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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.އްޔާ ފާސްކުރުމާއި ޔަުއމިކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

އަުްށ ތިން ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  2016/18/08އިން  2016/18/06ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

ސާއަުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ވަނަ ޖަލް 8ވަނަ ޖަލްސާއިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ވާީތ ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނު ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް

 މައިފިން.ން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  ިރޔާަސތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

  .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އާއްމު ގައި 11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ.  -4.1
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ން މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަުށް ފޮނުވިަފއިާވ ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މާއްދާ  128މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު  އްޔިތުންގެރަ -4.2

ެގ ކޮމިޓީ  ވާތީ، އެ ައޅުގަނޑަުށް އަންގަވާަފއި ންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއިން ނިކޮމިޓީައކު އް އެމައްސަލައެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިްނ  ޢުލާންކުރަން.ން އިގެ މަތީޮގތުވަނަ މާއްާދގަިއވާ  128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  

ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޮގަވއިލުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރުމުގެ ިފޔަވަޅު އެޅުމަުށް ޮގވައިލުން މަނާކުރާ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް 

ޮގވައިލުާމއި، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަިތކުރުމުެގ ހޮއްެވވި ވަގުީތ ކޮމިޓީ. ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ފަތުރުވެރިކަން ޮބއިކޮޓްކުރުމަުށް 

 . 2016 މާރިޗު 16ސުންގަިޑ؛   ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަުށް ޮގވައިލުން ަމނާކުރާ ބިލު

 

 ސުވާލު . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ މިނިސް ،އައްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ ާއދަމް -5.1

ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަުތގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވަޔރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމާ

ރުވަނީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ިއ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ަބޔާނުގަ  2016ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ރައީސް ޔާމީނުގެ 

ރަުށެއްގެ ގޮނޑުދޮުށް  12އަދި ، މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަުށްދޮުށް ހިރަުށެްއގެ ގޮނޑު 13

އަދި  ރަުށެއްޯތ،މަޝްރޫެޢއް މިއަހަރު ފެުށިގެން ކުިރއަުްށދާނެ ކަމަުށް ވިދާޅުވެަފއިވޭ. ިމއީ ކޮން ރަުށްހިމާޔަތްކުރުމުގެ އާ 

މީދޫގެ ރަުށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ސަރުކާރުން އަޅަން  ،ނަމަ ނުހިމެނޭ އަދި  މީދޫ މީގައި ހިމެނޭތޯ، އަްއޑޫ

 ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުަތކަކީ ޮކބައިތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 
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ކުރެްއވި ުސވާލުެގ  ނޑާކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަޝު

 މާތަކީއެ މަޢުލޫ ،ވާތީވެ ުށްމާތުތަކަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫ 2016އަދި  2015ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، 

އެ  އަުޅގަނޑާރި މަޢުލޫމާތެއް ކަމަުށް ދަންނަވަން. އެހެްނނަމަވެސް، މެންބަރުންނަުށް އާއްމުކޮުށް ލިބެން ހު

މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަުށްދާ ގެ ގޮުތން ގޮނޑުދޮުށް ހިސުވާލުކުަރއްވާަފއިވާީތވެ އެ ސުވާލަުށް ޖަވާބުދާރީވުމު 

ނަންތައް އަޅުގަނޑު ހިއްާސކޮުށްލާނަން. އަހަރު އަލަުްށ ފެުށުމަުށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ރަުށްަތކުެގ  ރަުާށއި މި 13

ބިލެތްފަހި،  ކުޅުދުއްފުުށި، ުށ. ހޯރަފުުށި، ހދ. ވަނަ އަހަރު ކުރިއަުށްދާ ރަުށްރަުށަކީ، ހއ. 2013މަަސއްކަތް  ،އެގޮތުން

ކަނޑޫދޫ، މާއެނބޫދޫ، ތ.  ނާލާފުުށި، ދ. އުކުޅަްސ، މ. މާފުުށި، އއ. ވިލިނގިލި، ކ. ކުރެންދޫ، ކ. ތުޅާދޫ، ޅ. ބ.

 12ކަމަުށް ވިދާޅުވެފައިވާ އަހަރު ފެުށިގެން ކުރިއަުށްދާނެ  އްދު. މި ދޫ ބަރާސިލް ސަރަހަތިނަ  ޑޫ އަދި ގދ.ވޭމަން ތ.

ގަން،  ފޮނަދޫ، ލ. ގުަރިއދޫ، ލ. ނިލަންދޫ، ތ. ވެިލދޫ، ފ. ފޮނަދޫ، ނ. ަހނިމާދޫ، ުށ. ދިއްދޫ، ހދ. ހއ. ރަުށަކީ؛

، ލުގެ ތިންވަނަ ބައިެގ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަންޖެހެނީހުޅުދޫ. ސުވާ ފުވައްމުލައް، ސ. މަޑަވެިލ، ޏ. ގައްޫދ، ގދ. ގދ.

އަހަރު ފަުށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަުށްރަުށުގެ ތެރޭގައި އަްއޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ ނުހިމެނޭ  މާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިގޮނޑުދޮުށް ހި

ވެުށީގެ މައްސަލަަތއް ކަމަުށް. ނަމަވެސް، އެްނވަޔަަރންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަކީ ރާްއޖޭގެ ރަުށްތަކަުށް ދިމާވާ ތަފާތު ތިމާ

ވާތީެވ  ުށްދެ ރަުށައަބަދުވެސް ބަަލއި ދިރާސާކުަރމުންދާ މިނިސްޓްރީއެއް. މީދޫ އަދި ހުޅުދޫއަކީ ެއއްފަސްގަނަޑކަުށް އޮންނަ 

 ންަވަޔރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއިމި ދެ ރަުށުަށް ދިމާވެފައިވާ ރަުށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ ެއކުއެީކަގއި އެ

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ގާތުން ަބލަމުންދާ މައްސަލައެއް. އަދި މި ދެ ރަުށުގެ ރަުށް ގިރުމުެގ އެންަވޔަރަންމަންޓަލް 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަަސއްކަތަކީ އެއް މަޝްރޫޢެްއގެ ެއކިއެކި ފިަޔވަހީގެ ގޮތުަގއި އެުކލަވައިެލވިގެން ކުިރއަުށްދާނެ 

ވަނީ ހުޅުދޫ ާއބާދީއާ ަކއިރިން ގިރާަފއިާވ ައމާޒުކުރެވިަފއި  ފުރަަތމަ ފިޔަވަހީގެ މަަސއްކަތް ،މަޝްރޫޢެއް. މިގޮތުން

 މާޔަތްކުރުމަުށް. ޝުކުރިއްާޔ. ސަރަހައްދު ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަން. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުރު ސުވާލަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާވަީޒރު. އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ައރުވަން.ފުރުޞަތުމަުށް ރޮޒައިނާ އާދަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޢެއް ކަމަުށް އެއީ. ެއކި ފިޔަވަހިތަކަުށް ބެހިގެން ކުިރއަުްށދާ މަޝްރޫ ،އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ދެންމެގައި ވިދާުޅެވއްޖެ

 ިއރަކުންތޯ؟ އްޔާމުން މީދޫގެ މަސައްކަތް ފެުށިގެންދާނީ ކޮން އެހެންވެއްޖެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަދެއްެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ަގސްޓް މަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިްސޓްރީގެ ސަރވޭ ޓީމެްއ ހުޅުދޫވަނަ އަހަރު އޮ  2015ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

އްދުަތއް ސަރޭވކުރުމަުށް ފޮނުވުނު. މި ސަރވޭއިން ފާހަގަކުެރވުނު ގޮތުަގއި ހުޅުދޫ އަދި މީދޫެގ ރާ ސަރަހައަދި މީދޫގެ ގި

. މި ގެ މައްސަލަ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައްދަކަުށް ރަުށް ގިރުމުަސރަހަ ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު 5.2އިރުމަތީ ފަރާތުން ގާތްގަނޑަަކުށް 

 ވަނީ ހުޅުދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން. ހުޅުދޫ އެްނމެ ގާތުން ގިރާފައި ސަރަހައްދާ ރިއުޅޭ އްުދގެ ތެެރއިން ީމހުން ދިސަރަހަ ގިރާ

 ާދއި ގޯތިތަކާ އްގު ގިާރފައިވާ ސަރަހައްދުން ފެުށިގެން އުތުރަުށް އެއް ކިލޯމީޓަރު ދިއިރުމަތީ ތޮުށި ޖަހާފައިވާ ސަރަހަ

ވަނީ މި  އްދަުށް އަމާޒުކުެރވިފައިސަރަހަ ްއކަތް މިމީޓަރު. މި ފިޔަވަީހގެ މަސަ 15ދޭތެރޭގައި ހުރީ ގާތްގަނަޑކަުށް އެންމެ 

މި ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަްތ  .ން ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަިމލިޔަ 26ދެންނެވި ސަބަބަުށް ޓަކައި. މި ފިޔަވަހީގެ މަސަްއކަތަުށް 

މެދު ގެންދިއުމާ ކުރިއަުށް  ލް މަހުގެ ތެރޭގައި ިބުޑކުރުމަުށް ޓެންޑަރަުށް ފޮނުވޭނެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިއެޕްރީ

ެއންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ  ،. މިގޮތުންމަަސއްކަތް މިާހރު ވަނީ ފެުށިފަ ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ބޭނުންވާ ިދރާސާކުރުމުގެ

އީ.ޕީ.ޭއއިން ޓީމެްއ ފާއިުތވެިދޔަ ހަފްތާގެ ތެޭރގަިއ ވަީނ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއަުްށ ިޒޔާރަތްޮކުށް ރަުށުގެ ވަުށަިއގެން ގިރާ 

ިއގެން ޕޯޓުގެ އަލީަގއި ދެން މި މަޝްރޫޢު އަމި ރި ވައިލުުމގެ މަަސއްަކތް ފަުށާފަ.އް ސަރވޭކޮުށް ިރޕޯޓް އެކުލަ އްދުތަސަރަހަ

 ކުރިއަުށްދާނެ ގޮެތއް ނިންމޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތު  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތުލުސްދޫ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ

ރަުެށއް އަލުްނ  12އަދި ، ރަުެށްއގެ ގޮނޑުޮދުށް 13ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި  2016. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ޝުކުރިއްޔާ 

ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންވޭތޯ  ދަންނަވައިާލއިރު ދޫ ދާއިރާ ޭއގެދި ައްއޑޫ މީއަ ،މަޝްރޫޢުތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ކުރިއަުށްދާނެ ކަމަުށް އާ

 ވީ މެންބަރަުށް ކުރަން އޮތް ކަމުގައި ސުާވލެއްގެ ގޮުތަގއި ގާނޫނުން އެ ފުރުޞަތު އެ މަޖިލިސް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ދާއިާރގެ މެންބަރަކު  ވަަނ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ެއްއވެސް މިންވަަރކަުށް ައްއޑޫ މީދޫ 2016މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ނަމަވެސް

ރަްއވާފައި ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މަޝްރޫޢު ނެތޭ އެއްވެސް މިންވަރަކަުށް ޯވޓު ދީފައެއް. އަދި އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ކު

  .ބެހޭ.. ގޮތާިއ، ކުރިއަުށް ގެންދާ ގޮތާ މި ކަންތައްތަކާ ގެންދާނެސަރުކާރުން ކުރިއަުށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް ފުރުޞަތު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫކުޑަހުވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލަުްށ ައއްޫޑ މީދޫ ދާ ރަީއސް. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ްއވި ޖަވާބާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ިމނިސްޓަރު އަރިހުން އަހާލަން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް މިނިސްޓަރު ޖަވާބު ދެއްަވއިފި. އެ ދެ

ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، ިދވެހިރާްއޖޭގައި މި ާބވަތުގެ ކަންކަން ުކރުމަުށް މިނިސްޓްރީން ތި ގެންދަވަނީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުންނާިއ 

ރާްއޖެއަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއަުށް ބޭރުގެ އެިކއެކި އެީހގެ ޛަރީޢާއިން. މިފަދަ އެހީތަކަުށް ހުރަސްއަަޅއި ނުވަތަ ދިވެހި

 ހުރަސްއެޅުމަކީ މިފަދަ ކަންތަްއ ކުރުމަުށް ގޮވާލުމަކީ މިފަދަ ަކންތައް ކުރުމަުށް އޮތް ކިހާ ބޮުޑ ގޮންޖެހުމެއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވު ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަމަ ގިނަ ބައެއް މަަސއްކަތްަތކަކީ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގަާޔއި ޭބރުގެ ލޯނުގެ އެހީަގއި ކުެރވޭ ޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތަކަުށް ވާީތވެ، މިގޮަތުށް ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް ބޮިއކޮުޓކޮުށް އަދި ރާއްެޖއަުށް ލިބޭ ފަިއސާ، އެހީ އެހެން ގޮތްގޮތަުްށ 

ކަތްކުރުަމކީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަުށް ނިކަމެތިަކމަކާއި، އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަދުކުރުމަުށް މަސައް

ރައްކާތެރިކަމަުށް، ާޚއްޞަކޮުށް ރަުށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްުލނުކުރެވިއްެޖއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަުށް ލިބިގެންދާނެ 

 ން. ޝުުކރިއްޔާ. ވަރަުށް ނިކަމެތިކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއަުށް ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

އަޅުގަނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން މަނިކުފާނުގެ  މިނިސްޓަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީއަކީ ވަރަުށް ހަލުިވޮކުށް ވަރަުށް ީހވާިގކަމާ ެއކު މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ މިނިސްޓްރީ ެއއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 
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ވެސް ހިމެނޭތީވެ،  ބޭނުންވަނީ، އަލަުށް މިއަހަރު ަމސައްކަތް ފެުށެން ކަނަޑއެޅިފައި ހުރި ރަުށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހދ. ހަނިމާދޫ

 ކިހާތާކު މަސައްކަތް ފެުށިގެންާދނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެއްވޭތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބަކީ، ހދ. ރައީސް. ދެންމެ ހަނިމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށް ގެންިދއުމަުށް  20ހަނިމާދޫގެ ރަުށްގިރުމުގެ މައްަސލައަުށް ބަޖެޓުކުރެވިަފއި އޮތީ 

ގެންދަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެވަނަ ބޭނުންވާ ދިރާސާ، ސަރޭވުކރުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަުށް މި 

ކުއާޓަރގަިއ، މިއަހަުރގެ ދެަވނަ ކުއާޓަރގެ ތެޭރގައި ަބޔަުކ ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަުްށގޮސް، ދެވަަނ 

 ކުއާޓަރ ނިމޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޓެންޑަރިންގއަުށް ެލވޭވަރު ކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

އަހަރުގެ ތެޭރގައި ކިތައް ރަުށުަގއި ނަރުދަމާއާިއ، ކިަތއް ރަުށުގެ ފެނުގެ ިނޒާމާއި،  5ރައީސް ޔާމީންެގ މި  .ޝުކުރިއްޔާ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި؟ އަދި އަޅުގަނޑު އެންމެ ގިނައިްނ  5ކިތައް ރަުށުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރަން ރޭވިފައި އެބައޮތްތޯ މި 

މަނިކުފާނާ އެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިަފއި އޮންނާނީ ގެމަނަފުުީށގެ ނަރުދަމާއާއި ގެމަނަފުުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން. 

ނޑަކަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ހަމަ ހަލުވިމިނެއްަގއި މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަުށްދާ ތަން ނުފެނޭ އެހެންނަމަވެސް، އަދި އަުޅގަ 

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަުށްތަުކގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑެގ ސުވާލަކީ ގެމަނަފުއްާޓއި ދެްއވަދޫގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ 

 މި ކަންތައް ކުރިއަުށްދާން ާރވާފައި އޮތީ؟ ޝުކުރިްއޔާ. ކަންތައްތައް ކިހާ އަަވސްމިނެްއގައި ދާނެތޯ؟ އަދި ކޮްނއިރަކުޯތ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ދުެގ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ުސވާލަކަުށް ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލަީކ މިއަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ނުވާތީ އެ މައުޟޫޢަުށް ޖަވާުބ؛ އެއަުށް ޖަވާުބއެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙައްމަދަ ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަުކގެ ތެރެއިން ެއންމެ ބޮޑަުށް ގިރާ އެއް ރަުށަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އްގައިތޯ މި އަހަރުެގ ހއ. ދިއްދޫ. އަޅުގަނޑުގެ ދާިއރާގެ ރަުށް ހިމާޔަތްކޮުށް، ސަލާމަތްކޮުށް، ރަްއކާތެރިކޮުށްެދވޭނީ ިކހާހިސާބެ

 ތެރޭގައި؟ ުޝކުރިއްޔާ މިނިްސޓަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ވާަބކީ، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ ޖަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންވީާމ، އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށް ގެްނދިއުމަުށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ  10ދިއްދޫއަުށް 

އަދި ސަރޭވކުރުމުގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަުށް މި އޮތް އޭޕްރީްލ މަހުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ފައްޓާނަން. ފައްޓާފައި 

ޑަރ ޑޮިކޔުމެންޓު ހަދައި، އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އަެނއްކާ ިދއްދޫ ވެސް މިއަންނަ ުކއާޓަރ؛ ެސކަންޑް ކުއާޓަރެގ ޓެން

 ތެރޭގައި ޓެންޑަރކުރެިވ، އަދި ތާޑް ކުއާޓަރގެ ތެރޭަގއި ބަަޔާކ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުުރމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓަރު އަރިހުން ައުޅގަނޑު ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ުސާވލަކީ، ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގައި 

ވަނަ އަހަުރ  2016އަހަރާއި   2015ނޭ ރ. ރަސްމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެްއޓޭނީ ކިހާތާކު؛ މި މަސައްކަަތކީ ހިމެ

ވެސް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް. ދެ ވަނަ ުސވާލަކީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ފައިނަކީ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ގިރުމުގެ މައްސަަލ 

 އްކަތް ެއއްެވސް ވަަރަކުށް ކުރަން ގަސްތުކުަރއްވަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ދިމާވެފައިވާ ރަުެށއް. އެ ރަުުށެގ މަސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ވާލުގެ ފުރަަތމަ ބައިގެ ަޖވާބަކީ ިމއަދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސު 

މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަުށް ުނވާތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާުބއެުރެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެދން ދެ ވަނަ ބަިއގައި ފައިުނގެ 

މާ، މިދަންނަވާހެން މައްސަލަިއގަިއ، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިުނގެ ރަުށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާކަުށް ފަިއާސއެއް ނެތީ

މި ވަގުތުން މި ަވގުތަުށް އެ ރަުުށގައި އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް، ރަުށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ަޙއްލުުކރާކަުށް އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް 

 ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޚަލީލަهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަރާ އަުޅގަނޑު ކޮުށްލަން އޮތް ުސވާލަކީ ފުަރތަމަ ކޮމެންޓަކަުށް އަުޅގަނުޑ 

ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރުންކަން  ދާނަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންނަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ެއހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަމަީކ، ދާއިރާތަކަުށް ތަރައްޤީ ހޯދުމަުްށ 

ލާކުކޮުށްލުމަުްށ ޓަކައި އެބޭފުޅުން މަސައްކަތްުކރައްވަމުން ގެންަދވާއިުރަގއި ެވސް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ހަ

ޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރަމުންގެްނދާކަން މި ދެ ވާހަކައިގެ ދެކޮުޅނުޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވޭ. އިއްޒަތްތެރި 

 މިނިސްޓަރު، އަުޅގަނޑު ކޮުށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ނިލަްނދޫއަކީ ެވސް ގިރުުމގެ މައްަސލަތައް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނިލަންދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ެއްއސެވީ، ކިހާތާކު އެ ރަުުށގެ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެތޯ؟ އެއަުްށ  އެ ކުރެްއވި ުސވާލު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެރަުުށގެ ވެސް ސަރޭވކުރުމުގެ ަމސައްކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސެކަންޑް ުކއާޓަރގެ ތެރޭަގއި 

ެރވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުމަަސއްކަތް ޑް ކުާއޓަރަގއިއަދި އަަހރުގެ ތާމަސައްކަތް ފެްއޓޭވަރު އަުޅަގނޑުމެން ކުރާނަމޭ. 

ކިލޯމީޓަރު  3.59ރަުށެއްގެ  4ވަނަ އަހަރު  2015 ،ބަލާނަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ވާަހކައަކީ 

ކިލޯމީޓަރުެގ  6.7. ދެން އަދި އޭގެއިތުަރުށް މިހާރު ާކރުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮުށް ނިންމާފަގިރާ ސަރައްހައްދު މި ސަރު

މިލިއަްނ  223ވެްސ ކުެރވެމުންދޭ. މި މަސައްކަތަުށް  ވަގުތު ރަުށެްއގަިއ މި 13ތްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަ

 5.5 ،ވަގުތު ހަމަ ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަުށް ެވސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ. ދެން އަދި މި

އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ރާއްޭޖެގ  3މި  ޔާމީްނގެ ޒަޢާމަތުގެ هللا ސް ޢަބްދުމާޔަްތކުރެވެމުން އެބަދޭ. ރައީކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހި

ވެމުްނ ޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރެކިލޯމީ 15.8ރަުށްރަުށުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަުށް ގާތްަގނޑަކަުށް 

ސަރުކާރެްއގައި ކުރެވުުނ  އަދި ާރއްޖޭގެ އަދި މިހާތަނަުށް އެްއވެސް  ،އެބަދޭ. މިއީ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ވެސް 

މީޓަރުެގ ކިލޯ 7ތުން އަހަރުގެ މަސައްކަ 3އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި  ،މަސައްކަތެއް ނޫން. އަދި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

 ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ަކންވާގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް އެކަނި ކުެރވިފައި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މުޙައްމަދު ނާޡިމުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު  އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް، މަރުަޙބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ 

ލައިދޫަގއި ބަނދަރު ކޮންނަން ފެުށުމާ އެކު ގިރުމުެގ މަްއސަލަ ވަނީ ދިމާވެފަ. މިކަން  ސަމާލުކަމަުށް ގެނެސްފަިއވޭޯތ ނެއް

 މިނިސްޓްރީއަުށް؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 :ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން އެނަރޖީ އެންޑް ޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓްމިނިސް

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ަޖވާބަކީ އަދި އަުޅގަނޑުމެން 

 މިނިސްޓްރީއަުށް އެކަުމގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނެވިފައި ނެތް ވާހަަކ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު އަޒާން ފަހުމީއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މާވަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 މީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ  މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒާން ފަހުމާވަުށު ދާއިރާ

ވަނަ އަހަރު ވެްސ މާވަުށުގެ ނަރުދަމާ ވަނީ  2016ވަނަ އަހަުރ، ައދި  2015ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަދިވެސް ނުފެުށި ވާތީ އަޅުގަނޑު ވަޒީރު އަރިހުން ސާފުކޮުށްލަން  ބަޖެޓުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ޢަމަލީ މަސައްކަތް

 ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތުގެ ަޢމަލީ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބެއްަގއި ފެުށޭނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަ އެނަރޖީ އެންޑް ޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓްމިނިސް

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާލުގެ ޖަވާަބކީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ިމ 

މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ުސވާލަަކުށް ނުވާތީވެ، ނޫނީ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަުށް ުނވާތީެވ، އެ ސުވާލަުށް ަޖވާބުއެުރވެން 

 ރިއްޔާ. ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިްސޓަރުގެ އަރިހުން ސާފުކޮުށްލަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އަުޅގަނޑު މި

ބޭނުންވަނީ، ފ. ފީއަލީގެ ނަުރދަމާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް އަދި މިއަހަރު ވެސް ބަޖެުޓގައި ޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން 
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 އަންނަ ރަުށެއް. އެ ރަުށުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކު ފެުށޭނެތޯ؟ ދެން އަޅުގަނޑަުށް ެއނގޭ މައުޟޫޢާ ނުވެސް ގުޅޭ 

ސުވާލެްއކަން.  ދެން އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ހިތްހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް 

 ބޮޑަުށް އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި. ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީ ރމަންޓް އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލަީކ މިއަދުެގ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ުސވާލަކަުށް 

 ނުވާތީެވ، އެ ުސވާލަުށް ޖަވާުބއެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންަނަވން. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުެގ ސުވާލަކީ މީދޫގެ ރަުށްގިރުމުެގ މައްސަލައިަގއި މިނިސްޓަރު 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ިސޔާސީ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ވިޔަްސ މި ހިސާބަުށް، ރަ

މައްސަލަ އެއް ނެތް، އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ހެޔޮ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަމަުށް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިވޭޯތ؟ 

 އުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާަފއިތޯ މިނިސްަޓރު މި ހިސާބަުށް ގެންނެވީ؟ އޮތް ހިސާބެއް ބައްަލވަިއ، ކުިރއަުށް ގެންދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް

ުސވާލުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީޫދ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ މި އޮތީ ހަމަ މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑަުށް ޖަވާބުދާރީވާން. 

ރު ބެއްލެވި ކަމުގައި އެހެންނަމަވެސް، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ހުޅުދޫ، އަދި މީދޫއަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީން އަދި މެންބަ
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ވިޔަްސ، ނުބެއްެލވި ކަމުަގއި ވިޔަްސ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ެއ މަސައްކަްތ ވަރަުްށ ގާތުން ަބލަމުންދާ ކަމެއް، އަްއޑޫަގިއ 

ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަުށްރަުށުގައި ވެްސ. އެހެންވީާމ، އެ މަސައްކަތަކީ ައޅުގަނުޑމެން ގާތުން ބަލައި، އަދި 

މާވާ ބޮޑެތި އެކަހަލަ ރަުށްގިރުމުގެ ަމއްަސލައަުށް، ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިތުންަނުށް ބޮޑެތި މައްސަލަ ދިމާވާ ރައްޔިތުންނަުށް ދި

ކަމަުށް ވަންޏާމުން، ޚާއްަޞޮކުށް ރަުށްގިރަިއގެން އަިމއްލަ ެގދޮރަުށާއި ތަކެްއޗަުށް ގެއްލުްނާވ ކަމަުށް ވަންޏާމުން އެކަމަުށް 

 އެހެންީވމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ސަރުކާރުން ސީދާ ަވގުތުން ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރައީސް. އަުޅގަނޑު ަވޒީރު ައރިހުން ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ރަުށްގިރުމުގެ ކަންތަްއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޙައްލުކުރުމުެގ މަސައްކަްތކުރެޭވއިރު ިއސްކަންދޭ ވަިކ ތަރުތީބެއް އޮތްތޯ؟ ަވކި ޕާީޓއަކަުށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ިތއްަބާވ 

ލަސްކޮުށް، އަދި މަރަދޫގަިއ އެްއވެސް ކަހަލަ ކޯސްޓަްލ ރަުށް އަަވސްކޮުށްފަިއ، އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ތިބޭ ތަންަތން 

 ކުރަްއވާފަިއ އެބަ އޮތްތޯ؟ގަސްތު ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސަްއކަތެއް ހިންގެވުމަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް 

އަުޅގަނޑުމެން  ،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ުސާވލުގެ ޖަވާަބކީ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ 

ލިބޭ މަޢުލޫމާތަުށް ބަލާފައި ެއ ރަުށްރަުށަުށް ައޅުގަނޑުެމންގެ ޓީމުތައް ދާނެ. ޮގއްަސ ވެސް ރަުށްަރުށުން  ކޮންމެ އަހަރަކު

އަދި އޭގެތެެރިއން އެންމެ ބޮޑަުށް ަރއްޔިތުންގެ މުދަލަުށާއި ގެދޮރަުށް އެންމެ  ،އިހުރޭތޯއާ  އިގިރާފަ  ބަލަނީ ކިހާވަރަކަުށް ރަުށް

އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަުށް އޮންނަ އަހަރަކަުށް ބަޖެޓު  ދެން، ފަހު ލިބެނީ ކޮން ރަުށްރަުށެއްތޯ ބެލުމަުށް ބޮޑަުށް ެގއްލުން

ގެ ޖަވާަބކީ، ައޅުގަނޑުމެން އެގޮތަުށް ހަަމ ބައި  މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ދެވަނަ  ؛އްމުކޮުށް ާރވަނީ. ދެން، ދެަވނަ ބައިގެ އާ

ކުރަމުން އެބަ ގެންދަމޭ. މޮނިޓަރ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން .ގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ވެްސ، މަރަދޫގެ ަރުށްއި މަރަދޫގަ

ވަިކ ުށް މިދެންނެވީ ދޫގެ ރަުށް ގިރުމުގެ މައްސަލައައަހަރަކު މަރަ މި ،ވަގުތަކު އޭެގއިތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ައދި މި

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް ވާހަކަ. ުޝކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަތުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތިމާވެުީށގެ މައްސަލަ މި  ،. އަުޅގަނުޑގެ ުސާވލަކީއިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ 

ަލ ބެހޭ ސަމިޓަުށް ވަޑައިުނގަތުން މަނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކޮންކަހަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމާެވއްޓާބޮޑު ރާއްޖޭގެ ރަ

 ތޯއޭ؟ކަމަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީ އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަުށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ތިމާވެްއޓާ ދޭތެރޭގައި މަސައްކަތްނުކުރާ 

 ،ދަންނަވާލީ ން އެބަ ެގންދޭ. އެހެން މިމަސައްކަތް ކުރަމުޔާމީްނގެ ސަރުކާރުން  هللاވަރަުށް މި ސަުރކާރުން، ަރއީސް ޢަބްދު

ތިން  އިދަންނަވާލިހެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގަ  ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ިއ ހުރި މަސައްކަތް؛ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮުށްފަ 

ކުެރވިފަިއ ވެސް  މާޔަތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތްަތއްުށް ހިކިލޯމީޓަރުގެ މަސަްއކަތް ގޮނޑުދޮ 7އަހަރު ހަމައެކަނި ގާތްގަނޑަަކުށް 

ގޮނޑުދޮުށް  މީޓަރުގެކިލޯ 15.8އަހަރު ނިމޭއިރު  ާޔމީންގެ ތިންهللا ަރއީސް ޢަބްދު ންނަމަވެސް، އިރާދަުކރެއްިވއްޔާއޮތީ. އެހެ

هللا އި، ރައީސް ޢަބްދުޢާމަތުގަންވީާމ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ޒަެވސް ކުރެވިގެންދާނެ. އެހެ މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްހި

 ވެސް އަދި ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަެތއް މިއިން ޒަމާނަކު ަގއި ތިމާވެްއޓަުށް ކުރެިވގެންދާ މަސައްކަަތުށްޢާމަތުޔާމީންގެ ޒަ

 ުށް ކުރެަފިއ ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ކައެްއވެސް ރަީއސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަވިލުފުުށީ ދާއިރާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ވި
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ިއ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކީ ބަޖެޓަުށް ވޯުޓނުދެއްވާ މެންބަރެްއކަން ފާހަަގކޮުށްލަން. އަދި ިމއާެއކުގަ 

މެންބަރުން މި ސަރުކާރުން ބަރުންނާއި ވޯޓުނުދެްއވާ ެދއްިވ މެންމިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިައުށްގެންދާއިުރގައި ވޯޓު

ެފނުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަން  އިއަްއޫޑގަ، އިއެއާެއކުގަ މަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. ހަމަނުގެންގުުޅއްާވކަން ެއއީ ހަތަފާތު

ފާނު މިހާތަނަުށް ކުރެއްީވ އަުށް ދިން ފަިއސާ އަުލން އަނބުރާ ސަރުކާރަުށް މިހާރު ލިބިއްޖެތޯ؟ އެ ޯހއްދަވަން ަމނިކުބައިވޯޓާ 

 ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ ސާފުކޮުްށލަދެއްވަފާނަންތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް

މިލިޔަން ޑޮަލރު ބައިވޯާޓއާ ހަވާުލކުރެވިފަ.  15 ނީސަރުކާރުން އަުޅގަނޑު ަހނދާންވަ ޝުކުރިއްާޔ. ައއްޑޫ ަބއިވޯާޓައުށް

 ބޫލުކުރާ ގަ އަުޅގަނޑު ؛ވެސް އަުޅަގނޑު ނުކުެރވި ހުރި ވާހަކައެހެންނަމަވެސް، އެ ފައިާސައުށް ވާވަރަުށް މަސައްކަތް

 އި ސިޓީގަ  ދަނީ އައްޑޫ ނުކުރެވޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ސަރުކާރުން މިއަދު މިއެ ފައިާސއަުށް ވާވަަރުށް މަސައްކަތްގޮތުަގއި 

 ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަުށް ފެނުގެ ިނޒާމުގެ މަސަްއކަތް ކުރަމުން. ދެން އެ މަސައްކަތް އިތުރަުށް އެ ބެއްެލވުމުގެ ކަންަތއްތައް 

އެ ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން ެއ  ބެހޭ އިދާރާތަކުން. އެހެންވީމާ، ގޮތުގައި އެކަމާ ބޫލުުކރާކުރަްއވާނީ އަުޅގަނޑު ގަ

 އޮްނނާނީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެކަމަުށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް އެ އިދާރާަތކުން ބޭނުންފުޅުވާ އިދާރާތަކަުށް ދޫކޮުށްލާފައި 

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ންނަވާލަދަ  ޔާރަުށް ތިބި ވާހަކައަުޅގަނޑުމެން ދޭން ތައް ކަމަުށް ވަންޏާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމްދީދީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަނޑު ސުވާލު ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނުޑ . އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

އިން ންަތއްތައް މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާ ޓާ ބެހޭ ކަގެ ތިމާވެުށްފޭދޫ ދާއިރާ؛ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ  ދަންނަވާލަން

ދަންނަވަން. ައދި  ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަނުޑ   ވަރަުށް ގާތުން ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް ބައްލަވަމުން ގެންދާތީ އަުޅގަނޑު ުޝކުރު

ަތނަުށް މަނިކުފާނު ގެންނެވުމުެގ  އިނާ އާދަމް މިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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ން ެއއްވެްސ މަސައްކަެތއް ކުެރއްވިޯތ؟ ވަދައްއްލު ހޯއެ މައްސަލަތަަކުށް ޙަކުރީގަ ަބއްދަލުކުރަްއަވއިގެން މީދޫ ދާއިރާގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާ އެނަރޖީ ޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑްމިނިސް

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ައއްޫޑ 

ވާބެއް ހޯއްދަވާކަުށް ެއކަމަުށް ޖަ ިއތުރަުށް ބައްދަލުކުރައްަވއި ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަނަޑކާމީދޫ ދާއިރާގެ އިއް

 ކުަރއްވާަފއި ނެތް ާވހަކަ. ޝުކުރިްއޔާ. މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް ކަނަޑެއޅިފައިވާ ވަގުތު ނިމުމަކަުށް ައއީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަދިެވސް  5 . މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވަން.  ޤް އިބްރާހީމަުށް ޝުކުރުޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިއެނަރ އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް ފަހަރު އެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް. ބަހު . އިބްތިދާޢ6ީއެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާޒައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮ -6.1

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ގާނޫނު( އަުށް ރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަދިވެހި)

ވަނަ  11ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016 ،ގައި ޭބއްވުނު  2016 ޗުމާރި 9 ަވނީ، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި

އިނާ އާދަމް. ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒަުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުއިޖަލްސާގަ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ
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ވެސް  ދަންނަަވއިލާނަން.  ންމެ ފުރަތަމައިުނންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލު ހުުށަހެޅި ސަބަބު އަޅުގަނޑު އެ

ގެ މަތީްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިންސް  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ބައިވެިރވެަފއިވާ އެއީ ދިވެހިާރއްޖެ

ނދު، ޤައުމުގެ ހިވީ އްާސާވ ބަޔަކަުށްހި 50ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީގައި % އަންހެނުންނަކީ ،ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި

ދެވަނަ ކަމަކަުްށ، ބޫލުކުރެވޭތީ. ކަމަުށް ގަ ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެނުން ބަިއވެރިވުްނ އިތުރުކުރަންޖެހޭ

ތަުކގެ ބެލުމުގެ ދަުށުގަިއވާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަާކއި އެ ކައުންސިލްަތކާ ދެމެދު ރަުށު ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލު

މުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު މިހާރަުށް ވުރެ ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާމުންތައް ނިންމު ،ވަުރގަދަކޮުށް  އޮންނަ ގުޅުން

ހަރުދަނާވެ، ފުޅާެވގެންދިއުން. ތިންވަނަ ކަމަކަުށް އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް ބާރުެވރިކުރުަވއި، އެ ކޮމިޓީތަާކ 

ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާއިތުވި ަދއުރުެގ ތަޖުރިބާތަކަުްށ ހަވާލުކުރެވިަފއިާވ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަުށް ގާނޫނީ ގޮތުން 

ބަލާފައި އިޞްލާޙުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަުށް 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ގެނެއްސަ މި ވާ އިޞްލާޙާކީ، ެއއީ 23ބަލައިލާއިުރގައި، ބިލުގެ 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ރަުށް ހިންގައި، ރަުށް ތަރައްީޤކޮުށް، މި ގާނޫނުގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަުށްވެހިކަުމގެ 

ޚިދުމަތް ދޭއިރުގައި މިކަމުގަިއ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ރަުށު ކައުންސިލުން ހޯދުމުަށް ބިލުގަިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް މި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ގާނޫނުަގިއވާ  25ވައިލުން. ދެން ހަމައެއާެއކީަގއި މި ގާނޫނުގެ އެކުލަ 

ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ ރަުށަަކުށް އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް މަަސއްކަތްުކރާ ކޮމިޓީގެ ރައީަސކީ ރަުށު 

ދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރުަށު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަކުރާނީ ކައުންސިުލގެ މެންބަރެއް. އަދި މި މާއް

ވަނަ މާއްާދގެ  26އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ރައީސް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ ގޮތަުށް ކަަމުށް. ދެން ގެނެވިަފއި މި ވާ ިއޞްލާޙަކީ، 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކޮންމެ  25ނުގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައި )ުށ(އެއް އިތުުރކުރުން. އެއީ މި ގާނޫ

އިންތިޚާބަުށް  ގޮނޑި 1ރަުށު ކައުންސިލަކަުށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން 

ގެ ތަރައްޤީއަުށް ވްުކރެވޭ ގޮނިޑއަކީ އެ ރަުށެްއެގ އަންހެނުންއި ާބއްވަްނވާނޭ. މިގޮތުން ރިޒާވްކޮުށްފަހުޅުވައިނުލާ ރިޒާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަުށް ިމ  35ްވކުރެިވފައިވާ ގޮނިޑއެކޭ. ދެން، ޒާހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ަރއީސަުށް ރި މަސައްކަތްކުާރ އަން

ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަކީ، ކޮންމެ ރަުށު ކައުންސިލެއްގެ ބެުލމުގެ ދަުށުގަިއވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް މަސަްއކަތްކުާރ 

ނަންވާނޭ. އަދި އެާއއެީކގައި މިހާރު އެ ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާނެ ތަނަކާއި ުއސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، ކޮމިޓީއެއް އޮން

މި ކޮމިޓީ މަސައްކަްތކުރާނެ ތަނަކާއި، ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވންތައް ބާްއވާނެ ތަނެްއގެ ިއންތިޒާމު ރަުށު ކައުންސިލުްނ 

ުަށއެޅުން. އަދި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ، ކޮމިޓީ ހިމެނޭ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަުށް ގާނޫނުގައި އެކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(  35ރަުށެއްގެ ރަުށު ކައުންސިލާ ެއްއވަރު އަދަެދއް ކަމަުށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކަނަޑއެޅުން. އޭެގއިތުުރން 

ީޓގެ މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ރަުެށއްެގ އަުށް ގެެނވުނު އިޞްލާަޙކީ، ައންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމި

)ޯލކަލް  2010/10ރަުށު ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއވާ މީހުންގެ ގޮުތގަިއ، ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވާ އިންތިޚާބަކުންނޭ. ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ މީހުންގެ މެދުގައި ބާއް 3ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުގެ ގާޫނނު(ގެ 

މި އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ރަުުށ ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބާ ެއކުއެީކަގއި އެ އިންތިޚާބާ ެއްއ އުސޫލަކުންނެވެ. އަދި މި 

އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަަލހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނޭ. މި އިޞްލާޙު ގެްނނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އިއްޒަތްތެިރ 

ހެނުންގެ ކޮމިޓީެގ ރައީސަީކ ަކއުންސިލުގެ މެްނބަރެއް ކަުމގައި ވާނަމަ، އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ރަީއސަކަުްށ ރައީސް، އަން

ހޮވިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކީ ަކއުންސިލަުށް މެންބަރުން ހޮވުމަުށް ވެސް ވޯޓުދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދީގެން ޮހވޭ 

ނޫނުައސާސީަގިއ އެ އޮތް މާއްާދއާ ޚިލާފުވާެނ ކަމަުށް ބަެއއް މެންބަރުން މެންބަރަކަުށް ވާންޖެހޭތީވެ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ޤާ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެްނދިޔައިރު ެވސް. އެހެްނވީމާ،  17ދެކިވަަޑިއގެންނެވި ކުީރގެ 

ސިލުގެ ިއންތިޚާބަުށް ވެސް ވޯޓުލާ ހުރިހާ މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް ވޯޓުލާނީ ހުރިހާ ރަުށުގެ ކައުން

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަުށް ގެނެވިފައި މި ާވ  35ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ، އިްނކްލޫސިްވކޮުށް އެ ދާ ގޮތަުށް. ދެން، 

 އިޞްލާޙަކީ ެއއީ ކޮމިޓީގެ ރަީއސް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް. އޭަގިއ މި އޮންނަނީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަްތކުރާ 

ކޮމިޓީގެ ރަީއސަކީ އެ ކޮމިޓީައުށް މެންބަރުން ހޮވުމަުށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުން އެންމެ ގިނަ ޯވޓު ލިބޭ ފަރާތެކޭ. އަދި ެއ 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީަސކީ ެއ އިންތިޚާބުން ދެވަނައަުށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓުލިބޭ ފަރާތެކޭ. މިގޮތުން، އިންތިޚާބުގައި ދެ 

އެއްވަުރެވއްޖެ ނަމަ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ެނގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން އެ ެދ ފަރާތަކަުށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަަދދު 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން ރައީަސކާިއ ނައިބު ރައީސަކު ޮހވާނީއޭ. އެްއވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުްށ 

ނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީޭސ. އަދި ަނއިުބ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރަީއސްގެ ގޮނޑި ހުްސވެއްޖެ ނަމަ، އެ މަޤާމާ ހަވާުލވާ

ވަަނައުށް އެންމެ ގިަނ ވޯުޓ ލިބުނު ފަރާތެކޭ. މިހާރު ގާނޫނު އޮތް  3ރައީސްކަމަުށް ދެން އަންނާނީ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުން 

މާއްދާ  ގޮތުން ިވއްާޔ އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ަވިކވާނެ ގޮެތއް ކަނޑަެއޅިފަެއއް ނޯވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(. އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިވާީނ  35ދެން ލެވިފައި މި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ. ެއއީ 

ވަނަ މާއްާދގައި އެ ވާ އުސޫލުތަުކގެ މަތީންނޭ. މި އުސޫލުގެ މަތީން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  119މި ގާނޫނުގެ 

ކަމުގަިއ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ ބެެލނިވެރިެއއް ކަމުަގއިވާ ރަުށު ަކއުންސިލުގެ ރަީއސޭ. ދެން، މަގާމުން ވަކިްއެވއްޖެ 

ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ކޮމިޓީއާއި ަކއުންސިލާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގުޅުން ބޮޑަުށް ރަނގަޅުކުރުމަުށް ހުުށަހެޅިފައި 

ތަރައްީޤގެ ކަންކަމުަގއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ެއއީ ަރުށުގެ 36އޮތް އިޞްލާޙެްއ. ެއއީ 

ރަުށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ރަުށު ކައުންސިލަުށް ަލފާދިނުން. މިގޮތުން، ަކއުންިސލުން ކުރާ މަސަްއކަތްތަުކގެ 

ސިލަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމާއި، ކޮމިޓީން އެކި ކަންކަމުަގއި ކައުންސިލަުށް ދޭ ލަފާ ކައުން

އަދާކުރާނީ ކޮމިީޓގެ ަރއީސޭ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް ދިާމވެފައިާވ އަެނއް މައްސަަލއަީކ، 

އެަކއުންޓެއް ހުޅުވުުމގެ މައްަސލަ. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އަމިއްލައަުށް ެއކައުްނޓެއް ހުޅުވަިއގެން އެ ތަނުަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(  36ފައިސާ ބެލެހެއްޓޭނެ ވާހަކަ ގާނޫނުަގއި އެބަ އޮޭވ. އެަކމަކު، އޭަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާާވތީ  ލިބޭ
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އަުށް ގެެނވިފައި މި ވާ އިްޞލާޙަކީ، ކޮމިީޓގެ ނަމުގައި ުމދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ަނމުގައި ެއކިެއކި ިވޔަފާރީެގ 

މިޓީގެ ނަމުަގއި ޭބންކު އެަކއުންޓެއް ހުޅުވަްނވާޭނ. މި އެކައުންޓް ހުޅުވުުމގައި މުޢާމަލާތްކުރުން. މި ބޭނުމުަށް ޓަކައި ކޮ

ރަުށު ކައުންސިލުންނާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަުށް ދޭންވާނޭ. އަދި އަންހެނުންގެ 

 1ަގާވއިދެއް މި ގާނޫނު ތަސްދީުގކުރެވޭާތ  ކޮމިޓީތަކުެގ ެއކައުންޓުަތއް ޭބނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ާއއްމު

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކަުަށއަޅަންވާނޭ. ދެން މި އޮީތ، ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމާިއ ެއ 

ވަނަ ާމއްދާގެ  37މި ކަންކަން ގާނޫަނުކން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަމަުށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ ، ބައްދަލުވުންތަކަުށް އުޖޫރަެއއް ލިބުމާ

)ުށ( އަުށް ގެނެވޭ ބަދަލު. އެއީ އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤައުށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންތަކަުށް ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުންނަުށް ދޭ އެލަވަންެސއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަކނޑައަޅަްނވާނޭ. އަދި ިމގޮތުްނ ދެވޭ އެލަވަންެސއް ދޭންވާނީ 

ުވމަުށޭ. ހަމަ މިގޮތަުށް ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ ދަުށުން އޮންނަ އަންހެނުން ކޮމިޓީތަކުގެ މާއްދާތަކަުްށ ަބއްދަލު 4ގިނަެވގެން މަހަކު 

ވެސް މި ވަނީ ބަދަލުތައް ގެެނވިފަ. ެއއާެއކީަގއި، ދެން މި ާގނޫނު ތަސްދީގުވުމަުށް ފަހު ކަުއންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުަތއް 

މެއް މީގައި ދެން މި ވަނީ. އެއީ، މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަުށް ފަުށާނީ، މި ގާނޫނު ބޭއްވުމާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅު

ފާސްވުމަުށް ފަހު ތަސްދީގުކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެްޓަގއި ޝާިއޢުކުރުމަުށް ފަހު ބޭއްވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް 

އެހެން ގޮތަކަުށް ަބޔާންކޮުށްފަިއވީ ނަމަވެސް މި އިލެކްޝަނުން ފެުށިގެންނޭ. އަދި މި ގާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގައި 

ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާއިރު ތިބި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން އުފެދިފައިވާ 

ުށް ފަހު އެންމެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ުއުވނީއޭ. އަދި މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމަ

ފުރަތަމަ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ެއކުެއީކގައި މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން އިްނތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ 

ޤައުމެއްގެ ކަންތައްަތއް  ކުގެ އިންތިޚާބުތައް ާބއްވަްނވާނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީތަ

ކަްނ ފާހަގަކޮުށް، ސިާޔސަތުތަްއ ނާިއ ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަކަުށްއިރުަގއި ވެސް އެ ަޤއުމެްއގައި ތިބެނީ އަންހެނުބަލަހައްޓާ

ބޫލުކުރަނީ. ޢާއިލާެއްއގައި މަ އެ އުސޫލު ެގންގުޅެންޖެހޭ ކަމަުށް ައޅުގަނުޑ ގަބައްޓަންކުރުމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަ

ދެ މީހުން އެކީަގއި މަޝްވަރާކޮުްށގެން ކަންތައްތަްއ  އާއިުރގައި އަނބިމީހާއި ފިރިމީހާވެސް ކުދިންގެ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ

ަޤއުމެްއގަިއ ވެްސ ައންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ  ،ކުރީމާ ކުދިންނަުށް ޭއގެ ފައިާދ ކުރާލެއް ޮބޑުވާނެ. ހަމަ ެއގޮތުން

ންމުމަކީ ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ެއކަްނ ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނި ީކގަިއ މަޝްވަާރކޮުށްގެން ަޤއުމުަގއިއެ

ިމ  ،ންއެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއގޮތުގެ މަތީ ގެންދެވޭނެ ގޮތް ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން

 މަުށް ާވއިރުަގއި މިހާރު އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ސިޔާސަތު ކަނަޑއަޅާކަ ރަްއިޔތުންނަކީ އަންހެނުން 50ދިވެހިރާއްޖޭަގއި %

އުންސިލަރުން ތިބިއިރުަގއި ކަ 1095އެކީަގއި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. މަދުކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަޔާ  ހިސާބުގައި ވަރަުށް

 ،ވިޔަސް  . ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަުށް ބެލިކަމުގައ5.5ިބޭފުޅުން އެީއ، % 68ތެރޭން އަންހެނުން ބޭފުޅުންނަކީ އެންމެ އޭގެ

އަދި ސިވިލް  ،މެންބަރުން. މިނިސްޓްރީތަކުަށް ބެއްޔަސް 5އަންހެނުން މި ތިބެނީ މެންބަރުން ތިއްބަާވއިުރަގއި  85
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ިއއްޒަތްތެރި ުމތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ހަމަ މިކަން މިހެން އޮތް ކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. މަތީ މަޤާ ސަރވިްސގެ ވެސް

ުށް ވަރަުށް ބިލަުށާއި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލަން ެވސް ވަނީ މި ުކރެވޭ ގޮުތގައި ައއި.ޕީ.ޔޫއަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލު ރައީސް. 

