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 އަށް  11:11ން  10:30 ގުތުކޮޅު: ވަ ހުސް 
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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ޖި މަ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ކަނޑިތީމު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،ެމންބަރުން  51އިންޓަވަލަށްފަހު  ، މެންބަރުން  56އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 76ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ރުމައްޗަންޮގޅި އުތު

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުލްރަޙީމް هللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެ 

 ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  ދޫހަނިމާ 



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ކަނޑިތީމު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ޝާދުރަތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  ކާށިދޫ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ރާހީމްބްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދު ޙަމްޒާމަބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުބިނކި 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް އިވިލިނިގލި ދާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 އްޠަލިބްހީމް މުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

  

  ސަމީރު ދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  



 VI 

 - : ށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا އިންޓަވަލަށްފަހު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދު ނާޝިޒް،  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަ ،މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް

ބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ހިަތދޫ  ޔާމީން، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާ އުތުރު  ގަލޮޅު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  ރަޝީދު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުމެދު  ޢީވާ  މެންބަރު  هللا، ގެ 

މައްޗަން ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންބަރު  ގޮމައްޗަންގޮޅި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ޅި 

ޝީދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ނައިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

މާމި މެންބަރު ޢަބްދުގިަތސްމީން ޢަލީ،  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ  މެންބަރު ރުޤިއްޔާ  ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ  މެންބަރު ޤާސިމް  ދާއިރާގެ  ޝާހިދު،  هللا ލި 

ލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު،  

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ރާމިޒް،  ޖަލްސާއިން  هللا މުޙަންމަދު  ފަހުމީ  އަލްޙާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު،  މަސީޙު 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ  هللا، ދުބް* ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަ

މުޙަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މަޑުއްވަރި  ޝީދު،  ނަމަދު  މެންބަރު 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ބަރު ވިސާމް ޢަލީ،ންދާއިރާގެ މެ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު،  ނިލަންދޫ ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،هللا ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ    މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،

މެން ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  ޢަބްދުބަމެންބަރު  ޖަލްސާގައި هللا ރު  ފަހުމީ  އަލްޙާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު،  މަސީޙު 

ޔާމީން، އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ  هللا އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ހިރު އާދަމް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މެންބަރު ޒާ
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާނަންބަރު:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާއޮކްޓޯބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ. ދުޢ 

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާًينާًصحبوާآنوާًعهىާهللاާرسٌلާعهىާًانسالوާًانصالةާهللާانرحٍى، انحًدާانرحًنާهللاާبسى
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.ًااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.20ާތިއްބެވީާ އަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/4/ނަންަބރަކީާއޖމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާާ-5.3

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާެއޖެންޑ ާއައިޓަްމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.5.4ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-5.4

ާ

. .ްއެންގުނ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް 6ާާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ާއެްނގުން. ާއަންގ  ާރިޔ ސަތުން ާޭބްއވުމަްށާއޮތް ާބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަުކގެ

ނުޑާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ަގިއ52ާާ>;ގައި.3ާާގައިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮަޓރ52ާާި>;ހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތްާއަުޅގަ

ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާކުޑަ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮޓަރ52ާާި>;ގައި.4ާާމުޅި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާއ އްމު 37ާ>33ަގއި.5ާާގައި

ާާގައި ާކޮޓަރި ާސަްބާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީ،ާކޮމިީޓ37ާާ>33ަގއި.3ާާއިޖުތިމ ޢީ ާަސލ މަތުގެ ާަޤއުމީ ގައި
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ާ 4ާާކޮޓަރި 37ާާ>33ގަިއ. ާކޮޓަރި ާޮކމިޓީ ާކޮމިީޓ، ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ 5ާާަގިއ ާކޮމިޓީ،67ާާ>4ގައި. ާޕެޓިޝަން ގައި

ގައި.3ާާކަންތައްތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާގައިާމިނިވަންާމުއައްަސސ ތަުކގ22ާެ>6ގައި.4ާާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ާދެތިންާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާރިޔ ސަތުން ނޑު ާައޅުގަ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާކުރިޔަށް ާމަސައްކަތ އިގެން މަޖިލީހުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ސްކުރައްވ  ާމަޖިލީހުން ާއެްއކަމަީކ ާއެަބއޮތް. ާދަށުނ3ާާް;ވ ހަކަެއއް ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބަެއްއާ ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާބައެއް ާފޮނުވުނު ާއަރިހަްށ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކުރެއްވުމަށް ތަސްދީޤު

ާޚިދުމަތްތަކ ިއާ ާސަލ މަތީ ާއ ިއ ާަމއްސަލަ ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާވިސްނުމަށް ާައލުން ާބިލު ާއުވ ލުުމގެ މ އްދ ތައް

ާޚ ޒި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެންގުންަތކ ިއާބެހޭ ާއަންގ  ާބ ރުތަަކށް ާސަލ މަތީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ރުވުމަށް

ާނިންމަަވިއާ ާގޮތެއް ާައށް ާމައްސަލަ ާޚ ޒިުރެވވަަޑއިނުގަންަނވ  ާބައްދަލުވުންަތކަށް ާކޮމިޓީގެ ާމަތިން އެްއގޮތްވ ގޮުތގެ

ާ ާރިޕޯޓު ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާއެކޮމިޓީން ާއެދި 34ާާދެއްވުމަށް ާއ4232ާަޮއކްޓޫބަރ ާއޮންަނާވ  ާދުވަހު ންގ ރަ

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ާއަދި ާގަސްތުކުރަން. ާކުރަން ާއެޖެންޑ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށް ާޖަލްސ  މަޖިލީހުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާރުހުންާާ;34ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިުތންގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮތުަގިއާާހޯއްދެވުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަވޒީރުންގެ ފޮނުއްވ ފައިވ 

ާދިރ ސ ާ ާކޮމިޓީން ާބަލ  ާމިްނަވރު ާއަދ ކުރ  ާަމސްއޫލިްއޔަތު ާނަންފުޅުތައްާސަރުކ ރު ާބޭފުޅުްނގެ ޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއިވ 

ާ ާރިޕޯުޓ ާނިންމެވިގޮުތގެ ާޖަލ4232ާްއޮކްޓޫބަރ35ާާކުރަްއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނަ ާދުވަހު ާބުދަ ާއެޖެންޑ ާވ  ާއަށް ސ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާއެޖެންޑ  ާިމއަދުެގ ާހަމަެއއ ިއއެކު ާއަދި ާަގސްދުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާވެްސ ކުރަން

ާރިޕޯޓުާ ާގޮުތގެ ާނިންމަވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާމަްއސަލައިަގއި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެޖެންޑ ގަިއވ ނެ ޝ އިރުކުިރއިރު

ާރިޕޯޓުާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާކޮމިޓީްނާހިމަނ ފައި. ާއިތުރަްށ ާކަންތަްއތައް ާޕްޮރސީޖަރަލް ާބައެއް ާމަްއސަލަިއގަިއ ގެ

ާއެކަްނާ ާމިހ ރުވ ނީ. ާއެިދފައި ާކޮމިީޓގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮށްެދއްވުަމށް ާިމއަދު ާއެކަން ާފެންނ ތީ ާވަަޑއިގަތުމަށް ވިސްނ 

 ނޑުާހިމަނަންާގަސްތުކުރަން.މިއަދުާކޮށްދެއްވ ާނިންމަަވއިިފނަމަާމ ދަމ ގެާއެޖެންޑ ގައިާެވސްާއެާރިޕޯޓުާއަުޅގަ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާމިއަދަުކ7ާާއަޅުަގނޑު ާދަށުން ާައއިޓަމްގެ ާއެޖެންޑ  ާމި ާސުވ ލު. އަްށ.

 މަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ކަންކަން..ާމަޖިލީހުގެާރ8ާަާ  އީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 
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ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާައއިޓަމް ާމިއަދަކ8ާާުއެޖެންޑ  ާދަށުން ާައިއޓަމްގެ ާމިއެޖެންޑ  ާކަންކަން. ާހުށަަހޅ  ާމޭޒުން ާރައީްސގެ މަޖިީލހުގެ

 މަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

 ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރ9ާުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް 9ާާއެޖެންޑ  ާމިއަދުާމަޖިލީހަށް ާދަށުންވެސް ާއައިަޓމްގެ ާމިއެޖެންޑ  ާޤަރ ރު. ާބިލ އި ާކުރަންޖެހޭ ތަޢ ރަފު

 މަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.:ާ  .ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަިއޓަމް ާާ:އެޖެންޑ  ާކުެށއް ާބިެލއްގެ ާކުރެވިފައިވ  ާތަޢ ރަފު ާއައިޓަމްެގާކުރިްނ ާމިއެޖެންޑ  ާކުުރން. އިޞްލ ޙު

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާމިއަދަކުާމަސަްއަކތެއްާނެތް.ާދެން ާބިލެްއެގާާ:ދަށުންވެސް ާކުރެވިފަިއވ  ާތަޢ ރަފު ކުރިން

 ކުށެއްާިއޞްލ ޙުާކުރުން.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާިމއަދުވެސްާއެަފދަާކަމެއްާނެތް.

ާ

 އިބްތިދ ޢީާބަހުސް..ާ;

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

;.3-ާާ ާއައިޓަމް ާާ;އެޖެންޑ  ާބަހުސް ާތަޢ ރަފުކުރ 3ާާއިބުތިދ ޢީ ާދުވަހަކުެވސް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގަިޑިއރަށް

ާ ާއޮތީ ާދަށުން ާމިއައިޓަމްގެ ާމިއަދު ާމީ. ާކިޔުންާާގެވެށިމަސައްކަތެއް ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާބިލު. ާހުއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ާ ާއޮަގސްާާ;4އިްއވަވ ަފިއވަނީ 4232ާ4ާާޓް ާދައުުރެގ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަީނ57ާާވަނަ ާބިލު ާިމ ާޖަލްސ ގައި. ވަނަ

ާއަށްާ ާޕޯޑިއަމް ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާއ ދަމް. ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ

ާމައްާ ާބެހޭ ާނިޒ މ އި ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް ާބިލު ާދ އިރ ެގާވަަޑއިގެން ާވިލުފުށީ ަސލައެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު.

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާަގވ އިުދގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް ާަރއީްސ64ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނަގަނީ. ާމައްސަަލއެއް ާނިޒ މީ ާދަށުން ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާފ ހަ ާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީްނާދެންމެ ާވ ހަކަ.ާހަމަެއއ ިއއެުކާވިދ ުޅެވއްޖެ ާގެންނެވި ާބަދަެލއް ާއަށް ާއެެޖންޑ  ގަކުރަްއވައިފި

ާއެކޮމިީޓަގިއާ ާހުރިާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނަޑކީ ާމައްސަލަތަކެއް ާރިޕޯޓަކ އިާޕްރޮސީޖަރަލް ާފޮނުވި ނިންމ ފައި

ާއޮޑިޓަ ާތިިވދ ޅުވ  ާމެންބަރަކަށްވ ތީވެ ާޮއީތާހިމެނޭ ާމައްސަލައެއްތޯ ާޕްރޮސީޖަރަލް ާކޮން ާއ އި ާމައްސަލަ ރާޖެނެރަލްގެ

ާނިންމިާ ާއެކޮމިޓީން ާއަދި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާައުޅގަ ާސ ފުކޮށްދެްއވަން. ާވެއްޖެ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި އެކަން

ާކޮ ާމަސަްއކަތް ާނޯންނ ނެ. ާަމއްސަލަެއއް ާއެއްވެސް ާޕްރޮސީޖަރަލް ާނޯންނ ނެ ާޭއގައި ާފެށުމުެގާނިންމުމުގައި މިޓީަގއި

ާތިހެްނާ ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންީވމަ،ާރިޔ ސަތުން ާސ ފުކޮްށާލިޔެފައި ާވަރަށް ާޔައުމިްއޔ ަގއި ާގޮތް ާކަންހިނގ ިދޔަ ކުރީަގއި

ވިދ ޅުވީމަާމ ިލއްޔަތުާކޮމިޓީންާކުރ ާކަންަތއްތަކަީކާެއއީާމިަމޖިލީހުގެާަގވ އިދ އިާޤ ނޫނ އިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާ

ާކަންތައް ާއެބަޮއްތާޚިލ ފަށް ާޖ ގަ ާބަލައިގަތުުމގެ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާއަދި ާދެކެ ާމީހުން ާގޮުތަގއި ާތަނެއްގެ ާކުރ  ތައް

ާބޭނުްނާ ާބަޔަކު ާވަކި ާވިދ ޅުވަންެޖހޭނެ. ާމައްސަަލއެއް ާއެހެންވީމަ،ާދިމ ވި ާވިދ ޅުވީމަ. ާިތގޮތަްށ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާައިއްއސި ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާކޮމިީޓައކުން ާއެްއވެސް ާކަމަށްާާނުވ ކަމެއް ާމައްސަލައެއް ާޕްރޮސީަޖރަލް ކަމަށްވެއްިޖއްޔ 

ާކުރަްއވަްނވ ެނާ ާރިޔ ސަތުން ާއެީއ ާފޮނުއްވުމަކީ ާކޮމިޓީތަކަށް ާގޮތަށް ާބެލޭ ާަމއްސަލަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ހަދައި

ނޑުާނުެދކެން.ާ ާކަމެއްކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުގަީތާ ާސ ފުެވވަަޑއި ާރަނަގޅަްށ ާެއއްެޗއް ާެދންނެވުނު ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާމައްަސލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ އި އ ދެ،

ާމައްސަލައެްއަގިއާ ާޕްރޮސީޖަރަލް ާނުދަންނަވަން. ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަކަށް ާއޮތް ާމައްސަލަެއއް ާޕްރޮސީޖަރަލް ކަންނޭނގެ.

ާތަޅުމުގަ ާމަޖިލީހުގެ ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާއުފެދިދ ނެ ާއެކަަމްށާސުވ ލު ާބަދަލުގައި ާހޭދަކުުރމުގެ ާަވގުތުތައް ާއެކަމަށް އި

ާރިޔ ސަުތްނާ ާކޮމިީޓގެ ާއެހެންވީމަ، ާމަޝްވަރ ކޮށްފައި. ާބެހޭގޮުތން ާއެކަމ އި ާވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާރިޔ ސަތުަގއި ކޮމިޓީގެ

ނ ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުީވމަ ާއެއްޗެއް ާކުރުމަށްފަހު ާމަޝްވަރ  ާކޮމިޓީގައި ާޮގތުން ާެއކަމ އިބެހޭ ާއިތުރަްށާއަޅުަގނޑަށް ޑު

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުލުސްދޫ ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާބެޭހގޮތުން އެކަމ އި

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާމައްސަލަެއއް. ާބެހޭ ާނިޒ މ އި ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއ ދަމަށް ރޮޒައިނ 

ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާނިޒ މީާ ާއޮންނަގޮތުން ާއެނގިަފިއ ާަގވ އިދު ާމަޖިލިސްގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެާނިޒ މީާަމއްސަ ާއެެދންޖެހޭާވަކިާއުސޫލެްއާޮއވޭ.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް ާއަްށާމައްސަލައަކަްށާއެދުމުަގއި ލަ

ާއެދުނުާފަރ ތުންާއެދިވަަޑއިގަީތާމަޖިލިސްގެާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވީތީ..ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަވ އިދުަގިއވ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނ ނީ ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާރިޔ ސަތު ާކުރަމުންާގޮތުގެމަތިން ާކަންތައްތައް ާރިޔ ސަުތން ާއެގޮތުގެމަތިން ާގެންދިުއން. ާކުރަމުން ާަކންތައްތައް ން

ނުޑާތުލުްސދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބިލ ިއގެންާ މިގެންދަނީ.ާއަުޅގަ

ާކުރިޔަށްާަވޑަިއގަތުމަށް.ާ

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ 

ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެމެދުގައިާާެގވެށިޝުކުރިއްޔ  ާދެމަފިރިންގެ ާައީކ ާަވޔަލެންސް ާޑޮމެސްޓިކް ާުނވަތަ އަނިޔ 

