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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއްކޮށް ައޅުގަނޑު މި އެއާ ށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމުން ެދއްވި ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަވަަޑއިގެން

ވަގުތަށް އޮތީމަ. އެްއ  މިކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގިއ ކުރީ ދެސްތުލަން މިއަދު ގަކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ

 .2008/2ިއ ފާސްވެގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ައއިސްަފއި އެަބއޮްތ ގާނޫނު ނަންބަރު ތެރޭގަކީ މިދިޔަ ހަފްތާ ކަމަ

ނިންމާނެ ސުންގަޑިެއއް ކަނޑަެއޅުން ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތް  އާއެއީ ަވޒީފާ

އެއީ ެއއް ކަންަތއް. ދެވަނަ ަކމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިާލނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަުހ ވެސް ވަނީ މި ކޮމިޓީަގއި 

ށް އި ބޭރު ފަރާތްތަކަކަހޯދުމަށް ޓަކަ ތުބެހޭގޮތުން އެ ބިލަށް މަޢުލޫމާ ބިލާޖެންޑަރ  ،ކޮމިޓީއަށް އަިއސްފައި އޮތް ިބލު

ވެްސ  ސްގެން ވީހާގެ މެންދުރު ކުރީގައި ާބްއވައި ގެނެދުަވހެއް ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން ސެމިނަރއެއް ގޮތަށް ެއއްދަޢުވަތު

އެ ފަރާތްތަކަށް ، ބައިވެރިެވވަަޑއިގެން. އެހެންވީމާކުރުންތަކެއް ާބއްަވއި ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގިނަ ޚިޔާލުފާޅު

ޚިޔާލުކުެރވެީނ ތެެރއިން ލުމާއި އޭގެއެ ފަާރތްތަކަށް ބިލު ފޮނުވައި އެހެންމެ ކޮމެންޓަށް އި ހަމަ ނުމާމިހާރު ދަޢުވަތު ދި

މިހާރު ޚިޔާލުކުރެވިފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އެހެން ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލައިލާަފއި އެކަމަްށ 

ލަނީ ކުރިްނ ބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވާމެން ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންތައްޔާރުތޯ ނޫންތޯ. އެހެންކަުމން، 

، ސުންގަިޑއަކަށް. އެހެްނވީމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ  ފާއާމި ދެންނެވި ވަޒީ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި ާތއީދުކުރެްއވީަމ އަޅުގަނޑު ވޯަޓކަށް އަހައިާލނަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޘިމް 

ްނ މަސަްއކަތްކުރަ، އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްތައް ނީ އިލަމުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ނިންމަން މަސައްކަތްކުރުމަށް. މެންމިހާރު ހުރި ބިލުތަކަށް ބަލާިއރުގަިއ މި ބިލު މި ދައުުރ ނިމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ލް ޕްރީއެ 27 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަޞީރު.

 

 ދެއްކެވުން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

 ޝުކުރިއްޔާ.ން. ޅި ތާރީޚަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަކަނަޑއެ  ލު ނިންމުމަށް ޓަކައި އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބި



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަަސއްކަތްކޮްށ ބެހޭ ބިުލގެ ސުންގަިޑއަކީ  ހެންކަމުން، ދެންމެ ވަޒީފާއާއެ ނެތް. ތުރު ގޮތެްއ ހުށަހެޅިފައެއްއި އާދެ!

ނަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންއެންމެ .ފަހު ގަޑިއަކީ މި ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްއެންމެނިންމާ 

 ޑި ކަމަށްިމ ބިލުގެ ސުންގަ ،މި ގަީޑގެއެއީ ލް. އެހެންކަމުން، އެ ދުވަހަކީ ޕްރީއެ 27ތާވަލުން މި ފެންނަނީ 

 ތް ކައް މަސަ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ވޯޓު ެދއްުވމަށް ދަންނަވާލަން. ަވޒީފާއާ ރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ިއއްޒަތްތެ 

ފަހު އްވީ މި ަދއުުރގެ އެންމެޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެ ހުށަހެޅު ތް ނިންމުމަށް ިއއްކަޙުގެ ަމސައްލާއިޞް ،ނިންމުމަށް

ިއޞްލާޙު ޭއގެ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ދުވަސް ކަމަށް. އެީއ ވަޒީފާއާ ދުވަހަކީ އެ ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ނިންމާ

 ބިލު އޮތީ އަދި އައިސްފަ. އެއީ ވަޒީފާއާ ެބހޭ ގާނޫނަށް. އެއް  ފާއާރިއަށްދަނީ. ވަޒީސުންގަޑި ކަނަޑއެޅުން މިހާރު މި ކު

ވާފައިވާ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އެއް ހުށަހަޅުއްންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ބެހޭ، ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެ

 ޅުއްަވއި އަނެއް ެމންބަރަކު ތާއީދުކުރަްއވާފައި މިމެންބަރަކު ތާއީދުކުރަްއވައި ައނެއް މެންބަރަކު، އެއް މެންަބރަކު ހުށަހަ

