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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ހަމަވެފައި އޮތުާމިއއެކު އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ދާނީއަުޅގަނޑުމެން މިާހރު ކޯރަ`. 

ބޭފުޅުްނ  ފްލޯ ހިނގަމުންދާތީ. އެހެންކަމުން އެއެއީ ފްލޯގައި.  ތިއްބެވި މަޖިލިްސގެ އިތުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ

ގަނޑުމެްނ މަސައްކަތާިއގެން ކުރިއަްށ އަޅު ، ރުކޮެޅްއގެ ތެރޭގަިއ. އެހެންވީމާކުަރްއވާނެ ކުަޑއިވެސް ަވޑަިއގެން ޖޮއިން

ގެ ބޭފުޅުންނާިއއެުކ .ޖީ އޮފީހުކުރުމަށް ޓަކައި އޭނިންމާފައި މިއޮތީ ބިލު ދިރާސާ މުގެ ގޮތުން މީަގއި އަުޅަގނޑުމެންދިއު

ބޭފުޅުން މިހާރު މިތަނަށް ވަޑަިއގެން އެބަތިއްެބވި. އަުޅގަނޑުމެން މިތަނަށް  ކުރުމަށް. އެހެންކަުމން އެމަސައްކަތް

ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ.  2ވަޑަިއގެން ދެއްވި ިއއްޒަތްތެިރ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަަޑއިގަތުމަށް ދަޢުވަތު އަުރވަން. 

ކުެރއްވުުމގެ ޮގތުން ވަަޑއިގެން މިތިއްެބީވ މަސައްކަތް ަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިނޑުމެންނާއިެއކު މިއަުދ ކޮމިޓީއަޅުގަ

ފައްާޔޟް، ެއއީ ސްޓޭޓް އެޓާރީނއެއް. އަލްއުސްާތޛާ އަނާން އަޙްމަދު ރަޝީދު. ސްޓޭޓް  އެނާފިއަލްއުސްާތޛާ 

ުކރަމުން ދިޔައިރުގައި އޭ.ޖީ ށްވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ންނައެޓާރނީެއއް. އެހެންކަމުން ުކރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެ

ޑަިއގަންނަާވ ުގޅޭގޮތުން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަ  ރާތުން ގެނެސްފަިއާވ ބަދަލުތަކާއޮފީހުގެ ފަ

ުމަގިއ ްއކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަސަ ްށ، މިުޅގަނޑުމެންެގ ބަްއދަލުވުން ކުރިއައަ މިއަދު. އެހެންކަމުން ކަމެއް ވިދާޅުވެފަ

ހުިރ  ގެނެއްސަ ބޭފުޅުންނަށް ފަހުން މި 2ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ވަަޑއިގެންެނވި ކުރީަގއި 

. އޭގެ ތެރޭަގއި ބަދަލުތަްއ ރަނގަޅު ބަދަލުތައް ގެންނަާވފަ ބައެއްކަހަލަ ބަދަލުތަކާ މި ބިލަށް ވަރަށް ފަހަކުން އެބަހުރި

ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ަޓކައި. އެހެންކަމުން މިހާރު ހުރި މަިއގަނޑު ަމޤުޞަ ނެއްސަގެ

 ބޭފުުޅންނަށް... 2އަުރވަނީ އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 އެނާ ފައްާޔޟް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސްޓޭޓް އެޓާރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފި  އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިހާރު  .ފައްޔާޟްއެނާ ފިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ސްޓޭޓް ެއޓާރނީ ޝުކުރިއް

ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުން ގެނެއްސަ މިހުރި ބަދަލުތައް މިހުރީ އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ޮކމިޓީގެ

ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ތަކުން ކުެރއްިވ ކޮމެންޓްތައް، ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުމުަގއި ެއކިއެކި ފަރާތް

ނޑުމެން ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ގެންނަން ފެނުނު ބަދަލުތައް މިހާރު މިހިރީ އަޅުގަކޮމެންޓު

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ ުހރީ. ފަހަރަކު ބަދަލެއް  . ދެން ވަރަށްގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިސަބްމިޓްކޮށްފަ

ން ކޮށްލެްއވިދާނެ. ދެން ދަލު ގެނެވުނު ސަބަބު އެކްސްޕްެލއިމެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގަިއވާނަމަ މި ބަ

ން ައކުން އަޅުގަނޑުމެން އެކްސްޕްެލއިއަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާމު މާއްދާއަކުން މާއްދާ

  .ދެވިދާނެކޮށް
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 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ައޅުގަނުޑ  ،ކުރެްއވީ. އެހެންނަމަވެސްޔާލުބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޝްވަާރކޮށްފައިވާތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ޚި

 ޕްރެޒެންޓްަގއޭ. 100%ނިންމާފައި އޮންނާނީ ބިލުގެ ޓައިޓްލްއާ ބެހޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ 

އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑު ފުީލ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ުދަވހެއްަގއި ެއކަމަށް ވޯުޓ ނަގާ ަޓއިޓަލްއާ ބެޭހގޮތުން. 

