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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 25ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/25އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ާއއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  9:30އަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މ -4.1

ަގއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:15. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، 11:15. 3

  .3ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00. މެންދުރުފަހު 3ކޮޓަރި 
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ޫދ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފޭ، 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.2

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަށް އިަހވަންދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ހުގެ ގަވާއިުދގެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީ

ގައި އަންގާފަ.  2015ޮއަގސްޓު  17ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ަވނަ މާ 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ 

އްސަވައިެދއްވުން ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖަ

އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ިލބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ  107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ  2015ޮއަގސްޓު  17ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން  ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓަގިއ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނަދޫ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނައިފަުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

)ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  ވަނަ މާްއދާގެ 107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 17މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ަގއި އަްނާގފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  2015އޮގަްސޓު 

ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަނަދޫ ދާއިރާެގ  ކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން.ގޮތުގެ މަތީން އެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިންގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮިމޓީއަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން އިސްމާޢީލް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015ގަްސޓު އޮ  17ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން. 

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަ 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖި ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 2014/9މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ނެްއ މަރުޙަލާތައް، ެއއް މަރުޙަލާއާއި ވިދިގެން އަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ(ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ  75މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ރައީސް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ މަރުޙަލާތައް، ެއއް މަރުޙަލާއާިއ  )ދިވެހިރާްއޖޭގެ 2014/9ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ  75ވިދިގެން އަނެްއ މަރުޙަލާ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ށް ގެންދެވޭނީ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ކުރިއަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެްއ  75ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ދެން ގަވާއިުދގެ 

ވައިލާނީ ބަހުސަކާ މަރުޙަލާއާއި ވިިދގެން އަނެްއ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ވޯަޓަކށް ދަންނަ

ނުލައި ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން. މިގޮތަށް ފާސްވެްއޖެ ނަމަ، ދެން އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެށޭނީ. 

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނަން ހުށަހެޅުން. އަދި އޭގެފަހުަގއި ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވާނަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވައިެދއްވުމަށް. އަދި އޭގެފަުހަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުަގއި ެވސް ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުކޮށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ، މަހިބަދޫ ދާއިާރެގ  ނޑުެގ ހުށަހެޅުން. އަުޅގަ ވެސް ދަންނަވާނަން. މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ އަުޅގަ

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ބިލުގެ  75އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިބލު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަރުޙަލާތައް، ެއއް މަރުޙަލާާއިއ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކަިއ ެއ ބިލުގެ 

މި ޖަލްސާގަިއ ކުރިއަްށ ގެްނގޮސް، ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަްށ އަހަިއ، ބިލު ބަަލއިގަތުމަްށ 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާ ހުށަހެޅުމަކީ. ވޯުޓ  ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، އެ ބިލު ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. މިއީ އަޅުގަ

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުަމށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންަނަވން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވޯޓަށް  ނެގުމުގެ ކުރިން

ދަންނަވައިލާނަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ  75ޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އި 2014/9

ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާއި ވިިދގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  ،)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ސް ނިންމުމުން ބިލު ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިާދީއ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަށް ގެްނގޮސް، ބަހު

ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި، ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. މި 

 ހުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ ދެން 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 24. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގިއ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ. 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .26ލަ؛ . ޖުމ14ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 26ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިބަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ގަިއވާ މަ 5.1 ވުމާ ގުިޅގެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމުމި ހުށަހެޅުން ފާސް

ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތ( އަ 2014/9ފަިއވާ، ާގނޫނު ނަންބަރު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާ
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 ،މެންބަރު ެދއްވުމަށް ބިުލ ހުށަހެޅުްއވި އިްއޒަތްތެރިމަށް ޓަކައި ބިުލ ހުށަހަޅުްއވައިބިލުގެ އިބްތިާދއީ ބަހުސް ެފށު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ  2014/9އާދެ، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  .عليكم المالس  `. 

 314އާއި ވަނަ މާއްދާ  16ންނެވި ގާނޫނުގެ ށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. މި ދެބާތު( އަޤާނޫނުލްޢުޤޫ

ނޑު ވާނީ ހުށަހަޅާފަ. މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް  1205ވަނަ މާއްދާާއއި އަދި  ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙުތަެކއް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަ  ،ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނަނީ 10ލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އި ބަބުތައް ވެސް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ގާޫނނުގެ މައިަގނޑު މަސްދަރެވެ. ދީނަކީ ދިވެހި ދީނެވެ." އަދި އިސްާލމް "ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ ިއސްލާމް

ވެ." އަދިވެސް ހެދޭނެއެދީންގެ އަްސލަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ގާނޫެނއް ނެ ގެ )ށ( އަކީ، "ދިވެހިާރްއޖޭގައި އިސްލާމ10ް

ަރއްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުގެ ބާބު. ރައްޔިތުްނގެ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 70ލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައި

ޚިލާފު އެްއވެްސ ގާނޫނެްއ  ސްަލކާ ދީންެގ އަ "އިސްލާމް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ވަނީ 70 ،މަޖިލީހުގެ ބާބު

މާނަކުރުމުެގ  ވެ." އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީނުވާނެ ންތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެރައްޔި

އަޅުަގނޑު ހަމަ  ދީނުގެ އަސްލު މާނަކޮށްފައި ޮއންނަ ގޮތް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި އިސްލާމް  274ބައިަގއި 

ތް ރަސޫލާެގ މާ އާނާއިވަނީ "ކީރިތި ޤުރު ދީންގެ އަސްލު ކަމުަގއި ުބނެފައި އެ ލާނަން. އިސްލާމްދަންނަވައި

އި މި ދެ އެކަެމއްގެ ޞައްަޙކަާމ މެދު ޚިލާފުއުފެދިފައިނުވާ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކަށާ، ކަމުގެ ެތރެއިންސުންނަތުގަިއވާ ކަން

"ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމުަގއި  ،އަސްލުން ދޭހަކޮށްދޭ ުއސޫުލތަކަށެވެ." އިސްލާމީ ޝަރީަޢތް މާނަކޮށްފައި ވަނީ

ވެސް އި މި ނޫންވާުލއްަޝޚްޞިއްާޔއާޙްއަލްއަ، މަދަނީ ،ތި ގުުރއާނާއި، ސުންނަުތގަިއވާ ޖިނާޢީވަނީ ކީރި ބުނެފައި އެ

ެވ." ިއއްޒަތްތެިރ ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮތަށެކަންތައްތަާކއި ގުޅިަފއިވާ އަހުލުއް ސުންނަތި ވަލް

ނޑު މި ހުށަހަޅާ ނުލްޢުޤާނޫ ،ހަވާލާދީ ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތިން މާއްދާއަކާ އިޞްލާޙުތަކުެގ  ޤޫބާތަށް އަޅުގަ

ރިމަނާތަކާިއ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ހުރި ޖޫ،  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( މިހާރު އޮތް ގޮަތކީ 16 ؛ތެރެއިން ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

ރު އަހަރަކުން އެއް ކުރަން މިހާރު އޮތީ ކޮންމެ ހަތަޢާކަންތައްތައް ުމރާޖަކުަގއި ހުރި ނުވަތަ ފައިސާ ހިމެނޭ މާއްދާތަ

ތުަގއި ފާސްކުރަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާޖިބެއްގެ ގޮ .އަހަރަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް

ނޑު މި ހުށަހަ .އަމުރުކޮށްފަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ޢާފައިާސގެ އަދަދުތައް މުރާޖަ ، ޅަނީއަުޅގަ

އަދިވެސް  އިދިވެހިރާއްޭޖެގ އިންފްލޭޝަނާ ،ރުގެ ފަރާތުްނ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ނުވަތަ ސަރުކާ

މަޖިލީހަށް  ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއްޢާަކށް މި އަންނަ ބަދަލުތައް މުރާޖައެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ އަގުތަ

ރިން އޮންނަ ގޮތަށް އެ އަދަދުތަްއ އޮންނާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް. އެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންދެން އޭގެ ކު އި،ހުށަހަޅަ
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ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު އޮންނަނީ، ރިޝްވަތުދިނުމާިއ  314 ؛ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅަނީ 314އިތުރުން މީގެ

ގައި މިހާރު އޮްތ ތައް އެއީ މަންފާއެއްެގ ގޮތުަގއި އޮންނަ މާއްދާއެއް. އެ މާއްދާތްރިޝްވަތުހިފުމުގެ ފައިސާގެ ުމޢާމަލާ

ެއ މަންފާއަކީ މި މާއްދާގެ )ހ(  .އެ އަކުރު ުނވަަތ އެ ލަފުޒު ބަދަލުކުރުމަށް ،ެއއްަޗކަށް ނިސްބަތްޮކށް އޮތަތީވެ  ،ގޮތަކީ

އަޅުަގނޑު މި  .ލުކުރުމަށް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްދަށުން ގަބޫލުކުރުމެއް ނެތް، ހުއްދަ ނެތް މަންފާއެއް ކަމުގައި ބަދަ ގެ

 1205ވަނަ މާއްދާ.  1205އެއީ،  .އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ މުހިއްމު ބައި މިހާރު މި އަންނަނީ ހުށަހެޅި މި

ނޑައެޅިަފއިާވ ކުށްަތއް" މިގޮތަްށ ބަދަލުކުރުމާ ވަނަ މާއްާދގެ އަރިމަތީ ސުުރޚީ؛ "ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ހައްދު  އި،ކަ

 "މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި .ންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުުކރު 1205

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް އެްއވެސް ޝަ ،ވީނަމަވެސް  ކެްއ ނެތް މިންވަރަށް މީހެއްގެ އް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ކަ

އެ  ،ތް ނަމައިމުކުރުން މަނާކުރާ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނެޤާއްުދ މީހާގެ މައްޗަށް ހަ އަދި އެ ،ނަމަ މައްޗަށް ސާބިތުެވއްޖެ

ނޑަައޅަންާވނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހައްުދގެ އަަދބޭ  ." ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މީހާގެ މައްޗަްށ ކަ

"އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދުގެ އަދަުބ  ؛)ށ( އަށް މި ހުށަހަޅަނީ، އި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިތުރުކޮށްފަ 1205

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް މި މާއްދާ ިމ  ،ިވޔަސް ކަމުަގއި ގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިންަގނޑުން ސާބިތުނުުކރެވުނުކަ

ނަޑއަ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ނޑުން ެއ ކުށެްއ ސާބިތުކުރެިވއްޖެޅާކުެށއް ސާބިތުކުރުމަށް ކަ ނަމަ، މި  ަފިއވާ މިންގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބެއް ދޭންވާނެވެ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ  .ތެރި ަރއީސް" އިްއޒަތް.ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކުށަކަްށ ކަ

ވަނަ މާްއދާގެ އިޞްލާޙާ ދެކޮޅަށް މި  1205ޚާއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުގެ ތެރޭން  ،ގޮތުަގއި

ބާރާްތ އިނެ. ނަމަވެސް، އެީއ ދެކޮޅަކަށް ބަހުސެްއ ނުކުެރވޭ މަޖިލީހުގައި ވެްސ ބަހުސެއް ނުކުރެވޭނެ. ޙަޤީޤަުތގައި އެއާ 

އެއަްށވުރެ މޮޅު ގޮތަކަށް  ،ނުވަތަ އެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ބާރާތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށްއިރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކު

ައދި އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމުެގ ބާރު ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ،ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ިޚލާފު އެްއވެސް ވާަހކަެއއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެްސ  ކާދީނުގެ ައސްލަ ލިބިގެންވޭ. ނަމަެވސް، ސިދާ އިސްލާމް

ގެންނަން.  ދެކެިވގެންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީ އެ ވާަހކަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ނޑު މި މަސައްކަތް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތެއް ނޫން. މި  ކުރިއިރު ޙަޤީޤަތުގައި މީ އަޅުަގނުޑގެ ެއކަނި އަުޅގަ

ވެސް އެކުެލިވގެންވޭ. އަދި  އަދި އެްމ.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރުންގެ ިހއްސާ  އިމެންޓްރީ ގްރޫޕާމަސައްކަުތގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ާޕލި

ނުޑ  އެ ވާހަކަ ވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އިރުޝާދު ވެސް އަުޅަގނޑަށް މި ކަމަށް ލިބިފައިވާތީ އަުޅގަ

ގޮތް ެވސް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ދެކޭ ،ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދު  ލަން. މީގެއިތުރުްނ ދައުލަތުގެ ކަމާހިއްސާކޮށް

ނޑު ސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުއެ ވާހަކަ ވެ ،މިކަމުގައި ައޅުަގނޑު ހޯދާފަިއވާނެތީ ަކމަށް ގެންނަން. އަޅުގަ

ީވ  ިއ،ންބަރުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަިރ މަޖިލީހުގެ މެައޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މި ިއއްޒަތްތެ ،އެދެނީ

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم الموالس  އެންމެ އަވަހަކަށް މި ިއޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ހުގަިޑިއރުގެ ބަ 3ލަ ވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 41މިނެޓު  30ގަޑި  1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  40މިނެޓު 

ނުޑ މިހާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 6ރުންނަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ ރު އަުޅގަ

 ޙުސައިންމަނިކަށް. ނިހާން އަޙްމަދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިާމލޭ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ޙެއް ގެންނެވުމުގެ މުހިއްމު ށް އިޞްލާ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބަތު) 2014/9ނޫނު ނަންބަރު `. ގާ

ނޑުމެންނަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިހޫމަފް  .މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި މެއް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ،  16ސީލުކޮށް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބަތުގެ ދެްއވުމުން ވިދާުޅިވ ދެއްވި ނުކުތާތައް ހަމަ ވަރަށް ތަފްހުށަހަޅުވައި

 އަށް ގެންަނަވން ބޭނުންފުޅުވާ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލު އެ ވިދާޅުވެދެްއވީ.ވަނަ މާއްދާ 1205ވަނަ މާއްދާ އަދި  314

ަގއި ޑި ސުން މިނެޓުގަޖުލައި ުދވަހުގެ ރޭ ސުން 16 ޢުޤޫބާތުލްޤާނޫނު މިދެންނެވި، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ނޑުމެންނަށް ޢަ ްސ މި ވަނަ އަހަުރގަިއ ވެ 2014 ،އެނގޭ ެއބަ ފާއިތުވެދިަޔ އަހަރުމަލުކުރަން ފެއްޓުމާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ހުރި އިދާރާތަކަށް ވަގުތާިއ ކަމާ ގުޅުން ށްމަލުކުރެއްވުމަޢަ ޢުޤޫބާތަށްލްނިމުމަށްފަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު މަސައްކަތް

އާއި އަދި ޝަރުޢީ ާދއިރާަގއި ގެން ލަސްވުންަތކެްއ ދިޔަ. މީގެތެރޭަގއި ޝަރުޢީ ާދއިރާ ގަތުމާ ގުޅި އެދިަވޑައި  ށްފުރުޞަތަ

ނިޑޔާުރންނާއި ނޑިޔާރުްނގެ އިުތރުން ،މަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަ މިފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ،ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ،ފަ

ނޑު ޖުލަިއ  116މަލުނުކޮށް. ނަމަވެސް ޢަޢުޤޫބާތަށް ލްމު ޤާނޫނުކުރީމެން މަޑު އެދިލެްއވުމުގެ މަތިން ދުވަސްަތކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މަލުކުރުޢަވަނަ ދުވަުހގެ ރޭ ުސންގަޑި ސުން މިނެޓުން ެފއްިޓގެން  2015 މާ ހަމައަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާ ،ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަކެލާ ދާއިާރެގ އި ގެމެްނޓްރީގެ ގްރޫޕުލިޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

 ޙު ހުށަހެޅުއްވި އަޙްމަދު ޠާރިޤްދެންމެ މި އިޞްލާ ،މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި އޭގެއިތުރުން ރިފްޢާ

ކުރަްއވާ އަދި އެ އެކު ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ

ނޑު  ،ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ައދި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް .ށް ގާތް ދެ ޭބފުޅުންބޭފުޅުންނާ ވަރަ އަދި އަުޅގަ

ނުޑމެން  ލިން.ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ބޭފުުޅންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް ނަށްވެސް ހިމެނޭހެން، އަޅުގަ

ނޑުވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަ 1205އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި  މި  ،ހަމަ ހަނދާނުން މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ ގެޅުގަ

ދެންމެ،  ން.ނޑަށް ވެސް ަކށަވަރުވާ މިންވަރުކަން އަުޅގައެދިވަަޑއިގަންަނވާ އިޞްލާެޙއް އިޞްލާޙަކީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް 

މުގައި އޮތް ވާހަަކ ކަ ގެ ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަްނ މިމުން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވައި
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ނޑު ވެސް ިމއިްނ އެްއވެސް ާމއްދާއަކާ މެދު  ވިދާޅުވެެދްއވީމަ އެކަމަށް ހަަމ އިތުރު ބާރެއް ދިނުމުެގ ގޮުތން. އަުޅގަ

ނެތީމު. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މަޝްވަރާގެ ޭމޒަކީ އަބަދުވެްސ ށްއި ހަމަ ބަހުސްކޮށް ކަމެއް ކުާރކަތަނުގަ އިތުރަށް މި

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަނެވި ންނަ މޭއޮ އިހުޅުވިފަ ރޭގަިއ ތެ ގެއޮތް ވަގުުތކޮޅު  މި ،ޒެއް. އަޅުގަ

ފަިއވާ ކަމަށް ވިގެްނވާ ވަރަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހަމަ މި މަސައްކަތުަގިއ ބައިވެރިވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަށީ 

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ބަހު ސްގެ ުފރުޞަތުގައި އެ ބޭފުޅުްނެގ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ، އަުޅގަ

ކީ ކުރުކޮށްލެްއވުމަ ެއކު ގެްނގުުޅްއވަން ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ުނކުތާއަކާ ހަމައަށް ަވޑަިއގެްނ ބަހުސް ވިސްނުންފުޅާ

 16ން. ވާތީ މެންބަރުންގެ އަރިހު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ އެުކ އެދޭ ކަމަަކށް ތެރިކަމާޞްއަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާ 

އޮޅުންނާރާ  ،ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު ޮއތް ގޮތުން އޮޅުްނއަރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ  1205 އަދި 314، ާއއިމާއްދާ ވަނަ

ގަިއ ގޮތު ގެބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު ،ޞަދު ކަމުގައިމަޤް އީ ޔާންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ފަދަ ގޮތަކަށް މާއްދާތައް ބަ

މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވެސް  1205 ،ންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ބީދައިން. އިއްޒަތްތެރި މެއޮތް ވިދާޅުވެެދްއވާފައި އެބަ

އަދި  ،މާނައެއް އެހެން ގޮތަކަށް ަބދަލުކޮށްލާނެ ފަދަ ފުރުޞަތެއް އަމުދުން މިފަދަ ވެއްޓެްއަގއި ހަމަ ލިބިދާނެތީވެ

ލުތަކާއި އުސޫލު ކަމަށް ދީނުގެ ައސް ނޫނުއަސާީސގެ އަސްލަާކއި އުސޫަލކީ ވެސް އިސްލާމްޤާމުން ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބަހުްސތަކުަގއި ބަިއވެރިެވިވގެން ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް  ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، ައޅުގަ ައޅުގަ

. ނަމަވެސް، މެެއކިެއކި ސައްލާ ޭމޒުތަުކގައި ދޭނުވާ ވާހަކަތައް ެދްއކުމަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ންކަންޤީޔަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، މެްނބަރުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ިމ  ؛ޝްވަާރގެ މި ހަތަރު ފާރުން އެތެރެއަކީމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުާވނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި މި ނުގެ ައސްލަކާއި އުސޫލަކާ ޚިލާފުދީ އޮންނަނީ އިސްލާމް

ނޑުެމންނަށް އެ ފަހަނައަޅަ ދެެކވޭނެ.ްސ ވާހަކަތިޔާުޒގެ ތެރޭަގއި ވެމްއި ިއ،ގައޮންނަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު   އެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި މުސްލިމުައޅު ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ މުޖުތަމަޢުގައި އެްއެވސް ވަރަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  ގަ

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ތެރި ތާއީދު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެން ޞްއް ޫނން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޚްލާ ެކއް ކުރާނެ ކަމެއްޝަ

ނޑު އެދެީނ ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  .މެންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ؛ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީތަުކގެއަޅުގަ

އިތުރުން ިތއްބެވި ޕާޓީތަުކެގ ވަނީ. ޭއގެ މަޝްވަރާކުެރވިފައި މި ށްޕާއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންނާ އަޅުަގނޑުމެންނަގްރޫ

ނޑުމެންގެ މި ޞްބޭފުޅުންގެ ހިތުގެ ވަރަށް އިޚްލާމި މަސައްކަތުގައި އެ  މެންބަރުން ހަމަ  ތެރިކަން ދެްއވަިއގެން އަުޅގަ

 މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވަަޑއިެގންދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަރަދޫޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޝަރީފަށް. އިބްރާހީމް
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ސްމީލްކޮށް ޕީޅުން އެކި ބޭބޭފު އަށް 2014/9ގާޫނނު ނަންބަރު  ؛ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ހުަށހަޅަމުންގެންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މީ އެްއގޮތަކަށް  މިތަނަށް އިޞްލާޙުއެތަން

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،އިސްލާީމ ޝަރީޢަތާއި ،ވަންދެން ބޭރުގެ އެކްްސޕާޓުން ގެނެސްގެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ އެތަކެއް ައހަރު

ެއކު ެއ  ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެީހއާ ،ން ވަރަށް ބުރަ ަމސައްކަތުންނޫނީއަސާސީގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށްގެޤާ

ވަންދެން ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތު މަޝްވަރާގެ  ގައި ެއތަކެއް އަހަރުހުލި ޮޑކިއުަމންޓެއް. މި މަޖިލީބޭފުޅުން އެކުަލވާ

ނޑަ މަރުޙަލާ ން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ެއ ބޭފުޅު . މިއަުދ އެިކ ބޭުފޅުން އެިކ ތަންތަންކޮޅަށްތުކޮށްފައްތަކުގައި ވަނީ ކަ

 .ރި ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހުމެއް. ެއއީ، ހިތާމަކައެއީ ެދރަ މާްނވެގެން ހުށަހެޅުންވީޅެުމގެ ނަން އެކައެކުަލވައިލި

އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގަިއ  ،ގައި މި ބޭފުޅުން ހުަށހަޅުއްވާަފއި އޮްތ އިޞްލާަޙކީ މިއަދު ބަހުސްކުރުަމކީމިތާ

ގައި ބައެްއ ބާރާތްތަކުން މިތާއިބަހުސެއް ކަމުަގއި ދޭހަވާ ފަދަ  ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ޔާިއވާ އުސޫލުަތކާިއ ހަމަނަޑއެޅިފަކަ

ެއކު މި  ހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަކީ ވެސް ހިތާމައިއް 

ނޑުެގ ދުލެއް ބަްނދެއް ނުވާނެ. މަކުނަދޫ ާދއިާރގެ  ަޔސްއެހެން ބޭފުޅަުކ ވިދާޅުީވ ކަމުަގއި ވި ،ދަންނަވަނީ ެވސް އަުޅގަ

ވެސް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ނަމުގަިއ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ެއބަ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމްއިއް 

މީ ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ އިސްލާގޮަތކީ ދިވެހިާރއްޖޭ އޮތް. މިކަމުން ހާސިލުކުެރވޭ ކަމެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއް 

ނޑު މި ދައްކަނީއެްއކޮށް ުއވާލުން. އެ ވާ އް ވިްއޔާޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ޑޮިކއުމަންޓެ ވަރަށް ރަނަގޅަްށ  ހަކަތޯޭއ އަުޅގަ

އެތަކެއް އަހަރުގެ ުބރަ މަސައްކަތުން އުފެއްދި  ،ޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރު ޖެހޭ. ސާފުވާން އެބަ އެނގެން އެބަ

ތަންތަންޮކޅުން އެކިެއކި ބޭފުޅުން ތިމަންމެންނަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅުންނޭ. ދީނީ  ޑޮކިއުމަންޓަކަށް

ގެ ރަށަށް ގޮސް އަރަބި ދަސްކޮްށގެްނ އި އަރަބިކަރަ .ދެއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޢިލްމުވެރިން ހިނގާ މަގުން އެބަ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް  ،އޮތަސް އިޔާތަުކން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފަކޮންމެވެސް މާއްދާއަުކން އަދި ގާނޫނީ ނަޒަރިއް ،އަޔަސް 

ނުވެސް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިތާަގިއ ނުވޭ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަތުވާތައް ނެރޭ ހިސާބަކަށް އެ މީހަކަށް ނުދެވޭ. 

ޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މިހާ ނުކުެރްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިާރއްއެގޮތަށް ބަހުސް

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަ ،ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްަވރާކުރެވި  ،އޮތް އިމިހާ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑިައކަށް ީވއިރު ހާސިލުކުރެވިފައި ނުޑދަ ނޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅޭ  މި ،އޮތް ލަ ނޑުބަ މުީޅން ތަޣައްޔަރުކޮށް ގަ

ގެެނވޭެނ. އެީއ، ބަލަިއގަންނަން ހެޔޮާވވަރު ެވސް ކަމެްއ ނޫން. ެއީއ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙު ބަލަެއއް ނު

ތު ޕާޓީން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވިަޔސް. މި ދެ އިޞްލާޙަކަށް ވެްސ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވިަޔސް، އަދާލަ

ނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީއަޅު  .އީސްއަޅުަގނަޑކަށް ތާއީެދއް ނުކުެރވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ  މި ޒަމާނަށް  ،ނިޒާމު އިޞްލާޙުކޮށް ގަ
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އާ ފައިހަމަކުރުމަށް ިދވެހިރާއްޭޖގައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ޑިމޮކްރަސީ ،ފައިހަމަކުރެވޭ ގޮަތކަށް ބައްަޓންކުރުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް އެ ޓަކައި އާ ށުނުތާ އެހާ ދުވަހެއް ނުވޭ. . ފެ މަލުކުރަން މި ފެށުނީޢަކުަލވައިެލވި އަުޅގަ

މަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޏާ ގެންނަންވާނީ ޢަ މިހާރު   ،ވެސް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށްދެން

ާމއްދާެއއް  އްއެ އި،ޤޫބާތުގެ އެކޮޅުން މިކޮަޅށް ބަލަމިކަމާ ބެހޭ މާހިރުންގެ ޓީމަކުން މަޝްވަރާކޮށް މުޅި ޤާނޫނުލްޢު

ެއކަްނކަން ބެލިގެން. އެތަނުން  ،ރީޢާޔަތްކޮށްގެން ،ެގންއި ށުނާރާ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ވިސްނަށް ފުމާއްދާއަނެއް އަ

 އިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް ހިންގަ ،ްއޔާ ފުށުއެރުމާއިއަކަށް އިޞްލާޙު ހުަށހަޅަންވެއްޖެމާއްދާއަކަށް، މި ތަނުން މާއްދާ

ނޑުގެ ހިތަ ކަމާނޫނީ ނުވާނެ ގޮތް ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންބޮޅުންއަރާ ކުރަން ތިބިޝަރީޢަތް ކެއް ނެތް. އް ޝަ ކުމެދު އަޅުގަ

އުޅޭ  މި  ރަންއަުޅަގނޑުމެްނ މި ހާސިލުކު ތޯއިކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮބަމީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީ ފުން

ނުކުރެިވގެންތޯ މި ލާޙުއުޅެނީ؟ ކޮންކަމެްއ އިޞް ކަމެއްތޯ ހާސިލުނުވެގެން މިކީ؟ މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ކޮންމަޤްޞަދަ

ނުޑ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް  .ވިސްނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޖެހޭ ފުންކޮށް އުޅެނީ؟ މިކަންކަމާ މެދު އެބަ  އަުޅގަ

ނޑުެވގެްނ  ،ދަންނަވާނީ މީ ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ. މީ ބިރުހުރި ކަމެކޭ. މުޅި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތަޣައްޔަުރވެ ަގނޑުބަ

މެދު ފުންކޮށް  . ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މިކަމާމިގޮތަށް ކުރާ ކަން ހެޮޔނުވާނޭ ކޭ. މިކަން ހިނގައިދާނެ ކަމެ

 . ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށޭވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ހަމަ  ،ވާ އިޞްލާޙަކީ  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު އެންމެ  ،އިވާ އިޞްލާެޙއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުންގެންނަންޖެހިފަ ށްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަ އަުޅގަ

އަދި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވެސް.  އިށާދާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕީ.ޕީ.ެއމަފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ ޝުކުރު އަ

މިދިޔަ ދަުއރުގަިއ ވާެނ ހުށަހަޅާފައި ިމ  ހަމަ މި މޭރުމުން އަޅުަގނޑު  ،އަޅުަގނުޑ މީގެ އިތުރު ތަްފސީލަށް ބަލާއިރު

ތު ޕާޓީ އަނާރާ ެވދާނެ އަދާލަ އިޞްލާޙު. އެހެންނަމަވެްސ، ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި އިޞްލާަޙށް ބައްލަވާަފއެއް ުނވޭ. އެ

ނުޑ ދަންނަާވނީ އެްއވެސް  . ށޭުނވާވިދާޅު ކްރެޑިޓޭ  ،ބޭފުޅަކު އަނާާރއޭ ހުށަހެޅީމަ ކަމަށް ވެސް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި  އޭ،ނޫންތޯމިހާރު އެނގޭ  ަރްއޔިތުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ކްެރޑިޓް ބޭނުންވާ ބޭފުުޅން ވެސް. އަުޅގަ

ެއއީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާނުަގއި ހައްދު  ،ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ، އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރި ސަބަބަކީ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށް ކު  ލަހިޢަهللا އްލަޞަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތް ނަބިއްޔާ މަވެސް، އޮތީ. އެހެންނަ ްނ މިރިކަ

ތިޔަބައިމީހުން ދެ އެއްެޗއްަގއި ހިފަހައްޓާށޭ. އެީއ،  ،މި އޮންނަނީ  އިދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނަިއގަޙަގެ ވަސައްލަމަ 

މެން އަޅުަގނޑު. އެހެންވީމާ، ތިޔަ ބައިމީހުން ގެއްލެނިވިގެންނުދާނޭ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ިހފަހައްޓާށޭ. އޭރުން

ޤުރުއާނާއި ސުންނަުތގެ  ،އޮުތން އިއެކުަލވައިާލއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޤުރުއާާނިއ ސުންނަތް އެކުވެފަ  އްޤާނޫނުތަ

ނުޑ ތަްށ އޮތުން މީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްބާރާތް ެވސް ެއގޮއިއަދި  ،މައްޗަށް ބިނާވެަފއި އޮތުން ގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށްތައްުޅަގނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގައި ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދެން، އަ އޮތީ  މިހާރު މި ؛ަހއްދު ކަ

ނާއި ސުންނަތް ެވސް އެބަ ބާރާަތކުންނޭ. މިހެން އޮތުމުން ޤުރުއާއިނޑު ދަންަނވާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދާލަތު ޕާޓީއަީކ  ެވގެން އެބަ ކުރުމުގައި ވެސް ފަޭސހަތަކެއް. އަދި ޤާޟީންނަށް ހުކުމްއޭޝާމިލްވެ ދޭ. އަުޅގަ

އުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވިސްނާ ޕާޓީއެއް. އެހެންވީމާ، ޤަވުރެ  މަޞްލަޙަތަށް ގެއަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ

 އިިދކޮޅުެގ ފަރާތުން ވިޔަސް ރަނގަޅު  ،އަދި ެއއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ވިޔަސް  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ފަރާަތކުން

ނޑުމެން އެ އިޞްލާޙަކަްށ ތާއީދުކުރާނަން. އަދި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ   ،އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިިފއްޔާ ައޅުގަ

ންނަ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް މި ދޭތެެރއިްނ ވެްސ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ؛އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙުތައް

ވަނީ.  ޮގއްސަ. ެއ އިޞްލާޙުގެ ނަން ވެސް ނީިވ ނިޒާމުން ގެއްލިފައިއްިލގެންޞްލާޙު ވަނީ ނިޒާމުން ގެކުރުމުގެ އި ބޮޑު

ޙައްޤު  ގެން އެއިބަރަކު އެ އިޞްލާޙު ުހށަހަޅުއްވަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެން ،ސަރުކާުރގެ ން،ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޮގވާލައެ

ނުޑގެ ވާހަ މުންއިދެްއވަފަރާތްތަކަށް ޯހދަ ވެސް ނުކުޅެދޭ  ޅު ކުރުކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ.ކޮކަގޮވާލަމުން ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑު  ްއަޒތްތެރި ރައީސް.އި`. ޝުކުރިްއޔާ  މިއަދު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވިދާޅުވި ފަދައިން، އިްއޒަތްތެރި ރައީާސއި ައޅުގަ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ، ައދި އެމް.ޑީ.އޭއަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ވަރަްށ ިގނަ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ބޭފުޅުންާނ މެންބަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ތިްއބެވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭން ހަމަ އެންމެ ކަމަށް ޤާބިލު، ނަގާކިޔާ ބޭ

މަޝްވަރާކުެރވި، އަދި ދައުަލތުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ؛ މިަކމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުެރިވގެން ގެނެވުނު 
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ނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްވަނީ ިމ އިޞްލާޙަކީ މިހާރަށް އެންެމ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙޭ. މަރަދޫ  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާީތވެ ައޅުގަ

ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ވަިކވަކި ތަންތަންކޮޅަށް މި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އިޞްލާޙު ގެނައުަމކީ ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އިޞްލާޙު ގެންނަންަވނީ މުޅީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް. 

ނޑުމެންނަްށ ކޮންމެހެން ވެސް އިސްލާމީ ، އެހެންނަމަވެސް އެކަްނވާން ައނެއްކާެވސް އެތައް ޒަމާނެއް ނަގާނެތީވެ އަުޅގަ

އުސޫލުތަާކއި، ައސްލުތަކާިއ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ފައިހަމަވެފައި އޮތް ެއއްެޗއް ކަމަށް 

ވާންޖެހޭތީވެ، މި އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަން މަޖުބޫރުވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން، އަދި އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތަކީ އިޚްލާޞްތެިރ،  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން މި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ ހުންނަންވާނެހެނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެދުވެރި މަސައްކަތެއް. މިާއ ދެކޮޅުހައްދަވާ ބޭފުޅަކު ައޅުގަ

ނަޑކު. ނުވަތަ ިދވެހި ނަސްލަ ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ެއއީ ފަސްގަ ށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ހުރެގެންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ގާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހެދޭނެކަމާއި، އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ  ކަ

ށް ހަަދއިގެން މި ވާަހކަ މިހާރު ޚިލާފު އެއްެވސް ވާހަަކެއއް މި މަޖިލީހުގައި ނުދެއްކޭނެަކމީ މާ މޮޅު އެއްޗަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެެކވޭ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ބަޔާްނކުރެވިފަިއ އޮތް ކަމަކަށް ވާީތވެ. ދެން ޝަރީފްމެން ކަހަލަ 

ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގަިއ އުުޅްއވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަުކރަން އެކަހަލަ ކަންކަމާ. އެެހންނަމަވެސް، ެއ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ރަ ނގަޅަށް ވިސްިނވަަޑއިގަތީަމ އަޅުގަ

 ވެސް ފައިހަމަކުރާނެހެން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކްއ ްސ ކީ ވެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙީކ  16ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ. ސަބަބަކީ މި އިޞްލާޙު؛ 

ފައިސާގެ އަދަދުތައް މުރާޖަޢާކުރުން. މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އަބަދުވެސް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 

ނޑު ޖެހޭނީ މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދަން. އެގޮތުން، މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި  މިންގަ

އަޅުަގނުޑ ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެހެންމެ އިސްލާމީ ޝަީރޢަތުގައި ަހއްދު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އޮތުން 

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަށް ވުެރ އޭގެ މާނަ ފުންކޮށް ނެގި، އަދި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ެއކަން  ހަމައެކަނި ޤުރުއާންަގއި ހައްުދ ކަ
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ނޑުމެން ކަންކަްނ  ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުަރނީ. ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ ެވސް އަުޅގަ ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

ލާމް ދީނޭ ބުނުމުން އޭގައި ނިންމުމުގައި އިސްލާމް ދީނުަގއި އެކަން ކުރަން އަންަގވާފަިއ އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ިއސް

ނޑުަތއް ފެިތގެންދާނެތީ  ރަސޫލާގެ ސުންނަތާިއ އަދި ޭއގެއިތުރަށް ކީރިތި ޤުުރއާނުގެ ހައްދުތައް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ިމންގަ

ނުޑ ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ.  ހަމަ މި އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަުމގަިއ ައުޅގަ

ނޑު ޤާ ދެން ނޫނުލްޢުޤޫބާތް ފާސްވެގެންދިޔައިުރަގއި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ގަސްތަކު ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުދަންނަވާނަން އެބައި ހިމެނިފައިނެތުން އެއީ. އެހެންނަމަެވސް އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަވާނީ މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙު 

މި އިްޞލާޙު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނުޑމެން ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ  ފާސްކުރެްއވެމުން ކަމަށް ފެންނާތީ އެމް.ޑީ.ޕީން

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޢުޘްމާނަށް.  މެންބަރު ޖަމީލް

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ 

ޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަދާލަުތ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ މިއަދު އަުޅަގނޑު ފާހަގަ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިއަދު އެބަ ޖެޭހ  ޕާޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދުކުރެްއވި ފަދައިން، އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކޮށް، މި ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ހަދާ ގާނޫނުތަކާިއ ަގާވއިދުތަކަކީ ވެސް، ހުރިހާ އެްއޗަީކ 

ނޑުމެްނގެ ކީިރތި ޤުރުއާނާ އެްއގޮތަށް ހެދޭ އެްއޗެއް ކަުމގައި ހަދަން.  ވެސް ކީރިތި ރަސޫާލގެ ސުްނނަތާއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން ދާދި ދެންމެއަކު ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މި އޮތީ ބޭރުގެ 

ވި، ހެދިފައޭ. ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ޤާބިލު ދިވެހިން އެތައް ބަަޔކު ގެނެްސގެން ދިރާސާތަކެއް ކުރެ 

ނެތް ވައްތަރަކަްށ، ނެތް މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކާަފއި ަވނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި 

ސާސީާއއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިއްބޭ މި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި މި ރާއްޖޭ ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަ

ނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވެްސ  ގެނެވޭ ފަދަ ޤާބިލު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެބަ ތިއްބޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަެއއް ދީނީ ޢިމްލުވެރިންނާ ވެސް މަޝްވަރާކުރެްއވި ވާހަ ކަ. ވިދާޅުިވ، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ވެްސ  އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ މަޝްވަރާކުެރވި، އެ ބޭފުޅުްނގެ ބަހެއް މީގެތެރޭަގއި އޮެވގެން  ހަމަ ވީހާ ގިނައިން އަުޅގަ
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ހިއްމު ކަމެކޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަދާލަތު މި ކަންތައް ކުރުމަކީ ވަރަށް މު

ޕާޓީން ވެސް މިއަދު އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމީ ވިްސނުމެއްގައި މަަސއްކަތްކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ 

މެންބަރުންނަށް މަދުވެގެން  3000ޓީއެއް މިއަދު މެންބަރުން ތިބި ޕާ 5000ގޮތުަގއި އަދާކުރަން. މިހެން މިދަންނަވަނީ 

އެ ދަނީ ސަބަބެއް ނެތިެއއް ނޫން. ޚުދު އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްކޮށް މަަސއްކަތްކުެރްއވި ޑރ. ޝަހީމު ފަދަ ބޭފުޅުން 

ރިހަމަ މިއަދު އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ލިބިފައި ހުރި ތަޢުލީމު އޭގެ އެންމެ ފު

ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ އެ ނަމޫނާގައި ހިފައިގެން. އަދާލަތު ޕާޓީގައި ތިބި ދީނީ 

ޢިމްލުވެރިން ވެސް މަސައްކަްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ސިޔާސީވެގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެްއެވ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަހަރަުކ 

ތަށް ވާހަކަދައްަކއި، ެއކި މީސްމީހުން ސިޔާީސ ލީޑަރުންގެ ގޮތުަގއި ނެެރ، ތިންހަތަރު ފަހަރު އެކި ޮގތްގޮ

ނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލަިއ، މި ރާއްޖޭގައި ދީން ފެތުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނަގންނައިދޭން ބޭނުންވާ ބޭ ފުޅުން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ އެިކއެިކ ޗެނަލްތަުކގަިއ ދީނީ ނަސޭހަތާއި ކީރިިތ  ބޭނުންވޭ ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭނެ މީހުން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ޤުރުއާން އުނގަންަނއިދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރއްާވނެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ރޯލަކީ ެއއީ، 

އީސް. މި ރާްއޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް އެ ހުންނެވީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެޓްރިކް އިްއޒަތްތެރި ރަ

ހައްދަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހެްޓރިކް ހައްދަވާފައި ހުރި ބޭުފޅެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން 

ގަިއ ވެސް ހެޓްރިކް ހައްދަވާނޭ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ، އެ މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމު 

ނިޑވަުޅގަިއ، ރަނގަުޅ  ނޑުމެންނަށް ޝައްެކއް އޮްތ ކަމެްއ ނޫން. ރަނަގޅު ދަ ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެީއީކ އަުޅގަ

ްނވީމާ، ވަގުުތަގއި ރާއްޖެއަށް ގެންަނންޖެހޭ ސިޔާސީ ބަދަލުތައް އެ މަނިކުފާނު ގެންނަމުން ގެންދަވާނެ. އެހެ

ނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ެއއްގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުަތއް އަުޅގަ

 ހެދުމަށް ޓަކައި ދީނީ ޢިމްލުވެރިންގެ ބަސް ވަރަށް މުހިއްމު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. 

 

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް އަންނަިނވި ހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތު( އަ)ދިވެ 2014/9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ތާއީުދކުރާ ގޮުތަގއި ޖޭ.ޕީން  ބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑ ގަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް މި އިްޞލާޙަށް އަުޅގަ
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ނޑަށް ޔަޤީން. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙަީކ ހަމަ މުހިއްމު އި ޞްލާޙެއް ވެސް ތާއީުދކުރަްއވާނީ މިގޮަތށްކަން އަުޅގަ

ގިނަ ފޯރަމްތަކުގަާޔިއ  ދަނީ. ވަރަށް ގިނައިން ދެެކވުނު ވާހަކަެއއް މި ވާހަކަައކީ. ވަރަށް ގޮތުަގއި ފެނިގެން މި

ނޑު ދު އެއް. އެހެްނވީމާ މިއަދަީކ މީަގއި ކުލަ ެޖހިގެންދާތެރޭަގިއ ދެކެވުނު ވާހަކަ ހަމައެއާެއކު މަޖިލިސް ވަސް. އަުޅގަ

ަޝރުޢީ ނިޒާމު ތިއްބަވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެްއ  ،ޙު ފާސްވެގެންދިަޔއިމައޮތީ މި އިޞްލާ ގަބޫލުކުރާހިތް

ދީން  އިސްލާމް ސޫލުތައް ދެމެެހއްޓުމުަގޔާއިލިބިގެންދާނެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ވެސް. އަދި އިސްލާމީ އު

ލާުޙގެ ސަަބބުން ވެސް ފުރުޞަތުތަކެްއ ކުރުމަށް ޓަކައި މި އިޞްއްމު މައްސަލަތައް ހިމާޔަތްއަދި މުހި ނެގެހެއްޓުމުަގއި،

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ލިބިގެންދާނެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުކުރުން އެއީ އެްނމެ މުހިއްމު ކަމަކީ. 

