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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިުރަގއި  މިދަނީ. ކުރިއަށް ގެްނ ކުިރއަށްމާޢީ ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުން ފެށައިތި`. ައޅުަގނޑުމެން ިމއަދު އިޖު

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ންަނވަނީ ަވިއކަރަދޫެވވަަޑއިގަރި ވެއަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ިމއަދު މި ބައްދަލުވުމުަގއި ަބއި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  ރިފާޢު،هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަ ޙްމަދު ނާޒިމް،މެންބަރު އަ

ރު މުޙައްމަދު މެންބަިއއްަޒތްތެރި އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ އަިދ  ރަޝީދު، މުއާުޒ މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އިްއޒަތްތެިރ މުލަކު ދާއިރާގެ ދެން  ންބަރު ޢަލީ ޝާހު،ތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެފުވައްމުލަކު އުއަދި  ،هللاޢަބްދު

ނޑު. އިތުރަށް  މް ނަޞީރު. މީގެމެންބަރު އިބްރާހީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަލުވުްނ ކުރިއަށް ދާއިުރގައި މިހާރު އަުޅގަ

އާ ބެހޭ އޮތީ އެންެމ ބިލެއް. އެއީ އާއިލާ ާބކީ މިކޮމިޓީގައި އިރުަގއި ށް އައި ތީ މިއަދާ ހަމައައޮ ބާކީ މި މި ކޮމިޓީގައި

އި. ވެސް މި ކޮމިޓީންވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރުެބހޭ ބިލުއާ ން އާއިލާބިލު. އެހެންކަމު

. ވަީނ، މަޢުލޫމާތުވަނީ ސާފުކުރެވިފަ ވެސް ންމުކުން ލިޔެކިއުހުރި ފަރާތްތަ ކަމާ ގުޅުންހުންނާނެ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން 

ޮގްސ  ޑައިގަްނނަވާ ގޮުތގަިއ ކުިރއަށްކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަމި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  ދެން އޮތީ މި

 ރިފާޢު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވާލުކުރަން.ލޯރ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާ ޙަގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ފް

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

، 2000/4ހުށަހަޅާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  އާދެ! މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. 

ރުަގިއ ާލއިބިުލގެ މާއްދާތަކަށް ބަލައިމި ތުަގއި އިރުަގއި ޙަޤީޤަލާ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙަށް ބަލައި އާއިާލއާ ބެހޭ

ބޮޑެތި  ހޭ މާ ބެ ކަމަށް. އެއީ މުދާ ބެހުމުގައި ސީދާ އެއާ މީގައި ފެްނނަ އަރާ ކަހަލަ ގޮތްތަކެއްކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުށު

ރި ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެވެސް ަފިއ ނެތީމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް މުދާވެލީތަކެއް މީގައި ލެވިތަފްޞީ

ންބޮުޑވުންތަކެްއ ބޭރުން ދިމާވުމުގަިއ އެބަހުރި ެއމީހުންގެ ކަމަޖިލީހުން ވަރެްއގެ ަޝކުވާަތކެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވެްސ އި އިުރގަފްލޯރގަިއ ވާހަކަދެއްކި  ތަކުގެ އަދި އެދުވަހުގެ މަޖިލިސްދާއިރާބެހޭ  . ހަމަ އެއާއެީކަގިއ ކަމާފާހަގަކޮށްފަ

ނޑިަވޅުަގއި ާވކަމަށް ކަންބޮުޑވުން ފާހަގަކުރެވިފައި  ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ އެއާއެީކަގއި ކަމާ ބެހޭ މިދަ

ނުޑ ހަމަ އެދެން  ވުޒާރާަތކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެްއ ކަހަލަ ކޮމެންޓް ިބާލ މި ެވސް މިހާރު ލިބިފައިވާީތ އަުޅގަ

އަިދ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި  ޓަކަިއ އެޓަރނީ މާތު ސާފުކޮށްލުމަށްތުން އިތުރަށް މަޢުލޫބެހޭގޮ

ބިލާ ބެހޭގޮތުން ކޮމެންޓް ފޮުނވާފައި އޮތް ފެމިލީ ކޯާޓއި އަިދ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްީރގެ މި ަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޅުއަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ  މަ ެއއާެއީކގައި މި ބިލަކީ މާ ގިނަ ހަ ބައްދަލުުވމެއް ބާވާލުން.ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި އަުޅގަ

މާއްދާތަކެއް އެކުެލވިފަިއވާ ިބލެއް ނޫންވީމަ ކޮންމެހެން ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ނުގޮސް ހަަމ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މައި 

 ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ަކމަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް ދަންނަވައިލީ. ުޝކުރިްއޔާ. 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު

ނޑުމެން މި ޚާއްަޞކޮށް  ނުޑ ެވސް މި ބިލު ުކަޑކޮށް ދިރާސާކޮށްލިއިުރަގއި ައޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވެރިކުރުމާއި އަިދ ބެހޭ ކަންތައްަތކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ތަބާެވގެްނ މިތިބި އިސްލާމްދީނުގައި ެވސް މި މުދާ އާއިލާއާމިފަދަ 

މިކަމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވާ ކަމަކަށްވުމާއި އެްއކޮށް އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ 