 ގެންދަނީ.  އެހެން ކަންަތއްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު ކުރިައށް މި ،އެހެންނަމަވެސް

 

 ާޔޟް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެނާ ފައްސްޓޭޓް އެޓާރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފި  އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ

ނަވާަލން. އަޅުގަނޑުމެން އަސްުލ އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވައިފިނަމަ ޓައިޓްލްއާ ބެހޭގޮުތން ކުޑަ އެްއޗެއް ދަން

ލު ޞަދަކީ އަސްވެސް ބޭނުންވާ ަމިއގަނޑު މަޤްިލޓީ ބިލު އިންގްލިްޝއިން ބާއްވަން ތުގައި ޖެންޑާ އިުކއަޤީޤަޙަ

ލިީޓޭއ ބުނީމާ މީހުންނަށް އެ އަންޑަސްވާ އަންޑަްސޓޭންޑްވުމަށް. ނގެ އެޖެންޑާ އިކުއަަކންނޭ އެެވއާޤީޤަތުގައި މާބޮޑަށް ޙަ

ކުރެވިދާނެ. ެވސް ހަމަ މީހުން ހޭލުންތެރި ސްަހކަެއއް މިގޮތަށް ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރެވުނު ކަމުގައި ިވޔަރަނގަޅު ވާ

ޖިންސެްއ  .ތިބަހުގެ މިހާރު ދިވެހި މާނައަކީ ަޙޤީޤަތުގައި މިން އެފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަކީ ޖެންޑާ  ،އެހެންނަމަވެސް

ުތަގިއ ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤައެްއޗަކަށް މިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު އަންނަންޏާމުން އަޅުގަ ނޫން. އެހެންވީމާ، ތަފާތު ދެ

ދާނެކަުމގެ ބިރު އެބައޮތް. އިޢު ކެޕްޗަރ ނުކުރެވި ހިނގަބޭނުންވާ މައުޟޫ ކުރަން މިއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުން ކެޕްޗަރ

ލިީޓ އެގޮތަށް ބޭްއވުމަކީ ސަުރާކރުގެ ވިސްނުްނކަން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޑާ ިއކުއައެހެންވީމާ، ޖެން

ެދވަނަ މާއްދާއަށް.  ސީޑޯގެވާލާދީފައި އިންނާނީ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކުރިން އަުޅގަނުޑމެން ޙަ ން.އްވަދެލަފާހަގަކޮށް

މުޅިން ވާލާ ދިނުން ނަ މާއްދާއަށް ަޙވާލާ ދީފައި ިއން ޙަެދވައެ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން  ،މަވެސްއެހެންނަ

ޙަޤީޤަތުގައި އެ ދެ  ވާލާދީފައި އޮންނާނީއި މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް ޙަހަދާއަށާމުޢާ ކުރުމަށްފަހު މުޅި ރިމޫވް

ކުރުުމގެ ބޭނުމުަގިއ. ޕްޗަރގާނޫނުްނ ކެ ެވސް މި އްހަދާ އަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްަގއި ހުރި ބަިއތަމުޢާ

 ދިނުމަށް. ވަނަ ާމއްދާއަށް ޙަވާލާ 3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެބައާޭދ އި ގާނޫނުގަ ބޭްއވި ަބްއދަލުވުމުގަިއ ޚާއްަޞ ފިަޔވަެޅއް، މި އެންމެފަހުން އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

ުލކުރަން ތަފްޞީތަންޮކޅެއް ބޮޑަށް އެހެްނވީމާ، ާޚއްޞަ ފިަޔވަޅު  ބައިތައް ދަންނަވަންތޯ.ބެހޭ ބަެއއް  ޞަ ފިަޔވަޅާޚާއް

ޚާއްޞަ ފިޔަވަާޅ  އެކަމަށް ހައިލައިޓްކޮށްލާަފއި އެ އިނީ.އަޅުގަނޑު  ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ބޭނުންފުޅުވީމާ

 . ގޮތް ވިދާުޅވެެދއްވުމަށްން ބިލުގަިއ ހިމަނާފައިވާ  ބޭފުޅު ބެހޭގޮތުން ތި

 

 އެނާ ފައްާޔޟް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސްޓޭޓް އެޓާރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފި  އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ

ޤީޤަތުގައި ާޚއްޞަ ފިަޔވަޅޭ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ޕޮޒިޓިވް އެްކޝަނަށް ނުވަތަ ިއންފޮމެޓިވް އެކްޝަނަށް. ިމ ޙަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާނެ މި  13ވަނަ މާއްދާ.  13ރުކޮށްފައި ނޑުމެން މިހާރު އިންނާނެ އިތުބިލުގައި ައޅުގަ

އަސާީސ ގާނޫނު ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓަކައި ދިވެހި ުކރުމަށްދެވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދެއް ޙާސިލުގެ ނުގާނޫ

ޓަކައި ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަން  މަށްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުެގ ޔަތްކޮށް ވަކި ޖިންސެއް އަްށ ރިޢާވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  17

ކުުރމަކަށް ނުވާނެ. މިީއ ައސްލު ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ތަފާތު ޓަކައި ކުާރ ަކންތައްތަކަކީ މި ލިބިދިނުމަށް

ވަނަ ބާބުަގއި.  8ންނާނެ ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ ފިަޔވަޅަކީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްަޞ ފިޔަވަޅު ސީދާ ކިަޔއިދީފައި އޮ

މާއްާދގެ ދަށުްނ  ޓަކަިއ ޚާއްަޞ ފިޔަަވޅު އެޅުން. އެ ކުެރވިފަިއ ޖެންޑާ ީއކުއަލިީޓ ާގއިމުކުުރމަށްވަނަ ބާބު ާޚއްޞަ 8