އެހެން  އްާޔ ދެން އިތުރު އެ ުދވަހާ ހަމައަށް ނުނިިމއްޖެ ލް ކަމަށް. ދެން ޕްރީއެ 27ގަިޑއަީކ މި ބިލުެގ ސުން  އޮތީ

ގަންަނާވ ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަީކ އެ ުދވަހަށް ނިންމުން. އެހެންކަމުން، ފެނިވަަޑއި ސުންގަިޑއެްއ ހަދާނީ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެގެްނ  ުޕޅު ހިއްލަަވއިލެްއވުމަށް. އާދެ!އަތް މިހާރު. އާދެ! ލަންކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަންނަވާގޮތަ

ގާނޫނަށް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާުޙެގ  ބެހޭ އީ. އާދެ! އެހެްނވީމާ، ވަޒީާފއާއެ ދިޔަ

ަކމަށް މިހާރު ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ދެން ދެވަނަ އެްއޗަކަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ކުރީ ލް ޕްރީއެ 27ސުންގަިޑއަކީ 

ެއއް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ ރެްއވި ފަދައިން ކުޚިޔާލުާފޅު ބަރުރި މެންވުުމގައި ިއއްޒަތްތެވަހުގެ ަބއްދަލުދު

ންކަމުން، މިވަނީ. އެހެ ން ފަށާފައިރުތައް ވަމުންދާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާނޫނީ މަހާސިންތާސެމިނަރެއއް ދުވަހެއްގެ 

ޯތ. އެހެންކަމުން، މިކަމަށް މާރިުޗާވ އާދީއްތަ ުދވަސް އިނގޭ 13ޑޭެޓއް ކަމަްށ މި ބަލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން

ގުޅުން ހުރި  ޭބފުޅަކާއި މިކަމާ ޔާސީ ޕާޓީައކުން ވެސްސިަފއި އޮތީ ކޮންމެ ކުރެވިޚިޔާލު ރުށް މިހާއަޅުގަނޑުމެންނަ

ފް.ޕީ.ޭއގެ ރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެން.ޖީ.ޯއެއްއ ކަމަށްވާ ޔޫ.އެން.އެއިތުކުން ބޭފުޅުންނާއި އަދި އޭގެ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަމުޖަ

އާިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި، މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ރ މިނިސްޓްރީބޭފުޅުންނާއި، ޖެންޑަ

ންމެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހެ ފީހާއި އަދި ހަމައެރނީ ޖެނެރަލް އޮތަމައިނުން އެޓަބައިވެިރެވގެން ބާްއވާ ގޮަތކަށް. ފުރަ

ޅުންނަށް ފުބޭ ހާޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ބައިވެރިެވަވޑަިއގަންަނވާ ހުރިބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ހުރިހާ އިއް

މި ، ނޫނަކަށް ހަދަންޖެހުނީއާ. އެހެންވީމާންތޯ ގާފުކޮށްދޭނީ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތާއި މި ބިލު ކީއްެވގެސާ

. އެހެންކަމުން، މިހާރު ެގންދާނީކުރިއަށް  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ފްލޯރ ހުޅުވާލަިއގެން ކަންތައްތައް 

ެވްސ  މަށް ޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިްސޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށްރަޢުޔަކަށް ބަލައިލުމީގެ އިތުރަށް އަދި ހަމައެހެންމެ ދީނީ 



  

ކަމަށް  ންގެ އިޒުނަ އޮތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިންަވއިޓްކުރުމަށް ވަނީ. މި ހުރިހާ ފަރާތް

 13، އެހެންވީމާއަށް. ކޮށްލާނަން އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެްނޓްސްމި ބިލު މިތަނުން ބޭރު ވަނީިވއްޔާ ިމއަދު އަުޅގަނޑުެމން

ިމ ، ރުެވގެން. އެހެންވީމާތަްއޔާ ވަަޑިއގެންނެވޭނީ އިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސްވާ ހު އަުޅގަނޑުމެން ބާއްވަވަނަ ދު

މި ގެންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް  އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން އަދި ހަމަ އްތޯއާޑޭޓަކީ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޑޭޓެ 

 ޞަތު އަރުވަން. ޘްމާނަށް ފުރުޖަމީލް ޢު އިންަވއިްޓ ކުރާނެތޯ؟ ްއވެސް ބޭފުޅަކަށްއެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ފުށީގެމަނަ

ހަކަްށވުރެ . އާދީއްަތ ދުވަދުވަހަކަށް، ހޯމަ ދުވަަހށްއާީދްއތަ މި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ 

ޢިއްޔާތަކުަގއި ޖަމުމި ގޮތަކީ ެއއްކަލަ ެއއީ ވާ ްއޔާ. ލެވިއްޖެހޮނިހިރު ދުވަހަކަށް ހަދާ ެއްއކަލަ ނީ ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވަ

މަޤާމުތަކުަގއި ސަުރކާރުގެ އެިކއެިކ ެއއްކަލަ ގިނައިން އުޅޭނީ ވެސް އެްއަކލަ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަަސއްކަތްތަެކްއވީމަ 

