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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الو عهى رسول هللا وعهى آنّ وصحبّ ويٍ واالِالة وانس  حيى، انحًد هلل وانص  حًٍ انر  بسى هللا انر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/17މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔަް-3.2 ްނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2213/55ްްއުމިްއޔާ 2213/59ްްއިން ްޔައުިމއްޔާ.5ްްއަށް، ޖަލްސާއެްއގެ

ް 2213ްްއެއީ ްއަހަުރގެ 3ްްވަނަ ްދައުުރގެ 12ްްވަނަ ްފެށިގެން ްއިން ްހުރ14ްްިވަަންޖަލްސާ ްނިޔަލަށް ްޖަލްސާގެ ަވނަ

ްއިޞްލާެޙއްް ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްޝާއިުރކުރުމަށްފަހު ްވެބްަސއިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުިމއްާޔތައް ްމި ޔައުމިްއޔާތައް.

ް ްމަތިން ްގޮތުެގ ްގަާވއިުދގަިއވާ ްޤަބޫލުކުރާްްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިްއޔާތަަކކީ މި

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަންގާްއެްނގުން.ްްރިޔާސަތުންް-4ނަންބަރުްްއެޖެންޑާ
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ްބައްދަލުވުންތައްް-1.4 ްކޮމިޓީތަކުގެ ްގޮތް:ޭބއްވުމަްމިއަދުގެ ްަހމަޖެހިފައިވާ 9:32ްްްށް ްސަބްގަިއ ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު

14:22ްްއާއިްސަރުކާުރގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީ.ްަގއިްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓ11:15ްީް.ކޮމިޓީ

ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީ.ްގައިް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްްޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.މަް-6އެޖެންޑާްނަންބަރުް

6.1-ްް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަޖިލީހަށ129ްްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަޒީރުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޢަްއޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ްނަންފުޅުްމ1ްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެްބޭފުޅުްނގެ ޖިލީހަށްްއިއްވަިއ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްެއ129ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ރ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްަގާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްދިރާސާކުރަްއަވއ171ްިމައްސަލަ ްަމްއސަލަ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ގޮތެއްްްވަނަ

ްސިޓީފުުޅް ްފޮނުއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްސަލަ. ްފޮނުއްވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޭޅ ްމައްސަލައާ ނިންމެވުމަށް

ްމަޖިލީހަށްްއިއްވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ޝާހިދަށް،ްވެދުން

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް 129ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތުގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 21ްވަނަ

ނޑުްޢައްަޔންކޮށްފައިވ2213ްްާނޮވެމްބަރް 129ްނޫނުއަސާސީގެްބޭފުޅުންގެްނަންފުޅުްޤ4ްާވީްބުރާްސފަތިްދުވަހުްއަޅުގަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްަގއިާވްޮގތުގެްމަތިންްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްރުހުންްހޯދުމަށްްޓަކައިްތިޔަްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަމެވެ.ް

1-ްް ްކަމަށް. ްެއޑިޔުކޭޝަން ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްކުދިރުވާިލގެ؛ ްގ. ްޝިާހމް ޑޮކްޓަރްމަރިޔަްމްް-2ޑޮކްޓަރްޢާއިޝަތު

ްމިނިސްް ްމަނާމް؛ ްގ. ްޝަކީލާ ްޖެންޑަރްކަމަށް. ްއެންޑް ްހެލްތު ްޖަމާލު،ްް-3ޓަރްއޮފް ްމަލީޙު ްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް

ް ްކަމަށް. ްސްޕޯްޓްސ ްއެންޑް ްޔޫތު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްކުނަހަކާލިެގ؛ ްދޫިޑގަން، /ް އަްލއުސްތާޛުްް-4ޏ.ފުވައްމުލައް

މުޙައްރަމ23ްްްލުކުރެއްުވންްއެދެމެވެ.ްމުޙައްމަދުްއަނިލްްސ.ްފޭދޫްސީނިޔާެގ؛ްބަންޑާރަްނައިބުްަކމަށް.ްއިޙްތިރާމުްޤަބޫ

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاް.ްޚާދިމުކުމް.ްޢަބްދ2213ުޮނވެމްބަރ1435ް،27ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްސަރުކާރުްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމަށްްނިންމަން.ް

ްދިވެހިރާ،6.2ްނަންބަރުްްޖެންޑާއެް-2.6 ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްަގއި،ްދިވެިހ93ްްއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ދައުލަތުގެްނަމުަގއިްވެިރކަންްހިންގާްފަރާތުންްބައިވެިރވާްަބއިނަލްއަޤްވާމީްމުޢާހަދާތަކަށްްޢަމަލުކުރަންވާނީްރައްޔިތުންގެް

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްހުށަހަޅައި ްބަޔާންކޮށްފައިްމަޖިލީހަށް ްކަމަށް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ސްކުރުމަށްފަހު،

ްލޭބަރްކޮންެވންޝަންް ްމެރިޓައިމް ްަބއިވެިރވުމުެގްމަްއސަލަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ2226ްްވާތީ ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ަގއި

ްން.ްފޮނުވިްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވައިެދްއވުމަށްްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެރިޓައިމްްهللا ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް،

ް ްކޮންވެންޝަން ްނަމުގަިއ6002ްްލޭބަރ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްނިންމައިފީމެވެ. ްަބއިވެިރވުމަށް ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ގައި

ްހިންގާ ްމަޖިލީހަށްްްވެރިކަން ްރައްޔިތުންގެ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްމުޢާހަދާތަކަށް ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްބައިވެިރވާ ފަރާތުން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްކަމަށް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހުން ްއެ ހުށަހަޅައި،

ް ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްބ93ްަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގަިއ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްކޮްނވެންޝަންްވަަނ ްލޭބަރ ްމެރިަޓއިމް ޔާންކޮށްފަިއވާތީ

ްމައްސަލ2226ްްަ ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމައްސަލަ ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއިްނ ްދިވެހިާރއްޖެ އަށް

ްލޭބަރް ްމެިރޓައިމް ްއެދެމެވެ. ްއަްނގަަވއިދެްއވުން ްއޮފީހަށް ްމި ްގޮެތއް ްނިންމަވާ ްމަޖިލީހުން ކޮންވެންޝަްންރައްޔިތުންެގ

ަގއިްދިވެހިރާއްޖެްއިންްބައިވެިރވުމާްގުޅޭްތިީރގައިްިމްދަންނަވާްލިޔުންތަކުގެްކޮޕީްމިްސިޓީއާްއެކުްފޮނުވީެމވެ.2226ްް

1-ްް ްކޮންވެންޝަން ްލޭބަރ ްއޮފ2226ްްްމެރިޓައިމް ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބައިވެިރވުމާ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ަގއި

ްކޮމިއުިނކޭ ްއެންޑް ްކަރުދާސް.ްޓްރާންސްޕޯޓް ްތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ްް-2ޝަނުން ްލޭބަރްކޮންވެންޝަން ެގ2226ްމެރިޓައިމް

ް ްނަންބަރު؛ްް-3ކޮޕީ. ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލްގެ 3ްް)32ް-ސ12/2213/222/1ްީއެޓަރނީ ް(2213ޖޫން ްކޮޕީ. ްސިޓީގެ ް-4ގެ

ްނަންބަރު؛ް ްއެންޑްްސްޕޯޓްސްގެ ްޔޫތު ްްހިއުމަންްރިސޯސަސް ްއޮފް ޖުލަިއ7ްް)141ް-.އެމްް/ބ4/2212/169ީމިނިސްޓްރީ

-12/2213/69/1މިނިސްޓްރީްއޮފްްޑިފެންސްްއެްނޑްްނޭޝަނަލްްސެކިއުރިީޓގެްަނންބަރު؛ްް-5ގެްިސޓީގެްކޮޕީ.ް(2213

32ްް)28ް-އެލް.އޭް 2213ްޖުލައި ްއެދެމެވެ. ްޤަބޫލުކުރެއްވުން ްއިޙްތިރާމް ްކޮޕީ. ްސިޓީެގ 22ްް(ގެ 1435ްމުޙައްރަމް .26ް

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاްދު.ްޚާދިމުކުމްްޢަބ2213ްނޮވެމްބަރް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްޤައުމީްތަރައްޤީގެްކޮމިޓީްައށްްފޮނުއްވުމަށްްނިންމަން.ް
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ްއެޖެް-2.6 ްނަންބަރު ްް،6.3ންޑާ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގަިއ93ްްިދވެހިރާއްޖޭެގ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންވާނީްދިވެހިދައުލަ ްމުޢާހަދާތަކަށް ްަބއިނަލްއަްޤވާމީ ްަބއިވެިރވާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްެވރިކަން ްނަުމގަިއ ތުގެ

ްކަމަްށް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުުރމަށްފަހު، ްމަޖިލީހުން ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްނެޓްް ްދަ ްފޯ ްޯއގަނަިއޒޭޝަން ްވާތީ، ްަދްބަޔާންކޮށްފައި ްއިން ްއޭިޝއާ ްއިްނ ރޒް ްސެންޓަ ްއެުކއަރކަލްޗަރ ްޮއފް ވޯކް

ްމަޖިލީހަށްް ްސިޓީފުޅު ްފޮނުވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަްއސަލަ. ްބައިވެިރވުމުގެ ްއިން ްދިވެހިާރއްޖެ ް)ނާކާ(ަގއި ޕެސިފިކް

ްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްޯއގަނަިއޒޭޝަންްهللاްމަޖިލީހުގެްރައީްސ.ްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުރައްޔިތުންގެް

ްއިްން ްދިވެހިރާއްޖެ ް)ނާކާ(ަގއި ްޕެސިފިކް ްދަ ްއެންޑް ްޭއޝިޔާ ްއިން ްއެކުއަރކަލްޗަރްސެންޓަރޒް ްއޮފް ްނެޓްވޯކް ްދަ ފޯ

ްނަމުގަް ްދިވެހިދައުލަތުގެ ްނިންމައިފީމެވެ. ްބައިނަލްއަްޤވާމީްބައިވެިރވުމަށް ްބައިވެިރވާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން އި

ްމަޖިލީހުންް ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހުން ްެއ ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ މުޢާހަދާތަކަށް

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްމާއްދ93ްާނިންމާ ްގަިއްވަނަ ް)ހ( ގެ

ްދަް ްއެްނޑް ްއޭިޝޔާ ްއިން ރްޒ ްއެުކއަރކަލްޗަރްސެންޓަ ްއޮްފ ްނެޓްވޯކް ްދަ ްފޯ ްއޯގަަނިއޒޭޝަން ްވާތީ، ބަޔާންކޮށްފައި

ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި،ްެއް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްަމއްސަލަ ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ް)ނާކާ(ްއަށް ޕެސިފިކް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްަދްމައްސަލަ ްފޯ ްޯއގަނަިއޒޭޝަން ްއެދެމެވެ. ްއަންގަަވއިދެްއވުން ްއޮީފހަށް ްމި ްގޮތެއް ްނިންމަވާ ހުން

ްއިްން ްދިވެހިރާއްޖެ ް)ނާކާ(ަގއި ްޕެސިފިކް ްދަ ްއެންޑް ްއޭިޝޔާ ްއިން ްސެންޓާރޒް ްއެުކއަރކަލްަޗރ ްއޮފް ނެޓްވޯކް

ްފޮ ްއެކު ްސިޓީއާ ްމި ްކޮޕީ ްލިޔުންތަކުގެ ްދަންނަވާ ްމި ްތިރީަގއި ްގުޅޭ ްބައިވެިރވުމާ ްދަްް-1ނުވީމެވެ. ްފޯ އޯގަނަިއޒޭޝަން

ްއިްން ްދިވެހިރާއްޖެ ް)ނާކާ(ަގއި ްޕެސިފިކް ްދަ ްއެންޑް ްއޭިޝޔާ ްއިން ްސެންޓަރޒް ްއެުކއަރކަލްަޗރ ްއޮފް ނެޓްވޯކް

ް ްކަރުދާސް. ްަތއްާޔރުކޮށްފައިާވ ްެއގްރިކަލްޗަރުން ްެއންޑް ްފިޝަރީޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތުން ްުގޅޭ ް-2ބައިވެިރވުމާ

އެޓަރނީްް-3ދަްނެޓްވޯްކްއޮފްްއެކުއަރކަްލޗަރްސެންޓަރޒްްއިންްއޭޝިޔާްއެންޑްްޕެސިފިކުގެްކޮޕީ.ްްއެގްރިމެންޓްްއޮން

ް ްނަންބަރު؛ ްއޮފީހުެގ 29ްް)32ް-ސ48/2213/32/1ްީޖެނެރަލްގެ ްއިޙްތިރާމްްް(2213ސެޕްޓެމްބަރ ްކޮޕީ. ސިޓީގެ

ް ްއެދެމެވެ. 22ްްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ްމުޙައްރަމް ،26ްް 2213ްނޮވެމްބަރ ްޢަބްދުާޚދިމު، ްކުމް. ޔާމީންްهللا

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމަށްްނިންމަން.ް
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ްއެޖެންް-2.1 ްނަންބަރު 6.4ްޑާ ްޖު، ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްގަިއ93ްްމްހޫރިއްޔާގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންވާނީްދިވެހިދައު ްމުޢާހަދާތަކަށް ްަބއިނަލްއަްޤވަމީ ްަބއިވެިރވާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްެވރިކަން ްނަުމގަިއ ލަތުގެ

ްކަމަށްް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހުން ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޓު ްޕްރޮޓޮކޯލް ްއޮޕްަޝނަލް ްވާތީ، ްއެންޑްްްބަޔާންކޮށްފައި ްޓްރެފިކިންގ ްަޕނިޝް ްއެންްޑ ްސަޕްރައިްޒ ޕްިރެވންޓް

ްކޮންވެންޝަންް ްނޭޝަން ްޔުނައިޓެޑް ްދަ ް)ސަޕްލިމެންޓިން ްޗިލްޑްރެން؛ ްއެންޑް ްވިމެން ްސްޕެޝަލީ ޕާސަންސް؛

ްަމއްސަލަ.ް ްބައިވެިރވުމުގެ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްކްަރއިމް(ގަިއ ްއޯގަަނއިްޒޑް ްޓްރާންސްނޭަޝނަލް އެެގއިންސްޓް

ްލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވާަފއިވާްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްމަްށްދަންނަވަން.ރައީސު

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮޕްޝަނަލްްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް،

ްސަް ްޕްރިވެންޓް ްޓު ްއެްނޑްްޕްރޮޓޮކޯލް ްވިމެން ްސްޕެޝަލީ ްޕާސަންްސ ްއެްނޑް ްްޓރެފިކިންގ ްޕަނިޝް ްއެންޑް ޕްރައިޒް

ްއޯގަނަިއްޒް ްްޓރާންސްނޭޝަނަލް ްެއގެއިންސްޓް ްޮކންވެންޝަން ްނޭޝަން ްޔުނައިޓެޑް ްދަ ް)ސަޕްލިމެންޓިްނ ޗިލްޑްރެން؛

ްދައުލަުތގެ ްނިންމައިފީމެވެ.ްދިވެހި ްބައިވެރިވުމަށް ްިއން ްދިވެހިާރއްޖެ ްފަރާތުންްްކްރައިމް(ަގއި ްހިންގާ ނަމުގަިއްވެރިކަން

ްމަޖިލީހުންް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްމުޢާހަދާތަކަށް ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ބައިވެިރވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ 93ްފާސްކުރުމަށްފަހު،

ްޕަނިޝްްވަ ްއެންޑް ްސަޕްރައިޒް ްޕްރިވެންޓް ްޓު ްޕްރޮޓޮކޯލް ްއޮޕްޝަަނލް ްވާީތ، ްަބޔާންކޮށްފައި ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ނަ

ޓްރެފިކިންގްއެންޑްްޕާސަންްސްއެސްޕެޝިއަލީްވިމެންްއެންްޑްޗިލްޑްރެން؛ް)ސަޕްލިމެންޓިންގްދަްޔުނައިޓެޑްްނޭޝަްން

އިްޒްކްރައިމް(ްއަށްްދިވެހިާރއްޖެްއިންްޢަމަލުކުރުމުގެްމަްއސަލަްކޮންވެންޝަންްއެެގއިންސްޓްްޓްރާންސްނޭޝަނަލްްއޯގަނަް

ްއޮފީހަށްް ްމި ްގޮެތއް ްނިންމަވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމައްސަަލ ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްއެންޑް ްސަޕްރަިއޒް ްްޕރިވެންޓް ްޓު ްޕްރޮޓޮކޯލް ްއޮޕްޝަނަލް ްއެންްޑްްއަންަގވައިެދއްވުްންއެދެމެވެ. ްޓްރެފިކިންގ ޕަނިޝް

ްކޮންވެންޝަންް ްނޭޝަން ްޔުނައިޓެޑް ްދަ ް)ސަޕްލިމެންޓިން ްޗިލްޑްރެްނ؛ ްއެންޑް ްވިެމން ްސްޕެޝަލީ ޕާސަންސް

އެެގއިންސްޓްްޓްރާންސްނޭަޝނަލްްއޯގަނަިއޒްްކްރައިމް(ގަިއްދިވެހިރާއްޖެްއިންްބައިވެިރުވމާްގުޅޭްތިރީގައިްމިްދަންނަވާް

ްސި ްމި ްކޮޕީ ްލިޔުންތަކުގެ ްފޮނުވީމެވެ. ްއެކު ްޕަނިްޝްް-1ޓީާއ ްއެންޑް ްސަޕްރައިޒް ްޕްރިވެންޓް ްޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްޝަނަލް

ްނޭޝަންް ްޔުނައިޓެޑް ްދަ ް)ސަޕްލިމެންޓް ްޗިލްޑްރެން؛ ްެއންޑް ްވިމެން ްއެސްޕެޝަލީ ްޕާސަްނސް ްއެްނޑް ޓްރެފިކިންގ

ރާއްޖެްިއންްބައިވެރިވުމާްގުޅޭްގޮތުންްކޮންވެންޝަންްެއގެއިންސްޓްްޓްރާންސްނޭޝަނަލްްއޯގަނަިއްޒްކްރައިމް(ަގއިްދިވެހި

ް ްކަރުދާސް. ްަތއްޔާރުކޮށްަފއިވާ ްެއފެއަރޒުން ްފޮރިންގ ްއޮފް ްނަންބަރު؛ްް-2މިނިސްޓްރީ ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ

2ްް)32ް-ސ26/2213/25/1ްީ ްް(2213އޭޕްރީލް ްޮކޕީ. ްޓަރެޜަީރެގްް-3ސިީޓގެ ްއެންޑް ްިފނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
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22ްް)13ް-/އ139/2213/25ްީނަންބަރު؛ް ްކޮޕީ.ްް(2213ޯއގަސްޓް ްއެންޑްްް-4ސިޓީގެ ްޖެންޑަރ،ްފެމިލީ މިނިސްޓްރީފް

ް ްނަންަބރު؛ ްރައިޓްސްގެ 12ްް)437ް-ޖީ.އެފ36/2213/25/1ްްހިއުމަން 2213ްއޭޕްރީލް ްއިޙްތިރާމްް( ްކޮޕީ. ސިޓީގެ

ް ްއެދެމެވެ. 22ްްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ްމުޙައްރަމް ،26ްް ްޚާިދމްކުމ2213ްނޮވެމްބަރު .ް ްޢަބްދު، ޔާމީންްهللا

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުމަށްްނިންމަން.

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްއެފަދަްމަސައްކަތެއްްމިއަދަކުްނެތް.ތަޢާރަފުކުރަްމަޖިލީހަށްް،7ނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްގެްއިޞްލާޙުްވެސްްިމއަދަކުްނެތްްކުރިންް،8ނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްް،9ްނަންބަރުއެޖެންޑާ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްބަހުސްގައި ްއިބްތިދާޢީ ްބަހުސް. އިބްތިދާޢީ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ް)ށ(262ްްމެންބަރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްވާނީ ްއިްއވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްިބލު.ްމި ްގެަނއުމުގެ ްއިޞްލާޙު 25ްްއަށް ްޭބްއވުނު،2213ްްނޮވެްމބަރު ގައި

2213ްް ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ ްކުޑަުހވަދ15ްްޫވަނަ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްާސަގ. ވަނަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް
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ް

ްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ްއިޞްާލޙަކީ...ްއަށްްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހަޅާް`.ްއާދެ،ްިދވެހިްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވެސްް ްދުވަހު ްިއއްިވ ްސުރުޚީ ްކަމުެގ ްމި ްނެގީ ްިމ ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޝޫތަކެް ްކަުމގައި ްމި ްޑރ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިނިސްޓަރ ްިއސްލާމިކު ްސަރުކާރުގެ ްމި ްެއއަށްފަހު ްއަދި ްނެގިން. އް

ްމިތާް ްހުށަހެޅިގެން، ްއިޞްލާޙު ްއަކީ ްމާއްދާ ްމި ްހާމަކުރަްއވާފަ. ްވަނީ ްކަމުގައި ްމި ްރަޢުޔު ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްވެސް ޝަހީމު

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްިވދާޅުވެފަ. ްވަީނ ްކަމަށް ްނޫން ްމާއްދާއެްއ ްމަޖިލީހުަގިއްްޑިބޭޓުކުެރވެންޖެހޭ މި

ބައިތިއްަބއިގެންްމިްއިޞްލާޙުްމަނިކުފާނަށްްތަޅުމުގައިްކުރިައކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންް

ްދަންނަވަނީ.ްމިް ްމި ްގޮތުަގއި ްރީތި ްސްޓޭންޑު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުހިންގިޔަސް ްަޢމަލުތަކެއް ްގޮސް ްމޭޒަށް ރިޔާސަތުަގއި

ނޑުމެންްފުރާނަްހަށީގައިްހުއްޓަްޖާގަދޭކަްށްބޭނުމެއްްނޫން.ްބިލުްމިްތަޅުމުގަ ްއިްކުރިއަށްްެގންދިއުމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްގަވާއިދާ ްބަލައެއްނުގަންނަން.ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ އާދެ،ްނިޒާމާ

ންދަނީ،ްއަޅުަގނޑަށްްލިބިފައިވާްޤާޫނނީްލަފަޔާްއެއްގޮތަށް.ްޤާނޫނުައސާސީގެްކޮންމެްމާއްދާްއަީކްޖަލްސާްކުރިއަށްްމިްގެ

ވެސްްއެްމާއްދާްއަށްްއިޞްާލޙުްހުށަހަޅައި،ްއެކަންްކުރުމުެގްބާރުްމިްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިވާްމަޖިލީހެއްްމިްމަޖިލީހަކީ.ް

ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެހެންވީމާ، ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްބަލައެއްނުގަންނަން. ނޑު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު،ްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް

ްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް
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ްްޝުކުރިއްޔާް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްއާެދ، ްަރއީސް. ްހުށަހަާޅްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އަްށ

ް ްގެނައުން؛ ްއިޞްލާޙު ްައންނަނިވި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްް-1އިޞްލާޙަކީ 262ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް)ށ(ް ްއިތުުރކުރުން. ްއިޞްލާޙު ްއަންނަިނވި ްގޮތުަގއި ްނަންބަރުގެ ްެއއް ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގްް-1ވަނަ މި

ްގެްދީން.ްއާދެ،ްމިްއިޞްލާޙުްގެަނުއމާްގުޅިގެންްއަންނަނިވި...ވަނަްމާއްދާްދައުލަތ10ްްު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޮތއްޫޑް ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި ްގަާވއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑިޮކޅުަގިއްދާއިރާގެ ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ދަށް

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތޮއްޫޑ

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްމަޖިލީހުގެްްތޮްއޑޫ ްމެންބަރު ިޢއްަޒތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދަންނަވަން. ްަފހަރު ްއެއް ްވެސް ްއަދި ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ގަާވއިދަށް

އިާރެގްގަާވއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްއަދިެވސްްެއއްްފަހަރުްދަންނަވަން.ްދެންްޖެހޭނީްނަންްއިްއވަން.ްތޮްއޑޫްދާ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ް ްގަވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްުކޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ް

ް

ްެކުވން:ވާހަކަދެއްްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދިވެހި ްބިލަކީ، ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް 261ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމ1ްްިވަަނ ްގެަނއުން. ްއިޞްލާޙު ްއަންނަިނވި ްގޮތުަގއި ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްމަޖި ްމި ްއިޞްލާެޙއް ްމި ްމަޖިލީހުގައިްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްުނވަތަ ްކަންބޮުޑވާ، ްބަަޔކު ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅުމުން ލީހަށް

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްމަދުްބަަޔކުްކަންބޮުޑވާ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަޑައިަގންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތިއްބެވި ްމެންބަްކޮޅަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހރިހާ ްތިއްބެވި ރުންްކޮޅަށް

ްގަާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްަގވާއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޙދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްތޮއްޑޫ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!

ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްދާއިްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ްމަޖިލީހުގެްތޮއްޑޫ ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްއިްއވަން.ް ްނަން ްޖެހޭނީ ްދެން ްދަންނަވަން. ްފަހަރު ްެއއް ްއަިދވެްސ ްޙުރުމަްތތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ްގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ
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ްނަން. ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްޮތްއޑޫ ްިއއްވަނީ ްމި ްާދއިރާްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެިރްތޮއްޑޫ ގެ

ްއާރމްސްް ްއެޓް ްނުކުންަނވާ!ްސަރޖެންޓް ްދޫކޮށްފައި ްިއއްަވއިފިން.ްމަޖިލިސް ްއަޅުަގނޑު ްނަން ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ މެންބަރު

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްމަޖިލީހުންްނެރުމުގެްކަންތައްްހަމަޖައްަސވާ!ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ12:32ްްްއިނ29:45ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ11:22ްްްއިްނ12:32ްްސްވަގުުތކޮޅު:ްހު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްފުރަތަމަ ްިމްފަށަނީ.ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު `.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއުތު ްމަްއޗަންގޮޅީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލަމަތީ ްެއއީ ްބަދަލެއް. ްައއި ްޢިްއޒަތްތެިރްކޮމިޓީއަށް ްދާއިާރގެ ރު

ްވާީތް ްފޮނުއްވާފައި ްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫުޕންްސިޓީ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެދި ްއަޙްމަދުްދީދީްހަމަޖައްސައިދެްއވުން ްމާރިޔާ މެންބަރު

ް ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެ ްއިޢުލާންކުރަން.2ްވަނަްމާއްދާގ29ްްެރައްޔިތުން ްއެގޮތަށް ްއެަކން ްމަތީން ްގޮތުގެ ގެް)ނ(ްގައިވާ

ްކުޑަހުވަދޫްއަޅުގަް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށްދަނީ. ްމި ްއައިގެން ްއެޖެންާޑ ްދުވަުހގެ ނޑު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްޢިއްޒަތް ްހުށަހަާޅްޝުކުރިއްާޔ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްއާެދ، ްަރއީސް. ތެރި

ްއިޞްލާޙަކީްދިވެހިްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީްއަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްާމފަންނު ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްޢަބްދުނިޒާމާ هللاްމެންބަރު

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ
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ް ްޤާނޫނުައސާސީަގިއ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަާސސ12ްްީޝުކުރިއްާޔ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްބާބުަގއި ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާ ްިމއީ ްިމްއިޞްލާޙުކުރުން؛ ްވާީތ، ްކަމަށް ްނޫން ްމާއްދާތަެކއް ްބަަލއިގަެނވޭނެ ްގޮުތގައި ްމާއްދާތަެކއްެގ ީސގެ

ް ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ްމާއްދާއަކަްށ262ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއްެވސް ްބަޔާންކުާރ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަާވލަ ްވާހަކަ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެދުވެރިެއއްނުވޭ. ްހާލަތެއް ްޙަޤީޤަތުގައިްއިޞްލާޙުގެެނވޭނެ ްޖެހުނީ ްމި ން

ް ްތެރެއިން ްމާއްދާތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްބަޔާންކުާރ ްޤާނޫނުއަސާސ262ްްީޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހިސާބަށް ްމާއްދާާއ ވަނަ

ްަކނަޑއަޅާފަިއވާް ްގޮތްތަެކއް ްޢަމަލުކުރާެނ ްމެދުަގއި ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްއޮތީ ްމި ްފަހުން ްޭއގެ ްނިމުނީ. ބަޔާންކޮށް،

ް ްބާބުގ12ްްަމާއްދާތަކެއް ްވަނަ ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ނޑ13ްްުޔާ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބުގަ. ަވނަ

ްއިޞްލާޙު،ްމިް ްނޫން.ްމި ްބާބެއް ްވާހަކަދެްއކޭނެ ްމިތާނގަިއ،ްމަޖިލީހުގަިއްފްލޯގައި ްޢިސްާލޙަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާބާ؛ ްމި ްޤާނޫނުއަސ12ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާބާއި ްަވނަ ްވާަހކ13ްްަސީެގ ްބާބުގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުކުރުމަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހާލަތަކީ ްހަމައެކަނި ްދެއްޭކނެ ްނުދެއްކޭނެ. ްމަޖިލީހުގައި ްމިތާކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖިލީހެއްް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއީ ްމިއަދު ްފެށިގެން. ްހާލަތުން ްއެކުލަަވިއލާ ްމަޖިލީހެއް ޓަކައި

ްލަތެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެގޮަތކަށްްއެްކަެމއް...އެކުެލވިފަިއވާްހާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްާސފުވެއްޖެ. ްމައްސަލަ ްތި ްނޫން. ްފުރުަޞތެއް ްއޮތް ްވާހަކަދެްއކުމަށް އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްމިއީ

ނުގަންނަން.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއިޞްލާޙުނުުކރެވޭނެްއެްއވެސްްމާއްާދއެްއްއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްކަމަށްްބަލައި

ްބިުލް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްަވނީ. ްލިބިފަިއ ްއަޅުަގނޑަށް ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްކަމަށް ނޯންނާނެ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްދިވެިހްޝުކު ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ

1ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ގ262ްްެޤާނޫނުއަސާީސގެްް-1ޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަާސސީްއަށްްއަންނަނިިވްއިޞްލާުޙގެަނއުން.ް

ްއިތުރުކުުރން ްއިޞްލާޙު ްައންނަނިވި ްގޮތުަގއި ްނަންބަރުގެ ްވަނަ ްނަންބަރު ް)ށ(ގެ .1ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި 12ްއަށް،

ްވާހަކަތައްް ްތަރުތީބުކުރުމުގެ ްއަކުރުތަްއ ްއަންނަނިވި ްއިތުރުކުރުމަށްފަހު، ްމާއްދާ ްމި ްދީން. ްދައުލަތުގެ ްމާއްދާ؛ ވަނަ

ނުޑްހަމަްވަ ނުޑްސަބަބަކީްއަުޅގަ ރަށްްހުރިހާްބަޔާންކޮށްފަިއވާްބިލެއްްމިްބިަލކީ.ްއަދިްމިްބިލުްހުށަހަޅަންޖެހުނުްމައިގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަންނަވާލަްނ.ްދިވެހި ްޓަކައި ްަސމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްމާއްދ12ްްާޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްމާތްެވގެްނވާް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބޮލުގަިއ، ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ މިހާރު



11 

 

ްބަޔާ ްގޮތަްށްއިސްލާމްދީނުގެްވާހަކަ ްބަދަލުކުރެވޭ ްބޭނުންވެގެން ްމަޖިލީހުންްއެކަނި ްމާއްދާްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ންޮކށްފައި

ނުޑގެްހިތަށްފަސޭހަްކަމަކަށްްނުވާީތވެްއަުޅަގނުޑް އޮތުމަކީްއަުޅަގނޑުްހަމަަގއިމުްވެސްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުްނގެ ްހުރިހާ ްމިީއ ްމަސަްއކަތަީކ ްކުރާ ްދެކި،ްމި ްކަމަްށ ްވާނެ ްހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ްމެންބަރުންގެ ގެ

ްތަފާތުް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިއާ ްަވގުތުަގިއ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްިބލު ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްިބލެއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ އަޅުަގނުޑ

ްވި ްފުންކޮށް ްދިރާސާޮކށް ްކަންކަން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ސްނުމަށްފަހުްވާހަކަދަްއކަމުންދާތީވެ

ްިމް ްވެްސ ްމިއަދު ްނޫނޭ. ްގޮތެްއ ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްއެީއކީ ްދެްއކުމަކީ ްވާހަކަ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާމުން

ްހުއްޓުމަކަށްް ްބިލު ްމި ްފެށުމުން ްހުށަހަޅަން ްނުވަތަ ްހުށަހަޅަމުންދިޔައިރުަގއި ްބިލު ްގޮުތން،ްމި ްގުޅޭ ްމިކަމާ މަޖިލީހުގައި

ްދިންްމަް ްއަށް ްބަހުސްނުކުރެވޭނެްގެނެސް،ްމީިޑޔާ ްަކމަށްްނުވަތަ ްބަހުސްކުެރވޭނެ ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ްތެރޭގައި ޢުލޫމާތުގެ

ް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްވާހަަކ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްދޭހަވެ،12ްްކަމަށް ްކަމަށް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްގޮތުން، ްބެހޭ ްމާއްދާއާ ވަަނ

ްއޮ ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިއީ ްވާހަކަތަަކީކ ްހުރި ްވާހަކަތަެކއް.ްދައްކާފައި ްހުރި ްދައްކާފައި ްގޮތަށް ޅޭ

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްޙަޤީޤީްސަބަބު ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބިލެއް ްމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނުޑ ްމަތިން ްއުސޫުލގެ ްމިދެންނެވި ްބިލަކީ ްއެހެންވީާމ،ްމި ްހިނަގއްޖެ. ްއެނިގގެން އޮްތްރަނގަޅަށް

ްގިނަް ްވަރަށް ްމާއްދާތަކެއް، ްވަރަްށގިަނ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހި ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްއަދި ްވާތީވެ، ބިލަކަށް

ްުނވަތަް ްނޫނިއްޔާ ްހޯދައިގެން ްރުހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްނަމަވެސް ްފާސްކުރި ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ މާއްދާތަކެއް

ްނޫނިއްޔާ ްހޯދާފައި ްބަހެއް ްްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްކަމަށް ވަނ262ްްަތަޞްދީޤުނުކުރެވޭނެ

ް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްައޅުަގނޑު ްބަޔާްނކޮްށފައިވޭ. ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގ12ްްެމާއްދާގެ ްދެންނެވި ްމި ްމާއްދާ ވަނަ

ްރަްއޔިތު ްމި ްބޭނުމަކީ ްހޯދުމުގެ ްހިމާޔަތް ްމި ްހޯދުން. ްހިމާޔަތެްއ ްގެނެްސ، ްއެްތެރެއަށް ްބޭނުންވިޔަސް ްމަޖިލީހުން ންެގ

ްުނވަަތް ްނެތްތޯ ްއޮތްތޯ، ްރުހުން ްކައިީރގަިއ ްރައްޔިތުން ްއަހަިއގެން، ްަކއިރީ ްަރއްޔިތުން ްގޮތަށް. ްނުކުެޅވޭ މާއްދާއާ

ްގޮތަށްް ްއަހާ ްނޫންތޯ ްފެނޭތޯ، ްއޮންނަން ްތަނުގައި ްމި ްއިސްލާމްދީން ްގޮްސގެން ްރެފަރަންޑަމަކަށް ްޕަބްލިކު ރައްޔިތުންގެ

ނަޑއެިޅގެންްރައްޔިތުްނެގްހިތްތަކުގައިްއަދިްއިތުރަށްްްހުށަހެޅި ބިލެއްްކަމަށްްދޭހަވާްގޮތަށްްދައްކަމުންދާްވާހަކަތަަކކީްކަ

ްކުށްވެިރކުރަން.ް ްއެކަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްވާހަކަަތެކއް ްަދއްކަމުންދާ ްޓަކައި ްއުެފއްދުމަށް ނުތަނަވަސްކަން

ްވާްނޖެހޭނެްއެ ނޑުްެވސްްހަމަްޤަބޫލުކުރަންްބަެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްއާދެ،ްމިފަދަްއިޞްލާެޙއް ްގޮތަީކްއަުޅގަ ންމެްރަނގަޅު

ްވާހަކަތަކަްށް ްބޭފުޅުންގެ ްވާހަކަދެްއކި ްނުރުހުންފާޅުކޮށް ްމިކަާމ ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްމި ްޚާއްޞަކޮްށ ްއަދި މެންބަރުން،

ްމި ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިީޓގެ ްބިލު ްމި ްހުށަހަޅައިލާނަން. ްައޅުަގނުޑ ްއެންމެްްރިޢާޔަތްކޮށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއަކީ ާމއްދާ

ްމާއްދާެއްއެގް ްނުކުޅެވޭނެ ްނަމަެވސް ްުނގަބޫލުވީ ްރައްޔިތަކު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނަމަެވސް، ްނުޤަބޫލުވީ ރައްޔިތަކު

ްމިް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްވެގެންދިޔުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމިއަށްވުރެ ްމިކަން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ގޮތުަގއި

ލުްހުށަހަޅަމުންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަެއއްްކަމުަގއިްދަންނަވާލަން.ްއަދިްހަމައެއާެއްއކޮށްްމިްބިލާްގުޅޭްގޮތުން،ްބި
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ނުޑގެްކަންފަތުގައިްވަރަްށ262ްްބައެއްްބޭފުޅުންް ވަނަްމާއްދާއާްބެހޭްގޮތުންްަދއްކާފަިއްހުރިްވާހަކަތަކަކީްވެސްްއަުޅގަ

ްވާހަކަ ްހުރި ްހަރުލާފައި ްއިޞްލާޙުްބޮޑަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެްސ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްހައްލު ްއެކަމަށް ްއެހެްނވީމާ، ތަކެއް.

