ހ ން  ބެލެހެސްމަޖިލީހ ެގ  ކާކ ތޯކަން  ައއީޠާޝައި  ؟އްޓީ  ކާކ ެގ ނާ. ޝައިޠާނާ   

ވާހަކަދެމީހ ދެން  އެްއކަލަ  ؛ އީއަ  ؟ސިފައިަގއިތޯ ހ ރަސްއަޅާންެގ  މީހެއި ރަދ ކަނަޖި ؛މީހ ންެގ  އްކ މަށް  ެގ އް ެގ 

އެންމެ  ؟ތެރި ރައީސްިއއްޒަތް  ބައިތޯނ  މައްސަލައަކީ ކޮޅ އިނީ ޝައިޠާނާ. އެންމެ ފ ރަތަމަ ހ ށަހެ ައއިސް  އިަގއި  ސިފަ

ހ ތަރަފ  ރަސޫލ   ނީޅ ށަހެމަ  ވަهللا ލައްޞަ  ބޭރ ކޮރަ  ސައްލަމަޢަލައިހި  ދެވަނަށްލަށ ން  ހ ށަހެއަން.  ޭގަގިއ  ޅ ށް  ނީ 

އެ   އަބޫޖަހ ލ  ؟ކާކ ތޯ  ހެޅީއަވަހާރަކޮށްލަން ހ ށަ  !ލަބަނާހާރަކޮށްލަން. ިވސްއަވަ  ،ނީޅ ހެހ ށަށް  އަނަވަބަންދ ކ ރަން. ތިން

ކަ. އެހެންވީމާ،   އެ ބ ނީ ރަނަގޅ  ވާހަރޭއެ ސޮ  !އާނ؟ ޠާނާ ބ ނީ އިޝަ  ،ސް. ބ ނީމަ ކީކޭތޯ އިބިލީހެޅީމައްސަލަ ހ ށަ

ވަهللا ލަރަސޫލ  ޞައް ހެދީ  .ށޭލާހާރަކޮށްވައަ  ޖެހޭނީ  ލަމައްސަޢަލައިހި  ރަސޫލ  ޞައްލަމީ  އެ  ؟ކިހިނެއްތޯ  هللا ހ ން 

ވަޢަލައި ތިއްބަވާށައިވައި  ެގކޮޅ ަގެގ  ސައްލަމަ ހި  ރޭހާވަ އަ   ެގން  ރޭވ ން  ވީރަކޮށްލަން  އެ    ވަތަޢާލާހޫ  ޙާނަސ ބ هللا . 

ُ  .އްވީ ކ ރެބާޠިލ  ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ    ۖ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر َّللاه  އްޖެޅ ވެ ން ވިދާއެއް ބޭފ ޅ ބަ މެންނަށް މިތާދެން އަޅ ަގނޑ   .َوَّللاه

 ަގދަ... ؟ވީ އްތޯނެސްނޭހީމަ ކިހިބަ  ނ ފިރ ޢައ  .ހަކަެގ ވާޅ ންއާއި ބައެއް ބޭފ ފިރ ޢައ ނ ެގ ވާހަކަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ؛ޖެ. ައޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ  މި ބަލައިލަނީ ެވއްވެސް ހަމަ  ެގ ވަގ ތ ސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމ  ތ  ވެެގ ވަގ ރ ތެރި މެންބަތްޒައިއް 

މެން ވާހަޑީ. އެމް  ،ބަރ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ން  ަވގ ޅ  ފ ކަ.ޕީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތެރެދެއްކެީވ  އެމް.ޑީ.އިތ ެގ  އި ގަ ޕީ ން. 

އެބަ އިތ ރ   އެދިަވޑަިއެގންފައި  އަދި  އި ތިްއބެވި  މެންބަޒަތްތެއް   ބޭފ ޅ ން ރި  އެ  ފ ރ ޞަތެއް ރ ން.  ދެނެއް  ނަކަށް 

ހަމަވ ޑީ.ޕީ. އެމް  ަގންނަވާނެނ  ލިބިވަޑަެއއް ަވގ ތ   ޖޭންމ ެގ  އެބައޮ.ޖޭ،  ށް.ޕީއަ.  ބާކީ  ަވގ ތ   ބާޕީެގ  އަދި  ކީ  ތް. 

