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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 35ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޖެންޑާ ދަންނަވައިލާނަން. ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުިމްއޔާ ނަންބަރު... )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(

 .2015/1/12އޖ/އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އެޖެންޑާ -3.1

އަށް، ތިން ޖަލްސާގެ  2015/18/09އިން  2015/18/7ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަްށ ހުރި  9ވަަނ ޖަލްސާއިްނ  7ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ  2015ޔައުމިްއޔާ. އެއީ 

ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިުޓަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް  ޔައުމިްއޔާތައް. މި

ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ަގާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުާރ 

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގއި ނިްނމައިފިން.

 

 .ގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ސަތުން އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮްށހިތުމަށް ދަންނަވަން. 

ޓީ، ކޮމިީޓ ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމި 9:30މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ަގއި ޤަުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  14:00ގައި.  3ަގއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15ގައި.  1ކޮޓަރި 

 ގައި.  1ކޮޓަރި 

ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތަްއ ދަންނަވައިާލނަން. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ  -4.2

އިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ަނއިފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ގެމަނަފުށީ ދާ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުގެ މަީތން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ  107ގަާވއިދުެގ 

ގަިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2015މާރިޗު  25ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަށް 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ގެ ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ފެލިދޫކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު. ިއމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ  107ގްރޫޕުގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ޕާލިމެންޓްރީ

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ 

ވަނަ  107ންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ. ެއހެ 2015ާމރިޗު  26އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަަކށް އައި ބަދަލު އަދިވެްސ 

ޝަހުދީގެ ދަންނަވައިލާނަން. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދި ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ  107ގްރޫޕުގެ ިސޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ  107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015މާރިޗު  28

 ގޮތުގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 .ށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރުމަޖިލީހަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާޔގެ ބިލުެގ  -5.1

 އިްއވުން. ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑޔާގެ ބިލު.ފުރަތަމަ ކިޔުން 

އިލެްކޝަންސް ، 2008/8ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.2

، 2008/8ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 މިޝަުނގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.އިލެކްޝަންސް ކޮ

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ާދއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ވަީނ  ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވިފައިރާއްޭޖގެ ޤާވެހިދި 9،/2014

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  12ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2015 ޗުމާރި 25

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ޒަތްތެރިހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ގުރައިޫދ ދާއިރާގެ އިއް 

ނޑު މިހާރު މި ދަށް ޙުރުމަތްެތރިކޮށްހިތްއަދިވެސް އެއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ތެވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އަށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަރުވަނީ ގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ އިއް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާދާއިާރގެ ގުރައިދޫ 

ވަނަ  92ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން  17 ،ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 1ލް މަހުގެ އޭްޕރީ 2014މާއްދާގެ ދަށުން 

 ،2014/9ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަސްދީގު ަވނަ ދު 13ެއ މަހުގެ  ،ށްފާސްކޮ

ގެ ދަށުން އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން އެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 10ޤޫބާތުގެ ނޫނުލްޢުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓަކަިއ ކުެރވުުނ ދިރާސާއިން އެ ގާނޫނުން ފާހަގަކުރެވިަފއިާވ ގާނޫނީ ހުްސ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތައްާޔރީތައް ވުމަށް 

ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ކުރިމަތިވެދާެނ  ،މާއްދާތަުކގެ ތަރުތީބުެގ ކުށްތަާކއި ،އެފަދަ ޚިލާފުތަކާއި ،ކަންތައްތަާކއި މާނަކުރުމާއި 

ޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އަލުން މުރާޖަތަކާއި ޖުމްލަތައް ޮއޅުންއަރާފަިއވާ ޢިބާރާތް ،ބޮޑެތި ބޭއިންސާފުތަކާއި 

ނޑުމެްނގެ މި  ނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ މި ަގިއ މި ޤާއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ބިލެއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު ވަގުތު އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ގާނޫެނއް. އެހެންކަމުން، މިއަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި މި ގާނޫނު 
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ނޑު މި ހުށަހަޅާފައިާވ ގެންދާއިރުަގއި ޤާފެށި  އެުކަގއި އިޞްލާޙުތަކާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ގެންނަ އަޅުގަ

ދިއުމަކީ ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ާގނޫނަށް ލިބިގެންދާނެ އެންމެ ފުރިހަމަކަން. އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅިގެން

ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުުފޅުތަކެއް މި ބިލަށް ދެްއވުން  ،އީދުކޮްށދެއްަވއިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި އިޞްލާޙަށް ތާ

 އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ރިޟާ ޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ބިލަށް  މުގެ ބިލު. މިނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުރާއްޖޭެގ ޤާިދވެހި ،2014/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑަެއޅިފައި  3ވަނީ  ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިާލނަން. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

ސިކުންތު.  4މިނެޓު  28ގަޑި  1ިޑއިރު. ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވަިއލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަ

 14މިނެޓު  10ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  35މިނެޓު  24ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  47އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި  5ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. ވަކި  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 

އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 އަށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފޮ އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮ

އެ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދެންމެގައި ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ނުޑ ގަބޫލު ުކރާ ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަޅުަގނުޑ ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރަން. އެ ބިލަކީ އަުޅގަ

 ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ދިމާވަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކަށް ޭއގެ ސަބަބުން ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ބިލަކަށްމިހާރު 

 އެކީަގއި ފުރިހަމަ ތާއީދާއި ެއއްބާރުލުމާވީާހވެސް ައވަހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ  ،ވާތީ

ފަހު ވީހާ އަވަހަކަށް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުން ެއީއ  ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަށް ،މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ

އިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްޙަމަސަަލސްކަން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާުމ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް

ނޑު ވެސް ވަރަށް އިޚްާލޞް ވަެޅއް ކަމަށްއެޅިގެންދާ ވަރަށް ވަުރގަދަ ފިޔަ ިތޔަ  ތެރިކަމާ އެީކގައިވާތީ އަުޅގަ

ގާނޫނަކަްށވުމުގެ ުފރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދްއވުން.  ،މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެީނ ވީހާ ައވަހަކަށް މި ބިލު ަބލައިގަނެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ާރގެ އިއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ގުރައިދޫ ދާއި

ވާހަަކ އެ ، . އެހެންވީމާގެ އިްޞލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ޓަަކއ2014/9ިގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅުއްވި ރިޟާ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަވާ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާއަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ދާއިާރގެ  ރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހޯރަފުށީުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނުޑ މިފަދަ ބިލެްއ  ...)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

 .ބޭފުޅާއަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަާދކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއކު އެ އިޙްތިރާމާވަރަށް 

ޮއތް ގޮތުން ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ  ލަތު މިއަުދ މިަފއި އޮްތ ގޮތުންާނއި ގައުުމގެ ހާލަތު ިމއަދު މި ެމދުވެރިވެޤައުމުގެ ހާ

ނޑުމެންމިފަދަ ބިލެ ނިޑވަެޅްއގައި ިމ  ،އް ހުށަހެޅިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ދަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާބިލު ހުށަހެޅިފައި  މީެގ އެންެމ  ،ކޮށް ށް ތަސްދީގުއޮތީ ިމ ސަރުކާރުން މި ބިލު ައވަހަތްހިމި އޮތީ. ައޅުގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަ ގޮތެއްގައި ލިބިެގންދާނެފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 

ވަނަ މާއްދާ ހަމައެކަިނ  1205ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙުގެ؛  ޝުކުރިއްޔާ

ްތ އެގޮތަށް އޮތުން މުހިއްމު ެއއީ ައސްލުގަިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަ ޤުރުއާނުަގއި ހައްދު ަކނަޑއެިޅފައިވާ ވާހަކަ އޮތުން
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ތަށް ބަދަލުކޮށް، އަޅުަގނޑު ވާނީ އިޞްލާޙެްއ ނުަގއި އޮތް ތަން އިްސލާމީ ޝަރީޢަނޑު ދެކޭީތ، ޤުރުއާކަމުގަިއ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާަގއި ެވސް މި އިޞްލާުޙަގއި މި އޮތް ތަން، ޤުރުއާުނަގއި ހައްދު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ؛ 

ނމުގެ ބަދަލުަގއި އިސްލާީމ ޝަރީޢައޮތު ތުގައި އަދަުބ ޝަރީޢަޑައެޅިަފއިވާ ކުށްތަކަށް އިްސލާމީ ތުގައި ހައްދު ކަ

 ދޭންވާނޭ، ެއގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑުމެންގެ މި ޝަރުޢީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަުރކާރުން ައޅުގަ

ހެން ނިޒާމުތައް ވެސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އެހެނި

ތެރެއިން މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީާހވެސް ައވަހަކަްށ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާ ނިމި، މީގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ލިިބގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުން ކަމަށް ވާތީ، އަޅުަގނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން 

 އަވަހަށް ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަްށ އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮތުގައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދެކޭ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

ވެއްޖެ. ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު 

ލާމީ ޤައުމެއްގެ މަްޝވަރާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ހިތާމައާެއކު ދަންނަވަން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއސް

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް ފިޔަވަުޅއަޅަން ވެއްޖެކަްނ  މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން މި ދާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކާ މެދު ައޅުގަ

َسيَْصلَٰى نَاراً ذَاَت    َمآ أَْغنَٰى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ  تَبَّْت يَدَآ أَبِي لََهٍب َوتَبَّ عددهم  قل  و شملهم بدد مالله  `. ހަމަ ޔަޤީން. 
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الَةَ ٱْلَحَطبِ   لََهبٍ  َسدٍ   َوٱْمَرأَتُهُ َحمَّ ن مَّ َمآ أَْغنَٰى َعْنهُ َمالُهُ َوَما    تَبَّْت يَدَآ أَبِي لََهٍب َوتَبَّ  އެމް.ީޑ.ޕީ ވަތަށް. .فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

الَةَ ٱْلَحَطبِ    َسيَْصلَٰى نَاراً ذَاَت لََهبٍ    َكَسبَ  َسدٍ   َوٱْمَرأَتُهُ َحمَّ ن مَّ    آ أَبِي لََهٍب َوتَبَّ تَبَّْت يَدَ  އެމް.ޑީ.ޕީ ވަަތށް. .فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

الَةَ ٱْلَحَطبِ  َسيَْصلَٰى نَاراً ذَاَت لََهبٍ    َمآ أَْغنَٰى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ  َسدٍ  َوٱْمَرأَتُهُ َحمَّ ن مَّ  އެމް.ޑީ.ޕީ ވަތަށް. .فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

 .عليكم مالس  الو ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރވަީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުތަކަްށ ވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތުއަ

ބިލުަގއި،  ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ ެއއްގޮތަށް 

ނަޑއެޅިފަިއާވ ބިލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުްނ ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން  ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .ންބަރުންނަށްރި ހުރިހާ މެއިްއޒަތްތެ އަޅުގަ

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

މު ކަާމއި ނިޒާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިްއމު ބިލެއް. މި ރާއްޖޭަގއި ހިނގާނީ ގާނޫނީ

ނޑުމެން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ. އެގޮތުން މި ބިލަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައި މި ވަގުތަށް ވަރަްށ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަން އަުޅގަ

މުހިއްމު ބިލަކަށް ވާތީ، މި ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުތަާކއި ޚިާޔލުފުޅުތަކާ ބަލައިގަނެ، ވީާހ 

ުލ ރައްޔިތުންނަށް ީމގެ ަފއިދާ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ވެސް އަވަަހކަށް މި ބި

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާީތވެ މި ހުަށހެޅުނު ބިލަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއް ތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން  މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި

ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ، 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން މި ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއް. ނަމަވެސް އަޅުގަ ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ،ޓަކައިހިތާމަޔަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިދިނުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫުނތަކަލިއްބައިދޭ ހަމަހަމަކަން ލިއްބައި  ތާ މި  ށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަުކގައި ައޅުގަ

ނޑުމެނަށް ިމއަދު ގަބޫުލކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް  ނޑުމެން މި  ކުރަމުންދާ ޖެއްސުމާއި ނޮހޮުރއްޕާނަކީ އަުޅގަ ނޫން. އަުޅގަ

ިބނާކުރަނިވި ކަންަތއްތަެކއް ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ނިންމަންޖެހޭނޭ މަޖިލީހެއް. ނަމަވެސް  ،ކީ އުފެއްދުންތެރިމަޖިލީހަ

އިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ގެނެވޭ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއުމުގައި ނޫނީ ޤަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ،މިފަދަ މުހިއްމު

ނޑުމެން ކުރިމަީތަގއި މި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙުތަކާިއ މި ކުރެވޭ ަމސައްކަތަށް ހުރަ ްސއެޅުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެގ  ނޫންަކން ކުރަްއވާ ޖެއްސުާމއި މި ކަންކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަބލައިގަެނވޭނެ ކަންކަން 

ނުޑ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރިގެންނައު ސަމާލުކަމަށް މިފަދަ ބިލެއް ގުަރއިދޫ  ަގނޑުައޅު ރައީްސ. މަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުހަނު  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް އަުޅގަ

ގެ ރަޙުމަާތ هللا ެގ މަސްރަޙްދިއުމުން ދިވެހިާރއްޖޭމި ބިަލކީ، ފާސްވެ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުަދންނަވަން. އަދި

ނޑު ދެކެން.  ކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ބިލެއްއަމަންއަމާންއިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއާޔ  އެީކގައި ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

 .ދެއްވި ވަގުުތކޮޅަށް ޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަ، 2014/9ކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން އާދެ، ޝު

ނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް. އެ  އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަަކިއ މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާެގ  10އިޞްލާޙުގެ މަްއޗަށް އަޅައިބަާލއިރު އަުޅގަ

ތް މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާޤއިމުކުރުމަކީ އަދި އިން އިސްލާީމ ޝަރީޢައިާވ ފަދަ)ހ( އަދި )ށ(ަގއި ކަަށވަުރކޮށްފަ

ނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ގޮތް ކަމުަގއި އަުޅގަ ތަންފީޛުކުރެިވގެންދިޔުމަކީ ައޅުގަ

ނޫން، އަދި ޤުުރއާނާިއ ތް ހަކަ ދަްނނަވަން. އަިދ އިސްލާމީ ޝަީރޢައެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރާނެ ވާ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ސާބިތުކޮށްދޭނަން.  ނޑުމެން ބޭނުންނުވާކަން އަޅުގަ هللا ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް އަުޅގަ

هللا تعالى އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިންމަތީގައި ތާއަބަދަށް ިއސްލާމީ ސަރީޔަތް، އިސްލާން ދީން ދެމިއޮތުމުގެ ތައުފީޤު 

ތެދުވެ މިތިބަ މީހުންނަކީ ލާމީ ސަރީަޔތާ ދެކޮޅަށް، ނުވަތަ ޤުުރއާނާއި ސުންނަތާ ދެކޮޅަްށ އިސް ދެއްވާށި!
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އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަމަްނއަމާންކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެދިެގން ތެދުވެ ތިބި ބައެއް ނޫން. 

ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. މިއީ އަމިއްަލ މަޞްލަޙަތެއް އަނިާޔވެރި ގޮުތަގއި ހިންގު މަްށ ތެދުވެ ތިބި ަބއެްއ ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގއްޖެ. އާރާއި ބާުރގައި  އަހަރު  3އާދެ، އަިނޔާވެރިންނަކީ ކޮަބއިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ައޅުގަ

އެޅިފަިއވާ ފަދަ ވެރިކަންކުރަން ލިބުނީމާ، ފިރުއަޢުނު ފަދައިން އަނިޔާވެިރިވ މީހާ މިހާރު އެ އޮތީ ގާނޫނުގައި ަކނޑަ 

ގެ ޢަޛާބަށް އޭނަ ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެކަްނ هللاއަދަބު ލިބިފަ. އަދި އެ އަދަބު އޭނާއަށް ލިބިފައި ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ  އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްދީ ައދި އެގޮތަށް ގޮވާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރީޔަތް ޤާއިމުކުރު ެގ هللاުމގަިއ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ފަސްނުޖެހި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނަން ދިފާޢުގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުެވ  ނޑުމެންގެ ފުރާނަޔަށް ދާންދެން، އެންމެ ފަހު ނޭވަޔަށް ދާންދެން އަޅުގަ ދީން ދިފާޢުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ހިމާޔަތު ގައިކަން ދަންނަަވން. އާދެ، މި ބިލު މިގޮތަށް ތިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިގެންދިޔުމުން އިސްލާީމ ސަރީޔަތް ޤާއިުމކުރަން ޭބނުންނުވާ މީހުން މި ތަނަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ އިހުތިޖާޖުކުރި 

ނޑުމެން، ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިަނ ބަޔަކު  މިތިބީ އިސް ލާމީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި   ސަރީޔަތް ޤާއިމުކުރަންކަން ހަމަ ކަށަވަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ވޯޓު ހަމަ މި ބިލަްށ ލިބިގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވަން. މި ބިލު ހުށަހެޅި  މި ބިލުގެ ވޯުޓގެ ގަީޑަގއި ައުޅގަ

 ދުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަރާތަށް، އަދި މި ބިލަށް ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ، 2014/9ބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަން

ބާކީ ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ބަހުސްގައި އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. 

