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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއަްށ ބައްދަލުވުން ފަށައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ `. 

ނަން. ދެން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ފަށަިއގެްނ ގެންދާއަުޅގަނޑު އިުރގައި ކޯރަމް ހަމަުވމާއެކު ގެންދާ

މީގައި ިމ އަުޅގަނޑުމެން  ނެ ފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ވެސް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށްމީގެ ކުރިަގއި  ކުރީަގއި

ނޑަކަްށ އޭގެ ގާްތގަ ެއންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންނަމަވެސްމި ދައުުރގެ ބިލުގެ ސުންަގޑިައކަށް ކަނޑަައޅާފައި މިއޮތީ 

ެއއީ މިޙާރު ރާވާފަ.  ތައްމި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތީކުރިން ނިންމާކަހަލަ ގޮތަކަށް  ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް

ދެވަނަ ބިލަީކ  އެްއ ބިލަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރިމަތީގަިއވާ ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިލު.ބިލެއް.  2ކޮމިޓިގަިއ އޮތީ 

 .ޙު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ އަދި އިހަކަށް ުދވަހު ވަރަށް ފަހުން ައއި ބިލެއްވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާ

ތާވަލުކޮށްފައި މިއޮީތ  ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ ބިލު. އަުޅގަނޑު އަޅުގަނުޑމެންއެހެންކަމުން މިއަދު 

ގާްތގަނޑަކަށް  އޭރުން ތް ނިންމާލާިއރަށްމަަސއްކަ ާމއްދާގެކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް އެންެމ މަދުވެގެން ފަސްވަަރކަށް 

މީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާލެޭވނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  ދައުރު ނިމުމުގެ ހަފްތާއެއްާހ ދުވަސްކުރިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ދެން ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެން.  10އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ބިލުގެ މިއޮތީ. ދެން މީގައި 

 ވަނަ މާއްދާ ެވސް ނިންމާލަދެއްވާ!  10

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ުނވަތަ ސިޔާސަތު ަތންފީޒުކުރާ... )ރެޯކޑިންގެގ  ... )ރެކޯޑިްނގގެ އަޑު މަުޑަކމުން ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(

މިފަދަ ބިލެއް... )ރެކޯޑިންގގެ ައޑު މަޑުކަމުްނ  ހަމަ އެހެންމެ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުޭވ( އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާުޅވާ

ނޫނީގޮތުން... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުަކމުން ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ މި ބިލަކީ ގާވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއްުނޭވ( 

 ސާފެއްނުވޭ(.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުރިހާ  ބެހޭ ބެހޭ ބޭފުޅުން ެވސް ގެންނާނަން. އެހެންނަމަެވސް މީގެ ކަމާ ގެ ކަމާރ މިނިސްްޓރީއަޅުގަނޑު ޖެންޑާ

ރ މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށްބޮުޑ އެ ބިލު ފުރިހަމަވެގެން، ެއއީ ޖެންޑާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި

މިއިން ކޮންމެ ާމއްދާއަީކ  .ިމއޮތީ އްސަމި ބިުލ މިހާތަނަށް އައި  ޑްރާފްޓްކުެރވިއިންވޯްލވްމެންޓެއް ޮއވެގެން ިމ ބިލު 

ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާފައި ބިލެްއެގ  ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި އޭގެފަހުން ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރ މިނިސްޓްރީންޖެންޑާ
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ރ ހުގެ ލޯޔަރުންނާ އެއްކޮށް ޖެންޑާއެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަން ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީގޮތުަގއި ހަދާފަ. 

ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އުޅުްއވާ ބޭފުޅަކު ގެންނާނެ ވާހަކަ  ބޭފުޅުން އިސްކޮށް ބެހޭ ވެސް މިކަމާމިނިސްޓްރީން 

މި މާއްދާގެ  އިނުންކުރާ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަމި ބިލާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްމިއަންނަ ދުވަހު، ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

މާގިނައެްއ ނޫން. ޭދނަން. ާސގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަސަދެ މުއައް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކަިއ މިދެންނެވި 

   ބޭފުޅުން. ގިނަެވގެން ދެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން.  2ގިަނެވގެން ކޮންމެ ތަނަކުްނ ވެސް  ގާތްގަނޑަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ ނަޢީމްދާއިރާގެ މެންބަރު މަކުނުދޫ 