  ؛. އޭަގއި ައއި.ޕީ.ޫޔގައި އެްސ.ޖީ ވިދާޅުވެަފއި އެަބވޭފާނަުށް ވެސް ސިޓީެއއް ފޮނުާވފަމަނިކު  ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއި

“I understand that Majlis is currently considering a bill on gender equality and other 

measures to promote the participation of women in national and local decision making 

bodies. The I.P.U salutes this development and we will be pleased provided any support 

that you would be in helpful.”  
 އި ތެރެއިން ބޭރުކޮުށްފަުށް ނުބަލާ ޒާތީ ތަޢައްޞަބު މީގެލަޔަކައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޕާީޓގެ ކު 

މި ބިލު ފުރިހަމަކޮުށްދެއްވުން.  ،ދިވެހި އަންހެނުންނަުށް ކޮުށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ބަލައިގަނެ އީމި

މަތިލާނެ ބޭފުޅުން ނުވެގެން ައންހެންގެ ކޮމިޓީ އެކުަލވައިެލުވނީ. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަުށް ުކރި 27ފަހަރު ވެސް އެންމެ  މި

 ދީފައި... އުޅެނީ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓތަކަުށް ޒިންމާތަކެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއީ ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެީއ،  3ލަ މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މިނެޓު  16 ޕާޓީއަުށް ޖުމްހޫރީ. ިސކުންތު 21 މިނެޓު 46 ީޕއަުށް .ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 1 މިެނޓު 39 ގަޑި 1 އެމަުށް.ޕީ.ޕީ

 ނިސްބަތްުނވާ  ޕާޓީައކަުށް ަވކި. މިނެޓު 3 ޕާޓީއަުށް ައދާލަތު. ިސކުންތު 32 މިނެޓު 10 އޭއަުށް.ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 51

 މިހާރު އަޅުގަނޑު)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( . ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 14 މިނެޓު 4 މެންބަރުންނަުށް އިްއޒަތްތެރި

 ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.  އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ފަހަރު  އަންެހނުންގެ ކޮމިޓީތަްއ މި. މި ހުރީމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ދައްކަްނ ހުރި ވާހަކަ ނުނި

ކޮންމެ ރަުށަކުަށް ކޮމިޓީއެއް ހަމަވާވަރު ވެސް ނުވި. މިހެން  .ކޮމިޓީ އެކުލަވައިެލވުނީ 27ެލވުނުއިުރގައި އެންެމ އެކުަލވައި

. ދަތިތަކަުށް ބަލާފަ ކުރަންޖެހުނުމި ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގެ ުކރީގައި ކޮމިޓީތަކަުށް ތަޖުރިބާ

ގުިޅގެްނ  . ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަުތގައި ކައުންސިލުތަކާކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ތަނެއް ލިިބގެނެއް ުނދިޔަ

ެވސް އެއް. ކޮމިޓީތަކަކަުށް ެއއްނެއް ނޫން ކުިރއަުށް ޮގއްަސވަނީ ހިއްާސކުރެިވގެން  މޭކިން މަްއސަލަތައް ކޮމިޓީތަކާ ޑިސިޝަން 

އެ ޒިްނމާތައް އަދާކުރެވޭނެ ެއްއވެްސ  ،ެއއް ނުވޭ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޒިންމާތަކެއް އެޅިަފއި ތިބިްއގެ އުޖޫރެއް ލިބިފަވަރެ

ފަހަރު އެލް.ޖީ.ޭއއިން މި  ،ތިިބ ބައެްއ ކަުމގައި އެކުެލިވެގންދިޔައީ. އެހެންކަމަުށްވާީތވެ އިކަހަލަ ގޮެތއް ނެތިފަ

ެލޭވވަރުވީ. އިއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައި ކަމަުށް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ުުށގަރަ 27ވަނީ އެންެމ  ފާހަގަކުރަްއވާފައި
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ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހަތަުށް އެޅުނު ފިޔަވަެޅއް ކަމަުށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަނެްއކާ 

ވުރެ ކޮމިޓީތަކަުށް ކުރިމަތިލާނެ މީހުން  މިޓީތަކަުށްެލވުނު ކޮެއކުލަަވއި އެކުގައި އެީއ، ފުރަތަމަ ކައުންސިލު އިންތިޚާބާ

ްސ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންވީމާ، ގާނޫނީ ގޮތުން ވެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބޭނުމެއް ނެތިގެންދިަޔިއމާ މި ދިޔައީ ނުލިބިގެން މި

ުޅގަނޑުމެން އެބަ ތަކަުށް އަެއކުެއކީަގއި މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީ  ަކއުންސިލާ މި ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރިކުުރަވއި، މިއީ

ެއއީ ކޮމިޓީއަުްށ  ކީ ަކއުންސިލުގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ،އެއާއެީކގަިއ، ކޮމިޓީގެ ރަީއސަ ދޭންޖެހޭ. އަދިހަދައި

އިތުރު ހިތްވަަރކަުށް ެވގެްނ އެބަދޭ. ައޅުގަނޑުމެން އަންެހނުން ރާއްޖޭގަިއ ކުރަމުންދާ  އަނެއްާކވެސް ކުރިމަތިލުމަުށް ލިބޭ

އެ ބޭފުުޅން ވެސް އެކަމަުށް ހިތްވަރުެދއްވާ ކަަމކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ.  ،ކީ ފިރިހެނުން ވެސް ބަލަިއގަނެމަސައްކަތްތަކަ 

 މިބިލެއް ސިޔާސީ ދާއިާރގައި އަންހެުނން ކުރިއަުށް ނެރޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެބަ ދައްކަމު. ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ 

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް ތަކުާރރުކޮުށް ވިދާުޅވަމުންގެންެދިވ  ގެތަނަުށް ހުުށަހެޅިގެން ދިޔަ ދުަވހު ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް

ޓަކައި ވެްސ  އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަުށް ތަނުގައި ދަްއކަބަލާުށޭ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް މި

ުްށ ތާއީދުކުރާނަމޭ. އެހެްނވީމާ، ުށޭ. އޭރުްނ ތިމަންނާމެން ވެސް އެކަމައެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް އަޅެ ކޮުށްބަލާ މަސައްކަތްތަެކއް

ނަޝީދަކާ ބެހޭ ބިލެްއ އޮތީ އެ ފުުރޞަތު އަިއއްަސއޭ. މިެއކޭ ރަީއސް  މިއަދު މި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންނަުށް ކަމެއް ކޮުށްދިނުމަުށް ލިބޭ ފުރުޞަތެކޭ. ދިވެހި އަންހެނުން  ދިވެހި އަންހެނުންނަުށް ނޫނޭ. މިއި

ގެން ތި ބޭފުޅުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭުނންހިތްޕަވައި، ޓަަކއި ތި ބޭުފޅުންނަުށް ލިބޭ ފުރުޞަތެކޭ. ެއހެންވީމާ ރިކުރުމަުށްބާރުވެ

. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނޭ ތެރިކަން ވެސްތި ވިދާޅުވި ވާަހކަެއއްގެ އިޚްލާޞްމި ބިލު ބަލައިގަންނަވާުށޭ. އޭުރން 

 ބިލެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މި  ގެ ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ

 ،ދެއްވި. ެއއީ، އަުޅގަނޑުމެން ބެލީކީ އެ ބިުލ ހުުށަހެޅުްއވީމެންބަރުން ވެސް އެ ބިލަުށް ވޯޓު  ތަނުގައި ިތއްބެިވ ހުރިހާ

ޤައުމަުށް ކިހާ މުހިއްމު ބިލެއްތޯ އެ ބިލަކީ.  ،މެން ބެލީކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ޕާޓީއަކުންތޯެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑު

ކިހާ މުހިއްުމ  ޓަކައި  ެގނައުމަުށްހަމަހަމަކަން ، ހަމަޖެއްުސމަުށް ޓަކައި އެުރވުމަުށް ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީއަންހެނުން ކުރި

އުއްމީދުކުރަނީ މައިނޯރިީޓަގއި ދިނިން. އަުޅގަނޑުމެން ުދވަހު ވޯޓު  ބިލެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ެއގޮުތގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން އެ

ތި  ތަނުަށް އައިމާ ބިލުތައް މި ،ހުރިރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާ، ހުރިޤައުމަުށް ފައިދާ، ވިޔަސް  އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ކަމުގައި

ހަމަ އެ ުއސޫލުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަްތކުރަްއވާެނ ކަމަުށް. އަދި އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ބޭފުޅުން ވެސް

ވަނަ  17މި ބިލު  ،ވަނަ މަޖިލީހަުށް ވަޑަިއގެންތިއްެބވި މެންބަރުންނަކީ 18ަވނަ މަޖިލީހުން  17 .ގަކޮުށްލަން ބޭނުންފާހަ

އެ ބިލަުށް  . އެހެންވީމާ، މިއަދުދުކުރައްވާަފއި ތިބި މެންބަރުންކަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުުށަހެޅުނީމާ އެ ބިލުަށް ތާއީ

ވީމާ ނުވަތަ އަުޅގަނޑު  އެމް.ޑީ.ޕީން ހުުށަހެޅި ބިެލއް ެއއީ، ންނަުށް މި ދޭހަވެގެންދަނީއަުޅގަނޑުމެ  ތާއީދުނުކޮުށްފިއްޔާ 

ވީާމ ތި ޭބފުޅުން އެއަުްށ ތާއީދުނުކުެރްއވީ ކަމަުށް. ެއއީ، މީގެ ކުީރގަިއ ތި ބޭފުޅުން އެ ބިލަުށް  ހުުށަހެޅި ބިލެއް

ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އައި.ޕީ.ޔޫއިން ވެސް މިކަމަުްށ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާީތވެ. ދެން، ހަމަ ނިންމާލުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަން
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ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ދިަޔއިރުަގއި  17މީގެ ކުރީަގއި މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން  އީއެ .ވަރަުށް ހިތްވަރުދެްއވާފައޭ އޮތީ

މި  ޓަކައި މިއަދު މުޅިވަނީ. ައުޅގަނޑުމެން ދިވެހި އަންހެނުންނަުށް ކަމަުށް ވަރަުށް ހިތްވަރުދެއްވާަފއޭ ވެސް ހަމަ މި

ހެނުންނާއި ވެސް އަންއޭ. މިއީ އެްއގޮތަކަުށް ނޫންތޯކޮުށްދޭންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކީަގއި ކަމެއް ކޮުށްދޭން ނުކުމެ ކަމެއް

ނީ. އެއީ، ފަސް އަންހެނުން ކުރުމެއް ގޮތުގައި ދެިކވަަޑއިނުގަންނަވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަ ފިރިހެނުންނާ ތަފާތު

ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަބ އަންހެނުން މިތާގަިއ ތިބީމާ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް 5މީހުންގެ ތެރޭން  85 ،ގައި ތިބެަފއިތާމި

ެއއްޗެހި ެއކުލަަވއިލަނީ އެ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ޤައުމުތަުކގަިއ ވެސް ކޯޓާތަކާ އެނގޭ. އެހެން

އެކީގަިއ މެންބަރުން ތިބޭނެ ދުވަހެއް އައިމާ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަީނ  ގައި ހަމަހަމަކަމާތަނު މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ. މި

 ނުޖެހޭނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތައް އެހާހިސާބުން ހަދާކަުށްއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުުށީއަރުވަނީ ވިލު ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނަުށް އިޞްލާޙެއް ގެންެނވުމަުްށ  ،މި ގާނޫނަުށް، 32010/7އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ،ވުރެ މާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް މިހާރު އަްއޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަުށް ދެންމެގައި

އަދި ސަުރކާރުްނ މި މަޖލީހުަށް ހުުށަހެޅުމަުށް ތައްޔާުރވެފަިއވާކަން މިއަދު  ،އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ

 ؛! ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަުްށ ބަލާއިރުގައި އެންމެ ގިނައަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. އާދެ

 ،ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް 17އެންމެ ޅަފަތުގައި އޮތްއިުރގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ އިޞްލާޙުަތކެއް މިހާތަނަުށް 

ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަން  ވަނީ މި ގާނޫނަުށްކަން ހުުށަހެޅިފައި ިއންވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ  18އަދި 

ގިނަ ބަޔަކަުށް މި ާގނޫނު އަިއއިރުަގއި ވެސް ިމ  ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން، ބޭނުންވޭ. މިކަން މިހެން ވާންޖެހުނު ސަބަބަކީ

ކަްނ ާޒމެއް ކުރިން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ޤާއިމުކުެރވިފައި އޮތްވުރެ މާ ރަނގަުޅ ނި ގާނޫނުން މި ައއި ިނޒާމަުށް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަުށަވަުރުކރެވިފައި އޮތް. ެއއީ، ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ަކުއންސިލުތައް ައއުމާ ގުިޅގެން 

އެހެންމެ، އޭރުގައި އޮްތ ދި ހަމަރައްޔިތުންނަުށް ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. އަ

އޭރުަގއި އެ ފަރާތުން ުކރަމުން އައި މަސައްކަތް މާ  ،އޮތް ބާރު އިދީފަ މިޓީތަކަުށްރ.ކ.އ ކޮމިޓީތަާކއި އަންހެުނންގެ ކޮ

މާ ހަލުވި ސްޕީޑެއްަގއި ކުރިއަުށްދިަޔކަން ވެސް މިއަދު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ،އެކު ޒިންމާދާރުކަމާ

ލާމަރުަކޒީ ގާނޫުނ  ،ދައްާކއިރުަގއި ރުތައް ނުލިބޭ ވާހަކަލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ބާ ،ަދއްާކއިރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ
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ުށް ެމ ބޮޑަުށް ކަނޑުަވއިލި ވެރިކަމަަކުށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަހެދުމާ ހިސާބުން ވެސް ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނުެގ ބާރުތަްއ އެން

ގޮތް. ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނުެގ ދިަޔ ޅުން ބައްަލވާ އޭރު ކަންަތއްތައް ހިނގައިެވރިކަން. ތި ބޭފު ގެފެނިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ަކއުންސިލު، އަތޮުޅ ަކއުންސިލް، ރަުށު  ންަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނު ވާހަކަ

ނަުށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ތަންތަ އަދި އެ ުލގެ މައްޗަުށް ޤައުީމ އިދާރާ ކިޔާ އިދާރާއެއް ކަނޑައަުޅއްަވއި،ކައުންސި

 ،މެދުވެރިކޮުށް  ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތަުށް މިދެންނެވި ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރު ލަތުގެ ެއއްެވސް މުއައްސަާސއަކާ ަދއު ލައްަވއި،

. އޮތީ ކޮންމެވެސް މީހަކު މެދުވެރިކޮުްށގެން ނޫނިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ތެރޭން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރޭ ޮގތަކަުށެއް ނޫން ގާނޫނު

ން އެ ޤައުީމ އިދާރާތައް އުވާލުމަުށްފަހުގަިއ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ އެންމެ އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ވަީޙދު އައުމާ ގުޅިގެ

ވަނީ  މުޢާމަލާތްުކރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ސަރުާކރުގެ އޮފީސްތަކާ، ސީާދ މުއައްސަސާތަކަުށް  ،ގާތުން މަސައްކަްތކުރާ

ުށް ައޅުގަނޑުމެްނ ންހެނުން ަވކި ޚާއްޞަކޮ. އާދެ! އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތކުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަހަމަޖައްސަވައިެދއްވާފަ

ވަކި ގާނޫނަކުން ވަކި ބާބެއް ކަނަޑއެޅުުމެގ މާނައަކީ އަންހެނުންނަކީ ވަރަުށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި  ކޮމިޓީއެއް ހަދަިއ،

ވަންޏާ ީމގެ  ދީފި ކަމަުށް ބައެކޭ މި ބުެނވެނީ. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ވަރަުށް ގިނަ ގާޫނނުތަކުން އަންހެނުންނަުށް މި ބާރު

 ،ދިހަވަރަކަުށް އަހަރު ފަހުން، ވިއްަސކަުށް އަހަރު ފަހުން ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭން ފިރިހެނުންތަކެއް ނުކެމެ ބުނާނީ

ކަެމއްތޯ ން ވެސް މަޖިލީހަުށް ބިލު ހުުށަހަޅައިދޭުށޭ. މީ ނޫންތޯ މިކަން ވާނެ ގޮތަކީ. ިމއަދު ކޮންތިމަންމެންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަ

ކޮން ފުރުޞަތެއްތޯ ނެތީ؟ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އިްނތިޚާބުތަކުގައި ވެސް އެބައޮްތ  ،ިސޔާސީ ކޮން ،އަންހެނަކަުށް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  މިތިބީ ވަޑައިެގން. ބައްލަވާ ލު ބޭފުޅުންރުޞަތު. އެކަމަކު، ެއކަމަުށް ޤާބިފު

ލު ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވީމަ ޮހވޭނެ. އެހެންވީާމ، ޚާބަކުން. ެއކަަމުށް ޤާބިކޮންމެ އިންތި އެބަ ހޮިވވަަޑއިގަންަނވާ ހަމަ

ގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތެކޭ. މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުންނުަށް ހަމަލާދިނުމުގައި މިއަދު ބުނެވޭކަުެށއް ނެތް މިތާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 އީ ފަހުން ފެނިގެންދިޔަ . އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަހަމަ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ

ެގ ކަންތައްަތއް ވެސް އަންހެނުންނަުށް ތިބެ އެ މީހުން ކުިރ މަންޒަުރ މުޒާހަާރގައި ވަަރުށް ދަުށު ދަރަޖައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 ހާ ޙައްޤުތަކެއްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، ނެތީ ކޮން ޙައްޤެއްތޯ ބަލާއިރު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ހުރި 

ދިވެހިރާއްޖެ.  ޮއތް އެއް ޤައުމަކީ އި. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ހަމައެކަނި ކަުށަވަރުކޮުށްފަލިބިފަ

ތަނުގައި އެންމެ ގޮތް  ނަމަެވސް، މި ހަދާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް. މި މަޖިލީހަުށް ބެލި ކަމުގައިވީމިކަމަުށް ދެކޮޅު

ގަިއ އުޅެނީ އަންހެނުން ކުދިން. ހަޔާެތްއ ނެތިގެން ވެސް މިތާ ޔާތްުކޑަޮކުށް، އެންމެ ލަދެއް ހަުްށ، އެންމެ ކުޑަކޮ

ތާ. އެހެންވީމާ، ކޮން ޙައްޤެއްތޯ ނެތިެގން މި އުޅެނީ؟ އެހެންވީމާ، އްފިރިހެނުންނެއް ނޫން. އެންމެންނެއް ނޫން އަސްމާ

 ،އެުކގައި  އެންމެންެގ މައްޗަުށް ހަމަހަމަކަމާ ،ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނީދައްާކއިރު  އަޅުގަނޑުމެން ޙައްޤުތަުކގެ ާވހަކަ

 ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މުޖުތަމަޢުގައިގެން. ވަކި ަބއެްއގެ ޙައްޤުަތއް؛ ހުޅުވާލެވިަފއި އޮންނަ ގޮތަުށް ާގނޫނުތައް ހެދި

ަވކި ޚާއްޞަ ކަމެއް ހުންނަ ވަިކ  ،ންތެރިކަން ހުންނަނުކުޅެދު ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެން މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ
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ހުންގެ ތެރޭން ވަކި ފަސް ހިއްސު ސަލާމަތުން ހުންނަ މީ ؛ދެނީ. ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގާނޫނު ހަދައި، ދެނީ ބަޔަކަުށް މި

އްޞަ މަޖިލީހުގަިއ ކުރާ އުސޫެލއް ޯނވޭ. ރަްއޔިތުންގެ ޚާ  ވާތީ މިަކން ާވތީ، ފިރިހެނުންނަުށް އަންހެނުންނަުށް ބަޔަކު އެއީ

ަތނުން އަންހެނުންނަުށް ވަިކ  މި ނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މި ބޭފުުޅން މަސައްކަތްކުެރްއވިއަޅުގަ

ތަނަުށް އޭރު ތިއްެބވި ބޭފުޅުންކޮެޅއް  ގެން މިލައި ގޮނޑިތަެކއް ޚާްއޞަކުރަން. ެއ ދުވަހު އެކަން ުނކުރީމާ ރަތް ލިބާސް

ތޯ ުދވަހު އެކަން ކުރި ނަމަ، ކޮަބއިގެ ރައީސަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަޖިލީހު ވަަޑއިގެންެނވިކަން

ވާނީ. އެހެންވީމާ،  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެްނގުޅުީނ ކަމަުށް ގައި ނޫނުއަސާސީ ވާނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން ޤާ މީގެ ނަތީޖާއަކަުށް

ފަުހން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް  މިއަދު އައި މި ސަރުކާރުާޚއްޞަކޮުށް ، މިއަދު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުޅުާވލެވިގެން

އުފަލާެއކު  ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރެިވެގންދާކަން، މިއީނުުކޅެދުންތެރިކަ ހިމާޔަތްކުރެިވގެންދާކަން،

ދޭ ސަބްސިީޑއަުށް  ގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަދި ޚާްއަޞކޮުށް އަންހެނުންނަުށް މިއަދު އަޅު

ކުރިން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާ ބައްދަލުވި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެ ދެ ދުވަސް ؛ނަމަވެސް ވީކަމުގައި  ލިބަލައި

 އެކަނިވެރި ،ދޭ ީޑގެ ތެރޭން މި ައންހެނުންނަުށްމާތްކަލާކޯ! ތި ސަބްސި ކައިރިން މީހަކު. ދިމާެވގެން ބުނީ މިތާ ޖެން ހޮޓަލް

ލާުށޭ. ތިމަންނަމެންގެ ހަ ކުދިން، ދިހަ ކުދިން ލިބުނު ފަހުން ތިމަންނަ ކައިރިން ދިނުން ހުއްޓައިމައިންނަުށް ދޭ ފައިސާ 

ކޭ ކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، ރަނގަޅު ބޭތީއޭ ވަރިވީ. މިއީ، ަވރަުށް ނުބައި ޕްރެކްޓިކްސްއެހާސް ރުފިޔާ ލި ވަރިެވއްޖޭ. މި ތިން

ސަބަބުން އާޚިރުގައި މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭ ަކންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަންތައްަތކުގެ

 ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ. ހަ ކުދިން ލިބުނު ފަހުން، ދިހަ ކުދިން ލިބުނު އީ ޤައުމުަގއި އެބަ ހިނގާ. މި

ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު  މިއީ ނުދެޭވކަން.އަުށް ފުއްދައިމީހާފަހުން މި އެނގުނީ އޭަނގެ ަކންތައްތައް ބަރާބަރަުށް އޭނަެގ ފިރި

ތަނުގައި. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނަުށް ތިބެ ދައްކާ ކަހަލަ  ހައިރާންވާންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް މި ދައްކަނީ މި

. އެންމެ ބޮޑުަށް އެބަ ތެރޭގައި ހުރި މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ގެވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، މުޖުތަމަޢު

އެންމެ  ،ފިރިހެނުންނަުށް އަނިޔާކުރާ ބަަޔކީ އަންހެނުން. މިއީ، މިއަުދެގ ޙަޤީޤަތް. އެންމެ ދިރާސާތަުކން މިއަދު ދައްކަނީ 

 އަންހެނުންގެ އަނިާޔވެރިކަމުން،، ވިަޔސް ކަމުގައިހުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ ބެލިއެޭޓކް ޖެހިފައި ތިބި މީ ގިނަ ހާޓް

ދޭތެރޭގައި ނުބައިކޮުްށ  އާމީހުންގެ ފިރިމީހާ މިއަދު ކިތައް ައންހެނުންތޯ އެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން، ގެއަންހެނުން

ިމއަދުެގ  އި ތިބީ. މިއީމީހުންނަުށް މުޅި ދިރިއުުޅން ހަލާކުވެ، މުިޅ މީހާ މާޫޔސްވެފަ ކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގ ސަބަބުން އެ

ތަނަުށް ައއިްސ  ދިރާސާތަކަުށް ބެިލޔަސް މިކަން އޮތް ގޮތް މީ. ެއހެންވީމާ، މި ދިރާސާ. މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހެދިފައި ހުރި

އަދި އަސްމާއްތަ ނުލާ މި ، ނޫންނަމަ ވަކި ބަޔަކަުށް ޓަކައި ،ޓަކައި ހަތަރު އަންހެނަކު މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ މި މީހުންނުަށް 

 އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަން... ކިޔަނީ އެހެންވީާމ، މިއީ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު
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އަުށް هللاނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ގަޮލޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަުށް ފުރުޞަުތއަރުވަްނ هللاފުރުޞަތުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ަޢބްދު

 އްސަލަެއއްަގއި. ނިޒާމީ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވިލުފުުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ 

އަންހެނުންނެއް ނޫން.  5އަންހެނެްއގެ ވާހަކަ. މި ތަނަުށް ވަދެގެން އުޅެީނކީ  5ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ތަނަުށް ވަދެެގން އުޅޭ 

މިތަނަުށް ވަދެއުޅެނީ ހަމަ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރާިއ، މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

ސްމާ ރަޝީދާއި، ހުުޅމީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދުދީދީއާއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއި، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމާ. މިތާކު ނޫޅޭނެ ވަދެގަެނގެން ުއޭޅ 

ނެ. މަނިކުފާނުަށް އަންހެނުންތަކެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަނިކުފާނަުށް އެ ވަރަުށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ހިފެހެއްޓެންޖެހޭ

އެވަރަުށް މިތާ ތިބޭ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެްސ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ. މަނިކުފާނަުށް އެވަރުުނވާ ކަމަުްށ 

ވަންޏާ މަނިކުފާނު މިހާރު އިސްތިޢުފާދެއްވަންެވއްޖެ. މަނިުކފާނުގެ ކޮންޓްރޯލުން ެއއްކޮުށް މި އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 

 ގެއްިލގެންދަނީ. މިތާަގއި ތިބޭހާ މެންބަރުންނާ ދިމާއުަށް މީދަ އަސްމާއްތައޭ... މި އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެއީ ނިޒާީމ މައްސަލައެއް ކަުމގައި މަިޖލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން 

ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން  ބަލައިގަެނވޭކަުށެްއ ނެތް. ައުޅގަނޑު ވިލުފުުށީ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށް ގެންެދވުމަުށް. 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްކަން ފެުށީމަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާަހކަައކީ މިއީ. މިހާރު މި ތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވާހަކަ

މިތާގައި ތިބި ކާޅު ދެތިން އަްނހެނަކު ހަޅޭއްލަވާ އަޑު މިއަދު މި އިވެނީ. މި ވަރުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބުނަންވީތޯ ިމ 

މީހުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހެއޭ ވަކި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަެމއް. ެއއްގޮަތކަުށްެވސް ދޭކަުށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލންޖެހޭ އެބަ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ދައްާކ  90ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ވާހަކަައކާ ގުިޅގެން ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ަނގަންޖެހޭ އުސޫލު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގވާއިުދަގއި ކަނަޑއެޅި ަބޔާންކޮުށްފަިއ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ދަސްކުރަން ޑިމޮކްރަސީއަީކ ކޯއްެޗއްކަން. އެހެްނވީމާ،  އެބަޮއވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެޭވއިރު، އިޞްލާޙުތައް ގެނެޭވއިރު ައޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ގެްނނަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ކުރީ ުދވަހު ދަންނަވައިފިން، މިތާެގ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ އިޞްާލޙުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ގެންަނންޖެހޭނީ. އަޅުގަނުޑ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި އަޅުގަނޑާ ދެ މީހުންނާ މިތަނުން މަގުމަތިން ދިމާވި މީހަކު އަުޅގަނޑުމެންނާ 

ުށްދޭއިުރގައި ދެއްކި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުަތއް ކަުށަވަުރކޮުށްދޭއިރުަގއި، ައޅުގަނޑުމެން ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮ

އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެން މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް އެ ަޙއްޤުތައް ކަނުށަވަުރކޮުށްދީފައި ހުރި 

މިންވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެނަުށް އެ ކަންތައް ކޮުށްދެވޭނީ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުަގއި ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތިގެން މަގުމަތީގައި އުޭޅ 

އްޤުތައް ހަމަެއކަިނ ހިމާޔަތްކޮުށްދިނުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ހެދުމަކީ އިްނސާފެއް ނޫން. ެއގޮތަުށް އެކަްނ ބައެްއގެ ޙަ 

 ކޮުށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ، ައޅުަގނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގައި.  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވަރުބަލިާވ ފަހުން ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ކަމަކަުްށ ިތ ދެއްވަނީ. ެދވަނަ ކަމަކަުށް 

ން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ެއބަ ބަޔާންކޮުށްދޭ ރައްޔިތުންެގ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ދާއިރާާއއި ނަމާ ރީްއޗަުށް ވާަހކަފުޅުދަްއކަވާ މެންބަރުން ވިާދޅުވާްނވާނެ ކަމަުށް. ެއކަމަކު ދެންމެަގއި 

ވީމަ ަރއީސަކަުށް އެ ނިޒާމީ މައްސަަލއަކަުށް ނުޭވ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ފާހަގަކުރެއް هللا އަސްމާއްަތއޭ ބުނި ވާހަކަ ީއާވ ޢަބްދު

 ޝާހިދުްއޓޭއާ... هللا މީގެ ފަހުން ދެން އުޅޭނީ އާސިންޓޭއާިއ، ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް ކަމުަގއި ބަަލއިގަެނވޭކަުެށއް ނެތް. އަޅުގަނޑު، ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 



26 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިތާގައި އިން މީހަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށްފައި އަުޅގަނޑު އެްއެވސް ވާހަކަެއއް ނުދައްކަން. ތިބުނާ ދޮންބެކިޔާ، ބޮޑުބޭބެކިޔާ 

ހުން ބައިވަރު ޮއވޭ ަބއިަވރު ޢާއިލާތަކުަގއި. މިތާަގއި އިން އަސްާމއްތަެއއްގެ ވާހަަކއެއް ނުަދއްކަން. އަޅުގަނުޑ މީ

އަސްމާއްތަ ކިޔާ މީހަކު މިތާކުއެއް ނޫޅޭ. އަުޅގަނޑު މިތާ ދައްކަން ޢަބްދުއްރަޙްމާނެއްގެ ާވހަކަ ވެސް. ޢަބްދުއްރަޙީމެއްެގ 

ެވސް. މި ވާހަަކވާހަކަ ިމތާ ދައްާކ މިތާ. އެހެްނވީމާ، ވާހަކަ މިތާ ެދއްކުމަީކ ެއއީ ވާހަކަ ވެސް. ރިއަލިީޓގެ ވާަހކަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެ ަދއްކާ ާވހަކަ މިތާ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް އެ ކަންކަން ހަޖަުމކުރެވެްނވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

ުށް މަގުމަތިންނާއި މިތާ ެއތެރެއިން ވެސް ފެނޭ. މިއަދު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭުފޅުން އުުޅއްވާ ގޮތް އަުޅގަނޑުެމންނަ

މިތާ މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކީަމ ހަމަ ކެތްނުކުރެވިގެން ނިާޒމީ މައްސަލަތައް ނަަގއި މިހެން އުޅުމަކީ މިއީ ހަިޑކަމެއް. 

މެއް. އެހެންވީމާ، އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންގެ އަަޑކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއކި ޝައިޚުން އެކި ގޮތަުށް ާމނަކުރާ ކަ

މިތާގައި ތިހެން ހަޑިކޮުށް އުޅުަމކީ އެއީ ވަރަުށް ހަޑިހުތުރު ކަމެއް ެއއީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، އަންހެނުންނަުށް 

ޙައްޤެއް ކަުަށވަުރވާ ކަމަުށް ވަްނޏާ، ކަުށަވަރު ގާނޫަނކުން ކުރާ ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ެއކަން ކުރަްނވާނީ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން 

ލުނުކުރާ ގޮތަުށް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނަކުން ަވކި ޙައްޤުތަެކއް އަންހެނުންނަުށް ދީފި ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ މީެގ ބަދަ

އަހަރަުށް ވުެރ ިގނަ ދުވަސް ވެަފއި ތިބި ބަަޔުކ  60އަހަރު ފަހުން ނުކުންނާނީ ޒުވާން ފިރިހެނުންތަކެއް. ނޫންނަމަ،  10

ޙައްޤުތައް ކޮބައިހޭ. އަޅުގަނޑު ކުރިން އިޝާރާތްކޮުށްފިން، މިއަދު އެންމެ ގިނަ އަނިާޔ ނުކުމެ ބުނާނެ، ތިމަންނަމެންގެ 

ރި މީހުންނުަށް ބަދަލުވެފައި ލިބޭ ބަޔަކީ ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ސަބަބުން. ކިތައް މީހުންތޯ މިއަދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

އިނދެގެން އުޅެމުން  މީހަކާ ގޮތުން؟ ންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި މީހު  ޖެހިފައި ތިބީ މި ތިބީ؟ ކިތައް މީހުންތޯ މިއަދު ސްޓްރޯކް

 އީ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެނޭގ ޙަޤީޤަތް. މި ތެރޭން ކިތަްއ އަންހެނުންތޯ ހިލޭފިރިހެނުން ގެންގުޅުްއވަނީ؟ މިއީމީގެ

ހުގެ އިއްޒަތްެތިރ މި މަޖިލީ ،ސިއްރުކުެރވެން އޮތް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ކުރީގެ ަރއީސް ނަޝީދު

ކަހަލަ  ގޮތުން ހާމަެވގެންދިޔަ ވީިޑއޯެއއް. ކީކޭތޯ ބުނީ؟ މިަފދަ ތަނެއްަގއި ޖަހާ ދީދީާއ ބެހޭދުމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢު  ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ަވރަުށް

އި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ނަމޫނާ ދައްކަން ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްަތއް ކުރަންވާީނ ތެރޭގަ

ލަތެއްގައި އެކަން ކުރަންެޖހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ފަދަ ހާ ބޫލުކުެރވޭރޭގައި އެހެން މީހުންނަުށް ވެސް ގަމުޖުތަމަޢުގެ ތެ

ނޫނިއްޔާ އަންހެނަކަުށް ވަިކ ޙައްޤެއް ނުދީގެން ދިމާވާެނ ، ގޮތުން ބެހޭ އަންހެނަކާ ލުން އަނބުރާ މިއަދުދުވަސްވެފަ. އަ

މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެނެއް ައޅުގަނަޑކަުށް ަގއިމު އިންނަްނ މާ ޝައުޤުވެިރވާ މީހަކު ނޫޅޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ 

މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވާ  ،އަޅުގަނޑަުށްވުެރ ދުވަްސވީ ަބއެއް އަންހެނުން ،ދުވަސްވެފަ. އެހެންނަމަވެސް

ާއއި އޯިޑޯއއިން މެނަުށް ފެނޭ. އެކި ބޭބޭފުޅުންނާ ދައްކަވާަފިއ ހުރި ވީޑިއޯގޮތް އަުޅގަނޑު ބޭބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި

ގެނެސްދޭ ީޓީވެގ ހަމައަުށް އެބަ  ހާރު ވެސް އެބަ އަުޅގަނޑުމެންނާެއކި ގަިޑގަީޑަގއި މިވާަފއި ހުރި ަބއެއް ވާހަަކތައް ދައްކަ
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ބޮޑުަށް  ފަހުންނޭ މިއަދު އެންމެ ޒަރީޢާތަކުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ، މި ސަރުކާރު އައި

 ނުކުެޅދުންތެރިންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ނޭފަހުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް ކަުަށަވރުކޮުށްދީފައި ވަނީ. މިއަދު މި ސަރުކާރު ައއި

ކޮުށްދީފައި ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ފަސްޓު ޭލޑީގެ ިމއަދުގެ މަަސއްކަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ. ބޮޑަުށް ހިމާޔަތް

ތެރިކަމާިއ މަދަދު އިލާތަކަުށްޯތ މިއަދު އެަކމަނާގެ އެހީނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ިކތައް ޢާކަމަނާގެ މަަސއްކަުތން  މިއަދު އެ

ސައްކަތުން ކިަތއް ހޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސްޓު ލޭޑީގެ މިައދުގެ މަހަމަ އަޅުގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެ ލިބިގެންދަނީ؟

ފަހުން  މިއަުދ މި ސަރުކާރު އައި ގޮތް ހޯއްދަަވއިދެްއވާފައި އޮތީ؟ އިލާތަކަުށްތޯ މިއަދު ހަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުެޅވޭނެޢާ

ގެ ފުރުޞަތުތައް ންނަކަުށް ވަޒީފާ ތެރިކަން ހުރި އެތައް ސަތޭކަ ކުދީދަނީ ނުކުޅެދުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ކޮުށްދީފަިއވާ ަޙއްޤުތައް ހަމައެކަނި ހިމާޔަތް ސަުރކާރަކީ މީ ުހރިހާ ރައްޔިތުންގެ އީތަން. އެެހންވީމާ، މި ދިޔަތަނަވަސްެވގެން

ރި މެންބަރެްއެގ ޤާބިލުަކން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެ އް ސަުރކާރު ކަމަުށް ިމއަދު މިތާގައި ވަކާލާުތކުރުމުގެއެ

 އެބަހުރި. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން އޮންނާނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދޭ އުފާވެރިކަން އަުޅގަނުޑ ލާޙުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީއަުށް މި ގެނެސްމި ގެނެވޭ އިޞްުށް މުގެ ގާނޫނު( އަހިންގު

އަންހެނުންނަުްށ  އެކު. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވަިއ،އަުޅގަނޑުެމން މި ބިލު ބަލައިގަންނަނީ ހަމަ އުފަލާ .ބޫލުކުރަންމަ ގަހަ

ރާނެ ވެސް ެއއަުށް ވަކާާލތުކޮުށް އެއަުށް ާތއީދުކުނޑުމެންގެ ޕާީޓން އަބަދުއުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކޮންެމ ކަމަކީ އަުޅގަ

ހިތާމަޔާ ، ން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރަީކ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން. އެހެންނަމަވެސްއެއް ނޫ ކަންތައްތަެކއް. ޕާޓީވީމަ 

ބޭފުާޅގެ  އަޅުަގނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކައިން ވެސް އެ ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ

ބޭފުޅުން ވިސްނަވާ  ދޭތެރޭ އެ ގެ ވިސްނުން، އަންހެނުންނާފުޅުންބޭ ގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ބަސްމަގު ހުރި

ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އެ ވާހަަކއިން؛ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މީ. ގާނޫނު، ގޮތް، ނިކަމެތިކަން 

އީ މުޅީ ޕާޓީއަުށް، ސަުރކާރުެގ ދަުށު ދަރަޖައިގެ ވާހަކަ ދެއްކުަމކީ އެ  ނަުށް ނިސްބަތްކޮުށްއިންނަވާ މެންބަރަކު އަންހެުނން

ނިގެންދަނީ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސަތު ގާްތގަނޑަކަުށްހެން ބިނާވެގެންދާނެ ގޮތް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެ

 ،ވާހަކަ އަުޑއަހަން ތިބެިވގެނެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަ އަުޑއަހަން މިތިބީ އަުޅގަނޑުމެން އެ  އެމިތިބީ، 
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މީހަކު ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް މިތާ  މެންނަުށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ވެސް ލިބިގެްނވޭ އެއަޅުގަނޑު

ތިބީ އަުޑއަހަން. މި  . އެހެންވެސް ރަްއިޔތުން އެމި ތިބެނީދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ ފުުރޞަތު ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ން ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރި އެަބވޭ. އަންހެނުން ކޮމިީޓތަކަުށް އެލަވަންސް އެބަ ލެޭވ. ގެނެވޭ އިޞްލާުޙން އަންހެނު ނޫނަުށް މިގާ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނެތް  ޤައުމުގަިއ އަންހެުނން ތަރައްޤީކުެރވިގެން ނޫިންއޔާ އަންހެނުން؛ ތަރައްީޤވަމުން ައންނަ މި

ނި މަދު ރައްޔިތުން ތިބި ޤައުމެްއގައި ފިރިހެނުން އެކަ ން ލައްކައެއްހާ ރައްޔިތުން ތިބި،ތިކުރިއަުށްދެޭވކަުށް. މި ރާއްޖެއަކީ 

މިހެން ހުުށަހަޭޅ ކުރެވޭނީ. އެހެންީވމާ، މިގޮތަުށް ންހެނުންނާއެކު ަޤއުމު ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެ. އަނިކުމެގެން ޤައުެމއް ތަަރއްޤީ

އެކު މި ޤައުމު  ހެނުންނާލާޙުތަުކގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވުމަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ައންއިޞް

ގެނެވޭ  ނޫނަުށް މިކު ދަންަނވަންޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ ގާތަރައްޤީކުރުމަުށް ލިބިގެންދާެނ ފުރުޞަތުތަކެއް. ހިތާމަޔާ އެ

ލާޙަކީ އަތޮޅުތަުކެގ ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ޮކންމެ އިޞް، ހެޔޮ ބަދަލެއް. އެހެންނަމަވެސް އީލާޙަކީ މިއިޞްލާޙުތައް؛ މި ިއޞް

ެވސް ައއްޑޫ މިހާރު ،ނޫނު ފުނޑާލެވިޙަކަުށް ެވގެްނދަނީ. ލާމަރުކަޒީ ގާލާނަުށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނެސްދޭ އިޞްރައްޔިތުން