ންމެ . ެދން އަނެއް ކަމަކީ ދެއޭގެ ނަންބަރތައް އްޔާ ރަނގަުޅވާނެހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހެދިއްޖެ .ހުންނާއުޅޭ މީ

ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ ޓީތަކުން ވެސް ަބިއެވރިވާ ވާހަކަ. ިސާޔސީ ޕާ ޅުވީމެންނު އެްއކަލަވިދާ

ދެން ލު ޕާޓީތައްތާ ތަމްސީލުކުރަނީ އަސް މި ވާގޮަތކީ އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުން އީއަސްލު އިންަވއިޓްކުާރކަށް. އެ 

 ދެން  މަ ވާނެ ގޮތަކީ ީމގައި ދިމާވެދާނެ މަްއސަލައަކީ އެތާ އެތެޭރގައި ވެސްިއއެކު ގެނައިސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ .އެހެންވީމާ

، . އެހެންވީމާމާ ސިޔާސީވެ އަސްލު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަހަލަ އިންޕުޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ

ވަންޏާ ވަކިްނ  މީޓްކުރާ ކަމަށްސީ ާޕޓީތަކާއި އަުޅގަނޑުމެން ސް ޙާލެއްަގއި ިސޔާއަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ެއްއވެ 

 . ގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެގެންނާަކށް އަޅު ެއއްކޮށް ެއން.ޖީ.އޯތަކާ . އެކަމަކުބައްދަލުކޮށްލަންވީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށް ފެންނަ ގޮުތގައި ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު މި އަޅުގަނޑަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާެދ!

އަުޅަގނޑަށް ނުފެނޭ މައްސަލައެއް ދެން ެބހޭ ބިލުތަކުގައި.  ދުލުވެރިކަން އާއްމުކުރުމާސުގެ ހަމަހަމަކަން ނޫނީ ޢަންޖި

ިއ ވަނީ ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގަވެސް ގިނައިން މި ތިއްބަ ޒިރުވުމުން. އެއީ މެންބަރުންހާކަމަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 

ވެސް އަޑުައްއސަވަން އިންނެވުން ނޫނީ އެ  އިތުރުން ައދި އެ ބޭފުޅުން  އޭގެ، . އެހެންވީމާއިހަމަ މި ކޮމިޓީތަކުގަ ދެއްތޯ

އިތުރުން އަޅުގަނުޑ  ކަމުގައި ައޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން މީގެ ވެސް ެއއީ މައްސަލަެއއް ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް ދެއްވުން

ވެސް ވާހަކަދެެކވުނު ވަރަްށ ބޮޑަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ  ހަގަކޮށްލާނަން ކުރީދުވަހުފާ



  

ދީނީ  ޒިރުކުަރއްވަްނ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްީރެގ އިތުރުން ދެން ދެހާޒިރުކުރާ ވާަހކަ. ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހާ

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ތުްލ ޞަލަފުން ބޭފުޅަކު ގެންނެވުންއްޔަޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމިޢިލްމުވެރިޔަކު. އަދި ޖަމު

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ަދންނަވާލާނަން. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބާއްވާ ސެމިނާއަށް ައދި ފަހަރެއްގައި ފަރާަތކުން 

 އި ބިރު ފަރުމާކުރަމުން ގެންދާއިރުގަ އިގަނޑުމެންނަްށ މި ކޮމިޓީގައޮމިޓުެވގެން ބޭފުޅަކު ވަަޑިއނުގަނެވި. ައޅު

ވެސް  ވެސް އަދި ހަމަ އެހެން މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕާޓީތައް ވެސް، ދީނީ ބޭފުޅުން

ބަ ބަލަންޖެހޭ މާތު ސާފުކުރެވޭނެ. މިދެންނެވި ދުވަހަށް އަުޅަގނޑުމެން އެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫގެނެސް

ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ އަދަދަށް ވެސް. ެއކޮމޮޑޭޓުކުެރޭވވަރަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށް އެންމެ ބޭނުންތެރިވާ ގޮތަކަށް 

ތެރޭގަިއ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ިއންކުލޫޑުާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަމދުން ބޭފުޅުންނަށް ކިޔަިއގެން  މީގެ ، އެހެންވީމާދަންނަވާލާނީ. 

ން އަުޅގަނޑުެމން ޚިޔާލުކޮްށގެން. އެހެންނަަމވެސް، މިކޮޅުން ނިންމާނީ ެއ ކަންތައް. އެހެންކަމުން، ނަމަވެސް ހަދަ

 ށް ފުރަތަމަ.  ނުޑގެ ލިސްޓަށް ދާއިރުަގއި ޝާޙަމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ވެސް  ގޮުތަގިއ، ދެން ކުރީދުވަހު މިހާރު އަުޅގަނަޑށް މި ޤަބޫލުކުރެވޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. 

