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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  38ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާންުދވަހުެގ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/3އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާ ހަފްތާއެްއގެ މަސަްއކަތަށް ވަރަށް ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު.  ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 އިނާ އާދަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ -5.1

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރައްވާ ސުވާލު. އަުޅގަ

އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަުދ މަޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ހައުސިން އެންޑް

އިނާ އާދަމް، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒަ

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

. އައްޑޫ ސިީޓަގއި ހުރި އިކުއިޓޯިރއަލް ކޮންވެންޝަްނ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

އަހަރު ވަނީ ނިމިފައޭ.  ،ަގއި ބަޖެޓުަގއި ހިމަަނއި އެްއވެސް ކަމެއް ުނކޮށް 2015މަރާމާތުކުރުމަށް  ސެންޓަރު

 އެ ،ވާ ތާރީޚީ ބިނާ ވީރާނާކޮށްލުމަށް ދޫކޮށްލާފައި އް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮްށގެން ހަދާފައި މިރައްޔިތުންގެ އެތަ 

ން މާލެ ގެނެސް ތި ހުސްކުރަްއވަނީ އެ ތަނަކީ ަރީއސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގިއ މަތީ ފަހަރު ތަނުގައި ހުރި ތަކެތި އެކި

ހުރި ަތނެއް ވީމާތޯ؟ ކޮަބއިތޯ މިކަްނ މިހެން ކުރައްވާ ސަބަަބކީ؟ ހެއްދެވި ތަނެއް ވީމާތޯ؟ ނުަވތަ އަްއޑޫ ސިީޓގައި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޑރ. އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް

ނޑު ދަންނަަވން. އައްޑޫ ސިީޓަގއި ހުރި ` އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއް ވި ުސވާލުގެ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ގެ ބޭނުން އެްނމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި ހިފުމަްށ ޓަކަިއ ރައީްސ ޔާމީންގެ އިުކއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރު

އި އެޅުމަްށ  މީން މިހާރު ނިންމަވާފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިީޓގަސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަެމއް ދެއްވާ. ަރއީސް ޔާ

ީދ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އާދެ! އެއީ ސަޢޫ ؛އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްރޫޢު 100ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް، 

އޮޕެކު ފަންޑު ފޯ ިޑވެލެޕްމަންޓުގެ ލޯނު އެީހގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެްނދާ އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަްށ  

 ،އެ އިމާރާތުގަިއ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،ްނޝަން ސެންޓަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ކޮންވެ

އަދި ޭއގެ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަާރ އިންެވގެން އިމާރާތެއް ބިނާޮކށްގެން އެ ކަންތައް ކުރިއަްށ 
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ންތައް މިހާރު ވާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުެރވިފަ. ގެންދިއުމަށް. އަދި ެއކަމާ ުގޭޅ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ކުެރހު

އާދެ! އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރަްއޤީއަށް ޓަކައި ަރއީސް ޔާީމން ވަރަށް އިސްކަންދެްއވާ. އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީގެ 

އަހަރުެގ  ދާއިރާއިން ބެލި ނަމަވެްސ ަވރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް މިހާރުވެސް ކުރިއަްށ އެބަ ެގންދެވޭ. އަދި މި

 ،ނަމަވެސް ވެސް އެބަ އޮތް. އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ބިން ހިއްކުމަށް ބަލާ  ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައި

މިހާރު ތަކެތި މޮބިލައިޒުކުރުުމގެ  މަސައްކަތް  ،އަްއޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތް ބަޔަކާ ަހވާލުކުެރވި

ެގިއތުރަށް އަްއޑޫ ސިީޓގެ ޮބޑު ުހރިހާ މަގުތަކެްއ ދެވަނަ ިފޔަަވއްސެްއގެ ތެެރއިން ހެދުމަށް ކުރިއަށް އެ ދަނީ. އަދި އޭ

ަމގުހެދުމުގެ މަސައްަކތް ވެސް ބަޔަކާ ހަވާުލކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ ދަނީ  ،ޓަކައި މިހާރު މަގުތައް ފާހަަގކުރެވި

ގެދޮރުއެޅުުމގެ މަސައްކަތް ެވސް އެ ދަނީ  .ހަކަށްތައްޔާުރވަމުން. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަ

ވެްސ  ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށް. އަދި ޭއގެއިތުރަށް ވެސް ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތެއް ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެެރއިން

މަސަްއކަތް.  އައްޑޫ ިސޓީގެ ތަަރއްޤީއަކީ ރައީސް ޔާމީން އެންމެ އިްސަކންދެއްވާ ެއއް، އެ ދަނީ ކުރިއަށް. އެހެްނވީމާ

ހުރި ތަކެތި އެކި ކންކަމަށް ބޭނުންކުރުން، ނޫނިއްޔާ އެ ތަނަށް  އިގައާދެ! އަްއޑޫ ސިޓީގެ ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ މެދުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާއިުރަގއި އަުޅގަ

ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއާވ  ވެންޝަން ސެންޓަރާ ބެހޭ އަްއޑޫ ސިޓީ ޮކން ،ބޭނުންވޭ

އެ ސެންޓަރުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ  ،ކަމާއި  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ހޯދުނީ ކޮންކޮން އެއްެޗއް

ލިޓީްސއާ ހަވާލުކުރި މަަސއްކަތްތަކުން ކަމާއި، އަދި މާލިއްޔަުތ ަގާވއިދާ ޚިާލފަށް ސަދަން ޔޫޓި ބެލޭނެ ގޮތް ނެތް

މިލިޔަން ރުފިޔާ ެގއްލުންވެަފިއވާވުާމއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެާފއި ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ބޭފުޅުން  5.9ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަށް 

ފައިސާ ވެސް ުނވާ ދެ ކުންފުންޏަކަށް  ޤައުމީ މަސައްކަުތގެ ގޮުތގައި ކުރެްއވި ގިނަ މަސަްއކަތްތަކަްށ އެކަމާ ބަިއވެރި

މިލިޔަން ރުފިާޔ  1.8ދީފައިވާ މައްސަަލއާިއ، ކޮންެވންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެްއޓި ދެ ޑިސްޕްލޭ ޔުނިޓު ގަުތމަށް 

އްާސާވ ހިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް އޭރުގައި އޮްތ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންަތކެއް 

މިލިޔަން ރުފިާޔ  26ސަމިޓާ ުގޅިގެން ެއކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް  ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ މަްއސަލައާިއ، ސާކު

މިލިޔަން ރުފިޔާ އިސްރާފުވެަފއިވާ މަްއަސލައާއި، ަސއުންާޑއި ލައިޓު  5.7ޚަރަދުކުރައްވާަފއިާވއިރު ޭއގެެތރެއިން 

ވުރެ ގިނަ  މިލިޔަނަށް 16.8 ލަފަރާތަކަށް، ޖުމު 7އަދި މުނިފޫނިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  ،ހެދުމަށް ޓަކައި

ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު ަގާވއިދާ ިޚލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްަފއިވާ ަމއްސަލަާއއި، ކޮންވެންޝަން 

ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާގެ ކުރެހުން ބޭނުންނުކޮށް  ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ިސމެންތިން ހަދާފައިވާ ތިން

 ،ކޮށްދީން ސެންޓަރުގެ ޮކޓަރިއެްއގައި ބަހައްޓާަފއިވާ ަމއްސަލަާއއި، ެޑކަރޭޓިވު ލައިްޓސްތަކަށް ޑިއުޓީ  މާފުކޮންވެންޝަ

ކުރިކަމުަގއި ިވޔަްސ އެ މަސައްކަުތގެ އަގުން ުއނިކޮށްފައިނުވާ މަްއސަލަާއއި، ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު އަދި މާފު

ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ުނދައްކާ ހުރި މައްސަލަާއއި،  ން ރުފިާޔއަށްމިލިޔަ 8.5ތަކެއްާޗއި ޚިދުމަތަށް ދައްަކންޖެހޭ 
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ފަހު މަސައްކަުތގެ ެއއްބަސްވުން ހަާދފައިވާ މައްސަަލއާިއ، ބަދަލުދެވުނީ ކޮންކޮން ެއއްޗަކަްށކަން  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ  ހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލު އޭރުގައި އޮތް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވާ 95ނޭނގި 

އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކޮށްފަިއވާކަން ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މައްސަލަ ވެސް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ެދއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ. އިސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ދީެގން ބައްލަވަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ާލއިރު އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިތުރު ުސވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިތުރަށް ުސާވލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

އިތުރު ުސވާލުކުެރވެން މި ޮއންނަނީ ގަާވއދުަގއިާވ ގޮތުްނ އެދުވަހަކު ހުށަހެޅިފަިއވާ ސުާވލާ ގުޭޅގޮތުން އިތުުރ ސުވާުލ 

ވެސް ޖަވާބުދެްއވުމަށް ގަާވއިދުަގއި މި އޮންނަނީ ހަމަ އެގޮތަށް  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރުކުރެްއވުން އޮންނަނީ. އަދި 

ނޑު ސުވާލާ ގުޭޅގޮތުން ކުރެވޭ އިތުރު ުސާވލަށް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ އިނާ ސުވާލާ، މަިއގަ

 އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވންއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޓާޝަީރ ހޮސްޕިޓަލެްއގެ ިޑޒައިްނ ހެދިފައިވާ ކަަމށް ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްތަކުން 

 ކީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެ ނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާއިރުަގއި ކޮންވެންޝަން ެސންޓަރު އެ ހުރި ޑިޒައި

ނޑުމެންތަނުގައި ހެދޭނެ ކަ ތޯ މަނިކުފާނު އިބޫލުކުރާ ިޑޒައިެނއް ނޫން. ކިހާވަރެްއގެ ދިރާާސއެއް ކޮށްފަ ގަ މަކަށް އަުޅގަ

މި ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ؟ އަޅުަގނުޑގެ އަނެއް ުސވާލަީކ، ކިހިނެއްތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިއަށް އޮތް ެއއްވެްސ 

ހުރި  އިކޮްނވެންޝަނެއް ނުބާްއވާ ގޮތަްށ ނިންމީތޯއޭ އެތާގަ އެްއވެސް ކަހަލަ އިމުސްތަޤްބަލެއްގައި އަްއޑޫ ިސޓީގަ

 ދުްއވާލަން... ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޑރ. އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް

ސުވާލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. ރައީސް ޔާމީން ކަންތައްތައް ކުރަްއވަނީ ވަރަށް  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ

. މި ސަރުކާރުން ކަމެއް ކުާރއިރު އެކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ ެވސް މަޝްވަރާކުރާނެ. ައއްޑޫ އިއެީކގަ ޒިންމާދާރުކަމާ

މާހިރުން ސަރުކާރަށް ވަނީ  އެކަުމގެފުރިހަމަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު
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ތަުނގަިއ  ެއޮގތުން އެ ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނީ. އަދި އެ ބަދަލު ގެނެވޭޭނއިރުަގއި އެ، ލަފާދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ

ފަ. ހަމަ އެކިއެިކ ކޮންވެންޝަން ފެސިލިޓީސްތައް ެވސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ވަނީ ވިސްނާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު  ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. އާދެ! ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ މި

އެއާެއކީަގއި މީގައި ފާހަަގ، ޮއޑިުޓ ގިނަ ާވހަކަތަކެއް ފާހަަގވެގެންދޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ ލާފައި ވަރަށްއިބަލަ

އެ ތަކެީތގެ އެްއވެްސ  ،ެނތުމާއިވަަރކަށް އެނގެން ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގވެފައި އެބަ އޮވޭ އެ ތަނަށް ހޯދި ތަކެތި އެްއވެސް

ތަނަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ  ނެތުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުންތުންމަތިން އަޑުިއވެމުންދޭ އެެލވިފައިއިބަލަވަރަކަށް 

 ވޭ ސާމާނު ހޯދި ވާހަކަ. މި...ޓީވީ ލަިއވުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭުނންކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޑރ. އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  އުސިން ެއންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް ހަ

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ކަންަތކާ ުގޅޭގޮުތން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނުޑގެ ޖަވާުބަގއި ެވްސ 

އެ އެްއޗެިހ  ،އެްއޗެއް ކަާމއިތަނަށް ހޯދީ ކޮން އެ ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި އެަބ އޮތް،

ނެތްކަން އޮޑިުޓ އޮފީހުގެ ރިޕޯޓުގައި ވެްސ ލިޔެކިޔުެމއް ފާހަގަކުރެވިަފއި ެއއްެވސްގޮތެއް، ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލެނޭ 

 ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ޢަލީ ޢާރިކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:



6 

 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

ޓާޝަރީ  ްއމުވާނެ ކަންނޭނގެއަށްވުރެ މުހިކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކީ ަވރަށް މުހިއްމު ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ.  231ހޮސްޕިޓަލް. ދެން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޤާއިމުކުުރމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ 

ސީލު އަިދވެްސ ކަމަށްވޭ. އެ ޚަރަުދތަކުގެ ތަފް ރެ ގިނަ މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވިވު އަށް 900އެހެންނަމަވެސް، 

އިވޭތޯ؟ ވަންޏާ މަނިކުފާނަށް އެ މަޢުޫލމާތު ލިބިފަ، ްއ ނުެއއްވޭ. އެހެންވީމާ ލިބިަފއެ އިންޛަރީޢާ އޮޑިުޓގެ

 އްސާކޮށްެދއްވާނަންތޯ؟ ހިއަޅުަގނޑުމެންނާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޑރ. އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް

ނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބިަފއިާވ ރަސްީމ އިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުން  ގައިސަފުހާވަނަ  4ފައި އެަބވޭ ލިޔުމަކީ އޮޑިޓު އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށް

 ލިޔަން ުރފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިާވކަން.މި 436.6ފާސްކޮށްދީފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުެރ އިތުރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝުކުރިއްާޔ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ވަަރށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ަރއްޔިތުންގެ އެތައް މިލިޔަން  އިދެ، ސުވާުލގަތްތެރި ަވީޒރަށް. އާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ނެތީމަ މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެންއެކަން ނަހަމަގޮތުަގއި ޖަހާފައި ރުފިޔާ އެއް ބޭނުންކޮށްަފއިާވަކން.

 ހުރި ރައީްސ ނަޝީދު ހައްދަވާފައި  ތްކުރަްއވަނީހަމަ އެއާއެްއކޮށް މިހާރު އެ ތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ތި މަސައްކަ

ގޮތުގައި އެކަން  ރަދެއްގެ ގޮތުަގއި ކޮށްފައި ޮއތީމަ ހެޔޮޚަ ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ބޭކާރު ނުވަތަ  ؟ތަނަކަށް ވީމަތޯ

 ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ ަވސީލަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަެތއްތޯ؟

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ވަޒީރު.
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:. ންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ސުވާުލަގއި ދަންނަވަން، ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. ރައީސް ޔާމީން 

 ށް ޓަަކއި. ިދވެހި ރައްޔިތުން ަރއީސް ހޮްއަވާވފައި ވަނީ. ވަިކ މީހަކާ ޒާތީ މަސައްކަތްކުަރއްވަީނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ

. އަްއޑޫ ސިީޓގަިއ އަޅާަފއިާވ ކޮްނވެންޝަްނ ކެްއ ރައީްސ ޔާމީން ނުކުރައްވާ ގޮތަކަށް ކަންތަ ގޮތަކުންނެްއ ަވކި

ގޮތުގައި  ށް އެންމެ ފުރިހަމަގެ ބޭނުން އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުންނަށް، އަިދ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަސެންޓަރު

ށް ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލައެ ތަން ޓާ ،އެކީަގއި ފާހަގަކުރެވިަފއި ވަނީ ފަންނީ މާހިރުންގެ ވެސް ލަފަޔާ ހިފޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް

އެގޮތަށް ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްިޔތުންގެ ހެާވއި ލާބަާޔއި މަންފާއަށް ޓަަކއި ސީދާ ަރއީްސ  ،ބަދަލުކޮށްގެން ކަުމގައި ވާތީ

 ން އައްޑޫ ސިޓީ ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވާ ކަެމއްގެ ގޮުތަގއި އެކަން ކުރަްއވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ޔާމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ހަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ޝުކުރިއްާޔ. ފުަވއްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ

 

 ޝާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ

ނުޑގެ ސުވާަލކީ، ވަރަށްގިަނ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ގެއްލިފަިއވާ ކަމަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަ

ގުޅިގެން ފުވައްމުލަުކގައި ެވސް  ލޫމާތު އެބަ ލިބޭ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭޮގތުން. އަދި ސާކް ސަމިޓާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢު

ރާހީމް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ރާތްތަެކއް ުކރެވުނު ކަމަށް ދައުލަތުގެ އޭުރގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްގިނަ އިމާ ވަރަށް

ނޑުމެންނަކަްށ ނުވޭ. ިމއިން އެްއވެސް އި އެބަ ގިނަ އިމާާރތްތަކެއް ފާހަގަކުަރްއވާފަިއވާ. ، އް ފެނޭއެމާރާތެއް އަުޅގަ

 އެނކިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ އެ ސްޓޭޖުއެބަވޭ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ބޮޑު ސްޓޭޖެއްގެ ވާަހކަ ވެސް ދެކެވިަފއި  ވަރަށް

 ޅެ ފުަވއްމުލަކަކުން ނުފެނުނު.ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައިތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުޅެއު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީން  އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރެގ ސުވާލުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތކާ ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ

ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯުޓަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތާކ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތައް ކުރަން. 
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މް.ޑީ.ީޕ ައއްޑޫ ސިޓީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ނަމުަގއި ކޮށްފަިއ އޭރުަގއި އޮތް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ނޑުމެންނަށް ވެސް އޮޑިްޓ ޚަސަރުކާރުން ކުރި ގިނަ  ރަދުތައް އެިކއެކި ލިެޔކިޔުންތަކުްނ ވެސް ފެންނަން ނެތް. އަޅުގަ

ޚިލާފަށް ަވިކ  ޔާއެއް ގާނޫނާއި ަގވާއިދާން ރުފިރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަަގކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެތައް ސަޭތަކ މިލިޔަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާވާ  ގޮތަށް އޭރުަގއި އޮތް ސަުރކާރުން ކޮްށފައިވާކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދުދީދީމުޙައްމަ ޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހިތަދޫ ކޮންވެންޝަން  ގައި 2015ސްޓް ގައޮ  30 ،ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މީދޫ ދާއިާރގެ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ައއްޑޫ  ކުރުމަށް، މީދޫ ބެހޭ ގޮތުން މަިނކުފާނާ ސުވާލު  ސެންޓަރާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވަން ަވަޑއިނުގަތީ ީކްއވެތޯ ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައް .ރރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަ

 ނުވި. އަޅުަގނޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލު ސާެފއް

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޒަތްތެިރ ކުރުމަްށ މީދޫ ދާއިރާެގ އި ހިތަދޫ ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރާ ބެހޭ ގޮުތން މަނިކުފާނާ ސުވާލު ސުވާލުަގއި

 މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވަން ަވޑައިުނގަތީ ކީްއވެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ
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ނޑު ހުންނާނީ މި ފަހަރަކު ލާފަިއާވ ކޮންމެއިއަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަ   ތަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދީފަ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުގެ ުސވާަލކީ ޓާރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެ.  ހޮސްޕިޓަލް އަޅާތާ ވަރަށް ޒަމާންޝަރީ އީސް. އަުޅގަ

ކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާ އެބަހުރިތޯ؟ އެއީ ކޮންވެޝަން  ތި ؟ަރކުތޯ ތި މަސައްކަތް ފައްަޓވާނީކޮންއި، އެހެންވީމާ

ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުމަށް  މި ދެންނެވީ ސެންޓަރު ހެދުމަށް ވެސް މިހާރު ބޭރުން އެހީ ލިބިފައި އޮތްއިުރގައި ވެސް،

ެއވަރަށް އެ ފައިާސިއން އެކަން ކުރެވޭނެތޯ؟ ކިާހ ، އް ފެށޭ. އެެހންވީމާއެއިރު ވެސް އެކަމެްއ އަދިއެއް ނު ވާލިބިފައި

 ފެންވަރަކަށްތޯ ހޮސްޕިޓަލް ހައްދަވަނީ؟ ކޮންއިރަކުތޯ ަފއްޓަާވނީ؟ ކޮންދުވަހަކުތޯ ނިމޭނީ؟

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

ނުޑގެ ކުރީގެ ަޖވާބެްއގައި ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން މިކަން މި ކުރެވެނީ ހަމަ މިކަމަށް ޓަކައި  އާދެ، އަުޅގަ

 ހެލްތު ރިހާ މަސައްކަތެއް ީސދާ ކުރިއަށްގެންދާނީމިކަމުަގިއ ހު .އިެއކީގަ  ނުންވާ ހުރިހާ ފަންނީ ލަފަޔަކާބޭ

މެންބަރުގެ ވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ްކޓް ޔުނިޓެްއ ެވސް އުފައްދާަފއިމިނިސްޓްރީގަިއ މިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮޖެ މިނިސްޓްރީން. ހެލްތު

ކަންތައް ކަުމގަިއ ގެންވާނެ ކަމަކީ ސީދާ އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުން އެންމެ އެކަށީސުވާލުަގއި ހުރި ކަން

 ބޫލުކުެރވޭ. ުޝކުރިއްޔާ.ގައަޅުަގނޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާިއރާގެޝުކުރިއްާޔ. މެދު

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ
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ޔަޤީނުންވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާްޒ އިބްރާހީމް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމާ ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ

. އަޅުަގނޑު ސުވާަލކީ، ވަިކ އިވަޒީާފއިން ަވކިކުރާކަށް ުނވަަތ ބޭރުކުރާކަށް އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަެތއް ނުކުރި އޭރުގަ 

މި މައްސަލަ ނުބަލާ  ޚިލާފަށް ކަންކަން ކޮށްގެން ެވގެންތޯއޭ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓާ. ކީއް ވަކި ަތނެއް ނެތޭ ،ވަކި ަބެއއް ،މީހެއް

 ރަދުކުރީމަ އެ މައްސަލަ ނުބަލާ ލަސްވަނީ ީކއްެވގެންތޯއޭ؟ޚަލާރި  ،ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ؟މި ލަސްވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރރ ޑންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

ނޑުމެންެގ  މި ުސވާލާ ގުޭޅ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ،ުގޅޭގޮތުން އާދެ، މިއަުދގެ ސުވާލާ ބެހޭ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.ކުރިއަށް  މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެކަމާ ުގޅޭ އެހެން މުއައްސަސާަތކުން  ގެންދާ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.އޫފަރު ދާޢުއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޝުކުރިއްާޔ. އުނގޫފާރު ދާ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫފަރު ދާޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ސަރުކާރުން ހެދި ދުވަްސވަުރ އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަްއޑޫ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑަށް  ތަކުންތަނެއްތޯ. ދެން އޭުރގެ މީިޑއާގިނަ ރަްއޔިތުން ުސާވލު ކުރަމުންދިޔަ ެއއީ ކީްއކުަރން ހަދާ  ވަރަށް އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް އީކުެއޓަރގެ ދެކުނުަގއި ބާއްވާ ފުަރތަމަ ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވުމުގެ ޝަރަފް ހޯދަން އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރަދެއް ޚައަދި ެއ ތަން ހަދަން ކިހާ  ؟ރުން ކުރި ކަެމއް ކަމަްށ. ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން އެ ތަނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮަބއިތޯސަރުކާ

 ހިނގިތޯ، ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ
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ނުޑ ހިތުން އަްއޑޫ ސިީޓެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގެ ބޭނުން މުޅިން ސާފެއް ނުޭވ  އާދެ، އެ ތަނުގެ ބޭނުން އަުޅގަ

ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަަކއި.  އިން ސާކު ކަންނޭނގެ. އެ ތަން އޭުރގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައި ވަނީ ތި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަ

ން ތަ އެ ގޮތުަގއި ގެމު ކަމެއް އްގަޮކށްފައި އެަބއޮތް ވަރަްށ މުހިޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ވެސް ފާހަ  ސްއެހެންނަމަވެ ،އެއަށްފަހު

ފަހު،  ގައި ެވސް ޮކންވެންޝަން ނިމުމަށްއަދި ހަދާ ނިމުމަށްފަހުގައި ޕްލޭން ސްޓޭޖު ،ހަދަމުންދިޔައިރުގައި ވެސް

ރާނެ ގޮތެއް ޕްލޭނުކުރެވިފައި ނެތްކަން އޮޑިްޓ ތަން ބޭނުންކު ފަހު ދެން އެ ސާކް ސަމިޓް ނިމުމަށް މިދެންނެވީ

ހަދަން  ،ތަން ހަދަމުންދިޔައިރުގައި  ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގވެފައި އެބަޮއތް. އޭރުަގއި އޮތް އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން އެ

ްޓގަިއ ކަން އޮޑިޓް ރިޕޯނެތް އިނިންމިއިރުގައި ވެސް އެކަން ދެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ޕްލޭންކޮށްފަ 

އަޅަްނ  ގޮތުން އޭުރގައި އެތާަގއި ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރުކޮށްަފއި އެަބއޮތް. އަދި ެއކަމާ ގުޅޭ ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ފާހަގަ

މަލުކުރުމަށް ޢަގައި ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮަތކަށް މެދުގައި ގާނޫނު  ރޭވި ފަރާތްތަކާ ނިންމި ފަރާތްތަކާއި އެކަން ކުރުމަށް

 ޮގތުގައި ފާހަަގކުރެވެނީ.ގެ ށްފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީާމ، ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރި ކަމެއްފާހަަގކޮވެސް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ ދާއިާރގެ ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އްކެުވން:ވާހަކަދެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ދާއިރާގެ މެ ގެމަނަފުށީ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަެއްއ  ،އޭރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއވުނު ންވެންޝަން ސެންޓަރާ ގުޅިގެންޝުކުރިއްާޔ. ކޮ

ބަެއއް މެންބަރުން  ،އާއި މާރާތްތައް ގަތް ާވހަކައިމާލެިއން ބޮޑެތި އާިއ، ލެއިން ދެތިން ގޯތި ގަތް ވާހަކަ މެންބަރުން ހުޅުމާ

އެްއވެސް  އިމީގަ  ،ތަޙުޤީުޤކުރެވިފައި ، އިކަންތައްތަްއ ެއއްެވްސ ވަރަކަށް ބެލިފަ  ތައް ހެދި ވާހަކަ. މިއެއަރަލއިން

ނޑު ،ފިޔަވަެޅއް ެއޅިފައި އެބައޮތްތޯ؟ ދެން، އަނެއް ުސވާލަކީ  އް، ޮކނޑޭ ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަށް ޮބޑު ޝަުކވާއެ  ެގ،ައޅުގަ

ރަްށ ގިނަ ފަހަރަށް ދެެކވިފައި ހުިރ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ، ޮކނޑޭެގ ބަނދަރު މީ ވަ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް

ނޑުހުޅުދޫގެއަޅުގަ  ނޑޭާއއި ކަ ނެ ވޭއަވަހަކަށް ކުިރއަްށގެންދެ ބަނދަރުގެ މައްސަލަތައް ވީހާ ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން ކޮ

 ން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އިދިނުގޮތެއް ާރވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.ވަޒީ

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ
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ނޑު ބެހޭ ގޮ ުގޅޭގޮތުން ކުެރއްވި ުސވާުލގެ ަބޔާ ޢާޟޫއުމެންބަރު މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މަ  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ތުން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލިން. ވަރަށް ގިނަ  ލަ ޚުލާސާގަިއ ޖުމުކަންަތއްތަކު  މި ރިޕޯުޓަގއި ހުރި ދަންނަވައިލާނީ އަުޅގަ

ތަފްސީލު މަޢުލޫމާތު ތަނަށް ހޯދި އެއްެޗހީގެ  ،ބަހުރި. ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތްކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކޮށްފައި އެ

ގައި އޮތް އޭރު  މަގުފަހިވާ ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ގާޫނނާއި ާގަވއިދު ޚިލާފު ކޮރަްޕޝަނަށް، ނެތްކަން

 ކަން ފާހަަގކުރެވޭ.އެޅުމުގެ ނަމުގައި ކޮށްފަިއވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކޮްނެވންޝަން ސެންޓަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިްބރާހީމް ފަލާޙަ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރ  ޝުކުރިއްާޔ. އިނގުރައިދޫ

 

 އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ނޑު މިނިސްޓަރުގެ އަރިުހން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙާބާ މިނިސްޓަރު . ައޅުގަ

 ތަނުން  ިއމުކުރެވިފަިއވާ ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރަށް މި ޤާފާހަަގކުރަްއވާފައި ައއްޫޑގައި  ސުވާލަކީ މިތާނގައި

ސަޭތކަ މިލިައން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެއަްށ  ވުރެ އެަތއް ފައިވާ ބަޖެޓަށްފާސްކޮށްދީ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން  ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް. އަިދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުެރުވނު

މައްސަލަތައް ދިވެިހ މި ކަން. އެހެންވީމާ، ފަިއވާއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރން ވެ ިޚޔާނާތެއް ގެމިލިއަން ރުފިޔާ  715

ނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުން... ރުން އެބަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންމިއަުދގެ ސަރުކާ  ،ސަރުކާރުން  ގެންދޭތޯ؟ ދެން، އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދި އެންޓި އޮޑިޓަރ  ކަންތައްަތކާ ގުޭޅގޮތުންއާދެ! އޮޑިޓް ރިޕޯްޓގައި ާފހަގަކޮށްފަިއވާ 

ނޫނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ހައުސިން  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން

 މުންދާނަން.މިނިސްޓްރީން ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތުމޫސާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އުުތރު ދާއިރާގެ ށީޝުކުރިއްާޔ. ކުޅުުދއްފު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

މަްއސަލަތައް  އެ ންކުވާނީ އެކަމާ ބެހޭ ަފރާތްތަ ންންތައްަތއް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީވާ ކައޮޑިޓް ރިޕޯްޓަގއި ފާހަގަކޮށްަފއި

ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު  ވުމުންއެކަން ނުކުރެ ށްޔާމީނަهللا ޢަބްދު، އި ހަވާލުކޮށްފަ ބަލަން އަންގާފަ. ސަރުކާރު

 ބޫލުކުރަްއވަންތޯ؟ގަމިނިސްޓަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަ

ާއއި ޕޯޓްަގިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަްށ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑު ދެންމެ ވެސް ިމ ދެންނެވީ އޮިޑޓް ރި

ނޑަށް މަޢުލޫމާުތ  ކަންަތއްތައް ބަލަމުންކަން ންދީގެން އެސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކުން ދަނީ އެއްބާރުލު އަުޅގަ

 ލިބިފައިވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ނާޡިމަ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ. ަވއިކަރަދޫ

 

 ވުން:ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްކެ 

ވަނަ އަހަރު މަރާމާތަށް ޖެހިފައި އެބައޮތް  2015 ގައި.ސީގެ ަބޖެޓުޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަރުޙަާބ މިނިސްޓަރު. އީ.ސީ

 ގޮތް ދަންނަަވއިދީފަންނަތޯ މިނިސްޓަރު؟ މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއއަށް ވީ 3.2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑންޑް އިމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

ތަން ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް  އެ ،ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިމަރާމާތު އާދެ! އަްއޑޫ ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރު

ހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުުރން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ. އެީއ، އެތަނުަގއި ބޭނުން އެންމެ ފުރި
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. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތުން މިހާުރ ހަމަ ނަފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީގޮތަކަށް، ތަން ބައްޓަްނކުރުމުން އޭެގ އެންމެ ފުރި

ރުމަށް. އެއީ، އިްނވެގެްނވާ ބިން ބޭނުންކު ޓަކައި އެތަނާ ހޮސްޕިޓަލް އެތާ އެޅުމަށް ،ވަނީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި މި

 އަކީ.ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ޙުަސއިން ޢަރީފަ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ނޮޅިވަރަމް

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ނުގުޅުނު ކަުމގައި ޢާޟޫއުރި ަވޒީރު. ދެން، މަ އިްއޒަތްތެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނާޑ ބައްދަ މަނިކުފާނާ ،ވިޔަސް  ްއވާފަ. ނޮިޅވަރަމާިއ ދެވަނީ މަނިކުފާނު ިވދާޅުވެ ންލުވެ ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް މިކައަުޅގަ

 ކުރިްއޔާ.ހިސާބެއްަގއި ފެއްޓިދާނެތޯ؟ ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުަމސައްކަތް ގާތްަގނޑަކަށް ކިހާ ފަރުގެ ބަނދަރުގެންނޮޅިވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ނުޑ  ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ޢާޟޫއުމިއަދުގެ މަ .އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ އަޅުގަ ނުވާީތ، އަުޅގަ

 މަށް ދަންނަވަން.އުށް ގެންދިގޮތަގުޅޭ ޢާޟޫއުއަދުގެ މަމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ވިލިމާލޭ

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި މިތާ ތާރީޚީ ބިނާ ވީރާނާކޮށްލި ވާހަަކ 

އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ޗަކަ ބިމެއްަގއި ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރު އެޅުނު ގޮތަށް  އަދި ފުރަތަމައިނުން އައްޑު .އެބަ ވިދާޅުވޭ 

. މެބުްއދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އެނގޭނެ ންެރވޭނެކަސް އެތާ ކުހަމަ އެނޫން އެހެން ކަމެއް ވެ

އޭ؟ ތާޅާ ސުންނާފަތިކޮށްލި ަގއި ބަހައްޓާަފއި ހުރި ބުދުތައްތޯ ވަނީ އެތާ  ތާރީީޚ ބިނާ ކަމަށް މި ދަންނަވާލަދެއްވަފާނަންތޯ
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ޓަރަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާތޯއޭ އެްއވެްސ ެވގެންުއޅޭ ހިސާބެއް މިހާރު މިނިސްއްސަށް ހެދީ ކިހިެނއްޯތއޭ؟ އެްއޗެ

. ޝުކުިރއްޔާ ންނެވީެގ ވާހަަކ ައޅުަގނޑު މި ދެއެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ބެެހްއޓި ބުދުތަކު ،ވަރަކަށް؟ އެތާ ހުރި ބުދުަތއް

 އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ 

ެގ ސެންޓަރު، އަްއޑޫ ސިޓީ ކޮްނވެންަޝން ސެންޓަރު .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާަލން

އޭރުގެ ސަރުކާރުން ުކރި ކަމެއް. އެކަުމގައި ހުިރ  ގޮތުަގއި އެާތގައި އެ ތަރަްއޤީކުރެިވގެންދިޔަދިއުން ެއއީ ދެން

ކަން ހަލަ ްޕލޭނެއް ނެތި ކުރި ކަމެއް . އެްއވެސް ކަވަނީ ާފހަގަކޮށްފަ ނުރަނގަޅު ކަންަތއްތަްއ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓްަގއި ވެސް އެ

. އަދި އެތައް ސަތޭކަ ބައޮްތ ރިޕޯޓްަގއި ފާަހގަކޮށްފަައޅަން ވެސް އެަބއޮތް. އަދި ެއކަމަށް ފިަޔވަޅުރިޕޯޓްގަިއ ލިޔެފަިއ އެ

އްުދަގއި ހަގަކޮށްފަ. އަދި ެއއާ ގުިޅގެން އެ ސަރަހަފާވަނީ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަން ވެސް ދާ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ަގވާއި

ދީނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަެކއް  ރާއްޖޭަގއި އޮތް އިސްލާމް ،އަދި ައއްޫޑ ސިީޓގައި ާރއްޭޖގެ ގާނޫނާއި ާގވައިދާ ޚިލާފު

 ގަކުރެވިަފއިވާ ތާރީޚީ ކަންަކން ކަމުގައި ވެގެންދާނެ. ިދވެހި ތާރީޚުގައި ާފހަ އި ހިނގަމުންދިޔަކަން ެވސް އެއީއޭރުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއާވ ަވޒީރުންނާ ސުވާލު 5.1 . މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު ކުރުމަށް ކަ

ްނޑް ފަހަރު މިނިސްަޓރ އޮފް ހައުސިްނގ އެވަގުތު ނިމުނީ ކަުމގައި ދަްނނަވަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ ައދިވެސް ެއއް 

 ކޮަޅކަށްފަހު( ށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. )ަވގުތުމުޙައްމަދު މުޢިއްޒަ .ރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  145ގެ ދިއުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  އަށް 6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުއްލި މައްސަލަ  146ގަާވއިދުގެ  ،އެކު  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއެއް ލިބިފައި އޮތުމާ
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މީއަށް ަމއްސަލަ ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްމތިޔާޒު ފަ ،ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ހުށަހެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ  145ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  الس الم عليكم.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ނުވަަތ ކަުޅ  ންގރިރީމާތަކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މަނީ ލޯންޑްހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ. ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޮބޑެތި ޖަ

މިނެއްގަިއ ންއޮތް ދިވެހި ސަރުކާރު ވަރަށް ފު ފައިސާ ދޮވުމުގެ ބައިނަްލއަޤްާވމީ ބޮޑު ވައްކަުމގެ ޖަރީމާގަިއ މިހާރު މި 

ބިިލއަން  1.5ނދު، މިގޮތުން ވީހި ބައިވެިރވެފަިއވާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީއަށް ލިބިފައި

އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ އަދަދަށް ަކޅު ފައިސާ ޮދވުމުގެ ޖަރީމާަގއި ދިވެހި ސަުރކާރުެގ އެންެމ މަތީ ފަންތީގެ ވެރިންނާިއ 

ލިޖެންްސ ދައުލަތުގެ ބަެއއް މުއައްަސސާތަކުގެ ވެރިން ހިމެނޭކަމުގެ ސާބިތު ހެކިތައް ބޭރުގެ ބައެއް އިންޓެ

ކުރި ތަޙުޤީޤުތަކަށް ހާމަވެފައިާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އެ ތަުޙޤީޤުތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ބޭުރެގ  އޮގަަނއިޒޭޝަންތަކުން

ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީ "އެމް.ޑީ.ޕީ"އަްށ  ބައެއް ސަރުކާރުތަކަްށ މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި

ގެ އަދަދަށް ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ އެ ބޮޑު ޖަރީމާގެ ވާހަކަ ރާއްޖޭެގ ބިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރު 1.5 ،ލިބިފައިވަނިކޮށް

ބިލިއަން  1.5ީވހިނދު، އަދި  ރާއްޭޖން ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަުކގައި މިހާރު ހާމަކޮށްފައި އިޔާ ބައެއް ނޫސްތަުކގަ

ށް ގިނަ ތަފްސީލުތަކެްއ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަދަދަށް ކަޅު ފައިސާ ދޮވުުމގެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާ ގޮުތގެ ވަރަ

އަދި ެއ ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި ބަިއވެިރވި ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަުކެގ  ،ވީހިނދު ހާމަކޮށްފައި

 ،އެކަމުަގއި ަބއިވެިރވި މުައއްސަސާަތކާއި ައދި އެކަމުަގއި ބަިއވެިރވި ބިދޭސީ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އިސްވެރިންާނއި

ަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިވީހިނދު، އަދި މި މައްސަލަ ހިނގި ގޮތާ އަދި ތާރީޚުތައް ހާމަކޮށްފައިއެކަން 

ކަމަާށއި،  ބައެއް ނޫސްތަކުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން އެކަން ހިންގަން މީގެ ކުރިން އުޅެފައިވާ ށް ދަހާޖި هللاޢަބްދު

ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއިވުމުން ފިނޭންސް އިޖޭ އެތެރެކޮށްފަބިލިއަްނ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިވެހި ރާއް 1.5އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމަކީ ހިންގަން އުެޅފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫުލުކރެވޭ ހިނދު، އަދި މި ބޮޑު  މިނިސްޓަރުގެ ބަސްފުޅުން ވެސް އެ

ހިނދު،  އްކާަފއިނުވާމަތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވާހަކަދަހުތު

އަދި ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ަހނގުރާމައަށް ދިވެހީން ފޮނުވުމުގެ ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރުުމގެ 

އަިދ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަުގ ިވޔަާފރީގެ ޓްރާންސިޓް ބަނދަރަކަްށ  ،ރަކާތަތްތައް ކަންބޮުޑވާ ދަަރޖައަކަށް ގޮސްފަިއވުމާއި ހަ

 މަތާ މިހުހިނދު، ކަޅު ަފއިސާ ޮދވުމުގެ ޖަރީމާގެ ތު ތައް ވެސް ކުެރވޭމަތުހުވެަފއިާވކަމުގެ ޮބޑެތި ތު ރާއްޖެދިވެހި

އަދި ރާއްޖޭގެ  ،ވީހިނދު ކަންކަމާ ގުޅިފަިއވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު މިއީ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަށް

ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ފައިސާއިން ކޮށްފަިއާވ ސިއްާސގެންދާވަުރގެ ބޮޑެތި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސވެރިްނ ހިމެނޭ ގޮތުން 
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ބިލިއަން އެެމރިކާ ޑޮލަރުގެ އަދަދަށް ކަޅު  1.5ހަަމއެާއއެުކ،  ،ޚިޔާތާއި ަވއްކަުމގެ މައްސަލަަތއް ފެންމަތިވެފައިާވއިރު

ވެހި ަސރުކާރުން ނުވަތަ ަދއުލަތުެގ ްޤވާމީ ބޮެޑތި ޖަރީމާތަކުގަިއ ދިއަދޮވުމުގެ ަބއިނަލް ،ފައިސާ ރާއްެޖ އެތެރެކޮށް 

ވާތީ،  ކަމަކަށް ތުމަކުރެވޭކަމީ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު މުޅިން އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދާހުވެރިން ބައިވެިރވާ ކަމަށް ބޮޑެތި ތު

ދި އަދި ބިރު ހުރި ހާލަތާ މެދު ސަރުކާރާއި އަ ،ދާނެ ނުރައްކާތެރިއިއެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރްއޖޭ ގެބިގެން ހިނގަ

ޤްވާމީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަްއ އައަދި ަބއިނަލް އި،މުޅި ދައުލަތުެގ އެންމެހައި ުމއައްަސސާތަުކގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނައުމަށާ 

އަދި އެފަދަ ތަޙުޤީޤަކަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަުކގެ  ،ެގ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިނގުމަށާއިއިމެދުވެރިކޮށް ެއ މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން.  145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ިއ،ލައެއްބާރުލުންދިނުމަށް ގޮވާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކއްލި މައްސަލަެއްއ  ،ވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  146ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ެފނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެްއ ނަަގންވާނެ ކަމަށް. އަދި އެ ވޯުޓ  ނަމަ، ެއ މައްަސލައަކާ ށަހެޅިއްޖެހު

 މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ދެްއވުމަށް ިއދާރީއިނަގާނީ ބަހުސަކާ ނުލާ ކަމަްށ. އެހެންކަމުން، ވޯޓު ރަނަގބީލު ޖައްސަވަ 

ކޮށްދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ކުރީ ުދވަހު ވެްސ ންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުިއއްޒަތްެތރި މެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ.  މައްސަލަ ދިމާވި ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް ކާޑުކޮޅުތަްއ އޭގެ މަޤާމުގައި ނުވާކަްނ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން އެގޮތަށް  ،ނަމަ ވޯޓުދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ .އެހެންވީމާ، އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

 ލާނަން. އިޢަމަލުކުރެއްވުމަށް. ވޯޓަށް ދަްނނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާއިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ 

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 18. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ 29މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ނުވި.  ލުވުމަށް ަމޖިލީހުން ފާހެއްސިކުއްލި މައްސަަލއިގެ ދެން އޮްތ މަރުޙަލާއަށް ވާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާރު. ގަތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ހަށް މަޖިލީ، 6ޖެންޑާ ައއިޓަމު އެ

ނޫުނ ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މާން ޢުޘް ންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ނޫނު ގާ ށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.( އަނޫނުގާޕާޓްަނރޝިޕް ) 2011/13ނަންބަރު 

 ށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ( އަނޫނުގާޕާޓްނަރޝިޕްގެ ) 2011/13ނަންބަރު 
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ނޫނު ގާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދު ޙުސަޢު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަވިލނގިލީ ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.2

ތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ުލެގ ފުރަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބި( އަނޫނުގާޓެރަިރަޒމް މަނާކުރުމުގެ ) 2015/32ނަންބަރު 

 ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ( އަނޫނު ގާޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ) 2015/32ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ވަނަ  142ިއނާ އާދަމް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި -6.3

ވަަނ  142ރާުރގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުން. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގަދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ މާއް

 ރާރު. ގަދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މާއް

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.  ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މާފަންނު މެދު ދާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިލު. ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް އި

 މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. 