ދޫ  އިސް  ،ބަރ  މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި ފ ރަތަމަ ޖ މްހޫރީ ޕާޓީ، އަޅ ަގނޑ  ތް. އެހެންވީމާއޮ ެއބަތ ގ ންެގ ވަ ޓ ންޑިޕެންޑެއިން

 .  ލީ ޙަމީދ  ޢަރި މެންބަރ ތެެގ އިްއޒަތްރާދާއި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ލީ ޙަމީޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫއިސް

އި  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ޕާރީޖ މްހޫ ؛ރަީއސްޒަތްތެރި  އްރަީއސް.  ކިހާއަޓީ  ވަގ ތ   މި  ރައީތެއިްއޒަތް ؛ށް  ސް،  ރި 

 ؟ ލަން ހަކަދަްއކާވާތޯ  ތްއް އެބައޮހާ ވަގ ތެކިޑަށް  ން އަޅ ަގނނ މަ ސާފ ކޮށްލަން ބޭހަޑ  ނ އަޅ ަގ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ކ ންތ .  ސި 30ބާކީ އޮތީ ޖޭ.ޕީައށް  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ލީ ޙަމީޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫއިސް

 ދެްއކެވީ.  ކަވާހަމިތާ އެންމެ ބޭފ ޅަކ  ކަންނޭނެގ ނީ ޑަށް ހީވައަޅ ަގނން  ފަރާތ ެގ.ޕީހިތ ން ޖޭޅ ަގނޑ  އަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

ބޭފ ޅާ  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ސިޔާސީ  ިއއްޒަތްތެރި ؛އެ  ތެރޭޕާޓީ   މެންބަރ   މަޝްވަރާގަ ެގ  ާއންމ ކޮށް  ށްެގން  ކޮއި 

ކަ  ސީސިޔާ ަވގ ތެްއެގއިޅިފަޑައެ ނ ޕާޓީއަކަށް  ތެރެވާ  ޕާން  އި  މެންޓީެގސިޔާސީ  ބަހާލަ  ަވގ ތ   ތެރެއިން  ނީ. ބަރ ންެގ 

މެންބަރާއި  އިއް  އިއްޒަޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އޮތެތްކެންދޫ  މަޝްވަރާކ ރައްވާފައި  މެންބަރާ  ށް  އަ ހަމަހަމަ  ،ތްނަމަރި 

އެއިބަހަ އި ނަމަެވސްހެންލެވ ނީސް.  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ  ޙ ސައިޒަތްތެއް ،  ޢަލީ  މެންބަރ   ވަޑަިއެގންރި  އެ   ؛ނެވީން 

ވަޑަ   !ލަްއވާތިމަޑ ކޮށް ވާހަ  25މިނެޓާއި    4  ،ިއެގންނެވީއެ  އެހެންކަފ ޅ ސިކ ންތ   ިއްއޒަތްވީމާދައްކަވާފަ.  ރި ތެ، 

 ސިކ ންތ .  30ބަރަށް ބާކީ މެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ލީ ޙަމީޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫއިސް

އެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި ؛ދެން  ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެަގނޑ އަޅ    މި  ޮގކޭ   މިހާތ ަގއި  މައްސަލަ   ބިލ ެގ 

ރާއަށް ވަޝްތ ންެގ މަަގއި ރައްޔިދާއިރާ  ފޮނ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ފ ޅާ  ހަށްމި ބިލ  މަޖިލީ   ނީއ ޅެ  މި  ވެެގންވަރޝަލް ކޮންޓްރާ

ހ މެޑ ަގނ ޅ އަ މަސައްކަތްކ ރަްއވަ  ،ނަމަ  ވާލިޅ ން  ޖަމ މ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދީނީ  ެގންދަވާ  ދީ  ތަކާއިޢިއްޔާން  ނީ އަދި 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ނަމަ  ލީހަށް މި ބިލ  ެގނެވ ނ ނަށް މި މަޖިން ޑ މެނއަޅ ަގއެކީަގއި    މާލ ރ ބާ އްއެރިންެގ ފ ރިހަމަ  ވެމ ޢިލް