ާެއއްާ ާުނވަތަ ާދެމެދުގައި ާދެމީހެއްެގ ާއ އިލ ެއއްެގ ާއެއް ާނުވަަތ ާދެމެދުަގއި ާދެމީހެއްގެ ާވަރިކޮށްަފއިވ  ާއިނދެ ނުވަތަ

ުއޅޭާދެމީހެްއގެާދެމެދުަގއިާހިނގ ާއަިނޔ ެގާޢަމަލެއްާނުވަަތާޢަމަލުތަކެއް.ާެއއީާައޅުަގނޑުމެންާިމާގޭބީސީެއްއގެާދިރި

ާ ާުއޅޭ ާަކއިވެނިކޮްށގެން ާމީ ާގޮތަކީ. ާތަޢ ރަފުކޮށްދީފަިއވ  ާކަުމަގިއ4ާާބިލުގައި ާއަނިޔ ކުރުން ާއަނެަކަކށް ާއެަކކު މީހަކު

ާއަިނޔ ކުރުންާ ާދަރިއަކަށް ާބެލެނިވެިރައކު ާވެދ ނެ. ާމުސްކުޅިާާވެސް ާދަރިން ާއަދި ާވެދ ނެ. ާވެސް ކަމުގައި

ާިދވެިހާ ާެއއްފަދައިން ާމުޖުތަމަޢުތަކެކޭ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމީ ާވެދ ނެ. ާވެސް ާކަމުގައި ާއަނިޔ ކުުރން މައިންބަފައިންނަށް

ާނަމަވެސް،ާ ާޖެހޭނީ. ާމިގޮތަށް ާޤަބޫލުކުރަން ާމިކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާހިނގަމުންދ  ާވެސް މުޖުތަމަޢުގައި

ާެއްއާ ާބެލިކަމުގަިއވިޔަސް ާނަޒަރަކުްނ ާޙައްޤުތަުކގެ ާއިްނސ ނީ ާބެލިކަމުގަިއިވޔަސް ާނަޒަަރކުން ާޝަރީޢަތުގެ އިސްލ މީ

ާދެމަފިރިންާ ާނޫން. ާަކމެއް ާކުެރިވގެންވ ނެ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާކުރުަމކީ ާއަނިޔ  ާއިންސ ަނކަށް ާއަެނއް އިންސ ނަކު

ާެއކަކު ާވ ންވ ީނ ާމެންބަުރން ާއ އިލ ެއްއގެ ާއޯގ ތެިރާާނުވަތަ ާއަޅ ލ  ާައނެކަކަށް ާއެަކކު ާލޯިބވ  ާދެކެ އަނެަކކު

ާ ާދައްކ ޮގތުގައި ާދިރ ސ ތަކުން ާބަަޔކަށް. ާުގޅިފަިއވ  ާޝިކ ރަައކަށްާާގެވެށިގުޅުންތަކުން ާޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔ ތަުކގެ
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5ާދެމެދުގެާކޮންމެާައހަރ އިާާ;6އަހަރ އ37ާާިގިނަފަހަރުވަނީާއަންހެނުންާނުވަތަާއަންހެންާކުދިން.ާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާ

އަްނހެނަކަށްާއޭނ ެގާހަޔ ތުެގާކޮްނމެވެސްާހިސ ބެްއަގއިާޖިސްމ ނީާނުވަތަާޖިންސީާއަނިޔ 3ާާއަންހެނެއްެގާތެރެއިންާ

ާުއޭޅާ ާަރއްޓެހިެވގެން ާުނވަތަ ާފަރ ތުން. ާމީހ ެގ ާއުޅޭ ާއިދެެގން ާލިބެނީ ާގިނަފަހަރަށް ާމިއަނިޔ  ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭ. އ އި

ާނަމަ ާފަރ ތުން. ާނުކުރެވޭ.ާމީހ ގެ ާރިޕޯޓެއް ާފަރ ތަކަށް ާއެއްވެސް ާގިނަފަހަރަށް ާޢަމަލުތަްއ ާއަނިޔ ގެ ާމިބ ވަތުގެ ވެސް

ާއަދިާ ާފަހަރަކު. ާމަދު ާވަަރށް ާކުރަނީ ާރިޕޯޓު ާޢަމަލު ާމިފަދަ ާމީހ ވެސް ާއަންހެން ާއަނިޔ ލިބޭ ާފަރ ތުން ފިރިމީހ ގެ

ާކެ ާފަހަރަށް ާގިނަ ާމީހ  ާއަންހެން ާކުރިކަމުަގއިިވޔަސް ާއަނިޔ  ާނެިތގެން.ާފިރިމީހ  ާއެނޫންގޮތެއް ާހުންނަނީ. ތްކޮށްގެން

ނިކުމެގެންދ ނެާތަނެއްާނެތިގެން.ާނުވަތަާކުދިންނަށްޓަކައި.ާހަމަާއެފަދައިންާމުސްކުޅިާމައިންބަފައިންާވެސްާދަރިންގެާ

ާދ ނެާ ާތިބެނީ ާނުދައްކ  ާއެވ ހަަކ ާކެތްކޮްށގެން ާއަިނޔ ތަކަށް ާނަފްސ ނީ ާނުވަތަ ާޖިސްމ ނީ ާމިފަދަ ާލިބޭ ާފަރ ތުން

ާއިންާ ާއަނިޔ  ާމިފަދަ ާކޮބައިަކމ އި ާޙައްޤުތަކަކީ ާމީހުންގެ ާމިފަދަ ާވީމ ، ާނެތީމަ. ާމީހެއް ާއެހެން ާބަލ ނެ އެހެންތަނެއް

ާއެހީތެރިކަންާ ާެއމީހުންނަށް ާކުރުވ  ާބ ރުވެރި ާއެމީހުން ާއެބަޖެހޭ. ާބުނެދޭން ާކަްނތައްތައް ާކުރެވިދ ނެ ސަލ މަތްވ ން

ާ ާއެބަޖެހޭ. ާހުާެގވެށިާފޯރުވައިދޭން ާޢަމަލުަތްއާއަނިޔ  ާއަނިޔ ވެރި ާމިފަދަ ާބޭނުމަކީ ާއޮތުމުގެ ާބިލެއް ާބެހޭ އްުޓވުމ އި

ހިންގ ާމީހުންނަށްާޙައްޤުާއަދަބުާދިނުން.ާއަދިާމިފަދަާމީހުންާއިޞްލ ޙުކޮށްާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢުާއަށްާގެނެވޭނެާފަދަާ

ާޢަާ ާމިފަދަ ާމަދުކޮށް ާޢަމަލުތައް ާއަނިޔ ގެ ާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. ާސަލ މަތްކުރުމަކީާޕްރޮގްރ މްތަކަށް ާމީހުން މަލުތަކުން

ާ ާޒިްނމ އެއް. ާބޮޑު ާއެޅިފަިއވ  ނޑުަގއި ާކޮ ާއެންމެންގެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކިއާާެގވެށިމުޖުތަމަޢުގެ ާޢަމަލުތައް އަނިޔ ގެ

ާހިންގ ާ ާައންހެނުންނ އިމެދު ާމިގޮތުން ާކުރެވެމުން. ާދަނީ ާމަަސއްކަތްަތކެއް ާވަރަށްގިނަ ާގޮތުްނވެސް ބައިނަލްއަޤުވ މީ

ާޙައްޤުތަކ އިބެހޭާާހުރިހ  ާކުަޑކުދިންގެ ާއ އި ާމުއ ހަދ  ާބައިނަްލއަޤުވ މީ ާހުއްޓުވުމުގެ ާޢަމަލުތައް ާނޭދެވޭ ބ ވަތެއްގެ

ާދުޅަހެޮޔކަމ ިއާ ާއ އިލ ތަކުގެ ާސޮއިކޮށްަފއި. ާވަނީ ާެވސް ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާވެސް ާމުއ ހަދ ަގިއ ބައިނަލްއަޤުވ މީ

ާހަ ާދުޅަހެޔޮކަމ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމުޅި ާބިނ ކުރުމަށްޓަަކިއާހަމަޖެހުމަކީ ާމުޖުތަމަޢުއެއް ާހަމަޖެހޭ މަޖެހުން.ާވީމަ،ާދުޅަހެޔޮ

ާހެދުމަށްާ ާއ އިލ ތަަކކަށް ާއަޅ ލ  ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު ާއުފ ވެރި ާހަމަޖެހޭ ާރައްކ ތެރި ާއ އިލ ތަކަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އޮުތމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުކަމެއްާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާމަަސއްކަތްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިކަަމށްޓަކައިާމިފަދަާޤ ނޫނެއް

ނޑުާމަގުސަުދތަކަށްާބަލ އިރުާ އަިނޔ ގެާހަމަާކޮންމެާޢަމަލަކީާާގެވެށިކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެނީ.ާމިާބިލުގެާމައިގަ

ކޮންމެާފެްނވަރެްއގެާަބއެްއގެާމެދުަގއިާހިންިގާނަމަވެސްާަކނަޑއެޅިގެްނާާ،ކޮްނމެާގޮތަކަށްާާ،ހަމަާކޮންމެާހ ލަތެއްގައިާ

ާ ނަޑއެޅުމ އި ާކަ ާޢަމަލެއްކަން ާޚިލ ފު ާޢަމަުލެގާާެގވެށިޤ ނޫނ އި ާއެ ާހ ލަތެއްަގއި ާހިނަގއިފި ާޢަމަލެއް އަިނޔ ގެ

ާލިބިދިނުމ އި ާަރއްކ ތެިރކަން ާއެަކށީގެންވ  ާމީހ ގެ ާީވ ާޚަރަދުުކޑަާ،ޝިކ ރައަކަްށ ާއިންސ ުފާއަވަހަށް ާފަސޭހައިން ޮކށް

ާއެކަށީގެންވ ާ ާކޮށްދިނުމަށް ާރުޖޫޢަ ާދިރިއުޅުމަކަށް ާދުޅަހެޔޮ ާޞިއްޙަތަކ ށައި ާދުޅަހެޔޮ ާއެމީހ  ާއިތުރުން ހޯދައިދިނުމުގެ

ާ ާމީގެއިތުރުން ާހިމެނޭ. ާހިންގައިދިނުން ާރިޕޯޓުކުރ ނެާާގެވެށިޕްރޮގުރ މްތައް ާއެކަން ާހިނގައިފިނަމަ ާޢަމަލެއް އަނިޔ ގެ

ާއަިދާާފަރ ތަކ އި ާދައުރު ާފަރ ތްތަކުގެ ާދޭ ާޚިދުމަތް ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާޞިއްޙީ ާއަދި ާފުލުހުންނ އި ާގޮތަކ  ރިޕޯޓުކުރ ނެ
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ާކުރުުމެގާާގެވެށި ާރައްކ ތެިރ ާކިަބއިން ާމީހ ގެ ާހިންގ  ާޢަމަލު ާއެ ާއަދި ާމީހ  ާވ  ާޝިކ ރައަކަްށ ާޢަމަލެްއގެ އަނިޔ ގެ

ާ ާދައުރު ާކޯޓުެގ ާއެކަމުަގއި ާގޮތ ިއ ާއެދޭނެ ނޑުާއަމުރަކަށް ާއަުޅގަ ާވ ނެ. ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާބިލުގަިއ ާމި ެވސް

ާބޮޑަްށާ ާބިލު ާމި ާފ ޅުކުރަްއވ  ާޚިޔ ލުތަކެއް ާހަރުދަނ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާބިލަށް ާމި ާމިއަދު އުއްމީދުކުރަނީ

ާކަމަ ާދައްކަވ ެނ ާވ ހަކަފުޅު ާވިސްަނވ  ާުފންކޮށް ާމެދު ާބަދަލުތަކަކ އި ާގެނެިވދ ނެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއަިދާފުރިހަމަ ށް.

ާހޯދައިދެވޭނެތޯާާގެވެށި ާޙައްލެއް ާބިލުން ާމި ާއެކަމަށް ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ  ާކަމެއްކަން ާހިނގ  ާމިއީ ާޢަމަލުތައް އަިނޔ ގެ

ާބިލުާ ާމި ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާއުއްީމދުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާކަަމށް ާކޮށްެދއްވ ނެ މަސައްކަތް

ާމަރުޙަ ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާމިކަމ ާމަޖިލީހަށް ާއަދި ާގޮތުން ާދީނީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަ ާމިއަށްުވރެއް ާބިލު ާމި ލ ގައި

ާބިުލާ ާމި ާައވަހަށް ާވީހ ެވސް ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާޯހއްދަަވއިެގން ާވެސް ާއެީހތެރިކަން ާތަޖުރިބ ކ ރުްނގެ ގުޅޭ

ާދިރ ސ ކު ާބިލު ާމި ާއަަވސްކުރުަމށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާމިޮގތުން ާިދޔުން. ާކޮމިީޓާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާޚ އްޞަ ެރއްވުމަށް

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ެނާ ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެވެސް ާހުށަހެޅުމަށް ާމި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ލަން. ާއަޅުަގނުޑ ާެއކުލަވ ލަން އެއް

ނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާމިާބިލުާހެދުމުގައިާއެހީތެރިވެދެްއވ ފައިާިތއްބެިވާ ކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާއަދިާައޅުގަ

ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުރިހ ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާދެންމެ އަިނޔ ާާެގވެށިޝުކުރިއްޔ .

ާއެހީތެރިކަ ާފަންނީ ާބިލަށް ާމިކުރިާހުއްޓުވުމުގެ ާއެންމެފަހުން ނޑު ާއަުޅގަ ާވަނީ ާފަރ ތުން ާސީ.ޑޯގެ ާދެއްވުމަށް ން

ާމަޖިލީހުންާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެޭބފުޅުން ާދަތުުރގަިއ ާކުރި ާބަިއެވރިވުމަށް ާޖަލްސ ަގއި އައި.ޕީ.ޔޫެގ

ާސީ.ޯޑގެ ާއަކީ. ާސީ.ޑޯ ާެއ ާެއއް ާޖަމްޢިއްޔ  ާބައިަނލްއަޤްވ މީ ާޤަބޫލުކޮށްފައި. ާފަންނީާާއެކަން ާބިލަށް ާމި ފަރ ތުން

ާިބުލާ ާއެ ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާހިމެނޭތީ،ާމިއަދު ާތަރުޖަމ ކުރުން ާއިނގިރޭިސާބަހަށް ާބިލު ާމި ާދިނުމުގަިއ އެހީތެރިކަން

ާވ ހަކަާ ާކުރ ނެ ާއިޢުލ ނު ާފަރ ތުން ާއިދ ރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާފަރ ތެއް ާތަރުޖަމ ކުރުމަށް ާބަހަށް އިނގިރޭސި

ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަާވެސް ާއެންމެ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާދިޔުމަށް ާުކރިއަށް ާބަހުސައިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ނޑު

ާއަށް.ާهللاާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަުރވަނީާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަްބދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާާގެވެށިާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާހުްއޓުވުމ  އަނިޔ 

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުްސދޫ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީވެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާިމއީ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާެއ39ާާމަޖިލީސް،ާާޝުކުރު ާފެށުނީއްސުރެްއ ާމަޖިީލސް ވަނަ
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ާފަރ ތްތަކ ާ ާއެކި ާސަރުކ ރުގެ ާކުަރއްވ ަފިއވަނީ. ާމަަސއްކަތްަތެކއް ާވަރަށް ާމިކަުމގަިއ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވަިއެގން ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމަޝްވަރ ކުަރއްވ  ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ާމަދަނީ ރުާމަޝްވަރ ކުރަްއވ 

ާބިލަްށާ ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާމިއޮތީ. ާދެއްވ ފަިއ ާހުށަހަޅުއްވަިއ ާބިލު ާމި ާހަމައަްށ އަޅުަގނޑުމެންނ އި

ާ ާބިލުަގިއާާގެވެށިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާކިއިދ ނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާބިލޭ ާބެހޭ ާހުއްޓުވުމ  ައނިޔ 

ާފ  ާވ ހަކަ ާއަނިޔ ގެ ާކުރެވޭ ާއަންހެނުންނަށް ާމެންބަުރާވަިކވަކިން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުްއވަމުން ާނެތަސް ހަގަުކރެވިފައި

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާގޭތެރޭގައިާފަުރދ ގެާބިއްދޮށުަގއިާކުެރޭވާ ރޮޒައިނ ާއ ދަމްާއެާވިދ ޅުވިެހންާއަޅުގަ

