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6201/18/42ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/24އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިީޓގެ ސަްބ  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 އިޖްތިމާޢީ ަގއި  9:30 . 2ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި ޤައުީމ  11:15 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭަގއި  11:00 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .2މިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، ކޮ ަގާވއިދުއި ގަ  11:15. 2ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 
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 ސުވާލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސުވާލު. ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ  -5.1

ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރާ ުސވާުލ. މި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަުށް ވަރަުށް ހޫުނ މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ 

ުށް މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަ

 ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް. 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރާ ައުޅގަނޑު ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ، މާލެއާިއ ހުޅުމާލެ 

ހަދާފައިާވ އެންަވޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް )އީ.ައއި.ޭއ(  ގުުޅވާލުމަުށް އަާޅ ބްރިޖުގެ ަމސައްކަތް ކުރުމަުށް

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮުށްަފއިާވގޮުތން ބްރިޖު މާލެއާ ގުޅާލައި، ބުޑު ޖެހުމަުށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ދިމާ 

( ރިޕޯޓާ ޚިލާފަުށް އެއްވެސް މިންވަރެްއ މޫދަުށެވެ. ނަމަވެސް އެންވަޔަަރންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް )އީ.އައި.އޭ

 ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުން ހިްއކަްނ ނިންމާފައިވާނެތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. އާދެ! މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދެމެުދގައި `. އާދެ! 

އެޅޭ ަޗއިނާ މޯލްޑިވްސް ފްެރންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަުށްދަނީ އީ.އައި.އޭއާ އެްއގޮތަުށް. މި މަޝްރޫޢުެގ 

ޖުަގއި ެއއްކުެރވުނު މަޢުލޫމާތަުށް ބަލައި ކޮްނސަލްޓެންޓު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއާވ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓު ހަދާފައި ވަނީ ފީސިބިލިޓީ ސްޓޭ

މެތަޑޮލޮޖީއާ އެްއގޮތަުށް. ބްރިޖުއެޅުމަުށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ސަަރހައްދުގެ ޭވވް ކޮންޑިޝަން ހުރި ގޮތުން ބާޖު ޕްލެޓްފޯމެއް 

ކުރުމަުށް ދަތިވާނެތީ، ްބރިޖުއެޅުމަުށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ބޭނުންކޮުށްގެން މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަހައްދުަގއި ޕައިލް ޑްރަިއވް
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ސަރަހައްދުގެ އުތުރުން ަވގުތީ ޓްރެސަލް ބްރިޖެއް އަޅަިއގެން މަސައްކަތްކުރުމަުށް ވަނީ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯުޓގައި ހުުށަހަޅާފަ. 

މަުށް ވާތީ، ކޮންޓްެރކްޓަރު ނަމަވެސް، މި ޓްރެސަލް ބްރިޖުގެ ޑީެޓއިލްތައް ކަނޑަައޅުްއާވނީ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ކަ

ހުުށަހެޅުއްވި ީޑޓެއިލްތަާކ ެއުކ އީ.ައއި.އޭއަުށް އެމެންޑްމެންެޓއް ހުުށަހަޅައި މި އެމެންޑްމެންޓު ވަނީ ފާސްކޮުށްފަ. އެ 

ސަރަހައްދުަގއި މަސަްއކަތްކުެރވެމުންދަނީ އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓާިއ އަދި ރިޕޯޓަުށް ހުުށަހެޅުނު ެއމެންޑްމެންޓާއި އެޑެްނޑެމްތަކާ 

ްއގޮތަުށް. މި މަޝްރޫުޢގެ ަދުށުން ވަރުނުލާ ރާުޅގަނުޑގެ ެއއްވެްސ ބަެއއް ާދއިމީކޮުށް ހިްއކުމަުށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވޭ. އެ

އަދި އަުޅގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އިތުރަުށް ތަފުޞީލުކޮުށްލުަމުށް ޓަކައި އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓުގެ 

މާ ގުޅޭ ބަެއއް ތަންކޮޅު އިނގިރޭސި ބަހުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ިޢޒުނަޔާ އެީކގަިއ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިާވ މިކަ

ދަންނަވާލުމަުށް ފުރުޞަތަކަުށް އެދެން ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތަކަުށް ވާތީ އޭަގއި އޮތް ގޮތަުށް ަދންނަވާލުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނުޑ 

 ތަންކޮޅު އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ: ދެންމެ މިދެންނެވި ޕައިލް ފައުންޑޭޝަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން އޮތް 

They will be installed by setting up drilling platforms right above the designated locations, 

activities involved in the construction of piers include setting up trestles along the shore to 

every pier and setting up drilling platforms. Driving the steel sheet piles, excavating the 

foundation trench, driving pile foundation steel casing, drilling and pouring concrete, 

pouring sub-seiling concrete on the baring platform, and constructing the baring platform, 

finishing the pier bodies and wentup cap constructions. 

 

ޑީ މޮބިަލިއޒްކުރުމަުށް އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓުަގިއ ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެވިަފއި  އެާއއެީކގަިއ މަސައްކަތް ނިމުނީމާދެން އަދި ހަމަ

 އެބައޮތް. 

All temporary structures, access road, and trestles bridge at Male’ work site, acces road, 

and trestles bridge in Hulhule work site, and temporary jetty and Gantry Crane at Hulumale’ 

work site will all be removed by the contractor.  

 

ެއއްގޮަތުްށ  ެމއް ފާހަގަުކރެވިފަ. އަދި އެއާކަ އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އީ.އައި.އޭަގއި ވަނީ ހުރިހާ

 ދަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ުކރިއަުށްހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރެގ )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިތުރު ސުވާލަުށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

އަހަުރ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ކޮުށްލަން ބޭނުން، މިގެ ހަމަ ގުޅޭ ސުވާލެއް  ،ގޮތުންގެ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ދެވަނަ ުސވާލެއް 

 ެއޅުންތެރިންގެ ވަރަުށްއި ރާޅާިރއަުށްދޭ. އަދި އެކަުމގަ ވެސް ވަރަުށް ބަިއވަރު ބައިނަްލއަޤްވާމީ ރާާޅއެޅުމުގެ މުބާރާތްތަކެއް ކު

އަޤްވާމީ ވަނީ. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ބައިނަލް ގިނަ ކުދިންތަކެއް ބަިއވެރިވާެނކަމުގެ ޝައުުޤވެރިކަން ފާޅުޮކުށްފައި

ުށް ުށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އެންމެ ައވަހަމުބާރާތްތަކުގައި ރާާޅއެޅުންތެިރން ހޯދާފައިވާ ޝަރަފުތަކަ

 ރާޅުގަނޑު... ،ތަން  ވެސް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ތަކަުްށ ެއެހިނެހްނ ުކިޅަވރު ައިދ ، ފަދަ  އެޅުންގެ ަޖވާބުަގއި ަދންނަވަން. ރާޅާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއކުރެްއވި ުސވާލު

ެއ ފަރާތްތަކުން ަވގުުތ ރަޅާއެޅުމަުށް  ެއޅުންތެރިންނަުށް މާލޭގައި މިރަުށް ިއސްކަންދޭ. ެއގޮތުން ރާޅާވެސް ސަުރކާރުން ވަ

ގޮތުން ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ަސއިޓެްއަގިއ  ސަލާމަތީ ،ވާތީ އްދު އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ަސއިޓަކަުށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހަ

ނުވާތީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން  ެގންދާ އުސޫލަކަުށްގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައި ކުިރއަުށް ކުޅުމަކީ ދުނިޔޭ  ކުޅިވަެރއް

އްދަކުން އެކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުްނ ންވާ މާލެ ކައިރީގެ އެެހން ސަރަހައެޅުންތެރިްނ ބޭނުގޮތުން ރާޅާ ވަގުތީ

ުއޅޭ  ގައިއުޅޭ، ކުޅިވަރު  ިމަކުމަގއި ، ުގޅޭާމ ުގޭޅ ުހިރާހ ުމާޢަމާލްތަތެކްއ ަކާމ ައިދ ެއކަ ، ހަމަޖައްސައިދިނުމަުށް ނިންމައި

 ،ވަނީ ފަރާތްތަކަުށް ވަނީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް މިހާރު ފޯރުކޮުށްދީފަ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ނިންމާފައި މި 

ގޮތަުށް ހަމަޖަްއސައިދީފަ. އަދި ރާާޅއެޅުމުެގ  ސް ކުެރވޭފަރާތްތަކުން ކަނޑަައޅާ ދިމާލަކަުށް ދަތުރު ވެ އެ ފަރާތްތަކަުށް ހިލޭ އެ

ުޓއަރިޒަމް މިނިސްްޓރީގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހޭނެކަން ެވސް ަކމެއް  ކަންތައް ކުިރއަުްށގެންދާ ދުވަްސވަރު ތިެބވޭނެ ގޮާތއި ހުރިހާ

އެޅުންތެރިންނުަށް ވަނީ ރާޅާ މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ވެސް ދީފަ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން 

. އަުޅގަނޑު ވެސް ބައްދަލުކޮުށްަފއިވާނެ ސް ސްޓޭޖުަގއި އެ ފަރާތްތަކާޙައްލު ހޯދައިދީފަ. އަދި ބްރިޖުގެ ފޯމިއުލޭޝަން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަރުވަންރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް ފުރުޞަތުމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގޮތަުށް  ނިމުމުން ކުރިން އޮތް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބްރިޖުއަޅާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު 

އަކަުށް ކިހާވަރެްއގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ިމ ރާޅާއެޅުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަުށް ގެންެދވޭނެތޯ އެއް ވާހަަކައކަުށް. ދެވަނަ ވާަހކަ

ތިޞާދީ ކުިރއެރުމުެގ ގޮތުްނނާއި އިޤްގެ ެއުޅމުން ލިބޭ ފައިދާއެއް ޓަުށް ކުރާނެތޯއާިއ، އަދި ބްރިޖުފާލަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެުށް

ންދަނީ ކުރަމުދޭވަރުގެ ކުރިއެރުެމއް ލިބޭނެތޯ؟ އަދި ރާޅާއެޅުންެތރިން މުޒާހަރާލިބޭ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްސަބަބުން 

 މީހުންނަުށް ކިޔައި... މީހުންނަުށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް ސަރުކާުރން އެ އެްއވެްސވަރަކަުށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ން ވަނީ މޮޑެލް ސްޓަޑީޒް ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ފަރާތު  ައދި ، ޗައިާނގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުންބިލިޓީ މަރުޙަލާަގއި އާދެ، ފީޒި

ްސ ވެްސ ްއދުގެ ޭވވް ޕެޓަރންއެނަލިސިސް ވެސް ހަދާފައިވޭ. ރަާޅއަޅާ ސަރަހަ . ނިުއމަރިކަލް އިވެސް ހަދާފައި ލެްބގަ

ކަުށް ެގއްލުމެއް ނުިލބޭ. އެހެންވީމާ، ބްރިޖު ހަދަިއ އްދަގޮތުަގއި މި ސަރަހަ ން ދަްއކާސްޓަީޑކޮުށްފަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ވަނީ

ަގއި ރާާޅއެޅުުމގެ ކަންތަކަުްށ ހަމަ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ހުޅުވާެލވިފަ. މި ވާނަމަ އެތާ ނިމުނީމަ ވެސް ބޭނުންވާކަުމަގއި

ނުކުރާނެކަން  ނޭދެޭވ އަސަރުތަެކއް ،ންޓަކަުށް ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަެކއް ލިބިގެ ސަބަބަކުންނެއް އެންަވޔަރަންމަމަޝްރޫޢު

ތަުށް ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއ ގޮ  އޮތީ ފާހަގަކޮުށްފަ. އީ.ައއި.އޭ ިރޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮުށްަފއި އޮތް އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯުޓގައި ެވސް އެ

އި. ގޮެތއްގަ  ގެންެދވެނީ. ސަރުކާރުން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ގެންދަނީ ކުިރއަުށް ޒިންމާދާރު ކުރިއަުށް މި

ގޮތުން  ތިމާވެުްށޓަުށް ވެްސ ބަލަިއގެން. މި ްޕރޮޖެކްޓަކީ ދިވެިހ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށް އިޤްތިޞާދީ ،ންޓަުށްއެންަވޔަރަންމަ

ސް ޔާމީން މި މަޝްރޫޢު ވާތީ ރައީ ބޮަޑުށް ކުރާނެ މަޝްރޫޢަކަުށް ން ަފއިދާ ވަރަުށްގޮތުން ެވސް އޭގެ ވެސް އަދި އިޖުތިމާޢީ

ވަަނ  2018 ވަނީ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މަސައްކަތް ފައްޓާފައި މި ގެންދެވުމަުށް ނިންމަވަިއ މި ސަރުކާރުން މިކުރިއަުށް 

 ދިވެހި ރައްޔިތުންަނުށް ބޭނުންކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.  ރުގެ ތެރޭަގއި މި މަޝްރޫޢު ނިންމައިއަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ައުށް ފުރުޞަތުهللاޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިއް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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ވާލުކޮުށްަފއިާވ ަޗއިނާެގ ކުންފުންޏަީކ ބާ ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. ބްރިޖުއަޅަްނ ހަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަ

ޕްޝަން ޕްރެކްޓިސަސްއަުށް ބްލެކް ލިސްޓުކުރެވިަފއިވާ ކުންފުންޏެްއ އޭ.ޑީ.ބީ )އޭިޝއާ ިޑވެލޮޕްމެންޓު ބޭންކު(ގެ ދަުށުން ކަރަ

 ދެއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ަގއި ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު 

ރޫޢަކަުށް ވާތީ މި ޗައިާނގެ އެހީަގއި ކުިރއަުށްެގންދާ މަޝް ،މި ޕްިރޖެކްޓަކީ ަޗއިނާެގ ސަރުކާރުން  ،ނެތް. އެހެންނޫނަސް

ކަމަުށް  ގުޅުމެއް ނެތްވެސް މުޢާމަލާތަކާ ތެއްގެ ެއއްއަދި ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ެވސް ފަރާ ޕްރޮޖެކްޓާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެޭރގައި އެންމެ  2008 އާދެ، .އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އި 

ގެ ަރއީސްކަން ވެްސ ކުިރ ރާއްޖޭ  ިއ ހަމަ ާވދަވެރި ެއއް ކެންޑިޭޑޓްފުރަތަމަ މި ބްރިޖެއްގެ ވާހަަކ ދެކެވުނީ. އޭުރގަ

އެއް ހެއްޔޭ. ކިހިނެއްާބ ޖިައނިރިންކޮން އިން ނެއް ހެއްޔޭ،ންޖިނިއަރުންކޮންތާކުން ހޯދާ އި ،ނަޝީދު ބުނަމުންދިޔަ  ކެނެރީގޭ

 މިއަުށް ފައިނޭންސް ހޯދަން އެ  ،މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ވަަޑއިގެން މިއަުށް އިންޖިނިއަރުން ހޯއްދަވައި  ކުއްލިައކަުށް

 ުޝކުރިްއޔާ.  ގެންގުޅުްއވީ؟ ޢަމަލު ކިހިނެއްތޯ މިބޭފުޅާގެ ޙިކުމަތު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:
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އާދެ! މި ޕްރޮޖެކްޓު މިއީ ވަަރުށް ޓެކްނިކަލް މަޝްރޫޢެއް. މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށް ގެންދެވޭނީ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނަުށް. 

މި މަޝްރޫޢު މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް  ،މީން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ަވއުުދވެަވޑަިއގެންފައި އާދެ! ރައީސް ޔާ

. އިކަމުގަްއވާނެ އެންމެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުގޮތުން ކުރިއެރުްނ ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަކަިއ ކުިރއަުށް ގެްނގޮސްދެ އިޤްތިޞާދީ

މަނިކުފާަނުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތީވެ.  ކުރިއަުްށދާނެ ގޮތް ވެސް އެ ެއކަމުަގއި ،އެއީ މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް 

ވެސް ވަނީ ހެދިފަ. އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގައި ވެސް ނަން  ގއާދެ! މި މަޝްރޫޢުގެ އިންޖިނިއަރިން

ެވސް ހަމަ އެފަދަ ކުންފުންޏެއް. މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެންވާ ަޗއިނާގެ ބޮޑު ކޮްނފުންޏެއް. ކޮންސަލްޓެންޓަކީ  ،މަޝްހޫރު

ގެންދެވެނީ. އެހެންވީމާ،  އެީކގައި ކުިރއަުށް މި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އަދި ރާއްޖޭަގއި ވެސް މިކަމުަގއި ތަޖުރިބާ

ަކާމ ެއަކުމެގ ާމިހުރްނެގ ެއހީެތރި ، ގަނެކުރެވޭނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ޕްރޮފެޝަނަލީ މިކަން 

ގެންދެެވނީ. އެހެންވީމާ، ތަުހޒީބު ދުނިޔެެއއްަގއި ޕްރޮފެޝަނަލީ ކަްނތައް ކުރާ ބީަދއިން ކަްނކުރަްނ  ކުރިއަުށް މިެއީކަގިއ 

 އެނގޭ ފަރާތްތަކަުށް މިކަހަލަ ަކމެއް ކުރެވޭނީ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ޚަލީލަުށް ފުރުޞަތު؛ هللاބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގުިޅގެްނ  ވާލާކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. މި ސުވާލުކުރައްވާަފއިާވ ހެންވޭރު ދެ

 .އައި.ޭއއާއީ ، އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، އީ.ައއި.އޭ ކަންބޮުޑވުން އުފަްއދާފައިވާއިުރަގއި

ބުރިޖު  ޔަ މިނިސްްޓރީއަުށް ކޮުށްފަިއވޭތޯ؟ގުޅޭ ވުޒާާރއިން ތިއިާވކަމުގެ ކަންޮބޑުވުެމއް ކަމާ ޚިލާފަުށް އެއްެވސް ކަމެއް ކޮުށްފަ

މި މަސައްކަތް ފެއްެޓވީ  ެރއްގެ ޖެއްސުންތަކެއް ކުރަމުންގެންޭދތޯ؟ނުދިނުމަުށް ޓަަކއި އިިދޮކޅު ފަރާތްތަކުން ކިހާވައެޅިޔަ

ނަމަވެސް  ކުރިމެ ވަރަކަުށް މިކަުމގައި ޖެްއސުންަބޔަކު އަދި ކިތަން ންމާލެޭވނެކަމުގެ ުއއްމީދުގައިތޯ؟ކިހާވަރަކަުށް މިކަން ނި

 މިކަން ކުރަން...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:
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އި ގުޅޭ ުވޒާރާައކުންެނއް ނެތް އެްއވެސް ކަެމއްގަ  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލަގއި ދަންނަަވން. ކަމާ

 ކަމަކަުށް ފާހަގަކޮުށްފައެްއ. އަުޅގަނޑުެމން ފެުށުނީއްސުރެ ވެސް މި ިޚލާފަުށް ކަމެއް ކުރި އޭއާއަޅުގަނޑުމެން އީ.ައއި.