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮމެންޓަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީާވގޮތުން ރަސީ ހައުސްއިން ޑިމޮކްމިހާރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްާލނަން 

ގޮތުަގިއ  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭދެން އަޅުގައި އެްއެޗއްސަށް ބަލާފަ. އެްއކަލަ މުޢާހަދާތަކާނޫނީގޮތުން މީތި ފެއްތޭނެތޯ ގާ

ނޫނީ ރގެ ޖެންޑާ އެހެނިހެން، ދެންން ދެ ލިބޭނެ.ހޯދީމާ އޭ.ޖީ އޮފީސް މި މާއްދާގައި ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް 

  ހޯދަންޖެހޭ މާއްދާތަކެއް ހުރެއްޖެްއޔާ ހޯދިދާނެ. ތަނުގެ ޚިޔާލު ތަންއެހެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޑުމެންެގ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ެނގުނު ވަރަށް އަުޅގަ ކޮްށ، މި ކޮެމންޓަކީެއއް ހުރިހާ ކޮމެންޓްތަކަކާ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކޮމެންޓުތަްއ މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކެއް. ވީނަމަެވސް މި ކޮމެންޓަކީ ކުރިން ވެސް  އިކަމުގަ

ިމވާ އުިނއިތުރުކުރުންތަާކއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ގެނެވިފައި އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަިއގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް 

 މިއަށްވުރެ ވެސް ޭބފުޅުން އަދިވެސް އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ  ންނަމަވެސް އެއެހެއިޞްލާޙުަތއް ގެެނވިފައި މިވަނީ. އަދި 

ދެވަނަ އިތުރުކުރަްނ ބޭނުންވާތީ މީތި  ވަރަްށުވރެ ވެސް ޮބޑަށް ކޮެމންޓުކުރެވިފަިއ ހުރިބޮޑަށް މިހާރު މި ބިލަށް 

 މަޑޭުޓކުެރވޭ އެކޮ ިރޔާ ެވސްއަުޅގަނޑުމެންނަށް ކި ފޮނުވާފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްފަހަރަށް 

ން އޮތްކަމެއް ވިްއޔާ މީގެ ރަނަގޅު ބެޓަރމެންޓަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕްޫރްވކުރަ؛ އެްއޗެްއވިްއޔާ

އަހަމުން ގެންދާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސްޓެންުޓކޮށްއޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ލަާފ އަދި އެެހންމެ  ހަމަކުރާނަން. އިމްޕްރޫވް

ފަހަރު ެއއް ެއއްކޮންމެ ހަފްތާއަކު  ނަަމވެސް އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ވީ ކަުމގައި ންމެ ދުވަހަކު ނެތްކޮ ފާސްކުރާއިރުމި ބިލު 

 މިއަދު އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެްސ ނިންމާފައި އޮތީ ބައްދަުލވުމަށް ގެންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑުމެންދުވަހު 

ބޭފުޅުްނގެ ފައިލުޮކޅުގަިއ އޮންނާނެ ތާވަެލްއ  ތިބަރުންގެ މޭުޒޮކޅުގަިއ، ިއއްޒަތްތެރި މެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ާތވަލުަގއި، 

ޖަމީލު  އެހާ ހިސާބަށް މިވަނީ ޮގއްސަ.ާމްއދާ ނިންމުން.  5 ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ާޓގެޓަކީ ރޭވިފައި އޮތް.

 އަޅުގަނޑު މިއަުދގެ ބަްއދަލުވުން ނިންމާލާނަން.ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާނުޖަމީލު ޢުޘްދާއިރާގެ މެންބަރު މަނަފުށީ ގެ

ައޅުގަނޑުމެން ދެއްީކ މިހާރު މި ބިލުގައި ބޭނުންވީ  އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

ނާވެފައި މިއޮތީ ދައްކަނީ. ދެން މުޅި މި ބިލު އަސްލު ބި ވާހަކަ މި ޙައްޤުތަުކގެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ

އަުޅގަނޑުމެން އަްނހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނުން  މި ބިލުގެ މާްއދާތަކަށްގޮތުން. ދެން ގުޅޭ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ 

އަުޅގަނޑުމެން މުޅި މަޤުޞަދު ބަދަލުވެގެންދިއުން ެއކަށީގެްނވޭ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮށްފިއްޔާ އެގޮތަށް ބަދަލު

ކުރެވެީނ ދަށްޮކށްކަމަށް މި ޤަބޫލުވަރަށް ުތގަިއ އަންހެނުން މިތިބީ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އެންމެން ވެސް ޤަބޫުލކުރާގޮ

 ދަށްއެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިއަްށވުރެ ވެސް  އެިކއެކި ދިރާސާތަކުން ވެސް.