ާ ާހަމަ ާލިބެީނ ާއަނިޔ  ާއަނިޔ . ާރައްދުވ  ާއަންހެނުންނަށް ާގިނަފަހަރަށް ާހަމަ ާއަކީ އަންހެނުންނަށް،ާއަނިޔ 

ާނޫންާ ާނުލިބެއެކޭ ާއަނިޔ  ާހ ލަތެްއގައި ާއެއްވެސް ާފިރހެނުންނަށް ާކުދިންނަށް. ާއަންހެން ާތުއްތު އަންހެނުންނަށ އި

ާހ ލަތަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިވޔަްސ ާބެލިކަމުގައި ާހ ލަތްތައް ާބައިނަލްއަްޤވ މީ ާއެކަމަކު ާމިދަންނަވަނީކީ. އަޅުަގނޑު

ާހި ާތަފ ްސ ާވިަޔސް ާހަމަާބެލިކަމުގައި ާވަނީ ާޝިކ ރައަކަށް ާއަިނޔ ގެ ާވެއްިޖއްޔ މުން ާގޮުތަގިއ ާދައްކ  ސ ބުން

ާގޮތުންާ ާއ އިލީ ާގޮތުންނ އި ާފަރުދީ ާމެދު ާއަންެހނުންނ  ާއަކީ ާއަނިޔ  ާގޭތެރޭގެ ާގިނަފަހަރަށް. އަންހެނުން

ާ ާގޭގައި ާމީހ  ާއަންހެން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢަމަލެއްކަްނ ާމައިމީހ ާއަމ ޒުކުެރވިފަިއވ  ެއއިންނަ

ާިވޔަްސާ ާކަމުގައި ާއަނބިމީހ  ާއިންނަ ާޭގގައި ާއަދި ާވިަޔްސ ާކަމުގައި ާމ މަ ާިއންނަ ާގޭަގއި ާވިަޔސް، ކަމުގައި

އަންހެންމީހ ާއ އިާދެކޮޅަށްާައތްއިސްކޮށްާޖިސްމ ނީާނުވަތަާނަފްސ ނީާގޮތުންާއަނިޔ ކުރ ާކޮންމެާފަހަރަކުާފަހަރަކުންާ

ާއިނދަޖައްސ ެލވެނީ ާއެ ާއަމިއްލަާާފަހަރަކަށް ާއަންހެންމީހ  ާއިނދަޖައްސ ލެވެީނ ާއެ ާއެކަންޏެްއނޫން. އަންހެންމީހ 

ާކޮންމެފަހަރަުކާ ާަރއްދުކުރ  ާއަނިޔ އެއް ާއިނދަަޖއްސ ލެވެނީ ާއެ ާެއކަންޏެއްނޫން. ާއިތުބ ރު ނަފްސަށްކުރ 

އަންހެންމީހ ގެާވަށަިއގެންާއިނދަޖައްސ ލެވެނީާއަންހެންމީހ ާއ އިާއަންހެންމީހ ގެާވަަށިއގެންާއުފެދިފަިއވ ާއ އިލ ާއ އިާ

ާކުރެވެީނާ ާމި ާގޮުތންާނިކަމެތި ާގޮތުންނ އިާޖިސްމ ނީ ާކުދިންނަށް.ާއިނދަޖައްސ ލެވެނީާނަފްސ ނީ ާުތއްތު އުފެދިފައިވ 

އަންހެންާމީހ ާއަށްާއެކަންޏެްއާނޫން.ާއަންހެންާމީހ ގެާމުޅިާއ އިލ ާއަށްާދ އިމީާގޮތުންާއަނިޔ ދެވެނީ.ާިޢއްޒަތްތެިރާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާރައީސް،ާމިއަދު ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާބަހުސް ާބަލައިގަނެ ާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ  މިފަދަ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކޮްށާއެއީާމުޖުތަމަޢުގައިާކުރ ާ މަޖިލީހުންާމިކުރ ާކަމަކީާގޭތެރޭގެާއަނިޔ ާއަކީާހިނގ ކަމެްއކަންާއަުޅގަ

ާއަ ާޢަމަލެއްކަން ާހިނގ  ާއިދިކޮޅަށް ާއ އި ާތަހައްމަލުާމުޖުތަމަޢު ާދެނެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެއީ ާޤަބޫލުކޮށް ނުޑމެން ުޅގަ

ނުކުރ ނެާކަމެއްކަންާހ މަކޮށްާއެކަމ މެދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނިާފިޔަވަޅުާއަޅ ،ާެއކަީށގެންވ ާޤ ނޫނީާފިޔަވަޅުާއަޅަންާ

ާހަ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާތައްޔ ުރވަނީ. ާމި ާިމއަދު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެކުަލވ ލުމުެގާއަޅުަގނޑުމެން ދ 

ާލިބޭާ ާއަނިޔ  ާތެޭރގަިއ ާީމގެ ާހިމެނޭ. ާއެބަ ާވިދ ޅުވިހެން ާެއ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި މަގުސަދުތަކެްއ

ފަރ ތްާރައްކ ތެރިކުރުމަކީާއެްނމެާއިސްކަންދޭންޖެހޭާކަމެއްަކންާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ،ާއަނިޔ ާލިބޭާފަރ ތަށްާފުޅ ާ

ާައވަސް ާކުުށެގާާދ އިރ ެއއްަގއި ާއެކަށީގެްނވ  ާިއން ާއަނިޔ  ާގެދޮރުގެ ނޑުމެްނާހޯދައިދީ ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާދެވޭނެ ޚިދުމަތް
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ާއަރ ގަތުމަްށާ ާކުށްތަކަށް ާއެފަދަ ާއަަރއިގަތުމަށް ާުކށްތަކުން ާއެފަދަ ާއަދި ާދަރަޖަތަކެްއާޤ އިމްކުރުން ނޑަައޅ  ާކަ އަދަބު

ާބ ރުއަާ ާއެބަ ާމިބިލުން ާމަސައްކަްތކުރަން ާދުރުކުރުމަށް ާދަރަޖަތަެކކޭާމީހ  ާޢަދަބުގެ ާކުުށގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޅ .

އަޅުަގނޑުާމިދެންނެީވާމިފަދަާއަނިޔ ތަކަށްާހަމަެއކަނިާޖިނ ޢީާޢަދަބުާދިނުމަކުންާމައްސަލަެއއްާހައްލެްއާނުވޭާވަރަްށާ

ާގި ާވަަރށް ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާމީހ  ާލިބިފައިވ  ާއަިނޔ  ާޝިކ ަރވެރިޔ  ާއަނިޔ ގެ ާމިފަދަާގިނަފަހަރަށް ނަފަހަރަށް

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމިއޮތް ާކުރިމަތީގައި ާހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުގަިއވެސް ާކުށުގެ ާމަދަނީ ާއެބަ ކުށް

ާހަދ އިރުާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެްއވ ފައިވ ކަން. ާއިޖ ބަ ާމިކަންތައްތަކަށް ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް އިނގޭ

ާފުރި ާވަރަށް ާވެްސާއެޤ ނޫނަކީ ާމަނިކުފ ނު ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާުކރަންވެގެން ާކަަށވަރު ާއެްއޗެްއކަން ހަަމ

ާމަޖިލީހުންާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބަލ ލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާވެސް ާފެންވަރަްށ ާބައިނަލްއަޤުވ މީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތިވިދ ޅުވިހެން

ނޑުމެްނާާޚ އްޞައެީހއ ބެހޭާބިލެއްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކޮށްފިން.ާކުޑަުކދީންނަށްާޖިންސީ ގޯނ ކުރުމ ބެހޭާބިލެއްާއަޅުގަ

ާއެބައޮްތ.ާ ާއުފެދިފައި ާުސވ ލު ާއަދަްށވެސް ާއަދި ާވެގެންދިޔައިރު ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ާކޮންމެ ާމިއިން ފ ސްކޮށްފިން.

ާައކީާ ާލިބޭާއަނިޔ  ާއަންހެނުންނަށް ާގޭތެރޭަގއި ާޚ ްއޞަކޮށް ާކަްނތަކަކީ ާައީކާާެގވެށިއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަހަލަ އަނިޔ 

ާވަރަްށާބައި ާބެހޭގޮތުން ާކަންތަްއތަކ  ާމިފަދަ ާކަމެއް.ާމިއީ ާކޮށްފަިއވ  ާދިރ ސ ތަކެއް ާވަރަށް ާފެންވަުރަގއި ނަލްއަޤުވ މީ

ާމިޢިްއޒަތްެތިރާ ާނިމިގެންދ އިރު ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ާކަންތައްތަެކއް. ާހަދ ފަިއވ  ާދުނިޔޭގައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ފުރިހަމަ

ާަބއިނަލްއަޤުވ މީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަުއީމާާމަޖިލީހުން ނޑުަތކަށް ާމިންގަ ނޑައަޅ ަފއިވ  ާކަ ާއަނިޔ ތަކަށް ާމިފަދަ ގޮތުން

ާއަންހެނުންނ ިއާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާކަަށަވރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެޭވނޭކަން ާތަންފީޛު ފެންވަރުަގއި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާއަނިޔ  ާކުރ  ާއ ދަމްާކުޑަކުދީންނަށް ާރޮޒައިނ  މެންބަރު

ވިދ ޅުވިހެންާމިބަލަނީާެއއްާިއންސ ނަކުާއަނެއްާއިންސ ެންއގެާޙައްޤަށްާއަރަިއގަެނވެނީާަކމަށް.ާއޭެގއިތުރުންާޙައްުޤެގާ

ނޑުެމންނަށްާހަމަާބަލ ލެވިދ ނެާމިއީާއިޤްތިޞ ދީާއަސަރުތަެކއްާެވސްާމުޖުތަމަޢުގައިާކުރ ާ ާގޮތުންާއަުޅގަ ނަޒަރެްއގެ

ާއިޤްތިޞ ދީާއަސަރުަތކެްއވެްސާކުރ ާކަންާވިސްނުމުަގިއާކަމެއްާކަމަ ށް.ާއ އިލ ަތކަށްާުމޖުތަމަޢުާއަށްާޤައުމަށްާކުރ 

ާއ ިއާ ާއަނިޔ  ާހަމަ ާވ ހެން ާމުޖުތަމަޢުއަކަްށ ާކުޑަ ާޚަރަދު ާއަކީ ާމުޖުތަމަޢު ާދުޅަހެޔޮ ާބަހައްޓަންޖެޭހނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ާއ އިލ ތަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާހަމަ ާވެސް ާނަފްސ ީނާާދުރުވުމަކީ ާއިޤްތިޞ ދަށް ާކުޑަ ާޚަރަދު ާހަމަ ާއަށް މުޖުތަމަޢު

ާެވސްާ ާޢަދަބުތަކެއް ާޤ ނޫނުގައި ާހެދިދ ނެ. ާޤ ނޫނެއް ާވިސްނަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވ ކަން ާވެސް ފައިދ ތަކެއް

ާފަރ ތް ާއެކިއެކި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާފަރ ތުންނ އި ާސަރުކ ރުގެ ާޤ ނޫނުގައި ނަޑއެިޅދ ނެ. ާކަ ތަކުްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާލިެޔވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާވ ހަކަ ާޒިންމ ތަކުގެ ާއެްއވެސްާ،ނަގަންވީ މިބިލުަގިއާާ،މިިއން

ނޑަެއޅިފަިއވ ާ ާކަ ާމިޤ ނޫނުގައި ާހެދޭނީ ާއެއްަޗކަށް ާބޭނުންތެރި ާޙަޤީޤީ ާފޮޅުވަތަކީ ާއެްއެވސް ާމިލިޔ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާވަކިން ާަވިކ ާފިޔަވައްަސކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާާކޮންމެ ާބަޖެޓެއް ާވަރުެގ ާކުރެވޭނޭ ާތަމްފީޛު ފިަޔވައްެސްއ

ާބަޖެޓްާ ާމިއަށް ާެއބައޮތް ާބަޔ ންކޮށްަފއި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމިބިލުގައި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެިރ ނަޑއަަޅއިގެން. ކަ
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ނެރެވޭނޭާވަރުެގާާއެކަށަައޅަންޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމިޤ ނޫނުާތަންފީޛުާކުރެވޭާވަރުގެާއެކަީށގެންވ ާނަތީޖ 

ާދަންނަވ ލަންާ ާނިންމ ލަމުން ނޑުމެންނޭ. ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާތިބީ ާކުރ ްނ ާކަށަވަރު ބަޖެޓެއްކަން

ާވެސްާ ާކޮންމެފަހަރަކުހެން ާހަމަ ާގިނަފަހަރަށް ާކީމ  ާއަނިޔ އޭ ާކުރ  ާެގވެށީަގއި ާގެދޮުރގައި ާވެސް ާއަނެއްކ  ބޭނުމީ

ާދެއްކެާ ާމި ާމިީއކީެއްއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ. ާއަނިޔ ގެ ާލިބޭ ާކުދީންނަށް ާައންހެން ާކުޑަ ާއަންހެނުންނަށ އި ނީ

އަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާނަްއތ ލ ންވެގެންާފަްސއަޅ ންާބޭުނންވ ާވަުރާޙަޤީޤަތަކަށްާވިޔަީދގެންާެވސްާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާމި ާއަދި ާހެުދމުގައި ާޤ ނޫނެއް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަނިޔ ގެާނުވ ނެ. ާމި ާުހއްޓުވުމ އި ާއަިނޔ  ފަދަ

ާައޅުަގނުޑާ ާނުވ ނެ. ާަދއްަކއިގެެނއް ާހުއްޖަތެއް ާއެްއވެްސކަހަލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙިމ ޔަތްކުރުމުަގއި ޝިކ ރަވެރިން

ާގޮުތަގިއާ ާނ ޖ އިޒް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަން ާިއސްލ މްދީނުގެ ާމ ތްވެގެންވ  ާިއސްލ މްދީން ާޚ އްޞަކޮށް މިދަންނަވަނީ

ާނުވ ނެ.ާބޭނުންކޮށްގެ ާތިބެގެންނެއް ާފިލ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވ ނެ. ާބައްޓަންކޮށްގެން ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑުމެްނ ން

ާއ އިލ ަތްއާ ާިއސްލ މްދީނަކީ ާދީން، ާޞުލްޙަވެރިކަމުގެ ާއިސްލ މްދީނަކީ ާދީން. ާޢަދުލުވެރިކަމުގެ އިސްލ މްދީނަކީ

ާއަންހެނު ާމައިންަނށް، ާއަންހެނުންނ އި ާޚ އްޞަޮކށް ާއަދި ާހިތ ންާބަދަހިކޮށްދޭން ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާމައިްނ ންނ އި

ާއަިނޔ ވެިރކަުމެގާ ާފުރިހަމަކުރުމުގައި ާދިރ ސ ކޮށް ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑުމެން ާދީން. ާއުނގަންނައިދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޝިކ ރަވެރިންާޙިމ ޔަްތކުރުމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާހުއްޖަތެއްާދަްއކަިއގެނެްއާނުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާނި ާދ އިރ ގެ ާތުލުްސދޫ ާދެްއވީތީވެ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމިބިލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްަފހަރު ާއަދިވެސް ންމ ލުމުން

ާޤައުމަށްާ ާމި ާމުޖުތަމަޢުއަށ އި ާމި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަދ މަށް ާރޮޒައިނ  މެންބަރު

ާކޮށްދެްއވަީނާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްާބޮޑުާޚިދުމަތެއްާއެާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާހުށަހަޅުއްަވިއާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާައށް ާރޮަޒއިނ  ާޝުކުރުާދެއްވިކަމަށްަޓކައި ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ތްތެރި

ާއެބޭފުޅުްނާ ާއަދި ާމަސައްކަތ އި ާބުރަ ާކުރެއްވި ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ާޑްރ ފްޓް ާމިބިލު ާއަދި ދަންނަވަން.