ކުރަމުން. ެއ ރުޙަލާެއއްަގއި ވެސް މަަސއްކަތްގުިޅގެން ކޮންމެ މަ ގެންދަނީ އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި އީ.ޕީ.އޭއާ

ބޮޑަުށް ޝުކުރު  އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ހަމަ ވަރަުށްހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ދެއްވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަުށް 

ވާތީ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކުން ެވސް ވަރަުްށ  ހުރިހާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި މަޝްރޫޢަކަުށް އީދަންނަވަން. މި

ޔާމީނަކީ ެވވަަޑއިގަންަނވާ  ކުރަނީ. ރަިއސް ޅު ފުއްދުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްދުފުން މިކަން ރައީސް ޔާމީްނގެ މި ވަޢުގުިޅގެ

އެީކަގިއ  ކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މި މަޝްރޫޢު ވެސް ޔަޤީންކަމާއެކީ މަސައްކަތް ދު ފުއްދެވުމުަގއި ޔަޤީންަކމާވަޢު

މަނިކުފާނު މި މަޝްރޫޢު ފެއްޓެވީ ޗައިާނގެ ަރއީްސގެ  އެީކަގއި އެ ނިޭމނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ ގައ2018ިނިމެނޭކަން، 

. އިއެީކގަ . އެހެންީވމާ، މަޝްރޫޢު ފެުށިގެންދިޔައީ ވެސް ޔަޤީންކަމާއިއެކީގަ  މަ އެއްބާރުލުމާއި ދީލަތި އެހީފުޅާފުރިހަ

ުށް އަ 26ޖުލައި މަހު  ގ2018ެ. އެކީަގއި . އަދި ނިމޭނީ ވެސް ޔަޤީންކަމާއިއެކީގަ  ކުރިއަުށްދަނީ ވެސް ޔަޤީންކަމާ 

 ދުވަސް ކުރި. ނިންމަން ޝެިޑއުލްކޮުށްފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރުެއއީ ެދ ަމސް ، އަމާޒުކުެރވިފައި އޮތީ މިހާރު. އެހެންނަމަވެސް

ގިނަ  ުށް ިނންމުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތއް އެބަ ކުރިއަުށްދޭ. ވަރަުށްއ26ަޖުލައި މަހުގެ  ،. އެހެންނަމަެވސްއިމަހުގެ ތެރޭގަ

ނުދީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ެއައްށ ުފުރަޞތު ، ސްގޮތްގޮތުން ކުރޭ. ެއހެންނަމަވެ ދަތިކުރުންތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުން އެކި

 ންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ގެ ވާތީ ކުރިއަުށް މި ހިމެނޭ ކަމަކަުށް ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އެންމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރުގެ ބޮޑު ބްރިޖެއް އަޅާިއުރ ައުޅަގނުޑެގ ުސާވަލީކ ިމވަ ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

 ކަނުޑގެ އަޑިން ެވސް ެއހާ ފުންމިނުަށް މި ޖަހާ ވާހަކަ  ،ކަނޑުައޑިއަުށް ޖަހާިއރުމީގައި ހާދަ ބޮޑެތި ތަނބުތަކާ އެްއޗެހި 

އަރާ. ކުީރ އިންސާނުންޯތ އަޅުގަނޑު ހިތަުށް ކުރަނީ މިީއ އަނެއްކާ ހަމަބޭ. މިކަން ލި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު އެބަ

ުކރަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތެއްތޯ އޮޅުންފިުލވާލަން  ކަހަލަ މަސަްއކަތް މި ޒަމާނުގައި ޖިންނި ޝައިޠާނުން ކުރާ

އާއި ނޫނީ މިކަން ހަމަ ޖަހާފައި، މިކަން ކުރެވޭނެތޯއޭބޮޑެތި ތަނބުތައް މިހާ ފުންމިނަުށް  ގެއަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. މިވަރު 

 ސުވާލު އަުޅގަނޑު ކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ކުރަމުންދޭތޯ. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު. 

 

 ޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއް

ހެން ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި ޖަވާުބ ދަންނަވަން. ހަމަ އަޅުގަނުޑ ކުރިން ވެސް ދެންނެވި އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ކުަރނީ. އެހެންވީމާ، އިންސާނުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަުމގައި ރުންަތކެއް ީމގައި މި މަަސއްކަތް މާހި ކަމުގެ އެކްސްޕަރޓް

ހުރިހާ ޕައިޕްތަކެއް ވެްސ  އެޅުމަުށް ޖަހަންޖެހޭ ނޑައަޅާފައިާވ ޕްލެޓްފޯމްނީ. އާދެ! ޑްރަިއވްުކރުމަުށް މިހާރު ކައުޅެމުންދާ

ވަނަ ޕައިޕް ޖަހާނެ. ޖަހާފައި ޕްލެޓްފޯމުތައް  10މިއަދު  ،ޕައިޕް ޖެހި 9ޕައިޕްގެ ތެރެއިން  20ން ކުރިއަުށް އެބަދޭ. ޖެހު

ދެން މެއިން ބްރިޖުގެ ޕައިޕުތަްއ  ނިމުނީމާ ފަުށާނެ. އަދި ޕްލެޓްފޯމުތައް ބަހައްޓާމިއަންނަ ހަފްތާތެރޭގައި ބަހައްޓަން 

ފައުންޑޭޝަން ޕައިލް ޖެހުަމުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ެވސް ފެުށިގެންާދނެ. ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް 

ުށް ައވަހަ އީ އެ .ުށް ވުރެ ވެސް ކުރިއަުށްގޮތަުށް އެަބ ކުރިއަުށްދޭ. ަބއެްއ މަސަްއަކތްތައް ފެުށުނީ ތާވަލަ ތާވަލުކުެރވިފަިއވާ

ތުން މިނިސްޓްރީން ވެސް ބަަލމުންދަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަމެއް ެވސް ވަރަުށް ގާ  ހުރިހާނިންމުމަުށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، 

 ދަނީ. އަދި ރަނގަޅަުށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މަސައްކަތް ނިމޭނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ރަނގަޅަުށް ކުިރއަުށް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަން. ބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް ފުރުޞަތުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންބިލެތްދޫ ދާ

މައްސަލައަީކ  ނުގުޅޭ ސުވާލު އަޅުގަނޑު ކޮުށްލަންޖެހެނީ. ބިލެތްދޫ ބަނދަރުގެ ޝުކުިރއްޔާ. ިމައދުގެ މައުޟޫޢާ ބޮޑަުށް ވަރަުށް

ރެހުން ވެސް ިމހާރު އެ ކު ،ވީހިނދު ބޮޑަުށް ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ހުރި މައްސަލައަކަުށް ވަރަުށް

ބޭފުޅުންގެ ޓީމުން ަވޑަިއގެން. ކޮންއިަރކުންތޯއޭ އެ  ވަނީ ތި ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާފައިނަލްކުރެވިފައި 

 ބޮޑަުްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވަރަުށް ްއަކްތ ެފޭށަވުރާވީނ؟ަޢަމީލ ަމސަ ، މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

 . ގުޭޅ ސުވާލެއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! މިއަދުގެ މަުއޟޫޢާ



10 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ފުރުޞަތުވިލުފުުށީ ދާއި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ހަކު ވެސް ދެން އިުރ ންމެ ދުވަގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތާެއކު ކޮهللاޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އައްސަލާމް

އްޒަތްތެރި ވަޒީރު ގަބޫލުކުރަްއވަންތޯ މި ބްރިޖަކީ އިީބޗާ ދިމާލުން.  ނުއަދި ިއރުއޮއްސޭނީ ރަސްފަން .ތިންމައަރާނީ ބްރިޖު 

  ؟ކަމުަށް ޔާތް ނިމޭނެ ބްރިޖުހަމް.ޑީ.ޕީގެ މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

މި މަޝްރޫޢަކީ ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި . ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަންއިއާދެ! 

މި ަމޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ދިވެިހ  އާދެ! .ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢު ވި އެންމެމެންނަުށް ޓަަކއި ކޮުށްދެްއވަން ނިންރައްޔިތު

އެަކމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ކުރާނެ އަސަރެްއ  .ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ލިބިގެންދާނެ

 ުޝކުރިްއޔާ. ަވގުތު ދަންނަވާކަުށް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑަުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ންބަރުމެ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އާދެ! އަުޅގަނޑަުށް ކޮންެމވެސް ަވރަކަުށް ފެނޭ މިހާރުވެސް އެ  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

އެްއވެސް  ؛ތަން. އެހެންވީމާ، ދުިނޔޭގެ އެންެމ މަޝްހޫރު ރާޅާ ްއދުން ތަންކޮޅެއް ހިްއކޭހަރާޅުގަނޑު ސަރަ ،ދިމާލުން

ޭއގެ ާވއިރު އެފަދަ ކަންކަން ަވގުތީ ގޮތުން ވެސް ކުރެްއވީމަ  އްަދކަުށްހަރާޅުއަރާ ސަރައް ނެިތ ތަފާތެ ދުވަސްވަެރްއގަ

 ޓްމަންޓްތަކާރި ރިވެޖެހިފައި ހުމާލެ ވަުަށިއގެން މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވޭ   އަސަރު ެއ ތަނަުށް ކުރާނެތޯ؟



11 

 

މާލޭެގ  ،ލޮނުގަނޑު ުއސްވަމުން އަންނައިރު  ގެކަނޑު  ،ތިރި ބިން ،ކަންަތްއ ކުރެވެމުންދާއިރު  އެްއޗެހި ނެގި އެކި

 ގެން...ވިސްަނަވއި ތޯސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަުށް ިކހާވަރަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް  ސަރުކާުރން .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަންއިއާދެ! 

ނޫނިއްާޔ  .ގޮތްއެްނވަޔަރަމަންޓަުށް އިްމޕެކްޓްކުރާނެ  ހަަގކުރާނެފާ އިއީ.ައއި.އޭގަ  .ގެންދަނީ އީ.އައި.އޭ ަހދައިގެންކުރިއަުށް 

ގޮތަުށް  މާޔަތްކުރެވޭހިިތމާވެުށި ، އެހެންވީމާ . އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް އިއަދި ޭއގަ .ުށް އަސަރުކުރާނެ ޮގތްޓަުށްތިމާވެ

 ގެންދަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުިރއަުށް ސަރުކާރުން

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުމަޢުރޫފަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 

 މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ބެޭހ  ެއޅުންތެރިއެއް ވީމަ ރާޅާހަމަ އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ާރޅާ. ތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުއްޒަތްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަުށް ވިްސނެވިންތޯ ރާޅާއަާޅ ކުދީ ޓަރުގޮތުން ސުވާެލއް ކޮުށްލާނަން. ކިހާވަރަކަުށް މިނިސް

 .އޮތީ އި ވެސްހިތާފައަޅާ ކުދީންނަުށް އެންމެ ހެޔޮކޮުށް ތުަގއި މި ސަރުކާރުން ހަމަ ރާޅާއަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮ ؟ޓަކައި 

އެީކަގއި މިނިސްޓަުރ  ޭކގޮތުަގއި މިއަންނަ ތަަރއްޤީއާމިއީ. އަުޅަގނޑު ދެ ވެސް  ޅަުށް ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންނަުށް އެންމެ ރަނގަ

 .ކަުށްކަންތަްއތަމި ވެސް ިވސްނަވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 :މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން
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 ،ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިންކުރިން .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގިއ ދަންނަވަންއިއާދެ! 

ވިޔަސް އަދި ދޫ ނބުރުތަ ،މާލެ ކައިރި ރަުށެއްގައި  ެވސް ހަމަ ރާޅާ އެޅުންތެރިންނަުށް ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަދު

 . ޝުކުރިއްޔާ.ުރކާރުން ހިލޭ ހަމަޖައްސައިދީފަކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ސަަޔސް ެއކަން ވި އެހެން ދިމާލެއްގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އެ  ؟ކަމެއްތޯރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަތިކުރަން ކުރަމުންދަނީ ކޮން ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ 

ގޮތުން ތަފާތު ައގާ ގުޅޭ ގެުޅވާނެ. ދެވަނަ ކަމަކަުށް ބްރިޖުއްޔާ ވަރަުށް ރަނގަޖެ އްއެނގި މެންނަުށްޑުނކަންތައްތައް އަޅުގަ

ގެ ލަ ބްރިޖުޖުމު ؛ިކހާވަރަކަުށްތޯ ،ެއކިއެކި ައގު ިކޔަމުންދާތީވެ ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ،މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދު ،ފަރާތްތަކުން

ޔަތުްނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއް ،ންޓް އަޅުގަނޑުމެންނަުށްގެ އެގްރިމެތިންވަނަ ުސވާލަކަުށް ބްރިޖު ތޯ؟އަަގކީ ކޮަބއި

 އްޒަްތތެރި ރައީސް.އި އަޅުގަނޑަުށް ލިބިދާނެތޯ؟ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 .ވަޒީރު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ބްރިޖަުށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ކޮންްސޓްރަކްޝަްނ  .އްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާުބގަިއ ދަންނަވަންއި އާދެ! 

ވަރަކަުށް މިލިޔަން ޑޮލަރު. ބާރައަުށް އަދި ިޑޒައިން ކޮންސަލްޓެންސީ  .ލިޔަން ޮޑލަރު ގާތްގަނަޑކަުށްމި 197ފޭސް ގައި 

ވޭ ޚަރަދަކީ މި މަޝްރޫޢުގައި މި ކަމަުށް މި ކުރެ  ،ވަަރކަުށް މިލިޔަން ޑޮލަރު. އާދެ! މި ަމޝްރޫޢަުށްދުއިސައްތަ ދިހަލަ ޖުމު

ންމެ އެ. އިުރަގއި ވަރަުށް ކުޑަ ޚަރަދެއްގޮތުން ބަލާ އިންޖިނިއަރިންގެ ،އިހިމެނިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ހުރިހާ ކަމަކަުށް ބަލާއިރުގަ 

ލް މިންގަނޑަކަުށް މި ހަދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވސް ކުރީަގއި ހަދާފައިވާ އެްއވެސް ްޕރޮފެޝަނަުށް އަގުހެޮޔކޮުށް ހެދޭނެ ގޮތަ

ގެ ތަނބުތައް ޖުއްަސކީ ބްރިރި އެްއޗެފައި ހުމިލިޔަން ޑޮލަރު ަކމަުށް ފާހަގަކޮުށް 100ބަލާއިރުގައި ތަކަުށް ނުފެތޭ ރިޕޯޓް

ންމެ ވަރަަކުށް މިލިޔަން ޑޮލަރު އެދުިއސައްތަ ޖަހާލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބްރިޖެއް ނެހެދޭނެ އެވަރަކުންނެއް. އެކަނި 

ިއ ިޖޮއގްރަފިކަލް ފީޗަރސްަތކާ، އި ހުރި ޖިޮއލޮޖިކަލް ފީޗަރސްތަކާ މި ދޭތެރޭގައި .މަދުވެގެން ވެސް ޚަރަދުވާނެ

ކަމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  .ހެދޭނެ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮުށް މި ހެދެނީ ބަލާއިރުގައި މި ބްރިޖު ހުރިހާ ކަމަކަުށް އިންޖިނިއަރިންގެ
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ިމ  ،އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އެންގަލަކުްނ ބަލާއިުރގަިއ އެ ދާއިރާއިން ކިަޔވަިއގެން ހުރި މީހެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ެވސް 

  ައގުހެޔޮކޮުެށއް. މިއަުށްވުރެ ނެހެދޭނޭ ބްރިޖު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ފައި ރީނދޫ ހުމެއް ޖެހި ެއއް،ގަދަ ރޯނގާ، ނެތޯއާއި މަސައްކަތް ިނމިގެންދާ ގެއުލްކޮުށްފައި އޮތް ގޮތަުށް ބްރިޖުމިހާރު ޝެޑި

ލާމަތީ ކަންތައްތަކެއް ސެކިޔުރިީޓއެއް ނޫނީ ސަ ްއގެކަުށް ފުއްމާލަފާނެތީ ކިހާވަރެދަނިކޮުށް ކުއްލިއަ ހުރި މީހަކު ދަތުރުކުރަމުން

ލާ މަުގެގ އިއި އެއަރޕޯޓާ ުގޅުވަ ހުޅުމާލެއާ ިއ،ލައަދި ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ގުުޅވާ، ާވނެތޯއާއި ުށްފައިގައި ޤާއިމުކޮމި ބްރިޖު

 .ޝުކުރިއްޔާ ؟ނިމިގެންދާއިރު ރިއަުށްދާނެތޯ މަސައްކަތް ކިހާ ސްޕީެޑްއގައި ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުރީ ބްރިޖު .ގެ ޖަވާުބަގިއ ދަންނަވަންންބަރުގެ އެ ުސވާލުްއޒަތްތެރި މެއި! އާދެ

އާ ގުޭޅ ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ އްސަހެދިފަ. އާދެ! ބްރިޖުން ގޮގޮތަުށް ހުންނަންޖެހޭ  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަުށް

ކަްތކުރާ މަސައް ގެ. އަދި ޑިަޒއިން ކޮްނސަލްޓަންސީކުރެވިފަވަނީ އިޢުާލން ުށްްނސީ މަސައްކަތަިޑޒައިން ކޮންސަލްޓަ މަގުގެ

 ރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަނީ މި އަހަރު. ބްރިޖުކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ވެސް ހަވާުލކު  ،ކުރެވި ިޑޒައިން  ،ފަރާތެއް ހޮވި 

އެކީގަިއ . އޭރުން މިފަރެްއިވއްޔާ އޮންާނނީ ނިދާންޖެހޭ މަގު ވެސް އިރާދަކު ންވާއިރަުށް ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއާހަދާ ނިމެ

 ޝުކުރިއްޔާ. . ވޭނެ ގޮތް އޮންނާނީ ހަމަޖެހިފަހަމައަުށް ދެ  ބްރިޖުން ހުޅުމާލެއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އަރުވަން. ތުލުސްދޫުށް ފުރުޞަތުފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަ ވަޙީދު ދުމުޙައްމަ މެންބަރު
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 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އަޅާފައި މިތާ ރުަގއި ެވއްޖެ ކަްނނެލި ބްރިޖެއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ކުރީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާ

ނޫނިއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ  ؟ނާެއއްތޯ މީޭއގެ ނަމޫ ުށް ހެދީ ކިހިނެއްތޯ؟އެ ބްރިޖަ ؟ކުތޯ ރުވީ ކޮންތާމިހާ  އެ ބްރިޖު .ބަޒާރުމަތީގައި

ބޭފުޅުން ތިބޭނީ ރާޅާއަޅާ  ތިބޭނީ ކޮންތާކުތޯ؟އަޅާ ކުޅުންތެރިން އޭރު ރާޅާ  ؟ން ދަތުރުކުރެވޭނެތޯމަތި މީހުންނަުށް މި ބްރިޖު 

 ކުތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.ކޮންތާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޔާމީްނެގ  ރައީސް .ލިޓީއެއް ހެދީ މި ސަރުކާރުންބިޒިއ ބްރިޖެއް އެޅޭނެ ގޮަތުށް ފީޭދތެރޭގަ އާދެ! ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެއާ

ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުގައި  އަުށްރައީސް ޔާމީން ަޗިއނާ .ވަނީ މި ސަރުކާރުަގއި ން މިގެ ފެުށުބްިރޖުއެހެންވީމާ، . ސަރުކާރުން

ގެ މަސަްއކަތް ފެުށުނީ. ޭއގެ ކުިރއަކުން ބްރިޖު ގެ މަސައްކަތްދެއްކެވި ހިސާބުން ބްރިޖު ގެ ވާހަކަ ަޗއިނާ ރަީއސާ ބްރިޖު

 ނުވޭ. ުޝކުރިއްާޔ. ޙަޤީޤަތަކަުށް ހެދޭ ކަހަލަ އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވިފަެއއްގޮތުން  ޢަމަލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް އެއް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ވަގުތު ިނމުނީ ހިސާބުން ުސާވލަުށް ޝުކުރިއްޔާ މި

ޑަުށް ޝުކުރު ރަުށް ބޮ ުށް ވައްޒަޢި މުޙައްމަދު މު .ރޑޮ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަުއސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރފަހަރު 

  ންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(ދަ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އަުްށ  (ނުނޫގާމާަޔތްކުރުމުގެ ހިތުންގެ ީދނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ރަްއޔި ިދވެހި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ގަިއ 2016ޕްރީލް އެ 7ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

މަޖިލީހަުށް  ޓު ނުވޭ. މި ރިޕޯ ެޙއް ލިބިފަިއއެއް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް ެއއްެވސް އިޞްލާއި
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އްޒަތްތެރި އި. މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުިއްއޒަތްތެރި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުެދްއވާނީ ހުުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އިވަންތަކަްނ ރަްއޔިުތންގެ ދީނީ އެއްބަ  ދިވެހި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު ރައީސް އާދެ!  ިއއްޒަްތތެރި`. ޝުކުރިްއޔާ 

 ދިވެހި ) 94/6ނިމުނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. ގާނޫނު  އިރަްއވައަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، ދިރާސާކު (ނޫނުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހި

އޮތް ިއ ގަމާރިޗު  8 ،އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލަކީ (ނޫނު ގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހިިއވަްނތަކަން ރައްޔިތުންެގ ދީނީ ެއއްބަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް ަޓކަިއ ދިހަވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިސްދޫ ،އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުްއވާަފއިވާ ބިލެއް. މި ބިލު ހުުށަހަޅާފައި ވަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ން. ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް އިލާނަޓީން ނިންމެވި ގޮތް ދަންނަވަ އިބްރާހީމް. މި ބިލު ކޮމި ރަޝީދު މަދުއަޙް މެންބަރު

މި ، ަބއްަދލުވުމުަގއި. އެހެންކަމުން ވަނަހަތަރުގައި ޭބއްިވ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  2016މާރިްޗ  15ގެންދެވިފަިއ ވަނީ 

 ،އްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ މެދުގަިއ ބަހުސްކުރެވި އި ޮކމިޓީގެ  ،މެދުގައި މެންބަރުންގެ ްއޒަތްތެިރ އިބައްދަލުވުމުަގއި 

 އިސްލާމިކްގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަުށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބެހޭ  މި ބިލާ ،އެެހންމެއަދި ހަމަ ،ޅުކުރެވި ޚިޔާލުފާ

ެއ ، އަދި ހަމައެހެންމެ އި،ކޮމެންޓު ހޯދަގެ އެ ބޭފުޅުން އި ނިވަރސިޓީަތކަުށް ފޮނުވަ ޔު ،އެަކޑަމީާއއި ޤުހުފި، ާޒއި އެފެއާ

ހުރި ހުރިހާ  އްޒަތްތެރި މެންަބރުން އެ ބޭފުޅުން އަރިހުން ސާފުކުރެވެންއި  ގެކޮމިޓީިއ ން ކޮމިޓީއަުށް ގެންނަވަ ބޭފުޅު

، ުށް ފަރުމާކުރެވިތަކާ އެްއކޮން ދެއްވި ައގުހުރި ކޮމެންޓުވަނީ އެ ބޭފުޅު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަުށް ފަހުގައި މި ބިލު މިހާރު މި

ވަނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ޓަކައި މި  ބިލު ނިމިގެން އައިސްފައި މި

މާޔަތްކުރުމުެގ ހިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ރައްޔި ދިވެހި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިޕޯޓާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވި

ްނ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތީްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަުށް އިގެަނއުމުގެ ބިލު، މި ޞްލާޙުއަުށް އި (ނޫނުގާ

 މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ރިޕޯޓް ހުުށަހަޅަން. ޙަޤީޤަތުގައި 86އެދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ދެްއވުމަުށްނިންމަވައި

ން ވެސް ވަރަުށް ބުރަ އްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި ަކތްކުރުމުގައި ަގއި މަސައް މި ކޮމިޓީ ،ވެސް މި މަސަްއކަތްކުރުުމަގއި

ޒަތްތެިރ އްއި ިއވޭ. އެހެންކަުމން، އެ ހުރިހާ ކުަރްއވާފައެކު މަަސއްކަތް ކަމާގިވަރަުށް ހީވާ  ިއ،ކުަރްއވަ ތަެކއްމަސައްކަތް

ބެލެހެއްެޓިވ  ރިއެޓްސެކްރެޓޭއަދި ހަމަ ާގނޫނީ ބޭފުޅުންނާއި ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އި ،ދަންނަވަމުންމެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު

ލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނިންމާ އިވަމުން އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓް ހުުށަހަޅަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަ

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރުޞަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ނައިބު މި ފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓުަށް 

ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ  31ނެޓު މި 31ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު. އަދާލަުތ  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ޕާޓީއަުށް 

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ )ވަގުތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ެވސް އިން ކޮމިޓީއެްއަގއި ވީމަ  ރަީއސް. މި ބިލު ދިރާސާކުރެވިގެްނ ގޮސްފައި ވަނީ ައޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފާހަަގކުރެޭވ އެއްެޗއް މީގެން ބުނެލަން ަކމަުށް މި ތެދުވެލީ. މި ގާނޫނުަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް، 

ން؛ އިޞްލާޙުން އުފެދިގެންދާ މަޖިީލހަކީ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރާނީ ދިނީ ބަސްބުނުމުގައި ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބިފައިވާ މިނިވަްނކަ

ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިވަަޑއިެގންނެވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ެވސް ދީނީ ކަންކަމުަގއި ވާަހކަދެކެވެންޖެހޭނެ. މިނިވަްނ 

މުޖުތަމަޢެއްގައި ެއކަން އޮންަނންޖެހޭނީ އެގޮތަުށް. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ުއސޫލު ެއއީ. ެއހެންނަމަވެސް، މިގޮތަުށް މި 

މަޖިލީހަކީ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އަނެްއާކވެސް ބާރުތަކެއް މި ދެވެނީ. ދީނީ  ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެިވގެން މި އުފެދޭ

ގޮތުން ވެސް ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ގާތްގަނޑަކަުށްހެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުށް މި ލިބިގެންދަނީ. މި މަޖިލީހުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން 

ބަލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންަނވާ ދެ  އުފެދިފައިވާ ގޮތަުށް ބަލާއިރު، މީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނުަށް 

މެންބަރަކާއި، މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރަކާއި، އަދި ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީން ަވޑަިއގަންނަާވ 

އިން ތިން ބޭފުޅަކު މިއީ ބޭފުޅަކާއި، ހައި ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުން ފޮނުއްވާ ބޭފުޅަކު ެއބަ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ. މީެގތެރެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީދާ ޮފނުވާ ތިން ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގަިއ މީގައި ހިމެނިގެން މި ދަނީ. އަދި ޭއެގއިތުރަުށް، ަޤއުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީން ވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅާ ވެސް ެއއީ ސިާޔީސ ނުފޫޒު އޮންނާނެ ބޭފުޅަކަުށް ވާއިުރ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ންކަން ނިންމުމުގައި މި މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ މިއީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ހަމައެކަނި ދީނީ ކަ

މި ރާއްޖޭަގއި ދީނީ ބަސްބުނާ މި ފަސް ބޭފުޅުން ނޫނީ އެހެން ބަޔަކު ތިބޭނެ ނޫން ގޮތަކަުށް މި މަޖިލީހަުށް ވަޑަިއގެންނެިވ 

އޭގެތެެރއިން އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި، މި ަމޖިލީހުން ނިންމާނިންމުން އެއީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ބޭފުޅުން ެވސް ލަފާއެރުވި. 

އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަުށް ވާންޖެހޭނޭ. އަދި މީގެން ޚިލާފުވާ ކޮންމެ މީހަކަުށް އަދަބު ވެސް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، މި 

ޖިލީހަުށް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މީގަިއ ދަރަޖައިގައި ިވސްނުން ހުރިއިރު، ސިޔާސީ ގޮތުން މިހާ ބޮޑު ނުފޫޒެއް މި މަ

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަދި މި ބިލު ދިރާސާކުރެވުނެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ެއއްވެސް މީަހކު، ައޅުގަނޑުމެންގެ މީަގިއ 

 ހިމެނޭ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހުުށަހެޅުއްވި ެއްއވެސް އިޞްލާަޙަކުށް މީގައި ވާހަކަ ެވސް ނުދެކެވުނު. އަދި އެ އިޞްލާޙު
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ބަލައިގަތުމަުށް ވެސް ވާަހކަ ނުދެކެވުނު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިއީ މިގޮތަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދެމުންދާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނުގެ ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ވެސް 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކކޭ މިއީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ައޑުިއިވގެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދިުނމަުށް މި މަޖިލީހުން

އެބަދޭ، ރަބަރު ސްޓޭމްޕެއް ޫނނޭ ޖަހާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުގަދަކުރަން. ތިމަންނަމެން ޖަހާނީ ދަގަނޑު ސްޓޭމްޕޭ. 

ބަ ތިއްބަވާ ސަރުކާރުން ނިންމަވާ މި ވެސް އޭގެ ސްޓޭމްޕެއް ޖަހަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ

ގޮތްތަްއ؛ ނޫނިއްޔާ ސަުރކާުރން ކުރާހާ، ވަލިްއޔުލްއަމުރު ނިންމަވާހާ ނިންމުންތަކަކީ އެީއ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް 

ީއ ނޫން ކަމަުށް ގަބޫލުކުރާ އެތައް ބަޔަކު އެބައުޅޭ. ެއކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަުށް ކުަރއްވާ ބޭފުެޅއް ނޫން ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އެ 

ބޭފުޅާ ބޮލުގައި މި އަޅުވާ ތުހުމަތުތަކަުށް ބަލާއިރު އެ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނޯންނައިރު، ދީނީ ކަންކަމާ ވެސް ފުުށުއަރާ ކަންކަން 

އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަުށް މަޖިލީހަކަުށް ބާރުދީގެން، އަމުދުން ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެްނ ހުންނައިރު ބަސްބުނަން 

ގާނޫނީ ބާރު މަޖިލީހަކަުށް ދީގެން ދީނީ ބަސް ބުނަން، އެންމެ ފަހުގެ ބަސް ބުނާ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ދީނީ؛ ސިާޔސީ ގޮތުްނ 

ވެްސ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ. ައދި މި ބިލު މި އިޞްލާޙު  ނުފޫޒު އޮތް ބަަޔކު ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ގެނެވުުނއިރު މިނިސްޓްރީން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް ިވދާޅުވީ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއޭ އޮތީ ތިމަންބޭފުޅާއަުށް ިމ 

ޓޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ އޮތް ގޮތަުށް ފާސްކުރުމަުށް ތާއީދުކުރަްއވާުށޭ. ތިމަންނަމެންގެ ވެސް ވިސްނުންތަކެއް އެަބ ހުއް

ވިސްނުންތަކަކަުށް ނޫނޭ މަސަްއކަތްކުރުން އޮތީ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތަުށް މި ނިންމުމޭ. އެހެންވީމާ، މި ދަރަޖައިަގއި 

މި އިޞްލާޙު އައީ ވެސް. އަދި މި ނިމިގެންދަނީ ވެސް ހަމަ އެގޮތަުށް. ައޅުގަނޑުމެން މީަގއި ހަމަ ކަންބޮޑުވަން. އަދި މި 

ހުރިހާ ކަމެްއ، މި ަމޖިލީހުން މި ނިންމާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ކަންބޮޑުވާ އުސޫލުން މިކަމުގައި ވެސް އަުޅގަނުޑގެ  ރާއްޖޭގެ

 ކަންބޮޑުވުން އޮތީތީ ހަމަ މިކަން ފާހަގަކޮުށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިރާގެދާ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ޔިތުންެގ ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އިވިގެންދިޔަ ރިޕޯޓަކީ ދިވެހި ރައްޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ! 

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެުވނު އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގަިއ 

ތިބެގެން ނިންމާފައި ހުރި؛ އަޅުގަނޑު ެވސް އެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 
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ކު އެ ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅާ އެ ވާހަކަ ދެއްެކވީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވަރަުށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއްެގ ދާދި ދެންމެއަ

މައްޗަުށް އެކުެލވިގެން ހުރި ނުކުތާތަކެކޭ. އެހެން މި ަދންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފުރަތަމަ 

ތަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ނެގެނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް އެކުލެިވގެންވާ ގޮ

ޢައްޔަންކުރާ އެއް މެންބަރަާކއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ެތރެއިން އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުެގ 

ުނވަތަ އިސްލާމިކް ޔުިނވަރސިީޓގެ  ލާފާފުޅުގެ މަތިން ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅަކާިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

އެކަޑަިމކް މުވަްއޒަފުންގެ ތެެރއިން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ؛ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ޢަްއޔަންކުރެޭވ 

 ބޭފުޅަކާއި، އަދި ޭއެގއިތުުރން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައއްޔަންކުަރއްވާ ދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަުތ ރައްކާތެރިކޮުށް، ދެމެހެއްޓުުމގެ އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާ 

އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ޤައުމުގެ 

ުށް ޓަކައި މަތިވެރި ޒިންމާތަކެއް ައދާކުރައްވާ ބޭފުެޅއް. އެްއވެްސ ދިމާއަކުން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ހުރިހާ ކަމެއް ގެންދިއުމަ

ދީނަުށް އުނިކަމެއް، އުނި ިސފައެއް ލިިބގެންދާ ެއއްވެްސ ކަމެއް އަުތެވއްޖެ ކަމަުށް ވަްނޏާ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާތަެކއް މީގައި އޮތީމާ މިގޮތަުށް ާވން ވެސް ހަމަ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ރަީއސު

މި ޖެހެނީ. ހަމައެއާއެކު، ިމ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ 

ންނަކީ. އަދި ޚާއްަޞކުޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަާކއި އަުޅގަނޑުމެން މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކަުށް ޢަްއޔަންކުރާ ބޭފުޅު

އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްފައި ހުރި ހުވަޔާ ެއއްގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ 

. އިސްލާމް ދީން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ޮބޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވާން ތިބި ބައެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ދެެކވުުނއިރު މި ބޭފުޅުން އައްސަރިބަހާއި ސާބަްސކިޔާފައި ވާހަކަދެއްިކ. މިއަދު 

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި އަްނނަނީ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް. އެީއ މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން 

ކަމަުްށ ވަންޏާ މި ކަންަތއްތަްއ ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާައކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަުްށ  އިޚުލާޞްތެރިކަމެްއ ހުރި

ވީހިނދު، އެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެން ރަނގަޅަުށް ވާހަކަދައްަކން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

ަކތަކެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތް؛ އަދިެވްސ ރައްޔިތުންނަުށް ކަންތައްަތކެއް އޮޅުވާލަްނެވގެން ދައްކާ ވާހަ

ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އަުޅގަނުޑމެން ހުުށަހަޅަންވީ އިޞްލާޙުތަާކ ެއއްޗެހި ހުުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ައޅުގަނޑުމެްނ 

އެ ފުރުޞަތު ރުންނަުށް އަބަުދވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަނަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގާނޫމި ހަމަ 

ކުރަންޖެޭހ  ާގޫނުނަތަކްށ ެގްނަންނެޖހޭ ަބަދުލަތްއ ެގަނުއުމަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ަހަމ ީސާދ މި ، އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

 ،މަޝްވަާރކޮުށްގެން  ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާމަޝްވަާރކޮުށްގެން ނުވަތަ ރައް އް ކުރުމުަގއި ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުތަކާމަސައްކަތްތަ

ގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަޝްވަރާެއކު ުހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނޫނީ އަޅު

ވެސް ހުުށަހެޅޭނެ. މާދަމާ ވެސް ހުުށަހެޅޭނެ. އަދި މިއަދު  ިމައދު ، ޖިލީހުގެ ދަުއރަކީ މީ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ މަ
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ހަމަ ވަންޏާ މާދަމާ ވެްސ  ކަމަުށް  ުށް ގެއްުލމެއް އަުތވެދާނެ ކަމެއް އަލުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

އް ކުާރ ތަނެކަންތައްތަްއ  ކަްނތައްތަކެްއ ނުކުަރއްާވ ދެއްތޯ. މި ފުރުަޞތު އެބައޮތް. ެއކަމަކު މިއިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ 

ހަޅައި، މި ފާސްކޮުށްގެންދިަޔއިމަ ތި ތައް ައޅުގަނޑުމެން ހުުށަގާނޫނު  ،ނގެނީންނަކަުށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަުށް އެއަޅުގަނޑުމެ

ހަދާ ގާނޫނުތައް ރަނގަޅެއް ނޫން. ރަނގަޅެއް ނޫނޭ ބުނުމަކުންނެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަަކުށް ނުނިމޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ެގ ހުރި އިންތަކާއި މިންތަކު  ގާނޫނުތައް ހެދުްނ. ގާނޫނުތައް ހެދިގެންދާއިރު ރައްޔިތުންނަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ވާޖިބަކީ މި

ކުެރވޭ ގަނޑުމެން ނުކޮުށް ކަންތައްަތއް ައޅު ރަްއކާތެިރކުރުން. އެފުރިހަމައަުށް ތެރެއިން ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤތައް 

ބޭުނންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ންނަނީ. ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަންމަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި ފެިނެގން މި އަ

ދިނުމަުށް ުޅގަނޑުމެންނަުށް އިރުޝާދާއި ލަފާމުންދިޔައިރުަގއި ހަމަ ދީނީ ކަންތައްތަކުަގއި އަކުރަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް 

ރު ފާޅުކުރެްއވި. އަދި ފިޤުހު ބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫ  އެ ،ބޭފުޅުން ޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެންނެވި. އެ 

އިތުރަުށް ސީދާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭފުޅުން އަިދ އޭގެ  ޅުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އިރުޝާދުދެއްވި.އެކަޑަީމގެ ބޭފު

 މި ، ެވގެން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބައްދަލުވުްނތަކުަގއި ބައިވެރި 

ގަނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ކުރެިވގެން މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ އަޅުުޅގަނޑުމެންނަުށް މިައދު އިޞްލާޙުނޫނު އަގާ

ްް ައިދެވސ، ރުމަުށްފަހުގަިއ ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް. އެހެންވީމާތެރޭގައި ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިާރގައި މަޝްވަާރކު

ހަމައަުށް އަންނައިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުގެ މަރުޙަާލއާ

 ސަރުކާރުން އުޅެނީ މިހެން ހަދުާށޭ އެބައޮތް. ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތެދުވެ މި އިޞްލާޙު ރަނގަޅެއް ނޫނޭ، ފުރުޞަތު 

އެހެން ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ތިާމގެ އަިމއްލަ ޒިންމާއަދާކުރަމާ ިހނގާުށޭ. އިޞްލާޙުަތއް ހުުށަހަޅަންވީ ނޫންތޯއޭ. ހުުށަހަޅާފައި 

 އި މަންފާލިބޭއަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޭއެގ ހެވާއި ލާބަޔާ ޞްލާޙުތަކަީކ ފުރިހަމަގެންނަ އި ނޫނީ އެ ،ދަްއކާ ވާހަކަަތކަކީ  އެ

ނުކުެރޭވ އެއްެވސް ކަމެއް ރަްއޔިތުން ސްޓިފަިއކޮުށްދޭންވީ. ޖަސްޓިފައިގޮތަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޖަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް  ބޫލެއް ނުކުެރވޭނެ. މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް ވެސް ގަ ބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑުެމން މިގަ

ގޮތެއްގެ މަތީން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނީ އަުޣލަބިއްޔަތުން އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާ

ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިމިނަވްނަކާމއި ، ކުރުމަުށް ޓަކައި ގޮތުަގއި މިީއ ރާއްޭޖގެ ދީީނ ވަޙުދަތު ަރއްކާތެރި

އްގެ ތެރޭގަިއ ޖުތަމަޢެއެކު ހަމަެޖހޭ މުގަނޑުމެން ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަމާ ައޅު ،ލާލު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ިއްސިތޤް 

ބޮުޑ  އެންމ ގެ ކާބަފައިން ހަވާުލކޮުށްދީފައި އޮތްއަދި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެން އުޅުމަުށް ޓަަކއި

 ކޮުްށދިނުމަުށް ޓަކައި ެއޅޭ ވަރަުށްއަންަނން އޮތް ޖީލުތަކަުށް ވާސިލު ދީން ގަނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމްައޅު ؛އަމާނާތް

 ސަުރކާރަުށް، ާޚއްޞަޮކުށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަާރއި ިމަކަމްށ ަޓަކިއ ައުޅަގނުޑ މި ، ގަލެްއ މީ. އެހެްނީވމާބޮޑު ބިން

ރުެވރިވަން. އަދި މި މަސައްކަާތ ބޮޑަުށް ުޝކު ޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ވަރަުށްއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭުފޅުންނާއި ރައީސުލް

 ގެންދިޔުމުަގިއ ދެއްވި އެހީތެރިކަމަުށް ަޓކައި ޝުކުރުވެިރވަން.ގުިޅގެން ކުރިއަުށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙްމަދުއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަ މައްޗަންޮގޅީ

ކުން މި ހުުށަހަޅުއްަވއިގެން ަވޑަިއގެން ސަރުކާރަ  ،އޭ ވިދާޅުވެ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދީނާއި ޤައުމަުށް ޓަކަޝުކުރިއް