ހުށަހަޅާނަން.ްއަދިްއެއަށްވުރެްރަނގަޅުްވިސްނުންތަެކއްްހުރެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާމުްއެްވިްސނުމަށްްހަމަްއެހެންްބޭފުޅުންް

ްއެހެންވީ ްކަމެއް. ްލިބިގެންވާ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްކުރަމުންދާއިރުަގިއްވެސް ްމިހެން ްކަންކަން މާ،ްމިކަހަލަ

ްގޮތަށްް ްަފއިދާވާ ްބަޔަކަށް ްަވކި ްނުވަތަ ްފިކުަރކަށް ްސިޔާސީ ްަވކި ްމިީއ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިުތންގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިވެހިރާް ްގޮތުަގއި ްމާއްދާއެއްެގ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއެންެމން ްައޅުަގނޑުމެން ްުނދެކި، ްކަުމގައި ްކަެމއް އްޖޭެގްކުރެވޭ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއަސްލަާކ12ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްނުވަތަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދީނާ ްދައުަލތުގެ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްދައްކަމުންދާއިުރގަިއ،ް ްތަކުާރރުކޮށް ްވާަހކަ ްބަޔާންކުރުމުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިާވ ްކަމަށް ްނުހެދޭނެ ްޤާނޫނެއް ްއެއްެވސް ޚިލާފު

ްގޮަތކަ ްދާނެ ްމާއްދާ ްބަދަލުކުރެވޭްއެްއކަލަ ްބޭނުންވީމާ ްމެންބަރުން ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްދޫކޮށްލާފައި ްށްދާން

ްވެްސް ްފުރިހަމަވެގެންޭދތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުން ްއަސްލު ްހިމެނުމުގެ ްމާއްދާ ްމާްއދާ؛ްއެ ްއެ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ގޮތަށް

މްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަާސސީަގއިްބަޔާންކުރަންްވެްސްޖެހޭްއެނގޭްއިސްލާމްދީނުގެްވާހަކަްމީގައިްަބޔާންކުރަން،ްިދވެހިްޖު

ްހަމައަށްް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއަސްލެއްގެ ްިއސްލާމްދީން ްމާތްވެގެންވާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްެއއްެޗއް ވެސް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްހިނދުގައި ްތަބާާވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަށް ްެއ ްވޭ. ްާޤނޫނެއް ްއިލާހީ ށްްފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ްމާއްދާއެއްް ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްއެއް ްމާއްދާ ްވެސް ްބަޔާންކުަރންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުރެވިދާނެކަުމގެ،ް ްކަންތައް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮްތގޮތަށް ްތަފާުތ ްމެދު ްާމއްދާއާ ްމި ްބާޔަްނކުެރވި، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ލަތުގައިްއަުޅަގނޑުމެންްމިކަންްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްހަަމްކޮށްފާނެކަމުގެްބިރުވެިރކަންްޮއތްްހާ

ްލިބޭނެް ްހިތްހަމަޖެހުން ްެއކަަމކުން ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިާހ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުންެގ ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވަނީ މި

ްމިއަށް ްބިލު ްމި ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީ ްދެެކަވޑަިއގެްނ، ްކަމުަގއި ްހަމަްބިލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް؛ ްފުރިަހމަ ްވެސް ވުރެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދިވެހި ްހާލަތެއްަގިއ12ްްހުށަހަޅާލަން. ްެއއްެވސް ްައކީ ްާމއްދާ ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔް ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ްރުހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި އިޞްލާޙުނުގެެނވޭނެ،

ްތަޞްދީ ްއަށް ްަކމަށް ްމާއްދ262ްްާޤުނުކުރެވޭނެ ްމި ްތެރެއަށް ްަބޔާންކުުރމުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްމާއްދާެއްއގެް ްބަދަލުނުކުރެވޭނެ ްނަަމވެސް ްުނގަބޫލުވީ ްރަްއޔިތަކު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްައކީ ްމާއްދާ އިތުރުކޮށްފަިއ،ްމި

ްކީްއެވގެން ްބާޔަންކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްމާއްދާއަކަށްްގޮތުަގއި ްމިފަދަ ްީކްއވެެގންތޯއޭ ްޢުޒުރުވެިރވާންވީ؟ ޯތއޭ

ްބިލުް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްވާހަކަދައްކަްނވީ؟ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުެވގެން ްމިކަމާ ްހުށަހެޅީމާ އިޞްލާޙު

ްރަްއޔިތުންގެް ްޚިޔާލު،ްއިޞްލާުޙްހުށަހެޅުމަކީްމިއީ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރަކަްށްްހުށަހެޅުމާއިްރައްޔިތުްނގެ ްކޮންމެ މަޖިލީހުގެ

ްގެެނވޭނެް ްއަްށ ްޭއގެތެރެ ްއިޞްލާުޙތައް ްމޮޅެތި ްއެއަްށވުރެ ްއަދި ްކުރަމުންދާއިރުަގއި ްެއކަން ްަޙއްޤެކޭ. ްލިބިގެްނވާ ވެސް

ްޢަމަލުކުރާ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްބިލުަތކާ ްޤަބޫލުކުރާތީެވ، ްނިމުމަށްފަހުްކަމަށް ްކިޔުން ްުފރަތަމަ ްއުސޫލުަތކެްއ؛ ްވަިކ ނެ
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ްބިލުްބަހުސްކޮ ްކޮމިޓީ ްއެ ްަމރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްވާަހަކތަކަށް ްދެެކވޭ ްބަހުސްގައި ްބަހުސްކުރުމަްށފަހު ށްފައި،

ްހުށަހެޅިް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮްއވާ ްފުރުޞަތުތައް ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްކުރަމުން ްމަސައްކަތް ްއެ ދިރާސާކޮށް،

ލާޙުކުެރޭވނެްކަމަށްްޤަބޫލުކުރައްވާްބޭުފޅުންްމިއަދުްމީޑިާޔގައިްއަދިްއިޞްލާޙަށްވުރެްރަނގަޅަށްްުނވަތަްމޮޅަށްްއެްއިޞް

ްމިއީކީް ްދަންނަވާލަން. ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކަށް ްދައްކަމުންދާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްވެސް ްތަންތާނގައި އެހެން

ް ްބަެހްއ ްފަރާެތއްގެ ްއެްއވެސް ްސަރުކާުރެގ ްުނވަތަ ްފަރާތެއްގެ ްެއއްެވސް ްވެްސ ްކުރިްފަހަރެއްގައި ނުޑ ްއަުޅގަ އޮެވގެން

ްއިޞްލާޙެއްް ްފެންނަ ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަްށ، ްުބއްދި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަށް، ްސިުކނޑި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނޫން. ކަމެއް

ްކަމުންްިސޔާސީް ްމި ްބަޔަކަށް ްއިޞްލާޙެްއ.ްފަހަރެއްގަިއްވެްސްެއއްެވސް ްއުޅޭ ްހުަށހަޅައިގެން ްައޅުަގނޑު ްވާީތވެ ކަމަށް

ްހޯ ްމަންފާއެއް ްގޮތުްންގޮތުން ްސިޔާސީ ްމީގައި ްބަޔަކަްށ ްެއްއވެސް ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްއަދި ްނޫން. ްވެސް ދައިދޭކަްށ

ނޑުްހަމަްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއއްކޮްށް ނިކަމެތިކަމެއްްހޯދަންްވެސްްޮކށްގެންްއުޅޭްކަެމއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ލަންްއޮތީ،ްމިްބިލަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެސްްއެކަމަކުންްމިްމަޖިލީހުގެްއެންމެހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާ

ްވާހަަކް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްދެކެަވޑަިއގެން ްކަމުގައި ްބިލެއް ހިތްހަމަޖެހޭނެ

ްއިޞް ްއަށް ްމާއްާދ ްއެ ްހިނދެއްގައި ްބޭނުންެވއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަޔާންކުރުމަީކ ލާޙުނުގެެނވޭނެްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްތަފާތުް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްިއޞްލާޙާ ްމި ްއިޞްލާޙެކޭ. ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑައޅައިދިނުމަށް ްކަ ްގޮތުަގއި މާއްދާއެްއގެ

ްެއްއވެްސް ްމަސަްއކަތްކުރަްއަވއިގެން ްއެކު ްިވސްނުންތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއެކު، ްޒިންމާދާރުކަމާ ްވަރަށް ވާހަކަނުދައްަކއި

ް ްބޭފުޅަކު ްއެ ްވަރަށްްބޭފުޅަކު، ްއިޞްލާޙު ްމި ްވާހަކަނުދަްއަކވައި ްގޮތުގެ ްދެރަލިބޭނެ ްމިކަމުގެ ްނަފްސަށް އަިމްއލަ

ްބޭބޭފުޅުންގެް ްއިޞްލާޙުކުރަން ްފުރިހަމަޔަށް ްމިއަށްވުރެ ްކޮމިީޓން ްއަދި ްގެންގޮސް ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއިޞްލާޙު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްެއކަން ްނަމަ ްހުރި ްިމއޭ.ްްވިސްނުމުަގއި ްމަޤްޞަދަކީ ްމައިަގނޑު ހުށަހެޅި

ްވަރަށްް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުންދާތީވެ ްވިސްނުމުގައި ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާުޙތަކާ ްމިފަދަ އެހެންވީމާ،

ް ްމި ްފާސްކުރެިވގެން، ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްބިލު ްމި ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީގެ ްހާލުގައި ްހިތާމަކުރަމުންދާ ްވަނ17ްަބޮޑަށް

ްއެދުމަކަްށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަަރށް ނޑޔގެ ްއަުޅގަ ްހައްަދވަިއދެއްވުމަކީ ްބިލު ްމި ްބިލެއްެގްގޮތުަގއި ްފާސްކުރެވޭ މަޖިލީހުން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްވަގުުތގަިއ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްބިލު ްމި ްމިއަދު ްޚާއްޞަކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވާަލން. ްވާހަކަ ްމި ވާތީވެ

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްޢިލްމުވެރިންްމިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްދަ ްައޅުގަ އްކާފަިއވާްވާހަކަަތކާިއްފާޅުކޮށްފައިވާްިޚޔާލުތަކަކީ

ްފުންނާބުއުސްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑޮޓްކޮމްަގިއ ްއިސްލާމް ްރާއްޖެ ްއެްއޗެްއ. ްބައްލަވައިަލއްވަންޖެހޭނެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

ް ްވެސް ްޝުޢޫރުތައް ްފާޅުކޮށްފައިވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިއާ ްފެންނަން.ްޢިލްމުވެރިން ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްއޮތީ އެ

ްެއއަްށވުރެް ްނުވެދާނެ. ްަކމަކަށް ްމޮޅު ްއެންމެ ްކަމަީކ ްހަމަކުރެވޭ ްވެްސ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިންސާެނއް. ްވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ް ްމޮޅު ްއެ ްކަމެްއެގްތެރެއަށް ްކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްަވންޏާ ްކަމަށް ްކުރެވެނީ ްަކންތައްތައް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ިޚޔާލުްމޮޅަށް

ްބިލެއްް ްމީހަކު ްވަކި ްގޮތުން ްޒާތީ ްމަސައްކަތްކުރާށޭ. ްކުރެވޭތޯ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްަމސައްކަެތއް ްބިނާކުރަނިވި ގެނެސްގެން
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ްދައްަކާވް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްކޮމިޓީަގއި ްގެންގުުޅއްަވިއގެން ްވިސްނުން ްފާސްނުކުރުމުގެ ްއިޞްލާުޙ ްއެ ހުށަހެޅީތީވެ،

ްދަންނަވާލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެމިހުރިހާްވާހަކަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް ްތަނުގައި ްއޮްތ ްކުރިއަށް ްއޮތީ ން

ްއެއީް ްގެންދާނަމޭ. ްހުށަހަޅަމުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްފެންނަ ްފިކުރަށް ްބުްއދިއަށް، ްައޅުަގނުޑގެ ހިނދެއްގައި

ްލިބި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްޙައްޤު ްއެ ްޙައްެޤކޭ. ްލިބިގެްނވާ ްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑަށް ްއެންމެ ްޙައްޤު ްއެ ގެންވެއޭ.

ްގޮތުަގއިްއެހެންްބޭފުޅުންްވެްސްބޭނުންކުރައްވާށޭ.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަުޅަގނޑުް ްވަގުތު ްބަހުސްގެ ްގަިޑއިރުގެ ްއެއް ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ް ްހުޅުވާލަން.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއިޞްލާޙުގެނައު ް...ަވނަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްރަީއސް.ްއާދެ،ްދިވެހި ްއިްއޒަތްތެރި ްބިލުްޝުކުރިއްޔާ ުމގެ

ްތަފާުތް ްގޮތްގޮތުން ްގިނަ ްަވރަށް ްައއިއިުރގަިއ ްބަހުސަށް ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިގެން، ްމަޖިލީހަށް މި

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކޮށްލެވޭ.ްއަދިްހަމައެއާއެީކަގިއް ޝުޤޢޫރުތަކާއިްތަފާތުްޚިޔާލުތައްްއެިކއެކިްބޭފުޅުންގެްހުރިކަންްއަޅުގަ

ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަވޒީުރގެްމިއަދު ްހަވާލުެވގެންހުންނެވި ްބެލުމާ ްކަންތައްތަކެއް ްހުިރހާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްބޮޑު؛ ންމެ

ްކަމެްއގެް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްައދި ްވިދާުޅވަނީ ްވެސް ްބޭފުޅާ ްެއ ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް ްހުރި ްވެސް ޚިޔާލުފުޅު

ނޑު ގެްިޚޔާލުަގއިްމިްބިލުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެން،ްގޮތުަގއިްތިމަންނާމެންްނުދެކެމޭ،ްމިކަންްމިހެންްއޮތުމަކީ.ްައޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމީގެތެރެއިނ262ްްްމިގޮތަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްވަދެއްޖެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްތެރެއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ށްްވާނަމަ،ްނުކުންނާނެްނަތީޖާއެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެޭވްކަްނތައްތަކެްއްއެަބްހުރި.ްމިސާލަަކށްްދަންނަވާްކަމަ

އެްއވެސްްހާލަތެްއަގއި،ްެއއްެވސްްޒަމާނެްއގަިއްމިގޮތަށްްައުއމުގެްސަބަބުންްރާއްޭޖގެްޤާޫނނުއަސާސީްއަށްްމިްއިޞްލާޙުް

ގެންނަންްފެންނަްކަމަށްްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގައިްތިބިްަބަޔކަށްްފެނިގެން،ްއެްހާލަތުަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްިދވެހިް

ްތެރެއި ްހާލަތުްރައްޔިތޔުްނގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަވގުތަކު ްއެ ްފަހަރެއްަގއި ްޮގއްސިްއޔާ ްވޯޓަކަށް ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްޢާއްުމ ން

%ް ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ް%1ްއޮންނާނެ ްނުވަތަ ްނަމަވެސް ްވާނަމަ،2ްްމީހުން ްކަމަށް ްބުނެފި ްއާނއެކޭ ްނަމަވެސް މީހުން

ްޕަސަ ްވަެރއްގެ ްއެްއވެސް ްފެނެއޭ،ްެއގޮތަށް ްތިމަންނާމެންނަށް ްނަތީޖާއަކަށްްއެގޮތަށް ްއޭގެ ްވާނަމަ ްކަަމށް ްލިބިއްޖެ ންޓެއް

ްއިސްލާމްދީނާް ްނުވަތަ ްޚިލާފު ްއިސްލާމްދީނާ ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތްތައް ްޔަހޫދީ ްތިބި ްކަންކޮުޅތަކުަގއި ްެއކި ްދުނިޔޭގެ ވާނީ

ްވަކާލާތުކު ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްޯހދުމަށް ްޙައްޤު ްމައިނޯރިޓީގެ ްެއއްަކލަ ްފަރާތްތަކުން ރުުމގެްއިދިކޮޅު

ްބާއޭ.ް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފެންނަން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހާލަތު ްއެ ްދެއޭ. ްއެަބ ްހުޅުވިގެން ފުރުޞަތެއް
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ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭް ްވެސް ްއަްށ ްމައިނޯރިޓީ ްއޮތް ްއެބަ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތިބި؛ ްއެބަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޙައްޤު ްވެްސ ްމައިނޯރިޓީގެ ްވެސްްވާހަކަ. ްޓަކައި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް ްޙައްޤުތައް ްމައިނޯރިޓީގެ ްވާހަކަ. ްހުރި ތަކެއް

ްވާހަކަ.ް ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް ްަޙއްޤު ްއެ ްވެސް ްދައުލަތުން ްވާހަކަ.ްދިވެހި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ްމުއައްސަސާތަް ްހުިރހާ ްހުރި ްއުެފއްދިފައި ްތެރެއިން ްަދއުލަތުެގ ްދިވެހި ްަޙއްޤުތަްއްއަދި ްަމއިނޯރިޓީގެ ްއެ ްެވްސ ކުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާަހކަ. ްމަސައްކަތްތަކެްއގެ ްކުަރންޖެހޭ ްޓަކައި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް ްނުވަަތ ްޓަަކއި ކަށަވަރުކުރުމަށް

ް ްގެނެްސގެން، ްިއޞްލާޙު ްމި ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙ262ްްުހިތަށްއަރަނީ ްމި ްގޮތުަގއި ްނަންބަެރްއގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްރިފަރެންޑަމަކަށްްގޮްސގެން،ްއަޅުގަް ްކަމަށްްވާނަމަ،ްއެްއވެްސްހާލަތެއްަގއިްމިްދެންނެިވްގޮތަށް ނޑުމެންނަށްްހިމެނިއްޖެ

ްހޯދުމަކަށްްގޮސްގެންް% ްޚިޔާލު ްވެގެންދާނ2.221ްްީރައްޔިޔުްނގެ ްބުނެފިްނަމަ،ްއޭގެްނަތީޖާއަކަށް މީހާްވެސްްއާނއެކޭ

ްނު ްބޭފުޅުން، ްތިިބ ްކަްނކޮޅުތަުކގައި ްފަރާތްތައް،ްދުނިޔޭގެ ްއިދިކޮޅު ްއިސްާލމްދީނާ ްތިބި ްކަންކޮޅުތަުކގަިއ ްދުނިޭޔގެ ވަތަ

ްޕަސަންޓްް ްމަދު ްދެންނެވި ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަުކން؛ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއިދިކޮަޅށް ްއިސްލާމްދީނާ ނުވަތަ

ްހުޅުވިގެން ްފުރުޞަތެއް ްވަކާލާތުކުރާނެ ްޓަކައި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް ްޙައްޤު ނޑަްށްމީހުންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ދނީއޭ.

ްގެންނަންޖެހޭް ްކޮންމެހެން ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްހާލަތުގައި ްޮއތް ްމި ްަވގުތު ްމި ްއަދި ްވެއްެޖްއޔާ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްނަމަ،ް ްއިޞްލާޙުކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ްއަުޅަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް އިޞްލާޙެއް

ް ްވަރަށް ްމުައއްސަސާތަާކއިްކުރަންޖެހޭ ްުމސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްހުރި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްހުރި. ްއެބަ ްކަްނތައްތައް ގިނަ

ޚާއްޞަކޮށްްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖުިޑޝަރީގެްތެރެއިން،ްމިހާރުްމިްއޮތްްސިސްޓަމުގެްތެެރއިންްމަސައްކަތްކުެރވެމުންދާްގޮތަީކް

ްއަޅުް ްރަްއޔިތުންނަށް ްގިނަ ްތެރެިއން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރެވެމުންާދްވެސް ްގޮުތގައި ްބަލަިއގަނެވޭ ްއެންމެ ްހިތުން ނުޑ ގަ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރެވނީްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުުކރަންްބޭނުންވާްކަމަށްްވާނަމަް ކަންތައްތަެކއްްނޫން.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުން ްފިކުރެއްގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްމި ްއެއްތަްނވެ، ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްވާަހކަެއއްްްމި އެއް

ްމާދަމާް ްެއކީެއކަްއޗަކަްށްދިރާސާކޮށް،ްއަދި ްހުިރްމައްސަލަތައް ްދިމާވެފައި ްމިހާރު ްެތރޭގައި ްިޚޔާލެްއގެ ކިޔަިއގެން،ްއެއް

ްހަމައެއާއެީކގަިއް ްޖެހެއޭ. ްެއބަ ްހުޅުވާލަން ްމަހާސިންތާއެއް ްބޮޑު ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤަނޫނުއަާސސީ ްމި ްޓަކައި އަށް

ްވާހަކަތަާކްނުވަަތްއަޅުަގނުޑްހިތަށްއަރަ ްޚިލާފު ްއިސްލާމްދީނާ ްއިސްލާމްދީނާއި ްފުޅާކޮްށްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނީ،ްމިާހވަރަށް

ްނަމަ،ް ްަދއްކަމުންދާ ްވާަހކަތައް ްފިކުރުތަކުގެ ްލާދީނީ ްނުވަަތ ްވާހަކަތަާކ ްފިުކރުތަކުގެ ްއިދިކޮުޅ އިސްލާމްދީނާ

ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްޖީލަށް ްއަންނަ ްބޮޑުވަމުން ްމިއަުދްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަސަރެއްތޯ ްކޮން ކުރަނީ

ްހުރިހާް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވާހަކަަތއް ްލާދީނީ ނޑި ްމެދުނުކެ ްއަހަރުދުވަަހކީ ްދެ ްފާިއތުވެދިޔަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ވިސްނާލަން

ްނަތީޖާައކަ ްޭއގެ ްހަމައެާއއެކު ްވާަހކަތަކެްއ. ްއަިއ ްޮގވަުމން ްބާރަށް ްވަރަްށ ްލޯޑްސްީޕކަުރތަކުން ށްްކަންކޮޅުތަުކގަިއ

ްހިތުގަިއް ްތުއްތުކުދިންގެ ްައންނަ ްބޮޑުވަމުން ްތެރެއިން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ވެގެންދާނެ

ްތިމަންނާމެންނަށްް ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްނުވަަތ ްއޮތްކަްނ، ްޖާގަ ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން އިސްލާމްދީން
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ް ްކުދިން ްމި ްއޮތްކަްނ، ްއެބަ ްފުރުޞަތު،ްއުޅެވެން ްބަލާނެ ްދޭތެރޭގައި ްއިސްލާމްދީނާ ްނަޒަރަކުން ްަޝއްުކެގ ޙަޤީޤަތުގައި

ްމިހާވަރަްށް ްދެއޭ. ްއެބަ ްހުޅުިވގެން ްފުރުޞަތުތަކެއް ްގެެނވިދާނެ ްޚިޔާލަށް ްކުދީންގެ ްއެ ްިވސްނުން ްއެ ްެއގޮތަށް ނުވަތަ

ްވަކާލާތުކުރަމުންްމިްވާހަކަތައްްދައް ނޑިްލާދީނީގެްވާަހކަތަާކިއްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮތެްއގައިްމިްވާހަކަތައް ކަމުން،ްމެދުނުކެ

ްމީެގް ްދެްއކީމަ ްވާހަކަަތއް ްިމ ްމިގޮތަށް ްހިތަށްއަރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަތަކާ، ްޚިލާފު ްިއސްލާމްދީނާ ނޑި މެދުނުކެ

ނޑީަގިއް ްސިކު ްކުދީންގެ ްއެ ްނުވަތަ ްހިތުގައި ްތުއްތުކުދީންގެ ްމިދެންނެވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެގެންދަނީ ނަތީޖާއަކަށް

ވެސްްވަރަކަށްްމިްދެްިފކުރުްއެބަްތާިށވާްގޮތްްވެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްސަބަބަށްްަޓަކއިްައޅުަގނޑުމެންްއެަބްޖެހޭްކޮންމެ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްހުްއޓައިލާފައި ްދަްއކާލުން ްވާހަކަތަްއ ްމި ްުނވަތަ ްިޚޔާލުތަކާ ްއިނދިކޮޅު ްއިސްލާމްދީނާ އިސްލާމްދީނާއި

ްމަަސއްކަތްކުރަން ްއާރާސްތުކުެރވޭތޯ ްަރއްޔިތުންެގްޤައުމު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭން، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހިުތން ނޑު ްއަުޅގަ .

ްއިސްލާމްދީނާް ްިއނދިކޮޅަކަށް، ްއިސްލާމްދީނާ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްަހމަ ްމީހަކު، ްެއއްވެްސ ތެރެއިން

ްއެ ްމިތާނަގއި ްގެނެސްގެ ްފިކުރެއް ްއިނދިކޮޅު ްއިްސލާމްދީނާ ްނުވަތަ ްވިއްާކކަށް ްތަނެއްްޚިޔާލު ްއުޅޭ ްއަށަގަންަނވަން ކަން

 އަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްއެހެންީވމާ...

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްނައިފަރުް

ވަނަްނަންބަރުގެްގޮުތގަިއްނަންބަރެްއ1ްްަވނަްމާއްދާގެް)ށ(ގ62ްްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ް ްބޮޑަށްްއިތުރުކުރުމަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްިއޞްލާޙަީކ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ކުޑަުހވަދޫ

ްވާހަކަފުޅުަދއްަކާވް ްިއނދިކޮޅަށް ްނުވަަތ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއާދެ! ްއިޞްލާޙެއް. ތާއީދުކުރާ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ްވާހަކަތަކަްށ ްދައްކަވާ ްކަންނޭނެގްބޭފުޅުން ްބޮުޑވޭ ްކަންތައް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްހީވަނީ ށް

ްއެކަާމް ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްިވއްާޔ،ްއިނިދކޮޅު ްވަނީ ްކަމުގައި ްބަހުސްކުރެވޭ ްމަޖީލީހުގައި ްމި ްކަމެއްަގއި ްބެހޭ އިސްލާމްދީނާ

ް ްއެހެންނަމަވެްސްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްކަމަށް ްމާއ262ްްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ ްވަަނ ް)ށ(ގެ ވަަނ1ްްދާގެ

ްކަހަަލް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްޭބފުޅުން ްއިނދިކޮޅު ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްމާއްދާގެ ްއިތުރުކުރާ ްމި ްމިހާރު ނަންބަރަށް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްަގއިްމ262ްްިކަންބޮޑުވުންތަެކއްްއުފެިދގެންނުދާނެ.ްއެހެންްދަންނަވަންްމިްޖެހެނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

(ް ްމާއްދާެގ ްމި ްާމއްދާތަކަްށްއޮންނަނީ ްއަންނަނިވި ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްމި ްިވަޔސް، ްކަުމގަިއ ްދަށުން ހ(ގެ

ްއެް ްތަޞްދީޤުކުރަްނވާނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ްބިެލއް ްެއްއވެސް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް

ނަންބަރެއް.ްއެއްްނަންބަރުގަިއ3ްްއޮންނަނީްއިޞްލާޙެއްްގެަނއުމަށްްރައްުޔތުންްރުހޭތޯްބެލުމަށްފަހުގައޭ.ްއޭގެތެޭރގައިްމިް

ްއެއްވެްސް ްހިމެނޭ ްބާބުގައި ްމި ްމިނިވަންކަްނ؛ ްޙައްޤުތަކާއި ްައސާސީ ްބާބުގައިވާ ްދެވަނަ ްޤާނޫނޫއަސާސީގެ ްއޮންނަނީ މި

ްމިް ްކަމަށް ްދާންޖެހޭނެ ްވޯަޓކަށް ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްރަްއިޔތުންގެ ްވަންޏާ ްކަމުަގއި ްެވއްޖެ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ މާއްދާއެްއ

ަވނަްމާއްގެް)ހ(؛ްރައްޔިތުންގ79ްްެއޮންނަނީ.ްހަމަްއެގޮތަށްްދެވަނަްނަންބަރުގައިްމިްއޮންނަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް
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ްދާް ްވޯޓަކަށް ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްރަްއޔިތުންގެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމުަގިއ ްގެންނަ ްބަދަލެއް ްެވސް ްމިއަށް ްއުމުރު. މަޖިލީހުގެ

ް ްއެފަދައިން ްއޮންނަނީ.ްހަމަ ްމި 3ްްގޮތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްނަންބަރުަގއި ްމާއްދާ؛127ްްވަނަ ވަނަ

ް ްދައުާރއި ްބަދަލެއ128ްްްރިޔާސަތުގެ ްވެސް ްމިއަށް ްޮގތް. ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާ؛ ވަނަ

ޔަކީްވެސްްނުވަތަްމިްބ3ްަގެންނަންވެއްޖެްކަުމގައިްވަނީްވިްއޔާްރައްޔިތުްނގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާންޖެހޭ.ްމިް

ްނަންބަރުތަކަށ3ްްް ްމި ްވާތީ، ްކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެވސް ްކަންތަކަކީ ްެއކުލެޭވ ްމި ނަންބަރުގައި

އިޞްލާޙެއްްގެެނޭވއިރުަގއިްރައްޔިތުންގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާންޖެހޭނީ.ްމިހާރުްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްހުށަް ްއެ ްމެންބަރު ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްެއީއ3ްްހެޅުއްވި ްގޮތަކަށް. ްއިތުރުކުރާ ްއަކުރެއް ްއަދި ްތެރެއަށް އަކުރުެގ

ވަނަްމާއްދާގައިްމިްއޮންނަ،ްރާއްޭޖގެްދީނާްބެހޭްގޮތުންްއޮންނ12ްްަޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްއޮންނަ؛ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ވަނަްމާއްދާަގއ12ްްިދީން؛ްޤާނޫނުއަާސސީގެްްވާހަކަ.ްއާދެ!ްމިހާރުގެްޤާނޫުނއަސާީސގައިްމިްއޮންނަްގޮތުްންވެއްޖެްއޔާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ، ްމާއްދާ ްއޮންނަ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްކިޔާފައި ްބައިެގ3ްްދީނޭ ްދެ ބައިުކޅަ

ްާދއިރާ ްކުޑަހުވަދޫ ްޓަކައި ްދިޔަނުދިނުމަށް ްބަދަލުވެގެން ްެއކަން ްފަސޭހައިން ްއެހާ ްއެހެންވީާމ، ގެްއަޣްލަބިއްޔަަތކުން.

ްގޮތްތަެކއްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްދީާނ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވަނީ. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަތަކެްއް ްދީނީ ްކަހަލަ ްކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއެ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްނުވަަތ ނަޑއަޅަްނވެގެން، ކަ

ް ްމި ްނޫން ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހަޅާފައިާވ ްގޮތުންްއުފައްދަންެވގެން ްދައްކާ ްމަސްރަޙު ްސިޔާސީ ްމިހާރުގެ އިޞްލާޙަކީ.

ްމިް ްއަބަދުވެްސ ްެއއީ ްކަެމއް. ްބޭނުން ްވަގުތަްށ ްމި ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްއޮތުމަީކ ްއިޞްލާެޙއް ްމިފަދަ ވެއްެޖއްޔާ،

ްވާހަ ްތަފާތު ްތެރޭގައި ްމީސްމީހުންގެ ްއެކި ްގޮތުން ްބޭހޭ ްއިސްލާމްދީނާ ްމިއޮތް ްރާއްޖޭަގއި ކަތަްއްވާހަކަދެްއކެވެމުންދަނީ

ްދެއްެކވެމުްން ްވާހަކަތައް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްހީވާ ްބިރު ްއަތުވެދާނެކަމުގެ ްބަދަލުތައް ްބަދަލުކުރެިވ،ްމިއަށް ދެކެވި،ްޚިޔާލުަތއް

ްޤައުމެއް.ް ްމުސްލިމު ްސައްަތއިްންސައްތަ ްޤައުމަކީ ްމި ްކުީރްއސުރެ ްގަރުެނއް ްއެަތއް ްމީގެ ނޑުމެންނަކީ ްދަނީ.ްއަޅުގަ މި

ްަސއްަތއި ްމި ްޤައުމުގެ، ްއަޅުކަްނކުރާްމި ްއައިސް ްމީހުން ްދީންތަުކެގ ްއެހެން ްތެރެއަށް ްޤައުުމެގ ްމުސްލިމު ްސައްތަ ން

ްއަިދް ްނުވާނެ. ްއެއްބަހެއް ްޔަގީނުންވެސް ްހަމަ ްމުސްލިމުން ްސައްތަ ްސައްަތއިން ްޤައުމުގެ ްމި ްވެސް ްބަލާކަށް މަންޒަރު

ްއިޞްލާޙު ްމިފދަ ްނުވާނެ. ްބޭނުމެއް ްވެސް ްދެކޭކަްށ ްމަންޒަރުތަކެއް ްކަހަލްއެފަދަ ްދެންނެވި ްމި ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ ތައް

ޚިޔާލުތައްްއަބަާދއިއަބަދުްފެުތރެމުންދާތީ.ްއެކިއެކިްސަރުކާުރގެްމަތީްމަޤާމުތައްްފުރުއްވާަފއިްތިއްެބވިްބަެއއްްއިނދިޮކޅުް

ްއަޅުް ްއަބަދުވެސް ްމިްހުށަހަޅަންޖެހެނީ.ްއެއީ ްމިފަދަްއިޞްލާޙުތަކެއް ްހުންނަްގޮތުން ްޚިޔާލުތައް ނޑުމެންނަްށްބޭފުޅުންގެ ގަ

ްއަިދް ްއުފައްަދއި، ްަޝއްކުތައް ްހިތުގައި ްޖީލުގެ ްުޒވާން ްދޭތެރޭގައި ްދީނާ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްއިވެމުންދަނީ މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްމާތްވެގެްނވާްއިސްލާމްދީނާްދޭތެރޭގައިްދެކެޭވްވާހަކަތަކަކީްެއއީްހަމައެކަނިްދީނުގެްޢިލްމުވެރިންްދައްކާް

ްކަުމގައި ްވާހަކަތަެކއް ްކުދީންނަށްްްޚިޔާލީ ްުޒވާން ްހަދައިގެން ްކަމަށް ްވާހަކަަތކެއް ްހަދައިގެްންދައްކާ ްއެބައިމީހުން ނުވަތަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދޭ. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއެބަ ްމީހުން ްބަެއއް ްޓަކައި ްވިސްަނއިދިނުމަށް އެކަން
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ނޑުމެްނގެްޅަދަރީންްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމާތްްއިސްލާ ނޑުމެންްބޭނުންވާނެްއަުޅގަ މްދީނުގެްމައްޗަށްްޯލބިޖައްސަން.ްއަުޅގަ

ްެއް ްދައްކާކަށް.ްއަދި ްމަންޒަރު ްއަޅުކަންކުރާ ްމީހުން ްދީންތަކުގެ ްއެހެން ްޅަދަރީންނަށް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްނުވާނެ ބޭނުމެއް

ް ްމި ްއާދެ! ްނުވާނެ. ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާކަށް ްއުޅޭގޮތް ްސ12ްަމީހުން ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްމާއްދާ ބަބުންްވަނަ

ްދިާމވާް ްދުވަްސވަރެްއގައި ްކޮންމެެވސް ްވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅަކު ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްދެންމެ ްކަަމށް ްކަންތައްތަެކއް ދިމާވެދާނެ

ްބަޔަކުް ްޓަކައި ްބަދަލުކޮށްލުމަށް ްއިސްލާމްދީން ްއޮތް ްިމ ްރާއްޖޭގައި ްވެސް ްޕަސެންޓަުކން ްއެންމެ ގޮތަކުން

ހާރުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮތްްގޮތަށްްބަލާއިރުްެއކަްންކުރަންްމާްފަސޭހަވާނެހެންްމަސައްކަތްކޮށްފާނޭ.ްއެހެންނަަމވެސްްމި

ްމާއްާދް ްކަމަކަްށްނުާވނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްފަސޭހަ ްއެހާ ްކުރުަމކީ ްެއކަން ްއިޞްލާުޙްގެނައުމަށްފަހު ްމި ހީވަނީ.ްއެކަަމކު

ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަޫދ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިްއަށް ްމިއަްށވުރެ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްމި ފައި

ްރަނަގޅުް ްއެފަދަ ްބަލައިގަތުަމށްފަހުގައި ްބިލު ްމި ްވިްއޔާ ްވަނީ ްއޮތްކަމުަގއި ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް މާއްދާ

ްރާއްޭޖެގް ްކުޅެންވާނީ ްދީނާ ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންެދވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްެވސް އިޞްލާޙެއް

ްނޫނިއްަޔކާްރަ ްލިބިގެން ްއަޣްލަބިއްޔަތެއް ްފުރިހަމަ ްވޯޓެްއަގއި ްނެގޭ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްހޯދުމަށްފަހުގައި، ްިޚޔާލު އްޔިތުންގެ

ްފާސްވެއްޖެް ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްގެނެސްގެންުނވާނެ. ްބަދަލެއް ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދީނަކަށް ރާއްޖޭގެ

ލަްހައްލުކުެރވިދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީްމިްބިލުްބަލައިގަނެ،ްމިްކަމުގައިްވަނީްިވއްޔާްމިދެންެނވިްމައްސަ

ްމިްބިލުްއިޞްލާޙުކުރެވިއްެޖް ްގޮތަކަށް ްއަދިްމިއަށްވުރެްވެސްްރަނގަޅު ބިލާްއިނދިކޮޅަށްްވާހަކަަދއްަކވާްބޭފުޅުންްވެސް

