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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަހަރުެގ ދައުރުގެ މި މަސަްއކަތް ފަށަިއގެން ކުރިއަށްާދއިރުަގއި މިއީ މި  ކޮމިޓީގެ އަުޅގަނޑުމެން މިައދު`. 

 އޮތީ  ލުވުން ބާއްާވއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއިމި ބައްދައެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. 

ރުގައި އެންމެ ފަހު ދުވަހު ދެ ކަމެއް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު މަޖިލިސްގެ ދައުރު ނިންމާލިއި

ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ހޭ ބެ ލާއާ. ެއއީ ާޢއިެލވިފައަށް ޮފނުވައިކޮމިޓީބިލެއް ިމަވނީ އަނބުރައި  ހުށަހެޅުނު ވޯޓަށް

ރ ްށ ފޮނުވި ބިލެއް. ެއއީ ޖެންޑައޮތީ އިްއޔެ މަޖިލިސްެގ ފްލޯރއިން މި ކޮމިޓީއަ ގެނައުުމގެ ބިލު. ދެވަަނ ބިލަަކށް މި

ލޫމާތު އެހެންމެ މި ބިލު ދިރާސާކުރާނެ ނޫނީ މަޢު އެޅުާމއި ައދި ހަމަ ދެ ބިލުގެ ސުންަގޑި ކަނޑަ މި ބިލު.  އީުކއަލިޓީގެ

ބާްއވާީނ ންނާނެ ފަރާތްތަކަށް ކޮން ކަހަލަ ކޮމިއުނިކޭޝަނެއްތޯ ރާތްތަކެއް ނޫނިއްޔާ މަޢުލޫމާތު ގެފަހޯދާނެ ގޮތަކާއި 

ލީ. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ބާްއަވއި ންއިލައެކަމަށް އެ ދެ ޮޕއިންޓަށް ދަންނަވާލައި ެއކަމަށް ގޮެތްއ ނިންމަ

 ޞަތު އަުރވަން. އަށް ފުރުއަނާރާ

 

 ރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ ެއއްަކލަ ކުރީފަހަރު ވެސް އަުޅގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީން ވަރަށް ޝު !އާދެ

ގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް ތަޅުމަށް ގެންދިަޔއީ. ބޫުލކުރުންތަކެއް ށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޤަދެން ކޮމިޓީއަ ބޮޑަށް ވާހަކަަދއްކާފައި 

ލު އައިސްަފއި މިވަނީ. ގެންދިޔުމުން ވެސް ވަރަްށ ގިނަ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަާކިއއެކު އަނބުރައި ކޮމިީޓއަްށ ބި

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެބަ އުޅުްއވާ ވަރަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅުން ދެއްތޯ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ،އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ އެއިން ބޭފުޅެްއގެ ލަާފ ، ބޭފުޅުން ެވސް. އެހެންވީމާބަތްވާ ަތކަށް ނިސްޖަމުޢިއްޔާއަނެއްހެން ބަެއއް 

އަުޅގަނޑަްށ ، ކް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ. އެހެންވީމާވެސް ހޯދަން. ކުރީފަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ހޯދީ ހަމައެކަނި ިއސްލާމި

ނޑު ހަމަ ލަފާ. ައޅުގަފެނޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ެވސް ރާއްޖޭެގ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުެޅްއގެ 

ހަގަކުރެވޭ ދެ ބޭފުޅުން. އަދި ޢަލީ ޒާހިރު އެ ދެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ފާ ޚާއްޞަކޮށް ޝެއިޚް ޝަމީރު

ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ  އެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ގެންނަަވއި ޚިޔާލު ހޯއްދެވުން ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު، މާއެހެންވީ

 ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ށީގެމަނަފު

މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުެމން މި ބިލު ނިންމަން ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައުޅގަނޑަށް ފެނޭ 

 ސުންގަިޑއެްއގެ ގޮތުަގއި. ޝުުކރިއްޔާ. 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ދެ ބިލުގެ ޘްމާން ޢުލް ޖަމީ

 ލަން.މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނިންމައިލަން. ެވސް އަުޅގަނޑުެމން ތް މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަިދ  ނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއިބެހޭ ގާނޫ ޢާއިާލއާމިއޮތް ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި  އާދެ!

ކަނޑައެޅުމަށް ެއވަނީ ބިލުެގ ސުންގަިޑއަކީ ިމ ދައުުރގެ ިނމޭ އެންމެ ފަހު ދުވަްސކަމުަގއި  ޖެންޑަރ އީުކއަލިީޓގެ

 . 30 އެޕްރީލްދުވަހެއް، 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްސާއެއް ޭބއްވޭނެ ުދވަސް ކަމަށްވާީތ އެއީ އެންމެ ފަހުން މި ދައުރުގެ ޖަ. 27ލް ރީސުންގަޑިައކީ ެއޕް މި ދެ ބިލުގެ

ލެިވއްޖެ ކަމަްށ ން އެއަްށވުރެ ކުީރގައި ނިންމާއަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮށްގެއެއީ ސުްނގަޑި. އެހެންނަމަެވސް، 

އެހެންކަމުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ލެވިދާނެ.ނުވާލިސް ތަޅުމަށް ފޮ ރިޕޯޓް މި މަޖިވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރެއްވި ހަމައެހެންމެ އަދި  ހުށަހަޅުއްވައި ޘްމާން ލަނީ ދެންމެ ޖަމީލް ޢުމި ދަންނަވައި

ށް ވޯުޓ ކަމުަގއި ކަނަޑއެޅުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ ގެ ުދވަސް އެއީ ސުްނގަޑި އެޕްރީލް  27ސުންގަޑި 

މި ދެ ބިލުެގ އެއީ  އެްޕރީލް 27އެ ދިަޔއީ.  ގެ ސުންގަިޑ ކަނަޑއެޅިގެންމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ދެ ބިލުދެއްވު

ޤުން ފާސްވެގެން އެ ދިޔައީ. އީ ވޯޓު ެދއްވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާކަުމގައި ނިމިގެން އެ ދިޔަ ސުންގަޑި

އިތުރަށް  ލަން ބޭނުންވަނީ މި ދެ ބިލުގެތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާއިްއޒަ ެދންއަުޅގަނޑު އެހެންކަމުން، 

ކޮމިޓީން  އެހެންމެ ހަމައަދި ނެ ފަރާތްތަކާއި ޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ދެން ހަދާދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓއަށް މަ

 ރުޞަތު އަރުވަން. ބެހޭގޮތުން. ބާރީއަށް ފު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން ސުންަގޑި ކަނޑައަާޅއިރު ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން މިހާރު 

ލަން. އޭރުްނ ތާވަެލއް މިހާރު ވެސް އެކުލަވާ ރިއަށް ެގންދާނެ ގޮތުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެސައްކަތް ކުމި މަ