މި އަރުވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފުރުޞަުތ އަނބުރާ ގެންދަވާފަ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް ބޭނުންފުޅު ނަމަ، ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މި ބިލަ ށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ!  އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުއަސާ  ސީގައި އެބަ ބުނޭ އިސްލާމީ ބަހުސްކުރައްަވއިފި. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއްެވސް ގާނޫނެްއ ޝަރީޢަ ތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަިއ ޝަރީޢަ މީ ނަހަދާނަން އިސްލާ ތާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް. އާދެ! އަޅުަގނުޑގެ އިޞްލާުޙަގއި މިތާ ޤުރުއާން ކަ
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ގެ ައސްލަކީ ކީރިތި ޤުުރއާނާިއ ޝަރީޢަތުތް. ެއއީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ މުރާަދކީ، އިސްލާމީ 

ައޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އިސްލާީމ ޙަދީޘާއި އިޖުމާޢު. އަދި ޤިޔާސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، 

ގެ އަސްލުަތކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސްލަކީ ކީރިތި ޤުރުާއން ކަމުގަިއ ާވއިރު، ކީރިިތ ޝަރީޢަތު

ނަޑއެޅި ބަޔާްނެވގެންވޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ޤުރުއާނުަގއި ހައްދުތަކާއި ިޤޞާޞް ކަ

ަގނުޑގެ މި އިޞްލާޙުަގިއ އެ ބައިަތއް ހިމެނިފައި ޮއތުމުންމ ކީރިތި ޤުރުއާނުަގިއ ހައްދު ނުވަތަ ޤިޞާޞް އަޅު

ނޑުމެން ެއކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ަޝއްެކއް ނެތި ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުަގއި  ނަޑއެޅިފަިއވާ ކޮންމެ ކުަށކަށް އަުޅގަ ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބު ިލބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ތުަގއި ޝަރީޢަވާނަމަ، ކީތިރި ޤުރުއާން ުނވަތަ އިސްލާމީ  ކަ

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް އަޅުަގނޑު އުފަލާެއުކ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރާތުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަރުކާރުގެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ، 2014/9އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންދާެނ ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދުގެ ޯވޓުގެ ގަީޑގަިއ މި ބިލަށް ޯވަޓށް އެހުން ކުިރއަށް ގެ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް 6.2. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 6.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -6.2

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ، 2014/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015ަގއި ބޭްއވުނު 2015މާރިޗު  23ޔުން އިއްވިަފއި ވަީނ ފުރަތަމަކި

 ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މަކުުނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

 

 ކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއް

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤާބާތަށް އަންނަވި ، 2014/9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުކުރުން. އިސްލާީމ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް 1205އިޞްލާޙު ގެނައުން. ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއެޅިޝަރީޢަ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށެއް  އި ަހއްދުގަިއ ޤިޞާޞާ ޝަރީޢަތުކުށްތައް. އިސްލާީމ ފަިއވާ ތުގައި ޢުޤޫބާތް ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ޢުޤޫބާތް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަ އިސްމާލީ  ،ނަމަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުެވްއޖެ ތުގައި ކަ

ނުޑ ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ. މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަ ގޮތުްނ  އެ މާއްދާ އޮތް ކަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ހައްދުަތއް" އެހެްނ އޮތުމުން ނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް މާއްދާތަކާ ފުށުއަރާީތ ޤާ ހަމައެކަނި "ޤުރުޢާނުގައި ކަ
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ނޑަެއޅިފައިވާ ކުށްތަުކގެ ބަދަލުަގިއ "އިސްލާމީ ތްކުރުުމގެ ޤުރުއާއެްއގޮ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ަގިއ ޝަރީޢަތުުނގަިއ ހައްދުކަ

ނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވޭތީނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަްއ" މިހެން އޮތުމުން މި ބިލު ފުރިހަމަހައްދުކަ . އަިދ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ  10ގާނޫނުއަާސސީގެ ، ކަމުަގއި ވެސް ވާތީ. އެގޮތުން އެއީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތް

 . އަދިށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭކަމަ އެްއެވސް ގާނޫނެްއ ނުހެދޭނެޚިލާފު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާން ީދނުގެ ައސްލަކާ 

ވަނީ  އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލުކަމުގައި ބުނެފައި ،ގެ މާނަކުރުމުގައި 274ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

 މެދު ޚިލާފު  އެކަެމއްެގ ޞައްޙަކަމާ ،ނާއި މާތް ަރސޫލާގެ ސުންނަތުަގއިވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިންކީރިތި ޤުރުއާ

"އިސްލާމީ  ،އުފެދިފައިނުވާ ސަރުޢީ އުޫސލުތަކާއި މި ދެ އަސްލުން ދޭހަކޮށްދޭ އުސޫލުތަކަށޭ. މިހެން އޮތުމުން

އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތްކަުމގައި ެދކެން  ،އެއީ އެްނމެ ފުރިހަމަ ،ތް" މިގޮތަށް މި މާއްދާަގއި އޮތުންޝަރީޢަ

އެްއގޮތަށް ހުުކންކުރުމުގަިއ ވެްސ އިސްާލީމ  ޝަރީޢަތާ ެވސް ިއސްލާމީ  މުގައި ކުރުއަޅުަގނޑު. އަދި ާޤޟީންނަށް ހުކުން

ނަޑެއޅިފައިވާ  ނުަގއި ހައްދުރުއާޤު"އެްއގޮތަށް ހުކުންުކރުމުގެ މަގުފަހިެވގެންދާނީ ޝަރީޢަތާ  ެއގޮތަށް އޮތުމުެގ  "ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށްތައްޝަރީަޢތުއިސްލާމީ "ބަދަލުގައި  ނޑަްށ ގަ" އެހެން ގަިއ ހައްދުކަ ބޫުލކުރެވޭ. ދެން އޮތުމުން އަުޅގަ

 ،ގައި ހައްދުތައް ޤާއިމު މި ކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާބިތުވެގެންޝަރީޢަތުއިސްލާމީ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކަްނކަމުަގއި. ނވަރަށް އު  ވީމާ،އެހެން ަދގުލުންވާ ކަމެްއ ޙަޤީޤަތުގައި ކުށް ސާބިުތުވން އެއީ ަހއްދުކަ

ވަނީ ހަމަ ވެސް ސާބިތުވެފައި މި  އްދުށް ބެލިޔަސް މި އެނގެނީ ޒިނޭގެ ހައަޅުަގނޑުމެން މުޅި އިސްލާމީ ތާރީޚަ

ނޑުމެން ތާރީޚު ބެލިނުވޭ އަދި މިހާތަ ތިރާފުން އެކަނި. ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތެއްއަމިއްލަ އިޢު ބެލުމުން. ނަށް އަުޅގަ

ަހއްދުތައް ިމ ޤާއިމުކުެރވެނީ ވެސް ވަރަްށ  ،ަދގުލުން ކުށްތަްއ ސާބިތުާވއިރުނހާ އުއެހެންވީމާ، އިސްލާމީ ހައްދުަތއް އެ

 ތުގައި ހައްދުޝަރީޢަިއސްލާމީ ، އެހެންވީމާ ބޮޑަށް ބަލާފައި ެއްއވެސް ަޝއްކުކަެމއް ޭއަގއި ނެތީމަ، ެނތޭ ހިސާބުން.

ނޑައެޅުން އެ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަކަށް ެއ އަދަބު ދޭންވާނެ ކަމަށް ކަ ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑަްށ  ފުރިހަމަ ގޮތް ީއ އެންމެކަ

ނުޑގެ އުއްމީދަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގަ ނޑުމެންގެ މި  ،ވެސް މި ބިލަށް ވޯޓުެދއްަވއި ބޫލުކުެރވޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ެވސް އިސްލާީމ  ވެސް ހުއްުޓވުމަކަށް ގެަނއުމުގެ ގޮތުން ދާ ލޭއޮހޮރުވުންތައް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު ހިނގަމުން

ނޑަެއޅިފައިވާ ކުށްތަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްަވއިޢަޝަރީ އެ ބޭފުޅުްނގެ  ،ާތއީުދކުރަްއވައި  ،ތުގައި އަދަބު ކަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާޒިންމާ އަދާކުރަްއވާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ 6.2 އިޓަމުއެޖެންޑާ އަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ބާތަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލަށްިދެވހިރާއްޖޭހެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ، 2014/9ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާޫނނު ނަންބަރު 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮްތ ދަ ންނަވައިލާނަން. އާދެ! ވަގުތު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮްތ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ކަ
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ނޑައެޅިަފއި  ނަޑއެޅިފައި 3ސްކުރުމަށް ވަނީ މި ބިލަށް ބަހު ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ކަ ަގޑި  1ވަނީ  ގަިޑއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ

 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  37މިނެޓު  26އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7މިނެޓު  47އަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 28

މިނެޓު.  5އަށް ނިސްބަތްނުވާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ 5އަށް ތު. އަދާލަތު ޕާޓީސިކުން 14މިނެޓު 

ހިތްތެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިަދށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

މަލުތައް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތުްނ، މަޖިލީހުގައި ޢަދަންނަވަން.  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

 އިެއކީގަ  ެވްސ ވަރަށް ހިތާމަޔާ ބައެއް މެންބަރުންގެ ޖިސްާމނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުްނތައް ލިބެމުންދާ ވާހަކަ

 ވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ ގަ އި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ެއކީގަ 

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ، އެހެންވީމާހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި   ުނގައި ތަ ވުރެ ބޮޑަށް މި ށްަކދައްކާލަން އޮތީ ަމއުޟޫޢަިމއަދު ވާހަ`. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ެއއްެޗއް.  ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އަސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ އަޑަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއންސާނުންނަށް  ކުރުުމގެ ކަންއެކޮށް ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން ޚާއްޞަ ވަރަށް ބޮޑެތި ސަބަބުން އަޅުގަ

 ނޫން. އެކަން ގެއްލުންތަެކއް ލިބެމުންދާނެ. މި ގެއްލުން ލިބިގެންދާނީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އެކަންޏެއް

ކޯފާ ފޮުނއްވުުމގައި ވެްސ އެންމެ ބޮޑަށް ފޮނުްއވާަފިއ هللا ްނ ގެއްލުން ލިިބގެންދާނެ. މާތްގެކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މީ

ހުރީ އަުޑގެ ސަބަބުން. އަިދ  ފައިނެިތކޮށްލާ، އިކުވެފައެހެންވީމާ، ގިނަ ތަންތަން ހަލާއިްނ. ޢާޛަރީ ހުރީ ފެނާއި އަޑުގެ

 ،ަވރަކަށް އެތަނެއް ހަލާކުވެ  ެލވުނުއަުޑގަދަކޮށް ޮގްއވައި ވެސް އެްއޗެއް އިއަށް ބަލާއިރުގަ ޒަނާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މި

ނޑުމެން އުމުރުން  ނުޑވެގެންދަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ނޑުފު ވޭ ތައް އަޑުނީ ދުވަްސވާއިުރަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ ކަންފަތް ފު

ތާޅަފިލި  ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން، އެކަީށގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ގޮތް ވުމަކީ ވަރަށް

ނޑުމެން  ެއއް. މިހާރުވެސްހުރިހާ އެްނމެންނަށް ދެވޭ އަނިޔާބޭނުންކޮށްގެން އަުޑގަދަނުކުެރއްވުމަށް. މިއީ  އަުޅގަ

ގެފާނު މިހާރުވެސް ހުންނެީވ ތާޅަފިލި ިއސްރާފީލް ޤިޔާމަތްވުމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާ ެއއްަޗކީ

 ،އެީކގައި ުމޅި ދުނިޔެ ނެތިފަނާެވގެން ެގ އަމުރުފުޅަށް ހަމަ ުފންމަވައިލެްއވުމާهللاހިތްޕަވަިއގެން. ތާޅަފިލި މާތް 

ނުޑވެގެ ނޑުފު ނޑުމެންނަށް ޤުރުއާާނއި ޙަދީޘްންާދކަން އަޅު ފު އޮތީ ސާބިތުވެފަ. އެހެންވީމާ، ތާޅަފިިލ  ތަކުން މިގަ

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއްަކން ތި ބޭނުންކޮށްގެން މި ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް  ތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަރުވަން. އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ޝާހަށް. .ޝުކުރިއްޔާ   އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް، 2014/9ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު 

 ޟާމެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާާޙއި ުގރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރި

ައޅުަގނޑަްށ ، ވުމުން ޞްލާޙުަތކަކަށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާއި މި ދެ އިޞްލާޙަކީ ދާދި އެއްާބވަތެްއގެ އެްއކަހަލަ އި

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ދެ ބިލު އަޅާކިޔުމަށްފަހު މި ގަ ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި ިއޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިސްލާމީ ،އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ުފރިހަމަ އިޞްލާޙެއް ބަލަިއަގނެ  ޝަރީޢަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާިޒމުޤާއިމުކުރަން. އަދި އެ  ނޑުމެްނެގ  ކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ އަުޅގަ ކަމެއް. އަުޅގަ

ވެިރކަން ޤާއިމުކުރުަމށް ޓަކައި އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަާމއި ސުލްޙަދިވެހިރާ

ނޫނުތަކާިއ ހެދެންޖެހޭ ގާ ވެހިރާއްޖެ އަމާންކުރުމަށް ަޓކައިހުރިހާ މެންބަރުން ވަދެ މި ތިބި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދި

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ، ދުތައް ހެދުން. އެހެންީވމާގަާވއި

ނެވި ދެ ބިލު ލާގައި އެ އިޞްލާުޙ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކއި މި ދެންކޮމިީޓ މަރުޙަ، އިޞްލާޙު ބަލަިއގަނެ

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެހެންވެ  އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކަިއ  ،އަޅާިކޔުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ

 މާން. ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ނޑުމެްނގެ މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި އެދުނީ މިއަދު އަޅުގަ

މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ަނޢީމް ހުށަހެޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ

ނޑު ގަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ާތއީ ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދަކީ ދުޮކށްލުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްޭދ ދުަވހެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭަގއި ، އި ވިޔަސް ކަމުގަ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކަމުަގިއ  ޤީދާއާިއ އިސްލާީމ ޙަޟާރަތު ވަރުަދގަކުރުމަށް ޓަކައި ބުރަ މަަސއްކަެތއް ުކރަމުންދާ ދުވަހެއްއިސްލާމީ ޢަ
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 ަވރަކަށް މެންބަރުން މަޖިލިސް  5ކޮށް ގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން، ޚާއްޞަައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން މިއަދު ،ވިޔަސް 

ނޑުމެންގެ މުިޅ ދީނަށާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނ  ތެރޭގައި މި ދައްކާ ޢަމަުލތަކަކީ އަުޅގަ

އަހަރު  މީގެ ުކޑަދުަވސްކޮޅެއް ކުރިން ތިން ،ލަދުގަންނަންޖެހޭވަރު ކަންތަްއތަކެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއނގިގެންދިޔަ 

ން ފިަޔވަިއ  ރަސޫލާގެ ސުންނަާތއި ކީރިތި ޤުރުއާކެެނޑާަގިއ ކީރިތި  ބައިގެ ވެރިކަމެއް ކުރި މި ރާއްޖޭގެ ރަީއސަކު

ތެރޭ މިއަުދ މަޖިލިސް، ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ުނވެ ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މާ އެހެން ކަންތައްތަެކއް ހޯަދންޖެހޭ

ޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޝަރީޢަތް މި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު  ިމ ކަންތައްތަކަށް  ،އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ޔަޤީންވެ  ދަނީ. މިއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެ ުދވަހު އެ ަރއީސަުކ މި އަޅުގަ

ތަން.  މި ފެންނަމުންދާ ޢަމަލުތަކާ ދިމާވަމުންދާ އިަރއީސަަކށް ތާއީދުކުރާ މަދު ބަޔެއްގެ ޢަމަލުތަކާ ދެއްކި ވާހަަކއާއި އެ

ނުޑމެންނަ ރެން ފެށިގެން އެަތއް އަަހރެއް ކުރީއްސ 1000ކީ މިއީ ޤައުމީ ނުރައްކަލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ިއ ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަދެމިތިބި ބައެއް. އަުޅގަ އިގައިސްލާން ދީން ގަބޫލުކޮށްގެން މި ޙަޟާރަތުމާތްވެގެްނވާ 

ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އޮންނާކަށް ބޭނުމެއް ހެ މާތްެވގެންާވ އިސްލާންއަޅުަގނޑުމެން

ތިބި ށް ގެން ސިފައިންާނއި ފުލުހުން ފާރަޔަވެްސ ބުދު ބެހެއްޓި މަންޒަރު. ބުދު ވަށައި އި ފެނިގެންދިޔަ ައއްޫޑގަ

ނޑުމެން ، ަރއްޔިތުން ނިކުމެ ބުުދތައް ތަޅާލި މަންޒަރު. އެހެްނވީމާފަހުން އަްއޑޫގެ  މަންޒަރު. އެންމެ މިއީ އަުޅގަ

ވެސް  ދީން ފިޔަވައި ެއހެން ދީނެއް ދުވަހަކު އިސްލާން، ޙަޟާރަތު ފިޔަވައި ވާ ގޮތަކީ. މި ރާއްޖޭެގ އިސްލާމީބޭނުން

ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ  ކަށް މި ދިވެހި ަރއްޔިުތންނެއް ބޭނުމެއްމި ޤައުމުގަިއ ބާްއވާކަށް ާޖގަެއއް ދޭ

ދާނީ. ފޭލިއޭ ފެނިގެންފޭލަކަށްފަހު ފޭލިއޭ. ހަމަ ދީނާ އިދިކޮޅަށް މަސަްއކަްތކުރާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ެފނިގެންދާނީ މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް ތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު މި ފުރުަޞތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ މަކުނުދޫ ދާއިޝުކުރިއްޔާ އި  ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