ނޑަށްްވެސްްފެންނަްކަމަކަށްްކަމުގައިްވަނީްވިްއޔާްއެްިއްޞލާޙެއްްގެންނަަވއިގެންްމިކަންްކުރިއަށްްގެ ންދެއުަމކީްއަުޅގަ

ނޑަށްްފެންނަްކަމަކަށްްާވތީްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްނިންާމލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްވާތީްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަކީްައޅުގަ

ް

ްާރގެްމެންބަރުްޝިފާގުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުލަކުްމެދުްދާއިފުވައް

ަވނަްމާއްދާްއަށްްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު؛12ްްއަސާސީގެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ! ްގެންދަންވީތޯ؟ ްކުރިއަށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްކުޑަހުވަދ12ްްޫޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހިތާއިްްދާއިރާގެ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ަރީއސް،

ރޫޙުންްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަްނނަވަން.ްއަދިްމިްބިލުްހުށަހަުޅއްވާަފއިވާްމަޤްޞަާދއިްމިއިންްނުކުމެގެންދާނެްނަތީޖާއާ،ްމިް

ނޑުމެްނގެްތެރެއިންްބަެއއްްމެންބަރުންނަށްްވެސްްއޮޅޭްފަދަްކަހަ ަލްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުންްރަްއޔިތުންނަށްްއަދިްއަުޅގަ

ނޑުްއެކަމާްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ގޮތަކަށްްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާްބަެއއްްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްަކވާތީްއަުޅގަ

ވަނަްާމއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެަބްބަޔާންކުރޭްދިވެހިްަދއުލަތުެގްދީނަކީްއިސްލާމްދީނޭ.ްއަިދ12ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްދިވެހިރާ ްައސްލަކާްއިސްލާމްދީނަކީ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްއަދި ްމަސްަދރުކަމުގަ. ްމައިަގނޑު ްޤާނޫނުގެ އްޭޖެގ

ނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގް ޚިލާފުްއެްއވެސްްޤާނޫނެްއްނުހެދޭނެްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިޭވ.ްހަމައެއާެއކީަގއިްއަުޅގަ
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ްމަސްއޫިލއްޔަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާޖިބުތައް، ްރައީސް.ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިލަމާތޯ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތުަތކަށް

ް 72ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަިޖލީހުގެ؛ ްަރއްޔިތުންގެ ްމާއްދާގައި 72ްްވަނަ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ 1ްވަނަ ްއެބ2ްްަގެ ަގއި

ނޫނުްހެދުމާއިްބަޔާންކުރޭްބޭނުންވެއްޖެްކޮންމެކަމަކާްބެހޭްގޮތުންްއިސްލާމްީދނުގެްއަސްަލކާްޚިލާފުނުވާްގޮތުގެްމަތިންްޤާ

ްދެންމެް ްގޮތުްނ؛ ްއޮތް ްޤާޫނނު ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްބާތިލުކުރުން. ްާޤނޫނުތައް ްބަދަލުގެނައުމާއި ޤާނޫނަށް

ްމުޙައްމަުދް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރުްުއސްތާޛު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމެންބަރު،ްނައިފަރު ްދެްއކެިވްޢިއްޒަްތތެރި ްއެ ވާހަކަފުޅު

ނޑުމެންްމިއުޅެނީކީްރައްިޔތުންގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާކަށް،ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއެްފާހަގަކުރެްއވިްފަ ދައިންްއަޅުގަ

އޮންނަންވީްކޮންކަހަލަްދީނެއްތޯްބަލަންްދާކަށްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަްންކުެރއްިވްބޭފުޅަުކް

ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމުޚާޠަބުކުރަްއވަިއ ްޚިޔާލުފުޅުްްރައްޔިތުންނާ ްނޫންތޯ ްފެނިވަަޑިއަގންނަވާތޯ ްޤައިމުގައި ްމި ހައްދުތަްއ

ްކަހަލަް ްމަޝްވަރާކުރަްއވާ ްއެކަމުަގިއ ްއެކު ްމިނިސްޓްރީއާ ްއިސްލާމިކު ްއަދި ްދެއްކެިވ. ްވާހަކަފުޅުތަެކއް ހޯއްދެވެމުގެ

ެވސްްާދނެމެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވާހަކަފުޅުތަެކއްްވެސްްދެްއެކވި.ްފަހަރުގައިްލިެޔކިޔުންތަކަްށްބަދަލުކުރެވިފައިްޮއވެް

މިކަހަލަްހާލަތެއްްމެދުވެރިވެެގންްދިވެހިރާއްޖޭގައިްިއސްލާމްދީންްނޫންްއެހެންްދީނަކަށްްއެއްވެސްްގޮތަކުންްފުރުޞަތެްއ،ް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޤްަޞދަކީ. ނޑު ްމައިގަ ްމީގެ ްތަޅުއެުޅވުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްގޮތަށް ްނުދެވޭ ޖާގަެއއް

ްބަިއގެްޤާނޫނުއަ ްތިން ްބައިކުޅަ ްހަތަރު ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަިޖލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްގެނެވޭނީ ްބަދަލެްއ ްއަށް ސާސީ

ްދިޔައިމަް ްހަމައަށް ްރައިސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔއާ ްފާސްކުރުމެއް ްފާސްކުރާ ްއެ ްއަދި ްފާސްކުރެިވގެން. ްއެކަެމއް އަޣްލަބިއްޔަތުން

ކުރަންްފެނިވަަޑއިނުގެންފިކަުމގައިްވަނީްިވއްާޔމު،ްތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއިިފްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްެއއަށްްިއޞްލާޙެއްްފާސް

ްވަނީްިވއްޔާމު،ްދެްންއެހާހިސާބުންްއެްކަމެއްްމިްދަނީްރައްޔިތުންގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ކަމުގައި

ްދީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަޔާންކުރާްރައީސް. ްކަމަށް ްިއސްލާމްދީން ނަކީ

ް ްހަމައެއާެއކީަގިއ ްއަދި ްގެނެސްފ72ްްިމާއްދާއާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލު ްމި ްނަންބަރަށް ްދެވަނަ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުްމިްއިާޝރާތްކުރިްފަދަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައކުްހުންނަވައިގެންްެއް ކަމުގައިްވަނީްވިްއޔާމުްއަދިްކުރީަގއިްއަުޅގަ

ްދިވެހިްޤާނޫ ްވިއްޔާުމ،ްމި ްކަމުގަިއްވަނީ ްގެނެސްފި ްބަދަލު ްއަްށްއެ ްކަމުގަިއ؛ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި ނު

ްއަްށް ްދީންތަކަށްްފުރުޞަތު،ްޖާގަދެިވގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެން ނުޑަގއިްއިސްލާމްދީންްނޫން ފަސްގަ

ްފެން ްރަްއޔުތުންގެ ްދިވެހި ްއަންނަނީްބަދަލުގެނައުމުަގއި ްފެށިގެން ްބާރުތައް ްއެންމެހައި ްދައުލަުތގެ ްއެއީ ްނުފެންނ؛ ނަ

ްވަރަްށް ްވަީނ ްެއ ްކިބަިއގަިއކަން ްަރއްޔިތުްނގެ ްވެސް ްދެިމއޮންނާނީ ްބާރުތައް ްެއ ްއަދި ްކަމާ، ްކިަބއިން ރައްޔުތުންެގ

މުްކަމެއްްމިްޒަމާންވީ؛ްދިވެިހްސާފުކޮށްްބަޔާންކުެރވިފަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްރާއްޖޭަގއިްމިފަދަްމުހިއް

ނޑުންް ރާއްޖޭަގއިްޒަމާންވީްމިްއޮތްްދިގުްތާރީޚުގަިއ،ްދިގުދެމިގެންިދޔަްއިސްލާމްދީންްނޫންްއެހެންްދީނަކަށްްމިްފަސްގަ

ްއޮތުމަީކް ްހުޅުވިަފއި ްގޮތަކަށް ްލިބިދޭ ްފުރުޞަތެއް ްއެްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ޖާގަދެވޭ

ަގނޑުމެންްދިވެހިންްބޭނުންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާްވާހަކަެއއްްނޫންްއަޅު
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ްގެނައުމުަގއިް ްބަދަލެއް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްަބދަލުކުރުމުގަިއ، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަކީ ްާވހަކަ ްދައްކާ ްމި ްދައްކަނީކީ. މި

ްޤާނޫނުއަސާ ްމާއްދާތަކެއް ްދެންމެްބަދަލުނުކުރެވޭނެ ްއިޞްލާޙުކުރުމުގަ. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްަފއި ސީަގއި

އުސްތާޒުްއަޙްމަދުްއެްފާހަަގުކރެއްވިްފަދައިްނ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްއުސްތާޒުްއަޙްމަދުްއެްފާހަގަކުެރްއވިްފަދައިންް

ް ްއިްނތިޚާބުކުރާ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްއުމުާރއި ްމަޖީލީހުގެ ްމިްރައްޔިތުންގެ ްދައުާރ،ްއަދި ްރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތާއި

ްބާބުަގއިް ްމިނިވަންކަމުގެ ްަޙއްޤުތަކާިއ ްއަސާސީ ްާބބުގަިއ؛ ްމިނިވަްނކަމުގެ ްަޙއްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކަންތައްތަކެ ްކަށަަވރުކޮށްދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތަަކީކްދިވެހި އް.ްހަމަްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

އެްލިސްުޓގެްތެރެއަށްްިދވެހިރާއްޔިތުންެގްވިސްނުާމއިްޚިޔާުލްހޯދަމަކާްނުލައިްމިްޢިއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމުގަިއްވިޔަސް،ްމި ްކަމުަގިއްބައިވެރިެވވަަޑިއގެން ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިޔަްސ،ްއަދި އިއްތިފާޤުން

ްހިމެނިވަ ްފަދަްމަޖިލީހުގައި ްނުނިންމޭ ްއަށް ްވެރިޔާ ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްއެންމެހައި ޑަިއގަންަނވާ

ްއެއީް ްގޮތަކީ. ްބޭނުންވާ ްމީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޫކޮށްލުން؛ ްބާރު ްމި ްއަތްމައްޗަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްދިވެހި ގޮތަކަށް

ްދި ްކަންޮކޅުތަުކގައި ްެއކި ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްރަށްތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވކި ްއެިކ ްރަށަަކށް، ްކޮންމެ ވެހިރާއްޖޭގެ

ްފަސްގަޑުންް ްމި ްފުރުޞަތު ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްބަލައިލިޔަސް ްމިހާރު ްޒިޔާރާްތކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާޅުކުރޭ. ްކަްނބޮޑުވުން ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްބިުރހީވާތީ ަސއިކޮލޮޖިކަްލްްލިބިގެންހިނގައިދާނެކަުމގެ

ްމީހުންގެް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޖެހިގެންގޮސް، ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްއޮިއވަރުަގއި ްހަނގުރާމައިގެ ްފިކުރީ ްނުވަތަ ވޯރފެއަރ

ވިސްނުމާއިްިފކުރުްތަފާތުްއެިކްގޮްތގޮތަށްްއެނބުރެމުން،ްެސނބުރެމުންްދާްމަންޒަރުްދިވެިހްރައްޔިތުންނަށްްއެބަްފެނޭ.ް

ކުންްސަލާމަތްވެ،ްއަދިްމިްޢިއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނުތަކާްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންތައްތަ

ްއިްސލާމްދީނުގެްއަސްލުތަާކއިްއުޫސލުތަކާްއެްއގޮްތވާްގޮުތގެްމަިތންްއޮންނަްކަމެްއގެްގޮުތގަިއް އަށްްގެެނވޭްބަދަލުތަކަކީ

ނ ނަޑއަޅަން؛ްދިވެހިްރަްއޔިުތންނަށްްއެްނޫންްގޮތަކަށްްކަ ޑަނޭޅޭނެްގޮތަށްްހެދުންްއެއީްބޭނުންވާްގޮތަކީްޢިއްޒަތްތެރިްކަ

ްނުފެންނަް ްފެންނަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްވެސް ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން ްމި ްެވސް، ްިމއަދު ްެވސް ްހަމަަގއިމު ރައީސް.

ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަުމގަިއ ްހުށަހަޅައިފި ްދީނެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްފެންނަނީ ްއޮްނނަން ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ްސައްަތއިންްވޯޓަކަށް މު

ްެއއީް ްޮއވެގެންުނވާނޭ. ްދީނެއް ްއެހެން ްނޫން ްއިސްމާމްދީން ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްިއްއތިފާޤުވާނެ، ްދިވެހިަރއްޔިތުން ސައްތަ

ްއެބަްهللاްހަމަކަށަވަރުންް ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިސްލާމްދީކަން ްީދނަކީ ްހަޟްރަތުަގއި ސުބްޙާނަޫހްވަތަޢާލާގެ

ްއަޅުަގނޑު ްމަތީގަިއްޤަބޫލުކުރަމު. ްޢަޤީދާގެ ްމަތިވެރި ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީގަ. ްޢަޤީދާގެ ްއެ ްތިބީ ްމި މެން

ްއަންަން ްއެތެރެއިން ްބޭރުންނާއި ްނުވަތަ ްތެެރއިން ްކޯޅުްނަގނޑުގެ ްސިާޔސީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްތިއްބާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެ ްނުވަތަ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްސިޔާސީ ްތެރެއިން ްޓަކައިްޕްރެޝަރުތަކެްއގެ ްހޯދުމަށް ްމަންފާއެއް ން

ްުނވަތަް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހާއި ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްމި ްާއއި ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްގުިޅގެންްމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިުތންގެްޢަޤީދާްބަދަލުކުރެވޭްކަަހލަްގޮތެއް ދައުލަތުގެްއެންމެްމަތީްބާރާ



21 

 

ްކޮށްގެްނވާެންއޮ ްއަުޅގަޑުމެން ްއެއީ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްޢަޤީދާ ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް.ްމި ެވގެންނުވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްކަމަކަށްް ްލިބިގެންވާނެ ްމަިޖލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްފުރުޞަތެއް ްކަމެްއ،ްއެކަހަލަ ްނޫން.ްެއކަހަލަ ކަމެއް

ްދިވެހި ްއަިދ ްނުދެކެން. ްއެްްއަޅުަގނުޑ ްވެްސ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްއިއްތިާފޤުން ރައްޔިތުްނގެ

ްވަނީް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްޢަޤީދާ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްލިބިގެންވާނެ ފުރުޞަތު

ްކޮަބއި ްދީނަކީ ްދިރިއުޅޭނެ ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހި ްވަނީ ްރައްޔިުތން ްިދވެހި ނަޑއަޅާފަ. ްދީނަީކްކަ ްއެ ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ަކން

ްފުރުޞަތެއް،ް ްއެްއވެސް ްބަދަލުގެނެޭވަކށް ްއެ ްެއހެންވީމާ، ނޑައަޅާފަ. ްކަ ްވަނީ ްއިސްލާމްދީނުަގިއކަން މާތްވެގެްނވާ

ްއެީއް ްގެނައުމަކީ ްބަދަލެއް ްެއ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްއޮތްކަމުަގއި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގޮތަކަށް ްލިބިދެވޭ ްބަަޔކަށް އެްއވެސް

ްކުރަން ްއޮންނަްންކޮންމެހެން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްގޮތަށް، ްމާނައޮޅޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ޖެހޭ

ްވޯޓަކަށްް ްނުފެންނަތޯ ްފެންނަތޯ ްބަޔަކު ްނޫޅޭ ްދީންނަށް ްނުވަތަ ްދީންތަކެއްތޯ، ްއެހެން ްނުވަތަ ްއިސްލާމްދީންތޯ ފެންނަނީ

ް ްގޮަތކަށް، ްކަހަލަ ްދާންއުޅޭ ްވޯަޓކަށް ްގޮތަކަށް، ްމެންބަރުންްދާކަހަލަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ސިފަވާ

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީީކްެއކަންްކުާރކަށްް ނޑުްެއކަާމްހިތާމަކުރަން.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާީތްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްރައްޔިތުްނެގްފެން ނަްނުފެންނަްވޯޓަކުންްނޫން.ްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއް ްަކންތައްތައް ްބަދަލުނުކުރެވޭ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްސާފު ްރައްޔިތުްނގެ ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިްއެބަްހުރި.ްއެީއްރައްޔިތުންނަށްްކަށަވަރުކޮށްޭދްއަސާސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިަވންކަމާ،ްދިވެހިްރައްޔިތުންްއެް

ނަޑއަޅާްަރއްޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްއުމުރާ،ްއަދިްދިވެހިްަރއްޔިތުންްއެްމީހުންގެްއެންމެްމީހުންގެްމަންދޫބުން ގެްގޮތުަގިއްކަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެް ްއަިދ ްގޮާތ، ްއިންތިޚާބުކުާރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްއިްނތިޚާބުކުރާ ްގޮތުަގއި ްވެރިާޔގެ މަތީ

ނަވާނެްމުްއދަތުްނުވަތަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްދައުރު.ްމިްކަންކަމުެގްމަޤާމުގައިްހުންނަވާްބޭފުޅަުކްމަޤާމުގައިްދެމިހުން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދީން، ްދައުލަތު ްދިވެހި ްމ12ްްިތެރެއަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމާއްދާ ވަނަ

ްއު ްމި ްނޫން ްކުރާކަށް ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްދިޔައިމާ ްހިމެނިގެން ްކަން ްމި ްތެރެއަށް ްދިވެހިްލިސްޓުގެ ްހަމައެކަނި ޅެނީ.

ްެއީއް ްނުދޭން. ްފުރުޞަތެއް ްވެްސ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްެތރެއިން ްދިވެހިގެން ްފުރުޞަތު ްބަދަލުކުރުމުގެ ްޢަޤީދާ ރައްޔިތުންެގ

ްމިނިވަންކަމާއިް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްބަލާއިރު، ްތާރީޚަށް. ްއަުޅަގނޑުެމންގެ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަލަމާތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއްްއަޅުަގނޑުމެންް ްބައިވަންތަާކއި ްއެއް ްއޮތް ްމި ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތޮޅި، ްކަމަކާ ްހުރިހާ ްމި ްޢަޤީދާއާ، ގެ

ްބަޔަކުް ްތެރެއިން ްދިވެހިންގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވަނީ ްހެކިދީފައި ްތާރީޚު ްމިހާތަނަށް ްޓަމައި ްނަގާލުމަށް ބައެްއވަންތަކަން

ްގެ ްމިނިވަންކަން ްދިެވހިންގެ ްދިވެހިންގެްމަސައްކަތްކޮށްަފއިާވކަން. ްއޭގައި ްހަމަ ްެވސް ްަވގުތެްއަގއި ްކޮންމެ އްލިަފއިވާ

ްހެދިް ްސަބަބުތަާކ ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެފންނަން. ްސާބިތުކޮށް ްސާފުކޮށް، ްއޮީތ ްއެ ްާވކަން އަތްތަކެްއ

ްފަރާ ްބައެއްގެ ްއެފަދަ ްގެންގުޅެދާނެތީެވ، ްފިކުރު ްލާީދނީ ްގެންގުޅޭ، ްފިކުރު ްމި ްވެްސ ތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއި

ްފަސޭހަވާނޭ.ް ްވިހަލާން ްެއއްަޗކަށް ްއެ ްއެްއޗަކުން ްއެ ްބުނިހެން، ްހާމާނު ްހަލާކުވެ، ްިދވެހިން ްތެރެއިން ދިވެހިންގެ
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ްވިހަލަިއގެންް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއުސޫލުން ްބުނި ްކަިއރީގައި ްފިރުޢައުނު ސާހިބާއޭ،

ްއެ ނޑުކޮށްެލވޭނެ ްފުނޑުފު ްޢަޤީދާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޓަކައި ްލިބިނުދިނުމަށް ްދެން ްފުރުޞަތެއް ްއވެސް

ްމަޤްޞަދަކީ.ް ނޑު ްމަިއގަ ްއެއީ ްދޫކޮށްލުން ނޑި ްތަޅުދަ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ްރައްޔިތުްނެގްއަތްމައްޗަށް ްތަޅު؛ްދިވެހި މި

ްހުރިހާ ްިދެވހި ްއަދި ްރޫޙުން، ްހިތާއި ްބިލަްށ ނޑު ްމަިއގަ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްރައީްސ. ްވެސްްްޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން

ްޓަަކިއް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްިވ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްމި ްއެނގޭތީވެ ްސާފުކޮށް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ތާއީދުކުރާކަން

 ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމް .وعهى آنّ وصحبّ أجًعيٍهللا  الو عهى رسول الة وانس  وانص   انعانًيٍ رب   هلل انحًد`.ް

ްއެް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާެޙއް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޤްޞަދެއްަގއި ްރަނގަޅު ްއަދި ްވިސްނުމެއްަގއި ްރަނގަޅު ްމެންބަރު ކަމަށްްްޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮަތކަށްް ްމި ްާފސްެވގެންދާވީީކ ްިއޞްލާޙު ްމި ްޤަބޫުލކުރާހިތްވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ވަނަްމާއްދާަގއިްލިޔެަފއިްމިްއޮތްްގޮތަްށ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެ،12ްްނޫނޭ.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވެގންދާންވީްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްމަ ްޤާނޫނުގެ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަށް ްިއްސލާމްދީން ްމަސްދަރަކީ ނޑު ްމާއްދާަގއ12ްްިއިގަ ވަނަ

ބުނެފައިްއޮތީ.ްހަމައެކަިންދިެވހިްދައުލަތުގެްދީނަކީްއިސްލާްމދީނޭްބުނެފައެއްްނޫންްފުއްދަިއލާފައިްއޮތީ.ްއެހެންކަމާއެީކް

ްފާސްކޮ ްއިްއތިފާޤުން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްއިޞްލާޙުެގނެވޭނީ ްއަށް ްމާއްދާ ްމި ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ 7ްށް،

ނޑިޔާރުންެގްިއއްތިފާޤުންްެއއަށްްތާއީދުކުރުމުން،ްދެންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްަތޞްދީޤުކުރާްގޮތަށްްމިްއިޞްލާުޙް ފަ

މެްނެގްބަދަލުވެގެންދިއުްނ؛ްމީގެްއެންމެްރައްކާތެރިކަމެްއގެްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުްެދކެނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު

ްމިް ްނޫނީ ްނޫން. ްކަމުނުދާތީކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދިޔައީކީ ްމި ްފާހަގަެވގެން ްކަންތައްތައް ްމި ްކަންބޮުޑވުންތަާކއި ތެރޭގައި

ްހުޅުވިފައިވާް ްމި ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްވެސް ްފުރިހަމަނުކުރެވޭތީކީ ްމިއަށްވުރެ އިޞްލާޙު

ްނު ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާޙައުލުގައި ްއެންމެ ްވޯޓެއްަގއި ްދާ ްކަމަށް ްނަމަވެސް،ްއެހެނ52ްްްފެންނަ ްތާއީދުކުރި މީހުން

ް ްއުޅެން ްޤައުމުތަކުްނ52ްްދީނަކަށް ްބޭރު ްިއސާހިތަކު ްހޯދަން ްޙައްޤުތައް ްީމހުންގެ ްއެ ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ްވޯޓުލި މީހުން

ްޤައުމުް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދުއްތުރާޖައްސާނެ. ނުޑމެނަށް ްއަުޅގަ ްފަށާނެ. ްވަންނާނެ.ްމަސައްކަތް ްތެރެއަށް ްކަންތަްއތަކުގެ ގެ

އެހެންކަމާއެީކގަިއްއެފަދަްފުުރޞަތެއްްެއްއގޮތަކަްށވެސްްހުުޅވާލަިއގެންްބޭރުްބަަޔކަށްްމިްަޤއުމުގެްތެެރއަށްްވަދެގަންނާނެް

ްއަޅުް ްކަމަށް ްދައްކާ ްބޭފުޅުްނ ްަބއެއް ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްވާހަކަ ްއެ ްަކމަށް؛ ްދެިވގެންނުވާނެ ނޑުްފުރުޞަތެއް ގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޓަކައި ްނުދިނުމަށް ްފުރުޞަތެއް ްމިފަދަ ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްއަށ12ްްްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމާއްދާ ވަނަ

ވަނަްމާއްާދްއަށްްއިޞްލާެޙއްްގެނެވޭނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައ12ްްިވަަންމާއްދާްއާިއ9ްްއިޞްލާހެއްްގެނެވޭނެ؛ް
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ްއިއްތި ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްހިމެނެ ްކޯޓްގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްފާސްވެ، ްއިއްތިފާޤުނ7ްްްފާޤުން ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްއެއަްށް ްދެން ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަްށ ްލިޔެިވއްޖެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްކަމަށް ްހިނދެއްގައި ްތާއީުދކޮށްފި އެއަށް

ްދެް ްމި ްނާންނާނެ. ްޤައުމަކަށް ްމި ްވެސް ްދުވަހު ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުްނެގ ްތަފާތުވެގެންްއިޞްލާޙުގެެނވޭނެ ންނެވީ،ްޚިޔާލު

ދިޔަޔަސްްއަދިްސިޔާސީްޚިޔާުލތަފާތުވުމުގެްތެރެއިން،ްޚިޔާލުަތފާތުވުމުގެްއޮިއވަެރއްްއެނބުރިގެންްދިޔަޔަސް،ްމަޖިލީހުގެް

އިއްތިފާޤުންްޤާނޫނުއަސާސީގެްއެްމާއްދާްބަދަލުކުރަންްފާސްވުމަކީްމުސްތަޙީލުްކަމެކޭްދެންނެވިދާނެ.ްއެއީްނުވާނެްކަމެއްް

ްފުރިހަމަކުރުމަށްްއި ްމަޤްޞަދު ްހުށަހެޅި ްމި ްިއޞްލާޙު ްމި ްއެހެންކަމާެއކީަގއި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ރާދަކުރެްއިވއްޔާ.

ނޑުްއެއަށްްތާީއދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް ޓަކައި،ްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްމަޤްޞަދުްރަނގަޅު.ްއަުޅގަ

ްނިމި ްއެީކަގއި ްކާމިޔާުބކަމާ ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްނޫނީ 9ްްގެންދާނީ ްއާއި ްމާއްާދ ްމާއްާދަގއ12ްްިވަނަ ވަނަ

ްމަރުޙަލާަގިއްމިްއިޞްލާޙުްފާސްވެގެން.ް ްކޮމިޓީ ްބަދަލުކުެރވިގެންދާނީ ްމާއްދާތައް ްއެ ްޮގތަށް ްއަތްނުެލވޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބަދަލުކޮށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްމަސަްއކަތްކުާރއިރު ްއިޞްލާޙުގެ ްދެންނެވީ،ްރައްޔިތުްނގެްމި ްމި ލެިވގެން.

ވަނަްމާއްދ12ްްާވަނަްމާއްދާްއާއ9ްްިމަޖިލީހުންނާއިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެއްކޮށްްތާއީދުކޮްށގެންްނޫނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއހެންކަމާއެކީަގއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކޮށްލުން. ްއިޞްލާޙު ްއެ ްގޮތަްށ ްއިޞްލާޙުނުގެެނވޭ އަށް

ްކޮމިޓީންްޤަބޫ ްދާ ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާޙު ްމި ްބަލައިގަނެ، ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްކޮމިޓީ؛ ްދާ ްއިޞްލާޙު ްމި ލުކުރަނީ

ވަނަްއަހަރުގެްެއންމެްފަހުްދައުރުްނިންމުމުގ2213ްްެވީހާވެސްްއަވަހަކަށްްމިްިއްޞލާޙުްފުރިހަމަކުރައްވައިްމިްހިނގާް

ް ްއަންނަ ްދެން ްފާސްޮކށްގެން ްއިޞްލާޙު ްގޮތް؛ްކުރިން،ްމި ްއަްތނުލެވޭ ްމީގައި ްމަޖިލީހަކަށް ްމާއްދ9ްްާރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގ12ްްެއާއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަމަށް ްފާސްކޮށްދިނުން. ްަމޖިލީހުން ްމާއްދާ ްމި ްގޮތަްށ ްައތްނުލެވޭ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްއިނދިކޮ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޚާްއޞަކޮށް، ްގޮވާލަން. ްމެންބަރުންނަށް ްއިޚްލާސްތެރި ްމެންބަރުންނަށާއިްއެންމެހައި ޅު

ްދިވެހިް ްއެއީ ްހިނގާށޭ. ްފާސްކޮށްދެމާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްގުިޅގެން ްއެއްކޮށް ްމެންބަރުން ްތާއީދުކޮށްެދއްވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް،ްއަދި ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްިހތްހަމަޖެހުމެއް؛ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްބޮޑު ްވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްދޫ ްމަޖިލިސް ްކަމަށް،ްމި ްކަެމއް ްުކރެވިގެންދާނެ ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކޮށްދައިރުގަިއ

ނޑުްޤަބޫލުުކރަނީްމިްއިޞްލާޙުްއެގޮތަށްްާފސްެވގެންދިއުން.ްޢިްއޒަތްތެރިް ތާރީޚުގައިްލިެޔިވގެންދާނެްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ދޭތެރޭގައިްޚިޔާލުތަފާތުވުންްހުރިްނަމަވެސް،ްއެްޚިޔާލުްތަފާތުވުންްެއްްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްުއއްމީދުުކރަނީްމިްއިޞްލާޙާ

ްއެް ްނިޢުމަތެއް. ްއޮތް ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ ްދެންނެވީ، ްމި ްކަމަށް. ްރަނގަޅަްށ ްވެސް ހުންނަނީ

ްއެބަް ްވާން ްއެަކއްަޗކަށް ްމަޤްޞަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްގޮްތވާކަްށނުޖެހޭ. ްޤައުުމގަިއްްޚިޔާލުތަފާތުވުން ްމި ްއެއީ ޖެހޭ.

އޮންނަންޖެހޭނީްއިސްލާމްދީންކަން.ްއިސްލާމްދީންްނޫންްއެހެންްދީނަކަށްްމިްޤައުމުގައިްފުރުޞަތެއްްނުދެވޭނެކަން.ްއަިދް

ްިމގޮތަށް.ް ްކުރީ ްވާހަަކ ްގޮތެްއގަިއ ނޑު ްމަިއގަ ްވެްސ ްވާހަކަތަުކގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްައޑުިއވުނު ްމި އަޅުަގނޑަްށ

ްދައުރުްއެހެންކަމު ްހިނގާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޔަީޤންކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްުއްއމީދުކުރަނީ، ްއަޅުަގނޑު ން
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމަޖިލީހަކަށް ްއެއްވެސް ްއަންނަ ްފާސްކޮށް،ްދެން ްއިޞްލާޙު ްމި ްކުރިން ްމާއްދ9ްްާނިމުމުގެ ވަނަ

ް ނޑުމެނ12ްްއާއި ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއަތްނުލެވޭނެ ްމާއްދާަގިއ ްއެއީްވަނަ ްފާސްކޮށްދިނުން. ްއިޞްާލޙު ްމި ނަށް

ްޤައުމަށްް ްމި ްކަމަކީ.ްއެއީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްކުރެވޭނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ. ްލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކޮްށދެވޭނެްއެންމެްރަނގަޅުްއެއްްކަމަކީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއަދުްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންނާއިްމަޖިލީހުގެްލީގަލްްޓީމުންްކޮށްފައިވާްމަސައްކަތަށްްބަލައިާލއިުރް

ލެއް.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްޤާނޫނުއަސާީސްއަޅުަގނޑަްށްހަމަްޤަބޫލުކުރެޭވްގޮުތގަިއްތިކުރީްވަރަށްްވެްސްވިޔާނުާދްޢަމަ

ް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވއިުރގައި ްވަިކވަކިން ްމާއްދާތައް ްމާދަމ262ްްާއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ްއަތްލީމާ، ްގޮތަށް ްތި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްއައިސް ްގޮތަށް ްއަންނަ ްމީހާ ްއަންނަ ްމަޖިލީހ262ްުމިތަނަށް ްވަންނާނީ.ްޚާއްޞަ ްކޮންތާކަށްތޯ ްއުވާލީމަ ްމާއްދާ ންްވަނަ

262ްް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްމެންބަރަކު ްއައިއްސަ ްމިތަނަށް ްމިއަުދ ްބަޔާންކޮށްފަިއވަނިކޮށް، ްމިގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނ262ްްަވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތެރެއަށް ްމިްވިސްނަނ12ްްީމާއްދާގެ ްއަންނަްމެންބަރަކު ްމާއްދާލައި،ްމާދަމާ ވަނަްމާއްދ262ްްާވަނަ

ްޢިއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްުއވާލައިފި ްޢިއްޒަތްތެރިްއުވާލަން. ްއަތްލެވުނީއޭ ްމި ްޖެހުނީ. ްމި ްކޮންތާކަށްތޯ ްރައީްސ ޒަތްތެރި

ްރައީްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްހުޅުވޭނެ. ްތިޖޫރީ ްވަްނޏާމު ްކަމަށް ްއަތްލެިވއްޖެ ނީޑގައި ްަތޅުދަ ްތިޖޫރީގެ ރައީސް.

ްއިޞްލާޙުކު ްއަތްނުލާށޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތީ،ްމިްމާއްދާގައި ްދަންނަވާލަން ނޑުމެންްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާތަކުަގއި ރާ

ްކަމަކަށްް ްދެވަނަ ްދެން، ްއައިސްާދނެ. ްނުބައިކޮށް ްވެސް ްވަރަށް ްނަތީޖާ ްއޭގެ ްަވންޏާމު، ްކަމަށް ްއުޅެއްޖެ އަތްލާން

ްސިޔާސީް ްއިސްލާމްދީނާއި ްކުރެވެނީ ްމި ްބަހުސް ްމިތާ ްމިައދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮީތ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްބަހުސްްމިްކުރަނީްޤާނޫނުއަސާސީެގްވިސްނުމާްެއއްވަރުް ވީ.ްއިސްާލމްދީންްމާްމާތިވެރި.ްމިއަދުްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ސިާޔސީްކަމަކ3ްްޭިސޔާސީްކަމަކާއިްއިސްލާމްދީނާްއެްއވަުރކޮށްފަ.3ްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްަގިއްބަޔާންކޮށްފަިއވ262ްްާ

ްޙައް ްއަާސސީ ްދަންނަވާލަނީ، ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންެގ ްމިިނވަންކަްނ، ޤުތަާކއި

ް ްމި ްދައުރު. ްރިޔާސަުތގެ ްކަންބޮޑުވާންޖެހ3ްްޭދައުރު، ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއއީ ްއެްއވަރުެވއްޖެ. ްއިސްލާމްދީނާ ކަމާއި

ްދެމިގެންދާ ްއަދި ްއަންނަނީ ްދެމިގެން ްިއސްލާމްދީން ްމަތިވެރި؛ ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްއިސްލާމްދީނަީކ ްވެސް،ްމައްސަލަެއއް. ނީ

ްކިބައިންް ްމީހެްއގެ ްުއޭޅްއެްއވެސް ްދީނަށް ްބަދަލެްއްނުކުރެވޭނެ.ްއެ ްއޮންނާނެ.ްއެދީން އާޚިރަތާްހިސާބަށްްއިސްލާމްީދން

ްސިފައެްއގެް ްއަާސސީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުގަނެވޭނެ. ްވެސް ްނިގުޅައެއް ްދީން އެ

ްއިްސލާ ްގޮތަކަށްްަބދަލެއްްނުގެނެވޭެނ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްެއއީްެއްއވެްސްގޮތުަގއިްބަޔާންކޮށްަފއިވާ މްދީންްއެއްވެސް

ްއަސްް ްރާއްޖެ ްމި ްނޫނަސް ްމިރާއްޖެ ްއަދި ްރާއްޖެއަކު. ްމި ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަމެއް ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރެވޭނެ ހާލަތެއްގައި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރެވޭެނަކން ްކަެމއް ްއެ ްއަޔަސް ްނުފޫޒެއް ްކިތަންމެ ްޢިއްޒަތްތެިރްބޭރުން ްއެހެންވީާމ، ްޔަޤީންވޭ. ނަށް
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ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 262ްްރައީސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްތެރެއަްށ، ްމާއްދާގެ ް)ށ(ާއ12ްްވަނަ ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއަކީ ްނުކުތާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްިވސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލާއިރުަގއި

ް ްޓަަކއި ްމުހިއްމުްގެނައުމަށް ްގެންނަންވީ. ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާ ްބިލު ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ

ްވެްސް ްލިބިދޭއިރުަގއި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްބިލު ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ކަންތައްތަކާ

ް ްިޢއްޒަތްތ72ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާރު، ްލިބިދޭ ްއިން ްމާއްދާ ްކޮންމެވެްސްވަނަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްަރއީސް ރި

ްނަމަ،ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްސިފައަކާ ްއަސާސީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްސިފައިަގ. ްޤާނޫނެއްގެ ްހަނިކުރަން ވަރަކަށް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވަްނޖެހޭނީ ްބިލު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްހުންނަްދިވެހިރާއްޖޭެގ ގަިއ

ްބަޔާންކުރާް ްބާރު ްަރއްޔިތުންގެ ްވެރިކަމާ، ްއަމިއްލަ ްދިވެިހރާއްޖެ ްދައުލަތާއި ްދިވެހި ްކަންކަަމކީ ްއަސާސީ ްއެ މީހަކު.