އިކަން އެޅިދާނެ ޚާއްަޞ އްޞަ ފިޔަވަޅު އެިޅގެންދާނީ. އަދި ކޮބަެދވިފަިއވާނެ ކޮން ކަހަަލ ޙާލަތެއްަގއި ކަން ޚާކިޔައި

 ތަަކކީ. ފިޔަވަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ފާހަގަކުެރއްވި ިޚޔާލުފުޅުތަކެްއގެ ތެރެއިން ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު ޤަ

 )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުާވ އެއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ...ެވސް ވަކި ޚާއްޞަ ބާބެއް ބިލުގެ ތެރެއިން. އެހެންވެ

. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް ނަ މާއްދާަގއި އޮތީ ަވރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާުޅެވފަވަ 13 ނޑައެޅިަފއި އަެނއްކާކަ

 ވަަޑއިގަންަނވާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އެނާ ފައްާޔޟް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސްޓޭޓް އެޓާރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފި  އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ

ކުެރވެނީ. ނައެްއަގއޭ ައުޅގަނޑުމެން ބޭނުންޖެންާޑ ތަފާތު ދެ މާ އި. ޖިންސާުރ ދެންނެިވ ވާހަަކއަކީމިއީ އަުޅގަނުޑ އޭ

ޤީޤަތުގައި މި މާނަކުެރވެނީ ޙަ  . ޖިންސުބޭނުންކޮށްފައަޅުގަނުޑމެން ވަކިން  ޖިންސު ވެސް ިމހާރު އެއިނީއެހެންވީމާ، 
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 ޖެންޑާ އަުޅގަނޑުމެން މި ،މަވެސްށް. އެހެންނަުނވަތަ ފީމެއިލަތަބީޢީގޮތުން މީހަކު އުފެދިފަިއ އޮންނަގޮތަށް މޭލް 

 ރު ޖެހެނީ. ޖެންޑާ މިހާ މި ންމާނަކުރަނީ އެއަށްވުރެ ތަންޮކޅެއް ފުޅާ މާނައެްއގައި. އެެހންވީމާ، އެ ތަފާތު ގެންނަ

 ން ެވސް ކޮށްދީފައި އޮންނާނީ.އަޅުގަނޑުމެން ޑިފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާއްާދއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ.  އިތުރަށް އެމިކޮުޅން އި ައޅުގަނޑުމެން ހައިަލއިްޓކޮށްފަ ތި ވިދާޅުވީ ެއއްކަލަ

ނަންަގވާ. އޭރުން ތުން އެހެންކަމުން އެތަންތަން ރަނގަޅުކޮްށ އެ ަހއިލަޓްކޮށްފަިއ ޮއތްއޮ. ވިދާުޅވީ ރަނގަޅުކަމަށް އިއެބަ

  ކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެންތާ ދެއްތޯ. ެޗއްބޫލުކުރެވޭ ެއއްއެ ހިސާބުން އެޑަޕްޓްކުެރވިފަިއ އޮތް އެްއެޗއް ޤަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

އޭޖް ލޭންގުަވކިން ޚާއްަޞކޮްށ ސާފުކޮށްލަން  ނުންތޯ މި އަނެއްއްރިރު ކުރީދުވަހު އަުޅަގނޑުމެން ހުންނާނެމުޤަ

ގެ. ނކަންނޭ ން ކުޑަކޮށް ފާހަަގކޮށްލައިިފްއޔާ ރަނގަުޅވާނެއެތަންތަ  .އި އޮތް ތަންގެން ާމކްކޮށްފަށްލަން ބޭނުންވެސާފުކޮ

އަުޅގަނޑު ެއ  )ރެކޯިޑންގަގއި ވިާދޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ..އަހާަލއިގެން. ޖީ އޮފީހުގެ ަލފައެއް.ޚާއްޞަކޮށް އޭ

  ތަންކޮާޅ ގުޅޭ ގޮތުން... ފާހަގަކޮށް ކުރިއަށް އެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

)ރެކޯޑިންގަގިއ ވަނަ މާއްދާަގއި ވެްސ މި އިނީ...  13ދެން އިތުރަށް  )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

)ރެޯކިޑންގަގއި ވިދާުޅވާ ެއްއޗެްއ އަޅުގަނޑުމެން އެ ސެކްަޝނާ ހަމައަށް އައިސް...  ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ(

)ރެކޯޑިންގގައި ވިާދޅުާވ ދެން އިތުރު ތަފްޞީލުތައް އަންނާނީ ބަލާލައިގެން ދެއްތޯ. މި ގާނޫނުގައި...  ސާފެއް ނުވޭ(

. އެހެންވީމާ، ތަރުތީބުން ގަާވިއދުގެ ތެރެއިން އެ ބައިަތއް ިހމެނިގެންދާނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ(