ލަން ފަސޭހަވާނެހެން ތަންކޮޅެއް ނިންމާ ކަތްކޮށްދިމާލަށް މަސައް އާމެން ސުންގަޑި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑު



  

ްއ އަުޅގަނުޑމެން ޕްލޭންކުރިޔަސް ޭއގެ ާމނަޔަކީ ެއ މީޓިންގއެއަދި އްޔާ. ދެން އޯގަަނއިޒް ގޮތަކަްށ ގެންެދވިްއޖެ

ހާރު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރްއ މިވެސް، ނޫން. އެހެންނަމައެއީ މައްސަލަެއއް ދެން ބޭއްވި ހިނގައިދާނެ. ނު

ްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ޖެިވއްކޮށްލެ ެކްއ އިންޑިކޭޓްޕްލޭންކޮށްލާފައި މީޓިންގތަްއ ބާއްވާނެ ުދވަސްތަ

 ޓިންގ ައޅުގަނޑުމެން ހަވާެނހެން މަންޑޭތޯ، ޓިއުްސޑޭތޯ ުނވަތަ ވެނިސްޑޭތޯ. ދެން ކިތަްއ މީގަނޑުމެންނަށް ފަސޭއަޅު

ައޅުގަނޑަށް  ެއއަށް، މިކަމުގައި. އެހެްނވީމާ އަދި ކިަތއް މީހުންނާއި އަުޅގަނޑުމެން ބައްދަުލކުރަންޖެހޭތޯ ބާއްވާނަންތޯ

ްއާޔ އްޖެލެވިަވއިގެން ިމއަދު ެއކަން ނިންމާހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަގުުތޮކޅެއް ދެއް 

ހަމަޖަްއސާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިއންތިޒާމު ކަންތައްަތއް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މުޤައްރިަރށާއި އަދި 

 ޝުކުިރއްޔާ.ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ނަށްއަލީަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެންމެން ގެއިހަ. ހަމަ އެ ފަސޭފަސޭހަވެގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޓަކައި ަވީނ ނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ބޭއްވުމަހުންނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު އާދެ!

އިން. މި  11:15އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ  9:30ދެ ދުވަހުގެ ވަގުތު. ހޯމަ ދުވަހުގެ  ހާއި، ބުދަ ދުވަހާމަންޑޭ، ހޯމަ ދުވަ

ހެންކަމުން، މި ދެ . އެފަކޮށްދެްއވާ މަޖިލިސްގެ ކޮމިޓީ ރޫމްތަކުން އެލޮކޭޓް ދެ ދުވަސް ވަނީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް

ންނަމަވެސް، ބިލުގެ ސުންގަިޑާއ ބާއްވާނެ ެދ ދުވަސް. އެހެ އް އަޅުގަނޑަމެން ާއއްމު ގޮތެްއަގއި ަބއްދަލުވުންތަ ދުވަހަކީ

ވުރެ ގިނަ ބައްދަލުވުންތަެކއް ބާއްަވންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ައވަހަށް އެއަށް ދަތުރުކުރާއިރުގައި ެއއަށްވުރެ  ށްހަމައަ

ގޮތަށް ޓައިމްޓޭބަލެއް ކަނަޑައޅާފައި އެކަން އިްއޒަތްތެރި  މެން ތި ވިދާޅުވިބާްއވަން އަޅުގަނޑުސްތަކުަގއި ހެން ދުވައެ

ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީެގ  ންލަންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާމެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނީ. 

އި ވަ ލު ގެންދަން ބިލަށް އަޙުލުވެިރވުމަށް ޓަަކއި ތި ޭބފުޅުން ބިބެހޭގޮތު ން ވެސް އަމިއްލައަށް ެވސް ބިލާބޭރު

 ފައި އޮތްލަ ޚިޔާލުފުެޅްއ ގެންނަން ކުރެވިއަމިއްކަމެކޭ. އެއީ ވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގއި  މުބައްލަަވއިލެްއވުން އެއީ މުހިއް 

ުދގެ މި ވަގުުތކޮޅު އަުޅގަނޑުމެން ހާމަކުރަން ފަސޭހަވާނެީތ. އެހެންކަމުން، މިއަވެސް ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް ެއކަމެއް 

މަ ލިޔުމުން އެދޭނެ ޚާއްޞަކޮށްލަމާ ހިނގާ މި ެދ ބިލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުކުރާނެ ފަރާތްތަކަާކއި ައދި ހަ

  ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނީ. . އެކަންތައް ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެފަރާތްތަކާ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ިއޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މި ދެ ގާނޫނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދަން، އޮޕީނިއަން މިކަމަށް 

ޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑަށް ެވސް ހަމަ ، 2000/4އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގާނޫނު ނަންބަރު ހޯދަން. 



  

ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ މިކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން 

މިއިން ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނަންޖެހެނީ ވެސް. އެީއ ސަބަބަކީ މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްާކ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ މިހާރު ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓ 

މަރުޙަލާ ނިންމާފައި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު ދެން އެ ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ޭއގައި ހުރެގެްނ 

ނެއްކާ އަނބުރާ އައިސްާދނެ. އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވެސް ވާން އެބަ ޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަްއ އަ

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ދިމާވެފައި ހުރުމުން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ 

ބޭފުޅުން ވެސް ގެނަުއމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން.  ނަޢީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އަދި އެނޫނަސް އެޫނން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް، އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ދީނީ ޢިލްމުވެރި ބޭފުޅުން 

ވެްސ އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ޭބފުޅުންގެ ލަފާ ހޯދުމަކާ ނުލާ މި ނިންމުމަކީ އެއް 

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކަންތައްަތއް ކޮްށގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ދެން ހަމަ އެއާ އެކު ޖެންޑަރ އީުކއަލިީޓެގ 

ބިލު އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ބިުލ މިހާރު ހަމަ އެއްކޮޅުން އަނެްއކޮޅަށް ެއއްކޮށް ިކޔައިފިން. ިކޔާލިއިރު ހަމަ ފުދޭވަރަކަްށ 

މަ ފާހަގަކުރެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ މި ރަނގަޅު. ައޅުގަނޑަށް ހަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު އެބަ ކުރެވޭ އިްއޔެ މި މަޖިލީހުގެ ބަޙުސްގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވުނު 

ންޑާ މިނިސްޓްރީ އަިދ އެނޫނަސް އަންހެނުންގެ ގޮތުން ެވސް. އެހެންވީމާ، ިމކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ޖެ

ތަކަީކ ޖަމުޢިއްޔާތައް އެބަ ހުރި. އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާމަސައްކަތަށް ތަރައްޤީއަށް ާޚއްޞަކޮށް މަސައްކަްތކުރާ ބައެއް 