އިޞްލާޙުނުކުރެވޭތީ ުނވަތަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މުޅިން ޗޭންޖުކުރަންޖެހޭތީ އެކަން ނުކުރެވި އޮންނާތީވެ ގާނޫނުތަކަށް 

ލުގެނެސް، އޭަގއި ހުންަނ މާއްދާތަކަށް ބަދަލުނުގެެނިވ ކަންކަން ވުމަކީ އެއީ ހަަމޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. އެންމެ ބަދަ

ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިމާމެންނަށް ވީ މިންވަރަކުން، ވީހާ ައވަހަކަށް ފާސްޓުކޮށް ކުރިއަށް ދެޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެްއ މި އެގޮުތގެ މަތީން، ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުތައް ކަމަ ށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙަކީ. ީމގަިއ ހުރި ަކންތައްތަކަށް ވިސްނަިއ، ފުްނކޮށް ިވސްނާލި މީހަކަށް ެއނގޭނެ މިއިން ލިިބގެންދާނެ 

ިއ ބާްއވާފައި ިސޔާސީ ގޮތުްނ ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން. ަހމައެކަނި ގާނޫނަކީ ހިމާޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ެއއްަކއިީރގަ

ވެސް، ޭއގެ ސަބަބުން ެވްސ ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ޤައުމަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުންެގ؛ 

ނޑު ވެސް ގަޫބލުކުރަން، ޢިލްމުވެރިންގެ ވާަހކަތަކަށް؛ ފަހަރެްއގަިއ ވެްސ  ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަަތއް ދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނުޑ އެ ބޭފު ޅުންނަށް ކުޑައިމީްސ ބަހެއް ދަންނަވާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރަން. އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޢިލްމުެވރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންގެ އަުގަވއްޓާލައި ކަްނކަން ކުރުމަކީ އެއީ ވެްސ 

ނޑުމެން ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ދީނީ ޢިލްމުވެ ރިންގެ ގޮުތގައި ތިއްަބވާ މީހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ވެސް ޒިންމާ އެބަ އޮތް.  އިޙްތިރާމްކުރަން. އެ ބޭފުޅުްނ ހިމާޔަތްކޮށްދޭން އަޅުަގނުޑމެން ޖެހޭ. އަޅުގަ

އެހެްނ  ،ކޮށްހަމައެއާިއއެކު އެ ބޭފުޅުން ެވސް އެބަ ޖެހޭ ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު ރީތިކޮށް އުެޅވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު

އުޅެން އެބަ ޖެހޭ. ވަކި ބޭފުެޅއްގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ފަހަރެްއގައި ވެސް ވަކި ބޭފުޅަކަްށ މީހުން ރެސްޕެކްޓުކުރާނެ ގޮތަށް 

ނޑު  ކުޑައިމީްސކޮށް އެްއޗެކޭ ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަިއޑިާއއަީކ، މައިަގނޑު އައިިޑާއއަކީ، މަިއގަ

ރިން ވެސް، ދީން އުނގަންނައިދިނުމަށް ުއޅުއްާވ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެަބ ޖެހޭ ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު މަފްހޫމަކީ ޢިލްމުވެ

ސިޔާސީ ކަންތައްތަކުން ެއއްަފރާތުގައި ތިއްަބވަިއގެން އަބަުދވެސް ޢިލްމީ ލެވަލްއަށް، ިއސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ރީތި 

ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ކަންކަން ބުނެީދ، ކަންކަްނ ކުރަން. އޭރުން އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ، މަޢު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިދޭތެރޭ މި ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް ހުއްިޓ، އެކި މީހުންނާ ދޭތެރޭ ެދކެވޭ ވާހަކަަތއް ހުއްިޓ، އެ 

އްޔިތުްނ ގަބޫލުކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝަރަްފެވރިކަމާ އެުކ ުއޅެވޭނެ. އަދި ެއ ބޭފުޅުން ދައްަކވާ ވާހަކަަތްއ ވެސް ރަ 
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ބޭފުޅުންނަށް ވެގެންދާނެ. މިަކން ކުރެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭ ތިއްބަވާ ޢިލްމުވެރިްނ، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ބޭފުުޅން އެބަ ޖެހޭ ޝަރަފްވެރިވެަލން. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް، ަމުޑމަޑުން ގޮސް ނަމަވެްސ އެބަ 

ރަން. ބަެއއް ބޭފުޅުން މާީޒގަިއ، ދިުގ މާޒީަގއި އުޅެވިަފއި ހުރި ގޮތުން މި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޖެހޭ މި ކަންކަން ކު

މީގެ އުނަދގޫ ފޯރަމުން މި ައންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ާރއްޖޭަގއި ތިއްެބވި ގިނަ ޢިލްމުވެރިންނަކީ، 

އްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޝަރަފްެވރި، ރަނގަޅު ބޭބޭފުޅުން. ގިނަ ދީން އުނގަންނައިދިުނމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަ 

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުުޅން މާޒީގަިއ، ދިގު މާީޒގަިއ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮުތން އެ ޓްރަސްޓް ެގއްލިގެްނ 

ން ދެންނެިވ ރާއްޖޭަގއި މި އުޅެނީ. އެހެންީވމާ، ސިޔާސީ ގޮތުން މި ވާހަަކދައްކަނީ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ކުރި

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ފަދައިން  މިއީ އެްއވެސް ބޭުފޅަކަށް ކުަޑއިމީސްކޮށް ދަންަނވާ ވާހަަކެއއް ނޫން. މިއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މުދައްރިސުން ވެސް ވާންޖެހޭ ދަރިން ކުރިމަތީގައި ޝަރަފުވެިރ ބަޔަކަށް، ރަނގަޅު ބަޔަކަށް  ކަމެއް. އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢު ރަނގަޅުވާނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ެވސް ޝަރަފުވެރި ބަޔަކަްށ، ވެގެން ދަިރވަރު ރަނގަުޅވާނީ

ނޑު ޝައްެކއް  ނޑު އަިއޑިާއއަކީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ވިސްަނއިގެން އަުޅގަ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ެވގެން. މިއީ މައިގަ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގެ ދުވެލި ދާނީ ިމގޮތަށް ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ.  ނުކުރަން ކުރިއަްށ އޮތް ާތަގިއ ވެްސ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެ މިއަދު މި ދެކެމުންދާ ތަރައްޤީ، މިއަްށވުރެ ފަހި ތަރައްޤީެއއް ފެނި، ރާއްޭޖެގ  .أن شاهللا

ަގއި ިވޔަސް، ރައްޔިތުން އެދޭ ދުވަހަކަށް ެފނިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިަކމުގައި ހުރި ކަމު

ނޑުމެންެގ ދުޢާައކީ، މި ާރއްޖެއަްށ ފަހިކަން  ކޮންމެ މީހަކު ވެިރކަމުަގިއ ހުންނެވި ކަުމގަިއ ިވަޔސް އަުޅގަ

ލިބިގެންދިއުން. މި ާރއްޖޭ ރަްއޔިތުން އުާފވާ ފަދަ ބޭްސވެރިަކމުގެ ނިޒާމު ވެސް ާޤއިމުކުެރިވ، ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ވެްސ 

ކަނިމައިެއކަނި ދަރިފުޅު ޮގވަިއގެން ހިނގައިެލވޭނެ ނިޒާެމްއ ޤާއިމުކުރެިވ، ހަމަެއއާެއކު ޤާއިމުކުރެިވ، މަގުމަީތގައި އެ 

ޑްރަގު؛ މި ޖެހިފައިވާ ވަބާިއން ވެސް ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ތަން ފެނިގެންދިއުން. މިއީ ރާއްޖޭެގ 

أن ދު މި ދުވެލީަގއި ދާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންާވ ކަމަކީ. ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މިއަ

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދުވަސް ފެށިގެންދާނެ. ،شاهللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ތެރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަށް.ނާޡި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ނޑު ވެސް ގާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. )ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2014/9ނޫނު ނަންބަރު `. އަުޅގަ

 އީ ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ެވސް ގަވަން. ށް މިގެންނަ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަ

ނޑުމެންނަީކ ރުއާނުގެ އާޔަެތއް ނޫން. ބަަދލުރަސޫލާގެ ޙަދީޘެްއ ނުވަތަ ޤު  ނުގެނެވޭނެ އެްއޗެއް ވެްސ ނޫން. އަުޅގަ

. ނުކުރެވި ހިނަގއިދާނެފުރިހަމައަށް ކަންކަން  ފަަހރު އެންމެ ކުރާއިރުަގއި ަބއެއްަކން އިންސާނުން. އިންސާނުން 

ނޑު ގަގެެނވޭނެ. ގެއަށް ބަދަލުމި  އެހެންވީމާ، ނޑުމެްނ  ބޫލުކުރާންނަން ވެްސ ޖެހޭނެ. އަުޅގަ ގޮުތގަިއ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމުަގއި ޮބޑު ެއއް މައްސަަލއަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެންމެ އޮތުން. މައްސަލަ  ައޅުގަ

ިމކަހަލަ ކަމަކުން  ،އް މެުދވެރިެވގެން އެކަމެްއ އިޚްިތޔާުރކޮށްފައިކަމެްއ ނުވަތަ ިސޔާސީ ކަމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒާީތ 

ނޑުމެން  ވެސް އަުތވެދާެނ. އެހެންވީމާ، ނިކަމެތިކަމެއް ،އިންސާނަކަށް ލިބިގެންދާ ކިަތންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެސް  އަުޅގަ

ގަިއ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވަރަށް ފުރަތަމަ ވެސް މި ރާއްޖޭ ޖެހޭ އެންމެ  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފުރަތަމަ އެއް

ގޮތަކަށް ޝަރުޢީ ނިޒާުމ  އެހެން ފަރާތަކަށް ވެސް އިތުބާރު ލިބޭ ރައްޔިތުންނަށާއި، އިމުކުރެވިޤާފުރިހަމައަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ  އީުނވަތަ ޝަރުީޢ ނިޒާމުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ޢަމަލުތައް ގެންުގޅުްއވަން. މި ،ބައްޓަންކޮށް

ނުޑ ގަ ކޮށްލަންޖެހޭއަޅުަގނޑު ފާހަގަ  ގޮުތގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު  ބޫލުކުރާކަންތައްތައް. ދެން އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ އިއް  ޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚްތުާޚއް ،ދަނީ މީގައި ކުރިން މި ފާހަގަކުރެިވގެން

ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ހަމަ އެ  އުރުގަިއ އަނާރާ ނަޢީމްމިދިޔަ ދަފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން  އަނާރާ ނަޢީމް

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަނާރާ އައީ  އިޞްލާޙު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ސަރުކާރު ހިންގާ ާޕޓީ މެދުވެރިވެގެން. އަުޅގަ

ނޑަށް ވެްސ ނަޢީމް މީތި ލީ ކަމަށް ާވނަމަ، ފާސްނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ކަންނޭނެގ. އެީއ އަޅު  ގަ

ގަބޫލެއްނުކުރަން މިއީކީ ފާްސވާންނުޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. 

ނޑުގެ އަްޚ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ،  ޚާއްޞަކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި ޤުރުއާނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް މުްސލިމުން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާްމ ދީނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން، އޮންނަ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ވެސް ބައްޓަންކުެރިވގެންދާން. 

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ވޭ ިއސްލާމް ދީނާ ޚިލާ ފު އެއްވެސް ގާނޫނެއް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ގާނޫނުަގއި ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ގާޫނނެއްަގއި ބަޔާންކުރެިވގެން ނުވަތަ ގާނޫނު ހެދިގެންނުާވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ެއއް ިއޞްލާޙު. ޚާްއަޞކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ،  އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ާޚއްޞަކޮށް ިއސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ވެސް މިކަމަްށ ވަރަށް އެއްބާރުލުންދީ، އަުޅގަ

ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮްށގެން، މިކަމަށް ވަރަށް އެއްބާރުުލންދޭ ޕާޓީއެއް. ޚާއްަޞކޮށް، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، 

ނޑުމެންނަށް އިވެމުން އެބަ ދޭ، ފާއިތުވި ތިރީހަ ކަށް އަހަރު ބައެއް ޢިމްލުވެރިން އަނގަ ބަންދުކޮށް، ކުރީަގއި އަުޅގަ

ސޯސްޖަހައި، ތުނބުޅި ބާލަިއ، މިކަންކަން ހުޅުވާލަދީ، މި ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައިެދްއވީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ؛ 
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ނިޑވަުޅގަ  އި ެވސް ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރަީއސް، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަީޝދު. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅަގނޑު މި ދަ

ނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ހުޅުވިގެން ުނވަތަ ފުރުޞަތު ތަކެއް ލިިބގެން މި ދިަޔއީ، ެއ  ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަްނ  30ޚުދުމުޚުތާރު  އަހަރު ދިއުމަށްފަހު، އަޅުގަ

ނޑިަވޅުަގއި. ާޚއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ އެްއވެސް ބިލަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީްނ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން  މި ދަ

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބިލަށް ނުވަތަ މި އިޞްލާޙަށް، މި ތާއީދުނުކޮށެއް ނޯ ންނާނެ. އަުޅގަ

ިވއްޔާ ވޯޓު ެވސް ދޭނަން. ޝުކުރިއްާޔ އިރާދަކުރެއް  ،ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލު

ގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ  `. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުކުރެވެމުން މި

ވެސް ެއްއވެްސ  ވަނަ މާއްދާގައި 10ފެށިގެން އަންނައިރު ވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއި، އަދި 

ޢަތަކީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާިއ، އަދި އިސްލާމީ ޝަރީ ޚިލާފަށް ނެހެދޭނެއިސްމާލީ ޝަރީަޢތާ ނޫނެއް ގާ

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަިއ  ،އެީކަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާްނކޮށްފަިއ އޮތުމާ ކޮބައިކަން ޤާނޫނުައސާީސގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ގެނައި އި  އަޅުަގނޑުމެން މި ޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް

ނުޑ ގަ ހިނގައްޖެ ނޑު ިމހެން މިކަމަށް އަޅުގަ  ބޫުލކުރަމުން މިލަނީ، ައޅުަގނޑުމެން ގަދަންނަވާ ބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާްތެވގެންވާ ޤުުރއާނުަގއި   ތަޢާާލ އެކަލާނގެ ކަލާމްފުުޅގަިއ ވަީޙކުރަްއވައި އަްނގަވާަފއި މިهللا އަންނަ އަުޅގަ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهواވަނީ،  ގެ ަރސޫލާ هللاޔަބައި މީހުން ތިޔަަބއިމީހުންގެ ތެރޭން ތި  ۚ   َوَما آتَاُكُم الرَّ

ގެންނަވާފަިއވާ ކަންތައްަތއް ހިފާށޭ. އަދި ނަހީކުރައްާވފައި ކަންތައް ދޫކޮށްލަްއވާޭށ ޢަލައިހި ވައްސަަލމަ هللا ސައްލަ

އިތުރުން އެކަލޭގެފާނު، މުޙައްމަދުގެ ފާނު އެބަހީ، ނިސްބަތްކުރައްާވ ވޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް. އަދި މީގެ އަންަގވާފައި އެބަ

. މީގެއިތުރުން އަިދވެްސ إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى   ،َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى  އޮތީ،  ސޫރަތުގައި ވަީޙކުރަްއާވފައި މި ނަޖުމު

هللا އޮތް ެއްއވެސް މުއުމިން ފިރިހެނަކަށް ވެސް އަދި އަންހެނަކަށް ވެސް  އެހެން އާޔަެތްއގައި ވަޙީކުަރްއވާފައި އެބަ

ނަޑޅައި ހުކުެމއް ުކރައްވާަފއި ވާނަމަ،  هللاލަަޞއްهللا ތަޢާލާ، އަދި ރަސޫލު އެކަެމްއ ޢަލައިހި ވަަސއްލަމަ ގޮތެއް ކަ
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ކަމަށް.  ނުވާެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިިބގެނެއް ނުވާ ކަމަށް، އެްއވެސް އިންސާނަކަށް ލިބިގެން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާެރއް

 ކަމުގައި މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަހަލަ ކަންތައް؛ ބައެއްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ހިމެނޭ ަބއެއް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ނުފުދޭ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން ތަޞައްރަފު ނޫުނގައި ބެހޭ ގާ ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ގޯނާކުރުމާ ،ނަމަ ވަނީ

މައްޗަށް އަނެއްާކ  ގެބުނުމުްއޖާ އެހެން މީހެއް ކައިރީ ބުނިއެ ކު ،ކުޑަުކޑަ ކުއްެޖއްގެ ވާަހކަިއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ނަޑއެިޅގެން ަތކަށް ެއ އަިދ އެކަީށގެންނުާވ ގޮތް ،ބިނާކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެކަީށގެންނުާވ އެަތއް އަދަބުތަކެއް ކަ

އިސްލާީމ  ،އިްއޒަތަށް އިލަތަށް ބަދަލުވެގެންދާކަމީ އެއީ އެ މީހުންގެ ައބުރާމުޖުތަމަޢު ދެކޭ ހާ ދޭތެރޭގައި މީހުންނާ

ނުޑ  ޝަރީޢަތުގައި ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ އަހައްިމއްޔަތުަކމުގެ މައްޗަށް ބަލައިނުލާ ހެދިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން މާތްވެގެންވާ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެ ،އުއްމީދުކުރަނީ ނަޑއަަޅިއ  އަުޅގަ ކަމެްއ ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

 ދިނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަްއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާ ކަށް ހެކިަބސްކަުމަގއި ަވކި ގޮތައަދި އެ، ބަޔާންކޮށްފައި

ނޑުމެން އި ނޫންކަްނކަން ހިންގުން. އެމަތީން  ގޮތުގެ ތް މާ ސްލާމީ ޝަީރޢަތަށް ވުރެ ަވކި މާގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ާގނޫނު ނޑި ތަަނވަްސވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުދަރަޖައަކަށް އަުޅގަ ނުޑ ލަތެއްެރިވއްޖެ ހާހެދުމުގައި ސިކު ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޫން. އެކަްނ ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ުނކުރެ ދެކޭގޮުތގައި ެއއީ އެންމެ ަރނގަޅު ހަމަެއއް ވޭނެކަން އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ(  51ނޫނުައސާީސގެ ފައި އެބަ އޮޭވ. އަޅުަގނޑުމެން ޤާގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްދުސްތޫރު

ނެތް މިންވަރަށް ކުށްަތއް ސާބިތުކުރަން. ހަމަ އިސްލާީމ  ަޝއްެކއް ، ށްފައި އެބަ އޮވޭ ގަިއ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮ

އޮތީ އެްއވެސް ޝުބުހާއެއް ނެތް މިންވަރަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ވެްސ  ޝަރީޢަތުގައި ވެސް ަބޔާންޮކށްފައި މި

ބާތެއްގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުލްޢުޤޫ، ނަމަ ނީއެހެންެވއްޖެ ކަމުަގއި ވަ ސާބިތުކުރަން. ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ؟ހަމަ ކުށްތައް 

. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި އެްއވެސް މިންވަެރއްގެ އާދަިއެގ ގޮތެްއގައި ކަްނކަން ސާބިތުުކރުމުގެ ޖާގަެއއް ދެިވގެންނުވާނެ 

ނޑު ިމ ދަންނަވާލީ މި ގާނޫނު އަދި އެހެން ، ޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ެވސްޤާނޫނުލްޢު؛ އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ހަމަ ، ނަމަ އް ަކނޑައެޅިަފއިވާ ގާނޫނެއް ކަމުގައި ވަނީނުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ވެސް ޢުޤޫބާތްތަގާނޫ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ  ާއއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮުތގެޤާނޫނުއަސާސީ މަތީން ކަންކަން ހިންގުމަީކ އަުޅގަ

 ލާޒިމްެވގެންވާ ކަެމއް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. ދީދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 ،ގޮތް ދެެނގަނެ ސްކުރަމުންދާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ކަން އޮތްއާދެ! މިފަދަ ބިލަކަށް ަބހުީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

 1205ގެ ޤޫބާތުޤާނޫނުލްޢު، ގޮތުން  ޤޫބާތު އޮތްޢުނޫނުލްނެްތ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! މިހާރު ޤާއެކަމަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ 

ހައްދު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށެއް މީހެްއގެ މަްއޗަްށ  ޤުރުާއނުގައި" ،ރީޙަކޮށް އެބަ ބުނޭވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސަ 

ޤުރުއާނުގަިއ  މަތީން މި ގާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލުތަކާ ،ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޢު ނޑަައޅަންވާނެެއވެ.ކަ އާދެ! މިހާރު ިމ  " އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޤޫބާތް ެއ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކަ

ނޑަށް ހަމަ ނުވިސްނިގެން މިހު މިދެންނެވީ މިހާރު ، ކުރީަގއި .ުއޅެނީ ށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާުޙ ހަމަ އަޅުގަ

ކަމެކޭ ނުދެންނެވޭނެ.  ތަނެއް. ައކުރުގެ ތަފާތެްއ ނެތް ޮގތާއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ވާ  ޤޫބާތުގައި އޮތްޤާނޫނުލްޢު

ގޮތުން  ޤޫބާތް އޮތްަގނޑުމެންގެ މިހާރު ޤާނޫނުލްޢުމެންަނށް. އަޅުއެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް ކުރަްނ ކޮށްލެވިދާނެ އަޅުަގނޑު

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އްދު ހަ  ،އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުން އެ މީހަކަށް ަހއްދު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށަށް  ނޑު ގަބޫލެއް  ކަމަކަށް މީހަކަށް ހުކުމް ނުކުރެވޭެނކަމުެގ އެްއވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަ  އަުޅގަ

ވިދާނެ. ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނާވފައި ކަންކަން ކުެރއް

މި ބަހުސްތަކުގެ  ،މީސް ބަސް ބުނެއިރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ކުޑައިކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބަހުސްތައް

ދޭ ގޮތަްށ ވާހަކަދެއްކުން އެއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެީއ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފެ

އެްއވެްސ ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ އެއްެޗްއ ، ރާ ކަމެއް ވެްސ ނޫން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ އެމް.ީޑ.ޕީން ގަބޫލުކު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ނަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެެކވިަފއި އޮްތކަމުަގއި ވަނީ ގޮުތގައި އެީއ އެ ބޭފުެޅއްެގ  އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ލަފުޅު ކަމެއް އެީއ. ުޝކުރިއްޔާއަމިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް.  މެންބަރު

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

األنبياء  الم على أشرفالة والسّ والصّ  ،هللالحمد  .حيمحمن الر  بسم هللا الر  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޙްމަދު ޠާރިޤް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަހިބަދޫ .أجمعين وصحبه آله وعلى ،والمرسلين

ވަަނ  1205އިތުރުން ވަނަ މާއްާދއަށް އަިދ މީގެ 314ވަނަ މާއްދާއަާށއި،  16ގެ  2014/9 ؛ޤޫބާތުޢުނޫނުލްޤާ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެން ހުށަހަޅާފައިާވ ިއސްލާޙުތަކަކީ ައޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރާމާއްދާއަށް  ޓްރީ ގުރޫޕުަގިއ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ިއތުރުން އެ މެންބަރުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުްނ ލު އެްއގޮތްކުެރވިގެން އަދި ޭއގެިޚޔާ ،މަޝްވަރާކުެރވިގެން
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ނޑު މިއަށް ފުރިހަމައަށް  ،މަޝްވަރާކުރެވި  ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާތީ ައޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަން ވަނަ  1205މީގެ ކުރިން  ،ނަވަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ވޭ.  މާއްދާއަށް މި އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިސްލާެޙއް އެބަ

ނޑުމެން ވެްސ މެދު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވާ ސް، ައޅުަގނޑުެމން އެ އިސްލާޙާއެހެންނަމަވެ ަހކަތަކެއް ދެކެވުނު. އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއާމެދު ހުއްޓިފައި ކުރިން ހުރި. އެހެ ފިކުރުތަކެއް ެއއާ ތެރޭ ފުންކޮށް ދޭ ންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ ކު ން މިދެންނެވި ބައެއް ާމއްދާތައް؛ޤޫބާތުގެ ކުރިޢުނޫނުލްވިސްނާލިއިުރގަިއ ޤާ ރިން މި މިސާަލަކށް އަުޅގަ

ކަމަށް  އިސްާލޙުތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަށްއަޅުަގނޑުމެންވަނަ މާއްދާއަްށ  314އާއި ނަ ާމއްދާވަ 16 ދެންނެވީ،

ނޑުެމންނަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތުަތއް  ،ފެންނާތީވެ މި އިސްލާޙުތަްއ އެކަްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ީމގެތެރެއިން މި ،ާވތީވެޓަކައި އެޭޅނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށް  ސަލާމަތްކުރުމަށް ަބއި ހިމަނައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއއްަޒތް ނުޑ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ތެރި މެންބަރު އެ ވިސްނުމުަގއިވެސް، އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

 ކުެރވިފަިއ އޮްތ ކަމެއް  ޓަަކއި ނޫނީ ފައިދާއެްއ ހޯދައިދިނުމަށް ،ގޮުތގައި ިމއީ ވަިކ މީހަކަށް މަންފާއެއް ގަބޫލުކުރާ

މާއްާދގައި  ވަނަ 1205ޤޫބާތުގެ ކުރިން ލިޔެަފިއވާ ކުރަން. އެހެންކަމުން، ޤާޫނނުލްޢުނު ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް 

 ކީރިތި ުޤރުއާނުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ،ބަދަލުަގއި ކުރިްނ ލިޔެވިފަިއ ވަނީ ޝަރީޢަތުގެ އިސްލާމީ ކީރިތި ޤުރުއާން؛

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަކަްށ  ޝަރީޢަތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނީ ިއސްލާމީމުަގއި. މިހާރު ހައްދުތައް ކަ ހައްުދ ކަ

ނޑު ބަގޫލުކުރާ ސްކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުންކޮށް ބަހު ގޮުތގައި މިއީ  އަދަބުދިނުން. މިއީ އަޅުގަ

ސްކުރެިވގެންދާނީ. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޭއގެ ހުކަންތައް ބަ ކު ނޫން މިނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން ލެވެލައެހެން

ސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވިގެން ގެންދެވޭނީ. ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޭއެގ ބަހުޢިލްމު އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކު ނޑަށް ިމހާރު ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްުދ ކަ ށްތައް" އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ،މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާ ގުިޅގެން އެ ކުށްތަކަށް ދެވޭ ައދަބު ވެގެންދާނީ އެއީ އެއަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުގެެނވި

ނޑު ާތއީދުކުރާ ނޑައެޅިަފއިވާ އަދަބުތަކަށް. ެއައށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ކަ

 ރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ެގ ގޮުތގަިއ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން ރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑު އަބަުދވެްސ  ނުވަތަ އިތުރަށް މީހުންނަށް ފަހުމުވާގާނޫނުތައް ތަފްސީލުކުރުމަކީ، 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޤޫބާތައް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ޤާނޫނުލްޢުގަބޫލުކުރާ ކަމެ  ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއްސލާޙަކީ އަުޅގަ

ޤޫބާތަށް ފަހުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކުޅުމުެގ ގައި މި ޤާނޫނުލްޢުގޮތުަގއި ކޮންމެވެސް މަކަުރވެރި ވިސްނުމެއް 

 ޖެހެނީ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް ސްލާޙެޭކ އަުޅަގނޑު ަދންނަވާލަންވިސްނުމުަގއި ލަިއގެން އުޭޅ އި

ޤޫބާތުގައި ލިޔެވިަފިއ އޮތް ވާހަަކއެްއ، އަެނއްާކެވސް އަކުރު އެކި ތަންތަނަށް، ބަސްތައް ެއކި ތަންތަނަށް ޢުނޫނުލްޤާ

ޤޫބާތު ޢުނޫނުލްލާފަށް މިހާރު ލިޔެވިފައި އޮތް ޤާޚި  ދީނާ ގައި ުނވަތަ އިސްާލމްއިލައިގެން އިތުރަށް ތަފްސީލުކުުރމުގެ މާނަ

ޒަތްތެރި ަދންނަވަނީ ގިނަ އިއް  ޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ވިސްނޭ. އެހެން މިގޮތަށް އަ ކަމަށް ދޭހަވާ އޮތް

ނޑަށް ނަަގއިގަެނވުނީ މިހާރު މި  މަ ޔަޤީނުން ެވސް ިއސްލާމް ޤޫބާތަކީ ހަޢުނޫނުލްއޮތް ޤާ މެންބަރުން ވާހަކައިން އަުޅގަ

އި އްކުރަންތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީގަ ނަމަ ކީ ޤޫބާތެކޭ. އެހެންވެއްޖެޢުނޫނުލްދީނާ ޚިލާފަށް ލިޔެފައި އޮތް ޤާ

ތެރޭ މިހާރު ކޯޓު މަޑުމަޑުން އެ ތިބީ؟ އެބަ ޖެހޭ މިކަމާ ދޭ ޕްރީމްކީއްެވގެންތޯ ސު، ވަީނނަމަސޮއިކުެރއްވީ؟ އެހެންކަމަށް 

އަިދ  ،ޚިލާފަށް މިތަނުން ގާނޫނެއް ލިޔެފައި އޮތަސް  ދީނުގެ އަސްލަކާ ެއޅިފައި ޮއންނަން. އިސްލާމްމާ ކުރިން ފިޔަވަޅު

ެޖހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަްނ ކުރަންއި ިވޔަސް އެ ަގވާއިެދއް އެބަ ބާތިލުކަމުގަ ޔުނުއަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދެއް ލި 

ޤޫބާތު ފުރިހަމައަށް ނުވަތަ ރަނަގޅަށް އޮތް ޢުނޫނުލްނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާއޮތީ ައޅުގަ  ލުނުކޮށް މިބާތި

ނަޑއެޅިފައި އޮތް  ދީނުަގއި  އްލިައކަށް އިސްލާމްމިހާރު ކު، މެކޭ. އެހެންވީމާ އޮތު ނަޑއެޅިފައި އޮތް ހައްދެްއ ނުވަތަ ކަ ކަ

ނޑު ދަންނަ އެ ވާހަކަ ަދއްަކއި ، ކަމަށް ގަޫބލުކޮށް އަދަބެއް ނެތް ވާނީ އެ ތަފްސީލުކުރަން ުއޅުމަކީ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ފަހުން ކޮންމެވެސް އެހެން  އުޅޭ ކަމަކީގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ކުރަންެވސް ކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް

ގޮތަްށ  ކަންތައްަތއް ކުރާ ،އަބަދުެވސް މި ސަރުކާުރން ކަންތައްތަްއ ކުރާ އުސޫުލން ،މަކަރެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުމުަގއި

ރި ކުރުމުގެ ވިސްނުުމގައި ަލއިެގން އުޅޭ އިސްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އިްއޒަތްތެ

ނޑުމެން އެަބ ވިސްނާލަންޖެހޭ ރައީސް. ކޯޓުެގ ދައުރު ވަަރށް  ޕްރީމްކޯޓުެގ ދައުރަކީ. ސު ޕްރީމްކޮަބއިތޯ ސު، އަުޅގަ

އޮތުން އެއީ އެ ފަރާތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުކޮށް އޮތް ކަންތައްތައް އެ ފަރާތްތަކުން ފުޅާ، ވަރަށް ބޮޑު. އެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިއްޒަތްެތރި ރައީ ސް.ހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީޒިންމާވާންޖެ ސް ވެސް އެބަ އަުޅގަ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއވާ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރު ވެސް  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ،

އަކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ްއ ކަމެްއ އެަބ ވޭ. އެއީ ިއއްޔެ މު އެޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ވަރަށް ުމހިއް

ނޑިޔާަރކު  ެގ ތާރީޚުގައި އަނެްއކާެވްސ އާަގނޑުމެްނގެ ޖުޑިޝަރީއަޅު ދުވަހެއް ފެށުނު ދުވަހެއް. ެއއީ ފަ

ނިޑޔާރެއް ަސސް ނޑުމެން ފަ ނޑުމެން ޕެންޑުކުރަނީ ކިހާވަރަކަށް ދިޔައިސަސްޕެންޑުކުރި ދުވަސް. އަުޅގަ މަތޯ އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނައިލަބަލަ ވެގެްނ، ކޮންކަމެއް ކޮްށގެންތޯ މި އެބަ އެނގެންޖެހޭ ކިހިނެއް ށްންޖެހޭ. އަޅުގަ
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ނޑިޔާަރކު ސަސްޕެންޑު ކޯޓުގެ ބެންުޗގައި އިންަނާވ  ޕްރީމްޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ދެއްތޯ ސުކޮށްގެން. އަ އުޅެނީ ފަ

ނޑުމެްނގެ ކޮްނމެ މީ، ެއއްއެއް ބޭފުޅަކު ހަމަ ސީދާ ބަރަހަނާ ވީޑިޔޯ ހަކަށް ވެސް އެނގޭނޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެްސ، އެ ަފނޑިޔާަރކާ ދޭތެރޭ ފިަޔވަޅެއް އެއީ ކާުކކަން އެނޭގނޭ ފެންވަރަށް އޮތް ވީިޑޔޯެއްއ އޮތް.  ،ގޮތަށް

ނޑިޔާަރކަްށ ނޭޅުނު ޖުޑީ ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޔެ ައޅުަގނުޑމެން އަޑުއެހީ ފަ

ނޑި މިއީ ކިހާވަރެްއގެ ަކމެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ، ސަސްޕެންޑުކުރި ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ ޔާަރކުއަބަދުދިން ވާހަކަ. ފަ

ނޑު  ނޑުެމންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަފްސީލުނުކޮށްދީ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ތަފްސީލުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ އެބަ އަުޅގަ

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ޮގނޑިެއއް

ނޑު ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ މެން ތަމްސީލުކުރަން. އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ގޮްސ އިންނަަވއިގެންުނވާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

އެބަ  އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ،ނަމަ އުމުގައި ހިނަގމުންދާއެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތަްއތައް މި ޤަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ ކަންތައްތައް ވާ  ނޫން ގޮތަކަށް  ންޖެހޭ. ސަރުކާރު ބޭނުންގޮތް ޮއޅުންފިލަ ޒިންމާކުރުވަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު ކަެމއް ކޮށް ނޑިޔާރަކު ސަސްޕެންޑު ފަ ނޑިޔާެރއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސްލޫކީ  ؛ކޮށްފައިފިއްާޔ އެ ފަ ެއކަމަކު ފަ

ނޑިޔާުރން  ނޑު ނެތް ފަ ނޑިޔާުރކަންމިންގަ ނޑުމެންގެ  ،ކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެންުޗަގއި ތިބެގެން ފަ އަުޅގަ

ނުޑ ، ބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާދާދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ކަންހުކުމް އިއްވަމުން، މީސްމީހުންނަށް ޝަރީޢަތްކޮށް އަުޅގަ

ޤޫބާތް ލިެޔވިފަިއވާ ޤާނޫނުލްޢުަސއްކަތުން ގަބޫލުކުރަނީ މިހާރުވެސް އެަތއް ދުވަހެްއ، ވަރަށް ގިނަ ދުވަހެއްގެ މަ

އަނެއްާކ ާއ ، އެ ެއއްޗިހިތައް ކެންސަލްކޮށް، ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ެއއްޗެހި ލައި އެއް ،ބަދަލުކޮށް  ،އަނެއްާކވެސް ކުޅެ

ނޑުއިސްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅަމުންދާ  ނޑުމެން މުޅި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް ދިއުމަކީ އަުޅގަ ގެްނ ންވެއޮޅުވާލަ ދަންނަާވނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އާއް އާއި ފައިދާ ލިބިގަތުމާ ދުރަށް ގެންދިއުުމގެ ނަށް ޭއގެން ލިބިޭދންޖެހޭ މަންފާުމ ރައްޔިތުންނުވަތަ އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް، މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކާ ދޭތެރޭ އިހަށް، މިކަހަލަ ، މުންދާ މަސައްކަެތއް. އެހެންވީމާވިސްނުމުަގއި ކުރަ

ނޑުމެން ބަލައިގެން ނޫނީ ކޮށްގެންވާެނ  ،ހަށް ނުކުޅެ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ބާއްަވއިގެން ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ އި އަުޅގަ

އްޒަތްތެިރ އި  ނޑު ަގބޫލުނުކުރާތީ މި ވާހަކަ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޙަށް އަޅުަގނޑު ެވސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއސްލާއަށް  2014/9އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

އަދި ގާނޫނުތަކަށް ވެސް  ނޫނުއަސާީސއަށް ެވސް ގޮުތގައި ޤާ ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ

ކޮްށ ބަބުތަކެއް އޮެވގެން. ދެން ާޚއްޞަޖެހެނީ ސަނާނެ. އިސްލާޙުތައް ިމ ައންނަންވެްސ އިސްލާޙުަތއް ައންއަބަދު

ނަ މާއްދާ ވަ 314ާއއި، ވަނަ މާއްދާ 16ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ިއސްލާޙުތައް މިއީ  ން މިއަދު މިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަ

ަވނަ މާއްދާއަށް އެންމެ ގިަނ  1205ވެސް މީގެތެެރއިން  މާއްދާއަށް ބަލައިާލއިރު 3މި ވަނަ މާއްާދއާ  1205އަދި 

ދީނާ ޚިލާފަށް  އިސްލާމް ،ވިދާުޅވޭ ބޭފުޅުން ވެސް މި ވާަހކަދައްަކވަނީ. މީގެތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ

ކީއްެވގެންޯތއޭ. ިއްސލާމް ދީނާ ޚިލާފު މާއްދާއެއް  މަ ކުރީގަިއ ެއކަން ނުބެލީޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ މާއްދާތަްއ ހުރީ

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޤޫބާތުގައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫެލއްޤާނޫނުލްޢު ނުކުރަން. ދެންމެއަކު އަޅުގަ

 ތި ުޤރުއާނުަގއި ވެސް، ޤުރުއާނާ ވެސް އެ ވިދާުޅވީ ކީރި ދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީ ،ރުމެންބަ

ނޑުމެގޮތަށް ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫއެއް  އުޭޅ  ން މި އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިގެންބާތުގައި ޮއތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން މި އިސްލާޙު ހު  ސުންނަތް  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އަދި ރަސޫލާގެ ،ށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީމެންބަރު އަޅުގަ

، ޔަތްކޮްށފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާޤޫބާތުގެ ތެރޭގައި. ެއއަށް ރިޢާހަމަހަމަ ގޮތަކަށް ދަމަހައްޓަން ޤާނޫނުލްޢުމީގެތެރޭ 

، ރު އުޅޭއިރުސްލާޙު ގެނެސްގެން މިހާއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަދި މި އި، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހނެ

، ަގނޑުެމން ދިރިއުޅެނީ. އެހެންވީމާދީުނގެ ތަަރހައިގެ ތެޭރގަިއ ައޅު ވެްސ ިމ ތިބީ އިސްލާމްއަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

ނޑުމެން ޖެހޭނެ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ  ،އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ މުސްލިމުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެންޏާ އަޅުގަ

ން އެކަްއޗެއް ކިޔަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތްކުރަން. އެންމެއެ

ނޑުމެން ެއއްެވސް މެންބަރަކު ގަބޫލެއް ެއއްވެސް މަްއސަލައެއް އޮތް އިސްލާޙުަގއި ނުކުރޭ. ދެން  ކަމަކަށް ައުޅގަ

އްގޮަތކަށްެވސް ރާއިުރ، ވާަހކަދައްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެ ސްކުކަހަލަ ިއސްލާޙުތަކަށް ބަހުއަޅުަގނޑުމެން މި

ކޮށް ހުންނަނީ. ޚާއްޞަ ބާރުލިބިގެން އުފަްއދާފައިވާ މުައއްސަސާތައް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީން

އަިދ  އާއި، ދައުލަުތގެ ވެރިކަންކުރުުމގެ ބާރާއިބާރު؛ އެީއ ޖުޑިޝަރީ 3ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މިއޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ަގނޑުމެން އަތްބާނަިއގެްނ ކޮށް ޖުޑިޝަރީއަށް އަޅުޚާއްޞަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި ބާރުތަކުގެ ވެރިންނަށް

ނޑިޔާރު އަބަދުވެސް ނުޫފޒު ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ަކމެއް ނޫން. ފަ  ންނާފޯރުވަްނ މަސައްކަތްކުރުަމކީ ެއއީ ައޅުގަ

މިކަންކަން ކުުރމަކީ މިއީ އެންމެ ރަނގަުޅ  މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ަދއްަކއި، ންގެދިމާލަށް އެކި ޒާތްޒާުތގެ ވާހަަކ ރައްޔިތު

ނުޑ ގަބޫލުކުރާތީެވ ައޅުަގނޑު ހަަމ ޢިލްތިމާސްކޮށްލަން ގޮތް ނޫން ނޑުމެން އެްއވެްސ މީހަކު މި ،ކަމަށް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ ްނ ޤާއަޅުަގނޑުމެ، ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކޮށް މިގޮތަށް މި

އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު؛އިސްލާޙުތަުކގައި ެވސް ހުރި ރަނގަޅު 

ނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން. އިޞްއިސްލާޙުވާންޖެހޭނެ. އަ ވާހަކަ ވެްސ  ޙަށް ލޯބިކުރަންޖެހޭނެ. އިސްލާޙުގެލާުޅގަ
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ނޑުމެން ،ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާދެކެވެން ބުކޮށްފައި މިތިބީ ވެސް. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާ އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ލާޙަށް ސް ައޅުަގނޑު ފުރިހަމަައށް މި އިޞްއިްއޒަތްތެރި ރައީ، ކުރަނީ ވެސް އެގޮަތށް. އެހެންވީމާމަސައްކަތް

ނުޑ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ  ރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޤޫބާތަށް މި ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ީއސް. ޤާނޫނުލްޢުއިްއޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު އިސްލާޙުތަެކއް  ނުޑ  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިއީ އަުޅގަ ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

ކޮށް މަހިބަދޫ ޕާލިެމންޓްރީ ގުރޫޕުން އިސްނަންަގަވއިގެްނ، ޚާއްޞަގެ ދަންނަވަން. މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަެތއް ޕީ.ޕީ.އެމް

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ އަުޅަގނޑު ެއ މަނިކުފާނަށް ވެސް ޝުކުރު

ިދވެހިރާއްޭޖެގ  އަދި، ޤޫބާތަށް ވިަޔސްޤާނޫނުލްޢު، އަދާކުރަން. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ނޑުމެންނަށް އިސްލާޙުތަްއ ގެނެވުޤާ ނޫނުއަސާީސަގިއ ުމގެ އިޚްތިޔާރު ލިިބެގންވޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވިަޔސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  ޚިލާފުނުވާ ދީނުގެ އަސްލަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންކޮށްދޭ އިސްލާމް ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިސްލާޙުތަްއ ގެނެވޭނެކަން. ވީމާ، ެއއާލްޢުޤޫޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް އަިދ ޤާނޫނު  ބާތަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތަފާތު ބަހު ނުޑ ، ސްކުރެްއިވ ކަމަށް ވިޔަސްރުވަތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބަހުމެދު އަޅުގަ އަުޅގަ

ުދ އެްއގޮތަކަށް މިއައެއާ  ނޑަައޅާފަިއވާ ކުށްތަކަށްއްދު ކަގޮުތަގއި އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަ ލުކުރާގަބޫ

ނޑަެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢު ޓަކައި ދިވެހި  ކަމަށް ދާނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން، ޤޫބާތްތައް ކަ

ފަރުދަކު  ސައްަތއިން ސައްތަ އިސްލާމީ އުއްަމތުގެ ކޮންމެ ދިވެހި ސް މި އިސްލާމީ އުއްމަތެއް، މިހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ  އިސްލާޙުަގއިެއކު މި އި ެއއާރާނެ. ހަމަވެސް އުފާކު ވަަނ  16 ،އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިީއ މިއަދު އަުޅގަ ޖަޢާކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މާއްދާއަށް މި ފައިާސގެ އަދަދުތައް މުރާ

ނ ުޑމެން ޤައުމަކީ ވެސް ދުނިޔޭަގއި ކުރިއަރާަފއިވާ ޤައުމުަތއް، ކުރިމަތިވެފަިއވާ، ައޅުަގނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ެވސް ހުންނަ ފަދައިން ތަފާތުކޮށް މުދަލުގެ އަގުތަކާިއ، އަިދ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ނޑު  އަގުަތއް ެވސް ބަދަލުވަމުން ައންނަ ޤައުމެއްކަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ހާލަތަކަށް  ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން އެންެމން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ، އަިދ އިންސާފާއި ހަމަ އޭގެތެެރއިން ލިބިގެންދާނެ ކަެމއް. 
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ނޑު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވައިލާނީ، މިފަދަ  އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންެވއޭ. އިޞްލާޙުތަކަށް ތި ހުރި ހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިުތގެ ިއޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ާތއީުދ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮަތށް ކުށްތަކުގެ އަދަބުތައް  ކީްއވެގެންޯތއޭ ައޅުަގނޑުމެްނ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ހައްދު ކަ

ނޑުެމން އިންކާރުކުރަްނވީ؟ ައޅުަގނޑުމެން ޝަުކވާކުރަ ްނވީ؟ ޭއގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ބަޔާންެވގެންދާން އަުޅގަ

ނޑުމެން ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ިވޔަސް ައދި ޢާނޫނުލްޢުޤޫބާތައް ވިަޔސް މިއިން ކޮންމެ އެްއޗަކީ  ހިނގާށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މަްޝވަރާކުރަންޖެހޭ، އަބަުދވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުެރވޭނެ، ިއޞްލާޙުކުރެވޭނެ އަުޅގަ

ލުަތއް ހޯދަންޖެހޭ، ރަނގަުޅ މަގުަތއް ހޯދަންޖެހޭ އެްއޗެހި. މީ ައޅުަގނޑުމެން އަތުން ހަދާފައިވާ ެއއްޗެހި. ރަނގަޅު ޚިޔާ

އެހެންވީމާ، ދުވަްސވީ ެއއްެޗްއ ބަދަލުނުކޮށް އާސާރީ އެއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި މި ތަނުގައި ބޭއްވުުމގެ؛ ދިވެހި ޤައުުމގަިއ 

ނޑު ނުދެކެން. އަދި އެގޮތަްށ  ޢަމަލުކުރެވޭ އާސާރެްއގެ ގޮތުގައި ބޭްއވުުމގެ އެްއވެސް ާމނައެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން ެއީއ ދިވެހި ތަރިކައެްއގެ ގޮތުަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

މާއްދާައކަްށ  3)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  2004/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ މަހިނބަދޫ ދާއިރާ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް އަޅުގަ

ނުޑ  3އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ،  މާއްދާއަށް ެވސް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ިމހާރަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

 16ތަކެޭކ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން ގެންަނންޖެހޭ އަދި ގެނައުްނ ލަސް ވެސް ވެފަިއވާ އިޞްލާޙު

ވަނަ މާއްާދގަިއ ެއ ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެމަތިން މިހާރު މި އޮްތ ގޮތަށް ބަދަލުކުެރިވއްޖެ ނަމަ، ޤާޟީންނަށް ވެްސ ޭއގަިއ 

ވަނަ  314ފަސޭހަތަކެއް، އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެއާިއއެީކަގއި 

އަށް މި ގެެނވޭ އިޞްާލޙަކީ މިހާރު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުަރއްވާަފއި އޮތް ޮގތަށް ވުރެ ފަސޭހަ، އަދި މާއްދާ

ނޑު ފާހަގަުކރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި  ވަނަ މާއްދާއަށް މި ގެެނވޭ  1205ސަރީޙަކަން ބޮޑު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

މިކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަެކްއ  އިޞްލާޙަކީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަށް ހަރުއަޑުން އިޞްލާޙުތަކަްށ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އިޞްލާޙުތަކަްށ 

އިޞްލާެޙއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ިމއަުދ ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އޮްތއިރު، ިމ ގެނެޭވ އިޞްލާޙަީކ ޭއގެތެރެިއން ވަރަށް މުހިއްމު 
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ނޑުމެންގެ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ! އިްއޒަ ަބއެއް މަރުޙަލާަގއި އިސްލާީމ  ރީޢަތުގެޝަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވްސ ޝަ ނޑައެޅިަފއިާވ އަދަބުތައް އަުޅގަ ރީޢަތުގައި ކަ

ކަމު. އެހެންކަމުން، މި ިއޞްލާޙު ފުރިހަމަވެގެންދާއިރު، ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް މީގެތެެރއަށް ވަެދގެންދާދިޔުމަކީ ެއއީ ދައް

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނޭ. އިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންނަށް ެއްއވެްސ ޝައްެކއް ނެތް މިންވަރަކަްށ އެ މީހެްއގެ މައްޗަްށ ކުްށ ރައީސް. ބަެއއް ހާލަތްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ާނ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ެއވަރަށް ސާބިތުނުވެ ހިނަގއިދޭ. އެހެންނަމަވެސް މީަގއި މި ިއޞްލާޙުގެ )ށ( ަގއި ބު