 އިމީގަ  ނު. ދެންހޯދާެނ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުެރވު ފުޅާކޮށް ޚިޔާލުފުދޭވަރަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ންސުގެ ހަމަހަމަކަްނ މައިދާނުގައި ޖި މިހާރު ސިޔާސީ އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ ބިލުގަ 

ތުން ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ވަނަ މާއްދާަގއި ިމ އޮންނަނީ. ދެން އެކަމާ ުގޅޭގޮ 21ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ގެ ިޒންމާ 

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަުޅގަނޑަްށ  ލުމަކީ ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ރަނގަޅުއިމަޝްވަރާެއއް ހޯދަ

ލުން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އިޔުމަކުން މި މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަގަނޑުމެން ލިފެންނަނީ އަޅު

 ،މްސީލުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަ ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަަކއަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ

މަ ގޮުތގަިއ ހަ އަުޅގަނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެހެްނވީމާ ޒަތްތެރި މެންބަަރކީ.މި މިތަނުގައި މި ިތއްބެިވ ކޮންމެ އިއް 

ވެްސ  ވެސް ައވަސްކުރަން ލުން ރަނގަޅު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތްއިމިދަންނަވާހެން ލިޔުމުން ހޯދަ

ކަމެއްހެން  ނެވެސް އިތުރު ހަުލވިކަމެއް އަންނާ ޖެހޭ. އެހެން ބަލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ބިލުގެ ަމސައްކަތަށްއެބަ

ކޮށް މި ޞަގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މިކަމުގަ ޚާއްވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އަޅު ކަމަކީ ުކރީދުވަހު އެއީ. ދެން އަެނއް

 ތަފާތުވުމެއް ާވކަމަށް ވަނީނަމަ މިކަމުގައި  ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ެއްއވެސް ަކހަލަ ޚިޔާލު



  

ކަމުގައި ނިންމުން.  ހޯދާ އެންމެފަހު ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުޙު ެއަކނޑަމީ އްޢުޔެއަޅުގަނޑުމެން ދީނީގޮތުން ރަ

 ވަތުދިނުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެޢުވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ މި ދަދެން ވަިކވަކި ދީނީ ޢިލްމު ،އެއީ 

ޢިލްމުވެރިން،  ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން ކިހިނެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އެކަމެއް

ވެދާނެހެން ދަގޫ ނިންމުމަކަށްނތޯ ެސލެކްޓުކުރާނީ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނެއްކޮން ޢިލްމުވެރިން

ދާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންަކމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ިމސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީީނ ވަޙުދަތާިއ ދީނީ އަޤީ

އަނާރާ ެއ  ުކގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށްޢިއްޔާތަޖަމު މަސައްކަްތ ކުރަްއވާ ފެތުރުމުގައި އެންމެ ފުޅާކޮްށ 

ދީީނ  އިއެގޮތަށް ވިސްަނވާފަ، ސެލެކްޓުކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅުންތަކެއް

ދިނުމަކީ ެއއީ ކުެރވިދާނެ  ޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ކަމަށްވަންޏާ އެަފދަ ޖަމުޢިލްމުވެރިންގެ ރަޢުެޔއް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދާ

ގޮތުަގއި މި  ލީ. ދެން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާވާހެންެވގެން އެ ވާހަަކތައް ދަންނަ. އެކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ

ންނަންޖެހޭ ނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގަވެސް ައވަހަކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީގެ ޮފނިމީރުކަން، މި ގާ ބިލަކީ ވީހާ

އެކަންެނއް ނޫން. ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އަދި  އިހަމައެކަނި ިސޔާސީ މައިާދނުގަ އި މީގަ ، ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާ

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ ވަރަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެއީ ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާތަާކއި ވަރަްށ 

އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެިވ  އި މިކަުމގަ ،ބޮޑަށް ުގޅިލާމެހިފައިވާ ކަްނތައްތައް ސީދާގޮތުންނާިއ ނުސީދާގޮތުން. ވީމާ

 ން.ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅުންހުރި  މިކަމާ ފޮނުވިިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ބިލާ އެްއޮކށް ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ައޅުގަނޑުމެން އާދެ! ވަ

 ކޮށް ފިޤުޙު އެކަޑަމީން ވަނީ ބިލު ފޮނުވުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙު އެބަ އޮތް މިހާރު. ތި ޞަފަރާތްތަކަށް. ޚާއް

ވެސް ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އެހެންމެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި އޮްނނާނެ. ހަމަ

އެ ދެފަރާތުން މި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލާ ބެހޭގޮތުން އެ ފަރާތުން އިތުރު  އެހެންކަމުންކޮމެންޓްސް ލިބިފަ. 

ވެްސ ޮކމެންޓު ހޯދުމަށް އެ ބޭފުޅުން  އިތުރަށް  ބޭނުންވާ ކޮމެންޓްސްތަްއ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަ. ެދން އޭގެ 

ަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ ހަރަކާތްތަކުަގއި. މިހާރު އަޅު  ހިންގާ އަޅުގަނޑުމެން އިްނވޯލްުވކުރާނަން އަުޅގަނޑުމެން މި

 އަށް. ެއއަށްފަހު އިސްމާޢީލަށް.ބާރީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެ

ކަމެއްހެން. އެީއ  މު ންއެއްެޗއް އެްނގުމަކީ ވަރަްށ މުހިން ކުއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދެން ލިޔުމަޝުކުރިްއޔާ. މީގައާދެ! 