އި ބިލ   މި  ިއޞްލާޙ ތަކަކާހީވަނީ  ފަސޭހަކަމާނ   ތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާކީ އެ  ލައި  ދިޔައީސް  ެގންވި ކ ރެސް ަގއި 

ށް އަންނަންޖެހޭ  ދަކީ ވ ޖޫތ ަގިއ ިމއީއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން  ޮގ  ތްހާރ  މި އޮމިބިލ     ސް، މިކަންނޭނެގ. އެހެންނަމަވެ

ަގބޫ މަްއސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމައްވ ޖޫދ ަގއި ނެތް އެތަ ބ ން  އް ނޫން. މީެގ ސަބަބިލެ ިމ ނީރަކ ލ ށް އަޅ ަގނޑ    .

 ... ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހާރ  މި އޮތްބިލ  މި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނަން.  އަރ ވާފ ރ ޞަތ ޑ  އަޅ ަގނނިންމާލަން  ންސްސެންޓެތި  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ލީ ޙަމީޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫއިސް

ޑ މެން  އަޅ ަގނ  ދ ަގިއ ނެތް އެތައް ަމއްސަލަތަކަކާ ތ ަގއި ވ ޖޫޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ  މިހާރ  މި އޮތް ބިލ     އާދެ! މި

ބަދަލ ަގއި މީެގ ސަބަމ ންޖެހޭނެ. މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ހަމަހަމަކަން ެގނައ މަތިލާކ ރި އިތ ެގ  ށް ކަމަ  ރ ވާނެބ ން ހަމަނ ޖެހ ން 

މިދެ  އަޅ ަގނޑ  ސަބަބ ން  މީ  ،ދެންނެވީމި  ހެން  ކެނީ.  މީހ ންނާއަޅ ަގނޑ ެގ  ވިސްނައިފި  ދަޢ ވާކ ރަ  ދޭތެރޭ  މެން  ން 

ވަންޏާ ހިއެއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަ   ،ކަމަށް  އިޖެނެރަލައ ޓަރ  ކިޕްރޮސި ކަށް  ލިބިެގންދާނެތެ ވަގ   ތ ރ ކަށް  އިތ އް   ރ ހެންނެއް 

 ...ކ ރާކަށެއް. މީެގ ސަބަބ ން  މަސައްކަތެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވިލިނިގލީ  ؛ެގސްދޫ ދާއިރާލ ތ   ،އަރ ވަނީމި  މިހާރ   ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ދެ!  އާ

 ށް.ދ  ޙ ސައިނަޢ ންބަރ  ސަތްތެރި މެްއޒަދާއިރާެގ އި

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވާމެންބަދާއިރާެގ  ވިލިނިގލީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހަމަޅ ަގނއަޝ ކ ރިއްޔާ  އެ ؛ޑ   ވަގ ތ ކޮޅެްއކަން  ކ ޑަ  އޮންނާނީނަވރަށް  ވެސް.   ޭގ 

ފ ރ ޞަ  ،އެހެންނަމަވެސް މި  ހަމަ  ބިލާތ ައޅ ަގނޑ   މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ޠ ލަޤަށް  މ   ަގއި  ވާހަކަ  ކޮދެ  ވެސް  ޅ  

ޤާނޫނ ައސާސީެގ   އެއީ  މާ  10ފާހަަގކޮށްލަން.  ވަރަށް  އްވަނަ  ދިވެހި  ސަދާަގިއ  ބަޔާންކ ރޭ  އެބަ  ތ ެގ  އ ލަދަރީޙަކޮށް 

އިސްލާމްދީކީނަދީ މަޖިލީއަ  ކަމާއި   ން  މި  އެފާހ ން  ދި  ހަހަތަރަ  ސްކ ރަންވާނީ  ތެރޭަގިއކަން.  އި ކީަގއެއެއާ   މަިއެގ 

ބޭ  އަޅ ަގނޑ  ެގންދި  އަރ ން  ކާރ ސަ ؛ނ ންފާހަަގކޮށްލަން  އަނބ ރާ  ބިލ   ބޭނ މި  ިވޔަސް  ވިން ދަން  ިމ    ،ކަމ ަގއި 

މަޖިލީ  ބިލ   މި  ފ ރ ހާލަތ ަގއި  ެގންދިއ މ ެގ  އަނބ ރާ  ނެތީޞަހ ން  ނެތް  ،މަތ   ފ ރ ޞަތ   އެހެންނަމަވެއެ  ސް، ކަން. 