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު 

ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ނޑަށް ެދްއވީތީ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ވަރަށް ބިލަީކ  ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ. މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތއް ަކށަވަރުކޮށްދޭ ބިލެއް. މި ބިލު ފަރުމާކޮށްދެއްވި މިނިސްޓަރ  17 ގެޤާނޫނުއަސާސީ

ން ގެނެސްދެއްވުމަށް ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވި އެިކއެކި އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ، އަދި މި ބިލަށް ފުރިހަމަކަ

ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. މިބިލަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަެކްއގަިއ  ރިކަމާތަކަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެއެން.ޖީ.އޯ

 ނޫނެްއގެ ސިަފއިަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެްއޗެއް. އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުަމކީ ިއސްލާމްގާ ،ވެސް ހެދި

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ މޮޑެލަކަްށ  އަކީދީން ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަންގަވާަފއިވާ އެްއޗެއް. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ

ދަނީ  ފަހަރު މި  ބޮޑަށް ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެވސް ބައެއް އިމުކުރެވިދާނެކަން ވަރަށްޤާ

ތަން މަދުމަދުން  މިކަމަށް ދޭންވީ އަަހއްމިއްޔަުތކަން ނުދެވި. މިސާލަކަްށ ޖިންސީ އަނިާޔގެ ިޝކާރައަކަްށ ެވގެންދާ

ފަހަރަށް ުކރިއަށްދާނެ މަެގއް ނޭނގުުމެގ  ސް ދަނީ ފެންނަމުން. މިފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަަކށް ވެްސ ބަެއއްނަމަވެ

ކަމެއް  ދަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަކަށް ބަދަލުވަމުން. އެފަދަ ނަތީޖާ މިޭއގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި 
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އަނިޔާވެރިކަން  ،އެކަށީގެްނވާ ރައްާކތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންަކން ނެތުމުން ނަމަވެސް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ހިނގާ

ދައްކަނީ ހުްސ  ދަނީ ތަޙައްމަލުކުރަމުން. އާޚިރު ނަތީޖާގައި ވަރަށް ހިތި. މި ބިލުގައި ފަހަރެއްަގއި ވެސް މި

އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް  ،ވެސް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަށް ށްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ދެ ޖިންސައަންހެނުން

އިމުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ޤާވެހިރާއްޖޭ ޖެންޑަރ އިކުިއލިޓީ ދި އީމި ؛އް ނުދިނުމަށް. ބިލުގެ ތަޢާރަފުދިނުމުގެ ޗާންސެ

ޔާސަުތގަިއ ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުްނ މަނާކުރެވޭ ސި ،ގޮތުަގއި މައިަގނޑު ުއސޫލުތަކާއި  ންވާނެމަލުކުރަޢަ

އްޔަތާއި ޒިންާމ ލިއޫއެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން މަސް ،އިމުކުުރމުގައި ދައުލަުތގެ މުއައްސަާސތަކުންޤާއިކުއިލިޓީ ޖެންޑަރ 

މިނިވަްނކަން ވަކި ޖިންސަކަށް ުނވަތަ ޖެންޑަރއަށް ބަަލއި  ،ނޫނެވެ. ައސާސީ ޙައްޤުތައް ގާބަޔާންކުރުމުގެ 

މައަށް ލިބެންވާކަން ކަަށވަރުކޮށްިދނުން. ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން ނެތި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރިހަ ތަފާތުކުރުމެއް

ނައްތާލުން. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުުރޞަތު ހަމަހަމަކުރުން. ވަިކ ޖެންޑަރއަކަްށ ނިސްބަތްޮކށް 

ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން  ބު ނައްތާލުން. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މެދުގައިޞުޢުގައި ގެންގުެޅވޭ ނޭދެވޭ ތަޢައްމުޖުތަމަ

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ޖިންސަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ނައްތާލުން. އަންހެނުންނާއި 

ކުަޑކުރުން.  ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުަޞތުގެ ހަމަހަމަކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ނަީތޖާއެްއގެ އަސަރު

ވަިކ ޖިންސެްއގެ  ،އްމު ިދރިއުޅުމުަގއި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބައިވެރިާވ ނިސްބަަތށް ބަލައިއާ ިއ ަގޔާތުއްމު ޚިދުމައާ

ކަމަށް ފެންނަ ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް  ނިސްބަތުން ބައިވެިރވުން މަދު ،ވާނަމަ މީހަކު ބައިވެިރވުން މަދުކަމަށް

މަނާކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް: ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ނުވަތަ ނޫނުގެ ދަށުން ގާއިވެިރކުރުން އިތުރުކުރުން. މި ބަ

 ގޮތުން ހާނިއްކަެއްއ ލިބޭ ޢަމަލެއް ހިންގުން. މީހެއްގެ ނުރުހުމުަގއި ވަކި ތަނެްއގައި ބަންދުކުރުން. އިޖުތިމާޢީ ނަފުސާނީ

އަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ގޮތުން ޤަދަރުވެރި ދިއުޅުމެއް ުއޅުމުެގ ފުރުޞަތު ނުދިނުން. އަމިއްލަ ތިޞާދީގޮތުން، އިޤް

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާ ަގއިސެކްޓަރ ސެކްޓަރ އަދި ޕްރައިވެޓް މުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން. ޕަބްލިކުދިރިއުޅު

ވަޒީާފގެ  ،ދިނުމުގައި ަވީޒފާގައި ހުންނައިރު ޭދ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި ފާޒިންމާތަކެއް ީމގަިއވޭ. މިާސލަކަށް ަވޒީ

އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުން. އެއް ތަނެއްަގއި އެއް މަސަްއކަތެްއ  ދިނުމުގައިކުރިއެރުން

ކުރާ އަންހެނަކާިއ ފިރިހެނަކަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ދިނުން. އެއް ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެަނުކ 

 ެއްއގޮތް ށްލާއިރު އެކަީށެގންވާ މިންވަރަކަަމސައްކަތަށް ބަ ކުރާ މަސައްކަތަަކކީ މަސަްއކަތުގެ ައގަާށއި، ކުރާ

ނާޔަތާއި އެލަވަންސް ިދނުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުގެ އިޢ ރަާއއި އިތުރު ގަީޑގެ ފައިާސއާއި މުސާ ،ނަމަ މަސައްކަތެއް

ފިރިހެނުންނަށް މާލީ އަންެހނުންނާއި  ؛މަތްދޭ އިދާރާތަކާއި ޒިންމާތައް މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލު ެގންގުޅުން. މާލީ ޚިދު

ގެ ޒިންމާެއއް. މި މާއްާދެގ ފެސިލިޓީސްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މާލީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކު

ގޮތުން  ޞަދަކީ ފިރިހެނުންނާއި އެއްހަމައަކުން އަންހެނުންނަށް ވެސް މާލީ ފެސިލިޓީސް ލިބެންޖެހޭނެ. އިޤްތިޞާދީމަޤް

ހަމައެްއގަިއ ކުރުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި އެއްލަތްަތއް ލިބުމާއި ބޭނުންސީއިޤްތިޞާީދ ދާއިރާގައި ވަ ؛ބާރުވެރިކުރުން
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ފެނުމަށް އަްނހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ޮއންނަންޖެހޭނެ. އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާަގއި ފެންނަ

ނޑު މިފަހަރަށް ތަފާތުކުރެިވެގންދޭ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަ ބައެއް ދަންނަވަނީ ފިރިހެނަކަށް ތަފާތުވަނީއެކޭ ނޫން.  ުޅގަ

ނޫން. ދެ ޖިންސް ދޭތެރޭގައި ތަފާތުކުރުން ެގންގުޅެވެމުންދަނީ. ސަރުކާރުން  ެއއްނޫނިއްޔާ އަންހެނަކަށް ތަފާތުވަނީކީ

ން އެކުލަަވއިލުމުަގއި ލޭލެޭވއިރު ރަށްރަށުަގއި ބިނާވެީށެގ ޕްއިސިޔާސަުތ މަޝްރޫޢުގައި ެއކުލަވަ  ބެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަމާ

އިުމކުރަން ޤާއީކުއަލިޓީ  ރާދގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ޖެންޑަވަނަ މާއް 4ނޫނުގައި ގާފަރުމާކުރުމުގައި މި  ރަށްފުށް

 އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ީއ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެ 3ލަ ޖުމު ވަނީ ބިލަށް ކަ

 22ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ  20ޓު މިނެ 45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41ޓު މިނެ 30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެ 5ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސި 18ޓު މިނެ 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40ޓު މިނެ

ނުޑ މިހާރު )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 6އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ނުވާ އި ނިސްބަތް އަުޅގަ

 އިންމަނިކަށް.ްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައަރުވަނީ ވިލިާމލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންމަނިކު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

ނޑުމެންނަށް އިިވގެން އެ މާފަންނު  ،ުކއަލިޓީގެ ބިލު ދިަޔއީ ޖެންޑަރ އީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި އަުޑ. 

ނޑުމެންގެ ޕާފަދަ މުހިއްމު ބިލެއްގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި ފަރާތުން މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލިމަސައްކަތް އަުޅގަ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހަމަެއކަނި އަންހެްނ ިލމެާޚްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާ، ކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 މެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ލިބިގެންިދޔަ ވަރަށްލިމެންގެ މުިޅ ޕާޔަީއ ައޅުަގނޑުގެންދިވެ ން އްވުޅުރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުަށހެމެންބަ

ގެންދެިވ ރު ދަންނަަވން. ހުށަހަޅުއްވަމުންއެކު ޝުކު ަކމަނާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ . އަދި އެކަށްބޮޑު އުފަލަ

ހަނދުމަކޮށްލުން  ންަގނޑުމެން މިތިބަ ފިަޔަވޅުގެ މަތީބިލުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތަކަްށ އަލިއަުޅވާލުމުެގ ކުީރގައި އަޅު

 ،ތެދެއްމެ ؛ވާ ޤައުމު މި މުހިއްމު. ޤައުމެއްގެ ގޮުތަގއި، ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުެމއް ގޮުތގައި އިްނޑިއާ ަކނުޑގެ މެދުަގއި

ަބވަނަވެަފއިާވ  .ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އަހަމު އިދިކޮޅު ަބއެއް ފަރާތްތަކުްނ އެ ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށް ަދއްކާ

ން އުފުލަނީ ކިހާ ޒިންމާތައް އަޅުަގނޑުމެ އިކަ. ބަވަަނވެފަިއާވ ދުނިޔެެއއްގަ ައޅުަގނޑުމެްނ ތިބި ވާހަދުނިޔެއެްއގަިއ 

 ،ހަމައެކަނި ުއފުލުންކަމަށް ވަނީ ވަކި ަބޔަުކ އެދޭ ކަންތައްަތކެއް ހަމަެއަކނި އަުޑގަދަކޮށްލުން ެއކަނިތޯ ؟މިންވަރަކަށްތޯ

ވާ ދުނިޭޔެގ  މި ލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން ަބވަނަވެަފއިކަހަ އެއީ އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ކޮންކޮން
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ވަންދެްނ  ގޮތުަގިއ އެތަކެްއ ޒަމާން ގެވަނީ. ކުޑަުކޑަ ދިވެހިރާއްޖެ. އދެގ މެންބަރު ޤައުމެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަދާކޮށްަފއި

ނޑުމެންނަށް ިއއްެޔ ޚަބަރުލިބިގެންދިޔަ ރެޓަީރ ެސކް ެގ އެސިސްޓެންޓް.ދއ ،އަޅުަގނޑުމެން އުޅެއްަޖއިމު. އަުޅގަ

ބައްދަލުކުރަްއވަމުން  ޒިޔާރަތުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރެްއވި ޚަބަރު. އަދި

ނިޑވަުޅގަިއ ދަންނަވަންޖެހެނީ،  ކާރާގެންދަވާ ޚަބަރު. އަިދ ރާއްޭޖެގ ސަރު ަބއްދަލުކުރަްއވަމުްނދާ ޚަބަރު. މި އުާފވެރި ދަ

ކެްއ ޒަމާްނވީ މި ދިވެިހ ކުޑަ ަޤއުމު ވަނީ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މިންަގނުޑަގއި މަތީ ފަންތިތަކެއް ހާސިލުކޮށްަފއޭ. އެތަ

 ،ވާނަމަ . މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމުގައިއި އްތަކެްއގައެކަމަށް ޚާއްޞަކަންޭދ ކަންތަ .ޚާއްޞަ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއ. އދ

ނޑަައޅަ ،ވާަނމަ ކަމަށް ދަންނަވާ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް. މިާސލަކަށް މިލީނިއަްމ  .ލެވުނު ގޯލުތައްއި މިލީނިއަމަށް ކަ

ސަސްެޓއިނަބަލް  ؛ދާ އެްސ.ޑީ.ޖީތައް މި ން ފެްއޓިގެން ކުިރއަށ2015ްފަހުން  ގޯލުތައް. އަިދ ޭއގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް

މެދު  ުކއަލިޓީ ނުވަތަ އަންހެނުންނާއީކަންތައްތައް ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކައި ޖެންޑަރ  މި .ގޯލުަތއް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

މަްއޗޭ ފިަޔވަޅު ހިނގައްޖެ. މިްއ ޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ެވގެން ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮްތ މުޖުތަމަޢުގައި ބަދަލުކޮށްދެިވ މުހިއްމު އެ 

ަނ އެކަށޭ ،މެންބަުރން ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތެދެއްމެ 85ައޅުަގނޑުމެންގެ މި  ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލީ

ނޑުމެންނަށް އަން ނޑު  .ނުދެވުނުހެން ބޭކަނބަލުން އިންތިޚާބުކޮށްއަދަދަކަށް އަުޅގަ އެއީ ހިާތމައެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ިސޔާީސ  އި،ވަނަ މާއްދާގަ  21ނޫުނގެ ގާތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވި އިްއޒަތް ،ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެން މި ފިޔަވަޅުމަީތަގިއ ޤާޖިންުސގެ ހަމަހަމަކަން  އިމައިދާނުގަ އިމުކުރުމުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެދެްއވި. އަުޅގަ

 ނޫން  ދަނީ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅަގނޑު ހަނދާން ބަލި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފީމު. ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން މި

ަރޖިސްޓަރީވެގެން އޭރުދިޔަ ެދ  ވަނަ ދުވަހު ިދވެހިރާއްޖޭގެ 21ވަަނ އަހަރުގެ ޖުލަިއ މަހުގެ  2005 ،ވާނަމަ ކަމުގައި 

ކުީރގެ ރައީސް އަްލއުްސތާޛު މައުމޫނުގެ ޤިޔާދަުތގެ  ؛ގަިއވާ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ާޕޓީކަމު  ޕާޓީގެ ތެރޭން ެއއް ޕާޓީ

މެންބަރުން ެއ  3ދަށުގައި އުެފއްދެވި މި ޕާޓީަގއި އަންހެނުންގެ ގޮފި ނުވަަތ އަންހެނުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި 

މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަށް  އޭރުަގއި ރަީއސް މައުމޫނުގެ ކެބިނެޓުގައި އެ ،އުންސިުލގައި ތިއްަބާވ. އަދި އޭގައި ޕާޓީގެ ކަ

ެއ  ،ގޮތެްއަގއި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަަނަވސްކޮށްދެްއވި. މާނަައކީ ބޮޑު ފާޅުކަން

މަވެސް ިހއްމު މަޤާމުތަކުަގއި ެއ ބޭޭބފުޅުން ތިއްބެވި. ނަޕޮޒިޝަންތަކަށް ޖާަގ ދެްއާވފައިވޭ. އަދި ަދއުލަތުގެ މު

ގޮތުން ވަރަށް ުމހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާ ހިސާބުތަކަށް އަދި އަންހެން  އަިދ ސިޔާސީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި

ލަންޖެހޭ. ނަވާއުޅެނީ ުކޑަ ތަންކޮެޅއް ފަހަތުގައޭ ދަން ކަނބަލުން އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ އަދިެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި

ޒުމު ޢަވާހަކަދަްއަކމުން އަޅުަގނޑުމެން މަީތގަިއ މި ބިލަށް ބަްށ ަޓކައި ިމއަދު މި ފިަޔވަޅުއެހެންވީމާ، އެ ސަބަ

ނަޑއަ ނޑުމެންެގ  އިވަނަ އަހަރުގަ 2019ޅަން އެބަޖެހޭ ކަ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގައި އަުޅގަ

މިއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެްއެގ  ،ކޮްށ، މިއަށްވުރެ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްމަސައްކަތްމިއަށްވުރެ ބޮުޑކޮްށ  ޕާޓީތަކުން

ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ޖާަގ  ވެއްޖެ. ލިބޭތޯ އަުޅގަ
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 އި ލުެގ އެކިެއކި މަރުޙަލާތަކުގަ ބި އެކު މި އެހެންވީމާ، އެ ާމއްދާ ހިމެނުއްވީތީވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ިދވެިހ  ،ކަމުގެ މުޅި ކްެރޑިޓު ގޮސް ހުްސވޭގޮތެްއގައި މި  ލަހުރިާހ ފަރާތްތަކަށް، އަދި ޖުމު ކޮށްެދއްވިމަސައްކަތްޕުޅު

ނޑު ުޝކުރިއްޔާ ދަންަނވަން ބޭނުން. އެނިގވަަޑއި ސަރުކާރަށް ނޑެްއ ގާފަދައިން ވާނެ ގަންނަ އަުޅގަ ނޫނީ އޮިނގަ

ނޑުމެން މިގާފަރުމާކޮށް  ނެޑއްގެ ތެެރއަށް ދުނިޭޔގެ ފެންވަރުެގ، ެއއްކަލަ އަުޅގަ ާލ އި ނިންމަ އިކިޔަ ނޫނީ އޮިނގަ

ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިޔޭަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަންވާ ހިސާބުގެ އެންމެ މަތީ ފަލްސަފާއަށް، އެންމެ މަތީ ލެވެލަށް 

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17ނޑުމެން ނިންމީމަ. ދެވެނީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ވެސް ގެ މި މަޖިލީހުން ދޭންވާ ރުހުންދީފަ. އަދި މިނޫންއެަކއްަޗކަށް ައޅުަގނޑުެމންއެކީ  "ީސޑޯ"އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ނޑުމެން ހަ އެހެން ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އެހެން ކަންތައްތައް މި ސްޕީޑުގަިއ  މަ ބާރުވަނީ ފާއިުތވެދިޔަ ދުަވސްތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑު ބަލަވަނަ  23ނޫނުގެ ގާކުރިއަށް ގެންދަމު. ހަމަ މި  ވަރަށް މުހިއްމު  .ަލން ބޭނުންއިމާއްދާގެ )ހ( އަށް އަޅުގަ

ނޑަކަްށ ހިއެއްުނވޭ މި .ނުކުތާއެއް ނޫނެްއަގިއ ގާބާވަުތގެ  މި ،ޒާތުގެ  ނޫނިްއޔާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް މި އަދި އަުޅގަ

ލުުމގައި ޖެންޑަރ އިަވހިކަމުގެ ސިޔާސަުތ ޕްރޮގްރާްމ އެކުަލވަނެއް. ބޯހިޔާ ށް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އޮތްހެންނުކުތާ މިގޮތަ މި

ކާއި މަޝްރޫޢުަތްއ ތަސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ިސޔާސަތު -ުކއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމަށް ިއސްކަންދިނުން. )ހ(އީ

 4އި ރަށްފުުށގަިއ ފަރުމާކުރުމުގައި ިމ ގާނޫުނގެ ޔާ ލުމުގައިކުަލވަ ިއ ރަށްރަށުަގއި ބިނާވެީށގެ ޕްލޭން އެޔާލުމުގަ އިއެކުަލވަ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  -ކުއަލިޓީ ޤާއިްމކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެެއވެ. )ށ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޖެންޑަރ އީވަނަ މާއްދާ

ން މަންފާ ލިބުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ސިާޔސަެތއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެްއގެ ދަށު

ރަްއޔިތުްނެގ  އީ މި .ފުރުޞަތު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް އޮންނަންވާނެއެވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ  18މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ބޫލުކުރެވޭ ބައެްއ ކަހަލަ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ގަގޮތުން ވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް  ދާ ބެހުމާ ބެހޭފަރާތުން ވާނެ މު

މި މުޖުތަމަޢުގައި  ،ލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެޞްގާނޫނަށް އަދި އި

ރުން ޒަމާުނއްސުެރ ގެންުގޅޭ ވިސްނުންތަކެްއ އަންހެންވެރިންނާ މެދުގަިއ، އަންހެން ކަނބަލުންނާ މެދުގައި ތަފާތުކު

ބައެއް މީހުންގެ ހުންނަކަން އެއީ ހަމަ ސާބިުތވެފައި އޮްތ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ޓަކައި އެިކއެިކ 

ެވސް ޙަޤީޤަތެއް. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި  ރަޢުޔުތައް ެއކިެއކި ގޮްތގޮަތށް ދޭ ބަޔަކު އުޭޅކަމީ

ެއއްމެދު މުދާ ބެހުމުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ  ؛ކުރަމުންދާ މިސްރާބުގެ އަލީަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު ެއއްމެދު ހަމައެއްދަތުރު

ދަންނަވާލަން ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާލީ. އެ ބިލުެގ މަސައްކަްތ މަޖިލީހުގައި އަދިވެްސ ދަނީ ކުިރައށް. 

ހަކަ ައއީމަ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ އެބަ ތަކުރާރުކޮށް މީގައި ހުރި މު ކޮންސެޕްޓެއްގެ ވާއްނަމަވެސް މިފަދަ މުހި  ،ބޭނުން

އޯގާތެިރކަމުގެ ވާހަކަަދއްކަން. މިއީ އިންސާނިއްޔަުތގެ މައްަޗށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ކަމެއް ކަމުަގއި ެވގެންދާނެ. 

ެއަކން ޑޮމިނޭޓްކުރާނީ ކޮންމެެވްސ  އެކަން އަބަދުެވސް ،ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ފުލެޓް ފަދަ ތަކެްއޗަށް އެޭދއިުރގައި ެތދެއް
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ެއ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އަންހެން މީހާއަށް އެ ފުރުޞަތު ، ންފިރިހެނެއް. ކޮންމެވެސް މީހަކު އެގޮތަށް އެ ހަރަކާތު

އި އަންހެނުންނަށް ދެވިފަ ،ކުޑަވަމުންދޭ. މިހާތަނަށް ދެވިފައި ހުރި އެފަދަ ގޯތިތަކާއި ުފލެޓުތައް ބަލައިފިކަމުަގއި ވާަނމަ

މިއަށް މިީއ  ،ހުރި ނިސްބަތާއި އަދި އަްނހެނުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުގެ ބޮޑު މިންވަރަށް ބަލާކަުމގައި ވާނަމަ

ށް ބެހުމުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އަ ސް ވިސްނުމެއް ވިްސނަންޖެހޭ ކަންތައް. އެއްމެދު ވިޔަފާީރގައި ލިބޭ މުދާ ހަމައަސީރި

ދައްކަމުންދިަޔީއ މި ސަބަބަށް ޓަކައި. ފިރިހެނަކަށް ދައުލަތުގެ މުދަލަކުން  އުސޫލުތަެކއް އެޅުުމގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރާ ިޚދުމަތަކުން ލިބޭ މިންވަރު ހަމަ އަންހެން މީހަކަށް ވެްސ ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ބަހާ، ނުވަތަ ދައުލަތުން ދޫ

ހަމަތަކުގެ މައްޗަްށ  ވަނަ މާއްާދަގއި މިހިރަ 17، 16ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ސަރުކާރުގެ ހަމަމިން އޮންނަންވާނީ

ލަ ގޮެތްއގަިއ ެއއެްއ ނޫން. ވަރަްށ މު ޢަމަލީ މައިދާނުގައި އެކަްނ ހިނގާ ގޮަތކީ ޖުމުއާއް ރިޢާޔަތްކޮށް. ނަމަވެްސ، 

ދަތިކޮށް ބައެއް ފަހަރު އަންހެން މީހާއަށް، އަންހެނުންނަށް، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މި މަސައްކަުތގައި ުއޅެންޖެހިފައި 

މު ކަމެއް މި ނުކުާތގެ ގެންެނވިކަން އެއީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ އްއެފަަދ މުހި، ންވީމާއޮތީ. އެހެ މި

. އެ ގާޫނނެއްަގއި ެއ ވާހަކަ ިލޔެިވ، ދޭކަމުަގއި ނޫނީ ެވގެންނު އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދެއްިވ ވަރަށް ބޮޑު ހަދިާޔެއއް

ނޫން އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީކީ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ ެއއް މުދަލުގެ ވާހަކަ ފުލެޓު ފަދަ ތަކެތި މިއީ ވާިރސް

ނޑުމެން ވަތް ކަމަށް  ނޯޓުކޮށްލަން ވެސް ބޭނުން. ިމ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ެދއްކީމަ ވާރިސް މުދާ ބެހުމުގެ ތެރެއަްށ އަުޅގަ

ވެއްޓެއް ތަރައްޤީކުރާކަުމގައި ވާނަމަ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދަުއލަތުން ދޫކުރާ ފުލެޓެއް ނުވަތަ ދައުލަތުން އެފަދަ ބިނާ

އޭަގއި އަންހެންވެރިން، އަްނހެން ކަނބަލުން ބައިވެިރވުުމގެ ނިސްބަތް ުނވަތަ ެއ މީހުންނާ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނަޑއަަޅއިދިނުން އެީއ އަޅުގަ  އޮންނަންވާނެ މިންވަރު ގާނޫނެއްަގއި ކަ

މު މަަސއްކަްތތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަުރކާރުން ގެނެސްެދއްވަމުންދާއިުރ އްމި މުހި، ކަމުގަިއ ނޫނީ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ

އަށް ނިލްއައަލްުއސްތާޛް މުޙައްމަދު  ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ވެްސ ހުންނެވި އިއްޒަތްތެރި ،ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ނުޑ ޝުކުރު ވަމުންދާ ދިމާ ކަނބަލުންނަްށ ގާނޫނީ ގޮތުން . އެ މަނިކުފާނަީކ ދިވެހި އަންހެންަދންނަވަން ވެސް އަުޅގަ

އްލުޮކށްދެއްވުމަށް ކުރު ުމއްދަތެްއަގއި ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތްޕުުޅތަކެއް ކުަރްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެްއ ޙަ އެިކއެކި މަްއސަލަތައް 

ނޑު ހޫރިއްޔާ މެްނގެ މިއަުދގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްކަމުގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭ. އަިދ ހަމަ އެާއއެުކއެކުހެން ައުޅގަ

މު އްގެން ިމ ދަނީ. ވަރަށް ހަމަ މުހިމިފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ެދއްވާ އަހައްމިްއޔަތުކަން ފެނި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ނޑުމެ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ  މި ބިލުގެ މަސަްއކަތަށް، ފޮނުއްވާފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާހަމައަށް  ންނާބިލެއް އަުޅގަ

ވެްސ  ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ަމޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން

ނުޑ ވާހަކަ ފައްޓަމުން ވެްސ ާއއް. ނެތްއް މެދު ޝައްކެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިބޭނެކަމާ  މު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ަނވެފަިއވާ ދުނިޔެއެްއގަިއ ރާއްޖެ ހިމެނޭ މިންވަރާއި އަދި ބަިއވެރިވާންެޖހޭ މިންވަރު، ައޑުއަހަންޖެހޭ ބަވަ ،ދަންނަވާލިން

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއޭވ. ނަމަވެސް، ގިނަ ފަހަރަށް  މިންވަރުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނ ފަހަރަށް އެ ބޭފުޅުން ދައްކަާވތީ އަޅުގަ
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ީޓގެ ވެރިީމހާ ބަންދުކުރީމަ ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަ ެދއްކުމަށް. މިފަދަ އެ ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ކަންަތކާ އުުޅއްވަނީ ޕާ

މު މޮޅު ބޭބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ. ތަޖުރިބާގެ އަލީަގިއ އްތަރުޖަމާކުރުމަށް ނުލާހިކު މުހި  އޮތީ ބައިވަރު. ބިލުތައް މި

އެކުަގއި އެ ޕާޓީއަްށ  އިޚްލާްސތެރިކަމާއެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ަވގުތު ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި 

އަނެއްހެން ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ބަަޔކު އެތެރެއަްށ  ،ތިބިކަްތކޮށްދެްއވާ މެންބަރުން އެބަޓަކައި މަސައް

 އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މައްޗަންގޮޅީ .ލާނަންއިވަ ވަދެގެން އުޅުނު ނަމަވެސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަ

މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓީއަށް ޓަކަިއ އެ ދެއްެކވި ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގެ ފެންވަުރގައި ނަމޫާނ 

ެވގެން ކުަޑ އަތަކަށް އިންިޗއަކަށް ވެސް  އަހަރު ިދހަބާރަބޭފުޅުން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މަސަްއކަތްޕުޅުަގއި އެ އުުޅްއވަނީ 

ރުބާންވެަވޑަިއގެްނ އެ ފަލްސަފާގައި މަސައްަކތްޕުޅު އެ ކޮށްދެއްވަނީ. ހަމަ ޤު ނުލައްވާނެ. ޕާޓީއަްށ ޓަކައި ޖެހިއެއް

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ. ެއ ބޭބޭފުޅުން ގޮތެއް ބަދަލެއް  ،އަކީ މޫނާ ބޭފުޅެއް އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއެފަދައިން ނަ

 ތަށް، މިައދު އަނެއް ގޮތަށް ވާހަކަެއއް ނުކުރައްވާނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ އުސޫލުަގއި އެ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާނީ. މިއަދު މިގޮ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ  ،ައކީ ެވސް އެފަދަ ބޭފުެޅއް ކަުމގައި ދަންަނވާލަންޖެހޭهللاނުދައްކަވާނެ. އަދި އީވާ ޢަްބދު

އެްއ ގޮުތަގއި ބަޔަކު ތަނަަކށް ގެނެސްގެން އުޅޭ ބަ  ސިފައިންގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކުލީ 

ުކއަލިޓީ ބިލުަގއި ެވްސ ޖެންޑަރ އީ ،އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ .ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނޫ

ނުޑ ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ޕީ.ޕީ.އެްމ  އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއިވެްނ ެއބަ ޖެހޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ ދައުރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީ މިފަދަ ބިލެއް ގެންނެވީ އްޔަތުންސިހައި ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު  ޮކންއިރަކުތޯ އަުޅގަ

އާއި އެފަދަ ޒާުތެގ މަސައްކަތްތައް އަދި ޚިޔާލީފޮލާ ހަމައަށް. މިފަދަ ކަމެއް ނުގެންނަވައޭ. ހަމަ ޑުބްލިކޭޓް ވެފަިއ ހުންނަ

އި ގެންނެވުުމެގ ބަދަލުގަިއ ރަނގަޅުނޫންޯތ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހަމަ ދުާވލު ހަތަރުދަމު ކުއްލި މައްަސލަތަކުގެ ގޮުތގަ

ނޑުމެންނާމިފަދަ ބިލެއް ތަރުޖަ ވެސް މި ތިން ން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ހަމައަށް ގެންނަވަ މާކޮށްލައިގެން އަުޅގަ

ނޑު މީްސ ބަހެއް ދަންނަވާކައިބޭފުޅަަކށް ކުޑަ އެހެން ެއްއވެސް ކީބޭފުޅުންގެ ނަން މި ދެންނެވީ  ެގ ށް ނޫން. އަުޅގަ

 ެލވުނީ. ހަމަ އެްއވެސް އިގެ ބޮޑުކަމުން މިހެން މި ދަންނަވަތިރާމެއް ލޯތްބާއި އިޙްއޮންނަ ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަްށ  އެހިތުގައި 

ކަމުގައި ދަންނަވަން ހަމަ ތަކުރާރުކުރަން. މިފަދަ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެްއވޭނެކަުމެގ  ލެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ނޫންހާ

ބެވި ބޭބޭފުޅުން އެއީ. ހަމަ މީގެ ގާނޫނެއް ޑްރާފްެޓއް ކޮށްަލއްަވިއގެން ނުވަަތ ފުރުހަމަ ޤާބިލުކަން ތިއް

މެޓައެއް އިނގޭތޯ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ފެންއުތުރު ާދއިރާގެ އި ިއގެން ގެންަނވާކަށް މަްއޗަންގޮޅީތަރުޖަމާކޮށްލައްވަ

މުގައި ވާނަމަ. ނަމަވެސް، އެފަދަ އެްއޗެްއ ކަ މިއީ ހަމަ. އެްއވެސް ކަމެްއ ނޫން ކުރައްާވކަށް މިއީ ޭބނުންފުޅު

ނުލައްވާ. މިދިޔަ ދޮޅުއަހަރާިއ، ދެ އަހަރަށް މި ދަނީ  ނުގެންނަވާ. އިނގޭތޯ. ގާޫނނެއް މިތަނަކަށް ވައްދަެއއް

ނޑުމެންނަށް މި  ނުވަަތ ، ވަނަ މަޖިލީހުަގއި ެވސް. ހަމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުއްލި މައްސަަލއެއް  18ފައިބަިއގެން އަުޅގަ

އެ ހެޔޮތޯ، މި ހެޔޮތޯ ބުނެވޭ ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ބަޔަކު ދެއްކި ވާހަަކއަކުްނ ބައެއް ކޮޕީކޮްށގެން އޭެގ 
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ތެދެއް، ކޮެޅއް، މެދެއް، އަިރމައްޗެއް ބެލުމެއް ވެސް ނެތި ހަމަ ކުއްލި މައްސަލައެއް ވެސް ަވއްޓާ. ދެން އެއަްށ 

. އެހެންނަކުން ނޫން ން އެތިބީ ެއކަމާ އިިދކޮޅުވެފަައޅުަގނޑުމެހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްުނީވމަ އެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީގެން އެ ފަރާތުން ވެސް 

ނުޑމެންގެ މައްސަލަެއއް ނޫން  ގެންނަވާ ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކްއ ވެއްެޖއްޔާ ޭއގައި ަބއިވެިރެވގެން ކުިރއަށްދާން. އަުޅގަ

 21ވަނަ ދުވަހު ބޭްއިވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  22ޗް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މާރި 2014

ނިޑ ނުވަތަ  އަޅުަގނޑުމެން  .އީސްނޫން. އިްއޒަތްެތރި ރަ ނެއްޮގނޑި ިލބުނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމއްަސލައަކުން 22ގޮ

ތިރާމްކުރުުމގެ މަސައްކަތް އެބަ ގެންަދން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާީތވެ މައިނޯރިޓީއަށް އިޙް އަށްއެއީ މައިނޯރިޓީ 

ދިަޔއީ. އެ އަދަދަށް ވުރެ މިހާރުެވސް އިތުރަށް ގޮތަށް ކޮމިޓީތަކުެގ ބެުހންތައް  ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއ ޮއތް

ކަެމއް. ްށ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހެކިވެަވޑަިއގަންނަވާނެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންގެ ތިއްބަވާނެ ކަމަ އިކޮމިޓީތަކުގަ 

ޮކށް އެ ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގައި ވާނަމަ މި ބަދަލުވި މެންބަރުންތަކުގެ ތެރެއިން ޑް އަޅުަގނޑުމެން އެ ޑިމާން

ނޑު  ކަށް ކުރަންީވ. ނަމަވެސް، އެކަމަމިތާ މުޒާހަރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބައި ހޯދަން މިހާރުއްސުރެ އަޅުގަ

ނ ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕުގެ މެންބަރުން އެ ވާހަކަ ދައްކާމެ އަުޅގަ ޑު ަކއިރީ. އަޅުަގނޑުމެން ނާންނަން. އަުޅގަ

ށް ފުރުޞަތު އުމު ރަނގަޅަށް ހިންގުމަޤައިދިކޮޅު ޕާީޓ އޮެވގެން ނޫނީ މި  ،އަކީ އިިދކޮޅު ޕާޓީ ވީމަނަމަވެސް، އެމް.ީޑ.ޕީ

އަށް ދިރުން ެއބަ ދޭންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރަސްމީ މެންބަރުންނަށް ހިތްވަރު ެޓއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީރެޓިކް ވެއް ވާނެތީ ޑިމޮކްޑަކު

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ.  ކުލީ ސިފައިންގެ ބައިްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަލާމަތްކުރުމުެގ ކަންތައް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގޮުތަގއި ކުރިއަށްދާން.  ،ދުރުވެ އެމް.ޑީ.ޕީހިތްވަރުދީގެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކުރުވަން. އިނގޭތޯ. އެކަންަތކުން 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރައެ ކުރިއަށްދާ ފިޔަވަޅު މު އްއްވަްނވީ ކަމަކީ މި ޒާތުގެ މުހިމަީތގަިއ އަޅުގަ

ޕާޓީގެ އިްސ  . އަދި އެ ބޭފުޅުންގެއޭކުަރއްވަްނވީންނާ ޝެއަރމަސައްކަތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެ

އްލުކުަރއްވަން ބޭނުންފުުޅވާ ކަމުަގިއ ޙަ ިރ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކާ ުގޅިގެން ކަންަތއްތައް ވެރިންނަށް މި ދިމާވެފައި ހު

ނޑުމެން ޕާލިމެންޓް ،ވާނަމަ ދުގަިއ ގުރޫޕުގެ މެ ރީގާނޫނީ އިުމގެ ތެެރއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނަޑކަށް އަހަރަކާއްެލްއ ހޯދެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިޙަގެން ވާހަކަތަެކއް ދެކެވި  ގާތަށް މި  ނގާށޭ. ގާްތގަ

ަގއި. އެ ބޭފުޅުންގެ ކުީރގެ އިހަމަ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ  ދަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ މުޅި ހަަކތަ ހުއްޓިގެން މި ދަނީ

ދިޔަ ހިތްހަމަނުޖެހުން. އަޅުަގނުޑ ބަްނދުކުރުމާއގުިޅގެން އުފެދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުއިސްތިޢުފާދެްއވި ަރއީސް  ،ރައީސް

ޔަޤީން އެމް.ޑީ.ޕީ ެދކެ ލޯބިާވ ެމންބަރެއް ެވއްޖެްއޔާ މުޙައްމަދު ބޭފުުޅން ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ. ހަމަވެސް ގަބޫލުކުރަން އެ 

ޅުންނަށް ވަރަށް ބުރަ ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ ދެރަވާނެ. އެއީ ެއ ބޭފު ،ނަޝީދަށް ގޮތެއް ވެއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ

ފުޅެއް. އިނގޭތޯ. ގޮތެްއވިޔަްސ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ަރއީްސކަން ކުރެްއވި ބޭކޮށްދެްއވި ބޭުފޅެއް. އެ ކޮންމެ  ޕުޅުމަސައްކަތް

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮ ގެއަޅުަގނޑުމެން  ށް ދަންނަވަން ބޭނުން، މި އިޙްތިރާމް ފުރިހަމައަށް އޮންނަންވާނެ. އަދިވެސް އަުޅގަ
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ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ގާނޫނެއް. ކުީރގެ ރައީސުންނަށް އިނާޔަާތއި  128މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ލިން  ހަދާގާނޫނު

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ކިތައް ފަހަރުތޯޭއ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ވާހަކަދަްއކާލަން ެއްއ  ރައްކާތެރިކަން ދިނުުމގެ ގާނޫނު. އަުޅގަ

ަގއި ޚާއްސަކޮށް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ލެވެލް ، އި އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުންނާންނާޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރު ،މޭޒުމަތީގައި އިނދެވުނީ

ނޑުމެން މަސައްކަތްޙައްލެއް ގެނެ ިއ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަ  ކީ އެީއއޭ. ގާނޫނީ ޗެނަލަ ޮއތް ންެރވެކުވޭތޯ އަުޅގަ

ވަތަ ާރއްޖެއިން އްާޓލައިގެން ނުކޮށްގެން ނުވަތަ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ައގު ވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޕެިޓޝަން

ނޫނޭ  ެއއްގޮތުްނ ސީދާ ސާބިތުނިހިފޭ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަިއގެން ބޭރުގެ ޫނސްތަކަށް އެުރވުމަކީ ބެހޭ ބޭރުގައި ާރއްޖެއާ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަޓްއުންނަށް މިކަމަށް ޮކންޓްރިބިއަޅުަގނޑުމެ ނީ ނޫސްތަކުގެ އެންމެ ކޮށްދެވުން. ިމއަދު ވެސް އަުޅގަ

ޅުން ެއ ތަކުެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ބަލައިލާއިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް ކަހަލަ އެ ބޭފުޚީފަލަ ސުރު

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރުގެ އުމުަތކުގެ ޑިމޮކްަރސީޤަދައުވާކުަރްއވާ ބަެއއް  ާއއި ކަންތައްަތއް ހުރި މިންވަރު. އަުޅގަ

އިން ވަިކވާްނ އީ.ޔޫ  ،ވިދާުޅވި ކަމަށް މި ޮއންނަނީ ވެސް ލަންޑަްނގެ މޭޔަރުން އެންމެ ފަހުގެ އެއް ާއޓިކަލު ވެސް

