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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްތަކާއި އަދި ޭއގެ  ޙު ެގނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުންބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާ... ައޅުގަ

މި އި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުްނ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމުމަށް ޓަކައަދި އިތުރުން 

ދަނީ. ދެން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ފަހަރަކު. އެހެން އެްއވެްސ  ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ކުިރައށް މި

ކުރެިވގެން މިދިޔައީ ާއއިލާާއ ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް މިއަ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ...ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަން

ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ އެހެން ބިލަކަށް ުގޅޭއިޞްލާޙާ  ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ނޑުމެން  ވަގުުތ ދޭންޖެހޭތީއާ ނިްނމާލަނީ މި ކޮމިޓީގެ ަމއި މި ަގއި އަޅުަގނޑުމެން  11:30ެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ދާނީ. އެހެންކަމުން  ށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ަސބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށްބައްދަލުވުން. ެއއަ

ނޑު މިައދުގެ އިޖުތިމާޢީމިހާހިސާބު  ކޮމިީޓގެ ަމއި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މި ނިްނމާލަނީ ބާރީއަށް ފުރުޞަތެއް  ން އަޅުގަ

 ދީފައި.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ނޑު  އޭގެ ލައި  މީހުން ތާވަލަކަށްއަޅުަގނޑުެމންޖެހޭ އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުކޮށްލަންޖެހޭ  ތެޭރގައި އަުޅގަ

ްއޔާއަްށ ރައްކާތެިރކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއަޑުއަހާލަން، ައޑުއަހާލަން އަންހެނުންގެ ޙަްއޤުތައް ހަމަ ބޭނުން 

ނޑުމެން ބަލަންތާ ޖެހޭނީ. އި ދެވަނައަްށ އަޅުަގނޑު ހަމަ، ދެން ދެން އެއީ ނގޭތޯ. ދެން ހުންނާނެތާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޯކޓުގެ ޤާ  ަކއިވެީނގެކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ވަރިމި ލަން ޭބނުންވޭ ހަމައަޅުަގނޑު ަބއްދަލުކޮށް ޟީއެއް. ދެން އަުޅގަ

އަދި ޭއގެ ސަބަބުން  ކޮަބއިތޯ. ަކިއވެންޏާއި ަވރިއާ އަުޑއަހާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޯސޝަލް އިޫޝޒްަތކަކީ

ނޑަށް އްޔާ ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ބަލާ ކަމަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުަގއި ވެއްޖެ  އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ުރވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެީއ ހާ ވެްއޓޭ ޕަވަރޓީ ޓްރެކަށް. ފަޤީއަންހެން މީއެ ހެނަކު ވަިރކުރާިއރަށް ވަންޏާ އަން

އެކު  ލޫމާތެއް. ތަާފސްހިސާބު ފެންނަން އެބަ ހުިރ. އަންހެނަކު، ފިރިމީހާިބފައި ހުރި މަޢުވެސް ލި އަޅުަގނޑަްށ ަގއިމު

ޕަވަރޓީ ޓްރެކަށްދާނެ ވަރަށް ެއޑިުއކޭެޓޑް ވަރަށް މުއްސަނދި މީހެްއ ވެސް އަންހެނަކު ވަިރކޮށްލައިފިްއޔާ އޭނަ  މިހާރު

 ނޫނިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ންދާއިރު ނޫނީ އިތުރަށް ކުރަމުްނގެުލ މި ޮކމިޓީގެ ތެރޭަގއި ފަރުމާދެންމެ ބާރީ ތި ވިދާުޅވިހެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބި

ރޑީ  ނޑުމެސްޓަ ބެހޭ  ރައިޓްސްއާ އަންހެނުންނާ ބެހޭ، ހިއުމަން ފަރާތްތަކުން، ން ކަމާ ބެހޭކުރަމުންގެންދާއިުރގަިއ އަޅުގަ

އެހެންމެ އޭެގ ިއތުރަށް ދީނީ ގޮތުން މިކަން  އަދި ހަމަ ނާ އޮގަަނއިޒޭޝަ ނޮން ގަވަރމަންޓަލް ކުރާގޮތުން މަސައްކަތް 



  

. ނޑުމެން ވާަހކަދައްކާފަލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ އަުޅގަދެކޭގޮތާއި އާއިާލއާ ބެހޭ ކޯޓާއި އަދި އިސް

ނޑުމެން އެ އަޅާނީ. އެީއ ަކނޑަ ދުވަހެއް ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރާނެ ދުވަހަކާއި އެްއޗެހި ފަހުން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ފަހަރެއްަގއި ތަންކޮޅެއް ފަްސވެދާނެ.  ރަމަޟާން މަސްވީމާ
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