ދިވެހިރާއްޖެައކީ ަސއްތައިން  ދީނުގަިއ، އިޞްލާޙަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ތާއީެދއް ނުކުެރވޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއސްލާމް ޅުްއވާއު

 ،ގިނަ ީދނީ ދަންނަބޭކަލުން އަޅުގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ުއޅުްއާވއިރު ވަރަުށް ،ވެފައި  ދީނުގެ ޤަުއމަކަުށް ސައްތަ ިއސްލާމް

ެއއްެޗއް އަލުން ރިޕީްޓކޮުށްލުން  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ  އެ ،ރު އެްއވެސް ބޭފުަޅކަުށް ބަސްފުޅެއްބޭކަލުން ފިަޔވައި ދެން އިތު  5

ނިވަންކަމަުށް ން މި ހޯދި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގޮތަުށް އަޅު ފިޔަވައި ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ެނތް

ލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ބޫުޅއްާވ އިޞްލާަޙކީ އަޅުގަނޑަުްށ ގަމި ހުުށަހަ ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަުށް

ބޭފުޅުްނގެ  އެ ،ާވއިރު ްއގެ ތެެރއިން ކަމަުށްނެބޭފުޅުން ަވަޑއިގަތީ ކޯލިޝަ އޭ ވިދާުޅވެގެން އެދަނީ ދީނާއި ޤައުމަުށް ަޓކަ މި

 ވާހަކަ  ންމެ ބާރަުށް އެގޮތަުށް އެތެރޭގައި ިތއްބަަވއިގެން އެއުޅުްއިވއިރު އަދާލަތު ޕާޓީ ޭއގެ ތެރޭގައި ޕާޓީަތއް ެއކުލެިވގެން 

ނޑުމެންނަުށް ފެނޭ އަޅުގަ .ޮގތް ތްތެރިސަރުކާރުން ކަންކުރަްއވާ އިހާނަ އޮތް ދޭތެރޭަގިއ މިހާރު މި ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނާ

 ލައްވަިއ، މްރާން ޖަލަުށްއިކަން. އަދި ޝައިްޚ ޢިމްރާން ހުންނެވީ ޖަލުގަ މިހާރުވެސް އަދާލަތު ޕާީޓގެ ަރއީސް ަޝއިޚް ޢި

 ެދއްެކވީމަ އެ ސް ނިކުމެަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅުއިޚް އިްލޔާގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަ ދިޔަމަނިކުފާނުގެ ޝަރީޢަތް ހިނގައި އެ

ދަންނަ  5މިހާރު  ގޮތަުށް ބިރުނަގައި، ދޭތެރޭގައި ދުުށް އްޖޭގެ މުޖުތަމަޢު އެ ކަންކަމާބޫލުކުެރވިގެްނ ރާވާހަކަފުޅުތައް ގަ

ގޮތަުށް ެގންނަ އިޞްލާޙެއްކަން މީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ  ނުދެއްކޭންނަުށް ވާހަކަން ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅުބޭކަލު

ފަހަރު އިޞްލާޙުތަކެއް ހިފަިއގެން  ގޮތަކަުށް ނޫންކަން. ގިނަ ެއ ިސަފުކރާ ، ވިދާުޅވާ  އެ ކުގެ ތެޭރގައި ކަންހިނގަނީކޮމިޓީތަ

ގޮތަުްށ  ންުކރައްަވއިގެްނ ފުރަތަމަ އައްަސވަނީ މިހާރު ބިލު އޮތްއަޅުގަނޑުމެން ދިޔަކަުމގައި ިވޔަސް އަޣުލަިބއްޔަތު ބޭނު

ގޮތުްނ  ބެހޭ ޙުތަކާައއްަސވާފައި ދެން އިޞްލާ ެއައްށ ވަޯޓށް ، ފާސްކުރަްއވަން ބޭނުންހޭ. އެހެން ވިދާޅުވެފައި 

ކަމަުށް  ނުވާބޭނުންފުޅުވެސް ތިއްަބަވއިގެން  ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންހޭ ބުނީމަ ވެސް މިހާރު އެ

ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ މިދޭތެރެއިން  ތި  ،ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހެޅިޔަސް ދަނީ. ވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިވިދާޅުވަމުން

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތާ އެއްޗެހި ގާނޫނެްއެގ އަްއޑޫ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވެސް ހުުށަހަޅުއްވައިފި 

ައުޅަގނުޑެމްނ ، ބިލު ވެސް ބޭރުކޮުށްލައްަވއިގެްނވަަޑިއގަތީ. އެހެންވީމާ ވިަޔސް އެރެއިން އެ ހަމަޖެހޭތޯ. އެކަމަކު އެހެންތެ

ބޫުލކުެރވޭކަުށް ނެތް. އެންމެ ކުަޑވެގެްނ ކަމަުށް ގަ ން ބަލަިއގަންނާނެ ބިލުތަކެއްުހަށަހޅާ ިބުލަތަކކީ ޮކްނެމެހްނ ިމ ަމިޖީލހު 
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މާފަންނު މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ  ،ބޭފުޅާ އިންަނވާ އެންމެ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެ

ންްސ އް ފާސްކޮުްށގެން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް އެަލވަޖައްސާ ގޮތަުށް ތްރީލައިން ވިޕެބޭފުޅާ ލައްވާ ވެސް ރަތް ގޮތަުށް އެ

 މަޖިލީހުން ބޭރުކޮުށްލައި ދިޔައީ. ވީމާ، މިހާރު މި  އްވި ިބލު މިލިބޭ ގޮތަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުުށަހެޅު

ދީން ެލޭވ  މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ހުުށަހަޅުއްވާ ބިުލގަިއ ސަރުކާުރގެ މުުށުތެރެއަުށް ސިޔާީސ ބޭނުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި 

ބިލަުށް އަޅުގަނޑަުށް ެއްއގޮތަކަުްށވެްސ  ގޮތަުށް ބަސްބުނެވޭ ގޮތަުށް މި ހުުށަހަޅާ ބޭފުޅުން ބޭުނންވާ ގޮތަުށް ނޫން ގޮތަުށް، ނޫނީ އެ

ދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ނއިުށީ އަޅުގަނޑު ކުރެޭވކަުށް ނެތް ކަމަުްށ ދަންނަވަމުންތާއީދު

 ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ުށްމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބެހޭ  ވާ މައްސަަލއާ ވާ ބިލުަގއި ކަނޑައެިޅފައި މިސް. އާދެ! މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީ

ްްމު ކަމެކޭ. ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް ިމީއ ަވަރްށ ުމިހއ، ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީގޮތުން އަ

 ބޫުލކުރަން. މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން ވަރަުށްއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަމު ކަމެޑުމެްނގެ ރާްއޖެއަުށް ވަރަުށް މުހިއްއޮތުމަކީ އަުޅގަނ

 ،ވަނީ. ެއގޮތުން ދީނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެޭދ މައްސަލަތައް ދިރާާސކޮުށް ކުރެވިފައި ގިނަ ކަންަތއްތަކަުށް ރިޢާޔަތް 

 ާއއި އަދި ފަތުވާ ނެރުން ހިމެނޭ. އަދި ދުނިޔޭަގއި ތަޢާރުފުެވގެންރަްއޔިުތންނަުށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާ އެކަންކަުމގައި ިދވެހި

ތަފާތުވުން  ގުޅޭގޮުތން ވެސް ޚިޔާލު ންތައްތަކާއަންނަ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން، މިދެންނެވީ ދީނީ، ދުނިޔަވީ ކަ

އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ަރއްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ލާޒިމްކުރާ  ެއަކުމަގއި ، އުފެދޭ ކަންތައްތަުކަގއި ދީނީ ޮގތުން ބަސްބުނެ

ކު ވެސް ރަނގަޅަުށް ފުޅަޙަީޤޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ބޭ ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފަ. މިއީ މަޖިލީހަުށް މަސްއޫލިއްޔަތު މި

އްޔަންކުެރވޭނީ ރާއްޖޭަގއި މަޖިލީހަުށް ޢަ ނގޭނެ އަުޅގަނޑުމެން ފަުށައިގަންނަން ރަނގަޅު ހިސާބެއް. މިވިސްނާލީމަ އެ

ާދއިރާތަކުްނ  ދާއިާރގެ އެންމެ ޤާބިލު ޢިލްމީ ބޭފުޅުން. އެންމެ މަދުވެގެން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ މި ތިއްބެވި މި

ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނުަށް  ދުވަހަުށްއަހަރު 5އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ފުޅުން. ހާސިލުކުރައްވާަފއިވާ ބޭ

ވެސް ކުރަމުްނ އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުަގއި ދިނުމަކީ . ދީނީ މައްސަލަތަކުަގއި ފަތުވާފުރުޞަތު ލިބޭނެ މި

ކުރާ ބޫލުއުފުއްަލވާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ގަ ންމާއެއްކުރަންޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ޒިބޫލުކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަ އަންނަ ކަމެއް

ެއކުަގއި ދީނީ ކަްނކަން ބަލަިއގަެނގެން މި ޒިންމާ ފުރިހަމައަުްށ ގޮތުަގއި ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެުކގަިއ، އިޚުލާޞްތެރިކަމާ 
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ބޫލެއް ނުކުރަން. ން ތަބާވާނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަޅުބޭފު . އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ިސޔާސީ ނުފޫޒަކަުށް މި އަދާކުރަްއވާނެ

 ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަީތގައި ޮއންނާނީ ދީނީ މައްސަލައެއް. ދީނީ މައްސަލަތަކުަގއި މައްސަަލ ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި އެ  އެ

ކަމަުްށ ކަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކާއި ދަލީލުތަކާއި އެ  ބޭފުޅުންނަުށް ފެންނަން ކުރަްއވާނީ އެބޭފުޅުން އިޖްހާދު

 ތިބި އްޖޭަގއިމި ބިުލގެ ސަބަބުން ރާ ތަނެއްގަިއ ވެްސ މިކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތް. އަދި  ހުރިހާ ރިޢާޔަތްކުރުމަުށްފަހުގައި. ިމއީ

ވެްސ ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ގޮަތކަުށްކުުރމަކަުށް ެއއްބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފާޅު  އެހެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަުށް އެ

ން އެަބޖެހޭ ޤައުމެއްަގއި، ަދއުލަތެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދިިރއުޅޭއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ

ކަމަުށް ވަންޏާ  އަދި ެއއީ ދީނީ ގޮތުން ހިނަގިއދާނެ ކަމެއް ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބައިަބއިވުން އުފެދޭ ހިސާބަުށް ކަންތައްަތއް

ޒަމާނުަގިއ  ކުެރވޭނެ މަެގއް ހޯަދން އެބަޖެހޭ. މިން އެކަްނ ޙައްލުންމެވެސް ގޮތަކުއެހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން ކޮ

ތަންތަނަުްށ  އެ ތައް އުަފއްދައި އީ. މިފަދަ މަޖިލިސްުކގެ ތެރެއިްނ ހިމެނޭ އެްއ ިނޒާމު މިކުރެވިފަިއވާ ނިޒާމްތަތަޢާރުފު

 ބޭފުޅުން ނެރުއްވާ ފަތުވާތަކަކީ  އެ ، ވީމާބޭފުޅުންނަުށް މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރުން. އެހެން ޤާބިލު ބޭފުޅުން ލެއްވުމަުށްފަހުގައި އެ

މު ފަތުވާތަކަުށް ެވގެންދާނެ. އެއީ ދައުލަތަުށް އެ ފަތުވާަތކާ ެއއްގޮތަުށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމްވާ، ނޫނީ އެއަުށް ޢަމަލުކުރުން މުހިއް

ން އެއާ ެއއްގޮތަުްށ މުއައްަސސާތަކުން ެއއަުށް ޢަމަުލކުރާނެ. އަދި އެާއއެުކއެީކގަިއ ރައްޔިތު އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ 

ހިފެހެއްޓިގެންދާނީ. ރައްޔިތުްނެގ  ކުރީމަ ޤައުމެްއގެ މަޞްލަޙަތު އެޅިގެންދާނެ. މިގޮތަުށް ކަންތައްޢަމަލުކުރުމަުށް ބާރު

 ގަނުޑމެންނަުށް އެބަފެނޭ ދުނިޔޭގެައޅު ،ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އުފެދިެގންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނާދންކުރަން އެބަޖެހޭ

 ތަފާުތވުންތަކާ އެުކގައި ގޮސް އެ ަޤއުމުތައް  މުތަކުަގއި، ެއކިެއކި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހަމަ ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލުއެިކއެކި ަޤއު

އަހުލީ  ،ރައްިޔތުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ހަނގުރާމަތައް އުފެދިގެން ،މީހުންގެ ތެރޭގައި ތަން. އެ ނެތިގެންދާ ،ހަނާވެ

ކުރަމުންދާ މަންަޒރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއްބަަޔކު އަނެއް ަބޔަކަުށް އަނިޔާ ރައްޔިތުންނގުރާމަތަކަކަުށް ބަދަލުެވގެން ހަ

ދާކަުށް އަޅުގަނުޑ ނެތިން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ފެނޭ އެބަ. މިގޮތަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ކުޑަ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މުޖުތަމަޢު

ުއުޚްއަވްތެތިރ ، ގަިއ، ވަރަުށް އެއްަބއިވަންތަ އެކު ައާމްނޮއާމްނަކާމ ، އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖ ވަރަުށް ސުލްޙަވެރި

ރާއްޖެއިން  ގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި ތަން. މި ގައި ވެްސ ުއޅެފައިވާތުަގއި މި ވޭތުެވދިޔަ ދިގު ތާރީޚު ްެްއގެ ގޮަބއ

ރަނީ. ން މިކަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ޢިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުބިލުެގ ސަބަބު އަދިވެސް ހޯދޭނެ. މި

ންތައްަތއް ހުންނާނެ. ކުރަން އަބަދުވެސް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އިޞްލާޙުކަ ރަނގަޅު އިާޖބީ ފެުށުމެއްއެހެންވީމާ، މިއީ 

މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ  ގެންގޮސް މިމެން މަސައްކަތް ފަުށައިގެން ކުރިއަުށް ިމޮގަތްށ ައުޅަގނޑު ، އެހެންވީމާ

މެްނ އްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުރަނަގަޅު ޙަ  ޖޭަގއި ެވސް އުފެދިގެންދާ މިފަދަ މައްސަލަތަކަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއް

ަޤުއީމ ، ްެްއގައި މަސަްއކަތްކޮުށް ެއްއ ޫރހ، ބޫލުކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން އެކުަގއި މަސައްކަތްކޮުށް ހެޔޮހިތުން ގަ

އްަޓއިެގން މަސައްކަތްކޮުށްިފއްޔާ ރަނަގޅުެވގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނުން ބަހަ ަމްޞަލަޙަތށް 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެކެނީ. އާދެ! ވަރަުށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ގެއަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ގަނޑުމެންެގ ުކރިމަތީގައި މި ހުުށަހެޅިފަިއާވ މިއަދު އަޅު  ،ލަިއުކމް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ`. ައއްސަލާމް ޢަ

އުފެދޭ ގޮތަުށް، އޮުޅާވލެވޭ ގޮތަުްށ، ވަރަުށް ހީލަތްތެރި ބޮަޑުށް ފިތުނަ ަގއި ވަރަުށްއަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭ ،ގުޭޅގޮތުން މައްސަލައާ

 ދަނީ  ަތފާތު ވާހަކަތަކެއް މި މުޅި މުޖުމަތަޢު ބައިބައިކޮުށްލައި ިފތުނަފަސާދަ އާއްމުކޮުށްލައި، ވިސްނުމެްއގެ ތެރެއިން

އި އެކު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގަ ތެރިކަމާ ކުރަމުން. މިއަުށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާިއ ވިސްނުންޖުތަމަޢުގެ ތެއަުށް ދޫ

ދައްކަނީ ދުނިޭޔެގ  ދެއްކެން. ައޅުގަނުޑމެން މިއަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިްސނައި ރިޢާޔަތްކުރުމަުށްފަހު އެަބޖެހޭ ވާހަކަ

ތަރުތީބުތަުކގެ  އެހެން އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަުކގައި ވެސް ކަން ހިނގާ އުޫސލު. ކަން ހިނގުމަުށް ަޓކައި މަގުފަހިކޮުށްފަިއވާ

ދާއިރާެގ އަދި ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި، ގާނޫނީ  ިފުޤުހ ެއަކަޑީމެގ ޭބުފުޅްނާނއި ؛ ވާހަކަ. ތެދެއްމެ

ކުރެުވނު. އަދި މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަުށް ކޮންމެެވްސ ގައި މަޝްވަރާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނާ

ގެނެވިފަ. ވަނީ  ބަދަލުތަެކއް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިވަރެްއގެ 

ޓީ އެކުލަވައިލެވިފަިއވާ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން މުކޮުށް މި ކޮމިްްމެ މުހިއްެއނ، ތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއޭގެ

 22ވަނީ ބަދަލުކޮުށްފަ. އަދި  ލަ އުސޫލުތަާކއި ހަމަަތއް ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއިކަހަ ެއވާ ަބެއއް ވަނަ މާއްާދގައި  9

، ކުރެވިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޝްވަރާބެހޭ ގޮތުން  ވަނަ މާއްދާަގއި ކޮމިޓީން މެންބަރަކު އުނިކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަކާ

ބައެއް ކަްނކަން އުނިކުެރވިފަ.  ތެރެއިން ެވސްޭއގެވަނީ  ތެރެއިން އެއްބަްސވުމަކަުށް އާދެިވގެން ކޮންމެވެސް ވަރަަކުށްޭއގެ 

 ،ގުޅޭގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ވަރަުށް ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މި ބިލާބޫލުމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ވާ ވާހަަކއަީކ ދަންނަދިޔަ ހިނދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެިވެގންވަރަުށް ރަނަގޅު މަސަްއކަތްތަކެ 

ާއ  ،ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަަކއި އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އާ އުފެއްދުންތަާކއި ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުމަުށް ަޓކައި، 

މަޖިލީހެއް އުފެދިފައިވާ ހިނދު،  ވިސްނުންތަކެއް ގެންުގޅެން. ެއހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ފަސްދޮޅަހަކަުށް ޤައުމުގައި މިފަދަ

ކަންބޮޑުވުން  ިއ މިފަދަ މަޖިލީހެއް އުފެދިގެްނދިޔައިމަ އެކަމާނޑުމެން މި ސައްތައިްނ ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމުގަ އަޅުގަ

 ނުދޭ ބަޔަކު ިމއަދު މިސް ތަރުހީބުނުދީ ވޯޓުބިލު ބަލައިގަތުމަުްށ ޓަކައި ފުރަތަމަ މަޖިލީހަުށް ވެއްދިއިުރގައި ވެ ފާޅުކޮުށް މި

ކަންބޮޑުވުމަކީ އަުޅގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. މުޖުތަމަޢުގެ   ބިލު ފުރިހަމަވެގެން އައިމަ އެަކމާ

ބައިވައިވުްނ  އޮންނަންޖެހޭނީއުފެއްދުމެއް ނޫން. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ންނަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފިތުނަތެރޭގައި އޮ
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މީހުންނާއި، ކަންކަމުެގ  ދެވޭ މީހުންނާއި، ނަސޭހަތްދެވޭޖެހޭ ފަތުވާމަޢުގެ ތެރޭގައި އެބައުފެއްދުމެއް ެވސް ނޫން. މުޖުތަ

މި  ތަފާތުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ އިމެއްގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ޙުކުމްނެރެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުންނާ

 ފުރުޞަތަުށް  ުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން މިވާހަކަ ހަމަ އަ އެ ، ފިތުނަ އާއްމުނުވާނެ ގޮތަކަުށް ފުރުޞަތު ފަހިކުރެވެން. އެހެންީވމާ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  އެދުނީ. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ޢަލީ ޢާޡިމަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވޭރު ދާއިރާގެމެދުހެން

ފެންނަނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުަށް ވުރެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު  ސަރުކާރުން މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ަގއި ވެރިންގެ އަނގަމަތީނުވަތަ ދީނީ ޢިލްމު ،ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ދީނާއި ޤައުމަުށް ޓަކައި ުނކުތް ބަެއއް ދީން ފުނޑާލަންބޮޑު

ެއްއގޮތަުްށ  ްް ދީނާޫނީނ ައިދެވސ، ދާ ވާހަކަޭބައަދީބ ަކްނަކްނ ުކަރުމން ، ަވއްކަްނކުރާ ވާހަކައަތްއަަޅއި، 

ތީވެ އެަކން ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްޞަދުަގިއ ނުދާ ވާހަކަ ބުނާހޫރިއްޔާ ވެސް ކަންކަން ކުަރމުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމް

 މަޖިލީހަުށް ލާނީ ބޮަޑުށް ފާހަގަކުރަން. ފަހަރެްއގަިއ ވެސް މި ުޅގަނޑު ވަރަުށްްއ ަކމުގައި އަހުުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙެ

ުށް ޤާބިލު ފަރާްތތައް ކަމަުށް. އެންމެ ފަހުން އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަ ،ުށް ުއއްމީދެއް ނުުކރެވޭނެ ޢިލްމީކައަޅުގަނޑަ

ިއގެްނ ްސިޓްނގ ޮކިމަޝްނ ެއުކަލަވިއލަ ްބޯރްޑކާ ، ދިަޔއިރުަގއިކަުއންސިލެއް އެކުަލވާލަިއގެން ދިޔައީ މީިޑޔާއެނިގގެން

ެގ މަޖިލީހު ގޮތް މި ދިޔަސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންވެގެންދޭތެރޭގައި ވެ ތަނަުށް ޢައްަޔންކުރި ފަރާތްތަކާ ދިޔައިރުަގއި އެ

ގެން އި ތަނަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅަ ތެރެއިން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެްނނަން އޮތުމުން. ފަހަރެއްގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި

ތަނުަށް  އެ އިޞްލާޙު މި ،ނެތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ނުވަތަ ފާސްކުރުމުގެ ވިސްނުން  އެ އިޞްލާޙު ފާސްނުވާނެތީ،

 އުފެދޭ ހިސާބަުށް މި އި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސުވާލުދޭތެރޭގަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހަމައަުށް ވެސް ގެނައުމާ ބަލައިގަނެ މި

ތަނަުށް ހުުށަހަޅަން ދަތިވަމުންދާ ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި  ީތވެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ިއޞްލާޙު މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ގޮސްަފއިވާ

ދަނީ ދީނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލަން ކެރިދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިހަމަ ރައީސް ދަންނަވާލަން. ައޅުަގނޑަުށް 

މެދު ވާހަކަ ބުނާތީއޭ. އްޔާ ކަންކުރާ ގޮތާ ރިޢިލްމުވެރިންގެ އަނގަމަީތގަިއ އަތްއަޅާަފއި މިއަދުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫ

ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަމާދަުށް ނުވަތަ މިސްކިތަުށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ވާހަކަ ތަންޮކޅެއް ބާރުލާފަިއ ބުނާތީއޭ. 