މިންވަރަށް ވާހަކަަތްއ  އަީކ. އެރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުގައި. މާަނއަކީ ޑިޮމކްރަސީއާ ޚިލާފު ތަނެއް ކަމަށް އީ.ޔޫ ވަރަށް 

ތާގެ ގޮސް ދޮރުތަުކަގއި ނުވަަތ ެއ ތަން ،ލުަގއިލުމުގެ ބަދައިާވހަކަތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ދީލަ  . ެއކަހަލަ ބަެއއްގެއެބަހުރި

ނެ އްލު ހޯދޭޙަ ން ތެޭރގައި ވާަހކަދައްަކއިގެން ވުރެ އަޅުަގނޑުމެ ކުރުމަށްއުމު ބަދުނާމުޤަ ައޅުަގނޑުމެންގެ  އިޓަކިޖަހަ

އުމަށް ޓަަކއި ޤަން އެމް.ޑީ.އޭ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕާ ގުޅިގެ ގުރޫޕާއި . ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީއޭގޮތްތަެކއް ރާވަްނވީނޫންތޯ

ވާތީ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް  އުމުގެ ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރްއވި ފަރާތަކަށްޤަ ،ނިސްބަތްތަކެއް ވިސްނާަފއި

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއް ޞަޚާއް ލެްއގަިއ ހާޮގތެއް، ެއއްވެސް  ގޮތެއް ހެދުމުގެ ވާަހކަ ނުދެއްކެންވީ ސަބަބެއް ައޅުގަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރްއވައިފި ކަމުަގިއ  ،އެްއ. އިނގޭޯތ. ައޅުަގނޑު ނުަދންނަވަންކީ ެއއީ މު މީހެްއ ނޫންއާއް

އުމަްށ ޤަުމ ަވގުތުކޮޅުަތކެްއ މި އްޓަަކއި މުހި ޖެހޭނެ. ކޮންމެ ސަބަބުތަކަށްއެ އިޙްތިރާަމކާއި ޯލބި އޮންނަން ،ވާނަމަ

ެއ ، މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ. އެހެންވީމާ ކެނެީރގޭ ވި ބޭފުޅެއް ގ.ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ އޮފީހުގައި ހޭދަކުރެއް 

ްނތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހުންނާނެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުުޅގަިއ ނުވަތަ ެއ މަނިކުފާނު ކޮށް އަދި ނުކޮށް ދޫކޮށްެލއްިވ ކަ

ނޑުެމން އެއާމެދު ވިސްނިއްއުމަށް މުހިޤަ  ގެ ގެ މެންބަރުންހުޔިތުންގެ މަޖިލީރައް  ،މު ވަރަށް ަބިއވަރު ނުކުތާަތއް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  128އަުޅަގނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި  ،އްލެއް ގެނެސް ޙައަޅެ  ،އްޔަތުން އިށީނދެތިބެސިހައި

ނޑުމެން ލިއްާޔ  އުފެދިފައި އޮތް ކުރީގެ ަރީއސުންނަށް އިނާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ުނކުތާއެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ހުސްއެކަނި ރައީސްކަން ޔަކްލެމެންސީ ގާނޫނުގައި ަވިކ ހަމަވާނީ. މިސާލަކަށް  ކީއްތޯއޭ ކުން އަޅުގަ

މު ގާނޫނެއް މިއީ. ާއއް ވާެލިވފައިއިމުންނަށް ހުޅުވަާއއްހެދި ހިނގައިދާނެ. އެއީ ފަރާތެއް ދޫކޮށްލެވޭެނ ގޮތެއް ނެ ކުރެްއވި

މި  ނެަކނަޑއެޅޭ އްކަންާގނޫނެ ޞަދެްނނެވި ގާނޫނަކީ ޚާއް  ަގނޑު މިާގނޫނެއް. އަޅު  ޞަމިއީ ާޚއް ނަމަވެސް

ެއ ، ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާ ޞަ ކަމަކަށް އުފެދޭ ޚާއް ޞަނަ މާއްދާ ވިދާުޅވީމަ. ެއއީ ާޚއް ވަ 128ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ނޑުމެން އި  ނި ެއވެ ،މިވެނި ވި ަފރާތެއް މިވެނިރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއް  ،ލާޙެއް ގެނެސް ޞްގާނޫނަށް އަުޅގަ

ޔެއް ދޭނެ ގޮތްތަކެއް އެ ގާނޫުނަގއި ލުއެ ބޭފުޅަކަށް  ،ނަމަވެސް ކުމެއް ކުރިހުގޮތަކަށް ކޯުޓގައި ސާބިުތެވ 

ނ ނޑުމެން ދިނީމަ ނިމުނީ. ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ަޑއަޅާފައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ އަށް ބާރު އަުޅގަ

އަށް އެ ބާރު ދިނީމަ ނިމުނީ. ނޫނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އެ ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް  ،ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ކަމުަގއި ވާަނމަ

އުމުގެ ޤަމާ ބަހީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބާރު ދިނީމަ، ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ާބރު ބާއްވަ

ނޑު ވެސް ެއްއގޮަތކަށްވެސް ނޭދެ، ހެންވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުެޅއް. އެ އަދި ެއ  ،ންއަުޅގަ

ނޑު އިޙްތިރާމު ސާސްަތކާހުބޭފުޅުންގެ އި އެއީ ޖެންޑަރ  .ލު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ މި ޖެހެނީހާ ރާ ކުމެުދ އަުޅގަ

ޤްވާމީ މިންވަުރގައި ދައްކަން މި ޖެހެނީ މިފަދަ ބިލުތައް ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ބައިނަލްއަ ުކއަލިޓީ ބިލުގައި މި ވާހަކަ އީ

އަށް ެވްސ އެމް.ޑީ.ޕީ  ކުނެވޭނެ ގޮތެއް މިއަދައެކު ބަލަިއގަ އިވާ ހާސިލްކުރުން ފަޚުރުވެރިކަމާއުމު ހާސިލްކޮށްފަޤަމި 

ގުިޅގެން. ެއ މަނިކުފާނަށް  ރައީސް ބަންދުކުިރ މައްސަަލއާ ނެތް. އެ ބޭފުޅުްނގެ މުޅި ހަަކތަ ހުސްވެފަިއ މި ވަނީ ކުީރގެ 

ިމ ިއަގއި. ކަށް، އެ މަނިކުފާނުގެ ިނޔަފަތިކެޑުމުެގ މައްސަލަޝަނަ ލުޔެއް ހޯއްަދވަން، އެ މަނިކުާފނުގެ މައިބަދަިއގެ އޮޕަރޭ

މިއީ ިސޔާސީ ޕާޓީއެއް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ބަހާފައި ފައިސާ ލިބޭ  ،ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް

ޕާޓީ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ  އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ،އި ާވނަމަގަން ބަލާކަމުބޮޑު މާސިންގާ، ރާއްޖޭަގއި ޮއތް އަނެއްހެ

ނަޑކީ އެ ޕާޓީއާ ވުރެ ހަރަކާތްތެރި ޕާޓީއެއް ރާއްޖޭަގއި މެ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ވެސް ވަރަްށ  މަދުވާނެ. އަޅުގަ

ނޑަށް އެ ޕާީޓގެ އެތެރެ ނޭނގި ހި ،ދުރުގައި ނގައިދާނެ. ފެށުނީްއސުރެ ވަރަްށ ދުރުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

 ެއއްުރޅިެއއްނާދޭ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ދެކެ އެއްެލއްަގއި ައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ ެދކެ ހާއެްއވެސް ، ނަމަވެސް

ެވސް ދިވެހި ރަްއޔިތުން. ެއ މީހުންގެ ވާހަކަ އަުޑއަހަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  ނާދޭ. ެއއީ ވެސް ރުިޅއެއް 

ނޑުމެން އޭ ނޑުމެން ޗާ ،ދިަޔިއންއިދިޮކޅަށް ތިއްބާ ދަންނަވަމުން ރުކިތަންމެ ރަނގަޅެްއ އޮންނާނެ. އަުޅގަ ޓުން އަުޅގަ

ނުޖެހުންތައް ެއފަދަ މަސައްކަތްތަކުން އަުޅަގނޑުމެން ހިތްހަމަ ،ުކރަމުންދާ ވާހަކަ. ތެދެއްމެއަޅުަގނޑުމެން މާޖިނަލައިޒް 

އެއްެވސް ކަމެއް އެ ނޑުމެން މިއަދު އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެސް އޮންނާނެ އަޅުގަ ، ދިޔައީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ުއވާލަނުކުރާ ކަުމގައި ވާނަމަ. އަޅު ޝެއަރ ބޭފުޅުންނާ .ީޑ.ޕީ ސުންނާފަތިކޮށްލާފައި މި އެމް ިއ،ގަ

ލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަުރ ވެސް ޕާ ކަމަކަށް ހަމަގައިމު ަގއި ތިބުން އެއީ އަދި ވެރިކަންކުެރވުން އުމުގެ ވެިރކަމުޤަ

 މު ބިލެއް މި އްވާހަކަ މިއަދު މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ މުހި މި، ނުކުރަން. އެހެންވީމާ އްޔަތުން ައޅުަގނޑު ގަޫބލެއްސިހައި

ނޑަ ،ހިނދު ތަނަށް އައި ެގންދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ، ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ، ންމުވެސް އަުޑިއވެއަބަދު ށްއަޅުގަ

ން ނޭވާއެއް ލީމަ ލިބޭނެ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީން ވުރެ ފު އުމުން ލިބޭ މިންވަރަށްޤަކުރުމެއް ނެތް ވާހަކަ، މި ތަފާތު

ވެސް އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަކަށް ނުއެއް ގެންނަވާ. ޙައްޤުތަުކގެ  ހިސާބުހާ . ނަމަވެސް، މިަކހަލަ ބިލެއްދަނީގޮވަމުން

ަކއެްއ ނޯޓުކޮށްގެން ެއއަށް ުކއްިލ ކޮންމެެވސް ތާކުން އިވޭ ވާހަ ،ވާހަކަެއއް ނުދައްަކވާ. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ
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އުެފއްުދމުގެ މަސައްކަތް އެ ބޭފުޅުން ޅި ަރއްިޔތުންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަމު ،މައްސަލަެއއް ނުވަތަ އެނޫްނެވސް ކަމެއް ކޮށް

ީރެގ ކު ،ަލއްވާަފއި އެ ކަންތައްތަްއ އެ ނޫން ގޮތަކަްށ ކުރެްއވޭނެ މަަގކީއިދުވަެހއް ނާދޭ. ެއކަން ހުއްަޓވަ ނުކުރައްވާ 

ބާރުން ކުރެ  3ހަދާ މަޖިލީހަކީ ވެސް ލަ ގޮތެއް ވުންޯތ ވެއްޖެްއޔާ ގާނޫނުރައީސަށް ލުޔެއް ައޅުަގނޑުެމން ދޭނެ ކަހަ

ނޑުމެން ިއށީނދެ ތި އެއް  ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރަށް ވެސް ޖެހޭނީ އެ  ބެ ގޮތްތަކެއް ނިންމައިފިއްޔާބާރު. އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކްއ ނިންމަވާނެތާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަހަތުން، ކެބިނެްޓ  ހަކަ އަުޑއަހަން. ސަރުކާރުްނ ވެސްވާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ވަޒީރުން ފަހަތުން ދުއްވުމަކުްނ އަދި ކުރީގެ ަރއީސަކަށް ލިެޔއް، ފަރުާވއެއް ނުލިބޭނެ. ައުޅގަ

އްޔާއަކަށް އެފަަދ އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ނުގެންނަނީސް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިދަލުލިބޭނެ ޖާގައެްއ ނެތް ގާނޫަނށް ބަ

ނޑުމެން އަުތގައި މި އޮތް ކްމަގެއް ނެތް ގާނޫނަކު އަދި ެފންނާކަށް. އަ މި  ؛ލެމެންސީ ާގނޫނުގައި ވެސް މިދިޔަ ުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ފަހަށް ޮކށްދިން މަސައްކަތެްއެގ ތެރޭަގއި ވާނެ ހަމަ ސަރުކާރުން 

 1 ކުމެއް ެވއްޖެއްޔާ ހުައހަރުގެ  4އަކީ ން. މާނައަށް ބަދަލުކޮށްދި 4/1 ،ެގ މުއްދަތު 3/1ފޮނުއްވަިއގެން ޭއގައި އޮންނަ 

ނޑުމެން ވާނެ ހަމަޖައްސާފަ. އެހެންވީމާދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިމޭ ގޮތަށް މިހާރު އައަހަރު ސް އެފަދަ ލުއިތަކެއް ވެ، ޅުގަ

ނޑުމެން ގާނޫނު ނޑުމެން އެއް ބަ ހަދާދެވޭނީ އަުޅގަ ަޔކު އަެނއް ބަޔަކަްށ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކިވގެން ނޫންތޯ. އަުޅގަ

ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަްށ ، އިނުވެސް އެނގިތިބެ އެ ވާހަކަ ގޮވަ  ،އި އަނެްއ ބަޔަކު ކޭ އެްއޗިހި ޮގވަ ެއއްބަަޔކު، އިހަޅޭއްލަވަ 

 ،އަދި މި މަޖިލީހަށް ޚިދުމަތެއް ،އުމަކަށް ޚިދުމަތެއްޤަ ނިންމާލުމަކުން އަދި މި ިއ،ތަށް ގޮވަހުވަފެން ފެންނަ ގޮ، އިގޮވަ 

ނޑު ގަބޫލެއް ގާނޫނީ ހަޔާތަްށ ދިރުމެއް ައއި އަދި މި ޔާތަށް ދިރުެމއް ހަނުކުރަން. ގާނޫނީ  ކަަމކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ހުށަހެޅި ފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައި،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނާނީ  ކުޑަކުދިންނާ އަންހެނުންނާއި ،ައޅުގަ

އުުމގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ަޙއްުޤތައް ކަަށވަރުކުރުމަށް ަޓކަިއ ޤަން ުދވަްސވީ ީމހުންނާއި މުޅި މި އަދި އުމުރު

ނުޑމެން އެކަމަށް ކުރާ މަސައްަކތެއްގެ ސަބަބުން. ެއކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލެވޭ ނޭާވއެްއގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ބޮޑުީމހާ ހަމަ ބަންދުކުރާއިރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުސްކޮށްާލ ހަކަ ތައެްއގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

އުމީ ޤައަދި އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްުނވޭ  ވެއްެޖއްޔާހިތު ހުރިހާ އެއްެޗއް ގޮވަން  ،އަޅުަގނޑުމެން ޮކޅު ބަދަލުޮކށް

ހެނެްއ އަރުތައެއް ވެސް އޮތް ފޯރިނިސްބަތަށް ޚިދުމަތެއް ކުރެވުނުހެން. އަދި މިއިން ޕާޓީއަކުން ރައްޔިތަކަށް 

ށް ވާންކުަރން މި ތިބެނީ އަބަދުވެްސ މި ވަލަ ިއ،ދައްކަ ލަ ގޮތެްއގައި މި ވާހަކަ ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ. މީަގއި ޖުމުއަޅުގަ 

ނޑުމެން ދެާއއްއެމް.ޑީ.ޕީާއއި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ވާހަކަ  ،ވީމަ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ބަިއ  މުކޮށް މި ދެެކވެނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެމެން މި ކުރަނީ އެްނމެ ރަނގަޅަށޭބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑުގަހުން ވެސް މި މީ ަބއި މީހުން  . ފަހަރުަގއި އަުޅގަ

ހިނގައިދާނެ. ފަހަރުަގއި ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދުރުގައި ބާއްވާފަިއ ވެސް ދިމާނުވެ މި ދައްކާ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަ ވާހަކަ  އެ ޮގތް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ، ށް ދެވިފައި ުހރެދާނެ. އެހެންވީމާއެނޫން ގޮތަކަށް ވެސް ައުޅގަ

ްސ އަ ސީރި ،ހިނގާޭށ. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން ވަގުތު ބޭކާުރކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމާ
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ނުޑމެން އައިސްފި ނޑުމެން ،އް ނޫންކުއަލިީޓއެ ޖެންޑަރ އީ ،ކަމުަގއި ާވނަމަ މަސައްކަތްތަަކކަށް އަުޅގަ ގެ އަުޅގަ

ފަހުން  . ދާދިވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ގެނެވުނީ އްލުތައްޙަތައް ބަިއވަރު މައްސަލަަތކަށް އެ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އެތައް 

އަތޮުޅގައި ުކޑަުކޑަ ުކއްޖަކު އޭަނގެ  އުމު ރޮއްވާލި މަިއަގނޑު ދެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން އެއް ހާދިސާ ެއއީ ވ.ޤަދިވެހި 

ކަމުގެ ހި ކޯޓުގައި ލިބެމުންދާއެކަމަށް ސާބިތު ހެކިތަކާ އެއްޗެ  ދިއުން. އެ މީހާ މިހާރު ގެ އިހުމާލުން މަރާލައިގެންންމަމަ

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބެމުން މި ދަނީ. އިބްތިހާލުގެ ވާހަކަ އަ ނުޑ މި ދެންނެވީ. ވާހަކަ އަުޅގަ މައްސަލަ  އެުޅގަ

ރަމުންދިޔަ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް އެ ަމއްސަލަ ރިޕޯޓުކު ،ހިނގަމުންދިޔައިރުަގއި

އިެގްނ ޒިންމާ އުފުއްަލވަން ހުރި އެްއ ބޭފުޅެއް މިހާރު އަދާލަތު ޕާޓީން ވަރަށް ވަުރގަދަ ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތަގއި ނުކުންނަވަ 

އޭަނެގ  އި؛ަތއް ބެލެހެއްޓުމުގަ ރީގެ އެ ކަންއެ މިނިސްޓް ،ކީ. އޭނަ އަކީ އޭރު ސަރުކާުރގެއުޅުްއވާ ޝިދާތާ ޝަރީފަ

ރި ައދި ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ހިސާބުން އޭނަ ކު އި،. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުަރއްވަ އިހުމާލުގެ މިހާރަކު ނެތް

 ލަތުގައި ނެތް. އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ކަރަޕްޝަންގެ ކޭހެއް މީހެއްގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާ ހާ އެްއވެސް ކަެމއް ެއއްކަހަލަ 

އޮންނަ  ކަޅު ބަނަ ވިލާތަކެއްގެ ގޮުތަގއި އަރާ ،އުމުޤަހުމަތަށް ކިތަންމެ ބޮޑަށް މުޅި ހިސާބަށް ގޮސްފައި އޮތް ތު

ނުޑ  ސަުރކާރުން ެކނިޑެގން އެމް.ޑީ.ީޕއާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ގޮްސ އޮތް ީމހާ ވެސް ގުޅޭ ހިސާބުްނ އެ ވީ އެްއކަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތް .ޕީަގއި ޑީ.އާރުގައި މަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީ ،ތެރި އަޚްދަންނަވާހެން، އަުޅގަ

އެމް.ީޑ.ޕީއާ ތިމަންނައަށް އެންމެ ވައްތަރީ ދޮންނަމެޝިނަކާއޭ  ،އުޅުްއިވއިރުަގއި ނޫސްކޮންފަެރންސެއްަގއި ވިދާުޅވި

 ،ންނެވިއިރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާުޅވިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް ހުއި  އި.ޕީގަ އިނގޭތޯ. އޭުރގަިއ ޑީ.އާރު

. މިއަށް ހެވޭ ލާފައި ދޮވެލަނިކޮށް ކިތަންމެ ޮބުޑ އޭއެން.ޑީ.ޕީ އެންމެ ވައްތަރު ެއއްަޗކީ ވަރުގަދަ ދޮންނަ މެޝިނެކާ

އް ެވސް އެ ިހސާބުން ބަރާބަރުވީއޭ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ތަންކޮޅެ  އިލާފައިމީހަކު މަރަ ،ނުބައި ކަމެއް ކޮށްަފއި

ބޮޑުވަރުހެން. މިކަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގަދަފަދަ ިވސްނުން އެަބޖެހޭ އަރައިގަންނަން. މި ޤަުއމު ބިނާކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަމަ 

ވެސް އެބައޮތް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލުަގއި އޮތް ބީދައިްނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ  އެން.ޑީ.ޕީ ބޮުލގައި

މި ނިޔަތުގައި ކުަރްއވާފައި ގެނެްސ  ،މި ބޭނުމުގައި .ކޮށް މި ކުރަްއވަނީ މިހެންއްމުއާ ،މަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަރާތްތައް 

ުކއަލިޓީ ބިުލގަިއ ެޖންޑަރ އީ .ނިކުންނަނީ މުޅިން އެހެން ނަތީޖާއެއް. މި ދަންނަވާލީ ކުޑަުކޑަ ދެ ނަތީޖާެއއް

ބެހޭ  ދީންގެ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާުކޑަކު ،އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ އަހަމިްއޔަތުކަން އަންހެން ވެރީންނަށް ދެވޭއިުރގައި 

ނޑުމެން ވަީނ  އަދި  ،މު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސްއްވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފަ. މުހި 17ގާނޫނެއް އަުޅގަ

ނަމަވެްސ، އޭަގއި  ފަ.އިެދއްވާގޮުތަގއި ނިންމަވަ ގެމު ގާނޫނެއްއްށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ވަނީ މުހިކުޑަކުދީންނަ

ނގޭ މިއަދު މި ޤައުމުގަިއ އަންނަނީ އެފަދަ ކުށްކުރާ މީހާއަށް އެބަ އެ ލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރަށް ބަދަލު މި ހާސި

ަގިއ ލަނިކޮށް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ސްޓޭޖުކޮށްއަށް ވަދެ ތިމަންނާމެން އެ ޕާޓީއަށް މަސައްކަތްއިދިކޮޅަށް އޮންނަ ޕާޓީ

ަގއި ހިމެނެނިކޮށް ތިމަންނަގެ ފާފަތައް އެ ިދޔަީއއޭ. މީޑިޔާ ގްރޫޕު އެ ޕާޓީގެ ސޯޝަލް ނުވަތަ  ،އެްއޗެއް ބުނެލަނިކޮށް 



31 

 

ނަމަސް އިނގޭތޯ.  ހެޔޮ ރާއްޖޭގެ  ތިމަންނަ ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ. އެ ހެޔޮ ކިތަންމެ ބޮޑު ވައްކަެމއް ކުރި

ނޑުމެން އަޑުއަހަމުން ،ބޭންކުތައް ދަވާަލއިގެން ދިޔައިމު މި ޒާުތެގ އަހަމުންައޅުަގނޑުމެން ައޑު .ދިަޔއިމު އިނގޭތޯއަުޅގަ

ލޭންޑުކޮށްދޭން ހުންނަ ފައިސާ އެއް ޢާއިާލއަކުްނ  ،ުކރަން ދޭަގިއ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބޮރޯކިތަންމެ ވާހަކަެއއް. ރާއްޖޭ

ގެ މީހުން ށް އެއްކަލަ ޓީމުއެްއކޮށް ކާލާފައި އެ ވާހަަކ ނޫސްތަކަށް އެންމެ ބާރަށް ގޮވީ އެމް.ޑީ.ޕީން. ކުއްިލައކަ

ވެސް  ލާރިއެއްއޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދުވަހަކު ލޯގުޅުނީމާ އެކަހަަލ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ބޭންކު  އާ.ޑީ.ޕީއެމް

ނޫމާނާ ހުންނަންޖެހޭނީ  .ުނވާނެވެގެން ުނވާނެ. އެހެންވެގެން ޅުން ނު ނަންގަވާ. އެހެންވެސް މި ބޭފު ގޮުތގައި ގެލޯނެއް

ފަހުމީ،  އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒްއި .މެންބަރުން ފަދައިން ތިންއްޒަތްތެރި އިމިދެންނެވި  އަޅުަގނޑު ކުރިން

ފަދަ ހީވާގި ފަހުލަވާނުންނަށް ވެގެން. هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއި ،ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީްއޒަތްތެއި

 އީ. ދުވަހަކު އަޅުަގނޑު ުނކިޔާނަން. އެއެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް އެްއެޗއް ިކޔޭކަށް ޖާަގެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ

ނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް ެއްއެޗއް ިކޔާނެ ޖާަގެއއް އެ ބޭުފޅުންނާ ދިމާލަކަށް. ެއ ބޭފުޅުންގެ ުއސޫލު އެ ބޭފުޅުން 

ޔާ ކޮްއކޮއަްށ މާރި ،ދު ނިކަން ބާރަށް ވިދާޅުވިޙީގެންދަވަނީ. ދޭތެރެއަކުން މިތާގައި ޢަލީ ވަ ގަބޫލުކުރަްއވަމުން

ދު މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދިޔައިަމ ޙީވާަހކަ. ހަމަ އެއްކަލަ ޢަލީ ވަ ކިޔާފައި މާސިންގާ ެއއަރލައިނެއް ހަދައިދިންންބޫންބޫ

އްަކވަނީ.  ގައި ުދއްވަނީ. ވަރަށް ރަނގަޅު ެހޔޮ ވާހަކަަތއް ދަޕީޑު އް ނޫން. މިހާރު ވަރަށް ރީތި ސްއެންބޫންބޫ

ހުންނަނީ.  ން ތިބި ބަޔަކު އަާޅކިޔަން ރަނގަޅު މިސާލުތައް މިމިހިރީ ބުއްދި ސަލާމަތު .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ނޑަށް މު ބިަލކަށް ވާހަކައްފަދަ މުހި އީުކއަލިޓީޖެންޑަރ  .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ަދއްކަން ިމއަދު ުފރަތަމަ ބުރުގައި އަުޅގަ

 ތީގެ ީލޑަރަކަށް ހުންނާރޫޕުޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގް ކަްނނޭނގެ. އްސި ތަންކޮޅެްއ ދިގުކޮށް ވެސް ގޮ ފުރުޞަތު ލިބިގެން

ނޑު ވެސް ދައްކާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ހިތުގެ ފުންމިނުން  ޒާތުގެ ވާހަކަ ެވސް ބަެއއް މި ފަހަރު އަޅުގަ

ރަށް ކޮށްލަން. ވަމިތަނަށް ލެއްިވ ކުއްލި ަމއްސަލައަށް ރަނަގޅަށް ބަހުސްއެދެމުންދިޔައީ މިއަދު ހެނދުުނ މި ބޭފުޅުން 

 ،ހަތަރު ފާރުން އެ ތެރޭގައި ލިބޭ ،ނުހިފޭ ވާހަކައެއް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިމަވެސް ސާބިތުރަނގަޅަށް. ނަ

ކާ ހިތު ހުރިހާ މީހަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ޮއންނަ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަެމއްގެ ތެރެއިން ހަމަ ހިތު ހުރިހާ އެއްެޗއް

ނޑުމެން ނުވެ ދިމާ ނޑުމެން އިހަށް މަޑުގެއަށް ކިޔާލަން ބޭނުން އަޅުގަ ކޮށްލައިގެްނ މި ތިބީ. ނަމަވެސް އެފަދަ ން އަުޅގަ

ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން  ކުރައްވާ ހުރިހާ މައްަސލައެއް މި ސަރުކާރުން ކަމާ މަތުހުއެ ތު  ،ހުރިހާ މައްސަލައެއް

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. ެއ ކުށްވެިރވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ނަމަވެ ސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

 . މީގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއްކުާރަކށް މަސައްކަތެްއ ނުކުރާނެމިއަދުގެ ސަުރކާރަކުން ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހަކު ދޫ

ނޑުމެންެގ އިމޫނާއެއް ދީފަިއ ައޅުަގނޑު ުހއްޓަނަ ، އަށް ވާހަކަދެެކވޭ ގަީޑގައި ީއކުއަލިޓީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ލާނީ. އަުޅގަ

 ؛މްޡިކުެރއްިވ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާ އިބު ރައީްސކަންްއޒަތްތެިރ ނައިނަ މަޖިލީހުގައި ވަ 17 ،ޖިލީހުގެރައްޔިތުންެގ މަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ެމންބަރެއް ންޓްރީ ގްރޫޕުސް މެންބަރެއް. ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެވެ ވަނަ މަިޖލީހުގައި 18 ،މި ދައުރުަގއި
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 ކޯޓުަތކުން އެކަމާ ުގުޅންހުރި މިންވަރަށް ޝައްކެއް ؟އް ެވގެންިދޔައީހިނެއްތޯ ކަންތަމެންބަރެއް. ނަމަވެްސ ކި ގެގްރޫޕު

ށްލީ. އަޅުަގނޑުމެން އޭނަ އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮ ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ާސބިތުވީމާނެތި ސާބިތުވާ މިންވަރަށް 

ނޑުމެން މަގުމަްއޗަށް އެްއވެދިފާޢު ޑެއް ނޯންނާނެ. އޭނަގެ ދިާފއުަގއި އުފުލާލި ބޯ ،ކޮށްދޭކަށް ނުދަން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަކުްނ އެ ކަން ހުއްޓުވަން އެޅި އަތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލ 

ނޑުެމން ދޭން އޮތް މެސެޖަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމުަގއި  ،މީހުން  އަމިއްލަ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ މީހަކު ނަމަެވސް.  . ެއ ހެޔޮކަމުަގއި ާދންވީ ހިސާބަށް ދާނޭ ަގއި ބެދިގެން އެއެ މީހަކު ެއ ކަމު  ،ވާނަމަ

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭރު މެންބަރަކަސް އަޅުަގނޑުމެން މެދުގައި އަދި ޕާލިމެ ،ންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރަކަސްޕާލިމެ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް  ދުވަހު  މާ އެލާފައި ައއިއިއެއް ތަނެއް ރޫޅައެއް ދިމާލުން  އިންޞާފު ހަމަހަމަކޮށް އޮންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެނދުނު އޭނަގެ ހުރިހާ ކަންތައް ފޮހެވިގެންދިަޔއީކީ ނޫ ، ޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާގަން.  އެގޮަތކަށް އަުޅގަ

ވެަފއިާވ ަބވަނަވާމީ ނަލްއަޤްއި އިންޞާފަށް ަބއިޔާ ވަހަކުން ިދވެހިރާއްޭޖގައި ހަމައެ މަސަްއކަތް އެމް.ޑީ.ޕީން ުހއްޓާލި ދު

މެ ފަރުދެއްގެ ފަހަތުން ެއން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަުގ އަަރއިގެންދާނެ. ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި އެއީ ދުނިޔޭގަިއ 

މި ބިލަށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި  . ޝުކުރިްއޔާމެންނެއްގަތުމަކުން ވާނެ ކަެމްއ ކަމުގައި ނުދެކެން ައޅުަގނޑުއެނބުރި

ދަްއަކވާނެކަން ޒަތްތެރި މެންަބރުން ވާހަކަފުޅުއް އިްޕގެ ފަރާތުން ވެްސ އަދި ގްރޫ ންޓްރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެ

ނޑުެގ ވާަހކަ މި ިހސާބުން ދިގުވި  ނަމަވެސް ކުުރކޮށްލަމުން ވަިކވެލަން. ދެްއވި  އަޅުަގނޑަްށ އިނގޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 .بركاتهوالّسالم عليكم ورحمة هللا و ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެިރ އި  އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުުދއްފުށީއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. މެންބަރު

 

 ވުން:އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެ  ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު އީުކއަލިޓީ ޖެންޑަރ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި  ގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ  ން ގެ ހަމަހަމަކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ޖިންސް ،ބޫލުކުރަްނޖެހޭނެގަމަރުޙަބާ ކިޔަން. އަުޅގަ

ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އިގެ ތެޭރގައި ދެޭވ ހަމަހަމަހަދީނުގެ ތަރަ ކަމަކީ އިސްލާމްމަގެ ހަމަހަދޭއިރުަގއި އެ ދެވޭ ދެ ޖިންސް

ނަޑކަށް ޖެންޑަރ  ހަމަގައިމު އެްއ އީކުއަލިޓީ ވެސް މި ޤައުމުަގިއ އެ ހަމަހަމަ ކަމެއް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. ދީނުގައިވާ މިންގަ

ވެސް ހަމަ ގެންގުޅޭ  ިތގެދޮރު ދިނުމުގައިގޯ ،ރާއްޖޭަގއި ލިބެމުންނެއް ނުދޭ. އޭގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިސާލެއް

ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަށް އެ ނުލިބޭނެހާ ގޮތްތަކެއް ާރވަިއގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސިޔާސަތެއް. ތި ބޭފުޅުން 
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ގެ ނަމުގަިއ ެއ ގޯިތ ވެސް ފިރިެހން މީހާ ގެދޮރު ދިނުމުަގއި ސަރުކާރުން ދޭ ގޯތި ރާއްޖެެތރޭގެ ދޭއިުރަގއި !ބައްލަވާ

ގެ ނަމުގައި އެ ގޯިތ ދެމަފިރިން ،ދަނީ. އޭެގ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ޭދ ގޯްއޗަކަށް ވަންޏާސްޓްރީވަމުންރަޖި

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ޖެހިގެން މި ށްރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ ނިޒާމަ ިމ  ،އުޅޭ މައްސަަލއަކީ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

އުޅޭ މި ަދއްކަން  .އުޅެނީ ަދއްކަން މި ެގ ވާހަަކއެއް ނޫން ކުއަލިޓީ އީދެއްކެނީ އެހެން ވާހަަކއެއް. ޮކންމެހެން ޖެންޑަރ 

ލަކީ. އެީއ ރައްޔިތުންގެ ަފއިާސއަްށ ވާހަކަ ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ިބލެއް އަސްލު މި ބި

ތެދުވެރިކަން ނެްތ  އްަގއި،ޤައުމެ ފުވެރިކަން ނެތްސާ. ކިހިނެއްތޯ އިންއްަޒތްތެރި ރައީސްއި ޚިޔާނަތްތެރިވާ ވާހަކަ. 

ފާ ނުލައެްއ ސާސް. ތަަރއްޤީެއއް ާނންނާނެ އިންްއޒަތްތެރި ރައީއި ަރއްޔިތުން ހަމަޖެހިގެން އުޅޭނީ ޤައުމެްއގައި 

 ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުަތއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެންމެންނާ  .ވާން އެބަޖެހޭ ޢީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ރައީސް. ޝަރް ްއޒަތްތެރިއި

ދޭތެރޭގައި ހަމަހަމަކޮށް  ތޯ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާކަށް ޢަމަލުކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ކިހިނެއްމެދު އެއްގޮތަ

ނުކުރެިވގެން މި ޤައުމުގައި. ވެސް ހަމަހަމަކޮށް ޢަމަލު  މި އުޅެނީ އެއް ޖިންސެއްގެ އެއްަބޔަކާ ދޭތެރޭގައި ،ޢަމަލުކުރާނީ

ނޑުމެން މި ދައްާކ ވާހަކަ ރި ަރީއސް. ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން ަހތަރު ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވަގަށް އްޒަތްތެއި  ައކީމިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަން ނަގަިއގެން ެގއްލުނީމާ އެ ވާހަ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ހެނީ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ޖެކަ އަުޅގަ

 ވެސް ރަްއޔިތުންގެ  ން ހޮވުމުަގއިވަީނ މި މަޖިލީހަށް މެންބަރުއިބްރާހީމް ފާހަގަކުރަްއވާފައި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް

އްޒަތްތެރި އިޑުމެން ލަދުގަންަނންޖެހޭ ކަމެއް އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ އަޅުަގނއިފައިސާއޭ ބޭނުންކޮށްފައި ހުީރ 

މިއަދު  ޞަތު ދިނީމާކުރުުމގެ ފުރުސަރުކާރަށް ަވއްކަން ،ގެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްހޮވިސް ރައީސް. މި މަޖިލި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އިެގ ކުރިމަތީގައި ދައްކަން އޮތީ ވާހަކަެއއްތޯ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮންމި  ދެން

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަްށ ބޭވަފަރާތެރިވުން އްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ނޫން އިކޯރުވުން ންރާހަރަްއޔިތުންނަށް  ،ކަ

ނޑުމެން މިއަދު ކިޔަންއޮޗެކޭތޯ މިތާ އަޅުއް ކޯ ނޑުތީ؟ ރައްޔިުތންގެ ފައިސާގަ  ެމން ޖެހޭނެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިން އެކަން ކުރަން އެ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮުތގެ މަތީ ްއކޮށްއެ  އަމާނާތްތެރިކަމާ ،އެްއކޮށް ްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޔާމީން ވެރިކަމާ هللا ީއސް. ޢަބްދުއްޒަތްތެރި ރައި  ނެތިގެނެއް ނޫން މި ޤައުމުަގއި އީުކައލިޓީއުޅެނީކީ ޖެންޑަރ  މި

އެކަމާ ދޭތެރޭގަިއ  އިއެ ގޯެހއް ބަލަ ،ނަމަ .ޑީ.ޕީގެ ެވރިކަމުގައި ގޯހެއް ހިނގާަފއިވާމްހަވާލުވެފައި އެ

ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ނޭޅެންޏާ ޭއގެ މާނައަކީ ތިމަންނާ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ކާނީއޭ، ެއގޮތަށް އިފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭނެ 

 އެހެންނޫންތޯ މިއަދު ހިނގަމުން މި .. އެހެންވީމާ، ކަލޭމެން ކުރި ކަެމއް ތިމަންނާ ނެތޭ ބަލާކަށްދަނީ ކަމުންނޭ މި

އެ ވެފައި އޮތް ޚިޔާނާތެްއ  ،ވެފައި އޮތް ނަމަވެިރކަމުަގއި ދައުލަތުގެ ފަިއސާއަށް ިޚޔާނާތްތެރި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ؟ދަނީ

 ހަވާލުކުރަނީ. ދެން އެކަން ނުކޮށް މި  އްޔިތުން ސަރުކާރުެއކު ބެލެންޖެހޭނެ. ބެލުމަށް ޓަކައި ރަ އިންޞާފުވެރިކަމާ

 އަނެއް ަކއްެޗކޭ ކިަޔއިގެން  ،އަްއޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރޭ ،އެހެން މީހަކު އަޔަސް ،ތަނުގައި މިނިސްޓަރެއް ައޔަސް 

ތްތެރި ަރއީސް. އެ ްއޒައި އަށް މި ގޮެވނީނޫންތޯ އަމިއްލަ  ނަކީ ވަގުންނޭ ތިމަންނާމެން؟ ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ މި ދަްއކަނީ 
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ނޑު އި ވާހަކަ ނޫންތޯ މި ދައްކަނީ  ރަްއޔިތުންެގ  .ކޮށްދޭށޭމެން މި ބުނަނީ އިންޞާފު ޤާއިމުއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ؟ެއއްޯތ މި ޤައުމުގައި އަންނާނީއީކުއަލިޓީ މިކަން ނުކޮށް ކޮން ޖެންޑަރ  އި،އް ޤާއިުމކޮށްދޭށޭ. މިކަން ނުހޯދަޙައްޤުތަ

ްއޒަތްތެރި އި ކުެރވެން ސާއްހި އެކު އިޤްތިޞާދު އެބަޖެހޭކަމާރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ .ތެރި ަރީއސްޒަތްއްއިނާންނާނެ 

ނޑުފުރާނަމުއްތިނުކޮްށ  ،ރައީސް. ެއއްބަޔަކު އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއަކުން ވިޔަާފރިކުރަމުންދާއިރު އަނެއް ަބޔަކު ބަ

އެ ވާހަކަ  ؟ތޯ މި ޤައުމުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އޮންނާނީެއއްއީކުއަލިޓީޖެހުނީމާ ކޮން ޖެންޑަރ ރާއްޖޭަގއި އުޅެން

ނޑުމެންނަކީ މި ޤައު ލާ ބަޔަކަްށ އިުމެގ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަކަން ގެއްުލވަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަންވީ. ައޅުގަ

ތިބެނީ އެ މީހުންނަށް ހުރި  ކޮށްެގން ރަށްރަށުގައި ަރއްޔިތުން އެ ބޫލުގަްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވގެންނުވާނެ. ސަރުކާެރއް އި

ްއޒަތްތެރި އިރި ރައީސް. އެހެންވީމާ. އެ ކަންކަމެއް ނުވޭ ްއޒަތްތެ އިއް ލިބޭނެަކމުގެ އިންތިޒާުރގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަ

ެއއީ ވަރަކަށް އަހަރު ވީ. ދިހަރައީސް. ައއްޫޑަގޔާއި ކުޅުުދއްފުށީަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް އަާޅ ވާހަކަ ދަްއކާތާ މިހާރު 

 ތްތެިރ ރައީސް. ެއއްބަޔަުކ ބްރިޖުއްޒައި އީްސ. ނުކުރާްނެވގެން ެއ ުއޅެނީ ްއޒަތްތެރި ރައިގެ ކަމެއް ނޫން ނުވާވަރު 

ވަިޅން ފަޅައިގެން ރައްޔިތުން މަރުވަނީ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުްނ ނެއް ަބޔަކު ހޮސްޕިޓަލުަގއި ބޮޑުދާއިރުގައި އަ މަތިން

ވަހަކު ވެސް ރާއްޖެތެެރ ތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަކުން ދުްއޒައިޤަތަކީ މަރުވަނީ. އެއީ ނޫންތޯ މިއަދުގެ ޙަޤީ

ނޑުމެންެގ ލޯމައިތަރައްޤީކުރާކަށް މަސަްއކަތެްއ ނުކުރާނެ  ތިން ފެންނަން އޮތް އްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އަުޅގަ

އެއްކޮށް  ރުކާރާައޅުަގނޑުމެްނ މިތިބީ ސަ !ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިންގަވާއި އްުމކޮށް މި ކުރަނީ ވައްކަން އާޙަޤީޤަތެއް. 