ވެސް ހަމަ   އަޅ ަގނޑ   އަށްކަދެކެވޭ ވާހަ  ށް މިކަމަ  ޅިހަށް ހ ށަހެބިލ  މި މަޖިލީތ ން މި  ރާހޫރިއްޔާެގ ފަރައީސ ލްޖ މް

 މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ވޯޓ    ،ނަ ރައްޔިތ ން ގި ރާއްޖޭެގ  ،ން ރަަގބޫލ ކ   އަޅ ަގނޑ . އެއީ  އިންކާރ ކ ރަން

ލި ލީޑަރަކަށް  ހަމައެކަނި  ބިއެއް  އިފަިއވާ  ޞާލިޙްބްރާލީޑަރަކީ  މ ޙައްމަދ   އެހެންހީމް  ބަސް ތ ރައްޔި،  ވީމާކަން.  ންެގ 

އެ ަގބޫމަނި  މިއަދ   ބިލާ ؛ންކަފިއިކ ރައްވަ ލ ކ ފާނ   މި  ތެ  ަގބޫލ ކ ރައްަވއިެގން  ޕާޓީެގ  ވަގ ތ   މި  ޮގތެްއ  ރޭ މެދ   ަގއި 

 . އްޔާ ރިރަން. ޝ ކ ަގއި ފާހަަގކ ތ ރ ޞަމި ފ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ ން ނިމިފައިވާކަ

 

 :ކެވ ންހަކަދެއް ތ ން ވާސަޔާރި
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ދާއިރާެގސްލ ތ   އްޔާ.ޝ ކ ރި ިއބްރާހީމް  ްއޒަތްތެރި  އި   ދޫ  މެންނަސީމްމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިހ ބަރަށްފަ.  މި  ޓީ   

  ވާހާނަން. ހ ށަހެޅިފައިށް އަޓަ ށް ވެސް ވޯޕޯޓަން މި ކޮމިޓީ ރިމެއަޅ ަގނޑ ޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ނިމ ނީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ރި

  .މެންބަރ  ތްތެރިޒައްަގިއ. އި   4:15 ޓަށް އަހާނަންއިޞްލާޙާެއކ  ވޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނަސީމްމެންބަރ  ިއބްރާހީމް  ސްދޫ ދާއިރާެގލ ތ 

ިއއްޒަޝ  ރަީއސްތްތެކ ރިއްޔާ  ބިލާ  .ރި  ދީނީ  އަޅ ަގނޑ ތ ން  ޮގ  ބެހޭ  މި  މަޝް  ވެސް  ރާކޮށްލިން  ވަޢިލްމ ވެރިންނާ 

ޢި  ތިރީހަކަށް  ހ ރިހާ  ންލްމ ވެރިާގތްަގނޑަކަށް  އިއްތިފާޤ ވެނާ.  ވެސް  ެއީއ    ، ަވޑަިއަގންނަވާޢިލްމ ވެރިން  ނަފްރަތަކީ 

ޢަމަލެންހ އްޓ ވެ ބާރ އައީ އިސްލާމްދީން އެކަމައެ  އްކަން.ޖެހޭ  ބިލ  އޮތްވެހެންނަމައެ   ން.ކަޅާ ކަމެއް ނޫންށް  މި   ސް، 

  ، ރަންހަަގކ ފާ  އަޅ ަގނޑ ވެެގންދާ ޮގތަށް އޮތްކަން  ެމއް ދިމާެގ ބަދަލ ަގއި އެހެން އެތައް ކަރަތ  ހ އްޓ ވ މ ން ނަފްތ ޮގ