ާހުރި ާކުރެްއވި ާއެ ާއެބޭފުުޅން ާމިކަމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތ އި ާހޯއްެދވި ާއެ ާދިރ ސ ކުރެއްުވމަށްޓަކައި ާމިބިލު ހ ާމިކަން

ާމެންބަރުންގެާ ާއެބޭފުޅުން ާކުީރގަިއ ާފޮނުވުމުގެ ާމިބިލު ާއަދި ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ މަސައްކަތްތަކަށް

ާމިބިުލާ ާައޅުަގނޑަށް ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާެމންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގޮތެްއާބެލުމަށްޓަކައި ވިސްނުންހުރި

ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާއެހެންކަމުން، ާމެންބަރުންގެާާލިބުނު. ާރުހުމ އެކުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނެގ

ާމިބިލަީކާ ާއަދި ާވ ތީވެ ާބިލަކަްށ ާއެދިފައިވ  ާއެފަރ ތުން ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ވިސްނުމ އެުކަގއި

ާއަ ާވިސްނުމަށްފަހުގައި ާފުންކޮށް ާކަންތައްތަަކށް ާހިނގ  ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ާމިފަދަާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ުޅގަ
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ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާޚުދު ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާމިަވގުތަށް ާމިވަގުތުން ބިލެއް

ާ ާބަލައިލ އިުރގައި ާއަޅުަގނުޑ ާމ އްދ ތަކަށް ާެއީއާާ;ބިލުގެ ާވިސްނަންޖެހޭ. ާފުްނކޮށް ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާިމކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭއިުރގަިއާމިސ ލަކަށް ާއޮތޯރިޓީައކަށް ާވަކި ާނުވަތަ ާފުލުހުންނަށް ާައޅުަގނޑުެމން ާބ ރުތަކެއް ހަލަ

އެާފަރ ތްތަކަށްާވަރަްށާސ ފުޮކށްާއެނގެންޖެހޭާއެބަާއެބުނ ާއެްއޗެްއގެާގިނަާމ ނައެްއާނެުގމެއްނެތިާވަރަށްާސ ފުކޮްށާ

ާކަންތައްތަކެއްކަން ާކޮން ާމ އްދ ތަކުން ާމި ާމިބިލުގެ ާއެބަ ާކަންތައްތަކެްއާާބުނަންޖެހޭ ާކޮން ާބ ރުތަކެްއަކން ކޮން

ާއިޚްތިޔ ރުކަންާެއާފަރ ތްތަކަށްާދެވެނީ.ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުާއެކުލަވ ލ އިރުަގިއާމީގައިާހުރިާޢަދަބުތައްާ ހުއްޓުވުމުގެ

ާަބއެްއާ ާހުރި ާމީގައި ާމިދެންނެވީ ާޢަދަބޭ ާއަދި ާއެބަ. ާޤަބޫލުކުެރޭވ ާމިއަދު ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާބޮޑު ވަރަށް

ާހަމަާކަ ާމިހެން ާބިލު ާމުޅި ާައޅުަގނޑަށް ާކަންތައްތަެކއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ންތައްތަކަީކ

ާަވިކާ ާނޫނީ ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާޖިސްމ ނީގޮތުންނ އި ާލިބޭ ާއަންހެނުންނަށް ާކޮންމެެވސްވަރަކަށް ާހީވަނީ ބަލައިލެޭވއިރު

ާލ  ާހުއްުޓވުމަށް ާައނިޔ ތައް ާލިބޭ ާފަރ ތުން ާބޮޑަްށާބައެްއގެ ާމިބިލު ނޑަށް ާައޅުގަ ާބިލެްއގޮތުަގއި ާއޮންނަ ފަިއ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަން ާއަނިޔ ކުރ  ާފިރިހެނުންނަށް ާެވސް ާއަންހެނުން ާއެެހންނަމަވެސް، ާދަނީ. ފ ހަގަކުރެިވގެން

ާމިހެ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާބަދަުލގައި ާފޯކަސްކުރުމުގެ ާމި ާސީދ  ާދިމ ލަކަށް ާއެއް ންހުރިާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަ

ާބައެްއާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ ން. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެއަށް ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކެއް ހުރިހ 

ާއަނިޔ ކުރ ާ ާބޮޑެތި ާއެއަށްވުރެ ާޚިލ ފަށް ާއ ދަޔ  ާހަމަ ާެއކަމަކު ާބަެއއް. ާއަނިޔ ކުރ  ާއަނބީންނަށް ފިރިހެނުންނަކީ

ާމި ާފިރިހެނުންނަށް. ާއެބަތިބި ާއަނިޔ ކުރުމަީކާއަންހެނުން ާއެބަ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ކަން

ާ ާނޫން. ާވެސް 32ާާތަޅ ފޮޅުމެއް ާލިބުނީމަ ާޅަފިރިހެނަކ 34ާާކުދީން ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާއަންހެންމީހ  ާލިބުނީމަ ކުީދން

ނޑުމެންޖެހޭާފު ންކޮށްާވިސްނަން.ާއިންނަން.ާމިވެސްާއަނިޔ .ާެއހެންވީމ ،ާމިފަދަާކަންތައްތަކ ާދޭތެރޭގަިއވެސްާއަުޅގަ

ާއެބަހުރި.ާ ާމައްސަލަތައް ާތަފ ތު ާހަމައެހެންމެ، ާެޖހޭނެ. ާަބއްލަވަން ާއެކަން ާކުރަްއވ އިުރގައި ާޑްރ ފްޓް މިބިލު

ާއަިލއަޅުަވެއްއާ ާމަޖިލީހެއްގައި ާމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތަކަށް ާތަފ ތު ާމިކަހަލަ ާހުރި މުޖުތަމަޢުގައި

ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާރިޢ ަޔްތާާނުލެވޭނެ. ާދެތޭރެގައި ާކަންތައްތަކ އި ާމިދެންނެވި ާކޮމިީޓން ދިރ ސ ކުރ އިރުަގއި

ާމީހުންާ ާއެފަދަ ާބ އްވަން ާަކނަޑއެޅިފައި ާބ ބެއް ާވަކި ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބިލުން ާހަމަ ާއަދި ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.

ާދެ ާކައުންސިލިންގ ާއެމީހުންނަށް ާދެނެގަނެ ާމީހުން ާއަނިޔ ކުރ  ާއެ ާޕްރޮޤްރ މެއްާދެނެގަންނ ނެގޮތެއް ާކަހަލަ ޭވނެ

ާޭއގެފަހުަގޭއާ ާތެޭރގަިއާއުޅެންވ ނޭ ާމުއްދަތެއްގެ ާވަކި ާރައްޓެހިވެެގން ާއަދި ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހިންގަން ކުރީބަިއގައި

ާކުރަނީ.ާ ާއޭނަ ާކަމެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާމީހެއްތޯ ާތަޅ  ާއޭަނޔަކީ ާއެއީ ާލިޔަންޖެހޭ. ާވެސް ާެއވ ހަަކ ާވ ނީ ާވެސް އިންނަން

ާޢަ ާއިނުމުެގާކޮންކަހަލަ ާއިނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާއެަބ. ާބަލަންޖެހޭ ާެވސް ާއެަކންތައް މަލުތަކެއްތޯ

ާެވސްާ ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާކަހަަލ ާކޮންމެވެސް ާވެސް ާކޯުޓން ާއ އިލ ބެހޭ ާއަދި ާވެސް ާކޯޓުތަކުްނ ާޝަރުޢީ ކުރީަގއި

ާހުންނ  ާގުުޅން ާވަރަށް ާކޯޓ  ާއ އިލ ބެހޭ ާއެހެންވީމ ، ާފަރ ުތގެެވްސާހިންގަވަމުންދޭ. ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާމިބިލު. ނެ
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ނޑުމެންނަށްާމިާމުޖުތަމަޢުގެާތެރެއިންާ ކަންބޮޑުވުމަކީާކޮަބއިތޯާބެލުމަކީާމުހިންމުާކަމެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ބަފައިންާފެނިގެންާއެބަދޭާކުޑަކުދިންނަށްާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާއަނިޔ ާލިބެމުންދ ާމަންޒަރުާފެނިގެން.ާއަދިާބައެއްާމައިން

ާއިނގޭ.ާ ާވެސް ާމިކަްނތައްތައް ާއަނިޔ ކުރުމ އި ާތަޅ ތެޅުމ އި ާގައި ާކުދިން ާއެފަދަ ާޚިލ ފަށް ާއ ދަޔ  ވެސް

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާއެބައޮތް ާވެސް ާބިލެއް ާކުދިންނ ބެހޭ ާމިތިބީ ާމިހ ރުވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއިނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާހުއްާެގވެށިފ ސްކޮށްފައި. ާވެްސާއަނިޔ  ާދޭތެރޭަގއި ާކަންތަްއތަކ  ާމިފަދަ ާތެޭރގައި ުޓވުމުގެ

ާައޅުަގނުޑާ ާތެެރއިން ާކަންަތއްތަުކގެ ާބަެއއް ާހުރި ާމިބިލުގަިއ ާއަދި ާދޭންޖެހޭނެ. ާސަމ ލުކަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންތަ ާމިހުރިހ  ާއެހެންކަމުން، ާއެކުެލވިފައި. ާއެބަުހރި ާމީަގއި ާކަންތައްތަެކއް ާވަރަށްގިނަ އްތަކ ާބަލައިލ އިުރގައި

ާބިުލގަިއާ ާކަންތައްތަެކއް ާބަިއވަުރ ާމިހ  ާހުއްުޓވަން ާކަންތައްަތެކއް ާމިހުރިހ  ާއަމ ުޒކޮށްގެން ާއެއްފަހަރަށް ދޭތެރޭގައި

ާހިނގައިދ ނެ.ާ ާހިސ ބަށް ާކުށްވެިރވ  ާއޭނަ ާވެސް ާވެދެޭވގޮުތން ާގެއަށް ާފިރިހެނަކު ާކަމަްށވަންޏ  އެކުަލވ ލައިފި

ާއަ ާޙ ލަތްތަުކގައި ާބަެއއް ާެއާއެހެންވީމ ، ާއެހެްނވީމ ، ާވެސް. ާހިތ ވެގެން ާފިރިހެނުންނ އި ާެއހެން ާއެބައުޅޭ ންހެނުން

ާވެސް ާރިޕޯޓެްއ ާނުބައި ާކުރެވިދ ނެ ާއަށް ާއޭނަ ާމިާާ،ޙ ލަތުގަިއވެސް ާއެބަހުއްޓޭ ާބެހޭގޮތުން. ާފިރިމީހ އ  އެ

ާކަންތައްތަާ ާއެފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާހިނގ ަފއި ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމިބިލުން ާެވސް އް

ނޑަެއޅިގެންާކުްށެވރިާކުރެވޭނެގޮތަކަށްާވެސްާއޮެވގެންނެއްާނުވ ނެ.ާވަރަްށާ ފަސޭހަކޮށްާއަނބިމީހ ާއަދިާބޭނުންވީމަާކަ

ސ ފުކޮށްާމިކަންާލިޔަންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނގޭާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާމިާދަްއކ ާވ ހަކ ެގާސަބަބުންާބޮޑަށްާމިކަންާ

ާމިދަނީ ާހިތްހަަމާާބިނ ވެގެން ާދޭތެރޭަގއި ާައޅުަގނޑ  ާމިއަދު ާކޮންމެވެސްވަަރކަށް ާއަންހެނުން ާކަމަށްވ ތީވެ އަންހެނުން

ނުޖެހިދ ނެ.ާފަހަރެއްގައިާއަުޅަގނޑަށްާވެސްާެގއަށްާނުވަދެިވވެސްާދ ނެާމިއަދު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާމިއަުދާ

ާމަޑުކޮށްެލވިދާ  ާއަްށާވަންނަންވެސް ާގެ ާމިރޭ ާނުވަދެ ާއަށް ާހުރިާގެ ާމިބިލުގައި ާމިދަންނަވަނީ ާއަުޅަގނޑު ނެ.ާއެކަމަކު

ާފިލ ދ ނެާ ާމިކަން ާއިން ާމުޖްތަމަޢު ާމި ާމުޅި ާބަދަލުގައި ާދިމ ލަކަށް ާަވކި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ކަންތައްތަުކގެ

ާމިއަުދާ ާދެން ާވ ނީ. ާބައްޓަންކުރަން ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށޭ ާަޙްއލުވ ނެ ާމިކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް

ާއެއީ.ާ ާހުށަހެޅިގެންދ ކަން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާމިއީ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮެވއްޖެކަމުަގިއާ ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާތެރޭގައި ާމުޖްތަމަޢުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާޔަޤީނުންވެސް ހަމަ

ާލިބިގެންދ ނެ. ާޙައްލެއް ާމިކަމަށް ާދ އިރ ެގާާވަންޏ  ާތުލުސްދޫ ާވެސް ާހުށަހަޅ ދެއްވަމުން ާބިލު ާމި އެހެންކަމުން

ާކުރ ކަށްާ ާތ އީދެއް ާއެައކަށް ާފޮނުވަން.ާދެން ާބިލު ާމި ާކޮމިީޓއަަކށް ާަވގުތީ ާފ ހަގަކުރެްއވި ާހަމަ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަ ާޕ ޓީތަުކގެ ާސިޔ ސީ ާއެހެންވީމ  ާއޮންނ ނެ. ާބ ރު ާއެ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަތިންާނުޖެހޭނެ. ޝްވަރ ގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާބިލުާފޮނުވ ާކޮމިޓީއަކަށްާފޮުނވ ނީ.ާއެގޮތުންާވަގުތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ގެންާއެާކޮމިޓީަގިއާ

ާެވްސާ ާއެކުލަވ ލުަމކީ ާޮކމިޓީ ާއެ ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ާޭބފުޅުން ާއަންހެން ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ޚ އްޞަކޮށް

ާށަހަޅ ާއަދިާތ އީދުކުރ ާކަެމއް.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.އަޅުަގނޑުާއެދޭ،ާއަދިާހު
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ާ

ާމައުސޫމްާވ ަހކަދެއްެކވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާދ އިރ ެގާާގެވެށިާ`. ާތުލުސްދޫ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާހުއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ާއ ދަ ާރޮޒަިއނ  ާމެންބަރު ާޝުކުުރާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާަވރަށް ާހުށަހެޅުއްވީތީ މް

ާބިލޭ.ާ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާހުށަހެޅުނު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިހ ތަނަށް ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާކަަޑއްތުކުރަންޖެހޭ ާމަރުހަލ ތައް ާހުށަހެޅުމުގެ ާހުށަހެޅުނުާބިލެއް ާކުރެިވގެން ކަަޑއްުތ

ނުޑާ ބިލަށްވ ތީާމިާބިލ ާމެދުާމ ާޮބޑުާބަޙުސެްއާމިާކޮމިީޓާއަށްާފޮނުވުމުގެާކުރިްނާކުރަންާޖެޭހނެކަމަށްާވެސްާއަުޅގަ

ާއަންހެނުންެގާ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާކުެރއްވި ާމަސައްކަތް ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާހުށަހެޅުމުގައި ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާ ާހިމެނިފައިވ ާގޮފީގެ ާބިލުގެ ާމި ާކަންތަކެްއކޮށްފަ. ާތަފ ތު ާިގނަ ާވަރަށް ާހުށަހެޅުމަށްޓަކ  ާިބލު ާމި ާވަނީ ފަރ ތުން

ާހިމެނިފައިވ ާ ާބިލުަގއި ާއެިކެއކި، ާޖެހޭ ާކުރަން ާަމސައްކަތް ާބިލުގައި ާފަރ ތްތަކަށް ާތަފ ތު ާބެހޭ ާބިލ  ކަންތައްތަކަީކ

ާމުޢައްސަސ ތަކ  ާތަފ ތު ާގުޅޭ ާމ އްދ ތަކ އި ާއަށްާއެިކއެކި ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމަޝްވަރ ކުެރިވ ާބޭބޭފުޅުންނ އި އި

ާކަމަކަށްާ ާއެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލަކުން ާމިފަދަ ާބިލެއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަލ ލެވިގެން ހުރިހ ކަމަކަށް

ފައިވޭ.ާދެންާހަަމާވ ނީާއަިނޔ ާނުލިބޭާފަދަާެވްއޓެއްާޤ އިުމކުރުން.ާެއކަމަށްާމިާބިލުގަިއާވަރަށްާރަނގަޅަށްާބަލ ލެވި

ާލިބޭނެާ ާއެހީ ާފަސޭހަކަމ އެކު ާމަގު ާއެދޭނެ ާއެހީއެއް ާފަރ ތަކުން ާލިބިއްޖެ ާއަނިޔ އެއް ާވ ނީ ާބޭނުމަކަށް ާބިލެއްގެ މިފަދަ