ްމަޖިލީހަށްް ްބިލެއް ްއެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެނެވޭނީ ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެސް ްާމއްދާއަކަށް ްއެއްވެސް ްބާބުގެ ފުރަތަމަ

ްރައީސުލްޖު ްދެން ްމެންބަރުންގެްފޮނުވުމުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްފޮނުވުމުން ްމަޖިލީހަށް ްބިލެއް ްއެ މްހޫރިއްޔާ

ްދެް ްބިލެއް ްއެ ްފާސްވެގެން. ްއިއްތިފާޤުން ްޖުމްލަ ްދާންތެރެއިން ްރެޓިފިކޭޝަނަށް ްން ްދައުލަތުގެ ްބާރ3ްްުޖެހޭނީ ވަނަ

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބަށް. ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްކަމަށްވާ ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ވަނ262ްްަށް

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްމި 127ްްމާއްދާގައި ްދައުާރ، ްރިާޔސަތުގެ ްމާއްދާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ128ްްާވަނަ ްމާއްދާ ވަަނ

ްފެނިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޯޓުންކަން ްސުޕްރީމް ްނިންމީ ްފަހުން ްއެންމެ ްވެސް ްމިކަްނ ްގޮތް. އިންތިޚާބުކުރާ

ް ްނޮވެމްބަރ ްއިންތިޚާބ11ްްުހިނގައްޖެ. ްހުރި، ްެވރިކަމުގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްފަހަށް ްވުރެ އަށް

ްމަްއޗަށްް ްަޚޒާނާެގ ްދައުލަތުގެ ްމީހަކު ްހުރި ްނުކޮްށ ްވެސް ްުހވާ ްނޭނގޭ. ްވެސް ްކަމެއް ްކޮންތާުކން ްައއީ ްނުކުރޭ. ވެސް

ނޑުމެންނަ ނޑިޔާރުްނ4ްްށްްއެބަްއެނގޭްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްވެރިެވގެންްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ ފަ

ްރައީްސ.ްއެހެންެވް ްނިންމާލެވިދާނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަން ްއުހޫނ،ްމިގޮތަށް ްމާދަމާ ްބުނެފާނެ ްަޓއްކިޔާަފއި ްއަރައި ވެގެން

ްމިތާގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްވެސް ްކުރަންވާވަުރގެ،ްހެޮޔވާވަުރގެ ްބަހުސެއް ްސިޔާސީ ްމީ ްކަންބޮުޑވަނީ. ްތިބިްއަޅުަގނޑުމެން އި

ްެއއްެވސްް ނޑި ްތަޅުދަ ްއޭގެ ްލީމަ ްމީތި ްއަށް ްތިޖޫރީ ްމި ްއެކޭ. ްތިޖޫރީ ްމީ ްހީވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ނޑިްފެނިފަ.ްވަރަށްްާސފު.ް ވަނަްމާއްދާްބާތިލުުކރަންްމާދަމާްމިްމަޖިލީހަށ262ްްްމީހަކަށްްނުފެންނާނޭ.ްމިްއޮތީްތަޅުދަ

ްކަް ްހުށަހަޅުއްވައިފި ްމެންބަރަކު ްކިޔޭނީ؟ ްކީކޭތޯ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންޏާ ވަަނ262ްްމަށް

ްއަސްލަކީް ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްިއސްލާމްދީނޭ، ްދީނަީކ ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްަދއުރު، ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްއޮީތ ްމި މާއްދާގަިއ

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް. ްބަޔާންކޮށްފައި ްމިހެން ްއަސްލުތަކޭ. ްދަންނަވާލަންްއިސްލާމްދީނުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާ، ސް.

ްފުރަތަމަް ްއެއީ ްނުވާނެޔޭ. ްގެންނާަކށް ްވާހަކަ ްއިސްލާމްދީނުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެއަށް ްބަހުސްގެ ްސިޔާސީ ބޭނުންވަނީ

ނޑުްފާހަގަކުރާްގޮތް.ް ިއްވަނަްކަމަކީްދައުލަތުގެްއަާސސީްސިފައެއްްެއއްެވސްްހާލަތެއްގ2ްަނުކުތާއެްއގެްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ބަދަލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްމިްޤާޫނނުއަސާސީްސިަފއިންްނިކުމެްއިރާލިޔަސްްއަދިްަރއްޔިތުންްިމްޤާނޫނުއަސާސީްއިރާލިޔަްސ،ް



26 

 

ވަނ12ްްަނައްތާލިޔަސްްމިްޤައުމަކުންްއިސްލާމްދީނެއްްނުފޮހެވޭނެްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންވީާމ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްްމާއްދާގައިްލިޔެފައިްއެހެންްޮއތީތީވެ، އެްމާއްދާްބަދަލުކޮށްފާނެތީްބިރުންއުޅޭނެްކަމެއްްނެތް.ްއަޅުގަ

އެްއޗަކީްމިްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަިބއްޔަތުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބިއްެޖއްޔާްުދވަހަކުްވެސްްއެކަހަލަްކަެމްއް

ްއަޣްލަިބއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކަމަށްްނުކުރާނެކަން. ްލިބިއްޖެ ްފަރާތައް ްހިްނާގ ްވެރިކަން ްމިއަދު ޔަތު

ްވަންޏާްމިކަންްކޮށްފާނެ.ްއެއީްބިރުވެރިކަމަކީ...ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު

ްފު ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއާދެ! ްއަށްް`. ރިހަމަ

ްބަލާފަިއް ްހާލަތަށް ްަވގުތާއި ްަދއްކަންޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަަތއް ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާަލން. ްވާހަކަ ތާއީދުކުރާ

ްޤާނޫނުއަ ްނިޔާކުާރްގޮތުން.ްެއއީ ްކަމަށްްކަންކަން ްިވަޔސް،ްއަިދްަގާވއިދެއް ްކަމަށް ްޤާނޫނު ްއަދި ްވިަޔސް ސާީސްކަމަށް

ްގެން ްެއްއޗަކަށް ްއެ ނޑުމެންްވިޔަސް ްއަޅުގަ ްއަންނަން.ްފުރަތަމަ ްގެންނަމުން ްޖެހޭނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަދަލުތައް ނަންޖެހޭ

ްވީތީ.ް ްކަމަށް ްއިންސާނުން ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްހިނަގއިދާނެ، ްނުވިސްނި ްދުރަށް ްއެންމެ ްހަދާއިރުަގއި އެްއޗެްއ

ނޑުމެންގެްޤައުުމގަިއްކަންތައްަތއްްހިނގާްގޮތަށްްބަ ލާަފއިްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީްކަމަށްްވިޔަްސްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

އަދިްއެހެންްއެްއޗެއްްވިަޔސް،ްއެްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނުންތެރިަކމާްއެކީަގއިްގެންނަންޖެހޭނެ.ް

ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހަވދޫ ްއެގޮތުން އެްްއެހެންވީމާ،

ްއެފަދަް ްބަލާފައި، ްގޮތަށް ްޮއތް ްހިނގާފައި ްކަން ްތަނުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްވިސްނުންފުުޅގަިއ މަނިކުފާނުގެ

ެއކަންްެވއްދެވިްކަމަށްްهللاްކަމެއްްހިނގައިފާނެތީްއެްމަނިކުފާނުްގަންނާކުރަްއވާްބިރުން؛ްއެްމަނިކުފާނުގެްހިތަށްްމާތްް

ް ްާމތް ްައޅުަގނޑު ްވެްސ ްޙަهللاޓަކައި ނޑުމެންނަީކްގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްޙަމްާދއި ޟްރަތަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްޙިމާޔަތްކުރުމަށް ނޑުމެްންއިސްލާމްދީން ްއަުޅގަ މުސްލިމުން،ްއިސްލާމުން.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ

ްތިބެންވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަބަދުވެސް ްޓަކައި ްކުރިަމތިލުމަށް ްގޮންޖެހުންތަކާ ްރެީޑެވގެން.ްއަންނަ ްތައްޔާުރވެގެްނ، ީނ

ްކަމަށްް ްދޫކޮށްލައިފި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލައިގެންުނވާނެ. ްފުރުޞަތު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްގޮަތކަށްެވސް އެހެންވީމާ،

ްެވސްް ްދުވަހުަގއި ްޤިޔާމަތް ްނޫން ްމިއަދަކު ްަނގަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާ ްއެ ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާޚިުރގައި ވަންޏާ

ް ްސަބަބަކަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްުސާވލުކުރެވޭނެ. ްދޭތެރޭަގއި ްކަންކަމާ ްމި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްަނގަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާ އެ

ްުސވާލުް ްދޭތެރެ ނޑުމެންނާ ްައުޅގަ ްީކއްެވގެންތޯ ްނުކުރީ ްިމކަން ްައއުމަށްފަހުގައި ްވިސްނުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވަނީ

ޤައުމުތަްއ122ްްތައްްވަރަށްްގިނަްޤައުމުތަްއ،ްިއސްލާމްް%އަންނާނެކަމީްޝައްެކއްްހުރިްކަމެއްްނޫން.ްދުނިޔޭގެްޤައުމު

ްމީެގް ްމ122ްްިއޮތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުަތއް؟ްނެތް. ްއެކަހަލަ ްއޮތްތޯ ްެއބަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްކުީރަގ. އަހަރު

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްދަތުރުކުރާއިރުަގއި ްއެ ްދިމާލަކަށް. ްއެކަހަލަ ްދަނީ ްމި ްހަމަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކުޑަުކޑަ ްމިއިންްއޮތް ން
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްލިބިގަނެގެން ްޢިބްރަތް ްއިން ްތަޖުރިބާ ްތަނުގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ސަލާމަތްވުމަށް

މިކަންްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްބައެއްްބޭބޭފުޅުންްމީތިްއޮޅޭްގޮތަްށްޢިއްޒަތްތެރިްބައެއްްމެންބަުރންްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިހެންްމިް

ްދަްއކަވާް ްއެބަ ްދެކެްންވާހަކަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވިސްނުންފުޅަކީ ްބޭފުޅުންެގ ްހުރިހާ ްޙަޤީޤަތުގައި .

ްތިބެނީކީް ނޑުމެން.ްމާދަމާ ްއަުޅގަ ްމިތިބީ ްމަޖިލީހުގައި ްމިައދަކު ްޮއތުންކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްތަނުގައި ްމި އިސްލާމްދީން

ްމަޖި ްމާދަމާ ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްނޫން. ްިމއަދަީކްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްކަމެއް. ްބައެއް ްކޮން ްތިބޭނީކީ ލީހުގައި

ްަބޔަުކް ްކަންކަމަށް ްއެހެން ްއަދި ްއައުމާ، ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލިސް ްގޮްތގޮތުން ްއެިކ ްރިްޝވަތުދީގެްނނާއި ްާއއި ފައިސާ

ކުރުމަީކްްފައިސާްދީގެންްވެސްްމެންބަރުންތަކެއްްމިްތަނަށްްގެނެްސެގންްމިްމަޤްޞަދުްހާސިލުކުރުމަށްްޓަކައިްކަްނކަން

ްކަމެްއް ްއޮްތްހުރިހާ ްހުްއޓުވެން ްޓަކަިއްމިކަން ްަމނާކުރުމަށް ްކަންކަން ްކަމެްއ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްެއކަށީގެްނވާ ްހަމަ ވެސް

ނޑުމެންްވަރަށްްފަޭސހައިންްމިކަމެއްްނުވާޭނ،ްމިް ކުރުމަކީްއަުޅަގނޑުމެންގެްަމްއޗަށްްއޮތްްވާޖިބެއް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ް ްމި ްނުހިނގާނޭ، ްއެހެްންކަމެއް ްނުގެނެވޭނޭ ްބަދަލެއް ްކަމަކަށް ްމި ްއިސްލާމްދީނޭ، ްއޮންނާނީ ްތަނުގައި ްމި ކަމެއް؛

ނުޑމެންްކުރަންްމިްއުޅޭްކަމަކީްމިހާރުްއޮތްްވަރަށްވުރެްވެސްް ބުނިކަމުގައިްިވޔަސްްމިްބަދަލުްހަމަްގެނެވިދާނެ.ްއަޅުގަ

ްެއއް ްމިީއ. ްފިަޔވަޅެްއ ްއަާޅ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްމެންބަރުންްވަރުގަަދކުރުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ގޮަތކަށްވެްސްހަމަ

ްއަުޅަގނޑުމެްން ްވާހަަކްދައްާކކަށެއްްނޫން ްއެ ްއެހެންްދީނެއްތޯްނޫނީ ްއޮންނަނީްިއސްލާމްދީންތޯްނޫނީ ްމިތާ ވިދާޅުވިހެން

ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްވަުރގަދަކުުރމަށް ްމީތި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއިން ްތަޖުރިބާ ްތަނުގެ ްވޭުތވެދިަޔ ްމި ްއުޅެނީކީ. ނޑުމެންްމި

ްމިއަދުް ްއުޅެނީ. ްމި ްބަްއޓަންުކރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮަތށް ްނުކުެރވޭ ްމިކަން ްފާސްކޮށްލިޔަސް ްއަދި މަޖިލީހުން

ްހަމަް ްވިދާޅުވިހެން ްއެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހުރި ްއެބަ ްޤާނޫނުތައް ްބައެއް ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއްޗެ ްހުރި ްފާސްކޮށްފަިއ ްގޮތުން ްހަމަްސިޔާސީ ްޖެހިފަ. ްބަދަލުގެންނަން ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއެއްެޗްއސަށް ްއެ ހި.

އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްހެދިްޤާނޫނުތަކަށްްމިްގެންނަނީްތަކުރާރުކޮށްްބަދަލުގެންނަމުންްމިްގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

އަދުްމިްއޮތީްހަމަްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްޤާނޫނުއަސާސީްއަކީްވެސްްހަމަްމިގޮތަށްްހަދާފައިްއޮތްްއެްއޗެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ހަމައެކަނިްމިްމާއްދާއެއްްވެްސްނޫން،ްކިތަންމެްމާއްދާއެއްްއެބަްހުރިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމިްދެްވެރިކަންްދިޔައިރުަގިއް

ްމިް ްވިދާޅުޭވ ްެވސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްވެސް ްކުރިއިުރަގއި ްވެރިކަްނ ްރަީއސުން ްދެ ްތެޭރގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ވެސް،

ނޑުމެންްއަލަްށްޤައުމުގަް އިްޤާނޫނުއަސާސީްއަްށްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތަކެއްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެއީްކަންްހިނގަްނފެށީމާްއަޅުގަ

ްޑިމޮކްރަސީ.ް ްއަބަދުވެސް ްޮއތީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޑިމޮްކރަސީއެއް. ްއޮތް ްކިޔާަފއި ްޅަފަތުގައޭ ްއެކޭ. ްޑިމޮކްރަސީ އައި

ނެތްްެއހެންްއެއްެޗއް.ްަރސްކަންްެވސްްރަނގަޅަށްްކުރީމަްއެްއޮީތްްފެށުނީއްސުރެްވެްސްއޮތީްޑިމޮކްރަސީ.ްމިްޤައުމަކުް

ްވެރިޔަކުް ްޢަދުލުވެރި ްވިޔަސް. ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއެއީ ްވެރިޔަުކ، ްޢަދުލުވެރި ްބޭނުންވަނީ ްމީގައި ްޑިމޮކްރަސީ. ހަމަ

ްއެ ްއަދި ްެއއީ ްވިޔަސް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްެއއީ ްވިޔަްސ، ްރަްސކަލަަކށް ްއެއީ ްރާނީައކަށްްބޭނުންވަނީ. ހެން

ްެއީއް ްވެރިކަްނކުރުމަކީ ްވެރިަކންކުރާ ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންެގ ްެއކު ްޢަދުުލވެރިކަމާ ްވިޔަސް. ްއެްއޗަކަށް ްއެހެން ވިޔަްސ،
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ްކަހަލަް ްކޮން ްމިއީ ްކުރީމަ ްވެރިކަމެއް ްޚުދުމުޚްތާރު ްހަދައިެގން ްޕާޓީތަެކއް ްނަމުގައި ްޑިމޮކްރަީސގެ ޑިމޮކްރަސީ.

ޭވތޯްޑިމޮކްރަސީައކަށް؟ްމިއެއްްނުވާނެްޑިމޮކްރަީސއަކަށް.ްދެްންއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަމާ،ްްޑިމޮކްރަސީެއއްތޯ؟ްމިްއެބަ

ކަންކަންްހިނގާްގޮތަށްްބަާލިއރުގަިއްމިސާލަކަށް،ްދީނާއިްސިޔާސަތުެގްވާަހކަްބަެއއްްޭބބޭފުޅުންްއެބަްދަްއަކވާ.ްދީނާިއް

ްވަރަ ްެވސް ްމިއީ ްވެސް ްއުޅޭުއޅުމަކީ ްވަކިކޮްށގެން ްމި ްކޮންތާކުންތޯްސިޔާސަތު ްއެއްެޗއް. ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްބޮޑު ށް

ސިޔާސަތުްނެރުނީ؟ްކޮންތާކުްނތޯްސިޔާސަތުްައއީ؟ްއެހެންީވމާ،ްދީނާއިްސިޔާސަަތކީްމިއީްވަކިކުެރވޭނެްއެްއޗެއްްނޫން.ް

ްޞައްލައް ްރަސޫލާ ްއެކަްއޗެްއ.ްކީރިތި ްއުުޅްއވިهللاްމިއީ ްރަސޫލުކަމައިގެން ްަވސައްލަމް؛ްއެކަޭލގެފާނު ްކޮްންޢަލައިހި އިރު

ްދީންް ްނޫނީ ްއޮތްތޯ؟ ްބައެއް ްވަކި ްނޫނީ ްއޮތްޯތ، ްޕާޓީއެއް ްވަކި ްހިންގަން ްހިންގެީވ؟ްސިޔާސަތު ްސިޔާސަތު ބޭކަލެއްތޯ

ްގޮތަށް.ް ްމި ްވެސް ްކުރެއްވީ ްކަން ްރަސޫލުބޭކަލުން ްނުވާެނ.ްހުރިހާ ްކަމެއް ްއެ ްބަެއއްތޯ؟ްއެހެންނެއް ްވަކި ްއޮތީ ހިންގަން

ްހަ ނަޑއަުޅްއވާނީ ްކަ ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްސިޔާސަތު ްފަރާތުން. ްއެ ްގެންދާނީ ްވެސް ްބައި ްދީނުގެ ްހަމަ ްފަރާތުން. ްއެ މަ

ްހިނގަންވީް ްަކނޑަެއޅިފަ.ްކަން ްއޮތީްސިޔާސަތު ްމި ްެއކަްއެޗއް.ްދީނުގައި ްވަތްެކއްުނކުރެވޭނެ.ްމިއީ ދީނާއިްސިޔާސަތެއް

އިންސާނުންްއުޅެންވީްގޮތާ،ްމިްހުރިހާްްގޮތް،ްދުނިޭޔގައިްއުޅެންވީްގޮްތ،ްދުނިޔޭަގއިްކަންްހިންގަންީވްގޮތް،ްދުނިޭޔގައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމައްޗަްށ ްސިޔާސަުތެގ ްއެ ްިސޔާސަތެއްތޯ؟ ްކޮން ްދެން ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްދީނުަގއި ްއޮީތ ްމި އެްއޗެްއ

ްދީންތަކުގެް ްދެން ްނުހިންގޭނެ. ްކަެމއް ްއެްއވެސް ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްބޭރުން ްއޭގެ ްބައްޓަްނކުރަންޖެހޭނީ. ސިޔާސަތު

އިުރގައިްައޅުަގނުޑމެންްޤަބޫލުކުރަންވީްއިސްލާމްދީންްފިޔަވައިްއެހެންްދީނެއްްނެތޭްއިނގޭތޯ.ްކޮންްދީނެއްތޯްވާހަކަދަްއކާ

ްނެތިން.ް ްައޅުަގނޑުމެްންދައްކާކަްށްބޭނުމެއް ްވާަހކަ ްއެ ްެއއީ. ްދީންތަެކއް ްބާޠިލު ްެއއީ އޮތީ؟ްޔަހޫދީ،ްނަޞާާރްދީނަކީ

ٌَّ انގެްވަޙީްބަސްފުުޅގައިްއޮންނަނީްهللاމާތްް اَلو  إِ سإ ِ ِّ اْلإ ٍَ ِعَُد انهَـّ ي ގެްޙަޟްރަތުގައިްދީނަކީްއިސްލާމްދީނޭ.ްهللاްމާތްް ۗ   دِّ

ދެންްކާކުްކައިީރަގއިތޯްއެހެންްދީނެއްގެްވާހަކަްައޅުަގނޑުމެްންމިްދައްކަނީ؟ްއެހެންވީމާ،ްިއސްލާމްދީންްފިޔަވައިްއެހެންް

ް ްމާތް ްނެތް. ްهللاދީނެއް ްމާތް ްޙަޟްރަތުގައި ްގެ ްއިهللا ްދީނަކީ ްޤަބޫލެއްްޤަބޫލުކުރާ ްދީނެއް ްއެހެން ސްލާމްދީން.

ްހުރިހާް ްމި ްދީނާއި ްއޮތީ ްމި ްފަރާތުން ްއެ ްރަސްކަލާނގެ. ްބޮޑުކުރެްއވި ްހައްދަވާ ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ ނުކުރައްވާނެ.

ްހުރިހާް ްތި ްއައުމަށްފަހުަގއި ްިއސްލާމްދީން ްއަންގަވާފަ. ްއެްއޗެހި ްހުރިހާ ްގޮތާއި ްއުެޅންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއޗެހި؛

ްގޮތަށް.ްދީންތަކެ ްއެކި ްައއީ ްޝަީރޢަތްތައް ްބޭކަލުންެގ ްއެިކ ްޝަރީޢަަތކީ؛ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާޠިްލވެފަ. ްހުރީ އް

ްއިބްރާީހމްް ްނޫން ްޝަރީޢަތެއް ްނޫހުގެފާނު ްހިންގެީވކީ. ްނޫހުގެފާނު ްނޫން ްަޝރީޢަތެއް ްހިންެގވި އާދަމްގެފާނު

ްޝަރީޢަ ްވަކި ްވެސް ްރަސޫލުބޭކަލަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްކޮބައިތޯ؟ްޢަލައިހިއްސަލާމް؛ ްހިސާބަކީ ްނިމުނު ްޝަރީޢަތް ްމި ތެއް.

ްރަސޫލު ްމުޙައްމަދު ްޞައްލައްهللا ްފަހުގެްهللا ްއެންމެ ްއެއީ ްނިމުނީ. ްޝަރީޢަތް ްހިސާބުން ްއެ ްވަަސއްލަމް. ޢަލައިޙި

ނޑުމެންް ޝަރީޢަތް.ްއެްޝަރީޢަތުގެްމައްޗަށްްބިނާކޮށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއިސްލާމްދީންްމިްހިސާބަށްްއައީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްތަނު ްބަަޔަކށްްމި ްއެހެން ްކޮންމެވެްސ ްތެެރއިްނ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫީނ ްޓަަކއި ްއޮުޅވާލުމަށް ްރައްޔިތުންނަްށ ގަިއ

ްނޫން.ް ްބޭނުމެްއ ްދައްކާކަށް ްވާހަކަަތއް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަަކއި ްުރއްސުމަށް ްބަޔަކު ްނޫނީ ްޓަަކއި ކަންދެއްކުމަށް
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ްއަޅުް ްއިހަށްދުވަހު ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްާމއްދާްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްފެނުނީ ްމި ަގނޑުމެންނަށް

ްއިސްލާމްދީނުެގްމާއްދާް ްަޓކައި ްއެކަމަށް ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުނގަންނާނަމޭ. ްމަހެއް ްަޤއުމުަތކުަގއި ްޔޫރަްޕގެ އޮެވއްޖެްއޔާ

ްއަިއއްސަ ްޤުރުއާުނގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިީއ ްބަދަލުކުރަން. ްދީން ްޤައުުމގެ ްމި ްނޫނީ ނޑާލަން، ްވާަހކަ.ްްކަ އޮތް

ްދާންދެން.ް ްކުަޅއުމަށް ްަކންތައް ްބުނާ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްަމއްޗަކަްށްނުުރހޭނެއޭ ްއިސްލާމުންގެ ްއިން،ްޔަހޫދީންނެއް ނަޞާރާ

ކީރިތިްރަސޫލާްއަށްްވަޙީކުަރްއވާފައިްއޮތްްބަސްފުުޅްމިއީ.ްމިކަންްމިްއޮީތްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްރީއްޗަްށްފެންނަން.ްެއް

ްއަ ްނުރުހޭނެ ްބުނާްމީހުންނަށް ްމީހުން ްކަްންކޮށްގެްނ،ްއެ ްގޮތަށް ްބުނާ ްމީހުން ްއެ ްރުހޭނީ ނޑުމެންނަކާ.ްެއްމީހުން ޅުގަ

ް ްމީގެ ްމިއަދު ްނޯންނާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮެތއް ްެއްއވެސް ްއުެޅގެން.ްއެނޫން ްކުރިނ1422ްްްގޮތަށް ްއަހަރެއް އެތައް

ނޑުމެންްމިހާރުވެ ސްްފެންނަންްމިްއޮތީ.ްއެްޙަޤީޤަތްްމިްއޮތީްފާޅުގަ.ްކީރިތިްޤުރުއާނުަގއިްއޮތްްވާަހކަްމިްއޮތީްއަުޅގަ

ްއެއްަޗީކް ްޤަބޫލުކުރަންވީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނަހަދާނަމޭ. ްމިހެންނެއް ްއޮތިއްަޔކާ ްމިކަން ްބުނަނީ. ްއެ ފާޅުގައި

%ް ްމިތާނގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބިރުގަންނަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ްވާތ122ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމަކަށް މުސްލިމު

ްމުސްލިެމއްެގްއަޅު ްހިނދުގައި ްމަުރވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަޚުރުލިބިފައި ްޝަރަފާއި ްއިްސލާމްދީނުގެ ްމި ަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންގެް ްވަންޏާ ްކަަމށް ްޮއވެއްޖެ ްދީނެއް ްމިާތްއެހެން ްއެކަަމކު ްތިބެނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްމަުރވާން ގޮތުަގއި

ްގިނަ ްވަރަށް ްގެްއލިގެންދާނެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްރަީއސް،ްްތެރެއިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނައިަބއްަލވާ! ްނިކަން ބަަޔކަށް.

އަޅުަގނޑުމެްނގެްއިސްލާމްދީުނގަިއ؛ްމިސާލަކަށްްުޒވާންްއުމުރުގައިްނުަބއިްކަންތަްއްވެސްްކުރޭ.ްނަމާދުކޮށްްވެސްްއެަބް

ްރައީސް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްުއޅޭ. ްއެބަ ްނުހިފާ ްވެސް ްރޯދަ ްއަދި ްބަެއއްމީހުން. ްއުޅޭ ނިކަްން،

ް ްާދއިރުަގިއ ްހަމައަށް ްއަމާޒާ ްއަްސލު ްމީގެ 62ްްވިސްނައިަބއްލަވާ. ްއުމުރުން ްދިޔައިާމ52ްްއަހަރު، ްމައްޗަްށ އަހަރުން

ްދޭތެރޭް ްއެއާ ްފިކުުރކޮށް ްދޭތެޭރގައި ްގޮތާ ްުއޅެވުނު ްުއމުރުގައި ްުޒވާން ްއަށް ްއޭނަ ްވިްސނިގެން ްއަށް ްސިުކނޑި އޭނަގެ

ނޑުމެންްއެބަްދެކެންްކިތަންމެްބަޔަކުްމިސްކިތުންްނުފައިބާ،ްދެރަވެ،ްއޭނަްދީނުގެްކަންކަަމށްްފަ ރުވާްބަހައްޓައި،ްއަުޅގަ

ްއުމުރުަގިއް ްުޒވާން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިޔައިމާ. ްމައްޗަށް ްއަހަރުން ްފަސްދޮޅަސް ްނޫނީ ްމައްޗަށް، ްފަންސާހުން އުމުރުން

މުސްލިމުްޤައުމަކަށްްވީތީ.ްއެހެންވީާމ،122ްް%ވަރަށްްގޯްސކޮށްްއުޅެފައިްހުރީ.ްކީއްވެތޯްމިްތެދުމަގުްމިްލިބުނީ؟ްމިއީް

ްދީނަކަށްް ްއެހެން ްތަނުގައި ްމި ްއެްއގޮތަކަށްެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްނަގާލުމަށް ްފުރުޞަުތ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮަތކަށްް ްއޮތް ްއެޅުވެން ްތަނެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްއެުޅވެން ްޭއގެ ްބާއްަވިއގެންނުވާނެ. ްުއސޫލެއް ްއެއްެވސް ފުރުޞަތުދެވޭނެ

ްގޮްއސަ،ްހަމަް%އަ ްވޯޓަކަށް ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަމާޒަކީ ްައޅުަގނޑުގެ ވޯޓުްނ122ްްޅުވަންޖެހޭނެ.ްއަސްލު

%ް ްނުކުެރވޭނެ. ްަކމެއް ްއެ ްޮއވެއްޖެްއޔާ ްއިދިކޮޅަށް ްެވސް ްވޯޓެްއ ްއެންމެ ްމީިތ122ްްހޮވުން. ްވަރަށް ްއެ ިލބެންޖެހޭނެ.

ްިމއަ ނޑުމެން ްއެަބްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ނޑުމެންްވަރުގަަދކުރަން ްއަުޅގަ ްގެއަްށްނުދަނީސް ްައޅުަގނޑުމެން ްނުތިބޭނެ.ްމިއަދު ދަކު

ްވެސް؟ް ްެދވޭނެކަމުގެ ްގެއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޔަޤީންކަމަީކ ްއޮތް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮބައިތޯ މަރުވެދާނެ.

ނޑުމެންްދާނީ؟ްކާކުތޯްނިޒާމާްބެހޭ؛ްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްނިޒާމާް ްބެހޭްނުކުތާއެއްްނުެނގޭނެ.ްކޮންތަނަކަށްތޯްއަުޅގަ
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.ްهللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާކށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްައޅުަގނޑު؛ ްވެްސްމާފުކުރައްަވއްޗޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ އަދު

ްއޮންނަް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީސް ްބުނޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްަގވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިމްތިޔާޒުަތއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްކުިރއަށްްްނިޒާމާ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޫން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްޭއދަފުށީ

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ހަކަފުޅުަދއްަކވަންްލިބޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިކަހަލަްވާހަކަދައްާކއިރުްކޮންމެހެންްނިޒާމީްމައްސަލައެްއ؛ްއަިމއްަލއަށްްވާ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުވާނެ. ްވަަރށް ްވިދާުޅވީމާ ްއެއްެޗއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްއެ ވަގުުތަގއި

ްއެހެންވީާމ،ް ްނުނަގާނަން. ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ްނުބުނާނަން. ްއަނގަަޔކުން ްތިބޭނަން. ްެއކީަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްމިތާ ްދަްއކަނީ؛ ްމި ްއެހެންވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްކަމެއްެގ ްޮބޑު ްވަރަށް އިސްލާމީ

ްވެްސް ްގޮތް ްހުރި ްދާން ްކުރިއަްށ ްވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޑާލީމާ ްމެދުކަ ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރިއަްށދާންްއުނދަގޫވާްގޮތްްވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަެއއްްފަހަރަށްްއެބަްއޮިޅގެންދޭ.ްދެންްެއހެންވީމާ،ްފަހަރެއްަގއި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްހިތްހަމަނުޖެހޭނެ. ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަެއއްް ްޚިލާފަކަށް ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރަސްނާޅަން. ްވާހަކަތަކަށް ްދަްއކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮވާލަން،

ްކިތަންމެްނުދަ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅަށް. ްދައްކަނީ ްމި ްމިތާ އްކަން.

ްވިަޔސް،ްމުސްލިމުންެގް ްކަުމގައި ްމީހަކު ްކުރި ްނުބައިކަމެއް ްކިތަންމެ ްިވޔަސް، ްކަމުަގއި ްހުިރ ްމީހަކު ްކުރާ ގޯސްކަެމއް

ްކޮންމެވެސް ްތިބީތީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެްސްްގޮތުަގއި ްއިޞްލާޙުވާ. ްމީހާ ްއެ ްއާދެއޭ ްއެބަ ދުވަހެްއ
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ްމީހާް ްެއ ްވެްސ ްނިމޭއިރުގަިއ ްއަިއސް ްޮބޑުވަމުން ްތެރޭގައި ްޤައުމެްއގެ ްކާފަރު ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްިވސްނުމުގަ ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްފިޔަވަިއ. ްމީހަކު ްމަދު ްވަރަށް ްތަން، ްމަުރވަމުންދާ ްގޮުތގައި ނޑުމެްންކާފަރެއްގެ ްއަުޅގަ އި

ްކަށްވަޅަށް.ްކަްށވަޅުެގްޢަޒާބުް ްއޮތީ ްދާން ްމި ްމަރުވެގެން ްައޅުަގނޑުެމން ްމާދަމާްވެސް ނޑުެމން ވިސްނާލަންވާނެ،ްއަުޅގަ

ްއެްއވެްސް ްިމއީ ްއެނގޭނެ. ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢަޒާުބ ްނަރަަކިއގެ ްއެނގޭނެ. ްއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްތަ ްބޭނުންވާނެ ްދާން ްއިންްމީހަކު ްނަޞޯރާ ްޔަހޫދީންނާއި ްއަސްލުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްނޫން. ނެއް

ްތިހެންް ްހެޔޮނުވާނޭ ްވާންވީ. ްނޫންތޯ ްނަސޭހަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްއެމީހުންނަށް ްޓަކައި ސަލާމަތްކުރުމަށް

ް ްއޮތީ ްދާން ްއެނބުރި ްކަލޭމެން ްއެހެންވީމާ،ްއިޞްލާޙުهللاއުޅޭކަެށއް. ްޙަޟްރަތަށޭ. ްމިްގެ ްމަގު. ްޙައްޤު ްއޮތީއޭ ްމި ވާށޭ.

ްކަމަކީ.ް ްކޮށްދޭންވީ ްޮކށްދެންޏާ ްރަނގަޅުކަމެއް ްމީހަކަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނޫންތޯ ްއެއީ ްހެޔޮނުާވނޭ. ްދީން. ްަޙއްޤު އޮތީއޭ

ްކަމަްށް ްއެ ްކާކުތޯ ްއެއީ ްތިބޭކަށެއް. ްނަރަަކއިަގއި ްޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްނޭދެމޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްންކުޅަދާނަވާ ނީ؟ްއެހެންކަމަްށވަންޏާްއަޅުަގނޑުމެންްޔަހޫދީންނާިއްނަޞޯރާއިންނާ،ްދެންްތިބިްމީހުންްވެސްްއަުޅގަ

ްއެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްލިބިފައި ްޢިލްމު ްީދނީ ްމިންވަރަކުްނ، ްެވވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީކ އާދޭހާ

ްކަލޭމެ ްހެޔޮނުވާނޭ ްނަސޭހަތްތެރިވާންވީ. ްާމތްމީހުންނަށް ްވިސްނާ! ްނިކަން ްއިްޞލާޙުވާށޭ. ްން ްޤުރުއާުނގަިއްهللا ކީރިިތ

ް َحاِب انسَِّعيرِ ވަޙީކުަރއްވަނީ َُّا فِي أَصإ قِم  َيا ك  ع  أَوإ ََعإ ًَ َُّا ََسإ ްއޮންނަނީ؟ް. َوقَان وا نَوإ ك  ްމި ްިވސްނާ!ްކީކޭތޯ ނިކަން

ްތި ްދުވަހު ްތިބޭ ްނަރަކަިއަގއި ްތިޔައީ ްބުނާނޭ، ްއަހުލުވެރިން ްފިކުރުކުިރްނަރަކައިގެ ްިވސްނައި ްދުނިޔެމަތީގައި މަންނަމެން

ްވިސްަނއިބައްަލވާ.ް ްނިކަން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންނާކަށްނުޖެހުނީހޭ. ްނަރަކައަށް ްމި ްތިމަންނަމެން ްމިއަދު ނަމަ،

ނޑުެމންްމިއަދުްހިތަށްއެރި ނުޑމެންްމިްދުނިޔޭގައިްިވސްނަިއްފިކުރުކުރަންވީ.ްއަުޅގަ ގޮތަކަށްްްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއުެޅީން ްމި ްބައެކޭ. ްބާރުހުރި ްމާ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްދިަޔއިމާ ްފުއްޕާފައި ްމާ ްހީވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އުޅެލާފައި،

ްފުއްޕާފައިް ްމާ ްހިއްަލއިނުލެިވގެން. ްއިނގިލި ްއުޅެނީ ްމި ްރިއްސާިލޔަްސ ްނާރެއްަގއި ްކުަޑުކޑަ ްއިނގިީލގެ ްމި އަތުަގއި

ްބާރު ްމާ ްއުޅެނީ ްމި ްދޮރުންްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެނތް. ްބާރެއް ްއެްއވެސް ްހެދިގެން. ްކަމަށް ްބައެއް ގަދަ

ްވިސްނަްނީވް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވެސް ްބާރު ނިކުތުމުގެ

ްފި ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްތިބެވޭނެ ްސާބިތުކޮށް ްަފއިތިލަ ްއެހެންވީާމ،ްއިސްލާމްދީނުގައި ޔަވަުޅއެޅުމަށް.