ލު ކޮބައިތޯ މި ބަލާފައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ހަމަ ގެނެއްސަ، ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ބިލެއް، ޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓގެ ބި

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއްހެން ެއ ބޭފުޅުންގެ ޙިއްސާ ީމެގ 

ތަކެއް ތިބިއިރު ޖަމުޢިއްޔާތެރޭގައި ޮއެވގެން ނިމިގެން ދިއުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ެއޮގތަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަމަ ގިނަ 

ން ވެސް ދެތިން ޖަމްޢިމިއްާޔއެއް އަުޅގަނޑުމެން މިކޮަޅށް ކޮމިޓީއަށް ގެނެްސގެްނ އޭެގ ތެރެއިން ހަމަ އެންމެ ަމދުވެގެ

އެ ބޭފުޅުންެގ އޮޕީިނއަން މިަކމަށް ހޯދަން އަޅުގަނުޑ ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން މިއަުދ ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެކަމަްށ 

 ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު، ައޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން މި 

ގާނޫނުތައް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގަިއ މިވާ ދެ ގާޫނނަކީ ވެސް ހަމަ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އަދި އިތުރަށް މި 



  

ުކގައި ސާުފކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކަމާ ބެހޭ ކަންތައްތަ

މުއައްސަސާަތކުން. އެހެންވީާމ، މި މުއައްސަސާތަކާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި ކަންތައްތަކަކީ 

ވަަރށް ބޮޑު މެންޑޭޓެއް އޮންނަ ަކންކަމަށްވާތީވެ އެ ފަރާތުގެ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުެގ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ

ހަމަ އިރުޝާދާއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުން މީެގ ތެރެއަށް ިއންކޯޕަރޭޓުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ މި 

ގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމަށް ޓަަކިއ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ައޅު 

ކަމެއް. އޭގެ އިތުރަށް މިފަދަ ކޮންމެކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތަ އިން ަސއްަތ މުސްލިމު ޤައުމަކަށްވާީތ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަަކކީ ގާނޫނުތަކަްށވެގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްވުުމގެ ކުިރން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން 

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުގައި ެއްއވެސް ކަހަަލ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިތޯ.  އެބަ ޖެހޭ ދީނީގޮތުން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުުޙ އެކަޑަމީ އާއި އިސްލާމިކު 

ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ މިނިސްޓްރީގެ ރަޢުޔު މިކަމަށް ހޯދަން ވަކިން. މިދެންނެވި 

ގޮތުަގއި ދީނީގޮތުން މިަވގުތު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި މިފަދަ ކަންކަން ނިންމޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތިިބ 

ވަނީީކ މުއައްސަސާަތކަކީ މިއީ. އެހެްނވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ޚާއްޞަކޮްށ އެހެން ބޭފުޅުން ނުގެންނަން އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ނޫން އެއްވެސް ޙާލެްއގައި. ެއހެންނަމަވެސް، މި ފަރާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރަސްމީކޮށް މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިްނ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެްއވެސް ވަރެްއގެ ޚިޔާލު ތަފާތުުވންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވަނީނަަމ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުްނނަށް މި ގާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ރަޢުޔު ހޯދަން

ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންެގ 

ން. ދެން އިތުރަށް ވަިކވަކި އެންީޖއޯސްތަްއ، ލަފާ ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަްނ އެ ބޭފުޅު

ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް އެ ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހިލޭސާބަހަށް 

 ޖަމާޢަތްތައް އެބަ ތިބި. އޭގެ ތެރެއިން ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްުކރާ  ޖަމުޢިއްޔާމަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ 

ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުެމން ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ެއއީ ރަނަގޅު ކަެމއް. 

ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަެއއްގެ ިޚާޔލާއި މަޝްވަރާ ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުތައް ލިބިގެން ދިއުަމކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ 

 ަގއި ައޅުގަނޑު ެވސް ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގާނޫނުތައް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ހޭގޮތުން ބައްދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ދެތިން ބެބިލާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަނޑު މި ޖެންޑަރ އިކުއަިލޓީގެ

އް ކަމަށް .ޭއގެ ބޭފުޅުންނާ ައުޅގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލުމަީކ ރަނގަޅު ކަމެނަމެއް ހުށަހަޅާލަން. ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ

ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ވެްސ ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭެގ ލަފަޔާއި ިއރުޝާދު އަދި ޓެކްިނކަްލ  އަޅުގަނޑަށް. އެީއ މި



  

ށް ތަކަޖަމުޢިއްޔާއިތުރުން  އެސިސްޓެންސް ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ލަފާ މި ކުރެވެނީ ސަރުކާރަށް. އޭގެ 

އަދި މިނޫން ވެސް އަޅުގަނޑަށް މިހެން ދަންނަވާނުލެވި ހިނގައިދާނެ ވަރަްށ  އާކް ބަލައިލާއިރު ހޯޕް ފޯ ވިމެން،

ތަކާ އެއްކޮށް ރަނގަޅުވާނެ. ައޅުގަނޑަށް ޖަމުޢިއްޔާއެއް ވެސް. ވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުެމން އެ ޖަމުޢިއްޔާމުހިއްމު 

އި ބައްދަލުކޮށްުލމަކީ އެއީ ފަސޭހަކަމަކަށްވާނެެހން. އެއީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.ޭއ ހީވަނީ އެީކގަ

ޖެންޑަރ  ެވސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެފް.ޕީ.އޭއެން.ވިޔަްސ ޔޫ. ގޮތެއް . އެއީ ކޮންމެއިަތކާެއކީގަ ޖަމުޢިއްޔާއާއި 

ަތއް ޖަމުޢިއްޔާ، ދަ ަގވަރމެންޓު. އެހެންވީމާ ފޯރ ނޮޓްވިުތ ދަ ަގވަރމަންޓު. ޯވރކު  މިނިސްޓްރީ އާއި އެީކަގއި.