ާމިފަދަާ ާބޭނުންވ ނީ ާދެން ާފުރިހަމަކޮށްދީފައިވޭ. ާވަރަށް ާބިލުން ާމި ާވެސް ާެއކަންތައް ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން. މަގު

ާލި ާއަިނޔ ެއއް ާފަރ ތަްށާބިލެއްަގއި ާއަިނޔ ދޭ ާތަނަވަްސކޮށްދިނުން.ާއަދި ާފޯރުކޮްށދޭނެާމަގު ާއެހީތެރިކަން ާަފރ ތަކަށް ބޭ

ނޑަެއޅިފަިއވުން.ާމިާަކންތައްވެސްާމިާބިުލގައިާވަނީާއެކަށަެއޅިފަ.ާއ ެދ،ާދެންާ އަޅަންޖެހޭާފިޔަވަެޅއްާއަޅ ނެާގޮތްާކަ

ްއތައްާކުރުން.ާއެަބއިާވެސްާިމާބިލުގައިާވަނީާހިމެނިފަ.ާބޭނުންވ ނީާމިފަދަާއަނިޔ ތައްާތަކުރ ރުނުވ ނެާގޮތަށްާކަންތަާ

ާޚ އްަޞާ ާވިދ ުޅވިގޮތަށް ާެއ ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާމި ާަދންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންކަމ އެކު

އްޖޭގަިއާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާފޮނުވ ެގންާމިާބިލުާއަވަހަށްާމިާމަޖިލީހަށްާއަނބުރ ާގެނެސްާފ ސްކުރުމަށްފަހުާމިާރ 

ާެއާާގެވެށި ާއ ދަމް ާރޮަޒއިނ  ާއެހެްނވެ ާއެޅުން. ާސިފައެއް ާަޢމަލީ ާައޅުަގނޑުމެން ާަކންތަކ ގެން ާުހއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ނުޑެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާ ހުށަހެޅުއްވިާފަދަާކޮމިޓީއަކަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާސް.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުންާާގެވެށިާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާހުއްޓުވުމުެގ އަނިޔ 

ނުޑާދުލުންާޝުކުރ ިއާ ހުށަހަޅ ލަދެއްވިކަމަށްޓަކ ާތުުލސްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާއަުޅގަ
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ށްާއަިރސްކުރަނީާެއކަމަނ ާައކީާޚުދުާއަޅުަގނުޑާވަރަްށާލޯިބވ ާތަޢުރީފްާރައްދުކޮށްާހިތުެގާޤަދަރ އިާލޯބިާއެކަމަނ ާއަ

ާކުިރްނާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވަނީ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެކަމަނ  ާބިލު ާވ ތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމި ކަމަނ އަކަށް

ާދިރ ސ  ާބޮޑު ާވަރަށް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްިވ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވަރަްށާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވި ާކުަރއްވ  ތަކެއް

ާދިވެިހާ ާމި ާމިވަގުތު ާބިލަކީ ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުަރއްވ ގެން. ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބޮޑު ާވަރަށް މިންނަތް

ާސަބަބުތަކ ހުެރާ ާއެިކއެކި ާމިއީ ާޖެހެނީ ާދަނަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްކަމަށް ާމުހިއްމު ާވަރަށް މުޖްތަމަޢުއަށް

ާ ާވަާާެގވެށިޤައުމުަގއި ާއަޅުަގނުޑާއަނިޔ  ާމިއޮތީ. ާވެފައި ާކަމަކަށް ާކުޑަުކޑަ ާއ ދައިގެ ާވަރްށ ާޢ އްމުވެ ާބޮޑަށް ރަށް

އަނިޔ ާތަޢ ރަފްކޮްށާޤައުމަށްާޢ އްމުާކުރަމުންާާގެވެށިމިހެންާމިާދެންނެވީާއިސްލ މްދީނުގެާނަމުގައިާަބއެއްާބޭފުުޅންާ

ާއ  ާމ ރ މ ރީ ާބޮޑެތި ާހިންގ  ާމަގުމަތީަގއި ާހަމައެހެންމެ ާގެންދޭ. ާލިބިާާއިއެބަ ާއަނިޔ  ާއެ ާސަބަބުން ޖަރީމ ތަކުގެ

ާ ާވެސް ާއ އިލ ތަކަށް ާފަރ ތްތަުކގެ ާތަޙައްމަުލާާގެވެށިޝިކ ރަވެިރވ  ާަތކުލީފް ާއ އި ާހިތ މަ ާބޮޑު ާވަރަށް އަިނޔ ަގއި

ނޑަްށާކުރަމުންދ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާބިލަކުންާމިާކޮށްދޭާކަމަކީާޤ ނޫނަކުންާއަޅުގަ

ާ ާއިންތަކެްއާމި ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށް ާޙައްޤުތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާމި ާބޮޑަށް ާކޮށްދޭކަމަީކ ާވެސް ބިލުން

ނަޑއެިޅގެންާމިާދަނީ.ާ ނަޑއެޅި،ާމިންތަކެއްާޖެހެވިާއަދިާއެާބޭފުޅުންނަށްާއެކަންާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާއަދަބުތަކެއްާކަ ކަ

ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަންތައްަތކ މެދު ާބިލ ާާޙަޤީޤަތުގައި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާވިސްނަންޖެހޭ. ާވެސް ާމުޖްތަމަޢު މިއަދު

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާހިންގ  ާިފކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދ އިރުގައި ާވ ހަކަދައްަކވަމުން ާގޮތުން ބެހޭ

ާކުިރއަްސާ ާކޮބައިބ ވައޭ.ާއަނިޔ އެްއާކުރިއަްސ،ާކުެށއް ާައދަބަކީ ާމީހެއްގެ ާކުށެްއކުރ  ާވެަފިއާމިއަދު ާޙުކުމަކަށް މިއަދު

މިާއޮންނަނީާސ ބިތުކުރެވޭާަވރަށްާހެކިާނެތުމުންާދޫކޮށްލަނީ.ާޙުކުމަކަށްާވެފައިާމިާއޮންަނނީާކުށްކުރ ާފަރ ތަށްާލިބޭާ

ާކޮށިަގނުޑަގިއާ ާއިންނަ ާކުރިމަތީަގިއ ާޤ ީޟގެ ާހ ޒިރުވެ ާކޯޓަށް ާއޮންނަނީ ާމި ާވެފައި ާހަމައެކަނި ާމިއަދު އަދަބަކަށް

ާކުޑަވަާ ާތިޔަާއިށީންދެ ާނެތުމުން ާހެކި ާަވރަށް ާސ ބިތުވ  ާބައްދަލުކޮށް ާޤ ީޟއ  ާހިނތުންވުމ އެކީ ާއިނދެ ގުތުޮކޅެްއަގއި

ާއ ިޚުރާ ާމަސައްކަުތގެ ާކުރ  ާމިއަދު ާމަަސއްކަތުްނާޕޮލިހުން،ާފުލުހުން ާބުރަ ާދުވަހެއްގެ ާއެތައް ާމިންޖުވީއޭ.ާމީ ފަރ ތް

ާއަކީާމިާޤައުމުަގިއާމިއަދުާކުށެއްާނެތިގެްނާނަތީޖ ާކޯޓ ާހަމައަށްާދިއުމުންާލިބޭާއެންމެާބޮޑު،ާއެންމެާ ބޮޑުާއަނިޔ 

ާޢ އްމުޮކްށާ ާހަމަ ާައއިސް ާމިފަހަކަްށ ާމިއީ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާނުލިބޭ ާއަނިޔ ެއއް ާބޮޑު ާމިއަށްވުެރ ދޫކޮށްލުން.

ާއުއްމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތް.ާއެހެންވީމ  ާއޮތް ާމަންޒަރު ާއަުޑިއވެމުންދ  ާތަޖުރިބ ކުރެވި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެގެވށިާކުރަން

އަނިޔ އ ާމެދުާވެސްާރަނަގަޅށްާއެާތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާތަޙުޤީޤުކުރެވިާއަދިާމައްަސލަާބަލ ާފަރ ތްތަކުންާބަލާ 

ާ ާދިއުން. ާކަންެވގެން ާލިބިގެންދ ޭނގޮތަކަްށ ާއަދަބު ާފަރ ތަށް ާލިބެންީވ ާއަދަބު ާއެހެްނާާެގވެށިއެއަށް ާވިޔަްސ، އަނިޔ 

ާކޮންމެ ާހަަމާާއަނިޔ ެއްއވިޔަސް ާައޅުަގނޑު ާކޮންމެވެްސކަމެއް. ާއެހެން ާއޮންނ ނެ ާކުރިއަްށ ާއޭގެ ާފަހަތުަގއި ކަެމއްގެ

ާއަދިެވްސާ ާފ ހަގަކޮށް ާމިަކން ާޝުކުުރވެރިކަމ ިއއެކު ާއިޙުތިރ މ އި ާވަރަށް ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ތެރިާަރއީސް،ާމިާބިލުާއެކަމަނ ާވަރަށްާމުހިއްމުާއެއްފަހަރުާޝުކުުރާދަންނަވ ަލންާބޭނުންވ ާެއއްާސަބަަބކީާިޢއްޒަތް
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ާފަދައިްނާ ާވިދ ޅުވެދެްއވި ާދެންމެ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރަްއވ  މަސައްކަތްތަެކއް

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންގެާތ އީދ އިާރުހުމ އެކުާައވަްސާފުރުޞަތެއްގައިާކޮިމޓީާ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާުއއްމީދުކުރަން.ާހަމައެހެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވގެންދ ނެކަމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާހުށަހެޅި އަށް

ާ ާިވްސނ ލަންޖެހޭ ާިމއަދު ާާގެވެށިއަޅުަގނޑުމެން ާފ ހަގަކުރެވޭ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފެށުމަކަށް ާެގވެށިއަނިޔ ެގ

ާމިދަންނަވަނީ ާއަުޅަގނޑު ާމައްސަލަ. ާމިޖެހެނީ.ާާދިރިއުޅުމުގެ ާދިރިއުޅެން ާމުޖުތަމަޢެއްަގއި ާއޮތް ާބ ރުވެފައި ތޮއްޖެހި

ާޤަސްދުަގިއާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާެވއްޓެނީ. ާއެޅިަފއި ާގައި ާފަިއ ާތެލިތައް ނަޑކުން. ާހަނިގޯިޅގަ ާދަނީ ާވަދެގެން ކަނބުލޮ

ާޖެހިގެ ާެދވޭނީ ާހަމައަށް ާކޮޓަިރއ  ާކަނބުޮލގެ ާހިނގ ފަިއ ާގޯޅިައކުން ާފޫޓު ާދެ ާނޫނޭ. ާކޮޓަިރާވައްޓ ލަނީީކ ާހުރި ން

ާމިހީވަނީާކޮންމެާ ާއަށް ާވެއްޓެނީ.ާތެލިތަކުގެާވެރިމީހ  ާޖެހިފައި ާފައިަގއި ާތަށިތަކ އި ާތެލިތަކ އި ކުރިމަތިން.ާދ އިރުގައި

ާބޭފުޅަކުާ ާފަލަ ާކިހިނެއްތޯ ާމަޖުބޫރުވަނީ. ާއެގޮތަށް ާޙ ލަތު ާނޫން. ާއެއީކީ ާޙަޤީޤަތަކީ ާވައްޓ ލަނީޭއ. ާފައިންޖަހ  ރެއަކު

ާ ާދެ ނުޑާވަދެގެންދ ނީ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޙ ލަތު. ާދިރިއުޅުުމގެ ާމިއީ ާއަަޅއިނުަގނެ. ާތެީލގަިއ ާގޯިޅަގނޑަކުން ފޫޓު

ާ ާދިރިއުޅުމުެގާާގެވެށިމިދަންނަވަނީ ާމިއަންނަނީ ާކަންތައްަތްއ ާމި ާވިޔަްސ ާއަނިޔ ެއްއ ާކޮންމެ އަނިޔ ވިޔަސް

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިއަދުާޙައްލުޮކްށާނުތަނަވަސްކަމ ިއ،ާހ ސްކަމ ިއާކަންބޮުޑވުމުގެާތެެރއިންނޭ.ާމިކަންތައްތަ އްާއަުޅގަ

ާަވއްޓަފ ޅިެއްއާ ާިދރިއުޅުމުގެ ާރަްއޔިތުން ާދިރިުއޅޭ ާޤައުުމގެ ާމި ާއޮމ ންކަމ ެއކު ާއަމ ން ާފ ގަތި ާޤައުމަށް މި

ާޙ ލަތ އިާ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާނުހުއްޓުވޭނެއޭ ާހަމަ ާއަނިޔ ތައް ާބ ވަތުގެ ާމި ާނޫނީ ގ އިމުކޮްށގެން

ާކުރުމަށްާޭއނ ާހިތްާނުތަނަވަސްެވގެންާކަންތަ އްތަކަށްާބިނ ކޮށްާިމއިްނާކޮންމެާއަނިޔ އެއްާވެސްާިމއޮންނަނީ.ާކަމެއް

ާވަރަށްބޮޑެިތާ ާމެދުގައި ާއ އިލ ތަުކގެ ާވެސް ާކަންތައްތަުކގައި ާދިމ ވ  ާމަގުމަތިން ާބޭރުން، ާހަމައެހެންމެ މިއަންނަނީ.

ާހިނގާ  ާއަނިޔ ަތއް ާވަރަށްބޮޑެިތ ާމައްސަލަތައްޖެހި ާހަމައެހެންމެާ، ާއެބަހުރި. ާހިނގ ަފިއ ާމަރ މ ރީތައް ާބޮޑެތި ވަރަށް

ާފަރ ތަަކްށާ ާކުރ  ާކަމެއް ާކުޑަކުަޑ ާވަރަށް ާފިކުރުުކރަންޖެހޭނެ ާވިސްނ  ާމިއަދު ާވަރަށްބޮޑަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަ ާކަމަކ  ާޮބޑު ާދަންނަވަން ނޑު ާމިދަނީ.ާއަުޅގަ ާަކނަޑއެިޅގެން ާއަދަބު ާބޮެޑތި ާމިއަުދާމި ާބަލ ިއުރާއަޅުަގނޑުމެން ޅ 

ާދަންނަވަްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތ މައ އެކު ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅޭ. ާއެބަ ާައދަބު ާބޮޑެތި ާވަރަށް ކުޑަކަމަކަށް

މިޖެހެނީ،ާމިާޤައުމުގައިާމިއަދުާހިނގ ާމ ރ މ ރީާއ އިާއެކިެއކިާބޮޑެތިާއަނިޔ ތަކަށްާހަމަާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާއަދަުބާ

ާވަރަްށކު ާމިދަނީ. ާޤައުމުަގިއާނުދެވިއޭ ާމި ާއެހެްނނަމަވެސް ާއެބަެދވޭ. ާއަދަބެްއ ާވަރަށްޮބޑު ާމީހަކަށް ާކުރ  ާކުށެއް ޑަ

ާ ާބަހުސްކުރަމުންދ އިުރާާެގވެށިމިއަދު ާއަުޅަގނޑު ާމިބިލަށް ާެފށިގެންގޮްސ ާއަނިޔ ަތއް ާއެހެނިހެން ާއ ިއ އަނިޔ 

ރަށްާއަނިޔ ވެިރާގޮތްގޮތަްށާމ ރ މ ރީާއެަބާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާެއއްާނުކުތ ާިމއީ.ާމަގުމަތީގަިއާވަ

ާަވރަށްާއަނިޔ ވެިރާގޮތްަތކަށްާެއބަާމީހުންގެާމަރ ލުންފަދަާ ާއޮންނަާއެްއޗެްއގެާމުހުތ ދުގައި ާއަތުަގއި ހިނގ .ާމީހެއްގެ

ާެވސް ާމެދުަގއި ާކަންަތއްތަކ  ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގ . ާއެބަ ާޤައުމުގައި ާމި ާހ ދިސ ތަްއ ާއަނިޔ ވެރި މިާާބޮޑެތި

ާފ ހަގަޮކްށާ ާހަމަ ާވިސްނ ލ އިރުަގއި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިބިލަށް ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާމެދުަގއި ާއަނިޔ އ  ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަނިޔ ވެިރގޮތަކަށް، ާއަނިޔ  ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާސަބަބަކީ ާޖެހޭ. ާވިސްނ ަވަޑއިގަންަނވަން މިކަންތައްތަކ މެދު

ާދަންނަ ާިމ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުމުރުން ާރުިފޔ ެއްއެގ3ާާ:ވަނީ ާއޮތް ާއަުތގަިއ ާއެމީހ ެގ ާބޭފުޅަުކ އަަހރުގެ

ާބަނދެ،ާ ާހަތަރެސްފައި ާަވއްޓ ލ  ާއޭނ  ާަވއްދ  ާތެރެއަށް ނެޑްއގެ ާގޯޅިގަ ާދަމ  ާެއމީހ  ާމީހުން ާބަޔަކު ބޭނުމުގައި

ާ ާުއމުރުން ާމިދަންނަވަނީ 3ާާ:އަޅުަގނުޑ ާމުްސުކޅިއެްއގެ ާހުރި ާހުސްވެފައި ާަގއިބ ރު ާއޭނ ެގާއަހަރުގެ ވ ހަކަ.