އް ސް ަބއެދީނުގެ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ ވެ އަދި އިސްލާމް ހޫރިއްޔާައކީ ެއްއެވސް ދީނަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައި،ރައީސުލްޖުމް

ހިސާބުން ފެުށިގެން ވެްސ  ވަނަ އަހަރާ 2000ންކުރާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭީތވެ. ކަޢިލްމުވެރިން ބުނަމުންދާތީ، 



25 

 

ލީބު ޖަހާލައިގެން އުޅުްނކަން ހިސާބަުްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކަުރގައި ސިލްވަރ ފަުެށއްަގއި ސޮ  ވަނަ އަހަރާ 2005

؛ ީދީނ ަކްނަތްއަތއް ، ގެ ގިނަ މީހުންނަުށް ެއނގޭނެ ކަންތައްަތއް. އެހެްނވީމާއަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެިހން މިއީ

ޔާމީްނ هللا ވަން ޢަބްދު ޮބޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ދީނީ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ުކރިއަރު ވެސް ދީނަުށް މާެއްއޮގަތަކށް 

ަރއީސް. މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހަމަ މި ދަނީ ިއއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. 

އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް ގޯހުން ގޯހަުށް. ޖޯކު މަޖިލީހެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންޖެހޭ ބައިވަރު މައްސަލަތައް އެބަހުރި. 

މަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދުގެ އެޖެންާޑއަުށް ބަލައިިލަކމުގައި ވީނަމަވެްސ، ިއއްެޔގެ ެއޖެންޑާއަުށް ބަލައިލިކަުމގައި ވީނަ 

ގަިޑއިރު. ާކކަުށް އޮުޅާވލަންތޯ؟ ކޮންބައެްއގެ ލޮލުގަިއ  2މި ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ޖުމުލަ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި ހޭދަކުރަނީ 

ަގޑިއިރު. ސުވާލަުށް ެއ  1ގަިޑިއރު. ވަރަުށް މަަސއްކަތްކުރާ ަބއެއް. ކޮމިޓީން ގެންނަ ރިޕޯަޓކީ  2އަނދުންއަުޅވަންތޯ؟ 

ަވގުތުޮކޅު ދިަޔއިމަ ނިމުނީ. އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ެއކަުށީގެްނވާ މަަސއްކަެތއް ނުކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެަބ  ދިޔަ

ބުނަންޖެހޭ މި ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ނުަދއްަކިއ ދެން މިވާހަކަ ަދއްކާނެ އެެހން ބައެްއ ނާންނާނެ. މިއީ 

.ޕީ.އެމް މެންބަރެއް ތެދުވެފައި މި މަޖިލީހުން ވަރުަށް ބޮޑު، ވަރަުށް ގިނަ ވަރަުށް އޮޅުވާލަްނެވގެން ކުރާ ކަމެއް. ކޮންމެ ޕީ

ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކެއް ުކރާ ވާހަކަ ބުނީމަ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް؛ މި އިޞްލާޙު އައި ގޮތަުްށ 

ތަުށް. އެއީ ިއމްލާގެ ކުުށެއް އޮތީީތވެ. ދެން ހަމައެކަނި އެބައޮތް ދެތިން ަތނެއް ޑިލީޓުކޮުށްލާފަިއ ސަރުާކރުން ފޮނުވި ގޮ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ؟ މިއީ ހަމަ ރަބަރު ސްޓޭމްޕޖަހާ ތަނެއް. ކޮމިޓީން މާ ބޮޑު މަސައްކަތްަތކެއް ނުކުރޭ. ަރއްޔިތުންނަުށް 

ނަމަވެސް، ދަތިވެދާނެ، ރަްއޔިތުންނަުށް ުއނދަގޫވެދާނެ ެއްއވެސް ކަެމްއގެ ވާަހކަ މަޝްވަާރކޮުށްފައި ޮއތީކީ ނޫން. އެހެން

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތެދުވެ މި ވާހަކަ ދައްކަމުން މި ދަނީ. މިއަދު ނިކަން ބައްލަވާ ުސވާލު ަގީޑގަިއ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ 

ުސވާލަުށް ޖަވާބުނުދީ ަވޑަިއގަތީމަ  2ުސވާލު ކޮުށްގެން  3ޒިންމާއެއް އިނގޭތޯ ުސވާލު ަގޑީަގއި އަުޅގަނޑު ކުރި ސުވާުލގައި 

ސް އިންނެވީ. ދެން އެ ނިމުނީ އެ ހިސާބުން. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ަކންކަން އެއްުދވަހުން އަެންއ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ދުވަހަުށް ގޯްސވެ ޮބއްސުންލަމުންދާވަރަކަުށް ދެން ރަްއޔިތުން ދާނީ ހަމަ ނިކަމެތިވަމުން. ރައްޔިތުން ދާނީ ހާލުގައި ޖެހެމުން. 

ރިކަމެއް މި ޤައުމުގައި ާޤއިމުކުެރވޭތޯ. އެކަން ޤާއިމުކުިރޔަނުދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްުޓވޭތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސާއި އަދި ސަރުާކރަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. 

މަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސޭ، އާދޭހާ އެްއކޮުށް ހަ

ދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކޮމިޓީތަކުންނާއި އަުޅގަނޑުެމންގެ މަޖިލީހުން ނެގެން އޮތް ޒިންމާއެއް އެންމެ ބޮޑަކަުށް 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މި މަޖިލީހުން އެބަ ނަގަންޖެހޭ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް ސަރުކާރުން ެއ ބިލެއް އަންނަ ގޮތަުށް، ެއ 

ްއ އަންނަ ގޮތަުށް ާފސްކޮުށްލާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފޮނުވައިެލވޭކަުްށ، އަނބުާރ ފޮނުވައިެލވޭކަުްށ ނޯންނާނެ. އިޞްލާޙެ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތންނަުށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް، ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންތައްތައް. 

އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ފާސްެވގެންދިޔުމާ އެއްކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާހިތްއޮތީ މި
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ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަނގަމަީތގައި އަްތއަޅާފައި ބަސްބުނުމުެގ ފުރުޞަތު ހުއްޓާލުމުަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކޭ. ވަރަުށް 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިސކުންތު.  17މިނެޓު  1ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެންދޫއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ީއސް. ފުރަތަމަ މި ބިލު އައިިއރު ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދެއްކި ވާހަކަ ެއއީ، ިމވަރަުށް ރަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ދައުލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެްއ ކޮުށްގެން ނެރޭ ފަތުވާައކީ ޮކންމެހެން އޭގެ މައްޗަުށް ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް އޮންނަ 

ނުމެއް ނެތޭ. އަޅުގަނަޑުށް ވެސް އެނޭގ، އިސްލާމް ފަތުވާެއއް ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މަސައްކަތް ކޮންމެހެން ކުރުމުގެ ބޭ

ދީނުގެ ފަތުވާ ނެރޭ. ފަުތވާެއއް ދިނީމާ އެ ފަތުާވއެްއގެ މަްއަޗުށް އެ ފަތުވާ ދޭ މީހާއާއި އެ ަފތުވާ އެހި މީހާ ޢަމަލުކުރަން 

ކުރާކަުށް ނޫން މި ުއޅެނީ. އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިާހރު މި އުޅެނީ ކޮންމެހެން އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެކަން 

އަދި ކުރީަގއި އަލަުށް ފުރަތަމަ ބިލު އަިއއިރު މި އޮންނަނީ އެފަދަ ފަތުވާތަކަުށް އިސްަކންދޭންވާނޭ. އިޞްލާޙުެވގެްނ 

އަިއއިރުަގއި މިހާރު ެއއަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެްސ، ުނޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އެެހންވީމާ، މިހާރު މި އޮންނަނީ 

ނި، ެއގޮތަުށް ދޭ ފަތުވާއަކީ ެއކަމުަގއި ނެރޭ އެންމެ ފަހު ފަތުވާއޭ. އެހެންވީމާ، ދަުއލަތުން މިވަރު ބޮޑު ޚަރަދެއް ހަމައެކަ

ކޮުށްގެން، ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް، ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ވެސް، އަދި އާއްމު ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތުން ެއއަުށް 

އަުޅގަނުޑ ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ެއއީ. އަުޅގަނުޑ  ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް ފަތުވާެއއް ނެރުމަކީ

ެވސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކުރުމަުށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއއީ ހަމަ އަނެއްކާ

ންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަުށް ޓަކަިއ، އެ މީހުން ޓަކައި، އިސްލާމް ދީނުގެ ދެން މި މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްނުވާ އެހެން ޢިލްމުވެރި

ދައްކާ ވާހަކަަތކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަުށް ޓަކަިއ، އަދި ަސރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ފަތުވާތައް ބައްޓަްނކޮުށްފައި އެ 

 ފަތުވާތަކަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގއި ދައްކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫއަރުވަނީ  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ުށް.މަޢުރޫފަ ޢަލީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ުށް އުާފވެރި ދުވަހެކޭ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަީއސް. އާދެ! ހަމަ މިއަދަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަ ކަމަުށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާ ުދވަހަަކުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު މި އިޞްާލޙަުށް، އަދި މި ކަމަުށް ވަރަުށް 

ކޮންމެ  ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން، އަދި

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ވެސް ގަބޫލުކުރާ ފަދައިން، އިސްލާމް ދީނަކީ ޢިލްމުގެ ދީނެއް. ވަރަުށް ޙިކުމަތްތެރި ދީނެއް. ވަރަުށް 

ޢިލްމީ ދީނެއް. އެހެންވީމާ، ޢިލްމުވެރިންނަުށް ނޫނީ ދީނީ ފަތުވާ ދެވޭނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑެއް ވެސް އަދި އަުޅގަނޑު 

ްސ ބޭފުޅަކު ގަބޫެލއް ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ދީނީ ފަތުވާ ެދންޏާ ދީނީ ޢިލްމު އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއްއވެ

އުނގެނެން. ހަމަ ެއގޮތަުށް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަަރކަުށް ވާންެޖހެންޏާ އެބަ ޑޮކްޓަރަކަުށް ވާންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާކުރަން. 

މީހުންގެ ސާޖަރީތައް ހަދައިފިއްޔާ އެ މީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ޑޮކްޓަރެޭކ ކިޔާފައި އަުޅގަނޑުމެން މީހުން ފަޅައި،

މަރުވާނީ. ހަމަ މިފަދަ ކަމެއް މިއީ. ދީނީ ނޫން މީހުން، ދީނީ ޢިލްމު ނުއުނގެނެ އެ ކަންތައްަތއް ކުރީމާ މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި 

މި ބިލުން ދެ ކަމަކަުށް  ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި، މުޅި މުޖުތަމަޢު ބައިބައިވެގެން މި ދަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއބަފެނޭ

މި ވަނީ އަލިއަޅުަވއިލާފަ. އާދެ! ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވަމުން ތަހުޒީބުވަމުން އަންނައިރު އިސްލާމް ދީނުގައި އެބަޮއްތ 

ހުޅުވާލެވިަފއި އޮތް ފިޤްހީ އުސޫލުތަކެއް. ެއއީ އާ ކަންތައްަތއް ޤިޔާސްކޮުށް އެ ކަންތައްަތަކުށް ޙައްލު ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ 

ޔެެއއްަގއި، ތަަރއްޤީވަމުން ައންނަ ދުނިޔެއެއްަގއި ވަރަުްށ ދު  ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިތުންނަުށް. އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަރައްޔި

ތަފާތު އާ ކަންތައްަތއް އެަބ ކުރިމަތިވޭ އިސްލާމް ދީނަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަމަުށް ަޙްއލެއް ހޯދެވޭނީ ވަރަުށް މޮޅެިތ 

ގަިއ، މި ގާނޫނުގެ އެބަ ޝަރުތުކުރޭ އެ ބޭފުޅުންނަކީ މާސްޓަރސް ހައްދަވާފަިއ ޢިލްމުވެރިންނަުށް. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދު 

އަހަރު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވުން. އެހެންވީމާ، މިއީ  5ތިބި، ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވާފައި ިތބި، އަދި ދީނީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ 

ވާ ކަމެއް. އެ މަނިކުފާނަކީ ދީނަުށް ވަރަުށް ލޯބިކުަރއްވާ ވަރަުށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެކީ ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކރައް

ތުން ގަބޫުލކުރާނޭ. ބޭފުޅެއް. ބަެއއް މެންބަރުންނަުށް ހީފުޅުވަނީ އެ މަނިކުފާނާ ބެހޭ ގޮތުން އެފަދަ ވާހަަކއެއް ެދްއކީމާ ރައްޔި

ނޫން.  ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަެއއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކަައކީ މިއަދު އެްއވެސް ހެއްެކއް ،ގަރީނާެއއް  ،ޖަތެއް އެކަމަކު ހުއް

އި އިސްލާމް ދީނުެގ މަނިކުފާނުގެ ދުލުްނ އެބަހުރި އިސްލާމް ދީނުގެ ައސާސްތަކާ އެ ؛އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސް ނަޝީދު

. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފު އެތަްއ ވާަހކަެއއް ދަްއކާފައި، މިއަދު ރެކޯޑުކުެރވިފަޤީދާއާ ޚިލާޢަ

ކަމަކަުށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކަުށް ނުވެއް ބުނެވޭ. އިްއޒަތްތެިރ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދަ ވާހަކަެއއް ދައްކާަފއި ހުރިރަ

. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެްއޗަކީ ިމެހްނިވއޭ ، މިހެންިވއޯ  ކަންކުރަން އުޅުނުއިރު މި ،ބުނަނީ މެންބަރުން މި

ގޮުތަގއި ރާއްޖޭެގ  އަޚުލާޤީ މިްނގަނޑު މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ އިދީންވެރިކަމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ގެމިއަދު

ބޮޑަުށް ތަކުރާރުޮކުށް އެބަ ވިދާޅުވޭ މިސްކިތަުށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުންނަންވާ މިންގަނޑަުށް އެބަހުރި. އަދި ވަރަުށް

ނޫން އިސްލާމް  ވަތަ އިސްލާމީ މަރުަކޒަުށް ދާ ވާހަކަެއއްދާން. މިސްކިތަުށް ދިޔުމަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ހުކުރު ނަމާދަުށް ނު
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 ނގޭތީ ދީނުަގއި މީހަކު ހުރިތާކު ހުކުރު ކުރެވޭނެ ދީނުގައި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ނޭ ދީނުގައި އޮީތކީ. އެ

ނޭނގޭ މަޖިލީހުގެ ދީނުގެ ަކންތައްތައް  ،އަސްެލއްނީ. މިކަހަލަ އެއްވެސް ުއސޫލެއް، ދަ ފިތުނަފަސާދަ އުފެދިގެން މި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިފަދަ ވާހަކަ ދައްކާތީ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އެހެންީވމާ، ދީނީ ވާހަކަ ދަްއކަންޏާ  ،މެންބަރުން

 ،ވާން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް ފުދޭ މީހަކަުށްގޮތުން އޭނާ ތަޞައްރަފް އެބަޖެހޭ ދީނީ

ިއސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުަށް  ގައިދިވެހިރާއްޖޭ މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް ެއކުލަަވއިލުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީނަުށާއި،  ވަތަނު

ޓަކައި އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ކުރިމަުގގައި ީދނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަުށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި 

 އެުޅއްވި ވަރަުށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަެޅްއގެ ގޮުތގައި. ުޝކުރިްއޔާ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އަސްުލ  .ަރީއސް. އާދެ! `ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މިފަދަ ފަތުވާ ކޮމިޓީެއއް  ،ކުރިންވެްސ ހަމަ ފާޅުކުރިން  ގެނެޭވ އިްޞލާޙާ މެދު އަުޅގަނޑު އެންމެ މި ؛މި މާއްދާ

މޭ ވަރަުށް މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި އޮތުން. ވަރަުށް މިނިވަންކަމާ އެކު ވަރަުށް މުހިއް އެކުެލވިގެންދާއިރު

މުސްތަޤިއްުލ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ތިބެވޭެނ  ،ވަރަުށް މިނިވަން ،ވެސް ަވކި ފަރާތަކަުށް ނުޖެހި ގޮތުން ސިާޔސީ ،ބަސްބުނެވޭ

އިތުރުން ހަމަ މަދަނީ އި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިން. މީގެގެ ގޮުތގަކަމެއް  މުއް ހަމަޖެހުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްއިންތިޒާމެ

 އި އެހެންވީމާ، ެއފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ިޚޔާލާ .އުސްގޮތުން ވަރަުށް ފުންނާބު ޖަމުޢިއްޔާތައް ވެސް މިހާރު ެއބަ އުޅުްއވާ ދީނީ

ދިރާސާކުިރ މަރުޙަލާގައި ވެސް. ދެން  ފައިވާނެ މި ބިލު ިމކޮޅަުށް ައއިައއުމުންވެސް ހޯދުމަުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދި ލަފާ

މި ކޮމިޓީން ނެރޭ ފަތުވާތައް ލާޒިމު  .ވަނަ މާއްދާ 33ެއއީ  ،ވަނަ ޕޮއިންޓެްއގެ ގޮތުން 2އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރާ 