ކަމުގައި ެވއްޖިއްާޔ މި ރީޢަތަށް ސާބިތުނުވި ކަުމގައި ވިަޔސް، މި ގާނޫނުަގިއ ބުނާ މިންވަރަށް ސާބިތުެވްއޖެ ޝަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ  ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކުރަްއވާފަިއާވ އަދަބު އެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ ައޅުގަ

ރީަޢތުން އެ މީހަކު ބަރީޢަާވ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ވެްސ އެބަހުރި. ޝައެއް ފަހަަރށް އެ ކުށް ކޮށްފަިއ މުހިއްމު ކަމެކޭ. ބަ 

ނޑުމެން ކުށުން  ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަންތައްަތއް ވަމުންދާދިޔުން އެއީ އަުޅގަ  2ބަރީޢަވެގެންދާ ގޮތަްށ ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މި އޮތީ ވެފަ. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ވެސް މީގެން ޙައްލުތަކެްއ 

ނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީން ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މުަޙއްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާ 2014/9ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

ވަަނ  16ދަންނަވާލަން. އާދެ! ަމއިަގނުޑ ގޮެތއްަގއި މި އިޞްލާޙުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިުރގަިއ، 

ޙުަގއި މި ބުނާ ގޮތުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާއަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ

 4ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ފައިާސގެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މުއްދަތު މި އޮތީ ބަދަލުކުރެވިފައި 

އިރުަގއި، ަމޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ެވސް ިމ އަހަރަށް. ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ބަަލއިގެންފަިއވާ ނިޒާމަށް ބަލާ  5އަހަރުން 

 1އަހަރުން  5އަހަުރގެ ތެޭރގައި.  5އަަހރު. ރިޔާސީ ަދއުރު ވެސް ަބދަލުވެގެން މި ދަނީ  1އަހަރުން  5އަންނަނީ 

ފަހަރު. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މި ގާނޫނުތަކަށް 
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ނަޑއެިޅގެންދާދިޔުމަީކ  5އަންނަ ފައިސާގެ އަދަދުތަަކށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ  އަހަރު ކަުމގަިއ ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޒާުމގެ ެތރޭގަިއ ޢަމަލުކުރެިވގެންދާ ުއސޫލަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންެމ ރަނގަޅު އުސޫެލއް ކަމުގަިއ 

ބަެއްއ މެންބަރުން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރަްއވަމުން، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެދން ހަމައެއާއެީކަގއި 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ބަދަލުގެންނަވާތީެވ، ައވަްސއަވަހަށް ނުވަަތ ބަދަލުގެންނަވާތީވެ އެކަމާ ޝަކުާވކުރަްއވާތީ ައޅުަގނުޑ 

ނުޑމެން ގާނޫނުތަކަށް ވެސް އަިދ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ވެސް އަދި  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަ

ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލުގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެދޭ ާގނޫނުތަކަކީ ަވގުާތއި ހާލަތަށް 

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ ގާޫނނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ  ބަލާފައި އަުޅގަ

ނުތަކަށް. ެއގޮުތގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ވެސް ބަދަލުތަެކއް ގެެނސްފީމު. އެ އުސޫުލގެ މަތީން ގާނޫ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތައް ވެސް ބަދަލުތައް ގެންަނމުން މި ދަނީ. މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތައް މި ގެެނވޭ ބަދަލަްށ 

ނޑުމެން ބަހުެސއް ކުރާނެ ވަނަ ާމްއދާއަށް މި ގެ 1205ބަލާއިރުަގއި  ެނއްސަ އޮތް ބަަދލާ ގުޭޅގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. މި މާްއދާގަިއ، މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙަގއި މި ބުނަނީ، މި ގާނޫނާ  ތަނެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ފަިއވާ ކުށެއް އެްއވެސް ޝަްއކެްއ ރީޢަތުގަިއ ހައްދު ަކނަޑއެޅިޝަްނކޮށްފައި ވީަނމަވެސް ިއޞްލާމީ އެްއގޮތަށް ބަޔާ

ނެތް މިންވަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އަދި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ހައްދު ޤާއިމުކުރުން މަނާކުރެވިފަިއާވ 

ނަޑއަޅަްނވާީނ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހާެގ މައް ރީޢަތުގައި ޝަޗަށް ކަ

ނޑުެމން އިތުރަށް މިކަމާ ުގޅޭގޮުތން ކުރާނެ ބަހުސެއް އޮތް ބަޔާންެވގެންކޮށް ފަިއވާ ހައްުދެގ އަދަބު ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅިވ، މި  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ާޅ ދާއިރާެއއްަގއި މަްޝވަރާކުެރވިގެްނ، އަދި މަޖިލީހުގެ ގިަނ އިޞްލާޙުތަކަކީ ާރއްޖޭެގ ޢިލްމުވެރިންނާ ވެސް ވަރަށް ފު

މެންބަރުންތަކެއް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް މި ޗެމްބަރުން ބޭރުގައި މަޝްވަރާކުެރވިގެން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަެކއްކަން.  

ޝަކުވާ ކުރާ ބޭފުޅުން ެއ  އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތައް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން ެއކަމުގެ

ނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. މި ހުށަހެ ޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ، އިސްލާީމ ކުރަްއވަނީ ޙައްޤު ޝަުކވާެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާޤޟީންނަށް އިތުރަށް ބާރުލިބިދޭނެ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަްށ ޝަ ރީޢަތާ އެްއގޮތައް ހުކުމްުކރުމަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ އެދުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވީހާވެސް ައވަސް މުއްދަެތއްެގ އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރަ ން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރޭގައި މި އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާުކރަންޖެހިފައިވާ ނަމަ، އެ މަޝްވަރާެއއް ކޮށް، އިތުރަށް 

ޅުަގނޑުމެން ވީހާވެސް އަވަްސ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްެގން އަ

 މި މަޖިލީހުން މިއިޞްލާޙުތައް ފާސްވެގެންދިޔުން. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ގަ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުންވަނީ  ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިއަުޅގަ

ޤޫބާތެއް ވުޖޫދަށް ވެސް ކަންބޮުޑވުމެއް. އެީއ ޤާނޫނުލްޢު ކަދެްއކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެވެސް ވާހަމަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިން

ނުވަަތ ހިނގައިގަތުމަށް ޓަަކއި ެއކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްަތކެްއ  ،އޭތި ރަނގަޅަށް ހިނގަިއގަތުމުގެ ކުރިން  ،އައިސް 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ. އަދި މީެގ  ބާތަށްާޤނޫނުލްޢުޤޫ ވެސް އެިރކޮށް ކުރުމުެގ ކުރިން އަނެއްކާ ކޯޓުތައް މެދުވެ

ނޑަކަށް މި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ  ކުރުމަްށ ޓަކައި މަކުނުދޫކަންތައް އިޞްލާޙު ކުރިން ހަމަ ގާތްގަ

ޞްލާޙެއް މި ނަޢީމް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައި، އެ އިޞްލާޙު ބަލައިނުގެްނ ބޭރުކޮށްލައްވާފައި އަެނއްކާ އަލުން ހަމަ އި

ނަޑކަށް އެ ކަންތައް އިޞްލާޙުުކރުމަށް ޓަކައި. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނަކީ އިުރކޮޅުކޮާޅ  ހުށަހަޅުއްވަނީ ހަމަ ގާތްގަ

ބަދަލުކުރާ އެއްެޗއް ނޫން. ގާނޫނެއްގެ ސިފަެއއް އެއީ އެ ާގނޫނެއް ދެމިއޮތުން. އަދި އާއްމުން އެ ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި، 

ގެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަށީެގންވާ މުއްދަތަކަށް އޭތި ދެމިއޮންނާނެ ބަދަލުކުރުމެއް ނެތި. ނުވަތަ އާއްމުން އޭ

މަހުން އެއް މަހު، ނުވަތަ އަހަރު ދެކޮޅު ގާނޫުނ ބަދަލުކުރުމަކީ އެއީ ތަހުޒީބު  2އިރުކޮުޅކޮޅާ، ދެއިރު ދެދަަޅައށް، 

ނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެ މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު އެ ގޮތަށް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ރަނގަޅު،  އަުޅގަ

ބަދަލުވެއްޖެ ކަުމގަިއ ވާނަމަ، ކޮންމެހެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ޤާނޫުނއަސާީސ ވެްސ ބަދަލުކުރަންވީ. އަދި 

އަކަްށ ހަމަ ކުއްލިނަކަށް ގާނޫނު ވެސް ބަދަލުކުރަްނވީ. އެހެންނަމަވެސް ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ފާސްކުެރވުނު ާގނޫ

އަނެއްކާ ބަދަލުގެންނަންޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބަދަލެއް 

ނޑުމެން ގެންނާަކށް މި އުޅެނީ. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލަކީ މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ތެރެއިން ވެސް  ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުެރެވން އޮތް ކަންތަކެއް. އެހެންވީާމ، ކުރެވެން އޮތް ކަެމއް، މާނަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުެރވެން  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  އޮތް ކަމެއް ކުރާކަށް އަލުން ކޮންމެހެން ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤޫބާތުގައި ެވސް އެބަ އޮތް ހަމަ ގާތްަގނަޑަކށް މި މާއްދާ ގޮތަށް، ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކުީރެގ ޤާނޫނުލްޢު

ނަޑއެޅިަފއިާވ ކުއްަތއް ސާބިތުކުެރވޭ މިންވަރަްށ  ނަޑއެޅިަފއިވާ ކުއްަތއް. ހައްދު ކަ އިސްލާމީ ޝަރީއަުތގަިއ ހައްުދ ކަ

ީރގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ވެސް މަނާކުރާ ސާބިތުކުރެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާަނމަ، އެ ޝަރީޢަތުަގއި އޮންނަ އަދަބެއް ދިނުމަކީ ކު

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ބައެއް ފަހަރަށް؛ ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި 

ނޑައެޅިަފއިވާ އަދަބު ނުދެ ވި، އެބަހުރި ހަމަ އެ ގޮތަށް ސާބިތުވާ ކުށްތައް ސާބިުތވީމާ ވެްސ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި  ނަޑެއޅިފައިާވ އަދަބުެދވުނު ތަން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ެއގޮތަްށ އަުޅގަ ހަމައެކަނި ގާނޫނުން ކަ
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ނޑަެއޅިފަިއވާ އަދަބުތަްއ ވެސް ހަމަ ކޯޓުތަކުން ދެމުންދިޔަ ތަން. ދަންނަވާލަން މި  އެބަހުރި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ކަ

ތް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ހުރަހެއްނާޅައޭ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ެއއްގޮތަްށ، ނުވަތަ އިސްލާމީ އުޅޭ ވާހަަކއަީކ، މިހާރު މި އޮ

ޝަރީޢަތުގައި ކުށެްއ ކަމަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް، ނުވަަތ އެ ކުށް، ަހއްދު ަކނަޑއެޅިަފއިާވ ކުށް ސާބިތުވާން އޮތް 

ތް މިންވަރަށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ގޮތަށް އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް މިންވަރަށް އެއްވެސް ޝުބުހެއް ނެ

ނަޑއެޅުމަކަށް މިހާރު އޮތް ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު ވެސް ހުރަހެއްނާަޅއޭ. އެހެްނވީމާ، ހުރަސްނާޅާ  ޝަރީޢަތުގަިއވާ އަދަބު ކަ

ނޑުމެން ކަމެއް ކުރުމަށް އަނެއްކާ އަުލން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީމާ އަޅުގަ

ހިތުގައި ަޝއްކު އެބަ އުފެޭދ. ޙަޤީޤަތުގައި ކުަރްއވަން މި އުޅެނީ ކޮންކަެމއް ބާަވއޭ. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ 

ނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ މި އުޅެނީ އަނެްއކާެވސް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅަިއ،  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ޙު ހުށަހަޅަންށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަތަެކއް ެއބަ އިވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަލުންބަލުން މުޅި ގާނޫނަށް އިޞްލާ

އަުޑއިވޭ ބޭރުަތކުތެރެއިން ެވސް އެބަ ައޑުިއވޭ ދައުލަުތެގ ކޮންމެވެސް އެހެން މުައްއސަސާއަކުން އަނެްއކާ އަލުން 

ނަޑށް ހީވަނީ އެ ކަމަށް މަގުފަހިކުުރމަށް ޓަކައި، އެކަމަށް ދޮރު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ޑްރާފްޓުކުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ހިތްތައް އެ ކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއްހެން މިއީ. އެކަން ެއ  ހުޅުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިޔާލައި، ދުރާލައި ކުރާ މަސައްކަތެއްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އި  އްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ތަހުޒީބީ، ުނވަތަ މޮޑަން، މިހާރުގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ވަރަްށ ބޮޑަށް ވަރަށް  ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ބާރަ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިހާރު މި ވަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ފާސްކުރެވި، އަދި އެތަެކްއ ބައެއް، ގާްތގަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޓްރެއިންކުެރވި ނިމިފަ. ުފދޭވަރަކަށް ބޮުޑ ޚަރަދުތަެކއް ސަތޭކަެއއްހާ މީހުން މި ަވނީ މި އާ ޤާ

ކޮށްގެން، ިދވެހި ދައުލަތުންނާއި އަދި ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަުކެގ އެހީއާ ެއކީަގއި ވަރަށް ބޮުޑ މަސައްކަތެއް ވަނީ ކުެރވި 

ހުށަހަޅައިގެން މި ވަގުތު އެކަން  ނިމިފަ. އެހެންކަމުން، އަލުންބަލުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ނޫން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ  ކުރަންއުޅުމަކީ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:
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އީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މިއަދަކީ ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަެހއް. އެ 

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަޙްމަދު ޠާރިޤް  ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަނީ  ނޑު މިއަދު އުފާވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ހޮވާފައި، އަދި އަޅުގަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން މި ތިބީ މާތްވެގެްނވާ ިއސްާލމް ދީން ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ هللا ން ހުވަެއއް ކޮށްފަ. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ރައްކާތެރިކުުރމަށް. މާތްވެގެންވާ އިސްލާްމ ދީނާއި ގާނޫނު ރައްކާތެރިުކރެވޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمرسول ޅާއި ކަލާމްފުهللا ރައްކާތެރިކޮްށގެން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލު ކަުމގަިއާވ  ސުންނަތް  ގެَصلَّى اّٰلله

އޭަގއި ހިމަނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ގާނޫނުގެ ައސާސަކީ ވެްސ، އަސްލަކީ ެވސް އެއީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ށް އެްއވެސް އަސްލާ ޚިލާފަ 2އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ހިުތގައި ަޝއްކު ކަެމްއ ވެސް ޮއެވގެންނުވާނެ، މި 

ނޑުމެން ަޤުއމު ތަހުޒީބުވެގެްނ ދިޔަޔަްސ، އަދި އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމު  ގާނޫނުތަކެްއ ބިނާކުރެިވގެންދާެނ ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ސައްަތއިްނ ސައްތަ އިސްލާމީ ަޤއުމަަކށް ވާތީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ތަރައްޤީެވގެން ދިޔަަޔސް، ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ  އިސްލާމީ އުސޫލުތަާކއި ސަގާފަތާއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ އާދަކާދަަތއް ހުންނަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޝައިސްލާމީ  ރީޢަތާ ެއއްގޮަތށް. އަުޅގަ

ސްޓަރްސ ހަްއދަވާފައި ތިބި ބޭފުޅުން އެބަ ފުންނާބުއުސް ޢިލްމުވެރިން ެއބަ ތިބި. ދީނީގޮތުން ޮޑކްޓަރުްނ އެބަ ތިބި. މާ

 ތިއްބެވި. ހަމަ އެހެން ދާއިރާތަކުން ޢިލްމު އުނގެނި، ޑޮކްަޓރުކަމާއި މާސްޓަރސް ހައްދަާވފައި ތިބި ބޭފުޅުން ފަދައިން 

ޅުން. ރީޢަތް ރަނގަޅަށް ދަންނަ، އެކަމުގެ ތަޖުރިބާާއއި އެަކމުގެ ޢިލްމު ހުރި ބޭފުޝައެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އިސްާލމީ 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.ޭއެގ ކޯލިޝަންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ނިންމީ އިސްލާމީ 

ޓަކައި އެ މީހުންނަށް ކުރާ  އަޅުަގނުޑމެން ޢިލްމުވެރިންގެ ޤަދަރަށް ޢިލްމުވެރިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި

ނުޑމެން ގަބޫލުކު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ  ޢުޤޫބާތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ ރަނީ ޤާނޫނުލްއިޙްތިރާމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާގޮތުން ވަރަށް ފުންކޮށް އަ ވަރަށް ފުންކޮްށ މަޝްވަރާކޮށް މިއަދު ިމ  ،ކޮށްުޅގަ

ންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭެނ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ދިވެހި ރަްއޔިތު

ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަްށ ގަެހއްެގ ދޮށުަގއި  .އިޞްލާޙެކޭ. އެ އުފާވެިރކަމަީކ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހަމަހިމޭންކަމުގެ ތެރެއަށް ދާނެ

ނޑުމެން  ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ޝަރީޢަތް ވެސް އަދި ހޮޅުހައްޓެްއގައި ވެސް ނިދާލުމުގެ  ތަންފީޒުެވގެންދާތީ. އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަދު އެބަ އެނގޭ މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ،ވަނަ ސަބަބަކީ 2މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ 

ނޫނީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް ވެސް މި މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން 

ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް ތަހުޒީބީ ޤައުމުތައް  އުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްށް އިޞްލާޙު ގެނަނޫނަވިދާޅުވިފަަދއިން އިރުކޮަޅކާ ގާ 

ހަދާ މަޖިލީހެއް އޮންނަ ލާތަކީ ުދވަހުން ދުވަހަށް ާގނޫނުވިނެއް ނެތް. މިސާލަކަށް އިނގިރޭސި ބޮޑު ގާނޫ އެބަހުރި މާ

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަމސައްކަތް ،ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް   ،ކުރަމުން މި ދަނީ ަޤއުމު ތަހުޒީބުކުރުމަށް ޓަަކއިައުޅގަ
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ންވާ އިޞްލާޙެއް ެރއްަގއި ބޭނުެއއި، ެރއްަގއި މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައިއެއި، ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް ހުރި ،ގޮތުންހުށަހެޅުން. އެ ނީ ރާއްޖެއަށް ދަ ތަޅުތައް ނައްޓަމުން މި އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ފުރިހަމަ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ގެނައުމަށް ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފަިއވާ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި އެކަންކުރާ ގޮތަށް. ހަމަ 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ެވސް މިއަދު ެއގޮތުން ގެެނޭވ  ޤޫބާތަށް މިޢުނުވަތަ ޤާނޫނުލް ،އެހެންމެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް

ޚާއްޞަކޮށް  ،ވާތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްއިޞްލާޙެއް. އެއީ ކޮންމެހެ

ދަނީ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހި ސަުރކާރުްނ  ކުރައްވަމުން މި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގުރޫޕުން މިކަން ،ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑު ވަރަށް އުާފެވރިކަމާ އެކީ ނޑު އެހެންވީާމ، އަުޅގަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ،ދަންަނވަން ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ވިސްުނން ބައްޓަންކޮށްފައި މިހިރީ  ،ރީަގނޑުމެްނގެ އަމާޒު ިހފާފައި މިހިއަޅު އަދި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތާއަބަދަށް ޮއންނަންޖެހޭނީ އިސްލާމް ދީންކަން. އެ ިއސްލާމް ދީން ނޫން ދީނަކަށް ފުރުޞަތެއް 

، އިރީޢަތް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޝައިސްލާމީ  ،ކަމެއް މުއްޓަަކއި ވަރަށް މުހި އިސްލާމް ދީން ބޭއްވުމަށްނުދޭނަން. 

އަުޅަގނޑު  ،ކަމެއް ނުހިމެނުން. އެގޮތުން ރީޢަތާ ޚިލާފު އެއްވެސްޝަޤޫބާތުގައި އިސްލާމީ ނޫނުލްޢުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑު އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެ މި ހުށަހެޅުމަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤްމިއަދު ހަ ށް އަޅުގަ

ނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގައި އެ ،ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން ދަންނަވަން. މަނިކުާފނަށް ޝުކުރު  އަދި އަުޅގަ

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ވަނަ ފުރުޞަތު. ދެ ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު .` ހިތްއޮީތ އިންސާނުން ހަދާ އެއްޗެހި އަވަްސއަވަހަށް ބަދަލުވުމަީކ ލާއިވެސް ދަންނަވަފުރަތަމަ  އަުޅގަ

ކަންަތއްަތއް ހުރި މިންވަރުން އުނިކަން  ނޫން. ިއންސާނުން ހަދާ އެއްޗެްއގައި އިންސާނުންގެ އުނި އެީއކީ މައްސަލަެއއް

މަށް ދެކިގެން ތިމާ ކިތަންމެ މޮޅު ކަންތައްތަްއ އަންނާނެ. އެކަން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ. ތިމާއަކީ ވަރަށް މޮޅު މީހެއް ކަ

ރަނގަޅަކަށް ނުދާނެކަން އަޅުަގނޑަށް އެބަ އެނގޭ.  ނަަމވެސް އެކަން އެންމެކަުމަގއި ވީ ކުރިމަސައްކަތް ކުރަން 

ނޑަށްހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިފަދަ ރަނަގޅު އިޞްލާެޙއް ސް ލިމި މަޖި ދިަޔއިމާ މިކަމާ އިންކާުރކުރި ައުޑ އަުޅގަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ނޯންނާނެ ސުންނަތުގެ ވާހަކަެއއް. ޤާކަމެއް. ކުރީެގ  ހިތާމަކުރާ ؛ތެރެއިން އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ

ނުޑމެން ،ކީްއވެގެންތޯ މިއަދު މި އިޞްލާޙާ މެދު ހިތާމަކޮށް ނޑުމެން، އަުޅގަ ރީޢަތް ޝައިސްލާމީ  ގެދެރަވާންީވ؟ އަޅުގަ



33 

 

ނޑުމެން ފުރިހަމަވަނީ ޤުރުއިރުަގއި ވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލާފުރިހަމަ ނާ އެކު ސުންނަތް ވެސް އޭގެތެޭރގައި އާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނުވޭ.  ގޮތެއް ސާފެއް ށް އެކަން ޮއންނަކައަޅުަގނޑުމެން ހިމަނައިގެން. ސުންނަތާ ނުލައެއް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީއެހެންވީމާ، ޖުމު ނޑުމެން މި ސުންނަތް އެުކެވގެން  އި ނާއާޤުރު  ،ލަ ގޮތަްށ އަުޅގަ  ދިަޔއިމާ އެއަޭށ އަުޅގަ

ލަކޮްށ ހުންނަ މާނަތައް ހުރެދާނެ. ުނގައި ޖުމުއާޤުރު އިރީަޢތުގަޝަރީޢަތޭ. އެހެންވީމާ، އިސްލާމީ ޝަކިޔަނީ އިސްލާމީ 

ދަނީ  ތަފްސީލުކޮށް ހުންނަ ގޮތްތައް ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ޭއގެ ތަފްސީލުތައް ައްސލު އައިްސގެން މި

ނޑުެމންނަށް މި އެނގެނީ މި  ކީްއވެގެްނކަން ނޑުމެން ބަލަ ސަބަބުތަ އަުޅގަ ލީމަ. އިކަށް މިގޮތަްށ އަުޅގަ

ސުންނަތް ޫނން އެހެން ެއއްެޗއް ހޯދުމަށް  އި ނާއާަރއީަސުކ ޤުރު މިތަނުގެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގންދިޔަ

ނޑައެިޅގެން ދެކޮޅުހެދީޝައިސްލާމީ  ،ލުމުންއިގޮވަ  ނޑުމަށްރީޢަތާ ކަ ނަޑއެިޅގެން އި . އަތްކެ ންކާރުކުރީ. ކަ

ނޑައެިޅގެްނ އިންކާރުކުރީ ރޭިޑޔޯ ޚުތުބާތަކުަގއިޞްޞާޤި ސް ކާކުތޯ މި މަޖިލި ؛މިއީ ސާފުކޮށް ެފންނަ .ވުމަށް ކަ

ވިލާތުެގ އިނގިރޭސި  ،ގިގެންރީޢަތް މަްއޗަށް ނެޝައިސްލާމީ  މިއަދު، ވާހަކަ ެދއްެކވީ؟ ނުދައްކަވާ. ެއކަމަކު ތެރޭގައި އެ

ކެއް މިއަދު ިމ އިޞްލާޙާ ދެކޮޅުހަދަްނ ށަށް ދާތީވެ ެއކަމާ ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންތަކޮމަންލޯ ދަ

ރުދީގެން ޞްރީޢަތް ނަޝައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިސްލާމީ  ގެްނދަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

ނޑު ،ނަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ކަމުގައި ވަނީ ނޑުމެން  ިއ،އްދަވަމެން އިންސާނުްނ ހައަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންެގވި ފަރާތުން އެ އެންގެވި ކަންކަން ނޑުމެން ޢަމަލުކުރުމުން  ކުރަންވީ ގޮތް އަުޅގަ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންާވ ކަންތަކަށް ،އަޅުަގނޑުމެން އުޅުން އިޞްާލޙުވެ ނޑުމެންނަކީ ހަމަ، ތަންޒީމުވެ އަުޅގަ އި މަގުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢު ތިބޭ ބަޔަކަށް ޅުަގނުޑ އިޞްލާޙުވެގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަ ވެސް ވެގެންދާނޭ. އޭރުން އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް... ،މު ބިލެއް ބަޔަކާ ގުިޅގެން ވިަޔސްއްދަންނަވާނީ މިފަދަ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޠާރިޤަށް ފަހުބަސް އިއްެވވުމަށް.  އަޙްމަދު

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 ،ގިނަ މެންބަރުން ބިލަށް ނުވަަތ މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި

ނުޑ ޝުކުުރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާީއދުކޮށްފައިވާީތވެ އެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 މިހާރު އޮތް ،ކަމަކީ  ކުރިން. އެއް އަދާކުރަން. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދެ ނުކުތާއެއް ފާހަގަޮކށްލާނަން ނިންމާލުމުގެ

ވާތީ އި މުަޙއްމަދުދީދީ ފާހަގަކޮށްފަ އިބްރާހީމްހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާ ުމޅިން ސާފުނުވާ ކަމަށް  1205ގޮތަށް 
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ނޑު ކުޑަކޮށް ތަފްސީލުކޮށްލާނަން.  ، "ނުގައި އާހަމައެކަނި ޤުރު"ގޮތަކީ  ވަަނ މާއްދާ ކުރިން އޮތް 1205އެކަން އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތަށް.އާޤުރުހަމައެކަނި  ރީޢަތުގައި އަދަބު ޝައިސްލާމީ "ނަމަވެސް މިހާރު  ނުގައި އަަދބު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތަށް  އި ނޫނުއަސާސީަގއި މާނަކޮށްފަޤާރީޢަތް ޝައެހެންވުމާ ެއކު އިސްލާމީ  .އެޮގތަށް ބަދަލުކުރީ "،ކަ

މަތީން.  އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ޢާއިޖުމާ ނަ ބޭކަލުންގެދަން އި އަދި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އި ނާ އާވެސް ވަނީ ކީރިތި ޤުރު

ބަހުސްގައި  މި ބިލުގެ ،ލަކޮށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރެއްވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންޖުމު

 ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ޝުކުރު ައދާކުރަން. އަދި މި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު އިބައިވެިރވި އެންމެހަ

 ލައިކުމް. ޢަ އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ. ަވްއސަލާމް އަވަްސކޮށްދެްއވުމަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިުހން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ވެސް ދަންނަވަން.  ަވގުތުަގއި އޮްނނާނެ ވާހަކަ މިއަދު ވޯުޓގެ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2014/9ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އަނާރާ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  -6.1

 ދެްއވާނީ މަކުނުދޫ އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލު( އަޤުބާތުނޫނުލްޢުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ނަޢީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަނާރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އާދެ!  .الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  هللا الر  بسم 

ނުޑ ުހށަހަޅާ މި އިޞްލާޙަީކ ެއއީ 1205ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާ ސުންނަތުަގއި  އި ނާއާޤުރު" ؛ަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ކުްށތައް"ޢު ނޑު އަރިމަ ޤޫބާތް ކަ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް  ގެ ދަށުން ކުރީގަިއ އޮތްޚީތީ ސުރުމި މައިގަ

ނަޑއެޅިަފއިާވ އާޤުރުޮއންނަނީ ހަމައެކަނި " ވަނީ. އެއީ ކުީރގައި މި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހުށަހަޅާފައި މި ނުަގއި ހައްދު ކަ

ނުޑ ކުރިްނވެސް މިއަދު ދެންނެވިިމގޮތަށް ބަޔާްނކޮށްފަ ކުށްތައް" ނޑުމެން ޙަޤީޤަތު ،ފަދައިން . އަުޅގަ ގައި އަުޅގަ

ނޑު އެްނމެ މުހިމުސް ސުންނަތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް  އިނާއާޤުރު މު ދެ މަސްދަރަކީ މިއީއްލިމުންގެ މައިގަ
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ނެއް ސަބަބަީކ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މާްއދާގެ މި އިބާރާތަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭތީ މިއީ އެއް ަސބަބަކީ. އަ

 ރީަޢތުގަިއވާ ގޮތަށޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެޝަޮއވޭ އިސްލާމީ  ނޫނުއަސާސީަގިއ އެބަޤާފެހި  ،ނޫނުއަާސސީޤާއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ންނަތް. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ސު އިނާ އާކީރިތި ޤުރު ،ރީޢަތް ކަމަށް މި ބަޔާންކުރައްވަނީޝަގާނޫނުތައް ހެދޭނީ. އިސްލާމީ 

ޖެހިފައި އޮެވއްޖެްއޔާ އެ އިބާރާތެްއ ގެންނަންކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ގާނޫނެއްގެ އިބާރާަތކަށް ބަދަލު މުއްމުހި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިބަދަލުކުރުން އަޅު ސުންނަތް" މި އިބާރާތުން  އި ނާއާކީރިތި ޤުރުކަމެއް އެއީ. " މުއްގަ

 ވަރަށް  ،ައޅުަގނުޑ މިދިޔަ ދައުުރގައި  ،އޮތީ. ކުރީަގއި ފަހަރު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއ މި އަޅުަގނުޑ އެހެންެވ މި

ފާނެ. އިނަވަވެސް ހުން ނުގެންއް ބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއވިަވޑައި އެހެންވީމާ، ބައެ .ސް ތެރޭޔަ ދައުރުގައި ަމޖިލިއަުޑގަދަ މިދި

ނޑަ ޢުރީަޢތުގައި ޝައިސްލާމީ : ނެއޭރު ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއ ވާ އެޅިަފއިވާ ކުށްތަކަށް އިސްލާމީ ޤޫބާތް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއާވ އަދަބުރީޝަ ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަްނ  އެ  .ނުން" އެގޮތަށްދިޢަތުގައި ކަ މޭރުމުން. ދެން އަޅުގަ

ދިަޔއީ. މިއަދު  ން ެވސް ާތއީދުކުރަްއވާކަްނ އަުޅަގނޑަށް ދޭހަވެގެން މިށި މަސަްއކަަތށް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުފެ އަޅުަގނުޑ މި

ގޮތަށް އިބާރާތް ބަދަލުކުރަން ރީޢަތް އެޝައިސްލާމީ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކު ވެްސ ހަމަ މި އިޞްލާޙު އެގޮަތށް

މިތާ ބައެއް މެންބަރުން ވަރަށް  ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތުމުން. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

އާދެ! ބައެްއ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ...ރީޢާ އޮތުމުން ބިރުފުޅުގެން ވަަޑިއގަންނަވާޝައިސްާލމީ  ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 އޭ.ދެ ޢާ މިހެން އޮތުމުން ވަރަށް ފުޅާެވގެން އެބަރީޝަދާނެ އިސްާލމީ އުފެދިހިތުގައި ފަހަރެްއގައި ުސވާލު ގެމެންބަރުން

ރާއްޭޖގައި އުޅޭ ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެްއގެ  ،މީހުންގެ އަތްފައި ބުރިކޮށް .ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ީމހުންނަށް ލިބިދާނޭ

ނޑަށް ހީވަނީ އެބަ ގެްނުގޅުއްވާހެން ަބއެއް ބޭފުޅުން. މިަކހަލަ ބިރުވެ ،ގުނަވަންަތއް މަދުވެދާނޭ ރި ޚިޔާލުތަކެއް ައޅުގަ

އޮންނަީނ ކުށް ސާބިުތވުމަށް އޮންަނ  ޙަޤީޤަތުަގއި މި މާއްާދގަިއ މި ،އަޅުަގނުޑ މިކަން ތަފްސީލުޮކށްލަން ދަންނަވާނީ

ނުޑގަިއވާ އެްއވެްސ   ދު ަކނަޑއެޅޭނީ. އެގޮތަްށ މި އޮންނަނީ.ސާބިތުވެގެންނޭ ަހއް އެއް ނެތް މިްނވަރަށްހާޝުބްމިންގަ

މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ާސބިތުކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވީމާ، "ެއްއވެސް ޝުބްހާއެއް ނެތް މިންވަރަށް" 

ވެސް އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސާބިތުވެަފއެއް ނެްތ  މުޅި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ވެސް  ޒިނޭގެ ކުށް ،އިސްލާމީ ތާރީޚު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ، ެއހެންވީމާ .ން ގޮަތކަށް ސާބިތުވެަފއެްއ ނެތްހެކިބަހަކުން. ހަމަ ައމިއްލަ އިޢުތިރާފުން ނޫ ހެކިންގެ

. އިމުވަީނ ވަރަށް ޮބޑަށް އެކަމެްއ ސާިބތުވެގެްނކަން. އަެނއްާކ ެއއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަންޤާ އްދުތައް ހަ ނގެނީ އެ

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އި ބިުރގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން. ލެއްގަހާއެއީ ައޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް 

އެންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަށް  ،ވަނީ ެއންމެ ޢަދުލުވެރިކޮށް ލަްއވާފައިއިވަ އްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަރީޢަްތ ބާ

ނޑުގެ ިމ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ުއއްމީދުކުރަން ،ނެ ގޮތަށްކަން ޔަޤީން. އެހެންވީމާވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުންނާ  އަުޅގަ

ނުޑގެ މި އިޞްލާޙުަގއި ތަފާތުތަކެއް އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނާނެ  ،ކަމަށް. ދެން އެގޮތުން އަުޅގަ

ޠާރިޤުެގ އިޞްލާުޙގައި  ،. ެއޮގތުންގެ އިޞްލާޙާރި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޠާރިޤްކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަފާތުތަެކއް އެބަހު
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ނަޑއެޅުންއަ ާވ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި" ކޮށް ިމ ައޅުަގނުޑ ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލު ،އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާއިރު  "ދަބު ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ުކށްހަނުވަަތ  ޞްނުަގއި ޤިޞާއާޤުރު" .އޮންނަނީ ބަޔާންކޮށްފަ ، އެގޮތަށް. އެހެްނވީމާ "އްދު ކަ

ބޭފުޅުން ހަމަ  އެ ބާރާތްއި އެންމެ ރަނގަޅު އް ބައްލަވާފައި ބާރާތްތައިއަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ޮކމިޓީން މި 

 ،ބާރާތްތައް ބަދަލުކޮށްއިން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މި ވާހަކަދައްަކަވއިގެ  ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ،ވެސް ޢިލްމުވެރިންނާ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  ބަޔަށް އިޞްާލޙު ގެނެސްދެްއވާނެ މި ގާނޫނުގެ މި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ލަ ތިން ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 40މިނެޓު 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  ލަން. އަުޅގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ބައިކުަޅ ެއއްބައި މީހުން އަތެއް ަފއެްއ ނުހުންނާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ދެ ކަމަށް.  ހީވާ  ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެެހން ހަމަ ހީވޭ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަން ޔަޤީން .ތެދެއް ހަމަ. އެީއ ހަމަ ތެދުފުޅެއް  އަުޅގަ

މީ ޝަރީޢަތް. ވެސް ހިނގަމުން އަްނނަނީ އިސްލާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީގެ ކުރިން .ވެސް ވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑައެޅޭނެއަމީ ޝަރީޢަތުަގިއ އޮންނަ ގޮތަށް ގައި އިސްލާނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެްސ ކަމަށް ކުރިން ދަބު ކަ

 ނުއަާސސީގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާނޫޤާގެ ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއތް. ދިވެހިރާއްޖޭމިހާރު .ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް

ހިސާބަށް  ތް. މި ކަންަކން ހިނގަމުން މިންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބައޮއޮގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާގނޫނު އެއް 

ނިޑ  އައިސްަފއި ވެސް އޮތީ މިޮގތަށް. އެކަމަކު، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަތެއް ނުަކނޑާ. މީހުން ރަޖަމެއް ނުކުރޭ. ކަ

އެްއގޮތަށް ކަްނކަން  ްނނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަީރޢަތާލެއް ެވސް ނުކުރޭ. އެހެތުށްގެން މީހުން ޤަބޭނުންކޮ

 ގާނޫެނއްެގ ގޮުތގަިއ ިއސްލާމިކް ްށ ވެްސ ކޮޑިަފއިޑް އަމިއަދާ ހަމަ ،ނިގވަަޑިއގަންނަވާނެހިނގަމުންދަނީ. އެ

ވަނީ ނެތޭ. އޮެވއޭ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަ ،އިމުކުރެިވފައެއް ނެތް. އަނާރާ ވިާދޅުވެދާނެޤާ ޖުރީޕްރޫޑެންސް

ދާއިރާެއއްަގއި ދެެކވެމުންދާ  ކަައކީ ފުޅާ ނުވާކަުމގެ ވާހަ ހިސާބަށް ގޮްސފައި ްއޔާަގިއ ތަރައްޤީ މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރި

ނޑުމެންގެ ޝަރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އެތައް ، ޢީ ނިޒާމުގައި ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭވާހަކަެއއް. އަުޅގަ
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ކަމަށް ޚުދު މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ތަާފތު މަރުޙަލާތަކުގައި ބަހުސްުކރެވިފައި އެބަހުރި. ރާއްޖޭގެ  ކަމެއް ހުރި

ނޫސްތަކުަގއި ެވސް އެބަހުރި. އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގަިއ ވެްސ ެއންމެ ހަރުއަޑުން ދައްކާ ެއއް 

ނޑު ދަންނަވާީނ  ވާހަކަައކީ ެއއީ. އެކަމަުކ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާގު އިރުިއރުކޮޅާ ެއގޮތަށް ބަދަލުވޭ. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޝަރީ ،ދޫދެއް ނެތިޙުއެްއވެސް  ހިފެހެއްޓުމެއް  ލަތުގައި ޮއްއވާހާނުވަތަ ޖުޑިޝަރީ މިހާރު އޮތް  ޢާއަުޅގަ

ދިނުމަީކ މޮޔައެްއގެ އަތަށް ަކނިޑެއއް ދިނުމެކޭ ެއްއގޮތޭ ވާނީ.  ،ނެތް ބާރުތައް ގާނޫނީ ވަިކ މިންވަރެއް ނެތި

އުމުގެ ރައްޔިތުންެގ ންޖެހޭ. ޤަލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަހާނޫނުތައް ފާސްކުރާއިރު ޤައުމުގެ ގާ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ތަންފީުޛކުރަން އޮތް ުމއައްސަސާަތކުެގ ފެންވަރަށާއި އެ ތަންތަން ހާ

ނޑުަތކަށާއި  ާރއްޖޭަގއި ޒަމާނުްއސުރެ ،ތަާށއިތަރައްޤީވެފަިއ އޮތް ނިސްބަ ގެްނގުޅުނު  ،ޝަރީޢަތްކުރަމުން ގެނައި މިްނގަ

މިހިރަ ހުރިހާ ކަންކަމުގެ ިމހިރަ ،ފަާތއި އާަދކާދަާޔއިސަގާތަނުެގ  ،ށާިއ ރަްއޔިތުން ަގބޫލުކުރާ ގޮތްަތކަށާއިއުސޫލުތަކަ

ނޑުމެން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ގާނޫނުތަްއ  ،ުކއްލިއަށްމެން ުކއްލިައޅުަގނޑު ،މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ދިގު ޑޮިކއުމަންޓެއް. އެަތއް ސަތޭަކ ޤާރި ރައީްސ، ބަދަލުކޮށްގެންުނާވނެ. އިްއޒަތްތެ ،ފާސްކޮށް

ގުޅިފަިއވާ ޑޮިކއުމަންޓެއް.  ،ލާމެހި ދާއާމާއްދާއެްއގެ މަްއޗަށް އެކުެލވިފައިވާ ޑޮިކއުމަންޓެއް. އެްއ މާްއދާއާއި އަނެއް ާމއް

ނޑު ތަކުރާރު ހަމަ ކުރިން އި،ންކޮޅެއް ައޅުަގނުޑމެން ހުށަހަޅަމިތަނުން ތަ ،މިއަށް އެތަނުން ތަންކޮެޅއް ކޮށް ެވސް އަުޅގަ

ތަޣައްޔަރުވެގެްނ  ނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާނުރައްކާތެރި ކަމެއް. މުޅި  ،ެގނައުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ދެންނެވި ފަދައިން އިޞްލާޙު

މީ ލާވެސް އިސްނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ މިހާރުޤާލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހިނގައިދާނެ ކަެމއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫ

ފާްސކުރެވިަފިއވާ ޮޑކިއުމަންެޓއް. އެއަްށ  ،ެލވިއިނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް އެކުަލވަޤާޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ،ަރއްޔިތުްނގެ ބަސް ހޯދި ،ދާއިރާެއއްަގއި މަްޝވަރާކުެރވި ވުރެ ފުޅާ  ވިްއޔާ މިހާރަށް ކަމަށް ަވނީ އިޞްލާޙެއް ގެންނަ

ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރެިވގެން  ފުޅާ ،ެވސް މަޝްވަރާކުރެވި  ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާރާތްތަކާއި ކުރަން ތިބި ފަތްޝަރީޢަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ނޑު ބިރުގަނެއޭ ހަ .މެނުވީ މި ކަންކަން ކޮށްގެނެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ ިމ މަ އަޅުގަ

ިއ ރައްޔިތުންގެ އަތް ހަމަ އްބަ ބަިއކުޅަ އެ ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭގެ ދެޤާ

ނަޑކަށް ނެތްނެތި ގެ މައްޗަށް މި ބާރުތަްއ ތުމި ކަންކަން މިގޮތަށް ޝަރީޢަ  ހިނގައިދާނެ. އެ ބިރު އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި މެނުވީ   ،ދޫކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ގާނޫނުގެ އިުމގެ ތެރެއިން ވަިކ އިންތަކާއި މިންތަކާއި ޙުދޫދުތައް ކަ

މި ެވސް ނުވާނެ. އެ ވާހަކަ ައނެއްކާ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް  ަގނޑުމެން މިކަން ކޮްށެގން ހަމަ ނުވާނެ. ހެޔޮއަޅު

 ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަރު  30ހިސާބުން ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާޝުކުރިއް
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 ]އަށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާ ގެ ބަހުސްެގ މަރުޙ6.1ަެދވަނަ ދަންަފޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެްނދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  .الس الم عليكم

ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ 

 ނަޢީމަށް، އެންމެ ފަހުބަސް އިއްެވވުމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ައޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުން ވެްސ  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، މިއަދު

ނޑު ގަބޫުލކުރަމޭ.  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިއީ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހިފައިވާ އިޞްލާެޙއް ކަަމށް އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެވަނަ ޕޮއިންޓަީކ، ދައުލަތުްނ ޝަރް ޢީ ދާއިރާ އިތުރަްށ އަދި މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަމޭ މި ފަދަ އިޞްލާޙުތައް މިހެން އަންނައިރު.  ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނުަގއި އިބާާރތް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން އިބާރާތްތައް ރަނގަުޅކުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން މިއަދު އަޅުގނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވެސް  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭ،  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވެސް ވިސްަނވާފައި ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

އެަބ ޖެހޭ، ތަނެއްަގއި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުވެގެްނ، ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްިޔތުން ވެސް ޔަޤީްނކުރަން 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުވެެގން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން. އަދި މިގޮތުން އެ 

ނޑިާޔރު ންނާއި ޤާޟީންނާ، އެކަާމ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރަން ތިއްބެވި ފަ

ހަވާލުވެ، މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރައްާވ އެންމެހައި ބޭފުުޅން ވެސް އެ ބޭފުޅުްނގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ އިތުރަްށ 

ނޑު އަދިވެްސ ެއއް ފަހަުރ ޮގވާލަން. އަދި މި ބިލަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުަތކެްއ އެޅުމަށް ައޅުގަ

 ށް ުއއްމީދުުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް.ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅަން.   ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ
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 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ، 7ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިަޓމު  -7 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 ކަންކަން. 

 މުެގ ބިލު،ށް އިޞްލާުޙގެނައުގާނޫނު( އަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަޢާފުދިނުމާއި) 2010/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ -7.1

ގައި  2015 އޮގަްސޓު 17ވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައް 

ޕޯޓު މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ،ެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައި

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ުމގެ )މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނު 2010/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރ

ނޑުމެން ހުރިހާ ށް އަުޅަގނޑުއަގެ )ރ( (ގާނޫނު މެން މި ގެނައި ިއޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ  ،މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމަށްފަހު

ދިަޔއިރު މި ބިލުެގ މަސައްކަތްކުރަމުން ންއިއްތިފާޤުން ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވި. ައޅުަގނޑުމެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާިއ، ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަްށ އަޅުގަ

 އަދާކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި، ނައިބު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް  އެކު ޝުކުރު މުޤައްރިރަށާއި، ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑައެޅިަފިއ ވަނީ. 1ލަ ޖުމު ސިކުްނތު.  59މިނެޓު  28ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ކަ

 18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީއަްށ  29މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  3ދާލަތު ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު. އަ

ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް.
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދެންމެ ހުށަހެޅުނު 

ނޑު ކޮންމެވެސް ނުޑ ވާހަކަދަްއކައިލާޟޫޢަށް އަޅު ވެދިޔަ މައުތު ވަރަކަށް މި ވޭ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ނަން. ެއީއ، ގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ޮގތަށް ހުކުމް އިއްވުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަންެޖހޭނެ ކަމެއް. ބައެއް ބޭފުޅުން  ސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާއި

ނޑުމެްނ މިތާ ވާހަކަދެއްެކިވއިރުަގއި ުކޑަކޮށް ެއއާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަފުޅުތައް ދިަޔ. ެއންމެ ފުރަތަ މަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެންމެ ުފރަތަމަ އުފެއްދެވި  ވަތަޢާލާ ސުުބޙާނަޙޫهللا ނީ ވިސްނާލަންޖެހެ ެއއްަޗީކ ގަލަން. އަުޅގަ

ގަލަމަށް هللا ންނެއް ވެސް ނޫން. އެްނމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި އެްއަޗކީ ގަލަން. ޖިންނީއިންސާނުންނެއް ނޫން. 