ހަތަރެސްފައިާބަނދެާއޭނ ާއަށްާއަނިޔ ކޮށްާއަނަގޔަށްާހިކިާވެލިއަޅ ާގަދަކަމުންާމިބުނުވަނީާގޭގައިާދެންާކޮންތ ކުޭހާ

ރުފިޔ ާހުންނަނީ.ާމިއީާޖީބުގައިާހުރިާރުފިޔ ކޮޅުާަނގ ފައި.ާގޭަގއިާފައިސ ާހުރިތަންާބުނުވ ާގެއަށްާގޮސްާއެފަިއސ ާ

އްކ ާވެސްާއަނގަތެރެއަށްާހިކިާެވލިާއަޅ ާކަނދުރ ާބިންދ ލ ާމިކަހަލަާބޮޑެތިާއަނިޔ ކޮށް،ާނަގަިއގެންާދެންވެސްާއަނެ

ނޑުާމިދަންނަަވނީ.ާޙަޤީޤީާހ ދިސ އެްއެގާ މިއީާަގއިބ ރުާދެަރވެފައިާއޮްތާމުސްކުޅިައކަށްާކުިރާއަިނޔ ެގާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާމިދަންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހުންނަށް ާއަނިޔ ކުރ  ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާމަރަށްާވ ހަކަ. ާހަމަ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ވަނީ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށާ ާނޫނިްއޔަކ  ާއެބަޖެހޭ.ާއެހެން ާހަމަޖައްސަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިްއވޭޭނޮގތެއް ާއެބަ ާޙުކުމް މަރުގެ

ކުރިްނާމިކަމެއްާނުކުރެވޭެނއޭ.ާއަުޅަގނޑުާމިހެންާމިދަންނަވަނީާމ ތްވެގެްނވ ާއިސްލ މްދީންާމިާދުނިޔެާއަށްާައއުމުގެާ

ާމީހުންެގާ ާއުޅުނު ާއޭރުަގއި ާޤައުމު ާމި ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުްނ ާދިަޔއީ ާވެސް ާަރއްޔިުތން ާއުޅުނު މިދުނިޔޭގައި

ާުއޅެމުން.ާ ާނެތި ާހަމައެއްަލމައެއް ާވިސްނ ގެން ާގޮްތކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާގޮތް ާވިސްނޭ ާއަށް ނޑި ސިކު

ާއު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝަރީޢަްތާއެހެންނަމަވެސް ާއިސްލ މީ ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާއެްއކޮށް ފަލ 

ާ ާވެގެންނޭ. ާއޮމ ންތަނަކަށް ާއަމ ން ާދިޔައީ ާދުނިޔެ ާމުޅި ާދިއުމުން ާއެހެނިހެންާާެގވެށިގ އިމުކުެރިވގެން ާއ އި އަނިޔ 

ާއަދަބުދެވޭނެ ާފަރ ތަްށ ާކުށްކުރ  ާޤައުމުގައި ާިމ ާދ ނީ ާުހއްޓިގެން ާވެސް ާއަނިޔ ަތއް ާމިހުރިހ  ާއ އި އުސޫެލއްާާއަނިޔ 

ާނިންމ ލަމުންާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް ާޝުކުިރއްޔ . ނަޑއެިޅގެންނޭ. ކަ

ާހުރެފަާ ާނުފެނި ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާދުވަސްވަންދެން ާވަރަށްގިނަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން ދަންނަވަން

ާއުޅެާ ާއުފ ކުރަން. ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނޭނެގ.ާފެނިވަޑަިއގަތީތީ ާއަޅުަގނަޑކަށެއް ާތަނެއް ާވަަޑއިގެންެނވި ވަަޑިއގެން

 ތައިލެންޑުންކަމަށްާވެސްާވެދ ނެ.

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަތުރެއްކޮށްަފިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާއެންެގވުމުގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަަހރީ ާއައި.ޕީ.ޔޫގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާމިއައީ.ާެއއީ ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާބައިވެރިުވމަށްޓަކ .ާއަޅުަގނޑު ާޖަލްސ ގެ ޢ އްމު

ާމެންބަރުާއަފުރ ޝީމްާޢަލީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 އުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:
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ނިޔ ާހުއްުޓުވމުގެާމިާބިލަކީާމަޖިލީހުގެާއަާެގވެށިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ. السالم عليكم`.ާ

އެހެންާމެންބަރުންާވެސްާއެާހ މަކުރެއްވިާފަދައިންާވަރަށްާމުހިއްމުާއަނެއްކ ާއޭގެާފަންނުވެރިކަމަށްާބަލ އިރުާވަރަްށާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބިލެއް. ާތައްޔ ރުކުރެިވފައިވ  ާއަށް ާފުރިހަމަ

ާއޭެގާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކގައި ާވަރަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާއަލްފ ޟިލ  މެންބަރު

ފަހުގައިާދެންމެާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑޮކްޓަރާމައުސޫމުާއެާހ މަކުރެއްވިެހންާމިާބިލުާރައްޔިތުންެގާ

ާއަ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާހުށަހެޅުމުގައި ާމަސައްކަތްަތެކްއާމަޖިލީހަށް ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ާބަރުކޮށް ާވަރަށް ާގޮފިްނ ންހެނުންގެ

ާކުރެވިފަިއވަީނާ ާމަސައްކަތްަތއް ާއެ ާދަންނަން.ާއޭގެ ާކަިއރިން ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާހަމަގައިމު ކުރަްއވ ފަިއވ ކަން

ާހެދުމަށްޓަ ާބިލަކަށް ާފުރިހަމަ ާމިއީ ާބިލަކީ ާމި ާއެކުަގއި ާބޭފުޅުންނ  ާފަންނުވެރި ާމުހިއްމުކަމުްނާވަރަށް ާބިލުގެ ކައި.

ާހުށަހެޅިގެްނާ ާގޮތުަގއި ާބިލެްއގެ ާހެދިގެންވ  ާފެންވަރަކަށް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ބިލަކީ

ނޫނީާމީގެާއެންމެާއެދެވޭާނަީތޖ ާޙަޤީޤަތުގައިާނުނެރެވިދ ނެތީާއެބޭފުޅުންާވަރަށްބޮޑަށްާމިކަަމށްާމަސައްކަތްާކުރެްއވި.ާ

ާ ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާވެސް ާމައުމޫނަށް ާދުންޔ  ާއަލްފ ޟިލ  ާޙަރަކ ތްތެރިެވވަަޑއިެގންނެވީ ާއިސްކޮށް ާއެންމެ މަސައްކަތުގައި

އެކަމަނ ާެއާކުެރއްިވާބަރުާަމސައްކަތަށްަޓކައިާއެކަމަނ ާއަްށާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއުކގަިއާޝުކުރުާދަންަނވަން.ާ

ާވ  ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާފުރިހަމަކަމަށްޓަކަިއާއޭގެފަހުަގއި ާބިލުގެ ާއެ ާފަންނުވެރިކަމ އި ާބިލުގެ ާައކީ ހަކަ

ާބިލުެގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަިދ ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ. ާވަރަށްބޮަޑށް ާމަސަްއކަތްތައް ާބިުލގެ ާމި ާވެސް ާއަށް ކޮމިޓީ

ކެއްާނެތީމަ،ާބިަލީކާމ ާގިނަާވ ހަކަތަާ،މުހިއްމުކަމ ބެހޭގޮތުންާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލުމުގެާއިތުރުންާދަންނަވ ނެާމ ާބޮޑު

ާހުށަހެޅިފަިއވ ާ ާގެންދިއުމަށްޓަކ  ާކަންތައްތައް ާއިންޞ ފުން ާހަމަހަމަކަމ އި ާއަދި ާހުއްޓުވުމަށްަޓކ  އަނިޔ ވެރިކަން

ނޑުާކުަޑާެއއްެޗއްާދަންނަވ ލ ަނން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ ބިލަކަށްވ ތީާއޭެގާމައިަގނުޑާމަގުސަދ ާބެހޭގޮތުންާއަުޅގަ

ާ ާބ ވަެތއް ާއިންސ ނިްއޔަުތާއެްއވެސް ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމިއީ ާދިނުމަކީ ާނުލައި ާޙައްޤަކ  ާމީހަކަށް ާއެއްެވސް އަނިޔ އެްއ

ާމ ތް ާއަދި ާޤަބޫލުނުކުރ ކަމެއް. ނޑަައޅުްއވ ާهللا ާކަ ާވެްސ ާއިސްލ މްދީނުަގިއ ާއެކަްނ ާވަތަޢ ލ  ސުބުޙ ނަހޫ

ާމީހުންާ ާދިނުމ އި ާއަނިޔ  ާމީހުންނަށް ާއެގޮތަށް. ާހަމަ ާއިންޞ ފުންާާކަށަވަރުކޮށްެދއްވ ަފއިވަނީ ާޢަދުލު މެރުމ އި،

ާމަސައްކަްތކަމުަގއިާ ާއެއް ާއިސް ާއެންމެ ާކ ންބޯންކުރ  ާއެބަެއްއެގ ާއެއީ ާތަޅ ފޮޅުމަކީ ާއަިދ ާނުކުރުމ ިއ، ކަންތައްތައް

ާފ ާ ާރުއް ާމީހ  ާއަުޑގަދަ ާއޮންނަީނ ާއެމީހުންގެތެރޭަގއި ާމީހުން. ާޒަމ ނުގެ ާޖ ހިލީ ާެއއީ ާަބޔަކީ ާއުޅުނު ހަދައިގެން

ާބުނ  ާމީހުންނަށްާާބޮޑުވ ނެއޭ ާަކމުވޮށިެވގެންވ  ާބޮޑުންނ އި ާވ ގޮތަށް. ާހުރިހ ކަމެއް ާއަށް ާމީހ  ާބ ރުގަދަ އުސޫލުން

ާއިސްލ މްދީްނާ ާއެހެންނަމަވެސް ާހެދުން. ާދެރަގޮތް ާެވސް ާހުރިހ ކަމެއްގައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާނިކަމެތި ހުރިހ ކަމެއްވެފ 

ާބަދަ ާަވރުގަދަ ާއެންމެ ާގެނެސްދިން ާއިންސ ނިޔައްތަްށ ާއަިދާއަިއއްސަ ާހަމަހަމަކަން. ާއިންޞ ފ އި ލަކީ

ާމ ތް ާިއސްލ މްދީނުގައި ާއެހެންވެ ާކުެރވުން. ާމަޝްވަރ  ާމީސްަތުކންނ އި ާވަތަޢ ލ ާهللاާމިނިވަންކަމ އެުކގައި ސުބުޙ ނަހޫ

ާ ާޙަދީެޘއްަގއި ާޤުދުސީ ާމަނ ކުރަްއވ ފައި. ާވަނީ ާޢިބ ރ ތުން ާޞަރީޙަ ާވަރަށް ާވަތަޢ ލ ާهللاާއަނިޔ ވެރިކަން ސުބުޙ ނަހޫ
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ޭއގެާމ ނަާއަކީާޭއާ. ٌا عبادي إنً حريت انظهى عهى نفسً ًجعهتو بٍنكى يحريا فال تظانًٌاއްވަީނ،ާވަޙީކުރަާ

ާهللاތިމަން ާތިމަން ާއަނިޔ ވެރިކަަމކީ ާއަޅުަތކުންނޭވެ. ާهللاގެ ާތިމަން ާޙަރ މްކަމެއްކަުމގައި ާޒ ތުފުޅަށް هللاާގެ

ާަކނަޑއަުޅއްަވއިފިމޭ.ާ ާޙަރ މްކަމެއްކަުމގައި ާމަނ ކަމެއް، ާވެްސ ާތެރޭގައި ާކަލޭމެންގެ ާައދި ާއެއީ ނަޑއަުޅއްަވއިފީމޭ. ކަ

އަނިޔ ާނުކުރ ށޭ.ާފިރިހެނަކަށްާއިންސ ނެއްގެާހައިިސއްަޔތުންާދިރިހުރުމުގެާޙައްުޤާާއެްއވެސްާމީހަކުާއެކަކުާއަނެަކކަށް

ލިބޭހެންާއަންހެނަކަށްާވެސްާހަމަާމިާދިރިހުރުމުގެާޙައްޤުާލިއްބައިދޭ.ާހަމައެހެންމެާއިޤްތިޞ ދީގޮތުންނ އިާއިޖްތިމ ީޢާ

ލިއްބައިދޭާހުރިހ ާޙައްޤުތަެކއްާއަންހެނަކަްށާގޮތުންނ އިާސަޤ ފީާގޮތުންނ ިއާއަދިާިސޔ ސީގޮތުްނާވެްސާފިރިހެނަކަށްާ

ާަޙއްޤުާ ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާރަްއކ ތެރިކުރުމ ިއ ނުޑ ާަހށިގަ ާއޭަނގެ ާމުދަލ ިއ ާފިިރހެނެއްގެ ާލިބިދީގެން. ާވަނީ ވެސް

ާަވނީާ ާޙައްޤު ާޙިމ ަޔތްކުރުމުގެ ާޙައްޤުތައް ާއެ ާރައްކ ެތރިކޮށްދޭ. ާޙައްޤުތައް ާމި ާހަމަ ާވެސް ާއަންހެނަކަށް ާއޮންނަހެން

ާކަންނޭނގެާ ާމުހިއްމު ާބަލައިލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާއަނިޔ ވެިރކަމުގެ ާދެްއވ ަފއި. ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ނުޑާ ާމަިއގަ ާޭއގެތެރޭަގއި ާބ ވަތްތައް. ާއަނިޔ ވެރިކަުމގެ ާހިމަނ ފައި. ާއެބައިަތއް ާެއބަހުރި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ބިލުގައި

ސްމ ނީގޮތުންާެދޭވާއަނިޔ ވެރިކަމ އިާނަފުސ ނީޮގތުންާދެވޭާއަނިޔ ވެރިކަން.ާބ ަވތް.ާއެއީާޖ4ާިގޮތެްއގައިާމިއަންނަނީާ

ާދެވޭާ ާޖިސްމ ނީގޮތުން ާމިއަންަނނީ ާތަޞަްއވުރަށް ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ާމަނ  ާމީގައި ާބޮޑަްށ ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ާޙައްޤުާނޫންގޮތެްއގަ ާއަށް ާޭއނަ ާއަތްލ  ާހަށިަގނުޑގައި ާމީހެއްގެ ާގޮތުން ާއަތްލ ާއަނިޔ .ާޖިސްމ ނީ ާަގިއގައި ިއާއޭނަގެ

ާވިަޔްސާ ާކަމުގައި ާއަނބިންނަށް ާފިރިން ާގޮތުން ާޖިސްމ ނީ ާމި ާމިތަނުަގއި ާއިތުރުްނާއަޅުަގނޑު ާނުހެދޭ.ާއޭގެ އެހެން

ާޖިސްމ ނީގޮތުްނާ ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާއަންހެނުންނަށް ާޢ އްމު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާފިރިހެނުން ާޢ އްމު ާމުޖުތަމަޢުގެ އަދި

ނޑަށްާއެްއވެްސާކަ ނުޑާމިދަންނަވަނީާވަރަްށާޞަރީޙަކޮށްާޙައްަޤކ ާނުލ ާހަށިގަ ހަލަާގެއްލުމެްއާނުދެވޭނެ.ާއަދިާއަުޅގަ