. އެހެންނަމަވެސް، ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ސްެވސް އެބަ ިތްއބެވި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ެރޕްރެޒެންޓިޓިވުއި މިތަނުގަ



  

 އިންހެނުން ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަުކގަިއ ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ ލިޔެފަސިޔާސަތު އެ މީހުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ މި އަ

ވަރަކަށް އެކަމާ   ކޮންމެވެސް އި މު ކަެމއް. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ެއުކލަވާފަިއވާ މެނިފެސްޓޯތަކުގަ ންއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި

ތަެރްއގެ އްދެވަމި އޮންނަނީ  އިމީގަބެހޭގޮތުން ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހާ ސާފުކޮށްނެްއ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެ. 

ަގއި އޮންަނ ސިޔާސަތު. ެއކަްއޗަކީ ިލޔެފައި އޮންނަ ސިޔާސަތު. އަނެަކއްަޗކީ ަބނޑު .ސިޔާސަތެްއ ގެްނގުޅެނީ

މި ، ފެންނަން. އެހެންވީމާ  އިޭއގެ އިތުރަށް ިލޔެފައި އޮންނަ ސިާޔސަތު ޮއންނަނީ ވަރަށް ނުސީދާގޮެތްއގަ ، އެހެންވީމާ

ެއ  ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޙުވެސް އަުޚ ޝާ ރެވިގެންދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ހަމަ އަޅުގަނުޑގެބިލު ފަރުމާކު

އޮތީމަ ޭއރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަބއްޓަްނކުރާއިރު ސީދާ ޭއގެ އެ ފަރުމާކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮތަށް އަދި  އި ލިޔުމަކުން އެދިފަ

ހުިރ  އިފެނުީނމަ އެ ިސޔާސަތުގަ  އިއެްއ މޭޒެްއގެމަތީގަ  ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަކުން އެ ިލޔެފައި އޮންނަ ގޮްތ ެއއީ

ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ. ދެްނ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު  ތަފާތުތަކާއި ެއ ސިާޔސަތުތަަކށް ފުށުއަރާވަރު

ޢިލްމުވެރިްނ  އިއޮތީމަ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މީގަ އިމުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ފިޤުޙު އެކަޑަމީން ލިބިފަ

ދެ ޢިލްމުވެރިން  އިއަުޅގަނޑުމެން ެގންނައިރުގަ އިވެސް ޢިލްމުވެރިެޔކޭ ކިޔާފަަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ގެންނައިރު

އަދި އެތެެރއިން، އެތެރެ ، ތަފާތުކަން ފެންނަން. އެހެންވީމާ އެެކއްެގ މޫނުމަތި ބަލާލީމަ ވެސް އެބަ ހުރޭ އިގެންނައިުރގަ

ހުންނާނީ.  ވެްސ އެ މީހުންެގ ަތފާތު ރަޢުޔުތައްއި ުޅގަނޑުމެން ެއ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާލާއިރުގައަ އިހުޅުވާލާފަ

އެަބ ހުރޭ އެމީހުންެގ މި ެދކޭގޮާތއި ވިސްނާ ގޮތާއި އެ  އިވެްސ މޫނުމަތީގަ  އިއިުރގަލާއިމަތިން ބަލަހަމައެކަނި ބޭރު މޫނު

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީމަ ވެްސ  އަުޅގަނުޑ ވަކި. ެއއީ މިހެން ތިމީހުންގެ ޚިޔާލު ހުންނަ ގޮތުެގ ތަފާތުތައް. ދެން 

ވަރަށް ވިސްނާލާަފިއ  އަުޅގަނޑު، ންވީމާއެހެއެނގޭ މޫނުމަތި ބަލާލީމަ އެ ތަފާތު މި ފެންނަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން. 

މަ ހިމަނާލަން ބޭނުން ހަވަތުދޭން ބޭނުންވާނީ. ދެން، ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ޢުނޑުމެން މިކަހަލަ ތަނަކަށް މި ދަ އަޅުގަ

 ޢިއްޔާެއއް މި ޯވކް ޝޮޕަށް ިއންވައިްޓކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.ެއކަހަލަ ޖަމު .އޭޕީޔޫ.އެން.އެފް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އަސްމާއަށް ޭއގެފަހުން ރަޝީދަށް.

 

 :މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން

 ،ޗަށް އްވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަނެކަ ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ގެނެ ރަޢުޔެއް އެ ބޭފުޅުންގެ

އަްށ ބާއްާވ ެއއްަޗކަށް ތި ހުރިހާ އެންމެން ގެނެްސގެން މީެގ އަށް އެންމެ ހާފް ޑޭ މަހާސިންތާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބާްއވާ

ޑުމެން ނިންމި ބިލު ދެއްތޯ. މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެްއވެސް ކަެމއް ނުނިކުންާނނެ. އެންމެފަހުން ވެސް އަުޅގަނ

އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައި ބިލު ކުރީ ފަހަރުގައި ދެއްތޯ. އެ ިބލަށް ވެސް މިެވގެން އުޅޭ ގޮަތކީ އަދި ދީނީ ކަންތައްތަެކއް 



  

ތިހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ކަތި. އެހެންވީމާ، އެ ބިލު ވަކި އަނެކަތި ކުާރިއރު ހަމަ ށުއަރާތީ އެ ބަލަން ދެއްތޯ އަނެއޭަގއި ފު

ބިލަކު ފުށުއަާރ  އޮތީ. އަިދވެސް ގެެނވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި އިގެނެސް ރަޢުޔު ނަގާ، ކުރިން ވެސް ކޮށްފަ

 . ދެން ށް. ފިޤްހު އެކަޑަމީ ގެނައިމަ ދެން އަޅުގަނޑަަކށް ނުފެނޭ ގެންނާކަހެން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ހީވަނީއެްއޗެއް ނެތް

ށްަވނީވިްއޔާ ެއއްބަަޔކު ގެންނަ ކަމަށްވަންޏާ އަެނއް ބަަޔކު، އަުޅގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭތީ އެ ބޭފުޅުން ގެންނަ ކަމަ

ޢިއްޔާ ވެސް ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިތަނަކަށް އަޅުގަނޑަަކްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ޖަމު ޢިއްޔާއެއް ގެނައިމާ އެ ބޭފުޅާޖަމު

 އް ވެސް އެބައޮތް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޔާތަ ވަރަށް ގިނަ ޖަމުމިހާރު މި ޤައުމުަގއި  ،ހީއެއް ނުވޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަސްުލގައި ރަޝީދު އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނާޒިމަށް. ދެން، ޖޭްވގެ؛ ައޅުގަ

ން. އި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާލަމިއަދު ބައްދަލުވުން ބާއްވާީލ ހަމަ މި ވާހަކަ ދައްކާލާފަ .ނޫން ށްމާގިނައިރު ކުރާކަ

 ދެން ޖޭވީ. އެއަށްފަހު ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ އިނގޭތޯ.، އެހެންކަމުން، ރަޝީދު، ނާޒިމް 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހެން. ށްކަކެވެނީ ދެ ޕޮއިންޓައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެ

އޮތީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން  މި ނުެގންނާނީތޯ؟ ދެން ނޫނީތޯ އެއް ވާހަަކއަކީ ިސޔާސީ ޕާީޓތައް ގެންނާނީ

ނޭނޭގ މީގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް ގެންނަންވީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ އެއީ ކަންގެންނަންޖެހެނީ ކޮން ބައެއްތޯ ނޫނީ ނު

ންނަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުނު އެ ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެ  ހަމަ އެއް ވާހަކައެއް .ކެވުނީކަ ދެށް މި ވާހައަޅުގަނޑުމެންނަ

ހަމަ  ތަކަށް ސިޓީ ވެސް ފޮނުވިފަ. ދެންވާނީ އެ ފަރާތްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މިހާރުނިންމާފައި  .ކަންނޭނގޭ

އިންޓިވިޖުއަލް މީހުން ގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭ

ވަރުގައި ދީނީ ކަންތައްތައް އެއީ އެންެމ ނޭނގޭ. މިހާރު ޤައުމީ ފެންކަމަކަށް ޙައްލެއް ނުވާނެ ކަން އަދި މި ކީގެނައުމަ

ލަޙަތަށް، ދީނީ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނިންމަން އެ ފިޤްހު އެކަޑަމީ ޞްޤައުމަށް ނޫނީ މަ

ީކ އަންނަ ރަޢުޔަ ންަލއްވާަފއި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަޤބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ފިޤްހު އެކަޑަމީއެކުަލވައި

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެވްސ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ރަޢުޔެްއ ކަމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ަބލާލިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ތެރެއިން ޮހާވލެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ަބޔަުކ ތަްށ ނޫނިއްޔާ ޭއގެހީވަނީ ހުރިހާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮ

ނިމިގެން  މް އެކަންފިޤްުހ އެކަޑަމީ އެއް އެ ކޮމިޓީއަކީ. އެހެންވީމާ،ކޮމިޓީ  . ެއއީއިން ހޮވާލެިވގެން ހަމަޖައްސަވާަފއި 

ޑަށް ީހވަނީ އެަބިއ ދެން ޭއގެ އިތުރަށް އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންެޓއް އައިމަ ައޅުގަނ ަގއި،އަންނައިރު

ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާއިުރގައި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގައި މެންބަރުން މި  . ދެންހެންނެރަނގަޅުވާ



  

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަަވނީ. މިހާރު ކޮމިއުނިޒަމް އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީއެްއ މީގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. 