އިުށީނދެގެން ތިިބ  ސިޓީއާއި މާލޭ ސިޓީއަުށް ލިބިަފއި އޮތް ބާރުަތއް ަނގަިއގަނެ، ހަމައެކަނި އެ މެންބަރުންނަކީ ގޮނީޑގައި

ރުވެރިކުުރވުން މި ބޭފުޅުންނުަށް ތައް މިހެން މިގެނެވެނީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުން ބާއޮތީ. މި ބަދަލު ލާފައި މިބަޔަކަުށް ހަދައި

މާލޭގެ މި  75ކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވީ %ބޫލުކުެރވޭ ކަމަކަުށް ނުވާތީ. ރޭގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަގަ

ން ުއސޫލަކުންތޯ އެ ބަދަލުކުރާނީ؟ . ކޮެއއްރުވެރި ވާހަކަބި އީއްދަުށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބަދަލުކުރައްވާނެ ވާހަކަ. މިސަރަހަ

މިގޮތަުްށ  ،މިގޮތަުށް ޕްލޭނުތަކެއް ނުކުެރވި އްތޯ މިތާ އަޅުގަނުޑމެން އުޅޭނީ؟ކިހިނެ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ އެ ބަދަލުކުރާނީ؟

ތަނުަށް ގެންނަވާނޭ  މި 75ހަމައެކަނި % ނެ ގޮތް މިތާ ހައްދަަވއިނުދެްއވަިއ،އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭނެ ގޮތް ބުނެނުދެވި، އުޅޭ

 ދޭތެރޭަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުން ދަނީ އަތޮޅުތަުކެގ ރައްޔިތުންނާ ވިދާޅުވުމުން އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި

ލައްަކ  3ގާތްގަނޑަަކުށް އެ ވިދާޅުވަނީ.  އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިުތން ނޫޅޭނެ ވާހަކަ ކަ،ހުރި ގޮތް. އަތޮޅުތައް ނޯންނާނެ ވާހަ

 ،އެހެންނަމަވެސް ތޮޅުތަކުަގއި ކޮންބަެއއްޯތ އުޅޭނީ؟ތަނަުށް ބަދަލުވީމާ އަ މި 75ޔިތުން އުޅޭ ޤައުެމއްަގިއ %ރައް

 ،އަޅުގަނޑުމެންނީ މިތާ އަތޮޅުަތކަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން. އަުޅގަނޑުމެން އަތޮޅުަތކުެގ ރައްިޔތުންގެ ބަސް މިތާ ިއއްވަން 

 13މެންބަރުން، މާލެއަުށް ނިސްބަތްވާ  13ތިއްބެވި  މިތާ މިތިބީ. މިތާ މިވާހަކަ ދައްކަން އަުޅގަނުޑމެން އައިސް  އެ

ޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ހިތާމަ ،މެންބަރުން ފިޔަވައި މިތާ މިތިބީ އަތޮޅުތަކުގެ މެންބަރުން. އެހެންނަމަވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ންވެިރކަމުގެ ބާރުވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ނެތޭ. މި ބިރުވެރި ވާހަކަ،  މި ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ

ބަދަލުާވ ވާަހކަ ދެއްކުމަީކ އަުޅގަނޑުމެްނ  75ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މީ ސީިރއަސް މަްއސަލައެއް. % ގޮެތްއގައި މި ޚާއްޞަ

އް. މިވާހަކަ މިހެން ތިޖާޖުކުރަން ޖެހިއްޖެ މައްސަލައެބަރަކު މިކަމާ އިހުއަތޮޅުތަކަުށް ނިސްބަތްވާ ޮކންމެ މެން

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން  ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ުނވާނެ. އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން އަތޮޅުތަުކގަިއ ތިެބން އެބަޖެހޭ. މިއްކިގެންދެ

 މިގޮތަުްށ ހިޖުރަކުރެވިގެްނ މިތާ؛ އަތޮޅުތަުކގަިއ ތިބެން އެބަެޖހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްިޔތުން ބޭނުންވަނީކީ
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ތަނަުށް ގެނެވިފައި  ލަތު މި ހާ ތަނަުށް ޖެހުން މަޖުބޫރުވި ރުޞަތު، ހިޖުރަކުރަން މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ފު

ަރއްޔިތުން  ކުރަންވީ. އެރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްލާޙުކު އެކަން ިއޞް، ދެކެިވގެންއޮތް ސަބަބާ ދޭތެރޭ ވާހަކަ މި

 ދަނީ މި  އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި ،. އެހެންނަމަވެސްނަ ވާހަކަެއއް ނޫން ދައްކަންވީތަނުަށް ގެން އިތުރަުށް މި

އުުލގައި ުށް ޖަމާކުރެިވގެން މި އުނދަގޫ މާޙަތަނަ މި ،ތަނަުށް މީހުން ގެނެސްގެން ދައްކަވަނީ މި ބޭފުޅުން މުޅިންހެން މި

ނަ ވާހަކަ ތަނަުށް މީހުން ގެން ގޮުތަގއި މާލެ އޮންނައިރު ވެސް މި ގެސިޓީއެއް  ޖެސްޓެޑްދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޮކން

ކޮންމެ ވާހަކަެއްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިތާ ދެއްކޭ  ،ވެރިކަމުގެ ބާރުން ދެއްކުމަކީ ިބރުވެރި ވާހަަކއެއް. އެހެންނަމަެވސް

ތިމަންނާމެން މޮޅު ގޮތްގޮތް ހަދަިއެގން ރައްޔިތުން ބާުރވެރިކުުރާވ  ،ގެނެސްގެންލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ތިމަންނަމެން ބަދަލު

ލާޙަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް މިދެންނެވިހެން ހިތާމަވެރިކަން ގަނޑުމެްނނަުށް ފެންނަ ކޮންމެ އިޞްއިރު އަޅު ވާހަކަ ދައްކާ 

އަންހެނުންނުަށް ބާރުވެރިެވގެން އަންހެނުންނަުށް  މި ގާނޫނުން، ނޫނު ހުުށަހެޅިގެންގެްނނަނީ. މި ގާ ގެނެސްދޭ ވާހަކަތަެކއް މި

ުށް ޓަކަިއ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކަިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުަބލަ ލިބޭ ކޮންމެ ބާރަކީ ައޅުގަނުޑމެންގެ

ކުރުމަުށް ަޓކަިއ އެިޅގެންދާނެ ރަނގަޅު ފުުރޞަތެއް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުުށަހަޅަމުން ވެސް، ރާއްޖެ ތަރައްޤީ

މެންބަރުންނެއް  5ގައި ތިބެންޖެހޭނީ ައންހެނުންގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު ،މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަމުން ެވސް ވިދާުޅވިހެން

ވެްސ  އަދި ކައުންސިލުތަުކގައިއެއް އަދަދަކަުށް މިތާ އަންހެނުން ތިބެންޖެހޭނެ.  ން. އަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނުންނާނޫ

ނާއި ދެވެނީ އަންހެނުން ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ޖެހޭނެ. ކީއްެވގެންތޯ ނުތިބެންވީ؟ތިބެން

ެވސް، ޤައުމުެގ  އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ،އެއްވަރަކަުށް. ެއހެންވާއިރު ސިޔާސީ ކަންކަުމަގއި ވެސް ފިރިހެނުންނާ

 ،ތަނަުށް އަންހެނުން ގެނެވޭނީ ޖެހޭނެ. މިސް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެުނންނާ އެއްހަމަ ވާންހުރިހާ ކަންކަުމގައި ވެތަރައްޤީގެ 

ނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބާރު ދެވިގެން. އަންހެނުންގެ ާވހަކަ މިތާ ދެކެވޭ ގެނެސްގެން ތަންތަނުަށް އަންހެނުން މި

 ،ކުރަްނއުޅޭ މަސައްކަތަުށް ހުރަސްައޅައި  މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން ،އެހެންނަމަވެސް

 ކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. . ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޝުިމތާ ދެކެވިގެންދާ ތަންޖެއްސުންކުރުމުގެ ވާހަކަތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްެކުވންއަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލަުށް އަްއޑޫ މީދޫ 

ފުރަތަމަ  ނުކުާތއެްއ ފާހަގަކޮުށް، އެންމެ 3ގޮތުަގއި ގެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުގެ ސަބަބެއް
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އިޝާރާތްކޮުށްފައި  އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް މީގައިން ގޮތުގެ މަތީ  އެްއގޮތްވާމުޢާހަދާތަކާ ވެސް ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

ވާތީާއއި، އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އަންހެނުންނުަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުކުޮށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުެމން ފިރިހެނުންގެ ކިބައިަގިއ 

 ހަލަ ބިލެއް ހުުށަހެޅީތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. އެހެން މި ގޮތަުށް މިކަ މެއް ނެތްކަން ސިފަވާުށް ރަހުއެްއވެސް ވަަރކަ

އް ހަމަގައިމު ބޮޑު ފުރުޞަތުތަކެ ދަންނަވާ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ދިނުމަުށް ޓަކައި އެންމެ

 ،ނަމަ ހެނުން. ފިރިހެނުން ނެތްއިމުކޮުށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ފިރިވެސް މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް ެއކަން ޤާ

އަންނަނީ ވެސް ފިރިހެނުންގެ ންހެނުންތަކެއް އުފެދިގެން ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް. ހަމަ އަދި އިތުރު އައީ އަންހެނުނެއް ނުވާނެ. އެ

ުޅގަނުޑ ވަގުެތއްަގއި އަ ބިލެއް ހުުށަހެޅުނުެއއްކޮުށް ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  މަސައްކަތާ

ދަންނަވަނިކޮުށް؛  އެހެން ޑުކުރުންތޯ ނުވަތަ ކުޑަކުރުްނތޯ؟ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ބޮ މިއީ، ދަންނަވާނީ

އެގޮތުން ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިހާރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އަންހެނުންނަުށް އޮތް ފުރުޞަތު މި ބިލުގެ ސަބަބުން 

ނޑު ހަމަގައިމު ެވސް ވަރަުށް ޮބޑަުްށ ފާހަގަކުރަން. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަީކ، އަުޅގަނޑުމެްނ ހަނިވެގެންދާކަން ައޅުގަ

މިދެންނެވި އުސޫލުން ހަމަހަމަ؛ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ހަދައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ މިހާރު ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުއަްއސަސާތަުކގައި 

ބައްލަަވއިލީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާ، ޢަދުލުވެިރ ؟ ތިބީ އަންހެނުންތޯ ގިނައިން ނުވަތަ ފިރިހެނުންތޯ ގިނައިން

ވިސްނުމަކުން ނުވަތަ އިންސާފުވެރި ހަމަތަކެްއގެ މަތީން ބަލައި ދިރާސާކުރުމަުށް ފަހު މި ބާވަތުގެ ވާހަކަދެްއކުން ެވސް 

ތް ފުރުޞަތު އެއްގޮތަކަުށް ެވސް މުހިއްމު ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. އަންހެނުންނަުށް އޮ

ކުޑަެވގެެނއް ނުދޭ. ދިވެހިާރްއޖޭގައި އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ބޮޑުކުރުމަުށް ޓަަކއި ާޚއްޞަކޮުށް ަރއީސް ަމއުމޫންގެ 

ވެރިކަމުަގއި ވަނީ އެ މަނިުކފާނު ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިާރެއްއގައި މަަސއްކަތްަތކެއް ަފއްަޓވާފަ. ެއ މަނިކުފާނު ކުރެްއވި 

ކަތުން މިއަުދ މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ މި ބިލު ހުުށަހެޅި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެްސ ހަމަގައިމު ވެސް ސިޔާީސ މަސައް

މައިދާނުގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. އަުޅަގނޑަުށް ހަމަ ގާތުން އެނގޭ ކަެމއް ކަމަުށް ވާތީ މި ވާހަކަ މި 

ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ލީޑަރޝިޕް ނުވަތަ އެ ހިތްވަރު ލިބިގަތީ  ދަންނަވާލީ. ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުވަތަ

ހަމަގައިމު ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހިތްވަރު ލިބިގެންކަން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަަގއިމު ވެސް ދަންނަވަން ކެރޭ. މިއަދު 

އަންހެނުން ވަދެފައި މިތިބީ ހަަމގައިމު  5ޖިލީހަުށް ކޮންމެ ވާހަކަތަެކއް ވެސް ެދްއކިދާނެ. ދެން މިއަދު ރަްއޔިުތންގެ މަ

ވެސް މިތާ ތިބި ހުރިހާ ފިރިހެނުން ކުރި ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެ ފުރުޞަތު އަދި ނެތިގެން ވެސް ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. 

ގައި އެްއވެސް ވަަރކަުށް އެހެންވީމާ، ެއކަން އޮުޅވައިލާަފއި ރައްޔިތުން ކުރިމަީތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ

ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް ބައެއް ގޮަތުށް ސިފަކޮުށް ވާހަކަދެްއކިަޔކަސް އެ ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ހީުނވޭ ކާމިޔާުބވެގެންދާނެހެނެއް. 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ ހަމަގައިމު ވެސް އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ދިނުމަުށް ޓަކައި

ޔާމީންކަްނ އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ކެރިހުރެ هللا އެންމެ ބޮޑު މަސަްއކަތެއް ުކރައްވާ އެްއ ބޭފުޅަކީ، އަުދެގ ރައީސް ޢަބްދު

ދަންނަވަންކެރޭ. އެހެން މިދެްނނެވި ކަމަީކ، މިދިޔަ ފަހުެގ ތާރީޚުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހަނދާނުގައި ހަމަަގއިމު ެވސް 
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ލުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ނުވަތަ ލީޑަރޝިްޕަގއި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ވަރަުްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސެްއގެ ައނބިކަނބަ

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަދުގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންހެނުންނުަށް 

ާއއެކު ައޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ފަހަކަުށްއައިސް ވަރަުށް ޚާއްޞަ އަަހއްމިއްޔަުތކަމެއް ދެްއވާކަމުގެ ޙަޤީޤީ ެހއްެކއް. ހަމައެ

ފަސްޓް ލޭޑީ އެ ކުރަްއވާވަުރގެ މަަސއްކަތެްއ ކުެރިވގެންދިޔަ ފަސްޓް ޭލޑީެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ހަމަގައިމު ވެްސ 

ކުރެްއވީ؟ ފެނިފައެއް ނެތް. އެ ފުރުޞަތު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އޮންނާނެ. އެކަން ކުރެއްޭވނެ. ކީއްެވގެންތޯ ނު

ހަމަގައިމު ވެސް އެނގިފަެއްއ ނެތް. ފެނިފައެއް ނެތް. ދެން އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު، ތަފާތު ވާހަކަތައް ބޭބޭފުޅުން 

އެކަމުަގއި ހިތަުށް ދަިތވާތީ ދަްއކަމުންދިޔަ ކަމުަގިއވީ ނަމަެވސް ޙަޤީޤަތް ވާީނ ޙަޤީޤަތަުށް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ 

ހާރު އޮތް ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންކަން ނުކޮުށް، އެަކން އެންމެ އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި އަންހެނުންނަުށް މި

 8އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަކީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ މިދެންނެވި 

އްގެ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދެކިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާމުން ވަނަ ބާބުގެ ރޫހާ އެއްގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީން ކުރާ ކަމެ

ހަމަގައިމު ވެސް މިކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ، ހަމަގައިމު ވެސް ސަރުކާެރްއ 

ވަނަ  8މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެކުަލވައިލުމަުށް ފަހު، މި ފެިހ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަުށުން ަސރުކާރެއް އެކުަލވައިލުމަުށް ފަހު 

ބާބުގެ ގޮތުަގއި ބާބެއް ކަނަޑއަޅާފައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަތުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގޭނެ އުސޫލުތަކާއި 

ހަމަތަކެއް މިވެނި ގޮތަުށް، މިހެން މިހެން ވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވީ ހިނދު، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔ 

އް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. ޢައްޔަންކުެރވިގެންދިޔަ ކައުްނސިލަރުންތަކެއް ލުމަުށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ކަންތަ

ހިތްތަކުގައި މި ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމުގެ ބިުރވެރިކަން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްތަުކަގިއ 

ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑު މިއަދު ކެރިހުރެ ދަންނަވަންކެރޭ މި ޤާނޫނުއަސާީސެގ  އުފައްދާފަ. އެކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅަކީ ހަމަ

ވަނަ  30ނޫނުއަސާސީގެ މަދު ނަޝީދުކަން. ކަނޑައެިޅގެން ޤާދަުށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވި ރައީސް މުޙައް

އުސޫލުްނކަން. އަދި ހަމަ )ުށ( ގައި މި ޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންަގންިދވެހިރާއް  ،އޮތީ މާއްދާގައި މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ،ބަޔާންކުރަނީ

މަތީން ރަުށު ކައުްނސިލުތަކާއި މަޤާމުތައް އުެފއްދުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިގެްނވާކަން.  ގޮތުގެ

ވަންދެން ރަުށްރަުށުގައި  ދަނިކޮުށް އެތައް ޒަމާްނތަކެއްދަ ގާޫނނެއް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްުކރެވެމުންހެންނަމަވެސް، އެފައެ

ކޮުށްދީފައި ތިބި ކަތީުބންތައް ނަަގއި ެއކަހެރިކޮުށްލާަފއި ެއްއވެސް ތަނެއްދޮެރއް ުނދަންނަ އެކްިޓވިސްޓުންތަކަކަުށް ޚިދުމަތް

ރަުށުގެ ތެރޭގައި ބިުރވެރި ކަންަތކެއް އުެފއްދުމުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާ ދޭތެރޭަގއި  މުޅި ،އެ މަޤާމު ހަވާލުކޮުށް

މިހާރު ލާމަރުކަޒީ  ޮބޑު ބިރުވެިރކަމެއް އުފެދިފަ. ެއހެންވީމާ، އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ވަރަުށް މި

 ަގއިލާޙެއް މި ހުުށަހެޅީ އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތެއްުށް މިފަދަ އިޞްނައުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމަުށް ޓަކައި މި ގާނޫ

ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ދެކެން ހަމަ ދަތިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަުށް ވުރެ ވަކި އިތުރު ހިތްތަކެްއަގިއ 
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ރިހެނެއް. މިތާގައި ތިބި ހުރިހާ ދޭތެރޭގައި އޯގާތެރިަކމެއް އޮންނާނެ ބަޔަކު ހު ގަނޑަކަުށް ހީނުވޭ އަންހެނުންނާއަޅު

ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެން އިޙްތިރާމްކުރަން. އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްަވއިެގން އަންހެނުން ލީޑަރޝިޕަުށް 

 ،އެގޮތަުށް މަސައްކަތްކޮުށްފި ކަމަުށް ވާނަމަ، ޑުމެންގެ މެޑަމް ފަދަ. އެހެންވީމާގެނައުމަުށް މަސައްކަތްކުަރްއާވުށޭ އަޅުގަނ

ެވސް މި މަޖިލީހަުށް ދެން އަންނަ ދައުެރއްަގއި ެވސް އަންހެނުން އިތުުރވެގެންާދނެކަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ  މަގައިމުހަ

ކަންކަމުަށް  ފަހު މި ދިރާާސކޮުށްލުމަުށް ހިރީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލައި،މި، މެންނަުށް އެނގޭ. ެއހެންވީމާއަޅުގަނޑު

މި ބިލަކީ އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެ ބިލެްއގެ ގޮުތަގއި ، އް. އެހެންވީމާތައްތައަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ކަން

ވެްސ  އަުޅގަނޑުމެން އެކަަމުށް ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ،ފަހު މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހަޅައިފި ކަމަުށް ވާނަމަ އިތުރަުށް ބެއްލެވުމަުށް

ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރައްވަން ޚިޔާލުކުރަްއވާނެ ކަމެއް ނެތޭ  ނާ މިހާ ނިކަމެތިކޮުށް އަންހެނުންދަންނަވަން. އެްއގޮތަކަުށްެވސް 

 ،ދީގެން  ދޭތެރޭގައި އަހައްމިްއޔަތުކަން ުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަންހެނުންނާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އަދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަ

ދި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލާމަރުކަޒީ . އަތި މަަސްއކަތްތަކެއް ަފއްޓަވާފައަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑެ

ދޭ. މިއަުށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެން ެއބައުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމަުށް ޓަކައި ެވސް އެފަދަ މަ

ލުން ނޫން މުސްތަޤްބަލެއްަގއި މިތަނަުށް ވަންނާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ދެން. ލާމަރުކަޒީ އުސޫ ބިލެއް ދުރު

ލަ ޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޖުމުލާއެިކއެކި ގޮތްގޮތަުށް އެިކއެކި އިޞްއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނގުމަުށް ޓަކައި މި ގާނޫނަުށް 

މުވާނެ ކަމަުށް ދެކޭތީވެ މަޝްވަާރގެ ން އެއް ގާޫނނެއް ހެދުން މާ މުހިއްގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން އިުށީނދެގެ

ޔާމީންެގ هللا ރާގެ ޓޭބަލަުށް މި ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން އައުމަުށް އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން. ޢަބްދުމަޖިލީހަުށް ނުވަތަ މަޝްވަ

މަޝްވަރާެގ މޭޒަުށް އައުމަުްށ  ލާޙުކުުރމަުށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަުށްާބވަތުެގ ކަންކަން އިޞް ވެރިކަމުަގއި މިހާރުެވސް މި

ދަްއކާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަުްށ  ވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަބައިނަލްއަޤް ، ދަޢުވަތު ތަކުރާރުކޮުށް ދެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ

ލާފައިވާ ނޑުމެން މިއަުދ ސަރުކާރުން ހުޅުވައިރީތި ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެްއެގ ގޮތުގައި ތިމާމެން ވުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ކުރުމުެގ  މެ އެދެވޭމަޝްވަރާގެ މަޖިލީހަުށް ނުވަތަ މަޝްވަރާގެ ޓޭބަލަުށް އަިއސްގެން މިފަދަ ކަންކަން އެން

 މަސައްކަތް ފެއްެޓވުމަުށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލޫފަުށް. އަޙްމަދު މަޚް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ލޮޅު ދެކުނުގަ
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ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެއްއ ކަމަކަުށް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު މިހިރީ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

ގުިޅގެން ައޅުގަނޑު  ސަލައާަމއް  ބަންދެއްގަިއކަން މަނިކުފާނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ އެއަުްށފަހު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް

ނުންނަުށް ވީހާވެްސ ގިަނ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި އަންހެ ހަމަ މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ެމންބަރަުށް ޝުކުރު

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ެވސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ހަމަ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް ހަމައެއްަގިއ  ފުރުޞަތު

ުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުާރކަން ފާހަގަކޮުށްލަން. މިއާއެީކަގއި މީގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން މި ލިބިދިނުމަ

 ނޫްނނަމަ މި ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުާރ ބައެްއ މެންބަރުންގެ ވާަހކަތައް މި ބިލާ ުގޅޭގޮތުން ހުރި  ،ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ 

ރުކާރުގެ ވިސްނުން ލީަމ މި ސަކަަތއް ަރނގަޅަުށް ކަނުލާ އަުޑއަހައިދެްއކި ވާހައެ  ،ާލފައިގޮތް އަުޅގަނޑަުށް އަުޑއަހައި

މު ނޫން ބައެއްކަން ރުގެ ވިސްނުުމގައި ެއްއެވސް މުހިއްއަންހެނުންނަކީ މި ސަރުކާ ،ގޮތާއި ދޭތެރޭ ހުރި އަންހެނުންނާ

ކުަގއި އަންހެނުން މިދިޔަ ދުވަސްތަވެސް ދޭހަެވގެން ގޮސްފި ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން.  ހަމަގައިމު

ދޭތެރޭ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުން ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އަންހެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް

ކަން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. އަޅުގަނޑު ރުކާުރގެ ވިސްނުން އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ހުރީ ކިހިނެއްވެސް ސަ

ދޭތެރޭ އަޅުގަނުޑ  ތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދާކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްޚާއްޞަ، ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ހުރިއިރު ކަންަތއް ކޮުށްލާފައި ހުރި ގޮތް. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި ދެތިން ދުވަހު ރޮއްވާލި. އަުޅގަނުޑ 

ވަރަުށް ލޯބިވާ ބޭފުޅެއް އަސްމާ ރަޝީދަކީ. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އަުޅަގނޑު  ،މަންމައެއް ގޮތަުށް ދެކޭ

 ދަުށް ވަކި ގޮެތއް ޚިޔާރުކުަރއްަވިއ، އެކަމަކަުށް ތާއީުދކުރަްއވައި ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަސްމާ ރަޝީ

 ފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަންހެނުންނާލާއްަވއިތީގައި ކިތަންމެ ދުަވހަކު ރޮވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމަ ައޅުގަނުޑ ކުރިމަ

 ދޭތެރޭގައި މިހާ އަނިާޔވެރިކޮުށް، ދެރަކޮުށް، ހިތްދަތިކޮުށް ކަންަކން ކުރަމުންދާތީ އަުޅގަނޑު ަހމަ ހިތާމަކުރަން ބޭނުން. މި

. އެކަމަކު ެއކަމުަގއި ދިމާލަުށް ގޮވަނީ ރާަނއަުށް ދަންދެން އަންހެނުންނާނުހެއްދެިވއަުްށ ގޮވަނީ. ައއުގުތަނުގައި ހެއްެދވި

ތަފާތުކުރުމުގެ  . އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާމަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ބައިވެިރވެަވަޑއިގަންަނވައޭ

ގެ ވަރަުްށ ބޮޑު ދައުރެއް އޮތް ކަމުަށް ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީޙުމަސައްކަުތގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔި

ންހެނުންނަުށް ދެންނެވީ މިތަނުގައި ބައެއް މެންބަރުން ތެދުެވވަަޑިއގެން ސީދާ އަ ބޫލުކުރަން. އެހެން މިގަނޑު ގައަޅު

ެވްސ އެކަންކަން ުހއްޓުވުމަުްށ  ދާއިރުއް ބޭނުންކޮުށް ވާހަކަދަްއކަމުންހުތުރު އިބާރާތްތަނިސްބަތްކޮުށް ހަޑި

 .. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންމަސައްކަތްނުކުރާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

 ގޮތުން... ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ބުނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ޝާހަުށް.  ންބަރުމެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ައބަދުވެސް އަންހެނުންގެ ޙައްުޤތަކަުށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ންނަކީ އަންހެނުންނަުށް ކަތްކުރާ މީހުން. އަޅުަގނޑުމެއަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަުށް ޓަަކއި މަސައް

ދޭ މީހުން. ބުކުރުމަުށް ޓަަކއި ައބަދުވެސް ތަރުހީދިނުމަުށް ޓަކައި އެ ވިސްނުމުަގއި އެ ިސޔާސަތުަތއް ބައްޓަންފުރުޞަތު

 ޑަުށް މި ފެންނަނީއަުޅގަނ ،ނަމަ ކަމަުށް ވަނީ އެހެންނަމަވެސް ހުުށަހެޅިފައި މިވާ ބިަލުށް ބަލައިލާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވަރަުށް ހީލަތްތެރި ގޮެތްއގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭ ކަހަލަ އިބާރާތްތަކެްއ ހިމަނައިގެން މިއީ 

އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ލާމަރުަކޒީ ިނޒާމު ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެްއގެ ގޮުތގަިއ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުށް ވުރެ 

ޙުކުރުމަުށް ޓަަކއި، ައންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގިނަ. ިމ އިޞްލާ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އަންހެނުން 

މެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުެމންގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެުކަގއި މަޝްވަރާކުރުމަުށް ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު

ފަހު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ކަމަުށް ވިޔަސް، އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަުށް ކަމަުށް ވިޔަްސ، އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅަން ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅާ އެެހނިހެން ގާނޫނުތަކަުށް ކަމަުށް ވިޔަސް އަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚުލާޞްތެިރކަމެއް ހުރި ނަމަ. މީގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ރަުށު ކައުންސިލެްއގެ 

ރުކަޒީ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އަންެހނުންގެ ކޮމިޓީގެ ަރއީާސއަުށް ގޮނިޑއެއް ިރޒާްވކުރެވޭ މަްނޒަރު. އަުޅގަނަޑކީ ލާމަ

ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެ ނިޒާމު ތަޖުރިބާކޮުށް، އެ ނިޒާމުގެ ިއންތިޚާބީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ތަމްސީލުކޮުށްފައިވާ މީހެއް. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީަގއި ޮކމިޓީގެ ވަކި މެންބަރަކަުށް ގޮނޑިެއއް ރިޒާްވކުރުމަކީ ެއއީ ވަަރުށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. ވަިކ 

އިނާޔަްތތަކެއް، ާޚއްޞަ މުސާރަެއއް، ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު  މެންބަރަކަުށް ޚާއްޞަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ޖުމުލަ ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓަާކ ނުލައި ހަމަ ަކއުންސިލެްއގަިއ ތިއްަބވާ މެންަބރުން، ަވކި މެންބަރަކަުށް މި 

ނަެވރިކަން އާއްުމވާނެ ކަމެއް. ރަުްށރަުށުގެ ކައުންސިުލަގއި ވެްސ ބާރު ދިނުމަކީ އެ ކައުންސިލެްއގެ ތެރޭަގއި ތާއަބަދު ފިތު

މިއަދު ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ، ރަުށު ަކއުްނސިލްތަކުގެ ަރއީސުްނގެ ވާދަެވރިކަމާ ހެދި ދޭތެރެދޭތެރެއިން 

ފުޅާކޮުށް މި ބާވަުތގެ ކަންކަްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެނގޭ މަންޒަރު. އެއަުްށވުރެން މާ

ހިނގުމުގެ ފުރުޞަތު މި ަފހިކޮުށްދެނީ. މި ފިތުނަވެރިަކން އާއްމުކުެރވޭ ކަހަލަ ުއސޫލަކަުށް. އިޚުލާޞްތެިރކަމެްއ 

މެންބަރުންގެ ގޮނޑީެގ  5އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުަގއި ވާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ކިހިނެތްތޯ ވާނީ ރަުށު ކައުންސިލްތަކުެގ 

މެންބަރަކީ އަންހެނުންނުަށް ޚާއްޞަ ކޯޓާެއއްގެ ގޮުތަގއި މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަުށް އިޞްލާޙެއް  ތެރެއިން އެއް



35 

 

ނުހުުށަހެޅުއްވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ެއ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ހުުށަހަޅަނީ، 

ހެނުންެގ ކޮމިޓީގެ އެއް މެންބަރަކު ައނެއް މެންބަރެއްގެ ދޭތެރޭގަިއ މީގެ ތެރޭގައި ފިތުނަވެރިކަން އާއްުމވާ ގޮތަުށް. އަން

ވާދަވެިރކަން އިތުރުވާ ގޮތަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަްއލަވާ! އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން 

ނަޑއަޅާ ހިސާބުަގއި އަންހެނުން ބާރުވެރިނުެވގެންތޯ ައޅުގަނޑުެމން މި މަސައްކަތްކުރަނީ؟ ުނަވތަ ދުނިޔޭގެ ިސޔާސަތު ކަ

ތިއްބެވި ޤައުމުތަުކގެ ކުރިއެުރން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނުޑމެން ބަލައިލާ ކަމުަށް ވަނީ ނަމަ، އެންމެ ބޮޑަުށް އަންހެނުން 

ދެން  .ބަސްކިޔާ، ސިާޔސަތު ކަނޑަައޅާ ޤައުމަކީ ރުވާންޑާ. ެއއަުށްފަހު ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ، ދެން މި އޮތީ އެންޑުއަރާ

ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން މި ޤައުމުތަކަކީ ލިސްޓުގެ ެއްއވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ.  އީއުމުަތުށް މިޤައެއަުށްފަހު ކިއުބާ. މި 

އުމުތަކެްއ ން އެ ވިދާުޅވާ ކުިރއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޤަ އުމުތަެކއްެގ ގޮުތަގިއ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުތަހުޒީބު ޤަ

އުުމގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެްސ އުފާކުރަން އަންހެންނުންގެ ންގެ ޤައަޅުގަނޑުމެ ،ނުހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

އިމުކުރެވޭެނ ނަގުޅ މާޙައުލެއް ޤާ މަސަްއކަތްކުރާނެ ރަ ،އުެލއް ކުެލވޭ. ެއ ބޭފުޅުން ރަނގަޅު މާޙައެ ކޮމިޓީތަކެއް އެބަ

ންނަުށް އެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ އިންތިޒާމު ނޫންތޯ ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުން ފަހިކޮުށްދޭންވީ. އެ ބޭފުޅު

ވީ. އެ މެންބަރުންނަުށް ރަނގަޅު އިނާޔަތްތަކަާކއި މުސާރަތަކެއް ލިޭބނެ ގޮތްތަކެއް ނޫންތޯ އަުޅަގނޑުމެން ފަހިކޮުށްދޭން

އުސޫލުތަެކއް ނޫންތޯ  އިމުުކރެވޭނެމަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މަަސްއކަތްކުރާނެ މާޙައުލެއް ޤާ ުށް ޚިދު ބޭފުޅުންނަުށް މުޖުތަމަޢަ

ކަހަލަ ހީލަތްތެރި  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މި ދަންނަވާ ،ފަހިކުޮށްދޭންވީ. އެހެންނަމަވެސް ންއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު

އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ  ،ރޭވުމެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި އަންހެނުން ބައިބައިކޮުށް

ޖެހުނީ އަޅުގަނުޑގެ ތަޖުރިބާއިން.  ދޭ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން. އަުޅގަނޑު އެހެން ދަންނަވަން މިއުފެ

އިރު މި އިޞްލާޙު ހުުަށހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަސަްއކަތްކުރި އަުޅގަނޑުމެން ކައުންސިލުަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަކައި  ފިކުރު ވަިކޮގތަކަުށް ބެހެއްޓުމަުށް ޅުގަނޑުމެްނގެ ސިޔާީސ ވިސްނުމާއި. އައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިރުދެއްކި

ކަމަުށް ހެކިވާނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފޯނުކޯލުތައް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މި މަޖުބޫރުކުރުވައި

ންހެން މެންބަރުންނަުށް ވެސް  ެރްއވި އަ ސައްކަތްކުޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވި. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެކު މަމަ

ރު ފޮނުވަމުންދިޔަ. ސިޓީ އެ ބޭފުޅާ ިނސްބަތްވާ ޕާޓީން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އޭމުން ވަކިކޮުށްލާނެކަމުގެ ިއންޒާރުގެ މަޤާ

ނޑުމެންގެ ތެެރއަުށް މިފަދަ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް ައޅުގަ، ކަމެއް. އެހެްނީވމާ ިހތާމަކުރަންޖެހޭ ިމއީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މި ިއއްޒަތްތެިރ ްއކަތް ފަުށަންނުވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މަސަ ަގއިމަތީ ފަުށަލައެއް ނަމަ ކީއްޯތވާނީ އެއަުށް ވުރެ ވަނީ ކަމަުށް ގެންނަ

    ..މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންނަުށް އޮންނަ ކޯޓާ ބޮޑުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ގޮވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް. މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީިއްއޒަތްތެރި އުުތރު ދާއިރާގެ  މައްޗަްނގޮޅީއަރުވަނީ  ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަޅުގަނ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ނޫނުއަސާީސއަުށް ންގުުމގެ ެޗޕްޓަރެއް ޤާއް ހިރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިއދާރީ ދާއިރާތަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ކަްނކަމާރަްއޔިތުންގެ ވެސް ރަްއޔިތުންނާ ާގތުން، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ، ރައްޔިތުން އިޚްިތޔާރުކުާރ ބައެއް  ލެވުނީ

. ރައްޔިތުްނެގ އުމު އެގޮތަުށް ވިސްނައި ެއގޮތަުށް ފުރުޞަތު ދޭންވެގެންތުންގެ ކަްނކަން ހިންގުމަުށް މި ޤަހަވާލުެވގެން، ރަްއޔި

ެވގެން ހަވާލު ރައްިޔތުންގެ ކަންކަމާ، ރައްޔިތުްނެގ ކަންކަން ނިންމާއިރު ވާއިރު، ކަމަުށް އަކީ އަންހެުނން 50ތެރެއިން %

 ވެސް ވަރަުށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ  ގައިމުލުކުރުމަކީ ހަމަތަްމސީ އުޅޭއިރު އަންހެނުން އޭގައި

ިދޔައިމަ އަދި އެ މީހުންނަުށް ހެނުންގެ ކޮމިޓީތަެކއް ހެދިގެންދިޔައިމަ، އުފެދިގެންއަންހަމައެކަނި ވޯޓުާލ  އަންހެނުން

މަދުން  ގޮތަުށް އޮީތމާ ދެން އައި އިންތިޚާބުަގއި އަންހެނުން އެއަުށް ވުރެ އް ވެސް ލިބޭގޮތަކަުްށ، އެލަވަްނސެ އިޚުތިޔާރީ

 ބޭފުޅުން ތި  ،ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ތަން. ތި  ޔަަތނަކަުށް ެވގެންދި ކުރިމަތިލައި ެއއީ ބޭކާރު

ުށް ބިލެއް ލެްއިވއިުރ ތަނަ މި ،ރ ިއކުއަލިޓީ ބިލެކޭ ވިދާޅުވެ ޖެންޑަ، ވިދާުޅވެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަކުރުމުގެ ބިލެކޭ 

ުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ބިލަކީ ައޅުގަނޑު ދެކެީނ ހުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަުޅގަނޑު ދެކެނީ ހަމަަގއިމު ވެސް އި މިއީ

ދެެކވޭއިރު ވެްސ މަޖިލިްސ ތެރޭގަިއ މި ވާހަކަ  ވަނީ މިތާ ތިއްެބވި މިއަދު ހިތްކަމަުށް. އަުޅގަނުޑ ަގބޫލުކުރާ ފެުށުމެއް

ނޑު ހިތާމަކުރަން . އަޅުގަތިއްބެވީ ވަރަުށް މަދު ބޭފުޅުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަންއަދު މިތާ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވެސް މި

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ވިޔަސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ވިޔަސް އަދި އަުޅަގނޑު ،އަުޅގަނޑުމެންއެކަމާ. 

ުށް ނިކުމެވުނު ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އަީއ ސިޔާސީ މައިދާނަ ކްޝަނެއްގެ ެތރެއިން މަޖިލީހުގެ؛ކޮންމެހެން އިލެ

އިރު ިސޔާސީ މައިދާނުަގއި އިން. އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ައިއސްގެން މިއަދާ ހިސާބަުށް އަ ޑް މެންބަރުންހެސިލެކްޓެ

ބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަގައިމު ވެްސ ގަދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑު  ހުރި މަޤާމުތަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދާކުރެވިަފއި

މީހުންގެ އެ  ން އެ މީހުންނަުށް ކުރެވޭނެ ކަމަުށް. އެވިޔަްސ އެކަ ކަމުގައި ކޮންމެ އަންހެނަކަުށް މި ފުރުޞަތު ލިބުނު

ތަނަުށް މިެވސް ރާއްޖޭގެ އެތައް ޤާބިލުކަން އެބަހުރި. އެ މީހުންގެ ސިާޔސީ ިވސްނުން އެބަުހރި. އަުޅގަނޑަކީ ހަަމގައިމު

އަދި އެހެްނ  ،ން ވެސްތެރޭަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުތަންމެ ބައިވަރެއް ދިމާވާ މީހެއް. އަދި މީގެކި ދަތުރުކޮުށް އަންހެނުންނާ

އެ ރައްަވއި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ. ބައްދަލުކު ކުގެ މެންބަރުން ވެސް އަންހެނެއްހެން އަޅުގަނޑު ަތންތަނަުށް ދިޔައިމާޕާޓީތަ

ގަބޫުލކުރާ ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ  އަދި މި ގޮތަުްށ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަުށް .ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ވެްސ ވަަރުށް ތަނަވަސް

ިވޔަސް ނިކުެމގެން މި މަސައްކަތްތައް ިމގޮތަުށް ކުެރޭވނެ. އަުޅގަނޑު މިއަދު ިމ  މެ ިދވެހި އަންހެނެއްކޮންގޮތުަގއި 

ރާއްޭޖގެ  ދަނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި، ވާހަކަތައް ދަްއކަމުންދާއިރު މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

ހަމައެކަނި ަފނޑިޔާރު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއި އެަބއޮތް އެ ބޭފުާޅެގ ކުަރްއވާ ތީ ކޯޓުތަުކގައި މަަސއްކަތްޕުޅުއެންމެ މަ

އަުްށ ތޮޅަކަުށް ގެންގޮްސގެން އެ ބޭފުޅާއެ ބޭފުޅާ އެހެން އަ .ދިނުމަުށްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮުށްދަރިކަލުންނާއި އެ ބޭފުޅާގެ ަޙއް
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ނޑު ހަމަ މިފައި ޮއންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަކަން ނިމި ކަން ިވސްނާވަަޑއިުނަގނެދޭތެރޭގަިއ  ދިމާވެފައި ހުރި ޒާީތ ކަންކަމާ 

އެ ދިމާވެފައި އޮތް ޚާއްޞަ ހާލަތުަށް އަުށް އިރު އެ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާ އުއްމީދުކުރަން، މިތާ އެ 

ެއކަން ކޮުށްދެވެްނ އަުށް ގައި ވިސްާނވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅާދޭތެރޭ ބައްލަަވއި، އެ ބޭފުޅާ އަުށް ެއ ދިމާވެފައި ހުރި ޤާބިލުކަމާ

ކުރައްވާނެ ންއޮތިްއޔާ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އެ ކަންތައް ކުޮށްދެވޭނެ ގޮތަުށް އެ މަސައްކަްތޕުޅު މިތާ ބައްޓަ

ނުލެވިގެން އުޅެނީ މިކަހަަލ ގިނަ އަންހެނުންނަުށް ސިޔާސީ ދާއިާރއަުށް ކުރިަމތި ކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ

އަުްށ އަންހެނުން. މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ ޖެހެނީ  ކުރުވާތީ. ދަރިން ިވޔަްސ ބަލަން މިވަުރ ދަތިތަކާ ކުިރމަތިތައް ަބއިއެ

ޖެހުނީމަ އެ ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ދަތިތައް ކުރަންސް އެހެން ރަުށެއްަގއި މަސައްކަތްދެން ގޮއަންހެނުން. ނިކުންނަންޖެހެނީ 

އަދި ލާމަރުކަޒީ  ެވސް ކަްނކަން ރާވަިއ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިދަނީ. ވީމާ، މި ނޫން ގޮތަކަުށް  ފެނިގެން މި

ކަްނކަން ކޮުށްދީގެން އިޚްތިޔާރީ  ގާނޫނަުށް މިގޮތަުށް އިޞްލާެޙްއ ގެނެސްގެން ފެުށުމެްއގެ ގޮުތގައި ނަަމވެސް މިގޮތަުށް

 ސް ލިބޭ ޙައްޤެއް ގޮުތގައި ބާްއވަިއ،ުށް ވެއެ މީހުންނަ ވަންސް ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ނުބާއްވަިއ،ލަތެްއގައި އަންހެނުންނަުށް އެގޮ

އަންހެނުންނަުށް ނިކުމެ މި މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރުޞަތުަތކެްއ  ،ނިކުެމގެން ،އަދި މަސަްއކަތްކުރާނެ ތަނަކާ އެްއޗެހި ލިބިގެން 

ގަިއ މެން މިތާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އެންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހޯަދއިދޭންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން 

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތެއް  .ދަރިކަނލުން ތިއްބަވާނެ .ފިރިހެން ބޭފުޅުންވިއްޔާ ގޭަގއި އަނބިކަނބަލުން ތިއްބަވާނެ

ދެވޭނީ ައޅުގަނޑުމެން މިތާ ންނަުށް ހަމަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިމި ބޭފުޅު .އަންހެން ދަރިަކނލުން ތިއްބަވާނެ ؛ހޯދައިދެވޭނީ

ގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙަުށް ޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްއަ  ؛ކަންކުރާ މަސައްކަތްތަަކކުން ގެން މިތެރޭގައި ތިބެ

އަުށް ގެންދަަވއިގެން މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްކޮުށްދެއްވަން. އަދި ފާސްވެގެން އަންނައިރު ދުކޮުށްދެްއވަިއ، މި ކޮމިޓީތާއީ

ފުޅަކު ިވދާޅުވިހެން ރިާޒވް ސީެޓްއ ކުރިން މިތާ ބޭ ނެ ގޮތަކަުްށ؛އި ިރޒާްވ ސީޓެއް އޮންނާކައުންސިުލގެ ތެރޭގަ 

ެވސް މިއަދު އެކަްނ  އިމުންކުރެިވގެން ައއިއްިސއްޔާ ަހމަގައަންހެނުންނަުށް އޮންނާނެ ގޮތަކަުށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ބައްޓަ 

ގަްނނަވާނެ މިގޮތަުށް ރިޒާވް ސީޓެްއ އިއެ ބޭފުުޅންގެ މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑަ  .އެގޮތަުށް ކުެރއްވޭނެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.އިދެއްވަން އެ ބޭފުޅުން ނިންމަަވއިގެން ގެންނަަވއިފި ކަމަުށް ަވންޏާ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ުށިދޫކާއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނަސީމަުށް. ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ
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މި ގާނޫނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ  ،2010/7ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި

އެބަހުރި. ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ ކަންތައްތަެކއް ވެސް މަ ރަނގަޅު ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ ހަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އެބަެޖހޭ އަންހެނުންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުޅުވާލެވެން އެބަޖެހޭ. އަިދ 

ގޮތް ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްެއ އަދި  މަ އުޖޫރައާއިޏާ އެ ކަަމުށް ފުރިހަވިޔަސް މަސަްއކަތެއް ކުރާ ކަމަުށް ވަން އަންހެނުން

 އީ އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިވާ ތަންކޮޅަކީ އިޖެހޭ. މީގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަން

މެ ގިަނ ވަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެންހާތަނަުށް މި މަޖިލީހުގައި ދެ އަހަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކީގާނޫނަ

ވަރަުށް  އެކަތި އަނެްއކަްއޗާ ދިމާނުވުމާިއ،. ިމގޮތަުށް ައއުމުން ަމތީން ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު އިޞްލާޙުތަކެްއ ެއކި ފަހަރު

ކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، މި ގާނޫނަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ  އުނދަގޫތަެކއް ކުރިމަތިާވކަން ފާހަގަ އެބަ ގިނަ

ޅުގަނޑުމެން ުފރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެްސގެން ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ތަްއޔާުރކުރަން. އާދެ! އަ  ،ރުވެސް މަޖުބޫ ޙަޤީޤަތުގައި

 ޖެންޑާ ،ެވސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި ދެންމެ އް ބަެއއް ޭބފުޅުންގެ ބަހުސްަގއިަދއްާކއިރު ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ

 ގަބޫލުކުރަނީ  ގައި އަުޅގަނޑު. ޙަޤީޤަތުވަނީ ހުުށަހެޅިފަ ހާރު މި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިުކއަލިޓީގެ ބިލެއް

އަުޅގަނުޑމެން ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެްއ  ،ިއކުއަީލޓީ އޮތް ނަމަވެސް ވެސް އޮތީ މިއެ ބިލު ހުުށަހެޅިފައި އަޅުގަނޑުމެން 

، ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު ނެތެކޭރާއްޖޭގައި އަންހެން ުށް އެކި ދާއިރާތަުކަގއި ިދނުމަުށް. އަންހެނުންނަުށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަ

މިހާރުވެސް ަބއެްއ ައޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަުށް ވެސް ދަންނަވާކަުށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް،  އަދި ކުރިއަރަމުން ނާދެއެކޭ

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން  އިގަނޑުމެން މީގަ އަުޅގަނުޑމެން އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަންޖެހޭ. އަޅު .ހުރިދާއިރާތައް އެބަ

ން ޮއތީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފިރިހެނުން. އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން ވެފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ެއންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެ ،އޮތީ

މިފަދަ  ،ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއކަން ކުެރޭވނީ ވެސް މަޖިލީހުަގއި ތިބެެގން. މިފަދަ ބަހުސެއް

ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ވަރަުށް  ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުުށަހެޅިގެން އަންނަ ަވގުތު

އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އަޑުިއވިގެންިދަޔ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް. ދެންމެެވސް، ނުވާ އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއަހަން ބޭނުން ؛އެހެނިހެން

ރުަށް ން ބޭފުޅުންނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ވައަންހެެތރެއިން ވެސް ދެކޮުޅވެރިކަމެްއގެ  ގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ އޮތްމީ

އަުށް ޅި ދުނިޔެދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަުށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެ ހިތުގެ ބަލިތައް މު އެހެން ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް؛

ކި ކަެމްއ ކޮންމެހެން ދިވެހިރާއްޖެ އެކަންޏެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، ވަ އެއީ ބަލާއިރުވެސް ފިރިހެން ބޭފުޅުން އެންމެ ގިަނއީ. 