ސްތަކުން އަންނާނެ . މީހޭ ލިޔާނީ. ވަީޙކުރެްއވީ ލިޔާށޭތިމަންނަ ޯކްއޗެއް ،. ގަލަްނ މި ބުނަނީލިޔާށޭ، ވަޙީކުެރއްވީ 

ހުރިހާ ނިޒާމު،  މިންވަރު، މީސްތަކުން އުޅޭެނ ގޮތް، މީސްތަކުންެގ ކަންތަްއތައް ހިނގާނެ ގޮތް، މީސްަތުކން އުޅޭނެ

ނޑުމެްނގެ  ހުރިހާ އެއްެޗއް، ދުިނޔޭަގއި ވާހާ ހުރިހާ ކަމެއް. ފުރަތަމަ ލިޔުނީ. ލިޔެ ނިމިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި  ،ގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފިފުޅުން މިތާބަެއއް ބޭތެރޭގައި  އްދުތައް އިސްލާމީ ހަިމސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މީހުންގެ އަތް  . ހުރިހާ މީހުންގެ އަތްބުރިކޮށްލާނޭ ޤާއިމުކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ބުރިނުެވއެއް އެ  ލަތެްއގައި އެ އަތްއޮތް ހާތްބުރިވާން ބުރިވާނެ. އެ މީހަކަށް އެ އަ ވެސް ޖެހިއްޖެއްޔާ އަތްބުރިކޮށްލަން

 މީހަކަށް މަރުވާނެ އެއްެވސް ހައިސިްއޔަތެއް ނޯންނާނެ. އެްއެވސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެ މީހަކު ހުރީ ޙަޤީޤަތުގައި އަތް 

މަށް ވަންޏާ އެ އަދަބު ނޫނީ އެހެން އަދަބެއް ލިބިެގން ކަ ،ޫނނީ ރަޖަމްވެގެން ކަމަށް ވަންޏާ ،ބުރިވެގެން ކަމަށް ވަންޏާ

ނޑުމެން އެ މީހާ ނިމިގެންލިބިގެން  ދާނީ. އެ އަދަބު ނުލިބިއެްއ އޭނައެއް ނުދާނެ ނިމިގެްނނެއް. މިއީ އަުޅގަ

ގޮތް ވަރަށް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އުެފއްދި ފަރާތުން އުޅެންވީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި

ރާތުގެ ހުކުމްތައް ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ނޫން ހުކުމްތަކެއް ކަުމގައި ދެކުމަކީ އެީއ ސާފުކޮށް އަންަގވާފަިއ، އެ ފަ

އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ކާފަރުވުމޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ހެއްދެވި ަފރާތަށް ނޫންތޯ އެންމެ ބޮޑަށް 

ނޑުމެން ިއޞްލާޙު ވާނެ ގޮތާއި، އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައްތަ އް ކުރާެނ ގޮތާއި، ެއއަށް އޮތް ޙައްާލިއ، އެނގޭނީ އަުޅގަ

އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  .އެ ފަރާތަށް ކޮންފަރާތަކަށްތޯ؟އޭަގއި އޮތް ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް އެނގޭނީ 

ބާތަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މާތް އި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫޙަޤީޤަތުގަ

ޅުގައި ެއްއވެސް މީހަކު ގެ ހުކުމްފުهللا މާތް . أََحدًا ُحْكِمهِ  فِي يُْشِركُ  َواَل ގެ ވަޙީބަސްފުުޅގައި ައންގަވަނީ هللا 

ނުކުރާެށވެ. ޅުގައި އެްއވެސް މީހަކު ބައިވެރިއެކަލާނެގ ހުކުމްފު ވާ!ަބއްލަ. ނިކަން ވިސްނައިނުކުރާެށވެބައިވެރި

ނޑުމެން މިވަރަށް ، އެހެންވީމާ މި ޒަމާނުގަިއ ، ގޮތަށް އިރުަގއި މިއާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާއި ައއިއްސަ ޮއތްމީގައަުޅގަ
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ކީ އެީއ ލުމަތުެގ މީހުން ދީއްލައިއެއްގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން އިސްލާމީ އުއްމަ ޔަހޫދީން ނޫނީ ކްރިސްޓިއަންެގ ނިޒާމުތަކާ

ނޑުމެންނަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް އަންނާނީ އަުޅގައަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެން

ކުރުމުަގިއ ސިޓީފުެޅއްަގއި މި ބުަނނީ ކީކޭތޯ؟ ހުކުމްއެކަޭލގެފާނު ޤާޟީ ޝުރައިޙަށް ިލޔުްއވި  ؛ޙައްޠާބު ބުނުލް ޢުމަރު

ނޑުތަުކގެ މަްއޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޓީފުޅުގައި މި  ވޭތޯރުއާނުން އެ ހުކުމަށް ގޮތެއް ނެރެޤުވަނީ  ބަލަންވީ މިންގަ

ުރއާނުން ހުކުެމއް ނުރެިވއްޖެްއޔާ ކީރިިތ ަރސޫލާގެ ސުންނަތުން ގޮތެްއ އޭެގ ފަހުގައި ޤުރުއާނުން. ޤުށޭ. ބަލައިދޭ

ޖުމާޢުން ގޮތެްއ މާޢުން ގޮތެއް ނެެރވޭޯތ ބަލާށޭ. އިޖުއްޔާ އިނެރެވޭތޯ ބަލާށޭ. ސުންނަތުން ގޮތެްއ ނުނެރެވެއްޖެ 

އޭރުގައި ިމއީ މާ ބޮޑު  ހާދުކުރަްއވާށޭ. ނިކަން ވިސްނާ! ކޯްއޗެއްޯތ؟ކަމަށް ވަންޏާ އަމިއްލައަށް އިޖްތި ނުފެނިއްޖެ

ނަޑކަށް ބުނާ ނަމަ އުސޫލުތަެކއް ޮއތް އެއްެޗއް ނޫން. ހަމައެކަނި ޢަމަލުކުރަމުން ،ގާނޫނުތަކެއް  ރުއާނާއި ޤު، އައީ ގާތްގަ

ނުޑމެ ޙަދީޘްގެ މަްއޗަށް. އެކަޭލގެފާނު ބަސްފުޅުތަކަީކ ެއއީ ގާނޫނު. އެހެންވީމާ، މިއީ ން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ޟޫޢެއް. މި ކަހަލަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަދައްކަން ދެއްކުަމކީ ވަރަށް މިއީ ދިގު މައު ޟޫޢަށް ވާހަކަމި މައު

ކީ ދިނުމަމެންނަށް ރައްޔިތުންނަކަށް މިއިން ެއއްެޗއް އޮޅުންފިލުަވއިޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ދިގު ވާހަަކއަކުން ނޫނީ އަޅުަގނޑު

އިސްލާމީ  ،ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުއނދަގޫވާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަ

ޢަމަލުކުރުމަކީ މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ  ގޮތަށް މިކަމުގައި ޝަރީޢަތުގައި ކީރިތި ރަސޫާލގެ ސުންނަތުގައި ވާ

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم مالس  الوދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ޝުކުރިއްޔާ. ، ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅިގެްނ ދިނުމާއި އަދަބު ުލއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާާޙ ގު މަޢާފުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ރިއްޔާ ޝުކު

ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ،ހެނީައރުވަން މި ޖެދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 މޫސާއަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އި އަދަބު ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ބަދަލުގެނައުމާއި އަދި ޭއގެއިުތރަށް މާފުދިނުމާޝު

ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ މި ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ައޅުަގނުޑމެން އިސްލާމް ދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެޭރގައި ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑުެމން އިސްލާމީ ޤައުމަކަްށވެ އޮވެ އިސްލާމީ ަޤއުމެްއގައި  ކަންތައްތައް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ. ކަންތައްތައް ހިނގަންޖެހޭ އު  ސޫލުން ހިނގުމަކީ އެކަންކަްނ އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަ

މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ، ތިމަންނާމެން ދީނީ ރިވެތި ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ކަންަތއްތަްއ 

ންނަށް ވެސް އިޭވ. ޢުމަރުގެފާހުގެ ޚަލީފާކަމުަގއި އެ ކުރަންށޭ މި އުޅެނީ. ތެދުފުޅެްއ. އެހެން ވިދާޅުާވއަޑު ހުރިހާ ބޭފުޅު
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މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ފުރާުތޯކރުގެ ައއްސޭީރގައި ކުއްާތއެއް މަރުވެފައި އޮތް ކަމުަގއި ިވަޔސް ތިމަންމަނިކުފާނު އެކަމުގެ 

ކަން ބެލެން އެބަ ޒިންމާ އުފުއްލަވަންޖެހޭނޭ. ޮކބައިތޯ ރިޟްވާން؟ ކޮބައިތޯ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސަަލ؟ މި ކަން

ޖެހޭ. ކޮބައިތޯ ސިޔާސީ ކުްށވެރިން އެ ތިއްެބވީ ޖަލުގެ ކުޑަޮގޅިތަކަށް ލާފައި ިސޔާީސ ބޭނުންތަކުގައި. ކޮބައިޯތ 

ނިޑޔާރުްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  އިންސާފު؟ ކޯޓުތަުކަގއި އެ ިތއްބެވީ ަނޒާޙާތްތެރިކަން ގެއްިލފައި ތިބި ބަެއއް ފަ

ނުޑކޮށްޓާ މީހުން އިނގޭތޯ. މި ޤައުމުގެ ަވލިއްޔުލްއަމްރަކަށް ހުންނެިވ ސަރުކާރުގެ އެމްބެސަޑަ ރުންނަްށ އެ ތިއްެބވީ ބަ

ބޭފުޅާ ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގެންނެވި ފަހުން ތިއިން ބޭފުަޅކު ެދކެވަަޑިއގެންފިންތޯ ހުކުރު ނަާދމަށް ވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށް؟ 

ނޑުމެން ދިމާވާން އެބަ ކޮން އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކައެއްތޯ މި ބޭފުޅުން މި ދަ އްކަވަނީ؟ ބަހާއި ޢަމަލާ ވެސް އަޅުގަ

ނޑަންޖެހޭނެ. ވަްއކަންކޮްށގެންނުވާނެ.  ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަތް ެވސް ކަ

 އެހެންނަމަވެސް، ވަލިއްޔުްލައމްރަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ބުނެގެންނުވާނެ ދެއްތޯ، ެދ ގްރާމުން ތިން ގްރާމުން 

ނޑުމެންނަށް  މަސްތުވާތަކެތި ހުރުން ެއއީ މައްސަލަެއއް ނޫން ދެއްޯތއޭ. އެންމެ ގްރާމެްއ ވެްސ ހުރެެގންނުވާނެ. އަުޅގަ

ވުރެ ކާފަރު ޤައުމުތަުކގައި ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދެމުން އެ ގެންދަނީ. ކީއްެވގެންތޯ މި 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ވާހަކަ މިއަދު ދައްކަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެންވީ؟ޤައުމުަގއި އެ ކަންކަން ނުކުރެ ވެްސ  އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންަނށް އޮޅުވާލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންކަން ކުރަންޏާ  ،ކަމެއް ކުެރވި އިބޭނުންވަނީ ވާހަކަދަްއކާފަ

 50އެްއކޮށް. މި ޤައުމުަގއި މިނިވަން  ތައްަތއް ކުރަންެޖހޭނީ އިންސާފާކަންތައްތައް ކުރަންވީ. ސަރުކާރުން ކަން

ނީ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ނެށުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކުރިތޯ. ކޮބައިޯތ ދީ ،ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނާޗަަރންގީ ކުޅެ

ކަންކަމެއް ދައްކާނެ އަެޑއް ނެތް  މި މީ ކަމެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟މިހާރު ހަމަ އޯކޭ. މިއީ މޫސު ދައްކަވަން؟

ކޮންމެ ކަމަކީ ލާދީނީ ކަންތައްތައް. ސްޓޭޖެއްގެ މަްއޗަށް މީހަކު  ،ކު. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި އޮތްއިރުމިއަދަ

ގައި މުޅި އެްއކޮށް ނެށުމާއި  25މިދިޔަ މިނިވަން  . އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ެފންނަނީ؛ނިކުތްކަމުަގއި ިވޔަސް ހަމަ ލާދީނީ

އެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންގެ ދޫ ނެތީތޯ މިއަދު  ތޯ ީދނީ ބޭފުޅުން؟. ކޮބައިއެ ދިަޔއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނާޗަރަންީގގަ

ދާނީ އެްއގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. ޭއރުން ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެން ދައްކަވަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީަޤތާ

 ނަންޒާމުަތއް މި ޤައުމުގަިއ އަަށގަންފު ޤާއިމުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ރަނގަޅު ޝަރުޢީ ނިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިންސާ 

ނޑުމެން ތާއީދުކުރަން އަތްެކނޑުމަްށ  ނޑުމެން ކަންަތްއ ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ އެބަ ޖެހޭ. އެ ނިޒާމުތަުކގެ ައލީގައި އަުޅގަ

ްސ، ކުރަން. އެހެންނަމަވެދީނުގައި މިހުރި ހުރިހާ ހުކުމްތަކެއް ތަންފީޛު ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން ތާއީދުުކރަން އިސްލާމް

. އޭރުން އެންމެންނަށް އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނީ. މާދަމާ މީހެއްގެ އަތް އެކު އެ ކަންކަްނ ކުރަންޖެހޭނީ އިންޞާފާ

ނޑާފަ  އެއް ނޫޭނ އެކަން ކުރީ އެހެން މީހެކޭ. އަނެއްކާ އެ ނިކުތީ ވަރަށް ުއހޫނ! ސޮރީއޭ. އޭނަ، ދެން ނިކުމެ އި،ކަ

ނޑުމެން މި ކަންަތއްތަކާ ދޭތެރޭގައި ބިުރގަންނަން މި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް . އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

އާެއކޭ ބުނާނީ.  ،ކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީން ފުަރތަމަ ނިކުމެޝަރީޢަތް މި ޤައުމުގައި ތަްނފީޛު ޖެހެނީ. ހިންގަވާ އިސްލާމީ
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ނޑުމެްނ  ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނިާޒމު މިއަށްވުރެ ރަނގައެހެންނަމަވެސް، އެއާ  ޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އިސްލާމީ ހުކުމްތައް މި  އިސްލާމުންނަށް ވެެގން ތިބެ ،އިސްލާމީ ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގިއ ތިބެ އަޅުގަ

 . ކިތަްއ ބޭފުޅުންނަށްތޯ މަރުގެ ހުކުމް ވެސް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ  ވާން. އެެހންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުންޤައުމުަގއި ތަންފީޛު

ކުާރ ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ކުރަން ނުކުރިގެން މިއި މިހާރު. ކީްއވެގެންތޯ ަތންފީޛުވާފައި އެ ިތއްބަވަނީ ޭގގައިއް 

ވެސް ދިމާވާން އެބަ ޖެހޭ. މި ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުަގއި އެއްޖިންސުްނ  ބަހާ އިކަންތައްތަކާ އެ މީހުންގެ ޢަމަލާ

ދީނުަގިއ  ަކނަޑއެޅިގެން އިސްލާމް ތޯ ނުދިނީ؟ކަށް. ކީްއވެގެންގައި ެނނގި ވޯެޓއް ނުކެރުނު ދޭކަިއވެނިކުރުމަށް އދ.

. ކީއްެވގެންތޯ އެކަން ނުެކރުނީ؟ ނުކެރުނު ކުރާކަށް. ހަރާމްވެގެންވާ ކަެމއް އެއީ އެއްޖިންސުން ކަިއވެނިކުރުމަކީ 

ތަްށ އެ ވާހަަކ ގޮ ކަންތައްަތްއ ހިނގާ ،ވެސް އަުޑއިޭވ ގޮތަށް ަދއްކާ ވާހަކަ ެއބަ ޖެހޭ އެންމެނަށް، އެހެންވީމާ

ދިޔަ ކަންތައްތަެކއް އިްއޒަތްތެރި މަތީަގއި ަހމަ އިހަށްދުވަހު ހިނަގއިކަންކަމަކީ ިދެވހި ރައްޔިތުންެގ ލޯ ދެކެވެން. މި

ނޑު މި  ހާކަންކަން ހަނދާންނެތޭ ރައީސް. މި ދުވަހެއް ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް އަދި ނުވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނ ނޑުމެން މިތާ ޙަޤީޤީ މަންޒަރޭ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ޑުމެން މިތާ ފިލްމެއް ނޫނޭ ކުޅެްނވީކީ. އަުޅގަ

ވެސް  ދައްކަންވީ. އެ މަންޒަެރއް ުނފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ހުރެޖެއްޔާ މިއަދު

ރުކާރެއް  ގެނެއްަސ އި ރަްއޔިތުން ވޯޓުީދގެްނ ސަޓަްނވީ. އެ ިނޔަތުގަ ރިކަމާ ެއކު މަސަްއކަތްކުރަން ފައްއިޚްލާޞްތެ

  ްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާއަށް މަސައްަކތްކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،ންނަނީ. އެ ނިޔަތުގައި ސަުރކާރެއް ގެނެސް ރައޮ

އް މި ޤައުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަބަދުވެސް ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭކާރުވިާހ ކަންތައްތަ

ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރާ މަންޒަރެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނުފެނޭ. ރައްޔިތުން 

ނީ. ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަ އެ ފައިސާ ނަހަމަ ،އަތުން އިންތިހާއަށް ޓެކްްސ ނަގައިގެން 

ސަރުކާރު ފުރަތަމަ ހަމަމަގަށް އެޅޭށޭ. ަރއްޔިތުންނަްށ ޙައްޤު ހޯދަދިނުމުގައި ވަިކ  ،ންލަ އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާ

ސަރުކާރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އޭރުން ކަންތައްަތްއ  ވަކި ޕާޓީައކަށް ނުބަލައި، ކުލައަކަށް 

ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ރަނގަޅަށް ދާނީ. އޭރުން ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ހުރިހާ ކަމެއް

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އި 

 މާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްށީ ދާއިފުގެމަނަ
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ނޑުމެން މި ބަހުސް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑުެމންނަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާކުރަނީ އަޅުމިއަދު އަޅުގަ ބެހޭ  ގަ

ގޮތުން  ހޭބެހޭ ރިޕޯޓާ ބެ  އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު(އާ  މަޢާފްދިނުމާއި)ކޮމިޓީ ހުށަހަޅާ ދިރާސާކޮށް ފޮނުއްވި 

މި ާރއްޖޭަގއި ތިިބ  ،ކުރަްނ މި ޖެހޭ ސަބަބަކީމިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަެތއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން 

ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްަކތުގެ ސިލްސިލާ މަސައްކަތުެގ 

ދިޔައީ ދާދި އިހަކަށްދުވަހުަގއި ުޒވާނުންނަށް ލޯނުތަކެއް ދޫކޮށްލުމުެގ  ަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި. އަޅު މީ ތެރެއިން ބައެއް

އޮތީ  ޝިޕެއް މި އަހަރު ތެރޭގައި މިޒަރު. ޒުވާނުންނަށް އެތައް ސްކޮލަރމަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެްނދިޔަ މަން

 ،ޝިޕްގެ ބޭުނންހިފައިގެން ިޑގްރީ ފެންވަރަށް އެ ްސކޮލަރަދނީ  ެލވިފަ. އަދި ގިނަ ުޒވާނުން މިއަޅުަގނޑުމެން ހުުޅވައި

ިތބި  އިމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލުގަ، ނުންކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާބޭ އިއަދި މާސްޓަރސް ފެންވަރުެގ ކޯތަކުގަ 

އަީކ މި ޕާޓީ ؛ އެމްގެ ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޭޖގައި ޕީ.ޕީ.

ނޑުމެން ާޚްއޞަ އެންމެ ގިނަ އި މި ރާއްޖޭގަ ނޑުމެްނ  މެންބަރުން ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ވީމާ އަުޅގަ ނަޒަރަކުން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ުފރުޞަތުތައް ހޯދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ  ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް. ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ގޮތުން  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަކއުންސިލަރުންތަކެއް ކަންތައްކުރި ގޮތާ ބެހޭ؛ ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ދިޔަ ގޮތް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މާޭލގެ  ނަށްއަށް މިލިއަ ެއ އޮތީ  އިވެްސ ނޫހުގަ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުމުެގ މާނައެއް ނެތް. މިއަދު

 ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލޭގެ މިސްކިތްތަުކގެ ފެން ގެން އަރާފައި އޮތްލު ނުަދއްަކއިމިސްކިތްތަކުގެ ފެންބި

ނޑުމެ ނޑާލީމާ ދެން ކަންަތއްތަްއ ވާ ގޮތް އަުޅގަ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންާވ ، ން ޚިޔާލަށް ގެންަނވާ. އެހެންީވމާކަ

ނޑުމެފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުްނ މި ކުރާ މަސައްކަތް އަޅު  ނަށް ހުއްޓޭކަށް ނެތް. މި ންގަ

އެބަ ތިބި ކިްއިލ  ގަށް ނަގަިއގެން،ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. އެބަ ިތބި ރިހާކުރު ފުޅިެއއް ވަ ދަންނަވަނީކީ މާ

 ،ދީެއ ުޒވާނުންަނށް އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް ، ބި މީހުން އެބަ ތިިބ. އެހެންވީމާތި އި ފޮށްޓެއް ަވގަށް ަނަގއިގެން ަޖލުގަ

ްއ ތަކި ތަާފތު ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުވެސް އެިކއެ މުޖްތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން

މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މި އި އަންނަ ކުދިންނަކީ ތައް ނިންމާފަރާވަިއ، އެ ޕްރޮގްރާމު

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ގާނޫުނ އި ބަ ޖެހޭ. ޅުަގނޑުމެން ހިފަން އެެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަހުޅުވައިެލވޭ ދޮރުގެ ބޭނުން 

އިޞްލާޙުެވގެންދިަޔއިމާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުާވއެްއ، އަދި ާޚްއޞަކޮށް ކުަޑކުދީންނާ ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމާިއ، ނޭްއގާނީ 

ން. ވަރަށް ކުިދކުދި ކުށްތަުކގައި ޖަުލގަިއ ތިބި ުޒވާނުން، ޢަމަލު، މިފަދަ ކަންތައްތަކުްނ ކުށްތައް މާުފވެގެންދަނީކީ ނޫ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ އެތައް ރަށެްއގަިއ ެވސް އެބަތިބި، އެތައް ާޢއިލާތަެކއް ުއއްމީުދކޮށްގެން އެ ތިބީ ެއ ކުދިްނ 

ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތަކެްއ  މުޖުތަމަޢަށް އައިސް، އެ ކުިދން ޢާއިލާއާ އެކު އުޅެ، އެ ުކދިންގެ ފަރާތުން މުޖުމަތަމަޢަށް 

ކުރާނެ ދުވަހެްއގެ އުއްމީދުަގިއ ތިބި އެތައް ުޒވާނުންނެއް، އެތައް ަމއިންބައިންނެްއ، އެަތއް މަންމައާއި ަދއްތައިންެންއ 

ފައި އެބަ ތިބި. ބޭބެއިން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅި
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ނޑުމެން ޒުވާނުންނަށް އިތުުރ ފުރުޞަތު  ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ އޮތް ބިލެއް ިމއީ. ިއޞްލާޙެްއ މިއީ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްގެ އަރިހުން އެެދނީ  ތަނަވަސްެވގެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަީނ، އަުޅގަ

ގައި ައވަހަށް މި ކަންތައް ނިންމައިލެވޭނެ ގޮތްަތއް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް. އެއީ މި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޯވޓުގެ މަރުޙަލާ

ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ބަންދުކުރެވޭެނ؛ ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުރުަޞތު ތަނަވަސްކޮށްެދވޭނެ ހުރިާހ 

ނޑުމެން މެންބަރުން ވިސްނަން ެއބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައި، ރައްޔިތުްނ  ދާއިރާއަކުން އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މިތިބީ ރައްޔިތުންާނ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަށް. ުޒާވނުންނާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނުމަށް. 