ާިމާ ާމައްސަލަެއއް ާނ ންނަ ާތަޞައްވުރަށް ާމީހުންގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިތަނުގައި ާިއތުރަށް ާއޭގެ ާނުލެވޭނެ. ާވެސް އަތް

ާތަންތަނު ާއެހެން ާއަދި ާވެސް ާގޭތެރޭގައި ާއަނބިންނަށް ާގެއްލުން. ާބިރުދެއްކުމ އިާނަފުސ ނީ ާމީހުންނަށް ާވެސް ގައި

ާބިރުދެއްކުމ ިއާ ާވަިރކުރ ނެކަމުގެ ާވަނީނަމަ ާދޭތެރޭގަިއކަމުގައި ާދެމަފިރިންގެ ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި އެމީހުންނަށް

ާމިީއާ ާދިނުމަކީ ާގޮތުން ާނަފުސ ނީ ާބިރު ާކަިއވެިނކުރ ނެކަމުގެ ާމީހަކ  ާއެހެން ާބިރުދެއްުކމ އި ޚަރަދުނުކުރ ނެކަމުގެ

ާބަެއއްފަހަުރާޙަޤީޤަތުގަ ާނޫން. ާއަިނޔ ެއއް ާުކޑަ ާވަކިން ާވުރެން ާއަށް ާއަނިޔ  ާލިބޭ ާގޮތުން ާޖިސްމ ނީ ާހަމަ އި

ާވޭންދެނިިވާ ާމ  ާދުވަހަށް ާމ ގިނަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަނިޔ ތަުކެގާއަސަރު ާމިކަހަލަ ާއަނިޔ ައށްވުރެން ާދެވޭ ޖިސްމ ނީގޮތުން

ާމީހުންާ ާބައެއްފަހަރު ާސަބަބުން ާބިރުދެއްކުމުގެ ާދޭ. ާނަފުސ ނީާާގޮތެްއގައި ާބޮޑެތި ާކަހަލަ ާފޯބިއ  ާމޮޔަވެފައި. އެބަތިބޭ

ާޕ ޓްނަރެްއެގާ ާތިމ ގެ ާރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމުދ  ާތިމ ެގ ާދަރިންނ އި ާތިމ ގެ ާތިމ އ އެުކަގއި ާއެބަޖެހޭ ބަލިތައް

ާފ ހަގަކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެން ާަހމަ ާބިރުދައްަކއިގެން. ާއަށް ާަބއިވެިރޔ  ާއޭނަގެ ާއުޅޭ ާނުކުތ ެއްއާގޮތުަގއި ލަންޖެހޭ

ާމިާ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާތަޢުލީމުގެ ާއިސްލ މީ ާފަހަރު ާބަެއްއ ާއެބަހުރި ާބިރު. ާަވީޒފ ގެ ާަވޒީފ ގެ. ާމި މިތަނުގައި

ާވ ހަކަެދއްކިފަިއ.ާ ާބޭރުން ާއިމުެގ ާޭއގެ ާިގއުަގނޑ އި ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާައސްލު ާއިސްލ މްދީނުަގއި މައްސަލަިއގައި
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ާޙަޤީ ާއަްށ ާއޭނ  ާވީތީ ާތެރެިއްނާއަންހެނަކަށް ާއުސޫލުތަުކގެ ާހުރިހ  ާެއއޮންނަ ާޝަރުތުތަކަކ  ާެއއޮންނަ ޤަތުގައި

ާއަދ ކުރުމުަގިއާ ާަވޒީފ  ާއެ ާފުރިހަމަވެފައި ާޝަރުތުތައް ާފުރިހަމަވ ންޖެޭހ ާޤ ބިލުކަމުގައި ާމި ާއަދ ކުރުުމގައި ވަޒީފ އެއް

ާއަ ާފިރިހެނަކަށް ާތެރެއިން ނުޑެގ ާިގުއގަ ާއުސޫލ އި ާައސްލު ާޭއގެ ާއަދަބ އި ާވަކިްނާއިސްލ މީ ާވަޒީފ ަތއް ދ ކުރެވޭ

ާަވޒީފ ާ ާއެހެންވީަމ، ާނޯވޭ. ާއެްއވެސްކަެމއް ާމަނ ކުރ  ާއެކަން ާނޯންނ ނެ. ާގޮތެއް ާއަދ ނުކުރެވޭނެ އަންހެނަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވަނީނަމަ ާމީހެްއކަމުަގއި ާކޮލިަފއިޑް ާކުރެޭވވަުރގެ ާއެކަން ާޤ ބިލު ާަޝރުތު ާހަމަ ާވެސް އަދ ކުރުމުަގއި

ާއަން ާމީހަކު ާއިސްލ މްދީނުަގިއާއެްއވެސް ާއެއީ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާހަނިކުރުމުގެ ާފުރުޞަތުތައް ާވަޒީފ ގެ ހެނަަކށް

ާ ާއެއްެޗއް ާޮއތް ާހުޅުވ ލ ފައި ނަޑއެިޅގެން ާއޮްތ4ާާކަ ާކިޔ ފައި ާމަރުޙަބ  ާއަށް ާފުރިހަމަ ާނުލ ހިކު ާެވސް ޖިންސަށް

ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާޯހދ ދިނުމަކީ ާަޙއްޤު ާއެ ާކަމެއް.ާޙައްޤަކަްށވ ތީ ާދޭންޖެހޭނެ ސަމ ލުަކން

ާއަނިޔ ކުރ ާ ާއަނބިންނަށް ާފިރިހެނުންނަކީ ާހުރިހ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ާކީރިިތާ ާދެމީހުން.ާއެހެންވެ ާއުޅޭ ާރީތިކޮށް ާވަރަށް ާމިއީ ާދެމަފިރިންނަކީ ާއަސްލުގޮތަކީ ާނޫން.ާޙަޤީޤަތުގައި ފިރިންނެއް

ާވެާ ާޤުރުޢ ނުގައި ާއޮންނަނީ ާމެދުެތރޭގައި ާއ ޔަތުގެ ާއޮންނަ ާބެޭހގޮތުން ާމިކަމ  ާކީކޭތޯ.ާއ ޔަތުަގއި ާއޮންނަނީ  نتسكنٌސް

މީހުންާއިނދެގެންާުއޅެނީާއެކަކުާއަނެަކކަށްާހިތްހަމަޖައްސައިދޭން.ާދެމަފިރިއެްއެގ4ާާ .انٍيا ًجعم بٍنكى يٌدة ًرحى

ާއެކެ ާދިނުން. ާހިތްހަމަޖައްސ  ާއަނެަކކަށް ާއެކަކު ާެއީއާބޭނުމަކީ ާއަދި ާވުން. ާއަނެަކކު ާިނވ ފަތްަގނޑަށް އްގެ

ާ ާއުޅެންޖެހޭ ާއޯގ ތެިރކަމުަގިއ ާއ އި ާޙަްމދަރުދީ ާރަޙުމ އި ާެވސް.4ާާކުލުނުވެރިކަމ އި ާގޮތަކީ ާއަސްލު ާމިއީ މީހުން.

ާލިބިފައިވ ާ ާއަށް ާތިމ  ާވެރިވެަފއިވ  ާޝުޢޫރުތަކެއް ާކަހަލަ ާއެހެން ާޚިލ ފު ާއ ދަޔ  ާވަރަްށ ާއެބްނޯމަލް، އެކަމަކު

ާތަޢުލީމުާއަ ާނޭނގިގެން ާހިތަށްައރ  ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާކަންތަްއތައް ާއަށް ާއޭނ  ާގޮތަކަށް ާހިތުހުރި ާތިމ  ާއަކީ ނބިމީހ 

ާރ އްޭޖެގާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންީވމަ، ާނުކުރޭ. ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަހަލަ ާފިޔަވައި ާފިރިހެނަކު ާތިބޭ ާއެގޮްތގޮތަށް ނެތިގެން

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާބޮުޑާހުރިހ  ާވަރަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާވަރަށް ާބަލ އިރު ާޝަރުޢީގޮތުން ނުންވަނީ

ާއޮތްގޮްތ،ާ ާމިކަން ާއިސްލ މްދީނުގައި ާފުރިހަމަކަން.ާމިކަންކަން ާމި ާއިތުރުން ާބިލެއްގެ ާމިކަހަލަ ާެއއީ މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ާމީސްތަ ާސިފަ ާއޭެގ ާގޮތް ާދެކޭ ާިއސްލ މްދީން ާމިކަމުަގއި ާޫސރައ  ާައސްލު ާއަންަގއިީދާއިސްލ މްދީނުގެ ކުންނަށް

ނޑުާގަބޫލެއްާނުކުރަްނާއިންސ ނުންގެާއަސްުލާ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ާމުޖުތަމަޢުާވީހ ާބޮޑަށްާހޭލުންތެރިކުރުވުން.ާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނޭނގޭތީ. ާމީހުންނަށް ާދިމ ވަނީ ާމިހެން ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއަނިޔ ކުރުންކަމުގައި. ާމީހުންނަށް ގޮތަކީ

ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްާާއަޅުަގނޑުމެން، ާއަުޅގަ ާމިވަނީ ާއިޢުތިރ ފު ނޑު ާއަުޅގަ ާހުެރގެްނ ާއޭގެތެޭރގައި ވެސް

ާވަރަށްާމަސައްކަތްނުކުެރވެނީ.ާރަްއޔިުތންގެާމަޖިލީހ އިާހުރިހ ާބ ރުތަކުންނ އިާއަދިާރ އްޖޭަގިއާ ާކުރަންވ  ޙަޤީޤަތުގައި

ާވ ހަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާމީހުންނަށް ާތަޢުލީމުގެ ާދީނީ ާހުރިހ  ާއަނިޔ ވެރިކަްނާތިބި ާމި ާމިަކމުގައި ާއަކީ ކަ

ާފިލުވައިލުމަށްޓަަކއިާއެންމެާމުހިއްމުާވަސީލަތަކީާހޭލުންތެރިުކރުވުމޭ.ާވަުޝކުރަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ
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ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާޤ ނޫނަކީާهللاާرسٌل عهىާًانسالوާًانصالةالحمد هلل `. ާމިފަދަ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .

ާފަސ ދަވެގެންދ ެނާ ާިއތުރަށް ާގޯސްެވ ާއިތުރަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނެއްގެ މިފަދަ

ާޤ ނޫނުތަކެއްާ ާވަޟަޢީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަމަެވސް ާެތރޭގައި ާޙުދޫދުގެ ާހުރި ާަކނޑަެއޅިފައި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޤ ނޫނެކޭ.

ާވަިކގޮަތކަްށާ ާޙައްޤުތައް ާއެ ާނަމަވެސް ާލިބެންޖެހުން ާނޫނީ ާހޯދ  ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބެންނުޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ހަދ 

ާނުދެކެން.ާ ނޑެްއ ާއަުޅގަ ާނޫންކަމަކަްށ ާފަސ ދަކުރުން ާމުޖުތަމަޢު ާެއއީ ާމަސަްއކަތްކުރުން ާދިނުމަށްޓަކައި ހޯދަ

ާމައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިައދު ާރަީއސް، ާދަްއކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަ ާވ ހަކަ ާއަނިޔ ކުރ  ްނބަފައިންނަށް

ާޅަފަތުަގިއާ ާދަރިންެގ ާއެ ާކޯްއޗެްއކަްނ ާމައިބަފައިންނަކީ ާދަރިންނަށް ާއެ ާކީްއވެތޯ. ާުކރ ނީ ާއަނިޔ  މައިންބަފައިންނަށް

އުނގަންަނިއާާތަރުބިއްޔަތުާމަރުޙަލ ަގއިާއުނގަންނ ާނުދެވުނީމ .ާއެާދަރިްނނަށްާމައިބަފައިންގެާަޙއްޤުތަަކކީާކޮބ ކަން

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާތަރުބިއްޔަތު ާއެދަރީންގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބައެްއކަން ާކިހ ވަރެްއގެ ާމައިންބަފައިންނަކީ ނުދެވުނީމ .

ާކިޔަވ ާ ާއެދަރިންނަށް ާކަން ާނެތް ާލިބެން ާސުވަރުގެ ާނޫނީ ާދަށުން ާފައިތިލަ ާނުދެވުނީމ .ާމައިންބަފައިންގެ އުނގަންނ 

ނޑުމެްނގެާމައިންބަފައިންނަކަށްާނެތްާދަރިންާތަރުބިއްޔަތުާކުރުުމެގާނުދެވުނީމ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ ީއސް،ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާނެްތާ ާމުދަރިއްސުންނަކަށް ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާހުރަސްއަޅ . ާއެކަމަށް ާޤ ނޫނުތައް ާަޙއްޤެއް. ާބުނުމުގެ ާބަހެއް އެްއވެސް

ާއެޭޅކަށެއް ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާރަނގަޅު ާކުރުމުގަިއ ާތަރުބިއްޔަތު ާޢިއްޒަތްެތިރާދަރިން ާހުރަސްއަޅ . ާޤ ނޫނުތައް ާެއކަމަށް .

ާފަސ ދަވެގެްނާ ާމުޖުތަމަޢު ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުތަުކގެ ާބައެއް ާނޫން. ާަޙއްލެްއ ާއޮތް ާަކމަކަށް ާކޮންމެ ާޤ ނޫނަީކ ރައީސް،

ާޙައްލު.ާ ާއޮތް ާވެސް ާކަމަކަްށ ާކޮންމެ ާޤ ނޫނަކީ ާގޮުތަގއި ާދެކޭ ާފަރ ތްތަކުން ާބަެއއް ާއެހެންނަމަވެްސ، އެބަދޭ.

ާރަނަގުޅާޢި ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާއަސަރުކުރަނީީކއެއް ާއ އިލ ތަކަށް ާޤައުމުގ  ާއިސްލ މީ ާުކޑަ ާމި ާރައީސް، އްޒަތްތެރި

ާމައްސަލަައީކާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާތެރޭގަިއ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާނޫން. ާނެިތގެން ާޤ ނޫނެއް ގޮތުަގއި

ނޑުމެންގެާ ާނިކަމެތިކަމ ިއާފަޤީރުކަން.ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުޅެން ާތަންތަންކޮޅުަގއި ާކުަޑކުޑަ އ އިލ ތައް

ާއެހެްނާ ާމުިހއްމު ާިމއަށްވުރެ ާޖެހޭނީ ާަދއްކަން ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަގުެތްއގައި ާނިކަމެތިކަމުން.ާިމފަދަ އެމީހުންގެ

ާމިޤައުމުގަާ ާކުރަންވީ ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވަީޒފ ާކަމަކަށް. އި

އިތުރުކުެރވޭނެާގޮތްަތކ ިއާމިޤައުމުގެާަރއްޔިތުްނގެާއިޤްތިޞ ދީާފުދުންތެރިކަންާއިތުރުކުެރޭވނެާގޮތްތަެކއްާހޯދަާދޭން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާފެނިގެންާމިދަނީާވަޒީފ ގައިާތިބިާމީހުންާވެސްާބިރުންާއެމީހުންނަށްާލިބޭާއ މްދަނީާމ ދަމާ 

ާ ާުއޅޭތަން. ާަވޒީފ ެއއްާގެއްލިދ ނެތީ ާއެތައްސަޭތކަ ާދ އިރ ތަކުން ާއެކި ާމިދަނީ ާފެނިގެްނ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ

ާހަތަުރ،ާ ާގޮތަކީ ާހުރި ާމިއަދު ާހ ލަތު ާއ އިލ ަތކުގެ ނުޑމެންގެ ާތަން.ާއަޅުގަ ާނިަކމެތިވަމުންދ  ާއެަތއްބަެއއްގެ އުނިކުރެވި

ާދެްއކުމަށް ާކުިލ ާގޭ ާއ އިލ އެްއަގއި ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާމީހުން ާިމއަުދާފަސް ާހ ލަތު. ާނޫޅެވޭ ާަކއިބޮިއ ާރަނގަޅަށް ފަހު

ާޚިދުމަތަށްޓަކ ާ ާހ ލަތު.ާޞިއްޙީ ާކުރަންޖެހޭ ާއ ދޭސް ާދައްކަން ާބިލު ާފެން ާބިލ އި ާކަރަންޓް ާހ ލަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާނޫާ ާބަދަލުކުރެވިގެން ާހ ލަތު ާމި ާހ ލަތު. ާދ ންޖެހޭ ާކައިރިައށް ާމީހުން ާއެހެން ާބޭްސކުރުމަށްޓަކ  ާއަށް ާސިޓީ ީނާބޭސް

ާބޮޑެިތާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޯންނ ނެ. ާފައިދ ެއއް ާކުރ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤ ނޫނަކުން

ާކުދިން.ާ ާނިކަމެތި ާބިކަެވެގންދ ނީ ާެވސް ާއަނެއްކ  ާސަބަުބން ާއެކަމުގެ ާނަމަވެސް ާހުރި ާަކނަޑއެޅިފަ އަދަބުތަކެއް

ާއަނިޔ ކުރ  ާައންހެނުންނަށް ާތެރޭަގއި ާެވްސާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ހަކަ ާިވޔ ނުދ ކަމުގެ ާދަްއކ އިުރާއަންހެނުންގެ ވ ހަކަ

ާނޯކަރީކޮްށގެްނާ ާލައްވ  ާއަންހެނުން ާމިއޮތީ ާއ ދަައކަށްވެފަ ާމިއަދު ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ. ާދައްކަން ހަމަ

ާފޮ ާއަށް ާވަޒީފ  ާއަންހެނުން ނޑުމެން ާއ ދަ.ާއަޅުގަ ާފުއްދުމުގެ ާބޭނުންތައް ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ނުވ ެގްނާއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާަސއިބުއިމ ިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބުއިމ އި ާސިނގިރެޓް ާއަޅުަގނޑުމެން ާލ ރިން ާލިބޭ އެމީހުންނަށް

ނޑުމެްނގެާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންގެާޮކންމެާގެއަކަށްާބަލ ލިޔަްސާ ބޭނުންވ ާއެހެންާއެދުންތައްާފުއްދުމުގެާއ ދަ.ާއަުޅގަ

ާއަދ ކުރަންތަ ާވަޒީފ  ާއަންހެނުން ާވ ޖިބަީކާގިނަވ ނީ ާއެމީހުންގެ ާދިމ ލެްއަގއި. ާކޮންމެވެސް ާތިބޭނީ ާފިރިހެނުން ން.