އެަކން އަޅުވާ އުސޫލުން ވާަހަކދެއްކުމަކީ އެއީ ކަންަތއްތަްއ  ނުވަތަ ބޮުލގައި ،ދިމާވީމަ ވަކި ބަަޔކު ކޮނުޑގައި 

ދެްއކުމުަގއި އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ވާހަކައްލުެވގެންދާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަ ޙަ

ވެސް މިދެންނެިވ ގޮތަުށް މި ފުރުޞަތުތައް  ޖެހޭ ކަންތައްތައްހެން. އަޅުގަނުޑ ކުރީގައިވިސްނާލަންއަޅުގަނޑުމެން 

ބާރު  ވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ެއއަުށްވުރެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހިވަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަ

ަބއިކުޅަ  ނުވަތަ ދެ  50ުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި %އަ .ސްޕީޑެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ
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ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއ ފުރުޞަތުތައް އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ނުދީ އަުޅގަނޑުމެން ެވ އެއްަބއި އަންހެނުންނަުށް ވީތީ

މި އިޞްލާޙުެގ  ،ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމު ތަރައްޤީވާނެ ގޮެތއް

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިގޮތަުށް  ،އަދި ހަމައެއާއެކު  ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިަގންނަންޖެހެއޭ.ތެރޭގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންަތއްތައް 

ން ިއޞްލާޙުތައް ައއިސްފަިއވީތީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމަ ބިލެއް ތައްޔާުރކޮުށްފައި މި ފަހަރު މަތީ ތަފާތު އެކި

ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ބިލެއް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ މިހާރު  ނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވިގެްނޮގއްސިހޭ. ދެންމެ އަޅުގަފާސްކުރަން އެބަޖެ

އް އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ކޮުށްފައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޙަްއޤުތައެވެްސ ައވަސް  ންކަމަުށްވަްނޏާވާހަކަ ވެސް. އެހެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ޝުކުރިްއޔާ ން. ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް މަގުފަހިކުރަ ލިބޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ާދއިރާގެ ހުޅުހެްނވޭރުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 .މޫސާމަނިކަުށް

 

 މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

އްަޒތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ `. ޝުކުިރއްޔާ އި 

ތިބެނީ  ކުރުމަުށް މި މަޖިލީހަކީ އަބަދުވެސް ވަރަުށް ތަްއޔާރަުށް އޮންނަ މަޖިލީހެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ފިރިހެނުން މި

ބީންނަުށް ޓަކައި ވަރަުްށ ފަޚުރުވެރިވޭ. އަދި ޚާއްަޞޮކުށް މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނގެ އަނ ހަމަގައިމު

އަުށް . ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ ވަރަުށް ފަޚުރުވެރިވަންއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ  އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ޓަކައި

ދިމައެއް ނުޭވ.  ހެން ފޭލްވި މީހަކު އަޅުގަނަޑކާއަންމީހަކާ އިންނަން ވެސް ުކރިމަތިލި  ،އެހެން ދާއިރާއަކަުށް ެވސް ،ވެސް

ކަ ގެ ވާހަތިރާމުންގެ އަނބީންނަުްށ ކުރާ އިޙްދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެ އެކީަގއި މި އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޔަޤީންކަމާ 

 12މިތާ އިން ެއްއވެސް ފިރިހެން ބޭުފޅަކު ނޫޅޭނެ ޭރގަނުޑ  .ލާނަންަގނޑު ދަންނަވައިދަންނަވާލުމުގެ ކުީރަގއި ައޅު

ާޚއްޞަކޮުްށ  ކުރުމުގެ ގޮތުން،ތިރާމު ކު. ައނބިމީހާއަުށް ޓަކައި އިޙްޖަހަންވާއިރަުށް ިވސާ ހަމަވީމަ ގެއަުށް ުނވަންނަ ބޭފުޅަ

ކޮުށްލީމަ ވެސް ދެން ފޯނު އޮން އަރާ ފޯނު ނިވާލައިގެން ހުރެފައި ުށް މިސްކިތަުށްއަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް ެއއީ. ނަމާދަ

. ބުނީމަ ވެްސ މިސްކިތުަގއޭ ،ބުނީމަ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖަވާބުދެން އިހޭ އުޅުނީ؟ދެންމެ ކޮންތަނެްއގަ ނެފާއަހައި

ތިބެނީ  ޖެހޭ. އެހާ ހާލުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މިއެބަ ުކރަންދެން އަެންއކާ ެގއަުށް ގޮްސ މަސަލަސްނުކޮުށްގެްނ ގަބޫލު

ގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އަޅު  ތުނުދޭންވީ؟މިވަުރގެ ބިލަކުން ފުރުޞަ އެެހންވީމާ، ީކއްެވގެންތޯއެކީަގއި.  އަންހެނުންނާ

ފުރަތަމަ މި ބިލު  ންްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯއޭ އެމް.ޑީ.ޕީބޭނުންވަނީ އި

އެ ބޭފުޅުން  އިން ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަުށް އޭރުގައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިއިރުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ައޅުގަނޑުމެ
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އަންެހން ކަނބަލުން އެބަ ތިއްބެވި.  3ޕާީޓއަކަުށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ  3 ވެސް މިައދުއް ކުެރއްވި ގޮތް؟ ކަންތަ

ދެން ތިއްބެވި  .. އަނެއް ބޭފުޅަކު ދެްއވާނީ ައނެއް ފަރާތަުށްންހެން ކަނބަލަކު ދެއްވާނީ އެްއއަތަުށް ވޯޓަުށް އަހާއިުރަގއި އެ އަ

ފުރަތަމަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުަގއި އަންހެން  ހެންވީމާ، އެހެން ނަހައްދަވަިއ،. އެފަރާތަުށް 3ބޭފުޅުން ދެއްވާނީ  3

ދެންނެވީ ލާމަރކަޒީ ގާނޫނުަށް  ބޭފުޅުން އެއްގަލަުށް އަަރއިަވަޑއިގަންަނވަން އަޅުގަނޑު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް އެދެން. އެހެން މި

މަޑުްއވަީރ  ތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއިއްޒަތްއި  ޙަުށް އޭރުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެއެމް.ޑީ.ޕީން ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާ

އްަލވައިލީމަ އަުްށ ބަެދއްީވ ކިިހނެއްތޯ މާޒީ.ީޕަގއި ތިއްބަަވއިގެްނ ވޯޓުއާރުޑީ. އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިސާމް ޢަލީދާއިރާގެ އި 

ޙައްޤުތައް އަންހެނުންނަުށް ވެސް ހަމަ މި ބިލު. ހަމަ މި ީއ ކޮުށްލެްއވީ. އެނަޑއެޅިގެްނ ރަތް ޖަހާފައި ބޭރުކަ އެނގޭނެ.

ލުމަުށް ފަހުގައި އަންހެން ކަނބަލުން މިތާ ތިއްބަވައިގެން  ބިލެއްވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހޯދައިދޭން. އެހެން

ައޅުގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަުށް ވެސް އަުޑއަހަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެްއ ެދއްކުމަީކ  މަންނަމެންނަުށް ފުރުޞަތު ހަނި ވާހަކަތި

ކޮުށްގެން އަންހެނުންނާ އެީކަގިއ ތިރާމުކަނބަލުންނަުށް ވަރަުށް އިޙް ތިބެނީ އަންހެން ޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު މިނޫން. އަ

ާރއްޖޭގެ އަންހެނުންނަުށް ލިބޭ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދިއުމަުށް ަޓކައި. މުަގއި ކުިރއަުށްކަންކަ

އެ ކުދީންނަުށް  ،ބޮޑެތިކޮުށް ރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ބަލައި،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކު ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަސައްކަތްކުރަްނ.

ނީ ޭޅއިުރަގއި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަައޅުގަނޑުމެން ބޭރުގައި މަސަްއކަތުަގއި އު ތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވޭ.ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑެ

އެްއވެސް ަވރަުށް ހިތަުށް ދަތިވޭ ރާމުގައި ތިއްބާ އަުޅގަނޑު ތި . މި އިޙްއަންހެން ކަނބަލުންކަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ

ިއ އެ ވާހަކަެއއް މިއިން ތަެނއްގަ  ؛ނުވާނެ. ެއއީ އެހެންވިދާޅުެވެގންބަެހއް  ސްފުޅަކު އަންހެން ބޭފުޅަކަުށް ކުޑައިމީބޭ

. ވަރަުށް ބިރުވެރިކަެމއް އެީއ. ބަހުރިން ދިމާވާނެ މައްސަަލތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަޔސް އޭގެދައްކާފައި ދެން ެގއަުށް ދިޔަ

ްއޒަތްތެރި ތަނުގައި އި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މި .ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަންހާ އިއެހެންވީމާ، ހުރި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ެދކެ ކޯާފވެގެން ެވސް ހުރިހާ އަންހެނުންނުަށް އި، މެންބަރު ރޮޒައިނާ ދެކެ ކޯާފެވގެން ވެސް 

ބޭނެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ކަންތައް ހަމަވީ. މެންދުރު ކާ އެތިކޮޅު ވެސް ނުލިއެ ބަތްވާ ގޮތަުށް ގޯސް ެއއްެޗއް ބުނެފިއްޔާ ނިސް

ތިރާމު ންނަުށް ދެވެން އޮްތ ޤަދަރާއި އިޙްމި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިާވ ބިލުަގއި އަންހު އެހެން ނަހައްދަަވއި،

އެބަޖެހޭ. ގޭގައި ގެްނގުޅޭ މީހާއާ  ނުން ވެސް އެކަން ސާބިތުކޮުށްދޭންއެކަމަކު، އަންހެތިބީ ދޭން.  އަޅުގަނޑުމެން މި

ތިރާމުދީގެްނ ތެރިކަމާ ެއކީަގއި ލޯތްބާއި އިޙްެއކަހަލަ ކަންތައްަތއް ނުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞް ،ހިތާވުމާއި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.މެއް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އި ކަ ދިރިއުޅުން ނިންމާލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ދާއޫދަުށް. ޖަޢުފަރު



41 

 

 

 އޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާ ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިައދު އަނެއްާކވެސް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަުށް ޚާއްޞަ އިޞްލާޙެްއ އާދެ! ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ އި

 3ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ ދުވަހެއް. މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭަގއި 

ގެ ތަފާތުކުރުންތަްއ މަތީން ޖިންސް ވާ ގޮތުގެއޮތް ވިދާޅުވެފަ. ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެްއގޮތް ސަބަބެއް އެބަ 

 ުނން ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރިކުރުމާ،ނައްތާލުމާއި، ރަުށު ަކއުންސިުލތަކާއި ސިޓީ ަކއުންސިލުތަުކެގ ބެލުމުގެ ދަުށުގަިއވާ އަންހެ

ތަފާތު  އި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާގަނޑު ހިތަުށްއަަރނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ . އަޅު ވާހަކަތަކެއް ހުރީ ދަންނަވާފަ މިފަދަ

ނަޑއެިޅގެން ަކމެއް ހިނގަނީތޯއޭ؟ ބަެއްއ ސިޔާސަތެއް ކަ ،ކަނޑަެއޅި ގައިކަމެއް ކުަރން ގާނޫނެއް  ގޮތަކަުށް އެްއވެސް

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން . ންވޭއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުއެހެން އި

ގަތުަމުށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ އެްއވެސް ސިޔާސަެތއް ެއްއެވސް ހައްޤެއް ިނގުަޅއި، ކުޑަކުރުމަުށް ަޓކައި 

ެވސް އެފަދަ ވާހަކަތަެކއް ަބޔާންކޮުށްފަެއއް ނުވޭ. މިހެން  ކުރެވެމުންނެއް ނުދޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ގާނޫނެްއަގއިތަންފީޛު

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމަުށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރުތުތަުކެގ  ،ނެވީމިދެން

 ކަމަުށް ކުރިމަތިލުމުގައިްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުކޮުށްފައެއް ނޯވޭ. ރަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުތެރޭގައވެސް އަ

ވެސް އަންހެނުންނާއި  ފައެއް ޯނވޭ. ކައުންސިލުަތކަުށް ކުރިމަތިުލމުގައިވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކޮުށް

ފިރިހެނުން ތަފާތުކޮުށްފައެއް ނޯވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ވެސް ސަރުކާުރގެ 

ރިހެނުން ތަފާތުކޮުށްފައެއް ޯނވޭ. އަންހެނުންނާއި ފިޝަރުތެްއގެ ޮގތުން ވެސް  އެހެން ަވޒީފާތަކަުށް ކުރިމަތިުލމުގައި

ޅުްއވާފައި އޮތް ގޮތުން ހުުށަހަޅޭައުށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވޭ

އި އޮތް ދެްއވާފައި ހުުށަހަޅުއްވާފަ ވަނަ މާއްދާއާއަހވާލާ 26އެ ގާނޫނުެގ ؛ ވަނަ 26އްދާތަކަުށް ބަލަިއލާއިރު އިޞްލާޙުގެ މާ

އޮންނަނީ، ރަުށު ކައުންސިލުތަކަުށް ިއންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ގޮނޑި އެބަ  އިޞްލާޙެްއގައި މި

ހިރެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަކީ ގާނޫނީ މާއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އިނގޭޯތ، ކުރަންޖެހެއޭ އަންހެނުްނނަުށް ޓަކައި. މިޒާވް ރި

އޮންނަ ައސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންަތކުގެ ާބބުގެ މާއްދާތަކަުށް ބަލައިާލއިރު  މި އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަާސސީގައި

ޚިލާފަުށް އަންހެނުންނުަށް ވަކި ކަމެއް ކުރަން ގާނޫީނ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުމަކީ ިމއީ  ގަނޑު ދަންނަވާނީ ފިރިހެނުންނާއަޅު

ރައީސް، ވޯޓުދިނުމުެގ އްަޒތްތެރި ިއގަންނަވާނެ އި ދެންނެވީ އެނގިަވޑައަސާސީ ޙައްެޤއް ނިގުޅަިއގަުތން އިނގޭތޯ. މިހެން މި

އިން އަސާސީ ވަނަ މާއްދާގައި ޮއންނަ ބާބެއް. މި 26ނޫނުއަސާސީގެ ަތކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާއިންތިޚާބު ޙައްޤާއި،

ހާ ނިސްބަތްވާ އެ މީ، ވަނަ މާއްދާގައި. އެ މީހާގެ ުކލައަުށް 17ކަމަުށް އެބަ ބުނޭ މި  ުނވާނެޙައްޤެއް ތަފާތުކޮުށްގެން

ުނވާނޭ އެބަ ފާތުކޮުށްގެންކަހަލަ ޙައްެޤއް ތަ ގޮަތކަުށް ަބލާފައި އެްއވެސް މިކަހަލަ އެްއވެސް ،އެ މީހާގެ ޖިންސަުށް ރަުށަުށް،

ުްށ ވީތީވެ އޭނައަ ައންހެނަކަުށް ފިރިހެނަކަުށް ވުރެ، ،ބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން މި މާއްދާަގއި ބުނެފައި އޮންނައިރު
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މިދެންނެިވ  އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ،ވިއްޔާ ެޅގެން ާގނޫނުގައި ވަކި ކަމެއް ފާހަަގޮކުށްފީ ގުތަފާތުކުރުމެއް ގެން 

 ،މިާއއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭކުެރވެނީ. ދެން ައޅުގަނޑު ހަމަ ޚިލާފަުށް އެކަން އެ ވަނަ ާމއްދާއާ 17ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިން ހުުށަހެޅުމުން މިޮގނޑިއެއް އިންތިޚާަބކާ ނުލާ ރިޒާްވކުރަން  ޞަމި މާއްދާ މިއަުށް ލައިގެން ައންހެނުންނުަށް ވަކި ޚާއް

ހެނުންނާ އެއްގޮތަުށް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރަްނ މިިއން ދޭހަވާ މާނައަކީ އަންހުންނަކީ ފިރިދޭހަވާ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ؟.

ސް ހާލެއްަގއި އެހެނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއްވެ ؟އޮންނަނީ ހަމަނުވާ ބައެކޭ މި މީހުން މި ބުނަނީ. އެހެންތޯ މިކަން މި ކުފޫ

ތަުށް އަންހެނުން ވެސް ހުރިހާ ދިމާލަކަުށް ބަލައިލިޔަސް ވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްގޮ ،ރަުށްރަުށަުށް ބަލައިލިޔަސް

 ބޭފުޅަކު މި  5ޔަސް ދަނީ. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖލީހަުށް ބަލައިލި ވަމުން މި ކުރިމަތިަލިއގެން ކާމިޔާބުތަކުަގއި އިންތިޚާބު

ުށް ަކއުސިލުަތކުަގއި ވެސް ފަސްދޮޅަހަކަ، ެދއްަވއިފިއްބެވީ ކާމިޔާުބކުރަްއވާފަ. ެދންމެ ބޭފުޅަކު ތަފާސްހިސާބުތައް ވިދާޅުވެތި

ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ިރޒާްވކޮުށް އެ ބޭފުޅުން  .އިނގޭތޯހަމަ . އެއީ އިންތިޚާބުެވގެންނޭ ކަމަުށް އަންހެން ބޭފުޅުން ތިބި

ެއ  ،ްއޒަާތއިއެ މީހުންގެ އި، އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނވީ އަންހެނުންގެ ކަރާމާާތއިިއ ީމގަވައްދާފަެއއް ނޫން ެއއީކީ. 

އެ މީހުން މީހުންގެ ހައިސިއްޔަތު މަތިކުރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. މިކަން ކުރެވޭނީ 

ދީގެނެްއ ނުަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރަން ފުރުޞަތުނޫން މީހުންފުލުހުންނަުށާއި އެ ގެދޮރުތަކުން ނެރެގެން، މަގުަމއްޗަުށް ނެރެގެން 

ތިރާމުކުރާުށާއި ީމހުންނަުށް އިޙް، ނޫން. މި ކަންތައްތައް އެ މީުހންގެ ކިަބއިން ހުއްުޓވާފައި އަުޅގަނޑުމެން ދަސްކޮުށްދޭންވީ 

ިވޔަސް އެްއވެްސ  ސް، މާލެތެރޭ ވިޔަ އަތޮޅު، އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާަގއި ރަނަގޅަުށް މަސައްކަތްކުރަން. ެއއްެވސް އިންތިޚާބަކުން

މުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުން އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގައި އާއް، އިންތިޚާބަކުން ެއއްވެސް ެމންބަރަކަުށް ކާމިޔާބީެއއް ނުާވނެ

ނީ މި ކަންތައްަތކާ ތަުކގައި ާކމިޔާބު ވަދުރުހެލިވެފައި ހުެރގެންނެއް. އިންތިޚާބުއްމުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުން އާ ، މަހުރޫމްވެ

ނގެންޖެހޭ ތިމަންނަ މިވެނި ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް އެަބޮއވޭ. ޯވޓުދޭން އަންނަ މީހާއަުށް އެބަ އެ. އެ މީހުންނަުށް ކޮުށްދޭންހެދި

އަުށް ޓަކައި ުނވަތަ ތިމަންމެންނަުށް ޓަކައި އެ މީހަކު ެއ ކީްއެވގެންކަން. ތިމަންނަ، ބޭފުޅަކު ހޮވަންވީ އެއީ ީކއްކުަރންކަން

ވިޔަސް. ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ  ފިރިހެނެއް  ،ިވޔަސް . އެީއ އަްނހެނެއްކޮންަކމެއްކަން ކޮުށްދީފައޮީތ  މީހެއްގެ މަީޒަގއި

ނުަށް ކަުށް. އެއީ އެ މީހުންމަ އެ މީހާއަުށް ގޮނޑިތައް ހުސްކޮުްށދޭވީ ނުޖެހޭ އަންހެނެއްނޫނެްއގައި ވަރުގަަދއަުށް ލިާޔކަުށްގާ

މުގެ ކުފޫެއއް ނެތްކަްނ، ބުތަުކގައި ކުރިަމތިލުެއ މީހުންނަުށް އިންތިޚާ .ފެއްކުރެވޭ ވަރަުށް ޮބޑު ބޭިއންސާ

ުށް ނާއިންސާފު ހަމަ ބޭޒާރުކުރަން ދައްކާ ވަރަ ން އެ މީހުން ހަމަ އެ މީހުންވެގެންނުވާކަން ަދއްަކިއދޭން ވެގެހަމަހަމަ

އަކީ އަންހެނުންނަުށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ެއކަހަލަ ާވހަކައެއް ގާނޫނެްއގައި ގެނެްސެގން ރާއްޖެވާހަކަެއއް މިއީ އި

ވެސް އެހެން އޮންނަ ގެން މި މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ. އެްއގޮތަކަުށް ވަރަުށް ތަފާތުކުރުންތައް އޮންނަ ޤައުމެއްކަން ދައްކަްނވެ

ބަލާިއރު އަންހެނަކަުށް އެއްެވސް ސިޔާަސތެއްަގއި ފިރިހެނަކާ އަޅާ ެއްއވެސް ،ކަމެއް ނޫން. އެްއވެސް ގާޫނނެއްަގއި

ނެތް. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހަމަ ވަރަުށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތް ރާއްެޖއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ. ތަފާތުކުރުމެއް 

 އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ހިސާބުން  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިރއްޔާ އި ޝުކު

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ގެންދަ އަުޅގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނޑާިލިއރު ބަހުސްކުރަމުން މި`. 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ) 2010/7ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އާދަމް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ާގނޫނު ނަންބަރު އި

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގިނަ އި  ބިލުަގއި ވަރަުށްމި ގެނަުއމުގެ ބިލު. ކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ލާމަރު

ޒަތްތެރި މެންބަރުން އްވެސް ވަރަުށް ިގނަ އި ބަހުސްކުރަން އެދިވަަޑއިގެންަފިއ އަދިވެސް އެަބއޮތް. މީގެ ކުީރ ދަންފަޅީގައި

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ ދަްއކަވާަފއި ވަނީ. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަީނ ވާހަކަފުޅު

 ުށް.ޝާހިދަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ހެންވޭރު

ރަީއސް. މިއަދު އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ލާމަރުކަީޒ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ބިލުގައި ހުރި އެއްަޗކާ  ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު؛ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ތާީއދުކުރާ ބިލެއް. އަޅުގަނޑުމެްނ މި

ދޭތެރޭ ވިސްނާއިރު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިައދު މި ޖެހެނީ އިރުއޮއްސި ައނދިރިވީމާ، ެއއީ ޭރގަނޑަުށް 

ރޭގަނޑޭ ބުނަންކެރުން. އިުރައރައި އަިލވީމާ އެއީ ުދވާލޭ ުބނަންކެރުން. އަޅުގަނޑުމެން ައމިއްލަ ނަފްސަުށް ކަންކަން 

އަުޅގަނޑުމެްނ ޙަޤީޤަތް އޮުޅވާލަިއގެން ވާަހކަދެއްކުުމގެ މާނަެއއް ނެތްކަްނ ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރުން. ، އޮޅުވާަލިއގެން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި މި އޮތީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި ބަރުލަމާނީ 

ލިބޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ައޅާ ކުޑަުކޑަ ފިޔަަވޅެްއގެ ވާަހކަ.  ހަޔާތުގައި އަންހެނުންނަުށް ޙައްޤުވާ މަޤާމު

މެންބަރުންގެ ެތރެއިން އަންހެން ބޭފުޅުން މި  85އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހަުށް ބަލައިލިޔަސް، މި މަޖިލީހުގެ 

 14ހޭ. ރާއްޭޖގެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ މެންބަރުން. އެ ޙަޤީޤަތް އަުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންޖެ 5ތިއްބެވީ އެންމެ 

މެންބަރުން. ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނުގެ ދަުށުން ކައުންސިލުތަްއ  2މެންބަރުން ތިއްބެވިއިރު، ައންހެން އެންމެ 

ން އަްނހެން ބޭފުޅުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ 1ފިރިހެން ބޭފުޅުން، % 99އެކުަލވާލައި ނިމުނުއިުރ، %
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މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މި އަިއއްސަ އޮތް ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންީވ މިކަމަުށް 

ޒިންމާވާ ފަރާތަކަުށް ވުރެ މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަުށް؛ އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ޙައްޤު މަޤާމު ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދުމަުށް. 

ންނެީވ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި އިޞްލާޙަކީ ކުަޑ، އެގޮތުން އަުޅގަނޑު މިދެ

އެހެންނަމަވެސް މުހިއްމު ފިޔަަވޅެކޭ. އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަުށް ވެގެންދާނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަުށް 

އަދި އެހެނިހެން އިންތިޚާުބުކރެވޭ މަޤާމުތަކުަގއި ވެްސ؛ ، ވެގެންދާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް

އަްނހެން ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުައސާސީ އެކަމަުށް ފުރުޞަތުދޭ.  50ކައުންސިލުތަުކގައި %

ރާއްޭޖގަިއ އަންހެން  އެނޫން ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން ކުރިއަުށްދާން މަސައްކަްތޮކުށްގެން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި

ބޭފުޅުންނަުށް ޙައްޤު މަޤާމެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި. އެ ހުރަސްތައް ހުިރ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަުށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫނެްއގެ ަދުށުން. އެކުަލވައިިލއިރު އެ ބޭފުޅުންނަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ މުސާރައެްއ، އިނާޔަތެްއ، އެކުަލވައިލިން ގާ

އެލަވަންެސއް ދޭ ފިކުރެއް ނުުކރި. އެއީ އަންހެން ބޭފުޅުން ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ޮކުށްފައި މި އޮތީ ހިލޭސާބަހަުށް 

ުށް. އެހެނެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމުަށް އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅުުކރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަ

ވިޔަްސ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ އަުރވަންޖެހޭ އުޖޫރައެއް ައރުވަންޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތަކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް 

ކުރައްވާ މަަސއްކަތަުށް  ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދާ ކަަމުށް ވާނަމަ، އެ ކުރެވެނީ ެއ ކަނބަލުންނަުށް، އެ ކަނަބލުން

އިހާނެތިކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ހިސާބަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް މިކަން ސިޔާސީކޮުށް، 

މިކަމާ ނުބެހޭ އެހެނިހެން ވާހަކަތައް ދެއްކުމަުށް ވުރެ ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަންވީ އަުޅގަނޑު ކުރިމަތީަގއި ފެންނަން 

އަންހެން ބޭފުޅުން  5ޙަޤީޤަތްތައް. މި މަޖިލީހުަށް ބަލައިލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ މި މަޖިލީހުގައި ތިްއބެވި  ހުރި

ވަނަ  17ީމހުން ކުރާ މަސައްކަތާ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  80ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްޕުޅާއި އަުޅގަނޑުމެން ދެން ތިބި 

ފެނިގެންދިަޔއީ އެ މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅަީކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަނޑަުށް

ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތްޕުެޅއްކަން. ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަންހެން ކަނބަލަކީ ވެސް މިފަަދ 

ޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލުންނުަށް ކަނބަލުންނަުށް ވާނެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކެރެންވީ. އަ

ޙައްޤު މަޤާމު ހޯދައިދިނުމަކީ ހަމައެކަނި އަނގައިން ަދއްާކ ވާހަކަތަެކއް ކަމަުށް ނަހަދަިއ، މިކަހަލަ ގާނޫނުތައް ފާްސކޮުށް 

 އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަނބަލުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަންވީ. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނަުށް.ޢުޘްމާ ޖަމީލް



45 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ވިދާުޅވި، މިއީ ކީްއެވގެން ަރީއސް. މި ބިލު ހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅި ބިލެއްކަން. ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން އަބަދު ރައީސް ނަޝީދޭ ކިޔައިގެްނ 

ޔާތަކުން އެބަ މަޖޫބޫރުކުރުަވއޭ މިނޫން ކޮންމެވެސް ވާހަކަދަްއކާތީ ބޭރުގެ ެއކިެއކި ޤައުމުތަކުންނާއި ބޭރުގެ އެިކއެކި ޖަމުޢިއް

އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަުށް. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ވިދާޅުވި. އެ ވިދާުޅވުމާ އެއްކޮުށް ތިމަންނަމެން ކޮންމެވެސް ކަމެއް 

ރަުށް ސާފުކޮުްށ ކުރުމުގެ ނިޔަެތއް ދެއްކުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅި ބިލެކޭ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަިއ މިއަދު އެންމެ ގަަދއަުށް، މިދެންނެވީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު 

ދުވަހަުށް ބަލައިލި ކަމަުށް ވިޔަސް އެންމެ ގަދައަުށް އަޅުގަނުޑމެން ބަހުސްކުރި މައްސަލައަކީ، ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން 

ސަފުހާގެ މައްޗަުްށ  125އޮތް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލަކީ  ހުުށަހަޅުއްވާފައި

ާމއްދާގެ މައްޗަުށް ެއކުލެިވގެންވާ ބިެލއް. މި ބިލުގައި ވަރަުށް ތަފާތުކޮުށް ވަރަުށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަެކްއ  70އެކުެލވިގެން، 

ކަތްުކރި. އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިީޓގަިއ އިންނަ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އަންހެން ކަނބަލުންނުަށް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި މަސައް

އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ބައްދަުލވުން ތެރޭަގއި ެވސް އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިން، އަުޅގަނޑުމެން ހަތަރު؛ ދިހަވަރަކަުށް މީހުން 

ަމސައްކަތްކުާރ ހުރިހާ އަންހެން  ވެގެން މި ކަންތައް ނިންމާލުމުގެ ބަދަލުަގއި ހިނގާބަލާުށޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި

ކަނބަލުންނަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯތަކަުށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމާ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާާލއި އެ ބޭފުޅުްނެގ 

އިންޕުޓު ހޯދައިގެން ައޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ބައްޓަންކޮުށްގެން މި ގާނޫނު ނިކުންނައިރުަގއި ހަމަހަމަކަމާ އެކު، 

ންޞާފުވެރިކަމާ އެކު އަންހެނުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާުށޭ. ޭއެގ އި

ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެންދިަޔއީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭއްވި މަހާސިންާތ ތެރޭގަިއ، މި މަޖިލީހުގައި 

ރޭގައި އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެނިގގެން ގާތްަގނޑަުށް ފަންސަވީސް ކުލަބު އަޅުގަނޑުމެން ބޭްއވި މަހާސިންތާ ތެ

ގޮތަުށް  އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއކިެއކި ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިމެނޭ ،ޖަމުޢިއްޔާއަކުން

ވާ އޮތީ ބޭނުން ވެސް އެ ުށް ލިޔެކިޔުމުން ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ބައިވެިރވި. ައޅުގަނޑުމެންނަ

. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅާފަ

 އިޞްލާެޙއް. މި މި އިޞްލާޙަކީ ވަަރުށް ކުޑަކުޑަ  ،ބަދަލުތައް އަންނާނެ. ދެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ހެޔޮ

ދޭންވީ އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް؟ ފުރުޞަތުކީއްކުރަންތޯ ހަމައެކަނި ކައުންސިުލގެ ރައީސަަކުށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ދަންނަވަނީ

މުޅި ކައުންސިލު ައޅުގަނޑުެމން ފުރުޞަތު އަންހެން ބޭކަލުންނަުށް ނުދޭންވީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. 

ކަނބަލުްނނަކީ ކިަޔވަިއގެން ތިބި ބަެއއް. ޢިލްމުވެރި ބައެއް. ަބއިނަލްައޤްވާމީ އެިކއެކި ެއވޯޑުަތއް  ރާއްޖޭަގއި އަންހެން

ތިބި ބައެއް. މިައދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ  އިވަނަ ހާސިލުކޮުށްފައެިކއެކި ޔުނިވަރސިޓީަތކުން އެއް ހޯދާފައި ތިބި ބައެއް. 
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ވެސް ތަފާތު ކުރިއެރުންތައް އެަބ  ހޯދަމުންދާ އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ބަލާއިރުނިޒާމުގެ ތެރެއިން ެއކިެއކި ާކމިޔާބީތައް 

ޕަސަންޓު އަންހެނުންނުަށް  15ޕަސަންޓޭ،  10ަޕސަންޓޭ،  25ހޯދާ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަިނ ކޯޓާެއއް ހަދާފައި 

. އެ ފުރުޞަުތ އް ިނގުޅަިއގަތުންހެނުންގެ ޙައްޤުތަ ނެތް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އަން ޚާއްޞަކުރަން ދެންނެވުުމގެ ާމނައެއް

ތިބީ  އައުުމގެ ފުރުަޞތު ކީްއވެގެންތޯ ނޯންނަންވީ؟ ބައެއް ރަުށްރަުުށގައި އެ 100% .އޮންނަންވާނެ މުޅި ަކއުންސިަލުށް

ދެ ކައުންސިލަރުން ވެސް އެަބތިބި. ތިން ކައުންސިލަރުން ވެސް އެބަތިބި އަންހެން ކަނބަލުން. އެހެންވީމާ، ކައުންސިުލގެ 

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސަުށް ފުރުޞަތުދޭ އުސޫލުން  ؛ބޭފުޅަކަުށް ރައީސަކަުށް ފުރުޞަތު އި ހަމައެކަނި ެއއްތެރޭގަ

ދިމަވާ ނޫން. ައންހެން ކަނބަލުންނުަށް  ކަމެއްުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ެއއީ އިންސާފުވެރިހަމައެކަނި ފުރުޞަތެއް ބޭއްވުަމކީ އަ

ކުލަބު ނޫނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަހުރި އަންހެނުންގެ  އްމައްސަލައަކީ ހަމަެއކަނި މި މައްސަލައެ 

. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތކަުށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރާ ެއކިެއކި ކޮމިޓީތަްއ ޖަމުޢިއްޔާތައް އުފެދިފަ. ަކއުްނސިލުތައް އުފެދިފަ

ބޭފުޅުންނަުށް އެކަުށީެގންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނެތް  އެ ުކރަންމި ކޮމިޓީތަކުގައި މަަސއްކަތް ، އުފެއްދިފަ. އެހެންނަމަވެސް

ކޮނޭޑއަުްށ ، ކަމުަގއި ވިަޔސް އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގައި  ލިމިއީ ަމއްސަލަައކީ. ގެމަނަފުުށިން އަޅުގަނޑު ބަލައި މައްސަލައަކީ

ކަުމގަިއ ިވޔަްސ  ލިއިއަދި ކަނޑުހުޅުޫދއަުްށ ބަލަ، ކަމުަގއި ވިޔަސް  ލި ެދއްވަޫދއަުށް ބަލައި، ކަމުަގއި ވިަޔސް ލިބަލައި

 ފިކުރު  އިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާ  ބިލު ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެ. ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުަރން ޤާދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަެއކޭ މިއީ

ްނ ޚަރަދުކޮުްށގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ ވިސްނު ،ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ިއ،ގޮތްތަކާ ހޯދާނެ  ވެސް އެބަހުރި. އާމްދަނީ

އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަންީވ 

ވަސްކޮުށްދިނުމުަށް އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ޓަކައި ކަންތައްަތއް ކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް. ައޅުގަނޑުމެން ފުުރޞަތުތައް ތަނަ

 ސް އެ ނޑުމެން ދެންނެވިޔައެހެން އަޅުގަ އަންހެނުންނަުށް ކޮުށްދޭންޖެހޭނޭ، އްކަންތައްތަ ހަދާފައި މިޓަކައި ގާނޫނު

ޓަކައި ޭބނުންވާ ރިސޯސްތަކެއް ެއކަނބަލުންނަުށް ނުލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭނެ.  ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް

މެންނަުށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ، މި ގަނޑުއަޅު އޭގެ ނަތީޖާ ނުފެންނާނެ. މުޅި ދުނިޔެއަުށް ބަލައިލި ކަމުގަިއ ވިޔަސް 

އިޝޫައކީ މިއީ މުޅި ދުނިޭޔަގއި ވެްސ މައްސަލަެއއް. މިާސލަކަުށް، ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަްނޏާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

 އަހަރަުށް ބަލާިއރުގައި ވެސް ގާްތގަނޑަކަުށް  10އޯގަަނއިޒޭޝަްނގެ ފަރާތުން ިއހަކަުށްދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުަގިއ ވޭތުދިޔަ 

މިލިޔަން މީހުން މި އޮތީ އިތުރުވެަފއި މިއަދު އަންހެނުންގެ ނިސްބަތުން ވަޒީާފގެ މާަޙުއލަުށް. އަދި އޭެގއިތުރަުށް މުިޅ  250

ބިލިޔަން މި އުޅެނީ އަންހެުނން، މުޅި ދުނިޔެއަުށް ބަަލއިލި ކަމުގައި ިވޔަސް. ފިރިހެނުން  1.4މަސައްކަުތގެ ގާްތގަނަޑކަުށް 

އި. އެހެންވީމަ، މި ދަންނަާވ ވާަހަކއަކީ މި ފުރުޞަތުަތއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާެއކު ބިލިޔަުނގަ 1.8މި އުޅެނީ 

ގަިއ. ފިރިހެނުންގެ  6.4މި ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކޮުށްފައި ެއބައޮތް ަވޒީފާ ނެތް އަންހެނުްނގެ އަދަދު މި އޮތީ ގާތްގަނޑަަކުށް %

ަބލައިލި ކަމުަގއި ވިޔަސް. އަްނހެނުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަާމއި  ަގއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުނ5.7ްއަދަދު މި އުޅެނީ %

ައކީ ދަނޑުވެރިކަން. މި ދަންނަވަންއުޭޅ  43މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ މާޙައުލަުށް ބަލާއިރުގަިއ، ދާއިރާތަކަުށް ަބލާއިރުަގއި %
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ިޑސިޝަން މޭކުކުރާ ލެވަލްަގއި، ވާހަކަައކީ މުޅި ދުނިޔެއަުށް ބަލައިލި ކަމުގައި ވިޔަްސ، ިޒންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި، 

ކަންތައްތައް ނިންމުމާ ހިސާބުގައި ތިބި އަންހެނުންގެ އަދަދު މަދު. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުަށް 

 ޓަކައި މިއަދު ބޯޑުތަުކގައި ެވސް އަންހެން ކަނބަލުންނުަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދެމުން އަންނަނީ. އަދި އޭގެއިތުރުން 

މެން އެބަޖެހޭ ހަމައެކަނި މި އަޅުގަނޑުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް ބާުރވެރިކުުރވަމުން މި އަންނަނީ. އަދި ޭއގެއިތުރުން 

ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރަުށް ވަޒީރުްނގެ ލެވަްލަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ެއއް ެލވަލެްއގަިއ، އެއް ހަމަެއްއގަިއ 

ެމންގެ ރާއްޖޭަގއި މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މެޑަމް އަޅުގަނޑުދަންނަވާނީ  ނޑުައޅުގަ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް. 

ފާތުން އެ ކުަރއްާވ މަސަްއަކތަކީ؛ އެީއ ހަމަ އަންހެން ަކނބަލެއް. މުޅި ރާއްޭޖގަިއ ެއ ކޮުށްދެްއވާ މަަސއްކަތްތަްއ 

މެންގެ ހެލްތު އަުޅގަނޑުގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު، މެންއަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ. އަޅުގަނޑު

މިނިސްޓަރު އެ ކޮުށްދެއްވާ މަަސއްކަތްތަްއ، މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދު ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަަކއި މުޅި ރާއްޖެ ނަން ވިދުވާލުމަުށް 

މެންެގ އަުޅގަނޑު. ޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަަސއްކަތްތަްއ. މިއީ ހަމަ އަންހެން ކަނބަލުން ކުރައްވާ މަަސއްކަތްތައް 

އަަވއްޓެރި ަޤއުމުތަކަުށް ބަަލިއލި ކަމުަގއި ވިޔަްސ މި ރާއްޭޖގަިއ އަންހެނުން ކުާރ މަސަްއކަތްތަކުެގ ލެވަްލ މި އުޅެީނކީ 

 ައޅުގަނޑުދަުށުގަެއއް ނޫން. ރާއްޭޖގަިއ މި ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންވާ ައންހެނުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުތަްއ؛ 

މެން މި ހުުށަހަޅާފައި އޮްތ ައޅުގަނޑުއިޞްލާޙަކީ ަޙޤީޤަތުގައި މި ކަންތައްތަްއ ހުއްޓުަވއިލުމަުށް ޓަަކއި  ދަންނަވާނީ މި

 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ ިއއްޒަ ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްމުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަިއކަރަދޫ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް  ައޅުގަނޑުކުރުމަުށް މި ގެނެސްފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އަްނހެނުން ބާރުވެރި

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން މިދިޔަދިއުމަކީ  އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ުމގެ ޔަޤީންކަން މި ބިލު ފާސްވެއްޖެއްޔާ ލިބުނު ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ރަުށު ކައުންިސލަުށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނެކަ

ފާހަގަކޮުށްލަން، އަންހެނުން ކޮމިޓީއަުށް ރައީަސކު ކަނަޑއެޅުމުަގއި މި ބިލުން ވަރަުށް  ައޅުގަނޑު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި. 

ުށް. ހަމަ އެގޮތަުްށ ފުރިހަމައަުށް އެބައޮތް ކަނަޑއަާޅފައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ޭބފުޅަކީ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ރައީސް ކަމަ

އެ ބޭފުޅަީކ، ރަުށު ކައުންިސލުގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނުން އެަބއޮތް ކަނަޑއަޅަން ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، 
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މެން މިއިން މި އެނގެނީ ހަމަގައިމު ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް އަންހެން ބޭފުޅަކު ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ރަުށު އަޅުގަނޑު

މެންނަުށް އަުޅގަނޑު މެްނގެ އަޚް ފާހަގަކުެރއްވި ަފދައިން،އަޅުގަނޑު. ދެންމެ ކައުންސިުލގައި އެބަ ހިމެނޭކަން

މެންނަުށް އެކަން އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކަުށް އަންހެން ޭބފުޅުން ކުރިމަތިލައިގެްނ ެވސް  ާވ ގޮތަުށް ހުޅުވާލެވިަފއި

މެންބަރުން  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  85. މެްނނަުށް އެބަ އެނގޭ މި މަޖިލީހަުށް ބަލައިލިޔަސްއަުޅގަނޑުކާމިޔާބުނުވާކަން 

އެީއކީ ވެސް ކޮންމެހެން ވަރަުށް ބާރުގަދަ، ނުފޫޒުގަދަ ނުވަތަ ފައިސާގެ ތަނަވަްސކަން އޮތް ބޭފުޅުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން 

ސް، ފާހަގަ މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުަށް އައުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެ

މެންނަުށް ޔަޤީންކަްނ ލިބިގެން މި ދަނީ، ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލު ާފސްކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު

ގަޫބލުކުރާހިތް ވަނީ ސަގާީފކަމެއް އަުޅގަނޑު ރަުށެއްަގއި ެވސް ރަުށު ަކއުްނސިލުގައި އަންހެން ބޭފުޅަކު އިންނާނެކަން. 