ރު ފަހު ފަތުވާއޭ މި ކޮމިޓީން ނެރޭނީ. މިހެން އޮންނައި އޮތީ މިއީ ެއންމެ ގޮތުން މި އޮތް މިހާރު މި  .ނޫންތޯ ،އެްއޗެއްތޯ 

ހަމަ،  ކަމަަކުށް. އެހެން މީހުންނަުށް ނުދެވޭނެނުވޭ އެހެން މީހަކަުށް ފަތުވާ ގޮތުަގއި މީގެން ދޭހައެއް  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 ؛ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުުކރެވެނީ. އެހެން ޢިލްމުވެރިން  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަން ޮއތް އެހެން ޢިލްމުވެރިންނަުށް

 ކުރެންމަޤުބޫލު ޢިލްމުވެރިއެއް  ،ބޫލު ބޭފުޅަުކ ހަމަ ގަ ކަެމއް އެ ގިނަ ަރއްޔިތުން ކުރާ ހަމަ ވަަރުށް އެީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ގޮތުަގިއ މިހެން އޮތުމަކުން އެހެން  ކަމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ހޯދުން އެއީ ކުރަްއވާ

ނުދޭ. އެހެން ޢިލްމުވެރިންނުަށް ވެސް ވާހަކަެދއްކޭނެ. ދެްނ  ންދުވެގެެނއްޢިލްމުވެރިންނަުށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ބަ
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ފަހު  ެއއީ އެންމެ، ވެސް ެވެގން އެބަދޭ އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީން ނެރޭ ފަތުވާ އެއީ ބުރަދަނެއް ހުންނަ އެއްޗަކަުށް

 އިމިނިވަްނކަމާ ،ހަަގކުރި ގޮތަުށް ފާމުން. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިންވެްސ ބަސް ބުނާ ފަތުވާ ކޮމިޓީެއްއގެ ގޮތުަގއި އޮތު

 މުސްތަޤިއްލުކަމާ އެކު މަަސްއކަތްކުރުމަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ) 94/6 ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މި ކޮމިޓީން ނިމިފައިވާ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑު ެވސް ފުރިހަމަގާނޫނު( އަ

 ،ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަމާ ބެހޭ ،ެވސް ހަމަ ފުރަތަމަ ލާނީ އެންމެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެ

 ައުޅގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު އެންމެ ވަންޏާ ނޫނީ އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ އެްއވެސް އެްއޗެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިއްޖެ ކަމަުށް

ން ކިެޔވުން ހުންނަ ބޭފުޅެއް ަކއިރީަގއި ޤުރުއާޑު އެއް ޕާޓީ ކަމަުްށވާ އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް ވާނީ، މިއީ ހަމަ ޖިންނި މޮޔަވެފައި ބޮ

ވާ ކަހަލަ ިކަޔވަން ފެްއޓީމާ ޖިންނިއަުށް  މޮަޔވެފައި ހުންނަ މީހާ ކައިރީަގއިކަހަލަ ކަމަކަުށް އިނގޭތޯ. ހަަމ ޤުރުއާން 

 އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް މި ގާނޫނުަށް ނޫން. އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ  ކަެމއްުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އާ . އެއީ އަގޮތްގޮތް ވަމުންދާނީ

ނުކުރޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިބި  ދިަޔއީ. ިމއަކުންެނއް އެްއގޮތަކަުްށވެސް މަނަލެއް ފެުށުމާ އެއްޮކުށް އުފެދިގެންހަމަ ޢަމަލުކުރަން 

ނުދޭ  ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންެނއް ކަންކަން މި އިނުމާބޭފުޅުންގެ ދީނީ ފަތުވާ ދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނުަށް އެ

 މެންބަރު ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ ީމގެ  ނި އިންނެވި ޕާލިމެންޓްއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އަދާލަތު ޕާީޓގައި ހަމަެއކަ 

 ،ޢިލްމުވެރިޔާ  ނެވިއްކާ ދެން އިންކަމަުށް. އަނެ ކަހަލަ އުނިކަެމއް ނާންނަ ބޭފުޅުންަނކަުށް އެްއވެސް ސަބަބަކުންނެއް އެ

ބޮޑުަށް މި ބިލުަށް ތާއީދުކުރައްަވއިފި. މިއީ  ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވެސް ހަމަ ވަރަުށް

ކަންކަން  ދީގައި ވެސް މިުޑމެން އިމާމެއް ކަމަުށް ބަލާ ަސޢޫދުނިޔޭގަިއ އިސްލާމީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަނ

ރަބަރު ބަޔަކު ކަނޑަައޅައި  ގޮތް މިއީ. މިއީކީ ެއއްގޮަތކަުށްވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީނީ ފަތުވާދޭން ވަކި  ނައޮން

 ދީނީ މިނިވަންކަމަކީ ނުވަތަ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަުކގައި ވަރަުށް ނޫން. ސްޓޭމްޕު ޖެހުމެއް

ފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެކި  ވެސް އެ ވިދާުޅވި ސަބަބުން ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން  ގެަކމެއް. މީ ބޮޑަުށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ

ކަންކޮޅުތަުކގައި ޮބޑެތި ހަނުގރާމަތައް ހިނގަމުން އެބަދޭ. ދެން މިތާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނުަށް 

ލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ ދީނާ ވަރަުށް ދުރު ބޭފުޅެްއ ދައްަކއިފި. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައީސުގޮތަުށް ާވހަކަފުޅު ބޮޑަުށް އޮޅޭ ވަރަުށް
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ގޮތަުށް ސިފަކުރަްއވައިފި. އެހެްނނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އެބަ ަވޑަިއގަންނަާވ 

އް. ރައީސް ނަޝީދު ންނެވެސް. މިސްކިތަުށް ނުދާ ބޭފުޅުންނަކުަށް ނުފެންނާނެ މިސްކިތަުށް ދާ މީހު އްޖަުށްޙައަހަރަކު  ކޮންމެ

އްޖުަށޭ ސީދާ ޙަ އްޖަުށޭ ިކޔާފައި ެބންކޮކަުށް ަވޑަިއގެންނެވީ. އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް ވަަޑއިގަްނނަވަނީ ހަމައިނގޭތޯ ޙަ

ވަޑަިއގަންނަވާ ތަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާ. މަނިކުފާނު  އެ ،ވިދާޅުވެަފއި މައްާކއަުށް. ވާހަކަައކީ

ކުރެްއވި ބެންކޮކަުށް.  އްޖަުށޭ ކިަޔއިގެން ދަތުރެއްފާނު ެވރިކަމުގައި ޙަ މަނިކު ނަޝީދު ހުދު ފޮުށައެއް އަޅަިއގެން އެރައީސް 

ިމ ޕިާލެމްނުޓަގިއ ، ފަހުން އެކަން މި ފަޅާއެރީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ ވެރިކަމުން ފައިާބވަަޑއިގެންެނވި 

މޭ. ދެއްކެވުން ވަރަުށް މުހިއްގޮތަުށް ވާހަކަފުޅު ިވސްނުންތެރިކަމާ އެއްކޮުށް ރައްިޔތުންނަުށް ނޯޅޭ ދައްކަާވއިރު ވަރަުށްާވަހަކުފޅު 

ހުޅުވައިގެްނ  ަގޑިއިރު މިތާ ޕާލިމެންޓް 1ނޫނީ  ގަިޑއިރު 2ދެން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްަކވާ 

 ކަންކަން... މި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް ުނކުރާ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ރުޖަޢުފަ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ،ރައީސް. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުޮކޅު އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއކްޓިިވސްޓެއް  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރިއާދެ! 

 އޮންނަނީ އިސްލާމިކް ޔުިނވަރސިީޓގެ ލާނަން. އޭގައި މިއްވި ޓުވީޓެއް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަެރއް ކުރެ 

ކިޔާފަިއ  ސަތޭކަވަަރކަުށް ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމިފައިވާ ވާހަކަ. އެހެންގެ ޕްރޮގުރާމު ބާްއވާތީ އޭަގއި ފަސް ދަސްވެނިމުމު

އިސްާލމް ދީނަުށް ލޯބިކުރައްވާކަުމގެ  ވާލަން ބޭުނންވަނީ ރައީސް ޔާމީންޝުކުރިއްާޔ ރައީސް ނަޝީދު. އަުޅގަނޑު ދަންނަ

 ،ފަހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މުޅިން ދޫކޮުށްލެވި  ނު ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަތުަމުށްމަނިކުފާ އެ ،ބޮޑު ހެއްކަކީ އެންމެ

ބަދަލުކުރެއްވި ވާހަކަ. މި  ޔުނިވަރސިީޓއަކަުށް ރައީސް ޔާމީން  ކޮުށްަފިއވާ ކުއްިލއްޔާ އިސްލާމިކްެޖްއުސން ، އުނދަގޫކޮުށް 

ވެްސ  ކަ ދަިރވަރުންެގ ވާހަކަ ވިދާުޅވަމުންސަތޭޔުނިވަރސިޓީން ދަްސވެނިމުނު ފަސް  މި އިސްލާމިކް  ،ކުއްލިްއޔާ

ގައި ވާހަކަދެއްެކވި ބައެއް ބޭފުޅުންެގ ވިދާުޅެވވުނީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދޭ. އާދެ! މިތާ އެހެންނަމަވެސް،

 ުށްބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާނެ ކަމަކަ އެ ،ވާހަކަފުޅުތަކަުށް ބަލާއިރު ައުޅގަނޑު އޮޅުންފިުލވާލަދޭން ބޭނުންވޭ

ަވއްތަރެްއގެ  އޮންނަނީ ދެ ދުނިޔޭަގއި މި  .ދަންނަވަނީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ެދއްެކވި ވާހަކައަުށް ރިާޢޔަތްކޮުށް މި 

 ވައްތަަރކީ ޣައިރު މުސްލިމު ދައުލަތްތައް. އަނެއް ވައްތަަރކީ މުސްލިމު ދައުލަތްތައް. އެ  ވެރިކަންކުރާ ަޤއުމުތައް. އެއް

މީެގތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެައކީ ކޮްނވައްތަެރއްގެ ވެރިކަެމއް ކުާރ  ،ަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހޭބޭފުޅުންނަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގވަ
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ޤައުމެއްތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވރިކަންކުރަނީ މުސްލިމު ދައުލަތެއްގެ ގޮުތަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުސްލިމު ދައުލަތެއްގަިއ 

ވެރިމީހާއަުށް ވާޖިބުވެގެްނާވ  .ކަމެއް އެބަޮއވޭ  ޑަުށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްބޮ ވިއްޔާ ވެރިމީހާ، ެވރިމީހާ ވަރަުށް ވަނީކަމަުށް 

އެ  ،ބޮޑަުްށ ސަމާލުކަންދޭންޖެހެނީ ފުރަތަމަ ަކމަކީ ވެރިމީހާ އެންމެ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރޭ. އޭެގތެރެއިން އެންމެ

އިސްލާްމ  ،ކަެމއް ައއިސްފާނެތޯ ެއްއވެސް އިސްލާމް ދީނަުށް ހުތުރެއް އަރާނެ .ޤައުމެްއގައި އިސްލާމް ދީން ފެތުރުއްވުމަުށް

ދީން ފަސާދަކުރާ ބަޔަުކ  ،ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ދީނާ މެދު އޮޅުންތަކެއް ުއޅޭތޯ ،ދީނާ މެދު ބައިބައިވުމެއް އުފެދިދާނެތޯ

ހެނީ. އެހެންވީމާ، ޖެ  ފުރަތަމަ ވިސްނަން މި ކަންތައްަތކާ މެދު މުސްލިމު ދައުލަތެއްގެ ވެރިޔަކު އެންމެ މި .ޤައުމުަގއި އުޅޭތޯ

ވުމަުށޭ. ކުރިއެރުއް  ނާަވޑަިއގަންނަވަނީ ިއސްލާމް ދީންވިސް އެ ަހއިސިްއޔަތުން ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ކުރިއެުރވުމަކީ. އެހެންވީމާ، ްނތައްތަކެްއ ެއއީ ިއސްލާމް ދީންބޮޑު ކަ ވަރަުށް  ،ބޮޑު  ކިމަުށް އޮންނަ ވަރަުށްއެހެންވީމާ، ޙާ 

ނޫން ބަަޔކު ފަތުާވ  ލްމުވެރިންިއ ދީނީ ޢިންނާރަނުކުރާ ަވއްތަރުެގ ޝައިޚުދީނަުްށ ފުރައްސާ ،ކުެރވޭކިމަުށް ޔަޤީންޙާ

ކަމަކު ރާއްޭޖގައި އެބަ ތިބި ދީނަުށް ފުރައްސާރަކުާރ  ކޮމިޓީއަކަުށް ނުޮހވޭނެ. އެހެންީވމާ، ބަޔަކަުށް އަދި ހަޖަމުނުކުރެވުނެއް

 މީހުން. އެކަހަލަ މީހުންނެއް ރައީސް ޔާމީން ޙާކިމެްއގެ  ފަުތވާ ެނރޭ ނުންވާ ގޮތަކަުށް ސިޔާސީ ފިކުުރގައިމީހުން ބޭ އެ

ގޮތުަގއި ހުންނަވާ ސަރުކާރެްއގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީއަކަުށް ނުނަންގަާވނެ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ސާފުކޮުށްލަން 

 . ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވޭބޭނުން

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މަރަދޫ ާދއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ފަުށާއިރު ވެސް ދަންނަވާނަން، މެދުމިނުގެ ސިޔާސަާތއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކުރާ ސިޔާސަތެޭކ. އެއްގޮަތކަުށްެވސް އެ ސިާޔސަތަކާ އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީން 

ރައްކާެތރިކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް.  ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން

މެދުމިނުގެ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް އެހާމެ މުހިއްމު ކަމެއް. މިއަދު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މުޅި 

އެިކއެިކ  ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަކީ ޓެރެރިޒަާމއި ހަރުކަުށިކަން ފެތުރެމުންދިޔުން. ދީނުގެ ނަމުގައި

ތެރި، ބިރުވެރި ހަރަާކތްތައް ހިންގުން. އަދި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން މުޅި އިސްލާމް ނުރައްކާ

ދީނުގެ ޝަރަފާއި ިއްއޒަތާިއ ޤަދަރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ީމހުން ކުރިމަތީގައި ވެއްިޓގެްނދިއުން. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން 

. މިފަދަ ގޮތަކަުށް ހަރުކަުށި ިސޔާސަތުަތއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ފެތުރެން ފުރުޞަތުދިނުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް



32 

 

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮުްށގެންވާެނ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. 

ންނަީކ ޓެރަރިޒަމަުށް ާތއީދުކުރާ ަބެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ހަރުކަުށި ކަމަުށް ތާއީުދކުރާ ަބއެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެ

ދީނުގެ ނަމުގައި ެއްއވެސް ހަރުކަުށި ކަމަކަުށް ތާއީދުކުރާެނ ބައެއް ެވސް ނޫން. އައި.ެއސް.އެްސއަކީ ައޅުގަނޑުމެން 

ނިާޔވެރި، ނުބައިނުލަފާ ތާއީދުކުރާ ޖަމާޢަތެއް ނޫން. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުަގއި ދީނުގެ ނަމުގައި މި ހިންގާ އަ

ޢުދުވާނީ ހަމަލާތަކަކީ ވެސް ެއއްގޮަތކަުށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވެސް އިތުބާރު ހުރި، އަދި ދީނުގެ ފަހުބަސް ބުނާނެ ކޮމިޝަނެއް އޮތުމަީކ 

ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެީއ ެއކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތް ކަމަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިހެްނ މުހިއްމު 

މިދަންނަވަނީ، މިފަދަ ގޮތެއް ނެތި އެކި މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަުށް އެކި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި ރަޢުޔުތައް ނެރެން ދިމާވެއްޖެ 

ލުތަފާތުވުންަތކާިއ އަރައިރުންތައް ހުންނަންވާނެ. މި ކަންކަމަކީ ކޮންޓްރޯލުން ނަމަ، ދިމާވާނެ ބޮޑެތި މައްަސލަތަކާއި ޚިޔާ

ނެއްޓިގެންދިޔުުމގެ ކުރިން ފިަޔވަޅުައޅައި ަޙއްލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އެކު 

ނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބެންވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެރިހުރެ ދަންނަވަން. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ކަޅަުށް ކަޅު، ހުދުަށް ހުދު ބު

މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އެ ހިނަދކު ބުނަންޖެހުނު އެއްެޗއް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބުނުމުގެ 

ކު މި ދަންަނވަނީ، ސީިރާޔ ކެރިފޯރުންތެރިކަން އަުޅގަނޑުެމންގެ ކިަބއިަގއި ހުންނަންވާނެ. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އެ

ދިޔަ މަގުން، ލީބިއާ ދިަޔ މަުގން، އަދި އިރާޤު ދިަޔ މަގުން، އަދި އައިިސސް ފަދަ ޖަމާޢަތެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިމ 

ރާއްޖޭަގއި ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ިލބިދީގެންނުވާނޭ. އެއީ ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަުށް ފަހިވާނެ ގޮަތކަުށް 

ބައްޓަްނކުރެޭވ ކަމަުްށ ވާނަމަ، އަުޅގަނުޑގެ ފުރިަހމަ ތާއީދު އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  ގާނޫނު

ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އިސްލާމް ދީނުގެ ރީތި އަޚްލާޤުތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނަުށް ދަސްކޮުށްދޭން. 

ހަމަހަމަކަމާއި، ހުރި ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުްނނަުށް ދަސްކޮުށްދޭން. އިސްލާމް އިސްލާމް ދީނުގައި ހުރި މަޑުަމއިތިރިކަމާިއ، 

ދީނަކީ ސުލްޙައިގެ ދީނެއް ކަމާއި އަުޅގަނޑުމެން އެންެމން އުޅެންވާނީ އެހެން މީހުންނަުށް އިޙުތިރާމްކޮުށްގެްނ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބުނަން ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަން މަތީގައިކަްނ، ެއއީކަން ިއްސލާމް ދީން ބާރުއަޅާ ގޮތަކީ 

ކެރެންޖެހޭނެ. އެކިއެކި ިސާޔސީ މަޤްޞަދުތަކާއި އެިކއެކި ފައިދާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ހަތިޔާރަކަުށް އިސްލާމް ދީން ހެދުމުގެ 

ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމފަދަ ކުޑަ ޤައުެމއްަގއި ީދގެނެއް ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ުވރެ މާ ރިސޯސަސްތައް ގިނަ، 

ސަނދި، މާ ބޮޑެިތ، ާމ މީހުން ގިނަ ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް ވަމުންދާ ގޮްތ، ެއ ޤަުއމުތައް ސުންނާފަތިވެގެންިދޔަ މާ މުއް

ސަބަބުތައް މިދިޔަ މާ ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ނުެވ، ކުުރ މާޒީެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންގޮސްފައި މި އޮތީ. 