ދެވުނުހާހިސާބަކަށް ޮގއްސަ މިއަދަށް ނިންމާލާނީ. މިއަދު  ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ. ޭއރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 . ހިސާބުން ފެށިެގން ކުރިއަށްދާނީ ނިންމާލާފައި ދެން ދެން އޮންނަ ދުވަހަކު އެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން
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 ންދަްނވީ ދެއްތޯ.އިުމކުރުމަށް ޓަަކިއ ޚާއްޞަ ފިަޔވަުޅ އެޅުްނ، ެއގޮތަށް ބައިގާ)އ( ޖެންޑަރ ީއކުއަލްޓީ ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ވަނަ މާއްދާގެ ެއންމެ ތިރީ ފޮޅުވަތުގައި 3. އިއެއީ ރަނަގޅު މަޤްޞަދުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނޫންތޯ ާގނޫނުގަ !އާދެ

 އި މި އެކަން، ކުީރގަ ،ފައި އިން ތަްނކޮޅެއް. އެހެްނވީމާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރަކު އިތުރުކޮށްލާ އިނީ

 ޖަޢުފަރު.، އް ކަމަށް ބަލައިގެން. އެހެންވީމާއިންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަްސލެ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނޫނުައސާސީ ާއއި އިސްލާމްދީނުގެގާނުކުތާ ިއނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި  އޭަގއި ދެން އަޅުގަނޑު ވެްސ ފާހަގަކުރިން އެ 

ގެ ހަމަހަމަކަން މަވެސް، ޖިންސުަމތީން މިކަން ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެން ބުނެވިދާނެ. އެހެންނަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެއަސްލުތަ

އިމުކުރުަމކީ އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލެްއ ކަމަކަެށއް ނުބުނެވޭނެ ދެއްތޯ. އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތައް މި ހުންނަީނ ގާ

މިކަހަލަ އެްއެޗހިތައް ދެއްތޯ މި ހުންނަނީ.  މާޢާއި ޤިޔާސްންނަތާއި، އިޖު ެއީއ ޤުރުއާނާއި ސުކަނޑައެޅި ަބޔާންކުެރވިފަ. 

ަގިއ އިމުކުރުމުގާއް ހަމަހަމަކަން އެހެންވީމާ، އެއިން އެްއޗެކޭ ނޫނެއް ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބުނަން މިއުޅެނީކީ. އަނެ 

ސް، ބުނެވިދާނެ އިސްލާީމ . އެހެންނަމަވެަފދަ އެްއޗެޭކ ނޫނޭ ބުނަން މިުއޅެނީ އެހެންނޫންތޯއިސްލާމްދީނުގެ މި ދެންނެވި

ރުއާނަށް ނުވަތަ ސުންނަތަށް ކަމަށް ޤުވާލާދެނީ ޙަމިސާލަކަށް. އަޅުގަނުޑމެން މި  އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތީންނޭ ޝަރީޢާއާ

 . އިވަންޏާ އެހެން ބުނެވިދާނެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ދެއްތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރި ނުުކތާއަކީ އޭީތގަ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މިތަންކޮޅު އަުޅަގނޑުމެން ފިޤްޙު އެކަޑަމީ ބޭުފޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހުަގއި އެންމެ ިސއުޓަބަލް ވޯެޑއް ، އެހެންވީމާ

 ހޯދާފައި މިތާ ސިޓްކުރާ ގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ޝެއަރކޮށްފައި އޭތި ފޮނުވާނީ. ބާރީ އެްއޗެއް ވިދާުޅވޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ 

އަްށ ސާސީނޫނުއަ ގާސީަގއި ލިޔެފައި އިންަނ ގޮތަށް ނޫނުައސާގާނެއްޯތވާނީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ކިހި

ބެހޭ  ޢަތާއެކި އެހެން އިސްލާމީ ޝަރީވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ ހުރޭ އެކި  ރިފަރެންސް ދީފަ. އެއީ މީގަިއ އަނެއްކާ

ގާނޫނުތައް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި މިހެންގޮސް ބައިވަރު. ދެން އެ ގާނޫނުތަކަށް ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެްނ 

ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މައްސަަލ ނުކުންނާނެހެން. އެހެންވީމާ،  ރިފަރެންސެއް ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ

. އަޅުގަނޑު ވެސް އެެހން ސީދާ ދީނުގެ އަސްލެއް ެއހެން އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް  މި އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ
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ވެސް އޭަގއި ހަމަ އުނަދގޫ ކަމެއް އެބަ އާދޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލެއް ީމގަިއ ޑިފައިން ނުކޮްށ ެއގޮތަްށ 

ވިޔަސް އޭރުްނ  ގޮތެއް ހެން. އެއީ ޮކންމެކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް ޒުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ތަންފީ އެހެން ލިޔުމަކީ

ކުރަން. މައިގަނުޑ ޒުތޯ. އެ އަސްލަށް ޖެހޭނީ ތަންފީކުރާއިރުގަިއ ދެން ބަލަންޖެހޭނެ އަސްލަކީ ކޮބައިޒުމި ގާނޫނު ތަންފީ

 ށް ނޫން ކުރާކަޒުވީމާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީގޮތެްއގައި މި ބިލު މިއޮތީ ޖެންޑަރ އީކުއަލްީޓއަށް ބޭސްކޮށްަފ. އެހެން

 ކުރުމަށް ޓަަކއި އެބަހުރި އެެހން ގާނޫނުތައް ހެދިފަ.ޒުމި. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީގައި ދެން އަސްުލގައި ެއ ބަދަލަކީ އެތާނގައި އެއިްނ ތަންކޮޅަކީ އޭ.ޖީ އޮފީހުން ގެންނެވި ބަދަލެއް ނޫން. 