 .ކޮށްފަިއވާ ވަްއކަމުގެ ކަންތައް ބަލަން. އެކަން ކުރަންވީ ފުރަތަމަ ވަން ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުންމިނި  .މަސައްކަތްކުރަން

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ނޑުމެްނނާ އެްއކޮށް ވާހަކަ ަދއްކަންީވ. އަުޅގަ ކަންތައް ކުރަން. ިއންސާފުން  އެކަން ކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަްށ ޤާފު އިންސާ އީއެ އިމުކުުރވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

. ިމ ެއއްކޮށް ބެލޭނޭ ެއކަން އިންސާފުެވރިކަމާ ،ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންުނވާނޭ. ކޮްނމެ މީހަކު ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމުަގއި ވިޔަސް 

ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަލާނީ. މި ފައިސާގެ ސަރުކާރުން ކިހިނެއްތޯ މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައި އޮތް ވަްއކަ

ބިލިއަން  4އުމުގެ ަތރައްޤީއަށް ޓަަކއި ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންތައް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޤަ ކަންތައްތަކަކީ މި

ކަށް ދަްއކާކަްށ ަކމަކަށް އިތުރަ ރުފިޔާ އެ ުއޅެނީ ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން ަވގަށްަނގަިއގެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މި

ކަެމއް ވެސް ހަމަ  ނުކުރާ ހަމަ ޯގސް ެއއް ؟ވާހަކަެއއް ނެެތއް ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނުކުރަނީ ޮކންކަމެއްތޯ

އިންސާފޭ،  ،ލަވާަފއިއްހަޅޭ ،ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ ސަރުކާރުން. އެހެން ނަމަެވސް މިތަނުގައި ައޑުގަަދކޮށްފައި 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ މާޔަތޭ، ރަ ހިޙައްޤޭ،  އްކާތެިރކަމޭ ކިަޔއިގެން މި ވާހަކަަދއްކަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނާ ކުރިމަތިލާން މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މިތިބަ ހާލަތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާެރއް 

 އިމުކޮށްދޭށޭ.ޤާުބނަނީ ތިމަންނާމެންނަށް އިންސާފު ގެނެއްސަ ަރއްޔިތުން އެ  ށްވެިރކަމަ ،ވެރިކަމެއް އަިއއްސަ 

 



35 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަ

ނުޑ ވެްސ ތާއީދުކުރާ ބިލެްއ ކަމުަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިިދޔަ ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިސްލާމް ،ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް ދީނުގެ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަުކގެ މަްއޗަށް  މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަކިހާވަރަ ުމ އްލަން. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާ އިކަށްތޯ ރިޢާޔަްތކުރެވިަފއި ވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އަުޅގަ

ނޑުަތކާއި ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ފަތުގެ ތެރެއިްނ ގާތާއަބަދުމެ މި ގެންގުޅޭ ސަ އިއުސޫލަކުން އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަބލަވަނީ ވެ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ މި ބިލަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއި ނުޑ އިްސ އަުޅގަ ލަން. އެހެން އަުޅގަ

އާަދކާދަތަކަީކ  ،ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ ރަނގަޅު ްޕރެކްޓިސްތަކަކީ 

ޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަދި އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގާނޫނީ ބާރު ދޭން

ކަންކަން ރަނގަޅަށް ޕްެރކްޓިސްކުެރވެނީ ކިހިނަކުންތޯ މި  ،ދުނިޔޭގެ މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ަތރުތީބުތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަ ނޑުމެން ދައްާކއިރު  .ލަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިވެސް އަުޅގަ މިފަދަ ވާހަކައެްއ އަޅުގަ

އަިދ މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މީހަކު ނުރުހުމުން ބަންދުކުރުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް  ،ހަކަާއއިހަމަހަމަކަމުގެ ވާ

ނޑުމެންެގ ތެރެއިން މިއަުދ ސިޔާީސ  ؛ވާތީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ ސާފުކޮށް މި ބިލުަގއި ހިމެނިފައި އަުޅގަ

ވިސްާނލަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގއުުމގެ ހާލަތާ މެދު. އަމިއްަލއަށް ވާހަކަ ދަްއކާ މީހުން އެބަޖެޭހ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮްށ 

އުމު ހަލާކުކޮށް، ފަސާދަކޮށް، މީހުންނަށް ކަންކަން ދަސްކޮށްދީފައި ދެން މުޖުތަމަޢު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޤަތިމާމެން މުޅި 

ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އޮޅޭ. ޓަކައި ތިމަންނަމެންނަކީ ހުދުާކފޫރަށް ހެދިގެން ވާހަކަެދއްކީާމ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ެދއިރުދެދަޅައަްށ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނޭ ިއއްޔެ މި ކުލަިއަގއި، ިމއަދު އެ ކުަލއިަގއި، ދެ ދުވަހު ެދ ކުލަިއގައި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިމިއަށް ިދވެހި ބަހުގެ ރަދީފު ބަލަ .ފުމެމުންދާ މީހުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ލީމަ އަުޅގަ

ކުރެވޭ މަންޒަރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިވެހި ބަހުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މިފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން "ފުށްކެހެރިދެ"

ކަމަށް، އެންމެ މީހުން އެންމެ ރަނގަޅު  ށް،ކަމަ މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ތިމަންނަމެންނަކީ އެންމެ ތެދުވެރި މީހުން

ނޑުމެންގެ ޕީ.ީޖ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކަމަށް ވާހަކަދެއްކީ ނޑު ހިތުން އަޅުގަ މާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ލީޑަރު ވިދާުޅވިހެން ހަމަ ކުއްލިައކަށް ދޮންނަމެޝިނަކަށް އަޅާފައި ދެވޮލީމަ ހުދުކާފޫރަށް ބަދަލުވާ އުސޫުލ 

ޖެހުނީ  މި  ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެއބަޖެހޭ ނައްތާލަން. މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި މޭރުމުން 

ލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ަވޒީރަކު އިކެވޭ ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ބަލަދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމއަދު މި
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ދީފި ދައުލަތަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ޚިާޔނާތްތެރިވެފައި ހުރީ. އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގުިޅގެން އެަތްއ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔަ 

ނޑުމެންގެ ވަނީ ިޚޔާނާތްތެރިވެފަ އަނެއްާހ ރުފިޔާއާ ގާތަށް އެސަތޭކަ މިލިއަން، ބިލި ތެެރއިން . މި ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ

މި މީހުން  ،މި މީހުން ގޮވަިއގެން ،ތިމަންނަމެންނަކީ އިޚްލާޞްތެރިންނޭ ބުނާއިރުގައި ؟ދައްކާލަންކެރުނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ 

މި މީހުންނަށް ، އިއަތްތިލަބަޑިޖަހަ ހަިއ،ބެރުޖަ އި،ހަކަައަކށް ނަށަކާހާ ވާކުރީ ސަފުަގއި ަބއިތިއްަބއިގެްނ މި މީހުން ދައް

މި  ނާއި ބޭވަފާތެރިންނާއި ަވގުންނާކުރަމުންދާއިރު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މުޖުތަމަޢަށް އެބަ އޮޅޭ. ޚިޔާނަތްތެރިންސެލިއުޓް

ކުށަކަްށ  ،ލަށް އިނިގލި ދިއްކުެރވިއްޖެތަމާމީހުންގެ ކައިީރގައި ނޫންތޯ ިމ ތިބީ. މިއަދު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން މީހަކާ ދި

މީހުންގެ ސަފާ އެބަ ގުޅޭ.  މީހަުކ މި އެ ،ކުެމްއކޮށްފިތަހުމީހަުކ ކުށެއް ކޮށްގެން  ،މަތުކުރެވިއްޖެތަހުތު

ނޑުަޖއްސަ ނާޑކޮ ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުބަދަހި އެއްބަެއްއގެ ގޮތުަގއި އެބަ ތިިއ، ކޮ ނުކުރެވޭ ވާހަކަައކީ. މީ ބޭ. މީ އަޅުގަ

މި ސަރުކާރުން ވެސް މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަީނ  .ވާަހކައަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަގނޑުމެން މި ދަްއކާ އަޅު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިފަދަ ސިޔާސީ މީހުން ނިކުންނަ މަންޒަރު.  އެ ،ނަމަ މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި އަުޅގަ

މަލެއް ޢަފަސާދަިއގެ ުނވަތަ ޖަރީމާެއއްެގ ކޮރޮަޕޝަންގެ ނުވަަތ ދަންނަވަީނ މި ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން މި

ބަޔަކާ ދޭތެރޭގަިއ ފިޔަަވޅުައޅަމުންނޭ. ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާތަކުްނ  ދަނީ އެ ވެސް މި ސަރުކާރުން މިހިންގައިފި ނަމަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނޭ އިނގޭތޯ ތި ވިދާުޅވާ ަގޓުކުރަމުމީހުން ބާކީ އެ ތި ވިދާުޅާވ  ،ރުކާރުަގއިހުރި ސަންނޭ. އަޅުގަ

 ،ކާން ،މަތުތައް ކުރެވުނު ެއއްވެްސ މީހަކު ބާީކކޮށްލި މަްނޒަރެއް. ހަމަ ކާންހުލާޞްތެރި ސަރުކާުރަގއި ިމފަދަ ތުއިޚް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކާން ތިބި މަން ވާހަކަތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ފެނިގެންދިޔަ  ދިޔައީ. އެޒަރު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ މަންޒަރު އަޅު  ކުރީެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް.  ؛ެދއްކި ވާހަކަ  ދުވަހު އެލަންތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ިއހަށްގަ

ދަންނަވަނީ މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އާދޭސްކުރީ. އަޅުަގނޑުމެން މި

ެގ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ؟ކުީރގައި މި ވާހަކަތައް ނުދެްއކީކީއްެވގެންޯތއޭ  ؟އްސަލަތައް ީކްއވެގެންތޯ ނުެބލީމަ

ނޑުމެން ަވކިކެޕޭސިޓީ ނެތް ކަމަށް ގަބޫލު ރަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެިރ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ބައްޓަންކު ކުރެވުނީމަ އަުޅގަ

ބަޖެހޭ ސަލާމަތްކުރެވެން. މި އުމު އެ ޤަރަމުންދާ ީމހުންގެ ކިަބއިން މި ުއމު މިއަދު ހަލާކުކުޤައެހެންވީމާ، މި  .ރައީސް

ނެ ކުދިން ިދވެހި އުމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނޭ ިއނގޭތޯ ތަޅާޤަޔިތުން ެތދުވާން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ރައް  އުމުގެޤަ

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި  ؟ދެން ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ަދއްާކނީިދވެހި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނާ ކުރިމަތިލާން.  ،ރައްޔިތުންނާ

ލާނަމޭ. ތިމަންނަމެން ބޭނުން ބަޔަކަށޭ ޕްރޮޖެކްޓް ދޭނީ. މި އުސޫލުން އިތިމަންނަގެ ނުލަފާކަން ދައްކަ ،ންތޯ ބުނީނޫ

ފާސިޤުންނާއި ންނާއި ދުފާސި އިތިބި ހުރިހާ ޚިޔާނާތްތެރިންނާ މިއަދު ިމ ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ވެސް ،ވާހަކަދެްއކި ބަޔަކު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ރަީއސް ޔާމީނަކީ ރޭރެއް ނޫނޭ  ށް ނިކުތީމާމަގުމަްއޗަ މި އެންމެން ގޮވަިއގެން ،މުޖުރިމުންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ބާރަށް ހަމަ އިލަވަ އްބާރަށް ހަޅޭ ލާއިރަށް ވެއްޭޓކަށް. އެފަދަ ިސޔާީސ މީހުން އަޅުގަ

ޔާީސ ނަށް މި ރާއްޖެއިން ސިލާއިރަށް ވެްއޓޭ. ެއއީ ސިާޔސީ ރޭރުން އިނގޭތޯ. އެފަދަ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން އިލަވަ އްހަޅޭ
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ނޑު ދަންނަވަ ވެސް މިދަންނަވާ ބިލުގައި ޅާފައިާވ ލާނީ މިއަދު މި ހުށަހައި މީހުންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންހިނގައްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ ފުރުޞަތު ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމަށްކަހަލަ ހަމަހަމަ ދޭން. ކީއްެވގެްނތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިން ތެރެ  .އްލު ހޯދަން..ޙައަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

މި  ،އަީކ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީުދުކރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުންއީކުއަލިޓީ ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖެންޑަރ ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤައުެމއްގެ ަރއްޔިތުްނެގ ދުލެއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ތާއީުއސޫ ،ގޮެތްއގައި  ބިލަށް އާއްމު

ަޤއުމެްއ ތަރައްީޤގެ މަގުްނ ކުިރއެްއ ނާރާނެ.  ބައި މީހުން ފަހަތައްޖެިހގެނެއް އެބައިުކަޅ ެއއް ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ދެ

މު ކަމެއް އެބައޮތް. އެކަމަކީ ައޅުަގނޑުެމން ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމުން އްވިސްނާލަންެޖހޭ ވަރަށް މުހި ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ މި އުއްމީދުކުރާ ޖެންޑައަޅު  ؟ތޯއިމްކުރެވޭނެޤާހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ރ ގަ

ނޑުމެން ނީ ޒަމާނުއްސުރެންޖެހެއެުކ ދަންނަވަޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަ؟ ލިޓީ ހާސިލްކުރެވޭނެތޯއަކު އީ ެގ އަުޅގަ

ކުރުމުެގ ތިރާމްޙްއެކަމަކު ައނެކަކަށް އި ކަމާއި، ގާތްަކމާއި، އަޅާލުމާިއ،ތެރޭގައި އޮތް އުުޚްއވަތްތެރިަކމާއި، އަޚްވަންތަ 

. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަނީ މެކުހަށް ޖަހާފަ ދަނީ ފުހެވެމުން. މިހާރު އެކަން ރިވެތި އުސޫލުަތއް މަޑުމަޑުްނ މި

ކަމަކުން  މިހުރިހާ  ،ތިރާމްނުކުރުމާއި، ފަސާދަާއއި ކޮރަޕްޝަނާމީހުންނަށް އިޙް ،ކަާމއިނޭއްގާނި ،އަނިާޔވެރިކަމާއި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ނެއްއްގައި ިކހިޢެފުރިގެންވާ މުޖުތަމަ ނުކުރެވޭނެ. ކުރެވޭނީ. އިމްޤާތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ީމ ވަރަށް ފުންކޮްށ އަުޅގަ

ގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ސް ރައްޔިުތންއަދި ާގނޫނެއް ފާސްކުރިޔަ ،ގެްނގުެޅވޭނީ ލިޓީއަކުނޑުމެންނަށް ޖެންޑަރ އީއަޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަޅާލަ  ށް ޖެއްސޭނީއައިމްކުރެވޭނީ އަދި އަންހެުނން ކުރިޤާ މީހުންނަށް  ،އޯގާތެރި  އި،އަުޅގަ

އެކު ދަންނަވަންޖެހެީނ ޔާ ކުރަން ދަސްވެފަިއވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެގެން. މިއަދު ހިތާމަތިރާމް ތިރާމްކުރާ، އިޙްއިޙް

އާދަކާދަތަކާިއ، މީހުންނަށް  ަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ނެތޭ. ޒަމާނުްއުސރެން އޮތް އިސްލާމީ ރީތިއަޅު

ިއ ދަނީ ނެތެމުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގަ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މި ތިރާމްކުރުމާއި، އަޅާލުމާއި، އޯގާތެރިކަމާއިޙް

ހަދަމުން. އެއްދުވަހު ބުހުާތނު ދޮގުރޯއި ސް ދަނީ ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރަން ވެކުރާ މީހުވާޢުށް ދަކަމަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން

ދައްކާ ވާހަަކއެއް އަެނއް ދުަވހު ދިމަލެއް ނުވޭ. ސިޔާސީ މީހުންގެ ހާލަތަކީ ވެސް ހަމަ އެއީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ޖެހޭ.އެބަ ކުރަންޤައުމު މުޅި ސިސްޓަމް އޯވަރހޯލް ހިސާބަށް ދިޔުމުން މުޅި ޤައުމެއް މި އަޅުގަ

ކުރުމަށް ތިރާމްޙްއިމްކުރަންޖެޭހ. އުުޚއްވަތްތެރިކަާމއި އެކަުކ އަނެކަކަށް އިޤާމެދުަގއި އޮްތ ިއތުބާރު އަލުން  ރައްޔިތުންގެ 

 މުޅި ،ކުެރވި އިމްޤާނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ކަންކަން އަުޅގަ ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި ސުމަކުްނ ފަށަން އެބަޖެހޭ. މި

 މި  ،ކުރާ މީހުންނާއިލޯބި ށްލޯބިވާ މީހުންނާއި، ވަތަނިްއޔަތަމުޖުތަމަޢުގައި ތިބި ވިސްނުންތެރިންނާއި، ޤައުމު ދެކެ 

ޒަމާުނއްސުރެން އޮްތ މިނިވަންކަްނ  ަގއިރާމްކުރާ މީހުންނާއި، މި ަޤއުމުތިިނވަންކަމާއި އިްސތިޤުލާލަށް އިޙްޤައުމުގެ މި

ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް  ،ކުރުމަށްޯއގާތެިރ މުޖުތަމަޢެއް ބޭނުން އިައޅާލަ، އިދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހުންނާ

މީހުންގެ  އެނާއި، މަލުންޢަދުލުން ބުނުމުގެ ބަދަލުަގއި  ،ކުރުމަށްރާމްތިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްއި ،ކުރުމަށްތިރާމްއިޙް

ނުޑމެން އެ ،ދު އެގޮތަށް އޮތް މީހުން އެއްެވގެންޤްޞަމަ ހަކަދައްަކިއގެން މި ދެތިބެ ވާންއަގއި އިށީތަނެއް އަުޅގަ

ގެންދާެނ ށްއަަގއި މަޝްަވރާކޮށްގެން ކުރި ދޭތެރޭ ތަކާތްތްތަކުން އަރަިއގަންނާނެ ގޮދިމާވެފައިވާ ޮބޑެތި މުސީބާ ޤައުމަށް

ނޑުމެންގެ ރާ  އްޖެ މިގޮތްތަެކއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ެވއްޓެމުން. އަުޅަގނޑު ވަރަށް  ލިޓީ ބިލެއް ކުއައުފާކުރަން މިއަުދ ޖެންޑަރ އީދަނީ އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު ފުން ވަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަކުރި އީ. މިވެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީތީ މި  ށް އެޅޭ ފިަޔަވޅެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ޤައުަމށް  ،ފުންކޮށް ،ސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސީިރއަ ،ނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދޭ

އްލު ހޯދަން، ވޯކަބަލް ޙައްލު ހޯދަން، ޙަޤީޤީ ޙަެއކަމަށް  ިއ،ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި ވިސްނަ ކުރިމަތިވެފަިއވާ

ބޫލުކުރަން ރާއްޭޖެގ ގަނޑު . އަޅުގަ ކުާރ ބަޔަކަްށ ެވގެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއުޝަންތަެކއް ހޯދަން މަސައްކަތްސޮލި

އި ނެތުުމެގ އާ ވޭނެ. ޤައުުމގެ ހަލާކާއި ފަސާދަރައްޔިތުންނަށް މި ފުން ަވޅުަގނޑުން އަަރއިނުގަެނ ގިނަ ުދވަހަކު ނުތިބެ

 ،އެކު ހަރުދަނާކަމާ ންއެކި މުައއްސަާސތަކުހިނަގއިާދނެ. އެކަމަށް ޓަކައި ޤަުއމުގެ އެކި ތެރެއަށް ވެއްިޓގެން

އްސަލަތަކަށް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޤައުމުަގިއ އެކިެއކި ކޮރަޕްޝަންތައް ހިނގަން ދިމާވާ މައެކު މަަސްއކަތް ކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

ކަން މި ދިމާވަީނ ކަން  ްއ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ެއކަކު އަނެަކކަށް އިނގިލި ިދއްކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި މިޙަޤީޤީ ސޮލިއުޝަނެ

އިމްކުެރވޭނެ ޤާްނގެ މެދުަގއި ައލުން އިތުބާރު ެކއް ހޯދަން އެބަެޖހޭ. ރައްޔިތުއްލުތަޙައެކަންކަަމށް  ިއ،ކިހިނެއްތޯ ބަލަ

އަންހެުނންނަށް ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާެގ  ،ން ބަލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެން އަންހެނުްނ ކުރިއަުރވަ ؛ގޮތްތަެކއް

ރިއުެޅވޭނެ ވަސީލަތްަތކެއް ދި މީުހންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން  އެ ؛ކޮްށ ލިވިން ވޭެޖއްޞަފުރުޞަތުތަކާއި ޚާއް 

ރާއްޖޭަގއި ކަިއވެނި ރޫޅުމުން  ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ވަރި ަކއިވެނި ރޫޅެން މި  ހަދައި، ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއްއިމްޤާ

 އްލެއް ޙަ ތަކަށްބޮލުގައި އެޅެން ދިމާވާ މައްސަލަ ގެމަސްއޫލިްއޔަތު ހަމައެކަނި އަންހެން މީހާ ބުރަ  ބޭ ދަރިން ބެލުމުގެތި

ުޒވާން ޖީލު ހަލާކުެގ ތެރެއަްށ  ،މުިޅ މި ޤައުމު ފަސާދަވެ  ،ހޯދަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވެ

ފައެއްގެ އެހީތެރިކަން މީހާ އެކަނި ބަ އަންހެން ،ގިނަ ކަިއވެނިަތއް ރޫޅި ވެއްިޓގެންދާ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ ވަރަށް

އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ ، ރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ވަ ،އިލާގެ އެހީތެރިކަމެްއ ނުލިބިޤާނުލިބި، 
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އްލެއް ހޯދަން. ޙަސަމާލުކަމެްއ ދީގެން  ޞަވަރަށް ޚާއް ން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަޢު ކަމަށް އުޅެންޖެހޭ މައްސަލަ. މި

 ެއކަނިވެރި މައިންނަށް އަދި މިުނކުރެވި އްލުޙަމިދެންނެިވ ކަންކަން  ،ެރވިނުކުއްލުޙަމިކަްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ...ލިބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްއަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުއަލިީޓ ދާ ޖެންޑަރ އީ  ކުރަމުްނ މި. `. އާދެ! ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ލަ ގޮތެްއގަިއ މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަުމގައި. ޖުމު ،ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބިލާ

 ދީ ގޮތުން ދެޞާތިއިޤް ،ަތއްތަުކގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއިބިލުގައި ހިމެނޭ ރަނގަޅު ބައެއް ކަން އަދި މި

ެއއީ  ؛ޖިންސްގެ ބަިއވެރިވުން އިތުުރކުރުމަށް މި ބިލުގައި ފާހަަގުކރައްވާަފއިވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ަހމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް

ލާފައި އެަބވޭ. އަދި އިބިލުަގިއ ގޮވަ  ށް ތަނަވަްސވާނެ ގޮތަކަށް މިޖިންސަ މަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދެވަޒީާފގެ ގޮތުން ހަ

ބިލުގައި  އަންހެނުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް، އިތުރަށް ކަަށވަރުކޮށްޭދންޖެހޭނެ ކަމަށް މި

 ނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން ބިލުގައި ހިމެނޭ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ައޅުގަ  މި، ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެްނީވމާ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ވެސް ައޅުަގނުޑ އި އިޞްާލޙުގަޙަލާބިލުގައި ކޮމިޓީ މަރު އިތުރުން މިމީގެ

މާޢީ ވަކި ަދއުރެއް ަވިކ އިޖުތި ،ގިނަ ތަންތާަގއި ބަާޔންކުރައްވާަފއި އެބަވޭ  ވަރަށް ،ފާހަގަކޮށްލާނަން. ެއގޮތުން

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއގޮތަަކށް ނުވާނެ. އިޖުތިމާޢީ ވަިކ ގައަޅުަގނުޑ  ،ނުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސްޖިންސަކަށް ނިސްބަތް

ރަށް ބީރަށްޓެހި ކަމެއް ެވސް ވަ ފަތާގާށް އޮތުމަކީ ެއއީ ދިވެހިންގެ ސަކަށް ނުވާ ގޮތައެއީ ަވކި ޖިންސަ ،ދައުރެއް

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެއީ މިސާަލކަށް އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބެލި ކަމުަގއި ށްކަމަ ކަމުެގ އިންސާނީވަންތަ  ،ިވޔަސް އަުޅގަ

 ،ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް. ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިާވ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް

ުހންނަ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުރޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ. ބީޢީ ގޮތުން ޠަ ،އަާދކުރަންޖެހޭ ދައުރުަގއި ،ވަޒީާފގައި 

ަޕއެްއގެ ަދއުާރިއ އިާލއެްއގަިއ އަާދކުރާ ދައުރަށް ަބލާއިރު ބައްޢާ ،ލަކަށް ގޭތެޭރގަިއ އަދާުކރާ ދައުރަށް ބަލާއިރު މިސާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ާބރާތްތައް ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭަކންއިމިފަދަ ، ދައުރު ތަފާތު ެއބަވޭ. އެހެންވީމާ މަންމައެއްގެ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަމީގެ އި އެބަޮއވޭ. ދެ ކުރާ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަނައިން ހަމަހަމަގި ކޮށްލާނަން މި ބިލުގައި ވަރަށް އިތުރުން އަުޅގަ

އެއް ގެނީ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ހަމަހަމަނޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލައިިފއްޔާ އެކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އަ ޖިންސް ހަމަހަމަ
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ޖިންސް ވެސް  ދެ .ވަނީ ޢަދުލުވެރިވުމަށް އަންަގާވފައި ީދނުގައި ހުރިހާ ކަެމއްަގއި ެވސް ނުކުރެވޭނެކަން. އިސްލާމް

އެފަދަ ، ކު ކަންކަން ުކރުމަށް. އެހެންވީމާއެ . އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ޢަދުލުވެރިކަމާވުމަށްޢަދުލުވެރި

ަގނޑަށް ހަމަ ތުރުން އަޅުއިނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދެން މީގެ ބާރާތްތައް ވެސް ރަނަގުޅކޮށްލަންޖެހޭކަން އަޅުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން އަްސލު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  3ބިލުގެ މި ފާހަގަކުރެވެނީ 

ނޑައެޅިަފއި އެބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޖިންސްެގ  އަސްެލއް އެބަ އިތުުރވެފަިއވޭ. ެއއީ ދެ އޭެގއިތުރު ،އަސްލުތަެކއް ކަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި އެ އިބާރާތް ، ވަނީ. އެހެްނވީމާ އެ އިބާރާުތގައި އަިއސްފައި  އަސްލެއްގެ ގޮުތަގއި ހަމަހަމަކަން އަުޅގަ

ދީނުެގ  އާއި އިސްލާމްނޫނުއަސާސީ ޤާ، މު. މި ގާނޫނު މާނަކުރަންވާނީއްށް އިޞްލާޙުޮކށްލުން ވަރަށް މުހިމިދަންނަވާ ގޮތަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ަދއުރާއި ދީނުގައި ައންހެނުން ން އިސްލާމްމަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ އަސްލުތަކާ  ،ނާއި ފިރިހެނުންނަށް ކަ

އިމްކުަރއްވާަފިއވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެންޭނ. މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން ޤާދުލުވެރިކަން ޤަޖިންސްގެ މެދުގައި  ދެ

ނުޑ ހަމަ ޖުމުދަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ  ވާހަކަ ބިލަށް ތާއިދުކުރާ  ލަ ގޮތެއްަގއި މިނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ހަމަހަމަކަމާއި  ގެމިހާުރ މުޖުތަމަޢު އިލާނަން. އަުޅަގނޑުމެން އަސްުލގައިއް ދަންނަވަދަންނަވަމުން އިތުރު ވާހަަކއެ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަތިވާކަން ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ެއގޮތުން  ވަރަށް އިއިމްކުރުމުގަ ޤާއިންސާފު 

ޔުން ދިއްތައް އިތުުރވަމުންކަްނތަ ގެރަޕްޝަންކަ އީަކމެއް މި ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ވަރަށް

 ،މަޖިލީހުން ވެސް އްުލކުުރމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވެްސ އަދި މިޙަބޮޑަށް އެކަން  ަވރަށް، މުޖުތަމަޢުގައި. އެހެންވީމާ

ނޑު ކަތްބޮޑަށް މަސައް އިމްކުރާ ފަރާތުން ވެސް ަވރަށްޤާފުކުރާ ޞާއަދި ޢަދުލުއިން ކުަރންޖެހިފައިވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ އިްސވެރިައކު ހޮވަނީ ޤައުުމގައި ދިާމވާ މަްއސަލަތަކަށް   ،ހޯދައިދީ  އްލުޙަފާހަގަކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ުޑ އެއީ ައޅުަގނ، ކަން ކޮށްދިނުން އެދި. އެހެންވީމާކަމާއި އިންސާފުން ކަންހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި ވެސް ހަމަހަމަ

ންސާުފވެރިކޮްށ ދޭތެރޭގައި ވެްސ އި ޑު ޒިންމާއެއް. ހުރިހާ އެންމެނާބޮ ގޮުތގައި ަޤއުމުގެ ަރއީްސގެ ވެސް ވަރަށްދެކޭ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަންއުކަންކަން ގެންދި  ަފހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދޭ  ާގނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ބައެއް ،ން. އަދި ައޅުގަ

ހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެބަ އުނިކަން ލިބިގެންދޭ. މިސާލަަކށް މީހަކު ދައްކާ ވާހަަކއަކުްނ ގާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެްއ މީ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި  ،މިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައްަތއް އެބަ ހިނގާ. އެހެންނަމަެވސް ؛އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ައއުން 12

 ،ދަބުތަާކއި ނުދޭންވާ އަދަބުތައް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންޮކށްފައި އެބަވޭ މީހުންނަށް ދޭންވާ އަ

ބޮޑަށް އެ ޙައްޤުތަްއ ހަނިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރު  ފަހަރަށް މާ އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް

ނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ. ގާނޫުނ ހަދާ ށް އިރު ވެްސ މީހުންނަމައްސަލަތައް ކުރިމަތިެވގެންދާކަން އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ކުރިމަތިެވގެންދާކަމީ  ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ ނުވާ އަދަބުތައް ދެޭވ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމުން ވަރަށްއެކަީށގެން

 ބޫުލކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.ގައަޅުަގނޑުމެން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުކޮެޅއް އަުރވަން. ގެ ހުސްަވގުމިނެޓު 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީ ސަރުކާރުެގ އޮ ށްދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި މިއައިގެން ކުރި މިމަސައްކަތަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުަގނޑު 

ލިީޓެގ ުކއަދު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ޖެންޑަރ އީފަރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީ

ިއއްޒަތްތެިރ  11ަގއި ތުަގއި އޮތް ިލސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު އަބިލަށް ބަހުސް ކުރުން. މިބިލަށް ބަހުސް

ނުޑ މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް މި ،. އެހެންކަމުންމެންބަރުންގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް އަރުވަނީ ައއްޫޑ  އަުޅގަ

 ށް. ނާ އާދަމައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒަމީދޫ ދާއި

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އިްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރު ހުށަހަޅައިދެއްިވ ކަމަްށ ޓަކަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންމި ބިލު  އަދާކުރަން.  ބަުރ އަސްމާއަށް އަުޅގަ

ރާ ބިލެކޭ. މިފަަދ ކުވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުބިލަކީ ހަމަ އަުޅަގނޑު  މި ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ށަހަޅަނީ ހަމައެކަނި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން  މި ހު މި ،ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެ ވިާދޅުވަބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ  ތަނުގައި ސަރުކާރުން މިކަން ކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަަރށް

ްނ ކޮންމެވެސް ނަތީޖާތަެކއް ާހސިލުކުރަން ހުށަހަޅާ ެއއްަޗކަށް ށް ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މީގެދުގައި ނޫން ކަމަޤްޞަމަ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ވާން އެބަ މި ނޑުމެން އަހަރު ވެސް ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެން ޖެހޭ. އަޅުގަ ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ސް ކުރަމުންދިޔައިުރގައި ވެ ށް ދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އާދޭސްފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓް ހަމައަ

އާ .އޭ ޕީރއަކަށް އިންނަަވއިގެން އެފް.ން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ެޗއަޑަރު ނިހާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕްގެ ލީޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ

އަްށ .އޭ ޕީވަނީ އެފް. ބައްދަލުނުކޮށް ހަމައެކަނި މުސާރަ ހުށަހަޅާފައި ބޭފުޅުންނާ އެ އި،ބައްދަލުކުރުމަށް ދެކޮޅުހައްދަވަ 

ތަކާއި މި ގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްއަނިޔާ ުހއްޓުވުުމގެ ަކންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހިން  ލަ ެގވެށިދިނުމަށް. އެއްވެސް ކަހަ

ސް ައޅުަގނޑުމެން ކަންަކމުގައި ވެ ނެތް. އަދި އެހެން އް ެވސް ވަރަކަށް ބަޖެޓް ދެްއވާފައެ ކުރުމަށް ެއއް ކަންކަން

ނުޑ އިކުރުމަކަށް ބަޖެޓް އެކުލަވަ  ތައް ޖެހޭ މަސައްކަތްންެގން ކުރަލިީޓއާ ގުޅިޖެންޑަރ އީކުއަ ލާފައިނުާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެފާހަގަކޮށްލަ ތެރިނުވާ މީހުންގެ ހަރަކާތް ދީ ގޮތުން ޞާތިންނަށް މި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އިޤްން. ރާއްޖޭަގއި ައޅުގަ
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ދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ ޞާ ތިއަންހެނުންނަކީ އިޤް 80ދޭތެރޭގެ % އަހަރާ 50އަހަރާއި  25ލާއިރު އިއަދަދަށް ބަލަ

ނުޑމެންނަށް އެ، މާފިރިހެނުން މި ތިބެނީ. އެހެންވީ 15ްއގެ ގޮތުަގއި. %އެބަ ނގޭ އެްއޗަީކ މީގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުދެވޭކަން ކަންކަން  ހުޅުވާލަންެޖހޭ ވަރަށް މި .އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

 ނުވާ ކަމަށް. ުޓއަރިޒަމް ިއންޑަސްޓްރީއަކީ ާރއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީައށް ޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވާެލވިފައިއަ

ޓްީރގަިއ ޓުއަރިޒަމް މިނިސް ،ާވއިރުަގއި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޕޮޕިއުލޭޝަނަކީ އަންެހނުން ކަމުގައި 50%ވާއިުރގަިއ 

ނޑުމެން ވާހަަކދައްކަމުންދިޔައިރު  ކުރަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދަކަށް. މިއަންހެނުން މަސައްކަތް ވެސް  ގައިތަނުގައި އަުޅގަ

ކުރަން ހަމަހަމައި ންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައަ ،ފާހަގަކުރަމުން ތަކުރާރުކޮށް ހިނގައްޖެ

ނޑުމެންގެ  . އަދި އެ ވާަހކައާ އެީކަގއި ދެންއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންވާނޭ ީފ ސަގާމި ދައްކަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަުތގެ ތެރެއިން ެވސް ހުންނަ ސަގާައޅުަގނޑުމެން ގެއްުލވާލަިއގެންނުވާނޭ.  ކަންކަން ރަނަގޅު ކަންކަން އަުޅގަ

އޭަގއި ހުްނނަ ގޯސް ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ.  ،ހިފަހައްޓާފައި

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރަގއި އައިން ނިކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަްނ، ނުވަަތ ޓުއަންހެނުންނަކީ މަސައްކަުތެގ ދާއިރާ

 ވަންޏާ މި  ކަމަށް ފަތުން ފެނިގެންދާަސގާގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އެއީ ހުުތރު ކަމެއްމަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ނޑު ފާަހގަޮކށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަން ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކުެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ލީޑަރު އަޙްމަދު ނިހާން ގެ ޕާލިމެންޓްޕީ.ޕީ.އެމް ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަން

ން ތާއީދުކުރާނަމޭ ތިމަންނަމެ ،ނަމަ ޙުސައިންމަނިކު ތަކުރާރުކޮްށ އެމް.ޑީ.ޕީން މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ. އެހެންނަމަވެސް، ކުއިުތވި މާީޒގައި ާތއީދުކޮށްފައިފާ .ވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާީތވެ  ރިއަށް ުނާވކަން އަުޅގަ

ތުން ކަމުގެ ިސގްނަލެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެދކޭހިތް އޮތީ. ިމއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތަނުަގއި ތާއީުދކުރަްއވާނެ  އޮތް

ަތކުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގިއ ުކގެ ރައީސަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްވާނެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި 

ނޑުމެން އަން ،ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނެރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ މީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމްއްނޫނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އުހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ާލމަރުކަޒީ ގާ

މަށް. ށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންަބރުން ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަގްރޫޕްގެ ީލޑަރު މިއަދު އެ ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި ގޮތަށް މި ިއޞްލާޙަ

 އެކަމާ ެއ މަނިކުފާނު ހިތާމަކުރައްވާ ،ގެންިދޔައީ ސިާޔސީ ދާއިާރގައި އަންހެނުން މަދުވާތީވެތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުން

ނޑުމެްނ  ަގއި އެންމެ އަންހެން ރޫޕުންޓްރީ ގްގެ ޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެމް  ،ން މިތާ ތިބޭއިރުގައި އަންހެނު 5ކަމަށް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ްސ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދަނީ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނޫންކަްނ ދޭތެރޭގައި ވެ އިންނަާވއިރުަގއި ެއ ކަމަނާއާ ބޭފުޅަކު

ނޑުމެން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަުކެގ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެކީގައި ފާހަގަކުރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުގަ

ދައްާކއިރު އޮފީހުެގ ހަމަހަމައަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ވާހަކަ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ  ،އި އިުރގަވާހަކަދަްއކާ

ކުރާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ މިއީ މިކަމާ އެއްގޮްތ ގައި އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރައި ތަންތަނުޔާމާހަޢުލުގަ
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ކަށް. އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ވޭ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑަކަށް ނެތް ބަަލއިގަނެ  ގެވާހަކަެއއް 

ކަމަށް  ދާކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އޮްތ މަގު ހަލާކުވެގެން މި ންކަމަށް ވަންޏާމު ދީ، މަތީ މަޤާމުތަކަށް ލާޕްރޮމޯޝަން

ނ ؛މީހުފައަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން، ކުރީގެ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް  ޑުމެްނ އަޅުގަ

ކަްށ ކުއްޖަ ެއކަން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ބެލިއިރުގައި އަންހެން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކޮށްފައި 

މަތަކީ ސާބިތުކުެރވޭ ެފންވަރަށް ެއކަން އޮްތ ކަމެްއ ހުމަތު އެ ބޭފުާޅގެ ބޮލުަގއި އެުޅވިފަިއވާ ތުހުފުރައްސާރަކުރިކަުމގެ ތު

ނޑުމެންނަކަމަ ްއ ނަގައިގެން އެ މަނިކުފާނު ބޫލުކުރެވޭތީ، ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވޯޓެގަށް ށް އަޅުގަ

މު އެ ބޭފުޅާއަށް ދީ، މިހާރު ގެންގޮސް ޤާސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެއްކާ އެ މަ މުން ބޭރުކުރީމާޤާމުން، އެ މަޤާމަ

ނޑަްށ މެލޭޝިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރަަކށް ބެހެއްޓީމާ ދެން އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ

ހަަކ މިއަދު ފާހަގަކުރެވެނީ. މި ތަނުަގއި އިބްތިހާލު ނިޔާވީަމ، ތުއްުތ އިބްތިހާލު ނިޔާވީމަ އެކަުމެގ ހިތާމައިގެ ވާ

ނޑުމެން އެކަމާ ގުިޅގެންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު  ގެ ލީޑަުރ ނިހާން ދެއްކެވީމަ އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ވެސް ނުބަލާ އޮތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން.  ދާންދެންށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަދިއަދަށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަ 

ގެ ލީޑަރު ނުކުމެ ވިާދޅުވާއިުރަގއި ީކއްެވގެންތޯއޭ ިމ ތަނުގައި ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕު ސިދާތާގެ ވާަހކަ މިއަދު

ާހޒިރުކޮށްފަިއ  ވަހު ައޅުަގނޑުމެްނ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭުފޅުން ކޮމިޓީއަށްއެ ދު  ،ކުަރނީުސވާލުއަޅުަގނޑުމެން މި 

ދެން މިއަދު ކޮންވާހަކައެއްޯތ  ؟ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤު ހިންގަންއުޅުނީމާ އެ ތަޙްޤީޤަށް ހުރަސްއެޅުއްވީ މި

ހެން ވާހަކަަތެކއް ދެްއކިަޔކަސް ކަމަކުނުދޭ. އެހެްނވީމަ، ިމގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްއވާފަިއ ފަހުން ވިދާުޅވެ އެ ؟ދައްކަން އޮތީ

ގައި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރި ަރއީސް، ތަކުރާރުކޮށް މިތާިއއްޒަތް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

 ބޫލުކޮށްެލވޭގަކަެމއްގެ ގޮުތގައި ވުމަކީ ެވސް ގޯސް ލާ އެއްކަލަ ކާފަރަކު ިއސްލާމްއިވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އެބަ ދަްއކަ

ތް ކަމެއް. ވަންޏާ ރަނގަޅު މަގަށް ިދއުމަކީ ެއއީ އަބަުދވެސް އޮ ކަމަށް ހިސާބަށް އިނގޭތޯ. ގޯސް ަމގުަގއި ހުރި

ގެ ގެން ނުކުތުމަކީ އެއީ އެ މީހާއެ ތަނުން ސަލާމަތްވެ ހުރެވެނީ އެނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކަން މިވަގުްނގެ ކައިީރގައި 

ނޑު ދެކެ ރިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ހިނގަިއގެްނ ހޫމިއަދު ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމް، ނީ. އެހެންވީމާޒިންމާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ެއއީ ެއ  ،ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް ވެސް ވިދާޅުިވއިރުަގއި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަުމގެ ފަހަތުގައި ހުރި

ގައި މި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި، މިއަދު މަނިކުފާނު ހިތްވަރުދެއްވަިއގެްނ ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުިވއިރުގަ 

މިއަުދ  ންތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤގައި މިތަނަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވަންޏާމު

 .ޑީ.ީޕއާތި ބޭފުޅުން ވެސް އެމްލާފައި އަވަހަށް އިޑަރުގެ ފަހަތުގައި ހުރުން ހުއްޓައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތި ލީ

ގުިޅވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ޤައުމު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްަކތުގައި އެ ދުވަހަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ތަނެއްގައި އެ ދުވަަހުކ 

ނޑުމެން މި ތިބެނީކީއެއް ވަކި ތަނަކަށް ބަނދެވިގެނެއް ނޫން.  ނޑުމެންގެ ޒިންމާެއއް. އަުޅގަ ހުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅާއިރުގައި އި އެީކގަ އިޞްލާޙީ މަސައްކަތާމި ތިބެނީ  އަޅުަގނޑުމެން
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، ެއއްކޮޅަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ މި މަސައްކަތްކުރަނީ އިޞްލާޙާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން

އެއްެޗއް ެވއްޖެްއޔާ  ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުށަހަޅާޕާއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ަފރާތަކުންނެއް މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެުމގެ 

ނޑުމެންނަށް  ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ނޫނެޭކ ބުނޭ އުސޫލެއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މި ގެްނގުޅެނީކީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަނަށް ހުށަހަޅާ ތަކުރާރުކޮށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަ އި ގެ މައްސަލަ ކަމުގައެއީ ިއބްތިހާލު ؛މައްސަލަ ޅުގަ

މި ބޭފުޅުން  ،ބެހޭ ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ވިޔަސް މައްަސލަ ކަމުގައި ވިޔަްސ، ފުޑާވާންގެ ޟްވިޔަްސ، ރި

މިއަދު ނިަކން ބާރަށް އަނގަފުޅާކޮށްަފިއ ، މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާނޫނެކޭ ބުނަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑު

އަންހެނުން  ،ޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ބިލުތައްއި ،މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅާށޭ އީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔަ

 ވާ ން ތާއީދުކުރާނަމޭ ވިދާޅުވަމުންގެންދަ ނަމަ ތިމަންނަމެ މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅާ ،ބާރުވެރިކުުރވާ ބިލުތައް

ނޑު ވަރަށް ނޑުމެމީދުކުރަން އެމް.ޑީ.އްބޮޑަށް އު މަންޒަރު. އެހަމަ އަޅުގަ ން މިއަދު މި ހުށަހެޅި ޕީގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ބަހުސަށް މި ތަނަށް އައިމަ ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ތާއީދުކުރަްއވަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައންހެނުންގެ ދައުރު ސިޔާސީ  ބިލު

ފުޅުން ެވސް ކުރުމަށް ެއ ބިލަށް ތި ބޭހެނުން ބާރުވެރިދާއިރާަގއި ފުޅާކޮްށ، އަންހެނުންގެ ކުިރއެރުމަށް ޓަަކއި ައން

ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުންނެއް ދެން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިްނތިޚާބުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ހަމަ ނި ންމާލަމުން ކައުންސިލުތަުކގައި ފެނުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ން ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަންހެނުންނަކަށް އެކަނި އޮތް ބިެލއް ނޫނޭ. ޖިންސީ ގޮތުމި  ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުން

މީން ވެސް ިމކަްނ ޑެގޮތުަގއި ިދވެހި އެކެ  މުގެއި މިހާރު ގިންތީގެ ހަމަހަމަކައުޅޭއިރުގަ ހަމަހަމަކަމެއް ހޯދައިދޭން 

ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި  ންކުރުމަކީ ވެްސ ރަނގަޅުިދވެހިބަސް ބޭނުީޓގެ ބަދަލުަގއި އަލިއީކު ވާތީ، ޖެންަޑރ ފާހަގަކުރަްއވާފައި

ފިރިހެނުން  ުރގައި އަންހެނުން ގިނައިން ހުރިއެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދޭން އުޅޭއި، ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންވީމާއަޅު

 ވެސް ހަމަ ވަންނަން ބޭނުންވާ އިންޑަސްޓްރީަތކުގެ ތެެރއަށް ފިރިހެނުންނަށް ވަދެވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ

ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ސަރވިސްތަުކަގއި ގިނައިްނ ސިންގ ކަހަލަ ކަންއިތުރުކުރަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ނާ

މި ފެންނަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން. ހަމަ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ވެސް ެއކަން ކަމުަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއވަން ބޭނުންވާ އެަބ 

ކަންކަން ެވސް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ތުތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް އެ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަދި މި ބިލުގަިއ ވަރަށް ޖެނެރަލަިއޒްކޮށް ދެ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަްއ  ވިފައި އްއެދޭ ކަމެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ން މި ންފީޛީ މަރުޙަލާގައި މިއަްށުވރެ ރަނގަޅަށް މި ބިލުލުގައި ރަނގަޅުކުަރްއވަިއގެން ތަޙައު ޓީ މާއެއަްށވުރެ ބޮޑަށް ކޮމި

މު ކަމެއް. ކޮންމެ ބިލެްއ އްކަންކަން ރޭވުމަކީ ވަރަށް މުހި ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ކޮމިޓީަގއި މިބުނާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު 

ނޑުމެން ގެ ގޮުތގައި ންޓެއް ހަދާއެްއެގ ރިކްއަރމަޢާވާމީ މުޤްއަިމ ތަނަށް ކޮންމެވެސް ަބިއނަލް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަހަލަ  ލާފައި އެކަން ނިންމާލީމައިހުށަހަޅަ ނުވޭ. މި ބިލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެިވގެންގޮތަކަށް ބައްޓަންކުެރިވގެން މި ބި ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ދިއުމަކީ އަުޅގަ
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މިހާރުވެސް  .. އަދި އެާއއެީކަގއި ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންއިފަިއދާ ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގަ އެންމެންނަށް ވެސް ޭއގެ 

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި ހަާވލުވެގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅެްއެގ ގޮތުގައި މި ހުންނަވަނީ ދައުލަތުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. 