. އާދެ! ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކޮކުރަންޤޫބާތަށް ނަޢީމް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢު މެންބަރު އަނާރާ

ނޑުމެންނާ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުުމަގއި މި ހިނގާ ކަންތައްަތކާިއ  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިއަދު  އަުޅގަ
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ނޑުމެން  މި ހިނގާރެއިން މުޅި ޤައުމުގެ ތެ ކަންތައްތައް ިމއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކީ އިސްލާން ނުކުޅެދިފައި ނުޑމެން ކުރާ ސަރިޔަތްތައް ދީނުގަިއ ތިބި މީހު ވާތީ. އަުޅގަ ން. އަޅުގަ

ހާލެއްަގއި ކަށް. އަުޅަގނޑުމެން އެްއވެސް ތަކުރާ ކަންތައްމަތީން  ގަިއވާ ގޮުތގެޝަރީޢަތުވެގެންދާންޖެހޭނީ އިސްމާލީ 

ކަށް ދެކެން ބޭނުްނާވނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އާދެ! އްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ެއއްެވސް ގޮތަދަނީކީ ދިެވހިރާމިއަދު މި ފެނިގެން

ގާ ން ހިނރުއަޅުަގނޑު ކުށްވެިރކުރަނީކީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ އެތެރޭަގއެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ބޭ

ނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ ގައި. ކީްއވެތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭރަށް ނިކުންނަން ބިރުގަންނަ ހާލު ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ނުކުރެވިގެން މިކަންތައްތައް ކޮންްޓރޯލް މިއަދު މި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ،  އުޅެނީ. މިއީ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހަމަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ ވާހަކަދައްަކއިލާފައި ކޮންމެ އަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެނަށް މި  ބޭފުޅަކު ވެސް ނިންމާލީމަ އެ ހިސާބުން މި އޮންނަނީ ކަންތައްތައް ނިމޭ ގޮތުަގއި. އަަބދުވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ އެނގޭ ެއއްަޗކީ، ައޅުަގނޑު މި ފެންނަނީ ގާނޫނެއް ނެތިގެން ކަންތައްތައް ނުކުެރިވގެން އުޅޭ  ކަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް އައި ފަހުން ވެްސ އަބަދުވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ ގާނޫނެްއ ނެތިގެން އެ ގާނޫުނގެ މަްއޗަްށ 

ކީ ހުރިހާ އިތުރު ގާނޫނުތަްއ ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް އޮންނަ ގާޫނނެއް ތަންފީޛުކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަ

ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި، ިއންޞާފުލިބޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސަްއކަތް ދަނީ އަދިވެސް ނުފެންނަމުން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަުދ ގޮވާލަނީ ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ވެސް އެަތއް ބާރުތަެކްއ 

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި އޮތްއިރު، ހުރިހާ މުއަްއސަސާ  ތަކާއި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބާރު ލިބިފައި އޮތްއިރު، އަުޅގަ

ލަްއކަ ފަންސާސް ހާހެއްހާ މީހުންގެ ޙައްޤުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއކާތެިރ  3މި އޮތް ކުޑަުކޑަ ޤައުުމގައި މި އޮތް 

އުފާވެިރކަމާއެކު އިްނޞާފު ލިބިގެން، އިންޞާފު  މާޙައުލެއް ޤާއިުމކޮށް ކޮންެމ ރައްޔިތަީކ ެވސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން ކަށަވަރުކަމެއް  ލިބުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ވެސް ލިބިގެން އުޅޭ ރައްޔިެތއް ޮގތުގައި ހެދުމަށް، އަުޅގަ

ތް. ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަންަތއް ުކރެވެންޖެހޭނެ. ނުކުރެވެންވީ އެްއވެސް ސަބަެބއް ނެ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ ރައްޔިތުން، އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި މިތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވީީތވެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން ޤާިއމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެން ނުވަތަ ހަދަންޖެހޭ ކޮންމެ ޤާ ނޑު ޮގވާލަން އޮތީ އަުޅގަ ނޫނެއް ވެްސ ހެދުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިންޞާފުވެރި ބަަޔކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އިންޞާފު ގެއްިލެގންދާތީއޭ ގިނަ ފަހަރަށް ކަންތައްތައް ގޯްސވެގެން މި ދަނީ. 

މީހަކަށް މާ ޮބޑު އޮފާތަކެްއ ދީގެން ކަންތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު މިތިބީީކ ވަިކ މީހަކު ވެރިކަމަށް ލަިއގެން ވަކި

ކުރާކަށް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަަލއެއް ނެތް ކޮންމެ މީހަކު ހުރެގެން ވެސް. އަުޅަގނޑުމެން އެދި ގޮވާ ކަމަކީ، 

ނޑުެމންނަށް ރައްކާތެ ރި މާޙައުލެއް ރައްޔިތުން އެދި ގޮވަމުންދަނީ ހަމައެކަނި އިންޞާފު ލިބިގަންނަން. ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މިއަދު ވެްސ އެ ކަންތައްަތއް ސަރުކާރަްށ ގޮވާލަމުން، ސަުރކާރުަގިއ  ޤާއިމުކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ
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ނޑު މަނިކުފާނަށް ވެްސ  ހުންނަންޖެހޭނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަްނތައްތައް ކުރާނެ ޙައްލު. އަުޅގަ

ނީޑގައި އިންނަަވއިގެން ވެްސ ަގާވއިދެއް އެބަ  ދަންނަވާލަން އޮތީ، މަނިކުފާނު  ޮއވޭ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  ތި ގޮ

ނުޑމެންނަށް މި ކަންތައް ކުރެވޭެނ ގޮތެއް ނޫނޭ. ެއއް ދައުރު  އެްއގޮތަށް ކަންތައް ކުރަްއވާށޭ! އަދި މީކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ނިމިގެން އަނެއް ދައުރަށް ދާއިރު ވެސް މިގޮތަށް އޮތުމަީކ މިއީކީ ނޫނޭ ރަ އްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިޒންމާ އަދާކުރަން މިތާނގަ  ތަނަށް އައިސް މިތިބީ މިގޮތަށް  . އަޅުަގނޑުމެން މިއިބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ  އަށް ދާކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާުނގެ ިޒންމާއެއް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ނިންމައިލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ަބރާބަރަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް، އަުޅގަ އަުޅގަ

ވާީތ، ައޅުަގނުޑ  ހޯދައިދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް، މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ކެރޭ ޭބފުޅަކަށް

. އިދިޮކޅު ތަކާވާށޭ! ވާހަކަަދއްަކވާށޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްކަންކަން ޙައްލުކުރައް  މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި

ނުވިސްނަވާށޭ. އަބަދުވެސް ތިޭބނޭ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ހަމަމަގަށް އަުޅވަން. ހަމަމަގުން ކަމަށް  ފަރާތެއް ނޯންނާނެ

ކަންތަްއ  މި ންކަންަތއް ައއްސަަވިއގެ މަގަްށ އަުޅވާނެ ބަޔަކު. އެހެންވީާމ، މަނިކުފާނު އެނެއްޓިގެންދާ ވަގުތު ހަމަ

 ބޮޑަށް. ޙައްލުކުރަްއވާށޭ! ުޝކުރިއްޔާ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަން. ތިޔަ ގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްހިތުމަށް ދަންނަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހު

ތަނަށް  ދުތަކެއް ވެގެްނ މިރައްޔިތުްނ ގާުތގަިއ ވަޢު  ށް ޮގސްހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން ގާތަ

ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. މިތަނަށް ވެދެަވޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ 

ގެންދަނީ  ތުން މި ހިތުމަށް ޓަކައި އަބަދުމެ ރިޔާސަދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްގަާވއިދު އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. މި ގަވާއި

ޮގތެއް ހަދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ތްތެރިވަމުން. ރިޔާސަތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަކިނަސޭހަ

އަރުވަމުން ެގންދާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ތަނުގައި ފުރުޞަތު  މި ،ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ކަމަށް ވާނަމަ

ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް ހަނދާންކޮށްދެމުން ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ހު 

 އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތެއް ހޯދީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް މެންބަރު ތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބަެއއް  ގެ ގޮތުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގެ މި ބިލަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ހަމަ ތާއީދުކޮށްލުމ2014/9ު އަނާރާގެ

ނުކުރާ ވާހަަކ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށް ސަރުކާރުންއެްއޗެހި ލިބުނީމަ ވަރަށް ހަރު މައިކާ ބޭފުޅުން
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ނޫނުގެ ތެޭރން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތާމަހުރި ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ގާނޫެނއް ހަދައި އެ ގާގޮވާލުމަކީ ވަރަށް ހި

. އެ ޚިދުމަތް ތަނެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ ވެސް ފަަހށް ޖެހޭކަށްޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގައި ަސރުކާރު އެްއގޮތަ 

ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޤައުމުަގއި ަވިކ އަޅުަގނޑު ގަދެމުންދަނީ. ހަމަ ބަރާބަރަށް އެ ޚިދުމަތް އެ ދެމުންދާކަން 

ެގންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނެޑްއ އަދި އެކަންކަން ަޙއްލުވެ  ގޯސްކުރަން މަަސއްކަތްކުރުމަުކންބަޔަކު ނުކުމެ ކަންތައްަތކެއް 

ނޑުެމން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން . އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ނުކުރަން ބޫލެއްގަ  ،އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ދިފާުޢގައި މި މަޖިލީހަށް ވަ ދެ ބަހުސްކުރެިވގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް މި ވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ކަންަތއްތައްމަސައްކަތްކުަރއް ބޮޑަްށ  ހުންނަ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާހިތް ން ށް ޓަކައި ޤައުމު ހަލަބޮލިކަމުއޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަހިތާމަކުރަން. އަޅުގަ

ރަން ފުރުޞަތު ކުގާނޫނެްއގެ ތެރޭން މަސައްކަތް، ަޤއުމަްށ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދައިދިނުމަްށ ޓަކައި  ،އަރަިއގަތުމަށް ޓަަކއި

ފެްނނަނީކީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު  މި ބޭފުުޅންގެ މަސަްއކަތްތައް މި ،ހިނދު ލިބިފައިވާ

ހިތުމަށް ގަވާއިދުަތކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމި މަޖިލީހުގެ  ،ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވެްސ ވަރަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަަވން

ވާުލކުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެ ތެރޭން ހަވާލުކުރި މެންޑޭޓުދެ ރައްޔިތުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ހަނހުރިހާ ބޭފުޅުން އިށީ

ވެްސ ހަމަ ަރއްޔިތުންނަށް ެއއްބާރުލުންދީެގން، މި ސަރުކާރަށް  ،ޓަކައި ިތ ބޭފުޅުން ޮގނިޑތަކުަގއި އިށީނދެ 

ތުަގއި ގެނެސްެދވޭތޯ ގޮ ތްތައް ފުރިހަމަރައްޔިތުންނަށް ިމ މަސައްކަ ،ކޮށްން މަސަްއަކތްދީގެއެއްބާރުލުން

 ކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަށް. ޟްރިޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުރީ ގަސްތު މެދުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން  މި ބިލާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ެވސް 

ދާދި  އޮތް ބިލާ ތް ބިާލއި މިހާރު މިސަރުކާރުން މިއަދު ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮ

ނޑަކަްށ ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި ެދ ބިލުގަިއ މި ،އެްއގޮތް. އެހެންކަމުން  ވަނީ ެއއް ކަންތައްތަކެްއ ގާްތގަ

ނުޑމެންނަށް މީގައި ދެބަސްެވޭވ  ތަނުަގއި ދައްަކއި ގިނަ ވާހަކަަތކެއް މި ަގއި މާއަޅުަގނޑުމެން މިތާ އަދި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަ ަކންންތައްތަެކއް މީަގއި ނެތްކަ ން. އެހެންވީމާ، ީމގައި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އޮތީ ވެސް އަުޅގަ

ލާފައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއ ހިސާބުން ހުއްޓައި  ނޫންނަމަ މި ބިލު މި ،މެދުގައި ބަހުސްކުރާނީތޯމި ބިލާ އަޅުަގނޑުމެން 



18 

 

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް އަދި މި  އިޞްލާޙާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ކީރިިތ  ،ނޫންތޯ. އާދެ! އަނާރާގެ ބިލުގައި ވަނީ، އިޞްލާޙާ އެްއކޮށްލަިއގެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އެ ބަދަލު ގެންނާނީތޯ

އި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތަށް އަދަބު ދީނުގައިސްލާން ން ަމތީ ގޮތުގެ ވާ ދި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިޤުރުއާނާއި އަ

ނަޑއެޅުމުެގ ވާހަކަ. އަދި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ގޮތަށް އަދަބު  ވަނީ ުޤރުއާނުަގއިވާ ވާ ބިލުަގއި މި މި ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، މީ ނީ. ބޫލުކުރެވެގަ ބޮޑަށް ކަމަށް ބާރާތްކުރުމުަގއި ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަެއއްއި ކަ

ނޑުމެންނަށް އެްއގޮތަކަށް ިމ މާއްދާ ހެންވީމާ، މި ާމއްދާ، ިމ އިއެ ބާރާތަށް އުނިއިތުރު ގެަނއުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން  ،ޑްރާފްޓުކޮށްލައިފި ކަމަށް ވާަނމަ މި މައްސަަލއަށް ޙައްުލ ލިބިގެންދާނެ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާިއރުގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ  ކާމިފަދަ މުހިއްމު ކަމަބޭނުންވާ ކަމަކީ،  މެދުގައި އަުޅގަ

 ކޮންމެ ،އެންމެން ފެންނަނީ؟ މި ތަން މި ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ފަރާތުްނ ކީްއެވގެންތޯއޭ މިފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާ 

ސުވާލުކޮށްލަން ރަނަގޅު  އަިމއްލަ ހިތާނޫންނަމަ އަޑުއަހާ ކޮންެމ މީހަކު ވެސް  ،މެންބަރަކު މީހަކު، ކޮންމެ

ނޑިަވޅެއް. އާދެ! ނަޝީުދގެ ނޑައެޅިަފއި ހުރި ކަ ދީނުަގިއ ހައްދު އިސްލާން ،ވެރިކަުމގައި ކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި ދަ

ނޑުމެން އެހިންމެދުަގއި މަްޝަވރާކުރަންޖެހެކަންތައްތަކާ  ނު . ރޭިޑޯއ ޚިޠާބެއްަގއި އެ މަނިކުފާއޭ ބުނި އަޑު ައޅުގަ

ޖެހުމަކީ އެއީ މަްޝވަރާކުރަންެޖހޭ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނަނީ ހައްދުވިދާޅުވެަފއި އޮން

ނޑުމެންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުންނާއި އަދިެވސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  ނޫންކަން އަޅުގަ

ދީނުގެ ގޮތަކަށް އިސްލާން  ވަކި ،އެނގޭ ުޑމެންނަށް އެބަގޮތަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުަގނ ކަންކަން ހިމެނިފައި އޮތް

ނޑުމެން ކަންަކން ކުރަންޖެހެނީ.  ނޫނު ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން ހަދާ ގާއަސްލުތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާެވެގންކަން އަުޅގަ

ާކއިރުަގއި ވެްސ ކަމުގައި އަޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދައް ދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތިންކަން. ައދި މި ޖެހެނީ މި ހަދަން މި 

ޚިލާފުުނާވ  ކާދީނުގެ އަސްލައިސްލާން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަކަަތއް ެވސް މި ބަހައްޓަންޖެހެނީ، މި ބައްޓަންކުރަންޖެހެނީ 

ނޑުެމންނަށް މިތާ ވާހަކަ ންގެ މަތީގޮތެއް  ދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ އަުޅގަ

ށް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު އިްޞލާޙެއް ކަމަ މިއީ، ންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ގެ

ނޑުެގ ވާހަކަ މާ ،ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުންއެންމެން ވެސް ގަ ކުރުުމގެ ާމނައެއް އޮތް ކަމަކަށް ވެސް ދިގު އަުޅގަ

ންަތއްތަކަށް ރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ިމއަދު ދެންނެވި ކަ މެދުގައި ގޮެތއް ނިންމާނީ މިނުދެކެން. ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ބިާލ 

ނޑުމެްނ ނިންމާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާނަންތޯއިޕީ.ޖީ ބައްދަލުވުމުގަ   ،. އެ ަބއްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

 އަނާރާ މިފޮނުވާފައި އޮތް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެ ާމއްދާ؛ ނޫންނަމަ މި ބިލު ބަލައިނުގަނެ މިހާރު ސަރުކާރުން 

ނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރާނީތޯ އެ ވާ ބިލުގައި ވާ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ނޑުމެްނ ބަަދލާ  ގޮތަށް އަުޅގަ އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިއަދު އޮްނނަ ޕީ.ޖީގެ ބައްދަލުވުުމގަ ނޑުމެން ނިންމާނީ އަުޅގަ ިއ. ކޮމިޓީގަިއ ެއކަން ކުރާނީތޯ. ެއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެ ހިސާބުން އެހެންވީމާ، މި  ުނވާ ވާހަކަ ވާހަަކ އިތުރަްށ ދައްކަން ބޭނުންމި ބިލާ މެދުގައި  ން، ޕީ.ޕީ.އެމުންއަުޅގަ
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ވާހަކަ  ވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ަދންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި ައޅުަގނޑު މި

ނޑު ކަންފަތްދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ   އެ މީހުން އެ ގެންގުޅޭ ހުރިހާން. ކައިީރގައި އެްއެޗއް ހުރެގެނެއް ނޫއަުޅގަ