އެ ބޭފުޅުންެގ އިމްޕުޓަީކ ، އި. ނޮްޓ ފޯރ ދަ ަގވަރމަންޓު. އެހެންވީމާ ެއކީގަ  ވެސް މަަސއްކަތްކުރާނެ ސަުރކާރާ

ުތ ލަން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވަގުށްވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވެގެންދާނެހެން ހީވަނީ. ވަިކވަކިން ބައްދަލުކޮ

ކޮންމެހެން އޭގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމެއް. އެއީ ނުފެނޭ ނަގާފާނެހެން. އެއީ ަވކިަވކިްނ ބައްދަލުކުރުމުގެ ައޅުގަނޑަަކށް 

އެއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އެއީ އެއްކޮށް ޓީމާ އެއްކޮށް ބައްދަލުކޮށްލީމަ އެއްަބަޔކު އަނެއް ބަޔަކާ ފުށުއަާރ ސިޓިވިޓީ ސެން

އަުޅގަނުޑ ، އެހެންވީމާކޮށްދޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ައއުޓް ން ޕޮއިންޓްވަގުތު ކަމެއް ހުރިއްޔާ ވެސް އެތަނުން

ބެހޭ ބިލަކީ ވަރަްށ  ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފެމިލީއާ ލިޓީ ބިލަށް.އަ. ެއއީ ޖެންޑަރ އީކު އެގޮތަށް ލަފާ މި އެރުވަނީ

ބުން ހަަމ ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ، ދެން މެ ބިެލއް. ެއ ބިލުގެ ސަބަ ވެސްންސިޓިވް މުހިއްމު ބިލެއް. އަދި ވަރަްށ ސެ

ވެްސ، ިދވެހި ބަހުން ވެްސ މި ކިޔަނީ ޒިންދަީގއޭ. ޒިންދަީގ ހަމަ ފުނޑުފުނޑުެވގެން  ކުރުކުރުކޮށް ިމ ހިންދީ ބަހުން

ެވސް ހިނަގއިދާނެ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމެްއގެ ަސބަބުން މި ފުނޑުފުނޑުެވ  ރެނދުއަޅަިއގެން

ގާނޫނެއްގެ ަސބަބުން މީހެއްގެ ޒިންދަީގ، ، ކަަމކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ގެން ދިއުމަކީ އެީއކީ ރަނގަޅުރެނދުއަޅައި 

ބައެްއގެ ޒިންދަގީ ފުނޑުފުނޑުެވގެން ދިއުމަކީ. އަުޅގަނުޑމެން ގާނޫނެއް މި ހަދަނީ އެ ޒިންދަކީ އެ ފްރޭމެއްގެ 

ކުދިެވގެންނުދިއުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ މި ހިފަހައްޓާ އެްއކަލަ ބުނާހެން ކުދިތެރޭގައި ތަންކޮެޅއް 

އުޅޭ ޮޕއިންޓަކީ  ފެމެލީއާ ބެހޭ ބިލު އަދިެވސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލާލިއްޔާ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން މި 

ސަލަތަކަށްވުރެ ގިަނ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މައްއެ ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެ 

ގާނޫނުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ގާނޫެނއް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މިހާރަށްވުރެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޭއެގ  މާމައްސަލަތައް ދީމާވީ

ވެލިއުސްަތކެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އޭގެ އިމްޕެކްޓް ނުވަތަ ޭއެގ ނާތީޖާ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވާންޖެހޭނެ. ގޯސްެވގެްނ 

 .ނުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދެ ބިލެއް ހުށަހެޅިފަ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީއާދެ! 

މި މުޅި މަޖިލީހުން ވެސް އެންމެ ހަމަ ވޭތުވެދިޔަ ނިމިގެންދިޔަ ދައުރުގައި މި ކޮމިޓީން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތި



  

ބޮޑަްށ  ޓަަކއި ައޅުގަނޑު މުޤައްރިރަށް ވަރަށް . އެހެންވީމާ، އެކަމަށްއީ ގިނަ ބިލު ނިންމި ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުގައި މި

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގައި އެަބ  ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން

އްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ބިލަށް އިންނެވި. އި 

ންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ިއއްޒަތްތެރި މެ ،އަސްމާ ސައްކަތްކުެރވޭނެ. އެއީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން މަ

އިތުރަށް އަނާރާ ވެސް އެ އިންެނވީ.  އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ިގނަ އަދި އޭގެ އިންނެވީމަ

ނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ައންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތްތަކެއް އަުޅގަ

ވެްސ، މިސާލަކަށް، ޢާއިލާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިުލ  ކީތަށް އަރަނީ މިހާރު މި ދެ ބިލައަޅުގަނުޑ ހި ލިބިގެންދާނެ. ދެން

ައވަހަށް  މި ދެ ިބލަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަސްނުކޮށް ންޑާ އީުކއަިލޓީ ބިލު ވެސްދި ޖެވެސް އަ

. ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ. މުޤައްރިރު މި ކަންތައްތަކުގައި ވަަރށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުން މިނިންމާލަންޖެހޭ ދެ ބިލު

ޮބޑަށް ގުޅުން ހުރި ބިލެއް. އެހެްނވީމާ،  ބެހޭ ބިލަީކ ޙަޤީަޤތުގަިއ އަންހެން ކަނބަލުްނނާ ވަރަށް އާޢާއިލާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި މި ބިލު ލަްސނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވީހާ ައވަހަކަށް މީތި ފޯމިއުާލއެްއ 

ކަމަކީ ޖެންޑާރ އީުކއަލިޓީ ިބލަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ  އަނެއް މާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ދެންނެރިގެން މީތި ނިން

ހަމަ މަހާސިންތާއެއް ބާްއވަން.  އީއަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ބިލެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ މި

ށް އަމާުޒކޮށްގެްނ ތަކަޖަމުޢިއްޔާމި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ މުޅި ނެޝަނަލް ލެވަލް ފެންވަރުަގއި މަސައްކަްތކުރާ 

ވަރަށް މުހިއްމު އިމްޕުޓްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އީއަޅުގަނޑުމެން އެްއކަލަ ކުިޅަވރުގެ ބިލު ގެންދިޔަ ގޮތަށް. އެ

ކަމަށްވަންޏާ އަދި ލިސްޓަކަށް ވެްސ  ލިބިގެންދިޔަ ޙަޤީޤަތުގައި ޭއރުން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ހުޅުވާލައިފި

ލެއް ނުވާނެ ހޯމް މިނިސްޓްީރ މެދުވެރިކޮށް މިސާލަކަްށ، ުމޅި ނެޝަނަލް ލެވަްލގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އުނަދގު 

ތަކަށް ެވސް އިންަވއިޓްޮކށްލަނީ. އިންވައިޓްކުރުުމެގ ޖަމުޢިއްޔާތައް ބަލާފައި ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާޙަރާކަތްތެރިވާ ބޮޑެތި 

ންނަށް ފޮނުވާލަން. މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރީަގއި ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ބިލު ވެސް އެ ބޭފުޅު

ަގއި މިސާލަކަްށ، ހަފްތާއެއް ދެ ހަފްތާވަރު ބަދަލު މުގެއް ފޮނުވާަފއި މާދަމާ އެ ބޭްއވުހަމަ މިއަދު ކުއްލިައކަށް ސިީޓއެ

ވަރަށް  މަހާސިންތާއެއް ބޭްއވިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ށް ދިރާސާކޮށްލަން ވަގުތުދީަފއި ދެންއެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުަޑކޮ

ވީހާ ބޮޑަކަށް މި އެންޖީއޯތައް ހަމަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތްތަކެއް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނަޑށް ފެންނަނީ 

ޢާއިލާ  ވެިރކޮށް މަސަްއކަތްކުރުން. ދެންއަޅުގަނޑުމެން ބައިވެިރކޮށްގެްނ އަދި އެިކއެކި މުައއްސަސާަތއް ވެސް ަބއި

ރި މެންބަރު އަނާރާ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ހަމަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ހަމަ ބެހޭ ބިލު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިއްޒަތްތެ

ޚިޔާލާއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަަކފުޅު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ައޑުއަހަންވާނެ މިކަުމގައި. ދީނީ ގޮތުން މިކަްނ 

ހަމަ އިްއޒަތްތެރި  ީވ ވެސްއިންނެ އޮންނަ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިކަމުގަިއ ދީނީ ގޮތުން ހަަމ އެްއެޗއް ވިާދޅުވަން

މެންބަރު އަނާރާ. އެހެންވީމާ، އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަީކ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުާރ 



  

އަދި ޢާއިލާއާ ބެޭހ ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ފާސްވެގެން އަންނައިރު ދީނީ  .ވާހަކަެއއް. ވަރަށް މުހިއްމު ާވހަކަތަކެއް

ތުން ފުށުއަރާ ކަހަލަ ކަމެްއ ޮއވެގެން ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ރާއްޭޖަގއި ތިބި ހަމަ ެއކަށީގެްނާވ ގޮ

ޤާބިލު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ އަދި އޭެގ އިތުރަށް ވެސް މިާސލަކަށް، ައޅުގަނޑުމެން ފިޤްޙު އެކްޑަމީ އާިއ އިސްލާިމްކ 

ްށގެން މީތި ބިލު އަވަހަށް ނިންމުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. މިނިސްޓްރީއާ އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ބިލު ފޮނުވާނެ  އިއާދެ! މި ވަގުުތކޮޅު އަުޅގަނޑު ޚާއްޞަކޮށްލާފައި ިމވަނީ ބިލު ލިޔުމުން ކޮމަންޓު ހޯދުމަށާ

އެހެންކަމުން، އެކަންަތއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ޚިޔާލުފާޅުކުަރއްާވ ގޮތަްށ  ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށްލުމުެގ ޮގތުން.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި މެންބަރުންނަށްުވރެ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު  ންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންކުރަމުންގެ

އްކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ އެއަށްފަުހން އަލަށް ވާހަކަ ދަ .ތިއްެބވި އަްސމާ އަދި އަނަރާ އެދިަވޑަިއގެން

މި ފައިނަލް ކޮމަންޓެްއ ދީފަިއ  ްއވުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެންއެދިަވޑަިއގެންނެވި އެ ބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތު ދެ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. އަސްމާ ކުރިއަށް. ފަހު އަނާރާ ެދންއެއަށް ލަނާނަން. އެހެންކަމުން، އަސްމާނިންމާ

 

 ންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރާއި ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މި ބިލު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިޔަކަްސ 

އަރާަވޑަިއނުގަންނަވާތީ ައޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅީ ކޮންމެހެން ށްޅަކު ހިތްޕުޅަފަހަރެއްގައި ވެސް އެްއވެްސ ބޭފު

ނޭނގޭ އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ ިބލު ހުށަހެޅީ އަުޅގަނޑަށް ކަން  ންހެނުންގެ ޙައްޤުަތކެއް ހޯާދކަށެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު މިއަ

ގެން. އެހެންވީާމ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޙައްުޤ އިހާތަނަށް ލިބުނީ ބިލެއް ހުށަހަޅައިރާަދކުރެްއވީތީ މިهللا 

ންގެ ޙައްޤު އޮތް ނީ. އެްއވެްސ ހާލެއްގައި އަުޅގަނޑުމެން އަންހެނުހޯދަންވެގެން އަުޅގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ  ންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ. އެއީބޭނުމެއް ނޫން. އަ ށްއެކަންޏޭ ކިޔާކަ

ރަށް އެބައޮތް. ަބއެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ އެހެން ޤައުމުތަކާއި ޚިލާފަށް ހަމަ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ވެްސ ވަ

ހެްނނަމަވެސް، ަޙއްޤު ނެތެޭކ ހުރި. އެ އިތަންތަނުގައި ލެްކވެަފއި އެަބހުރި ކަންތައްތަެކއް ރަނގަުޅކުރަންޖެހިފަ

އިްއޔެަގއި ައޅުގަނޑުމެން ނިމުނު ފަހުން އެ  ލަކަށްދެން، މިސާ ؛ންއިއް ނުކުެމގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެގެނެއި ކިޔަ

އޭނަ ޮކންމެވެސް ޕްރައިމަރީއަކަްށ  ގެން ވަަޑިއގަންނަވާއި ޕަވަ އްކޮންމެެވސް ބޭފުޅަކު ބޯޑެއް ހި ،ދިމާވި މައްސަލައެއް 

ކުރަްއވަންޖެހޭނީ؛ އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާުލ އްލު ޙަޕާޓީަތކުން. އެކަހަލަ ކަންތައް  ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ޕްަރއިމަރީގައި

ެއކަހަލަ  އީޖެހޭނީ އެ ބޭފުޅަކު ައނެކަތީގަިއ. މިއްލުކުަރއްވަންޙަ ދަންނަވަނީ. އެކަހަލަ ކަންތައް  އަޅުގަނޑު މި



  

ކީ ކުދިުކދި ކަންތައްތައް ދެއްތޯ. އެ ޭބފުޅަކު ވެސް އެ ކުރިމަތިލެްއިވ ޕާޓީއެްއގައި އެހާ ގިަނ އަ ެއއީ ަކކީއިޝޫސްތަ

ނުޖެހި  ކޮަޅކަށް ަނމަ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހަމަ ެއއްވެސް މީުހންނަށް ވެސް އިތުބާރު ހުރި ދުވަހު މަސަްއކަތްކޮށް އެ

ްއާޔ ވަނީ ނަމަކާ އެހެނެއް ނުވީސް ދެއްތޯ. ެއއަްށވުރެން ސްޓްރޯންގެ މީހަކު އެތާނަގއި ހުރިއްޖެ ކަމުގައިއިތުބާރު ހުރި

އި ފާސްކުރާ ބިލެއްގެ ތެރެއަްށ ޮކންމެހެން މި މަޖިލީހުގަ އޮވެދާނެ ދެއްތޯ. އެއީކީނޫނީއްޔާ ކޮންމެވެސް ކަމެްއ 

މި މަޖިލީހަށް ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ދަކަށް ބާއްވާ މީހުން އެީއކީގެން އަުޅގަނޑުމެން ަވކި އަދައިލަ