ފިރިހެނުން ނަގައިގެން ން އެްޑވާންޓޭޖު ހިތަށް އަާރ. މީގެ ސަބަބުއަޅުނަގޑު ޙާލަތަކަށް އަންހެނުން ހިނގަިއދާނެއޭ 

މާ ދަށް ދަރަޖައަކަށް މިއަށްުވރެ ކަންތައްތަކަށް އަންހެނުން ދައުވާކުރުމާއި އަންހެނުން އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އިތުރު 

 ހަރުެއްއވެސް ނުކުތާެއއް ބަދަލުކުރުމުެގ ކުރީގައި އަދި އެއްފަނޫުނގެ އަޅުގަނޑު މި ގާ ހިނގައިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ދެްނ  އޮފީހާ ފަހުގައި، އޭ.ޖީޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަާރކުރުމަށްގަނޑުމެން އަޅު

ވަންޏާ ގެްނނަންވެއްޖެ ކަމަށް ެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ތަކުކޮންމެހެން ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ،

  ސްދިނުން.ހަމަައށް ގެނެ ވަކި ބިލެއް މި ކޮމިީޓއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއކޮށް. އެހެންވީމާ،  މަޝްވަާރއާ ގެންނާނީ އޭ.ޖީ އޮފީުހގެ ބޭފުޅުންެގ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުތައް 

 )ެރކޯޑިންގގެ އަުޑ މަޑުކަމުން  ންބަރުން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު...ހާ ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން މެއެ .މިދަންނަވާލާނަން

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުްނ ދެން ބާރީއަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށް ފަހު  އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( ވިދާޅުވާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އެންމެ ފަހުބާރީއަށް ނިންމާލާނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެންދޫ 

)ރެޯކޑިންގގެ ައުޑ .. .ގެމާނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްނޑު ވެސް އަޅުގަޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! 

ރ ބިލު މި ޖެންޑާތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން މަޑުކަމުން ވިދާޅުވާ އެްއެޗްއ ސާފެއްނުވޭ( ައޅުގަނޑު ަވރަށް 

ށް ސަރުކާރުން ގެންގުޭޅ ހަމަހަމަކުރުމަ  ނާޒާުތގަިއ އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުން އޭގެ ގެންނަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އެއް  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ، މިގެްނނަނީ. އެހެންވީމާނޫނަށް ބަދަލު ނުކުެރިވގެން ގާ ތަންފީޒުސިޔާސަތު 

)ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާޅުވާ ެއއްެޗްއ ... މި ގަނޫނު އްަތއް ބަރާބަރަށް ވަމުންދާނަމަ ކަންތަ ހަމައެއްަގއި

ހަމަހަކުރުމަށް ޓަކައި ގެނެވެން ހުރި ޖެހޭ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނުގެވީާމ، މި ގާއެހެންސާފެއްނުވޭ(. 
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އެހެންވީމާ،  ދަމަހައްޓަން. ނޫނުންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާސިާޔސަތު ތައެ ޓަކައި ންތައްތަްއ؛ އެ ކުރުމަށް ކަ

 އަޅުގަނޑު އަެނއްކާ ވެސް އެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ތަޙައްމަުލކުރަންޖެހޭ ބައި ބޮޑުވެފައި ބޮޑަށް  އަންހެނުންގެނޫނު ފަރުމާކުރެވިފައިަވނީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް. މި ގާ

ބޭފުޅުން ފަހަތަށް  ދީގެން ިމއޮތީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ފިރިހެންއަންހެނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް 

ރ ވަރަްށ ންޑާޖެގެ ހަމަ އަްނހެނުންނޫނު މިއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެހެްނކަމުން މި ގާ. ނޫން ޖައްސާލާފަކަެއއް

ޝުކުިރއްާޔ . ވަރަށްބޮޑަށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަންރަނގަޅަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ިމއޮތީ. އެހެންކަމުން 

 ށް. ތަކަ ފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ފާޅުކުރެްއވި ހުރިހާ ޚިޔާލު

_______________________ 