ނެ. ސް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަަސއްކަތް ހުއްުޓވަެއއް ނުލެވޭރާ ދިމާކޮށްގެން މިތާ ތިބިކަމުގައި ިވޔަ އް ެއއްފަހަހިތައެްއޗެ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އި  ރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާޝުކުރިއްާޔ އި 

ތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަދައްަކވަން ބިލަށް ވާހަކަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި

 މިރަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުޢާމި އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި  ކުރެވެމުްނ ބަހުސްއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ އި، ޤޫބާތުގެ ބިލަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީޢުނޫނުލްޤާދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި

ނުޑ ގޮެތއްަގއި ހު މި ށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިސްާލޙަކީ، އާދެ! މީގެ ކުރިންެވސް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ ިބލުގެ މަިއގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އިބާރާުތަގއި މީަގިއ  ކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުތަކާބަޔާން ެއއްގޮްތ އިޞްލާެޙއް ކަުމގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މެދުަގއި މަޝްވަާރކޮށްގެްނ ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ އެކަން ކުރުމަ އެ ކީ މިއީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަ

ުކރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ލުނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫ

ގެ ައސްލަކާ ޚިލާފަކަށް އެްއވެްސ ދީނުދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިސްލާން ، ދުސްތޫރުގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެފައިވޭ 

 142ނޫނުއަސާސީގެ މެން އެބަ ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ޤާކަމަށް. ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ައޅުަގނޑު ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެ

ނިޑޔާރުންނަީކ މުސްތަޤިއްލު ބައެއް  ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އި ވަރަށް ސާުފ ސަރީޙަވަނަ މާއްދާގަ  ކަމަށް.  ވޭ ފަ

ނޑިޔާރު އި ވަިކ ގޮަތކަށް ާއިއ ގާނޫނުގަ . ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނަްށ ކަމަށްކުރަންވާީނ ޤާނޫނުއަސާސީ މަލުން ޢަފަ

ނަޑއެޅިފައި ނޑަެއޅިފަިއވާޝަރީޢަުނވާ ކަްނކަމުަގިއ ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުަގއި އިސްލާމީ ކަ ގޮތަށް  ތުަގއި ެއކަމެއް ކަ

ނޑިޔާރުން ރިޔާޢަތް އިސްލާީމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ެއއާެއއްކޮށް ހަމަވޭ. އަދި  ފައި އެބަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރަްނާވނެފަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު ބަުހން ބަޔާންެވގެންވޭ. އިސްލާމީ  274ޫނނުއަސާސީެގ ތަކީ ކޮބަިއކަން ޤާޝަރީޢަ

 ްއޔާާއއި އަލްއަޙްވާުލއްޝަޚްޞި، ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާިއ ސުންނަތުގައި ޖިނާޢީ ކަމަށް ބުނެފައި އެޝަރީޢަތް 

ކަމަށް.  ންނަވާ ގޮތަށްން ބުރަވެަވޑަިއގަލްމުވެރިއަހްލުއްސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢިމިނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ުގޅިފައިވާ 

ދީން ކަމަށް އި ެވސް އިސްލާން ާވއިުރގަހަކަ ބުނެފައިދީނުގެ ވާލާން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ އިސް
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މާތް ރަސޫާލެގ ކީރިިތ ޤުރުއާނާއި  ،ވަނީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ދީނުގެ އަސްލުްސލާން އި ،ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ވަީނ ހަމަ ކީރިތި  ވެްސ މިކަން ބަޔާްނކޮްށފައި މިިއ ތުގަޝަރީޢައިސްލާމީ  ؛ކަމަށް. މިއިން ކޮންމެ ސުންނަތަށް

ނުޑ ގަބޫލުކުރާހިތްބަޔާންކޮްށފައިާވއިރުަގއި އަ ގޮތަށް ކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަުތގަިއ ވާ  އޮތީ ގާނޫނެްއ ުޅގަ

 ކަމެއް ނޫނޭ، އިމުކުރުމަށް ެއއްެވސް ުހރަހެއް އޮތްތް މި ޤައުމުަގއި ޤާޝަރީޢަނެތުމަކީ އިސްލާމީ ދާފައިހަ

ނަމަވެސް ގާނޫނުތަުކގަިއ ލާއިުރަގއި. ެއހެންބާރާތަށް ބަލައިވަނަ މާއްދާގަިއ މި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އި 142އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 ކަުމގައި ައޅުަގނޑު  ކުރުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއްތްށް ކަންކަން ބުނެފައި އޮތުމަކީ ސަރިޔަމުޠުލަޤަ، ރީޙަ ބަހުންސާފު ޞަ

ެވްސ  ގައިމު ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ ހަމަ އިމުކުރުމަށްތް ޤާަޝރީޢަވެސް ެދކެން. އެހެންނަމަވެްސ މި ޤައުމުަގއި އިސްލާމީ 

ތް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ޝަރީޢަތާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަކަށް. އިސްާލމީ ކަމަ ވެދާނެނޫނެއް ބޭނުންނުދެކެން އެއްެވސް ގާ

އަސާީސަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާްނކޮށްފައިވޭ. އެހެްނވީމާ، ިމ މާނަޔާ މި ޤާނޫނު ތުގެ ޝަރީޢައިސްލާމީ 

ނޑު ހަމަެވސް ައޅު ކަންތައްތައް ކޮށްފަިއވާކަންބައެއް ަތކުަގއި މިހާތަނަށް ގެ ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭ ފާހަގަކުރަން.  ގަ

ވާ ގޮތަްށ  ތުގައިޝަރީޢަކަމުަގއި އިސްލާީމ ކަން  ގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅިަފއިނުވާ އަސާސީާއއި ގާނޫުނގަިއ ވަކިޤާނޫނު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން ކޯޓުތަކުން މަްއސަލަތައް ނ ،ނިްނމާފައިވާކަން އަުޅގަ ީތ ޑު ގަބޫލުކުރާހިތްއޮައޅުގަ

ނޑު ގޮތުްނ ވާހަކަަތކެްއ  ތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ ވަަރށް ތަފާތު ގޮތަކަްށ ެއ ގާނޫަނކާ ބެހޭްނގެ މި މުޖުމެމި ގާނޫނަކީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން މި  ކަމަށް ވާތީވެ، މި ނުހަނު އިންތިޒާރުކުރާ ކަމެއް ނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންއެ ގާ ،ދެކެވި

މަތީން  ތާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެޝަރީޢަތައް އިސްލާމީ ޤޫބާތް ބާތުގެ ބިލު ފުރިހަމަވެގެންޮގސް، އެ ޢުޤޫޢުނޫނުލްޤާ

ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ.  ެވސް މި ޤައުމަށް ދިރުން ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް  ަގއިމުހަމަ ދިއުަމކީދެވިގެން

ނޑުމެންނަށް ނުޑމެންނަށް އާދެ! އަުޅގަ ރުން ހިފުމަކީ ދިޤިޞާޞް، އަންގަވާަފއިވޭ هللا  ެއބަ ގަބޫލުކުރެޭވ، އަުޅގަ

ާލއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ ވެސް ބަލައި ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށް ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް އެ ލިބިގެންވާ ކަެމއް

ނުޑމެން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް  ތުގައި ެއކަން އޮންނަޝަރީޢަ ގޮތްތައް އެބަ ހަދާންކުރަންޖެހޭ. މާފުދިނުމަކީ އަޅުގަ

 ހިފުމުގެ ކުރިން ވާރިސް މީހާއަށް ޞް ވެސް ހަމަ ޤިޞާިއ ވެ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަވާތީ ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމަކަށް 

އިރުަގއި އިސްލާީމ ކަންކަން އޮންނަ ދެންނެވި އުސޫލުން މި ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މިނަސޭހަތްތެރިވަނީ މާފުވެސް 

އަުޅަގނޑުމެން އެްއވެސް ބަަޔކު ނެއް އޮންނަ އެްއޗެްއަކން ބަލާފައި ނޫނިއްޔާ ކިހި ،ތަކީ ކޮން ގޮތަކަށްޝަރީޢަ

މުޖްތަމަޢު  ގޮތުން ތަފާތު ވާަހކަތައް ަދއްަކއި ކަމެްއ ނޫން. އަިދ ެއާއ ބެހޭ ވެސް ރަނަގޅު ވާހަކަދެްއކުމަކީ

ނޑު ދަންނަވާލަން. ނޫން. މިފަދަ ފުރުޞަ ކަމެއް ވެސް އޮންނާނެ ގަިއމުވެސް ހަމަ ފަސާދަކުރުމަކީ ތެއްގަިއ އަޅުގަ

ެގނިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މި ނއު ދީނީ ތަޢުލީމު، ވާދަުކރައްވާ  ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން  ޤާބިލު، މީޢިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަން  ވެސް ކަންއި ބޭފުޅުންނާ މެދުގަ ތުގައި އެޝަރީޢަކުރަމުންދާތީވެ، އިސްލާމީ ޤައުމު ފަސާދަ

ނޑުމެން ހަމަ ސަރިޔަތްކުރާ ފަރާ ތަކަށާއި ތަންފީުޛކުރާ ފަރާްތތަކަށާއި އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތް ކުރުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ
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ސިާޔީސ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ،ައދި ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ަމިއދާނުގައި ބަިއވެިރވާ ،ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި

ނޑު ޮގވާލަން. ޤަ އެންމެންނަށް ކަށް ދިރުމެްއ ވެސް އެްއވެސް މީހަ އުމު ފަސާދަކޮށްގެން ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ިސޔާީސ  ،އުމީ ކަންކަުމގައި . ޤަވެްސ ނުލިބޭނެ އުމު ފަސާދަކޮށްެގނެއް ެއްއވެސް މީހަކަށް ަފސޭހައެއްޤަނުލިބޭނެ. 

ނޑުމެން އެަކންކަން ކުރެވޭނީ އުސޫލުތަާކިއ  ،ތިމާ ގަބޫލުކުރާ ފިކުރެއް ،ކަންކަމުަގއި ތިމާ ގަބޫލުކުރާ ވިސްނުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެ އަސާސީއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ . މި ޤާނޫނުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މިންގަނޑުގެ ތެެރއިންހަމަތަކާއި އަުޅގަ

ަޙއްޤުތަްއ  މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަގުތަކަށް ުނކުމެ ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ ،ކަމަށް ވާދަކުރާ ޭބފުޅުން އެްއޗެއް

ގެ މަޖިލީހަކީ ކޮންގޮަތކަށް ވެިރކުރަން. މި ރައްޔިުތންއަުޅަގނޑު ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުްނ ކުށް ނިގުޅަިއގަންނަމުންދާތީ

ލިބިގެްނ ހަދާފައިވާ ގަާވއިދެްއަގއި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިތްވަރު 88އަސާސީގެ ހިނގަންޖެހޭނެ މަޖިލީހެއްކަން ޤާނޫނު

ށް މިކަހަލަ ވަނަ މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮ 3ަގާވއިދުގެ  ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. އެވަރަށް 

ނޑު ހަދާންކޮށްލަދޭނަން.ހާދިސާތަކުގަ ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނާވ  3ގަވާއިުދގެ  އި އަުޅގަ

އޮތް. ެއއީ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ައޅުަގނުޑ ހަމަ ހަނދާންކޮށްލަދެން، މި އިބާރާތް ަބއްލަަވއިލަްއވާ! އިބާރާތެއް އެބަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ ެއހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ވެްސ  މިކަމަކީ އަުޅގަ

" މި ތަނުަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫލަްށ بَْينَُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ، "

ްއ މަޝްވަރާކުރުމަކީ، ބަހުސްކުރުމަކީ. ބިލެއް މި ތަނަްށ ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއަށް ކޮންެމހެން އަންނަންޖެހޭ އެއްޗެ

ހުށަހެޅީމާ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވައިލާަފއި ފަހު ކިޔުން އެންމެ ބޭފުޅަކު އިްއވާލަިއެގންދިޔައިމަ ގާނޫނަކަށް ޭއގެ 

މްސީލުކުރަން ފުރިހަމަކަމެއް ނާދޭ. ތަފާތު ޚިޔާލުތައް، ތަފާތު ފިކުރުތަްއ މި ތަނަށް ހުށަހަޅައި މި މަޖިލިސް ތަ 

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އެއީ ވަރަށް މަތިވެރި އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް އަސްލަކަށް ބަަލއިގެން ެއކުލަަވއިލާފައި އޮްތ 

ނޑުކޮްށލުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު ނުކުމެ އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ  ނޑުފު ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމު ފު

ނޑު ހަ ނޑުމެންގެ މި ަގވާއިުދގެ މިއަދު އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާަގއި  3މަ ހަރުަކށި އިބާރާތުން ކުްށވެރިކުރާ ަކމެއް. އަުޅގަ

ދަރު ޙުރުމަތާއި ޤަ ދަރާިއ މަޖިލީހުގެރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަ، ޮއތީ ބަޔާންކޮށްފައި  ވަރަށް ސާފު ބަހުން މި

ލީހުގެ ަގވާއިދަށް އުނިކަެމއް އަންނަ ފަދަ ެއއްެވސް ހިފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ މަްސއޫލިްއޔަތެެކވެ. ަމޖި

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއވެސް ކަެމްއ  ،ގައިފި ނަމަޢަމަލެއް ހިން

ރައީސް؛ މިއަދުގެ ކަތް ކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ އެ ކަެމއް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި މަސައް ،ފާހަގަކުރެިވއްޖެ ނަމަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ރިޔާސަތުަގއި އިންނެވި ބޭފުާޅއަށް މި ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ  . މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއަުޅގަ

ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާށޭ. ގާނޫނުތަކުގައި ވަރަށް ސާފު  ޅުަގނޑަށް ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާ މި ތަނުގައިމަތީން އަ ގޮތުގެ

މަތީން ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް ކަމަށް.  ފައިވޭ ލަުއްޑ ސްޕީކަރަކީ ަވކި ހަމަތަކެްއގެ ބަހުން ބަޔާންކޮށް

ނޑު ހިތާމަޔައެ ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީ ދެންމެ  ؛ކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެ ލައުޑް ސްޕީކަރު ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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ނޑުމެްނނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ ތާަޅފިއްޔަކީ ވަކިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިާދޅުވި ފަދައިން އަ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ުޅގަ

ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްެގން އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަްއޗަށް ވެްސ  ނުވާނެ ެއއްެޗއްަކން. ވަކިބޭނުންކޮށްގެން

 ަތއްތަުކގެ މައްޗަށް ވެސް ރިޢާޔަްތކޮށްެއާއެއކު ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައި ހުރި ކަން. އަދި ހަމަރިޢާޔަތްކޮށް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ަކނޑަެއޅިގެން ޖިސްމާނީ އަިނޔާއެކޭ އެ ކުރަމުންދަނީ. ، ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. އެހެންވީމާ 

. މާވާންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެއީ ޖިނާޢީ ކުށެކޭ ބޮޑުވެސް ޒިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންފަތްތަކަށް މި ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ހަމަގައިމު 

ޖެހޭނެ. ދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންމާ ،ނޭޅިއްޖެ ނަމަނޑުމެންނަށް އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅުބޮޑު ކުށެކޭ. އަޅުގަ ޖިނާޢީ

 ގޮުތގެ  ވެްސ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާނަމައް ގެނެްސގެން އިްޞލާޙެގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ނުޑ ހަމަ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް މަތީން ހިންގުމަކީ އާއްމު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަ އްރިެރއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ވެސް އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ދަންނަވާ ކަމެއް. ގަާވއިދެއް ބަދަލުުކރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ގަާވއިދެއް ބަދަލުކޮށްގެްނ 

 މިހިރީ ތައްޔާރަށް. ޝުކުިރއްޔާ. މެއް ކުރަން ައޅުަގނޑު ންމެ ކައެކަމުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްނ ރިހާ އެްއޗެްއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ިމއަދު މި ވަގުުތ ބޭނުންކުރަމުންދާ ަގވާއިާދ ޚިލާފު ހުމަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ކުރުމަ ކަންމަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި ކަންބޭރުކުރުމަށް ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންެގ   ށް ކަ

ންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ގެންދިއުމަށް ދަ އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއަށް

 އަށް. ރިޟާ ތު މި އަރުވަނީ ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމްފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ދެއްކެިވ ދެންމެ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކޮށްލަން. އަދި ހަމަވާހަކަފުޅަށް އަޅު   ބިލަށްނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އެއާއެީކގަިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަގަ

ނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވޭ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ފަރުވާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ަވނަ މާއްދާއިން 62ނުޑގެ ބިލުގެ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ަގިއ ވިޔަސް މަޤްޞަދަކީ އެްއ މަޤްޞަދެއް. އިސްލާމީ ުކޑަކުޑަ ތަފާތެއް އޮްތކަމު އަޅުަގނޑަށް އިބާރާުތގައި

ނުޑން ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުަގއި ާވނަމަތުގައި ކަންކަން ސާިބތުކުރުމަށް އޮންނަ މިޝަރީޢަ ހައްދެއް ނުވަަތ އެ  ،ންގަ

ނުޑގެ ބިުލގަިއ ހައްެދއް ކަުމގަިއ ވިޔަްސ އެ ޤާ ، ކަމުަގިއ ވިޔަސް  ވާހަކަައކީ ޤިޞާޞް އިމުކުރަންޖެހޭނެކަން އަުޅގަ

ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި  އަނާރާ ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންެވގެން ެއ ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 62ވެސް އެ މާއްދާަގއި، 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ، އެ އުސޫލުން ބަޔާްނކުރަްއވާފަ. އެހެްނވީމާ ީނ ހަމައިޞްލާޙުަގއި ވެސް ިމ ވަ އަުޅގަ

ނުޑގެ އިޞްލާޙުއިބާރާތް  ކޮމިީޓގަިއ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގއި ރަނގަޅުކޮށްލީަމ އެ ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. އާދެ! އަުޅގަ
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ތުގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމަްށ އޮތް މިންަގނޑު ކަމުަގިއވާ އެްއވެސް ޝުބުާހއެްއ ނެތް ަޝރީޢަ އިސްލާމީ، ވެސް ބުނަނީ

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ހާމަވެގެންދަނީ ކީރިތި ނަބިއްާޔ  ؛އްގެ މައްަޗށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަމިންވަރަށް އެ މީހެ

بُ َهاتِ  ِاْدَرُءوا احلُُدودَ ރައްވާަފއި ވަނީ "ދީޘްފުޅުން. އެކަޭލގެފާނު ހަދީޘްކު ޙަެގ موسل   عليه هللا ىصل   " އެހެްނވީމާ، ِِبلشُّ

ހާެއއް ކަމަށް. އޭގެ މާނައަކީ ޝުބު ވާންޖެހޭ ަކމަށް. އެއްފަރާތް ޖެހޭހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުމުަގއި ޝުބުހާ އެއްަކއިރިވާން

ން ސާބިތުވާންޖެހޭނެ. ގައި ކަންކަތުޝަރީޢައިސްލާމީ އެްއވެސް ވަރަށް ނެތް މިންވަރަށް  ނެތް މިންވަރަށް، ޝައްކެއް

ނޑުގެ ިބލުގެ ، އެހެންވީމާ ރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ވަނަ މާއްދާއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާ 62އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ އިޞްލާޙަށް ނޑުމެން މިއަދު ޕީ.ޖީގެ ބައްދަލުވުމު  ފަރުވާ ލިބިގެންާދތީވެ އަުޅގަ ގައި ގޮތެއް ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ބަލައިގަންނާނެތޯ، ބަލައިުނގަްނނާނެތޯ. ބަލައިގަތް މިދާނެ މި އިޞްލާޙުނިން ކަުމގަިއ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ ކޮމިޓީގައި ެއއްގޮްތކޮށްލެވިާދނެ. ދެން އަޅުގަ

އިމުކުރާ ކޮންމެ މަރުޙަލާއިން މީހެއްެގ މައްޗަށް ޤާ 3ަޝރުޢީ އެބަ ވިާދޅުޭވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ހިފުން ކަމުގައި  ންފީޛުކޮށްދެްއވާނަމޭ. އެއީ ިޤޞާޞްހިފުން ކަމުގައި ވިަޔސް، ޤިޞާޞްހައްދެއް އެ މަނިކުފާނު ތަ

، ނީ. އެހެންވީމާެއކު ވިާދޅުވަނެތި ެއ ތަންފީޛުކޮށްެދއްވާނަމޭ ވަރަށް ސާބިުތކަމާ ވިޔަްސ ެއ މަނިކުފާނު ޖެހިލުމެއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ، ކޮށްޒަރަކީ އެފަދަ ހައްދުތައް ޤާއިމުދާ މަން އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މިއަދު އަޅުގަ

ަޓކައި ަބޔަުކ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް.  ހިފިދާނެކަމުގެ މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދާތީ އެކަްނ ހުއްޓުވުމަށް ޤިޞާޞް

ތުގައި ަކންކަން ސާބިތުކުރަން އޮންނަ ޝަރީޢަދަނީ އިސްލާމީ  ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިހަމައެއާެއކުަގއި މިއަ

ނޑަށް ސާބިތުވެ  މުންދާ މަންޒަރުތައް. ތައް ަކނޑަެއޅިގެންދާތީ އެކަމާ ދެޮކޅުހަދަމީހުންގެ މައްޗަށް ހުކުން، މިންގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ، އެހެންވީމާ ނޑުމެ އަުޅގަ އިސްލާމީ ، ތަށް ލޯބިކުރާކަމުގައި ވާނަމަޝަރީޢަލާމީ ން އިސްގޮތުަގއި އަުޅގަ

މަތީން ކުރާ  ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ިމ ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ، ކަމުަގއި ވާނަމަ ތަންފީޛުކުރަން ބޭނުންވާ ތްޝަރީޢަ

ވާހަކަައކީ.  މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި، ހުކުންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ތަކުން ޝަރުޢީ ކޯޓު އެކުަގއި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުންނެވީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ

އެކުަގއި. އެހެްނވީމާ،  ަތންފީޛުކުރަމަށް ހަމަ ފަސްޖެހިވަަޑއިނުގެން ވަރަށް ސަބިތުަކމާ ކުރަްއވާ ކޮންމެ ހުކުމެއް

 ،ެއކުަގއި. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ  ނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ ހަމަ ވަރަށް ސާބިތުކަމާހިއްޕަވަން ވެސް އެ މަޤިޞާޞް

 ލާ ނިމޭއިރުަގއި އެކަން ެއގޮތަށް އޮތް މަރުޙަ 3ޝަރުޢީ ، ހިފަންނެތޭ ޤިޞާޞް ތިމަން މަނިކުފާނު އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް

މިއީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންިވ ، ހެންވީމާމޭ. އެމަނިުކފާނު އެކަން ތަންފީޛުކޮށްެދއްާވނަތިމަން، ކަމުގަިއ ވާނަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ައކީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާވާހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އެދިަވޑަިއގެންފައި ވަނީ ދެން އިތުރު އެންމެ 

އަށް. އެއަށްފަހު هللاމެންބަރު ޢަބްދުރަޙީމް ޢަބްދު އެރުވުމަށް. އެއީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަށް ފުރުޞަތުމެންބަރަ

ތު ނޭރުވުަމށް ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ އި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ފުރުޞައިތުރު ެއއްެވސް މެންބަރަކަްށ މި ބަހުސްގަ

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގެންދާނެ ާވހަކަ ދަން ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ކުިރއަށްގުރޫޕުން އެދިަވޑަިއގެންފައި ވާތީ ެއކަން 

ހިތުމަށް، އަދި މަޖިލިސްތެރޭ އަޑުގަދަކުރަމުްނގެންދާ ހުރިހާ އެްއޗެއް ބޭރަށް ނެރުމަށް ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

މި އަރުވަީނ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ތުފުރުޞަ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާއެކު މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން، މިހާރު

 އަށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ެވސް ފުރުސަތަކަށް އެދުނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ދުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެާއއެީކަގިއ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުކރުމުގެ މަޤްޞަ އަނާރާ މެންބަރު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ ވާހަކައަކީ  ނޑުމެން މިއަދު މި ކުރަމުންގެންދާ  ،ތާއީދުކޮށްލުމުގެ އިތުރަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް 

ާއއި އަިދ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ންބަރުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މެ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް ކުރަމުން މި ރައީސަށް އެަބ ގެންދާ މަސއްކަތަށް ނިމުމެއް ގެނެސްދެއްވަން އިްއޒަތްތެރި  ކަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ިމ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް އިއްޒަތްތެިރ، ވަ ރަްށ ޖެހިވަޑަިއގަންނަަވއޭ. އަުޅގަ

ެވރި މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ބަްސ ުބނުމަށް އޮތް މަޖިލިސް. މިފަދަ ކަރާމާތްތެރި، ވަރަްށ ޤަދަރު

ަގވާއިދާ ޚިލާފަްށ ކުރަމުންގެންދާ މަސަްއކަތް  ކޮޅެއްަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމަޖިލީހެއްގައި 

ޖެހޭ ނިމުމެްއ ގެންނަން. އެހެންނޫނިއްާޔ  ޖެހޭ ހުއްޓުވެން. އެކަމަށް އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރިާޔަސތުން އެބަ

ވެދާނެ ކަމަކަްށ  އެީކގަިއ މި މަސަްއކަތްކޮށްެދވޭ ބަަޔކަށް މާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރުކަ

ނޑުގަ  ބޫލެއްއަޅުަގނަޑކަށް ގަ ނޑުމެްނގެ ކޮ މު ވަރަށް އި އަުޅވާަފއި ަވނީ ވަރަށް މުހިއްނުކުެރވޭ. ރަްއޔިތުން އަުޅގަ

ޑުމެން އަދާކުރުުމގަިއ ހަވާލުކޮްށފައި އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތު އަޅުަގނ އްޔަތުަތކެއް. އަޅުަގނޑުމެންނާބޮޑެތި މަސްއޫލި

ނޑުމެން ކޮންމެ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ފަސްނުޖެހި އެކަން ުކރުމުގެ ހިތްވަރާިއ ކެރުންތެިރކަން އަުޅގަ

ކަމަށް. އެހެން  ގައި ވެސް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭއަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކިބައި  މެންބަރެއްގެ ަގއިަގއި ެވސް

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން މިފަދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ   ދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ އަުޅގަ

 މިރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާދޭތެރޭގައި އެޅޭނެ ފިޔަަވޅުތަްއ ވަނީ ދެންމެގައި ުކޑަހުވަދޫ 

ގައި ކުަރއްވާނެހާ ކަމެްއ ްއވުމަކާނުލައި އެ ބޭފުޅުން މިތާ. އެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ 
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ގެންދާ ގެންދިއުމަީކ  ކުރަްއވަން، ޖައްސަވާނެހާ ަވއްތަރެއް ޖައްަސވަން ދޫކުރައްަވއިގެން މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް

ވުމެއް ކަމަކަށް. ެގންދެވޭ ގެންދެ  އެީކަގއި ކުިރއަށް ނުކުެރވޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޒިންމާދާރުކަމާ އަޅުަގނޑަްށ ގަބޫެލއް

ނޑު މި ނޑުމެން  އެހެންވެގެން އަޅު ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ތަްނފީޛުކުރަން. އަުޅގަ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއަދު މިތާރުަމތްތެރިކޮށްހިޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ޙު އެބަ މާދަމާ  ިއ ތިބެގެްނ ކުރާ ކަންަތއްތަކަށްގަތަން. އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަނދާންކުރަން އެބަ ވާލުތަްއ ކުރިމަތިވީމާށް ސު އަޅުަގނޑުމެންނަ ޖެހޭ،  ެއއަށް ޖަވާބުާދރީވާންޖެހޭނެކަން އަުޅގަ

ނޑު ފަހަރެްއގައި   ޚިލާފަށް ނުަވތަ ަގވާއިދުން ބޭރުން ކަމެއް  ވެްސ މިދަންނަވަނީ ގާނޫނާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތާއި ކަާރމާތް ހިފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ  ކުރާކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެއ  ،ހަވާލުކުރަްއވާފަިއ އޮތް މަްސއޫލިއްޔަަތކަށް ވާއިރު  އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ރަ 

ނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރިޔާސަތުން ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ  ނުޑމެންނަކަށް އަޅުގަ

ކަމަކަށް  ދަރާއި ކަރާމާތޭ ކިޔުުމގެ އެްއވެްސ މާނައެއް އޮތްނޫނީ ޤަ، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނޭ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.، އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީނިސްބަތްކޮށް އަ ަގިއ ދުވަހަކު ނިކުމެަވޑަިއގެން އެތާ  ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ ކޮންމެ ،ުޅގަ

ބެގެން ހަޅޭއްެލިވޔަސް، ދުންމާރިފުމުނަސް، ދާހާ ހިނދަކު ތި ނޫނީ މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ،ަގޑިއިރު  24

ނޑުމެން ފަހަކަށް ނުޖެހޭނަލަނގިރިޖެހިޔަސް، ބޮޑުބެރު ނޑުމެްނ ހަމަ ސާބިތުކަމާޖެހިޔަސް އަުޅގަ އެކީގަިއ  މޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ސަުރކާރަކީ ވަރަށް ފުދުންތެރި ސަރުކާރެއް. ވަރަށް ސާބިުތވެ އޮްތ  ދާނީ ކުރިއަށޭ. އަުޅގަ

ރި އި ހިންގަމުން ގެންދާ ސަރުކާރެއް. މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެއެީކގަ  ސަރުކާރެއް. ވަރަށް ކެތްތެރިަކމާއެކީ، ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ަވރަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ހިއްޕަަވއިގެން ެވރިކަމަށް ވަަޑއިގެންެނވި 

ނަޑއެިޅގެްނ އެ ވިދާުޅވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް. ެއ މަނިކުފާނު ކަ

ތަަކށްވެސް ފަސްޖެހިވަަޑއެއް ނުަގންނަވާނަމޭ. ހަމައެއާއެީކަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ެއްއގޮ

ނޑު ދަންަނވާލަން  ނޑުމެން މިތިބީ ވަރަްށ ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ އެީކގަިއ. އަުޅގަ އެ މަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުަގިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީނޭ އިްއޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި، ކުރަްނޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އަޅު  ގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްވާެނކަން. އަދި އެކަން ކުރުމަްށ ޓަކައި، އެ މަނިކުފާނަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުަރންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

އްޔާއަށް ކޮްށދޭނަމޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ، މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު ތަނަވަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތީ ސަުރކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންަގިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެންނަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ހަމަ ގޮތުަގއި ހިފާނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެޖޯރިޓީ އެބަ އޮތޭ ކިޔާފައި އެ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަ

އަޅުަގނޑުމެން މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުންހިފާނީ ހަމަ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮުތގަިއ، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 
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ރި މަންފާހުރި ގޮތުގައި، ސަުރކާަރށް އެންމެ ބޭނުންތެރިވާ ގޮތަަކށް. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެ

ނޑުމެން މިައދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ ބަޔަކު ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ރައީސް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ނިކުމެވަޑަިއގެން އަިނޔާާއ ދެކޮޅަށޭ، ނޫނީ އިންސާފު ހޯދާށޭ ވިާދުޅެވ 

ނޑަެއޅިެގން އެިކއެކި ބޭފުޅުންނަްށ ވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ވަަޑިއަގން ނަވާއިރު އެ ބޭފުޅުންެގ ވެރިކަުމގަިއ ކަ

އަނިޔާދެްއވިއިުރ، އެ ބޭފުޅުން ކީއްެވގެންތޯއޭ އޭުރވެސް ހަމަ ނިކުމެވަޑަިއގެން އަނިާޔއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްނުކުެރއްވީ. 

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އަޅެ! ވިދާުޅވެދެްއވަބައްަލވާޭށ އަޅުގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ މުލަކު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުަރއްވަމުން ގެންދެިވއިރު އަދި  17ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ދޫއަށް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަށް ހުންނަވަނިކޮށް، ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ހިފައިހައްޔަުރކޮށް ދޫނި

ނުވަތަ އާރަށަށް ގެންގޮސް ެއަކހެރިކުރައްވާަފއި ހުންނެވިއިރު އެ މަނިކުފާނުގެ ހިމާޔަތުގައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

އަނިޔާެއއް ލިބުނަސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ހިމާޔަތުަގއި ތިމަންނަމެން ނިކުންނާނަމޭ ވިދާޅުވާ އެމް.ީޑ.ޕީން އޭރުަގއި 

ގެންތޯއޭ؟ އޮނަރަބަލް ޤާިސމް އިބްރާހީމް ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮްސގެން ހަްއޔަރުކުރީާމ ނިކުމެވަަޑއިނުގެންެނވީ ކީްއވެ 

އެކަމުަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ިއންސާފު ހޯއްދަަވއިދެްއވަން ެއމް.ޑީ.ޕީން އޭުރގަިއ ނިކުމެަވަޑއިނުގެންނެީވ ީކއްެވގެންޯތއޭ؟ 

ންގޮސް ރަހީނުކޮށްގެން ވަގަށް ނަަގިއގެން އުޅުނުއިުރ ޤާޟީ ހިފައިހައްޔަރުކޮށް ގިރިފުށްަޓން ގެهللا ހަމަ އެގޮތަށް ޢަބްދު

އެ މަނިކުފާނުގެ ޙައްެޤއް އަެޅފަހެ ހަމަ ނެތީތޯއޭ؟ އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިދަރިންނަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް ވެސް ހަމަ 

ާޔ އޭުރގަިއ ެއ ނެތީތޯއޭ؟ އެކަންަތއްތަކާ ެދކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ނިކުމެަވޑައިުނގެންނެވީ ީކްއވެގެންޯތޭއ؟ ނޫނީވިއް

ބޭފުޅުންގެ ރައީސަކު ހުންނެިވއިރު، އެ ަރއީްސގެ އަރިހަށް ވަަޑއިގެން އެ އަނިާޔކުރުން ހުއްޓުަވއިލެްއވުމަށް ނުދެންނެީވ 

ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ އޭރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނެތީޯތއޭ؟ އޭރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެހދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަެކއް 

ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަެކއް ނެތީތޯއޭ؟ ހަަމއެާއއެީކގަިއ ބޭރުެގ އެިކއެީކ ޖަމާޢަތްތަކުން، އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނެތީތޯއޭ؟ ެއއިރު 

ޤާީޟ هللا ތާއީދުކުރާ ބަެއއް ޖަމާޢަތްތަކުން މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނެރެމުންގެންދިޔައިރު، ޢަބްދު

އް ކަމަށް ވިދާުޅވާނެ ބޭފުޅުން؛ ވިދާޅުނުީވ ހިފައިހައްޔަރުކުރީމާ އެއީ ާގނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކުރެވުނު ކަމެ

 ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ ހަމައެާއއެީކގަިއ ބައެއް ކަހަލަ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ނުޑ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް އަދިެވސް އެއްފަހަރު އަުޅގަ

ނުޑ އަަބދުވެސް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް  ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދެއްވީމަޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް. 
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ގެންދެވޭނީ. އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަުމން ވާހަކަ އަިއގެން ކުިރއަްށ 

 . ދިޔުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަުދ ނިކުމެވަަޑއިގެން އިސްލާން އާދެ

ޖޭެގ ިދވެހިރާއް ،ނޫނީ އިސްލާން ދީނާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން ކަންތައްަތކެއް ކުރަީނއޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނޭ ،ދީނޭ

ހަޔާތުެގ ެއ ބޭފުޅުންެގ ލަދު ،ަދއްަކވާއިުރ ައޅެ ވާހަކަ، ތަކެއް ކުރަނީއޭ ިވދާޅުވެޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން ކަންތައްގާނޫނާ 

ކެނެީރގޭ ، އެ ބޭފުޅުންނޭ ނިކުމެވަަޑއިގެން އަޑުފުޅަށް ބާުރލައްވާ ވިދާުޅވަނީ !ކަންފުޅެއް ެވސް ހަމަ ނެތީތޯއޭ؟ ބަލަ

ކަމުދާ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. އެއީ މުޖުރިމެކޭ. އެއީ  ވެސްރިކަންކުރަން ހަމަ އެްއޮގތަކަށްއުމެއްަގއި ވެނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ޤަ

ން އެއީ ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ މަްއޗަށް ވާޖިުބވެގެްނވާ ކަމެޭކ. މީހެކޭ. އޭނަ ވެރިަކމުން ދުރުކުރުލާދީނީ 

ން ކަމަކީ ލަންާކއިންނާއި އިންިޑޔާއިންާނއި ެއ ނޫން ތަންތަނުން މީހު ލާޒިމުެވގެންވާ ކަމެކޭ. ހަމަެއކަނި ކުރަްއވާ

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ިގނަ ބަޔަކު ތިބީ. ތިމަންނަގެ  ގެނެސްގެން ސިހުރު ހެއްދެވުޭމ. އެ ސިހުރުގައި ޖެހިފައޭ ދިވެހި

މިއަދު އެ ސިހުުރގަިއ  ،ިދވެހި ރަްއޔިތުން ސަލާމަތްވުމޭ ވިދާޅުިވ ބޭފުުޅން ން،ދުޢާއަކީ އެ ސިހުރުން ހުރިހާ އެންމެ

ނޑު ދަން ވާަހކަފުޅުތަނަށް ވަަޑއިގެ ޖެހިވަޑަިއގެން އެ ްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާޒީގެ ދައްަކވަމުން ގެންދަާވއިރު އަުޅގަ

 ންނައަށް މި ކުރެވުނީ ކީއްކަމާއިރުން ތިމަތި ނަޒަރަކުން ނަމަވެސް ބައްލަަވިއލައްވާށޭ. އޭހާތަކަށް ނިކަން ކަސަފު

ކަމާިއ،  ހުރީ ކޮން ވާހަަކއެއް  މާޒީަގއި ެދއްކިފައި ކަމާިއ، ތިަމންނައަށް  ތިމަންނައަށް މި ދެއްކެނީ ކޮްނކަހަލަ ވާހަަކއެއް 

ެއކީަގއި ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނޭ. ހަމަެއއާ ކަމާއި، ނިކަން އި ވަކާލާުތކުރެވުނީ ކޮންކަމަކާތިމަންނައަށް މާޒީގަ 

ނޑު ދަންަނވާލަން އަުޅގަބޭފުޅުންަނށް ވާ ްނގެ ފަހަތުން ވާހަކަދަްއކައެ ބޭފުޅު ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަބާެވގެން ނިކުމެ

އުމުގެ ރަްއޔިތުންނޭ. ތިޔަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މި ޤަ، ހެޔޮނުވާނެ އިނގޭތޯއޭ  ހަމަ، އޭأستغفرهللا ބޭނުންވަނީ

އޮތޭ. ވަިކ  އުމުގައި އެބަުފޅުންގެ ެވސް ޒިންމާތަކެއް ިމ ޤައޮތޭ. ތިޔަ ބޭ އުމަށް އެބައް މި ޤަބޭފުޅުންގެ ވެސް ަޙއްޤެ

ޤައުާމއި ، ވެގެން ނިކުމެތިމަންނަގެ ޒިންމާއިން ބަރީޢަ ަވކި ބޭފުޅަކު ތިމަންނައަށް އަމުރުކުރީތީ  ،ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވީތީ

ެވސް ަޓކައި މަަސއްަކތްކުރުމަކީ ެއއްގޮަތކަށް ަވކި ބަެއްއގެ ަވކި މީހެްއގެ އެދުމަށް އިއުމުގެ ަރއްޔިތުން ދޫކޮށްލާފަ ޤަ

އިސްލާމީ ޢިލްމު  ،ކަމަށް ިވދާޅުވެ ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޫނޭ. ިއްސލާމީ ޝަރީޢަތް ރަނގަޅަށް 

، ވަކާލާތުުކރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ކަމަށް ވިދާުޅވެ ހާސިލުކުރައްަވިއގެން ތިއްެބވި 

ނޑައެިޅގެން ނާއި ރަސޫާލގެ ސުންނަތް ފިޔަވައި އެހެން ެއއްެޗއް ހޯދަންޖެހޭކީރިތި ޤުރުއާ ފާުޅގައި ވިދާުޅވާ  ކަމަށް ކަ

ޅުންގެ ހިމާޔަތުގަިއ ކުަރއްާވ ބޭފުޅުން، ކީރިތި ރަސޫލާައށާއި އިސްލާން ދީނަން ފާޅުގައި ފުރަްއސާރަބޭފު

ކުރަްއވަިއގެން ނަމަވެސް އިސްލާމީ ތާރީޚު ދިރާސާ ،ގޮތުްނ ބަލާއިރު ކޮންކަހަލަ ކަމެއްަކން އަޅެ ކުރުމަކީ ދީނީމަސައްކަތް
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ބުންގެ ތެރޭަގއި ކަންކަްނ ދޭތެރޭގަިއ ކީރިތި ރަސޫާލއާ އަދި ެއ މަނިކުފާނުގެ އަްޞޙާ މާ މިކަ .ބައްަލވަށޭހޯއްދަވަ

ނުގަްނނަވަންޏާ މި ކަންކަން އަމިއްލަފުޅަށް އެނިގވަަޑއިަލއްވާށޭ. ކިހިނަކުންތޯ ބައްލަވައި ހިނގާފައި ހުރީ

ގޮުތގައި ކީރިތި  ބޫލުކުރާށޭ. ައޅުަގނުޑ ގަފިލުވާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންެގ އަރިހަށް ވަަޑއިގެން މި ކަްނކަން އޮޅުން

ުނވަތަ އެ ދޭތެރޭގައި  ސާބުން އެ މީހެްއގެ އިމާންކަމާޖައްސަާވ ހިދީނަށް ހަޖޫ ސޫލާއަށާއި މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާންރަ

ނޑު ގަ އުފެދެން އެބަދޭތެރޭަގއި ުސވާލު ކަމާމީހެއްގެ އިސްލާން ެއ  ހިސާބަށް ިދޔައިމަ ބޫލުކުރަނީ އޭުރ އެޖެހޭ. އަުޅގަ

ހަމައަްށ އެ މީހެްއގެ ޢަމަލުތައް ެއ  . މުރުތައްދުވުމާކަމަށް ދީުނގެ އުސޫލުތަކުން ބޭުރވެފައިމީހަކު އެހެރީ އިސްލާން 

ލޯިބވާ، ިދވެހިރާއްެޖ ދީން ދެކެ ހެްއގެ ހިމާޔަުތގައި މަަސއްކަތްކުރުމަީކ ިއސްލާން ދިޔައީ ކަމަށް. ެއ ހިސާބުން އެ މީ

ުރެގ ހިތާ ހަމަ އެއްވެސް ބޭފުަޅކު ކުރަްއވަން ހެޮޔާވވައަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްދެކެ ލޯބިވާ، ގާނޫނާިއ ޤާނޫނު

މްރާނަށް ދަންނަވާލަން ިމއަދު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީްސ ޢި ޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުކަމަކަށެއް ައޅުަގނޑަކަށް ގަ

ރައްޔިތަކަށް އެބަ އެނިގވަަޑިއގަންނަަވޭއ  ދިެވހި ހަމަ ކޮންމެ  ،ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު  ،މަނިކުފާނުއޭ ،ބޭނުންވަނީ

ލައްވާފައި ޯޕޑިޔަމްތަުކގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންެދވި ވާހަކަ ުހ މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަށް ބާރުދުވައިްއޔެއް  ނޫން އިހަށް

ޑަިއގެން ވަ ޑަިއގެން އަެނއް ކުލަެއްއެގ ޕޯޑިޔަމަށް އަރާހަނދާން އެބަ ހުއްޓޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް. މިއަދު ހަމަ ވަ

ކަން ވާހަަކތައް އަާޅކިޔާލުމުގެ ޤާބިލު މި ދެ ހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އަުޑިއވެއޭ. ވެްސ ހަމަ ދިވެ ތިޔަ ދައްަކވާ ވާހަކަތައް

ކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހި ިއ މިއަދު އެބަ ހުއްޓޭ. އަޅައިިކޔާލީމަ ބުރަވަނީ ކޮން ކޮޅަކަށްކިބަިއގަ  ގެދިވެހި ރައްޔިތުން

ނޑު މިއަދު މި  ދެން އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނވާ؛. ހަމައެއާއެީކގައި އެނެގއޭ އެބަ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 އިޚްލާޞްތެރި އުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ދިވެހި ޤައުމަށް އް ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ދިވެހި ޤަވާހަކަތަ

ނޑުމެންދިވެހި ދަރިޔެއްގެ ހައިސި  ާކލާތުކުރަމުން ގެންދިޔައީ މި ނެތި ތާއަބަދު ވަ ކުރުމެއްތަފާތު އްަޔތުން. އަޅުގަ

ނަޑއެޅިގެން ިމކަމުގެ އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑު  ޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކަން ވަރަށް ނުވަތަ މި ހެކި،ކަ

ތި  ރައީސްކަުމގެ ޮގނީޑގައި  ކުރަްއވާފަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާ

ނޑުމެން އޭރު  ނޑުމެން ކުރި އަދު ެވސް މި ދައްކަނީ. އެ ުދވަހު ވެސް ެދއްކި ވާހަކަ މި އިންނެވީ. އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަކާލާ ނޑުމެންނަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއިތު މިއަދު ވެސް އަުޅގަ ދެއިުރ  ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަ

ދައްކާނެ މީހުންނެއް ނޫން. ކޮށްގެން ޕޯޑިޔަމްތަކަށް އަރައި ވަކާލާުތކުރާނެ މީހުންނެއް ނޫން. ވާހަކަދެދަޅަޔަށް ކުލަ ބަދަލު

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ިދވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ، ިދވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ރައް

ދު އެނގިގެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް ތިބި ބައެއް. ކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ އިހުސާސްތަާކއި ިވންވަކާލާތު

ނޑުމެންނެއް ނު ނަށާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ބަަޔކު ދައްކާހާ ދަޅަޔަކަށް ނެހެއްލޭނެ. ބަޔަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް އަޅުގަ

ެގ އި ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ދިވެހި ޤައުމުދީނާމާތްވެގެންވާ އިސްލާން އުމުެގ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ދިވެހި ޤަ

އަޅުަގނޑުމެން އުފެއްދި ާޕޓީއެއް. އެ ޕާޓީން މިއަދާ  ދަމަހައްޓައި ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ މަޤްޞަދުގައި  ލާލުއިސްތިޤް
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ދިވެހި  ހެއްކަކީ،ޭއގެ އެންމެ ސާފުކަން ބޮޑު ންދަނީ މި ދެންނެވި މަޤްޞަދުގައި. ގެ ރަމުން މިހަމައަށް މަސައްކަތްކު

ތެޭރަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޚިޔާލާއި ފިކުުރ ބަލަިއގަތްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން  ރައްޔިތުން ވަރަށް ކުުރ މުއްަދތެއްގެ

ބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތުގައި މި އުމަށް އެންމެ ލާމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި، ދިވެހި ޤަދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެން ،ނިންމީ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީަގއި ޤާއިމުނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާެރއް މި ޤައުމުކޮށްެދވޭޤައުމުަގއި ވެރިކަން ވުޖޫދަށް  ކޮށްގެްނކަން. ައޅުގަ

މެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރެއް މި ޤައުމުަގއި ތެރޭަގއި ރައްޔިުތން ނިކު ގެނައިތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ

ނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދާ ކޯލިޝަނުން  ގެއެމް.ޑީ.އޭ  އިޤާއިމުކޮށްދެްއވައިފި. ޕީ.ޕީ.އެމާ  ިމ ްއކަތަކީ މަސަމިއަދު އަުޅގަ

އް. ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަތެްއ. ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ުކރަމުންގެންދާ މަސަޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި ކުރަމުން

ވެްސ  އްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަހަތަކަށް ހަމަ އެންމެ ފިޔަވަޅެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރަކުން އި

އެ މަނިކުފާނު  ،ަގއި ކުރަން ޖެހިވަަޑއިގެންެނވި ަމސައްކަެތއްގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަޤއުމާއި ަޤުއމުނާޅުއްވާނެ. މި 

ދައްކާ އަސްެލއް ނެތް  މަސައްކަތެްއަގއި އެ މަނިކުފާނު ފަހަތަކަށް ޖެހިވަޑަެއއް ނުގަންނަވާނެ. އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން

 ؛އޮޯށވެަވޑަިއގެން ނޯންނަާވނެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޭގގައިކަށް ބިރުން އެ މަނިުކފާނު ޖެހިލުމެއް ވަޑަިއގެން ވާހަކަތަ

ކުރައްވަން ވަަޑއިގެންެނވި އެކީަގއި ވެިރަކން ކަމާޤާބިލުހެން ވަރަށް ތަޖިރިބާޔާއެީކގަިއ، އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި

މަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ ރައްމި ބޭފުޅުން  ،ލެވިަޔސްއްބޭފުޅެއް. މި ބޭފުޅުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ކިތަންމެ ވަަރަކށް ހަޅޭ

هللا ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުެޖއްެސވިޔަްސ އިރިލަނގިތެރެއަށް ަވޑަިއގެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް 

ނީ އެކީ އެ ގެންދަވަަގއި ކުރަްއވަުމން ގެންދަވާ މަސަްއކަތް ާސބިތުކަމާއުމުގެ ޙައްޤު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ޤަ

ފުއްދުމުގެ މަސަްއކަތް އެ ގެންދަވަނީ ނިކަން  ދުތައްޕޭނުގައި ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުކުފާނު ކެމްކުރިޔަށް. އެ މަނި

މިއަުދ މި ބޭފުޅުން ނިކުމެވަަޑއިެގން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެްއީވ  ،ކެރިވަަޑިއގެން ކުަރއްމުން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޫލުކުރޭ މި ސަރުކާރުން ަވޢުން ގައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތު ،ރުކޮންކަމެއްތޯޭއ ވިދާުޅާވއި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މީޑިޔާމުން ގެންދާކަން. ނަގުނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަ ގި އަށް ބަލައިލީމަ އަބަދުވެސް ފެންނަނީ އަޅުގަ

މުގެ މަސަްއކަތް ކުރުޤާއިމުމިވެނި ރަށެއްގެ ފެުނގެ ނިޒާުމ ފައްޓަވައިފިޭއ،  މަޝްރޫޢު އެވެނި ރަށެްއގެ ބަނދަރުގެ

ނެޑއް ނި ރަށެްއގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފައްޓަަވއިފިއޭެއވެ ފައްޓަަވއިފިއޭ. . މިވެނި ރަށެްއގައި ފުޓްސެލް ދަ

ބޭސްފިހާަރއެްއ  ވެިނ ރަށެއްަގއިކުރަްއވައިިފއޭ. އެނި ރަެށްއަގއި ސްޕޯޓްްސ އެރީާނއެއް ޤާއިމުއެވެ ހުޅުވައިިފއޭ.