ނަންބަރ ަގއި ެއ    1  ެގވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  124ޚާއްޞަކޮށް    ،ސް. ެއޮގތ ންވެވެސް އަދި މިހާރ ރ   ނ ވިއިފޮ  ންރ ކާރ ސަ

ތަކީ  ތެރި ކަމެއް. މި ަވގ ކަމަކީ ެއއީ ވަރަށް ނ ރަްއކާ  އެ ؛އްވެފައިވާ ކަމެތ ފާ ތަޔ ލްމ ވެރިންެގ މެދ ަގއި ރަޢ އޮތް ޢި

އަންހެނ ން ވަލީ   ،އިޑްކ ރަން އެއް ބަޔަކ އެބަ ވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް ސ އިސަ   ލްމ ވެރިންޢި  ،ނަށް ބަލާއިރ ވެރިންޢިލްމ 

ނަމާބަޔަކ   އެއް  ކަމަށް  ނ ޖެހޭނެނަަގން ދ ަވސްވަރ   ޙައިޟ ެގ  ވަކާލާތ ކ ރަމ ން،  ބަޔަކ   އެްއ  ކަމަށް  ދާ  ދ ކ ރެވޭނެ 

ޢި އެ  ރަޢ ދ ވަސްވަރެްއަގއި  ސިޔާލްމ ެވރިންެގ  ބިނާކޮށް  ސިޔާސީޔަށް  މީހަކ   ވާހަ ސީ  ދަްއކާ  ޕޯޑިއަމްަގއި  ެގ  ކައި  

ޑ   ވާހަކަ ދިފާޢ ކ ރާ މީހ ންނަށް އަދަބ  ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮ  ެގއޭނަ  ،ލިބިނ  ދަބ   އަށް  އަން އޭނަބ ސަބަ

 ެގން މިއަށް ރަނަގޅ ...އިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރެވިދާ ން ފ ޅާންމެންވީމާ، އެމައްސަލަެއއް. އެހެ

 

 :ކެވ ންދެއް ހަކަތ ން ވާސަޔާރި

ނީ އިލާނަން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މަސަްއކަތް ފަށާމެން މެދ ކަނޑައަޅ ަގނޑ ރި މެންބަރ . މި ވަގ ތ   ޒަތްތެއިއް   އްޔާރިކ ޝ 

 .  ންހ ރި ކަންކަމ  ވޯޓަށް ެއހ މަށްެގ  ިމއަދ  ގައި  4:15

 

 {އަށް   16:20އިން  15:53 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

  (هللاހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ ލީމަޖި ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ހ ރި ކަން   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 7

 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 12 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

45 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ރަތަަމ ވޯޓ އޮތް. ފ ކަެމއް އެބަ  5  ތެރޭަގއި ށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމ ެގ  ދ  ވޯޓައަމި`.  

އިއް ގައްދޫ ދާ މެންއިރާެގ  ހ ށަހަޅ ޒަތްތެރި  އާމްދަނީން )   2019/25ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވާފައިވާ އްބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  

ޮގތަށް މަޖިލީހ ން    މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމިެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް،  ެގނައ މ ށް ިއޞްލާޙ (އަނެގ މ ެގ ާގނޫނ ޓެކްސް

ޮގތަކަރ ކ ފާސް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން.މާމެދ   ވޯޓ ދެްއވ ން  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ށް 

ދާއިފ ތިމަރަ ޢަބްދ ށީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެޝިންަގ  ެގޔާޟްރިهللا ރާެގ  ވާ  އި ވޯޓ   އ ޅޭ  ހަކަ  މައްސަލަެއއް 

ްއވ ން  މެންބަރ  ވިދާޅ ވެދެ  ދެއްވާ ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ، ވޯޓ ހެންވީމާ އެޭމޒ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ.    ރީކަމަށް އިދާފައިާވ  ވިދާޅ ވެ

 .  ންނަ ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވީފެބަރ . ރި މެންޔާ ިއއްޒަތްތެ ޝ ކ ރިއް  އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

    ބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ މެންއިރާެގ ގައްދޫ ދާ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 48    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 41    ދަދ : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަފެންނަ 