 ވެުށުމުގެ މަްނޒަރެއް ފެނުން ހެން ބޭފުޅުން. މިސާލަކަުށް، ރޯނުިމ ފެންނަނީ އަންބޭއްިވޔަސް އެންމެ އިްސ ަސފުގައި 

ިވޔަސް އަންހެން ބޭފުޅުން  ިވޔަސް، ބިންބި ތެުޅމުގެ މަންޒަރެއް ަދއްކާލި ކަުމަގއި ިވޔަސް، ފަންިގވިނުން ކަމުގައި ކަމުގައި

ސް ވިޔަ  ގެތުމުގެ މަންޒަެރްއ ދައްކާލި ކަމުަގއިކަސަބު ބޯަވޅުގެ ކަސަބު ވިޔަްސ،  މި ފެންނަނީ. ބިންބި މުގުރި ކަމުގައި

ނުކުރެވި ެއްއވެސް ކަމެްއ އިން ނިސްބަތްމެންނަުށް މިއިން ައންހެން ބޭފުޅުން މިއަޅުގަނޑު ،އަންހެން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ

ނުވަަތ  ،އްޓުމުަގއިޖެހެނީ ޢާއިލާއެއް ދެމެހެ މެން ހަމައެކަނި ފާހަގަކޮުށްލަން މިއަޅުގަނޑު މެންނަުށް އެބަ ދޭތޯ؟އަޅުގަނޑު

ޚާއްޞަކޮުށް ރަުށުަގިއ  ،ވާތީ ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުުމގައި އެްނމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ބަޔަކީ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމުަށް

 ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  އަޅުގަނޑު، މެންނަުށް ހާމަވޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު ތިބެ ވަޒީފާެއއް ލިބުމުގެ ޔަޤީްނކަން މި ބިލުން އެބަ 

ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލުން އެބަ ކަނޑައެޅޭ އަންހެނުންެގ  އަޅުގަނޑުމި ބިލު މި މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. 

ކޮމިޓީގެ ރައީސަުށް ުނވަތަ އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކަުށް ކަނޑައެޅޭ އުޖޫރަެއއް ަކނޑައެޅުމަުށް މަޖިލީހުންނާއި 

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ އަޅުގަނޑުއުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަުށް. މިއިން ުށް ނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮފިނޭންސް މި

އަންހެނުން ކޮމިޓީައުށް ކުރިމަތިނުލަނީ އާއްމުކޮުްށ  .ޤާބިލު ބޭފުޅުން ޤައުމުގައި ިތބެ މި ކަންކަމަުށް ކުރިމަތިނުލާ ސަބަބު

 ންނަނީ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭތީ. އެހެންނަމަވެސް،މި އޮ އިޤާބިލު ބޭފުޅުން ކުރިމަތިނުލާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގަ  ؛ޤާބިލު ނޫން

ގަިޑއިރު ފިހާރައެއްަގއި މަސައްކަްތކޮުށްލަިއގެްނ  12 ،ަގޑިއިރު 8މެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުން އަޅުގަނޑު

ތުރާކުނަުށް  އ.ހ ،ހިތަދޫއަުށް ބަލައިލިޔަސް ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭ ވަރަުށް ޒުވާން ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން ލ. ދެ

ކޮުށް އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ. ެއވްރެޖުކޮންމެ ފިހާރައެްއގައި ެވސް  ،ކުޅުދުއްުފއްޓަުށް ބަލައިލިޔަސް  ބަލައިލިޔަސް، ހދ.

ނޫނީ ދެ ހާސް ފަސް  2000ބޭނީ ގަިޑއިރު. ލި 12ގަިޑއިރު ނޫނީ  8އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގެ ގަިޑއަކީ 

ރުިފޔާ  500ކޮންމެ ަބއްދަލުވުމަކަުށް  ،ަބއްދަލުވުން މަހަކު ބާއްާވއިރު 4. އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ެއއްހާ ރުފިޔާސަތޭކަ

ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިއީ ރަނގަުޅ  އަުޅގަނޑު ، ރުފިޔާ އެބަ ލިޭބ. އެހެންވީމާ 2000ވިަޔސް ެއއްކަލަ  ކަނޑައެޅި ކަުމގައި

ލިބޭ ވަގުަތކަުށް މި އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ރަުުށގެ  އާމްދަނީއެއް. އެ ބޭފުޅުން އަިމއްލަ މަސައްކަްތކޮުށްފައި
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މެންނަުށް އަޅުގަނޑުެމން ދެންމެ އަޅުގަނޑުގަޫބލު މި ކުރަނީ.  އަުޅގަނޑުކުރިއެރުމަުށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެްއކަން 

 ވެސް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް، ވާތީ މާފަުށް ކަމަކަުށް ޒާތީ އަޅުގަނޑު ދެން  ؛އަުޑއިިވގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ

އެ ބަސް ބުނުމުގައި ހަމަ ފަސްނުޖެހޭތީ. އެންމެ ގިނަ އަނބިން ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅެއް ރިޔާޟް ރަޝީދު. އެ  އަޅުގަނޑު

 .ބަސް މި މަޖިލީހުގައި ިއއްވަމުންދިަޔއިރުަގއި އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮުޑވި..ން ބޭފުޅުންނުަށް ވަރަުށް އިހާނެތިބޭފުޅާ އަންހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރީ ދަންފަޅީގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  .އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތީ. ެއްއވެސް ޚިލާފަުށް އެ ވާހަކަ ެދެކވިގެން ިރޔާސަތަުށް އެކަން އަާމޒުކުެރވިފައި އޮ ދާނަން ގަނެޭވއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުާވއިރުަގއި ދާއިރާާއއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލާފައި ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތަުށް 

 ނަން ވިދާޅުވުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްދެން. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްމުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަިއކަރަދޫ

ކޮުށްލީ. މި ފާހަގަ އަޅުގަނޑުދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަ  . ވިލުފުުށީކުިރއްޔާޝުއާދެ، 

މި މަޖިލީހުގައި ދެ ކާޅުންގެ  ،ާޚއްޞަކޮުށް އެ ބޭފުޅާ ވިާދޅުވި  .ވަރަުްށ ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް ައޅުގަނޑު، ވީމާއެހެން

ުށް އެއީ ވަރަުށް ދެރަވި އަުޅަގނޑަ. އެހެންނަމަވެސް، ވަން އިްނނެވިބައްލަ ވާހަކަ. އެއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް

އެ ކަންކަްނ  މަންޒަރެއް އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް އެހާ އިހާނާތްތެރި ބަހެއް އިވިގެން މި މަޖިލީހުގައި ދިޔަިއރުގައި ަރއީސް

ހަމަ ދަނީ  ޅި ދިރިއުޅުން ބިނާވެގެން މިމެން މުއަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑު، ޔައީމަ. އެހެްނވީމާނުކުރެވި ދިފާހަގަ

 ،ިވޔަސް ދިރިއުޅުމުަގއި ،ވިޔަސް  ެމންނަުށް މި މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑުވާތީވެ  ގުިޅެގން ކަމަުށް އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ

ނުގަނެޭވ ުށް މި ކަންކަން ބަލައިއަުޅގަނޑަ، ކީ. އެހެންވީމާވިޔަސް ވަކިކުެރވޭނެ ބައެއް ނޫން އަންހެން ބޭފުޅުންނަ ންއިޢާއިލާ

ފުރިހަމައަުށް މި ބިލުަށް ތާއީދުކޮުށް، އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މިއަުށް ވޯޓު އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު ވަރަުށްވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. 

  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުގައި ހަމަެއކަނި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކިނބިދޫ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 2010/7ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ ގާނޫނު ނަންބަރު ައޅުގަނުޑ އާެދ،  ރައީްސ.ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި `. 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވާ އިޞްލާަޙީކ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ވަރަުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެނީ، މިއަންނަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުންމ މި އިޞްލާޙު 

ބޮޑަުށް ިދވެހި އަންެހނުންނަުށް ސިޔާސީ އަދި ަޤއުމީ  ފާސްވެއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަމަ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާަރުށް ވުރެ

ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ ކަންކަުމގައި ބަސްބުނާ ހިސާބުތަކަުްށ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ިއތުރުވެގެންދާނެ. ައޅުގަނޑު 

އި ވާނެ އެްއވެްސ ގަބޫލުކުރަން، މިހާރުވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ؛ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ނަމޫނާ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގަ 

ވަކި ފަރާތަކަުށް، ވަކި ޖިންސަަކުށް ބެލުމެއް ނެތި ފުރުޞަތުތައް އޮތް ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި އާބާދީ އޮތް ވަާރއި، އަންެހނުން ތަމްސީލުކުރާ މިންވަރާއި، 

ސިޔާީސ އަދި ަޤއުމުެގ ތަރައްޤީއަުށް އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައި އޮތް ގޮތްތަްއ. މި އަދި 

ކަންކަމަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަުށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ވެސް އަންހެނުންނަުށް 

ޖްތިމާޢީ އަދި ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީގެ މަަސއްކަތްތަުކަގއި އަންހެނުންނުަށް ހިތްވަރުދީގެން މި ދާއިރާތަުކަގއި ސިޔާސީ އަދި އި

އިތުރު ހިތްވަރުދީގެން ވެސް ގެނައުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެްއގެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 

ލެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރަުށް ވުރެ ދެކޭގޮުތގައި ަކއުންސިލަުށް ެގންނަން ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބަދަލަކީ ހަމަ ކުޑަ ބަދަ

ބޮޑަުށް މަޖިލީހުގައި، ޚާއްަޞޮކުށް މަޖިލީހުގައި ވެސް އަންހެނުން އިތުރުވެގެންިދއުން އެއީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޤައުމަުށް 

ންނަވާލިހެން އޭަގއި ފައިދާކުރާނެ ކަންަތއްަތކެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުމަުށް އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް ދަ

ތާއީދުކުރާ މޭރުމުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން، ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެންެގ އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް މި 

ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ. ނޫނިއްާޔ މި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ިލބިފައި ތިބި ވަރަުްށ ގިަނ މީހުން އެބަތިބި. އިޚްލާޞްތެރި، 

ގިަނ އަންހެން ބޭކަނބަލުން އެބަ ތިއްބެވި މި ޤައުުމގައި. ކީްއެވތޯ މަޖިލީހާ ދިމާލަުށް ވެސް ޤައުމަުށް ވަފާތެރި ވަރަުށް 

ކުރިމަތިނުލަނީ؟ ނުވަތަ ކައުްނސިލުތަކަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތުތަކަުށް ބޭނުންނުވަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ޤައުމީ ލެވެލުން 

ޅުގަނޑުމެންގެ ަސގާފަތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަްލޗަރ، އަދި އަސްލުަގއި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުތައް މި އޮީތ ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް ވަިކ 

ހަމައިަގއި ދައުރުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދެކެނީ އަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް 

އަންހެނުންނަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ކަމުަށް ވަންޏާ ހަމަ ފިރިހެނުންނަުށް ވުރެ ވެސް ރަނގަޅަުށް ޚިދުމަތްކުރާ 

އަންހެނުން ކަނބަލުން އެބަ ތިބިކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނެގ 

ތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ޤައުމަުްށ އިތުރަުށް އަންނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަންހެނުްނ ނިޒާމުތަކަުށް މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު

މިހާރަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ބާރުވެިރކުރުަވއި އަންހެނުން މިހާރަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ޕޮލިޓިކަްލ، އަދި ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަުކަގިއ 

އް ވިސްނުން. މިހެން ވާހަކަދައްކައިާލއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ އެންގޭުޖވާނެ. އެއީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ިވސްނަންޖެހޭ އެ
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އެބަޖެހޭ ވިސްނަން، މި ޤައުުމގައި އެންމެ ބޮޑު ެއއް އިްނަކމެއް ލިބޭ އެއް ާދއިރާައކީ ޫޓރިޒަމް ސިނާޢަތް. ޓޫރިޒަމް 

ވަރަުށް ކުޑަކޮުްށ، ސިނާޢަތަުށް ބަލައިލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ދައުރު 

ނޫނިއްޔާ އެ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރާވަރު ވަރަުށް މަދުން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤައުމީ ނަޒަރަކުން 

ައކީ އަންހެން ކަނބަލުން ކަމުގައި ވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ެއ  51ވިސްނާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީގެ ގާްތގަނޑަކަުށް %

ބާީދއެއް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސިނާޢަުތގައި ެވސް ބޭނުންކުރާ ފުރުޞަތުތަްއ މަދުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެއީ އެހާ ބޮޑު އާ

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ޤައުމީ ނަޒަަރކުން ވިސްނަިއގެން އެ ކަންކަަމުށް އެހެން ވިސްނުންތަެކއް 

ނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ާވ ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ައޅުގަ 

އިޞްލާޙަުށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ ފެުށުމަކަުށް ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން ގާނޫނު 

ވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ހަދަން ތިބޭ މީހުން މި ފުރުޞަތުތައް އަންހެނުންނަުށް ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުންވެގެނެއް ނު

އަންހެނުންގެ މުހިއްމުކަން ދަނެގެން، މިހާހިސާބުން މިކަމުން ފެުށިގެން އަދި ކުރިއަުށް އޮތް ތާގައި މަޖިލީހަުށް ވެސް މި 

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އަންނާނެ ގޮތަކަުށް ނަމަެވސް ެއ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޤައުމަުްށ 

 ގެ ގޮުތގައި ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭދަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ސަލީމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ލީމްއޭދަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަ

ރައީސް. ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް މިހާތަނަުށް ވެސް ވަީނ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި `. 

ްސގެން އިޞްާލޙުތައް ގެަނއުމުގެ ބަދަުލގައި ގެނެގެނެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ގާޫނނަކީ މިގޮތަުށް އެހެން ކުދިކުދި އިޞްލާޙު 

ލީހުަށް ނުވެ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖި ލަހެއް މާ ،ނީ ސަރުކާރުން މިއަުށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮުށް އަޅުގަނޑަުށް ހީވަ

ދޭެތރެއަކުން ތަންކޮެޅއް ނަަގިއގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މުޅި ގާނޫުނގައި ، ފޮނުވާނެހެން. އެހެންވީމާ

ވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ގޮތަކަުށް މި ނުދާމެންނަުށް އެނގިގެންއަޅުގަނޑުފަހަރަުށް  ވެސް ބުނާ އެއްެޗއް ގިނަ

އަްނހެނުންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު  ގެ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ގޮތެްއގައި ދެިކގެްނ މިދަނީ އަންހެނުން މައިގަނޑު

ނުވަތަ ގާނޫނުތަކުްނ ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އަންހެނުންނަުށް ކޮން ޙައްޤެއްތޯ މި ޤައުމުގައި 

ނުތައް ކިަޔއިފިން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ގިނަ ގާނޫ މަނާކުރަނީ؟ ނޫނީ ގަވާއިދަކުްނ މަނާކުރަނީ؟ ނޫނީ އިސްތިސްނާކުރަނީ؟

 ބެހޭ. އަދި އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ގިނަ ގަާވއިދުތަްއ ވެސް ކިަޔއިފިން. ވަރަުށް ިގނަ ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި އަންހެނުންނާ
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ކުިރއިުރގަިއ، އަންހެނަކަުށް މުޖުތަމަޢުން ލިބެންޖެހޭ އެއްވެްސ ޙައްެޤްއ ަގވާއިުދތައް ވެސް ދިރާސާެއކިެއކި  އިއުސޫލުތަކާ 

އްޯތ ކޮން ވާހަަކއެ އަޅުގަނޑުމެން ކީކޭތޯ މި ކިޔަނީ؟ ހެދިފައެއް ނެތް. ދެންެއއްެޗއް އުނިވާ ގޮތަކަުށް ެއއްެވސް 

ައުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ އިސްލާީމ  އުޅެނީ؟ އްެޤއްތޯ ެގއްިލގެން ައޅުގަނޑުމެން މިކޮން ޙަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ؟

ންނާ ވެއްޖެއްޔާ ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އެބަހުރި. އެއީ އަންހެނަކަުށް ދެ މީހުތެރެއިން ބޭރަުށް ދާން ނުކުންނަންއުސޫލުތަުކގެ 

ން ޤައުމުތަުކގައި ެވސް އޮންނަ އުސޫެލއްހެނެއް ދީނަުށް ބޭރަުށް ުނކުތީމާ އެހެ ެއއީ އިސްލާމް އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

ިއްއޒަތްތެރި ، އެހެންވީމާުނވޭ.  އަޅުގަނޑަުށް ހިއެއްުނވޭ. އެްއެވސް ދީނެއްަގއި އެ އުސޫލު ޮއންނަހެނެއް ވެސް ހިއެއް

ތިލާކަުށް އަުޅގަނުޑމެން ވެރިކަމަުށް ކުރިމަ، ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ޮގތަކީ؟ އެހެންވީމާރައީސް، މިއީތޯ ައޅުގަނޑުމެން މި 

. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަުށް ނާޅަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމަކަުށް ކުރިމަތިލާކަުށް ހުރަހެއް ނާޅަންހުރަހެއް 

އިނުމަކަުްށ  އަދި އެ މީހުން ބޭނުންވާ މީހަކާލާކަުށް ހުރަހެއް ނާޅަން. އަދި އެހެން ކަމަކަުށް ކުރިމަތިލާކަުށް ހުރަހެއް ނާޅަން. 

ޢުގައި އެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުޖުތަމަ ؟ން. ދެން ކޮބައިތޯ މި މަޖިލީހުން އެ މީހުންނުަށް އެޅި ހުރަހަކީހުރަހެއް ނާޅަ

ލަން ހަވާލުވީމާ ިމއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭީނ އަުޅގަނޑުމެން ުކދިން ބަ މީހުންނަުށް ވުރެ މުހިއްމު ބަަޔކީ ކޮަބއިތޯ؟

ެއ ، ނަުށް އެނގޭނީ މިީއ ކިހާ ުބރަކަމެއްކަން. އެހެންވީމާއަުޅގަނޑުމެން ކިހާ ބުރަކަމެއްކަން. ޭގގަިއ ަކއްކަންޖެހުނީމާ

އެ މީހުން ކޮުށްދޭ ޚިދުމަތް މަދެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވުރެ ެއ  ،މީހުން އުފުލާ ބުރަ

ވި ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދެންމެ ވިދާޅު ގައި ތިބީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމާ ކުރީ އި.މީހުން ތިބީ މާ ކުރީގަ

ުއޅެނީ މިހާރުވެސް. ދެން އެ މީހުން  އެ މީހުންގެ ދަުުށގައި އުޅޭ ަބެއއް. އެ މީހުން ކުރިއަުްށ ނެރެެގން އަުޅގަނޑުމެން މި

ހުރަހެއް  ގޮތަުށް ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެން ައޅުގަނުޑމެން މިތިބީ ފޮނުވާވެސް ަވޒީރު ކަމަުށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  މިއަދު

އަކަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ައޅުގަނޑު އަނބިމީހާ ނާޅާނަން. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވިޔަސް، ަގއިމު

ހުރަހެއް ނާޅާނަން. ނޫނީ އަުޅގަނުޑގެ ދަރިޔަކަުށް ވެްސ، ނޫނީ އަޅުގަނޑު ރައްެޓއްަސަކުށް ވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނަން. 

ެވއްޖެްއޔާ ތި ގޮނިޑއަުށް ދާކަުށް ވެްސ ައޅުގަނޑު ހުރަހެްއ ނާޅާނަން. ބޭނުން ްނ އަންހެނަކުނޫނީ ތި ގޮނީޑގަިއ އިންނަ

ރިތި ރަސޫާލ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކީ އުޅެނީ؟ ކޯްއޗެއްތޯ ނުިލބިގެން މި އްެވގެންތޯ، ކޯްއޗެއްޯތ މި ކިޔަނީ؟ދެން ކީ

އްލަވާ! އަންހެނުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ން ވިސްނާބަ ޖައްަސަވނީ ބިއްލޫރިތައްެޓއްގެ މިސާުލން. ނިކައަންހެނުންގެ މިސާލު

ބިއްލޫރިަތއްޓެްއ  ޖެއްސެވީ. ނިކަން ިވސްނާބައްލަވާ!ޖައްސަވަމުން ކީރިތި ރަސޫލާ ބިއްލޫރިތައްޓެްއގެ މިސާލު މިސާލު

ވާންޖެހޭ. ތެރިަގނޑުމެން ރައްކާބޮޑަުށް އަޅު  މޭޒުމަތީގައި މިހެން ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރުގައި މިއަުށް ވަރަުށް މެންއަޅުގަނޑު

 ބިއްލޫރިތަުށި މުޅިން ތަޅަިއގެންގޮްސގެން މުޅި ތަނަުށްކަުށްޖެހި މިހެން ވެއްޓިޖެއްާޔ މި ކިރިޔާ ވެސް މިހެން ައތަ

ަބއެްއ  ީކޭކ ބުނާނީ؟ ޚައްސާސްއެހާ ، އެހެންވީމާވާނެ ވަރު. ބުރައިގެންދާނީ. ނިކަން ވިްސނާ ދެން އޭެގ ނުރައްކާ 

އީ އަުޅގަނޑުމެން އެ ބަލަހަްއޓަން ނޭނގިއްޖެއްޔާ މި މީހުން ކޮންމެފަދަ ބަޔަކަުށް ވެސް މި، އެހެންވީމާއަންހެނުންނަކީ. 

. ޔާ ިސންގާއަކަުށް ވުރެ ނުބައިވާނޭބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ. ެއޮގތުން ހަމަ ޙަދީޘްގައި އޮންނާނެ އަންހެނަކު ނުބައިވެއްެޖއް
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ނެއްކޮޅުން އަންހެނުން ގޮްތ. އަ ވެސް ވާ ނުބައިވީމަ . އެހެންވީމާ، މިއީ އެ މީހުންސިންގާައކަުށް ވުރެ ނުބަިއވާނޭ 

ލާ މި ވިސްނައި ކުރައްވާ. ނިކަންޙަދީޘްކަމަުށް ކީރިތި ރަސޫލާ  ެވއްޖެްއޔާ މުޅި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުވެގެންދާނެއިޞްލާޙު

ން ރަނގަޅުކުރަްނ މި މީހު ،އިރުަގއި ެވސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި މީހުން އިޞްލާޙުކޮުށްެގންގޮތަުށް އައި  ދޭތި ދެ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި. މި މީހުން ފަސާދަވެ، މި މީހުން 

ރާއްޖެ  ،ގޯްސވެއްޖެްއޔާ މުޅި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެގެންދާނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިސާލަކަުށް ައުޅގަނޑުމެން ބަލަމާ

ހަދާަފއި ހުންނަ ހުރިހާ ނާސިގެތަާކއި މި ތަންތަނަުށް އަންހެނުން  ުރގައިޤައުމުތަކަުށް ބަލާއި ދޫކޮުށްލާފައި ބޭރުގެ އެހެން

ނޫނީ އެ ތަންތާގައި ހުންނަ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުންތޯ ފޮނުވާފައި ތިބީ؟ އެއީ އެ ، ފޮނުވަނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންތޯ

ނޫނީ އެ މީހުން އަމިއްލައަުށް އެ ތަނަުށް ދަނީތޯ؟ ދެން، ދެންމެ މީހުންގެ އިޙްތިރާމާއި ކަރާމާތް ނަގާލަނީ ފިރިހެނުންތޯ؟ 

މެންބަރަކު ވިދާޅުވި، ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަ. ައުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ރިޔާޟް 

ގޯސް މަގަކުން ހިނަގއިދާނެތީ މީހުން ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ މީހުން  3ރަޝީދަުށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހެއް ނުވެސް ނެތް. ބަލަ! 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންެގ މަްއޗަުށް އޮްތ ވާޖިބެޭކ އިނގޭތޯ. ތަނަވަސްކަން ހުރި އެންމެންެގ މައްޗަުށް އޮތް ވާޖިބެއް އެ 

މީހުން ގޯސް މަގަކުން ހިނގައިދާނެތީ އެ މީސްމީހުންނާ އިނދެ، ތިންހަތަރު އަނބިން ވެސް ގޮަވއިގެން އެ މީހުން 

ެއކީ ގެްނގުޅުަމކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ތިބި ތަނަވަސް އަހުލުވެރިްނނަުށް ވާޖިބުކަމެއް އިނގޭތޯ  ރައްކާތެރިކަމާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ސާބަސްދޭންޖޭހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި 

ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ މުޖްތަމަޢު ހަލާކުވަނީ ކޮން މަގަކުން އެ ފުރުޞަތު ނެތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ދިޔައީމަތޯ؟ މުޖްތަމަޢު ރަނގަޅުވަނީ ކޮްނ؛ މި ދެ މިސާލު ވެސް އަުޅގަނޑު މި ޖެހީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، 

ުށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން، މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ދެން މިތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ބިލަ 

މީހުން މި ތަނުަށް އަންނަ ވާހަކަ. ބަލަ! މިހާރު  75މައުޟޫޢާ ގުޅުމެއް ހުރި ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ %

މީހުން. ބަލަ! މިހާރު ނުގެނަޔަސް އަމިއްަލއަުްށ އައިސް މިތާ އެބަ ތިއްބޭ  50ނުގެނެޔަސް މިތާ އެބަ ތިއްޭބ %

އޭ. އެ  25މީހުން ތިބީ މި ސަރަހައްދުގައޭ. ދެން މި އުޅެނީ އެންމެ % 50. މުޅި ރާއްޖޭގެ %މީހުން 50އިނގޭތޯ %

ައއިސް. މީހަކު ެގންނާކަުށް ނުވެސް ޖެހޭނެ. ދެން  25އޮޓޮމެޓިކުން މީހަކު ނުގެނަަޔސް ހުޅުމާލެ ނިމޭއިރު އޮންނާނީ %

ންފުޅެްއ، އެ އަންނަީނ ހުޅުމާލެ ހަދައި ނިމޭއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވިސްނު

އޮޓޮމެޓިކުން މި ތަނަުށް އެ ައންނާނެކަން. އެ ގެންނާކަުށްނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ ތަރައްީޤެވފައި އޮންނަ ސަރަހައްދުތަކަުްށ 

ުްށ ބަލާބަލަ! މީހުން އަންނާނެ. އެީއ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަެނއްަގއި ވެްސ އެކަން އޮތް ގޮތް. ިނކަން ކެޕިޓަލް ސިޓީއަ

މިޞްރަުށް ބެލިޔަސް އެތާ ކިތައް މިލިޔަން މީހުންތޯ އުޅެނީ؟ އެތާ އުޅެންވާ ވަރަުށްތޯ އެ ތާ މީހުން އެ އުޅެނީ. ނޫނީ 

އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ބެލިޔަސް. ބެންކޮކަުށް ބެލިޔަސް، ދުނިޭޔެގ އެހެން ސިޓީތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ކެޕިޓަލް ސިީޓއަުށް 

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ެއކަން އޮތް ގޮތް. ކެޕިޓަލް ސިީޓ ތަރައްޤީެވގެންދާ ވަރަކަުްށ  މީހުން އަންނަލެއް އެއީ
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ރަުށްފުުށެއް ތަރައްޤީެވގެންނުދާނެ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް  ތަނެއްގައި ކުެރވިފައި އޮތް ކަމެްއ 

ެވސް ބަލާބަލަ. ވިލެޖުތަކާ އެްއޗެއްސަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރިން.  ނޫން އެއަކީ. މިއޮތް ަކއިރި އިްނޑިާއއަުށް ބަލައިލާއިރު

އެ ތަންތަނުގެ ހާލަކީ ކޮބއިތޯ؟ ގިނަ ތަންތަނުގައި ކަރަންޓު ވެސް ނެތް. ކިޔަަވއިދޭނެ ސްޫކލެއް ވެސް ހުންނަނީ ވަރުަށް 

ހުރި ބޮޑެތި ޤައުމުތަުކގެ ވާހަަކ  އާ ހަމައަުށް ިކޔަަވެއއް ނުދެޭވ. މިއީ ތަރައްީޤވެފައ7ިކުޑަުކޑަ ސްކޫެލއް. ގްރޭޑު 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ެދން މި ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުެމން ބުނަންވީ ހަމަ މާލެއާ އެއް ފެންވަރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ 

 އެންމެ ކުަޑކުޑަ ރަުށް ވެްސ އޮންނާނޭ؟ ނޯންނާނެ. ތަފާތުވާނެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ެއއްަވރަކަުށް ހުރިހާ ތަނެއްަގއެއް 

ނުދެވޭނެ. އަދި އެކަމަކު ރާއްޖެއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާިއރުގައި ރާއްޭޖގެ ނިސްބަތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ވެސް އެހެރީ 

ކުޑަ ރަުށެއް ިވޔަސް، ބޮޑު ވިަޔސް އެއް ފެންވަރެްއަގއި އެބަ ތަޢުލީމުދެއޭ އިނގޭތޯ އެ ރަުށެްއގެ މީހުން ތިބި މިންވަރަކުން. 

ރާ ކަމުގައި ވިޔަސް ދެވެން ހުރި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަުށް އެބަދޭ އިނގޭތޯ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް. ހަމަ އެގޮތަުށް ޞިއްޙީ ދާއި

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޮކންކަމެއްތޯ ނުވެގެން މި އުޅެީނ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ބިލިޔަނާ  3.54މަހެއްހާ ދުވަހު ދޭތެރޭގައި ާގތްގަނޑަކަުށް  އިހަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ މީރާއަުށް މިދިޔަ ދެ

ކައިިރއަުށް ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ. ެއ ރުފިޔާކޮޅު ދަމަިއގަނެވޭނެ ޮގތެއް ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއީ މި 

ޅެނީއެއް. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވާ ގޮތަީކ. މި ވާ ގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މާ ތެދުެވރިޔަކު ތިބެގެންނެއް ނޫނޭ މިއު 

މި ތިބެނީ އެއްޗެއް އަތުނުޖެހިފަ. ޖެހިއްޖެއްޔާ ދަމައިގަންނަ ޮގތަުށް. އެހެންވީމާ، ވެރިކަން ެވސް ލިބޭތޯ. ނޫނީ މި ސަރުކާރު 

ޔާ ވެސް ބަދަލުކޮުށްލެވޭތޯ މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބުރަ މަސައްަކތަކީ، އެ ލި ބޭ ލާރިކޮޅު، މި ލިބޭ ހަތަރު މިލިޔަން ރުފި

މި ލިބުނީ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި.  ވަރަުށް އަސަރުކުރާެނ ލާރި ބޭނުންވެފައި ހުންނަ މީހާއަުށް. ވީހާވެސް ޮބޑަުށް މި 

ބޭނުންވާ ގޮަތކީ، އެްއކަލަ ލާިރކޮޅު ފޭރިގަތުން. ތެދުވެިރވެގެެނއް ނޫން މި ުއޅެނީކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކާކުތޯ ތެުދވެރީ؟ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބުނީ އެއިން ކޮމިޝަން ދަމައިގަތީ. ހަމަ ނުލިބިފައި ިތބޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން ތިހެން  ހަމަ ލިބުނީ ދަމައިގަތީ.

ހީކުރި ކިތައް މީހުންތޯ ހަމަ އަތުޖެހުމާ އެކީަގއި ދަމަިއގަތީ، މާ އަވަހަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކީ ބުނެލަން 

ނޑުމެން ދޫކޮުށްލީ، އާރާއި ބާރު އޮްއވާ. އެކަމަކު، ައޅުގަނޑުމެްނ ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑުމެން އަުތގައި ޖެހިފައި އަުޅގަ

ބޮލުގައި ކޮންކަހަލަ ބަދުނާމުތަކެއްތޯ އެިޅގެންދިޔައީ؟ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ނިކަން ވިސްނާ. އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގިއ 

ަޔކަުށްތޯއޭ އަނިޔާ ލިބެނީ؟ ކިަތއް ރޭޯތ ކޮން ބަޔަކަުށްތޯ އަނިޔާ ލިބެީނ؟ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަުށް ޚުދު އެނގޭނެ. ކޮން ބަ

އަޅުގަނޑުމެން ހޭލާ ތިބީ؟ ކިތައް ރޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ނުނިދާ ތިބީ؟ ނިދި ނައިސް ތިބީ. އެހެންވީމާ، ނަފްސާނީ ގޮތުން 

ުށް ހާޓްއެޭޓކަ ،ރަޝީުދ ވިދާުޅވިހެން ގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟްކޮން ބަެއއްތޯ ބަލިކަުށީ. ދެންެމ ވިލުފުުށީ ދާއިރާ 

 ސާނީ ބަލި މި ޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ައކީ ފިރިހެނުން. ނަފް 90% އިމީހުންނަކީ ފިރިހެނުން. ނަފްސާނީ ބަލީގަ 75ބަލާއިރު %

 ؛ދިޔައީ ފިރިހެން މި ނަކު ގޮަވިއގެން. އެހާހިސާބުންދާއިރުަގއި އަނބިމީހާ އެހެން ފިރިހެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގެއަުށް 

އަުށް ބަލާބަލަ. މާފުުށްޓަުްށ ޅެނީ ކިަތއް މީހުންތޯ؟ ގުރައިދޫއު މި އިގޮަވިއގެން މަގުމަތީގަ ހިސާބުން ބޯ މުޅިން ބޯގޮވީ. އެ



55 

 

ބަލާބަލަ. ގިނައީ ކޮން ބަެއއްޯތ؟ މިއީ ކޮން މަްއސަލަެއއްތޯ މި ޖެހެނީ؟ ޖެހިގެން މިއުޅެނީކީ ެއއްގޮަތކަުށްެވސް އެހެން 

ވެްސ  އްެޗއްވެސް ރަނގަޅޭ. އަނެކަ  ނެ ރަނގަޅޭ. ހަކުރުއިރަުށް ބުނާހިގެން ނޫނޭ. ޑޮކްޓަރަުށް ދައްކާ ކަހަލަ ބައްޔެއް ޖެ

ވެސް  ބަރާބަރޭ. އެކަމަކު ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ މިހެން  ވެސް މަްއޗަކަުްށ ވެސް ނުދެއޭ. ހުރިހާ ކަމެއް  . ލޭރަނގަޅޭ

ީކ ގޮތަ ވާ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީގަ ، އެްއޗެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ އެހެންވީމާ ޓެސްކޮުށްގެން ފެންނާނެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ  އިތަނުގަ އްޤެއް ދީގެން. އަދި ކުރިއަުށް އޮތްއަންހެނުންނަުށް ދޭންވާ ހުރިހާ ޙަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ

ތިބީ.  މި އިވެސް  ބޮޑަުށް ޙައްޤުތައް ދޭން ހަމަ ތައްޔާރުގަ މިތިބީ އެ މީހުންނަުށް ދޭންޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވުރެ

ދައްކާ މީހުންނަކީ އެއީ ކަނޑުކޮހުން. ގެ ަޙއްޤުތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ އަންހެނުން މި ރާއްޖޭގައި ކުތޯ މި ވާހަކަކާ، އެހެންވީމާ

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަނޑަެއއް ނޭޅޭނެ ަރއްޔިތުންގެ  ނެ ެއްއވެސް ގާނޫނެްއ، ެއްއވެސް؛މި ރާއްޖޭަގއި ނޯންނާ

 ވެސް، މީހުންގެ ޙައްޤު އަަޅއިފިްއޔާ އެ ެގއްުލނީ އެމެންބަރުންނަކީ އެއީ އަންހެނުންނެކޭ. އެހެްނ ކަނޑަ 40މަޖިލީހުގެ 

ނިޑއަުށް ވާަދކުރާނެ އަންހެނުން؟ އެ މީހުންނަުށް ފުރުޞަތު ގޮ 40ެވސް. ކޮބައިތޯ އަނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤު

ރައީސް. އެ  އޮތް ހުރިހާ ގޮނޑިައކަުށް ވާދަކުރުމުގެ ާޖގަ. ިއއްޒަތްތެރި އިއޮތް މި މަޖިލީހުގަގެއްލުނީނޫންތޯ. މިހާރު އެބަ

މީހުން އަމިއްލައަުށް ފުރިހަމަާވންވީ. ެއ މީހުން އަމިއްަލއަުށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެްނ އެ މީުހން ކުރިމަތިލާންވީ ކަްނކަމާ. 

 ކުަރންވީ. ީކްއވެތޯ ބަލިނުވާްނވީ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިރިހެނުން ބަލި ،ކެރިގެން ކުރިމަތިލާންވީ. ކެިރެގން ނިކުންނަންވީ

އެ މީހުން އެ މީހުންނާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް އެ މީހުން ރާވަންވީނޫންތޯ އެްއެޗއް ، . ެއހެންވީމާގެ އަދަދު ގިަނއީއަންހެނުން

އެ  އުޅެނީ؟ ހުރިހާ އަންހެނުން ނަގަން. ކީއްވެތޯ އެކަން ނުކުރެިވގެން މި އިއަޅުގަނޑުމެން ފެއިލްކޮުށްލަން. ފެއިލްކޮުށްލާފަ

 ..މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުމެއް ނެތީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތް

 އަުށް. އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ރަީއސް. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ާތީއދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ދޭ، ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ގާނޫނެއް އަންހެނުންނަުށް ކަންކަމުގައި މަސަްއކަތްކުރުމަުށް އެބަ ފެނިގެންދޭ، އަޑުިއވެމުްނ އެބަ

ޓަކައި، ދާއިރާަތކުަގއި ހަރަާކތްތެރިވުމަުށް ޓަަކއި ހުރަސްެއޅޭ ގޮަތކަުށް ނެތް ކަމަުށް. ެއގޮތަުށް ފެންނަން ނެތިދާނެ. 

ައކީ ެވސް ކަލްޗަެރއް. ޑިމޮކްރަީސަގިއ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެަބ އެނގޭ ޑިޮމކްރަސީ
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އަންހެނުންގެ ދައުރު ވަރަުށް ުމހިއްމު އަންހެނުންގެ ަދއުރު ައދި ރާއްޖޭގެ ަޤއުމެްއގެ ހުރިާހ ރައްޔިތުްނގެ ދައުުރ ވަރަުްށ 

ަގއި މި މުހިއްމު. ފޮތެއްގަިއ ލިޔެފައި އޮވެދާނެ. ާރއްޖޭަގއި ެވސް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެބައޮތް ވަަރުށް ސާފުކޮުށް ރާއްޖޭ

އޮންނަންޖެހެނީ ޑިމޮކްރެސީއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޑިމޮކްެރޓިކް ވެިލއުސްތައް ެނގެހެއްޓޭީނ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ބަލަން މި ޖެހެނީ. އެފަދަ ސަގާފަތެއް އެބައޮތްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ރާއްޭޖަގއި ޑިމޮކްރެީސގެ ަސގާފަތެްއ 

ވީމާ، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރމުގައި ވެސް ަސގާފަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން ިމ ޤާއިމުކުރެވިަފއެއް ނެތް. އެހެން

ޖެހެނީ މި ސަބަބަުށް ޓަކަިއ، ުފރަތަމަ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި އެ ސަގާފަތް ޤާއިުމކުރުމަުށް ޓަަކިއ އެ ވިސްނުން ހުންނަންޖެހޭ. 

ބަލައިލާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، މެޖޯރިޓީ އޮތް ސަރުކާރަުށް  އެ ފަލްސަފާ ގެްނގުޅެން އެަބޖެހޭ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީަހުށް

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ފެއްޓެވީ، ފުރަތަމަ ހާލާ އެކު ފެއްޓެވީ ބޮޑު ނަފުރަތަކުން. މި ބިލުަށް ބޮޑު ނަފުރަތަކުން. 

ބެއްލެުވމުގައި. އަންހެނުންނާ މެދުގަިއ ސީދާ އިދިކޮޅުހެއްެދވުމަުށް. ސީދާ ކަސިޔާރުކޮުށް ބެއްެލވުމަުށް. ނެގެޓިްވކޮުށް މި ބިލަުށް 

ކަސިޔާރުކޮުށް ެބއްެލވުމުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ވިސްނުން ފުރަތަމަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ. 

ދިޔަ. މި ވިސްނުން ފެނިގެންދިޔައިރުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ފެނިގެން

ހަމަ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ؛ މިސާލަކަުށް މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ީލޑަރު. މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މޫނުފުޅަުށް ކޯތެރެ ފުރައިލާ ހުރި ފެންތަކެއް ޖެހި ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ. މިއީ ވަރަުށް 

ދި މިަކން ހުއްޓުވުމަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް ެއއްވެްސ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަްއ. އަ

ބަސްފުޅެއް މިހާތަނަުށް، މިއަދާ ހަމައަުށް ވިދާުޅވެފައިނުޭވ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމްއ. އެހެންވީމާ، ވިސްނުންފުޅު 

ހޫރިއްޔާ އެބަ ިވދާޅުވޭ ކާކުޯތއޭ ަވއްކަންކޮުްށެގން ލާރި ގެނަޔަސް ކޮން ނުގެންގުުޅްއވާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމް

އަނތްބެއްތޯއޭ ސުވާުލކުރާނީ. މި ވިސްނުންފުޅު ވެސް ނެތީ. އަުޅގަނޑަުށް އިނގޭ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ 

އެއީ ކޮން ފައިސާެއއްތޯ.  ރައްޔިތުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ސުވާލުކުރަްއވާނެކަްނ ނުޙައްޤު ފައިސާ ގެނައިމާ 

އެހެންނަމަވެސް، މި ވިސްނުންފުޅު ވެސް ނެތީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ުހންނަވާ ބޭފުޅާގެ. އެހެންވީމާ، 

ސަރުކާރުގެ ެއްއވެސް ވިސްުނންފުޅެއް ނެތް މި ސަގާފަތް ބިނާކުރުމަުށް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސަގާފަތް ބިނާކުރަން މި ޖެހެނީ. 

ވިސްނުން ޤާއިމުކުރަން ިމ ޖެހެނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަުށް ޓަަކއި. ެއކަންކޮުްށގެން ނޫނިއްޔާ އަންހެނުންނަކަުްށ  މި

ބާރުވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ. މުޅި ދުނިޔެ މި ގޮވާލަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، އަންހެނުން 

ންނަުށް އެބަ އެނގޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުން ވެްސ ވަރަުްށ ބޭނުން. ބާރުވެރިކުރަންޖެހޭކަން ައޅުަގނޑުމެ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ވެސް މި ކަންކަން ބޭނުން. މިކަން ކުރުމަުށް ޓަަކއި ޕޮލިިޓަކލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ވަރުަށް 

ކަުށް ވިސްނުން ބައްޓަންކޮުށްގެން އެ ބޭފުޅުންނުަށް މުހިއްމު. އަންހެން  ބޭކަނބަލުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު، އެ ޖާގަ ލިބޭ ގޮތްތަ

އެިކއެކި މައިދާންތަކަުށް ޕޮލިޓިަކލީ އެ ބޭފުޅުން ރެޕްރެޒެންޓްުކރެވޭނެ ގޮތްަތއް ޤާއިމުކުރަންެޖހޭ. އެކަން ރޮޒައިނާ އާދަމް، 

ސްނުންފުޅާއި އެ ސަގާފަްތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ބޭނުންފުޅުވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް ވަަޑިއގަތުމަުށް، އެ ވި
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ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުވާނެ ގޮތްތަކަުށް ހަދައިގެން މަޖިލީހަުށް ވެސް ަވޑަިއގަނެވޭނެ އަންހެން ބޭބޭކަނބަލުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުން. 