ފުންކޮުށް ިވސްނައި ރިޢާޔަތްކޮުށް، ޤައުުމގެ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް އަޅަންެޖހޭނެ. ދައްކަންޖެހުނު ވާހަކަެއއް ދައްކަންޖެހޭނެ. މިއީ މިކަން އޮތް ގޮތް. މި ގާނޫނަކީ ވެސް 
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އިތުބާރު ލިބޭ ގޮތަކަުށް މި ތަންތަނުން ދެވޭ  އެފަދަ ގާނޫނަކަުށް ވާނެ ކަމަުްށ އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ރައްޔިތުންނަުށް

 ފަތުވާއަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ އަރުވަނީ  ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަވގުތު ހަަމވީ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 .ުށްރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަމެންބަ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

މެން މިއަދު މި ދައްކަނީ ވަރަުށް ރަނގަޅު، ވަރަުށް ާޚްއޞަ މައުޟޫޢަކަުށް ވާހަކަ މި . އަުޅގަނޑު ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންަތްއތައް އަުޅގަނޑުމެން 

އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ގާނޫނުގެ މައްޗަުށް ެއކަންޏެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން އިންސާނުން އިންސާނުންެގ 

ެކއް ވޭ. ގޮތުަގއި ދުނިޔެއަުށް އިންސާާނ ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތްަތކެއް ވޭ. އިންސާާނއަުށް މަތިކުރެވިފަިއވާ ކަންތައްތަ

އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގޮުތގައި ދެމިތިބުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ވޭ. އަދި މީގެއިތުރުން 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕީ.ޕީ.އެަމުށް އެއްެވސް ވަގުުތކޮެޅއް ބާކީ އޮތް ނަމަ، އަޅުގަނޑަުށް 

ގަނޑު އެދެން. ހަމައެކަނި ަވގުތުޮކޅު ކަނޑައިނުލުމަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަވގުތުޮކޅު ދެްއވާތޯ އަޅު 

މި އެނގެނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ވަްއތަރުގެ ފާހަގަކޮުށް ވާހަކަދަްއަކން. އިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް 

ކަންޖެހިއްޖެއްޔާ އޭނައަކަުށް ނޭނގޭ ހަމަ އެކަްއޗެއް ވެސް ނޯންނާނެ. މެންބަރެއްކުރެ އަހާލައިފި ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ވާހަކަދައް

ބިމުގެ އަނިޑއާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދައްކަންޖެހިއްޖެްއޔާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ހަމަ 

މަ އެފަދަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ އެަކއްެޗއް ވެސް ނޯންނާނެ. ދީނީ ގޮތުން ވާަހކަދައްކަންޖެހިްއޖެއްޔާ ވެސް ހަ

ދަންނަވާނީ ޢަރަބިބަސް ދަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ އަދި ޢިްލމުވެރިެއއް ނޫން. އިނގިރޭިސބަސް ދަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ 

ސައިންޓިސްެޓއް ނޫން. އިކޮޮނމިސްޓެއް ނޫން. އިނގިރޭސިަބސް ދަނެފާނެ. ޢަރަބިބަސް ވެސް ދަނެފާނެ. އޭގެ މިސާލެއް 

ގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އަދާލަތު ޕާޓީަގއި ކުީރގައި ުއޅުއްިވ، މިހާރު އެމް.ޑީ.ީޕަގއި އުޅޭ ަޝއިޚް އިތުުރކޮުށްގެން އަޅު

ޙުސައިން ރަޝީދު ކިޔާ ބޭުފޅަކު އުުޅްއވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މީނާއަކީ ިމއީ ޙަީޤޤަތުގައި މީނައާ ބެހޭ ގޮތުން 

މް.ޑީ.ީޕގެ އަސްލު ސަފުގައި ކުިރއަުށްނެރެގެން މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން. މީނާއަކީ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. މިއީ އެ

ޢަރަބިބަހުން ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމާއެއް ހަދާފައި ހުރި މީހެއް. އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ ދީނީ ޢިލްމެއް ހާސިލުކޮުށްފައި ހުރި މީހެއް 

ތު ޕާޓީގައި އިންނަވާ އަނާރާ ނަޢީމް، އިްއޒަތްތެިރ ނޫން. އެނގިގެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އޭަނއާ ބެހޭ ގޮތުން. އަދާލަ

މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ކައިިރން އައްަސވާލަދެްއވާ. އަނާރާ ނަޢީމްމެން ވެސް ދީނީ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްަކއިިފ 
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ނދުގައި އެ ތަނަުށް ޢަލީ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މިހާރު ކުރީގައި ތުރުީކވިލާތުަގއި އޮތް ޢުޘްމާނީ ވެރިކަން ވެއްޓިގެންިދަޔ ހި

ޢަބްދުއްރާޒިޤް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ފާވެގަެނގެން ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރި ފަދައިން ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަިކކުރުމަުށް ޓަކަިއ 

މިއަދު ވަކާލާތުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫުނ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އިންސާނާ 

ާބވާލަްއވާފައި ަވނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ެއކު. ައޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ހަދާ ގާނޫނުތަކެއް ެއއީ ދުވާަލކަުށް ހައްދަވާފައި 

އިރުއެިރ، އިުރއޮްއސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ބަދަލުއަންނާނެ ެއއްެޗއް. ެއއީ އޭަގއި އުނިކަންތައް ުހންނާތީ. ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހަުށް 

ކަމަުށް ދެކިއްޖެ ާހލަތެއްަގއި ެއ މީހާ އެ އޮތީ ހުރިހާ ހާލަތަކާ ކުރިމަތިވެފަ.  ވުރެ އިންސާާނ، މަޚުލޫޤަކު މޮޅުވެއްޖެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަުށް ނުފެންނަ ކަމަކީ، މި ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް؛ ކީރިތި 

َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت  ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ اْليَْوَم أَ ތަޢާލާ ވަކި ގޮތަކަުށް ވަީޙކުރަްއވާފައި މި އޮތީ، هللا ޤުރުއާނުަގއި 

ْسََلَم ِدينًا هللا މި އޮތީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްދެއްވާފަ. އިސްލާމް ދީން، ދީނެއްގެ ގޮުތަގއި ތިމަން  .لَُكُم اْْلِ

ގެންދިޔަ އުާފވެރި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރުހިވަޑަިއގެން އެކަން ފުރިހަމަކޮުށްދެއްވާަފއޭ. އެ ނިޢުމަތްތައް ފުރިހަމަވެ

ލިބިގެންދިޔަ. ައޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން މާތްކުރެްއވީ އެމެރިކާައކުން ައއިްއސަެއއް ނޫން. އިނގިރޭިސވިލާތަކުްނ 

އަިއއްސަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އިންސާނުން، އިންާސނުންގެ ގޮުތަގއި މާތްކުރެްއީވ އަުޅގަނޑުމެން ހެއްެދވި 

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر  ތަޢާލާ ވަީޙކުަރއްވަީނ،هللا ޤުވަންތަ އިލާހު. ކީރިތި ުޤރުއާނުަގއި ޚާލި َو لََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًَل  مَّ ْلَناُهْم َعلَٰى َكِثيٍر ِمِّ ِيِّبَاِت َوَفضَّ َن الطَّ ސް ކޮންމެ ތަނަކު ވިޔަސް އްގަާމއި ކަނުޑގައި ވެ އެ . َوَرَزْقنَاُهم ِمِّ

އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ ތަކެީތގެ މައްޗަުށް މާތްކުރެްއވީ ސަބަބުަތކެއް އޮެވގެން. އަދި ޭއގެއިތުުރން، ހެއްދެވި ހުރިހާ ތަކެީތެގ 

 މައްޗަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރީތި ސިފަދެއްަވއި މާތްކުރެްއވި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،

މި ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަުށް ުހރިއިރުަގއި ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު މި ޤައުމަުށް ވެރިކަމަުށް އައިްސ ކުެރއްިވ 

ކަންތަކަުށް  50އަުށް ވުރެ ގިނަ.  50ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު އަުތަގއި މި އޮތް ިލސްޓަުށް ބަލައިަލިއފިކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، 

އެެކއް، ޭދއް،  މަސައްކަތްކޮުށްަފއި ހުރިކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފާހަގަކޮުށްޅަުށް ވުރެ ގިނަ އޭނަ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮ

ތިނެއް، ހަތަރެއް، ފަހަކުން ޮގސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވކިން ސީދާ ކުރުކުރުކޮުށް ދަންަނވާލަން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ަވގުތު އޮްތ 

އެންމެ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ކޮްނގްރެސްަގިއ  .ތޯ އެދެން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްދެއްވާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ފުރުޞަތު

ާއއި ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު هللاަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އިއް  ސިލެއް އޮތުަމުށް ފާޅުގަިއ ދެކޮޅުހެދިއިސްލާމީ ަކއުން

ބޭފުޅުން  ލިބަރަލް ސްޓޭޓެއް ކަމަުށް އެ . މެނިެފސްޓޯަގއި ސެިކއުލ2ާބަރު ަގއި. ނަން 2005ބޭފުޅުން. އެއީ  ދެ ނަޝީދާ

ނިޔާ ޢާޔަމް ރްއިބުގެ ަމޤާމުގައި ހުރި މައްުމގެ ނައާއެމް.ޑި.ީޕގެ އަމީން .އްޒަތްތެރި ރައީސް. އި ަގއި 2008ލިޔުނު. އެއީ 

 ،ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިްއޔާތުަގއި  .އްޒަތްތެރި ރައީސް އި ލިޔުއްވި.  ވާހަކަތަކެއް އޭނަ ލަްއވާ އިދައިސްލާމީ ޝިޢާރާ ދެކޮޅުހަ

 ޖަލްސާގައި...
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދާއިާރގެ  ތުލުސްދޫުށް ތު މި އަުރވަނީ ދެވަަނ ފުރުޞަތަްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞައި ޝުކުރިއްާޔ 

 އިބްރާހީމަުށް. ވަޙީދު މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ެކވުން:އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ކަމުގައި ވަންޏާ ވަގުތު ެއްއކޮުށް ދެއްވާތޯ މެދުނުކެނޑި. ނީ ވަގުތު އިތުރު ބޭފުޅަކު ނެތްއަުޅގަނޑު އެދު .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ގެނައުން. ެއީއ  ންނަރީުށް ކްރިްސޓިއަން މިޝައަހުާވކުރުމުގެ ޖަލްސާވަނަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނީ، ހަތަރުއާދެ! 

ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ސެްކސީ ނައިޓްގެ ނަމުަގއ ޑީ.ޖޭެއްއ  2009ަގއި. 2008ޮނވެމްބަރު  11

ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަްނތައްތަުކގެ ވާަހކަ ދަންނަވަމުްނ މި ގެންދަނީ. ކްރިްސޓިއަން  ދީނާ ޚިލާފަުށް އިސްލާމް އީބޭއްވި. މި

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ  ؛ަގއި. ކުްއޖެއް 2009 ވަޒީފާތައް ދެއްވި އީސް އޮފީހުގެދީން ފަތުރައިގެން ޑީޕޯޓްކުރި މީހުންނަުށް ރަ

ަގއި ކުެރވުނު  2008ރު ފަސްދާނުވެުޑވުނު. މިއީ ޞިކުރީެގ ރައީްސ އިބްރާހީްމ ނާދެޮކޅަުށް  ވެރިންގެ ބަހާދީނީ ޢިލްމު

ެއވެސް  .ނުކުރުންއްމުއާޖަވާބު އަިދ  .ްއމުކޮުށް ސުވާުލކުރުންއާ ުމެގ ޙުކުމް ރޭިޑޔޯ ޚިޠާުބގައި ކަމެއް. ފަްއޅިެއއް ބިނާކުރު

އަތްކެނޑުމަީކ  ،ކުރުމާއިރަޖަމުގައި.  ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުަގއި އިސްލާމީ ހައްދުތައް ކަމުަގއިވާ މަރަުށް މަރު ހިފުމާއި،  2009

ދަންނަވަނީ ހުސް އެމް.ީޑ.ޕީން މި  . މ2009ި ؛އެކަން ިމހާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ޚިޔާުލފާޅުކުރުން ،ކުރީގެ ކަމެކޭ ބުނެ

ދެކޮޅަުށް ކޮުށްފައި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާަހކަ. މާލޭ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓގައި ހުކުރު ގަީޑގަިއ  ދީނާ ސްލާމްއި

. ފާޅުކުރި ކުރުމަުށް ނުދެވޭނެ ގޮތްތަކެއްުށް އެްއވެސް ދިވެއްަސކަުށް ހުކުރުތަނަ އެ އިމުގެ ހުއްދަދެއްވަ ފްލައިޓް ޖެއްސު

އި. ގަ 2010 ކެްއގައި ހެދުމަުށް މަސައްކަތްކުރިއިޚްިތޔާީރ މާއްދާތަ އިކޫލްތަކުގަ އި އިސްލާމީ މާއްާދ ސްދިވެހިބަހާ

މި ޤައުމުގެ  ،އިްސލާމީ ޤައުމެއްގައި  !އަުޑއައްަސވާލަ ދެްއވާތި ؛ރު ބަދަލުކޮުށް ފަރުމާކުރުމަުށްއެިޑއުކޭޝަން ޤައުމީ މުޤައްރަ 

ީރގެ މުހައްމަދު ަނޝީދުގެ ސަުރކާރުަގއި. ދެން ނެކެ ދަންަނވަނީ ކުރުމަުށް ގެަނއި މީހުންގެ ވާހަކަ މިމުޤައްރަރު ފަރުމާ

 ؛ލުކޮުށް ފަރުމާކުރުމަުށް އިޒްރޭލްެއޑިުއޭކޝަން ޤައުމީ މުޤައްރަރު ބަދަ؟ ވިދާުޅވަނީދީނުގެ ވާހަަކެއއްތޯ އެ  ކޮން އިސްލާމް

ން ތީމަ ލާތުގެ ލަފާގެސްިވޑްން އަދި އިނގިރޭިސވި ؟ހި އިސްލާމީ އުއްމަތަކަުށް ަފތުވާދޭންއިޒްރޭލްތޯ އެންމެ ރަނގަޅީ ިދވެ

ބަހަުށް ބަދަލުކޮުށްލީ އެއްވެސް މުައްއސަސާތަކުގެ ނަން އިނގިރޭސި ގައި. ަޤއުމީ ގިނަ  2011 ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރި

ގައި. ައއްޑޫ ކޮްނވެންޝަްނ  2010 ްސކޫލް ުއާވލުމަުށް މަސައްކަތްކުރިގައި. ޢަރަިބއްޔާ 2010ނެތި  ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް

ސާގެފާުނގެ ތަސްވީުރ، ޢީބެާނގައި  އެއަރޕޯޓްަގއި ދަމާފައިވާ ،މުގެ ރަސްމިްއޔާތުަގއި ކުރެހިކުރެހުންތަކުަގއިސެންޓަރު ހުޅުވު

ން ކުރެއްެސިވ އެއީ ނަޝީދުގެ އެްނެގވުމުގެ މަތީ ކުރެހި ފަރާތުން އިކުރަހާފައިވާ މަްއސަލަިއގަސާގެފާނުގެ ތަްސވީރުޢީ

ހައްދުތައް ޤާއިމުކުރަން  ނަ އަހަރުަގއި. ދިވެހި ރައްޔިތުން އިސްާލމީވަ 2011އެްއޗެއް ކަމަުށް ބުނެ އެކަން ހާމަކުރީ 

 .ވަނަ އަހަރ2011ުނުވާ ކަމަުށް އަނެއްާކެވސް ޢާއްމު ޖަލްސާއެްއގައި ރައީސް ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮުްށ ގޮވާލީ ބޭނުން
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ދީންތަކުގެ  ކޮޅަުށް އެހެންދެ ީދނާ ވަނަ އަހަރު. އިސްލާމ2009ްދެްއވީ ހަކު މުރުަތއްދުވުމަުށް ފުރުޞަތުނަޝީދުގެ ގާތް މީ

ދެކޮޅަުށް މުޒާހަރާކޮުށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމެގ  ދީނާ އިސްލާމް ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވީމުޒާަހރާ އިޮގވާލަ މަުށްމިނިވަންކަ

ޚިލާފަުށް ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންދާއިރު ނޭނގޭ  ދީނާ ވަނަ އަހަރު. މިނިވަން ނޫހުަގއި އިސްލާމް 2010މިނިވަންކަމަުށް ގޮވާލީ 

ަޖއްސަިއގެން މިކަން އަދިވެސް އޮތީ މިކަަހލަ ގޮތަކަުށް ވަޅު ނޫސްވެރިން އުފެދުނީއްުސރެ ؛ހައްދަވަިއގެން ހުންނެުވން ކަމަުށް

މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބާ ހިފެހެއްޓީ ރަީއސުލްޖުޠުހުކުރު ޚުމިއީ އަެނއްކާ އަނެއް ކަންތަްއ.  ؛ބާޠުހުކުރު ޚިގެންދަނީ. ކުރިއަުށް 

ކުރުމަުށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ ދީން މޮޑިފައި ވަނަ އަަހރުގައި. އިސްލާމް 2010ނަޝީދު. އެއީ  މުހައްމަދު ރީގޭއޭރު ކެނެ

، 2009 ؛ކުރުން އްމުއާ އިނަމުަގއި ދީނީ ޖަލްސާަތއް ބާއްވަ  އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ .މެދުވެރިކޮުށް ގެންނަ މީހުން ެގނެސް

މި  ނޫނުން ސީދާ ގޮތެްއގައި ސުންނީގާ ؛މުގެ ގާނޫނުކަގައި މަސަްއަކތްކުރަން ފެުށި. ދީނީ އެއްބައިަވންތަ 2011، 2010

ކަމަުްށ  ކޮބައިތޯ އޭރުަގއި މިހާރު މި ތަނުގައި އިންަނވަިއގެްނ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް .މަަސއްކަތްުކރި .ލަފްޒު އުނިކުރި

އިްނ ެއއްެވސް ދަާވއިރު މިގެންން ހެދިވަޑަިއގެން އިންނަަވއިގެްނ އަދާލަތު ޕާޓީެގ މެންބަރެއްެގ ގޮތުަގއި މިތާ ވާހަކަަދއްކަމު

އްދަވަން. ކުެރވޭ ދެ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ހަ އި ސިޔާސަތު އެއީ ަވކިގެންދަވަނީ ދީނާހަމަެއކަނި ބައްލަވަމުން  އި،ކަމެއް ނުބައްަލވަ 

ކަން އި އެމާަޔތްކުރުމުގެ ގާނޫނުގަ ހިުށްލާނީ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެދން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮއި އާދެ! 

ވަނަ އަހަރުގައި. އިސްލާމުންނާއި  2010އެ ލަފްޒު އެްއކޮުށް، ެއއްކޮުށް ފޮހެލީ. އެއީ  "އެޅުންފައްޅި "ފައްޅިއެޅުން މަނާކުރީމާ 

ޔޮރާްމ  އަހަރު ވެރިޔަކަުށް ހުރި 30ޔަހޫދީން މަޝްހޫރު ޖާސޫސީ އިދާރާަގއި  ވާ ދުނިޔޭގެ ހަތުރުން ކަމުަގއި

ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ގެނެސް ެއ މީހުންގެ ލޯތަްއ ން ޖާސޫސުޮޑކްޓަރުންގެ ގޮުތގަިއ  ލޮލުގެ ކަމުގަިއވާ  މޭސްތިރި ހަސަލްގެ 

އެޅުމުގެ ލިެޔކިޔުން  މިލިޓަރީ ސްކޫލު ރުަގއި. މާފިލާފުުށީގައި ިއޒްރޭލްވަނަ އަހަ 2011 މަސައްކަތްކުރިކުރަން ހަލާކު

ވެސް ހައްތަހާ އީަގއި. މި 2011އެއީ  ؛އިގަތުން ސޮިއކުރަން ވަޑަ  ރއިޒްރޭލުގެ އެމްބަަސޑަ އި އެ ެއއްބަްސވުމުގަ  ،ލީކުވުމާއި 

ކުރަން  ން. ެއކަސޯސްކުރުންމިސްކިތްތައް އަުއޓް  ކުރުން.ޑީ.ޕީން މަސައްކަްތކޮުށްފައި ުހރިދެކޮޅަުށް އެމް. ދީނާ އިސްލާމް

ސްލާިމުކ ަވނަ އަހަރުގަިއ. އި 2011މަސައްކަތްކުރީމާ އެ ކަމަކަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ާޖގަެއއް ނުދީ އެކަން ހިފެހެއްޓީ 

 މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ކުޑަކޮުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަ ުފރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގެންފިވަތިންއާދެ!  ؛އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު އްޒަތްތެިރ މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ

 !ކުރިއަުްށގެންދަވާ

 

 ހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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ދީނުގެ ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަުށް  އިސްލާމް ،ޮއތީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ކުޑަކޮުށް ވަނަ ކަަމކަުށް މި 30އާދެ! 