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    42     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 41؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރ ވޯޓ ދެ އަދަދ ްއވި  ވޯޓ ދޭން .1 ؛ންެގ  ޮގތަކަށް  ބޭވަކި  ކަމަށް    ވޯޓ ަގއި   މެންބަރ .  1  ވޯޓ ދެއްވީނ ންނ ވާ 

 ފާސްވެއްޖެ.  ،އެހެންކަމ ން. 22؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 42؛ ެގ އަދަދ  ބައިވެރިވި މެންބަރ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަރ ކާ  2ެގ  ދ އަމި ވޯޓ .  ފަވަނަ  ދާ  ،ރާތ ންރ ެގ  ޙަސަން އިރާ ދިްއަގރ   އިކްރާމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގ 

ދިވެހިރާއްއި ހ ށަހަޅ އްވާފަ ތަފާސްވާ  ދިރާ ހިސާބ ެގ  ޖޭެގ  ތަރައްޤީ ސާކޮބިލ   ޤައ މީ  ނިންމި ކޮމިޓީ  ިއެގތަރިކަާއއި  ށް  ން 

ފާސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ން  ފެ  ޮގތަށް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓ މެދ   ޮގތަކަށް  އެދެން.  ދެްއވ ން  ނިވަޑައިަގންނަވާ 

ްއވ ން  ދެޮގތެއް ވިދާޅ ވެ  ޟް ވޯޓ  ދެއްވާރިޔާهللا ޢަބްދ ޒަތްތެރި މެންބަރ   ރާެގ އިއް ށީ ދާއިތިމަރަފ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

 !. އާދެނަ ކަމަށްފެންއެދެން. 

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

    މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ެގއިރާ ދިއްަގރ  ދާ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 53    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 49    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    49     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާރިޔާސަ
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 49؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 53؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި     މެންބަރަކ  ނެތް.ވޯޓ ދެްއވިނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ރަކ  ނެތް.ްއވި މެންބަވޯޓ ދެ

 ފާސްވެއްޖެ. . 25؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 49؛ ންެގ އަދަދ މެންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ  ނަންބަރ  ާގނޫ  ،ވާ އިރީރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަ ބަރ  ޙަސަން  ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންމަތިެވރި ދާއިރާ  ،ކާރ ެގ ފަރާތ ންރ ސަ

މެދ )  2013/6 އަދި  ިވޔަފާރީ  ކ ދި  އިޞްލާ(އަާގނޫނ ެގ  ފަންތީެގ  އިެގނައ ޙ  ށް  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ދީ  ޞާޤ ތިމ ެގ 

ޮގތަށް ނިންމި  މަޖިލީހ ކޮމިޓީއިން  މެން  ފާސްކ ރ މާން    އިްއޒަތްތެރި  ފެނިވަމެދ   ޮގތަކަށް  ބަރ ންނަށް  ޑަިއަގންނަވާ 

 !ންނަ ކަމަށް. އާދެފެ ،ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއި ތިމަރަފ ށީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ދެްއވ ން އެދެން. ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ރީރ ބަރ  ޙަސަން މެންެގ މަތިވެރި ދާއިރާ  :ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 53    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 52    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    52     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޒަ

ޒަ
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 53؛ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި     މެންބަރަކ  ނެތް.ވޯޓ ދެްއވިނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ރަކ  ނެތް.ްއވި މެންބަވޯޓ ދެ

 އްޖެ. ފާސްވެ. 27؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 52؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ    ާގނޫނ ޑިއޮ)   2007/4ާގނޫނ   މާއްދާަގ  2ެގ  (ޓ   އޮމަތީ  ޮގތ ގެ   ވާއި ވަނަ  މަޤާ  ޑިޓަރން  މަށް  ޖެނެރަލްެގ 

ނިއަލްފާ ޙ ސައިން  ައއިޟިލް  ގ،  އި  މާްއވ ކ ރެއްޔަން ޢަ،  ފަޔާޒް  މެންބަރ ންމެދ   ފެނިވަޑައްޒަތްތެރި    ނަވާ އިަގންނަށް 