ކާރުން މި މިއީ މިއަދު ސަރު. ފައްޓަަވއިފިއޭ މިވެނި ޚިދުމަތެއް ދެއްވަން ނި ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި. މިވެހުޅުވައިިފއޭ

އިިދކޮޅު ބަޔަކު އަސްލެއް ނެްތ  ،ވެސް ަބޔަކުކީ. މި ސަުރކާރަކީ ެއއްގޮަތކަށްކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަަސއްކަތަ

 ވަަތ ލަވަމުން ގެންދަާވ ހަޅޭކަކަށް ނު ،ކަށް ބިރުންވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ މުާޒހަރާއަ

މި  ބަލަން ތިބޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން.މަޑުން ދުމަތް ހުއްޓާލަިއގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިބިރުން ޖެހިލުންވެގެން ރައްޔިުތންނަށް 

ންެގ މަޖިލީހުން އަދި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މި ސަުރކާަރށް ރައްޔިތު ސަރުކާަގއި ތިއްެބވި ކެބިނެުޓގެ ަވޒީރުންނާ
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އުމު އަމާންކުރުމަށް ގެންދަނީ މި ޤަ ހިފައިގެން އަޅުަގނޑުމެން މިދީފައިވާ ތަނަވަްސ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުންރައްޔިތުން 

ރާމާރީއާއި މިފަދަ އުމުގައި މާލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވަނީ މި ޤަކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުޓަކައި މަސަްއކަތް

ތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި އެ މަނިކުފާނު ވަޑަިއގަންނަވަންެޖހުނު ކޮންމެ ހިސާބަކަށް މަލުނުރައްކާތެރި ޢަ

ނޑުމެްނ  އެ .ެއކީަގއޭ ކެރިަވޑަިއގެން ސާބިތުކަމާހުންނެވީ ފިސާރި  ވަަޑއިގެންެނވުމަށް މި ކަން ހުއްޓުވާނަމޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނުަގިއ ރައްޔިތުންގެ އަރިުހގައި ެދންނެވި ހުރި ހާ ކަމެއް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  ްއޒަތްތެރި ދެން އަންނަ ފަސް އަހަރަކަށް އި ،އަހަުރގެ ދައުރު ނިމި 5ކޮށްދޭނަން. އަުޅގަ

 އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް  ދުތައް ހުންނާނީިތލައްާވއިރު އެ މަނިކުފާނުގެ ަވޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިމަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމަޓަކަ ކީ ހަމައެކަނި ހުސް ވާހަކަަތކެްއ ދައްކާ ަބއެއް ނޫންކަްނ އި ުފއްދަަވއިދެްއވާފަ. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވޭުތެވދިޔަ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަސރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންެގ 

ތިަޔ ބޭފުޅުންނަށް ނުހިންގިގެން  !ަބއްލަވާބޭފުޅުން ނިކަން ވިދާޅުވެދެްއވަ ވަނީ ސާބިތުޮކށްދެއްވާފަ. ތިޔަ ވެރިކަމުަގއި މި

. މިއަދު އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އަސާންދަިއްނ ގެންދަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހިންގަމުން ހުއްޓާލި އާސަންދަ މިއަދު މި

 ނުލިބިގެން...ޚިދުމަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ަގވާއިދަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިޙްތިރާމުކުަރްއަވއިގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހު

އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެޭވނީ. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މައުޟޫޢާ އެއްގޮތަށް 

ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަކީ އެެހން ހުރިހާ މީހުން އެކަމުގެ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ދަންނަަވން. ބަޔަކު ގަާވއިދާ ޚިލާފު

ނޑު ނުެދކެން. އަދި ައޅުަގނޑަށް ައޑުިއވޭ ގޮތުްނ، މިދެންނެވީ  ތެރެއަށް ވަެދގެންވާނެ ކަެމްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ރިޔާސަތަށް ެއއްބާރުލުންދޭށޭ. އެގޮަތކަށް ކުިރއަްށ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

ގެންދާނެކަމުގެ ވާހަކަ. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަުއޟޫޢަށް ގަާވއިދުން ކުރިއަްށ 

ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ނެތް ތަކެތި މަޖިލިސްތެރޭ ބޭނުންކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ 

 އް ޫނން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާ ެއކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.ރިޔާސަތުން ހުއްދަދޭ ކަމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނުޑ ގަސްތުކުރަނީ ނިންމާލަން.  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަޅުަގނުޑެގ ވާހަކަޮކޅު މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭހެން މަޖިލީހުގެ އެހެން މަސައްކަތްަތކަށް ވެސް ތަންދޭން. ދެން ލިބޭ  ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑެގ ވިސްނުމުަގއި ހުރި އެހެްނ ވާހަކަތަްއ، އެހެން ބަެއްއ ވާހަކަ ހިއްާސކުރާނެ ވާހަކަ  ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅގަ
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.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެްސ ދަންނަވަމުން، އަދި އެމް.ޑީ 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ަރްއޔިތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ކުރަްއވާ ކަންތައްަތއް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެބަ ބައްލަަވއޭ. 

ބޭފުޅުން މިއަދު ތިބީ  ޅުްއވި ގިނަމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އުރައްޔިތުންގެ ވަނަ  17 ،ތިގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ،ދުންގެ މިއަދުގެ ެޗއަރޕާސަން ޢަލީ ވަޙީތެޭރގައި ިތޔަ ބޭފުޅުމަގުމަތިވެފައޭ. ޭއގެ މިތާ އެއީ ައޅުގަ

ޅެން ކުއެކީަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން ފިލްމު ލަްއަވމުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅެްއ. މަރިޔަމް ނިޝާޔާހުންނަވައިގެން ބޫންބޫން

ނުޑ ހުންނެވީ މަގުމަތީގައި ފިލްމުވަަޑއިގަންަނވާށޭ ވިދާުޅވި ބޭފުޅާ މިއަދު އެ  ކުޅެން ނިކުމެަވޑަިއގެން. އެއީ އަުޅގަ

ޅުންގެ ސިޔާސީ ކެިރޔަރ ތިޔަ ބޭފު ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ. އެހެންވީމާ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މި

ރު ށްލަިއގެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ ޒިންމާދާކޮގައި އަދިވެސް ކުިރޔަށް އޮްތ ތާގައި ރަނަގޅުޑާލުމުގެ ބަަދލުނއަށް ފުއަމިއްލަ

ނޑުގެ މަވައިޖައްަސވާ ަސކަާރތް ނިންޔަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ޓަކައި ތި   ލަްއވާށޭ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 .ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާފައި ނިްނމާލަން

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ  ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަ

ރި މެންބަރު ކުރިޔަްށ ްއޒަތްތެތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމަށް، މި ބިލާމެދު ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. އިޢިއްޒަ

 ން.ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ

ދެއްެކވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ލާމީ ޝަރީޢަތް ވެސް އިސް ހުރިހާ މެންބަރުން ހަކަަތކުން ވެސް އެނގިގެންދިަޔއީއަޅުަގނޑަށް މި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާ

ުމގައި. ެއގޮތުން ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެ އުއަދު ޤަކުރަން ބޭނުންވާކަން މި ޤާއިމު

މި ދިޔަީއ  ެވސް ވޭ. އަިދ މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކުން ވެސް އެނިގގެން ާގނޫނުތަކުގައިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ިއސްލާމީ ، ނަމަ ދު ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ސާިބތުވެއްޖެވަތަ ހައްނު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ިޤޞާޞް

ްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބާތްތައް ަކނޑަައޅުޝަރީޢަތުގަިއވާ ޢުޤޫބާތްތަްއ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޢުޤޫ

ނޑު އިްލތިމާވަނީ. އެ ދައްަކވާފައި މިރުން ވާހަކައެ މެންބަ ބާރުއަޅުްއަވއި ސްކުރަނީ މި އިޞްލާޙު ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއ ތަފްސީލްތަްއ ލާގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަ، ނަމަ ކުރަންޖެހޭބަލައިގަތުމަށް. އަދި މި އިްޞލާޙުގެ އިތުރު ތަފްސީލުތަްއ ބަޔާން

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެއިތުރަށް ބަޔާން ދޭއެދުމެއް. އަދި މި ބިލު އިސްލާން ދީނާ ފުށުނާރާ ކޮށްދިނުން އެއީ އަުޅގަ

ލާމީ ޝަރީޢަތުަގއިާވ ގޮތަށް ހުރިހާ ހައްދުތަާކއި ޤިޞާްޞގެ ކަންކަްނ ދީނުެގ އިސްން ގޮތަކަށް، އިސްލާ
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ނަޑއެިޅގެން  ،ދިޔުން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސްއަދަބުތައް ވެސް ަކނޑައެިޅގެން ދިޔުން. އަދި ތަޢުޒީރީކަ

ނުޑ ދަންނަވަން. އަދި މިހާރު މި ބިަލށް ވޯޓުދެްއވުމަށް އަޅު  މެންބަރުން ވެސް ސަމާލުކަންދެއްަވއިހުރިހާ   ގަ

ގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ވެފަިއ، އެ ޤޫބާތު ބިނާވެފައި ވަނީ ކޮމަން ލޯޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އޮތް ގޮތުން ޤާނޫނުލްޢު

ނޑައެޅިަފއިާވ،  ،ޤޫބާތުގައި ހުރި ގިނަ އަދަބުތަކަކީ ތަޢުޒީރީ އަަދބުތަކެއް ކަމުންޤާނޫނުލްޢު އަުޅަގނޑުެމން ހައްދު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްަތކާއި އަދި ޤިޞާއިސްލާމީ ޝަރީ ބޮޑަކަށް އެ ބިލުަގިއ  ގެ ކުށްތަކުގެ ާވހަކަ މާޞްޢަތުގައި ަހއްދު ކަ

ނާޑއިފާހަގައެއް ނުކުެރވޭ. އެހެން ނޑުމެން، އަުޅގަ އުސް މުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުންނާބުމި ބިލު ދިރާސާކުރު ވީާމ، އަުޅގަ

ކުރަްއާވ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން ެވސް ގަބޫލު ކޮށްދެއްވާފަިއވޭ. އެ މަަސއްކަތް ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އަޅުގަ 

ކުރަންވާނެ ކަމަށް ގާނޫުނގަިއ ބަޔާންކުރުން އެއީ އެންމެ ލާީމ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ހުކުން އިސް ،ގޮތުަގއި މިގޮތަށް

ނޑުމެން ހައްުދތައް ވަިކވަކިން ަބޔާންކޮށް، ޝަރުތުތައް ވަިކވަކިްނ  އެދެިވގެންާވ ގޮތް. އެހެްނނޫނީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ  1205 ފަހުން މި އޮތް މުޅި ބިލު ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ،ބަޔާންކުރެިވއްޖެ ނަމަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިޞްާލޙު ގެނެިވއްޖެ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން؛ ންދާނެ ކަމަށް މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެ ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ . އަިދ އިތުރަށް އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ވެްސ އަުޅގަ

ދީނާ ެއއްގޮްތާވ  ހުރި އަިދ އިސްލާންމުޖުތަމަޢަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާބައްލަވާފަިއ، މި ބިލަކީ މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އު ގޮތަށް ނިމިގެންދާނެ ބިލެއް ކަމަށް އަ ނުޑ އްމީދުުޅގަ ކުރަން. އަދި ިނންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ

މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ެމންބަރުން ވެސް ވޯޓުެދއްވުން މީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ދަންނަވާނީ

ނޑު އިލްތިމާސްކޮށް  ގޮވާލަމޭ މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ،އެދޭ ކަމެކޭ. އަދި އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ގާނޫނު  ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  ިއްއަޒތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މިހާހިސާބުން ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް، 2014/9ނަންބަރު 

ބިލު ބަލައިގަުތމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޯޓުދިނުން ، ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ލަށް މި ބިނިމުނީ. 

  މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. .ގެ ޯވޓުގެ ގަީޑގައިމިއަދު އޮންނާނެ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނ7ީޓަމު އެޖެންޑާ ައއި
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ގަިއވާ ަގވާއިދުަތކަށް  2ައދި  1އްމު ގަާވއިދުތަކާ ެބހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އާ ، 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި  ނިންމެވި ޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމާ ގުޅޭ ަމއްސަލަ ަގާވއިދު ކޮމިޢަ

 ނުވޭ. މި ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް 2015 ރިޗުމާ 26ރިޕޯޓު 

. އިްއޒަތްތެިރ ޙުސައިން ޢުމަރު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަނަދޫދެްއވާނީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

ތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހިތުމަށް އިއްޒަތްރުވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްތުއަމެންބަރަށް ފުރުޞަ

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ކަންކަން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ނަސޭހަތްތެރިވަން،

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢުމަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 2އަދި  1އްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އާ ، 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު ރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 ނިންމެވި ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ގަިއވާ ަގވާއިދުަތކަށް ޢަ

ނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް   ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2އަދި  1އްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އާ، 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ނިންމެވި ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި މަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަގަިއވާ ަގވާއިދުަތކަށް ޢަ

ލާނަން. ނަންތައް ދަންނަވައިގަިޑއިރު. ޕާޓީތަުކގެ  1ަވނީ  ތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުަމށް ވަގުތު ަކނަޑއެޅިފައިގޮ

 47 މިނެޓު 7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު.  58މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  ސިކުންތު. 59މިނެޓު  21ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  15މިނެޓު  3އެމް.ޑީ.އޭއަށް   ސިކުންތު.

ނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ިމނެޓު. 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އަުޅގަ

ށް. ޕީ.ޕީ.އެމުން ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާރގެދާއި އުނގޫފާރުމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

ނަޑއަޅާފައި ނާރުވާނެ  އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު މެ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަރުއެރުވުމަްށ ކަމަށް ވާތީވެ،ވަނީ އެން ކަ

 ފަހު ފުރުޞަތު ކަމުގައި ދަންނަވަން.އެންމެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު ބަރުމެން ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 1ާޢއްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަުލ ، 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

އަށް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙަކީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  2އަދި 

ެއއަށް ގާނޫނު ހެދެންދެން  ،އްމު ގަާވއިދުތަުކގެ ެތރެއިން ުއިވގެންދާ ަގވާއިދުަތއް ކި ވުޒާރާަތކަށް ހެދިފައި ހުރި އާއެއެކި 
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ގައި ިމ  1ބޭނުމުަގއި ކުރަމުންދާ ކަމެއް. ީމގެެތރޭގައި ޖަދުވަލު  މިއަށް އިތުރުކުެރވެމުން، އިުތރުކުރެވެމުން ދިޔުމުގެ

ގާނޫނެްއެގ ވާހަކަ.  24ަގއި އަލުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަްނޖެހޭ  2އަދި ޖަދުވަލު ގާނޫެނއް.  3އޮތީ ުއވާލަންޖެހޭ 

މި ކޮމިޓީްނ  ސް ަގވާއިދުަތއް މި ފާސްކުރުމަށް،އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންޭވ  ށް ައޅުަގނޑުފާސްކޮށްދިނުމަށް. ހަމަ މިއާއެއްކޮ އިވާ ރިޕޯޓުަގއިވާ ގޮތަށް މިހުށަހަޅާފަ

ނޑު ެވސް ޤާނޫނުލްޢު ޤޫބާތަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން އަުޅގަ

. ހަމަ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެދުިނން. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ހެްނނަމަވެސް ވީ ކީްއކަމެއް ނޭނގޭ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނިން. އެ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެއިއް  ދުނިން. ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ދައްަކވައިފި. ން މެންބަރުން އެއަށް ވާހަކަފުޅުއުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަެއއް އެހެ ،އުޅުނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ކޮށްލަިއެގން އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ތް އެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެއއްގޮއެހެންނަމަވެސް 

 ...ޤުރުއާނާއިއުޅުނީ. ެއއީ މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނަވާލަންއަޅުަގނޑު ހައިރާްނވި ކަެމއް ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ރިޕޯުޓ އާ، 2008/6ބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ގާނޫނު ަނން

 ގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން.ވަިއ، އެ ރިޕޯޓައިހުށަހެޅުމަށް. އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންދަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އެ ފުރުޞަތުގައި  ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ދަންނަވާލަްނ އުޅުނީ.އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ އެޮގތަށް 

ނުޑމެން މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި  ވާހަކަައކީއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންއުޅުުނ އަނެއް  ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަަކދައްކަމުންއަދި އެހެން ގާނޫނުތަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަީނ ދާއިރު މި ކަށް ވެސް އަުޅގަ

ބުކުރީމަ އަުޅަގނޑު ތުންގެ ަޙއްުޤަގއި ވާހަކަދައްކަްނ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔި ޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ.ރައް

ުރ އުނގޫފާ ޓަކައި. ތަނުަގއި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އުނގޫފާުރ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ވެސް ައއިސް މި

ނުަގިއ ތަ މި ދަުއރުގަިއ މި މަޖިލީސް ފެށުނު ފަހުން މި ޓަކައި  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރުމަށް

ކަންތައްަތއް ުކރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްާވ  ،މެދުގަިއ ބަހުސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަަދއްަކއިގެން ރަްއޔިތުންނާ

ނުޑމެން މަގުފަހި ންކަމަށްއެކަ ،މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ތާއީުދޮކށް ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ކުރުމަށްއަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ރިޔާސަތަށް އަޅުގަ ހަމަ ވަރަށް  ފިކުރުގައި މިތިބަ މީހުންގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ަގވާއިުދަގއި ވަރަށް  .އިފިފާހަގަކުރަްއވައެކަން ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ވެސް  ،ކުރަންބޮޑަށް އިލްތިމާސް

މަކީ ަރއީސްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާިއ، ތަނުގެ ކަރާމާތާއި ހައިބަތާއި ޤަދަރު އުފުއްލެވު އޮވޭ މި ތަފުސީލުކޮށް ބުނެފައި އެބަ
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ކަންތައްތައް ކުރަްއާވ  ޚިލާފަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު ގަާވއިދާ އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އެ ޒިންމާ އުފުއްލެވުުމގެ ތެރޭގައި

ިއ އެަބއޮތް. ވަރަށް ތަފުސީލުކޮްށ ބަޔާންކުރަްއވާފަވަނަ މާއްދާަގއި  54ގޮތް ަގވާއިުދގެ  ކަން ކުރަްއވާ މށް ވާނަމަ، ކަ

ނޑުމެންގެ އެހެންނަމަވެސް ދުން  ނަގާލަމުން މި މަޖިލީހުގެ މުޅި ހައިބަތު މާރި ފުމުމާއި ކަންތައްތައް ކޮްށގެން ައޅުގަ

ގޮތުގަިއ  މިކުރާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ހެޔޮ ޓަކައި ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ  ،ދިއުން ހުއްޓުވައިެދއްަވއިދާ

ނުޑ ކަމަށް އަުޅގަ ގޮތް ހަމަޖައްސަިއދެއްވުމަކީ ރަީއސްގެ ޒިންާމއެއް ކުރެވޭނެ ނޑު ދެކޭތީ އެކަން އަުޅގަ

ކެތި ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ތަ ތަނަށް ވެއްދުން މަނާ ކުރަން. ރައީސް ިއރުއިރުކޮޅުން ހަމަ ތި ވިދާޅުަވނީ މިއިލްތިމާސް

ކޮންމެވެްސ ދާއިރު ކަްނ ކުރަމުންމި މަސް ފެށުނީއްސުރެން ފަށައިގެން މި ؛ގޮތުގެ މަތިން ނުގެންަދވާ ހުރިހާ މެންބަރުން

ޖެހޭ. ލާދީނީ ފިކުރުގަިއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރއީސް ނަޝީދު ކުަރއްާވ ހިސާބަކުން މިކަމަށް ޙައްލެްއ އެބަ އަންނަން

ގޮުތގެ މަތިން ދެއްވާފަިއވާ އަދަބަކުން  ގާނޫނުގައި އޮތް އެ މަނިކުފާނަށް، ށް ތާއީުދޮކށްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަ

ނުއަސާސީގައި އޮންނަ ނޫޤާބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަސަލާމަތްކުރުމަށޭ ކިޔައި އެ ުކރާ އިހުތިޖާޖަކީ 

ތުން ގައި ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ސަރިޔަހާލެއްަގއި އެްއވެސް ރަްއޔިތަކާ މެދުން އެްއވެސް ގޮތުގެ މަތީ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގާނޫނަކީ  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ޮގުވމަކީކަމަށް ގޮވާ ނުކުރެވޭނެ ގާނޫނެއްޛުަވކި މީހަކަށް ތަންފީ ،ކަ

ތެރޭގައި ެއއްޮކށް މި މަޖިލީހުގެ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމާ މި، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ގަންނަބަލައި

ކަމުަގިއ  ކަމެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކައި ކުރާ މަަސއްކަތް ހެޔޮ ޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަކަްށ ވުމަށް ދެއްކެފުޅުްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕޯޓަށް އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަޝުކުރިއްޔާ އި

 މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ަގީޑގައި އޮްނނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތވެ މި ރިޕޯޓާ

 ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނީ. 