މީގެ  ކައުންސިލުތަކަުށް ވެސް ހޮވި ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުންގެ އަަދދު އިތުރުކުރުން. މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ

ބޭނުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަނީ، އިހަަކުށްދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދަންނަވާލިން، 

ރާއްޖޭގަ މާލޭަގއި ހުރި ކޯޓުތަަކުށް ބަލައިލި ކަމުަގއިވީ ނަަމެވސް ތިއްބެވި ގިަނގުނަ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން، އެ ބޭބޭފުޅުްނ 

ހާލަތްތަކުގައި، ނޫނިއްޔާ އެ ނޫން ގޮތްތަުކަގއި ފިޔަވަުޅއަަޅއިގެން ވަިކވެަވޑަިއެގންފަ. ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގައި.  މިހާރު މަޖުބޫރީ 

އަދި އަމުދުން ހައި ކޯޓުގައި ިއންނެވި، އެންމެ މައްޗަުށް އެ ކޯޓުގައި ިކޔަާވވިދާުޅވެގެން އިްނނެވި ބޭކަނބަލެއް، މާލެއަުށް 

އް. މާޭލގައި އެ ކޯޓު ހުންަނނީ ވެސް އަުރވައިލާފަިއ، މުިޅން އެހެން ދިމާލަކަުށް. އަްތ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅެ

ވެސް ނުފޯރާ. ޢާއިާލއަުށް ނުެވސް ފެންނަ ހިސާބަުށް. ތުއްޕުުޅ ދަރިން އެބަ ތިއްަބވާ. އެހެންނަމަވެސް، އަރުަވއިލާފަ. ެއ 

ކުރެއްވީމަ. މިއީ މި ތްްއކަހަލަ ނާއިންސާފު ޝަރީޢައް. އެގެ ފަނޑިޔާރެ 5ކަމަނާގެ ވެސް މަްއޗަުށް މި އިސްކުރީ ގްރޭޑް 

އި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަުށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ. ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތީޭއ ރާއްޖޭގަ، ރާއްޖެ ހިނގާ ގޮތް. އެހެންީވމާ

ޖުޑީޝަލް  ތަނެއް އުވާެލއްީވ، ޑުިއވުނީ ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު ކިޔާއިހަކަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އަ

ތެރޭަގިއ . ޭއގެން ވަިކކޮުށްލެްއވީތުތަުނގައި ތިްއބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ަވގު މީ ެހއްދެވުމަުށޭ ވިދާުޅވެ. އުވާެލއްިވއިރު އެއެކެޑެ

މަސް  4ކުރައްވަނިކޮުްށ. އިހަުށް އަންެހން ބޭބޭކަނބަލުން އާދޭސް ކުރެއްވިވަންދެން ގާތްގަނޑަކަުށް ޚިދުމަތްއަހަރު  40

 ،ތިރާމެއް އެްއވެސް އިޙް މުއްދަތަުށް މަޑުކޮުށްަލއްާވުށޭ. ނޭުށްލަްއވާުށޭ ތިމަންނަމެންނަުށް ލިބޭ ޕެންޝަން އިތުރުވާވަންދެން މަޑުކޮ

އެްއވެސް ވަރަކަުށް ަރހުމެއް ނެތި އެ ބޭބޭފުޅުން ެވސް މަޤާމުން ވަކިކުރަްއަވއިފި. ، އެްއވެސް ވަރަކަުށް ބެއްެލވުމެްއ ނެތި

 ލާ ކައުންސިލުތަކަުށް ބަލައި މިގޮތަުށް ެއކަންތައް ކުެރވިގެންދިަޔއީ. ިސޓީ ،ހެންނަމަވެސްއިމުކުީރ. އެނަންބޯޑެއް އެކަނި މި ޤާ

ގެ ގޮުތގައި އެބަ ތިއްބަވާ. މުސާރަ ކުޑަކޮުށްލެްއވި ގޮތުްނ ހެން ބޭބޭކަނބަލުން ޑެޕިއުޓީންވަނީ ނަމަވެސް ހަމަ އަން ކަމަުށް

ގެ ގޮތުން. އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަުށް ބެއްލެވުމެއް ކުރުމުގެ ހިސާބަުށް ގެންގޮއްސަ ޖެްއުސންގޮސް ޑެްސކު އޮފިސަރެއް 

ތައް ހަމަ ެއޮގތަުށް ބާރު ކަނޑުވާަލއިފި. ރަީއސް އޮފީހުގެ މޭެޒއްގެ ގޮުތގައި އެކަން ހިނަގއިދަނީ. ރައީްސ ކައުންސިލުނެތް. 

  ..ގޮތަުށް. އޮފީހުން އެންެގވި ކަމެއް ކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ން ނޮިޅވަރައަުރވަނީ  ތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތް

 ުށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ
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ޑުމެންގެ ދީނުަގއި ވެްސ އުާމއި އަުޅގަނގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ ރަީއސް. އަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ` 

ވަނީ  އިޢުލާނުކޮުށްފައި އިސްލާމް ީދން ކަމަުށް. އަންހެންވެރިންނަުށް ވަރަުށް ަހމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ

ރިްނެގ އަންހެންވެ ،އަންހެނުންނަކީ ވެސް މިނިވަން ބައެްއގެ ގޮުތަގއި. މިކަން ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެނގިގެންދާ އެއް ހެއްކަކީ 

ވާންޖެހޭތީ. އަދި ނަުށް އެ ކަންކަުމގަިއ ޖަވާބުދާރީދުވަހުން ވެސް އެވެރިން ވެރިްނގެ ކަްނކަން ޤިޔާމަތް އި އެމަލުތަކާޢަ

 އެބައި މީހުންނުަށް  ،މެދު އެަބއި މީހުންނާ، ކަމަކީ  މިކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މުްސލިމުންނަުށް ޔަޤީންވާ އިތުރު އަނެއް

ނިސާ.  ތުއްވޭ އައިސްފައި އަންހެންވެރިްނނަުށް. އެއީ ސޫރަ ރަތެއްުނގަިއ މުސްތަޤިއްލު ސޫޓަކައި، ކީރިތި ޤުރުއާ

ަބއި ވިަހއި  އަްނހެންވެރިންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައި. އަނެއް ،ބޫލުކުރަންއަުޅގަނޑު ވެސް ގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑު  .ސްބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީވެރިންކަން އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ ކުރަނީ ވެސް އެތަރުބިއްޔަތު

ޓަކައި ވަރަުށް ތާއީދުކުރަން.  ވެރިންނަުށް ދިނުމަުށް ތިާޔރެއް އެބިދޭން އޮތް ހުރިހާ ބާރަކާއި އިޚްންނަުށް ލިއަންހެންވެރި

ިކރު ހުދުވާނެކަން އަުޅގަނޑަުްށ ެއއީ އަންނަ  ؛އަޅުގަނޑަުށް ދެންނެވޭނީ އަުޅަގނޑަުށް ވަރިހަމައޭ ގެރި ކަޅަސް، ގެރި ހުދަސް

 ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް އެެދވޭ ގޮުތގައި  ތުން މާކަނާ، ނަމަ ތް ނެތްބޫލުުކރާ އަނެއް ކަމަކީ ވާތީ. އަުޅގަނޑު ގައެނގޭ

ޓަކައި ވެސް އަންހެންވެރިްނނަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބާެރއް  ބޫލުކުރަން. މި ސަބަބުަތަކުށްނުކުރެވޭނެކަން ވެސް އަުޅގަނޑު ގަ

ޓަކައި އަުޅގަނޑު ނިހާޔަތަުށް ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ީމގައި ހަމައެކަނި  ދިނުމަުށްއެ ބާރެއް ެއވެރިްނނަުށް ހޯދައި ،ނަމަ އޮތް

 ..ވެފައި. ކަމުގައި ގޮސް ޖެހޭނީ ފިރިހެނުން އިކޮޅެްއގަގޮސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫރުވަނީ އަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

صحبه آله ووعلى  .الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب   حيمحمن الر  بسم هللا الر  

މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  އާދެ! .أجمعين

ޓަަކިއ  ކުރެިވގެންދާ ހިނދު، އަުޅގަނޑު ެވސް އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލުމަުށްގައި ބަހުސްބިލެއް މި މަޖިލީހު

މި ބިލު  ،އެދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން އެދެން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ުށްޒުަނއަކައެކަމުގެ ޢި

އޮތީ އަންހެނުންނަުށް އަނިޔާކުރުން،  ާލއިރުަގއި މިތަ މި ބިލުގެ މައްޗަުށް އަލިއަުޅވައި ބަލައިނުވަ  ،ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން

ޓަަކއި ަމސައްކަތްކޮުށްފަ. ދަންނަވާލަްނ  ންތެރި ބަޔަކަުށް ހެދުމަުށްއަންހެނުން ލަދުގަންނަވާލުން، އަންހެނުންނަކީ ނުކުޅެދު

ގެންާދ މި މަޖިލީހަުށް އެކަނި. މި ންހިނގާުށޭ އަުޅގަނޑުެމން މި ވަކާލާތުކުރަމުައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ، ބޭނުންވަނީ
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ރިމަތިން މިހިރަ ފެންނަ މޭޒު. އޮތް ކު ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނާނެ މި ކަމުގައި ލިމަޖިލީހަުށް އެކަނި ބަލައި

ހަތަރު އަންހެން ކަނބަލުން.  މި މޭޒުގައި އެންމެ ފިރިހެނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ދެން ތިއްބެވީ

 ޖެނެރަލަކަުށް އިންނަވަނީ ގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަކއުްނސެލްލަމާ. މަޖިލީހު ޖިލީހުގެ މަގާމުތަކަުށް ބަލައިހިނގާ މަބަލައިލަމާ

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެްސ  ،ތެރޭގައި ގިނަވާނީ އަްނހެން ބޭކަނބަލުން. ނަމަވެސް ސްބޭކަނބަލެއް. މި މަޖިލިއަންހެން 

އަދި އެކަަމކަުށް އެ މީހާ އަހުލުވެިރވެގެން ދެން ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރީމާ  ،ފުދުމުންއެކަމަކަުށް ަތސައްރަފު، ފުރާފުރިހަމަވެ

، ވާދަކޮުށް ފިރިހެނުންނާ ،ވާދަކޮުށް އަންހެނުންނާ، ވާދަކޮުށް ބަފެނޭ ޒުވާނުންނާުޑމެންނަުށް އެޖާގަ ލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަނ

އިންިތޚާބީ މަޤާމުތަކަުށް ވަަޑިއގެންފައިާވ އަންހެން ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، މިގޮތަުްށ  ސް ތެރެއިންމި މަޖިލި

އަނެއްކާ އަންހެން ކޮމިޓީ ބާއްވަން އިެލކްޝަން  ކޮމިޓީ އުފައްދަިއގެން އިންތިާޚބެއް ބާްއވަންެވއްޖެ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ،

ކޮމިޝަނުން އަނެްއކާ އިތުުރ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެްއ ކުރަންީވ ހަމައެކަނި ެއ މަޤާމުތަކަުށް ހޮަވން މީހުން. ދެ އިންތިޚާބެއް 

ކު ގެނައުމަުށް ބާއްވަން އެބަޖެހޭ މި ބިލު ބުނާ ގޮތުން. ެއއީ ަކއުންސިލު އިންތިޚާބަކާއި ކައުންސިލަުށް އަންހެން ބޭފުޅަ

ޓަކައި ބާްއވާ އިންތިޚާެބއް. ެއހެންވީމާ، މިއީ ދައުލަތުން ކިހާވަރެްއގެ ބުރަެއއް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ. ދެވަނަ ކަމަކީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އެަބ ހުރި އެްއވެސް އިންތިޚާބަކާ ނުލައި އަދާކުެރވޭނެ ވަޒީފާަތއް. ގިނަ ދޯނިފަހަރު އެބަހުރި 

އަންހެން ެއއްެވސް ކެޔޮެޅއް ނެތް. ލޭތުކުރާ މީހުން އެބަ އުުޅްއވާ. ެއްއވެސް އަންހެން ބޭކަނބަލެއް ނެތް. ފަޅުގައި. 

ޓެކްސީ ޑްަރއިވަރުން އެބަ ތިްއބެވި. އަންހެން ބޭކަނބަލެއް ެނތް. ވަޑާންކުރުުމގެ މަސައްކަތް އެބައޮތް. އަންހެން ބޭކަނބަލެއް 

ތަހާ ވެސް ޤައުމުަގއި، އިޤްތިޞާދުަގއި ެއ ބޭފުޅުން، އެ ކަނބަލުން ނެތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިހިރީ ހައް

ކުރިއަރަިއގެންދިއުމަުށް ގާޖަ ުހޅުވިފައި ހުރި ކަންތައްތަޭކ. ިބލެއް ފަރުމާކުރަންވީ. ދޯންޏެްއގައި ެއއް ފިރިހެން ކެޔޮަޅކު 

ބޫރުކުރުވަންޖެހޭނެ. ހަމަ ޓެކްސީ ހުރެއްޖެއްޔާ އަެނއް ކެޔޮަޅަކުށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް މަޖު

ޑްރަިއވަރަކަުށް ެއގޮތަުށް ފިރިހެނަކު ހުރެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަންހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ. ހަމަ މިގޮތުަށް 

ކަުށް ކޮންމެ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރެއއްަގއި ހަމަ މިކަން މިގޮތަުށް ވާންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ޑީ.އާުރ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕް ތަބަކަ 

ލާފައި ތަސްމީން ޢަލީއަުށް ދިްނހެން މިގޮތަުށް ހަމައެކަނި ޕަަސންޓެއް ބާްއވާފައި ގޮނޑިެއއް ރިޒާްވކޮުށްފައި ޭބއްވުަމކީ ެއީއ 

ޑީ.އާރު.ީޕއަުށް ވެގެްނ، އެ ލީަޑރޝިޕް ފެއިލްވެގެންދިޔަ ފަދަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެކަމުަށް 

މީހަކު ކަނޑައެިޅގެން އެގޮތަުށް ަޢއްަޔންކުރުމަކީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ. ކާކުތޯ މަނާކުރީ؟ އެކަުީށގެންނުވާ ވަރުގެ 

އެްއވެސް އިންތިޚާބެއްަގއި، ެއއްވެސް ކަމެްއގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ޮގތަުށް ކޮން ގާނޫނެއްތޯ އޮތީ؟ 

ުޅވެދެްއވަބައްަލވާ. އެ ަޙއްޤު ވިދާޅުވެެދްއވާފައި ހަމައެކަިނ ކޮން ޙައްޤެއްތޯ ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ؟ އެ ޙައްޤު ވިދާ

އިސްތިސްނާކޮުށްފައި ހަމަެއކަނި ރިޒާވްކުރާ މަޤާމަކަުށް މީހަކު ގެނައުމަކީ އެއީ އަންހެްނވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ުނވަތަ އަންހެްނ 

އެ ޙައްުޤތަކަކީ އެއީ އޮތް އެްއޗެްއ ، ކަނބަލުންނަުށް ދެވޭ ޙައްޤެއް ނޫން އެއީެއއް. އެ ޙައްޤުތަކަުްށ އަހުލުވެރިކުރުަވއި

ކަމާއި، ކުރިމަތިލަިއގެން ވެްސ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް ކަާމއި، މި ހުރިހާ ކަމަކީ ިމއީ އޮްތ ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، 
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މުގެ އަޅުގަނޑުމެން އިހަކަުށްދުވަހު މި މަޖިލީހުން ވަކާލާތުކުރަމުން މި ގެންދިޔައީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކުރު

ބިލެއް. އަުޅގަނޑުމެން ަވކާާލތުކޮުށްފީމު އެ ބިލަުށް. އޭަގއި ވާ ގޮތުން ފިރިހެންވެރިންނަުްށ ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ޙައްޤެއް 

އެބަލިބޭ. ކޮން ޙައްޤަކުންތޯ މަޙްރޫމުކޮުށްފައި އޮތީ؟ އެ ޙައްޤު ވިދާުޅވެފައި ދެން އެހެން ވާހަކަެއއް ވިދާުޅވާންވާނީ. 

ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، ެއއީ އެންމެންނަުށް ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުދިންނަުށް އޮތް ޙައްޤެއް. ސްކޫލެްއގައި ިކަޔވައިފި 

ގިނަ ވަނަަތއް މި ހޯދަނީ އަްނހެން ކުދިން. މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަްއވަިއގެން އެ ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯ؟ 

ްއވަނަެއއް ކަމުގައި ވެއްެޖއްޔާ އެ ދިަޔއީ އެހެން ބައެްއގެ ޙައްޤުތަކަުްށ ހަމައެކަނި އެްއވަނަ ދޭންވީ ރިޒާްވކޮުށްފައި އޮތް އެ 

ކޮންމެ ގޮނިޑއަކީ ެވސް، ކޮންމެ މަޤާމަކީ ވެްސ، ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިާރއަީކ ، ިއގަނެގެން އެ ެދވެނީ. އެހެންވީމާއަރަ

ހަމަ ކުރިއަުްށ  ،ވަކި އިްސކަމެއް ނުދީވަކި އަންހެނަކަުށް  ،ަވކި ފިރިހެނަކަުށް ،ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއްެގ ގޮތުަގއި

ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮުތގައި އޮތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ. އެ ސަބަބާ ހުރެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކަުށް އަޅުގަނުޑ 

ެވގެންޯތ މިއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅަުށް ަކންކަން ކުރެވޭނޭ. ީކއް ،ނުކުރާނަމޭ. މި ބިލު މިއަުށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ތާއީދެއް

ރިޔާސީ ިޓކެޓް ، ގެ އަންހެނަކު ރިޔާސީ ެކނޑިޑޭޓަުށްއެމް.ޑީ.ޕީ ،ކަމުގައި ވާނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއވަރަުށް ވަކަލާުތުކރާ

ދޭންވީނޫންތޯ. ފުރަތަމަ އެކަްނ ކުރަްއވާ. ދެން އޭގެ ފަހުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަުށް ނުކުްނނަވާ. ީކއްެވގެންތޯ އަނެހެން 

 ްނީވނޫންތޯ. މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެްއަވންވީނޫންތޯ.  ބޭފުޅަކަުށް ނުދެއްވީ. ެދއްވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

  އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

އުުމގެ ހުރިހާ ުްށ ޓަކަިއ ެއ ޤަދިއުމަަރއީސް. އާދެ! ކޮންމެ ަޤއުެމއް ވެސް ކުރިއަަރއިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ުށް ވާނީ އެގޮތަުށް ކަމަެވސް ެއކަން ހަމަ އޮންނަން ތެއް އޮންނަްނވާނެ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއިރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަ

ެޖހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެުނން އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ . ައުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑު ގަ

ޙަޤީީޤ މައްސަަލއަކީ.  ނޫންތޯ ޖެހިގެން ިމ އުޅޭ ރަކާތްތެރިނުވަނީ ކީްއެވތޯ. އެއީ ސިޔާީސ މައިދާުނގަިއ ހަ މިންވަރަުށް

ންވާ ފަދަ ނުވަތަ އެ ކަނބަލުންނުަށް އެ ކަނބަލުން ބޭނު ،ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނެތީތޯ ރާއްޖޭގެ އަންހެުނންނަުށް، އެހެންވީމާ

، ެނތީތޯ. މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެފައި

ުޅގަނޑަުްށ ގެ ޙައްޤުތައް ކަުށަަވރުކޮުށްދިނުމުގައި އައުމުތަކުެގ ތެރެއިން ވެސް ައންހެނުންދިވެހިރާއްޖެއަީކ އިސްލާމީ ޤަ 

އުމެއް. ކޮުށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބުނު ޤައެއް ނާއަކީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންދިވެހިރާއްޖެއުމެކޭ. ދެންނެވިދާނެ ނަމޫނާ ޤަ
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ން ދޮުށިމޭނާކިލެގެފާނު ރާއްޖެއަުށް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީއެްއވެސް ތަާފތުކުރުމެއް ނެތް ޤައުމެއް. ސުމުވުލް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި

ހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ތަޢުލީމް ތަޢާރަފްކުރިއިރު ައންހެނުންގެ މަދަރުސާއެއް ެވސް ތަޢާރަފްކުރިކަން ައޅުގަނޑު ފާ

އް އަންހެނުންނަުށް ޓަކައި އަދަުްށ ވުރެ ވެސް ފަހި މާޙައުލެ ،އަުޅގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ރައީސް.

ކޮުށްދިނުން. ަސއްކަތްކުެރވޭެނ ވެއްެޓއް ޤާއިމު އެކު މަ އަމާްނކަމާ ،އެކު ދިނުން. އަންހެނުންނަުށް އުފާވެރިކަމާކޮުށްޤާއިމު

ވުރެ ފުޅާ  ރައްކާތެރިކަން އަންހެނުންނަުށް ލިބޭނެ ގޮތަކަުްށ ހަމަޖެއްުސން. އަދި ިސޔާސީ ދާއިާރަގިއ ވެސް މިހާރަުށް

ަވސްޮކުށްދެވޭނެ މަެގއް ހޯދައިދިުނން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ދާއިރާެއއްެގ އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަ

އަދި ޙަްއލުތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ އަންހެނުން ބައެއް ކަހަލަ މަޤާމުތަކަުްށ ކުރިމަތިލުމަުށް ފަސްޖެހެނީ  ،ދިރާސާކުރަންޖެހޭ

. މިއީ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ކީްއވެގެންތޯ. ަބއެްއ ކަހަލަ ިއންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުން އަންހެނުން ފެންނަލެއް މަދީ ކީއްެވެގންތޯ

އަދި ވިޔަފާިރ  ،އެކަނި ކުރިމަތިވެަފއި އޮތް މަްއސަލައެއް ނޫން. އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭިސވިލާތް ފަދަ ތަންތަނުގައި ވެސް

އަކީ ފުާޅ އި އަންހެނުން މަދުކަމުގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭެގ ޮބޑެތި ކުންފުނިތަުކގަިއ ވެްސ ިއސް މަޤާމުތަކުގަ  ،ދާއިރާަގއި ވެސް

ދުނިޔޭގެ ކުިރއަރާފައި  ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި އިނގިޭރސީން، ްސުކރެވެމުންދާ ކަމެއް. މިބަހު، ރާެއއްަގއި ދެެކވިދާއި

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ދާމީހުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަުމން ކެެނޑާ މީހުން ވެސް އަދި އެމެރިކާ ،ން ވެސްސީތިބި އިނގިރޭ

 ވެސް މި  ދުނިޭޔެގ އެހެން މީހުން ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލެއް ނުހޯދިފައި އޮތްއް ޙައަދި . އެކަމަުށް އެބަ ފެނޭ

ގަިއ ވެސް ކެބިނެޓު  އިވެސް ކުރަން ެއބަޖެހޭ. އިނގިރޭސިވިލާތަުށް ބަލާއިރުގަ  ކަންކަމަުށް ކުރާ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން

ކުިރއަރާފައި ތިިބ  ންހެނުން މަދު. އަދި ދުނިޔޭގައި ގަިއ އައި ވެސް ކެބިނެޓު އަންހެނުން މަދު. އެމެރިކާއަުްށ ބަލާއިރުގަ 

 ތަންތަނުން ވެސް މިކަން ފާހަކަކޮުށް މި އުމުތަކަުށް ބަލާއިރު ވެސް އަންހެނުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެޭވ. އެހުރިހާ ޤަ

ންހެނުން އަ ދާކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުަރން. އެހެންވީމާ،ޯތ މަސަްއކަތްކުރަމުން ވޭ އްެލއް ލިބޭނެ ޮގތެއްކަމަުށް ޙަކަން

ތަކުަގިއ ެޑތި ކޯޕަރޭޓް ކުންފުނިއި އިްނތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި މަދުވުަމކީ އަދި ދުނިޭޔގެ ބަެއއް ބޮސިޔާސީ މަޤާމުތަކުަގޔާ

 މަދުަކމަކީ މިއީ ހަމައެކަނި ދިވެހިާރއްޖޭއަުށް ކުރިމަިތވެފައި އޮތް އްލެޤާުމގައި މަަސއްކަްތކުރާއިސް މަ ؛މަސައްކަތްކުރާ 

ެވސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން.  ކުިރމަތިވެފައި އޮތް ކަެމއްކަން އުމުތަކަުށް އީ ދުނިޭޔގެ ވަރަުށް ގިނަ ޤަކަމެއް ނޫން. މި 

ލި ދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނީވ އިނގި ބަޔަކަުށް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެްއބަޔަކު އަެނއް

ސްތަކަކީ ކޮބައިޯތ ދުމަުށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރި ހުރަމު ހޯދޭ މަޤާގަނޑުމެން މިއެދިވެހިރާއްޖެއަުށް ވެސް އަންހެނުންނަުށް އަޅު

 ން ދެއްކެވި ވާހަަކއިަގއިކުރުްނ. މިތާގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުކަތްްއލެއް ހޯދުމަުށް މަސައްއެ ކަްނކަމަުށް ޙަ، ދަނެގަނެ

ކޮްނ ގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ކޮންއަޅު  އަދި ނުރަނގަޅު ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ވެސް އެބަހުރި ރަނގަޅު ވާހަކަ،

ކަަހލަ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަިއގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ކޮުްށގެންތޯ އަންެހނުން ބާރުވެރިކުރެވޭނީ. ކޮން ކަންތައްތަެކއް

 އި ތަޢުލީމާމި ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮވެެގން އަންހެނުން 

އަންެހނުންނަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  ،މީހުން ހުނަރުވެރިކަން އިތުުރކުރުމަުށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެން  އެ ިއ،ތަރުބިއްޔަތާ
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ގަިއ ދިރާސާކޮުށްގެން އެކަްނ ކަމަުށް ފުޅާ ދާއިރާއެއް  ތޯ ބަލައިގޮތަކަުށްބަންދުވެފައި ހުރީ ކޮން، ނަމަ ބަންދުވެފައި ހުރި

ޔަތްކޮުށް މަްއޗަުށް ރިޢާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އެދޭ ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ. އެހެންވީމާ، މި ން ައޅުގަނޑުެމން މިއްލެއް ހޯދިގެޙަ

ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ އެ އިްޞލާޙެއް ގެނައުމަކީ ބުއްިދވެރިަކމެއް. ކުރިއަުށް އެޅޭ ކޮންމެ 

ސް ެވެގންދާނީ ކުރިއަުށް ެއޅުނު ފިަޔަވޅަކަުށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ިވޔައް ކަމުަގއި ފިޔަވަޅު އެއީ ކިތަންމެ ުކޑަ ިފޔަވަޅެ 

ކޮުށްފަިއ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިޔާީސ ނަޒަރުތައް ެއއްކިބާ އި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާ ދޭތެޭރގަ މިހާރު މި

މަސައްކަްތ  އެގޮތަުށް އެ ،ކަމަުށް ވާަނމަ ކަމުަށް ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ެވސް ފަހި ފުރުޞަތެއް މިއީ ފުންކޮުށް ވިސްނާލައި،

މަޑުން ކުރިއަުށް ޑުމެން ނަތީޖާއަކަުށް ދެވޭނީ މަޑުކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެނީ އަޅުގަނ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު

ޅިދާނެ ފިޔަަވެޅއް ެވސް މިހާރު ހުުށަހެޅޭ ބިލަކީ ވެސް ކުރިއަުށް އެއީ އަޅާ ކުަޑކުޑަ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ނަތީޖާއިން. އެހެންވީމާ، މި

 ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަ އެ  ދެކޭީތވެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް. ދީދީމްހީބްރާއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު އިބްރާހީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެން

އަދި  ،ދާއިރުކުރަމުންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ވަކާލާތު އަޅުގަނޑުމެން 

 ޖޭގެ އަންހެނުން ކުިރއަުރވަިއ،މެނިގެންދޭ ާރއްޚާއްޞަކޮުށް މި ބިލު ހުުށަހެޅިަފއިވާ މަޤްޞަދަުށް ބަާލއިރު ީމގައި އެބަ ހި

ވުރެ ފަހި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަުށް.  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމީޓިަތކަުށް މިހާރަުށް

އްޤީ ބޭނުން އެަބވޭ. ދެން އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭ އަންހެނުން ކަނަބލުންނަުށް ހަމަ އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރަ

 ،ވެސް ކުރަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ބަލާއިރު އަންހުންގެ ތަރައްީޤއަުށް މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން

އަިދ  ،ލަންގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ބަލައިއަޅު  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމެއް. ިއއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަުށް ލާިޒމު

ކުރި ަބއެްއ އި ެވސް ަވކާލާތުުށްލަން އެބަ ބޭނުންޭވ ދިވެހިރާއްޖޭ މިހާރު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަުްށ މީގެ ކުީރގަ ސުވާލުކޮ

ން ފެންނަނީ އެންމެ ކައިރި ތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިވެސް ަޙއްޤެއް އުިނެވފައިވޭފަދައިން ެއއް ވެސް ވިދާޅުވި  މެންބަރުން

މުގެ މޭޒުން ވެްސ އްއިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އަމީންޢާ ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު އަޅުގަ

ފެންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ދެ އަންހެން ކަނބަލުން.  ފަރާތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މަނިކުފާނުގެ ދެ އެ

. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ޑުމެން ފަޚުރުވެިރވޭނކީ ވެސް އަންހެން ކަނަބލެއް. ައޅުގަެޖނެރަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސެލް

ބަލައިލާއިރު ވެްސ  މި ަސރަހައްދުގަިއ އަދި ދުނިޔޭްނ ބޭރަުށްއޮތް. އެބަ  ތައްއަންހެނުންނަުށް ވަރަުށް ފުރުޞަތު

ެގ ކަނބަލުން. ޔޫ.އެސް 3ުއެޅނީ  ގައި މިއަންހެން ަކނބަލުން. ޔޫ.އެސް  4ލާތުގެ ކެބިނެޓުަގއި މި އުޅެނީ ވިއިނގިރޭސި 
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. 3އަންހެނުން. އެމެރިކާަގއި ުއޅެނީ  4. އޭގެތެެރއިން 19ުއޅެނީ  މިހާރު. ޔޫ.ކޭަގއި 16ބިނެޓުގެ އަދަަދކީ ކެ

އަންހެން ކަނބަލުން  2އަންހެން ކަނބަލުން. އިްއޒަތްތެރި ކޮްނމެވެސް މެންބަރަކު ވިާދޅުެވްއޖެ  3ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފޮރިންގ ، އެޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓަރު، މިނިސްޓަރު ުޅްއވަނީ. ހެލްތުއު 3ރާއްޖޭގެ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އުޅުްއވަނީ. 

 ،ދާއިރާއަކީ ވަރަުށް ބޮޑު  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ބަާލއިރު ހެލްތު .މު މަޤާމުތައްއަންހެން ބޭފުޅުން. އެންމެ މުހިއް؛ މިނިސްޓަރު

 އި ދިވެހިރާއްޖެއާ .ންހެން ކަނބަލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަުށަކަުްށ އެ ވުޒާާރގެ މަސަްއކަތްތައް ހިނގާ ދާއިރާެއއް. އަ

މީ ވަރަުށް ޤާބިލު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީ އަންހެން ކަނބަލެއް. އޮތީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ދުނިޔެއާ ގުުޅވާފައި މި

 އޮތްހަޔާތަުށް ބަލާއިރު ިދވެހި ހުރިހާ އަންހެން ކުދިންނަކީ ތަޢުީލމީ ހަޔާތުގަިއ ހަމަ ހިއްސާ ިފރިހެނުންނާ އެއްވަަރކަުށް 

އިން ބޭރަުްށ ދިވެހި ރާއްޖެ، ވެސް އަންހެން ކަނބަލެއް. ސަފީރުންނަުށް ބަލާއިރު ބައެއް. އެާތގެ ަވޒީރަކަުށް

އަންހެނުން. ރާއްޖެއިްނ  ؛ވުރެ ގިަނއީ ދިވެހިންގެ އަަދދު އެމެރިާކއަުށް އިކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ސަފީރުން އިނގިރޭިސވިލާތާ

 65% ،ބަލާއިރު. ސިވިލް ސަރވިްސގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ައންހެނުންނަުށް ބަލާއިރު ބޭރަުށް ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ަސފީރުންނަުށް

ީރގައި. އޮތީ ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓް ސްއެއް މިއެންމެ ބޮޑު ޖޮބް ފޯ، އަންހެނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީފާގެ މާކެޓަުށް ބަާލއިރު

ގަންަނވަން. ޓުއަިރަޒމްގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް ކިޔަްނ އަންހެން ކަނބަލުން އެތަަނުށް ވަަޑއިއަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ

ދިވެހިރާއްޖެ އިދާީރ  ،ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭން. އެހެންނަމަވެސް ގެނެސްގެން ައޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އަންހެނުންނުަށް އެ

ގަިއ ން އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ރިސޯޓްތަކުގޮތު ޮއންނަ ގޮތުން ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުަތކާިއ ރަުށްތައް ބެހިފައި މި

ކަމަުްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ިއދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ގިަނ  ކުރަން ދަތިމަސައްކަތް

އަތޮުޅ ، ވުޒާރާަތކުަގއި ،ތަުކަގއިއެކި މިނިސްޓްރީ، ިގވަަޑއިގަަނާވނެނމުވަްއޒަފުންނަކީ އަންހެން ކަނބަލުން. އެ

ވެސް ގިނައީ އަްނހެން ކަނބަލުން. އެހެންވީމާ،  އިރަުށްރަުށުގެ އޮީފސްތަކުގަ  ވެސް، ުހރިހާ ރާއްޖޭގެއި ތަުކގަކައުންސިލު

ކޮުްށގެން ލިބޭ ައޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތް، އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ލިބޭ މުސާރަ ކަނބަލަންނަުށް؛ ކޮބައިތޯޭއ ައޅުގަނޑުމެން އެ

ނޑު އަންހެނުން ދެކެ ވަރަުށް ލޯބިވޭ. ދެނީ. އަޅުގައަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ައޅުަގނޑު އަންހެނުންނަުށް  މުސާރަ އެއްކޮުށް

ތަނަުށް  ކަނބަލުންނަކަުށް. އެހެންވީާމ، މިއެ ކުދިންނަކަުށް.  ނުކުރަން އެ ެއއްދަރިން ދެކެ ލޯބިވޭ. އަުޅގަނުޑމެން އަނިޔާ

އްތޯ އަންހުންނުަށް ދަނީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރިއން ކޮންބައެ ކުރެވިގެން މިމި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން މި ބަހުސް މިއަދު

ގޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ންުއޅޭ. އަުޅގަނޑަުށް ނޭނކިޔާފައި އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ހުއްޓުވައަނިޔާކުރަނީ؟ އެަބއެްއގެ ނަން

އި ވެސް ދެންމެ އުމެއްގަކަމެއް. ދެން ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ޤަތެރެއިން އެްއވެސް މީހަކު އަންހެން ކަނބަލަކަުށް އަނިޔާކުރާ 

ކުޑަދިްނގެ ޙައްޤުަތއް  ،އަދި ފިރިހެނުންނަުށް ވެސް ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކޮުށް އި،މާ ހެން އަންހެނުން ކުިރއެރުވުވިދާޅުވި

ޖެހޭނެ. އޭގެތެރެއިން މި ޓަކައި މަސައްކަތްުކރަން ކުރުމަުށްއި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިސް ރަުށްވެހީންގެ ހިމާަޔތްހިމާޔަތްކުރުމާ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުށް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކުރީގެ ރައީސުވެސް ކުރަންވީ ަހމަ. މައްސަލައެއް ނޫން. މި މަސައްކަތަ މަސައްކަތް

ގެ ޒަޢާމަތުަގއި ކުެރއްިވކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފާހަގަވެގެންދިޔަ. ިދވެިހރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުަގއި ރައީސް، މައުމޫން 
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ގަނޑަުށް ފެނިގެންދިޔަ. އަޅު  ދިޔަ މަންޒަރުކުދިންނަުށް ހަމަހައަުށް ތަޢުލީމު އެްއވަރަކަުށް ދެިވގެން އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން

 ިދޔަހެން ބޭކަނބަލަކު ކަނަޑއެޅިގެންއެއާެއއްކޮުށް ިދވެހިރާްއޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަުށް އަންއަދި ހަމަ

. ދިޔަތަން. އަތޮޅުވެިރކަން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަުށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންދިަޔ. ރަުށްރަުށުގެ ކަތީބުންނަުށް ފުރުޞަތު ދެވިގެން

ގެ ެވރިކަމުގައި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސް މައުމޫންއައީ ރައީ ލާއިރު މިކަން ފެުށިކެން މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބަލައި

ވެސް މި މިންވަރަުށް  އުމުތަުކގައި މި ޙައްޤުތައް މިހާތަނަުށް އަިއއިރުވެިރވަން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައވައްޓެރި އެހެން ޤަޝުކުރު

އަންހެނުން ހަމަ  ،ސްބާރުަށް ބެލިޔަ ންނާއި ފުލުހުންނަުށް ބެލިޔަސް، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީސިފައި ލިބިފައެއް ނެތް.

އެޅި އަންހެނުން ުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން. ޔުނިފޯމްއެކު އަ ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަނީ. ފަޚުރުވެރިކަމާ ހަރަކާތްތެރިވާ

ހެން އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ. އުޅެީނކީ ޙައްޤެއް ނުލިިބގެން ނޫން މިއެތަނުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، 

 ަތކުަގއި ވާދަކުރުމުެގ ޙައްޤު ެއބައޮތް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަްނހެން ކަނބަލުން ގިނައީ. އެ އިންތިޚާބު އަސާސީންޤާނޫނު

ހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިައކު ްއ ުނޖެއެ. ެއއްވެްސ މައްސަލަ ވޯޓުަލއްވަްނވީނޫންތޯ ވާދަކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަުށް ކަނބަލުން

އިާނޔަތެއް ދެްއވަްނ  ،ކޮމިޓީތަކަުށް އެލަަވންސެއް ން. އަންހެނުންގެއަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ އެްއވެސް މައްސަލައެއް. އެހެންނޫ

 ވެސް ހަމަ އެއަުށް އެއްބާުރލުންދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްއވަންޏާ އަޅުގަނޑަމެންނަުށްޑައަޅާަފއި، ެއކަމަުށް މަސައްކަތްކަނ

ކަމަުށް  . އެހެންނަމަވެސް ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން ޙަްއޤުތައް އުނިވެފައި އޮތްހަމަ ދު ހަމަ. އެއްވެސް މައްަސލައެއް ނޫންތާއީ

ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖެައކީ ަނމޫނާ ޤައުމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ އި ކުރާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެވަކާލާތު

 ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުރވަނީ ގަމު ދާިއރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަ

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ

ދައްާކަކުށް ނެތިން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ިބލަުށް މާ ދިގުކޮުށް ވާހަކައާދެ! އަުޅގަނޑު ،. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތް.  ތިބި ބޭފުޅުން އަންެހނުންނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ދަނީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ިމއަދު ދައުލަތާ ހަވާލުވެ ފެނިގެން މި

ބޭނުމަްސ ، ނަވާލަން އޮތް ހަމައެކަނި ވާހަކަައކީނޑު ދަންކުރަން. އަުޅގަމި ބިލަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދު އަޅުގަނޑު

ކުރާ މަސައްކަތަުށް އެކަމާ ެއއްކޮުްށ  ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން މިއިންޞާފު ޤާއިމުެވގެން ދުލުބޭނުންނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަ

ނާ ފިރިހެނުން އިނުންނާސް އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތައް މި ޤައުމުަގއި ހިމާޔަްތވެގެންދާނޭ. އަންހެނުިވޔަ ، ސްިވޔަބަޔަކު ބޭނުން

ދާނެ ވާަހކަ. ތާގައި ފެނިގެން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ކުރިއަުށް އޮތްއެއް ހަމަެއއްަގއި މަސަްއކަތް 
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ެގ މިކަމު  ނގޭ. އެހެންވީމާ،ވެސް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތަނުން މި ބޭފުޅުންގެ މި ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުވާނެކަން

. އަެނއްާކވެްސ ުށް ނުދެކެންކަކަމަ ގެ މެންބަރުންނަުށް ވިސްނައިދޭން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްމި މަޖިލީހު ވާހަކަ ކޮންމެހެން

ކުރާ މަސައްކަތްުތގެ ތެރެއިން  އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭފުޅުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާއުފާކުަރްއވާުޭށ އަންހެން  ދަންނަވައިލާނީ،

 ުށް ޝުކުިރއްޔާ. އެ ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންދާނޭ. ވަރަުށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި އަުރވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް. ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރު) 2010/7ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  އްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރި

ޞަތު ެގނެވޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން އަުޅގަނޑު ފުރު ުށް މިހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަ

ދިނުމަކީ. އް އަންހެުނންނަުށް ބާރުވެރިކަންކަމެ ދުކުރާސް ހަމަ ވަރަުްށ ތާއީހޯދީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ވެ

ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު އެންމެ ަގބޫލުކުރާ ގޮެތއް ނޫން. ެއީއ ނާ ތަފާތު ގޮތަކަުށް ބާުރވެރިކަން ފިރިހެނުން ،އެހެންނަމަވެސް

ުށް ހަމަހަމަކޮުށް ފުރުޞަތު އޮތްކަން ވަރަ ގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނުަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުވެސް ދިެވހިރާއްޖޭ

ގެ އްެބވި މަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުތެރެއިން ވެސް އެބަ ފެިނގެންދޭ. މަޖިލީހުގައި ތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލިސް

 ބަޑި ކާމިޔާބުކުރެްއވި މެންބަރުން އެނބޭފުޅުން ގޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާ ވާދަކޮުށްެގން އެ

އަސްމާއްތަ.  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ.ން އަޅުގަނޑުމެންނަގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާ ތިއްބެވި. ޚާއްޞަ

 އަސްާމ އިނގޭތޯ.  ނީ އޭގެ ކުރީ ދައުރުަގއި؛ވަ އަސްމާ ވާދަކުަރްއވާފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއކޮުށް ވިދާުޅވުން ރަނގަޅު. އާ ދާއިރާ ،ގަނެވޭ ހިނދުހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަންމެންބަރު. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީ އިްއޒަތްތެރި

މާފަންނު މެުދ  މިހާރު ވިދާޅުވުމަުށް؛ މާފުކުރައްވާތި!މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. އެޮގތަުށް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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 ،އޮޅިދާނެ. ެއގޮތަުށް ހަމަ ފަހަރެއްަގއި ވެސްރައީސަުށް ވެސް ޮއޅޭހެން އަޅުގަނޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑި ބޭފުޅާ ގޮ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަީޝދުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކުށްލާނަން. އެ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ، . އެެހންކަމުންުރގަދަ ބޭފުޅަކާ ވާދަކުަރއްވާފަީޑގައި ހުންނެވި ވަނކުރެްއވީ އޭގެ ކުރިން އެ ގޮކާމިޔާބު

ަވކި  ަގއި،ވަކި ގާނޫނުތަކެއް  ،ރާއްޭޖގަިއ އަންހެނުންނަުށް ފުރުޞަތު އޮތްކަން. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ދިވެހި

ން ެއކަން ކުރުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަކަުށް ައުޅގަނޑު ނުދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ގަާވއިދުތަެކއްަގއި ަވކި ބާރުތަެކއް ދީގެ

ާރއްޖޭަގއި އުޅޭ ވާހަކަ.  50ރިހެނުން ވެސް %ފި، 50ދައްކަނީ އަންހެނުން ވެސް % ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި

ކުެރއްވުމަީކ ެއއީ ބޭފުުޅން ކާބިޔާބު އެ  ބޭުފޅުންގެ ކެރުންތެރިކަމާ ެއއްެޗހި ދައްކާލަިއގެން އެ އެހެންކަމަުށްވެއްެޖއްޔާ

 އެ 50އެ % އޮތް ކަަމުށް ވެއްޖެްއޔާ 50އި ވެސް އަންހެނުންގެ %ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަ ގޮތް. އެ ވެސް އެދޭ އަޅުގަނޑު

 އި ނާއަުޅގަނޑުމެންގެ ދީ ،. އެހެންނަމަެވސްބޭފުޅުން އެގޮތަުށް މަސައްަކތްކުރެިވއްޖެއްޔާ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެންވާނެ. ލިބޭނެ އެ

ދޫދެްއގެ ތެރޭަގއި. ހުންނަންޖެހެނީ ވަިކ ޙު ކުރެވިފަިއ މިހެނުންގެ ހަރަކާތްތައް ަބއްޓަން ކަންތައްތަކަުށް ބަާލއިރު އަން

ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ގޮތް ދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުއެފަދަ ޙު، އެހެންކަމުން

ިއއްޒަްތ ދެވިފަިއވޭ. ާއދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ  އިދަރާދީުނގަިއ އަންހެނުންނަުށް ވަރަުށް ޤަ ންގެ އަުޅގަނޑުމެ ރައީސް.