އަުޅގަނޑުމެން ، އް ޕޮއިންެޓއް އެއޮީތ. އެހެންވީމާތެރި މެންބަރުން ނެންގެވި އަނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން، ިއއްޒަތް

ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަްށ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވީ ެއކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ފިޤްޙު އެކަޑަީމގެ ފަރާތުްނ 

ގެންނަންދިމާކުރެއްވީ މިބައި ސާުފކުރަމުން  ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ސާފުކޮްށލުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ބޭފުޅުން

 ގެންދާންެވގެން. އެހެންވީމާ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ިއމުކުރުމީ އިސްލާމްދީނުގެ، ކުީރގައި އިނީ ކީކޭތޯ. ައސްލު ގާކުތް މައްސަލައަކީ ހަމަހަމަކަން މީގައި މައްސަަލއަކަށް ނު

ކަން ކަމަށް ބަލަިއގެްނނޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ޭވްގ ވުމުެގ ސަބަބުން ތަންކޮެޅއް ސްޕެސިފިްކ ކުރީ. އެ  ނޫން

ސްޕެސިފިކް ކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އުނދަޫގވާކަމެްއ މިހާރު އަިއއްސަ މިއިނީ. އެހަމަ އޮރިޖިނަްލ 

އިުމކުރުމަީކ އިސްލާމްދީނުގެ، ކުީރގައި ގާޖިންްސ، ޖިންްސގެ ހަމަހަމަކަން  ލޭންގްއޭޖްަގއި އަސްލު ކިހިެނއްތޯ އިނީ.

އަުޅގަނޑުެމން އިނީ އަސްލަކަށް ބަދަލުޮކށްފަ. ނޫން. ކުރީގައި ވެްސ ؟ އިއިނީ ކޮން ތަނެއްތޯ އެ ައްސލުގެ ބަދަލުގަ 

 ންވަީނ އޭރު އެ ވާަހކަ.އެހެރީ ނޫންތޯ )ށ( ގައި ސުުކންޖަހާފަ. ކަން ކަމަށް ބަލައިގެންހެން އަޅުގަނޑު ހަނދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ ، މީގެން އަސްުލގަިއ އެހާ ޮބޑު މާނަ އަރާުރވުން ތަފާތުވުންތަކެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެން  ފަހުގައިރަންޖެހޭ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށްެވގެން ދާއިުރގައި ިމކަހަލަ ތަންތަންކޮޅު މިހެން ސާފުކުގާނޫނަކަށް

ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެ މުހިންމު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން؛ އަުޅގަނުޑ ރަޝީދު، 

 އެއަށްފަހުަގއި...
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 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ިމހާރު ވާހަކަދެކެވެމުން މި ދާ  ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައޅުގަނޑަށް !އާދެ

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެްއގެ ވާހަކަ. ޖެންޑަރ އީކުއަލްީޓ ބިލަކަށް ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އިސްލާމީ 

ކަމަށް އެ ވާހަކަ އެ ތަނަށް އަންނަންޖެހޭ. އެ ވާހަަކ ނާންނަ ، އިސްލާީމ ޤައުމަކަށް ވާހިނދުަގއިސައްތައިން ސައްތަ 

ގައި ނވެސް ހަމަ ެއއްކަލަ މިނިވަން ކަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މިތާ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައނެއްކާ

ކަުމގެ ބިރު މި ޤައުމުގައި އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެއެހެން ކަހަލަ 

 ކުރަްއވަފާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކަނޑައެިޅގެން ސްޕެސިފިކްކޮށް ވަކާލާތުކުަރްއވާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ވަކާލާތު

ޚިލާފުވެވޭ ކަހަލަ އެްއެވސް ކަމެއް އޭަގއި އިނދެގެްނ ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު.  ހަމަ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަރު.ޢުޖަ !އާދެ

 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި އިންނަ ލަފުޒު އެ ތަނަށް ލެވިފައި އިންނަ ގޮތާ މެދުގަެއއް ނޫންހެން މައްސަލައެއް 

 މިއުޅެނީކީ އިނގޭތޯ. އަސްލު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކަށް ައޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވުމާ މެދަކު ޝައްކެއް ނެތް ެއއްެވސް

މެންބަރެއްގެ މެދަކު ދެއްތޯ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ ބަހުެގ ހަމަތަކަށް ބަލާއިުރ އެގޮތަށް ައއިމާ އެ އެްއެޗއް 

ކަމަކުނުދެއޭ. އެއީ މި ދަންނަާވ އެްއޗަކީ އިނގޭތޯ. މިސާލަަކށް އަނެއް ތިން ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ފަށަމުން މި ވިދާޅުާވ 

ެއްއގޮތްާވ  އާއި ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާނޫނުއަސާސީ ގާ. މި ގާނޫނު މާނަކުރަންވާނީ ޅުވާހަކަ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަ

ނީ. އުޅެ ގޮތުގެ މަތީންނޭ. އެހިސާބަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭޯތ އޭތި. ދެން ބުނާ ވާހަކަިއގަިއ މައްސަލައެއް މި

އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ، ކަމަށް ބަލަިއެގން އިމުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީުނގެ އަސްލެއްގާއަދި ޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން 