ޖަވާބުދާރީކުެރވޭެނ ފުރުޞަތުތައް ނެތްކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ޭބފުޅާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުެގ ގޮުތގަިއ 

ނޑުމެންގެ ެއދުމަކީ ފާހަގަކުރެިވގެން މި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ަބދަލުވެގެންދާއިުރަގއި ޖެންޑަރ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮށްފަިއ ައނެއް ތަނަށް ބަދަލު ،ތަނުން ބަދަލުކޮށްފައި ފުޓްބޯޅަ ކަމަށް ހަދައިގެން އެއްއަކީ ޖަހަން އޮންނަ މިނިސްޓްރީ

ނުބާްއވަިއ، ޖެންޑަރ  ކޮންމެވެސް މިނިސްޓަރެްއގެ އަތްދަށުަގއި ނުވަތަ ފައިދަށުގައި ބާްއވާ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގައި

ގޮތުގައި ބޭނުންކުެރޭވ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީގައި މަަސއްކަތްތައް ަބއްޓަންކުެރވޭނެ  އަކީ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަމިނިސްޓްރީ

ނޑުމެންނަށް ގޮތަކަށް ރޭިވގެން އަންނަ ހަރު ދަނާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ގޮުތގައި އެ މަސައްކަތްކުރަން. ިމހާރުވެސް އަުޅގަ

ހަމަ ފެނިގެން މި ދަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ވެްސ 

ކަެމއް މިހާރު އެކަން ،ަގއި ިވޔަސްެއއްޗެހި ރަށްރަށުގައި ތިބި ކަމު ްސއާތަން. ކުރީގައި ސޯޝަލް ވޯކާ ނުލިބިގެންދާ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަ ވެސް ނުހުރޭ. އެންމެ އެީކގައި ިމ  ނެއްކާެވސް ހަމަ ހިތާމަވެރިކަމާފަހުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި  ؛ކުއްޖެއް ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ކުޑަކުޑަ ައންހެން އެ ކުއްާޖގެ މަންމަ މަރާލި ވާހަކަ އަޅުގަ

ރަށްރަށުަގއި ، އް ވެސް ހުރެޒެ ޖިކަލް އިޝޫ ޖެހެނީ އެތައް ބައިވަރު ަސއިކޮލޮ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވާން މިދިޔައީ. 

ގޮތުން އެ ޭބފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާތައް ެދވޭނެ ގޮެތްއ އެކަންކަމާ ގުޅޭ 

ިމކަން ކަމަްށ ސަމާލުކަންދީގެން ބަޖެޓް މިކަން ކަމަށް އިތުުރކޮށްގެްނ  ވުރެ ބޮޑަށް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، މިހާރަށް

ނޑުމެންނަށް ދެވޭީނ ލާފައި މިކަން ކަމަ އިދައުލަތުން ވަްއކަންކުރުން ހުްއޓަ ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ އިގެން އުޅުނީމަ އަުޅގަ

  ރަނގަޅު މަގުންހެން. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުރުޞަތުައރުވާނަން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ރިޔާޟަށް.هللا މިހާރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަވގުތަްށ  ޓީ ބިލަކީ މިއަލިލާނީ ޖެންޑަރ އީކުއިރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި 

ިއޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެްއގައި ެދ  ،މު ބިލެއް ކަމަށް. އަދި މި ބިލު ރަނގަޅު ނިޔަުތަގއިއް މުހިވަރަށް ވެސް ަޤއުމަށް 

ހުށަހަޅާފަިއާވ ބިލެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު  ަރްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ،ޖިންސްގެ ފަރާތްތަކަށް

 ޓަކައި ހުށަހެޅުްއވި، މި ިބލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އުއްމީދުކުރަމޭ. އަދި އެކަމަށް 

ގެ ދެ ޖިންސް އިގޮތުަގއި ސިޔާީސ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގަ ބޫލުކުރާގަދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ 
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ކޮށް ޞަ ދެކެން. ސިާޔސީ ދާއިރާަގއި، ޚާއް ކަމުގައި މީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް، ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް އޮންނަންޖެހޭނެ

ނަޑކަށް ހަމަ އެއްވަަރކަށްއި އާބާދީއަށް ބަލަ މި ޤައުމުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން  ،ލާއިރުަގއި ފިރިހެނުންނެކޭ ގާތްގަ

 ސިާޔސީ ދާއިރާއިން ވެސް އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން ެވސް  ،ވެސް އޮތް މުޖްތަމަޢެއް ކަމުގައި ވާތީ ންނުއަންހެ

ނޑުެމން ގާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭނެ  އަންހެނުންނަށް މިހާރަށް   ވުރެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެވސް  ނޑު ގަކަމުގައި އަުޅގަ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގިއ  ގޮތުަގއި މި ބިލާ ބެހޭ ބޫލުުކރާގަޫބލުކުރަން. އަުޅގަ

ރިޢާޔަތްކުރަްއާވނެ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަަރށް ތަނަވަސް ޚިޔާލުތަްއ  މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިރު މި  ކަންކަމަށް

ކޮށް ޞަ ވެސް އެ ފުރުޞަތުތައް ިލބިގެންދިއުން. ޚާއް އިހުށަހަޅުއްވައިފި. ލޯކަލް ަކުއންސިލް އަދި މަޖިލީހުގަ

ނޑު ދިއުން އެއީ ޤަުއމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއިނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންއަންހެ ވެސް  އަުޅގަ

ނުޑ ގަ ިއްސ  ،ވެސް  އިގޮުތގައި ަޤއުމުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގަ ކުރާ ލުބޫގަބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް، އަުޅގަ

ހޭ. ޖެށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެހެން އެބަވެސް ދިެވހި އަންހެނުނަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަ އިވެރިންގެ ގޮތުގަ 

ނޑު ޖެއިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަ  ،އްުލެވގެންދާނީޙަީއކުއަިލޓީ އިޝޫ  ރޖެންޑަ ،ބޫލުކުރަނީ ިމ ކަންކަންގަހެންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންޞަތަފާތު ކުޑަކުރެިވގެންދާނީ ޚާއް ނޫނިއްޔާ މިހާރު މި އޮތް ގެ ކަލްޗަރ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮށް އަުޅގަ

ސިބިލިޓީގެ ެތރެއިން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ޯސޝަލް ރެސްޕޮން ،ުހރި ބައެއް ކަންތައްތައް  އްސަފަތުއްސުރެ އައި ގާސަ

ނޑުމެންގެ ހަރުދަނާކުރެވި އިލާަތކުެގ ކަންަކން މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ޢާގެންނޭ. ަބއެްއ ޒިންމާތައް އެބަހުރި އަުޅގަ

ށް ންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެިއލާަދއުރުތަކަކީ މި ޒަމާނަށް ބަލަ ކޮށް އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުަތއް. އެޞަާޚއް ،ގޮތުން

ެރވިދާނެ، ކުވަސީލަތް ތަަރއްޤީކުެރވިގެްނ މިނިމައިޒް ޑިވެލޮްޕކުރެިވގެން ުނވަތަ ިއންސާނީރ އެިކއެކި އިންފްރާސްޓްރަްކޗަ

ނުޑ  އުލަށް ނެރެިވދާނެޙަކޮށް އަންހެނުން ވަޒީފާގެ މާޞައަދި ޚާއް ކަންތައް ކަމުގައި ދެެކން. ހަމައެއާއެކު، އަުޅގަ

ންނަށާއި ންތައް. އަންހެނުުކރުމެން ޤައުމުގައި މިހާރުވެސް އެބަހުރި މުސާރައިގެ ތަފާތުނޑު ގޮުތގައި އަުޅގަ ބޫލުކުރާގަ

ެއއް ސަުރކާރުެގ ރި. މިސާލަކަްށ ބައްލަާވ! ބަހުފިރިހެނުންނަށް ތަފާތުތައް އެބަ އަންެހނުންނަށާއި، ބައެއް ަވޒީފާތަކުަގއި

ނޑުމެން ސާުފކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައޮފީސްތައް ފޮޅާ ަކށް މި ދެނީ ކިހާވަރެްއގެ އަަދދުތަކަކަށްތޯ؟ އަުޅގަ

ސާފުކުރުުމގެ  މަގުމަތި، އިށެްއގެ ުކނިކަހާ ސާފުކޮށް، ފޮޅާސާުފކޮށް މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމުގަ އެންމެ އާދަިއގެ ރަ

 ތަކަށްތްހެން ފަރާމަސައްކަުތގައި ގިނައިން މި އުޅެނީ އަންހެނުން މަސަްއކަތުގައި. އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ުއޖޫރައާއި އެ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ، އުޖޫރުތަކުގައި ތަފާުތތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ވޭދެހަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ތަފާތުކުރުންތައް މަދުކުުރމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުވަތަ ޓީ، ރތަފާތުތައް، މުސާރަާއއި އިާނާޔތްތައް ލިބުމުގެ މި ޑިސްަޕޔަ

އެަކނިވެރި މައިންނަށް ދެވެނޭ ، އެއާއެކު ން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަމަށް އަޅުަގނޑުމެވުޅު އެހަމައަކަށް އެކަން

ނޑު އި ކަްނކަން ހުރި ގޮތުން ބައެއް މީހުންނަށް  ،ގޮތުަގއި މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ޚަރަދުތައް ޫބލުކުރާގަނާޔަތްތަަކކީ އަުޅގަ

ތިބި ދިރިއުޅެން ގޮއްސަ ެއ ވެސް އެ މީހުން އެބަ އިަޤއުމުތަކުގަ  މާލޭގައި ދިރިއުޅުުމގެ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން އަވަށްޓެރި
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ކަިނވެރި މައިންނަށް ނާަޔތް، އެއިމަ އެ ންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައިއެްއކޮށް. އެފަދަ މީހު އިލާއާޢާ މީހުންގެ

ނޑު ނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަކަށް ސިޔާސަތުތައް ޮއވެގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަޅު އިލިބެންޖެހޭ  ނުޑ ޫބލެގަގަ އް ނުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލުަގއި ވެސް ދެކޭގޮުތގައި އެއީ ާނޔަތްތަކާއި ކަންކަމަށް އިކޮށް އަންހުންނަށް މި ދެވޭ ޞަާޚއް  ،އަުޅގަ

މި ބިލަީކ ، އި ައޅުަގނޑު ދެެކން. އެހެންވީމާކަމުގަ ކަން ގައި ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭނެ ކަންއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ގިނަ ގުތަށް ވެްސ ވަރަށް މުހިއްމު. ވަ  ކޭގޮުތަގއި މުހިްއމު ބިލެއް. މިއަޅުަގނުޑ ދެ އަވަހަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ަޤއުމަށް ޓަކައި، ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ޓަކައި، އަންހެނުންނާއި  މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެން އަުޅގަ

ކަމުގައި،  ތްތަެކްއ ކުރެިވގެން ައވަހަށް ނެރެންޖެހޭނެ ބިލެއްމަސައްކަ ނަށްފިރިހެނުންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ދެކޭތީވެ މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރު  ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ގާނޫނެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މާނަށް ފުރުޞަތުޢުޘްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުޘްށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް މަނަފުގެ

ދެއްވި އިންނަށް ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަލިޓީ ބިލު އަޅުަގނޑުމެއީުކއަ ރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖެންޑަޝުކުރި

ނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގަ ،މެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލި ވިކަމާ އެކު ވަރަށް ހަލު އިއަދި އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ  ؛ސްމާ ަރޝީދަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށްވަރަށް ހީނވާިގކަމާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ އަ

ނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝުކރު ނޑުމެން ިމ  ރަޝީދަށް އަުޅގަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންނައިރުަގއި މީަގއި އެކި ގޮތުަގއި މި ގޮތަްށ އަ ގެންނާއި އަްނހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ. ބިލެއްދައްކަނީ ފިރިހެނު

ނޑަށް ގިނައިން މި ފެންނަނީ އަންސުރުޚީ ، ކަމެއް ވާންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާވެނި ހެނުންނަށް މިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ އެްއކަލަ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ؛ބޮޑަށް ލަފާ  ބޫެލއްގަަދއްކާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

ނޫނީ ފިރިހެނުންގެ ވާހަކަ ހަމަެއކަނި  ،ނުކުރަން މި ބިލުގެ ެއްއވެްސ ހިސާބަކުން އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ހަމައެކަނި 

ކަމަށް ވަންާޏ  ކަދެކެވޭއެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާހަ، ސަަބބެއް އޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާއަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ ެއގޮތަށް ، މި ކަންަތއްތައް ކުރެވެީނކީ ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ އެކުަގއި އެއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭންޖެހޭނޭ.  ޞަކުަގއި ައންހެނުންނަށް ވަކި ޚާއްއަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ ބައެއް ސުރުޚީތަ 

، ޫބލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާގަ މަ ބިލެްއ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑަށްވަންޏާ މިއީ ހަމަހަ މަށްކަ ެރވޭބޫލުކުގައެހެން 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރު ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަ އަޅުަގނޑު  ލާތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލާ ބެހޭ ޙައަޅުގަ

ނޑުމެން ބަގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޚިޔާާލއި ދީނީ ޞަ އަދި ޚާއް ،ކޮށްސް ހުނަށް ިއތުރަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން މީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ނޑުމެންނަށް  ަގނޑު މި ދަންނަވަީނ އެްއކަލަތެޭރަގއި ހިމަނަން. އަޅުވާހަކަަތއް ައުޅގަ  އަުޅގަ

 ތިބި ދީނީ ގެ ރާއްޖޭަގއި އެބަންއަުޅަގނޑުމެ ، ކަަތކެއް މި ދައްަކނީ. އެހެންވީމާގެ ވާހަވެރިންމި އިވޭ ޒާުތގެ ދީނީ ޢިލްމު

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލު ެދވޭނެ އެިކެއކި މިނިސްޓްރީތަކުަގއި އެިކއެިކ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބވި. ެއ  ،ގޮތުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޖެހޭ. އެއް ނުްނ މީގެތެރެއަށް ގެންނަން އެބަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ވިސް ނުކުެރޭވ  ބޫލެއްގަވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަ

ހާ މައިދާނެއްގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަުމގައި ހެދޭނެ ކަމަކަށް. ހުރި

ނޑުމެ ،އެހެންނަމަ ނޑުމެންނަށް ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ދަރިން އަޅުގަ ންގެ ންނަށް ވިހޭނެ. އެކަމަކު، މި ދަރީއަޅުގަ

ވެސް ދުރަތީ ގޮތުން ގުކޮށް ފިރިހެނުންނަށް ޞަމި އޮްނނަނީ. ޚާއް އިފަމުހިއްމު ޒިންމާތައް މަންމަގެ ބޮލުގައި ެއޅި

. ޢީގޮތުން ވެސް އެބަހުރި ލިބިފަނުވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް އަންހެހުންނަށް ޠަބީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ްނނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބައްަޕއަްށ އޮމި  އިުހރިހާ ކަމެއް ުގޅިފަ މި ،ތަރުބިްއޔަތާ ޞަތެރިކަމާއި ކުދިން ބެލުމުެގ ޚާއްކެތް

ނޑުމެްނނަށް ހަމަހަމަކަމުގެ ތެރޭގައި ، ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާލިއްޔަުތގެ އޫވުރެ ބޮޑަށް މަންމަގެ މަސް އަުޅގަ

ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާ ކަންތައްތަެކއްގެ ތެެރއަށް، ޫނނީ އަޅުަގނޑުމެން އެިކއެކި  މިސާލަކަށް އަސްކަރީ

ނޑުމެްނނަށް އަންހެނުންނަކަށް އެ ވަޒީ ފާތަުކގެ ތެެރއަށް އަންެހނުންނަށް އެކަށީގެންނުާވ މަޤާމުތަކަކަށެއް އަުޅގަ

 ގޮތުން މުޖްތަމަޢުގައި ބޫލުކުރާ ގަންނަމަވެސް، މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިނުދެޭވނެ. އެހެ

ނޑުމެން އަންހެނު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ  .އިދޭ ފުރުޞަތުތައް ހަމަހަމަކަންންނަށް ހޯދައަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދެވިދާނެ. އެ ކަ  ންތައްަތއް ުކރެވިދާނެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ ފުރުޞަތުތަކެއް ެއްއވަރަަކށް ހޯދަމައިދާނެއްަގއި ހުރިހާ  ކަމަކަށް ދެވޭނެ އިގޮަތކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިުތރަށް ބަހުސަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމެއް އްގަބޫލެ ކަށްއަޅުަގނޑަ  ނޑަ ކަމަށް ނުކުެރވޭ. އެއީ އަުޅގަ  ށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަނިވެިރ  ،ނީ. ހަމައެާއއެކު އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ވިދާުޅވި ފަދައިންވެގަބޫލުކުރެ  އަުޅގަ

ކަންަތއްތަކާ ދޭތެޭރަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ.  މި މައިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަާކއި

މިހެން ދަންނަވަން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ގިނަ ބަޔަކު ީމގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަ އި އެބަ ތިބި އެކަިނވެރި މައިންނަށް ގޮތުަގއި ހިފިކަމުަގއި ވިަޔްސ އަުޅގަ

ދޭ އިނާޔަތްތައް ނަގަިއގެން އިތުރު ކަިއވެންޏެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، މިހެން  އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން އިން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްާކ މި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ން އެބަޖެހޭ މި ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ ގޮތްަތކެއްބަލަ ވޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އަންހެނުންނަށް ވެސް އަދި އެކަިނވެރި މައިންނަށް  ނޑުމެންގެ ދިވެހި ތާރީޚުގައި އަުޅގަ ތާރީޚުގަިއ، އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  4.5ވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން. އެއީ  ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެއަށް އެންމެ 

ިބލިއަން ރުފިޔާެގ އެންމެ ބޮުޑ ޚިޔާނާތްވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރގެ ތެރެއިން. ކޮންމެ ބިލެއް  4.5 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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ން ވާކަތައް ަދއްކާއިުރަގިއ ރަޕްޝަންގެ ވާހަކަަތކާއި އެހެ ކަމުގަިއ ވިޔަސް އަޅުަގނޑު މި ކަ  ތަނަށް ވެއްދި މި

ނުޑމެން މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްަކން. މި ން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބައަޅުަގނޑުމެ ބިލިއަން ރުފިާޔ  4.5ޖެހޭ އަުޅގަ

ތަޙުޤީޤީ ، ތެރެއިން  އުެޅނީ އެކިެއކި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތަކުގެ އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެން މި  ކުރަމުން މިތެރެއިން މަސައްކަތްޙަލާތަކުގެ މަރު އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ާބއްވާަފއި އަުޅގަ

 އި ހުން އުޭޅނެ. އެކަންތައްަތއް ޭއގަސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ވެްސ އެބަ ތިބި އެކަހަލަ ކަްނތައްތައް ކުރާ މީ

ތެެރއިން މި ސަރުާކރުން ކަންތައްތަްއ ކުރަމުްނ އަންނަނީ މި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާތަކުގެ  ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އަޅަމުން އަންނަ ތަން.  އި،ނަ ތަން. މިފަދަ މީހުންތައް ހޯދައަން

ނަޑއެިޅގެން އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގަިއ  ޒަތްތެިރ ިއއް ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 4.5އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަ

ނޑުމެްނެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި 4.5 !ރައީސް، އަުޑއައްަސވާތި ތަކުން މިއަދު ދައްކަނީ. މީ އަުޅގަ

 ުކރަމުން އަންނައިރުގަިއ... ން ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. މި ހަޤީޤަތްތައް އަޅުަގނޑުމެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 މުޙައްމަދުދީދީއަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެ

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިުތންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ބޮޑު ބުހުތާނު ދޮގު މިތާ އެ ހައްދަވަނީ.  ބިލިއަން ރުފިޔާޭއ  8އާދެ! ކަ

އެނގެން. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުަގއި ވެްސ  ގަިއ ވެސްނު ދޮގު. އެ އޮތީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ވިދާޅުވެަފއި އެއީ ބުހުތާ

ހުރި. ށް ޚަަރދުތަކެއް ކުެރވިފަިއ އެބައްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުްނގެ ނަފައައެބަ ހުރި ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް، މާލި

ބިލިއަން ޮޑލަރު ރައްޔިތުންެގ މުދަލުން ނޫނީ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ނަގާފައި ަބއެްއގެ ޖީބުތަކަްށ  8އެހެންނަމަވެސް 

 ެވސް ދި މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންތަކަކަށް ބެހިކަންއެޅިކަން ސާބިުތވާނެ އެްއވެްސ ގޮތެްއ ނެތް ެއއްެވސް ރިޯޕޓަކުން. އަ

ނޑަެއޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ބުހުތާނު ދޮގު މިތާ ހައްދަވާތީ  އެނގޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކަ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ،ބޭފުާޅގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ ވާހަކަ ތި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުަގނުޑ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއި

ގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިުލގެ މައުޟޫޢުެގ ްއކަވަމުން ވާހަކަދަ

 ންގޮސް ނިްނމާލުމަށް.ގެގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ބިލު ،ތެރޭގައި 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ބިލިއަްނ  4.5އަުޅަގނޑުމެން މި  އިއަޅުަގނުޑމެން މި ސަރުކާރުގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުގެ ޮޕއިންޓަކީ

ެދވޭެނ ފައިސާތަެކއް. އެމް.ޑީ.ޕީ އިހޯދަ ާރއްޖޭެގ ވަަރށް ގިނަ ބަަޔކަށް ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުަތއް ރުފިޔާއަކީ މި

މުޅި ތާރީޚުގައި، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ހިންގި  ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 4.5ސަރުކާރުަގއި މި ރާއްޖޭގައި ތާރީޚުގައި 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަބިލިއަން ރުފިޔާެގ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަ 4.5އެންމެ ބޮޑު ިޚޔާނާތް.  ނޑު ޖެހޭ. އަޅު ތައް އަުޅގަ ގަ

ނޑު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވެސް  މި މަޖިލީހުެގ އެިކއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ވެްސ ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އަުޅގަ

ނޑުމެ ނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ނގާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ އެހިްނ މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ޯހދަމާމައްސަލަތައް އަުޅގަ

ދެތިން ގޯތި ގަނެފައި ހުރި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިޭވ. މީ  ވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި ބަެއއް ީމހުން ހުޅުމާލެއިން

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިޭވ. ވާަހކަ  ހައިިދޔައެންމެނަށް ދަންނަ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. މާޭލގައި އެތަްއ އިމާާރތްތަކެއް  ައޅުގަ

ނޑު މި ބިލާ ކަންތައްތަކަކީ އިްއޒަތް ަލއިންތައް ހެދި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭ. މިރއެއަ ތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ށް ެގއްލޭ މިފަދަ މިހެން ދައުލަތަ ،ޖެހޭ ސަބަބަކީތައް ަހއިލައިްޓކޮށްލަންން ވާހަކަަދއްާކއިުރ މި ޕޮއިންޓުބެހޭ ގޮތު

ަރއްޔިތުްނގެ ފައިާސއޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްށފުށުގައި ދިރިއުޅޭ ިނކަމެތި  އީފައިސާތަކަކީ މި

 މީހުންގެ މުާސރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަަކއި މި އެ ،ދިނުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުްނގެ ހައްޤުަތއް ހޯދައި ތުންނާއި އެރައްޔި

 .ބިިލއަން ރުފިޔާއަކީ ދިވެހި ތާރީުޚގައި ހިނގި.. 4.5ކަންތައްތައް ކުރަން ހުރި ފައިސާތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެވެސް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ޓަކައި އަެނއްކާ  އް ހުަށހެޅުމަށްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެ

މުޙައްމަދުދީދީއަށް. އިތުރު އެހެން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވަންާޏ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ
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ބިލިއަން ރުިފޔާއޭ ކިޔަިއގެން އެހެން މުޅިން ަކމާ ނުގުޅޭ ވާހަކަެއއް މިާތ  4.5އާދެ! ައޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ 

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ވެސް ެއއްެޗއް ވިާދޅުނުވެ. މިތާ ދައްކާއިރު މަނިކުފާނު ތި ިއންނަވަނީ ހަމަ އެއް 

ނަޑއެިޅގެއޮތީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގިފަ ތުންގެ ަފއިސާއިން ަފިއސާ ނެގިކަން އެރައްޔި ން . އަެނއްކާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުން ކަ

ބިލިއަްނ ރުފިޔާއެްއގެ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަެއއް ނެތްކަން ރައީްސ ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގަިއ.  8.5ނގޭ އެބަ އެ

އް ހާސިލުކުރުަމށް ގައި ވަިކ ސިޔާީސ މަޤްޞަދެމިތާ ެހން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހެންވީމާ، އިތުރުފުޅު އެ

 ނުލަްއވާ...އިމަ އެކަމަށް އަޅަގެންދަާވއިރު މަނިުކފާނު ތި އިންނަވަނީ ހަހައްދަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ތި ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންކަމުން މިހާރު ވަރަށް

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންގޮްސ ނިންމާލުމަށް.  ،އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަދެއްެކވުމަށް. އެހެންކަމުން

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،އެންމެ ވަުރގަދަ ޚިޔާނާތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ދިވެހި ާތރީޚުގައި ހިްނގި

. މި ފައިސާ ހޯދައިގެން ނޫނިްއޔާ ހޯދަން އެބަޖެހޭިބލިއަން ރުފިޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ  4.5ވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުއަޅުަގނޑުމެްނގެ  ަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ. ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަ

 ...ަގއިމެ ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަވގުތުޮކޅު ހަމަވެއްޖެ. ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަިއ 

 ށް.މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަ

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް  ުޅވާ ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓތައް ނެރުއްވިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ވިދާ

އެރިފައި ންގެ މައްޗަށް ފައިން ށް ކޮރަޕްޝަ ބިލިއަންގެ ޚިޔާނާތެއް މި ވިދާޅުވާ މީހުންނަ 4.5ކުރިން ރޭ ވިދާޅުެވއްޖެ 
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ކަމަށް އެ ވިދާުޅވާ އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ  ުނވާިލއަންގެ ިޚޔާނާތެއް ހިންގާފައިބި 4.5ވެއްޓުނަސް ނޭނގޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. 

 ..އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. ނެރުއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  މެންބަރު  ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއަރުވަނީ ފުުރޞަތުމި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫްނ. މިހާރު އަުޅގަ

 އަށް.هللاއީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ލެޖިސްލޭޝަން ނުވަތަ ހަމަހަމަކުރުމަށް ގާނޫނެއް އޮން  އީުކއަލިޓީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެންޑަރ 

ނެތް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އްގައި ެއްއެވސް ޝައްކެ ކަމާ ދޭތެރޭބޭނުންވާ

ނުޑ ހިތަކަށް .އަާދކުރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ ނާރާ އަުޅގަ

ދައްކާ ވާހަކަތަްއ އަުޅަގނޑުެމން ކަންފަތުގަިއ ޖެހޭނެއެކޭ ވެްސ އެ ގެްނ ހުންނައިުރގަިއ ހަމަ ކުރިންމިއަދު ހުއްޓި

ނޑު ހިތަކައަޅުަގނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ހި ގެ ފަރާތުން ޖެންޑަރ ނާރާ ސަރުކާރުށްތަކަށް ނާރާ. ައޅުގަ

ޑު ހަމަ ަގނއަޅު ،އަށް ބިެލއް ހުށަހެޅިއިރު  ސަރުކާުރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ތެދުވެ ވިދާުޅވާނެއެކޭ އީުކއަލިޓީ

ނެ ނާރާ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ކުރިއަރުާވކަްށ ގާނޫނެއް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެން ވިދާޅުވާގައިުމވެސް ހިތަކަށް

ލުކޮށްފިން. ައޅުަގނެޑއް ހިެއއްނުކުަރން. އެކަމު ދެންމެ ައޑުިއުވނީމާ މިހާރު ގަބޫ ،ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް 

އްޖޭގަިއ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއަުރވަންެވގެްނ އަންހެނުންނަށް ޚާއްަޞ ދިެވހިރާ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މު. އްނޫނުތަެކއް ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއަންހެނުން ކުރިއަުރވަންެވގެން ަވކި ގާ ،ސިޔާސަތުތަާކއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤަށް

މަސައްކަުތގައި އުޅޭ މީހުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން އިންޑިކޭޓަރސް އަދިެވސް ހުރީ އެހެން. މިސާލަކަށް ނުރަސްމީ

ތަ ެއއްވެސް އަންހެނުން. ނުރަސްމީ މަސައްކަތޭ ބުނީމަ އޭގެ މާނައަކީ ކުޑަކުޑަ އާމްދަނީއެއް ނުވަ 90%ތެރެއިން 

ލާއިރު ކޮންމެ އިބަލަ ށްއަންހެނުން. ައނިޔާއަ 90%އެތައް މަސައްކަެތއް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން  އާމްދަނީއެއް ނުލިބި

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  .ޒަތްތެރި ަރީއސްކުން ެއކަީކ ޖިންސީ އަނިާޔ ލިބިފައި ތިިބ މީހުން. އިއް ތިން އަންހެނަ

ިރ އަންހެނުން އިއްޒަތްތެ 5ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް މެންބަރުން ތިބޭއިރު ހޮވިފައި މި ތިބެނީ އެންމެ  88ލާއިރު އިބަލަ

ނިޑޔާރުންނަށް ބަލަ ނިޑޔާުރން އުޅޭއިރު  އ200ާ ލާއިރު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިރައީސް. ފަ އަންހެން  7ގާތަށް ފަ

ނޑިޔާރުން ެވސް ނެތް.  ނޑުމެންގެ ވާހަކަައކީ ަބސްފަ ލާ ހިސާބުަގއި އިނާ ހިސާބުގައި، ިސޔާަސތު އެކުލަވަ ބުައޅުގަ

 ންޏާމުން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރާ ހިސާބުގައި އަސަރުކުރާނެ. ސިޔާސަތު އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ނެތް ކަމުގައި ވަ

ކުރާ ހިސާބުަގއި ޏާމުން ސިޔާސަތުތައް ތަޙައްމަލްލާ ހިސާބުަގއި އަްނހެނުންގެ ދައުރެއް ނުވާ ކަުމގައި ވަންއިއެކުަލވަ
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ސް އަންހެނުންނަށް އަސަރުކުރާނޭ ިއއްޒަތްތެިރ ކުރާ ހިސާބުގައި ވެރޫޢުތަކާއި ަކންކަން ތަޙައްމަލްތަރައްޤީގެ މަޝް

ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ބޭންކުން ފުރަތަމަ މި ބިލު އިނގިރޭިސ ޑްރާފްޓެްއގެ  ދަންނަވަނީ. މި ބިލު އޭޝިއަން މި ރައީސް

ަގއި އޮތް ޚާްއޞަ ކަންކަެމްއ އެ ޑްރާފްޓް ދުށިން. އެ ޑްރާފްޓު ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވިއިރު އަޅުަގނޑު ވެސް

ަވކި ާޚއްަޞ  ށާއި،ކަމަ ކަންކަމެްއ ކުރަންޖެހޭ ަލކަށް ފަތުވެރި ާދއިރާަގއި ވަކިފާހަގަކޮށްފައި އޮތް. މިސާ

 އޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިމަށާއި އޭ.ޑީ.ބީ ބިލުަގއި އެބަކަ ސިޔާސަތުތަެކއް ބޭނުންވާނެ

ވަނީ. އަިދ  ަގއި އެަބއި އުނިކުރެވިަފއިން ކީްއެވގެންތޯ ދިވެހި ޑްރާފްޓުދަންނަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލު

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ާޚއްަޞ  ާކރުގެ އަޣުލަބިްއޔަތެއް އޮވެމެ ސަރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަ

ެނތީ. މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ ންޯތ މީގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައިއެކްޝަން ީކއްެވގެ އެފަރމެިޓވްކަންކަމެއް ނުވަތަ 

ޭޖގައި މިހާުރ އޮތް ރިޒަރވޭޝަން އޭިތ ޭއގެން ދިވެހިރާއް "16ސީޑޯގެ އާޓިކަްލސް "އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ަވގުތު 

ނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅުނީސް. ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ަވގުތު  ނޑުެމންނަށް މި ބިލުގައި އަުޅގަ އުނިކުރަން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުމި ބިލު އެގޮތަށް ފާސްކުރެވޭނެތީވެ. އަދި އެހެން ހުށަ ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހެޅުމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން  .ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ  17ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ހެދިދާނެ. ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރިން ގެވެިށ އަނިޔާ ހުއްޓު  ކުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް. ެއކަމަމަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނނަށާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުުލހުންނަށާ  ގެއަންހެނުން ،ގެން ޙައްޤުތަކާއި އި އެއާ ގުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ

ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީނުތަކެއް ނުދެވެންޏާ ގާނޫުނން ކުރެވެނީ އަސްލު ޙަޤީަޤތުގައި ވަރަށް ކުޑަ ކަމެްއ 

 އިނެތެންދެން އޭނަގެ ފިރިމީހާ ތަޅައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިާސލަކަށް މީހުންގެ ކުރިމަތީގަިއ އަނބިމީހާ ހޭ

ނޑިޔާުރ އެ ފިރިހެން މީހާކޮށްފަތިސުންނާ ރުފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއީއ  200ކުރީ އެންމެ ުކމްއަށް ޙުލީމާ ފަ

ނަޑއެިޅގެން ޮއްއވާ އެންެމ  ރުިފޔާއަށް ފިރިމީހާައށް ޙުކުމްކުރީ. ޕީނަލްޯކޑް  200ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ެއކަމަށް ކަ

އި އޮްއވާ ަވކި ކަންކަމަކަށް ވަިކ ޙުކުމްތަކެއް އަންނަ ގޮތަށް ޤޫބާތު ރަނގަޅަށް ފާސްކޮށްފަޢުނޫނުލްޤާއަޅުަގނޑުމެން 

 އްވާުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮ ޑިފައި ޕީނަލް ކޯޑެއް އަހަމަ ކޮ  ،އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅަށް ާފހަގަކޮށްފައި ޮއްއވާ

ނޑިޔާރަުކ އަންހެނަކު ރަޖަމްކުރަން ވެގެން އިހަކަށްދުވަހަކު ޙުކުމް ރަށެއްަގއި އިން . ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޮކށްފިފަ

އްސާރަކުރޭ. ކުަރންވެގެން. މަގުމަްއޗަށް ނިކުްނނަ އަންހެނުންނަށް ފުލުހުން އެބަ ޖިންސީ ފުރަޓަރންޖެހުނީ އޭތި އޯވަރ

 ކު ެއ ގާނޫނާ ގައި ގާނޫނު ެހދިދާނެއޭ. އެކަމަ ަހކައަީކ ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިތާައޅުަގނޑުެގ ވާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަންޏާމު  ދެވަނަ ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ނުލިބޭ ކަމުގައި ؛ެއއް ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓުވިއްަދއިގެން 

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤަުއމެއްަގއި އަންހެނުންެގ ޙައްުޤެގ އިގާނޫނުން ކުެރވެނީ ވަރަްށ ުކޑަ ވަެރކޭ 

ނޑުެމން އިންސާނީ ަޙއްޤުެގ  ވާަހކަ ެވސް ދަްއކަންޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުެމއްަގއި ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަުޅގަ

ނޫނުައސާސީން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތކާއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާޫނނުތަކުން ލިބިފައިވާ ެއކިެއކި ޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ޤުަތކުެގ ވާހަަކ އްޙަފަހަރަކު ޙައްެޤއް ިނުގޅައިގަންނަމުންދާއިރު އަންހެނުންގެ  ،ޙައްޤުތައް ފަހަރަުކ ޙައްެޤއް 

ނޑުެމން ޖުމު އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިލަކޮށް ޙައްޤުތަކުެގ ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަެޖހޭ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެްއލޭ ވާހަކަދައްާކއިރު ެއްއވެއުުޅމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްުޤެގ  ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ޙައްޤު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީމާ ޚިއެބަ ވިސްނަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް  ،ދައްކާއިރު ވާހަކަ އަުޅގަ

ވަންޏާ ހަމަ އަންހެނުންނަށް ވެސް ނޭދެވޭ  ފަހަރަކު އަންހެން މީހާ ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާ ކަމުގައި ކުރާ ކޮންމެޅުޚިޔާލުފާ

ކުަޑވެގެންދަނީ.  ންހެނުންނަށް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތުއަސަރުކުރާނެ. ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިސާުބގައި ހަަމ އަ

އަްނހެނުންނަށް ބަޖެޓު ކުރެވޭލެއް  މުންވަންޏާ މިސާލަކަށް ބަޖެޓުކުރާއިރު ައންހެނުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުނުކުރެވޭ ކަުމގައި

ނޑިއި ޔާރުންނަށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް ުކޑަާވނެ. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ޙަްއޤު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުިއންޞާފަކީ ފަ

ފުެގ ސާއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަންހެނުން ވެސް ބޭއިންއި ންވަންޏާމު ރިޝްވަތުދީގެން ލިބޭ ކަމެްއ ކަމުގައި

 ން ވަންޏާމު ކުރިމައްޗަށް ހައްތަހާެވސް ނިކުންނަންޖެހެނީ. އަންހެނުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ވަކާލާތުނުކުރެވޭ ކަމުަގއި

ނޑިޔާރުެގއިން ޢަދުލުއިންޞާ  ހަމަ އަންހެނުންނަށް ވެސް ގޯީތގެ ކަންކަމުަގއި ންފު ނުލިބޭ ކަމުގައި ަވންޏާމުމުޅި ފަ

ފުގެ ސާވިޔަސް ހަމަ އަންހެނުން ވެސް ބޭއިން ވިޔަްސ، ޢާއިލާގެ ކަްނކަމުގައި ވިޔަްސ، ވިޔަފާީރގެ ކަންކަުމގައި

ނޑުމެން  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިކުރިމައްޗަށް ިނކުންނަންޖެހެނީ  ައންހެނުންގެ ޙައްޤުެގ ވާހަކަ  ،އްުޤގައި ޙަައޅުގަ

ނޑުމެން  ވެސް އްޤުގެ ވާހަކަޙަޖުމްލަކޮށް އިންސާނީ  ންދައްކާއިރު ދިވެހިާރއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމެއް ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކަށް މަސައްކަެތއް ނުކުެރޭވނެ ދެން ހުންނަ ޙައްޤުތަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ. އަންހެނުންގެ ަޙއްޤަކަށް ވަކި އަުޅގަ

ވަންޏާމު. އަންހެނުންގެ ޙައްޤަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރަން  ޅުަގނޑުމެން ބީރުކަންފަތެްއ ދޭ ކަމުގައިއަ

ނޑުމެން ެހވިލާފައި ތިބޭ  އްުޤތައް ނިގުިޅގެންދާޙައެހެްނ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ  ،ވަރަށް އުނަދގޫވާނެ  ތަން އަުޅގަ

ތަމްރީނު ވެސް ދެވިދާނެ. އެ ކަމަކު މި  .ގާނޫނު ހެދިދާނެ ؛ސީ ޢަޒުމްްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސިޔާއިވަންޏާމު.  ކަމުގައި

 ެއއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި  .މީ ޕޮލިޓިކަލް ވިލް ނުވަތަ ސިޔާސީ ަޢޒުމްއްހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ އެންެމ މުހި

ނޑަ ،ވިްއޔާމު ވެސް  ކުޅޭ ެއއްޗަކީ ޖެންޑަރ  ލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންެމ ފުރަތަމައިނުން  ފުރަތަމައިނުންއިބަޖެޓު ކަ

އެްއކަލަ ވަޒީރަުކ ަވިކކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރަތަމަ ވަކިކޮށްލަނީ ޖެންޑަރ  ،ޑިޕާޓްމަންޓު ކަމުަގއި ވަންޏާމު

ސިޔާސީ   ،އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ަކނޑާލަނީ ޖެންޑަރ ބަޖެޓު ަކމުގައި ވަންޏާމު ،މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ވަންޏާމު

ނ ނުތަކުންނާއި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ސިޔާސަތުތަކުން މާ ބޮޑު ޑުމެން މި ފާސްކުރާ ގާނޫޢަޒުމް ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑަެއޅިގެން އަންހެނުންނަށް އިވެސް ނުވާނެ  ކަމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ކަމުގައި ވަންާޏމުނުވަތަ އަންހެނުންނަށް މަލާމާތްކުރާ  ،ވަްނޏާމު ފުރައްސާރަކުރާ ކަމުަގއި

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވަކިކުރީ އަންހެނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ ަރއީސް ައުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރި .ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެގެން އްާޔ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކުރީމާ ކަ
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އިސް މަޤާމެއް ދިނީމާ ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް ދޭއިުރ ހަމަ އެ ކަހަލަ ޖިންސީ  ވުރެ  އޭނާ އަނެއްކާ އެ އަށް

 ،ޓަރ ޖެނެރަލްަގއި އޮތް މީހަކަށް ޤައުމީ އިނާމު ދޭ ކަމުގައި ވަންޏާމުންއުފުރައްސާރަކުރުމުގެ ަމއްސަލަެއއް ޕްރޮސިކި 

ޔާ ނިކުމެވަަޑިއގެން ލީޑަރަކަށް ވަންޏާ ިނކަން ފިރިހެން ވާންޖެހޭނޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް

 ގެ ދިވެިހ އަންހެނުންނަށް އެ ފުރައްސާރަކުރެވެނީ. ައޅުަގނޑުމެން ން،ވަންޏާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅާވ ކަމުގައި

ނޑުމެން ސަރުކާރުަގޔާިއ ، އި ައޅުަގނޑުެމންގެ ވިޔަފާރިތަުކގަާޔއި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަާޔއިޔާޢާއިލާތަކުގަ  ައޅުގަ

ނޑިޔާުރގެ ނޫނުައސާސީ ޤާއެިކއެކި ަމސައްކަުތގައި  ،އެިކއެކި އޮފީސްތަކުަގއި ،ގައިެއކިެއކި ަތންތާ ؛ފަ

ރިާހ ކުރި ހު އި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އަންހެނުންނުކުރުމުގެ ާމއްދާ ގެނައުމަށް ަޓކަތަފާތު ،ވަނަ މާއްދާ 17ރުމުަގއި އިޞްލާޙުކު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  .އްޒަތްެތރި ރައީސްއިން އެތައް ލީޑަރުން ެއ މަލާމާތްކުރެވެނީ އަންހެ، އަންހެނުން މަސައްކަތަކަށް

ވާންޖެހޭނޭ ވިދާޅުވީމަ. އެހެންވީާމ، ސިާޔސީ ޑަރަކަށް ވަންޏާ ިނކަން ފިރިހެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުެމަވޑަިއގެން ލީ

 ފެންަވރުގަިއ އަންހެނުންނަށް އެފަަދ މަލާމާތް ކުރެވޭ ކަމުަގއި ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އެންމެ މަތީ ފެންވަރުަގއި

ްއޒަތްތެރި އި އުަލކަށް ެއ ހިތްވަރުދެވެނީ ޙަކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ފުރަްއސާރަކުރުމުގެ މާއަންހެނުން ނިކަމެތި  ،ވަންޏާމު

ނޑައަޅާއި ތަންތަނަށް އި މެން ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާރައީސް. ައޅުަގނޑު ނޑުމެން އެަބ މީހުން ކަ ރު އަުޅގަ

ބަ ހުރި މީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެ  ތަޢުލީމް ،ވެފަިއ ތިބޭ މީހުންތަމްރީނު ،ވިސްނަންޖެހޭ ހޭލުންތެރިވެފަިއ ތިބޭ މީހުން

ނޑުމެން އެ ތަނަށް ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން މީހުން ހޮވިއިން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އިހަކަށްހިއުމަ ލާންޖެހޭ. ރު އަޅުގަ

ނޑުެމން އެ ތަނަށް އެކަކު ަލއިފިންއިމު ވެހަމަގަ އޭ ބުނީމާ  (ކެޓްރ )ޓޯޗަ އަެގއިންްސޓް ކޮންވެންޝަން ،ސް އަުޅގަ

ނެޭކ ނުާވވަުރގެ މީހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލައިފިން. ސީޑޯއޭ ިކޔާ ކޮންވެންޝަހަދާއެއްޯތ ވަކިޢާމު ،އެއީ ބުޅަލެއްތޯ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލައިފިން. އެހެންވީމާ، ްނ ވެސް އަޅުަގނޑުމެ ނާހާ މީހަކުބުނީމާ ދުވަހަކު އޭގެ ައޑު

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކަކުން މާ ންކަމުގަިއ ަވންޏާމު ސިޔާސީ ޢަޒުމް، ސިޔާީސ ޢަޒުމް ނެތް ބޮުޑ  އަޅުގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އިންތަެކއް ނުލިބޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ކުރިއެރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް.އި  ކާށިދޫ ދާއިާރގެފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ

ނޑު ވެސް ހަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ އި ގެ ބިލަށް އީުކއަލިޓީވާ ޖެންޑަރ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވެސް  އަދި ޚިޔާލުތަެކއްމެންބަރުން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް، އްޒަތްތެރި އަށް ތާއީދުކުަރން. ވަރަށް ގިނަ އި މަވަރަށް ފުރިހަ

ނުޑގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ކޮންމެެހން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ނުޑގެ ެއދުމަކީ އަުޅގަ ހުށަހަޅައިފި. އަުޅގަ
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ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،އަޅުަގނޑު ީމގައި ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ތްތެރި ރައީްސ.ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. އިްއޒަ

ނޑުމެންނަށް ޖެންޑަރ  ؛ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް  ނޑަްށ ހަމަ ބޮޑަށް  ގެ ބިެލކޭ ބުީނމާީއކުއަލިޓީ ޙަޤީަޤތުގަިއ އަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ،ވުމަށް ވެސް ައޅުަގނުޑމެން އަންހެން ކުރިއެރު ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބައިކުޅ ެއއް ބަޔަްށ ވުރެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ އާާބދީގެ ދެ ވެސް ގިނަ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެ އަށް ނެތި ހެނުންގެ ބަިއވެރިވުން ފުރިހަމަކުރަން. އަންންެގ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބަިއެވރިއަންހެނުން އަޅުގަ

ނުދާނެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަޔޤީން އެބަ ކުރެވޭ. ިމގޮތަށް ްނގެ ޤައުމުގެ ަކންތައްތައް ކުިރއަރަިއގެންއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަ ެއބަ ދައްކާެލވޭ ،ބަލާއިރު ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޤަތަީކ ޙަޤީ .އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތުގެ އަޑީްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ައޅު ެދްއކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ގަ

ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. މިސާލަކަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭުތވެދިަޔ 

ތައްަތްއ ދޭތެރޭގައި ވަރަްށ ނިކަމެތިކޮށް ކަން އެބަހުރި ހަމަ ބައެއް އަންހެްނ ބޭފުޅުންނާ ތަންތަނުގައި ފާހަގަކުެރވިފައި

ނޑިޭޑޓުންގެ ގޮުތގަިއ ކުރިމަތިލާން ތަ . ނަމަވެސްއްޔާރުވާ ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ވީކުރެވިފައި އެބަހުރޭ. އެއީ މިސާލަކަށް ކެ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއއް ހަމަޔަކަށް  ނޑުމެންނަށް އިސްލާމް ގެނެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ ދީނުްނ  އަުޅގަ

ލިބޭ އެންމެހާ ފުރުޞަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ފުޅުންނަށް މެްނގެ އަންހެން ބޭއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ  ނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ ފަހިކޮށްދޭން. އަޅުގަ

ގެ މުުޖތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަޅާލުމާިއ އަޅުަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ކިތަްއ  ދެވެންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު އޯގާތެިރކަން އަުޅގަ ވެސް އަޫޅގަ

ނިކަމެތިކަން ލިބިފައި ތިބީ. ެއކި ގޮްތގޮތަްށ އަންހެން ބޭފުޅުންތޯ އެކި ތަންތަނުގައި ރާއްޭޖގެ އެކި ިހސާބުތަކުަގއި 

ނުޑމެންނަށް އިތުރު އަޅާލުން ދެވެންމިފަ ނޑުމެން  ދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ  ވެސް އަދި  އަސާސީންނޫނުޤާއެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައްަޓން ނޑުމެންނަށް އެބަ  ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގާނޫނުން ،ދާ ކުރަމުން މިމިހާރު އަޅުގަ ެވސް އަުޅގަ

އެްއޗެްއ  ކަށް ޚާއްޞަ ައޅާލުންތަކެއް ދޭން. ެއކަނިވެިރ މައިންނަށް ވަކިފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދޭ ެއފަދަ ފަރާތްތަ

ނޑަެއޅިފަ މީހުންނަކީ އެކަިނވެރި މައިންނަށް ނުވާނެ ެއއްވެްސ  ަމ އެއިއި އޮންނައިރު ބޭރަށް ފުރައިގެންިދޔަލިބެން ކަ

ނޑުމެ ދަނީ ވަކި ލަގްޒަރީ  ބޭަރށް އެ ނުވާނެންނަށް އެއްގޮަތކަށް ވިސްނިގެންގޮތެއް ނޯންނާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަ

ވެްސ ެއބައުޅެޭވ. އެހެްނވީމާ، މިހިަރ  ކުޑަކޮށް  ފަހަރަށް ބޭރަށް ގޮސްގެްނ ޚަރަދު ެވގެންކަން. ަބއެއް ށް އިތުރަ

ނަޑއަާޅފައި ހުންނައިރު ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނެ  ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެން ވަކި ަބޔަކަށް ދޭން ކަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން .. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްންތައްތައްކަ ވެްސ ހެޔޮ  ކަންތައްތަްއ ރަނަގުޅވެގެންދާނީ އަުޅގަ

 ،ފެންނަނީ ކޮށްގެން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މިޓަަކއި މަސައްކަތް  ނިޔަތެއްަގއި ކަންަތއްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމަޖެހެ އެކު ދަންނަވަން މިޔާ ގިނަފަހަރަށް ހަމަ ހިތާމަ  ރަނގަޅު  ،ނީ ައޅުގަ
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 ަތއް ޯގސްކޮށް ހިނގާފަިއވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ކަންތައް ވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮންނަ ަކމަށް

ޓަަކއި.  އްުލކުރުމަށްޙައް ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ ކަންތަްއތަ ވަންޏާ ެއކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ ދެްއކޭނެ. އެ 

ކަންތައް ނުވަތަ އެ ވެސް ވާހަކަދަްއކާ މިންވަރަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ބާވަުތގެ ަކންތައްތައް އެހެންނަމަވެސް މި

ނީ. ެވގެންދަ މިއީ ޝަުކވާއަކަށް .އޮންނަނީ ރަނގަޅުނުކުރެވިފަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މިންވަރުންއޮންނަ ފެންނަ 

ނޑުމެންއެހެންނަ ނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ފުރިހަމައަށް އަޅުގަ ނަށް މި ގާނޫނު އަދި މަވެސް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގާނޫނު ފާސްޙަސް އެީއީކ ޔަފާސްވެގެންދިޔަ  ކުރުމާ އެްއކޮށް ގާނޫނު އްލެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ުނވަތަ އެ ކުރަން. އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޭދންޛުތަންފީ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ކަ

ނޑު ހަމަގަ އެ ފުރުޞަތުަތއް ލި ،ހުޅުވާލަން ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް  85 ވެސް ހިތާމަކުރަން ިއމުބެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ  މެންބަރުން އަންހެން 5ފެންނަނީ އެންމެ  ލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިމި މަޖިލީހަށް ބަލަ ގެމެންބަރުން

އި ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުގަިއ އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް. ޔާއިންތިޚާބުތަކުގަ މިދިޔަ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވީ 

ނޑުމެން މިއަުދ މިގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާފައި އެބަހުރި ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުގެ ަމްއސަލަތަކެއް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް  އަނެއްާކވެސް ދެތިން އަހަރު ލައްވާއިުރ ބޭފުޅުން ކުރިމަތި އަންހެންއަނެއްކާެވއް ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން އެކަންަތއް ކޮށްދޭ ތަން ރިޕީޓްވެގެން ައއި އަނެއްކާ ެއއްކަލަ  މަ ހަމަ ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު  ންޏާވަ ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ،ވަންޏާ ކަމަށް ކަންތައްަތއް  ބޫލުކުރަނީގައަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ހަމަ ދެއްކޭ އިނގޭތޯ އިްނސާފުގެ ވާހަކަ. ހަމަހަމަކަން ރަނގަޅުެވގެންދާނޭ . އަުޅގަ

 ގޮތަށް ވެސް މިދެންނެވިއި ނުވާނެ. ކުރީގަ  އްވީތީ އެކަންތައްަތްއ އޮވެގެނެ  ނެތިގެންދާ ވާހަކަ. ވަކި ޖިންސަކަށް

 ؛އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ެވގެންދާތީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން އެބަވޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައިކުޅަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެ

ވަންޏާ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށްއިފި ގާ އެމެރިކާއަށް. މިސާލަކަށް ބަލަހިނަލމާއިމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ނޑަށް ވީ އަްނނަނީ ހަމައެ ެވސް އި ގޮތުގަ  ބެލެވޭ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ  ލީޑަރެއްގެ ގޮުތަގިއ އަންހެން ބޭފުޅެއް. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހިރީ ނޑުމެން ޭދންނަން އަންހެން ބޭފުޅުން  ؛ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން އަުޅގަ

 އްގައިމަޤާމުތަކެ ޕަބިލިޓީ އެަބހުރި ހުރިހާބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަްނހެން ބޭފުޅުން ކޭގައަށް ނެރުމަށް. ެއއީ އަުޅަގނޑު ކުރި

 ވަޒީފާ އަާދކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަހމަ މީގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލީ. ުޝކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ދަށް. އޫފަރު ދާޢުބަރު ޖައިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާ މިހާރު އަޅުގަ

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ފަރުޢުޖައުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 
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 4.5އަހަރު ތެރޭގައި  ތިންަގއި އެންެމ ުތވެދިޔަ މުޅި ތާރީޚުތެިރ ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވޭއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް

ނޑިވަުޅގަިއ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާާނތުގެ މައްސަލަތައް ަރއީސް ޔާ  މީންގެ މިސަރުކާރުން  ބައްލަވަމުންދާ މި ދަ

ވެސް އެްއޗެްއ  ސްގެ މަރުޙަލާަގިއ އަޅުަގނޑުހުއީުކއަލިޓީގެ ިބލުގެ ބަ ރޑަހުށަހެޅުއްިވ ޖެން ސަރުކާރުން މި

ކަިއ ޓަ ދިނުމަށްކަން އެއްވަރަކަށް ހަމަޖައްސައިގެ ހަމަހަމަކުރަން. އާދެ! މި ބިލަކީ ޖިންސްގަސްތުދަންނަވާލަން 

 ވޭތުވެިދޔަ ޒަމާންތަކުްއސުރެ ފަށައިގެން ސަރުކާރުަތކުން ކުަރމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ަދށުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް 

ނާިއ ވެްސ އަންހެނުންިއ ފަދައިން މީެގ ކުީރގަ ިގވަަޑއިަގންނަވާނެނކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. އެ

ކި ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތަްއ ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް އަނިޔާލިބޭ ެއކިއެ  ،މުކޮށްދިނުމާއިއިޤާ ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން 

ތެޭރގައި ައޅުަގނުޑ އޭގެ .ން އެބަހުރި ފާސްކޮށްދެއްވާފަ ޓަކައި ގާނޫނުތައް މިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު  ދިނުމަށްއިހޯދަ

އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު  ،2012/3ނަންބަރު ގާނޫނު  .ހުއްޓުވުުމގެ ގާނޫެނއް އެަބއޮތް ފާހަގަކޮށްލަން ެގވެށި އަނިޔާ 

ގޯނާކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ  އިކުރުމާ ޖިންސީ ފުރައްސާރު) 2014/16ގާނޫނު ނަންބަރު  ،(ޖިންސީކުށުގެ ގާޫނނު) 2014/17

ވެސް އިޚްލާޞްެތރި ނިޔަތުގައި ހަމަހަމަކަން އި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ީމެގ ކުރީގަ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  (ގާނޫނު

ކުރުުމގައި މަްއސަލަތަކެއް ހުިރއްޔާ ޛުގާނޫނުތައް ތަންފީ . މިމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުކުެރވިފައި ހުރީދިނުއިހޯދަ

ށޑަހެުޅނު ގާނޫނު އްޤުަތކާިއ ޙަގެ މަޤްޞަދަށް ަބލާއިރު އަާސސީ އެކަން ރަނަގޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. އާދެ! މިއަދު މުހު

ކަމަށް  ނުވާނެތަފާތުކޮށްގެން އިބަލަ ސަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަންކަމަށްމީހެއްގެ ޖިން މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި އެ

ގާނޫނީ ޙައްޤުތައް މީހުންނަށް ލިބިދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުްނ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނާތީާއއި 17އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

 އްވި ހެދި ހުށަހެޅު ބައެއް ސަބަބުތަކާ އަދިވެްސ މިފަދަ ާއއި،ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނާތީ 20ކަމަށް  ކަންތައް ކުރަްނވާނެ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކަމަށް ގާނޫނެއް  ،މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ބުނެވިފައި އެބަޮއވޭ. އަުޅގަ

ދީނުގައި އަންހެނުންނާއި  އިސްާލމް ،ާވއިރު ދީނަށް ކަމަށް ދަނީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް އަޅުަގނޑުމެން އުޅެމުން މި

އަސާސީ ިވސްނާލުމަކުން  ނުންގެ އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް. މިހެން މިދެންނެވީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ފިރިހެ

މުން ނުވަތަ ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ވާިޖބުކަމެއް ކުރު އިސްލާމް ،ސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެނގޭޔަވިސްނާލި

ފިރިހަނަކަށް  ،ސް ޔައް ކުރުމުން އަންހެނަކަށް ވިކަމެ ނުވަތަ ސުްނނަތް ،ކުރެއްވި ަކމެއް ކުރުމުންމާތްކަނލާގެ ހަރާމް

 އި ކަމުގަ  ްސ ޭއގެ ޖަާޒ ލިބުމުގަިއ އެްއވެްސ ތަފާތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިނޫން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާލިޔަވި

އުޅެމުން  އިމުކޮށްދީފައި އޮތް ދީެނއް އަޅުަގނޑުމެންޤާންގެ ހަމަހަމަކަން ފުރިހަމައަށް އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނު ސް ޔަވި

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ހަމަހަމަކޮށް ދާ މާތްވެގެންވާ އިސްާލމް މި  ،ދީނަކީ. އަުޅގަ

ޓަކައި ާރއްޖޭެގ އިްއޒަތްތެރި ކުީރގެ ަރއީްސ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  ިއމުކުރުމަށްޤާޓީެގ ހަމަހަމަކަން އިުކއި

ކުރުމުގެ ޔާސީ ގޮތުްނ އަންހެނުން ބާރުވެރިތެރޭަގއި ސިތަކެއް އެބަހުރި ކުރައްވާފަ. އޭގެމަތްވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ގިނަ ޚިދު

ކަމުަގއިވާ މިނިސްޓަރުކަމާއި އަތޮުޅވެިރަކމާއި ކަތީބުކަން އެބަހުރި  މުޤާމަތީ އެްއ މަ ގޮތުން އޭުރގެ އެންމެ
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ނޑިޔާުރކަމަށްއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރައަންހެނުންނަށް ދެއްވާފަ. މީގެ ވެސް  ތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ޟީންގެ ގޮުތގަިއ ޤާޓަކައި މަދަނީ ކޯޓުގެ  އަންހެނުން އިސްކުރަްއވާފައި އެބަހުރި. އާދެ! މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް

އިާރގެ ވެސް ކުީރގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެެހންވީމާ، ސިާޔސީ ދާ އަންހެން ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވީ

މިކަންކަން ކުރެްއވުުމގައި ސަރުކާރުތަކުން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލިޭބ  ާޔއިހަމަހަމަކަން ދެއްވުމުގަ

އަސާީސަގއި ނޫނުޤާސް ޔަވި އި ކަމުގަ  ލިއިނޫނުއަސާސީއަށް ބަލަޤާއެްއވެްސ ތަފާތެއް ނެތް.  އިތުތަކުގަފުރުޞަ

ކުރުމެްއ ނެތި ހުރިކަން އަޅުަގނުޑ ވެސް ަވކި ޖިންސަކަށް ތަފާތު ތަކަށްމުޤާށްފައި ހުރި ސިާޔސީ އެިކއެކި މަފާހަގަކޮ

ރުމެްއ ނެތި ތަފާތުކު ވެްސ ވަކި ޖިްނސަކަށްިއ ރުއްވުުމގަމު ފު ޤާޞަކޮށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަފާހަގަކުރަން. ޚާއް 

ނޑު ދަންނަޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނޑު ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ. އަޅުގަ ރިހާ ގާނޫނުތަކެްއ ހު ާވނީ މިކޮށްފައިާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެޭރގައި ަބއެްއ  ދާއިރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން މަސަްއކަތްކުރަމުންއިމުޤާހަދައިގެން ހަމަހަމަކަން  ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަހަލަ ަކންތައް އަޅު  ކަްނތައްތަުކގެ ސަބަބުން މި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭ މުއައްސަސާަތކުން ކުރާ ގަ

ނޑަށް ފެނުނުފަ . ދާދިއޭދެ ފެންނަމުން އެބަ ވަިކވަކި ކަންކަމުގެ ަމއްޗަްށ  .ލާނަންަވއިކަމެއް ދަންނަ ހުން އަޅުގަ

ބުނޭ. މިާއ  ވަނަ މާއްދާގަިއ އެބަ  9ބިލުެގ  އޮތް ކަމަށް ހުށަހެޅިަފއި މި ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުމެއް ާބއްަވއިގެންުނވާނެ

ނޑަށް ފެނުނު ކްޓްރީއެއް ހިންގާ ކުންފުންޏަުކން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި ސަރުކާުރގެ ފެ ،ކަމަކީ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ކަމަށް. ފިރިހެނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވަިކ  އިޢުލާނެއްަގއި ހަމަ ހުސް އަންހެން ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ

ކަމުގެ ތް ކުރެވޭނެ މަސައްކަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ހެނުން ހޯދަން މިގޮތަށް އިޢުލާންވަކި ައން ،ފިރިހެނުން ހޯދަން

ކަން ކުރުމަކީ މި ގާނޫނު ކަން ވެސް ަވޒީފާ އޮތްަކމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް މި ޤާބިލުކަން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް

ނ ކަމެއް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެޛުތަންފީ ނޑު ހަމަކަމަށް އަޅުގަ އެއާެއއްކޮްށ ޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 ،އްޤުތަުކގެ ތެރޭަގިއ ދަރިމައިވުން ނުވަތަ ދަރިމައިވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއިޙަށް ޚާްއޞަކޮ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 އޮތުުމގެ ގާތުްނ ކިުރދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ގާތުން ިކރުދިނުން ނުވަތަ ،ވިހެއުން ުނވަތަ ވިހެއުމުެގ ުފރުޞަތު އޮތުމާއި 

ނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް  ފަހުން އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރުއަދާކުރަްނ ދާދިވާހަކަ ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަޮކށްފައިވޭ. އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ އަންހެން  ޔާމީން ވަނީ އެهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ވެސް މިދެންނެިވ  ޭގަގއި ތިބެގެން ފަހިކޮށްދެއްވާފަ. ވެސް މިފުރުޞަތު ވަރަށް ތަނަވަސް ގޮތެްއަގއި ބޭފުޅުންނަށް

ވަނީ  ސް ވަޒީާފެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެްއޭވނެ ލުއި ގޮތްތަކެއްވެ ދުވަްސވަރު ޭގަގއި ތިބެގެން ތަކުގެހާލަތް

ލާނަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އިލާފައި ނިންމައިވާހަކަ ދަންނަވަ . ައޅުަގނޑު އަދި ެއއްހަމަޖައްސަވައިެދއްވާފަ

ނޑުމެން ދާދި !ކުޑަުކޑަ ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވާތި ،ހަަކއަކީ ވާ ބޭނުންވާ ފަހުން ބޭއްވި ަރއްޔިތުްނެގ  އެންމެ ،ފަހުން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވި ުކއްލި މައްސަަލއާ ުގޅޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދިން ގޮތަާކ ގުޭޅގޮތުްނ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭގޮތަްށ  އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އަުޅގނޑުމެންނަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް
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ރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަެއއް ުއފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލައަާކ ޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ކަ . އަކަންތައް ކޮށްފަ

 ...ހެޅިފަހުން ހުށަ  ގުިޅގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީއަށް.  އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 ކަމަށް ެދްއވިްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިއީުކއަލިޓީގެ ިބލެއް ރައްޔިތު ރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖެންޑަޝުކުރި

ނޑުމެން އެމްއި ޕީ.ޕީ.ޓަކަ ގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

މަޖިލީހުން އެކަމަނާ  ފެނޭ. ރައްޔިތުންގެ އެ ނޭވާގައި ވަރަްށ ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަެކްއ އެބަހަމަ 

ގޮތް ަބއެްއ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން  މި ބިލާ މެދުގަިއ ވިސްުނންފުޅު ހުރި ންަވޑަިއގަންނަާވ ޕާޓީ ނިސްބަތްވެ

ޕާޓީތަކަްށ  މިފަދަ ބިެލއް ުހށަހަޅާއިރުަގއި އެ، މައްސަލަ މެދު ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވޭ. ެއއް ޕާީޓއަކުން މި  ގޮތާ ފެންނަ

އި ހާއަްށ ެއކަމުގަ ންތިރުްނތައް އިއިބިލާ އިދިކޮޅުހައްަދވާކަމީ އަރަ ަވޑަިއގަންނަާވ ގިަނ ފިރިހެން ބޭފުޅުން އެނިސްބަތްވެ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ނޑުމެން އުފާކުރަނީ މިފަދަ މާއަޅު  އަންގައިދޭ ކަމެއް. އޮތްކަން އަުޅގަ ވެސް މި އި އުލެއްގަޙަގަ

ސް އެ ތިއްބެވި މަދު ނަމަވެވީ  އިތިއްބެވި ކަމުގަ  ކަނބަލުންން ބޭމަދު އަންހެ ިކތަންމެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ގަކުެރވެނީ. ނޑަށް ފާހަގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ ންހަމަ ނަމޫނާ ބޭފުޅުްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަކީ އި އެ، ކަނބަލުންނަކީބޭ

އީ މި ރައްޔިތުންެގ އެ ، هللاއީވާ ޢަބްދު ؛މެންބަރުންއްޒަތްތެރި ައންހެން އިުތގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ މިސާލެއްގެ ގޮ

 މުޅި އޭިޝއާ ޔޫނިއަންގެޕާލިމެންޓްރީ ރ ނާއަކީ އިންޓަކަމަ  ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން އެމަޖިލީހަށް 

 ޢައްޔަންކުަރއްަވއި، ނޫނީ  ންއަނުާޕލިމެންޓްރީ ޔޫނިރ ޓަކައި އިންޓަ ޕެސިފިކް ތަމްސީލުކުރެްއވުމަށް

އި ެއއާެއކުގަ ތިއްބަވަނީ. ހަމަ ސެލްފް މޭޑް ބޭބޭފުޅުން މި ަވޑަިއގަންނަާވ. ށް އެބަކަލަކަނބަކުރަްއވާފަިއވާ ބޭއިންތިޚާބު

 ކަމަނާއަކީ އެމެރިާކގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މުޅި އެ ؛މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ޛާަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ އަލްުއސްތާއަޅު

ަރްއވާފަިއާވ ހާސިލުކު ،ލިބިވަަޑއިގެްނފައިވާވެރި އިނާމު ޝަރަފު ނބަލުންގެކަބޭ ވަރުގަަދ އަންހެންތްދުނިޔެއިން އެންމެ ހި

ނޑުމެންގެ ވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ހިތްވަރުފުޅަކީ ހަމަަގއިމު އެާއއެުކގައިބޭކަނބަލެއް. ހަމަ  އަުޅގަ

ހިތްވަުރގަދަ ބޭކަނބަލެއް. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ މަދު ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ކަމުަގިއ  ވުރެ ށްވަރަ ފިރިހެނަކަށް ދޫނުކުރާ

 އެ ،ވާނަމަ ވަަޑއިގެންފި ކަމަށްފުރުޞަތެއް ލިބި ބަލަކަށްކަނއަންހެން ބޭކޮންމެ ޕްލެޓްފޯމަކުން މިފަދަ ވީނަމަވެސް 

ނޑު ހުރި މިސާލުތަކެއް.މިއީ ހަމަ އަރައި  މާޒުޢަދަްއކަވާ  އެ ިއ،ދައްކަވާ ހިްތވަރާ މެން އަންހެން އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ކަންކަްނ  މި އި،ހުރަސްއަުޅއްވަ  ކަންކަމަށް މި މި ޤައުމުަގއި ހުޅުވެްނވީ.  ފުރުޞަތުތައް ބޭކަނބަލުންނަށް
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ނޑު ނުގެންގުޅެްނވީ ސަރުކާރުން ފުޅުވިސްނުން ބަންދުކުރުމުގެ މި ބިލު  އުފާކުރަީނ އަސްމާ ރަޝީދު ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ  ކަމަށް މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި  ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  ދައުލަުތގެ ނިޒާމު އޮންނަޓަކައި. އަޫޅގަ

ކުރުވާ. މިސާލަކަށް މާލޭެގ އެބަ ކުރިަމތި ތައްތުރާދުއްށް ވަރަށް ގިނަ ފުރައްސާރަ، އަންހެން ބޭބޭކަނބަލުންނަފަހަރަށް 

ނޑިޔާަރކު މި 3ތް ރީގައި ފުރުޞަތު ލިިބވަަޑއިގަމީގެ ކު ޓަކައި  ވުމަށްކޯޓުތަުކގައި ތިއްބެ  ެއއްެވސް  ؟ވަގުތު ކޮަބއިތޯ ފަ

ނޑިޔާރު ކަމަށް އިްސކުރެްއވީ ެއ ކޯޓު  ބޭފުޅަކު ނެތް. ގައި ހުންެނވި ތަޢުލީމީ ޮގތުން އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާ، ހަިއކޯޓުެގ ފަ

ލަތަކަށް ގެންނަވާފަ. އެހެން ރަށަކަށް ހާލާފައިވާ ފަދަ އިކޮންމެވެސް ރަށަކަށް އަރުވަ  ؟އަޒްމިރަލްދާ. މިއަދު ކޮބައިތޯ

އެ ތިއްެބވި  އިކޯޓުގަގެ ތަޢުލީމީ ބޭބޭފުޅުން ހައ5ިލާފަ. އެ ދަރަޖައަށް ގެންނަވާފަ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ގްރޭޑް އިއަރުވަ 

ނިޑޔާރެއް ގޮުތގައި ޢައްޔަންކޮށްފަ. މިއީ ވަރަށް ،ގޮތުަގއި ގެތަޢުލީމީ ބޭބޭފުޅުންގެ އިސް ޤާޟީއެއް   ނޫނީ އިސް ފަ

ބޮޑެތި ާނއިންސާފުތައް. ހަމައެާއއެުކަގިއ މަދަނީ ކޯޓުގައި މީގެކުރިން  ބޮޑެތި ފުރައްސާރަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވަރަށް

ެރްއވި ޤާޟީ އަލްއުސްާތޛާ ޝުޖޫން. އެ ބޭފުޅާ މިއަދަކު ނެތް. އެ ބޭފުޅާގެ މަްއޗަށް ވެސް ފަހުްނ މަސައްކަތްޕުޅުކު

ނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ެއބަ ދެއޭ އާއްމު ފަރާތްތަކުން.  ،މަތުކުރެްއވީ ހުމައްސަލަތަކެއް ތު އެ ބޭފުޅާ ހާމަކުރެްއވީ ފަ

 ،މައްޗަށް އަނެްއކާ މައްސަލަ ބަލަން މި ފެއްޓެވީ. އެކަން އެކުގައި އެ ކަމަާނގެ ރިޝްވަތުދޭކަން ފާހަގަކުރެްއުވމާ

ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. ހަމައެއާެއުކގައި މަދަނީ ކޯޓުގައި އިންނެވި އަްލއުސްތާޛާ ނިހާޔަތު. ފިޔަވަުޅ 

ނޑިޔާުރކަމުގެ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ  ކަމުގައި ވަނީ ލިބުނުގޮތުން މިހާރު އަޅުއްަވއިފި. މާލޭގެ ކޯޓެްއގެ ފަ

ނޫނިއްޔާ އެ ހަމަހަމަކަން ، އެ ފިކުރު ،ވެސް އަންހެުނންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ޓަކައި ނަމަވެސް އެއީ

ނޑުމެންނަށް  އެބަ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ތުހުމަތު ގެގެންގުުޅްއވަފާނެ ކަމަށް ޓަަކިއ ހިންގައި ކަެމއް ކުަރންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކީްއެވގެންތޯ  ،އި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭމީގެ ކުރީގަ  ައުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަމޭ.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން މި ރާއްޖެއަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަހަލަ ބިލުތަކާ އެްއޗެހި ހުށަނާޅަނީ. އަުޅގަ

ަފއިސާ  ބިލިޔަން ކަޅު 1.5 ؟ކުޑަ ކަމެއްތޯ ؟ަލއަކީ އާދަިއގެ ކަމެއްތޯމިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަ

ާވމީ ވަްއކަމުގެ ޖަރީމާެއްއގަިއ ބައިވެިރވިކަުމގެ ހެކިަތާކ އެުކގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ޤްއަދޮވުމުގެ ޮބޑު ބައިނަލް 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ބަލައެއް ވާން، ޟްރި ؟ކީއްކުރަންތޯ ،ނުގަތް. ބޭރުކޮށްލީ. އަޅުގަ

ަސތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސް ހާސް ފަ އިލާއިން މި މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅާތޯ އެއް ޢާވާްނގެ ޟްވަގަށް ަނގާފަިއ ރި

ހަމައަށް އެ މައްސަލަ ވަީނ  މިއަދާ ؟މަްއސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ޓަކައި ސޮއިކޮށްފައި ޕެޓިޝަެނއް ރިލްވާނަށް ވީގޮތް

މައްސަލަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  . ިކތައް ކޮމިޓީއަށްތޯ އެއިސަރުކާރުެގ އަޣްލަބިއްޔަތާ އެުކގަލާފައި މި އިދިރުވަ

މިއަދާ ހަމައަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވާަފއެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަްށ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަައކަށް މި  ؟ހުށަހެޅީ

ޕާީޓގެ  ބިއްޔަތު މަޖިލީހުަގއި އޮެވގެން އަިމއްލަފުޅަށްއަޣްލަ ،ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން މިހެން އޮެވގެން

ަތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް.  ބިލުތަކަށް ވެސް އިދިޮކޅު ހައްދަވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ
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ނޑު ވަ  ވެސް  ރަށް ޙަމްދަރުދީމިއީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރެޭވނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަުޚ އަސްމާ ރަޝީދު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ  ،ވަން އަުޅގަ

ނޑު އު  ފާސްނުވެދާނެ ކަމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑު މިހާރު ބިރުަގންނަ މީދަކީ މި ބިލު އްހިސާބަށް ގޮއްސި. ައޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ފާސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ވަަރށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެއި`. ޝުކުރިްއޔާ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ށްީޓެގ ބިލަހަޅުއްާވފައިވާ ޖެންޑަރ ީއކްއަލިއަސްމާ ރަޝީދު ހުށަ

ނޑު ދަްއކާނީ، އްއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިދަންނަވަން. މި ބިލަކީ މި މު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވާމީ ޤްއައަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް ބައިނަލް  މުެވގެން މިއްބިލު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހި މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމަީކ މިފަދަ ާގނޫނެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުމަީކ  އޭ.ތެރޭގައި ވާ ޤައުމަކަށް ވާތީގެ މުޖުތަމަޢު

އަިދ  ،ހާރުެވސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއޭނަށް ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެ މި ރީޖަ އަދި މުޅި  ،ކުޑަކުދިންނާ އަކީ އަންހެނުންނާއިނަށް ބަލާއިރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖެޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ކަްނ އްަތއްތަްއ ކުރެވެމުންދާ ޤައުމެގޮތުގައި ހަމަހަމަކަމަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ކަން ލަޖުމު

ބަލާއިރު ވެްސ އަންހެނުްނނަށާއި ުކޑަކުދިންނަށް ދެވޭ  އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ެއޮގތުން މި ސަރަހައްދުެގ ޤައުމުަތކަށް

މިފަދަ ކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެންމެކުޑަ ޤައުމަކީ މި ރާއްޖެ އަދި އެހެިނހެން އަނިޔާތައް ާއއިއަިނޔާ ށިގެވެ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންތްގާނޫނެއް ވުޖޫުދގައި ނެ އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ  ކަުމގައި ވިޔަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މޫންގެ އުވެސް އަދި ޚާްއޞަކޮށް ރައީސް މަ ގާނޫނެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖެ ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި

ކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުްނ، ވެރިކަމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަހަމަކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ

އަދި ބައެއް ރަށްރަުށެގ  އަތޮޅުތަުކގެ އަތޮުޅވެރިންނަށާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީގެ ކުރިްނވެސް ފާހަގަކުެރިވގެންދިޔަ

ޅުތަުކގަިއ ރާއްޖޭގެ އަތޮ ،. ޚާްއޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްާލނަންއޭޢައްޔަންކުރެވިފަިއވެ ން ކަތީބުންނަށް ވެސް އަންހެނު

ނޑުމެން  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް އުފަްއދަވަިއގެން އަންހެނުންގެ ޙަްއޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުެރވިފަިއާވކަން. ދެން އަޅުގަ

އަންހެނުންގެ ަވޒީފާތަާކިއ ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލައިާލއިރު ައޅުަގނޑުމެން ިމ ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅުކރަން 

ނޑު ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ވެސް ދިވެހިާރއްޖެއަށް ބަލައިލާއިރުމަސައްކަތްކުރަން މިހާރު ވެްސ އެބަ މެން އަުޅގަ
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ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ ލަފާދެްއވަން ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ މި ހުރިހާ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަލާއިރު ެވސް 

ނ ނޑު ފިރިހެނުންނަށް ވެސް މި ހުންނެވީ ހަމަ އަންހެން ބޭކަނބަލެއްކަން އަުޅގަ ުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ

ފަޚުރުވެރިވަން އެކަމަށް ޓަަކިއ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރަްނ ވެސް މި ތިއްބެވީ ހަމަ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ އަންހެނުންެގ ފުރުޞަތުތައް ރާއްޭޖގަިއ މަދެްއ ، ގިނައިން އަންހެން ބޭފުޅުންަކން އަުޅގަ

ސަރވިސްގެ ަވޒީފާގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިފައި ތިބީ އަންހެން  ރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ސިވިލްނޫން. 