ނޭނގޭ ގޮތަކަުްށ  އި،ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެކުލަވަ  ޣައިރު ދީން ފެތުރުމަުށް ޓަކައި ،ކޮުށް ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް

ވަަނ  2011ވަަނ އަހަރު، އަދި  2010ވަނަ އަހަރު،  2009އޭގެފަހުން  ކަމަުށް މަސައްކަތްކޮުށްފައި އޮތުން. އާދެ! މި

އަހަރުަގއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ގޮތުަގއި ފުންނާބުއުްސ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުަގއިާވ، ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ 

ނިސްޓަަރކަުށް ހުންނެވިއިރުަގއި ވެސް. އދ. ގައި ފަލަސްތީން މަސައްކަތްކޮުށްފައި އެބަވޭ މި އަުގވަްއޓާލަން 

މިނިވަންކުރުމަުށް ނެގުނު ވޯޓުން ޔަހޫދީންގެ އެންގުމަުށް، ޔަހޫދީންގެ އެންގުމަުށް ދިވެހި ވަފުދު ފިލީ. މި ވެސް ހަމަ މިގޮތުަށް 

ދަތިކުރުމަުށް ސިޓީ ކައުންސިލަުށް ވަނަ އަހަރުަގއި. ދީނީ ދަރުސްތަކަުށް މާލޭގެ ބިންތައް ނުދީ   2011ކުރި ކަމެއް. ެއވެސް 

  2012ވަނަ އަހަރު.  2011ވަނަ އަހަރު.  2010ވަނަ އަހަރު.  2009ރައީސް ނަޝީދު އަންގަަވއި ެއކަމަުށް ދަތިކުރީ 

ވަނަ ައހަރުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، ދެން ޑރ. ާޒކިރު ނަިއކްގެ ޖަލްސާއަުށް ދަތިކުރަން އެަތްއ  2013ވަނަ އަހަރު. 

ނަގުނަ މަސައްކަތްކަެތއް ކޮުށްފަިއވޭ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ފާޅުަގިއ ބަޔަކު ޣައިރު ދީންތަކުގެ މަސައްކަތެްއ، ގި

ަގއި ެއކަމަުށް ެވސް ފުރުޞަތުދީ ޖާގަދީގެން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވީ.  2009މިނިވަންކަމަުށް ގޮވާލުމުން، ެއއީ 

ނާއި އެ މީހުން އިސްލާމް ދީނުގެ މަޞްލަޙަތު ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭުރގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މެންބަރުން 

ބިލުތަކުގައި ދެޮކޅަުށް ވާހަކަަދްއކާފައިޭވ. ސީދާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދަްއކާފައި ހުރީ. އަޑުައއްަސވައިަލއްވާ ހުރިހާ 

އް ިހންގާ ބަެއއް ކަުމގައި ަރއީްސ އެްއޗެހިތައް. އަުޑއެއްެސވީމަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ިދވެހިންނަކީ ޓެރަޒިޒަްމގެ ޢަމަލުތަ

އާ ހަމައަުށް. އަިދއަދުަށް 2013ވަނަ އަހަރުން  2009ނަޝީދު ފާޅުގައި އެތެރެާއއި ބޭރުގައި ވާހަކަދަްއކަމުންގެންިދޔައީ 

ވަނަ އަހަރު.  2011ވެސް އެ ގެންދަނީ އެކަން ކުިރއަުށް. އިްނޑިާއގެ ހަމަލާއާއި ދިވެންނާއި ޓެރަިރޒަމާ ގުުޅވި. މި ވެސް 

ވަނަ ައހަރު. މިއީ ހައްތަހާވެސް ރައީސް ނަޝީދު ކޮުށްފައި ހުރި،  2011ޠާލިބާނުންނާއި ދިވެހިންނާ ގުޅުވި. މިވެސް 

ޑިސެންބަުރގެ ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ޑިމާންޑްަތްއ  23އިސްލާމް ދީނަުށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް. 

ހުންނަުށް މުޒާހަރާކުރި ީމހުންނަުށް މަލާމާތްކޮުށް، މޫދަުށް ފައިބައި އެތަނުން ވުޫޟކުރި ފުރިހަމަނުކުރުމަުށް ބާރުއަޅައި، އެ މީ

 2010އިން ފެުށިގެން  2009މީހުންނަުށް މަލާމާތްކުރަމުންގެންދިޔަ. ބަނގުރާ އާއްމުކުރުމަުށް އެތައް މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރި 

ރުމަުށް. ކެބިނެުޓގަިއ ބިޔަރު ގެންުގޅުމާ ބެހޭ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަުށް ވެްސ މަސައްކަތްކުެރއްވީ ބަނގުާރ އާއްމުކު

މަޝްވަރާތަކެްއ ކުރަމުންގެންިދޔަ. މިީއ އޭުރގަިއ ރައީްސ ަނޝީދުގެ ކެބިނެުޓގެ ތެޭރގަިއ މަޝްވަރާކުރަމުންދިޔަ ކަެމއް. 

ކަުށް ގެންދިއުމަުށް މިކަން އެ ކެބިނެޓުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ. ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންެގ ދަޢުވަތަ

ަގއި މާފުަށް ވަނަ އަހަުރގައި. ިޕއްލޭގެ މައްސަަލއި 2010ފަހުގައި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފިސާރި ވަރުގަދައަުށް އަނިޔާކުރި. ެއއީ 

އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް މަސައްކަތްުކރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅާ މަސައްކަތްކުރީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އިންތިހާ ދަރަޖައަުށް 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޕިއްލޭ  17ސްލާމުންގެ ކުރިމަީތގައި މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި؛ އެއީ ދިވެހި އި

ހާޒިރުކޮުށްގެން ހައްދުަތކާ ދެކޮަޅުށް ވަކާލާތުކުުރވީ ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުަގއި ހުންނަވަިއގެން. ދިވެހިްނ 
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ވަނަ ައހަރުގައި. މަސްުތވާތަެކއްޗަުްށ  2010ކަތްކުަރއްވާަފއި ެއބަހުރި. އެއީ ގޭަގއި ޖުާވކުޅުން ތަޢާރަފުކުުރމަުށް މަސައް

ވަނަ އަހަުރަގއި. ފުވައްމުލަުކަގއި ބޭއްވި  2011ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި އެބަހުރި. އެއީ 

މުން ވާހަކަަދއްަކވަމުން ެއއަުށް މަލާމާތްކޮުށް ޖަލްސާއެްއގައި އިސްލާމީ ިއޞްތިލާޙެއް ކަުމގަިއވާ ޖިހާދުެގ ވާހަކަ ެދއްަކވަ

ވަނަ އަހަރުަގިއ. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުަގއި ކާފަރުންނާ ބައިވެގެން އިސްލާމުްނނާ ހަނގުރާމަކުރުމަުށް ދިވެހި  2012ޖޯކުޖެހީ 

ނާއި ރަސޫލާ ވަނަ އަހަރުގައި. ޑެންމާކުަގިއ ކީރިތި ޤުރުއާ 2010އިސްލާމް ސިފައިން ފޮނުވުމަުށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ 

ވަނަ އަަހރުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  2013ޢަަލއިހި ވަަސއްލަމަގެ ސުއްނަތަުށް ފުރަްއސާރަކޮުށް ޖޯކުޖެއްސެވީ هللا ސައްލަ

ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، މި ތަނުގެ ތެރޭަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފާޅުކޮުށް ތިއްަބަވއިގެްނ  50އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވައިެލވުނީ 

އް ކުަރްއވާފައި އެ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން ެއ ބޭފުޅުން އިސްލާމް ދީނޭ ިމ ތަނުގަިއ ވާހަކަަދއްކަމުން މަސައްކަތްތަކެ 

ގެންދިޔައިުރަގއި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ސިޔާސަތަކީ، 

ޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީ ގޮތް ައުޅގަނޑުމެންގެ ބާރުތައް ފެުިށގެން މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރަކީ، ުމސްލިމުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ އަ 

ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެ ދީން ބާވައިލައްަވއި، هللا ތަޢާލާގެ ޚަޟްރަުތން. هللا މި އަންނަނީ މަތިން ތިރިއަުށް. އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންގެިވ.  އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަވައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދީން ބާވައިލައްަވއި، އަޅުގަނޑުމެން އުޅެްނވީ ގޮތް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ތަނުގައި މާ މޮޅު ބައެއް ކަމަުށް ެހދިގެން ހެއްދެވި ފަރާތަުށް ވުެރ މަޚްލޫޤު މޮޅުވެއްޖެ ކަމުަށް 

 ގަބޫލުކޮުްށގެން އުޅޭ ބަޔަކު ެއބައުޅޭ. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮުޑކަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާީލމަ އެބަ އެނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި

 ތަޢާލާ ވަޙީކުަރްއވާފައި އެަބއޮތް ތިން... هللا ރައީސް ެއިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ! ޤުރުއާނުަގއި، ކީރިތި ޤުުރއާނުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އަިދވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ދު އިބްރާހީމަުށް. ވަޙީ

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

ބާވާެލްއވި ޙުކުމަުްށ هللا  ގެ ޙުކުމް، ތިމަން هللاތަޢާލާ ވަހީކުރަްއވާފައި މި އޮްނނަނީ ތިމަން هللا އާދެ! ކީރިތީ ޤުރުއާުނގައި 

ކަނޑަައޅައި ބަޔާންކޮުށްފަ. މިކަން އެނގިތިބެ ކަނޑަެއޅިގެން މިާއ  ޢަމަލުނުކުރާ މީހުންނަކީ ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއްކަން

ُ فَأُولَئَِك ُهُم  بَِما يَْحُكمْ  َوَمْن لَمْ  ވަހީކުަރއްވާަފއި މި އޮންނަނީهللا ދެކޮޅުހަދަމުން މި ގެންދަނީ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި  أَْنَزَل َّللاَّ

أَْنَزَل  بَِما يَْحُكمْ  َوَمْن لَمْ  ކަެމްއ މިއީ. ގަަދއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭއިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިއީ ވަރަުށް ވަރު .اْلَكافُِرونَ 

ُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ  އެަބއިމީހުންނަކީ  ަހމަކަުށަވަރުން ،ނުކުރާ ފަރާތްތަކީކުމްަތކަުށް ޙުާބވާލެްއވި އާޔްهللا މަން ތި .َّللاَّ

ވަނަ ދެއެހެންމެ ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ހަމަދަިއގެ ގޮތުަގއި ދޫކޮުށްލަންމިއީ އާ ތެރި ރައީސް.. އިއްޒަތްކާފިރުން ކަމަުށް
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ُ فَأُوَلئَِك ُهمُ  بَِما يَْحُكمْ  َوَمْن لَمْ  ،އާޔަެތއްަގއި ހަމަ އަެނއްާކވެސް ވަޙީކުަރްއވާފައި އެބައޮތް  ِلُمونَ  أَْنَزَل َّللاَّ ހަމަ އެގޮތަުްށ . آلظٌّ

ން ކަުމގައި ނުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެއީ އަނިާޔވެރިމްތަކާ އެްއގޮތަުްށ ޢަމަލުއެ ުޙކު ،އެއީ އެ ުޙކުމްތަކަުށް ތަބާުނވެ

 ،އެހެންމެ އަނެއް ާއޔަތުަގިއ ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެބައޮތް އޮތީ. ހަމަ އެ ބަޔާންކުރަްއވާފައި 

ُكم لَم   َوَمن   ޅުގަތަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އަ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ال فَاِسقُونَ  هُم   فَأُولَئِكَ  ّللاَ  أَن َزلَ  بَِما يَح 

ްއ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކއެ  ބަޔާްނކޮުށްފައި ހުރިގޮތަކަުށް ކަނޑައަުޅއްަވއި  ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ަވކި ޖެހޭނީބޭނުންކުރަން

ގޮަތކަުްށ  ަބޔާންކޮުްށފައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ަވކި ޮގތަކަުށް ކަނަޑއަޅައި ަވކި ނޫން. ސުއްނަތުަގއި

 ގަނޑުމެން ދުުށީމު ައޅުަރއީސް ފައި ހުރި ކަންތަކުގެ ާވހަކައެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ންމާންނަބޭކަލުން އިޖްމާޢުވެފައި ނިދަ

މިފަދައިން ހުރި  ،އޭނާގެ ެވރިކަމުގައި ކަނަޑއެިޅގެން މިފަދައިން ބަޔާންކޮުށްފައި ހުރި ާއޔަތްތަކާއި  ،ރައީސް ނަޝީދު

ތަޢާލާ ވަޙީކުަރއްވާަފއި ހުރި ހަމަ ސީދާ އާޔަތްތަކަުށް ގޮންޖައްަސވާފައި ހުރި هللا ިޅގެން ކަންތައްތައް ހުރިއިުރަގއި ކަނޑައެ

يَا أَيَُّها . ގަނޑުމެްނނަުށް އޮތީ އަންަގވާފަމަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ދުުށިން. ޤިޞާޞް ހިފުމަކީ އެއީ ފަރުޟެއް ކަމުަގއި އަޅު 

 އިިދކޮޅުހެއްެދވީމާ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެްއވި ާއޔަތެއް. މިއާ ކަނޑައެިޅގެންهللا މިއީ  قَتْلَىفِي الْ  اْلِقَصاصُ  الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكمُ 

އޭނާ އިންކާރުކޮުށްަފއި އަެނއް ާއޔަތެްއގެ ަބޔަކަުށް އޭނާ ކާފިރުވުުމގެ ޖާަގެއއް  ،ހިސާބުން ޤުރުއާުނގެ ާއޔަުތގެ ބަެއއް އެ

 އިޚް ޙުސައިން ަރޝީދު އަޙްމަދު ވެސް ވެއްޖެ ކަލަ ޝަ ންނާނެ. އެހާހިސާބުން ެއއްއެްއވެސް މުސްލިމަކަުށް ދީފަެއއް ނޯ

ެދވުނީ  ަތކާ ޚިލާފުވީމާ، އޭނައަުށް އެނައްޞުކަނޑައެިޅގެން  ތަކުގެ އަލީަގއި ޤުރުއާނުަގއިދައްކާ ވާހަކަ ގެ އޭނާ އެނކަންނޭ

ވެރިންގެ ތެޭރގައި ިތއްބެިވ ހިސާބަކަުށްތޯ އެދެވުނީ. ކޮބަިއތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީނީ ޢިްލމުމުރުތައްދުވުމާ ހަމައަުށްތޯ، ކިހާ 

ކުރަްއާވއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ކަތް މިކަހަލަ ބޭފުޅުން ވެރިކަމަުށް ކުރިމަތިލަްއވަން މަސައް ޅުން،މިކަހަލަ ބޭފު

ދީނަުށް  ވެިރކަމުަގއި ހުންނަ މީހާއަކީ އިސްލާމް ،ިދއުމުގެ އެންމެ މަިއގަނޑު ައސާސަކީނުޑވެގެންޑުފުނދައުލަތެއް ފު

ޙުކުމުތަކެްއ  ޝަރުޢީ ،ކެއްއިސްލާމީ ޝަރުޢުތަތަނެއްަގއި  އެ، ނަމަ ވެއްޖެކަމުގައި ވަނީ ނުކުރާ މީހަކަުށްލޯބި

އިސްލާމީ ަދއުލަތެްއގަިއ  ،ކިަޔނީ ނުކުރެވޭނެ. ބިާނއެއް ުނކުރެވޭނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އިސްލާމީ ދައުލަތެޭކ މިޤާއިމު

އެްއޗެްއ  މެން ކިޔާގަނޑުތިބީމީ އަޅު ތަކެއްންގޭ ފަރާތްހި އެަކން ކުރެޭވ،ންފީޛުތަޢާލާ ބާވާލައްވާަފއިވާ ުޙކުމްތައް ތަهللا 

ވެސް ެދއްކިދާނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަުށް  ައޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ކިތަންމެ ވާހަަކއެއް ރި ަރއީސް.ިއއްޒަތްތެއެއީ. 

މީހުން ޤިޞާްޞ  އޮތީ ިއންކާރުކޮުށް، ގެން އެހިލާފަުށް ކަނޑަެއޅި ާއޔަތާކަނޑައެިޅގެން ކުރިން ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި 

ގޮތުން ގޮތްަތކެްއ  އޮތީ ުޤރުއާނުަގއި ވައްކަްނކުރާ މީހުންނާ ބެހޭ އޮތީ ހަްއދު. ކަނޑަެއޅިގެން އެ ހިފާކަުށް ނޫޅޭ. ދެން

އަދަުބ މިވެިނވަރަކަުށް  އަިއއްސަން ނައްޞު އޮތީ ހަމަ ސީދާ ޞަރީޙަ . ޒިޭނކުރާ މީހުންނާ މެދުގައި އެކަނޑައަުޅްއވާފަ

ހުރިހާ  މިއޮތްއިރު، . ކަމަުށް އެ އޮތީ ކަނަޑއަަޅއި ބަާޔންކޮުށްފަ ހައްދު ޖަހަންޖެހޭނެން އެތިފަހަރު 100ކަމަުށް.  ދޭންޖެހޭނެ

ިމގޮތަުށް  ހެއްދެވުނީ ކޯްއޗަކާތޯ ެދކޮޅު؟ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ތިއްބެވި ަޝއިޚުން އެ ހައްދަކާ ދެކޮޅުހެދީމާ 

ކަމުަގއި  ައާސސީގައި ވެރިކަމަުށް ކުރިމަތިލާ މީހާއަކީ މުސްލިމެއްގެ ޤާނޫނުރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާިދވެހި އޮތް ބަޔާންކޮުށްފައި
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މިފަދަ މުސްލިމެއް ނޫންކަން ސާބިތުވާން ހުރި އެތައް ހެކިތަކެއް ހުިރއިރުގައި ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ،ވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި

އެހެންވުމުގެ ނަތީޖާައކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ފިޤުހު  ތައްތަަކކީ؟ކުރި ކަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ މެދުގައި 

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު  ވާނީ މި ގ. ފުރަތަމަ ވާޖިބަކަުށްއެންމެ ދިުއމާ އެކީގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އުފެދިގެން ކޮމިޓީއެއް ހަމަ

 ..ރެކޯޑިންގ. ުހންނާނެއެ ވާހަކަތަކެްއ.  ނަޝީދު ދައްކާފައި ހުރި ވާހަަކތަކާއި، ިމއީ ފާޅުަގއި ދެެކވިފައި ހުންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުެގ ވަނަ ނަނ3ްގެ ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 75ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަވާއިުދގެ ބަރު. ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން 

މަދު އިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްދޫ ދާގެ )ުށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީމާއްދާ އެ ،ދަުށުން

ަރއްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން  ދިވެހި) 94/6މް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ރަޝީދު އިބްރާހީ

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. ިތންގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުހިމާޔަތްކުރުމު

 

 ުށް  ވޯޓުަށް އެހުން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމަ 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދާނީ ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .عليكم الملس  اوގައި.  1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުަށް ހުރި ކަންކަ އެހުމަުށް ވޯަޓުށް، 7ންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެ މި .الس الم عليكم

މި ފުރުޞަތުގައި މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު(  ެދއްވުމަުށް އިދާރީވައިއެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވޯޓަުށް 

ދާއިާރެގ  ކެލާގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއް ދަންނަވައިލާނަން. ބަދަލެުށް ައއި ކޮމިޓީއަކަ

هللا ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުްށ ޢަލީ ޢާރިފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

. އެ ލިޔުން ލިބުމުްނ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭގެ .ޕީ.އެމް ޕީދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖައްސަވައި ރިފާޢު

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ 2016އެޕްރީލު  11ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 107ގެ ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހު

 .ކަމަުށް ންލަވޯޓަުށް ދަންނަވާ އަރުވަން.ްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަދެކޮުށްރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ރުެގ ފަރާތުން، އިސްޫދ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ސަރުކާ

އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު،  (ނޫނުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހިތުންގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަްނ ރަްއޔި  ދިވެހި) 94/6ނަންބަރު 

ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ  ިނންމެވިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. 3ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މަުށް ވޯޓުދެއް. ނުފެންނަ ކ53ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59އަދަދު؛ 
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. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 1ވަކި ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިސްދޫ އެހެންކަމުން،  .56. ޖުމުލަ؛ 29. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ިދވެހި) 94/6ގާޫނނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްާރހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ދާއިރާގެ

އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ  (ނޫނުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަްނތަކަން ރައްޔި

 ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީތަކުްނ ވަރަުށް ބާރަުށް މަސަްއކަތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. 

އެޕްރީުލ  13ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ކުރިއަުްށގެންދަވާކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަަގކުރަން. 

 ގައި. 9:00ދުވަުހގެ ހެނދުނު  ވާ ބުދަ 2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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