އަޅުގަނޑު ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދެރަ ބަހެއް ދަންނަވަނީކީ ވެސް ނޫން. މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާއިރު މި 

ްސ އަުޅގަނުޑ ވާނެ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ ން އެންމެ ުދވަްސވި ީމހަކަށް ވެއިޖިލީހަށް އާދެވުނު މީހުންގެ ތެރެމަ

 މޯޓްވާްނ ކުރާނެ މަސަްއކަތުަގއިއެމީހަކު ހިތްވަރާ މަަސއްކަްތކުރާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ އެ މީހުން ޕްރޮ

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ވެސް އެހީތެރިވެާދނެ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި ވެސް މި ބިލަކަށް 

ިއއްެޔގަިއ މީހުންގެ  ނުލެވޭނެ ވާހަަކ ދެންނެވީ. އެއީ ނަކަށް ެއްއވެްސ ކަހަލަ ެއއްކަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން

ންސާުފ އިބޭ ގެން ނުވެްސ ވާނެ. ެއއީއި ތުން އަުޅގަނޑު މިެދންނެވީ. ެއއީ ލަކޮމަންޓްތަކާއި އެްއޗެހި ައއިްސ ހުރި ގޮ

އޮންނަންޖެހޭނެ ވަކި އަަދދުތަކަށް ކޯޓާ ހުންނަން. ހަމަ ިފރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަހމަ  ކަމެއް ެދއްތޯ. ެއއީ

އަޅުގަނޑު ޖަލްސާތަކަށް ދާއިރުގައި ެއކި ތަންތަނުގައި ބުނާނެ ތި ތަނުގައި ތިމަންނަމެން މި ހިސާބަށް އައިއިރު ކޯާޓ 

ންނަވަނީ، ދީގެންނޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކޯާޓ ދީފި ކަމަށްވަނީވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިތިބި ހަމަ ކެރިގެން މި ދަ

ން ދަށަށޭ މިދެންނެވީ. މިހާރު ނާދެވުނީކީ ނުއަންހެ ން ދަށަށް އެ ޖައްސާލެވުނީ. ދެންމިހާރު ތިބި ވަރަށްވުރެ އަންހެނު

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ هللا އަންނަ ފަހަރަކު ވެސް  މަޖިލީހަށް އެބަ އާދޭވެ. ދެންހަމަ ނޫން ދެއްތޯ. 

ގެން ގެނެސް އިން އެ ޚިޔާލުތަކާއި ެއްއޗެހި ހޯދަތަނުން ވެސް އަޅުގަނުޑމެމަސައްކަތްކުރާނެ. ބޭރު ަތން

ދަތުރުކޮށްގެން ވެސް ހޯދާނަން. އެ ބޭފުޅުން އެ  ށްވެގެން. ތަންތަނަންމަސައްކަތްކުރާނަން އަންހެން ބޭފުޅުން ގެންނަ

ކި ކޯާޓއެއް ީދގެން ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރަްއވާޭށ. އަނެއްހެން އެ ވިދާުޅވި ޮގތަށް އަުޅގަނޑުމެން ވަ 

ކުރަން. މިސާލަކަށް، މި ބިުލ ޑްވިދާުޅވި އެބަިއ މީގަިއ އިންކުލޫ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑާ ގުާޅ ވެސް 

ންތައްަތއް ކުރީމާ ވާެނ ފުރިހަމަވެގެންދާއިރުަގއި ޕާޓީަތކަށް ވެްސ ަވކި ޯކޓާެއއް ިސސްޓަމެއް ލެޭވ ގޮތަށް. ެއކަހަލަ ކަ

ދަނީ. އަންހެނުން އަމިއްލައަށް  އްލަައށް އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުން އަމިއްލައަށް ދަށަށްައޅުގަނޑު އަމި  އެްއޗެއް

ކަމަށްވަނީވިްއޔާ އެތަން ހުންނަންޖެހޭނެ ހަމަހަމަކޮށް. އަނެއް ކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނ  ކުރިއަރަން ބޭނުން

هللا ކިޔާ ވަރަްށވުރެ ައުޅގަނޑުމެން އަންހެނުން  ގެން އަންހެނުން ައންހެނުންއި ޖެހޭ ދެއްތޯ މިކަހަލަ ބިލެއް ހަދައެބަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާ ކުރީަގިއ މި ތިބީ. އަނެްއކޮޅުން މިާހރު މި ބިލު މިހާރު މިހެން މި އޮންނަ ޖެހެނީ ބައެއް 

ގެދޮރު،  ބައެއްފަހަރަށް ދަތިވާތީ. އެއީ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް އިްޤތިޞާދީ ކަންތައްތަކުަގއި ައންހެނުންނަށް

އްާސއި ގިނަ ފަހަރަށް މި ހުންނަނީ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި. އެހެންވީމާ، ލޯނެްއ އެއްޗެ ކޮލެޓްރަލަށް ދޭނެ 



  

 ނަގަންވިަޔސް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދަތި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި

ރު މިސާލަކަށް މިހާ ދެން ނާއި ން އެހީވުުމގެ ގޮތުންއިތަކު ެތރެޖަމުޢިއްޔާކި ވިޔަފާރި ންނާ ެއކިއެ އިބޭންކުތަކުގެ ތެރެ

އެ އޮންނަ ކަންތައްތަކުގައި ެވސް އަންހެންނަށް އެހީތެރިވުމަށް. އަންހެނުންނަށް  ދެން އާދެ!؛ ދެން، އެ އޮންނަނީ

އޮފް ނަމަވެްސ ބަެއްއ  ލިބޭ އަނިޔާ ެއއީ ހަމަ ީޓވީތަކުންނާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ އަނިާޔ ލިބޭ ތަން. ަވން

ތަންތަނުން އެންމެންނަކަށް ލިބޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ގާނޫނީ ސިފައެއް ގެންނަްނ 

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ބޭނުން އެ ނީ. ޅުގަނޑުމެން މި ބިލު މި ހުށަހަޅައަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޓގެޓަީކ ދަންނަވަްނ ވެސް މަހާސިންތާ ބާްއވާއިުރގައި ވެސް ލައްވާ  ބައްދަލުކުރާ ބޭފުޅުންނަށް

ވެސް އެ ޓާގެަޓށް ހިފަހައްޓަވާ ދެއްވާށޭ. އެެހންނޫނިއްޔާ ވާނެ އެްއޗަކީ  ތޯ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން، އެ ބޭފުޅުންއިކޮބަ

މިއެއް ނުހިނގިއޭ. އެހެންވީާމ،  .ހުށަހެޅީމޭތިމަންނަމެން މި ވެްސ ބަދުނާމުތަކެއް ވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން އަެނއްކާ

ނުދާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އެްނމެން ވެސް އެންމެން އެމީހެްއގެ އަމިއްލަ ސެލްފް ނުލަިއ  ނަދެންފަހަރަކުން ތިމަން

 ޕަބްލިކް ސެލްފް، ޕަބްލިކަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރަްނވީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ވަރަށްޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު އަާނރާއަށް، ދެން ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ދީފައި އަުޅގަނޑު ިނންމާލާނަން. އެހެންކަމުން، 

 އަނާރާއަށް ދެން ެއއަށްފަހު ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ

މާނު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޘްޢުހަަކ ދައްކާއިރު ދެންމެ ޖަމީލު ނޑުމެން ދެ ބިލެއްގެ ވާޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭ. މަހާސިންތާއެއް ބޭްއވުން. ބޮޑު ބަްއދަލުވުމެއް ބޭްއވުން. މީެގ 

ދުން. އެގޮތަްށ ބާއްވަންޏާ އަުޅގަނޑަްށ ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ޚިޔާލު ހޯ އަސްލު މަޤުޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ ވީހާ

ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭެގ މަޝްހޫރު ދެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިައކު މި ކޮމިޓީއަްށ  ފެނޭ ހަމަ ކުރިން އަޅުގަނުޑމެން މި

މަޢުލޫމާތު ހޯދާލަން. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މި ހާޒިރުކުރަން 

ހަަމ  .ޫޔ، އެއީ ނޭޝަނަްލ ޔުނިވަރިސޓީންނާއި އިސްާލމިކް ޔުނިވަރސިޓީންނާއި، ދެން މީގެ އިތުރުންއެމް.އެން

ން ހަމަ ޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުފަދަ ބޭފުޅަކާއި، ދެން މިގޮތަށް އެކި ތަންތަނުން އިމަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ތެރެ

ލު ވެސް އޭރުން ލިބިގެްނ ދާނެ ެއއް މަޖިލީހަކުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ދީީނ ޚިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ގެނެްސ ހަމަ އެ 

 ނާބޮޑަށް ނުކުންނާނެ މައްސަލަައކީ ދީނީ، އެްއވެސް ދީ ދެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ މި ބިލުގައި ހަމަ އެންމެ

 ،ހެންވީމާއަލިޓީ ބިލުގައި ވެްސ. އެބެހޭ ބިލުގައި ވެސް ޖެންޑަރ އިކު އިލާޢާރާ ކަމެއް މީގައި އެަބޮއތްތޯ މި ފުށުއަ



  

ތައް ވެސް ޖަމުޢިއްޔާމިގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ ެއގޮތަށް ގެންަނވާއިރު ދީނީ ަތފާތު 

ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން  ޢީއި ދީނީ ކަންކަމުގައި ވެސް ފަރުގެނައުމަށް ެއއް ބަޔަކު ނުގެެނސް. އެއީ އަސްުލގަ 

ބޭބޭފުޅުންގެ ވެްސ  ތޭކަ އަހަރެްއ ކުރިން ހަމަ އިމާމު ޝާފިޢީ، އިމާމު މާލިކު، މިއެބަހުރި. ހަމަ މީގެ އެަތއް ސަ

މައްސަލަތަކުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު މިގޮތަށް  ޢީޚިޔާލު ތަފާތުވުން އެބަހުރި ފަރު

ތަކަށް ނިސްބަތްވާ، އަިދ ޖަމުޢިއްޔާކުރުގެ ބޭފުޅުން ހަމަ ތަފާތު ވެސް ތަފާތު ފި މަހާސިންތާއެއް ބާއްާވއިރު ީވހާ

އިތުުރން ހަމަ އަޅުގަނުޑ ެވްސ  އެމް.އެން.ޫޔ، ައއި.ޔޫ.އެމް، މީގެން ެވސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ގެނައުން. ދެން ީމގެ

އިުތރުން ހަމަ އަންހެނުންނާއި  ހަމަ ތާއީދުކުރަން ބައެއް ައންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަަސއްކަތް ކުރާ އަދި މީގެ

 ތަުކގެ ބޭފުޅުން ވެސް ާހިޒރުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޖަމުޢިއްޔާކަްށ މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއް ސް ޙައްޤުތަފިރިހެނުންގެ ވެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު 

ކަްނނޭނގެ. އެ މިއަށް ަގޑި  ސްކުރުމެއް ނޫންޙުބެހޭގޮތުްނ ބަ އޮތީ މި ބިލުތަކާ މިގަނޑުމެން ކުރިމަތީ އަޅު

ކަންނޭނގެ. ެއގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެންެމ  ގޮތަކާއި ދޭތެރޭަގއި ވާަހކަދެއްުކން ކަނޑައަަޅއި މި ނިންމާނެ

މެން ވަރަކަށް މަސަްއކަތް ކޮްށގެން ނިންމާލަން ޖެހިފައި ފުރަތަމަ ވެސް ކުީރގެ ދައުރު ނިންމާލިއިރު ވެސް ައޅުގަނޑު 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އޭަގއި ހަމަ  އޮތް ބިލެއް. އޭގެ މާބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ހުރި

 ށް ފެންނާތީކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުޑަ ދީނީ ބައެއް ކަންތައްތައް އޭގެ ފުށުއަރާ

ކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޑުޖަްއސާލަން ޖެހުނީ. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އިންިޑވިޖުއަްލ ަވކި 

ޢިލްމުވެރިން ގެނައުުމގެ ބަަދލުގަިއ މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ޙައްލުކޮްށ މަދުކުރުމަށް ަޓކައި ފިޤުޙު އެަކޑަމީެއއް 

ންވީމާ، ފިޤުޙު އެަކަޑމީގެ ބޭފުޅުންނާއި، އިސްލާިމކް މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުން އިންނަނީ. އެހެ ހަމަޖައްސާފައި މި

ތެޭރަގއި ހިމެނިެގންހެން ދާނީ. އެހެންވީމާ،  ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މުޅި އެންމެންގެ ަރޢުޔު އޭގެ

މަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމަކަށް ފުރަތަ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެންމެ އާއި އިސްާލމިކް މިނިސްޓްރީއާ ފިޤުޙު އެކަޑަމީ

ބެހޭ ބިލު ނިންމާލަން. އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ަވރަށް ފަސޭހަކޮށް އެކަން  އިލާއާޢާ ކަންނޭނގެ  އަމާޒުކުރަްނވީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެހެން. އެ ދެފަރާތާއި ވާހަކަަދއްަކއިގެން އިންިޑވިޖުއަލް ަވިކ ބޭފުޅުން ގެަނއިމަ މީަގއި 

ގޮްތ ވެްސ ތަފާތުވޭ.  ވަރަްށގިނަ ފަހަރުގައި އެިކ ބޭފުޅުންގެ ރަުޢުޔ ތަފާތުވެ، އެކި ބޭފުޅުން ެދކޭދިމާވާގޮތަީކ 

އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުގައި ފިޤުޙު އެކަޑަމީ އަންނައިުރގަިއ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެންގެ، 

އިންނަނީ.  ދާެނ ގޮތަކަްށ ެއކަން ބައްޓަންކޮްށފައި ެވސް މިތެރޭަގއި އެކުެލވިގެން ގިނަ ޢިލްމުވެރިންެގ ރަޢުޔު އޭގެ 

އޮންނީ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އެ ބިލު ނިންމާލަން  އެގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަޑަމީ ނަްނގަވާަފއި ެވސް އެ



  

ލިައސް، ން ފޮނުވާމެންޓަކަށް ައުޅގަނޑުމެފަރާތުގެ ކޮ ފަރާތަށް ފޮނުއްވާަފއި އެ ވީހާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލު އެ

 އަދި އެބޭފުޅުން ގެންނެިވައސް، ައޅުގަނޑުމެން ގެނަުއމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެ 

ބޭފުޅުންނަށް ބިލު ފޮނުވާފައި އެބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް އޮިތއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާލަެދއްވާނެހެން. އޭރުން 

ބޭފުޅުން ގެނައުްނ  ފަހަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަން އޮތް ުސވާލެއް އޮތިްއޔާ އެ ން އޭގެއެކަން ނިމިގެންދާނެހެން. ދެ

އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން އޮީތ ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިަލކީ ަހމަ ފުދޭވަރަކަށް ވަިއޑުކޮްށ ައޅުގަނޑުމެން ވާހަަކއިން، 

އްސަލަތަަކކާއި ުގޅޭ ކަމަކަށް މި ޖެންޑަރ ގޮތެްއަގއި މީ ދީނީ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް މުޖުތަމަޢުގެ އޮތް މަ މައިގަނޑު

ތެެރއަށް ފުށުއަާރކަމެްއ ދިމާވިޔަސް ބޮޑަށް ެއއީ  އީުކއަލިޓީ ބިލަކީ މި. ދެްނ ދީނީ ބައެއް ކަންަތއްތައް އޭގެ

ބެހޭގޮތުން ވެސް ޖެންޑަރ  ދީނީގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް އިޖުތިމާޢީ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އޭތި ައންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ

ބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ގެނެްއަސ  ސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކަމާމިނި

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ާބއްަވިއގެން ތިކަން ުކރަންވެއްޖެްއޔާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ވެްސ 

ަހރު ނިމިގެންދާއިރު ވެސް ތިަކންނުވެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައުރު ނިމިގެން ނޫނިއްޔާ އަދި މިއަ

ބެހޭ އިދާރާތަެކއް އެބަހުރި މިކަމަށް އެހީތެިރވާ. ޫޔ.އެން.އެފް.ޕީ ެވސް  އޮންނާނީ. ހަމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަމާ

މަސައްކަެތްއ  ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ެއީއ. ދެން ހޯޕް ފޮރ ވިމެން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެމީހުންނަކީ މިކަހަލަ

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް އެ މަޝްވަރާކޮްށ  ން. ދެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާމާބޮޑު އިންވޯލްވްމެންެޓއް އޮްނނަ ބައެއް ނޫ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ެއކަން ނިންމާލެއްވިްއޔާ ައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ފަސޭަހާވނެހެން. އެހެންވީމާ، ވީހާ 

ަހކަ ދިގުުނކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތާވަލެްއ ކަނަޑއަަޅިއގެން މިކަން ނިންމާލެވިއްޖެްއޔާ އަވަހަކަްށ ައޅުގަނޑުމެން ވާ

 ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ.  ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިލާއާޢާޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މަކަށް އަބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. ފުރަތަމަ ކަ ވަރަށް

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙަކީ ދެ މާއްދާއެއްގެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ ިއޞްލާޙެއް. އެހެންކަމުން މިއަދު ތި 

އާއި ިއސްލާމިްކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާުލގެ އަލީަގއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އަދި ފިޤުޙު އެކަޑަމީ

ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު އަޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީއަށް ގެނެސްގެން ވެްސ  ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓު ހޯދައި އަދި އެމި މިނިސްޓްރީއާ

 ވެްސ އަވަހަކަށް. ދެން އަނެއް  ހޯދައި، ހޯދުމަށްފަހުގައި މި ބިލު ނިންމާލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަްށގެންދާނަން ވީހާ

ހެންކަމުން އެ ބިލަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ކަމަކީ ޖެންޑަރ ީއކުއަލިޓީ ބިލަކީ ހަމަ ފްރެޝް ބިލެއް. އެ

 ޚިޔާލުފުޅު މިހިރީ ބައި ދުވަހެއްގެ ނަމަެވސް ނޫނިއްޔާ މަާހސިންތާއެއް ާބއްވާލަން. އެކަުމގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއް 

އެހެންމެ  ހަމަ އާއި އަދި ޢިއްާޔެއއް ކަުމގަިއވާ ޫޔ.އެން.އެފް.ޕީއާއި އަދި ބޭުރގެ ޖަމު ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ



  

ބައި ުގޅިގެން އަދި މަޖިލިސް ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މަހާސިންތާއެއް ރާވާނީ.  3އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މި 

ހުރި ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްތަކަށް ދަންނަވާނީ. ދަންނަވައިގެްނ ގެނެސް ހަމަ ކުޅިވަުރެގ  ރާވާފައި ކަާމއި ގުޅުން

ގަނޑުމެން ހަމަ އެއް ދުވަހުގެ މެންދުރު ކުރީަގއި ނޫނީ މެންދުރުފަހުގައި ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިަޔގޮތަްށ އަޅު

ޮގސް ނިންމާލެވިދާނެ. މިއަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވިދާނެ. އެހެން

ތްތަކަށް މިއަދު ލިޔުމުްނ މަޢުލޫމާތުގެ ައލީގައި އަުޅގަނޑުމެން އެ ަފރާެދއްިވ ތިފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުަތކާިއ އަދި 

ފަރާތަށް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުވާަނން. ނިންމާލަމުން ވެސް  ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ފޮނުވައި ައދި ހަމަ ބިލު އެ

ވެރިވުމުގެ ގޮތުން ބިލު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ލުރި މެންބަރުން ވެސް ބިލަށް އަހުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިްއަޒތްތެ

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ވަަޑިއގެންދެއްވީީތ ހުރިހާ  ލުެގ ކޮމެްނޓުތަކަށް ަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް. ވަރަށްބައްލަަވއިލަްއވާ ބި

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ޓަށް ވެސް ވަރަށްރެޓޭރިއެްސ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެސކްބޭފުޅުންނަށް. މީޑިއާއަށް ވެ 
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