ގުނަ އިތުރަުށް އެބަ  3ވުރެ  ބައްޕައަުށް ،ކުރާ ނޫނީ ކިޔަމަންވާންޖެހޭ ވަރަުށް ބަލާއިރުވެސް މަންމައަުށް އިހްތިރާމް ދަރިން

ދީޘެްއަގިއ ތިލަދަުށުން ނޫނިއްޔާ ސުވަުރގެ ނުވަެދވޭނެ ވާހަކަ ރަސޫލާގެ ޙަމަގެ ފައިގޮެތއްަގއި މަން ކިޔަމަންވާންޖެހޭ. ޚާއްޞަ

ރިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. ނޫނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ މަިތވެ ،މަންމައެްއގެ ،ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭ. އެހެންކަމުން 

މެންނަުށް ެއކަން ަވރަުށް ރަނގަޅަުށް ފެނިގެންދޭ. އެއާެއކީަގއި ާރއްޖޭަގއި ިމހާރު ވަޒީފާތަކަުްށ ބަލާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުހަމަ

ެއްއ ރެ އެތައް ގުނަވު ގޮތެްއަގއި ނަރުންހުންނާއި ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަ

ނަކީ ޤައުމު ގޮތެއްަގއި ޓީޗަރުން އް. ޚާއްޞަހަޤީޤަތެ ދާކަން ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭބޭފުޅުން އިތުރުވެގެން

ކުރުމަީކ ަބވަިއގެން ޤައުމު ބިާނކުރާޓީޗަރުންނަުްށ އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއް ،ކަމަުށް ާވއިރު މު ފަާރތްބިނާކުރާ އެންމެ މުހިއް

ހޭ ކަމެއް. ބޭފުޅުންނަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެ ކަމެއް. އާދެ! ެއއީ އެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑމެން  އުފާކުރަންޖެހޭ

 ،ަގވާއިެދއްަގއި ލިެޔގެން ،ވެސް އަންހުންނަުށް ވަިކ ކަންތައްތަކެއް ގާނޫނެްއގައި  ސް ަގއި ިވޔައެހެންވީ ކަމު

 ގަކޮުްށލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޚާއްޞަކުެރވިގެން އެކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫންކަން އަުޅގަނޑު ފާހަ

 ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންނާ، ންނާއި އަދި އެނޫްނވެސް ބޭފުޅުން އެބަޟީާރއްޖޭަގއި ަވޒީރުންނާއި އަދި ޤާ އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަދި ކައުންސިލުތަުކގެ ރައީސުންނާއި ަކއުންސިލުތަުކެގ  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ޔިއް ގޮެތއްަގއި ރަ ޚާއްޞަ

 ބޭފުުޅންނަުށް ހުރަސްއެޅޭ ެއްއވެސް މެންބަރުން ވެސް އެބަތިބި އަްނހެނުން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން

 ރަުށް އިޚްތިޔާރާ އެކީަގއި މަސައްކަތްކުރުުމގެއަދި ވަ ،ކަމެއް ނެތް. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ގޭތެޭރގައި ވަރަުށް މިނިަވންކޮުށް

އި ގެ ގޮުތގަ އަދި ެއންމެ މަތީ ވެރިން ،ްނގެ ގޮތުަގއިދި ޮބޑެތި ކުންފުންނިތަުކގެ ވެރީވެސް އެބަތިވި. އަ އަންހެން ބޭފުޅުން
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ބޭފުޅުންނަުށް އެބައޮތް  ބޭފުޅުްނގެ ފުރުަޞތު އެ ތިއްބެވި. އެެހންވީމާ، އެ ވެސް މަސަްއކަތްކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުން އެބަ

ގެން އެކަން ކުރަން އަުޅގަނޑު ސޫލަކުން އެކަން ެއގޮތަުށް ލިޔެ ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ގާނޫނެްއގައި ވަކި އު  ހަމަ އޮތް

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އް ންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭދޭ ވާހަކަ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވަރަުްށ ބޮޑަުށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ހިފަހައްޓަން  ހުގެ ގަާވއިދުދަނީ މަޖިލީ އަދި އަުޅގަނޑަުށް މިހާރު ފެންނަމުން މި

ހަމަ ދެ ޕާޓީގެ  ގޮތަުށް ކޮުށްދޭހަރަކު ރިޔާސަތުން އެކަން ހަދާންފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ފަ ބޭނުންފުޅުވާކަން. އެހެންވީމާ، މި

 ގެންދިއުމަކީ ވަރަުށް އުާފވާ ކުރިއަުށްމަޖިލީހުގެ ވާހަކަފުޅު  ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއއްގޮަތުށް މެންބަރުން

ކޮންމެ  ،އެާއއެީކގައި ދަންނަވާލަންއަުޅަގނޑުމެން ބާރުއަޅަން. ހަމަ ކަމެއް. ރިޔާސަތުން އެކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ެއކަމަުށް

ންބަރު އަދި އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ، ިއއްޒަތްތެރި މެ ގައި އެ މެންބަރެްއގެ ދާއިރާާއއިހިނދު ގަނެވޭންމެންބަރެއްގެ ނަ

އަރުވަން. ައޅުގަނޑު ނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދުމަކޮުށްަގާވއިދާ އެްއގޮތަުށް އެކަން ކުރުމަުށް ހުރިހާ މެންބަރުން ،ވިދާޅުވެ 

 މަނިކަުށް. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުއަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު

ްއ ޙެލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް އިޞްލާ ،ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި

ރުކަޒީ ގާނޫނު ނުވަަތ ކުރަމުންދާ ލާމައި އަުޅގަނުޑމެން މި ޕްރެކްޓިސްުއސޫލެއްގެ ގޮތުގަ  .ވަނީ އި މިހަޅުއްވާފަހުުށަ

 ނަމަވެސް މިގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ވާން މި ވީކަުމގައި  ޖެހިފައިވާޒާމަުށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންލާމަރުކަޒީ ނި

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްާލޙުތަކެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު  ކޮުށްފައިގަނޑުމެން ދިރާސާ ޖެހެނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފަންނީ ޮގތެއްަގއި އަޅު 

ހުުށަހެޅުގެންދާ އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނަޑުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަވާން  މިއަދު މި ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ބޫލުކުރަގަ

ޖެހެނީ ރަުށު ކައުންސިލުތަާކއި ސިޓީ ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުާރ  މި އަންހެނުން ކޮމިޓީތައް ވާން ،ކަމަކީ އޮތް އެއް

ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި  ،ޚާބުވާ ބޭފުޅުންކޮޅަކަުްށ. އެހެންނަމަވެސްއުސޫލުން ބާްއވާ އިންތިޚާބަކުން އިންތި

ގޮތުން ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ  މާލީޙަޤީޤަތުގައި ދިުއމަކީ އެއީ ޚާބުތަކުގެ އަދަދު ގިނަެވގެންދާމިގޮތަުށް ބާއްވަންޖެހޭ އިންތި

ެއކަން ވާން އޮްއވާ އަުޅގަނޑުެމން އިންތިޚާބެއް ާބއްަވއިގެްނ ގޮތަކަުށް  ނޫންދަނީ. އެ ވަރަުށްބޮޑު ބުަރއަކަުށް ވެގެން މި

ބޫެލއް ނުކުރަން. ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ކުރަންޖެހޭތިޚާބުކުރާ އުސޫލުން އިންތިޚާބުބޮޑު ކޮމިޓީއެއް ަކއުންސިލެްއ އިން

ނިޑ ގޮ ުުށ ކައުންސިލުގެ ެއއްގޮތުން ރަ ވާގައި ޙުމި އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރު އިޞްލާ، ހަމައެއާެއކީ އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން

ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީގައި އެބައޮތް އަންހެނުންނާިއ ިއްއޒަތްތެރި ވެންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސަުށް ކުރެއެބަ ރިޒާވް 
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ވަަނ  20ފާހަގަކޮުްށލަން، ޭއގެތެރޭަގއި  އަުޅގަނޑު ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފަ. ޭއެގތެރޭގައި 

މާއްދާގަިއ މި ބަޔާންކުރަނީ، ާގނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި އަދި އެ މީހެއްގެ މަްއޗަުށް ގާނޫނު ހިްނގުމުަގއި ކޮންމެ މީހަކީ ެވސް 

ހަމަހަމަވެގެންވާ މީހެކޭ. އަދި ގާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާ އެކީ ލިބިދިނުމަކީ ކޮންމެ 

ިބގެންވާ ަޙްއޤެއް ކަމަުށް. މާނަައކީ، އިންިތޚާބުތަކުގަިއ ވާަދކުރުމާއި، ިއންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކޮުްށގެން މީހަކަުށް ވެސް ލި

ދެކޭގޮުތގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް  އަުޅގަނޑުއިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަުށް މީހުން ޢައްޔަންެވގެންދިއުމަކީ 

މެންގެ ައޅުގަނޑުއެއް އުސޫލު. ީމގައި ޙަީޤޤަތުގައި ަމއްސަލަައކަުށްެވގެން މި އަންނަނީ، ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ 

ރާއްޖޭގެ ހާލަތަުށް ބަލާއިރުގައި ސިވިލް ސަރވިްސަގއި އަންހެން ބޭފުޅުން މަދެއް ނޫން. އަދި އެނޫން ދާއިރާތަކުގައި ެވސް 

 ން ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫން. ައންހެ

ގަބޫލުކުރަން ސިާޔސީ ދާއިރާގަިއ، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ވާދަކުަރްއވާ، ނުވަތަ ހަރަކާތްތެރިވެަވޑަިއގަންނަާވ  އަޅުގަނޑު

ންދާ ގޮތް. ނުވަަތ އަންހެން ބޭބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދު. އެއީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ަޤއުމެްއގައި ވެސް އެކަން ިމއަދު ހިނގަމު

ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ަކުއންސިލުން ވަކި ގޮނިޑއެްއ  އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުއެކަން މެދުވެިރވެފަިއ އޮތް ގޮތް. 

މެން ބަލަންވީ ސިޔާސީ ދާއިރާތަކަުށް އަންެހން ބޭފުޅުން ނުކުތުމަުށް އޮތް ައޅުގަނޑުރިޒާްވކޮުށްފައި ބޭްއވުމުގެ ބަަދލުގައި 

މެން ދިރާސާެއއް ކުރަންވީ. ދިރާސާެއއް ކޮުްށފައި އެކަމަުށް ބެރިޔާސްތަކެްއ އަުޅގަނޑުމިކަމަުށް ޓަކައި  ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ.

މެން މަސައްކަތްކުރަންވީ. ައޅުަގނޑުއެބަހުރި. ފަހަރެއްގައި ހުރަްސތަކެއް ހުރެދާނެ. އެ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާގަިއ އެބަ ބަޔާްނކުރޭ،  36ގައި، މި ިއޞްލާޙުގަިއވާ ގޮތުން ފާހަަގކޮުށްލަން މި ބިލު އަުޅގަނޑުހަމައެއާިއއެކު 

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުަގިއ އެކިއެކި ިވޔަފާރިތައް ކުުރމާ، އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް 

ވަރަުށް ގިނަ އުސޫލުތަކެއް ނުވަަތ  އެަކއުންޓުތަކެއް ހެދުން ފަދަ ވަރަުށް؛ ކޮމިޓީއަުށް މިނިވަންަކން ލިބިދިނުމުަށް ޓަކައި

ަކއުންސިލުެގ  ންސިލުގެ އެހީތެިރކަމުގަިއ، ރަުށުމެން މިގޮތަުށް ރަުށު ކައުނޑުއަޅުގަމާއްދާތަކެއް މި ބިލުަގއި އެަބހުރި. 

މެން އަުޅގަނޑު އެީކގަިއ ަމސައްކަތްކުާރ ކޮމިީޓއަކަުށް މުާދ މިލްކުކުރުމާއި ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަދަދާއި އިރުޝާދާ

ގާނޫނަކުން ހުޅުވައިާލއިރުަގިއ މި ދެމެދުގައި އުފެދިދާނެ މައްސަލަތަކަުށް ނުވަތަ އުފެދިދާނެ ކޮންފްލިކްޓުތަކަުށް ވެސް 

މެން ިވސްނައި ިފކުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ކަންކަާމ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަިއ ފިކުރުނުކޮުްށ އަޅުގަނޑު

ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މި ސިސްޓަމު  އަުޅގަނޑުގޮތަުށް ފަހިކޮުށްދެިވއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ، މެންނަުށް މި ފުރުޞަތުތައް މިއަޅުގަނޑު

މި ގޮތަކަުށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. އެކަން ވެގެން ހިނގައިދާނެ ފަހަރެއްަގއި އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ 

ގެ ާރއްޖޭަގއި ައންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެންައޅުގަނޑުއަނެއްާކވެސް އުފެދިގެން ހިނގައިދާނެ މައްސަލަަތކަކަުށް. 

ހަމަހަމަކަން އެބައޮތް. އަންހެނުންނަުށް ވެސް ފުރުޞަތު އެބަހުރި. ގާނޫނުން އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރުުމގެ ފުރުޞަތު 

އްަޞކުރާ މެން ޚާއަޅުގަނޑުއެބަހުރި. މިސާލަކަުށް، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަުށް ރަުށު ކައުންސިލުގެ ގޮނޑިެއްއ 

މެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެބަ ޚާއްަޞކުރަންޖެހޭ. އަދި މި މައްސަލަތަކަީކ އަޅުގަނޑުކަމަުށް ވާނަމަ، ހަމަ އެ ގޮނޑި 
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އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫުދވެެގން އައިއިުރގައި އެ ބަހުސްެގ ތެރޭގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަމޝްވަރާކުެރވި، ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

މެން ބަދަލުގެންނައިުރ ައޅުގަނޑުކަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މި އުސޫލުތަކަުށް، މި ބިންގާތަކަުށް ބަހުސްކުރެވިފައި ހުރި ކަން

 ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު

މެންނަުށް ވިސްނައިނުލުމުގެ އަުޅަގނޑުއްތަކާ ދޭތެރޭަގއި މެން އެކަުަށއެިޅއިުރ ވެސް މިކަހަލަ ަބއެއް ަކންތައަޅުގަނޑު

މެން މިޖެހެނީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މި ސިސްޓަމަުށް ބަދަލުގެންނަން. ދޭތެރެދޭތެރެއިން މި ގާނޫނުަށް އަޅުގަނޑުސަބަބުން މިއަދު 

މެން ައޅުގަނޑު؟ މެން ތިބެންީވ ކިހާުދވަހަކަުށްތޯައޅުގަނޑުއިޞްލާޙުގެންނަން. މިގޮތަުްށ އިޞްލާޙު ގެެނސްގެނެސް 

މެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުގެންނަންވީ ކޮން އިޞްލާޙުަތކެްއތޯ؟ މިއީ 

މެންނަުށް ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުލީޑަރޝިޕަުށް ބޭފުޅުން އަންނަން މި ޖެހެނީ ވާދަކޮުށްގެން ިއންތިޚާބީ މަޤާމެއްގެ ތެރެއިން. 

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުތެއް ހުޅުަވއިލި ަކމުގަިއވީ ނަމަވެސް ެއއީ ލީޑަރޝިޕަުށް އަންހެން ބޭފުޅުން ވެސް އައުމަުށް އަދި ފުރުޞަ

މެން ހުޅުވައިލި ކަމުަގއިީވ އަުޅގަނޑުދެވޭ ހިތްވަރަކަުށް ުނވެދާނެ ިއނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނެްއގެ ފުރުޞަތު 

ވާދަކުަރއްވާ އަދަދު މަދު ކަމަުށް ވާނަމަ، ސިާޔސީ ދާއިރާަގއި އަންހެން ބޭފުޅުން ނަމަވެސް ފަހަރެއްަގއި އަންހެން ބޭފުޅުން 

މެންގެ ރާއްޭޖގައި ކޮންމެހެން އަންހެން ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުހަރަކާތްތެރިވާ އަދަދު މަދުވާނެ. 

ގެނެއް ނޫން. ެއއީ ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުކުންނަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް ވަަޑއިނުގަންނަވަނީކީ ގާނޫނުން ހުރަސްތަކެއް ހުރެ

މެން އަުޅގަނޑުއަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދުވީމަ. އެ އަދަދު މަދުެވގެންދަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ، ކިހިނެއްވެގެންތޯ މިއީ 

ވެފައި ހުރި ހުރަސްތައް، މެން ދިރާސާކޮުށްފައި، މިހެން ދިމާއަޅުގަނޑުމިއަދު ބަލައި ދިރާސާކުރަންވީ ކަންކަން. މި ކަންކަން 

މެންނަުްށ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން މަޝްވަރާކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުކުރިމަތިވެފައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަުށް ޓަަކއި 

މެންނަުށް އަޅުގަނޑުގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލަކުަށް އަދި  އަޅުގަނޑުމަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވއްޖެ ަކމަުށް ވާނަމަ، 

އިޞްލާޙެއް ހުުށަނާޅާ ވެސް މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުެރވިދާނެ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭަގއި އަންހެން ބޭފުޅުން  މިގޮތަުށް

ޚިދުމަތްކުރާ ދާއިރާތައް މަދެއް ނޫން. ގިނަ ދާއިރާތަކުގަިއ، ސިވިލް ސަރވިްސގައި ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެއްެގ 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގައި މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ވަރަުށް ގިނަ އަންހެން  މުވަްއޒަފުންނަކީ ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅުން. އަދި

ބޭފުޅުން މަސައްކަތް އެބަ ުކރައްވާ. އެހެންވީމާ، އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ބަެއއް 

ިއ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ަބއެއް ާދއިާރތަކުަގއި މިސާލަކަުށް، ިސާޔސީ ދާއިރާފަދަ ދާއިރާތަކުގަ  ،މަޝްރަޙުގައި

ގާނޫނުން ފުރުޞަތު އެބަހުރި. ވާދަކުެރވޭނެ އިނޭގތޯ. ވާދަކުރުމުަގއި ެއއްވެްސ  ކީްއެވެގންތޯ؟އުޅެނީ  މަދުވެގެން މި

ސް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން މިގޮތަުށް ވާދަކުރުމުަގއި ެވސް ހަމަހަމަކަން ވެނެތް. އަދި ޤާ ހުރަހެއް

މެންނަުށް ގެނެވިދާނެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޝްވަރާކޮުށް ިމއީ އަުޅގަނޑުދޭތެރޭަގއި  ވީމާ، މިފަދަ ކަންަތއްަތކާއެހެން

ނަމަވެސް ހަމަ ކައުންސިލުތަކުަގއި ވެްސ  މެން މިފަދަ ބަދަލެއް ނުގެނައިއަޅުގަނޑުޙައްލުތައް. ކޮންމެހެން ގާނޫނަކުން 

 ައޅުގަނޑު ުށް އިތުރުކުެރވިާދނެ. އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ދައުރު ވެސް މެންނަައޅުގަނޑުއަންހެން ބޭފުޅުންގެ ދައުރު 
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މެންނަުށް ފުޅާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުވުރެ  ވަރަުށް އޮތް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ހަމަ މިހާރު މި

 ލީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޫލުކުރާތީ މި ވާހަކަ ދަންަނވާގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޠަފާއަުށް. މުޙައްމަދު މުޞް

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަޠަފާ މުޙައްމަދު މުޞް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

ވަރަުށް  އަޅުގަނޑުފުރަތަމަ ވެސް  އަުޅގަނޑު ފެުށުުމގެ ކުރިން ވެސް  އަުޅގަނޑު. އާދެ، ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަުށް ކާރުން އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތައް ހިއަދާކުރަން މިައދުގެ ސަރުބޮޑަުށް ޝުކުރު

 އަޅުގަނޑު ރަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ސަރުކާ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށްހަމަ ފުަށްފަުށުން ރާ

ަޤއުމުަގިއ  މި ،ވަރަުށް ޤައުުމގައި ާބރުއަޅާ މި، ވަރަުށް ޤައުުމގައި ދީފައިވާ ދަންނަވާނީ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަނެއްަގއި މި

ސައްކަތްކުރާ ެއއްެވސް ޤައުެމއް ައންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަުށް މަ ،މާޔަތްކޮުށްވަރަުށް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް ހި ވަކާލާތުކުރާ

ެމން ބާރުވެރިކުރަން މަަސއްކަްތކުރަމުން ކިތަންމެ ވަރަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންވީ ައޅުގަނޑުނެތޭ. އެކަމަުކ، 

 މެން ވާހަކަދެްއކި ކަމުަގއިއަުޅގަނޑުއަދި އަންހެނުންގެ ޙައްުޤތައް ލާމަރުކަޒުކުރަން  ،ިވަޔސް މަސައްކަތްކުރި ކަމުަގއި

މެންނަުށް ނުދެވޭނެ ަޙއްޤުތަކެްއ އެަބއުޅޭ. އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތައް ހަމަހަމަކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް، އަުޅގަނޑުވިޔަްސ 

ތިޔާާރއި ބާރެއް ނުދެވޭނެ އަންހެން މީހާއަކަުށެއް. ކަުށް ނުދެވޭނެ ވަރިކުރުމުގެ އިޚްެމންނައަުޅގަނޑުދައްާކއިރު  ވާހަކަ

އް ކަުށެއް. އެ ކަންތައްތައިނުމަ ރިންނާ ެއއް އަްނހެނަކަުށް ދެ ފި ،އް ނުކުރެވޭނެއްދައެ ކަުށް ހުމެންނައަޅުގަނޑު

ިއ ދީނުގައި ކަނޑައަޅާަފއި ބަޔާންކޮުށްފަ އިސްލާމް ،ންމެން ތަބާވެގެން މިތިބި ދީއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުކުރެވޭީނ. އަޅުގަނޑު

މެންނަކަުށް ައޅުގަނޑުއެ ޙައްޤުތަުކގެ އިތުރު ަޙއްުޤތަކެއް  މާޔަތްކޮުށްފައި ެއބައޮތް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް.ވަރުގަަދޔަުށް ހި

ެއްއވަރޭ ވެސް ނުބުނެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ެއއީ އެްއވަރު މެންނަކަުށްައޅުގަނޑުގާނޫނަކުން ނުދެވޭނެ. އަދި 

މި ކަންތައްތަކަުްށ  ރުވުމާ،މީހުންގެ ބާުރެވރިކު މީހުންގެ ޙައްޤާއި، އެ ބުާރއި، އެއަންހެނުންގެ އަ ،އެހެންވީމާރައީސް. 

ންނަނީ. ކޮްނ މެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ހުއަުޅަގނޑުވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްަތކުން މި ވާހަކަަތއް ދަްއކާއިރު 

މާގެ ބަސްނާހާ ހިސާބަުށް ތި ،ދެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހަުށް ތިމާގެ ދަރި ،ދެމުންޙައްޤެއްތޯ ނުދެނީ؟ ޙައްޤުތަްއ ދެމުން، 

އެބަ ބުނޭ ތިމަންނާއުަށް  ،ދިމާލަުށް ބަ ބުނޭ މަންމައާއަހަުރގެ ދަރިފުޅު އެ 15ސާބަުށް ޙައްޤުތަްއ ދެވިއްޖެ. ހި ގޮސް، އެ

 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އެބަ ބުނޭ މި  12ބެހޭ ޔުނިޓަުށޭ ދާނީ.  ދާނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ މިހެން ހަދައިފިއްޔާ ތިމަންނާ

މެން ޙައްޤުތަްއ އަޅުގަނޑުއޮީތ  މި ރިފުޅު ނައްޓާ ހިސާބަުށް ގޮއްސަދަ މައިމީހާގެ ކޮންޓްރޯލުން، ހިސާބަުށް. އެހެންވީމާ
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އިްސވެ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ މެންނަުށް ދެވޭނީ ވަކިވަަރކަުށްއަުޅގަނޑުޙައްޤުތައް ، ދެމުންދެމުން. އެހެންވީމާ

 ިރއްޔާ. މި ދެންނެވި ޙައްުޤތަކަކީ ދެވޭނެ ެއްއޗެއް ނޫން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކު އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ެކވުން:ވާަހކަދެއްމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ

ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ.  ައޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ،އަުޅގަނޑު. ޝުކުިރއްޔާއާދެ، 

ދެންމެގައި ތިމަރަފުުީށ ކަވައިފި. ދައްވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުމެންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުއާދެ، މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން 

ތް ޙައްޤަކީ ކޮަބއިޯތ މެން އަންހެނުންނަުށް ނުދެވި އޮައޅުގަނޑު ،ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިންދާއި

ކުރިައުށްގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ފަހުގައި މިކަން މިގޮތަުށް އަދި އޭގެ ަޖވާބު ލިބިގަތުމަުށް ،ފަހުގައި އުެފއްދުމަުށްސުވާލު

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސއެއް ެއބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއއަުްށވުރެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި އޮތް ގާނޫނެއް އެބައޮތް. އަުޅގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއސްލާމް ދީން އެބައޮތް. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރީ ޒަމާނުަގއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަުށް ކުރީ 

ސީ ނިޒާމޭ ކިޔާ އެްއޗެްއ. ތިއަކުރަސީ ނިޒާމު އެީއ ޒަމާނުގައި ައޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅުނު ނިޒާމެއް އެއީ ތިައކުރަ

ކޯްއޗެއްކަްނ ވަރަުްށ ގިނަ ބޭުފޅުންނަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ތިައކުރަސީ އުފަންީވ 

ކާއި ކޮންހަމައަކުންތޯ؟ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ ކޮން ަޤއުމެްއަގއިތޯ؟ ގްީރކުަގއި ުނވަތަ ޔޫނާީނން އެ ބަސް ބޭނުންކުރީ ކޮން ުއސޫލަ

ތިއަކުރަީސއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ައުޅގަނޑުމެން މިކިޔާ ިތއަކުރަީސއަކީ އެއީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކަްނކަން ފާޅުެވގެން އަންނަ ހިާސބުގައި ދީެނއް ނެތް ބަަޔކު ިޑމޮކްރަސީގެ މަްއޗަުށް އެީއ 

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމަކީ ސައްަތއިން ސައްަތ ނިންމަފާނެ. ސް ކަމަުށް ކަނޑައަަޅއި ރައްޔިތުންގެ ބަ

މުސްލިމު ޤައުމަކަުށް ވާހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ިއސްކުރަންޖެހެނީ މާތްވެގެންވާ ިއސްލާމް ދީން. މާތްވެގެންވާ 

ތަޢާލާ އަންަގވާފަިއާވ هللاރީޢަތާ ދުރަުށް ގޮސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. އަުޅގަނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަ

އެންެގވުންތަކާ ދުރަުށް ގޮްސ، ެއއްވެްސ ބާވަެތްއގެ؛ އެ ީމހުންގެ ަވކި ވައްތަެރއްެގ ދީްނތައް އިންތިާހއަުށް އޮހިފަިއވާ 

ިއ ނެރެންވެއްޖެ ކަުމގަިއ ވަީނ ހިސާބުތަކުގަިއ ތިބި ޑިމޮކްަރސީތަކުގެ މީހުންެގ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުގެ ތެޭރގަ 

ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން ދާނީ ހަްއދުފަހަނައަޅާ. ޙަޤީޤަތަކީ ތިައުކރަސީއަކީ ވެްސ، ުނވަތަ ޑިމޮްކރަސީއަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ރި. މިއީ ވަކި ހިސާބަކުން އައިސް އުޅޭ ެއއްޗެހިތަެކއް މިއީ. ވަަރުށް ކުރީ ޒަމާނެއްަގއި ތިައކުަރސީ ކިޔާ ެއއްެޗއް ބޭނުންކު

މި ފަހަކަުށްއައިސް އަުޅގަނުޑ ތަންކޮޅެްއ، ވަރަުށް ކުީރ ަޒމާނެއްގަިއ ެވސް މި ޑިމޮކްަރސީއެްއ ބޭނުންކުރަމުން ައއި. 
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ނަމަވެސް ވިހިވަނަ ގަރުނުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޑިމޮކްރަސީައކީ ކޮބަިއކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދަސްކޮުށްދެނީ. 

ނޑުމެން ގިނައިން ބޭނުންކޮުށް މި ހަދަނީ އިންސާނާ ބުއްދިއަުށް ފެންނަ އެއްެޗއް. ޑިމޮކްރަސީގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ުބއްދިއަުްށ ފެންނަ މީސްތަކުން ނިންމާނިންމުންތަކުގެ މައްޗަުށް ޑިމޮްކރަސީ އާއްމު ގޮތެްއގައި ިމ 

ޢާލާ އެކަމަކަުށް އަމުރުކުރެްއވުމުން ތަهللا ޢަމަލުކުރަނީ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިްސލާމް ދީނަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެއަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ، އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަސްުލ ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. 

އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް ފަރާްތތަކުން އެ ޑިމޮކްރަސީ ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ވަނީ ކޮންކަެމއް 

ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އޮތީ ޯކއްެޗއްކަން ކަނަޑއަަޅއި ބަޔާންކުރުމަުށް ލަދުވެތިވާ ިހސާބަުށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކަމެއް، 

ގޮސްފަިއވާކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ނިންމާނިންމުންތައް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު ެއ 

އުންސެްލ ޖެނެރަލަުކ ހުންނަ ފަދައިން އަުޅގަނުޑމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީން ދަނީ ރަނގަޅަުށްތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި ކަ

ލާޒިމުކޮުށްފައި މި އޮތީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު އެއްވެްސ ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމުަށް އޮންނައޮތުމުގެ މަްއޗަުށް މި 

ވެރިައކު ވެސް ހަމަ އިސްލާމް ދީނުގެ މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ދީނީ ޢިލްމު

އަސްލުތަކާ ޚިލާފަުށް އެްއވެްސ ގާނޫނެއް އެބަ ހެދޭތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ 

ކައުންސެލް ޖެނެރަލަކު ހުންނެވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ެވސް ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު 

އެބައޮތް. ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނޫނޭ އެންގެީވކީ، އަުޅގަނޑުެމން ހެއްދެވި ފަރާތުންނޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންަގވާފަިއ މި އޮތީ ފިރިހެނުންނަުށް އަންހެނުންގެ މައްޗަުށް ދަރަޖައެއް އިސްކުެރވިފަިއވާކަން، ތަފާތު 

ގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއަދު މަޤާމުތަކުގެ ގޮތުން، ސިޔާސީ ފިކުރީ ގޮތުން، ސަބަބުތަކާ ތަފާތު ޙިކުމަތާ ެއކީަގއި. ައޅު

ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާކުރުމުެގ ޮގތުން އަންހެނުން ހަމަހަމައޭ. އަންހެނުންނަުށް ޙައްޤުތަކެްއ ދެއްަވއިފިއޭ. އަންހެނުންނުަށް 

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް هللا. ރިތި ވަންތަ މާތްޙައްޤުތައް ެދއްީވކީ އދ.އިންެނއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙައްޤުތައް ެދއްވީ ކީ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި، ިއސްލާމް ދީނުގައި އެބައޮްތ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަންހެނުންނަުށް ޙައްޤުތައް ެދއްވާފަ. ެއއްެވްސ 

އިާވ ހާލެއްގައި އެްއވެސް އަންހެެނއްގެ ޙައްޤުަތކެއް އުނިނުކުރަްއވާ. ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަނޑައަުޅއްވާފަ 

ގޮތުގެ މަތީން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ އަންހެނުން ިތން ދަރަޖަ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަުށް އުފުލިގެންދާކަން. މާނަައކީ 

އެްއވެސް މީހަކަުށް ދެންމެގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެން، އަންހެނުން 

މުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ަކއްސާލަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުުކރުމާ ދުރަުށް ވަޑައިގަންނަާވކަމީ އަންހެނުންގެ މަޤާ

ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަުށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

އްޗަުްށ، އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަުށް ޮކމަން ލޯ އިސްވެގެންދިޔުަމކީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ދީނީގު މަ

ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ކަންތައްަތއް ނޭނިގ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަީކ 

މަތީ ދަރަޖައެއްަގއި އަންހެނުންގެ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ އޮންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަކަމުގެ މަްއޗަުށް ެއއަުށްވުރެ 
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ޙައްޤުތައް ނެރެ، ާފޅުކޮުށް، ަމސައްކަތްކުރުަމކީ ހިތާމަކުރާ ަކމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުައސާސީ ބައްޓަންކޮުށްަފއި އޮީތ 

ްސ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމަކުރުމުގެ އުސޫލުގެ މަްއޗަުށް ކަމުަގއި ވާއިުރ، މި ހަމައިން ނެއްޓިގެން ެއއްވެ

ޒާތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދާކަުށްނުޖެހޭ. ހަމަހަމަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، ހުރިހާ 

ކަމެއްަގއި ެވސް އަންހެނުންނަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަިއ، އެ ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން 

ޅުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެން އެބައޮްތކަން ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުން އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެން އެ ބޭފު

 ކަުށަވަރުކޮުށްެދއްވާަފއި އޮތް ކަެމއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރަޝީދަ ސްމާއަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މި ތަނުގައި ނުތެދުވަން ިއނދެފައި ވެސް ތެދުވަން މި ޖެހުނީ އަންހެނުންނޭ ކިޔައިގެްނ ޝުކުރިއްޔާ 

ލިބިފައި އޮތް ަޙއްެޤއް ހޯދާކަުށް ނޫން. ބިލަކަުށް އަބަދު ވާހަކަަދއްކާތީ ައޅުގަނޑުމެން އަންހެނުން ފަހަރެއްގަިއ ވެސް ނު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަުށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ، 2010/7ވާހަކަދަްއކަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަކީ ހިންގުމަުށް. ތި ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ާރއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ިތބޭ އަން

މިއަދާ ހިސާބަުށް ވެސް ހިލޭސާބަހަުށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ބައެއް. އެ ބޭފުޅުންނަުށް މިއަުްށވުރެ ބާުރވެރިކޮުށް ކޮންމެވެްސ 

ުްށ ކަހަލަ އުޖޫރައެއް ލިބޭ ގޮތަކަުްށ މި ބިލު ބައްޓަންކޮުށްދެއްވާތޯ ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ހުުށަހެޅުއްވީ. އެކަަމކު އެއާ ޚިލާފަ

މީގެން ވެްސ ޕޮލިޓިކަލް އެްއޗެއް ނެރެން އަުޅގަނޑުމެން ގަސްތުނުކޮުށް އަުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ މިއީ އަންހެނުންނަކީ 

ވުރެ  ވެސް ިވސްނަިއގެން ވަކި އަްނހެނުން ފިރިހެނުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުންނަުށް .ގެ ބަެއއ50ް%މުޖުތަމަޢުގެ 

ޢާޔަތްކޮުށް އޮތް އެްއޗަކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ރި ން ވިސްަނއިގެން ިމ ބިލުގައި މިނޫންކަ ކުރަީނކީކުރިއެރުމަުށް މަސައްކަތް 

ގިނައިން  ދެއްުކމުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ފަހަރަުށް މި ވާހަކަ ދިޔުން ވަަރުށް ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވަނީ. ބައެއްބިލައިގެން ކުިރއަުށް

ދާއިާރއިން އަޅުަގނޑު ެއކަނި ޕާޓީން ހޮވިަފިއ  މިއަދު އެބަ އަުޅގަނުޑގެ ަނން ހާމަކުރޭ. އަުޅގަނުޑ ހޮިވފައި ހުރި

ނިކަމެތިކަމެއް ލިބެމުންާދ  ،ކަންތަެކއް ލިިބގެން ގެ ތެޭރގައި އުނިއެީއ ައޅުގަނޑަުށް ލިބުނު މިތާ، އަންހެނަކަުށް ހުރީމާ

ނިކަމެއް ނޫން ނޫން. ައޅުގަނޑުގެ ާޕީޓން އެކަނި އަންހެނެއް ހުރީމާ އަޅުގަނޑަުށް އު ކަމަުށް. ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ އެެހނެއް

ވެސް މީހަކު އަލަުށް ކުރިމަތިލައިގެން ކަަމކާ  ެވސް ލިބޭ. ކޮންމެ ބޭފުުޅންގެ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތއީދު ލިބެނީ އަޅުގަނޑަުށް އެ

ފިރިހެން މެންބަރުންނާ  80ގައި ތިބި އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑު މިތާ މީހާގެ އެހާ ހިތްވަރެއް ނުހުންނާނެ. އަންނައިރު އެ
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ލެވޭނެކަން އަުޅގަނޑަުށް ހަަމ ނާ އެްއވަރަކަުށް ފަިއ ހިފަހައްޓައި މީހުން ލާުތކުރަންޖެހުނަސް އެވަކާ ،ހުނަސްޒުވާުބކުރަންޖެ

. ވެސް އެބަޖެހޭ ެވސް މީހަކު އަލަުށް ތަނަކަުށް ިނުކމެގެން އަންނައިުރަގއި ތަނަކަުށް ހަމަޖެހެން ކަމަކަުށް ޔަޤީން. ެއއީ ކޮންމެ

ޅުގަނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ހީފުޅުނުކުރައްވާުށޭ އުލު ވެސް ދަސްކުރަްނ އެބަޖެހޭ. އަމާޙަ

މީހުން ެއކަނި ތިބެގެން އަންހެނަކަުށް ލިެބން އޮންނަ ެއއްެޗއް މަދުވާްނ  5ތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުން މި

ނަވަްނ އަންހެނަކަުށް އޮތް ަޙއްޤެްއ ެވސް ނުދަން ަފހަރެއްަގއިގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހިއްޖެްއޔާ؛ މަސައްކަތްކުރާ ތިބި ަބއެއް 

ހަމަ  ،އަްނހެނުން ވެސް ތެދުވެ 5ވަީނ ވިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން  ކަމަުށް ގޮތަުށް މަސައްކަްތކުރަްއވަނީއެކޭ ނޫން. ދާ އުނިވާ

 ގޮސް ބޭރުަށް  ރަވަނީ މިއަދުގެ މި މައުޟޫޢުންއޭގެ ޙައްުޤގައި ވާހަކަދަްއކަން ތައްޔާރަުށް މިތިބީ. އަޅުގަނުޑ އެންމެ ދެ

ން އަުޅގަނޑަުްށ ގޮތަުށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަނުދެއްކުއެ ؟ކޮންކަެމއް ނުލިބިގެންހޭ  ،އަންހެނުންނަުށް ކޯއްެޗއް ނުލިބިގެންހޭ

ވަރަުށް ރަނގަޅު. ސަބަބަކީ ިމއީ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަެއއް. އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ެއންމެން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ. 

ވީމާ، އަންހެނުންނަުށް ތިބެނީ. އެހެން ރިހެނަކު ވެސް އަންހެނެްއގެ ަބނޑުން ވިހާފައި މިއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ފި

 ވެސް އެބަ ދަސްކުރަންޖެހޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރަންއިޙްތިރާމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ތަދޫހިރުވަނީ އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  .ރަުށްނިޒާ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ގެނެވޭ އިްޞލާޙަުށް މިއީ ހަމަ އަންހެނުން  ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާނޫނަުށް މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނިންމޭނެ  ގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސިޔާސީ ،ރުމަުށްބާރުވެރިކު

ފުރިހަމަ؛ މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމޭނެ ފުރިހަމަ ނިންމުމެކޭ. މިއާ އިދިކޮޅަުށް ވާަހކަދެއްކުމަީކ، މިއާ އިިދކޮޅަުްށ 

އްެޗއް ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެ، މިއަުށް އިތުރު ގޮތަކަުށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަންހެނުްނ ނޫނިއްޔާ މި އިޞްލާޙު ިމއީ ަކމުނުދާ އެ

ބާރުވެރިކުުރވުމަުށް މި އޮންނަ ފުރުޞަތު ނަގާލުން. އަޅުގަނަޑުށް ގާނޫނީ ގޮތުން މިކަން ކުރެވެން، މި ފުރުޞަތު ދެވެން 

ްނ މި ޙައްލުކުރަން. އަުޅގަނޑަުށް ފެނިގެްނ އެަބ އޮްއވާ މި ފުރުޞަތު ނުދީ ޮކންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަުށް ވާަހކަދައްަކއިގެ

ދޭ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުަތކާއި ިއސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމްަތކުގެ ވާހަކަ ެވސް މިއާ ުގޅިެގން ވާހަކަދެކެޭވ. ޙަޤީޤަތަކީ 

ންކުރަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ޖަސްޓިފައިކުރުމަުށް ޓަކައި އިސްލާްމ ދީން ބޭނު

އިސްލާމް ދީނަކީ މިއީ ޓޫލެއްގެ ގޮުތގައި. ިސޔާސީ މީހުން އަބަދުވެސް އިސްލާމް ދީން މިހާރު މި ބޭނުންކުރަނީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާއްެވގެްނވާ ދީން މި ބޭނުންކުރަނީ، ޙަދީޘްތަކާއި ޤުރުއާނުގެ ާއޔަތްތަކާ ކިަޔއިގެން ޓުިވސްޓުކޮުށްލަިއގެްނ 
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ުށް ޓަކަިއ ވާހަކަދައްކަނީ. ހުުށަހެޅިފަިއ މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އަންހެނުން ރައްޔިތުން އޮުޅވުމަ

ބާރުވެރިކުުރވުމަުށް. ގާނޫނީ ގޮތުން؛ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ސިޔާސީ ދާއިރާއަުށް، ޚާްއޞަ ގޮތެއްަގއި އަންހެނުން 

ރަުށް ރަނގަޅަުށް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙުން ނެރެދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހޯދައިދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް. މިއީ ވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ކައުންސިލުތަކުަގިއ ޢައްޔަންކުރެވޭ ފިރިހެނުން ގިނަކަމީ އަޅުގަނޑުމެން 

އަންހެން ބޭފުޅުްނ ތިބުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  60ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ާރްއޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިްސަގިއ %

އަުށް އަްނހެނުން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު   70ނޫނިއްޔާ %، 60ޙުގައި ވެސް ހަމަ އެ ދަދަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް %މަސްރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފުރުޞަތު ހަނިވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިނެތީމާ ސިޔާސީ ދާއިރާަގިއ 

މި ގެޕް ދުރުކޮުްށ؛ މި ގެޕް ވީހާ ބޮަޑކަުށް ަކއިިރކޮުށްގެން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަންހެނުން މަދުވަނީ. އަުޅގަނުޑމެން މި އުޅެނީ 

މި ސިޔާސީ ކަންކަމަުށް އަންހެނުން ނެރުމަުށް ޓަކައި މި ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. އަުޅގަނުޑމެން ވަކާލާތު މި ކުރަނީ ިމ 

މި ނުވެފައި، މިއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ެއއްަޗކަުށް ކަންތައްތަކަުށް. އެހެންނަމަވެްސ، ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅި ބިލަކަުށް 

ވިޔަސް އެބަޖެހޭ އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަދައްކަން. މި ދެްއކުމުަގއި ިއސްލާމް ދީން ވެސް މީގެތެރެައުށް ވަންނަނީ. އަދި އެހެނިހެން 

ން ބާރުވެރިކުރުވުމަުށް، ވާހަކަތައް ެވސް ދައްކަނީ. ކިަތންމެ މޮޅު ވާހަކައެއް މީަގއި ދެއްކިަޔސް ޔަޤީންވާ ކަމަކީ، ައންހެނު

އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭންއުޅޭ ފުރުޞަތަުށް، މިއާ އިދިކޮޅަުށް ާވހަކަ މި ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތުދޭން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ަގއި މި  17ބޭނުންނުވާކަން. މިއީ ޙަޤީޤަަތކީ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް އެބަ ޮއވޭ، 

މަޢުގެ އާއްމު ހާލަތަުށް ވުރެ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަުށް ނުވަތަ ބަަޔަކުށް ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އޮންނަނީ، މުޖްތަ

ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ  ބަޔަކަުށް އެހީތައް ދިނުމަުށް ޓަކައި ުނވަތަ ރަްއކާތެރިަކން ލިބިގަތުމަުށް ޓަކައި ކުާރ 

 17ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ފަދަ ތަާފތުކުރުމެއް ކަުމގަެއއް ނުވާނޭ. މިއީ ވަރަުށް ސާުފކޮުށް،  ކަންތައްތަކަކީ މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު؛ ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ުށް؛ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ދެރަ މިއަދު އެ ބޭފުޅާގެ މެންބަރު ނަޝީދު  ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮ

ވާހަކަިއަގއި މި ވާހަކަ، ނޫިނއްޔާ އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަަދއްަކަވއިގެން މިވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދޭން 

ހެނުން ތަފާތުކުރަން މަސައްކަތްނުކުެރއްިވކަން. މިގޮތަުށް މިހެން އޮންނައިރު ތަފާތުކުރުމެއް؛ ފިރިހެނުންނާއި އަން

އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރނީއޭ. މި ވާހަކަތަްއ މިހެން ދެއްކޭކަުްށ ނެތް. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަންހެނުންނަުށް 

ލިބިދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ޯހދައިދީފައި ނެތްކަން. މި ފުރުޞަތުތައް ހޯދަދިނުމަުށް ޓަކައި 

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވެން އޮތް މަަސއްަކތް ކޮުށްދީގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުަށް ގާނޫނީ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފެނިގެންދާނެ މި ބަލައިގަންނަން، މި ބިލު ބަލައިގަންނަން 

ރުކާރުން ކިާހވަަރކަުށްތޯ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަނީ. ވޯޓުދޭއިުރ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ކިހާަވރަކަުށްތޯ، ސަ

މިއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި އިޞްލާޙު ރައްޔިތުން ބަލައިފި ނަމަ، މި ފެންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮޕީހަދާފައި ވެސް 
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ފުކޮުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ އަތޮޅުަތއް، ާޚއްަޞ ރައްޔިތުންނަުށް ބަހައި ވެސް ދީފާނަން. މި ބަލައިފިއްޔާ މީަގއި ވަރަުްށ ސާ

ގޮތެްއގައި އަތޮޅުތަުކގެ އަންހެުނން  ބާރުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި، ސިޔާސީ ކަންކަމަުށް ހޭލުންތެރިކުރުމަުށް، ސިޔާސީ ކަްނކަމަުށް 

އުންސިުލަގއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަުށް ހޮޭވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ކައުންސިުލގައި ހިމެނިެގންދިއުމަކީ، ކަ

އަންހެނުންގެ، އަންހެނުންގެ ހިއްސާ، ަކއުންސިލްތަުކގައި ާވހަކަދެއްކުމުަގއި، ަކއުންސިލުްނ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި 

އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮުޑވެެގންވާނެ ކަމެއް. އެ ފުރުޞަތު ގާނޫނީ ގޮތުން ހޯދައިދިނީމާ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ 

ހެން މަޖްބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އެކަން ުކރާކަުށް. އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަުށް ނިކުމެގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ އެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ

އެްއވަރަކަުށް މަސަްއކަތްކުރާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ފާހަަގކޮުށްލިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާއބާދީ ތިން ލައްކައަުށް ާވއިރު 

ޓަަކއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަުމގަިއ، ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރަގއި ވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީކުރުމަުށް

ސިޔާސީ ދާއިރާަގއި ެވސް ުކރިއެރުވުމަުށް ޓަަކއި އަންހެނުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނުންނާ ގުޅިގެން ނޫނިއްޔާ މި 

ހޯދަދިނުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުެރވެްނ ރާއްޖެ ތަރައްޤީެއއް ނުކުެރވޭެނ. މިހެން މިކަން އޮންނައިރު، އެ ފުރުޞަތު 

އޮތް މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ތު މި ދަނީ އެގޮތަކަުށް ނޫން މިކަން ކުރެވިގެންދާ ތަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހަނި؛ މި ފުރުޞަ

ހަނިކުރުމަުށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ސަުރކާރަުށް ނިްސބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކމުން ގެންދަވާ ތަން. އާދެ، 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޤުރުާއނާއި ރަސޫލާެގ ސުންނަތުެގ  ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދަާވއިރުަގއި ކީރިތި 

މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ެއއްެޗއް ވިދާޅުެވވޭ ހިނދުަގއި އެއީ ިސޔާސީ މަޤްޞަދެއްަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަެކއް ކަމަުށް ފަހުމްވާ 

ޢުލީމާއި ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ާވހަކަނުދެއްކުން އެދެން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގވާއިުދގައި ެވސް ޮއންނާނެ، އެކަމުގެ ތަ

އި ތަނުގަ  ދައްކަމުން ވާހަކަެދކެޭވއިރުަގއި އެކަމާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން  މިމުެގ ޢިލްމު ލިބި ތިބި މީހުން ހުއްޖަތްއެކަ

އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ބުނެވޭ އެއްޗަކުްނ  އިސަކުަށް ބަދަލުނުކުރެއްވުމަުށް ދަންނަވަން. އެއީ ފަހަރުގަމި ގެންދަނީ ދީނީ ބަހު

ގޮތަުށް ވާހަަކއެއް ަބއްަޓންވެގެންދާނެ. އަދި  ވަރަުށް  ނުހިތޭތެރިކޮުށްރުމަތްދީނަުށް ޙު ވެގެްނވާ ިއސްލާމްއަޅުގަނޑުމެން މާތް

ގެންދާ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަތައް ގެްނގުޅުްއވަްނވާނީ މި ދެންނެވި ގޮތަުށް. ސިާޔސީ އަުޑއަހަމުންގިނަ ބަޔަކު 

ނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަުތގެ ކީރިތި ޤުުރއާ ،ދީނުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ިއސްލާމް ކަމުަގއި ވިޔަސް ވާހަކަފުޅުތައް ދެްއެކވި

އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ެއއިން އެްއވެްސ  ،ގެންދަވާ ބަެއއް ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ޖަތްތައް ދައްަކވަމުންއްރި ހުމައްޗަުށް ހު

 އި މިއަދު މިހާތަނަުށް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އެއިން ކަމެްއގަކަމެއް ގޯހުން ދަންޏާ ރިޔާސަުތން އެކަން ހަނދާންކޮުށްދޭނަން. އަދި 

ެއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ، ނުޭވ. އެހެންވީމާ ަދއްަކާވފައެއްކަވާހަ އިތަނުގަ ދީނުގަިއވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަަކުށް މި
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ހިނދު، މާތްެވގެންވާ  ބޭރަުށް ނިކުެމެގންދެވޭ އި އަުރވަްނ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ސިާޔސީ ވާހަކަތަުކގައަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮުށް

ވެްސ  ދީޘްތަކުަގއި ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތްތާއި ޙަ އިސްލާމް

ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރަޞަތު މި  އަހުލުވެިރވަަޑއިގެން ިވސްނާަވޑަިއގަތުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ތިންވަނަ ފުރުޞަތު. އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ

 

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން

ުށް ޓަކައި މަކުރުމަައޅުގަނޑުގެ ވާަހކަތައް ފުރިހަ ،ލާނީއިނުލެވުނީމަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވައަޅުގަނޑަުށް ވާހަކަަތއް ނިންމައި

ދީން  ލާނީ އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމްއަޅުގަނޑު ދަންނަވައި

އޮތީ ރީތި ދިރިއުޅުމެއް. ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުެމއް. ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމެއް.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދަސްކޮުށްދެއްވާަފއި މި

އެަކކު އަނެަކކަުށް އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ފަދައަކުން އާދަމުގެ ، ދުނިޔޭގަިއ ލަްއވައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިންާސނާ 

ވަކި ހަމަތަެކއްގެ މަތީ ރީތިކޮުށް ދިރިުއޅުމަުށް.  ،ވަކި ގޮތްތަަކކާއި  ،އޮތީ ވަކި ޝަރީއަަތކާއި  ދަރިޔާ ދުނިޔޭަގއި ަލއްވާަފއި މި 

ބޫލުކުރާ ފާދިރީްނެގ މީހުން ގައެއީ އެ މީހުން އަމިއްަލއަުށް އެ  ،ނަމިފަދަ ޝަރީޢަތެއް ނެތް ބަޔަކު އަމިއްލަ ބުއްދިއަުށް ފެން

ނޫން ކަމުަށް ދެކިގެން މަގުމައްޗަުށް އެްއވި ބަޔަުކ  ގޮތް ފަރާތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބެން ފެުށީމާ އެއީ ރަނގަޅު

މޮކްރަސީއޭ ހުޅަނގުެގ ޑި އެ މީހުންގެ ނިންމުންތަކުަށް، ތިމަންނަމެން ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުންކަމަުށް ބުނެ 

ދެްއވާފަިއ މެންނަުށް އަންގަަވއިޤައުމުތަކުން މި ކިޔަނީ. ިމއީ ަޙޤީޤަތަކީ މީގެ. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަުޅގަނޑު 

ފަހުަގއި ދެން  ވުމަުށް މުްސލިމަކަުށް ،ފަހު ގޮަތކަުށް އެ މީހާ އިސްލާމްވުމަުށް އޮތީ ވަކި  ނުވަތަ ދަސްކޮުށްެދއްވާަފއި މި 

ތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތަުށް އެކަްނ ކުރުމަުށް. އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ ސިޔާސީ ވާަހކަތަކާިއ هللا ޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން  ،އްޗެްއ ކަމަުށް މާނަކޮުށްވާހަކަތަކާ މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނީ

އަސްލު ދޭތެރޭގައި ބަޔަކު މީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި  ދީނާ ކުމަކީ އިްސލާމްބޭނުންކުރުމަުށް އޮތް ހަތިޔާރެްއ ކަމަުށް ވާހަކަދެއް 

 އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް ،ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުފެދޭ ގޮތަުށް ވާހަކަެދިވގެންދާނެ ކަމެސުވާލު

ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭނެ.  އޭގެ ހުއްޖަތް، ނަމަ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާކަުމގައި ވަނީ  ދީނާ ބެހޭ

އޮތް. ނަމަވެްސ އެބަ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމަކަުށްމެ ދަލީލު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މޮޅު

ބަެއއް ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރަީސގައި ޮއންނަ ބައެއް އުސޫލުތަުކގެ ތެޭރގައި ދަލީލުތަެކއް ނުހުންނާނެ.  ސީަގއި އޮންނަ؛ޑިމޮކްރަ

ފެންނަން އޮންނަ އުސޫެލއްގެ ަމއްޗަުްށ އެ މީުހން ތަބާވެގެންދާނީ. އެކަމަުކ،  އި އިެރއްަގއި ފެންނަ ހަމަތަކާިއ އެއިެރްއގައެ

 ގެދަލީލުގެ މަްއޗަުށް. ައޅުގަނުޑމެންގެ ފުރަތަމަ އަސްލެއް  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ތަބާވަނީ ަވކި ބާވަތެްއގެ ވަކި ކަންަތއްތަެކއް 

هللا ތީ ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލައޮ ން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެވަަނ އަސްލެއްގެ ގޮތުަގއި މިޤްރުއާއޮތީ ކީރިތި  ގޮތުަގއި މި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުމާޢަުށްޖެހޭ އެބަ ގެ ސުްނނަތް. އެއަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
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ކުރުމުގެ ދުބާވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އިޖުތިހާުށް އަޅުގަނުޑމެން ތަކުރުމަޔާޞްޖެހޭ. ޤިއަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާން އެބަ

ޝަރީޢަތުެގ  އޮތީ އިސްލާމީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކޮުށްަފއި މި ޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މިމައްޗަުށް ތަބާވާން އެބަ

ތް ބަސްފުޅެއް ިމ ތަޢާލާ ވަޙީކުަރއްވާަފއި އޮهللا ނުަގއި މައްޗަުށް ބަލާފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ކީރިތި ޤުރުއާ

ަގއި ިމ ނުގެ ާއޔަތްތަކާ މެދުައޅުަގނޑުމެންނަކަުށް ކީރިތި ޤުރުއާ ސްކުުރމަކަުށް ޖާގަެއއް ނެތް. ބަހު މަޖިލިސް ތެރޭގައި

މިއީ ސިޔާސީ ކަެމކޭ މިހެން  ބުނުމަުށް ޖާގައެްއ  ޖާގައެއް ނެތް. ެއއީ ދީނީ ކަމެކޭ،ސްކުރުމަކަުށް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ބަހު

ވަނީ، އޭނާ ހަމައެކަިނ ދިރި ދުނިޔޭގައި ލަްއވާފައި  ގައި ލަްއވާފައިބަކަުށް ވަނީ އިންސާނާ ދިރިދުނިޔޭނެތް. އެއީ ސަބަ

ޓަކައި ހެއްޔޭ.  ހަދަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ދިރިހުރުމަުށް. ނުވަތަ އޭނަ ަކއިބޮއިއޮތީ އޭނަ ކައިޮބިއއުޅުމަުށް ެއކަނި ހެއްޔޭ

 ރުޖޫޢަެވއްޖެ އިޙަޤީޤަތް އޭގަ  ،އަސްލު ކަްނކަމުގެ، ޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީކަމެއްހޭ މި ދޭތެރެއިން އިްޚތިޔާރުކުރާނީ. އަ ކޮން

ދީނުގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ގޮތް ނޭނގި ތިބެ ދެން  ނުގައި އިސްލާމްރުއާއަުޅގަނުޑމެންނަުށް ކިރިތި ޤު ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

ާކ މެދުގަިއ ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. މިއަދު ެދއްކުންތަކީމާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ވާހަކަކިޔާަފއި ވާހަަކދެއް އޭ ޑިމޮކްރަސީ

ވްކުާރ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރިޒާ  ެވސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް  ،ނަމަ ކަުމގައި ވަނީ  ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މަްއޗަުށް ވާހަކަދަްއކާ

ޮއއްާވ  އިދައުރެްއގަގޮނިޑއެްއގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމު ލިޔަންކިޔަން ުނދަތުމުގެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަރަުށް  މައުމޫން އިންތިޚާބުކޮުށްގެެނއް ނޫން ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮުށްދިނީކީ. ރައީސް އަލްއުސްާތޛު

އެކީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލިޔަންކިޔަން ދަސްޮކުށްދިނުމަުށް މަސައްކަތްކުެރއްވީ ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މީހުން  ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

ުށްގެން އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރްއޖެއަކީ މި ަވގުތު ިލޔަންކިޔަން ދަންނަ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މެދުވެރިކޮ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ކީރިތި ގުރުއާުނގެ ަނއްޞުތަކުން ީސދާ ސާފުކޮުށް ހުންނަ ފެންނަން ހުންނަ ކަންތައްތަާކ ދެކޮޅަުްށ 

ކަމަުށް ހަދަިއގެން، ތިަމންނަ މި ދައްކަނީ ދީނީ ވާަހަކއެއް ނޫން ކަމަުށް ހަދަިއގެން  ވާހަކަދެްއކޭއިުރގަިއ ެއއީ ޑިމޮްކރަސީ

ދައްކަން މަސައްކަތްކުރުަމކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ދައްކާ ާވހަކަތަކާއި، ކުރާ ޢަމަލުތަކާިއ، އެ މީހާ އުޅެމުންދާ ހުރިހާ 

މެުދގައި ވެްސ ސުވާލުއުފެދޭނެ ކަންަތއްތައް.  ތަޢާލާ ބަްއލަވާޮވޑިގެްނވާނެ ކަންަތއްތައް. އެކަމާهللا ގޮތްތަކަީކ 

ސުވާލުއުެފއްދޭނެ ކަންަތއްތައް. އެކަުމގެ ޢަޖުރާިއ ޘަވާާބއި ޢަޒާބު ހުރި ކަންތައްަތކެްއ ެއއީ. އެހެންވީމާ، ެއއަކުން ެއ 

މް ދީން ެއއަުށްވުރެ މީހާ ދެމިގަނެވޭނެ ކަމަުށް މަަސއްކަތްކުރުމަކީ ެއއީ ާޖގަެއއް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިސްލާ

މާ ޑިމްކޮރަޓިކް. ައޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމް ދީނުަގއި ައުޅގަނޑުމެން އުޅެްނވާ ގޮތް އެަބހުރި. ކޮބައިތޯ ދަރަޖަތަކަކީ، 

ކޮބައިތޯ އުޅެްނވީ ގޮަތކީ؛ ިމ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދީން ދޫކޮުށްލާފައިވާ ެއއްެވސް 

ނޑުމެންގެ ހަޔާުތގަިއ ނާންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދީނުަގއި ހުރިހާ އެްއޗެއް އުނަގއްނައިދީފަިއ އެބަހުރި. ކަމެއް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، ައޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަީރޢަތުގެ މަްއޗަުށް ކޮމަން ޯލ 

ން. ލާޒިމެއް ނޫން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެބަހުރި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އިސްކުރާކަުށް މަޖުބޫރެއް ނޫ

ކަމެއްގެ ޙައްލު. އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ނެތް ަޙއްލެއް ލާހިުކކުޅަދާނައެއް ނޫން، ތިމާައކީ މާ މޮޅު މީހެއް ކަމަުށް ހެދިގެްނ 
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ވަނީ މި ބިލުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް އެ ޙައްލު ހޯދައި ދައްކާކަުެށއް ނުކެރޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވެސް، އަންހެނަކަސް، ފިރިހެނަކަސް؛ އަންހެން ބޭކަނބަލަކަސް، ފިރިހެން ބޭކަލަކަސް ޙައްޤުތައް ކަުަށވަރުކުރުުމގަިއ 

 ލިބެން އޮތް ޙައްޤެއް ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ކަުށް އެދުނީ އަުޅގަނޑު ވެސް ދަްއކަން ހުރި ބައެްއ ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވާހަކަތައް ހަމަ ހުރުމާއެކު. އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކޮުށްލަން. މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުވެގެން، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުްށ 

ފުޅުން އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ގޮުތަގއި ބިލު ހުުށަހެޅުްއިވ ފަރާތުން ފާހަގަކޮުށްފައި ިމ އޮތީ، އަންހެން ބޭ

ބާރުވެރިކުުރވުމަުށާއި، އަންހެން ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުރުވުމަުށާިއ، އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް މަޤާމެއް ކަނަޑއެޅުމަުށް. ައޅުގަނޑު 

ވެސް ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް މަންޒަުރތައް ފެނުނު. މީގެ އެތައް ދުވަެހއް، އެަތއް ޒަމާނެްއގެ ކުރިން 

ނޑުދޮުށްތަކާއި ރަުށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި އަްނހެންވެރިން ހިލޭސާބަހަުށް މަންޒަރު، މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ރަުށްރަުށުން ގޮ

މަންޒަރު. ހަމަ ެއގޮތަުށް ޮއޑިޯދނިފަހަރު އެހެލުމުގައި ރަުެށއްަގއި، ާއއްމުކޮުށް ރަުުށގަިއ ދިރިުއޅެނީ ރަުށުަގއި ވަޒަްނވެރިެވ 

ހެން ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ މީގައި ވަރަުށް ބޮޑު. ޮއިޑއެްއ، ދޯންޏެއް އެހެލާ ކަމަުށް ތިބެނީ އަންހެންވެރިން ކަމަުށް ވާތީެވ، އަން

ކުރަނީ ހަަމ މަސައްކަތްެގ ބޭފުޅުންނަކީ ވަުލގައި ހިފަިއ ޮއޑި ެއއްގަމަުށް ލާން  80ނުވަަތ % 75ވަންޏާ ޭއގައި %

އެ ކޮމިޓީ ވެސް  ،މިޓީެއއް ަކނޑައެޅިފައި ކޮ އަންހެނުން ކުރިއަރުވާހިލޭސާބަހަުށް އަންހެންވެރިން. ހަމަ މިގޮތަުށް ރަުށުގައި 

ކުނިކެހުމަުށް ވެްސ  ،ބޮޑަުށް ބަދަލުވެ މީގެ ކުރިން ހަމަ ހިލޭސާބަހުަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ. މިއަދު އެ ވަރަުށް

 ކޮންމެެވސް އަދަދަކަުށް ލާރި ދިނުމާއި މި ކަންކަން ހިނގަމުންދާތީވެ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް

އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި ވެސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅޭ ެއއް ބޭފުޅަކު ރަުށު ކައުންސިލުަގިއ 

ގޮުތގައި ނުވަަތ އާމްދަނީ ލިބޭ މަގެއް ފަހިކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުަގއި މި ބިލުން  ގެހިމެނުމަކީ އެ ބޭފުޅަކަުށް ދެވޭ ވަޒީފާެއއް 

މި ބިލުަގިއ  ،ސް އެކަމަުށް ާތއީދުކުރަން ޭބނުންވާތީ މި ވާހަަކ މި ދެްއެކނީ. ޚާއްޞަކޮުށް ދޭހަވާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ވެ 

 އަންހެނުންެގ ކޮމިީޓގެ ޖަްލސާއެްއ ނުވަތަ ަބއްދަލުވުެމއް ،އޮްތ، މަހެްއގަިއ ހަތަރު ދުވަހު ޖަލްާސއެއް އެބަ ފާހަގަކޮުށްފައި

ގޮތުަގއި މި ބިލުން އެބަ އެނގޭ ރަުށު  ބޫލުކުރާޅުގަނޑު ގަވެސް އަ  ނާޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަުށް. މިއީބޭއްވުމަުށް. މިއަުށް އި

އަންހެނުންނަުށް  ،ކައުންސިުލގެ އަދަދަުށް އަންހެނުން ކޮމިޓީ ވެސް އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަުށް. މީގެން އަޅުގަނޑުމެން މި އެނގެނީ
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ކަން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ނުވަތަ އަންހެންވެރިންނަުށް ނުވަތަ ަވކި ބަޔަކަުށް އާމްދަނީ ލިބޭ މަގެއް މީގެން ފަހިެވގެންދާ

މިޓީ ކުރިން އަންހެނުންގެ ކޮ އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި، މީަގއިބިލަުށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ކަމެއް. ހަމަ މިގޮތަުށް 

ުށް ކުރުމުަގއި ހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ ރަުށުން ވޯޓުލުން. ހަމައެކަނި ރަުށުން ވޯޓުލުން. އޭގެ ބަދަލުގައި ަކއުންސިލުތަކައިންތިޚާބު

އަހަރު ފުރިއްެޖއްޔާ ވޯޓުުލން ޙައްޤުެވގެންވާ އެންމެންެގ  18ނުވަތަ ާއއްމުކޮުށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ އުސޫލުން 

މިއަުްށ ކަނޑައެޅުުމގައި ވޯުޓގައި ެވސް ބައިވެިރވުމަުށް. މިވެްސ  އަުށް،އެބަކުޭރ އަންހެން ކޮމިޓީ މައްޗަުށް މި ލާޒިމް

ގޮތުަގއި ިމއިން ެއްއވެސް  ބޫލުކުރާ ސަބަބު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ ދުކުރާ އެއް އަޅުގަނޑު އިތުރަުށް މިއަުްށ ާތއީ

ބޫލެއް ނުކުރަން. ވަކި މީހަކަުށް ވަކި ކަމެއް ޚާއްަޞކުރެިވގެްނ އަންނަ ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ފަރާތަކަުށް ނިކަމެތިކަމެއް 

ނުުކރަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ  ބޫލެއްގަގައި އަުޅގަނޑު ަވކި މީހަކަުށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމެއް ކަމު  ،ކަމެއް ދިއުމަކީ 

ސިީޓ ފެންވަރުަގިއ  ،ރަުުށ ފެންވަުރގައި ވިޔަސް  ،މީގެން މި ދޭހަވަނީ އަންހެުނންގެ ދައުރު ފުާޅކޮުށް، ރަުށުަގއި ވެސް

މިއަދު އަުޅގަނުޑ  ،ދާތީވެން ނުވަތަ މި ބިލުން ދޭހަވެގެންއުފުލޭނެ މަގެއް މި ބިލުން ފާހަގަވެގެ އަންހެނުންގެ އަޑު ވިޔަސް 

ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ބޫެލއްނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަވެސް ރުހޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް މި ދަން

 .އިޚިލާފުވެގެންދާނެ ެއއްެޗއް ކަމުގަ  އުސޫލުތަކަކީ ދީނާދާ ގަވާިއދާއި ހެދިގެންދާ ގާނޫނަކީ ނުވަތަ ހެދިގެންމި މަޖިލީހުގައި 

ޔަތްކޮުށް ބަލާނެކަން އަޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ބިލެއް ފާސްކުރުމުަގިއ މި ހުރިހާ ކަމަކަުށް ރިޢާ

 ދީނާ  ބޫލުކުރަން. ާޚއްޞަކޮުްށ މިފަދަ ބިލުތަކުަގއި ުނވަތަ މިފަދަ އުސޫލުތަުކަގއި ކަްނކަން ަކނޑައެޅުމުަގއި އިސްލާމްގަ

ނެތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ މި މަޖިލީހަކުން ކަމެއް  ކަެމއް ކުުރމަކަުށް ޚިލާފު އެްއވެސް

ބޫލުކުރަނީ. ކަަމުށް އަޅުގަނޑު ގަ ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ވެސް އިސްލާމް ދީނާ ގެންދެވޭކަުށް. ހަމަަގއިމުކުރިއަުށް 

ދާއިުރގަިއ ލު މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންބި ބޫލުކުރަނީ މިިވޔަކަުނވެސްދޭނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ  އެކަމެއް

ެއންމެ މެންބަރުން ގިނަ އެްއ  މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަ؛އެކު މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް  ކަމާމި އިޚްލާޞްތެރިއަޅުގަނޑުމެން 

 ޚާއްަޞކޮުށް އަުޅގަނޑު ، ގޮުތގައި މިއަުށް ާތއީުދކޮުށް ބޫލުކުރާމަޖިލިސް މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ގަ ޕާޓީ، ޕީ.ޕީ.އެމް

ބިލުަށް ތާއީދުކޮުށް  މި ގަިއވާ އަސްމާ ރަޝީދުމީދުކުރަން ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އަންހެން ބޭފުޅެްއ ކަމުއުއް

 މީދުގަިއ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު...ުއއްކަުމގެ ވޯޓުދެްއވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޅިަފއިވާ ވަގުުތ ހަމަވި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަނޑަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. އެީކގައި އަުޅގަނުޑ މި  ވެސް އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީމަޔާއެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް މެންަބރުން އަދި

ޖެހުނީ.  ގުުތ މިލާ ވަމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަުްށ މެދުަކނޑައިހަމައަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި އާދެވުނީ. އަުޅގަނޑު އ12:30ާ
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ގައި. މި ބިލަުށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ އެދިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބިވ  1:00ގެންދާނީ ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ލާނަން.ންނަވަން. މިހާހިސާބުން މެދުކަނޑައިގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަުށް ހަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން އެހެން ބޭފުޅު

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:31: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް ެމދުކަނޑާލިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔައީ ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  .`

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ  2010/7ަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާ

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއާކވެސް ބިލުގެ މަސައްކަަތިއގެން 

ނުދޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ކުރިއަުށްދާން މި ފަުށަނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކު

 ނަޢީމަުށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7. އާދެ! މިއަދު ާގނޫނު ނަންބަރު `ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަުށް ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ވަރަުށް ތާއީދުކުރާ ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( 

ދަންނަވަން. އެއީ، އަންހެނުންނަުށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، އަދި ބަސްބުނުމުގެ ގޮތުން ވެސް އިތުރު ބާރުވެިރކަމެްއ 

ުށަހަުޅއްަވއިދެްއވި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ލިބިގެންދާ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙު ހު

ޚާއްޞަކޮުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢަުށް ބަލާއިރު ކޮންމެ ރަުށެއްގަިއ ކައުންސިލުތަުކގައި ވެްސ 

ތަކުން އަންހެނުން ބޭފުޅުން ތިއްބެވުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން. އެއީ، ަކއުންސިލު

ހަދާ ގަވާއިދުަތކުގެ ސަބަބުން ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ައންހެނުންނަުށް ވެސް އެބަ އަަސރުތަކެއް ކުރޭ. އެހެންވީމާ، 

އަންހެން ބޭފުޅަކު، ޚާއްޞަޮކުށް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަުށް ަކއުންސިލުތަކުން ޖާގަެއއް ކަުަށވަރުެވއްޖެ ނަމަ، 

ުޑުވންތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ަޙއްލުތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަުށް އަުޅަގނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ެއއީ، އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮ

ވަރަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދަތުރުކުރާއިރުަގއި ރަުށްރަުށުން ވަރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް، ައންހެން ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ 

ުށް އެހާ ބޮޑަުށް ެއކަންކަން ސަާމލުކަމަުށް ނުގެނެވޭ ކަްނކަން. ކަންކަން ހުރޭ. އެހެންނަމަެވސް، ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަ

މިސާލަކަުށް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްރަުށުގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުންގެ ޝަކުާވއެއް މިއީ މަުގ 

ރަުށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ކުނިކާފައި އެ ކަނބަލުންނަުށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ކުޑަކަުމެގ ވާހަކަ. އެއް މަސްދުވަހު މުޅި 
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މަސައްކަުތގައި ުއޅެގެން ެވސް، އެއް މަސްދުވަހަުށް ލިބިދާނެ ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކުރާ މަަސއްކަާތ 

އެކަުީށގެންވާ އުޖޫރަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ ގޮތުން އަސްލު މިފަދަ 

ނުވާ އުޖޫރުތައް ެވްސ އަންހެން ކަނބަލުންނުަށް ލިބިގެންދާ ފަހަރުތައް ވަރަުށް ގިނައިން އެބަދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަުީށގެން

މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަސްުލ ޙައްލުކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ެއއީ، ތަފާތުކުރުމެއް ެނތި ހަމަ އެ މީހަކު އެކުރާ 

ޖެހޭ. އެގޮތުން ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީާސައުށް ކައުންސިލުން ގޮނިޑެއއް މަސައްކަތަކަުށް އެކަުށޭނަ އުޖޫަރއެއް ލިބެން

ކަުށަވަރުްނވެއްޖެ ނަމަ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއޮގތަުށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެްސ 

ތަކަުށް ޙައްެލްއ ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ރަުށްރަުށުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަުށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މަްއސަލަ

 ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި އިޞްލާަޙުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ައއްޑޫ މީދޫފުރުޞަތުއަރުވަނީ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް، ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަުށް ފުރުޞަތު.

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަަމކަުށް ވެސް މި ބިލަުށް ާތއީދުކޮުށްެދްއވައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވއިދެްއވި

އެންމެހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ައދާކުރަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތކުން 

ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަުށް ވިދާޅުވެ މިތާގައި ވާހަކަދެއްެކވި ފިރިެހން މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 

ބިލަކަުށް ވާހަކަދައްކަމުން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއގައި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރު  ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަދި މިފަދަ

ކަނޑިގެންދާ ގޮތަުށް ވާހަކަެދއްެކވީތީެވ ހިތާމަކުރަން. މުޖުތަމަޢުގައި މައްސަލަަތއް ހުްނނާނެ އަންހެނުންގެ ެވސް، 

ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕެްއގެ ޑެޕިއުޓީ  ފިރިހެނުންގެ ވެސް. އެކަަމކު، މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެންިދޔައިމާ

ލީޑަރުގެ މަޤާމުަގއި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުން މި ތަނުގައި އަންހެންެގ ޭގގޭަގއި ގެންގުޭޅ މީހުންނާ ރައްޓެހިވަނީޭއ ކިަޔިއގެން މި 

. އަންހެނުންގެ ެއކަންޏެއް ފާޑުގެ ވާހަކަަތއް ބިލާ ނުގުޭޅ ދެއްކެވީމާ މި އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޫން އިނގޭތޯ ގޭގައި ގެންގުޭޅ މީހުންނާ ރައްޓެހިވަނީ. ފިރިހެނުން ވެސް ރައްޓެހިވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ މި ވާހަކަތަކާ 

ގުުޅވަިއގެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑެްއ ނުދެކެން. ދެން، އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަުކަގއި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލެއް ހުުށަހެޅިފަިއ އޮތީމާ މި ބިލުގެ ބޭނުމެއް  ބައެއް

ނެތް ކަމަުށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަުމން ގެންދެވީމާ، މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ބިލެއް ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ަކ ދެއްެކވުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމަކަުށް ނުވެދާނެ. ދެން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއަރަނީ އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް އެ ވާހަ
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ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރުަގއި ކޮންކަމަކާޯތއޭ މާ ބޮޑަުށް ހާސްވެގެން މި އުެޅނީ، އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކަުށް 

މި  ؛ހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ަރއީަސކީ ވެސް ހަމަ ހުރިހާގޮނިޑއެއް ރިާޒވްކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަން

ގެން ހޮވާ ބޭފުެޅއް. އި ޓުލާ ހުރިހާ އެންމެން ހަމަ ވޯޓުލައިޞްލާޙުަގއި އޮތް ގޮތުން ވިްއޔާ ހުރިހާ ކައުންސިލަުށް ެވްސ ވޯ

ވެްސ ތަކަުށް އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބުކުރާ ީމހަކު ގޮނިޑއެްއަގއި ބައިންާދ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެްއގޮ

ގެްނ އިއްވަ . އެހެންވީމާ، މާނަ އޮޅުއްަވއިލަ ސާބަހަުށް މީހަކަުށް ގޮނޑިއެއް ދޭ ވާހަކަެއއް ނޫންުނވަތަ ހިލޭ އިއްޔަންކޮުށްފަޢަ

. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަުށް ނުވޭއެ ވާހަކަ އެގޮތަުށް ެދއްެކވީ

އަންހެން ބޭފުޅުން. ހައިކޯުޓގައި އިންނަވަނީ އެންމެ  7ތެރޭަގއި ިތއްބަވަނީ ެއންމެ ބޭ އިރުަގއި ޭއގެފަނޑިޔާރުން ތި 185

ގަނެެވެގން އެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަލް އި ނާގެ އެަތްއ ޙައްޤުތަކެއް ނިުގޅަކަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް. އިންަނވާއިުރގައި އެ

ލިބޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅީމާ މިހާތާކަުށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް ހުުށަހެޅީމާ މިހާތާކަުށް ޖަވާބެްއ ނު

ޮގސް މިހާތާކަުށް ޖަވާބެއް ނުލިބުނުތާ އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުޮކުށް އްސަސާ ކޮމިޓީއަުށް ހުުށަހެޅިގެންމަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއަ

ްނނުންގެ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަަކ އެދިގެން ވެސް އަދިެވސް ޮކމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް ވެސް ނުބޭއްވޭ. އެހެންވީމާ، އަހެ

ެއކްޝަނަކާ  ،ިވޔަސް ަކމުގައި ގައި ކިތަންމެ ރީތިކޮުށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވިޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރގައި މިތާއަ

ނުކުރެވިދާކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން،  އިމާކުަރންޖެހޭ ހިސާބަުށް ދިޔަ ކަމެއް އިމާ،ހަމައަުށް ދިޔަ

އިްނތިޚާބަުށް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ދާ ވާހަކަ. ހަމަ އެލް.ޖީ.އޭއިްނ  ބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ދެއްެކވިއެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

ތައް އިންތިޚާބުކުރަން ިވޔަސް އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީ ވިޔަްސ، އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބޭްއވި ކަމުގައި  ބޭއްވި ކަމުަގއި

އޮތް ގޮތުން. ހަމަ އެ އިންތިޚާބަކީ އެކަމަުށް ފައިސާ ޚަރަދުވެގެްނދާ އިންތިޚާބެއް. އެހެންވީމާ، ވެސް ގާނޫނު މިހާރު އެބަޖެހޭ

ލޯކަލް  ލިޔާ ސަބަބަކީ އެއީ، ބު ބާއްވަްނވާނީ މި ގާނޫނުގައި މިއަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނޭ މި އިންތިޚާ

ީކ ކޮމިޓީގެ ަރއީސަ ައންހެނުންގެ، އި ވެފަ ން ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަުށްކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާއިރުަގއި އެ ދެ އިންތިޚާބު ވެސް ބޭއްިވގެންދާންޖެހެނީ  ލޯކަލް ކައުންސިލެްއގެ މެންބަރަކަުށް

މަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެއްޮކުށް ބޭއްވުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ެބލުމުގެ ދަުށުން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ދެ އިންތިޚާބު 

ކަެމއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ިވއްޔާ އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީގެ އިންތިޚާބު އަންނަނީ  ެވގެންދާނެޚަރަދު ކުޑަ

ރަުށެއްަގިއ ގެން ހުރިހާ އި ފޮުށި ބަހައްޓަެވސް ހަމަ ވޯޓުައނެއްކާ .ެރއްަގއި ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކާމުޅިން އެހެން ދުވަސްވަ

ންދާ ެވގެ ހަމަ އެ އިންތިޚާބެއް އެބަ ާބްއވާ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މި ހުުށަހެޅުނު ހުުށަހެޅުމުގެ ދަުށުން ޙަޤީޤަތަކީ އިންތިޚާބަުށް

އިލެކްޝަންްސ  ެވގެންދާނެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ެއއީ،ޚަރަދު ވެސް މާ ބޮޑަުށް ކުޑަ 

ލޯކަލް ަކއިންސިލުެގ އިންިތޚާބަުށް ވެސް ތަްއޔާރުކުރާެނ  ،ވެފައި  ވެސް ބަަލހައްޓަމުންދާ އެްއޗަކަުށްކޮމިޝަނުން އަބަދު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން،  ވެގެންދާނީ ކަުށްއައިުތރު ފަސޭހަ އީެއގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ވެސް މި ،ވާީތވެ އެްއޗަކަުށް

މަނިކު ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުްއވަރީ ާދއިރާ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ
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ދަންނަވާލަން  އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓތަކަުށް އުޖޫރައެއް ދިނުމުގެ ާވހަކައާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދެްއެކވި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ،ވިދާޅުވި 

ކުން ންގެ ކޮމިޓީތަނުވަީނ އަންހެވެސް ަގާވއިދެްއގެ ތެރޭން ެއކަން ކުރަުމންދާ ވާހަކަ. ދެން، ވިދާޅު މިހާރު ،ބޭނުންވަނީ

ތަނުން ގެން އެއި ލަ ވެލްުތގެ ގޮތުަގއި ބަލަހައްޓަގެން އެ ބޭުފޅުންގެ އަިމއްއި ލަ އެއަުށް ަފއިސާ ިއ،އެަކއުންޓުތަކެއް ބަލަަހއްޓަ

ވެސް އިތުރު އުނދަގޫަތކެއް ެވގެންދާ ވާހަކަ. މިހާރު ވެސް ހަމަ ާގނޫނުގައި އޮންނާނެ އިނގޭޯތ ކަންކަން ކުރީމާ އަެނއްކާ 

 އި. އެަކމަކު، އެކަންކަން ކުރުމުގަ ގެން ބެލެހެއްޓޭނެ ވާހަކައިއަމިއްލައަުށް ެއކައުންޓުަތއް ހަދަ ުށް ހަމަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކައަ

ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަެކއް މިހާރު މި ގެނެވުނީ. އެހެންީވމާ، ގާނޫނުަގއި އޮތް އެްއޗަުށް 

އި ދައްަކާވއިރުގަ ގެންނޭ ދާނީ. ެއހެން ވާހަކަފުޅުމި އިތުރު ުއނދަގުލަކަުށްވެ  ،މި ވިދާޅުވަނީ  ވިދާޅުނުވެ ވެސް ރަނގަޅަުށް 

ވެސް ހަމަ އެ އެކައުންޓުތަަކކީ ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް ގާނޫނީ ހަމަ ހުޅުވަން ބާރުދެވިފައިާވ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ މިހާރު

ކަންތައްތަކާ ޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ވަނަ  17ނޫނުއަސާސީގެ ޤާގޮތުގެ ވާހަކަ ަދއްކަން. ދެން،  ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް އެނިގގެން މިކަންކަން އޮތް  ،ވަރަުށް ބޮޑަުށް

. ެއކަމަކު، ުމޖުތަމަޢުގައި ެއއް ހަމައަކަުްށ ކުރާތީއޭ ިކޔާފަތަާފތު ވާ ވާހަކަ ބަެއއް ބޭފުޅުން ދެއްކިޚިލާފު  މާއްދާގެ )ހ( އާ

އް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ތަފާތުކުރުމެ 17ކުރުވުމުަގއި އެީއކީ،  ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ކަންކަން މީހުން ގެނައުމަުށް

ސިޔާސީ  !ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބައޮތް. ނިކަން 17 ބެލެވޭނެ ވާހަކަކަމަުށް ނު

.ޕީ އަިދ ައދާލަތު ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޭއ، އެމް.ޑީ ،ލާއިރުއިންސިލުތަުކގެ ެމންބަރުންނަުށް ބަލަޕާޓީތަކުގެ ކައު

 22ތެރޭން އެންމެ ވާއިުރގައި އޭގެ މެންބަރުން ކަމަުށް 201ލަ ކައުްނސިލު މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުޅި ޖުމު

މެންބަުރންނަކީ ފިރިހެން މެންބަރުން.  80ލާއިރުަގއި އިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ބަލަފުޅުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ. ދެބޭ

ފިރިހެން ބޭފުޅުން  1034ާލއިރުަގއި އިމި ތިބެނީ. ކައުންސިލުތަކަުށް ބަލަމެންބަރުން ައންހެނުންނަުށް  ސްފައެންމެ 

އަންހެން  ންތިލާިއރުގައި އެންމެ އިއްބަވަނީ. މިނިސްޓަރުންނަުށް ބަލަން މި ތިައންހެން ބޭފުޅު 61ތިއްބަާވއިރުަގއި އެންމެ 

މަތީ  ،މުތަކަުށްޤާގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ މި މަމިނިސްޓަރުން މި ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ސާފުޮކުށް އަޅު 

ްއކަތްތަެކއް ކުރަން ާޚއްޞަ މަސަ މުތަކަުށް އަންހެނުން ިއތުރުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންޤާޑިސިޝަން މޭިކން މަ ،މުތަކަުށްޤާމަ

ގަރީަގއި އަންހެނުންނާިއ ސަޕޯިޓން ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ކެޓެލާއިރުަގއި އިކަން. ސިވިލް ސަރިވސަުށް ބަލައެބަޖެހޭ

 58ލާއިުރަގއި %އިމެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްަތކަުށް ބަލަ މި ތިބެނީ. ހަމަހަމަކޮުށް 50، %50ފިރިހެނުންނާ ހަމަ %

ުާށިއ ޒިންމާދާރު ވެރިންނުަށް ްސއަހެނުން. އެކަމަކު، އެްގެޒކްޓިވް ސަރވިސަފިރި  42% ،އަންހެނުން

ސަރވިްސެގ  . އެހެންވީމާ، ިސވިލ34ް، %31ފިރިހެނުން. އަންހެނުން މި ތިބެނީ % 66، %69ލާއިުރގައި %އިބަލަ

ހެންވީމާ، ުށް. އެކަމަ ލާއިރުަގއި މި ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމަ މި ހަމަހަމަކަން ނޯންނައިމުތަކަުށް ބަލަޤާންމެ މަތީ މަވެސް އެ

ކަން އަޅުގަނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިްސެގ ތިބޭ ރިހެނުންނާ ހަމަހަމަކޮުށްމުތަކުަގއި އަންހެނުންނާއި ފިޤާފަސޭހައިން ވަދެވޭ މަ

 ،މުތަކަުށްޤާނުހުންނާތީ. އެކަމަުކ، މަތީ މަ މުތަކަުށް ދިއުމުގައި ދަތިަތކެއްޤާފާހަގަކުަރންޖެހޭ. އެއީ، އެ މަ ތެރޭގައި ވެސް އެބަ
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ިސޔާސަތު ކަނަޑއަޅާ ހިސާބުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ؛ ގައިޑިިސޝަން މޭކިން ހިސާބު ،މުތަކަުށްޤާޔާސީ މަސި

ޤައުމުތަުކަގއި ވަނީ. ުދނިޔޭގެ އެހެން  ވެސް ސަބަުބތަކަކާ ހުރެ އެކަން މިކޮންމެފުޅުންގެ ހިއްސާ ަވރަުށް ކުޑަ. އަންހެން ބޭ

ކަންކަން މި ކުރަނީ އެހެން އެކަން އޮންނާީތވެ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  މި އި ޅަެއއްޗެހި ކަނަޑއަ ވެސް ކޯޓާތަކަކާ 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގާނޫނަަކުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ވެސް މި ހަމަހަމަކަން ގެނެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރަްނ 

ވަންޏާ  ކަމަުށް ފިއިފިރިހެން ބޭފުޅުން ުކރިމަތިލައްވަ 5އެބަޖެހޭ. ގިނަ ފަހަރު ަކއުްނސިލުތަކަުށް ކުރިމަތިލާއިުރގަިއ ވެސް 

ފިރިހެނުންނާ ވާދަކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުަގއި  5. އެ ންނަނީ ކުރިމަތިލާން ނުކުރެވިފައަންހެން ބޭފުޅަކަުށް ހު

 ؛މާލީ ގޮތުން ވެސް ެއވަަރުށް ތަނަވަސްކަން ނުހުންނާތީވެ. އެކަމަކު، އެއް ގޮނޑި ، ޝަލީ ވެސް ެއވަރަުށް ންފައިނޭ

ގޮުތގައި ިރޒާްވކުެރވިފައި ިއނީމާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެއް ގޮނޑިއަކީ ކައުންސިުލގެ ގޮނޑިެއއް 

އެންމެ ގިަނއިން ވޯޓު ޯހއްދަވާ ބޭފުޅަކަުށް ކައުންސިުލަގއި އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ  ،ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަުށް އެނޭގނެ

ކަން. ވަރަުށް ބާރަުށް އެބަ ވިދާުޅވޭ ުށްގެން އަންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނޫންން ފިރިހެން ބޭފުޅަކާ ވާދަކޮއޮތްކަން. ެއއީީކ، ކޮންމެހެ

އަްނހެން ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްޭބ ާވދަކޮުށްގެން އައިްސ ފިރެހެން  5ތަނުގައި ވެްސ ހަމަ  މި ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް

އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.  5 ؛ން ބޭފުޅުންިފރިހެ 80ލާއިރުަގއި އިނާ. އެކަމަކު، އަުޅގަނޑުމެން ބަލަބޭފުޅުން

ވަންޏާ ވާދަކުރާ ހިސާބުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނެ  އެހެންވީމާ، ވާދަކުރުުމގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަުށް

ރައީސް. ވާދަކުެރްއވިއިުރ ނޫނޭ ނޫންތޯ އިއްޒަތްެތރި ތަން ވެްސ. އެކަަމކު، ެއހެނެއް އެްއވަރަކަުށް ބޭފުޅުން ވާދަކުެރއްވި

ންނަނީ ވާ ގޮަތކީ ގިނަ ފަހަރު ހަމަ މާލީ ގޮތުން ވެސް ނުހުއީ . އެ އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވީވެސް މަދު އަދަެދއްގެ 

މުތަކުަށް ޤާންވީާމ، އަންހެނުން މި މަ. އެހެއިތުރުން ވެސް އެތައް ބައިވަރު ކަްނތައްތަކެއް އެބަހުރޭއެ ފުދުންތެރިކަން. މީގެ

މުތަކަުށް ދިއުމަުށް ސްޓެޕިން ޤާއެއަުްށވުރެ މަތީ މަ ،ިދނުމަުށާއިއިންނަުށް އެ އެކްސްޕީިރއަންސް ހޯދައެ ބޭފުޅު ،މަުށާއި އުނަގެ

ރިހާ ބޭފުޅުން މަރުޙަލާއެއް މީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑގެ އެދުމަކީ ހު ނޑުމެންނަުށް ބޭނުންކުރެވިދާނެސްޓޯނެއް ގޮތަުށް ައޅުގަ

ރިއެރުވުމަުްށ ޕާޓީގެ ރުިޅވެރިކަުމން އެއްކިާބވެގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަންހެނުން ކު ،ްއކިބާެވގެންބުން އެޞަވެސް ޒާތީ ތަޢައް

 ދެްއވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޓަކައި މިއަުށް ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  .މުނީހިސާބުން ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިހާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ) 2010/7މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުަށހަޅުއްވާަފއިާވ ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ެގ 7 ރުޙަލާ ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމުސްގެ މަހުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަ ުށް( އައުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

އޮންނާނެ. މި  ންއިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަުށް އެހުވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލަ ުށުންދަ
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ގެން ކުރިއަުށްދާނީ ވޯުޓގެ ައއި ަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ 1:30ލާނަން. ދެން، އިހިސާބުން އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑަ

 މަރުޙަލާގައި. 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  13:14: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަރައީސް  މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،7 ންދަން ަކމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެ. الم عليكمالس  

ފުރުޞަތުގައި  މި )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ެދއްވުމަުށް އިދާރީއިއެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވަ ވޯޓަުށް

 ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިުށް ައއި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ކަކޮމިޓީއަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  ދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓައުށް ކުރެންދޫމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ލިއެދިވަޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން هللا ޢަބްދު

ޕާޓީތަކުގެ  ހިމެނޭ ސިޔާސީ އިން މަޖިލީހުގަގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި  107ުދެގ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

 ،ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން 2016 މާރިޗު 9އަކުން ނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުން ލިޕާ

 ރަން.ކުން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107 ދުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި 

ވޯޓަުްށ އަރުވަން. ފުޅުކޮުށްުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަކޮރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކުިއއްޒަތްތެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދި ) 2010/7ނޫނު ގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިނާ އާދަމް ރޮޒަ އްޒަތްެތރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ  އަްއޑޫ މީދޫ

 މެދު  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ުްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ( އަނޫނުގާލާމަރުކަީޒ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ދާއިރާތައް 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިނާ އާދަމް ރޮޒައިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 36ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ނުފެންނ24ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  ވަކި ގޮތަކަުށް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިާދއިރާގެ  ައއްޑޫ މީދޫއެހެންކަމުން،  .60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60އަދަދު؛ 

ހިންގުމުެގ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާ ) 2010/7ނު ނޫގާ ،ހުުށަހަޅުްއވާފައިވާ  އިނާ އާދަމްރޮޒަ

ހިސާބުން  ގުިޅގެން މި ހެއް ނުވި. މިގޮތަުށް ފާސްނުވުމާގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާުށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާ

 ލުވީ. ތިމި ބިލު ބާ

 

 ނިންމުން 
 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މާރިޗު  15ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެބޮޑަުށް ޝުކުރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް

 .އި ގ9:00ަވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2016
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