ކުރި ިއސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތައް. އެއީ ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި އެހެންެނއް ނުބުނެވޭނެ. މިސާލަކަށް އިޝާރާތް

އިމުކުރުމަކީ ގާސާލަކަށް ޖިންސްެގ ހަމަހަމަކަން އިމުކުުރމަކީ، މިގާބުނެވެނީ ޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ބުނަންޏާ އެ 

އާން ކަމަށް ބަލަިއގެންނޭ އެއީ މިސާަލކަށް ބުނަންޏާ މި ބުނާ އެްއޗަކީ އިނގޭތޯ. އެހެންނެއް ނޫނެއް ނޫންޯތ ރުޤު

އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން މިއުޅެނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަުކގަިއވާ އުސޫާލއި،  އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން މި

ހަމަ ، ނަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ. އެހެްނވީމާއެއީ ނޫންތޯ ބުއުސޫލެއް ކަމަށް ބަލަިއގެްނނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. 

އިމުކުރުަމކީ އިސްލާމްދީނުެގ ގާގެ ހަމަހަމަކަން ކަނޑައެިޅގެން ބުނަން ވީ ޫނންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެ ތަުނގައި ޖިންސް 
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ޝްވަރާކުރުން ހަމަ މި މަ ނޑަށް ހީވަީނ ފިޤުޙު އެަކާޑމީއާއުސޫލެއް ކަމަށް ބަލަިއގެންނޭ. ބުނީމަ އެ ނިމުނީ އޭތި. އަުޅގަ

ކުިރއަސް ހަމަ މިީއ ީމގަިއ އަންނާނެ ގޮތަީކ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުން. އުހުން. ށް ރަނަގޅު. އެކަމަުކ، ަމޝްވަރާވަރަ

 3. މިހާރު އެ އިއޭތި އަސްުލގެ ބަދަލުގައި ިއސްލާމްދީނުގެ އުސޫލެއް ކަމަްށ ބަލައިގެންނޭ ބުނަންވީ ނޫންހޭ އެތަންކޮުޅގަ

އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީންނޭ.  ާއިއ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ނޫނުއަާސސީ ގާން އެބަ ބުޭނ އަނެއް )ހ( ފަށަމު ގެ

 އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކއި  އެހެން އެބަ ބުނޭ. އެހެންވީމާ، އެއަކު ނެތް ެއއްވެސް ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން

ުއޅޭނީެއއް ނޫން އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ. ިމ  އްންނެްއ ޝައްކެ ނެގުމާ ުގޅޭ ގޮަތކުމިއާއި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކުން 

 ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ދެވަަނއަށް އެންމެފަހު ފޮޅުވަތުަގއި ިއންނަ ގޮތް ދިވެހި ބަހަކަށް ނުފެތޭ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކުރާރުކޮށްލާނަން. މީގެ މައްސަލައަކީ އަސްުލަގިއ ޖެންޑަރގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ވެސް ތަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އަނެއްކާ

ދެންނެވީ އޮރިޖިނަލް ފޮތުގައި. ެއއެްއ ނޫންތޯ ައސްލޭ މި ކިޔަނީ. ޭއގެފަހުން  ނެތިއްޔާ ީކއްތޯ ކުރާނީ. އަްސލެކޭ މި

 ދެން ކިޔެނީ ދިވެހި ބަހުން އެއަށް ކިޔަނީ ނަކަެލއް ނޫންތޯ ކިޔަނީ. 

 

 އެނާ ފައްާޔޟް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސްޓޭޓް އެޓާރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފި  ފީހުގެއޭ.ޖީ އޮ

ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަީކ ން ފަދައި ވިދާޅުވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންސްއަކީ ހަމަ ޕަ ރއަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ޕަ

ކަން އަސްލު ންއުސޫލު )ރެކޯޑިްނގަގއި ވިާދުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނޭވ(އިސްލާމްދީނުގައި އޮތްގޮްތކަްނ... 

ނީ. ދެން ތި ހާމަކޮށްދިނުން. އެ ބަސް ބޭނުންކުރެވިފައި ވަނީ ރަނގަޅަށްޯތ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާ

ނޫންތޯ. ނުވަތަ  ލު އެތަނަށް ބޭނުންުކރެވިދާނެތޯެއކަޑަީމއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ެއ އަސް ވިދާޅުވާހެން ފިޤްޙު

 ައކީ އެއީ ދީނުަގއި އޮންނަ ކަެމއްަކން އަސްލު. ެއގޮތަށް ބަލައިެގންނޭ ގާނޫނު މާނަކުރަންވާނީ.ސްޕަރއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާެފއް ނުވޭ( )ެރކޯޑިްނގަގއި ވިާދޅުވާ ެއްއޗެއް އުސޫލެއް ކަމަށް ބަލައިގެން... ފުރަތަމަ ތިރީ ބައިގައި ިއސްލާމްދީނުގެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމު
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ކޮށްެލވިދާެނ ނީ ފަހުން ކިޔާ ތަންކޮޅު ރަނގަޅުއެކަޑަމީއާ ބައްދަލުކޮށްފައި ދެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަ މިހާރު ފިޤްޙު

ތުގައި. އެހިސާބުން އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ދެން ދޫކޮށްލީމަ ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. މިހާރު އެބަ އުޅޭ މައްސަލަެއއް ޙަޤީޤަ