ގެ ކޮމިޓީޏް ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާ -7.2

ގަިއ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. މި  2015 ޗުމާރި 26ިމ ރިޕޯޓު  ދިރާސަކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު.

އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ޤަބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއް ނެތް. ރިޕޯޓު މަޖި

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ފުރުޞަތުއި .ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގުަރއިދޫ ،މުޤައްރިރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ
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ށް ނޫނަގާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނުޑ  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގެނައުުމގެ ބިލު، ޤައުމީއިޞްލާޙު  އަުޅގަ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިޞްލާޙު ނޫނަގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލްގެ، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ްށ ބަހުސްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގެނައުުމގެ ބިލު، ޤައުމީ

 14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  59 މިނެޓު 27ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ރު. ޕާޓީތަުކގެ ނަންތައް ދަންނަވައިގަިޑއި 1ވަނީ 

ިސކުންތު. އަދާލަތު  15 ިމނެޓު 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  48މިނެޓު  7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު 58 މިނެޓު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3ފާޓީއަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ށް. އިއްޒަތްތެރި އެްއެވސް މެޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ 

ފުރުޞަުތ  ؛ަވގުތު އަޅުަގނޑު  މި ފުރުޞަތު ބަންދުކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ،ނަމަ ުނގަންނަވާއެދިަވޑައި

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ކެލާދޫކޮށްލައްަވއިފި. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑު ހަމަ ައއްސަރިބަހާިއ ޝުކުރިއްޔާ އި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ކުރަްއވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ގައުމު ހިނގާނެ ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް. ކޮ، ސާބަސް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑު ދާން. އެގޮތުގެ މަތީ އުމު ޖެހޭނީ ކުރިއަށްމި ޤަ ން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި މަސައްކަތް ހިނގާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްާކއިރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާ .އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރަމޭ ހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަޣުލަބިްއޔަތު ހެޔޮ އިގަދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިތާ  ނޑުމެން  މި މަޖިލީހުގައި އޮތް ައޅުގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައް ދަނީ. މިހާރު މި ދައްކަނީ ޖަލުތަކާއި  ކަމުން މިބޭނުންކުރާކަމުގެ ލާމަސީލު ހެއްކެކޭ ިމއަދު ވެސް އަުޅގަ

ސާލަކަށް މި މި ،ދާއިރުަގއިގެ ބިލުގެ ވާހަކަ. މީހުންނަށް މާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންޕެރޯލް

ތަންފީޛުކުރަން. އެ މަނިކުފާނުގެ މިއަުދ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެ ހުްނނެވީ ހުމެއް  ،ޕާޓީގެ ަރއީސް ބޭފުޅުން މި ތިއްބެވި

ނޑުމެންނަށް  އިގަބޭނުންވި ނަމަވެސް ިމއަދު މިތާ މީގަ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ަފދަ އެްއޗެްއ ލިޔެފަ ފާސްކުރަން  އަުޅގަ

އެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ރެވޭނެ. އެ ބޭފުޅުން މިކަމަކާ އުުޅއްވަނީ ފާސްކު

ނަށް ވެވުނު އެންމެ ރަނގަަޅކަްށ މިތާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަމުން ައޅުަގނޑުމެން ،ވާތީވެ 
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ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް  ތަނަށް ވަޑައިގަންަނވާ ހުރިހާ ލާގައި ވެސް ހަމަ އެކޮމިޓީ މަރުޙަ .ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނުޑ ބަލަމުން މިއަޑު  ނޑު  އަށް ހެޔޮއެޭދ ބަޔަކު ނަމަ،ދަނީ. މި ރާއްޖެ އަހަިއގެން ެއކަން ކުެރޭވތޯ އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަ ގޮތަށް އެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އެ ލިިބވަަޑިއގަންނަވާ އިހުތިޖާޖުކުރުމުެގ ނުދަންނަވަން ޤާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ެދކޮެޅއް ނަހަދަން. އަޅު  . އެައކާމިނިވަންކަން ބޭނުންކުރަންވާެނ ހުދޫދުގެ ތެރޭަގއި ގަ

ނުކުރާެނ  ،ނަމަ ނޫނުއަސާީސގެ ބޭރުގައި ކުރެޭވ ކަންތައްަތއް އެއީ ގޯހެކޭ. މި ާރއްޖެއަށް ެހޔޮއެދޭ ބަަޔކުންވަނީ ޤާބޭނު

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ކިތަންމެ ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންގެ   ؛. މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިަޔކަށް ހުންނަ މީހާފުށުން އަޅުގަ

މިވެނި މީހަކު ބަންދުކުރާށޭ، ބަންދު. މިވެނި މީހަކަށް މިވެނި ގޮތެއް ހަދާށޭ، އާނ! މިއަދު ހުޅުޖަހާށޭ، ހުޅު. މިއަދު 

ނުކުރެވޭ. މިސާލަކަށް  ބޫެލއްަކމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ގަ އެގޮެތއް. އެހެނެއް ނޫން. އެީއކީ ޒިންމާދާރު ގޮތް

ުތގައި އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ަމސައްކަ ،ވާނަމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރު ބައެއް

ނަޑކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ  ށް އަސަެރއް ކުރާނޭ ކަމެްއ ނޫނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބައިވެިރވާނެ. މީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކާތައް ދާނީ ކުރިއަށް. މާތްކަލާނކަން މިޔާުބ ވެސް ވާނެ. މި ބޭފުޅުން ގެ އިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއާޔ އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  27ނޫނުއަާސސީގެ ނުންކުރަނީ ޤާއެ ބޭ ެއ ބުނާ މިނިވަންކަން  އްދާަގއިވަނަ މާ 27 ނޫނުއަސާސީގެޤާ

 ލާމީ އުސޫލުތަކާިއ، އަސްލުަތާކ އޮންނަނީ އިސް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އުފައްދާ ުސވާލަކީ. މީގަ ؟ގޮތަށްތޯއޮތް 

މީހަކަްށ ލިބިގެންެވއޭ. އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ފާުޅކުރުުމގެ މިނިވަންކަން އެ  ގޮުތގެ މަތިން ެއ މީހެއްގެ ޚިލާފުނުވާ

ްއޔާ އެީއ ކަމެއް ވެއްޖެ ކުރެވެނީ. އެ ޫނން ކަންަތއްތައް މި ެއއްގޮތަށްޯތއޭ މި ސުވާލަކީ އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާ

ެއ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު އަޅުަގނުޑގެ އަޚް، އެ ުކރައްވާ މަަސއްކަތް هللا އީާވ ޢަބްދު އްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ އުޚްތުމަ

ލިބިފައި އޮތް ދުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙުދޫ ނީ އެ ބޭފުޅުންނަށްވާ މަސައްކަތް އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވަކުރައް 

ނުޑގެ މިިނވަންަކމުގެ ތެރެއަށް ވަެދގެންތޯއޭ ެއ ކުރަްއވަނީ ެއއްވަރަށްޯތއޭ. މާކަމިނިވަން އެީއ ދުނިޔޭެގ  .ނޫނީ އަުޅގަ

ނުޑގެ މިނިވަންކަން ގޮސް ހުއްޓެނީ އަނެކާގެ މިނިވަންކަުމގެ އިާމ އަޅު  ސުވާލަކީ. ނެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރާ ގަ

ނޑުގެ މިނިވަންކަެމްއ ނުވެއްދޭނެ.  ކިތަންމެ ( މެންބަރުން އަުޑގަދަކުރެްއވުން) ހަމަޔަށް. އެ އިމުގެ ތެރެޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން   3އަހަރު،  2އަހަރު،  1ފުޅުން ގެ އިރާދަފުޅުްނ ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ. އެ ބޭهللاވަރަކަށް މިކަން ކުރިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަހަރު އެކަން ުކރިޔަސް 4އަހަރު،  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މިކަމުަގއި ސާބިތުވެ ދެމިތިބޭނަން. هللا އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމުަގިއ އިސްލާން ދީންެގ ައސްލުތައް ހިފެހެއްޓުމުަގއި، ޤާއިމުުކރުމުގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ 

ރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން. މާތްރަސްކަލާންގެ އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެްނ އިهللا  ކަމެއް

ނޑަށް ޕާޓީން ެދއްިވ ފުރުޞަތު ދެްއވި ކަމަްށ  ފަހަތަކަށް ވަރުބަލިެވގެނެްއ ނުޖެހޭނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޕާ.ޖީގެ ެޑޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޟް ރަީޝދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަުރ، 
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އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ބިލަށް ކޮިމޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ެއ  3ންބަރު. ަގވާއިުދގެ މަޖިލިސް؛ މާފުކުރައްވާ! ަގވާއިުދގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ްށ ނޫނަގާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާން މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީ

 ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިކިޔުން އިްއވަން. ދި  ވަނަގެ ތިންއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން ކަންކަްނ އެއްބާރުެލއްުވން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ރި ހުރިހާ ެމންބަރުން ވެސް އްޒަތްތެޓަކައި އި 

ރާނެ ވާހަކަ ވަރަްށ މަލުކުއި ަގވާއިދާ އެްއގޮތަްށ ޢަގަ ތާ ތްރިާޔސަތުން މީގެ ކުރިއަށް އޮ ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް

އެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ިއއްޒަތްތެިރ ޔަޤީންކަމާ

ކުރަްއވަްނ ސަްއކަތްޓަކައި ކެތްތެިރކަމާ ެއކީަގއި މަ ކުިރއެރުުވމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަންމެންބަރުންނަކީ 

 ގެންދާިއރު ވެސް ރިޔާސަތުން ފުުރޞަތު ދެމުން މި ގެންދަނީ މި  އަނެއް ބަޔަކު ތިއްބެވި ަބއެއް. އިހުތިޖާޖުކުރަމުން

ެއކީަގިއ  ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާތީވެ. އެަކން ފަރާތުން އެގޮތަށްމަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް  ،އުސޫލުން

ގެންދާނެ ވާހަކަ. އަދި ައޅަމުން އިގަތާ  ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުަތއް ކުރިއަށް އޮތްމަ .ދަންނަވަން

 އެްއގޮތަށް ކުރުމަށް  ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ގޮތަށް ތެޭރަގއި ކުެރެވންހުރި ވިދާޅުވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއި

އަދި  ވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑި  މަށްޓަކައި މި މަޖިލިސް ބަލަހައްޓައި ރައްކާތެިރކުރު

އެްއގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ  ިއގެން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ވާހަކަަދއްކަ  އެހެން ސަާލމަތީ ބާރުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަށް ވާީތވެ، ެއކަމުަގިއ ކަމަ އްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނެތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އި މަސައްކަ

ކަމެއް މަޖިލީހުގެ  ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ  ންނޫނުއަސާސީޤާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި  ،ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމަޖިލި

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި ވޭތުވެިދޔަ ފަހަށް ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ  އިރިޔާސަތުން ކުރުމުގަ 

ރޭަގއި މި މަޖިލީހަށް އަމާޒުވެފަިއވާ ގިނަ ކަންތައްތަކާ އަދި މަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދުވަސްތަުކގެ ތެ

ބައެއް ވާހަކަަތއް ބަެއއް ފަާރތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދަނީ، މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ިރޔާަސތުން ވަކި ގޮތަކަްށ ގެންދަން 

ތީ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާެއކީ ދަންނަވަން. ބޭނުންވާތީ ކަމުގައި ވެސް ައޑު ފަތުރަމުންގެންދާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އޮތް ތަނަކަށް ވާތީވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ 

މަތީން ކަމަށް ވާތީވެ، އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭނީ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރވޭނެ ގޮތެްއގެ

މުސްތަޤްބަލުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ކަންކަން ކުރިައށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ނަޑއެޅިގެްނ ބަހުސްކުެރވެން ހުރި ކަންކަމަށް މިހާހިސާބުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ންނަށް މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ކަ
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ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ ދުވަހުގެ ަމސައްކަތުން ވޯޓުން ނިންމާ 

ގައި. މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ  1:30ހިސާބަށް ގޮސްފައި ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. މި އައިޓަމު އޮންނާނީ 

ނޑައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް   ޔާ. މެދުކަ

 

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

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގައި އަެނއްާކވެސް ކުިރއަށް  ، 8މި ގެންދަނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު `. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން 

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުތައް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ށް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލުމަށް ދަންނަވަން މަޖިލީހުގައި ވޯަޓއިގެން ޗެކުކޮށްލުމަ

ކުރިއަށް ިދޔުމަށް. ފުރަތަމަ މި އޮތީ ުދވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭން ވޯޓުން ނިންމާ ިހސާބަށް ގޮސްަފއިާވ ކަންކަްނ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ވޯޓުން ނިންމުން. އަޅުަގނޑު މި ވަގުތު ހުރިހާ އި 

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއަުޅގަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ރާއްޖޭގެ ޤާިދވެހި، 2014/9މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުްނ ބަލައިގަތުމާގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



40 

 

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި

  ބަލައިގަތުމަށް ނެގުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު ، 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

. 47. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 40ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ފެންނަ ކަމަށް

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ  .2ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

. މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ 40ޖުމްލަ؛  .21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .40އަދަދު؛ 

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުަމށް ނިންމަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންަނވާލަން ކަމަށް. މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަާނރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު 2014/9 ރުގާނޫނު ނަންބަ

 .ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު  2014/9ގާނޫނު ނަްނބަރު  ނަތީޖާ.ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ  މި

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  .48އަދަދު؛  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގ85ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ނެތް. ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރަކު . ުނފެންނަ ކަމަށ43ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަދަދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 43ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

ޤައުމީ އެހެންކަމުން، މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަަވން. އާދެ! މި ބިލު  .43. ޖުމްލަ؛ 22

 ފޮނުިވްއޖެ ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންނަވަން. މަށް. ދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަ

މަލުކުރުމުެގ ގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަ 2އަދި  1ޢާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ، 2008/6ނަންބަރު 

މަލުކުެރއްވުމާމެުދ ގޮތަށް ޢަ ނިންމެވި  ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއިމުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއާވ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  2އަދި  1ާޢއްމު ަގވާއިދުތަާކ ބެހޭ ގާނޫުނގެ ޖަދުވަލު ، 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ޢަމަލުކުެރއްވުމާމެުދ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެިވ ގޮތަ

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތް. 

ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  .44ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  .48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި  ނެތް.ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛  ނެތް.ދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަ

. އެހެންކަމުން، މި 44ޖުްމލަ؛  .23ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .44ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބިލު ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  2013/14މިއަދުގެ އެންމެފަހު ވޯުޓ. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ށް ގޮތަ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޯރލްގެ ބިލު، ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެ 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު 

. 85ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މަޖިލީހުގެ .ދެއްވި ގޮތް ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފާސްކުރެްއވުމަ

. ނުފެންނަ 42؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ61ުހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. އަސި . 2ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 

ޓުެގ ވޯ .44. ޖުމްލަ؛ 23. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 44ރުންގެ އަދަދު؛ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަ ވޯޓުަގއި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލު ފާސްވެއްޖެ. ނަތީޖާއަކީ މި ބި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަޖިލީހުގެ ރިޔާސާތުން ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ެއއްބާރުލުންދެއްވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސތަކުަގއި ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި އަުޅގަ

 ކަންތައް ގެންދިޔުމަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