ްދަންަނވަން،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެކު ްއާދޭހާ ނޑު ްައޅުގަ ްެއކީަގއި ވިސްނުންތެރިކަމާ

ްއަްށް ްވާހަަކ ްެދއްިކ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަްނ، ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްައޑުެއްއސެވި ްވާހަަކ އަޅުަގނުޑގެ

ްތެރޭގައިްމިްއިޙްތިރާމުކޮށްގެ ްހަފްތާގެ ްމި ްހަމަ ްޤާނޫނު ްމި ްދައްަކއިގެން ްމިްވާހަކަ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްބޭފުޅުންްވެސް ްތި ން

ްގޮަތކަށްް ްކަހަލަ ްުނކުޅެވޭނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްދީާނ ްގޮތަށް ްއޮތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްއާމިރު ނިންމައި،

ްލިބޭްރަޙްމަ ްއެންމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަޙްމަތެއް.ްއަޅުަގނޑުމެން؛ްމިއީ ްލިބޭ ްދަިރފަސްކޮޅަށް ތެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްދުނިޭޔގަިއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރަޙްމަތް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްރަޙްމަތެއް. ްލިބޭ ްދަރިންނަށް ްދަރިންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްކަމަކު ްދިަޔއިމަ ްބަދަލުކޮށްާލފައި ްދީން ްތަނުގެ ްމި ްހުއްޓުަވއިލާފަިއ ްމިކަން ްދައުުރަގއި ނުދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައޅުަގނުޑގެް ްގޮތުން. ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއހެން ްބައެއް ްނިންމާލަނީ ްމި ްވާހަކަ ްައޅުަގނުޑގެ އެހެންވީމާ،

ްގޮތުންް ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްހުސްވެދާނެހެން. ްވަގުތު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ސަބަބުން

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاް.ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމްްވަރަްޙމަތުއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްކުރުކޮށްލީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިވާް ަގިޑއިރުގެްވަގުތުްމިހާހިސާބުނ1ްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސްގައިްިމއަދަށްްކަ

ްމިްހަމަވީ.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްނަންބަރުްްއަށް.11ްންޑާ ްއެޖެންޑާ ްކަންކަމަށް. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީަތކުން އެއީ

މީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްބިލުްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓު.ްމ7.1ްްި

7ްަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުނު.ްމިްރިޕޯޓަށ2213ްްްނޮވެމްބަރ27ްްހުށަހެޅުއްުވމަށްްްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙު

އިޞްލާޙުްލިބިފައިވޭ.ްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީްޤައުމީްސަލަމާތުްކޮމިޓީގެްމެންބަރުްފުވައްމުލަކުްމެދުް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައްމުލަ

ްނިންމެވިް ްދިރާސާކޮށް ްސަލާަމތުން ްަޤއުމީ ްބިލު ްުހއްޓުވުުމގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން ްރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްކުރިްނ؛ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަނ ްދަްނނަވާލުމުގެ ްރިޕޯޓު ްމިްގޮތުެގްރިޕޯޓު.ްމި ްމިްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްހަމަ ޑު

ް ްމި ްލީޑަރާ، ްމައިނޯރިޓީ ްއަދި ްލީޑަރާ ްމެޖޯރިޓީ ްގެންނެވ2ްްިމަޖިލީހުގެ ްބިލަށް ްމި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ޕާޓީގެ

ްއެހީތެރިކަމާިއް ްއެްޭބފުޅުންްދެއްވި ސަމާލުކަމާްއަދިްޤައުމީްސަާލމަތުްކޮމިޓީންްމިްބިލުްއަވަްސކޮށްްނިންމުމަށްްޓަކައި

ްބޭފުޅުންނަށްްއެ ްއެ ްޓަކައި ްކަންކަމަށް ްހުރިހާ ްއިރުޝާދާ،ްމި ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެ ްޮގތެއްަގއި ްޚާްއޞަ އްބާރުލުމާ،ްއަދި

ް ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްހުށަހަޅައިލާަނން. ްރިޕޯޓު ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލުގައި 2ްްޝުކުރުދަންނަވާ ްއޮތ2213ްްްއޭޕްރީލް ްދުވަހު ވަނަ

ވަނަްޖަލްާސގައިްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްުހއްޓުވުުމގެްބިލުްރަްއޔިތުންގ13ްްެރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްފުރަަތމަްދައުރުގެް

ްފޮނުވުމުންް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތން ްބިުލްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބަލައިގަނެ،ްއެ މަޖިލީހަށް
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ްމީހު ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްމެދު ްިބލާ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްބިލު ްބިލަކީްއެ ްހުއްޓުވުުމގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ން

ްރިޕޯުޓގަިއް ްމި ްބިެލއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމުޖްތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހަނިމާދޫ ސަރުކާރުން،

ްަރއް ްވަނީ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްކޮމިޓީ ްހުއްުޓވުމުެގްބިލަށް.ްއަދި ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީުހން ްވަނީ ްބުނެފައި ޔިތުްނގެްބިލުކަމަށް

ްައޅުަގނުޑް ްލިސްޓެއް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްއަށް. ްކޮމިޓީ ްސަމާލަތުގެ ްޤައުމީ މަޖިލީހުގެ

ްބިލުގެް ްޖަދުވަލުތައް ްހިމެނޭ ްރިޕޯޓުގަިއ ްއަދި ްވާނެ. ްޮކޕީގައި ްލިބިވަޑައިގެންަފއިވާ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭއްވުނުްކޮމިީޓގެްަބއްދަލުވުްނތަކާއިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންނެވިްގޮުތގެްހާޒިރީްއަންަގއިޭދްްމަސައްކަތްްދިރާސާކުަރްއވަން

ރިޕޯޓުްވެސްްހިމެނިފައިވާނެ.ްއަދިްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށް،ްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރިޢާޔަތްކުރަންްހުށަހަޅާފައިވާްމީހުންް

ްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްބިލާްގުޅޭްގޮުތންްއެކިްފަރާތްތަކުންްކޮމިޓީްގެްގޮތުަގއިްވާނެ.ްޢ2ިޓްރެފިކުކުރުމުގެްބިުލ؛ްޖަދުވަުލް

ނޑުމެންްޚިޔާލުތަްއްހޯދީމު.ްއެގޮތުންްހިޔުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަންްއޮފްްދިްޯމލްޑިވްސްްއާއިްޑިޕާޓުމަންޓްް އަށްްއަުޅގަ

ްމައުލޫ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއމިގްރޭޝަނުން ްއެންުޑ ްއިމިގްޭރޝަން ްއަިދްއޮފް ްދެއްވާަފއިވޭ. މާތު

ނޑުމެންްމިކަމާްގުޅުންހުރިްބައެއްްއިދާރާތަކަށްްފޮނުވާަފއި،ްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރުމުގެް އެހެންްބައެއްްފަރާތްތަކަށް،ްައޅުގަ

ްބިލުެގް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިފައެއްނުވޭ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޮޕީނިއަން ްފަރާތްތަކުގެ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި، ގޮތުން

ްހިޔުމަންްމަސައް ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްމަސައްކަްތ ްދިރާސާކުރުމުގެ ްމި ްކޮމިޓީން ްމި ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްކޮމިޓީން ކަތް

ްފުރުޞަތުދެއްވާފަިއވާް ްހުށަހެޅުމަށް ްިޚޔާލު ްިޚޔާލުތަްއްފޮނުވި.ްއަދި ްއެ ްއިން ްމޯލްޑިވްސް ްދި ްއޮފް ްކޮމިޝަން ރައިޓަސް

ްސަ ްޕޮލިސް ްމޯލްިޑްވސް ްތެރޭގައި ްއިމިގްރޭޝަންެގްފަރާތްތަކުގެ ްއެންޑް ްއިމިގްރޭޝަން ްއޮފް ްޑިޕާޓުމަންޓު ްއާއި ރވިސް

ްއޮްފް ްމިނިސްޓްރީ ްއާއި ްޓްރެަޜރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްލިބުނު.ްއަދި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފުޅުތައް

ނޑުމެންްދަންަނވާލިން.ް ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބިލަކީްއިކޮނޮމިކުްޑިވެލޮޕްމަންޓަށްްެވސްްޚިޔާލުހޯދުމުގެްގޮތުންްައުޅގަ

ްއެއްގޮްތވާް ްމުޢާހަދާތަކާ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްބައިވެރިވެަފިއވާ ްދިވެހިރާއްެޖ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްހުއްޓުމާ ްޓްރެފިކިންގ ހިޔުމަން

ްންގޮތުގެްމަތީންްބިލުްޤާނޫނަކަށްވެ،ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްޢަމަލުކުރަންްފެށުންްލަސްވެފައިވާްޤާނޫނަކަށްްވެފައި،ްއެމެރިކާްއި

2213ް ްތެރެއިްންް ްލިސްުޓގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްހިމެނޭ ްރިޕޯޓުގައި ްޕާސަންސް ްއިން ްޓްރެފިކިން ްނެރެފައިވާ ްއަހަރު ވަނަ

ްަޓޔަރް ްލިސްުޓގެ ްެއ 2ްދިވެހިރާއްޖެ ،ް ްމި ްއަހަުރގަިއ، ްިހނގާ ްމި ްބިލު ްމި ްިހމެނިފައިވުމާ، ްލިސްޓުަގއި 2213ްްވޮުޗ

ދިވެހިރާއްޖެްއެްލިސްޓުގައިްެއއްްދަރަޖަްއިތުރަށްްތިރިއަށްްވެއްޓުމުެގްވަނަްއަހަރުްފާސްވެްޤާނޫނަކަށްްނުވެއްޖެްނަމަ،ް

ްފުރުޞަތެއްގެް ްއަވަސް ްބިލު ްވަނީ ްނިންމާފައި ްދިރާސާކޮށް ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީން ްއެކު،ްޤައުީމްސަލާމަތު ްއޮތުމާ ފުރުޞަތު

ް ްްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޤްޞަދުގައި ްނިންމުމުގެ ްމާއ132ްްތެރޭގައި ްވަނަ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްދަށުން 3ްދާގެ

ްަޤއުމީް ްޭބއްވުނު ްގުޅިގެން ްހުށަހެޅުްއވުާމ ްއެދި ްބާްއަވިއދެއްވުމަށް ްބައްދަލުވުމަށް ްޮކމިޓީގެ ްސޮއިކުރަްއަވއި މެންބަރަކު

ްކޮމިޓީގެް ްބައްދަލުވުމަށް ްކޮިމޓީގެ ްމި ްބޭއްވުނު ްބައްދަުލުވމެއްގަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުއްލިަޔކަށް ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތުގެ

ްބައްދަުލވުމުެގް ްކޮމިޓީގެ ްއެކު ްހުއްދަާޔ ްރިޔާސަުތގެ ްއެކު، ްހާޒިރުެވވެންނެތުމާ ްރިޔާސަތަށް ްކޮމިޓީގެ ްނުވަތަ މުޤައްރިރު
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ރިޔާސަތުްބެލެހެއްެޓވީްމެންބަރުންގެްަވޑަިއގެންނެިވްމެންބަރުންގެްވޯޓުން،ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްޮކމިޓީގެްަވގުތީްމުަޤއްރިރެްއް

ްފު ްމި ްކޮމިީޓަގިއްޢައްޔަންކުެރވިގެން. ްހައިސިއްޔަތުން ްމުޤައްރިެރއްެގ ްވަގުތީ ްކޮމިޓީެގ ްމި ރުޞަތުގައި

ްޝުކުރުދަންަނވަން.ް ްއެީކގައި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި

ްކޮމި ްރައިޓްސް ްހިޔުމަން ްނިންމުމުގައި ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްބިލު ްމި ްއާިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމޯލްޑިވްސް ްދި ްއޮފް ޝަން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޚިާޔލުފުޅުތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލަށް ްމި ްއެމިގްރޭޝަނުން ްއެންޑް ްއިމިގްރޭަޝން ްއޮފް ޑިޕާޓުމަންޓް

7ްވާނީްރިޢާޔަތްކޮށްފަ.ްއަދިްހަަމއެާއއެީކގައިްދެންމެްރިޔާސަތުްންތިްފާހަގަކުރެްއވިހެންްމިްބިލަށްްސަރުކާރުގެްފަރާތުންް

ްއެޓަރނީް ްވެއްެޖއްޔާމު،ްއެއީ ްގޮތުން ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްހުށަހެޅިފަިއވާއިުރ،ްއަުޅގަ އިޞްލާޙެއް

ޖެނެރަލްް)ބަންޑާރަްނައިބު(ގެްލަފާފުޅަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްެއދިދަންނަވާފައިވާނެ.ްބަންޑާރަްނައިބުގެްލަފާފުޅާްއެްއގޮްތވާް

ްހުށަހެޅިފައި ްމަތީން ްމީހެްއެގްގޮތުެގ ްބެލެހެއްޓި ްަވގުތީ ްކޮމިީޓ ްމި ްެއކަން ްވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ްއިޞްލާޙުތަކެްއ. ވާ

ްގެެނއްސަ.ް ްއެކަން ްސަާމލުކަމަށް ްލީޑަުރގެ ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުން

ްއިޞްލާ ްގެންނެވިފަިއާވ ްކޮމިޓީން ްބިލަށް ްމި ްކޮމިޓީ، ްމި ްތެރެއިްންއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާުޙގެ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްއަދި ޙުތަކާ

ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވް ްފާސްުކރެއްވުމަށް ްބިލު ްމި ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެީކގަިއ ްގޮތަކާ ްނިންމަވާ މެންބަރުން

ްދަންނަވާލީމަ ްލީޑަރަށް ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްބޭފުޅުންްްކަމަށް، އެ

ްވޯޓާްހަމައަްށް ނޑުމެންނަށްްމިއަދުގެ ްމިއަދުްމިްބިލުގެްމަސަްއކަތްްނިންމައިލާފައިްއަުޅގަ ްވަނީ ވެސްްފާހަަގކުރަްއވާފައި

ނޑުމެންްބޭނުމެއްްނުވޭްދިެވހިރާއްޖޭގެްދެްދަރަޖަްއަށްް ދެވޭްގޮތްްވުން.ްއަޅުަގނުޑގެްއެދުމަކީްވެސްްެއއީ.ްެއއީްައުޅގަ

ްދަތިތަކަާކްވެއްިޓގެން،ްައޅުަގނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކުގައި ްމި ްއާއި ްއެހީ ްލިބޭ ްޤައުމުތަކުން ްބޭރުގެ ޑުމެންނަށް

ްވިސްނުމުންް ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްމި ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްއެހެްނވީމާ، ކުރިމަތިވާކަށް.

ްަމއިް ްއާއި ްޕާޓީ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިީލހުގެ ްތިބެގެން، ްެދއްިވްއެއްފަރާްތވެ ްއެ ްމަސައްކަތްޕުާޅއި ްކުެރއްވި ްއެ ްޕާޓީން ނޯރިޓީ

ނޑުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކަގއިްުޝކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ްހިތްވަރަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުން.7ްްރިޕޯޓަްށްހުށަހެޅުނުްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިްހިސާބުންްދެްންމިްއޮތީްމިް

ް ްގަާވއިދުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްދަށުނ83ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްއެްނމެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ް ްއިޞްލާޙަކީ ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙުތައް. ްދާއިާރގ12ްެހުށަހެޅިފައިވާ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްއަްށ ް)ކ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ނުޑް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްާވްއިޞްލާޙު.ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ްއަރުވަން.ް

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްބިލުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއ12ްްޝުކުރިއްޔާ ނުޑްވަނަ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ްއަންނަނި ް)ކ( ދާގެ

ް)ކ( ްނެގުމަްށްް-ހުށަހަޅަން. ްގުނަވަެނއް ނޑުގެ ްހަށިގަ ްއޭާނގެ ްނުވަތަ ްމަޖްބޫރުކުުރވުމަށް ްހަށިވިއްކަން އޭނާެގ

ްމަޖްބޫރުކުރުވުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްތާއީދުކުރަްއވާ ްދާއިރާގެ ްމެދު ްުފވައްމުލަުކ ޞަތުއަރުވަން.

ްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙަްށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްއަްޚ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނޑުްާތއީދުކުރަން.ްއަޅުގަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ހ(ގ13ްްެދެވަނަްއިޞްލާަޙކީް ްމާއްދާގެ ްމުޙައްމަދ2ްްުވަނަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުުރްދާއިާރގެ ްުފަވއްމުލަކު އަށް

ްރަފީޤުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވުމަށްްުފރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުއިފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާ

ް 13ްްބިލުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 2ްްވަނަ ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްނަންބަރު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ2ްވަނަ ްމީހަކު .

ރޭވުްނ،ްނުވަތަްެއއިންްްސަރަހައްދުގެްތެޭރގައިްެއއްތަނުންްއަނެއްތަނަށްްގެންދިއުމަށްްނުވަތަްބަދަލުކުރުމަށްްގަސްުތަގއި

ްގެންދިއުުމގަިއް ްތަނަށް ްއަނެއް ްެއއްތަނުން ްއެފަދައިން ްމީހަކު ްއެ ްއަދި ްމަގުފަހިކުރުވުން. ްގަސްުތަގއި ްކުރުމަށް ކަމެއް

1ްވަނަްނަންބަރުގ1ްްެނުވަތަްބަދަލުކުރުމުގައިްުނވަަތްގެންދިއުމަށްފަހުްނުވަތަްބަދލުކުރުވުމަށްފަހުްމިްމާއްދާގެް)ހ(ގެް

ވަނަްނަންބަރުގެްނިޔަލަށްްހުރިްއަކުރުތަުކގައިްވާްހާލަތްތަކުގެްތެރެއިންްހާލަތެއްްހިމެނިގެންވާްކަމެއ3ްްްގެންްއިންްފެށި

ްއޭނާްއަށްްކުރިމަތިވެދާެނކަމާްމެދުްއިހުމާލުވުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެދުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްފުވައްމުލަކު

ްމުފީދު.ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްތާއީުދކުަރން.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހުށަހެޅިގެންދިޔަްއިޞްލާަޙށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްމެްނބަރު.ްޝުކުރިއްާޔްޢި ްުފވައްމުލަުކްއުތުުރްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރ17ްްުްއޒަތްތެރި ް)ށ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީ

މިްމާއްދާގެް)ހ(ގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްް-ގެް)ށ(ްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުރަން.ް)ށ(ވަނަްމާއްދ17ްާއާދެ!ްބިލުގެްް

ްޤާނޫނުގައިް ްމި ްކަމަށް ްބެޭލނެ ްޢަމަލެއްކަމުަގއި ްޓްރެިފކުުކރުމުގެ ްވަނީ، ްއެ ްބުެނފައި ްކަމަށް ޓްރެފިކުކުރުން

ވަނަްމާއްާދ13ްްވަނަްމާއްދާްއާއ12ްްިގެްބަޔާންކޮށްފަިއވާްކޮންމެްޢަމަލެއްްހިމެނޭްގޮތުންނެވެ.ްއޭގެތެޭރގައިްމިްޤާނޫނު

ްވަނަްމާއްދާަގއިްބަާޔންކުރާްޢަމަލުތައްްހިމެނެްއެވެ.14ްްއާއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްފުަވއްމުލަކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ!ްތާއީދުކުަރއްވާ

ްޤުްމުފީދު.ްމެންބަރުްޝިފާ

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްއިޞްލާޙަށްްވެސްްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަކުްއުތުރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޙައްމަދުް)ށ(ްއަށްްފުވައްމުްވަނަްމާއްދާގ21ްެްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްިއޞްލާޙު.ް

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްބިލުެގ ްހުށަހަޅ21ްަޝުކުރިއްާޔ. ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްދާެގ ް)ށ(ވަަނ މިްް-ން.

ްމިް ްނިންމުމުަގއި ްމަްއސަލައެއް ްއެ ްޝަރީޢަތުން ްއުފުލި، ްމަްއޗަށް ްމީހެއްގެ ްދަޢުވާ ްކުެށއްެގ ްަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

ނޑިޔާރަްށްނުފެނުްނަމަވެސް،ްމިްޤާނޫނުގެް ްކަމަށްްފަ ްކުށެއްްސާބިތުވާ ްަބޔާންކުރާ ްމާއްދާްނުވަަތ17ްްމާއްދާގައި ވަނަ

ްކަމަށްްސާބިތުވާްނަމަ،ްމިްޤާނޫނުގެްްވަނަްމާއްާދަގއިްބަޔާންުކރ18ްާ ްއޭނާްކުރި 18ްވަނަްމާއްދާްުނވަތ17ްްަކުށެއް

ްޙުކުމްް ްމަްއޗަށް ްއޭނާގެ ްުގިޅގެން ްކުށާ ްސާބިތުވާ ްމައްޗަށް ްއޭނާގެ ްތެރެއިން ްކުށްތަކުގެ ްބަޔާންކުރާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ނަޑއެޅުމަކަށްްމިްމާއްދާްހުރަހެއްނާޅަްެއވެ.ް ްކަ

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމެދު ްުފވައްމުލަުކ ްފުުރޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްއެްހު ްށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްިއސްދޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވ22ްްާބިލުގެް

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބިލުގެްޝުކުރިއް ްަރީއސް.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނުޑ22ްްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ް)ހ(ްއަންނަނިވި ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް)ހ( ްޖަމާޢަތަކަށްްް-ހުށަހަޅަން. ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާނެ ްޓްރެފިކުުކރުމަށް ްނުވަތަ ްޓަކައި ޓްރެފިކުކުރުމަށް

ްދޭްމީހާްއެްކުރަނީްކުށެކެވެ.ްމާއްދީްއެހީތެރިކަމާއިްވަސީލަްތތައްްފޯރުކޮށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްތާއީދުކުރެްއވުމަށްްގަމުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫުސފްްޢަބްދުލްޣަފޫރަށްްއަޅުގަ

ް
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ްގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:

ްިއޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުުކރަން.ްްއާދެ!ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަުރ22ްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއިސްދޫ ްއަށް ް)ށ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް ްބިލުގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑ22ްްުޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަދަބަކީ ްމީހެއްގެ ްކޮށްފި ްކުށެްއ ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ް)ށ(. ްމުއްދަތަްށ12ްްހުށަހަޅަން. އަހަރުދުވަހުގެ

ްލުން.ްޖަލަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކު.ްގަމުްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް

ް

ްގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުްާތއީ ްދުކުރަން.ްއާދެ!ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްިއޞްލާޙަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްއިސްދޫްާދއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވ23ްްާބިލުގެް

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްިޢއްޒަތްތެ ްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުގެ ްަރީއސް. ްައޅުަގނޑ23ްްުރި ްއިޞްލާޙުކުރަން ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއަދަބަކީ ްމީހެއްގެ ްކުށެްއކޮށްފި ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ް)ށ( ްމުއްދަތަށ12ްްްހުށަހަޅަން. އަހަރުދުވަހުގެ

ްޖަލަށްލުން.ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިްެމންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަފޫރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ގަމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެ

ް

ްގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުްތާއީުދުކރަން.ް ްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްާލޙަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅި،ްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގަންނަާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށ1ްްްދެންްމިްއޮތީް ނޑު ްބަހުސްގެްަވގުތު.ްއަުޅގަ ަގޑިއިުރގެ

ްރިޟާ.ްްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީ

ް

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމުހިއްމުް ްވެސް ްކޮންމެހެން ްއޮތުމަކީ ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްޓްރެފިކުުކރުމާ ްމީހުން ްއާދެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދިޔަ ްމި ްފެނިގެން ްފަހުން ްދާދި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ބަރެްއގެްކަމެއް.

ްހިންގާް ްޖަރީމާތައް ްލާިއންސާނީ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްގޮތެްއގައި ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްދަރިފުޅު ްބޭފުާޅގެ ްއެ އަނބިކަނބަލުންނާއި

ްއަްޚ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެނިގެންދިޔަ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޭއގެކުީރަގއި ްއަދި ްތަން. ްދިޔަ ޒަޚަމްކޮށްލަމުން

ްމަޖި ްމި ްޢަލީ؛ ްރައްޔިތުްނގެްއަފްރާޝީމް ްާޢއްމު ްހަމަެއާއއެީކގައި ްއަވަހާރަކޮށްލީ. ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ލީހުގެ

ްކުރަމުންް ްޢަމަލުތައް ްމި ްގޮތެްއަގއި ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްގޮތެްއަގއި، ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްބަަޔކަށް ްކިތަންމެކިތަންމެ ތެރެއިން

ްއަނެް ްއަދި ްރޭޕްކުރުމާ ްހާލަތްތަކުަގއި ްބަެއއް ްގެންދޭ. ްއެިކްއެބަ ްގޮތުން ްމަޖްބޫރީ ްމީހުންނަށް ްހާލަތްތަުކގައި އްބައި

ކަންކަން،ްެއކިްޒާްތޒާތުެގްަކންކަންްކުރުަވއި،ްއެފަދަްޢަމަލުތައްްކުރަމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްޤާނޫނަކަށްް

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ނޑިވަެޅއް މަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތައްްްމުހިއްމުވެފައިވާްދަ

ްމިފަދަް ްފެިށގެން ްކުރީއްސުރެ ްނުވަތަ ްހުންނަނީ ްަލސްވެފަިއ ްސަބަބުން ްލަސްވުމުެގ ްކުޑަޮކށް ްނުވަތަ ްގޮތުން ހުންނަ

ްހައްލުލިބެންޖެހޭނެް ްވެސް ްކަްނކަމުން ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރުމަކީ ްނެހެދިފައި ޤާނޫނުތައް

ްއެހެންް ްކަުމގަިއްކަމެއް. ްިއޞްލާޙުތައް ްަރނގަޅު ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްމިާވ ްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްޤާޫނނަކީ ްމި ވީމާ،

ނޑުމެންްބަލަންީވކީްވަކިްތަނަކުންްދަރަޖަެއއްް ވާނަމަ،ްެއގޮތަށްްފާސްެވގެންޮގސްްމިްޤާނޫނުްއަވަހަށްްތަންފީޒުެވ،ްއަުޅގަ

ްއަބަދުވެް ްބަލަންވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން. ނޑުމެންގެްކައްސާލާތީކީ ްއަުޅގަ ްަރްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ސް

ްއެދެނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްެވގެންދިއުން. ްަކންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްދެވޭނޭ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ރައްޔިތުންނަށް
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އަޅުަގނޑުމެންެގް،ްވީހާްައވަހަކަށްްމިްބިލުްފާސްވެގެންްމިްޤާނޫނުގެްފޮނިމީރުަކންްއަޅުަގނޑުމެންގެްަރއްޔިތުްނނަށްްލިބި

ްމިފަދަް ްކަންކޮޅުތަުކަގއި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްފެނޭ ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއޮތުން.ްއަުޅގަ ްަރްއކާތެރިކަން ރައްޔިތުންެގްސަލާމަތާއި

ްަރއްޔިތުންް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްުނވަތަ ްބޭނުންވާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްކުެރވެުމންދާ ްޢަމަލުތަކެއް ކިތަންމެ

ްބޭނުންވާނެ ްމުޢާމަލާތްތައްްްއެންމެ ްމިފަދަ ްޤާނޫނަކުންްވެސް ްމިފަދަ ްފާހަގަކުެރވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްކަެމްއގެ އެއް

ްއަމާންކަމާއެީކގަިއް ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްހައްޔަރުކޮށް، ްހިފައި ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ނުވަތަ

ްްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއުެޅވޭނެްގޮްތތަކެއްްވުން.ްުޝކުރިްއޔާްޢި

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފާސްކުރުމަށްްް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބިލެއް ްހުއްޓުވުމުެގ ްޓްރެފިކުުކރުން ްމީހުން .`

ްރި ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންާވ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިނދު، ްސަބަބަީކްތައްޔާުރވަމުންދާ ްއޮތް ްހިމަނާފައި ޕޯުޓގަިއ

ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް ްއޮތް؛ ްބުނެފައި ްމީަގއި ްއާދެ! ްކަމަށް. ްސަބަބެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ވަނަްއަހަރުްނެރެ،ްޓްރެފިކިްނގެްއިނ2213ްްްޢަމަލުކުރަންްފެށިފައިވާްލަްސެވފައިވާްޤާނޫނަކަްށްވެަފއި،ްއެެމރިކާްއިންް

ްއިްވޮޗުްލިސްުޓގަް؛2ލިސްޓުގެްޓަޔަރްްރސަންސްްރިޕޯޓުގައިްހިމެނޭްޤައުމުތަކުގެްލިސްުޓގެްތެރެިއންްދިވެހިރާއްޖެްއެޕަ

ްފާސްނުވެއްޖެ ްއަހަރު ްހިނގަމުންދާ ްބިލު ްމި ްވުމާ، ްދަރަޖަްހިމެނިފައި ްެއއް ްލިސްޓުގެ ްއެ ްދިވެހިރާއްޖެ އިތުރަށްްްނަމަ

ް ްކަމަށް ްއޮތް ްފުރުޞަުތ ްެވއްޓުމުގެ ްިމްތިރިއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ަޓކައި.

ްކަމަކީް ްމި ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްއޮެވގެެނއް ްސަބަބުތަކެއް ްމިފަދަ ްފާސްކުރަންޖެހެނީ ްޤާނޫނުތައް މަޖިލީހުން

ްޮއވެ، ްމަޖިލީހުގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްމިްްވެސް ްުދވަްސވީއިުރ ްގިނަ އެހާ

ްބުާން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްމިފަދަ ްކޮމިީޓން ްއަދި ްރިޔާސަތުންނާ، ްމަޖިލީހުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް

ްވާހަަކް ްނުފެންނަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަުމގައި ްކަމެއް ްއެދެވޭ ްއެންމެ ްފާސްކުރުމަކީ ްދާތީ ްދަށަށް ްދަރަޖަ ްެއއް ލިސްޓުގައި

ްއެހެން ްއެއްްދަންނަވަން. ްމީހުން ްމަޖްބޫުރކުރުަވއިގެްނ، ްކަމެއް. ްހުއްޓުވަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްމި ނަމަވެސް

ްއެީއކީްަޤބޫލުކުރެވޭނެްކަެމއްްނޫން.ްައދިްމީގެއިތުރުންްދިވެހިާރއްޖެް ްގެންދިއުމަކީ ތަނުންްއަނެއްތަނަށްްބިރުދައްަކއިގެން

ްއަދިްއެހެނިހެންްޤައުމުތަކަށްްމިފަދަްތަނެއްގެްގޮތުަގއި،ްިދެވހިރާއްޖެްބޭނުންކޮށް ގެންްޚާްއޞަކޮށްްޔޫރަޕްގެްަޤއުމުތަކަށާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއެކަންްމިްދިވެހިރާއްޖޭގަިއް މީހުންްދިވެހިރާއްޖެްމެދުވެރިކޮށްްގެންދިއުމަކީްއެއީްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީންމިްބިލުގައިްއިތުުރކޮށްފަިއވާްްވާންޖެހޭނީްކުށެއްްކަމުަގއި،ްައޅުގަ

ްބޮޑުް ްއެއީ ްސަބަބުން ްނޭނގުމުގެ ްމިކަން ްމީހުންނަށް ްަބއެއް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްސަބަބުްންއަޅުގަ ްކަންތައްަތކުގެ ބައެއް

ފަިއވާްވަަންނަންބަރަށްްމިހާރުްގެނެސ1ްްވަނަްމާއްާދގ12ްްެއަދަބުްލިބޭްކުެށއްްކަުމގަިއްްވެދާނެްކަމަށް.ްމިސާލަކަްށ،ް

ްހަވާލުވުމަކީް ްމީހަކާ ް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްބެހެއްޓުްނ، ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްމީހަކު ްއެފަދަ ްބުނޭ ްއެބަ ްސަބަބުން އިޞްލާޙުގެ
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ްކަންކަން،ް ްމި ްއުޅޭ ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް. ްކުެށއް ްއެްއވަރުގެ ްފަދަ، ްޓްރެފިކުކުރުން ްހަމަ ވެސް

ްވެސް.ްެއްޓްރެ ްމީހުން ްމީހަކަްށްވެްސްވާނުާވްނޭގޭ ްހަވާލުކޮްށފިްނަމަ،ްއެ ްބަލަހައްޓަން ްމީހަކު ްއެފަދަ ްމީހުން ފިކުކުރާ

ްމިް ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްހިތުން ްައޅުަގނުޑ ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންދާކަމީ ްޢުޤޫބާތެއް ބޮޑު

ްޓަކައިް ްސަބަބަށް ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ްއެ ްކޮމިޓީްނ ްހުށަހެޅުއްިވ ްައޅުަގނޑުްްރިޕޯޓު ްވީނަމަވެްސ ފާސްކުރިަކމުގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެްނނަންޖެހޭކަމީ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގިނަގުނަ ްއަދި ްބިލަށް ްމި ދަންނަވާނީ

ްއަުޅަގނުޑް ްނުވާކަން ްދެިވފައި ްަވގުތު ްއެކަށީގެްނވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ރައީސް،

ްމިްޤަބޫ ްޓަަކއި،ްމިއަދު ްގެނައުމަށް ްނިމުމަކަށް ްސަބަބު ްވާ ްރިޕޯުޓގައި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެ ްކޮމިޓީން ްހާލު،ްއެ ލުކުރާ

ްައޅުަގނޑަށްް ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްފާސްކުރުމަކީ ްބިުލ ްމި ްގޮތަށް ްާވ ްރިޕޯުޓގަިއ ްފޮނުއްވާަފއިާވ ކޮމިޓީން

ްފުރު ްމި ްދެންނެވުމަށް ްވާހަކަ ްއެ ްފެންނާތީ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފިރުޞަތަށް ްދެއްވި ްބޭނުންކުރަމުން، ްوانس الوޞަތު

 .عهيكى

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްެމންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު

ްދެްއކެިވް ްއެ ްޙަމްޒާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިެލތްދޫ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްމިްވާހަކަ ްައޅުަގނޑުމެން ްބިލަކީ ްިމ ްެއއާެއކީަގއި ްއަދި ްދަްނނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްރޫޙަށް ފުުޅގެ

ނޑުްދެޭކގޮުތންްވެއްެޖއްޔާްމިްމަޖިލީހުެގް ނޑުމެންްފާސްކުރަންޖެހޭްބިލެއްެގްގޮުތގައިްއަުޅގަ ހިނދުންްމިްހިނދަށްްއަޅުގަ

ްއިްއތިފާޤުވެވަަޑއިް ްމެންބަރުންްވެސް ްހިނާގްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިނިިވޔަފާރި ްބޮޑުްސަބަބަކީ ގަންނަވާނެ.ްއޭެގްއެންމެ

ކަމަށްްމުޅިްދުނިޔެްއަށްްވެްސ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްާފހަގަކުރެްއވިްފަަދއިންްެއްވަީންމަޝްހޫރުވާންްފަށާފަ.ްމިް

ްމަސަް ްލައްވާ ްމީހުން ްމަޖުބޫރުން ްޖެހޭ. ްއެަބ ްގެެނވެން ްހުއްުޓވުމަކަށް ްމަސަްއކަތްްކަންކަން ްއަުޅ އްކަްތކުރުވުމާިއ

ްވަީންއުފެދިފަ.ްއަިދް ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްބިރު ްއަަށގަންނަމުންދާކަމުގެ ްރާއްޖޭަގއި ކުރުވުމުެގްއާަދކާދަެއއް،ްަސާގފަތެއް

ްފުރުޞަތު ްމިނިވިޔަފާރީެގ ްމި ްވެްސ ްޤައުމުތަކަށް ްއެހެިނހެން ްދުނިޭޔގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްހަމައެއާެއކީަގއި

ްޓަކަިއް ްކަރާމާތަށް ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްދެކެވެމުންދާތީ ްވާހަކަ ްދާ ްލާފައި ްތެރެއިން ްދޮރާށި ްކަންކަްނ،ްމި ްމި ހުޅުވިގެން

ްނުވެހިނގައިދާނެ.ް ްބިލަކަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްފަހަރުގައި ްބިލު ްމި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްހުށަ ްބިުލ ްމި ްަރއީސް. ްއެޓަރީންޢިއްޒަތްތެރި ްއޭުރގެ ްުދވަްސވަރުަގއި، ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްިބލު ްމި ހަޅުއްވާަފއިާވއިރު

ްގެންނަްން ްބަދަލުތަކެއް ްބައެއް ްބިލަށް ްމި ްފާހަގަކުރައްވާ ްއެބަ ްވެސް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްމިހާރުގެ ްއަދި ްވެސް ޖެނެރަލް

ނޑުމެންްއެްބަދަލުގެންނަންްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްކަމަށް.ްއެެހންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހިނދުންްމިް ހިނދަށްްއަޅުގަ

ްގެއްލުންަތކެއްް ނޑުމެންނަށް ްިވއްޔާުމ،ްއަުޅގަ ްވަނީ ްނަގައިިފކަމުގައި ްދުވަސްތަެކއް ްނުވަތަ ްމަޑުކޮށްލައިގެން ްއަށް މާދަމާ

ްއޮެވއް ްރާއްޖެ ްގޮތުަގއި ްމަންޒިލެްއގެ ްމިިނިވޔަފާރިކުރާ ްނުވަތަ ްޓްރެފިކުކުރާ ްއެީއްމީހުން ްދޭ. ްއެބަ ްކަުމގަިއްލިބިގެން ޖެ
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ްޮއވެއްެޖް ްކުރެވިފައި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތަޞައްވުރެއް ްއެކަަހލަ ްނުވަތަ ްލިސްޓުކުރެވިަފއި ްެއގޮތަށް ްވިްއޔާމުން، ވަނީ

ްނޫން.ް ްބައެއް ްތިބި ްތެދުވެފައި ްފައިމައްޗަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްވިްއޔާ ްވަނީ ކަމުގައި

ްޭބނުން ްއެބަ ްއެހީތެރިކަމާއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދީލަތި ްެއފަދަ ްެއއްބާރުލުން. ްއެީހތެރިކަމާއި ްދީލަތި ްބޭރުގެ ވޭ

ްކަންތައްތަކަށް.ް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްބަލާ ްއެބަ ްމިނެކިރުމުގައި ްނިސްބަތުން ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި

ްޚާއްޞަކޮށްލެ ްެވސް ްޭއގެތެރެއިން ްއިންސާީންޙައްޤުތައް. ްގޮެތއްަގއި ްޢިްއޒަތްތެިރްޚާއްޞަ ްއަކީ. ްމިނިވިޔަފާރި ްކަމެއް ވޭ

ރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއކަންަކމަށްްޓަކައި،ްއެްސަބަބަށްްަޓކައިްމިްބިލުްފާސްކޮށްފައިްޭއގެްފަހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްސިޔާ ްފަދައިން ްއިާޝރާތްކުރި ްކުރިންވެސް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފާސްކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ސީްމި

ްއަދިް ްހުރީ. ްއެްއގޮތްކޮށް ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްރޫޙު ްޕާޓީގެ ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއްފަރާްތވެގެްނ، ވިސްނުމުން

ނޑުމެންްމިްބިލަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްޒާްވެސްްއެްފާަހގަކުެރއްވިްސަަބބާްއެީކގައިްމިްބިލުްފާސްކޮްށފައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބަދަލުކުރާނީ.ްއެެހންނަމަވެސްްމިްަވގުތުންްމިްއިޞްލާޙުތަކެްއްގެނެްސގެންްިމްބިލުް ފުރިހަމަްޤާނޫނަކަށްްއަުޅގަ

ްވަގުތަށްްހަމަްމިްބިލުްފާސްކުރަންްތާއީދުކުރާްވާހަކަްތަކުާރރުކޮށްްދަންނަވާލަން.ްދެއްވިްުފރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޤައުމީް .حيىحًٍ انر  انر  بسى هللا  ްބިލު ްހުއްޓުވުމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ،

ްއެންމެހައިް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްމަސަްއކަތަށް ްކުރެއްވި ްމި ްކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ

ްވަރަށް ްމިއަދަކީ ްމެންބަރުން. ްމަޖިލީހު ްމިްްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްދުވަހެއް. ހިތާމަވެރި

ްތެރެއިން.ް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްޤަބޫލުކޮށް،ްހުރި ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިމްތިޔާޒުތަކެއް ްވަކި ްއައީ މަޖިލީހަށް

ގެްބާރާއިްއާރުްޤާނޫނުއަސާސީންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިފަދަްޤާނޫނުތައްްއިޞްލާޙުކޮށް،ްާޤނޫނުތައްްއުފަންކޮށްްހެދުމު

ްތަމްސީލުކުާރް ްދާއިރާ ްކާށިދޫ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވަނީ ދީފައި

ްޤާނޫނުް ްމި ނޑުޖައްަސވާފައި ްތަްއގަ ްއެތަނުން ްފޮނުއްވައި ްޤާނޫނު ްމި ްކޯޓަށް ްުސޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރު.