ެއ ޕާޓީތަްއ  ޕާޓީަތކެއް އެބަުހރި. އެކަަމކު ރަޖިސްޓްރީވެފަިއ ހުރި ހަމަ ނަމެއްަގއި ހުރިރަނގަޅު،  ،ތެދެއްދެން 

ހަމަ  .ކުރަން ނޫނީ ނުކުރަން ވެސް އެބަޔަކު ކުރަްއވަނީއީކުައލްއަދި ކޮންކަމެއްތޯ ޤައުމަށް ނޫނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނޫނީ 

އި ޙަަރކާްތތެރިވާ ހުރިހާ ޕާޓީެއްއގެ ހުިރހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއ ޕާޓީތަެކްއގެ ވާހަކަ. ަޤއުމުގަ 

ވާ ޕާީޓގެ ނޭނގޭ އެ ބޭފުޅަކު ނިސްބަތްއެ ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާެއއް ކަން، މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ. އެހެންވީމާ 

ނޭނޭގ ސްދިނުމަކީ. އެއީ ކަންމިތަނަށް ގެން ގެްނ އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާއިމީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަ

ކުރަމޭ،  ޕާޓީ ރެޕްރެޒެންޓްއަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ވެސް. އަުޅގަނޑުމެން 

ގެްނ އިޒިންމާެއއް ޕާޓީއާ ވާހަކަ ަދއްކަ  އްާޔ ައޅުގަނޑުމެންގެ ރެޕްރެޒެންެޓްޑކުރާ ބަެއއް ވެއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް 

ންމާ އަދާޮކށް ޕާޓީގެ ކޮމަންޓް މިތަނަށް ެގނައުން. އެހެންވީމާ، ޕާޓީ މިތަނަށް ގެނެސްގެން މާ ބޮަޑްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒި

މީތި ނިންމޭނެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  އި މީތި އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާީސުކރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ މީތި މިނިމައިޒްކޮށްފަ

 .އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީ. ޝުކުިރއްޔާ ނޭނގޭ. ެއއީކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޒިމަށްފަހު ޖޭވީ.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިމަދު ނާމުޙައްިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަ

ގާތްކޮށް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ވަރަށް 

ދީނީ އަދި ބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ޤަތާއީދުކުަރން. އަޅުގަނޑު ވެސް  ނގޭތޯ ވަރަށްމު ނަން ނުބުންޏަސް އިޤާއުޅެނީ މަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ިވޔަސް ސިޔާީސ ކަންކަމަށް ވިޔަސް އެކަމަްށ ޕާޓީން ކަނޑައެޅޭ ބޭފުޅަކު ގެނެސްގެން ކަންކަމުަގއި

މަށް އުދަނގޫތަކެއް އުޅެނޭ. ފުރިހަމަ ޖަވާބުދިނުކަމަށް ުސވާލުކޮްށ ޖަވާބު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަވާނެ. ވަގުތުން ކަން

ްށ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނުވަތަ ދީނީ ކަންކަމަށް ބެއްޔަސް ުކއްލިއަކަ ކުާރ ގޮތް. ދެންބޫލުޤައެއީ އަުޅގަނޑު 

ޢިއްޔާއަކުން އަންނަނީ ދެ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ެއއް ބޭފުޅަކު ައއިއްސަ އެ ބޭފުޅަކު ވަގުތުން އަުޅގަނޑުމެންކުާރ ޖަމު

ބޫލުކުރާ ގޮތް. ޤަެއީއ އަޅުގަނޑު  .އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުވެސްވާނެ ތައްލަކަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުޞަތުސުވާ

އަދި ދީނީ ގޮތުން  ްއ ވިޔަސްބޫލު މި ކުރަނީ ގިނަ ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ލިޔުމަކުން ޕާޓީތަ ޤައަޅުގަނޑު 

ފޮނުވާލީމާ އެ  ންކަމުގައި ވިަޔސް ސިީޓެއއް މިކޮޅު ުމއައްސަާސެއއް  ޢިއްޔާކަމުަގއި ިވޔަސް ސަރުކާރުގެޖަމު

ތަކާއި ާއޔަތްތައް ޘްދީޙައެންމެ ފުރިހަމަ ޖަވާބު ނުވަތަ  ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ މޭޒުަގއި އިށީނދެާލފައި ބޭފުޅުންނަށް، އެ

ލު މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ބޫ ޤަޞަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގެން ވެސް ެއއަށް ޖަާވބު ދިނުމުގެ ފުރުއިހޯދަ



  

ބޭފުޅުން އެއްބަްސވާ ގޮތަށް މިތަނުަގއި ހަލަބޮލުވުމުގެ ބަދަލުަގިއ  އިންނަނީ ތި ވިދާޅުވާހެން އެންމެހައަޅުގަނޑަށް ފެ

ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން ލިޔުމެއް ފޮނުވާަފއި  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރިހަމައަށް މިކަން ކުރަން ބޭނުްނވެއްޖެ ކަމަށް

އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ގޮްތ ނިންމާނީ.  އިފުރިހަމަ ޖަވާބު ލިބުނީމާ އެއަށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަލިޔުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް އެަތއް ބަޔަކު ތަމްސީލުކުރާ ަބަޔކަށްވާތީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ގޮތް ނިންމަންޖެހޭނެ. 