ވޯޓ  އެދެންޮގތަކަށް  ނިޔާޒީ. ޙ ސައިން.  ދެއްވ ން  ދާިއރާށިމަރަފ ތި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އިްއޒަތްތެރިެގ  މެންބަރ    ،  

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 66    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 63    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    63     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  44      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 63؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 66؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި     މެންބަރަކ  ނެތް.ވޯޓ ދެްއވިނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ރަކ  ނެތް.ްއވި މެންބަވޯޓ ދެ
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އަދަދ  އަދަދ . 63؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ޙ ސައިން   ،މ ންންކަ އެހެ  ފާސްެވއްޖެ.. 44؛ ފާސްވ މަށް  އަލްފާޟިލް 

އައި  ،ނިޔާޒީ އޮޑިޓަރފަ ގ.  މަ  ،  ފެނިއްޔަންޢަމަށް  ޤާޖެނެރަލްެގ  ކަމަށްވަޑަކ ރެްއވ މަށް  ރައްޔިތ ންެގ    ިއަގންނަވާ 

 ހ ން ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ،ވާއި އިން ހ ށަހަޅ ްއވާފަތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސަތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ،ތ ންކާރ ެގ ފަރާސަރ 

ބިލ  އަށް އިޞްލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ލްނޫނ ޤާ  ރާއްޖޭެގދިވެހި)  2014/9 ށް  ނބ ރާ ކޮމިޓީއަރ މަށް އަން ދިރާސާކ ލ ެގނައ މ ެގ 

މެދ  ދާއިރާ ފޮނ ވ މަށް  އިްއޒަތެހެންވޭރ   މެެގ  ޢަލީ  ބަންރި  ހ ޢާޡިރ   އ ނގޫ އި ށަހަޅ އްވަމް  ިއއްޒަތްތެރި  ފާ،  ދާއިރާެގ  ރ  

މ  ވަމެންބަރ   ތާއީދ ޙައްމަދ   ހ ށަހެޙީދ   އިްއޒަތްތެ  ޅ މާކ ރެްއވި  މެމެދ   ޮގތަކަންބަރ ންރި  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ށް  ، 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މް ޢާޡިޢަލީ ރ  ބަމެންެގ ހެންވޭރ  ދާއިރާމެދ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ޙީދ ޙައްމަދ  ވަމެންބަރ  މ ރ  ދާއިރާެގ ފާއ ނޫގ ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 65    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 39    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 03    ެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ން

 02 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    42     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 12 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

50 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 39؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 65؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި

 . 2 ؛ދ ންެގ އަދަ މެންބަރ ވޯޓ ދެއްވި ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން .3 ؛ންެގ އަދަދ ރ ްއވި މެންބަވޯޓ ދެ

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  އަދަދ ފާސްވ މަ. 42؛ ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވާ  މި    ،ކަމ ންއެހެން  ފާސްވެއްޖެ.. 22؛ ށް 

 ފޮނ ިވއްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް ރީޝިއަޓ  އަލ ން އަނބ ރާ ޖ ޑީޕޯކޮމިޓީ ރި

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ވަނަ  ދެ އެ    ،އިަގންނަވާނެިގވަޑަ އެބަ ބާްއވަން. އެނވަނަ ޖަލްސާއެްއ  ދެ ރޭ    ަގނޑ މެން މިއަޅ   ؛ތްތެރި މެންބަރ ންއިްއޒަ

ށް ދިން ޓެރަރިސްޓް  ދަސް ނަޝީރައީ  އިގަ މޭ 6 ؛ކޮމިޓީން ހިންިގ  241  ،ނީކ ރަ  މި  ޖަލްސާަގ އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ

ވަނަ  ދެޖަހާއިރ     8ރޭ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ހ ށަހެޅ މަށް. މި  ޕޯޓ ން ހިންިގ އިންކ އަރީ ރިކޮމިޓީ   241ެގން  ގ ޅި   އާހަމަލާ

ބާްއވާނަޖަ މަން.  ލްސާއެއް  މެންބަރ ން  ވެބްއިްއޒަތްތެރި  ވެޖިލިސް  އަޅ ސައިޓަށް  އަދި  ވަޓްސް  ސްއެޕް  ަގނޑ މެންެގ 
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