ނޑުްދަންނަވަްނ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްްތަސްދީޤުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްުހށަހަޅަންްއަޅުގަ

ްމިް ްއަަރއިގަެނ، ްބާރުތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްަވކިކުެރިވފައިވާ ްބާރުތައް ްމި ްވަކިކުެރވިަފއިާވ، ްއިންފާރު ކޯޓުން

ްމެން ްމުގުަރއިލާފަިއ،ްމަޖިލީހުގެ ްހަދަން؛ްއިމްތިޔާޒުަތއް ްޤާނޫނުތައް ްިމތަނަށް ްމިއަދު ްަކނުޑވައިލާަފއި ްބާރުތައް ބަރުންގެ

ްކުެރޭވް ްމައްޗަށް ްގޮތެްއގެ ްދެމިގެންާދ ްގޮތުަގއި، ްއެއްެޗއްގެ ްބާތިލުކުރެވޭ ްޤާނޫނަކީ ްހަދާ ްވޯޓުީދގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއްެވސް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާސަތުން، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމައްޗަށް ްމަޖިލިްސްްކަންތައްތަުކގެ ްނާޅައި ފިޔަވަެޅއް

ްގޮަތކުންް ްެއްއވެސް ްއަދި ްޤާނޫެނއް ްއެއްވެސް ްމިފަދަ ްައދި ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަްށ ްނުގެންެދވޭނެ ކުރިއަށް

ްގޮތުެގް ްވާ ްދުސްތޫރުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްމެންބަރުން ްޤާނޫނުހަދާ ްމެދުވެރިކޮށް ްތެރެއިން މަޖިލީހުގެ
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ްރައްް ްރައްޔިތުންްމައްޗަށް، ްމެންބަރުން، ްތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭ ްމައްޗަށް ްއެ ްއާުރ ްބާރާއި ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލީހަށް ޔިތުންގެ

ްބަރާބަރަށްް ްޙިމާޔަތް ްމިނިވަންކަމާިއ،ްރަްއކާެތރިކަމާއި ްއަދާކުުރމުގެ ްވާޖިބު ްޤާނޫނީ ްލިބިގެންވާ ްމީހުންނަށް ތަމްސީލުކުރާ

ްމަޖިލީ ްމި ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްއެ ްއަޅުަގނޑުްލިބިގެން. ްފާސްކުރަން ްފެށިެގން ްމިއަދުން ްޤާނޫނެއް ްއެއްެވސް ހުން

ްުކޑައިމީްސް ްާދއިރާެގްރައްޔިތުންނަށް ްަހއިސިްއޔަތުން،ްކާށިދޫ ްމެންބަރެްއގެ ްދާއިރާގެ ްދަންނަވަން.ްާކށިދޫ ްވާހަކަ ނުރުހޭ

ްޕާޓީތަކު ްޮއވެެގންނުވާނެ.ްހުރިހާ ްޤައުމުގައި ްމި ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްޢަމަލުކުރާ ްގޮތަށް ްޖުޑީޝަްލްވާ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ން

ރިފޯމްްއެކްޓަށްްވާހަކަދަްއކަިއ،ްއެކަންްނިންމައިްމިްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔޒުތައްްޢިޔާދަކުރުމާްހަމައަށްްއެްއވެސްްޤާނޫނެއްް

ްމިހިަރް ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްދަންނަވަން. ްރައީސަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްވެސް ްކަމަށް ްހިނަގއިެގންނުވާނެ ްމަޖިލިސް ްމި އަދި

ްަވއްޓަފާިޅްޚަ ްހިންގުމުގެ ްސަުރކާރު ްޤާނޫނުހަދައިގެން ްމެދުެވރިކޮށް ްކޯޓު ްިދވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމް ްމަްއސަލަތައް އްސާސް

ްއެބަް ނޑުމެން ްލިޔެ،ްމުރާަޖޢާކޮށް،ްއަުޅގަ ްއަލުން ްުއވާލައި،ްޤާނޫުނއަސާސީ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ގެންގުޅެނީ

ތެރިްރައީސް.ްހިތާމަްއަކީްމިއަދުްމިފަދަްކަންތައްތައްްވެގެންިދޔައިމަްމަޖިލީހުގެްޖެހޭްކަންކަންްތަރުތީބުކުރަން.ްޢިއްޒަތް

ްެއކުް ްގެނައުމާ ްރިފޯމް ްޖުޑިަޝލް ްބާއްަވިއގެން ްމަޖިލީހެއް ްއިމަޖެންސީ ްނާަޅއި، ްފިަޔަވޅެއް ްެއއްެވސް ރިޔާސަތުން

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯުޓން، ްސުޕްރީމް ްމަޖިލީހުގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބަރުންނާއި

ްއެއަށްް ްޙުކުމްނެރުނީމާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުތަާކ ްޚިލާފަށް، ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްހުރަސްއަޅަން ްމަސައްކަތްަތކަްށ ވާޖިބުތަކާިއ

ްތަޢާރަފްކުރެިވގެްން ްއުސޫލެއް ްޤާނޫނުހަދާ ްއަންބާކިޔާފައި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމިތާގައި ްނުބުނެ ްެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޓަރްޕާލިމެންޓްރީްނު ްުދނިޔޭގެ ްއިމްތިޔާޒުތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި

 ޔޫނިއަނާއިްބަރާބަރަށްްޯކޑިނޭުޓވެގެންްހިންގާަފއިވާްބަރާބަރުްއުސޫލުތަެކއް.ްދުނިޔޭގެްކަންްހިނގާފައިވާ...

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހީމްްރަޝީދުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ

ްދިރާސާކޮށްް ްކޮމިޓީން ްސަާލމަތުގެ ްޤައުމީ ްބިލު ްހުއްޓުވުމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްަރއީސް.ްމީހުން ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

އިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓު؛ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަކުެރވޭްިބލުްއެކުލަަވއިލާފައިްކޮމިޓީްރިޯޕޓާްއެްއކޮށްްހުށަހެޅިއިރުގަް

ނޑަށްްދެންނެވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުގެްސަބަުބން،ްނޭނގިްނަމަވެސްްަބޔަުކް ފުރިހަމަްކަމަށްްއަޅުގަ

ްކަމެއް،ް ްދެ ްހިމެނެނީ ްނަމަ.ްމީގައި ްފާސްވެއްޖެ ްިއޞްލާޙުތައް ްއެ ްއެކަށީގެންވޭ ްލިބުން ްއަދަބުތަކެއް ްބޮޑެތި މީހުންނަށް

ްމި ްފުރަތަަމ ްރައީސް. ްގަާވއިދާްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނާއި ްއުޖޫރަނުދީ ްނުވަތަ ްއެތެރެކުރަނީ ްމީހުން ްއަށް ްރާއްޖެ ހިނގަނީ

ްގޮުތަގއި،ްނުވަތަް ްކުރުވަްންއަޅުންގެ ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްބުނެ،ްނުވަތަ ްކަމަށް ްަވޒީާފދޭނެ ްއޮޅުވާލަިއގެން ޚިލާފަށް

ބާރުންްމަސަްއކަތްކުރުމަްށްގެނެސް،ްއަިދްެއްމީހުންްރާއްޖޭަގއިްއެހެނިހެންްވިޔަފާިރތަކަށް،ްކުިދކުދިްއުޖޫރަީދގެން،ްގަދަ

އެްއުޭޅްމާޙައުލުްތެރޭަގއިްެވސްްއެްމީހުންނަށްްއިންސާނަުކްދިރިއުޅެންވާްދަރަޖަްއަށްްުވރެްދަށުްދަރަޖައިގައިްގެންުގޅޭް

މިހާރުްއެްއިޞްލާޙުްކަންތައްތައްްބޮުޑެވގެންްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްބިލުްފާސްކުރަންޖެހިފައިްމިްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސްް
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ްަބއެްއް ްދެމެދުގައި ްއެ ްފަރާތާ، ްޓްރެފިކުކުެރވޭ ްފަރާތާއި، ްޓްރެފިކުކުާރ ްނަމަ ްފާސްވެއްޖެ ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްފަރާތްް ްޓްރެފިކުކުެރވޭ ްޓަކައި ްއަބަދުދިނުމަށް ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތަށް ްއެ ްފަރާތުން؛ ްޓްރެފިކުކުރާ ްހިންގޭ. ްއެބަ މުޢާމަލާތް

ްއިމިް ްކަމަށް.ްރާއްޖޭަގއި ްދޫކުރެވެންޖެހޭނެ ްވިާސ ްހިމެނޭ ްއެބަ ްިބލުގައި ްމި ްސަރުކާރުން، ްނުވަތަ ގްރޭޝަނުން

ްއެކަންްހިނާގްނަމަ،ްއަހަރުދުވަހަށްްދިގުދެމިގެންްއެބަްދޭްމައްސަލަ.ްެއް އަހަރުދުވަހަށްްޝަރުޢީްކޯޓެްއގެްމަރުޙަލާގައި

ްޭއނަގެ ްނޭނގި ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްދިގުދެމިގެންދާއިުރަގއި ްބަދަލުވާއިރުްްމައްސަލަ ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ޙިމާޔަތުގައި

ްރަށަށް،ް ްއަެނއް ްއެްއްރަށުން ްއޭނަ ްދޯންޏެއްަގއި ްއެކުެލވިފަިއްވަނީ.ްމިސާލަކަށް ްަޖޒީރާތަކެްއެގްގޮތުަގއި ވެސް؛ްރާއްޖެ

ް ްނުވަތަ ްއަްށ، ްހުޅުމާލެ ްވިލިނގިލިން ްނުަވތަ ްބަދަލުކުރަނީ. ްއޭނަ ްވިލިނގިްއޔަށް ްއިން ްމާލެ ްެއްނުވަތަ ތިލަފުއްޓަްށ،

ްއަށްް ްއޭނަ ްނަމަ، ްއެީހތެރިވެއްޖެ ްއަށް ްއޭނަ ްކެޕްޓަން ްދޯނީގެ ްއެ ްނުވަތަ ްމީހާ ްދޯނީގެ ްބަދަލުކުރާ ބަދަލުކުރާއިރުަގއި

ްއެީހއެއްް ްއިތުރު ްއަށް ްެވްސްއޭނަ ްގޮތުން ްމާލީ ްގޮަތކަށް،ްއަދި ްއެްއވެސް ްގޮތުން. ްފާސްވި ްއެ ްމިހާރު ްލިބިދާނެ އަދަބު

ްއޭނަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރިްްދީފި ްޓްރެފިކުކުރެވިފައި ްޭއނަ ްހުރީ. ްމާލޭގައި ްނިކަމެއްެޗއް ްމިސާލަކަށް ްއަދަބުލިބޭ. އަށް

ްައދަބުލިބޭްގޮތަށްްޤާނޫނުގައިް ްއޭނަްއަށް މީހެއް.ްއޭނަްއަށްްއެހީތެރިކަްނ،ްމާލީްގޮތުންްވެސްްދީފިްަނމަ،ްފަހަރެއްގައި

ްއި ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްލެވިފަ. ްއިްޞލާޙެއް ްނުވަތަ ްމިހާރު ްއޮީތ ްބިުލްއެ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްސަބަބުން ޞްލާޙެްއގެ

ްފާސްކުރުމުގެް ްބިލު ްވިސްާނލަންޖެހޭ ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްެވގެންދާނެހެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަށް ްއޮޅުންބޮޅުން މުޅިން

ްކުރީގަ.ްުޝކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

 ްން:ވާހަކަދެްއކެވުގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްް

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްހުއްޓުވުމުގެްބިލެއްްމިް .حيىحًٍ انر  بسى هللا انر  

ނޑަށްްެވސްްފެންނަްއެްއޗެއްްދަންނަާވލުމަށްްޓަކައިްފުރުޞަތަކަްށް ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައިްއަުޅގަ

ްކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް ނޑުްްއެދުނީ. ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބިލެއް ްމުހިްއމު ްވަރަށް ްއޮތް ްައއިސްފައި ްކުރިމަްއޗަށް ނޑުމެން ައޅުގަ

ދެކެން.ްމިްކަމަީކްހުއްުޓވަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިްކަމަކީްނިމުމަަކށްްއަންނަންޖެހޭްކަމެއް.ްިމްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިއަުދގެްހާލަުތް

މައްސަލައަކަށްްވާީތވެްއަުޅަގނޑުްވެސްްމިްބިލުްވީހާވެްސްްމިްއޮތްްގޮތުންްމިއީްވަރަށްްނާޒުކުްހިސާބަކަށްްގޮސްފަިއވާް

ްބާރެއްްލާނެް ްހުރިހާ ްއޮތް ްއޮތް،ްެލެވން ްކުެރވެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބިލުްތަސްދީޤްކުރުމަށް އަވަހަކަށްްފާސްކޮްށ،ްމި

ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްދެންނެވީ. ްއެދި ްފުރުޞަތަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްވިތީވެ، ްމިްްކަމަށް ކަންބޮުޑވަނީ

ްބިުލް ްމި ްސަބަަބކީ ްަކންބޮޑުވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްފާސްނުުކރެވިދާނެތީއެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބިލު

ްފިޔަވަެޅއްބާޭއ،ް ްކޮންކަހަލަ ްއަާޅނީ ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްބަދަލެއްބާއޭ،ްމި ްކޮންކަހަލަ ްއަންނާނީ ްބިލަށް ްމި ްދެން ފާސްކުރީމަ

ްކަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއްޗެްއްމިއީ ްކިތަންމެ ްހަދައިފިން. ްޤާނޫނެއް ްކިތަންމެ ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ. ބޮުޑވާ

ނޑުމެންގެްމޫނާއިްޮބލާލައިްމިްޖަހަނީްސުޕްރީމްް ފާސްކޮށްފިން.ްފާސްކުރާްކޮންމެްއެްއޗެްއ،ްހަދާްކޮންމެްޤާނޫނެއްްއަުޅގަ
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ްވާނެބާ ްކިހިނެއް ްބިލަށް ްމި ްއެހެންކަމަްށވާއިުރގަިއ ްކަންޮބޑުާވްކޯޓުން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްހިތަށްއަރަނީ. ްައޅުަގނޑު އޭ

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮތީ ްމި ްބާރު ްއުވާލުމުގެ ްޤާނޫނު ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ސަބަބަކީ.

ްޤާނޫނު ްއުވާލުމުަގއި، ްޤާނޫނު ްޤާނޫނުއަސާސީން ްނުފެނޭ ްައޅުަގނަޑކަށް ްއޮތްއިރުަގއި، ްދީފަ. ެގްޤާނޫނުއަސާސީން

މާއްދާތައްްއެްޤާނޫނުްހަލާުކާވްގޮތަށް،ްއެްޤާނޫނުގެްމަޤްަޞދުްގެއްިލގެންދާްގޮތަށްްއުވާުލމުގެްބާރެއްްސުޕްރީމްްކޯޓަްށް

މިްޤާނޫނުއަސާސީންްދީފައިްޮއތްްކަމަކަށް.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްވެްސްބަލާފައިްއަުޅަގނޑުމެންްމިް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްކަންތައްތައް ްބަޔަކު ްވަޒަްނުކރާނެ ްއަގު ްއޭެގްވެލިޔު،ްއޭގެ ްމަސައްކަތް ްކުރާ މިތަނުން

ްެއއީްމުހިއްމުްކަެމްއް ނުޑގެްނަަޒރުގައި ތިބިތޯްބަލާފައިްނޫނިއްޔާްމިަކހަލަްބިލުތައްްފާސްކޮށްގެންްޭބރުކޮށްލުމަކީްއަުޅގަ

ް ްާއދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުެދކެން، ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށްްކަމަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނެކޭްބާޒާރުމަތީގައިްއަްތގާޑިޔާްދަާމް

ްހާލަތު ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްއޮތް ްމިކަްނ ްމިީއ ްެވއްޓިފަ. ްހަަމއަކަށް ްއެއް ްމިތިބީ ްގޮތުންްްމީހުންނެކޭ ހުރި

އަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްނުކުރަންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންތަކެއްްތިއްބެިވް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްތިބި ްމެންބަުރން ްދަްނނަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެނތެކޭްނޫން ކަމަކަށް.ްމެންބަރުންތަކެއް

ްދެންނެވިހެންްޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރުންނޭ؛ ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގަިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްސަބަބަކީ، .

މެންބަރުންނަކީްމިއަދުްބާޒާރުމަތީގައިްއަްތގާޑިާޔްދަމާްމީހުންނާއިްބާޒުމަތީަގއިްމާރުކޭުޓަގިއްކާށިްިވއްކަންްތިިބްމީހުންނާް

ް ްމި ްމިއީ. ްމީހުން ްިތބި ްވެއްޓިަފއި ްހަމަައކަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްއެއް ްއެ ްޤައުމެްއގައި ްކޮންމެ ްޑިމޮކްެރޓިކު ދުނިޔޭގަިއ،

ްޒާހިުރް ްަގއްދޫ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ؛ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއިމްތިޔާޒުތަެކއް ްހުރި ްއެބަ މެންބަރުންނަށް

ްޤާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްސަރުކާރަކުްނ، ްއިމްތިޔާެޒއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްވީމަ ްހަދައިގެންްއާދަމް ނޫނެއް

ނޑުމެންނަށް... ްދޭކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު. ްެމންބަރު.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު.ްަވގުތުްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަށްްފުރުޞަތުައރުވަން.ްهللاްދުްޢަބްދުހަމަވެއްޖެ.ްއިހަވަންދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމަޖިލީހަށްް .حيىحًٍ انر  بسى هللا انر   ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓްރެފިކިންއާ ްހިއުމަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ،

ްވަ ްޤާނޫނަކަށް ްނިމި، ްސްޓޭޖު ްކޮމިޓީ ްއަދި ްރާއްޖޭގަިއްހުށަހެޅި، ްމިއީ ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މުންދާއިރުަގއި

ްދުނިޔޭގެް ްނޫނިްއޔާ ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްރަީއްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނެކޭ. ްއޮތް ްލަސްވެފައި ފާސްކުރުން
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ަގއިްމިްއޮންނަނީްވަރަށްްބޮޑަށްްއެިކއެކިްނެްޓވޯކްތަކުންްިމއަުދްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުމަށްްޓަަކއިްބޭނުންކުރާްތަނެްއގެްގޮތު

ްވަނީް ްމި ްކަންތައް ްމި ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްދައްކާ ްރެޯކޑުތަކުން ްއެިކއެކި ްއަދި ްފާހަގަެވެގންގޮއްސަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާޅުކޮށްފަ.ްދިވެހިރާއް ްކަންޮބޑުުވން ްދޭތެރޭަގއި ްފާހަގަކޮްށ،ްއެކަމާ ްޖަމާޢަތްތަކުންްވެސް ްޖަމުޢިއްޔާ ްެއކިެއކި ޖެްދުނިޔޭގެ

ްބައެއްް ްހޯދަމުން ްއެހީތެރިކަން ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްދިވެހިރާއްޖެ ްނޫނީ ްކަންތައްތަކަށް، ްމިފަދަ އަކީ

ފަރާތްތަކުންްދާއިރުގައިްިމއީްއަޅުަގނޑުމެންްފުންކޮށްްިވްސނައި،ްެއކަމާްދޭތެރޭްފިޔަވަުޅައޅަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްއަދިްރައީސް.ްރާއްޖޭަގއިްވެސްްމި ފަދަްކަންތައްތައްްހިންގަމުންދާކަންްއެއީްއަުޅގަ

މިކަމުންްއެއްފަރާތްވުމަށްްޓަަކއިްނޫނީްމިކަމުންްސަލާމަތްވުމަށްޓަކައިްއަަވސްްފިޔަވަޅުަތެކއްްއަޅަންްޖެހިފައިވާްކަމެއް.ް

ްއެކިެއކިްސަބަބު ްތަފާތު ްކުރިމަތީަގއި ްޓްރެފިކުކޮށްގެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމީހުން ްއެިކްގޮްތޮގތަށް ްތަފާތު ތަާކްހުރެ،ްނޫނީ

ްއެަތްއް ްދަނީ ްމި ްދަތިއުނދަގޫތަކާ ްދިމާވަމުންދާ ްއެކަުމެގްސަބަބުން ްފެނި،ްއަދި ްތަން ްެނގެމުންދާ ްފައިދާ ްނާޖާިއޒު އޭގެ

ްިފޔަވަް ްައވަސް ްހޯދަިއ، ްހައްލެއް ްއަަވސް ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްކުރިމަިތވަމުން. ްެއީއްގޮތަކުން ްއަޅަންޖެހޭކަން ޅުތަކެއް

ްފާސްވެގެންދާީތް ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއަދި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނީް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްވެސް ްވާހަކަ ްއޮތް ހިތްހަމަޖެހުން

ްައވަްސްއިމުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްބަަޔަކށް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްޓަކައި ްަހއްލުކުރުމަށް ތެރެއިން

ފިޔަވަޅުތަެކއްްއެިޅގެން،ްޤާޫނނީްގޮތުންްގެންނަންޖެހޭްހައްލުތައްްގެނައުުމގެްމަސްއޫލިއްޔަުތްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަް

ްދަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނުްއުފުލަންޖެހޭ. ްމި ްގޮތަކަށް ްައވަސް ްއަދި ްފާސްވެ، ްޤާނޫނު ްމި ްމިއަދު ންނަވާނީ

ްއޭެގް ްބޭނުންކޮށްގެން ްކަންތައްތަކުަގއި ްމިފަދަ ްރާއްޖެ ްއަދި ްދިވެހިރާއްޖެއަށާ ްއެއީ ްފެށުމަކީ ްޢަމަލުކުރަން ތަސްދީޤްވެ،

ްވެ ްއުނަދގުލަކަށް ްއިތުރު ްވެސް ްމީހުންނަށް ްހޯދަމުންދާ ްަފއިދާ ްނާާޖއިޒު ްެއކަމުގެްވިޔަފާރިކޮށް ްއަދި ްކަމެއް. ގެންާދނެ

ްކަމުަގއިް ްފުރުޞަތެއް ްއޮތް ްސަލާމަތްވާން ްވެސް ްހުތުރުތަކުން ްލިބެމުންދާ ްމިހާރު ްނަަމށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަބަބުން

ްއެީއް ްފެށުން ްގޮތަކަށް ްއަވަސް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްއަދި ްޤާނޫނަކަށްވެ، ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރާީތވެ އަޅުަގނޑު

ް ްއެދޭ ްބޮޑަށްްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްއެދުނީ. ްފުރުޞަތަކަށް ްޓަކައި ްދަންނަވާލުމަށް ްވާހަކަ ްއެ ްހަމަ ްވާތީވެ ްކަމަަކށް ކަެމއް

 ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެ ްވާހަކަފުުޅދައްކަވަން ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ިދވަަޑއިގެންެނވިްޝުކުރިއްާޔ،

ްގަާވއިދުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްނިމުނީ.ްރައްޔިތުންގެ ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ް)ހ(ެގ75ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނ3ްްަވަނަްނަންބަރުގެްދަށުން،ްެއްމާއްދާގެް)ށ(ްަގއިާވްގޮުތގެްމަތީންްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްހުއްޓުވުމުެގްބިލުގ3ްްެ

ްއިްއވަން. ްއެއްކޮްށްްކިޔުން ްއަދިްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުތަކާ ްބިލަށް ްމި ްވަގުުތގައި ްއެހުމުގެ ްވޯަޓށް މިއަދުގެ
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ް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯޓަށް ްމެންބަރުންނަށ32ްްްބިލަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.

ް

ް]އަށ13:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްކުރިއަށްްގެންދާނީނޑުްޖަލްސާްކުރިއަްށެގންދަންްމިްފަށަނީ.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުގަް`.ް ނުނިމިްްއަޅުގަ

ްްހުރި ނޑުމެންމަސައްކަތްތަކުގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމައުޟޫްތެޭރަގއި ްހުޅުވާލި ްބަހުސަށް ްޢުިއބްތިދާޢީ ްއެޖެންޑާް. އެއީ

ް ްއާދ5.1ެނަންބަރު .ް ްމިހާރު، ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތް ްއެހެން ްއެއީ،އިތުުރ ްދާއިް. ާރގެްކުޑަުހވަދޫ

ްއަޙް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއާމިރު ްމާއްދ262ްްާމަުދ އަށްްްވަނަ

ްފުަރތަމައިޞްލާޙު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަބހުސް. ްބިުލގެ ްމިްގެަނއުމުގެ ްްފުރުޞަތު ްއަރުވަީނ ްދާއިރާގެްމާފަންނު އުތުރު

 އަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީދާއިރާގެްމެންބަރުްމާފަންނުްއުތުރުް

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްالو عهيكىانس  ޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުށަހެޅިފައިވާްމާއްދާްމި. ް؛އިޞްލާޙުްައށް

ގޮތުަގއިްއެހެްންްގެމާްވަުރގަަދްޢަޤީދާއެއްްިތމާގެްޢަޤީދާްެއއީްވަނީްްމިްހުށަހަޅާފައިްްގޮުތގައިްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވޭ

ްގޮތުްންހުށަ ްދެއްކުމުގެ ްައޅުަގނޑުބޭފުޅުންނަށް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުމެއް މިޞްުރގެްްހެޅިފައިވާ

ްމަޖިލީޤާނޫނު ްހާހަދާ ްހިނގި ްދަންނަވައިހުގައި ްދިސާއެއް ްއޮތްްލާނަން. ްހިނގަހިނގާ ްއޯޑަލީ ްރަނގަޅަށް ްމެންބަރަކު ހަމަ

ްތެުދވެ ްް،މަޖިލީހެއްގައި ްފަށައިފި. ްޮގވަން ްއަންަގއިފިބަްނިގ ްރިާޔސަތުން ްމިބަްނގިް،ދެން ްނޫނޭ ތަނުަގއިްްޮގވާކަެށއް

ްޤާނޫނުް ްމި ްޖެހޭނީކީ. ްމަޖިލީހޭ. ްއުޅުްއވަނީހަދާ ްތި ްބޭފުޅާ ްތިމަންނަމެންނަށްްްތި ްއީމާންތެރިކަން ްބޭފުޅާގެ ވުރެްްތި

ްަހމަގައިމު ްކުަރއްވަންހޭ. ްއެކަން ްގޮތުން ްދެއްކުުމގެ ްއެހެނެއްުނާވނޭްވަރުގަަދކަން ްއެނގޭނީްވެސް ްތިމަންނަމެނަށޭ .

ްއޮތް ްވެސް ްޢަޤީދާ ްނަމާދުކުރާްތިމަންނަމެންގެ ްއެހެްނވީމާ، ްވަނީްގޮތް. ްމިް،ނަމަްކަމަށް ްޖެހިފައި ސްކިތް.ްމިހިރީއޭ

ްހިނގާ ްަވޑަިއަގންނަމާ ްމިސްކިތަށް ްވެގެންއަވަހަށް ްކަންތައް ްއެ ްއެގޮތަށް ނޑަްށްށޭ. ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ދިަޔއީ.

ް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްޭމރުމުން ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްވެސް ްއިސްލާަޙީކ ްއިޞްލާެޙއްމި ްްހިމަނާފައިވާ ްރަނގަޅަށްްކަމަށް. ހަމަ

ް ްހަމަޖެހިލައިގެން ްއިޙްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްތިރާމާއެުކގައި ްމާއްދާއެްއގައި ްމަަސއްކަތެްއްް،ކޮށްޓައިްޮއތް ގޯނާކުރުމުގެ
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ނޑަށްްޤަކުރަމުންދާކަންް ދީނަކީްމާއްދީްއެއްެޗއްެގްބޫލުކުރެވެނީްމަތިވެރިްއިސްާލމްއަޅުަގނޑަށްްިމްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއަުޅގަ

ތަންްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީ.ްްބަންނަންްއުޅޭްއިސްލާމްދީންގޮުތގައިްެދކެގެންްްގެކަމެއްާމއްދީްްއީއެް،ގޮތުަގއިްދެެކގެން

ްމި ްކުރެވޭނެްއެހެންވީމާ، ްމިގޮތަށް ްްކަމަކީ ްވެސް ްެއންމެންނަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވެްސ ްމާތްްކަމެއް މި

ނަކީްންރަނގަުޅްވަުރގަދަްޢަޤީދާެއްއގަިއްތިބިްމީހުން.ްމިްދިވެހިާރއްޖޭގެްހުރިހާްއެންމެް،ެވގެންްތިބިްއިސްލާމްދީނަށްްތަބާ

ްއކެިވ.ްވަރަށްްރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއްްދެް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާވާްމީހުންްސްްހަމަްމިފަދަްޢަޤީދާއެއްގައިވެ

ްމާއްދާއާް ްމި ްދިޔައިމަްްމިސާލަކަށް ްރެފަރެންޑަމަކަށް ްވޯެޓއް.ްް،ުގޅިެގން ްިސއްރު ް%ްދެންރެފަރެންޑަމަކީ އ122ްްެހަމަ

ްެއއާ ްނުލިްރެފަރަންޑަމުގައި ްވަނީެއްއގޮތަށް ްކަމަށް ް%ް،ނަމަްބިއްޖެ ްވޯޓ25ްު،ް%22ނޫނިއްޔާ ްނުދީފިެއއާެއއްގޮތަށް

ްވާްކަ ްދެން ްވަނީނަމަ ްްމަށް ްއޮތުމަށް ްދީން ްނޫން ްއިސްލާްމދީން ްރާއްޭޖގައި ްމި ްތާއީދުކުރާޮގތަކީ ްަބޔަުކްތަރުހީ، ބުދޭ

ްއެނގުނީ.ްއެހާ ްއެ ްތިބިކަން ްމަސަހިސާބުން ްބަޔަކު ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޙައްޤު ްމުޅިްމައިނޯރިޓީގެ ްފަށާނެ.ްއަދި އްކަތްކުރަން

ްގޮވާލަމުންްދުނިޔެ ްއެކަމަށް ްވެސް ްފުރުޞަތެއްްއިން ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްމީ ދާނެ.

ްމާއްދާއާހުޅުވަ ްމި ްވެްސ ްޓަކައި ްްއިނުލުމަށް ްބޭނުންވޭ. ްއިލްތިމާސްކުރަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްންނުކުޅުމަށް

އަީކްްަކމެއްްކުރަންްއުޅުނަކަސްްއަދިްނުވާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީްކަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެްެއއްެޗއްްލިޔެގެންްއެކިތަންމެްވަރަ

ްޤާނޫުނއަސާސީް ްބަދަލުކުރަންްްކޯްއޗެއްތޯ؟ ްގޮެތއް ްަރްއޔިތުން ްއެހެްނވީމާ، ްއެްއޗެއް. ްހަދާ ްރަްއޔިތުން އަީކ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީްއެއްބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ްނޯންނާނެ. ްޓަކަްެވސް ްމިްއަށް ްރައްޔިތުން ްނޫން ް.ތިބެނީްެއއް

ްމި ްޤާނޫުނއަސާސީ ްޓަަކއި ްއެްރައްޔިތުންނަށް ްާތކުންތާކުންއޮންނަނީ. ްަކމެއްހެްނވީމާ،ްމީ ނޑަށްްްގެޖެހޭ ްއަުޅގަ ގޮުތގަިއ

ްހަމަް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިލްތިމާސްކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރުމަްށ ްމިގޮތަށް ްކަންކަން ްބާވަތުގެ ްމި ނުފެންނާތީވެ

ްިއޙްްނގަޅަށްރަ ްމާްއދާއާތިހަމަޖެހިލައިގެން ްމި ްއޮތް ްނުކުޅެްރާމާއެކުަގއި ްއިތުރަށް ްް،ނުކޮށްގޯނާ، ޭބއްވުމަށްްނުކޮށްޓައި

ްނިްނމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްްކޮޅުވާަހކައަޅުަގނުޑގެްކުރަމުންްއަޅުަގނޑުްއިލްތިމާސް

ް

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ނާޒިމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމަޑަވެލީް

ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުޑ262ްައާދެ، ްއަށް ް)ށ( ްމާްއދާގެ ހުވަދޫްވަނަ

ނޑުްކުީރަގއިްްހުށަހެޅިގެންްމިައދުްވަކާލާތުކުެރވެމުންްމިްންބަުރްއިޞްލާޙެއްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެ ދަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމާފަ ްއުުތރުވާހަކަދެްއކެިވ ްޢިްއޒަްންނު ްއިމްތިޔާޒުދާއިރާެގ ްމެންބަރު ްއަުޅގަްތްތެރި ްވާހަކަފުޅަށް ނޑުްފަހުމީެގ

ްައޅުަގނ ްއަދި ްަޓކަިއ،ްތާއީދުކުރަން. ްގެނައުމަށް ްބަަދލުތަކެއް ްޮބޑެތި ްދުސްތޫރަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްދެޭކގޮތުަގއި ޑު

ކަަށވަރުވާްންއޮތްްއެނގެން،ްްފުކޮށްްއެބަްރަށްްސާވަވަނަްމާއްދާަގއ12ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްްއެބަ ްވާހަަކއެއް. ްލިޔެފައިވާ ްމުޠުލަޤަށް ްއެއީ ްއަޅުްއޮތް ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްހެޭދްަގނޑުމެން ްޤާނޫނަކުން ވޭ

ްއެބަ ްހުްކަންތައްތައް ްފޮުނވަންޖެހޭ ްހޯދަން ްޚިޔާލު ްރަްއޔިތުންގެ ްއެބަރި. ްޤާނޫނަކުންްކަންތައްތައް ްއަދި ްުހރި. ހެދޭް،
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ނޑުމެންްމިއުޅެނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިސްލާމްދީންްްތަުކގެްދަށުންްވެސްްނުކުރެވޭނެްކަންތައްތަެކއްްއެބައިދުގަވާް ހުރި.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންްހިތަށްްގެންނާތީްވެސްްައޅުަގނޑުްކަންބޮުޑވޭ.ް ިޢއްޒަތްތެިރްގެއްިލގެންްހިނގައިދާެނކަމުގެްބިރުވެރިކަމެއްްއަުޅގަ

ްައޅުަގނުޑމެންްމިްރައީސް. ްއަޅުގަްްކަަމކީ ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްުކޑަުކޑަ ްމިީއކީ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެްންފުންކޮށް

ނުވަސަތޭަކއެއްހާްއަހަުރްްޒަމާންވީ؛މިްކަމެއްްވެސްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްއްލުވާންްއޮތްހަްމިތާނގައިްވާހަކަެދއްިކގެން

ުމސްލިމުްއުއްމަތެްއްޮއެވގެންްްާރއްޖޭަގއި،ްގޮުތަގއިްހިދާޔަތުގެްއަހުލުެވރިންގެމަތިވެިރްދަނީްއިސްލާމްދީުނގެްްވެގެންްމިް

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްހާސްެވގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންކަމަކާއިތޯ ްދީނެއްްއުޅެނީ؟ްްދަނީ. ްއެހެން ްމިނޫން ދިވެހިރާއްޖެ

ްވެ ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްޢާއްމު ްއަދި ްވެސް، ްތެރޭން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް ްއެ ބަހުސްްސް

ނޑުްހުޅުވިގެންުނވާނެ!ްއެީއކީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެްްޤަބޫލުކުރާްމެންއަުޅގަ ްރައީސް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް

ްެއބަްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވާން ްމާއްދާައކަށް ްއޮްތ ްރަްއޔިތުްތަުޅއެުޅވިަފއި ްާރއްޖޭެގ ްއެއީ ްވެްސްޖެހޭ. ްމަޖިލީހުން ންގެ

ްކުޅެިވގެން ްރާއްނުވާނެ! ްވޯޓަްއަދި ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުްނގެ ްގެންގޮްސގެންޭޖގެ ްވެސް ްައޅުަގނޑުކަށް މިްްނުވާނެ!