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް އަންހެްނ ބޭފުޅުން ބާކީކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން އަންހެން  .ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަ

ލިބެން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވާ ގޮތުން މުހިއްމު  ވުރެ ވެސް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް  ބޭކަނބަލުންނަށް މިހާރަށް

ެލވިފަ. ވާަދވެިރ އިށް ހުޅުވައައޮތީ ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އިލެކްޝަންތަކަށް ވާދަކުރުމުެގ ފުރުޞަތުތައް މި

 އިންތިޚާބުތަކުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މަރުޙަބާކިޔަން. އެހެްނނަމަވެސް، ޕްރައިމަރީތަުކަގއި

އިންތިޚާުބތަކުަގއި ވާަދކުރަްއަވއިގެން ިއންތިޚާބުތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯްއދެވުމަކީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަްށ  ،ވާދަކުރަްއަވއިގެން 

ވެސް އޮތް ފުރުޞަެތއް. ާރއްޖޭގެ އާބާީދއަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންގެ އާބާދީ މަދެްއ ނޫން. ފިރިހެނުންނާ ހަމަ 

މި ފުރުޞަުތތައް މިހާރުވެސް ާރއްޖޭަގިއ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ، ހެންވީމާއެްއވަރަކަށް އާބާދީ އެަބއޮތް. އެ

ރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކާީތވެ ެލވިފަ. ދެން ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅުަގއި މިތާގައި ކަ އިހުޅުވަ

ވަީނ  ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގާފައި ލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާތރީޚުގައި އެންމެ ބޮޑުއަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް   4.5ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރގައި ަރީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރަގއި. އޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ިމތާ އިއްޒަތްތެރި ަބއެއް މެްނބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި. އަޅުަގނޑަްށވުރެ ކުީރގަިއ 

ނޑު ވަރަށް އުފާވޭ އެ ކަންތައްަތްއ އަލިއަުޅވަދެންމެއަކު ވާ ެލްއވީތީވެ. އެއީ އިހަކަދެްއެކވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ނިޑޔާރު މީހާ  ނޑިާޔރުގޭަގއި ފަ ނިޑޔާރުންގެ ާވހަކަފުޅު ދައްކަަވއިފި. އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ ފަ ރާއްޖޭގެ ފަ

ނިޑޔާރަކަށް ވަނީ. އ5ެހުންނަވާއިރު އެއީ ގްޭރޑް  ބޭފުޅާ ޖަލަށް ވަޑައިގަީތމަ ރާއްޖޭގައި ނެތްވަރުެގ  ގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަން ކުރަްއވާއިރު އެ ބޭފުޅާ ނެރުްއވާ  ނިޑޔާުރގޭަގއި ފަ ނޑިޔާރު ވެސް ފަ ނޑިޔާރަކަްށވޭ. ހަިއކޯުޓގެ ފަ ފަ

ނޑިޔާރުގޭ  ގައި ެއ ޙުކުމެއް ެއއީ ރަނގަޅު ޙުކުަމކަށް ނުވޭ. ހައިކޯޓުން ނެރޭ އެްއވެސް ޙުކުމެއް ރަނގަެޅްއ ނޫން. ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ވަނީ ވަގުންނަްށ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  .ޖާހިލުންނަށް ވަނީ .ތިއްބެވީ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ޭނނގޭ ފަ

ނޑިޔާރު މީހާއާ ނޑިޔާރު މީހާއަށް  ފަ ދަބެއް ނޫނީ ޙުކުމެއް އަންނައިރަްށ އަދޭތެރޭަގއި ކޮންމެވެސް ކުެށއް ސާބިތުވެ ފަ

ނޑިޔާެރއް ނުހުރޭ. މިއީ އިމީހާ އަރުވަ އްޔާ އެނޫނި ،މީހާ ޖަލަށް ނޫނިއްޔާ އެ ލެވޭ ހިސާބުން އެވަުރގެ ފަ

ލުާމއި، އިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވަ، އުޅޭ މައްސަލައަީކ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެްނ މި

ނުންގެ ޙައްޤުތަާކއި ކުޑަކުދިްނެގ މި ކަންތައްތައް ކުރަނީ. އަންހެ ،މަކަރުހެދުމާއި ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް ބިރުދެއްކުމާ

ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހަށް ވަދެގެންއުޅޭއިރު ައޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލާނަން ރާއްޖޭގެ މަގުތަކުެގ  ،ޙައްޤުތަކަށް މިކަހަލަ ބިލެއް
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މަތީގައި ުކޑަކުދިންނަށް ބިރުދައްކައި އަންހެނުންނަށް ބިރުދައްކައި ްސކޫލް ދޮށުގައި ފުރައްސާރަކޮށް މި ހަދަނީ 

ނޑުމެން ަބލައިލަން އެބަޖެހޭ. މި ކަންަތްއތަކަކީ ވެސް މާޭލގަކޮ އި ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަުކަގއި ޔާ ންބައެއްޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އަބަދުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

މީހެްއގެ ދަރިންނަށް  ނޫނިއްޔާ އެ ،މީހެއްގެ އަންހެނުންނަށް ްއޔާ އެރުގެ މީހެއް ެވއްޖެނޫނީ އެ ބޭފުޅުންގެ އިދިޮކޅު ފިކު

އަުޅަގނޑު ހިތާމަޔާ އެްއކޮށް މިައދު މިކަން ފާހަގަކޮށް އިދިކޮުޅ ، . އެހެންވީމާއެަބވޭ މަގުމަތީގަިއ ުއޅެން އުނަދގޫ 

ތައްތަކާ އެްއގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް ޢަމަލުތައް ލަން މި ބިލާ އެއްގޮތަށް މި ބިލުގައި މިހިރަ ކަންފަރާތްތަކަށް ގޮވާ

ނޑުމެންެގ ފަރާތަކުން މިهللا ކުރިއަށް ގެންަދވާށޭ.  ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައެއް  އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ން ވެސް މިއީ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް. މި ކަންތައްތަކަށް އެންމެ، ވެސް ނޯންނާނެ. ނުވެސް ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ

ހިތްވަރުދޭން އެބަޖެހޭ އެއްބާުރލުންދޭންޖެހޭ. ވައްކަންކުރުމަީކ އެއީ ކޮްށގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަްނ هللا ރާއްޖޭގެ ަޚޒާނާ އެއްކޮްށ ދޮވެލި. ައޅުަގނޑުމެން މިދަނީ އެ މަްއސަލަތައް ބަލަމުން.  މި

ކާުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަގަށް ޮގވާއިރު މިހާތަނަށް ނެތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބަލާނަން. މިއަދުގެ ސަރު

ބެހޭގޮތުން އެްއވެްސ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓެއް ނެރެފަ. ެއްއވެްސ ސަރުކާރުެގ ދައުލަުތގައި މި މަޖިލީހުން ނިންމައިގެން 

ްއވެސް ކަހަލަ ކުށެްއ ސާބިތުކޮށް ނޫނީ ރިޕޯޓެއް ގޮތުން އެ މަނިކުފާނާ ބެހޭ އުފައްދާފަިއވާ މުއަްއސަސާައުކން ނެތް އެ

ނުޑމެން މި ދައްކަނީ ރިޕޯޓުތަްއ  އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހެނީ އެ، ނެރެފައެއް. އެހެންވީމާ ިހސާބަށް ދިޔައިމަ. އަުޅގަ

މިކަމަށް ، ވީމާ މި މަޖިލީހުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކުން ރިޕޯޓުތައް ނެރެފައިވާ ވާހަކަ. އެހެން ،ނެރެފައި

ލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަން ގޮވައިަލން. ދިވެހިރާއްޖެ ފަސާދަނުކުރުމަށް ގޮވާއަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކޮށް މި ކަންކަން ހުއްޓާ

ނޑާނުލުމަށް ގޮވާއިޤް ލަްނ ލަން މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއއްބަިއވަންތަކަން ނަގާތިޞާދު ފު

ނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކުރު . ރި ރައީސްލަން. ިއްއޒަތްތެގޮވާ އަޅުަގނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ އަުޅގަ

ގޮތުން ފާޅުކުަރއްާވ  އަދި މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި މި ބިާލ ބެހޭ .ދަންނަވަން

މިޓީ މަރުޙަލާގައި ިއތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އިތުރަްށ ޝުޢޫރަށް ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިމ ބިލު ކޮ

ނުޑ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ހުރިއްޔާ ރަނގަޅުކޮށް އެންމެން އެއްބާރުލަިއގެން މި ކަންތައް ނިންމާ ލުމަކީ އަޅުގަ

ކާރުން މި ބިުލ ވެސް އެދޭ ކަެމއް. ސަރުކާުރން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ސަރު 

 ފޮނުއްވައިެދްއވީތީވެ ސަުރކާރަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ  އާދެ، މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މަްއޗަްނގޮޅީ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް.  އަޙްމަދުދީދީއަށް. އެއަށްފަހު  ައޅުގަ
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 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓގެ ިބލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ މާފަންނު

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިތާ ުކރިން ވެސް ފާހަގަކުެރވުނުހެން މިއީ ކިހާވަެރއްގެ ސިޔާީސ  އަސްމާ ރަޝީދަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސުވާުލއުފެދޭ. އެހެން މި ދަންނަވާ ލަންޖެހުނީ އެންމެ ޢަޒުމެއް ޮއވެގެން ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްތޯ ެއއީ އަުޅގަ

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ބިލޭ ބުނަން ވެސް ލަދުން ުއޅޭހެން  ؛ން މި ބިލުގެ ނަންފުރަތަމައިނު

ނުވަަތ  ،އޮތީ. އިނިގރޭސި ބަހުން މީހުންނަށް އޮޅޭނޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ަބއި ވެސް ގެންނަން ނުކެރިފައި މި ހީވޭ. އެ

 ލަ ގޮތަކަށް ޖެންޑަރ ީއކުއަލިީޓ އެީއ ފާޑެްއގެ ކޮންސެޕްޓެއް އާއްމު އެހާ ބޮޑަްށ ނުދަންނަ މީހުންނަށް ނޭނގިދާނެ ކަހަ

ނުވަތަ ޢިްލމީ ފެންވަރުގައި ދައްކާ ވާަހކަެއއްހެން ދައްކަިއގެންނެއް  ،ކަމަށް ހަދައިގެން ކޮންސެޕްުޗއަލް ވާހަކަެއއް

އަންހެނުންނާިއ  ،މިކަމެއް ހަމަޔަކަށް ނޭޅޭނެ. ހަމަޔަކަށް އަުޅވަން ބޭނުމިއްޔާ ސިާޔސީ ޢަޒުމު ެއގޮތަށް ހުރެ

ފިރިހެނުންނާ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ވާހަކަކަން މި ދައްކަނީ އެންެމ އާއްމު މީހާއަށް ވެސް އެނގޭނެ ގޮތަށް ބިލުގައި ވެސް 

ނޑުެމން މިތާ މިއަދު މި އިނީ މި  ،ނަން ބަދަލުކޮށް އަދި ސިާޔސީ ޢަޒުމާ އެީކގައި ިމކަން ެއބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ފަހަރަށް ހިތަށްއަރާ މިއީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ  ދެކެވޭ ވާހަކަތައް. ަދއްާކއިރު ބަެއއް ން މިތާ މިލައަުޑއަހާ

ބާއޭ. އެހެން މި ދަންނަވަީނ ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސް ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަމެއް  އުޅުްއވަންޖެހޭ އުުޅއްާވ ބިލެއް 

އޮތީ ން އެބަ ވިދާޅުޭވ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށްތޯ މި ބިލު އެބަހުރިކަން ސަރުކާރުން މެންބަރުން ތެދުވެވަޑަިއގެ

ނޑުމެން  ވެސް އެބަ ބައްަލވަންޖެހޭ ކަމަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ. މިހެން އެތައް ވާަހކަތަކެއް ަދއްަކވަމުންދާއިރު އަުޅގަ

 ،ތެދުވެވަަޑިއގެން ވިދާުޅވީ ންޓްރީ ލީޑަރު ހިތަށްއަރާ މިއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލެއްތޯ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެ

އުޅޭ ވާހަކަައކީ  ލެވުނީހޭ. ދަންނަވަން މިއިތަނަށް ހުށަހަޅަ މިކަހަލަ ބިލެއް މާރިޔާމެންނަށް ވެސް ތަރުޖަމާކޮށްލާފައި މި

ރާއްޖޭގަިއ ކަންކަން ހުރި ގޮތް ބަލާފައި އެ ކަންކަމަްށ  ުނވަތަ މި ،އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާެއްއގެ ާވހަކަތޯ މި ދައްކަނީ

ރާއްޖޭަގއި ގަބޫލުކުރެިވގެން  ރާއްޖެއަށް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތްކަން މި ކޮށްގެން މިބޭސް

އެނޫން ގޮތަކަްށ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް އަންހެނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަަޅއިގެން އުޅޭ ބިެލއްތޯ ެއީއ 

 ،ހަލަ ދިރާސާތަކެއް އޮެވގެން މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ބިލެއް ކަމަށް ވާނަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާުލއުެފދޭ ކަމަކީ. މިކަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން ެއ ބޭފުޅުންެގ ާޕލިމެ ހަމަގައިމު  ހެންވާހަކަ ދަންނަވާ ންޓްރީ ލީޑަރު ތެދުެވވަަޑިއގެން އެ ވެސް އަުޅގަ

ހުރިހާ ދުވަހު ވެސް މިހެްނ  ތް އޮ މި .ހޭނޫންްސ ވުނީއިލެމިތަނަށް ހަމަ މިހެން ޓްރާންސްލޭޓްކޮށްލާފައި ބިެލއް ހުށަހަޅަ

ގޮތަކަށް މާ  މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ވާހަކަފުޅު ހުންނާނީ. މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު .ތިމަންނާމެން ތާއީދުކުރީމުހޭ، އޮތީހޭ

ނޑު ފެނިގެން މި އްެކވުނީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށްއެީކގައި މިކަމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ މެްނ ދަނީ އަޅުގަ

 ކަށް ވަންޏާ ފިރިހެން ވާންޖެހޭނޭލީޑަރަ  .ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިތާ ހަމަ ކުރިން ވެްސ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ
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ަވޑަިއގަންނަަވއިގެްނ ކަމުަގއި ދެކެ ލީޑަރުންނަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ގޮތުަގިއ ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ،ވިދާޅުވެ 

ލީހުގައި އަންހެން މެންބަރުންނާ ހިނގައްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ މި މަޖިނިގެންފެ ތަން ވެސް  ދަްއކަވާވާހަކަފުޅު

ންމެ ދުވަހަކު ޕީ.ޕީ.އެމް ކިތަ ،ކުރާ ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެނޭދޭތެރޭގައި ކަން

މެންބަރު ލޮލުފުޅުން  ހަމައެކަނި އަންހެންއެ ބޭފުޅުންގެ  ދަލުވުން ނިމިގެން މިތާ އިންނަވާންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްޕާލިމެ

ނުޑމެން ގާތަށް ވަޑަިއގަންނަވާކަރުނަ ބާލު އަދި އެ ބޭފުޅާ  ،ތަން އެ ބޭފުޅާއާ ދޭތެރެ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އްަވއި އަުޅގަ

ންގެ ލޯ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކ އެ ބޭފުޅާއަށް ދެއްެކވުމުގެ ުފރުޞަތު ޕާޓީ ތެރެއިން ނުލިބޭތީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެ

ލަތު ބާއްަވއިގެން މިތަނަށް ގެނެްސ ބިލެއްގެ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ހާނަ ކަންކަން. ވީމާ، މިގޮތަށް މި ކުރިމަތީގައި ފެން

ނޑަްށ އުޅެނީ ކަން ރަނގަޅުކުރާށޭ ިކޔަިއގެނެއް ިމ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބޭނުންތެރި  ތިމަންނާމެން މި ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ސިޔާސީ އެހީތެރިކަން ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މި ނގޭ އަންހެނުންގެ ވެސް އެ

އްބަަވއިގެން އެ ބަޣާވާުތެގ ިއސް ސަފުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ތި ރީަގއި ބޮޑު ބަޣާވާތެްއ ކުރީމާވަރު ފެބު 7ރާއްޖޭަގއި 

ެވސް ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭފުޅުން  ވަްސވަރު ހަމަަގއިމުދު ތަން އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު. އެ ލުވެރިން ފަހަތަށް ޖައްސާލި ހުއަ

އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިއަށް މިހެން.  .ވިަޔސް ބުނަމުންދިޔައީ އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީަގއި

ބާރު ރަްއޔިތުންެގ  ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ވިސްަނާވކަށް ނެތް. އެ ބޭފުޅުން ނުކުމެވަަޑއިގަތީ ޤައުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުންގެ

މިހެން އަންހެނުްނ ، އި ދަރިންނަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާއެ ބޭފުޅުްނގެ ދަރިންނާ ،އަތްމައްޗަްށ ގެަނއުމަށް ޓަަކއި

ިވއްޔާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަިއ، މެނިފެސްޓޯ ވިއްަކއި،  ނުކުމެގެން މި މަސައްކަތްތަްއ ކުރޭ. އިންތިޚާބެްއގެ ތެރޭަގއި

ނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ފެންނަ  ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ބުރަ މަސައްކަތް ވޯޓު ހޯދުމުގެ އެންމެ ައންހެނުން. މިއީ އަޅުގަ

ތިމަންނާމެން ދެން އަންނަ  ،ހިނގަނީ. ވީމާ، އަންހެނުން ރުއްސާލަން ގައި ެވސް އެކަން ެއގޮތަށްތަނެއް. ހުރިހާ ތަނެއް

އެހެން ބުނަންވެގެން  ،ތަނަށް ގެންނާނީ ޓީ ތެރެއިން މިފަހަރަކު ހަމައެކަނި އެންމެ މެންބަރެއް ނޫނޭ ތިމަންނާމެން ޕާ

މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ، ނަމަ ނުންނަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްދޭ އެކީަގއި އަންހެ އެކަން ނުކޮށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާމިހެން 

ން ކޮމިޓީއަކުްނ މިތާ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިެބގެން އެންެމ ފުރަތަމައިނު !ކަންކަން ކުރާތަން ފެންނާނެ. ދަންނަވަންތޯ

އަންހެނަކަށް ޯގނާކުރީމާ އެ ކަންތައްތައް ެވސް ބަލައި ނިންމީމާ އެންމެ  ގެސަރވިްސގެ ކޮމިޝަން ބަލަން ސިވިލް

ފަހުން ކޯޓުތަކަށް ގެންގޮސްެގން ވެސް އޭނާ އެ މަޤާމުގަިއ އިނދެވޭނެ ގޮތްގޮތް ހަދައިީދގެން މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަުރ 

ނޑުމެތަން  ކަންތައްތަެކއް ކުރި އިތުރަށް ނިމިގެންދިޔަ އާޚިރުގައި އޭނާ ރާއްޖެއިްނ ންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އަދި އޭގެ އަޅުގަ

ން ކުރެްއވީމާ ދެން އެތާ ތިބޭ އެހެން އަންހެބޭފުޅަކަށް އެ ބޭފުޅާ ޢައްޔަން ބޭރުގައި ަވޒީފާެއްއގައި ހުންނަވާ އިސް

ނޑުމެން އެބަ މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްަތކާ ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމން މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރަން ވިސްނާ ޭދތެރޭގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން އީކުއަލިޓީސް ކޮ ކޮންމެ ބިލެއް އަންނައިރު  ؟މިޝަެނއް މީގެ ދަށުން ނަހަދަންވީބޭނުމިއްޔާ ކީްއވެތޯ އަުޅގަ

އް ކޮމިޝަނަރެ  ކޮމިޝަނެއް ވެސް ހަދާ. ދުިނޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި ެވސް ީއކުއަލިޓީްސ ކޮމިޝަން ހުރޭ. އީުކއަލިޓީ
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މިކަހަލަ ކޮމިޝަންތައް ހަދައިެގން ތިބޭ މީހުން އަންހެނުންނޭ  ،ހުރޭ. އެހެންވިޔަސް މި ދަންނަވާހެން އެ ތިބޭ މީހުން

މޯޓޯއޭ ކިޔަިއގެްނ ން ރައިޓް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ސޫުކޑަކުދިންނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކީމަ ހިއުމަ ،ކިޔަިއގެން

. ވީމާ، ިމގޮތަށް ކަން ކުަރން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ކޯޓުތަކަށް ދަމާތަން ފެނުނީ

ނުޑ  މި ފެންނަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަުދެވސް  ނޑު މިދިޔަ ދައުރުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ހަވީރު ނޫހާިއ ދިއިށް ފުރައްާސރަކޮށްގެން ކަން ހިނގަ ސުވާލުކުރިން. ީޓވީ މޯލްޑިްވސްގައި އަންހެނަކަ

ނޑު ބޭނުްނވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ މި ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަަވިއގެން  އެތައް ނޫހެްއގައި ވާހަކަަދއްާކފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

މަނިކުފާނު އަުޅަގނޑަށް، އަްލއުސްާތޛު އަިނލް ޖަވާބު ދެއްވާފައި އޮތީ  ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ވދާުޅވަން. އެ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  !ވާުލވެ ހުންނަ މީހާއޭ. ތިމަންނާއަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރެއް ނޫނޭ. ބައްލަވާހަކަމާ ތިމަންނާއަކީ އެ 

މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަަވިއގެްނ  ،ނަމަ ތެރެއިން ބަޔާން ދެއްވޭނެ އެތައް ގޮތެއް ޮއވެއޭ. އިޚުާލޞްތެރިކަމެއް ހުރި

ގޮުތގެ ާވހަކަފުޅު ވެސް ވިދާޅުެވއްޖަިއސް. އެހެންނަމަވެސް، ބޮލުން  މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި އެ ބޭފުޅާ ކަން ކުރައްވާނެ

އަކަށް އަުރއްަވިއ އާއްވާަފއި އެންމެ ކުޑަެވެގން މީޑިަލއްވާަފއި ފައިލްކޮށްލައިޖައްސަވަ ،ެއއްފަރާތަށް ،ނައްޓާލަްއވާފައި

ްނ ތިބެގެން ދުުރގައި ތިެބގެްނ ގޮތުްނ ބަސްފުޅެއް ވިދާުޅވީކީ ނޫން. ވީމާ، މިއަުދ މިގޮތަށް ލަދު ބެހޭ ވެސް މިއާ 

ޅޭ ވާހަަކިއގެ ބަސް ވެސް ބުނަންނުކެރޭ ހަމަހަމަކުރަން އު ލިޓީޭއ ކިޔާަފިއ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާޖެންޑަރ އީުކއަ

ެއީކ  މީހުންނަށް ގޮތް ަދއްކަން އުޅުމުެގ ބަދަލުގަިއ އިޚުލާޞްތެރިކަމާލު ބިލެއް ހުށަހަޅަިއގެން މިތާގަިއ ހަމައެކަނި ބޭރުހާ

ވެސް އަންހެނުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެބަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ަގއި މި ފްލޯރގައި ދެއްކިއްޖެ ކުރީަގއި ޖުޑިޝަރީަގއި ވެްސ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި އަންހެން މިތާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނގޭ މި މަޖިލީހުގަިއ ދިޔަ ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެން ކުރެިވގެންދޭތެރޭގައި ކަ އެ އަންހެން ބޭފުުޅންނާ .ބޭފުޅުން

ނޑުމޭ އޮންނަނީ ވައްކަުމގެ ކިން. ޭއގަެއއް ނުބުނޭ ވައްކަންކުރީމަ އަތް ޤޫބާތުގެ ވާހަކަ ެވސް ދެއްޢުޤާނޫނުލް ކެ

ނޑު މި ދަންނަ  ނޑަން ވަނީކީޢުޤޫބާތަކަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ ވިދާުޅވި އަެޑއް ނީވޭ. ކޮްނމެހެން އަޅުގަ ޖެހެއެކޭ އަތްކަ

 ،ހަމަކުރާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ  ލު މިއަދު ައންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާހާވޭ ދެކެހެންވިޔަސް އެ ވާަހކަ ނުނޫން. އެ

ހަމަހަމަކުރުމުގެ ވާހަކަ ެދއްީކމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުެގ ާވހަކަ އަންނާތީ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހެނީ. 

ހުރިހާ  އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ޒާުތގައި ުއސޫލުތައް ގެންުގޅެން ބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެން ޝަރީޢާގެ

ފަހަރު އަންހެނާއަށް  ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ. އެަކމަކު، ހަމައެކަނި އަންހެނެކޭ ބުނާ ކަމެއްަގއި ވެސް ެއކަމާ

ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއީއ  ޓަކައި މިކަން  ދިނުމަށް ޓަކައި އަންހެނުންގެ ކަންކަން އެިކ ގޮްތޮގތަށް ހެދުމަށްދަބުއަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އިޚުލާޞްތެރިކަން ނެތްކަން ފެންނަވަރޭހިތާމަ މަ މުދަލުން އަންހެނުންނަށް ވަރިވީ ،ހުރި ކަމެއް. އަޅުގަ

ށް ގައި ވާހަަކދައްކާފައި އެ ގާނޫނު ކޮމިީޓއަށް ދިޔައިމާ ކިހާވަަރކަބައެއް ލިބެންޖެހޭނޭ ކިޔަިއެގން ގާނޫނެއް މިތާ

ަގއި އާއްމު ޖަލްސާައށް ނުކުމެވަޑަިއގެން އެ ބިލު ތޯއޭ ޕީ.ޕީ.އެމްމަވިސްުނންފުޅުގައި މިކަން ނެތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ރެއްވުނުތޯ ނޫންތޯ ވެްސ ކު ގުދީ ސްނީ. އެ ބިލު ތަކަމަށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވެ މަނިކުފާނު ތަޞްދީޤުކުެރއްވި  އެ

ލިހެން ސިޔާސީ ޢަޒުމު ކުރީގައި ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ، މާލުވުން. ީވމާހުތެރޭގައި އިދޭ ނީ އަންހެނުންނާނުލެްއވުއިބައްލަވަ 

 ލަިއގެން އިންތިޚާބުކުރަނީ ވެސް އަންހެނުންވޯޓު ،ކަަމށް ދެކި ގެ މީހުން 2/1ރާއްޖޭގެ  އަންހެނުންނަކީ ވެސް މި  ،އޮވެ 

ދިނުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ގެންނަަވިއގެން އެަކްނ  ދޭންޖެހޭ މަޤާމު އަންހެނުންނަށް ގަބޫލުކޮްށގެން އަންހެނުންނަށްކަމަށް 

ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  .ބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ނުލިޭބނެއަންހެނުންނަށް އެ ލި  ،ނަމަ ކުރަްއވައިފި ކަމުަގއި ނުވާ 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތް  ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ލަން. އަދި މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަވރަށް ބޮޑަ

އެުކ  ޝީދަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަ

ނޑު ބެހޭ  ލާލަން. އާެދ، މި ޖެންަޑރ އީުކއަލިޓީ ބިއަޅުަގނުޑ ޝުކުުރ ދަންނަވާ މެްނ ގޮތުން އަުޅގަ

ސަރުކާރަްށ  ،ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާދަވެރިްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ

ހުއްޓޭ ވިދާޅުާވީތ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން މި ބިލުގައި ބައެއް ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އެބަ

ނޑުމެން މިއުޅޭ. އާެދ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުެވގެން އެބަ ތަނަށް  ލަން އޮީތ އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ހޮވާފައި އިންތިޚާުބކޮށްފައި ފޮނުވާފައި މި ތިބީީކ ސަރުކާރުން ހަމަ ފޮނުވާހާ ހުރިހާ ގޮތަކަށް އެ އޮތް 

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާާލއި ަމޝްވަރާ ވެސް އެއަށް ަލއިގެ ނޑުގޮތަކަށް ނިންމައިލާކަށް ނޫން. އަުޅގަ މެންނަށް ފެންނަ ްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކުިރއަށްގެނެްސގެން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަގޮތަކަށް ބަދަލު ތަނަށް  ގެންދަްނ އަޅުގަ

ނ ،މި ތިބީ. އެހެންނަމަ  އްސައައި  ވަރަްށ ، . އެހެްނވީމާނުޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގައިޑުމެން މިތަނަށް އައިސް ތިބޭކަށްއަުޅގަ

ލުމަށް ޓަަކއި ކުރެވޭ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ނަށް މިކަން އޮންނަ ގޮތް އޮޅުވާރައްޔިތުން ބޮޑަށް

 17 ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ މި ބޭފުޅުން މިހާ ބޮޑަށް ޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓގެ ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރު އޭރުަގިއ ހޮވި ،ްނ ބާއްވަން ތައްޔާުރވެރައިމަރީެއއް އެމް.ޑީ.ޕީރާގެ ޕްވަނަ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއި

ރަީއސް ނަޝީދު އެ ޕްރައިމަރީ  ޮއްއވާވެަފއި  ގަިޑއިރަށް 8ވާދަކުރެްއވި އަންހެން ބޭކަނބަލެއްގެ ޕްަރއިމަރީއަށް  ޖާބިރާ

ކޮން ގޮަތކުންތޯ މި ބޭފުޅުންނަށް އީކުއަލިޓީ މާނަ މި ؟ ކީޅުން މި ދައްކާ އީކުއަލިީޓއަކެންސަލްކުރެްއވީ. މިއީތޯ މި ބޭފު
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ނުޑ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު ކުރެވެނީ އަޅު  ނޑު ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ގަ ން ގެ ެމންބަރުން ދެން އެމް.ޑީ.ޕީއުފެދޭ. ައޅުގަ

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް އުއްމީުދކުރަ ވާހަކަދަްއކަާވ މެންބަރަކު މިައށް ޖަވާބު ދެްއވާނެ ނޑުމެން ން. އާދެ، އަޅު ކަމަށް އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގަ  ދަްއކާލަން މިޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ިއ އުޅެނީ ވަރަށް މުހިްއމު ވާހަކަތަކެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެން  އަންހެނުންނާއި ؛ހަމަހަމަކަން މި ދައްކަނީ. ޙަޤީޤަތަީކ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ށް އައިއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ މި ބޭފުޅުންނަށް މި ލިބިލެއްވިއަމަމިއަދާ ހަ

 ކަމެއްތޯދިނުމަށް ޓަކައި ކުެރއްވީ. ކޮން ކަމެއްތޯއޭ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިފުރުޞަތުގައި މި ބޭފުޅުން ކޮން

ކަމެއްތޯ މި ބޭފުޅުންނަށް އަހަރާއި ބަިއ. ކޮން ފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިލެއްިވއޭ ދެދިަޔއީ. މި ބޭމި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވިގެން

ނޑުމެންނާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި  ށް މި ޖީލުތައް އަހަމަ ކޮށްދެވުނީ. އަުޅގަ

ކުރެވޭ. އަންހެނުންނަށް ލައްކަ ގިަނ ައއިއިުރގައި އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީއެއް އެބަ އިންތިޚާބުށް އައަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ

ގައި އަޑަށް ބާރުލާަފއި ރާއްޖޭަގއި ތިއްެބވި އަންހެން ައއީ. ދެން މިތާ ޤައުުމގަިއ ދެވެމުން މި ފުރުޞަތުތައް މި

ގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ކުޅޭކަށެްއ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މިތާ ދައްކާކަށްނުޖެހޭ. މިއީ ދެ ޖިންސްހިތްތަކާ  ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެން. ހުސް އަންހެން  ރހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. ޖެންޑަވާ އީުކއެލިޓީ ބިެލއްގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އަުޅގަ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ބޭކަނބަލުންގެ ވާހަަކއެއް ނޫްނ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ

ެއްއގެ ޖަޒުބާުތގަިއ ޖަްއސައިގެްނ ެއ ބަޔަުކ ައޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ނަފްރަތުކަން މި މުޅި އެތި އޮުޅވާލުމަށް ޓަަކއި ބަ

އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މި ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން މި ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން މި ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ތި ބޭފުޅުްނގެ ތެރިކަމެއް ޮއތިއްޔާ ތި ބޭފުޅުްނގެ ވެްސ ވެސް އިޚްލާޞް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ެވސް ތި ބޭފުޅުން ފުރުޞަތުތައް ދެއްވާށޭ  އިރީތަކުގަިއމަކޮންޓްރިބިއުޝަން މިކަމަށް ދެއްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްރަ

ވާޭށ ދާން ދެއްވެސް ކުރިއަށްސަފުގަިއ . ޕާޓީގެ ިއސް ކުރިއަށްދިއުމުގެ އިގަޅުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަންމަތީއަންހެން ބޭފު

ސަރުކާަރކަށް މި  އަބަދުއިުރޞަތުތައް ނުދެްއވާ ހަމަ އަަބދާއަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުތައް. ީކއްެވގެންތޯ އެ ފު

ނޑު ހަަމ އިލްތިމާސްކުރަން ހުރިހާ  ؟ކަންކަން އަުޅވަމުން ގެންަދވަންވީ އެހެން ނަހައްދަވަްނވީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުެމން  ވެްސ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވުޒާރާަތކުން އެންމެ މުހިއްމު  އިސައްކަތްތަެކއް ކުާރއިުރގައި ީމގަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގެކަމެއް ނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަކެއް ހެދުމެއް ނޫން މުހިއްމީކީ. މި ކަންކަން،  މެންގޮތުަގއި އަުޅގަ މި ދެކެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމުހިއްމު އެންމެން  ން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަާމ ކަމަކަށް ވެގެން އަންނާނީ އަޅުގަ

ނޑިތަެކްއ  އެކު ކަމެއް ކުރަން ރަނަގޅު ނިޔަތުގައި ނިކުެމގެން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ނޑުދަ އުޅޭ ލަ

ނުޑމެން މިފަދަ  ގާނޫނުތައް  ހަދާފަހާސިލު ވެސް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ  ކިތަންމެ ބައިވަރެއް އިނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ގިންތިއަކުން ައޅުަގނޑުމެްނ  ،ންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެްއގެ ހުރިހާ ފަންތިއަކުންގެ

ހަމައެކަނި ިމއިން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގިއ ، ހީތެރިކަން ދެްއވަން. އެހެންވީމާއެ ،ޖެހޭނެ މިއަށް އެއްބާރުލުން
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މިކަންކަމެއް ނިމިގެްނ  ވާހަކަތަެކއް ދައްކާަލިއގެން ރުމަށް ޓަކައިއަޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކު

ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން މިހެން ހުށަހެޅިގެން  ޞައްކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. ވަކިން ޚާ އަންނާނެ

ކޮންމެހެން އަންހެން ވެސް މި ދައްކަނީ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ.  އަންނަ ބިލެއްގައި ައޅުަގނުޑމެން މުޅިން 

ނާނެ ހަމަހަމަކަން ގެން ؛ުއޅެނީ މި ނަށްއުެޅނީ. އަޅުަގނޑުމެން މުހިއްމުެވގެން މި އިޅުންގެ ވާހަކަަތކެއް ނޫން މީގަބޭފު

ނޑުމެން ނޑުމެން ދަްއކަން މި ޖެހެނީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުނީދައްކަމި  ވާހަކަތައް އަުޅގަ ންތަކެއް ނެތި ކަންކަން . އަުޅގަ

ެދވޭތޯ ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮުތގެ ވާހަަކ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަަމހަމަ ބައެއްެގ ގޮތު ގެންކުރިއަށް 

މުޅި މަފްހޫމު އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ބަޔަކު ، މަސައްކަްތުކރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން

ނުވާނެ. މިހެން ފުރުޞަތު ދެވިގެން މަށްކަ މިެތރި ރައީސް. މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް އިްއޒަތް

ކުރަނިވި ކަންތައްތަެކއް. ހެވާއި ލާބަޔަށް މަންފާއަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަބަދު ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު 

ނޑުެމންނަށް ކަންކަން  ނެގޭނީގަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އަ ދުނިޔޭަގއި ކަންކަން ބެލޭނީ  ،ބޫލުކުރަން އަުޅގަ

މި ބޭފުޅުން ، ނަމޫނާއަކަށް ބެލޭ ޑިމޮކްރަސީރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަރާފައި އޮތް ޤައުމުތަކުްނ އިްއޒަތްތެ

ނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ގަމި  ބޫލުކުރާ ޑިމޮކްރަީސ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަންަކން ކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ަކއެއް ވެްސ، ފަާސދައިގެ ވާހަކަެއއް  ވެސް ަހމަ މުޅިންވެސް މި ބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮރަޕްަޝނުގެ ވާހަ

ކުރަމުން އަންނަނީ. ކަންކަން ޖަހަން މަސައްކަތް  ކުރި އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް ކަމަށް ހަދާފައި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ބޮލަށް

ތަން  ސިންގާ ޚިޔާނާތެއް ވެފައި އޮތްޑުބިލިޔަންގެ ޚިޔާނާތެއް. ބޮ 4ނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން އެބަ ފެ

މިއަދުގެ ޚިޔާނާްތ  ؛އުޅޭ ފެނޭ. ކިހިނެއްތޯ އެ ވާހަކަ ނުދަްއާކ ހަމައެކަނި މިއަދުގަ ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ޝައްކުކުރެވޭ   ؛ބައިވެިރާވ ފަރާތްތައް އިސްނަގަިއގެން އެކަުމގެ ޚިޔާނާތުގަ އޮތީމަ މި ސަރުކާރުން އެކަމަށް އި

 އިމިއަދު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކީްއެވގެންތޯ މިހާ ޮބޑަކަށް ަރއްޔިތުން ދަުލގަ އި ފަރާތްތައް ެއ ތިބީ ހަްއޔަުރގަ

ނުޑމެ؛ މިހާ ބޮޑަކަށް ަރްއޔިތުންނަށް ،ޖައްސަން ން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮުޑ އިންސަލްޓުކުރުްނ މިއަށް މި ކިޔަނީ އަުޅގަ

މި ދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުން ިމ ފަކުން މި ކަންތައްަތއް ކުރަމުން ސާބޭއިން

ނޑުމެން މީގެކުީރގައި އެމް. މިއަދު ކަންކަމަށް ގޮވާަލއި  ވެސް މި އިދިކޮޅަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޑީ.ޕީއާދަނީ. އަޅުގަ

ތަްނ  ތިބޭ ވެގެން ނިކުމެ ޅަކަށްދޮންނަމެޝިނަކަށް ވަދެގެން ރީއްޗަށް ހުދު ފޮތިކޮ ށްކުއްލިައކަށް ޭއގެތެެރއަ

މިއީ އިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ހުރެގެން ކުރެވޭ މަސައްކަެތއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ، ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަ 

ނޑުމެން ދަނީ. އަޅު ރައީސް. ރަްއޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް މިއަދު މިކަމާ ވިސްނާ. އޭގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފެންނަމުން މި ގަ

ލީމަ ީމގެ ކުރިން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ހަމަ އިންތިހާއަްށ އިދޫ ކަހަލަ ބޮޑެތި ރަށްރަަށށް އަރަތިނަ ،ލީމައިރަށްރަށަށް އަރަ  ބޮޑެތި

ނޑުމެންނާ އެްއކޮށް ލެނބިފަ ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިއަދު އަޅުގަ މި ރަށްރަށް  އިސަޕޯޓު އޮތް ރަށްރަށުގެ ވާހަަކ އަޅުގަ

ނަނީ ސަރުކާރާ ދިމާއަށް ލެނބެމުން. މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ މިއަދު ވިސްާނ މިހިރީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ މި އަން
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މިހެން އަންނަ ކޮންމެ ބިލަކަށް ބޮޑު ސިޔާސީ މަޤްޞަުދތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި ، ރައްޔިތުން އެބަ. އެހެންވީމާ

 ނޑު  ހަމަ...އަުޅގަ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ ތަން މި ފެންނަނީ ވާހަކަތަެކއް ދައްކަމުންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  3ލޫފަށް ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ެއ ރަށްަރށުގެ ރަްއޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ، ތުލަހާއީސް. ާރއްޖޭގެ އެިކ ރަށްރަށުގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގަިއ ހުންނެވި ޢަބްދު ގޮތެއް ހަމަގައިމު ފިކުރު ހުރި ޔާމީން هللا ވެސް އަުޅގަ

ންނަވާނެހެން. ނޫންނަމަ އަދި އެ މަނިކުފާނު އަރިުހގަިއ ދަތުރުކުރައްާވ ބޭބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ން އަްށ ވަޑަިއގެން ހަމައެކަނި ބަނދަރުމަތީ އުޅުއްވާަފއި ރަށުވެސް އެ ވިދާުޅވި ރަށް ތިނަދޫ ފަހުން އެއީ އެންމެ

ުތގަިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބަނދަރުމަތިން ފެންނަ މަންޒަރެއް އެކަނި ޙަޤީޤަ، ފައިބާވަަޑިއގަތީ. އެހެންވީމާ

 ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށޭ އަދި މި ތަނުގައި މި ،ރުލާފައި ވިދާޅުވެއްޖެދަނީ. ދެން ވަރަށް ބާސިފަކުރެިވގެން

ކަންކަން ކުރާނީ. ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަަކށް ނޫނޭ. އެއީ ހަމަ އަމިއްަލފުޅަށް، އަމިއްަލއަށް ކުރެޭވ 

ަނވާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމަ ށް ނިްސބަތްވަަޑއިގަންތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަ މަލާމާތް އިނގޭތޯ. ެއއީ ހަމަ މި

، ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ބޭނުންފުޅުވާ ވެސް ދައްަކވަންޖެހޭނީ ހަމަ ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ވެސް ދެްއވަންޖެހޭނީ، ާވހަކަ ވޯޓު

މަށް ވާނަމަ ކަ މަަސއްކަތްކުެރވޭ އި،ފިކުރެްއގަ  އި،އަމިއްލަ ވިސްުނމެއްގަ  ،ތިމަންނަމެންގެ މާ އަމިއްލަ ގޮތްތަކަކަށް 

ސްކުރުމަށް ހުބަ އިތަނުގަ ވެސް މި ހަމަގައިމުއި ކުއްލި މަްއސަލައިގަ  ،ވެސް މިތަނަށް އެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މިއަދު

ހަގަކުެރްއވިހެން، ވެސް ފާ މިތާ ބަެއއް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޓަކައި ފުރުޞަތު ހުުޅވާލީސް. އާދެ! ދެންމެގަ

ނޫންނަމަ ބޭނުންފުޅަކީ މިކަން މިގޮތަށް  ،ތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅަކީިއއްޒަ ؛އަސްމާ ރަޝީދު

ނޑަށް  އޮތުން ނޑާ އެކީ ބޫލުކުރެވޭ އިނގޭތޯ. ގަ ކަމަށް އަުޅގަ ހެން މަަސއްަކތްކޮށްފައި ހުރީމަ. އެކަމަުކ، ަގއި އެއަުޅގަ

ށް ދެންމެ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އެ ފާހަގަކުރެއްީވ އަސްމާ ރަޝީދާ  ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތް ުކޑަކުަޑކޮ

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި ޕީ.ޖީދެއްތޯ. އަޅު   އިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިހުރިއިރުގަ  އިއަުޅަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގަ ؛ ގަ

ނުޑގެ ލޮލުން ދުށުނީމޭ އިނގޭތޯ ައސްމާއްތަ ރުއްވާލި ވަރަށް. ދެން ކޮން  އަންނަ ތަން ކަުރނަ ކިތަންމެ ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ އީކުއެލިީޓެއއްގެ ވާަހކަެއއްތޯ. މިކަން ކުއްިލއަކަށް އައިްސގެން  ރޖެންޑަ ީނ ބޫުލކުރެވެގަމިއުޅޭ ކަމަށް އަުޅގަ

އާއި ކޮމަްނެވލްތު ފަދަ ދިމަދިމާލުން މި އަންނަ ޕްރެޝަރުގެ ތެރެއިން  .އދ ،ދުނިޔޭގެ އެކި ފަާރތްތަކުންމިހާރު ބޭރު

އް ދޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ސިފަކޮްށދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުގައި ކުޑަުކޑަ ދުލެ
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އެ  ،ނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ޤާއޮތް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެބަ

މި ސަރުކާރަކީ އެ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަަކ ދައްކަން އެންމެ ރަނގަޅު . ނުން ކަމަށްއަންހެނުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ހަމަހަމަކަން

ނޑުމެްނގެ ބާރީގެ ފޮޓޯ އި ސަރުކާރެއް ނޫން. އިއްެޔގަ  އަޑުބަރޭ  އެްއ،ޤައުމީ ކުޅުންތެރިއެއް ނަގަިއގެްނ އެހެރީ އަޅުގަ

 10ދުޢާކޮށްގެން  ންޓޭސަން، ހަސަޙަގެން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް. އެއް ަނގައި ލާފަ. ފޮޓޯ ދުވަހަށް ޖަލަށް ތިން

 ؟ޖަލަށްލަނީ އެއްވެސް ކަަމކާ ނުލާ ނަށްތޯ އަނިޔާކޮށްފައި ގެްނގޮސްފދުވަހަށް ޖަލަށް. މުޒާހަރާކޮށްގެން ކިތައް މީހުން

ހުން ފޫހިވީމަ އެ ފިތާލަނީ ޕެޕަރސްޕްރޭ ފުޅިއެއް. މީ ކިތައް އަންހެނުންގެ މޫނުމަްއޗަށްތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ 

ތަނަްށ  އްޤުތަެކއް ަރނގަޅުކޮށް ަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މިޙަެކއް ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް، ޤުތަަޙއް، އެހެންވީމާ

ނޑަށް ފެންނަނީ އައިހުށަހަޅާ ބިލެއް ގޮތަށް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ނޑު ގާތަށް އަންނަނީ ހިނި. މި އަޅުގަ މަ އަުޅގަ