 ރަނގަޅުވާނެހެން ދެއްތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީގައި އިން ގޮތަށް ބައިންދާފައި އަޅުގަނުޑމެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ  ވާ ސަލީމް.އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ަވޑަިއަގންނަ

ދެްނ  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ކުިރއަށް ގެންާދނީ.ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކވާފައި ދެން 

މީގަިއ  އެަބއިންތޯ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ރަނގަުޅކުރަން.މިހާރު މީގައި ތިރިއަށް )ށ( އަށް ދާއިރު ޭއގައި 

، ންވީމާ އެހެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ފެްއ ނުވޭ()ރެޯކޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާ ...ހަމަ ާމއްދާ ފައި އިނީއިތުރުކޮށްލާ

)ރެޯކޑިންގގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ. ކަމަށް އެތަންކޮޅު މައްސަލަެއއް ނެތް

ުދ ޝަނެއް ހުށަހެޅުއްވި ރަޝީސް ސަޖެ މިތަނަށް ދެން ކުރިން ދުވަހުމި ނިންމާލާފައި )ށ(. )ށ(ަގއި  ސާފެއް ނުވޭ(

އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިހާރު ބެހޭ ގޮތުން  އެހެން އިންތަނާޖިންސް ނުވަތަ ޖެންޑާ އަސްލުަގއި ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ވިދާުޅވި 

މިގޮތަށް އިނީމާ މި ބިލުގެ ޕަރޕަސްެއއް ގޮަތށް މިހެން އިނީމާ ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރަޝީދު ވިދާޅުވަީނ 

 ޞަތު އަރުވަން. ޚިޔާލު. އެހެންވީމާ، ަރޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުއަސްލުަގއި އެ ުދވަހު ފާޅުކުެރއްވީ މި 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މި ޚިޔާލު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ ސުރުޚީއަށް ނުންތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

މީހުންނަށް ވަިކ ބާވަތްތަުކގެ މަަސއްކަެތއް ޚާއްޞަކުރުމުެގ ނަތީޖާއެްއެގ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(، ަވިކ ޖިންސެއްގެ  8

ގޮތުން ވަކި ޖިންެސއްެގ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް އުފެދިފައިާވ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިަފއިާވ ނިޒާމެްއެގ 

އެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ން ކަމުގައަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން ބެލެވޭނީ ޖެންޑާ

ގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފަިއވާ ނިޒާމު ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އިޖުތިމާޢީ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ 

ބޫލުކުރާ ކަންކަން ގާނޫނުތަާކިއ ޤަން ނުރަަގނޅު ގޮތެްއގައި މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ވަކި ޖިންސެްއގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތު

ތުތަާކއި އާަދކާދަތަކާިއ ޘަޤާފަތުގެ ގޮުތަގއި އުަފްއދައި އެ ކަންކަން އެ ގޮުތގައި ދެމެހެއްޓޭނޭ ގޮތަްށ ސިޔާސަ
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ވަނަ މާއްދާ. ަވކި ަކންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ަތފާތުކުރުން. )ހ(، އަންނަނިިވ  9ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ނިޒާމުތަަކށެވެ. 

ނާކޮށް އަންހެަނކާ މެދު ސީދާ ގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިަޔސް ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެްއެގ މައްޗަށް ބި

ވިހެއުން  -2ދަރިމައިވުން ނުވަތަ ދަރިމަިއވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތުން.  -1ތަފާތުކުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކެމެވެ. 

 -ފުރުޞަތު އޮތުން. )ށ( ރުދިނުމުގެދިނުން ނުވަތަ ގާތުން ކިގާތުން ކިރު -3ފުރުޞަތު އޮތުން. ނުވަތަ ވިެހއުމުގެ 

ތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ެއއްވެސް މީހަކާ މެދު ސީދާ ގޮތުން ނުވަނަ ނުސީދާ ގޮ

ީލ އިއާ -3ކަިއވެނީގެ ޙާލަތު.  -2ސް. ޖިން -1ނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ. )ހ(، ގާ ވިޔަސް ތަފާތުކުރުަމކީ މި 

ްށ ްއމުގޮތެްއގައި އެ ޖިންސަކަޢާ ނިސްބަްތކުރާ ސިފަތައް ނުވަތަ  ގޮތެްއގަިއ ވަކި ޖިންސަކަށްއްމުޢާ -4ޒިންމާ. 

ވީތީ އެ މީހަކު ސްބަތްކޮށް އެ ޖިންސްގެ މީހަކަށްއްމުގޮތެްއގައި ވަކި ޖިްނސަކަށް ނިޢާ -5ނިސްބަތްނުކުރާ ސިފަތައް. 

 -6އެ މީހަކު އަދާނުކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު.  ވީތީުރ ނުވަތަ އެ ޖިންސްގެ މީހަަކށްއަދާކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ަދއު

ވަކި  -7އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެތިގެންދާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް. 