މެން ކުާރ ައޅުަގނޑުތަެކއްަގއި ޖެހި މުޖްތަމަޢުގެ ތަރައްޤީާއއި ތަުހޒީބާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނުމަށް. ބަޔަކު ަދއްކާހާ ވާހަކަ

ކަމަށް.  ދާނެވެގެންކުރަނީ މިއަދު މި ބިލު ފާސްނޫން. އަޅުަގނޑު ުއްއމީދު ލާކަެށއްއިމަސައްކަތްތައް ހުއްޓަ 

ުޒވާނުންެގ މަސއްކަތްތަކަށް ކުރަމުންދާ  ،ަޓކައި  ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ މިއަދު ާރއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވެްސ އަޅު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށް ންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަ އެކު އެ ގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ  ރި މެންބަރު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. އިބްރާހީމުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޑުމެންގެ ިދވެހި ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ `. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ތަކުަގއި ބަިއވެރިވާ މީހުންނާކުށްތައް މީހުންނާއި ކުށް އަދި ،ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް 

ނޑައެޅި ން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުނޫނުައސާސީގެ ދަށުއަދި އެ ޤާ، ގޮތްތަާކއި ކުރެވެމުންދާ ތަންފީޛު، ކުމް ކަ

ނޑުމެން ހަ ނޑުމެްނގެ ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަުކގެ ތެރޭަގއި ިތބިކަން އަުޅގަ . ޖެހޭ ހަްއޓަން އެބަދާނުގައި ބަނފަރާތްތައް އަުޅގަ

ވާނެ ށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ބަޔަކު ސަލާމަތްމުޖުތަމަޢަ، ސުލޫކު ރަނަގޅުވެ ،ރަނގަޅުވެ  އޭގެ ތެޭރގައި ވަރަށް އަޚްލާޤު

މީހުންނަށް ފުރުޞަތު  ނުާވނެ. އެނދާނުން ކައްސާަލއިގެން ގޮްސގެންގިގެން ތިބިކަްނ އަޅުަގނޑުމެން ހަނގޮތްތަެކއް ނޭ

ނޑަެއޅިގެން ނޑުމެން މުޖުތަމަޢާައޅުގަ  ،ެކއް އޮތުމަީކ އެއީ ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަ ނުޑ ކަ ވެްސ  ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ މިންގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް  ދާނެ ގޮތްތަކުެގ ތެރެއިން ގޮތެއް އެ މި ބިލާ މެުދގަިއ  އިއޮތީ ދެންމެގަވެސް. އަުޅގަ

ެއކީަގއި، ކުރުމާ ގޮްތތަކަށް ތާއީދުހުރި ރަނަގޅު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާުލފުޅުގައިކަފުޅުދެްއކެވި ަބއެއް އިވާހަ

ދިނުމުގަިއ އޮުޅވާލުންތަކެއް އޮުޅވާލުމަށް ެވސް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް އަޑު ފޯުރކޮށް ތެެރއިންއޭގެ
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ުއޭޅ  ދަންނަވާލަން މިެވސް ދަންނަވަން.  ކަންބޮޑުާވ ވާހަކަ  ،ޖާގަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ައޅުަގނޑު އިންތިހާއަށް ހިތާމަކޮށް

އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ވެިރކަމަށް ނުވަތަ ވަލިްއޔުލްއަމުރަކަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ގެނެވުނު މީހެއްެގ  ،ވާހަކަައކީ

ނޑު މި ،ސަބަބުން ަވޑަިއގަތުމާ ވާހަކަ. އޭނަ ވެރިކަމާ ހަވާުލވެ ަދންނަވަނީ ގ.ކެނަީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަުޅގަ

ގެން ރަްއޔިތުންގެ ބޮލުަގިއ ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލައި  ،ޮގސްމައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުންހަމަމަގު ހަމައަށް ޤައުމު

 ޓެިވ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ވެސް ފެއް އެންެމ ފުރަތަމަ  ،ގޯންޏެއް އެޅުމަށްފަހުގަިއ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެތެތް

ްނ ޗާޓު ،ީސ ފުޑާލުމާއި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ަފއިދަށުލުމާއިއަސާހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުދިވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނުތައް 

 ޖެހޭނެރާބޯން، ނުކުރުމަށާއިމު އިޔަ މަންޒަރު. ގޮވާލަމުންގެްނދިޔަ އަަޑކީ ހައްދުަތއް ޢާދިބޭރުވެގެން ކަންކަން ކުރަމުން 

. ނުޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކަހަމައިަގއި ހުންނަން އެްއވެސް މީހަކު ،ެއްއވެސް އިންސާނަކު ، ކަމާއި ޖެހޭ ބޯން އެބަ ،ކަމާއި

ނޑުމެން ޖަލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ަދޅަ ދައްަކއިގެން ެދވަނަ ފުރުަޞތޭ ކިަޔއިގެން މީހުން ދޫކޮްށލި މަންޒަރު އަުޅގަ

މީހުން ދޫކޮށްލި ގޮތެްއ  އެ ،ކޮންތާކުންތޯ ބަލާއިރު ތިބީ މީހުން ދުށީމު. ގާނޫނީ އެްއވެސް ހަިއސިއްޔަެތއް ނެތް. އެ

 ނގޭކަށް ވެސް އެނގޭކަށް ނެތް. މިއިްނ އެްއވެސް ކަެމއް އެ ފަރާތަކުންކަންމީހުން ދޫކޮށްލީ ކޮން ން. އެއެގެން އޮތީކީ ނޫ

ތޭ ކިޔާފައި ޖަލުން ނެރުުނ ރަޞަ ހުނީ. ދެވަނަ ފުނެތް. އަނެއްާކވެސް ެދވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާ ޖަލަށް ަވންނަންޖެ

ިއ ދިަޔއީ އަނެއްކާ އެހެން ކުށެއްގަ ެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންކަންތަކު ގެންދިޔަ. މިެރވެމުންމީހުން ލައްވާ ކުށްތައް ކު

ޖެހުން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެިރ ވެރިއަކު ކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ނަމަވެސް މިއަދު އެކުދިން ޖަލަށް ވަންނަން

ޔާމީން هللا ޔާ ޢަބްދުދާ ސަބަބަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ފަރާތްތަކުން ޖެހިލުންވެެގން މި އެ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ، ންވުމާ ހަމައިންތައް ތަންފީޛުކުާރނެކަން ޔަޤީޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު

ސް ތެރޭގައި ތަފާތު ވާހަކަަތކެްއ ޓަަކއި މަޖިލި ހީވެގެން މިކަން ހުއްޓުވުމަށްމީހުންނަށް ބިރު އެ ،ކުރާނެ ހަމައިންތަންފީޛު

ކަމާިއ  ތަނެއް ދެއްކި ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ެއކަމަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެނާިއ ތަފާތު ބަހަދައްކަ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ އިސްލާމީ ޝަީރޢަތް ތަންފީޛުކުރާނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން އި، ކުރާެނކަމުެގ ޔަޤީންކަންގާނޫނުތައް ތަންފީޛު

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަ  ތަންމެ ވާހަކަތަކެއް ކިތަންމެ ގޮތްގޮތަށް އަނބުރާލަިއގެން . ކި ން ދެއްވާފަރައީސް ވަނީ އަުޅގަ

ދީގެން މި ޤައުމު އިންތިހާ ބަޔަކު އަމިއްަލއަށް އިސްތިުޢފާ ފެއިްލވީ ،ސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީދެއްކިކަުމގައި ވިޔަ

 ،ދީފައި ތުން ގެއްލުންކުން އިޤްތިާޞދީ ގޮތްކޮށްފައި ރާއްޖެައށް އެތައް ގޮތަ ގެ ޤައުމުތަަކށް ފަޟީޙަދަރަޖައަށް ދުނިޔޭ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ هللا މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،ބަޖެޓެއް ނެތް ތަނަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަީކ ެއއީ ، ޔާމީން ވަަޑިއގެން ުކޑަކުަޑ މަދު ދުވަސްކޮެޅއްެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ނަމަވެސް އަިމއްލަ އެދުންތަާކއި ކަމެްއ. އެހެން ބޫލުކުރާޢު އެއްކޮށް ގަވަްނޏާ މުޅި މުޖުތަމަ  މަށްކަ ތުގައި ބަލާޙަޤީޤަ

ިއ ވީނަމަވެސް ަރއްޔިތުންެގ ވާހަކަތަެކއް ދެއްކި ކަމުގަ މި ތަނުގަިއ އަމިއްލަ ކަންތައްަތކުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށްގެން 

ގެ ޙައްޤުަގއި. ޖަލުަގއި ތިބި މީހުންެގ މުޖުތަމަޢުސަްއަކތްކުރާނީ ކުާރ ބަޔަުކ މަަޓކައި ަމސައްކަތް އި މަންފާއަށްލާބަޔާ
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ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ފު ލިބެން އެބަވެސް ޫދވާންޖެހޭ މީހުންނަށް، މާފު ލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް މާ ތެރެއިން

ނަ ރީތި ސިފައެކޭ. މި އި ހުންމަކީ ވެސް އެީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކިބަިއގަދިނުފުންސާނަކު އަެނއް އިންސާަނކަށް މާއި

ނޑުމެން  ޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންކުރެވިފަިއވާސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އަ  ގޮތުން ރީތި އާދަތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ޖެހޭ ދޫވާންޖެހޭ މީހުން ދޫވާން. ޝުކުރިްއޔާ  ެއކަމުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ،ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންކޮށް

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިއީ އިއްޔެ ހުށަހެޅުނު  (ދިނުމުގެ ގާޫނނު)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާ

އޮތީ. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ބައެްއ މައްސަލަތަްއ  ފޮނުްއާވފައި މި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މިކޮޅަށް އިޞްލާޙަކަށް މިއަދު

ދާއިރާގަިއ  ށް ބޭނުންވާ ކަމެކޭ ޝަރުޢީހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ ކުރެވެމުންދޭ. އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ވަރަ

ދިއުން. ެއގޮތުން ތެއްެގ ތެރޭަގއި ރަނަގޅު ެވގެންކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން ވީާހވެސް ައވަސް މުއްދަރަނގަޅު

ތިން  ،ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ގޭބަންދުަގއި ދެ އަހަރު ،ެވސް އެބަ ތިއްެބވި ބަެއއް ބޭފުޅުންއި އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުގެ ަޝކުވާަތްއ  ޖެހުމުން އެ. މިހާރު ޭގަގއި ހުންނަންހަރު ވަންދެންއަ ލިބޭ ގެއްލުންަތއް އަުޅގަ

ގަކޮށްލަން. އަދި ޝަރުޢީ ނޑު ފާހަދޭ. އެހެންވީާމ، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާ ައަވސްކުރަންޖެހޭކަން އަުޅގަ ލިބެމުން އެބަ

ނާކޮށް އޮންނަންޖެހޭ ދާއިރާއެއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ެއީއ ވެްސ ވަރަށް ހަރުދައި ދާއިރާއަކީ ޙަޤީޤަުތގަ

ނޑުމެން  ދަބަކީޙައްޤުން ދެވޭ ެއންމެ ކުޑަކުޑަ އަމީހަކަށް ނު ވެްސ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަނިާޔެއއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

މައްސަލަތަްއ  ދާއިރާގެ ވެސް ސިފަކުރެވޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ަޝރުޢީ އެންމެންނަށް

ފިޔަވަޅުތައް ހަމަ ީވ  ންމެހައިޓަކައި ދައުލަތުން އަޅަންޖެހޭ އެ ކުރުމަށްކަްނކަން ހަރުދަނާ، ޓަކައި ހަރުދަނާކުރުމަށް

ނޑު ޮގވާލަން. އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަެތއްގަ   ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ިއ އެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ އިްއަޒތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވާލަން ޝުކު  ،ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ:ުޅގަ

 ތަކުރާުރކޮްށ މިކަން ހިނގަމުންދާތީވެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް އަހުުލވެިރވާންޖެހޭ. އެއީ
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ވަގުަތކު ހުށަހެޅިފައި އޮންަނ  ވެްސ އެ ކާއިރުދައް ތިބެގެން ވާހަކަ ނޑުމެން މޯރަލް ހަިއ ގްރަުއނުޑަގއިއަޅުގަ 

ވަގުުތ  އޮންނަނީ އެ ެއއީ ވާހަކަެދއްެކވުމުެގ ފުރުޞަތު ގަވާއިދުން ތަންދީފައި މި .ދެްއކެވުންކަތަކަށް ހަމަ ވާހަމައްސަލަ

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  ނަވަންޖެހޭތީދަންމިހެން ވޭ  ވެސް ކާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް. ވަރަށް ދެރަ އޮންނަ މައުޟޫޢަ

ނޑުމެންނަށް  ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ގަާވއިދުަގއި މިއޮންނަ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިގޮތަށް މިަކންތައްތައް ފަރިތަވެ  މިކަން ގެންދެވޭ  އަރުވަނީ ވަަޑިއގެްނ ތިއްބެވުމަށް. އަުޅގަ

 ފަށް. ލަޠީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެން

ނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޝައްެކއް ނެތް ގޮުތގަިއ އަބަދުވެްސ އަުޅގަ

ށް ނޭދޭނެ. އަބަދުވެސް އެިދޮގވަމުންދާނީ. ވޭނަކަ ރާމަށްއަ .އަށް. އުނދަގުަލކަށް ނޭދޭނެދާނީ ފަސޭހަ ންނަފުސު އެދެމު

ވަތަޢާލާ ޞުބުހާނަހޫ هللا މިއީ  ،ދަނީ މީގެން ދޭހަވެގެން މި ،ކުރާނީ މިނިވަންކަންމަތީ ދިރިއުޅެން. އެހެންކަމުންލޯބި

ނޑު އުަފއްދަވާފަިއވާ ފިުތރަތު. މިއީ އަ އިންސާނާ ގެންދާ ގޮަތީކ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެޭރގައި އިންާސނުން ދިރިއުޅުމުންުޅގަ

ަޓކައި  ގަތުމަށްބަރީޢަވެ. އެ ކުށްތަކުްނ އެބަ ގަެނވޭއި ވެސް އަރަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކުށްތަކަށް

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ ވަޟުޢީ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ާގނޫނުތައް  ޖޫދަށް މި މި ގާނޫނުތައް ވު .ގާނޫނުތަްއ އަުޅގަ

ނޑު ދައްަކއިފިން ވާހަކަތަކެއް. އަުޅަގނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަގެނެވެނީ އިސްލާީމ  .ތުގައި ުކރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް  ،ނޫން ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތުގައި ަކނޑަެއޅިފައި ހުރި ހައްދުތަކެއްގެ ވާަހކަ. މި  ވަޟުޢީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެެނވޭނެ. އެީއ  ނަ ގާނޫނުތަކަށްއި ހުންގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްެގން ހަދާފަ

ކުށުން ބަރީޢަެވ  ވީމަ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުރެވޭ ފަރާްތތަކަށް އެން އަިމއްލައަށް ަހދާ އެއްޗެހިަތކަކަށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ޖެހޭ ޓަކައި ކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކއް މަގުފަހިޮކށްދެވެން އެބަ ކުރުމަށްސަލާމަތް . އަޅުގަ

މަނިކުފާނަށް ވަރަށް  . އެއަޙްމަދު ޠާރިޤް ބަރުދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެން ވަނީ މަހިބަދޫ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި

ެއކު މިފަަދ އިޞްލާޙެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ުޝކުރު ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑު ބޭނުނަކީ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ،ފަރާތްތައް ތިބިވެސް މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެްސގެން މުޖުތަމަޢުގައި ކުދި ކުށްތައް ކުރެވިފައި ވީހާ

ކަުމގަިއ  ހުރި މީހެއްމީހަކީ ގެއްލުން ށް އެޢަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް މުޖުތަމަ އަދި ބޮޑެތި ކުށްަތއް ކުެރވިފަިއ ހުރި މީހެއް

ނޑުމެންގެ ދީނަށް  ،ނުވެ ށް ޢަމީހަކު މުޖުތަމަ އެ ،ނަމަ  މީހެއް ކަމުގައި ނުވާ ކޮށްކޮފައި ހުރިރަފުރައްސާއަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ސި އީގެނެސްގެން ރަނަގޅު މަގު ދެއްކޭނެ ގޮތް ހޯދުން. އެ ނެއް ޔާސީ ގޮތުން ކިތަންމެ ބޮޑު ދުޝްމައަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރެއަށް ގެނެސްގެން އަތައް ފަާރތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ނޑުމެން އިސްވެސް އަުޅގަ ދީނުެގ ލާމް ުޅގަ

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ލޯތްބާ ،ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ގެންގުޭޅ ކަމުގައި ވާނަމަ އުސޫލުތަކުެގ  އިއަުޅގަ
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ނޑުމެން އެ ،ތެރެއިން ގެންުގޅޭ ކަމުަގިއ ވާނަމަ މީހަކު ގެންނަންވީ. ެގނެސްގެން އަނެްއކާ އިތުރު  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާުނންނަށް ކަންކަން ކުރަންވީ ކަނީ ތާ ދައް  ދޭންވީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއިފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަ އަބަދު އަުޅގަ

ވަނީ މިތާގައި ނެތިން. އެހެންނަމަވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަތައް އަުޅަގނޑު ތަކުރާރުކުާރކަށެއް ވާހަކަ. މި

ނުލެވޭނީ ސަބަބުތަކެއް ކޮށްވެސް މެންބަރަކަށް ދޫ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ އެއް  ޒުވާނުްނގެ ވާހަކަ ނުަދއްަކއި 

ނޑުމެންނަކީ ޒުވާނުން ކަމުަގއި ވާތީ އެއެީއ، އޮެވގެންނޭ.  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަަތއް މި އަުޅގަ

ވާތީ ޒުވާނުންނަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކުން  ފުރާ ކަމަށްކުރެވޭ އުމުރުފުރައަކީ ުޒވާން އުމުރުކުށްޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަ

ދި މި ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އައީދުއަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާ ޓަކައި މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް މަތްކޮށްދިނުމަށްސަލާ

ނޑު ެއއަށް ވޯޓު ،އެދުމަކަށް ވާތީގެންިދއުމަކީ ައޅުަގނޑު އެދޭ ހުށަހެޅުްއވި ގޮަތށް ފާސްވެ ގައި މިރިޕޯޓް ދޭެނ އަދި އަުޅގަ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެވސް ދަންނަވަން. ުޝކުރި ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  75ަގވާއިުދގެ  ،ސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންހިސާބުން ބަހު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ްއޒަތްތެިރ އި ން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްާދގެ )ށ( ގައި  އެ ،ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން 3 ގރމާއްދާގެ )ހ(

ދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ )މަޢާފުދިނުމާއި އަ 2010/2ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ،8 ޔުން އިްއވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ވަނަ ކި 3ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ 

 . والّسالم عليكمގައި.  1:30ޓަުމގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދާނީ މެންދުރުފަހު ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 8 އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް.  .الم عليكمالس  

 މޭޒުގައި ދަންނަވަން. ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުކަންކަ

ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ކޮށްލަދެްއވުން އެދެން.ން ކާޑުކޮޅުތަްއ ެޗކުމެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި )ވަގުުތކޮޅަށްފަހު(

ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން  3 މިައދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މުގައި ހުރި ކަމަކަށެއް އަދި ނުދައްކާ. ޤާގެ މަމެޝިނު ކާޑު
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 ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ވެސް އެއްފަހަރު ާކޑުކޮޅުަތއް ފުރަތަމަ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އަޙްމަދު ޠާރިޤްއަުރވަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުޅުކޮށްހަނދުމަ ވުމަށްކޮށްެދއްޗެކު

 ބަލައިގަތުމާ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން( އަޢުޤޫބާތުޤާނޫނުލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެ

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ލަވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 47. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

އެހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖޭެގ ދިވެހިާރއް) 2014/9 ނަންބަރު ނޫނުގާހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަދު ޠާރިޤްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ އި މަހިބަދޫ

ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  ށް( އަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
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އަްށ ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ބިލު ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްވެއްޖެ. މި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޫނު ގާހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މްއަނާރާ ނަޢީ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނުދޫ ދާއިރާގެމަކު ލާަނން.އިދަންނަވަ ވަނަ ވޯޓަށްދެ

މެދު  ބަލައިގަތުމާ މަޖިލީހުން ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުއިޞް ށް( އަ)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014/9ނަންބަރު 

 އެދެން. ންވޯުޓދެއްވު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ބަރުންނަށްއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަ

މަށް ވޯޓުދެއްވި . ުނފެންނަ ކ11ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް.  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން. 35ދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަ
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އެހެންކަމުން،  .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ހިރާއްޖޭެގ ިދވެ) 2014/9 ނަންބަރު ނޫނުގާހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަނާރާ ނަޢީމްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

މި ބިލުގެ  ،އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއް ނުވި. އެހެންކަމުން ( އަށްޤޫބާތުޢުނޫނުލްޤާ

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(އައީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް.  ގެ ތެރެއިން ނިމުމަކަށް މިމަޖިލީހުގެ ނިޒާމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ބަދޫ ދާއިރާގެ އި މަހި ލާނަން.އި އަިދ އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ ޯވޓް.  ވަނަ 3މިއަދުގެ 

ށް އިޞްލާުޙ ( އަދިނުމުގެ ގާނޫނުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް)މަޢާފު  2010/2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާޫނނު ނަންބަރު  ޠާރިޤް

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމު 

  ވުން އެދެން.ދެއްނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޠާރިޤްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިނބަ  ވި މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި . 1ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން. ަވިކ ގޮތ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .49؛ ލަ. ޖުމ25ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

މަޢާފުދިނުމާއި ) 2010/2 ނަންބަރު ނޫނުގާއިވާ ހުށަހަޅުއްވާފަ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ބަދޫހިމަ

ނިންމެވި ގޮތަށް  އި ގާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު އެ ޔިތުންނަްށ ޓަކައި ވަރަށް ޖޯޝާމުގައި ަރއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރި މަސަްއކަތް ނިންމެވު

 އެކަމަށް ޓަަކއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  ،ކުަރއްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންަކމުންމަސައްކަތް

ހެނދުނު  ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ 2015 އޮގަްސޓު 19ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ  ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ގަިއ.  9:00
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