ީއްސ ޔާމީނަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ކަަށވަރުކޮށް އެ ވާހަކަެދއްކުމުެގ ކޮށް ރަޞަ ްއ ގޮތަށް. މި ަސރުކާރަކީ، ޚާއްބޮޑު ޖޯކެ

ތަނުގައި މި ވާހަކަަތއް ދެެކޭވ  އެްއވެސް ކަހަލަ ހައިިސއްޔަެތއް އޮްތ މީހެއް ނޫން. ެއ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ދެން ހަމަ މި

ްށ ރައީސް ޔާމީން ަވގަ ންތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުށް ނިސްބަޅުަގނޑަްށ އެބަ ފެނޭ ޕީ.ޕީ.އެމަކޮންމެ ފަހަރަކު އަ

 ނަންގަަވއިގެން އުޅުްއވާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު   ށް. އިނަތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްނއަރުވަނީ ވިލިމި މިހާރު އަޅުގަ

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙުސ ގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދުނވިލި

ިލޓީގެ ބިލު ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް އީުކއަ ރޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެންޑައްާޔ ިއއްޝުކުރި

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި މާފަންނު މެދު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަސްމާ ރަޝީދަށް ޝުުކރު 

ފަދަ އިޖުތިމާޢީ  މިހާރު ނުދެކޭ ެވސް އިދަންނަވަން. އާދެ! އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ދިވެހި ތާރީޚުގަ

ގޮތުްނ  . ޭއގެތެރެއިން ގާނޫނީދެްއވާފައިށަހަޅުއްވަ ރައްކާތެރިކަެމއް ދިވެހިާރއްޖެައށް ރައީސް ޔާމީން މި ަވނީ ހު

 ރސަރުކާުރން މި ވަނީ މިފަދަ ޖެންޑައެކަންކަން ފުރިހަމަކުރެްއވުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނުގެ އިްސނެންގެވުމުގެ މަތީން 

އޮތީ  މަޖިލީހަށް މި އިބިލެްއ ފަރުމާކުރަްއާވފަ އިމުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަަށއަުޅއްވަ ލިޓީ ހަމަހަމަކަން ޤާއި އީުކއެ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަްއވަން ބޭނުން، ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރައީސް މައުމޫން  ހުށަހަޅުއްވާފަ. ހަމައެއާެއކީ ައޅުގަ

ްއވާފައި ހުރި ައގުހުިރ މާޔަތްކޮށްެދއްވުަމށް ޓަކައި މި ދިވެހި ަޤއުމަށް ކޮށްދެހިންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތައް އަންހެނު

ޝުކުެރއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ  ޞައި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް މި ފުރުޞަތުގަ ތްމިންނަ

ތައް ދިވެހިރާއްޭޖެގ އަންހެންވެރިންނާއި އަދި ފަދަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުން މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގައި ދިެވހި ތާރީޚު ނުދެކޭ
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ެއކިެއިކ ޙައްޤުތައް ބައިނަލްއަްޤވާމީ  އި،ފިރިހެންވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް އެިކއެިކ ސިފަސިފައިގަ 

ން މިއަދު ފަދައި ވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ރިއެރުން ހޯއްދަވަިއދެއްވާފައިފަހު ކު ބައިވެިރވުމަށް  އިމުޢާހަދާތަކުގަ

މި  ،އައި ގޮތުން ރެިވގެންބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ބިލު ފަރުމާކު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ވަރަްށ  ބިލުގައި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ މިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިސް ދައުރުތަކުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

މަސަްއކަތްތަްއ  ގެ އެޖެންޓުންތަުކގެ ގޮުތގައިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަކީ ިމނިސްޓްރީތަކު ،ން ބޭނުންއުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ، ނޫނުން ފަހިކޮށްދެއްާވފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ކުރެްއވުމުގެ ގާނޫނީ ބާރުވެރިަކން މި ގާ ައޅުގަ

ދާއިރު ކައުންސިލްތަކަށް ާބރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ިވެގންހަލާގައި ބިލު ފަރުމާކުރެކޮމިޓީ ަމރު ،ގޮވާލަން ބޭނުން

ގެ ޖިންސް  ކޮށް ދެޞައި މި ބިލަށް އަންހެންވެރިންނާ އަިދ ޚާއްއިތުރުން މި ބިލު ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަްނކޮޅުތަުކގަ 

ކޮމިޓީ އަންހެން  ؛ސޫލުތައްހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރެއްވުމަްށ ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި ަކންކޮޅުތަުކގައި ޤާއިުމކުރާނެ އު 

ދިއުމަކީ ިމ ެކއް މީގެތެޭރަގއި ހަމަޖެހިގެންޢިްއޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބާރުވެިރކުރެޭވނެ އިންތިޒާމުތަފަދަ ތަންތަނާއި އަދި ޖަމު

 ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ،ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންާދނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާަހގަުކރަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ންނާ ހަމައަްށ ފަދަ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެއް ދިވެހި ަދއުލަތުން މިއަދު ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތު ނުދެކޭ

ދާއިރު ދިވެިހ ހަމަ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގަިއ ައންހެންވެރިން ގޭަގއި ތިެބގެން ވަޒީާފއަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ގެނެސްދެްއވަމުން

ނުޑ ކަންބޮުޑެވގެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި، . އެހެންވީމާޤާއިމުކޮށްެދއްާވފަ ވެސް މި ވަނީ އުޭޅ މައްސަަލތަކުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ވާހަކަދެއްކި،  އިވެސް މިއަދު މި ބިލުގަ އެމް.ޑީ.ޕީން އިސްނެންެގިވ ބައެއް މެންބަރުން ،މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން

ަގނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަން. ވެސް އަޅު  ޅަށްކަފުްއވުމުަގއި އެ ެދއްެކިވ ވާހަމި ބިލާ ގުޅިގެން ޚިޔާލުާފޅުކުރެ

ތެރޭަގއި މިގޮތަށް ވަކާލާުތުކރެއްވުމަށް އަންހެންވެރިްނގެ  ހުގެޔިތުންގެ މަޖިލީއެފަދަ ބޭފުޅުން މިއަދު ރައް އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

މޫން ިމ އު. ރައީްސ މަްނގެ އުފެްއދުންތައްމޫއުހަމަޔަޤީނުންވެްސ މިއީ ރަީއސް މަދިއުމަކީ ތުަގއި ތަމްސީލުކުެރިވގެންދާގޮ

ދެކެމުން މި ދަނީ. އަދު ައޅުަގނޑުމެން ސްދެްއވި ރީިތ ޑިމޮކްރަސީާއއި ރީތި އަާސސްތައް މިއީ މިޤައުމަށް ގެނެ

 ،މި ަޤއުމަށް އުފަންވި ބޮޑު ަވއިރަލެއް ގައިހާހިސާބު 2005، 2004ކީ ަފހުގެ ތާރީޚުަގއި އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަ

ނުޑ އެމް.ޑީ.ޕީ ިކޔާ ޖަމާޢަތަކު ން މުޅި މި ޤައުމު ފަސާދަކުރުމުެގ ތެރެއަށް ަވއްޓާލައިފި. ޑިމޮކްަރސީ ނަމުގައި މި ަބިއގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ، ޢާރަކަށް ހަދަިއގެން. އެހެންވީމާއައީ މުޅި ަޤއުމު ފަނާކުރެްއުވމުގެ ޝި މިއަދު އަުޅގަ

ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މި  ބޮޑަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ އަންހެންވެރިންނަށް ވެްސ ފިރިހެންވެރިންނަށް ވެސް އެްނމެ

ރަކާތްުތގަިއ ބަަޔކު ޮގތަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތއް ިހންގުމުގެ ހަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑާޓީ ޕޮލިޓިްކސް ނުވަތަ ހުތުުރވެގެްނވާ

ން އި 2004ވެއްޓިފަ.  ތީއޮ ދަވަޅަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިނދިއުމުަގއި ދިވެހި ތާރީޚުގައި ނުދެކޭ ފަދަ ބޮޑު އައުޅެމުންދާ

ނޑުމެން މި  ދަނިކޮށް. އި ަޤއުމު ކުރިއަށްދަމުންގަ ދަނީ ފަހަތަށް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުފެށިގެން ދިވެހި ތާރީޚު އަުޅގަ

ރިއްޔާ، ރައީްސ ޔާމީން މި ގެންދަވަީނ މި ަޤއުމު ޑާީޓ ޕޮލިޓިކްްސއިން ހޫނަމަވެސް، ިމއަދުެގ ަރއީސުލްޖުމްއެހެން
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އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ޤައުމުގެ އެހެން ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަތުމަށް  މި ޤައުމުގެކިބާކުރަްއވަމުން. އެއް 

 މަހަމަކަން ޤާއިމުކުރެއްވުުމގެ ހަަގނޑު މި އިޝާރާްތކުރަްއވަނީ ުނވާނެ. ައޅުިކ ފަރުދަކަށް ފުރުޞަތުދެވިގެންޓަކައި ވަ

ރީޚުން ފެށިގެންދިަޔ މަންޒަރުތަކެްއގެ ތެރެއިން. ފަހުގެ ތާ ،ބިލެއްގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ސިޔާސީ ހަރަކާްތ ހިންުގމުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ެވސް ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަހުރި.  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

އޮްތ  އެ އެ ވަގުަތކު ،ކާތް ހިންގަމުންދަނީ އެ ބަޔަކަށް ެފނުނުމި ޤައުމުގަިއ މިހާރު ސިޔާސީ ހަރަޢަދާލަތު ޕާޓީން 

ގުިޅގެން  ށް ކުރެވިގެންދިޔަ ޙުކުމަކާމްރާނަޢިޓަކައި. ވަރަށް ފަހުން ޝައިޚް  ގޮތަކަށް އެކި ކަްނކަން ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް

ބޫލުކުެރވިގެންދާނެ ވާހަކަަތެކއް ނޫން އެއީ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ގަހަކަތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޝައިޚް އިލްާޔސް ދެއްެކވި ވާ 

 އެ މަރުޙަލާތަކަްށ ނުގޮސް އަިމއްލަފުޅަށް ެއކި ރުމުގެ ދެ މަރުޙަލާ ބާކީ ޮއއްވާ ގައި އިސްިތޢުނާފްކުޝަރްޢީ މަރުޙަލާ

ނޑުމެންނަށް ބޮލުގައި އެޅުިވގެންދި ގެތައް ސަރުކާރާއި ަރއީސް ޔާީމންކަންކަމުަގއި އެިކއެކި ބަދުނާމު ަޔަކމީ އެއީ އަުޅގަ

ގާނޫނީ ވެރިކަން  ،އަކީ ގާނޫނަށް ބާރުދެއްަވއިރިއްޔާ ހޫ މްއް ނޫްނ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެގަ

ގެންަދވާ ަގއި އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުންކުރެްއވުމުަގއި ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް. މި ޤައުމު ހަމައަކަށް އެުޅވުމުތަންފީޛު

 ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަކަމާ ގަިއ ބޫުލކުރަްއވާ މަަސއްކަތްތަެކއް. ދިވެހި ތާރީޚު ގަތަކީ ިމއަދު ދިވެހި ަރއްޔިތުން މަސައްކަ

ނޑު، . އެހެންވީމާއެީކގައި ކުިރއެރުން ހޯއްދަަވިއދެއްަވއި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާީމން ެމން މިކަން މިކަން އުފަލާއެކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ މަނިކުފާާނ ދޭތެރޭގަިއ އިތުބާުރ އޮތީމާ  ބޫލުކުރަްއވާތީ ެއއްވެްސ ަޝއްެކއްގަ ނެތް މިންވަަރކަށް އަުޅގަ

 ނޑުމެން...އަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  2 ތީ ބާކީ އޮ އާދެ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ަކނަޑެއޅިފައިވާ ަވގުތުން

 އަށް.هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ

ނޑު އަލިހުށަހެޅިފައިވާ ޖެންޑަރ އީކު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި  ޓީ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ިމ  ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅގަ

އަހަރުަގއި މިފަދަ ބިލެއް  35ދަންަނވަމުން، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ވޭުތވެދިޔަ  ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރު

ދާއިުރގައި ައސްމާ ރަޝީދުމެން ކަހަލަ އަދު މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެިވގެންުނވާއިުރގައި މިސްފައިމަޖިލީހަށް އައި

ނޑުމެންގެ  30ީއ ވޭުތވެދިޔަ ުމ ކަމެއް. އެއްއަާދކުރުމަކީ މުހި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރު އަހަރު އަުޅގަ

ފެންފޮތިލާ ބޭފުޅުންެގ ، އިކަްއކަ، އިގެ ކޮމިޓީގަިއ ޖޫސްގިރަ ގެންދިޔައީ އަންހެނުންތަމެން ބޭނުންކުރަމުންއްއަސްމާ
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ނުވާތީ މިއަުދ ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި. ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަުރވަިއ، އެ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް އިގޮތުގަ 

ަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަޅު، މި ބިލު ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ ތަމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން މިއަދު މަޖިލީހަށްއްމާއަސް

ފިރިހެނުންނަށް  ހުށަހެޅިޔަކަސް އަންހެނުންނަށާއިއަދި ބިލެއް  ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގަިއ މިފަދަ  ،ތަކަްށވެސް ފާަހގަކުެރވިގެންނުދޭހަމަހަމަކަމެއް ނުލިބޭނެ. މި ބިލުގައި އެްއގޮ

ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ކުރާ މިންވަރު ސަރުކާރުން އެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުބިލުގައި ޮއވޭ ކޮމިޝަނެއް. ެއ ކޮމިޝަނުން 

ްނ އިތުރުެނއްކާ ޭއގެލިޔެފަެއއް ުނވޭ. އަ . އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި އެ ކޮމިަޝންގެ ވާހަކަ ހަމަޖައްސާ

ނޑުމެން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާެވސް ލިޔެފަެއއް ނުޭވ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލެްއގެ ވާހަކަ  . އަުޅގަ

މަށް ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ ވުކުރިެއރު ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާިސޔާސީ  ،ހަމަހަމަކޮށް ތަރައްޤީގެ ސަުފގައި 

ވަންޏާ ޖިންސީ  ކަމަށް ދާއަންހެނަކު މަގުމަތިން ހިނގާފައިމިހާރުވެސް ފެންނަ މަންޒަރަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގޯނާކުރުމާއި މިފަދަ ކަންތަްއތައް ކުރާއިުރަގއި ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ފިޔަަވޅެއް ނޭޅޭ. އަޅުަގނޑު އަނެއްާކވެްސ 

އަނެްއކާެވސް މި ބިުލގަިއ  ،އެހެްނވީމާ ތަންފީޛެއް ުނކުރެވޭ.ގާނޫނު  ށްސަރުކާރަ ،ކުރުކުރުކޮށް ިމ ދަންނަވަނީ

ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ޓްރައިިބުއނަލެއް ނުހިމަނައި މި ބިލު ފާސްެވގެން ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ މި ގާނޫނަކީ ވެސް ހަމަ 

. ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނުކުރާ ގާނޫނަކަށް ވެެގންމި ސަރުކާރުން ގާނޫނު ތަންފީޛު އެހެން ގާނޫނުތަކެކޭ އެއްފަަދިއން

ޔޫ.އެްނގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލް މި ވަގުތު ާރއްޖެ އުުޅއްާވތީވެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލޮލުގައި އަދުން އަުޅވާލަްނ 

 ނުވަތަ ކުލަޖައްަސއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއި ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ަވގުުތ ހަމަވީ. މިހާރު އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށީ

ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތެއްަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން މި ބޭނުންވީ ސަބަބަީކ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބަެއއް މެންބަރުން، ސަރުކާރާ ެއުކ  ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުގައި އަުޅގަ

އްގައި ވާހަކަ ދެްއކި. ހެެއކަހަލަ ރޫ، ވާހަކަދެއްކި ވާަހކަ އިންބަރުން މި ބިލަށް އިދިކޮޅުހަދަކުރާ ބަެއއް މެސައްކަތްމަ

ވާހަކަަދއްކަނީ  ގައި ވާހަކަ ނުަދއްަކވާ. އަުޅަގނޑުމެން މިއް ހެއެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ެއކަހަލަ ރޫ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން

އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ޒަްތތެރި ރައީސް. ފިރިހެނުންނާއިޓީ ބިލެްއެގ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. ިއއްއަލިޖެންޑަރ އީކު 

 ،އެކު  މާްސކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނޫނީ ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަ
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ނޑުމެން މި ގާނޫނުތަްއ  ކަމާއިންސާފުވެރި އެކު މި ުފރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮެތއްގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ސުވާލު ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖިލީހަށް ވައްަދއިގެން މި ހަދަންޖެހެނީ ކީ އުފެދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ްއވެތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކީރައީސް، ވިދާުޅވެބައްަލވާ ައޅު ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކުން  ؟ްއކުރަން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނެއްތޯގަ އަުޅގަ

ކުރުުމގެ މަރުޙަލާއަށް ދާއިރުގައި ެއ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަްށ ރާ ބަެއއް ކަންތައްތައް ތަންފީޛުއަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމްކު

 ؟މި ގާޫނނުތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީނޑުމެން ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެ އިއަޅުަގނޑުމެން ހަދަ ނޑުމެން މި ނިންމަނީ އަޅުގަ ން މި ގާނޫނުތަުކގެ ދޫކޮށްާލ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން. ނޫނީ އެ ޝަރްޢީ  12ނޫނީ  ،އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން 13އޮންނަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި މިތެރެއިން 

ގޮތް މި އަންނަނީ. އެކަމަކު އެ ގާނޫުނތައް ހެދި މަޖިލީހުގައި ތިބި  ކި މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ދާންވާއެ

ލީމާ ެއއީ މައްސަަލއެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ ަމއްސަލަ އިކުމެ އެ ބޭފުުޅން ދޫކޮށްލަން ޮގވަމެންބަރުން ނި

ނޑުމެން ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ އެކިއެިކ އުޅެނީ. އަ އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭ ޖެހިގެން މި ޅުގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް އެބަހުރި. ހައިކޯޓުްނ ނިންމަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް ސު މަރުޙަލާތަކެއް އެބަހުރި.

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު މި ގާނޫނަށް  ،ގާނޫނުހެދި މެންބަރުން އިގައެބަހުރި. މި މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަނުކޮށް އަޅުގަ

 ކުން ދަނީ އިންސާފަ  ގައި ނޫނީ މީޑިއާަގއި ނުކުމެ މި ަކންތައްތައްތާއީދުކޮށް މިއަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން މިއަދު ޕްބަލިކު

ުކގެ ކަންތައް ކުރާށޭ ގޮވީމާ މިއީ މަްއސަަލއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަ ނޫނޭ، މިހެން މި

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި ަމއްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ިމ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ކަމެއް. މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނު އަޅުގަ

ްނ ައޅުަގނޑުމެން ބަުހސެއްކޮށް ިމކަން ނިންމަނީ. ދެން، ެއ ހުށަހަޅާ އިޞްލާެޙއް ގެއިގާނޫނުތައް އިޞްލާޙަށް ހުށަަހޅަ

މި ޤައުމުެގ ރަްއޔިތުން  .ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި  ށްއަނެއްާކ ފާސްވީމާ އަނެްއާކ އަނެއް ަމއްސަލައަ

ރިޓީ މި ދިނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް މެޖޯ ،ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ށް،އަޅުަގނޑުމެންނަ

ންކަން އޮތީމަ. ދެން، އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލެއް ނޫނީ ޤީއިތުބާރާއެުކ މި ޤައުމު ިމގޮތަްށ ގެންދެވޭެނކަމުގެ ޔަ

މާ ދެން އެވެސް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އިރާރެއް ފާސްުނވެގެން ގޮްސ މަޖިލީހުން ބޭރުވެގެންދިޔަ ގަ

އަންނަނީ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން އެންމެ ގިނަ  އިލްޒާމު އަުޅވަންވީ. މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ނިމިގެން މި 

 މި މެންބަރުން ތާއީދުކުރާ ގޮތަކަްށ ކަންތައް ނިމިގެން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން 

ތައްަތއްކުރުމަށް ަޓކައި ވެްސ ނޫނީ މި ކަންަތއްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އެކު ކަން އަންނަނީ އިންސާުފވެރިކަމާ

ކަންތައްކުރުމަްށ ޓަކައި ވެސް ހުރަސްއަޅަުމންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންގެ  އުސޫލުން މި

ލެވޭނެ އިމަގުމަތީގައި ހަމައަށް ހިނގަ  ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނަން ެއބަޖެހޭ އަންހެނުންނަށް

ެލވޭނެ ގޮތްަތއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިގޮތް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކުޑަ ޅަކުދިން ހިނގަ
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 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުމެ ައންހެނުން ވެސް މުޒާހާރާތަުކގެ އެންމެ ކުރިއަށް ނެރެ 

ނޑުމެންގެ ެތރޭން ކުރިމަތިވަމުންދާމުޒާހާ ތަން  ރާތަކުގެ ތެރޭން ވެސް ެއވެރިންނަށް ތަފާތު އެކިއެކި ުއނދަގޫތަކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރު އަދި އިޖުތިމާޢީ  ،މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް ައޅުގަ

ރަމުްނދާއިރު އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ައޅުަގނޑުމެން ގޮތުން ަވޒީފާގެ މާަޙއުލުަގިއ ވެސް މަަސއްކަތްކު

ނޫނީ އެއަްށވުރެ މަތީ  ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ިޑގްރީ ހަދާފައި ތިބި، މާސްޓަރސް ހަދާފައި ތިބި

ވެސް އެކަށީގެްނާވ  އަންހެން ކަނބަލުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ތަޢުލީމް ޓެކްނިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން 

ައޅުަގނުޑ އުފާކުރަން މި ސަރުކާރުން  ؛ނާޔަތްތަާކއެކު މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްތަަތެކއް ހަމަޖައްސަންއިމުސާރައާއި 

ނިސްބަތްވާ އެިކެއކި ބޯޑުތަކުގެ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި އެބަ ތިއްެބވި އަންހެން  ށްސަރުކާރަ ،މިއަދު އެކިެއކި ބޯޑުތަކުަގއި

އްޔަންކުރަްއވާފަ. ޚާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ބޯޑެއްަގއި ވެސް އަންހެން ކަނބަލެއް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ ޢަކަނބަލުން 

ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީެއްއގެ ތެރޭން ކުރާ ކަމެއް ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ. ހަމަ އެއާއެުކގަިއ، މިއަދު ރަށްފުށުގެ އެކިެއިކ 

ވަނީ އިތުުރކުރެވިަފއި  ތަރައްޤީކުުރމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ިމއަދުައންހެނުންގެ ދައުރު  ،ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުެރވި

އޯތަުކގަިއ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުން .ޖީ.އެން، އިއޯތައް އުފައްދަ.ޖީ.އޮތީ. ތަފާތު އެން މި

ދެމުން. އެހެންނަމަވެސް، އިއަންނަނީ ހޯދައިތުރުވަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން މި ފުރުޞަތުތައް މި 

ނޑު ިމއަދު ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކުެގ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންތައް ިއޞްލާޙުވަމުންދާއިުރ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި ޖެހޭނީ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދީނީ ގޮުތން ވެސް އެކަްނ އޮންނަ ގޮްތ ވެްސ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ދީނީ 

ނީ ބަލަްނ އެބަޖެހޭ. މިކަން ނިންމޭ ވޭނީންހެނުންނަށް ކިހާ ަވރަކަށްތޯ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެގެން މަސައްކަތްކުރެ ގޮތުން އަ

ނޑުމެން މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ނިންމޭ  އި ނީ އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ނޫނީ އެކަމާ ގުޅުންހުރި އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  .މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު

ނޑުމެން ފާސްކޮށް  މުއައްސަސާަތކާ މަޝްވަރާކޮްށގެން. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީ ހަމަ އެ އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަ

މަސަްއކަތްކުާރއިރު  އިމިޓީގަނިންމާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން އެީއކީ. އަޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮ  އިސިއްކަޖަހަ

ވަންޏާ ޒުާވނުންގެ ބިލު، އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ މިގޮތަށް. މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ކަމަށް

ސިންތާއެއް ބޭްއވީމު ރަްއޔިތުންެގ ހާމަ .އްޔާަތއް ައޅުަގނޑުމެން ގެނައިމުޢިފާސްވެގެންދިަޔއިރު ެއކިެއކި ކުޅިވަރު ޖަމު

ގެން އި ސިންތާ ބާްއވަހާރޭގައި. އެީއ، ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްިވ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ މަތެ މަޖިލިސް

ނުޑމެން ހުރި ގާނޫނީ އެކިއެކި އްމު މަޢުލޫމާތުހިތަކަކީ ވަރަށް މުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް. އަޅުގަ

 ،ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއްފުރިހަމަ އި،ނުކުތާތަކާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް ނަޒަރު ހިންގާލަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލާ ،ކެއްތަމަޢުލޫމާތު  އިރު ތަނަވަސްަކން ގެންނާނެ ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު ައޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ   ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށް އޭގެ ފައިދާއާއި ލަބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް. އަޅުގަ
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ނޑު އިުތރަށް މަޝްވަރާކޮށް، މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ބިލެއް. ގޮތުަގއި މިއީ މުހިއްމު ބިލެްއ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.މެންބަރު މުޙައް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ތުލުސްދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 އީ އްމު ބިލެއް. މި ބިލަކީ މިހިކުއަލިޓީ ބިލަކީ ވަރަށް މުއީ ރމިއަދު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ ޖެންޑަ. `

ނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  . މި ބިލުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

މެ.  އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއވަމުން ވަރަށް ގިނަ ުނކުތާތަކެއް ފާހަގަކުަރްއވައިފި. ެތދު ވާހަކަެއއް ެވސް

ނޑުމެން އެއާ އަދި ޭއަގއިވާ ކޮންމެ ކަމަ ،ށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީހަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީއަޅުގަ   ކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެާއ  އި މަ ފޮނުވާ ގޮތަށް ސިއްކަޖަހަމެދުގައި މަޝްވަރާނުކޮށް ހަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫން. އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް ގެނެސްދިނީީކ އިވާ ކަންތައްތަކީ ކޮބަ ގެނެސްދީފައިހަމައަށް 

ންގެ ަޙއްޤުތައް ންނެއް ނޫން. އަންހެންނުޙައްޤުތަްއ ގެެންސދިނީކީ އދ.އި ގާނޫނަކުންނެއް ނޫން. އަްނހެނުންގެ

. އަންހެނުންގެ ޙައްުޤތައް ވެްސ ގެނެސްެދއްވީ ެއްއވެސް ހާެލއްަގއި ވަކި ކޮމިީޓއަކުންެންއ ނޫން ގެނެސްދިނީކީ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަهللا. އެްއކަުއވަންތަ މާތް ގޮއްަސ. ތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެން މިކަްނ އަުޅގަ

ވެސް  މި ގޮތަށް ހަމަހަމަކަމުގެ ގޮްތތަކެއް ގެންނައިރުަގއި ،އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅާއިުރގައި ވެސް 

އަނެއް މާއްދާއެްއަގއި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އޮެވގެންނުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ، އް މާއްދާެއްއގައި ހަމަހަމަކަންއެ

އްދާގެ )ހ( ަގއި ތަޢުލީމުގެ ވަނަ މާ  19ހިނގާ، ނަމަ، ބަލަމާ ކަމުގައި ވަނީ ގަބޫލުކުރަނީ. މިސާލަކަށް، ަދންނަވާ

އެްއ  ،އެންމެނަކީ ހަމަހަމަ އި ރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން ބޭއްވުުމގައި އަސާްސއާޖުގައި އަންހެނުންނާއި ފިހަމަން

ނޑުމެން ގަޞަތު ލިބިގެންވާ ަބއެްއ ކަމަށް ަޙއްާޤއި ފުރު ހަމައެއްގެ ބޫލުކުރާ ވިސްނުން ކުިރއެުރވުން. މިއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއެވސް ހާލެއްގައި އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުން  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ  މަޙްރޫމްކުރުމަށް ޓަކައި ެއްއެވސް ބަޔަކު އެްއވެސް ގޮތަކަްށ މަސައްކަތްކޮްށގެންނުވާނެ. ައޅުގަ

ން ސީދާ ދައުލަތު ،ގެްއލެމުންދާ އްތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މި ނޫން އެހެން ގާނޫނު

ޕްރޮޕަޓީ ނުވަތަ ގެން ސަރުާކރުގެ އިސްނަންަގަވއިގެން މީހުންނާ ހަވާލުކުރަމުންދާ ބައެއް އި އިސްނަންަގވަ

 ތަން އެބަފެނޭ. މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ފަހަރު ހާލަތްތަކުގައި މަޙްރޫމްކުރަމުންދާ އަންހެނުން ބައެއް ކުންމިލްކިއްޔާތުތަ
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ދިރިުއޅުމުެގ  ،ންމެ އެ ކަނބަލުންނަށް އެންމެ އުނދުގޫވާ ެއއް ކަަމކަށް ވެގެންދޭނަމަ، އެ މީހުންނަށް އެ ކަމުގައި ވަނީ

ން ޔާންކޮްށފައި އޮންނަ ގޮުތގެ މަތީޙައްޤު. ދިރިއުޅޭ ތަުނގެ ޙައްޤު. ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ އެހެން ގާނޫނެްއގައި ބަ 

ރިއުޅޭނެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްކުރެވޭ ގޮތަކުން މާ މީހާ ދި ވުމުން، އެ މީހާގެ އަސްލު ދަރިން، އަންހެން ދަރިން ކަމަށް  އެ

ނީ އިސްލާމީ ވަ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކަށް ބައި ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ ދުރުން އަންނަ މީހަކަށް އެ ގޯތިން

ރީއްޗަށް  އޮތީ ވަރަށް ގެ އުޫސލުން އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް އެ މީހަކަށް ލިބުމުެގ ޖާގައިޝަރީޢަތުގައި ތަރިކަ 

ތޯ؟ ސަބަބަކީ ކޮންމެ އަންހެނަކީ ވެސް ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަންޖެހޭ ަބއިދެއްވާފަ. ސަބަބަކީ ކޮ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި މީހަކަށް  ،ން ބަލާއިރުަގއިއޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮުތެގ މަތީ ފަރާތެއް ކަމުަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަ

ރަ ގޮެތްއ ހަދައިފި ހާލަތެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ މީަހކަށް ދޫކުރެވޭ ގޯްއެޗއްެގ، އެ ނެތި ގޮތެްއ، ދެހާއި

 ކަމުގައި ވާނަމަ، ާމ ދުރުން އަންނަ ފިރިހެނަކު އެ ގޯތިން ބައި ލިބޭ ކަުމގައި  ންމީހާގައި ތިބީ ހުސް އަންހެން ދަރި

ކުދިން ބަލިކަށިވުމުގެ ހާލަތަށް އެ އަންނަނީ. އޭނަ ކޮންމެ  އްޔާ އެ އަންނަނީ އަްސލު އަންހެން ނުވަތަ އަންހެންވެއްޖެ 

ނޑު  ފަދަ ހާލަތެއްގައި އުޅުނު ކަުމގައި ވިޔަސް ދިރިުއޅުމުގެ ަޙއްޤު އޭނައަށް ލިބެން އެބަެޖހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަމަ، މާ ދުރުން  ވަނީދަންނަވާނީ އެްއވެސް ގާނޫނަުކން އަންހެން ދަރިން މަޙްރޫމްކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއް އޮތް ކަމުަގއި 

ކުަޑކުޑަ ގޯިތތަކުން އެ އަންހެން ކުދިްނގެ  އޮތް ވަންޏާ މި ކަމުގައި އަންނަ ވާރިަސކު ބިމުގެ ބޭުނންކުރަން ނިންމައިފި

ޙައްޤުތައް ެގއްލިގެން އެބަދޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރަންވީ މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ާގނޫނެއްަގއި އެބައޮތްތޯ އެފަަދ 

ކުއަލިީޓ ގެ މި ބިލުގެ ދަށުން އީރއްޔާ ުފރަތަމަކަމަކީ ޖެންޑަގޮތަކަށް. އެބަހުރި. އެހެންެވއްޖެއެފަދަ  ގާނޫނެއް

މި ފަދަ  މިސާލަކަށް ،ނަވާލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ާވހަކައަކީ ކުރުން. އާދެ! ދަން ދިނުމަށް ޓަކައި ިމކަން ރަނގަޅުގެނެސް

 21ވަނަ މާއްދާ.  21އެއީ، ؛ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަ އެބަވޭއެއް މާއްދާ  އިރުަގއި މީގެހަމަކަމުގެ ބިލެއް ގެނެއްސަ އޮތްހަމަ

 ،ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތީ ނަމަ، އޭ  ކަމުގަިއ ވަނީ ފިއިގެ މަތިން ބަލައްާދގެ )ހ( ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތު ވަނަ މާ

ހެނުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ތަކެއް އަންފިރިހެނުންނާ އެްއ ހަމަ ފުރުޞަތު ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ

ފިރިހެނުން ކުރިމަތިލާ ތަނެއްގަިއ  ،އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާެއްއ ކަމަށް. އަދި އެހެން މާ

 ން ދީގެޢުވަތުދަ ،ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި  އިފިއެކަށީގެންާވަވރަށް ކުރިމަތިނުލަ ،ނަމަ ވަނީ އަންހެން ކުރިމަތިލާ ކަމުގައި 

ގަަދކަމުން، މަޖުބޫރުން ވެސް އެކަްނ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނ  ވާނޭ.ތަަނށް ކުރިމަތިލާން ވިޔަްސ އަންހެނުން އެ

ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ފެނޭ  އޮެވގެންނުވާނެ. ހަމަހަމަކަމެްއ ގެންނަ ކަމުގައި

ރު އަސްާމ ރަޝީދު ވެސް ހަމަ ފިރިހެނަކާ ވާދަކޮްށގެން އިނގޭޯތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.ޕީ؛ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ފަދައިން ރޮޒައިނާ ހަމަ އެ ،هللاވާ ޢަބްދުއީ ؛އިގަތީ. ާމރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުމަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑަ 

އެހެންވީމާ، ގަަދކަމުން ؟ ކީތޯ ެގއްލިފަިއވާ ޙައްޤަ އިކޮބަ އިނގޭޯތ. ގެންނޭއިހަމަ ފިރިހެނުންނާ ކުރިމަތިލަ ސްއާދަމް ވެ

 ނުވަތަ  ޔަނީ އަންހެނުންނަށް ގޯނާކުރުންޙައްޤު ދިނުމެްއ ނޫން. އެއަށް ކިއެީއ ގެނެސް ވަކި ތަެނއްަގއި ބޭްނދުމަކީ 
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ގެއްލުންދިނުން. އެީއ، މަޖުބޫރުން ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެީއ ކޮންގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ކޮމިޓީ 

ނޑު ދަންނަވަނީ މިފަދަ ހާލަތްތަކަށް އަންނައިުރގައި ެއ މަރުޙަ ލާގައި ިއސްކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮށްގެ މައްޗަށް ވަރަށް ފުރިހަމަހާލަތްތަކުގައި ހުންނަ ގޮތްތަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އާދެ! ިމހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ވީ ބަރު ވަގުތު ހަމަޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ެއއްެޗއް  ،ފަހުން ވިދާޅުވުމަށް ޓަކައި  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ؛ންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރަްއވާފަިއވާ ުސވާލުތަކާިއ ވިދާޅުވުމަށް ަޓކައި އެރުވޭ ުފރުޞަތެއް. ބަހުސްގެ މަރުޙަާލގައި އި

ބަސްކޮޅު ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް މި ފުރުޞަތު ކަމަނާގެ ފަހު އި ރައްވަ ރިޢަޔާތްކު މަށްރަން އެދިވަަޑިއގެންނެިވ ކަންކަސާފުކު

 އަރުވަން.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް މި ބިލަށް ދެއްވި  އިމެންބަރުން ވެސް ދެއްވި ހިތްވަރާބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ހުރިހާ  ށް. އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮްށދެއްވި ސަޕޯޓާ އަ އި،އިތުބާރާ ފާސްވެގެން ވަރަށް ރަނަގުޅ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި  މި ބިލު އި،ުޅގަ

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަިދެވސް އެއް ފަހަރު ައޅުަގނޑު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ނުކުންނާނެ ކަމަށް ދެއްވި އިތުބާރަށް ވަރަ 

ސަރުކާރުންނޭ. މި އެކު  މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެިރަކމާ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓީ މަރުޙަާލގަިއ . ކޮމިތިއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ އަތްުޕޅުގައޭ  އި ކުތުމުެގ ބާރު އޮތީ މި މަޖިލީހުގަބިލު ފާސްވެގެން ނު 

ެއ ބޭފުޅުން ެދއްވާ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ވެސް  އިއަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ިޚޔާުލފުޅާއި ފިކުރާ 

އެ ބޭފުޅުންެގ  ބިލު ބޭފުޅުން ގެނެސްގެންޤާއެިކއެކި ދިމަދިމާލުން މިކަމުގެ  ،އަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަލާގައި ަބހުސްކޮށް

ނޑުމެން މިކަހަލަ ހުރިހާ އި ލަ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ނޑުމެން ެގންދާނީ. މީގެ ކުރިންވެސް އަުޅގަ ގެން މިަކން ކުރިއަށް އަުޅގަ

އެަބއޮތް. އެީއ،  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮުޑ ޔަޤީންކަންަކމަށް ދެން، މި ބިލު ފާސްކޮށްދެްއވާނެ ބިލެއް ގެންދަނީ މިގޮތަށް.

 ތް ބިލެއް. ފަހަރެއްގައި ވެސް ައޅުަގނަޑށް ބޭނުންވެގެން ހަދާ ބިލެއް ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި އޮމުޖުތަމަޢަ އީމި

ށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އެީއ، މުޖުތަމަޢެއް އެކުެވގެންވަީނ ޢަ ންމަށް، މުޅި މުޖުތަމަބޭނު ގެ ނޫން. ނޫނީ މިތާ މެންބަރުން

ނޫނީ ފިރިހެން  ،އަންހެން އިސްކުރަންއެްއކޮށް. މީަގއި ފަހަރެއްގައި ވެްސ  އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ

ނޑު ފެށުނުއިރު ވެސް ދެންނެވިން. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް ިމ  އިސްކުރާ ވާހަކަ މީަގއި ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ބޭނުމަކީ އަާސީސ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަން ، ޮއންނަނީ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ނުވާނެކަން ިދވެހިރާއްޭޖެގ ތަފާތުކޮްށގެން އިނުވަތަ އެ ނޫންވެްސ ކަމަކަށް ބަލަމީހެއްެގ ޖިންސަށް  އެލިބުމުގައި 
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ހިނދު، އަިދ ގާނޫނުގެ ަރއްކާތެރިކަާމިއ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައިވަނަ މާއްދާ  17ނޫނުއަސާީސގެ ޤާރިއްޔާގެ ޖުމްހޫ

އްގެ ޙައްޤަކަށް ވެސް ވާ ކަމަށް ކޮންމެ މީހެ ގާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ ހަމަ

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވީތީ. ޝުކުރިއްާޔ. 20 ގެނޫނުއަސާސީޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މި ބިލުގެ؛ އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ިމހާ

 . ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެުކއަލިޓީގެ ބިލުދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޖެންޑަރ އީ ބަރު އަސްމާ ރަޝީމެން

ނެގުން އޮންނަނީ މިއަދުެގ ލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ނެގޭ ވޯޓުެނގުން. ޯވޓުއޮންނާނީ މި ބިލު މަޖި ،ދިޔައީ. އެހެންކަމުން

ޖަލްާސ ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ަގއި މަޖިލީހުގ1:30ެަގއި. އެހެންކަމުން،  1:30

 ހުސް ވަގުުތކޮޅެއް އަރުވާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  . ވޯޓަށް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 8 ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ ައއިޓަމު މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް .الّسالم عليكم

ނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ކަންކަމަށް ވޯޓު އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަން

ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންަނވައިލާނަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގަލޮޅު އުތުރު 

މެންޓަރީ ގްރޫޕުން އެދިަވޑަިއގެން އެްމ.ޑީ.ޕީ ޕާލި ދެްއވުންހަމަޖައްސަަވއިهللا ރު އީވާ ޢަބްދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ްނ ގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި  107ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 15 ކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުންމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެޕާލި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގައި

 ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ގައި އަންާގފަ 2016ރީ ވަރުފެބު

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ިއގަންނަވާ ައލިފުށީއި ހިމެނިވަޑަ މު ކޮމިޓީގައާއްން އެކަން ެއގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. ގޮތުގެ މަތީ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ަވއިކަރަދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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. އެ ލިުޔްނ މެންޓަރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭއެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިދެްއވުން ހަމަޖައްސަވައި ޡިމްނާ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

. ގައި އަންގާފަ 2016ރީ ވަ ރުފެބު 15 ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުންމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެޕާލި

ން އެކަން ެއގޮތަށް ޮގތުގެ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖި

ގެ ޢާޡިމްްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެދުއިޢުލާންކުރަން. އިމްތިޔާޒު ޮކމިޓީ

ެދއްވުން ދު ހަމަޖައްސަވައިހިޝާهللا މެންބަރު ޢަބްދު ްއޒަްތތެރިބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ހޭންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އި

 107މެންޓަރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލި 

ރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް މެންޓަރީ ގްސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލި ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 

. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައި އަްނގާފަ 2016ރީ ވަރުފެބު 15 ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުންއެ

ން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާްނކުރަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީަގއި ގޮުތގެ މަތީ  ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107ގަާވއިދުެގ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ކެޔޮދޫ މް ޙަސަންހީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތޮއްޑޫ

ވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދެްއވުން އެދި މް ހަމަޖައްސަވައިރި މެންބަރު މޫސާ ނަޒީރު އިބްރާހީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ  ވަނަ 107ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މެންޓަރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަ ޕާލި

ވާީނ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާ ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭގޮތުގެ މަތީ

 107ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ަގއި އަްނގާަފ. އެހެންކަމުން 2016ރީ ވަރުފެބު 17އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢުލާނުކުރަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮުތގެ މަތީ ނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާވަ

ކޮށްދެްއވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ަވޑަިއގެންތިއްެބވި ބައެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކާޑު އޭގެ ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 ލާނަން. ވައިނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. ވޯޓަށް ދަންނަމަޤާމުގައި ނުވާކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖެންޑަރ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުްނ  ދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްމެ އީުކއަލިޓީ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        :ޖުމްލަ

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކ59ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .59ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިލު މަޖިލީހުން މާފަންނު މެދު ދާއި

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަްށ  ބިލުބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެޖެ! ިމ 

  .ކަމުަގއި ަކނޑަައަޅން ހިނގައްޖެ

 ނިންމުން 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ީރ ވަރުފެބު 23ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް
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