ގެްމަޖިލީހުންްވެސްްނަމަ.ްާރއްޖޭގެްަރްއޔިތުންްއެގޮތަށްްިލެޔފައިްއޮތްްައދިްއިޞްލާޙުަގއި،ްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރާނަން

ްކުޅެިވގެންނުވާނޭ ްމާއްދާއާ ްހޯދުމި ްޚިޔާުލ ްޢާއްމު ްރާއްޖޭގެ ްއަދި .ް ްވެސް ްވޯޓަކަށް ްމާއްދާގައިމުގެ ްގޮތުްންއޮްމި ންނަ

ްކުެރވިގެން ްްުނވާނެކަންތައް ްގެނެވުނުކަމަށް ްއިޞްލާޙު ްތާއީުދކުރެވުް،ނަމަްމި ނޑަށް ްައޅުަގނޑަްށްއަޅުގަ ނީސް.

ްހިތާމަޔާދާނެފަސޭހަވެގެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް .ް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކުރަން ްޚިޔާލުްެއީކގަިއ ްާޢއްމު ްރައްޔިތުންގެ

ްވޯޓަކަށް ްއެބަްްހޯދުމުގެ ްވިސްނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭނގެްްާދއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑަކަްށ ްނިމިދިޔަްްއެންމެް،ޖެހޭ. ފަހުން

ްހިނގައިިދޔަ ްކަންތައްަތއް ްްއިންތިޚާބުގެ ްރައްޔިތުން ްގިަނ ްރާއްޖޭގެ ްފައިސާގޮތުން ްބަޔަކު ްމަދު ްބުނަމުންދޭ އަށްްްއެބަ

ް ްވާހަކަ. ްިވއްކާ ްނޭނވޯޓު ްައޅުަގނޑަކަށް ްوهللا اعظمގެ. ްރާއްޖޭެގް، ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގައިދިަޔ؛ ްކޮްނގޮތަކަށް އެއީ

ްެއބަ ްަޝއްކު ްރަްއޔިތުން ްމިކަމާްގިނަ ްމިްކުރޭ ްެއހެންވެއްޖެްއޔާ ްރަްއޔިތުންެގްްދޭތެޭރގަ. ްރާއްޭޖގެ ްަކމެއް ޒާުތގެ

ް ްދޫކޮށްލީމާ ްކިހިއަތްމައްޗަށް ްެވގެްނދާނީ؟ދެން ްކަންތައްތައް ްއަޅުްނެއްތޯ ްސުވާލު ްއެބަްމި ްއުފައްދަން ްމިއަދު ނުޑމެން ްގަ

ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުރަްއކާތެރިްޖެހޭ. ްވަރަށް ްމިކަެމއްްމީ ްހާ. ްމި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއޮްތްީއ ލަތުގަިއ

ްޯވޓުްިވއްކާކަުމގެްތަހުމަތުް،ވޯުޓްިވއްާކްޒަާމންްއޮތްްޤައުެމއްަގއިް،ޤައުމެްއގައި ްޒަމާނެއްަގއި،ތައަދި ްއެޅެވެމުންދާ ްކެއް

ްއިސްލާމްދީނާ ްމާތްވެގެްނާވ ްބަލަް،ގޮތުންްބެހޭްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްއޮންނަންޖެހެނީ ްޚިޔާލުްދީން ްޢާއްމު ން

ްވޯޓަށް ްްދޫކޮށްލައިފިްހޯދުމުގެ ްވަނީނަމަ ްރާއްޭޖެގްްޖަމާޢަތުންނާްޒަޔަނިސްޓުކަމަށް ްއައިސް ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުގެ އަދި

ްމި ްތެރޭން ްވޯޓުްރައްޔިތުން ްދީްްދެންެނވި ްފައިސާކޮެޅއް ްމީހުންނަށް ްބަދަލުވާްނ؛ވިްއކާ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމި އަދިްްގެން

ްބަދަލުެވއްޖެ ްގޮތަކަށް ްހިތާމަކުަރންޖެްއެހެން ްެއއީ ްމާނުރައްކާތެިރްކަމެއް.ްއަދި ްއަދި ްއެއީ ްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްނަމަ ހޭ

ްްރައީސް. ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނުކުރަްނ ްތާއީެދއް ްވެސް ްއެްއގޮަތށް އާދެ،ްްގޮތުން؛ްބެހޭްއިސްާލމްދީނާައޅުަގނޑު

ރަްއޔިުތންގެްއަތްމަްއޗަށްްދޫކޮށްލަްންް،ގޮތަށްްްއާއިްަރއްޔިތުންްހިތްތަުކގަިއވާްުކޅެލާްމާތްވެގެްނވާްއިސްލާމްދީނުެގްޢަޤީދާ
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ް ްވެސް ްއަންނާކަށް ްއެކަން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ނުޑްވެސް ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ްތާީއދެއް އަުޅަގނޑު

ްތާ ްމާއްދާ ްމި ްް.ތަޅުައޅުވަންއީދުކުރަނީ 262ްްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްއަދި ްއ12ްެ)ށ(، ްމާއްދާ ްއޮތްްްވަނަ

ްބަޔަކަށް ްއެްއވެސް ްރަްއޔިތުްގޮތަށް ްއަދި ްކުޅެިވގެންނުކުޅެވެން. ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްނުވާނެ. އަދި

ބޮޑެތިްކަންބޮުޑވުންތަްއްްަވރަށްްއަުޅަގނޑުްީމގައިްން.ިވގެންނުވާނެ.ްެއގޮތަށްްތަުޅއަޅުވަވެސްްަރއްޔިަތކަށްްެވސްްކުޅެއެއްް

ްފަާރތްްއެބަ ްބޭުރގެ ްއެއީ ްމިހުރި. ްޓަަކިއ ްހޯދުމަށް ްއެހީ ްްތަކުގެ ްމަކަްއަދިސަރުކާރުން ްހީލަތްތެރިކަުމގެްމިކުާރ ރުވެރި

ްކަމަށް ްްރޭވުމެއް ްއައިސްްްކުރެވޭތުހުމަތުެވސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮތަށް ްގެން ްމިމި ްޑިބޭޓު ްމި ްއެީއ ްމިހާރުްްއުޅެނީ. ދަނީ

ްމި ްކުރަމުން. ްމަޖިލީހުން ްޓްރާންސްލޭޓުރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްޤައުމުތަކުން، ްބޭރު ްދުނިޔޭގެ ްއެބަ ްއެބަކަން ދޭ.ްްކުރަމުން

ދޮރެްއްކުންްކުޑަތާއީުދކުރާްފަރާތްތަްހުއްޓޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްސަރުކާރުގެްބައިނަލްއަޤްވާމީްހުރިހާްފަރާތްތަކުންްކަޅިްއެބަ

ްހުޅުވާަލއި ްދޮރެްއ ްެތރެއަށް ްޑިބޭޓުެގ ްމި ްހުޅުވާލީ. ްމި ްޒަޔަނިސްޓުް، ްބޭުރގެ ްއަދި ްަޓކައި ްތާއީދުހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް

ްކުރާްޖަމާޢަތްތަކާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްސަޕޯޓު ްމީހުންގެ ްނަފުރަތުކުރާ ްއިސްލާމްދީނަށް ްވެސްްްއަދި ްކަމަށް ކަމެއް

ްއެބަް ްަޝއްކު ްޢިއްޒަުއފެދޭ އަޅުަގނޑަށް ްނުވޭ ނުޑްބޭނުމެއް ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްމީ ތްތެރިް.

ްއާދޭ ްވަރަށް ްހަމަ ްމިްހާރައީސް، ްތަޅުްއެކީަގއި ްމާއްދާ ްމި ްލައިދެްއވާށޭއެދެނީ ްއިޞްލާޙެއް ްޓަަކިއ ް،އެޅުވުމަށް

ްވޯޓުްިވއްކާްނަމަ.ްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްއަތްަމއްްކަަމށްްވަނީްއިޞްލާޙުކުރަންްބޭނުންވާ ޒަމާެނއްަގއި،ްއަދިްޯވުޓްޗަށް

ްކޮށްފި ްމިކަން ްޤައުމެއްަގއި ްތިބި ްބަޔަކު ްމަދު ްކޮންމެވެސްްމިް،ނަމަްވިްއކާ ްފަރާތްތަކުން ްނުބައިްްދެންނެވި ްމި ބަޔަކު

ްހިންގައި ްއޮންނާނީޖަރީމާ ްއެޅިަފއި ްވޯޓެއް ްސިއްުރ ްއޮންނާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނިމޭއިުރަގއި ްހިންގައި ްއަދި .ްދާނެ.

ްވެްސް ްއޮންނަން ްދީނެއް ްއެހެން ްބަޔަކުްއިސްލާމްދީންްނޫން ްކޮންމެެވސް ވޯޓުގެްނަތީޖާްނުކުންނައިުރގަިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވޯޓުްފެންނަ ްވަނީްލައިފިކަމަށް ްވަަރށްް،ނަމަްކަމަށް ްްއެއީ ްެއަކމާ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވަނީ.ްނުރައްކާތެރި ނޑު އަޅުގަ

ް ްުނވޭ ްބޭނުމެއް ްޤައުމުގައިދިވެހިރާއްޖޭއަޅުަގނޑު ްމުސްލިމު ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްވެްސ، ްދުވަހަކު ްދީނެއްްްަގއި އެހެން

ްބޭނުންވާ ްވަކާލާތުްއޮންނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޫނން. ްދުވަހަމީހެއް ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގަިއ ްދިރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމާ. ުކްކުރާަނން

ްަވކާލާތު ްއެކަމަށް ްއަުޅގައަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ްމި ްުކރާނަން.ްއަދި ްހަނުޑގެ ނޑުްިމްކުރު ްއަުޅގަ ޔާތުގައި

ްސްްއަދިްއެހެން...ފައިްއޮންނާނީ.ްއެއީްޕާޓީންްކުރިޔައެކަމަށްްަވކާލާތުކޮށް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާދާއިާރގެްެމންބަރުްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުް

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުެރވޭްޝުކުރިއްާޔ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްމި ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް މިއަުދްނެ

މިްްގޮތުންްހައްދުފަހަނައަޅާފައިްތިބިްބަޔަކުްއުޅެނީ.ްދީނީްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްވިސްނަްނޖެހޭްކޮންކަމެއްތޯްކުރެވެންްމި

ް ްގެެންއސަސަރުކާރުގެ ްމިފަދަްް،ފަހަތަށް ްޓަކައި ްރީތިކުރުމަށް ްމޫނުމަތި ްކުރިމަީތގައި ްދުނިޔޭގެ ްހޯދާފައި ވެިރކަން

ްހުށަހެޅީމަމައްސަލަތަ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގްް،އް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްކަންތަކެއް ްބަލައިަގނެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީ
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ް ްަސރީޙަކޮށްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްލިޔެވިފައިް،ވަރަށް ްސާފުކޮށް ްްވަރަށް ްއިސްލާމްދީންްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިވަނީ އޮންނާނީ

ްކަމަށާ ްވެްސްލާމްދީނާއި، ްޤާނޫނެއް ްނުޚިލާފު ްކަމަށާްހެދޭނެސް ްމި، ްޤާނޫްއަދި ްއެންްޑްކަންކަމަކީ ްބްލެކް ނުއަސާސީގެ

ްޢަޤީދާވައިޓްް ްކަންަތއް.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހުރި ްިލޔެފައި ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްބުރޫައރާްކޮށް ނޑުމެންެގްް،ގޮތަށްްއަށް އަުޅގަ

ް ްނިޔަުތގައި ްބަދަލުގެނައުމުގެ ްފިކުރަށް ްވިސްނުމާއި ްކަންތައްތަކަދީނީ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަޖިލީހުންްކީ މި

ްދިވެ ްނޫން. ްކަންތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިބަލައިގަެނވޭނެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތްްހި ްލިޔެވިފައި ްސާފުކޮށް ހިނދު،ްްވަރަށް

ްމުސްލިމަކަށް ްެވއްޖެއްާޔ ްރައްޔިތަކަށް ްއެބަްދިވެހި ްމުސްލިމެއްްވާން ްުނހުރެްގެޖެހޭ. ްސާފުކޮްށްގޮުތގައި ްވަރަށް ވެންޏާ

ްއެނގޭ ްޮގއްސަޔިތެްއކަރައްްްދިވެހިްއެބަ ްމީހަކު ްއެ ްޤަުއމަކަށް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްބޭނުންވާ ްދެން ްދޫކޮށްލާފައި ،ްން

ްހުރިވަޒަްނވެރި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމީ ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތް. ްެވވޭނެ ްމައްސަލަ، ްސައްޙަ ްވަރަށް ްމައްސަލައިަގއިްތަކެއް. މި

ތަްިއސްލާމެްއގެްދީީންއްްނޫން.ްިދވެހިްރަްއޔިތެްއގެްުނވަކުރުމަީކްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްބަލަިއގަނެވޭނެްކަމެއިތުރުްބަހުސް

ދޭތެރޭަގއިްއިތުުރްސުވާެލއްްއުެފއްދުމަކީްއަޅުަގނޑުމެްންކޮށްގެްނވާނެްކަެމއްްނޫން.ްްވަހުދަތާްދޭތެރޭގަިއ،ްދީނީްޢަީޤދާއާ

ް ްޤައުމެއް. ްމުސްލިމު ްދެމިުހންނައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްގޮުތގައި ްމުސްލިމެއް ްވެްސ ްމީހަކީ ްމީހެއް.ްކޮންމެ ްބޭނުންވާނެ ން

ްް،އެހެންވީހިނދު ްމަޖިލީހުަގއި ްދީނާމި ްވާހަކަްބެހޭްމިއަދު ްކަމެއްްގޮތުްނ ްކޮްށގެންވާނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ދެްއކުމަކީ

ްމި ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިްނޫން. ްސަރީޙަ ްބާރާތްކަންކަން ްލިޔެފަ.ްްމިތަކުން އޮތީ

ް ްޞްލާޙުއިއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްދީނީަތކަކީ ްބައިބައިްަކނަޑއެޅިގެން ްމަޖިގޮތުން ްިމ ްޓަަކއި ްހުށަހެޅިގެންވާްކުރުމަށް ލީހަށް

ްއިޞްާލޙު ްއެ ނޑުއިޞްލާޙުތަކެްއ. ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްބަލައިގަެނވޭނެ ްމިްމެނަށް ްވެސް ްދުވަހަކު ްނޫން. ތަކެްއ

ްނުދެ ްފުރުޞަތެއް ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްއިސްލާމްދީން.ްޤައުމުަގއި ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްޤައުމުގައި ްމި ވޭނެ.

ްއު ްރައްޔިތުން ްތަރަހަދިވެހި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްރައްޔިތުްނގެްޅެންޖެހޭނީ ްދިވެހި ްއެއީ ްގޮުތަގ. ްއިސްލާމުންގެ ްތެރޭގަ. އިެގ

އުމަކަްށްގެެނވޭނެްގޮތް.ްވޯެޓއްްަނގަިއގެްންދީންްބަދަލުކުރުމުގެްިސޔާަސތަކީްމިްޤަްދިވެހިްރަްއޔިތުންްޤަޫބލުކުރާް،ޢަޤީދާ

ް ްނޫން. ްޑިމޮކްރެޓިކުސިޔާސަތެއް ްއައިްއސަުއސޫލުްއިސްލާމްދީނުގައި ްހަމަތައް ްްތަކާއި ްޢަޤީދާގެްަވނީ. އިސްލާމްދީނުގެ

ްބިންވަޅުތެރޭ ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްިމ ްމާތްެވގެންާވކަންްް،ނެގިްގައި ްއިންސާނާ ްދުނިޭޔގަިއ ްކަންތައްަތއް. ްހުިރ އަިއއްސަ

ްމީެގްއެ ްރިވެިތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިސްލާމްދީނުގަިއްމި ނޑައެޅިަފއިވޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ްކަ ްކުރިން ްއަހަރު ަތްއްސަތޭކަ

ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްމިްއުސޫލުތައް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްައއިއްސަ ްދުނިޔޭގެްއަށް ްނުޖެހޭ އަދު

ްއެްޖަމުޢިއްޔާތަކުންނާ ްއެހެްންފަރާތްތަކުން ްކިޔަްް،ބުނާްއަދި ްައޑުއަާހކަށް.ްދީީންމިނިވަންކަމޭ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއެ ިއގެން

ްމި ްހެޔޮހިތުްންްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނުއްސުރެ ްކާބަފައިްނގެ ްމީހުންެގ ްއެ ްަރްއޔިތުން ްދިވެހި ްެއއީ ްއިްސލާމްދީނުގަ. ތިބީ

ް ްިމއަދު ްތެރޭގައި ްމިނިވަންކަުމގެ ްއެ ްމިނިވަންކަން. ްދީނީ ްތިބި ްެއްހުރީޤަބޫލުކޮށްގެން ްދިވެިހްރައްޔިަތކު ީއް.ްއެްކޮންމެ

ްއެ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްމަތީގައި ްޢަޤީދާގެ ްމާތްވެގެްނވާ ްދިވެހިްްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެްއވެސް ްެއހެންވީމާ، ތިބީ.

އެއްޮކށްްއިސްލާމްދީންްޤަބޫލުކޮށްގެންްހުރިްދިވެހިްރައްޔިތެއްްނޫން.ްއެްބޭފުޅުންްއިސްލާމްދީންްްރައްޔިތަކީްމަޖުބޫރުކަމާ
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ްއެ ްހެޔޮހިތުްޤަބޫލުކޮށްގެން ްއެތިބީ ްޟަްން. ްނަފުސާއި ްއަމިއްލަ ްއެހެންވީމާ،ްބޭފުޅުންގެ ްޤަބޫލުކުރާތީ. ްއެކަން މީރު

ްދެކޮޅުްދުނިޔޭގެ ްމިކަމަކާ ްޤައުަމުކން ނޑުމެންއެްއވެސް ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެ. ްޖާގައެއް ްިއސްލާމުން.ްހެދޭނެ ނަކީ

ްަކމެްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހުރިހާ ްޤައުމުެގ ްމި ްއިސްލާމްީދން ްދެމިއޮންނާނީ. ްގޮތުަގއިްއިސްލާމްދީން ްއަސްެލއް އްގެ

ް ްއެްއވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން.ްހާބެލިފައިވާނީ. ްއިޞްލާޙެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލެއްަގއި

އިގެްތެރޭަގއިްމިްޤައުމުްނީްއިސްލާމްދީނުގެްރިވެތިްއުސޫލުތަާކއިްއިސްލާމްދީނުގެްތަރަހައަޅުަގނޑުމެންްއަބަުދވެސްްެއދެ

ްދި ްއަންނަްބައްޓަންެވގެން ްބޮުޑވަމުން ްާރއްޖޭަގއި ްޮގވާލަނީ ްވެސް ްޭބފުޅުންނަށް ްދީނީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑު އުން.

އިސްލާމްދީނުެގްް،އެްޒުވާނުންްބޯލަނބައިއިސްލާމްދީނަށްްް،ޒުވާނުންނަށްްއިސްލާމްދީނުގެްރިވެތިްއުސޫލުތައްްދަސްކޮށްދީ

ްމަގު ްއުެޅވޭނެ ްތެރޭގައި ްހުދޫދުގެ ްމާޙަ، ްއެފަދަ ްއުނުވަތަ ްލުތައް ްތަނަވަސްކޮްށދިނުން. ްބޭފުޅުންގެްރާއްޖޭަގއި ބައެއް

ްއުޅޭ ްވިދާްވާހަކަިއަގއިްރާއްޭޖގައިްތަފާުތްޚިޔާލުތައް ނޑުްކަމަށް އެެއއްްޤަބޫލެއްްުނކުރަން.ްްުޅވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަުޅގަ

ްމިއަަދށް ްޓަކަިއ ްފުރިހަމަްއިސްލާމްދީނަށް ްވަކިން ްކަންަތއްް،އަށްްްވުރެ ްދީނީ ްފުޅާކޮްށ ްމިްަވކި ްކުރެވުުންދުވަހެްއ ތައް

ްދި ްއަިއއްަސއެއްޤައުމުގެ ްތެޭރގައި ްތާރީުޚގެ ްމާތްވެގެްނާވްްގު ްހަމަ ްވެސް ްދިވެހިންނަކީ ްހުރިހާ ްެއހެންވީމާ، ނެތް.

ްތަރަހައިސްލާ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްދެމިއޮންނާނީްމްދީނުގަިއ، ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަބަުދވެސް ްބޭފުޅުން. ްިތްއބެވި ްތެރޭަގއި ިއގެ

ިމްއިޞްލާޙަީކްއަުޅަގނޑުްވެްސްހަމަްޤަބޫލުކުރާނެްއިޞްލާެޙއްްނޫން.ްމިްއިޞްލާޙަށްްމިް،ްވީމާ.ްއެހެންއިސްލާމްދީން

ނޑުމެންްއުއްމީދުކުރަނީްއަބަދުެވްސް ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ މަޖިލީހުގައިްވާހަކަދެްއކުމަކީްައޅުގަ

ްމާ ްތަރަހައެދެނީ ްއިސްާލމްދީނުގެ ްޝުކުރިއްާޔްްއިގެތްވެގެްނވާ ްދެމިތިބުން. ްަރއްޔިުތން ްދިވެހި ްއެންމެހައި ތެޭރގަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

 މުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްސިޔާމުދާއިރާގެްމެންބަރުްމީދޫް

822ް،922ްް،ވަންދެންްގިނަްދުވަސްަތކެއްްއަކީްވަރަށްް.ްއާދެ،ްިދވެހިރާްއޖެبركاتّالو عهيكى ورحًت هللا وانس  ް`

ް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްވަންދެން ްއަހަރު ްޤަުއމެއް. ްލިިބގެންާވ ްސައްަތއިްންމާތްކަން ްލިބިގެންވަީނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އަިދ

ްދުނިޔެ ްުމޅި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމީ ްދަރަޖަ. ްޤައުެމއްެގ ްމުސްލިމު ްބަލައިްސައްތަ ްއަށް ްޚާއްޞަްްވެސްްާލއިުރގަިއ ްވަރަށް

ް ްޮއއިވަރާްދަރަޖައެއް. ްދުނިޔޭގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެދިވެހިްއިއެހެންނަމަވެސް ްގޮާތ، ްދާ ްކަންތައްަތއް ްއިއޮިއވަރާްާރއްޖޭގެ

ްދާ ްއުނދަގޫަތއްްްއަށްްދިވެހިާރއްޖެްގޮާތ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްސިޔާީސްމަްސރަޙު ްބޮޑެިތ ްބޮޑު ްނުަހނު ްޤައުމުތަުކގެ ބޭރުެގ

ްއަ ްކުރިމަތިެވގެންދާޖެއްސުންތައް ްފިއްތުންތައް ްއެހާމެ ްވަރަްށްް،ހިނދުްދި ްިއސްލާމްދީނަށް ްމާތްެވެގންވާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމި ްވެސް ްނިސްބަތުން ްދުނިޭޔގެ ްގޮންޖެހުންތައް ްއަޅުްްބޮޑެތި ްއަދި ްއަންނަމުން. ްއެންމެންްަދނީ ްޤައުމުގެ ަގނޑުމެން

ްއަމިހާ ްއާރާހިސާބަށް ްަޤއުމު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެންމެްް،ސްުތވެއިސް ްމޮޅަށް ްއެންމެ ްަރއްޔިުތން ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަޅުގަްްއުފާވެރިކަމާ ްވެގެންދިަޔއީ ްޙަޤީޤަތަކަށް ްދިރިުއޅުމުެގ ްއެކު ްނޑުމެންނަށް ްވަތަޢާهللا ްދެއްވާފަސުްބޙާނަޙޫ ިއާވްލާ
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ނޑުމެންްއެބަްއިސްލާމްދީން.ްއެހެންވީމާ، ދާްްތައްަތއްްމިޖެހޭްދުނިޔޭގެްއޮިއވަރާްއަދިްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްކަންްައޅުގަ

ްއޮންނަންޖެ ްާރއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމުސްލިމުގޮތުން ްސައްަތ ްސަްއތައިން ްކަންްްހޭނީ ްގޮތުަގއި ޤައުމެްއގެ

ްއެބަ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނިންމަން. ްއިޞްލާޙުްއަދު ްމި ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙު މި

ޖެހޭްއެްއިޞްލާޙުްއަދިްއެއަްށވުެރްްޞްލާޙުްބަލަިއގަނެފައިްައޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭ.ްއިްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަންނަންްއެބަ

ްގޮތެއް ްރަނގަޅުހަރުދަނާ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްމަތިން ްވެސްްގެ ްމަޖިލީހަށް ްަރްއޔިތުންގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ، ކުރުމަށް.

ްވޯޓުލަިއގެންއިސްލާ ްދީނެއް ްއެހެްނ ްނޫން ްދިވެހިާރްއޖޭްމްދީން ްނުކުެރވޭނެ. ްރަްއޔިތުންްބަަދލެއް ްއެންމެހަިއ ގެ

ްވޯޓު ްއެހެންަލިއގެބޭނުންވިޔަސް ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްކުރެވިގެންްްނެއް ްބަދަލެއް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްދީނަކަށް ްއަދި ނުވާނެ.

ްއެ ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްއިްސލާމްދީން ްވެސް ްކޯޓަކުން ްމަތީ ްއެންމެ ްއަދި ްކޯޓަކުން ްބާރުައޅަިއގެްންްސުޕްރީމް މީހުން

ްދީނެއް ްޤައުމުގަްއެހެން ްބާރުއަަޅއިގެންމި ްއޮތުމަކަށް ްތިންް،ްުނވޭނެ.ްއެހެންވީމާއި ްބުނެވިދިޔަ ްބަލައިގަެނ،ްމި ްމާއްދާ މި

ްބަލައި، ްމަްއޗަށް ްވެސްްނުކުތާގެ ްކޯޓަކަށް ްޝަީރޢަތުގެ ްއެްއވެސް ްވެސްް،ިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަކަށް ް،ަރްއޔިތުންގެ

ދިނުމުގެްބާރުްނެްތްދީނެއްްމިްތަނަށްްއައުމުގެްހުއްދަންްނޫންްއެހެންްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަކަްށްވެސްްިއސްލާމްދީ

ްލިޔަ ްމިއަދު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްމަޖުބޫރުވޭ.ްސަބަަބކަށްކަމަށް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިވެހިާރއްޖެްން އަށްްްވަނީ

ްމިއަދުްކުރިމަތިވަމުންިދވެހިރާއްޖޭެގްމަސްވެރިންް،އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިމަިތވެެގންދިޔަްބޭރުގެްނުޫފޒުތައް ާދްްމިްނަށް

ްއޭް،ނުފޫޒުތައް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތެޭރގައި ްެއބަގެ ްދިވެްޤަބޫލުކުރަން ްއިއްތިހާޖެހޭ ްޔޫރަޕު ްޑިއުޓީ ްއޮްތ ދުންްހިރާއްޖެއަށް

ްމި ނޑާލަން ްދިވެްކަ ްީކއްެވގެންތޯ؟ ްޖެހުނީ ްފުުރޞަތުއިހިރާއްޭޖގަިއ ްއުޅުުމގެ ްދީނަކަށް ްުތރު ްެއގޮތަށްްނެތިގެން. ހަމަ

ްދީންތަކުންއަ ްޣައިރު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްިފްއތުންތެރިކަން ްމިކަހަލަ ްް،ޅުަގނޑުމެން ޤައުމުތަކުންްްމުސްލިމުޣަިއރު

ނޑުމެންގެްމަޖިލީހުންްއެބަްނިންމަންޖެހޭ.ްްކަމުގައިްއަޅުަގނޑުމެންނާްދިމާއަށްްއަންނަ ވާނަމަްމިފަދަްކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްބިރުދައްަކއިްފި ްރައްޔިތުންފަގީރުކަް،ގެންއްތަިއގެން، ްދިވެހި ްބިރުދަްއކަިއގެްނ ްަފގީރުވާެނކަމުގެ ްދައްަކިއގެން، ބިރެއްްްން

ްފުރުޞަ ްދީނަކަށް ްއިތުރު ްފިޔަަވިއ ްއިސްލާމްދީން ްރައްޔިުތންނެއް ްދިވެހި ނޑުމެންެގްނުގަންނާނެ. ްއަުޅގަ ްނުދޭނެ. ތެއް

ްމިލޭ ްެއްއވެްްކޮށާލަން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްމަސައްްތިބީ ްބަޔަކު ްޖާނާްކަތްކުރަންޏާމު.ސް ިއްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްލެް،މާލުން ނޑުމެން ްއެްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖިހާދުވާނެ ްބަަޔކުްްއިން ްއެްއވެސް ްމިތާނގައި ްގޮތަކަްށ ނޫން

ްކަމަށް ނޑުމެްމަސައްކަތްކުރާ ްއަުޅގަ ްޙައްޤު. ްއުފެދުމުގެ ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްމީ، ްއުފައްަދއި،ވަްނޏާމު. ްްނގެ

ްޙައްުޤެވެގންއަޅުަގނޑުމެން ްުއޅެންްނަށް ްިއސްލާމްދީނަށް ްއެހެް.ވަނީ ްނެތްކަން ްދީނެއް ްަޙްއޤު ްެއްއވެސް هللاްން

ްވަތަޢާ ްއަންގަވާފަްލާސުބްޙާނަހޫ ްއެހެްނވީމާވަނީ .ް ްޤަބޫލު، ްއެބަ ްއެންމެންއަުޅަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްކުރަންޖެހޭ

ް ްއެބަވެސް ްކުޅެްޤަބޫލުކުރަން ްިއސްލާމްދީނާ ްއެބަ ްމިއަދު ްުއޅޭޖެހޭ ްއެބަ ްބަޔަކު ްފުރުން ްއެ ނޑުމެންްކަން. ްއަުޅގަ ޞަތު

ްތަޅުލައި،ްބޮޑު ްފުރުަޞތު ްބަންދުކުަރންޖެހޭއަޅުްލަިއ،ްަތޅުދީގެންނުވާނެކަން.ްއެ ްއެބަ ްعهيكىްوانسالوކަން.ްަގނޑުމެން

ް.وبركاتّްهللاްورحًت
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ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްދިވެހިރާއް. ًٍ انرحيىبسى هللا انرح ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށާޝުކުރިއްާޔ ްއިސްލާމްދީން ްދީނަކީ އަިދްްޭޖގެ

ްމަސްް ްމައިަގނޑު ްޤާނޫނުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްދައިސްލާމްދީނަކީ ްޤާނޫނުައސާީސެގ ްއެބ12ްްަރުކަމުގައި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ނޑުެމންގެްތެރޭަގއިްނުތަވަްސކަމެއްްްއަށްްހުށަހެޅިފައިާވްއިްޞލާޙުގެްބުނެފައިވޭ.ްމިއަދުްޤާނޫނުައާސސީ ސަބަބުންްއަުޅގަ

ްއެބަ ްސަބަބުތަެކއް ްއުފެދޭ. ްަރީއސް.ްއެބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮްތްްހުރި ްބުނެފައި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި

ްވާހަކައެްވާހަކަ ްނޯންނާނެ ްދީނެއް ްނޫން ްއިްސލާމްދީން ްދިވެހިާރއްޖެ ްޢައާްއް ްއެއްެވސް ްޚިލާފު ްއެއާ މަލެއްްއި

ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްޖޭަގއިްނުގެންނެވޭނެްވާހަކަ.ްޢާއްވެހިރާއްދި ްޯވޓެއްްރައްޔިތުްނގެ ްމުްރައްޔިތުންގެ ްއަިދްގެން ވިަޔސް

ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ްތަސްދީޤުކޮށްގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިޔަސްްްކަމުަގއިނުކޮށް، ްމިޢާއް، ްވޯަޓކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމު

ް ްގޮއްސި ްވޯްކަމުަގއިތަން ްއެ ްއިސްލާމްދީވަންޏާ ްބޭރުގެ ްރާއްޖޭގައިޓަށް ްދީންތައް ްއެހެން ްނޫން ތަޢާރަފުކުރަްންްން

ްފަރާތްތަކުން ްއިސްލާމްދީް،ބޭނުންވާ ްއެ ްޕްރޮމޯޓުއަދި ްދީންތައް ްއެހެން ްނޫން ްފަރާތްތަކުންްން ްމަސައްކަތްކުރާ ކުރަން

ސައްކަތްތައްްމަްފުރުޞަތުްހޯދުމަށްް،ށްްމަގުްހޯދުމަށްއަށްްައއިސްްރާއްޭޖގަިއްއިސްލާމްދީންްނޫންްއެހެންްދީނަްރާއްޖެ

ނޑުމެންގެްާރއްޖޭަގއިްޢާްއމުްވޯޓެްއގެްތެޭރގަިއްްތެެރއިންކުރަމުންދާނެ.ްއޭގެ މީހުންްެއއަށްްތާއީުދކުިރ2ްް،ް%1%ައޅުގަ

ްއެ ްިވޔަސް ްޕްރޮެޑކްޓުްކަމުގަިއ ްރައިޓްސް ްއެމީހުންެގ ްޖަމުޢިކުރުމަްށ ްޖަމާޢަިކއެކި ްރާއްޖެއްޔާަތކުންނާިއ އަށްްްތަކުން

ްއެފުއްމައި ްޢަމީހުްލާނެ. ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްފަށައި،ޤީދާން ްސުވާލުއުފައްދަން ްމެދު ްްއެްާއ ދީނުގެްމީހުންނަށް

ްހޯދަ ްމަސައްކަތްމިނިވަންކަން ްކަމެްއ.ްއިދިނުމަށް ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަށް ްމީ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށާނެ. ކުަރއްވަްނ

ްއަ ްޮގތުގަިއ، ްޤަބޫލުކުރާ ްވާހަކަެއއްްައޅުގަްޅުަގނޑުމެން ްއެްއވެސް ްިޚލާފަށް ްއިސްލާމްދީނާ ްގޮުތގައި ްޤަބުޫލކުާރ ނޑު

ްޚިލާފުވާ ްް،ގޮތަށްްއިސްލާމްދީނާ ްއިސްލާމްދީން ްވެސްްއަދި ްލިޔަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްދީނެއް ް،އެހެން

ނޑުމެންްެއްފުރުޞަތުދޭަކށްްޤާނޫނެއްގަިއްލިޔަން ްވެްސްކުެރވެންޖެހޭްކަމެއްްބޭނުމެއްްނޫން.ްެއްޑިބޭެޓއްްްވެްސްައޅުގަ

ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްއިޞްްނޫން ްެއއީްއެފަދަ ްިވޔަސް، ްއަިއކަމުަގއި ްޓީމުންނާއިްްގެމިތާްލާޙެްއ ޤާނޫނީ

ްމަޖިލީހު ްއިދާރާްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންގެްވާހަކަްގެ ްބަލައިގަެނވޭނެްއިޞްލާޙެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ވަަނ12ްްއަކީްްއިންްވެސް

ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހަްރަންކުމާއްދާ ްރަްއޔިތުންެގ ްމި ްދުނިޭޔެގްހުށައެއްނޭޅޭނޭ ްހިނގާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކަށް.