އަެންއ  ވަިކ ޖިންސެއްގެ ަބޔަކު -8މަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް. ޢަރާމަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކަ

ޢީ ޮގތުން ނުވަތަ ޘަޤާފީ ގޮތުން ޖިންސެއްގެ ބަެއްއގެ މައްޗަްށ އިސްވާ ކަމަށް ނުވަތަ ދަްއވެގެްނވާ ކަމަށް އިޖުތިމާ

ބޫލުކުެރވުންތައް. )ނ( މި މާއްދާަގއި ތަފާތުުކރުން ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަީނ ގާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަާކިއ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަ

ރަމުންދާ އުސޫލުތަާކއި ޙާލަތެއް ހިެމނޭ ގޮތުން މީހަކު ކުރާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ނުކޮްށ ސިޔާސަތުތަާކއި ޢަމަލުކު

ދޫކޮށްލާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަްނކަމުގެ ތެެރިއން ކަމެއް ސީދާ ގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާ ގޮތުން ިވޔަސް 

ނުވަަތ  ،ލަންޖެހުން ނުވަތަ ދަތި ކަމެއް ކުރިމަތިވުންމީހަކަށް ބުރައެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާެމްއ އުފު -1މެދުވެރިވުމަށެވެ. 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަެމއްގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް މީހަކަށް ލިބެން އޮތް މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިާދއެްއ  -2

 ނުވަތަ ފަސޭހައެއް ުނވަތަ ފުރުޞަތެއް ހިފެހެއްޓުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދަށް ނިންމާލާނީ. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ބާީރއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  މިހާހިސާބުން

މާނުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. ޙެވަަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަްތތެރި މެއަޅުގަނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހުން 

 ުރވާފައި އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނީ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބާރީއަށް ފުރުޞަތެއް އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު މި ބިުލގެ މަިއގަނޑު ގޮެތްއގަިއ ފާހަގަކޮށްލާފަިއ އޭ.ޖީ އޮފީުހގެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. 

ރުކާުރގެ ިސާޔސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަަކއި ފައިސާ ބޭނުންވާނެ. ަބއެްއ މިހާރު މިފަދަ ބިލެއް ތަންފީޒުކުރާއިުރގައި ސަ
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 ފަހަރުގައި ގާނޫނެއް ފާްސވެެގންދާއިރުގައި އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓް ލަިއނެއް ބޭނުންވާނެ. ދެން މިއީ

ންނާނެ ބޭނުންވާނެ ންވާ ފައިސާ ހުލިޓީ ގާނޫެނއް ފާސްެވގެންާދއިރު އެ ކަމަށް ބޭނުއަޚާއްޞަގޮެތްއގައި ޖެންޑާ އީކު 

ލިޓީައކީ އެ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތުއް ތަންފީޒުކުރުމަީކ. ިޒންމާއެއްނޫން އެ ޖެންޑާ އީުކއަ ލިީޓގެ ެއކަނިޖެންޑާ އީކުއަ

މީގެ ކުީރގައި އެބަހުރޭ ބަެއްއ ބިލުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެ ފައިސާ މަޖިލީހުން މިހާރު މި ފާސްކުރާ ބިލުތަކުަގއި 

ލިޓީ ރިހާ ޮއފީހަށްކަށް. ޖެންޑާ އީުކއަންސް މިނިސްޓްރީން ެއ ގާނޫނު ތަންފީުޒކޮށް ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަތު ހުފިނޭ

ނު ތަންފީޒުކުރުން. ޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ހަމައެކަނި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މި ގާނޫނު ފާސްކޮށް މި ގާނޫ

ލިީޓ ުކއަިސޔާސަތުގެ ތެެރއިން ހުރިހާ ޮއފީހަކުން ޖެންޑާ އީ ަތށް ބަލާއިރު ސަރުކާުރގެޤަޤީޙަލިޓީ އަންނަނީ އީުކއަ

ލިޓީގެ ަމއިގަނުޑ ކުރީމަ އަސްލުަގއި ޖެންޑާ އީުކއަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އޮފީހަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

 ،އެހެންވީމާލިީޓއެްއ ނުގެނެވޭނެ. ފާްސވުމަުކންނެއް ޖެންޑާ އީކުއަ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާނީ. ހަމައެކަނި ގާނޫނެއް

ކިހިނެއްތޯ މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް މި ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ލިީޓގެ ސިޔާަސތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ތުރުން ސަރުކާުރގެ ޖެންޑާ އީކުއަފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް. އަދި އޭގެ އި

ކަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ބަޖެޓް ލައިނެއް ލިބޭނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަ

މެންބަރުން ނުހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރެގ އޮފީސްތަކަށް ދަތިވާނެތީ 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމާ،...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު އަސްުލގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުން ހަދާ އިްއޒަ

ހުރިހާ ގާނޫނެއްަގއި ސަުރކާުރން މި ބިލު ފޮނުވާފައި މި އޮީތ ހަމަ ތަންފީޒުކުރެވޭ ގޮތަށް ަފއިސާެގ، އެގޮތުން ބޭނުްނވާ 

 ،. އެހެންނަމަވެސްއްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބަލާފަރުމަށް ޓަކަިއ މަފަންޑް ހޯދުމާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކު

އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު މި ތަނުން ދޫކޮށްލާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑުމެން ެއއްވެސް ބިެލއް، ެއއްެވްސ 

ބިލު އަޅުގަނޑުމެން  ބިލެއް މިހާހިސާބަށް ގޮއްސަާކ ނޯންނާނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ނެތި. އެހެންަކމުން މި

ކޮމިޓީން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާނަން. 

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިއަުދގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ.

 

_____________________ 
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