ގައި ިމ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އަސްމާ ރަޝީދު އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތު ދެން ،ހެންވީމާ، މަޞްލަޙަތަށް ބަލާފައިއެ

ފާހަގަކޮށްލަން އެ ފާހަގަކުރި ކަންކަމުަގއި މިކަމުގައި ކަެމްއ ނިންމުމަށް މި އަސްމާ ފާހަގަކުެރއްވިހެން އަުޅގަނޑުމެްނ 

އް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުމެއް ނޫން އެހެން ބަޔަކު ގެނެސްގެން މިތަނުގައި ހަލަބޮލުކޮށްގެން މިކަން ކުރުމަކަށެ

ކޮށް ރަނގަޅު ލިބޭ ތަފާތުކުރުންތައް ެއްއގޮތް އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިެއއީ އެނގޭ މަޤްޞަދު. 

ން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި މިކަ

 އަުޅަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި ރެކޯްޑ ވެސް އިންނާނެ. ދެން  ލިޔުމުން މިކަން ކުރުން. އެއީ ނީބޫލުކުރެވެޤަ

ވެްސ  ންޢިއްާޔ ިވަޔސް އަދި މުައއްސަާސެއއް ިވޔަސް، މިނިސްޓްރީނަށް މި ފެންނަ ގޮުތގައި އެ ޖަމުއަޅުގަނޑުމެން

 އީ ހެންވީމާ، މިގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަވާނެ. އެއަންނާނީ އެއް ބޭފުޅަކު ދެ ބޭފުޅަކު. އެ ބޭފުޅަކަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބުދިނުމު

ވެސް މި ވާަހކަ ދެްއކުނީ.  އަޅުގަނޑުެގ ޚިޔާލަކީ. އެހެންީވމާ، މިކަމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުމާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑު 

އަޅުގަނޑު  ކޮށްބޫލުޤަެއއް ެދއްިކއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ އަުޅގަނޑު ވެްސ ރަނގަުޅ ވާހަކަ ދެން

ވެސް ގޯސް ވާހަަކއެއް ދެްއިކއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެއަށް ެވސް ފުރިހަމައަށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ރައްދުދޭ 

ބޭނުންވަނީ ބިލުގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ވެސް  ކަ ދަްއކާ މިކަމަށް ފުިރހަމަވާހަ

 އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އެދުމަކީ. ޝުކުރިއްާޔ. މެ އަވަހަކަށް ލިބުން ެއއީ އެން މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ފޮނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނީ. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިނިންމަ  އަދުއަޅުގަނޑު މި  ށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އަުރވާފައި މާނަޘްޢު އާދެ! ޖަމީލް

 ގޮތުން ކޮމިޓީ ކުރިއަށްާދނެ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.ލާ ގުޅޭކުރެއްވި ޚިޔާ ޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ތި ފާޅުއަޅުގަނޑު ިއއް

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން ގެމަނަފުށީ

 މިހާރު. ދެން ދެން ދެކެވިގެން ގޮއްސި  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަްނ ދެންމެ ޚިޔާލުކުރި ވާހަކަތައް ވެސް މިހާރު ދެން

ނެލަން ބޭނުންވޭ. މުޤައްރިރު އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު ފިޤްހު އެކަޑަމީާއ އެކަމަކު ވެސް އެްއޗެއް ެދން ބު

ޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މިސާލަކަށް ޕާޓީ ލެވަލްަގއި އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޏާ މަޙާސިންތާއަށް ނުގެނެސް ފަުހން އަ

ޝަން ދީ ޑިސި އި ކަންތަްއތަކުގެ ޚިޔާލުހައި ލެވަލްގަަވރަށް ބާްއވަން. އެ ާވގޮތަކީ ފިޤްހު އެކަޑަމީއަކީ  މެއްބައްދަލުވު



  

އެްއކޮށް ގެނައީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ެއއްކަލަ ވާހަކަ ަދއްކަން  އަކަްށވާއިުރަގއި މުޅި އެންޖީއޯތަަކކާމޭކްކުރާ ބޮޑީ 

ވެްސ ވެސް ގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑު ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫވެދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޖެނަރަލްކޮށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން 

އަެނއްހެން ހަމަ ބަސް ވިކޭ ރަނގަޅު ހަމަ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ހަމަ  .ބޫލެއް ނުކުރަން މައްސަލައެއް ގޮތުަގއިޤަ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ެއ  ކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ދެންދީނީ ޢިލްމުވެރިން ހަމަ މީގެ ތެރެއަށް އައުމަ

ގައި ައޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީއަށް އައިސް ެއ ން އެއަށް ހަމަ ލިޔުންތަކުގެ ގޮތު މެލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ އަޅުަގނޑު

ން ހަމަ މި އެިކއެިކ އިތެރެިވޔަސް ޭއގެ ކުާރނީ ކޮންމެ ގޮެތއްްއ އަުޅގަނޑުމެން އިމްޕްލިމެންޓްޚިޔާލުތަކާއި ެއއްޗެހިތަ

އި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުަގއިތާ ެއ ދީނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ފިޤްހު އެަކޑަީމއާ މި ހުރިހާ ތަނަކާ

ފައިނަލްވެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، މަހާސިންތާ ވީހާ ގިނަ ބައެްއގެ އަުޑ ިއވުމަކީ ހަަމ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ގޮތަްށ 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އެހެންވީމާ.... ފަދައިން... ވިވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު ތި ވިދާޅު އާދެ! 

____________________ 

 