ނޑު އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ހަމަ ެމންގެ އިސްލާިމކް މިނިސްޓްީރގެ ބަހެއް ވެސް ިމކަމަށް ެއ ދަންނަވާލިހެން އަުޅގަ

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ހަމަ ، އެހެންވީމާހޯދާލުން. 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

މުަލކު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޞީރު ހުށަހެޅުއްިވ  ޢު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށްއަޅުަގނުޑ ވެްސ ރިފާ

ަކމަށް ފެންނާތީވެ. ޚާއްޞަކޮްށ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ  ލަން. ަވރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއްހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް

 އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަންވެގެން ހުަށހެޅުމެއް ކަމަށްވަންޏާ. ، އް ބޭނުންވޭ މިކަމަށް. ެއހެންވީމާލަފައެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑމެން ފާޢު ހުށަހެޅުއްވީ ރިهللا ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ޢަބްދުކުނު މިހާރު ދެންމެ މާފަންނު ދެ  ެގ މިހާރު އަުޅގަ

ތަކުން މި ދެންނެވީ ބެޭހ ފަރާތް ކަމާ އިލުގެ މަސަްއކަތް ނިންމުމަށް ޓަކަބެހޭ ބި ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް އާއިާލއާ 

ްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓެގ އެ ފީހާބެހޭ ކޯޓާިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ާއއި، އާއިާލއާ

އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ  މި ގަސްދުކުރަނީ މި ންކަމުން، އަޅުަގނޑު ްއވާ ގޮތަށް. އެހެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްދަލުކުރަ

ތުކޮެޅއް ވެސް ަވގުންމެކޮވަތު އަރުާވިއރު ނަށް ދަޢުވަތެއް އަުރވަން. މި ދެންނެވީ ބޭރު ބަޔަކަށް ދަޢުދުވަހަށް އެ ބޭފުޅުން

ންޏާ އެ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް. އަދި ވަހެއް ކަމަށްވަންނަ ދުދޭންޖެހޭތޯއާ އެއްކޮށް. އެހެންީވމާ، އެ ދުވަހަކީ މަޖިލިސް އޮ 

ނޑުމެންނަކަްށ ނޭނގެ ކިކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުގެ އެޖެން ކަމެއް ކޮން ދުވަސްދުވަހަކު ކަމެްއ  ހިނެއްޑާ އަުޅގަ

ދުވަހު  ކަމަށް މި ބަލަނީ މިއަންނަ ބުދަ އަޅުަގނުޑމެން މި ނިންމީ ޓެންޓެޓިވްކޮށް މިހާރު އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ން، އިތުރު އެްއވެްސ މުބައްދަލުކުރަން. އެހެންކަ އިްއޒަތްތެރި މެބްބަރުންނާ އިކުަރން ކޮމިޓީގަވަިއޓުއެ ބޭފުޅުންނަށް އިން

ނޑުމެން އްޔާ ކަމަށްވަނީވި  ވާހަކަެއއް ަދއްކަން ނެތް  މިހިސާބުްނ ނިންމާލާނީ މިއަންނަ ބުދަމިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން އަުޅގަ

ދުވަސް. ބާރީ  ބޭފުޅުންނަށް އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުން ެވސް ބާއްވާ ނަށް އެންދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެ

 ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު  ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! އްޔާ ޝުކުރި ނޑުމެންގެ މި ޓާ މިހާރު މެންދެން އަުޅގަ ރމް ފެށިގެންދާއިރުަގއި އަޅުގަ

މަން ބޭނުންާވ މެން ނިންމުގައި ައޅުަގނޑުރނެހެން މި ޓާއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާ 

ދެން ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް  .އަށްދާްނވީ ގޮތް ެއއީ ފެންނަން ޮއވެއްެޖްއޔާރިަލވާލައި ކުބިލުތަކާއި އަދި ޓައިމްޓޭބަލެްއ އެކު

ނޑުމެން މަަސއްކަތްކޮއެހެްނވީމާ، ެވސް ެއއްެޗއް ެނތް ވާހަކަ. ނެތިއްޖެއްޔާ އެޖެންޑާަގއި ަޖހާނެ އެއް ށްލާ ައުޅގަ

މެ ހަފްތާއަކު ައއިސްފައި އަދުތޯ ކޮންސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލަން ފަ ތައްތައްންކަ ޓިްވކޮށް ތަންކޮޅެއް ޕްރޮަޑކް

މުޤައްރިރަށް ކަަމށް ފެންނާތީވެ  ސޭހަވާނެއަނެއް ުދވަހާއި އަެނއް ދުވަހާ ނިންމާލާފައި އޮތިްއޔާ ފަމާދަންތޯ ނުނިންމައި 

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލި މި. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ހަމަ ރިފާޢުގެ  އާދެ! ފާހަގަކޮށްލައިފި އަންނަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަމުން ދެންމެ ޢަލިބެ އެ އަުޅގަ

މި ފެންނަނީ. ފަހަރުގަިއ  އި ކަލަންޑަުރންވަހެއްެގ ގޮުތގަ . އެ ދުވަހަީކ ސަރުކާުރ ބަންދު ދުެއއީ ދުވަސް ހަފްތާގެ ބުދަ

 ދިވެރި ކަންނޭނގެ.ދުވަހެއް ަކނަޑއަޅާފަިއ ޮއތުން ބުއް ވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ އެހެން ވެސް ބަންުދވެދާނެ. އެެހން 13
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