ް ްތަޢާރަފުކުރާ ްދީްނތައް ްއެހެން ްމިކަންކޮޅުތަުކގަިއ ްަބލައިްމީހުން ްގޮތް ްކުރާ ްއަކަންތައްތަްއ ނޑުމެންނަށްްލަމާ، ުޅގަ

ްޔަހޫ ްއެފެންނަނީ ްމީހުން ްޕްޮރމޯޓުްދީންތަކުގެ ްދީން ްވަންނަމުންދާްްކުރަންމީހުންގެ ްތެެރއަށް ްަޤއުމުތަކުގެ އިސްލާމް

ނިޑވަެޅއްގަް ްދަ ްދަށްވެފައިވާ ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްމަންޒަރު. ްނޭނގޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްޔަހޫދީއި

އްްވެސް.ްގުިޅގެންްހުށަހަޅާފައިްއޮްތްއިޞްލާޙެއްްކަމެްރިްދޭންްބުނެގެންްއެްފަރާތްތަކާދީންތަކުންްދިވެހިްސަރުކާރަށްްލާ

ްރާއްޖޭަގއި ްދީފައި ްޑޮލަރު ްމިލިއަން ްސަތޭކަ ްވަކާލާތުްއެްދުއިސައްަތ،ްތިން ްމިކަމާ ްހޯދުމަށްްމީހުންނަށް ްމަެގއް ކުރެވޭނެ
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ްއަހުށަހަ ްކަމަށް ްއިޞްލާެޙްއ ްއޮތް ްޤަޅާފައި ނޑު ްރައީސް.ުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުރައްކާތެިރްްބޫލުުކރަނީ. ްވަރަށް މީ

ްމިހިނދުން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންްއިޞްލާޙެއް. ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނބުރާްް،މިހިނދަށް ްއިޞްލާޙު މި

ްވާަހކައިސްލާމްދީް.ގެންދަވާށޭ ްދީނެއްެގ ްއެހެން ްޫނން ްރަްކަށްްދައްކާން ްފުރުޞަތުމި ްަމޖިލީހުން ވެސްްްްއޔިތުންގެ

ްދީގެންނުވާނޭ ްމާްއދ12ްާ. ްކުޅެންްްއާވަަނ ްނުވާނޭ.، ްެވސް ްމަްއަތްެލިވގެން ްަރއްޔިތުްނެގ ްކޮމިޓީމި ްޤާނޫނީ ންްޖިލީހުގެ

ްގޮތަކަްށްބަދަލުކުރުމަށް ްެއްނޫން ްާމއްދާ ްމި ްވެސް ްފަރާތަުކން ްެއްނޫން ްއަދި ްމާއްދާް،ވެސް ްއިޞްލާޙެއްްްއެ ްމިްއަށް

ިއްސލާމްދީނާްޚިލާފުްކަމެއް.ްއެއީ،ްކުރެވޭނެްކަެމއްްެވސްްނޫން.ްްބަލައިގަެނވޭނެްގޮަތކީްެވސްްެއއީތަނަށްްހުށަހެޅިގެންް

ްުޝކުރިްއާޔްް،އެހެންކަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނޯންނާނެ. ްގޮެތއް ްެއއްވެްސ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ްިއތުރަށް ްމާއްދާ މި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތް ްމިހާޝުކުރިއްޔާ ްބަހުސް ްއާދެ! ްަރއީސް. ްއެދިވަަޑިއގެންނެވިތެރި ްފުރުޞަތަްށ ްދިޔައިރު ހުރިހާްްހިސާބަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވައިމެންބަރުންނަ ްމިްށް ްފަހުްމިހާރު ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްކުޑަހުވަދޫްނިމުނީ. ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ބަސް

ްމަދުްއާމިރަށްްއަރުވަން.ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދާއި

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްގޮުތގަިއ4ްްއަށް ްއިޞްލާޙުގެ ވަނަ

ްހުށަހެޅި ްމި ްމިހާތަނަށް ްރާއްޖޭަގއ4ްިްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާަޙީކ ާރއްޖޭެގްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްގެްޖުމްހޫރިއްޔާްް؛ވަނަ

ްއިސް ްދީނަކީ ްބަޔާންކޮށްދައުލަތުގެ ްކަމަށް ްމާއްދާލާމްދީން ްްފައިވާ ްގުޅޭްްމާޔަތްދިނުމަށްްހިއަށް ްބިލަކާ ްހުށަހެޅި ޓަކައި

ްމެންބަ ްއެިކއެކި ްޝުޢޫރުތަކާގޮތުން ްފާޅުކޮށްފަިއވާ ްދަންނަވާނީ،ްއަޅުަގންރުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކިތަންމެްގުޭޅްގޮތުން ޑުމެން

ްވާަހކަ ްބަހުންގޮތަކަށް ްސާފު ްނަަމެވސް ްހުދުންކަޅާް،ދެއްކި ްކަންތައްަތކެްއި ްތަފާތުްލިޔެފައިވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއ

ްދެްއކެިވް ްބޭބޭފުޅުން ްެއކިއެކި ްބިުލގައި ްއާދެ، ްުނދެއްކޭނެ. ްވާހަަކއެއް ްއެ ްގޮތަކަށް ްތަފާުތ ްމާނަކޮށްގެން ގޮތަކަށް

ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްމި ްތާއީދުކޮށް ްބިލު ްމި ްއަދި ްހާލުގައި ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްައޅުަގނޑު ޓަކައިްްވާހަކަތަކަށް

ްހާލުަގއިދެއްކެ ްޝުކުރުދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަތަކަށް ްް؛ވި ްއިދިކޮޅަށްް،އެއާެއކުހަމައަދި ްމިއާ ނޑައެިޅގެން ،ްކަ

ްވާހަކަ ްމިއަށް ްބޭފުޅުންގެރޯނުބައިކޮށް ްއިޙްްެދއްެކވި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ނުޑްވިސްނުމަްށ ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ތިރާމުކުރާ

ްގެންނަ ްަޤއުމަށް ްމި ްއިޞްލާުޙތައް ްމިފަދަ ްދެންމެދަންނަވާނީ ްސަބަބު ްޙަޤީޤީ ްިޢއްޒަތްތެރިްް،ންެޖހޭ ްދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެންެގްކަންބޮޑުވުންތަެކއްްހުރިްކަންްވިދާޅުެވއްޖެ.ްއިނގޭތޯްމިް މެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުަގއިްވެްސްވިދާޅުެވއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެންދަންނަވަނީ ްލިބޭ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހިތްހަމަޖުމަކީްއެންމެ ްބޮޑު މެ
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ްޤާ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނޑުޖެހިދިވެހި ްތަްއގަ ްލާޖައްސައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދިވެހިްނޫނުއަސާސީަގއި ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް ްއޮތް ފައި

ޚިލާފަށްްެއއްެވސްްޤާނޫނެއްްނުހެދޭނެްކަމަށްްްއަދިްއިސްލާމްދީނުަގއިްއަސްލަކާދައުލަތުގެްދީނަކީްއިސްލާމްދީްންކަމަށް.ް

ްބަޔާންެވގެންވ274ްޭްބަޔާންކޮށް ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ްއިސްލާމްދީނުގެްްވަނަ ްއަދި ްޝަރީޢަތާ އިސްލާމީ

ްކޮބައިް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްއަސްލުތަކަކީ ްފުރިހަމަ ްމާނަކޮށްދީފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއގަިއްމީްކަން. ްއެހެންވީމާ،ްިމފަދަ .

ްވީހިނދު ްަބޔާންކޮށްފައި ްވާހަކަ ްދާންްިއސްް،އިސްލާމްދީނުގެ ްގޮތަްށ ްދާނެ ްމާއްދާ ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްވާހަކަ ލާމްދީނުގެ

ްއޮވެް ްގޮތަށް ްބަދަލުކުރެވޭ ްބޭނުންވީމާ ްމެންބަރުން ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނިމިގެންދިޔުމަކީް،ްދޫކޮށްލާފައި ިމްމަޖިލިސް

ްހަމަގަް ްްއިމުއަޅުަގނޑުމެން ްހަށީގައި ްުފރުޞަތުނަފުރާެވސް ްނުވާތީެވ،ހުއްޓާ ްކަމަކަށް ްއިޞްލާުޙްްދޭނެ ްމި ނޑު އަުޅގަ

ނޑުްމިްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަކީްހެޔޮްނިޔަުތގަިއްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހުިރހާްމެންބަރުންްބަލައިގަންނަް ހުށަހެޅީ.ްއަޅުގަ

ްއެް،ނަމަްވަނީްކަމަށް ްޙަބޭފުޅުންނަްމީ ްފޮނިމީރުކަން ްއެކަމުގެ ްވެސް ްދެކިށް ްކަމުގައި ްބިލެއް ްލިބޭނެ ގެްންޤީޤަތުގައި

ްތާއީ ްލާޒިމުުކރާމިއަށް ްްދުކުރަްނ ްބިލެއް. ްވިާދޅުިވއިރުަބއެްއ ްވާހަކަ ްަފއިާސގެ ްވާހަކަފުުޅގައި ނުޑްް،ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ްމި ްފަިއސާ ްބަޔަކު ްކެްމޕޭނުކުރުމަށްްދަންނަވާނީ ްހޯދަިއގެން ްކުިރޔޭްތަނުގައި ްމަަސއްަކތްތަކެއް ތަނުަގއިްްމިްޓަކައި

ްފުރުޞަތުދިނު ްދީންތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްވަރަށްްް.ޓަކައިްމަށްްއިސްލާމްދީން ްމީހުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރި ްެއ ްެއގޮތަށް

ްިއޞްލާޙު ްމާއްދާ ްމި ްދެްއިކްއުނދަޫގވާނެ ްއެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްފައިާސއާ ްއެހެންވީމާ، ްތަުޅއެޅުވީމަ. ްގޮތަށް ނުކުރެވޭ

ްރޯބުހު ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެްތާންވާހަކަތަަކކީ ްވާހަކަތަކެކޭ. ްފިކުުރގައިްއްބައެްދޮގު ްލާްމިް،ގެ ްފިކުރުްތަނުގައި ދީނީ

ްބޭބޭފުޅުންނޭްއިމުކުރުމަށްޤާ ްހުރި ްަޝއުޤުވެިރކަން ްރަނގަޅަްށްް.ޓަަކއި ްވަރަށް ްރައްޔިތުްނނަށް މިއަދު

ްފަހަރެއްަގއި ްއަުޅަގނޑު ްކައިރީްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްރައްޔިތުން ްނޫޅެން ްމިްވެސް ްންްއޮންނަްތަނުގައިްއަހަިއގެން

ްއިސްލާމްދީންތޯ ްދީނަކީ ްއެްނޫންތޯް،ބޭނުންވާ ްބަދަލުކުެރވޭެންް؟ވެސްަތކަށްއެއްގޮހުމަކަށް ްދީން ްައޅުަގނޑުގެ ނެތް.

ްއި ްމާތްެވގެންާވ ްމިހުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުހުންނާނެ. ްމީހަކު ނޑަްއެްއވެސް ްއަުޅގަ ްމަީތގަ. ްހަމަތަކުގެ ކީްސްލާމްދީނުެގ

ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްނޫން. ްމީހެއް ްޤަބޫުލކުރާނެ ްވެސް ްދުވަހަކު ްދީނެއް ްއެހެން ްނޫން ްްއިސްލާމްދީން ްމާއްދާ އަކީްމި

ނޑުމެންނަށްްމާތްވެގެންދާްއިސްލާްމދީންްއެންމެްރިވެތިްދީނެްއެގްްކޮންމެހެންްލިޔަން ވެސްްޖެހޭްމާއްދާއެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއޮތްހާ ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްއިާލހީ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ް،ްހިނދަކުްގޮތުަގއި ްނައްތައި ްޤާނޫނު ވެްސްއަދި

ްއޮ ްމީހަކު ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްލެވޭނެ ްވާހަކަ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަްށ ތް

ްާމއްދާްބަޔާންކޮށްފައި ްއެ ްގޮތަށްްވީހިނދު ްދޭހަވާ ްކަމަށް ްމާއްދާއެއް ްލިބިގެްނވާންޖެހޭނެ ްހިމާޔަތް ްޮބޑަށް ްއެންމެ ް،ައކީ

ްއަޅު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅި ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްއެގޮތަށް ްއެކިއެިކްނުވަތަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހިތާމަކުރަމޭ ްހަމަ ަގނޑު

ްގޮތްގޮތަށްްެދއްިކްވާހަކަަތކަށް.ްއަދިްހަމަެއއާެއކު،ްމީދޫްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްެއްވިދާުޅވިްފަދައިންްމިްާމއްދާ

ްރައްޔިތަކު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނުޤަބޫލުިވޔަްސ، ްރައްޔިތަކު ްއެންެމ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްނުޤަބޫުލވިޔަސްްއަކީ

ްެވގެންްއިޞްލާޙުގެެނވޭނެ ްކަމުގަިއ ްެއހެންވީމާ،މާއްދާެއްއ ނޑުްނުވާނެ. ްހުށަހަޅާްއަުޅގަ ްހަމަްް،ލަންެވސް ްބިލު މި
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ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުށަް.ދެންނެވިންހުށަހަޅަމުން ްއޮތްމި ްގެނެވޭްްހަޅާފައި ްފުރިހަމަކަމެއް ްިއތުރު ްމިއަށް ްހުށަހެޅުމަކީ

ް،ތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުގައިްވިާދޅުވެއްޖެްމިވެނިްެއވެނިްގޮތަަކށްްމިްއިޞްލާޙުްއޮތްްނަމައަދިްބައެއްްޢިއްޒަތްް،ނަމަ

ްކުރީމުހޭތިމަން ްކަމެއް ްއެބަްނަމެންްމިވެނި ްއަދިވެސް ްފުރުޞަތު ްދަންނަވާީންއެ ނޑު ްމަރުޙަލާގައިްް.ްއަޅުގަ އޮތޭ.ްކޮމިޓީ

ްޤާނޫނަކަށް ްއަދި ްބިލު ްމަރުޙަލާްވެގެންދަނީކީްމި ްއިޞްލާނޫން.ްކޮމިޓީ ްމި ްކޮމިީޓގައި ްމިއަށްވުރެގައި އަށްްްފުރިހަމަްްޙު

ްާމއްދާ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްވާހަކަ ްއިްސލާމްދީނުގެ ްމި ްނުޤަބޫލުވިޔަސް ްރައްޔިަތކު ްއެންމެ ްއެްއވެްސްްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަކީ

ްމާއްދާއެ ްއިޞްލާޙުނުކުެރވޭެނ ނަޑއެޅިގެންިދޔުހާލެއްގަިއ ްކަ ްގޮުތގައި ްކޮންމެްއގެ ްިމއަދު ްެއއީ ްކަމެއްްމަކީ ްމުހިއްމު ހެން

ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލާޒިމުްހެންކަމަށް ްއެނގިއްޖެ.ްްކުރަން ްގޮތުން ްހުރި ްފިުކރު ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ްކަމަށް ކަމެއް

ްފިކުރު ްއުޅޭލާދީނީ ްޤައުމުގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްމިގެ ްވާހަކަތަކުން ްބާވަތުގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަީންްކަން އޮތް

ްކަންބޮޑު ްމީ ްމައްސަލައެްއްފެންނަމުން. ްވެސް ްބަހުސްކުެރެވންޖެހޭނެ ްހާލަތެއްގައި ްއެްއެވސް ްމީ ްމައްސަލައެއް. ވާންޖެހޭ

ނޑުްހުށަހެޅުމާ މިްބިލުްމިއަށްވުރެންްފުރިހަމަކޮށްްއަުޅަގނޑުމެންްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްް،އެއްކޮށްްްނޫން.ްމިްބިލުްއަޅުގަ

ްރައްޔިުތންނަށް ްމި ްްމެންބަރުންްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޚްލާސްތެރިކަމާޓަކައި ްކަމެއް.ްްކޮށްދޭން ްލާޒިމުކުރާ އެުކްކޮށްދޭ

ނޑުްދަްނނަވާނީްމިްބިލުްބަލައިގަނެްއެހެންކަމުން، ްފުރިހަމަްްހަމަްއެްވާހަކަތަކުަގއިްވިދާުޅިވްގޮތަށްްމިއަށްވުރެ،ްއަުޅގަ

ްގެނެސްް ްބިލަށް ްމި ްމާއްދާްް،ކަމެއް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްވާހަކަ ްހާލަތެްއގަިއްްިދވެހިރާއްޖޭެގްއިސްލާމްދީނުގެ ްެއްއވެސް އަށް

ްނުކުޅެވޭްގޮތަށްްމިްއިޞްލާޙުްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބިލުގެ ްމި ްހިސާބުން ްމި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހުމުެގްްއިބްތިދާއީޝުކުރިއްޔާ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިމުނީ. ބަހުސް

ްމި ްއިށީްވަގުުތަގއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯޓަކަށް ްފެނޭތޯ ްބަލަިއަގންނަން ނދެވަަޑއިގެްންބިލު

ްޗެކުް ްޖައްަސވަިއ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކާޑުކޮުޅ ްއިށީނދެވަަޑއިްްކޮްށލަދެއްވާ. ްމެންބަރުން ްކާުޑކޮުޅްޢިއްޒަތްތެރި ގެން

ްްޗެކްކޮށްލަެދއްވާ!

ް

ްންްހުވޯޓަށްްއެްވޯޓަށްްއަހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްް.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމިހާރު ްއެޖެންޑާްއަޅުަގނޑު ްއެއީ،12ްްނަންބަރުްދަނީ ްްއަށް. ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއަހުމަށް ްއަހަން.ްވޯޓަށް ވޯޓަށް

ްދަންނަވައިް ްފުރަތަމަްއަޅުަގނުޑްފުރަތަމަ ްކަންކަމުެގްލިސްެޓއް.ްއަޅުަގނުޑްއެންމެ ްވޯޓަްށްއެހުމަްށްހުރި ްމިއަދު ލާނަން

ނަވީްތަޢުލީމުގެްމަރުޙަލާގައި،ްސާްޙަލާގައްާޔއިށާްތަޢުލީމުގެްމަރުފަްވެހިްރާްއޖޭގެްތަޢުލީމީްނިޒާމުގެވޯޓަށްްދަންނަވާނީްދި
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ްކަމަށް ްމާއްދާއެއް ްމަޖުބޫރު ްެއއީ ްޤުރުއާން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްްކީރިތި ްގޮތުން ްގުޅޭ ނަޑއެޅުމާ ްކަ ްމަންހަޖުގައި ޤައުމީ

ވޯޓަށްްއަހާނީްޤަރާރު،ްޤައުމީްތަރައްީޤގެްކޮިމޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންެމވިްގޮުތގެްރިޕޯޓަށް.ްެދވަނަްައށްްއަޅުަގނޑުް

ް ްނަންބަރު ްދ2229/5ްަޤާނޫނު ްބިލު؛ެއއްގަމު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްކޮމިޓީްންްތުރުފަތުރުގެ ްތަރައްޤީގެ ޤައުމީ

ްދާއިރާގެް ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަހާނީ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށ ްތިންވަނަ ްރިޕޯޓަށް. ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

ްއިމްތި ްމެންބަރު ްފަހުމީޢިއްޒަތްތެރި ްްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްާޔޒު ްނަންބަރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގ68/12ްްެޤާނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭގެ

ް ްއިޞްލާޙ4ްްުޗެޕްޓަރު ްދަންނަވަނީްއަށް ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން، ްވޯޓަށް. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ެގނައުމުގެ

ްކަްނކަ ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްވޯޓާ ްތެރެިއން ްމަަސއްކަުތގެ ްއެްމިއަދުގެ ްޓްރެފިކުމަށް. ްމީހުްނ ްށްބިލަްކުރުމުގެއީ،

ްއެހުމާްޅިފައިވާހުށަހެ ްވޯޓަށް ްްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްއަދި ްދާދިްއެ ްފަހުަގއި ްއޭގެ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްފާސްކުރަން ބިުލ

ްނިންމީ ްމި ްބަހުސް ްއިބްިތދާއީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާއިް،ދެންމެ ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާމިރުްާރގެ މަދު

ްޤާނޫނުއަާސސީ ްިއށީްއިޞްލާޙަށްްގެްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހުން. ްާކޑުކޮޅުަތްއްނވޯޓަށް ދެވަޑަިއގެން

ްމި ްޯވޓަށް ްފުރަތަމަ ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްދިވެހިރާްޗެކްކޮށްލަެދއްވާ. ްނިޒާމުެގްދަންނަވަނީ ްތަޢުލީމީ އްޖޭގެ

މީްއުމަޖުޫބރުްމާއްދާއެއްްކަމަށްްޤަްްންްއެއީގެްމަރުޙަާލގަިއްކީރިތިްޤުރުއާލީމުގަްއޔާއިްސާނަވީްތައުލީމުގެްމަރުޙަލާފަށާތައު

ނަޑއެޅުމާ ްކަ ްކޮމިޓީްުގޅޭްމަންހަޖުގައި ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްގޮތުން ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި މެދުްން

ްދެއްވުމަށްްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރާރުްޤަްމިް،އެހެންކަމުން.47ް.ްޖުމްލ24ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ47ްުިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްބަ

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމި ދަތުރުފަތުރުްޤާނޫނަށްްްެއއްގަމ2229/5ްުދަންނަވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްރިޢާޔައިޞްލާޙު ްއިތުރަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްޤަތްގެަނއުމުގެ ްކަމަށް ްފެނިވަޑައިނުގަންަނވާ ްކޮމިޓީންްކުރުމަށް ްތަރައްޤީ އުމީ

ްތަޅުމަްށްހުށަހަޅުއްވާްނިންމަވައި ްްަފއިވާމަޖިލީހުގެ ްފާްސކުރިޕޯްޓްޮކމިޓީން ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްޢިއްޒަތްތެިރްރެްއވުމާ މެދު

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބިއވެރިިވ 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .25ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ49ް. ޤައުީމްް،.

ްރިޕޯޓުތަރައް ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ްފާސްވުމުންްޤީ ްއެގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ދަތުރުފަތުރުްްެއއްަޤއުމ2229/5ްުް،އެގޮތަށް

ނޑުްވޯޓަށްްމިގެނައުމުގެްބިލުްމަޖިލީޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު ދަންނަވަނީްމާފަންނުްއުތުރުްްހުންްބޭރުވީ.ްއާދެ!ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްއިމްތިޔާޒުދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްނަންބަރުްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ68/12ްްްފަހުމީ

ްޗެޕްޓަރުޢުޤާނޫނުލް ްއިޞްލާޙ4ްުްޤޫބާތު ްބަލައިގަތުއަށް ްބިުލްމަޖިލީހުން ްގެަނއުމުގެ ްގޮަތކަމާ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ށްްމެދު

ްދެއްވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްްރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްކިވަ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 25ް.ްފާސްވުމަށް މާފަންނުްް،.ްއެހެންކަމުނ49ް.ްޖުމްލަ

ް ްދާއިރާގެ ްއިމްތިޔާޒުއުތުރު ްމެންބަރު ްނަްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ68/12ްްްންބަރުފަހުމީ

ްޗެޕްޓަރުޤާނޫނުލްޢު ްއިޞްލާޙ4ްުްޤޫބާތު ްމައަށް ްބިލު ްފާހެއްގެަނއުމުެގ ްބަލައިގަތުމަށް ްމިހާރުްޖިލީހުން ްއާދެ! ނުވި.

ްމި ްއެހުމަށްްއަޅުަގނޑު ްޯވޓަށް ްތެރެއިން ްމަސައްކަުތގެ ްމިއަުދެގ ްވޯްދަނީ ްކަންކަމަށް ްމީހުންްހުރި ްއެހުމަށް. ޓަށް

ްްކުރުންޓްރެފިކު ްބިލުގަިއ ްމި ްބިލު. ްމިްިއޞްލ7ްާހުއްުޓވުމުެގ ްައޅުަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ްހުށަހެޅިފަިއވޭ. ޙެއް

ވަނަްމާއްާދގެް)ކ(ްއަށ12ްްްއާދެ!ްމިގޮތުންްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަކީްބިުލގެްތަކަށްްފުރަތަމަްވޯޓަްށްދަންނަވާނީ.ްއިޞްލާޙު

ްމުޙައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްޙަްމަދުފުވައްމުލަކު ްރަފީޤު ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މިްސަން

ްއްމަށްްދަންނަވަން.ްށްްއިއްަވވަިއދެއްވުމަށްްއަމީންޢާމަޖިލީހައިޞްލާޙުް

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްއުތު ްފުވައްމުލަކު ްދާއިާރެގ ްރު ްމެންބަރު ްރަފީޤުޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްަވއިްމުޙައްމަދު ްޙަސަން ްމެދުް، ުފވައްމުލަކު

ް ްދާއިރާގެ ްޝިފާޤުިޢއްޒަތްތެރި ްތާއީްމެންަބރު ްމުފީދު ްއިޞްލާޙު. ްދުކުރައްވާަފއިވާ ްމާއްދ12ްްާބިުލގެ ް)ކ(ްވަނަ ގެ

ްގޮތަށް ްހަށިް-)ކ(ް.އިޞްލާުޙކުރުންްއަންނަނިވި ްމަްއޭނާގެ ްކުރުމަށްޖުބޫރުވިއްކަން ނޑުެގް، ްހަށިގަ ްއޭނާގެ ނުވަތަ

ްމަޖުބޫރުކުރުވުމަށް.ްގުނަވަެނއްްނެގުމަށް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޯވޓުދެްއވުްންއެދެން.ްްއާދެ،ްމިްއިޞްލާޙަށްްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށް

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްްްމެންބަރު:ްހުށަހެޅުއްވި

ްމުފީދުްްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަކުްމެދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްގޮތަކަށްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 44ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .23ް ްޖުމްލަ ްމ44ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ކުްށްްފުވައްމުލައ2ްަގެްގެް)ހ(ވަނަްމާއްދ13ްާެއީއްމިްބިލުގެްް؛އިޞްލާޙުްވަނ2ްައޮތީްްވެއްޖެ.ްދެންފާސްއިޞްލާޙުް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރަފީޤުްއުތުރު ްްޙަސަންްމުޙައްމަދު ްއަމީންޢާއްމު ްއިޞްލާޙު. ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވި ްއެ

ްއިދެްއވުންްއެދެން.ްއިްއވަވަް

ް

ްވުން:މޭޒުންްވާހަކަެދއްކެްްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތްފު ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަްްތެރި ްމެދުްް،ޅުއްަވއިޙަސަން ުފވައްމުލަކު

ް ްމެންބަރުްދާއިރާގެ ްތާއީްޝިފާޤުްިޢއްޒަތްތެރި ްމުފީދު ްބިުލގެ ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދ13ްްާދުކުރަްއވާފަިއވާ ްވަނަ ް)ހ(ގެ 2ްގެ

ްޮގތަށްްއިޞްލާޙުކުރަން؛އަވަނަްނަންބަރުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްންނަިނވި ްެތރޭގަިއްްމީހަކު ްއަނެއްްސަރަހައްުދގެ ްތަނުން ެއއް

ްގެ ްބަދަލުކުރުމަށްްންދިއުމަށްތަނަށް ްރޭވުންްނުވަތަ ްކަމެް،ގަސްތުގަިއ ްެއއިން ްގަސްުތގަިއްނުވަތަ ްކުރުމަށް އް

މުަގއިްނުވަަތްރުބަދަލުކުްގެންދިއުުމގައިްުނވަތަްއެްމީަހކުްއެފަދައިންްއެްއްތަނުންްައނެއްްތަނަށްްއަދިމަގުފަހިކުރުވުން.ް

ވަނަްނަންބަުރެގ3ްްންްފެށިގެނ1ްްްވަނަްނަންބަުރގ1ްްެގެްކުރުމަށްފަހުްމިްމާއްދާގެް)ހ(ބަދަލުގެންދިއުމަށްފަހުްނުވަތަް

ް ްއަކުރުތަކުަގިއާވ ްހުރި ްތެރެއިންހާނިޔަލަށް ްކަމެއްހާްލަތްތަކުގެ ްހިމެނިގެންވާ ްމެދުްްކުރިމަތިވެދާނެކަމާްާނއާއޭްލަތެއް

ްމާލުވުން.ްއިހު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުފީދުްްމެންބަރުްޝިފާޤުްކުްމެދުްދާއިާރގެފުވައްމުލަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 41ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .21ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމ41ު. ްމިް. ން،

ްއޮތީް ްވަނަްއިޞްލާޙު.3ްްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެން ް)ށ(ވަނަްމާއްދ17ްްާެއީއްބިލުގެ ްއުތުރުްއަްގެ ްފުވައްމުލަކު ށް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަފީޤުްދާއިރާގެ ްހުށަހެްމުޙައްމަދު ްޙަސަން ްއިޞްލާޙު. ްއިޞްލާޙުްއަމީޅުއްވި ްއެ ންޢާއްމު

ްެދއްވުންްއެދެން.ްއިްއވަވާލަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުންްްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތް ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްަވއިްތެރި ްމެދުްް،ޙަސަން ުފވައްމުލަކު

ްޝިފާޤުދާއިރާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްގެ ްބިުލގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްމާއްދ17ްާމުފީދު ް)ށ(ްވަނަ ގެ

ްއިޞްލާުޙކު ްގޮތަށް ް)ހ(ެގްބޭނުމަށްް)ށ(ްމިުރން.ްއަންނިވި ްޓްްމާއްދާގެ ްރެފިކުޓަކައި ްއެކުރުން ްބުނެފައި ވަނީްްކަމަށް
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ްޓްރެފިކު ްބެލޭނެ ްޢަމަލެއްކަުމަގއި ްކުރުމުގެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްގޮތުންނެވެ.ްކަމަށް ްހިމެނޭ ްޢަމަލެއް ކޮންމެ

ްޤާނޫނުއޭގެތެރޭް ްމި ްގައި ްމާއްދ12ްާގެ ްވަނަ ްމާއްދ13ްާއާއި ްއާްވަނަ ްޢަމަލ14ްުއި ްބަޔާންކުރާ ްމާއްާދގައި ތަްއްވަނަ

ްހިމެނެްއެވެ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤްްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްފުވައްމުލަކުްމެދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 41ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .21ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ41ް. މިްް،.

ް ްއޮތީ ްދެން ްފާސްެވއްޖެ. 5ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙު. ްދާއިވ22ްަވަނަ ްިއސްދޫ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްނަ ރާގެ

ްއަޙް ްމެންބަރު ްިއޞްލާޙު ްމި ްއަމީންޢާއްމު ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހެޅުއްވި ްިއބްރާހީމް ްރަޝީދު ްއެދެންއިްއވާލަމަދު .ްދެްއވުން

ް)ށ(ްވަނަްމ21ްްާދަންނަވާލަނީ.ްެއއީްްވަނަްއިޞްލާުޙްމިހާރުްމ4ްިް!ުފކުރަްއވާތި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމާ އްދާގެ

ްޢިްއޒަތް ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްރަފީޤުއަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.ްޙަސަން

ްދެްއވުންްއެދެން.ްއަމީންޢާއްމުްއިްއވާލަ
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ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތް ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްރަފީޤުފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޙަސަްތެރި ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްމެދުްން ުފވައްމުލަކު

ް ްއިޞްލާޙު.ްބިުލގެ ްތާއީދުކުެރްއވި ްމުފީދު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޝިފާޤު ް)ށ(ްއަންނަިނވ21ްްިދާއިރާގެ ަވނަްމާއްދާގެ

ަލްޝަރީޢަތުންްއެްމައްސަްް،ކުެށއްގެްދަޢުވާްމީހެއްގެްަމއްޗަށްްއުފުލިލާުޙކުރުން.ްމިްމާއްދާަގއިްބުނެފަިއވާްގޮތަށްްއިޞް

ްނަމަވެސް ްނުފެނުނު ނޑިޔާރަށް ްފަ ްސާބިުތާވްކަމަށް ްކުށެއް ްބަޔާންކުރާ ްމާއްދާަގއި ްމި ްނިންމުމުގައި ްޤާނޫނުގެްް،އެއް މި

17ްް ްުނވަތަ ްމާއްދާ ްސާބިުތވ18ްާވަނަ ްކުރިކަމަށް ްއޭނާ ްުކށެއް ްބަޔާްނކުރާ ްމާއްދާަގއި ްް،ނަމަްވަނަ ްޤާނޫނުގެ 17ްމި

ގުިޅގެންްްއޭނާގެްމަްއޗަށްްސާބިތުވާްކުށާްއިްބަޔާްނކުރާްުކށްތަކުގެްތެރެއިންވަނަްމާއްދާގ18ްަވަނަްމާއްދާއިންްނުވަތަް

ނއޭނާގެްމަްއޗަށްް ްއެވެ.ްްނާޅަަޑއެޅުމަކަށްްމިްމާއްދާްހުރަހެއްޙުކުމްްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްވުންްއެދެން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްފުވައްމުލަކުްމެދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 38ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .22ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ38ް. މިްް،.

ް ްއޮތީ ްދެްނ ްފާސްވެއްޖެ. 5ްްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙު. ްވަނަ 22ްްއެއީ ްދާއިވަނަ ްއިސްދޫ ްއަށް ް)ހ( ރާެގްމާއްާދގެ

 މަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްދާއި ްއަޙްއިސްދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަދުރާގެ ްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަތްތެރިްްރަޝީދު ްދާއިރާގެ ގަމު

ްޔޫސުފް ްްމެންބަރު ްބިލުގެ ްއިްޞލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 22ްްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ގޮތަްށްވަނަ

ްޓްރެފިކުް ްުނވަތަ ްޓަކައި ްޓްރެފިުކކުުރމަށް ްޖަމާޢައިޞްލާޙުކުރުން. ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްގޮތަްށ ްމަގުފަހިވާނެ ތަކަށްްކުރުމަށް

ްކުރަނީްކުށެކެވެ.ްްއެްލަްތތައްްފޯރުކޮށްދޭްމީހާމާއްދީްއެހީތެރިކަމާއިްވަސީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުންްއެދެން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްްގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެްއވި

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 38ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .22ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ38ް. މިްް،.

ްފާސްެވއްޖެ. ްްއިޞްލާޙު ްއޮތީ ްއިޞްލާޙ6ްުދެން ް)ށ(ްއަށ22ްްް.ވަނަ ްމާއްާދގެ ްދާއިް،ވަނަ ްޢިްއޒަތްތެރިްއިސްދޫ ާރގެ

ްްމަށް.ލަެދއްވުމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްއަމީންޢާއްމުްމިްއިޞްލާޙުްިއއްވާމެންބަރުްއަޙް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްދާއި ްއަޙްއިސްދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަދުރާގެ ްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަތްތެރިްްރަޝީދު ްދާއިރާގެ ގަމު

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޔޫސުފް ްއިްޞލާޙުްމެންބަރު ްް.ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްގޮތަްށ23ްްބިލުގެ ްއަންނަނިވި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކޮށް ްކުށެއް ްބަޔާންކުރާ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްއަދަބަކީ ްމީހެއްގެ ްމުއްދަތަްށްއަހަރ12ްުފި ުދވަހުގެ

ްޖަލަށްލުމެވެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވުންްއެދެން.ްދެއްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްްގަމުްދާއިރާގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވީ:ވޯޓުްދެއްް

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 43ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .22ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ43ް. މިްް،.

ް ްއިޞްލާޙު ްއޮތީ ްދެން 7ްްފާހެއްނުވި. ްއިޞްލާޙު. 23ްްވަނަ ްޢިްއޒަތްވަނަ ްދާއިާރގެ ްއިސްދޫ ްއަށް ް)ށ( ތެރިްމާއްދާގެ

ްޞްލާޙުްިއއްވާލަެދއްވުމަށް.މަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްއަމީންޢާއްމުްމިްއިމެންބަރުްއަޙް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްދާއި ްއަޙްއިސްދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވައިްމަދުރާގެ ްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަތްތެރިްް،ރަޝީދު ްދާއިރާގެ ގަމު

ްއިްޞލާޙު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޔޫސުފް ްއަންނަނިވ23ްްިްބިލުގެް؛މެންބަރު ްއަށް ް)ށ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްކޮށް ްކުށެއް ްބަޔާންުކރާ ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްގޮތަށް ްއަދަބަކީ ްމީހެއްގެ ދުވަުހގެްއަހަރ12ްުފި

ްށްލުމެވެ.ްމުއްދަތަށްްޖަލަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްވުންްއެދެން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުްމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫގަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

18ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްފާސްވުމަށ42ްްވޯޓުަގއި .ްް ްއަދަދު 22ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ42ް. މިްް،.

ްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ް ްދަންނަަވއިއިޞްލާޙު ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރިހާ ްމިްމިހާރު ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނިމުނީ.

ްސިސްޓަމު ްާއދެ، ްބިލު؛ ްހުއްޓުވުމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން ްބޭްދަންނަވަނީ ްވަގުތުޮކޅެއް ނުންވޭ.ްރީސެޓްކޮށްަލން

ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްޓްރެފިކުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްައުޅގަ ްމީހުން ްކޮމިޓީންްދަންނަވަނީ ްހުއްޓުވުމުެގްބިލު ކުރުން

ްމަްނިންމެވި ްފާސްކުރުމާގޮތަށް ްއެުކ ްއިޞްލާޙުަތާކ ްގެންނެިވ ްމެންބަރުންަނށްްްޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި މެުދ

ްވުމަށް.ްދެއްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ްބ52ޭވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަށް .ް ްއަދަދު 26ްނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ52ް. ހުންްމީް،.

އެކުްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ްްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްިބލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްމަޖިލީހުންްޓްރެފިކު

ްމި ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުޑަހުވަދޫްދާއިްމިހާރު ްއަޙްދަންނަވަނީ ްމެންބަރު ްއާރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްމަދު މިރު

ްްރާއްޖޭގެދިވެހި ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްއިޞްލާޙ262ްްުޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުންްްގެނައުުމގެވަނަ ބިލު

ްދެއްވުމަށް.ްށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުމެދުްފެނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަްބަލައިގަތުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންްްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުަގއި 42ްދަދު ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 22ް.ްފާްސވުމަށް ްއެހެންކަމުނ42ް.ްޖުމްލަ ްބިުލްް،. މި
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