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާއ ދަތައް ާމި ާހޭދަކުރުން. ާވަގުތު ާރައްޓެހިންނ އެކީ ާނޫނީ ާކުޅުން ާނ ޗަރިންގީ ާހަމަ އެމީހުން

ާއަޅު ާުނކުރެވޭނެ. ާބިަނއެއް ާމުޖުތަމަޢުއެއް ާރަނގަޅު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާރަނަގުޅާދުއްވ ެލވިގެން ަގނޑުމެން

ާފިރިންނަށްާ ާޙައްުޤގަިއ، ާފިރިންގެ ާތިބެންޖެހޭނީ ާއަނބިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންކަމަށްވ ނަމަ ާބިނ ކުރަން އ އިލ އެއް

ާކުރުމުަގއި ާތަރުބިއްޔަތު ާދަިރން ާޚިދުމަތުގައި، ާފުއްދ ދިނުމަށް.ާާ،ބޭނުންވ  ާބޭނުންތައް ާބޭނުންވ  ދަރިންނަށް

ާމައި ާބަެއއް ާފެނޭ ާަމއިންބަފައިންނަީކާއަޅުަގނޑަްށ ާަބއެއް ާަމއިންބަފައިން. ާއޯގ ތެރި ާވަރަށް ންބަފައިންނަކީ

ާތިޭބާ ާުޤރުބ ންކޮށްލައިގެން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާެއމީހުންގެ ާަވޒީފ އ  ާއެމީހުންގެ ާދަރިންނަށްޓަކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާގަންނަޖެހޭ ާބިރު ާއަުޅަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަކުން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިފަދަ ާވެްސާމައިންބަފައިން. ާކަންތައްތަެކއް އެެހން

ާޤ ނޫނުންާ ާމި ާމީހަކަށް ާމަސައްކަްތާުކރ  ާއިންނަން ާމީހަކ  ާއަނބަށް ާދެ ާަރއީްސ،ާމިސ ލަކަށް އެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމީހަކާ  ާއެހެން ާއަނބިމީހ  ާތިމ ގެ ާހަމައެހެންމެ ާޙަްއޤެއް. ާލިބިދޭ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާއެއީ، ާހުރަސްއަޅ ނެ. މިހ ރު

ާތި ާުއޅެ ާހިތ ވެގެން ާނޫނީ ާއަހަރުދުވަހަށް ާއަޅ ފިއްޔ  ާހުރަސް ާއެކަމަށް ާފޮނުވ ލުމުެގ8ާާމ  ާޖަލަށް ާދުަވހަށް އަހަރު

ނޑުާހަަމާދަންނަވ ނީާމިާޤ ނޫނުާ ފުރުޞަތުާމިާޤ ނޫނުންާއެބަާލިބޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމފަދަާޤ ނޫނަކީާއަޅުގަ

ާދޭތެރޭ ާމިއ  ާއަންނައިރު ާކޮމިީޓާމަރުހަލ ގައި ާމި ާއަދި ާޤ ނޫނެްއާފ ސްކުރ އިރު ާމިފަދަ ާފުންކޮްށާވިސްނ  ގަިއާވަރަށް

ާއެންެމާ ާނެހެދުމޭ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާޤައުމެއްަގއި ާއިްސލ މީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާހ ލަތެްއގަިއ ާނުވެއްޖެ ނަހަދ 

ާތެޭރަގިއާ ާތަރުބިއްޔަތެްއގެ ާރަނގަޅު ާއިސްލ މީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަލަންވީ ާމިއަދު ާއަުޅަގނުޑމެން ާއަދި ރަނގަޅުވ ނީ.

ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއާއަޅުގަާ ާޙ ލަތު ާަޤއުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަށް. ާބިނ ކުރެވޭނެ ާއ އިލ ތަްއ ނޑުމެްނގެ

ާހޯދ ދިނުމަށްާ ާގޮތްތަްއ ާއިތުރުކުެރޭވނެ ާފުދުންތެރިކަން ާއ އިލ ތަުކެގ ާފުދުންތެރިކަމ އި ާއިޤްތިޞ ީދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއިތުުރކޮށް ާވަޒީފ ަތއް ާައޅުަގނޑުމެން ާކުރުން. ާގޮތްަތެކްއާާމަސައްކަތް ާމުްއސަނދިކުރެވޭނެ ާމ ކެޓް ވަޒީފ ގެ

 ހޯދަދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުާމ ފަންނުޝު ރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއިބްރ ހީމްާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ފެިށގެންާއެމް.އެން.ބީ.ސީގެާއިބްރ ހިމްާޚަލީލުާމަޖިލީހަށްާވަދެާކީއްތޯާކުރަނ52ާާީ>;ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއަުދެގާ

ާ ާއެްއވެްސާއަޅުަގނޑު ާތަބ ނުވެ ާޤ ނޫނަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާފ ސް ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތުން ާބޭުނންވޭ.ާޤ ނޫނީ ސ ފުކޮށްލަން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއެދަނީ. ާދަމުން ާހަމައަށް ާވޯޓަކ  ާމިހ ރު ާކޮމިޓީގަިއ ާޢ އްމު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނެތި ާޞައްޙަކަމެއް ޤ ނޫނީ

ެމންާޤ ނޫނުގެާވެރިކަންާހިމ ޔަްތކުރަންާކީއްޯތއޭާމިކުރަނީ.ާމިދަންނަވަނީާމިކަންާމިގޮތަށްާކުރިޔަދަންޏ މުންާއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންާހުއްުޓވ ލ ނެާވ ހަކަާރިޔ ސަުތގެާސަމ ލުކަމަށްޓަކ ާދަންނަވަން. ާކޮމިޓީާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުކު ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާޚިލ ފުކަމެއްަގއި ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާހިނަގމުންދ  ާތަޅުމުގައި ާނެންެގވޭނެ.ާމަޖިލީހުގެ ތ އެއް

ނޑުާމ ފަންނުއެހެންވީމ ،ާދެންމެާތިާނެންގެވިާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އެއްާކަަމކަށްާބަލައެއްާނުގަންނަން.ާ ާދެކުނުާައުޅގަ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއިބްރ ހީމްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރަޝީދުާާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާމ ފަންނު

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުއްާގެވެށިޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާވައިަލންސް. ާޑޮމެސްޓިކް ާނުވަތަ ާހުއްުޓުވން ލިބުާޠައަނިޔ 

ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމައްސަލައެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާނުކުެރވޭނެއޭ. ާވެްސާކައިވެންޏެއް ާދެއަނބަކަށް .ާމިއީާވިދ ޅުެވއްޖެ

ނުޑާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާ 4226ާ.ާައޅުަގނޑުވ ހަކަެއއްާއިމީގަދަންނަވ ލ ނަން ާއަދި ާއަހަރު ވަަނާ 4225ވަނަ

އަނިޔ ކުެރވެމުްނާާއިއަހަރުާރ އްޖޭގެާވެށިާވަރަށްާއަނިޔ ވެރިާގޮެތއްަގއިާބަޔަކުާމީހުންާޖަލަށްލ ާއެކިއެކިާސިަފސިފ ގަ

ާވަރަާދިޔައި ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާއެމްނިސްޓީ ާދަންނ ނެ ާބޭފުޅުންރުަގއި ާގިނަ ާވަރަކަްށާށް ާކޮންމެވެސް ާއޭގެތެރެިއން .

ާނޫންނަމަެވސް.ާ ާަގސްދުގައި ާކުެރވުނު ާވެސް ާއަުޅަގނޑަށް ާދިޔަ. ާކުރެވެމުން ާމަަސއްަކތް ާމީހުންނ އެކު ބަޔަކު
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ނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްާިމއަދުާމިފެނިގެންާމިދަނީކީާޑޮމެސްޓިކްާަވއިލަންސ ާބެހޭާގޮތުންާދެންާކަންމަތީގައިާުނަވަތާ

ާދަށުަގއި ާާކުޑަ ާޑޮމެސްޓިްކާތިބެގެން ާހެން. ާނުވ ނެ ާމިކަމެއް ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާދެއްކީމަ ާބީދައިން ާދައްކ  ވ ހަަކ

ާމިތަނުގައިާ ާއެަތއް ާދުނިޔޭގެ ާގޮުތަގިއ ާއިޫޝއެްއގެ ާބައިނަލްައޤުވ މީ ާެއއީ ނުޑާާ،ވައިލަންަސކީ ާއަުޅގަ އޭުރގައި

ާ ާއިންަޓރނޭޝަނަލް ާއެމްނިސްޓީ ާމިދެންނެވީ ާއުޅުުނާއިރުވެްސާދޭތެރެއަކުްނާާއޭރުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެިރވެގެން

އަދިާޚ ްއޞަކޮށްާދިވެިހރ އްޖޭަގއިާމިކަންތައްތަްއާާތައްމެއިލްާބޮކްސްާބަލ އިރުާމިއ ާބެހޭާގޮތުންާވަރަށްާގިނަާވ ަހކަ

ކ ތްތެރިވަުމްނާޔޫ.އެން.އެފް.ބީ.އޭާނުވަތަާޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީާކޮންމެވެސްާބަޔަކުާމިތަނުަގއިާއަބަދުވެސްާޙަރަާއަށަގަތުމަށްޓަކ 

ާހިނގަާ ާޮކޅަކަށް ާވެސް ާއަދި ާވެްސ ާއޭުރަގއި ާހަމަ ާދިޔައީ. ާވ ހަަކާއިގަންނަން ާތިބެ ާހުއްޓި ާކަންކަންަމތީ ނޭނިގ

ާއެހެންޏ ާނ ންނަާގޮތަކަށްާރޭަގއިާއެސް.އެމް.އެސްާރިީސވްާަވީނާ ދެއްކިޔަސްާމިކަެމއްާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާޭރގައި

ޑިބޭްޓކޮށްދޭށޭާކަލޭމެން.ާއަޅުަގނޑުެމންގެާފަރ ތުންާއެއަންނަާާ،ބަހުސްކޮށްދޭށޭާތިމަންނަމެންނަކީާއެންޖީއޯާއޭާމިއަށް

ާޑިބޭޓްކޮށްދޭށޭ.ާ ާބިލަށް ާމި ާނުޖެހި ާވަިކާއަތަކަށް ާޮގތަކަށް ާސިޔ ސީ ާގޮތެއް ާވަކި ާވެސް ާއެިކއެިކާފަރ ތަކުން އެްއޗެހި

ާއެބައުޭޅާމީގެތެޭރގަިއާ ާބަަޔުކާމީހުން ާެއއީ ާޮބޑަށްއަޅުަގނުޑާހިތުން ާކަންަތއްާވަރަށް ާމި ާބޭްސާަތއް ކުރަން.ާޖެންޑ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިކަންތައް. ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއެބައުޅޭ ާނަގަިއެގން ާެއއްގޮަތކަށް ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް އިޝޫައކަށް

ާއިތުރަްށާ ާއަދި ާޑުރ ފްޓުކޮށް ާބިުލ ާމި ާމީގައި ާއެަބއިމީހުންނަށް ާކުިރޔަދޭން. ާމިކަންތައް ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ާގެން ާވެގެްނާއިޞްލ ޙު ާޙަރަކ ތްތެރި ާބޮަޑށް ާފުދޭވަަރކަށް ާއެންޖީއޯތައް ާއެކުަލވައިލ  ާއެްއޗެހި ާަބޖެޓަކ  ނަންވ އިރަށް

ާހަމަ ާނުކޮށް ާމޫވް ާދިމ ލަކަށް ާވަކި ާދައްކަދަްއކ  ާވ ހަކަ ާމި ާކަންކަންމަތީގައި ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ތިބެންާ ނޫނީ

ާރ އްޖޭަގއި. ާމައްސަލަެއއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ، ާދ އިރ ެގާާޖެހޭނީ. ާތުލުސްދޫ ާމެްނބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު މީގައި

ާ ާއެބަހިެމނޭ ާމީަގއި ާފަދައިން ާފ ހަަގކުރެްއވި ާވެސް ާއ ދަމް ާރޮޒަިއނ  ާމެންބަރު ާުނވަަތާާގެވެށިޢިއްޒަތްތެރި އަނިޔ 

ާނު ާދެމެދުަގއި ާދެމީހެއްގެ ާވަރިކޮށްަފއިވ  ާއިނދެ ާނުވަތަ ާމެދުގައި ާެދމަފިރިންގެ ާަވއިލަންސަކީ ަވަތާޑޮމެސްޓިކް

ދިރިއުޭޅާާެއއްގެާދެމީހެއްގެާދެމެދުގައިާއެހެްނވީމ ،ާހަމައެކަނިާޖެންޑ ާބޭސްާއިޝޫއެއްާނޫން.ާއެއްާގޭބިސީާއެއްާއިލާ އ 

ާއަނިޔ ކުރުންާ ާއެކަުކާއަނެކަކަށް ާމީހަކު ާދެ ާއުޅޭ ާއަނިޔ ެގާއަމަލުތައް.ާމިއީ،ާކަިއވެނިޮކށްގެން ާދެމެދުގައި ދެމީހެއްގެ

ެވސްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާބެލެނިވެރިންާދަރިންނަށްާާުމަގއިރިއަކަށްާއަިނޔ ކުރުންާކަދަވެސްާވެދ ނެ.ާބެލެނިވެރިަޔކުާ

ާއެމީހުންނާ  ާކުޑައިުރގައި ާތިބޭ. ާކުދިން ާކުަޑކުޑަ ާވެސް ާސަބަބުްނ ާެއްއޗެހީގެ ާގޮވ  ާނުަވތަ ާސަބަބުން ާއަނިޔ ގެ ކުރ 

ާނަ ާއެހެން ާނުވަތަ ާކުއްޖެކޭ ާތިީއާބޯހަމަނުޖެހޭ ާނުވަތަ ާމޮޔެއެކޭ ާނުވަތަާދިމ ލަށް ާޖިސްމ ނީ ާމިފަދަ ާގޮވުމ  ާނަމުން ން

ޖަޒުބ ތީާއެހެނިހެންާގޮްތގޮތުންާއަންނަާރުީޅގަިއާބުނެވޭާކަްނތައްތަުކގެާސަބަބުންާުކޑަކުދިްނާމިހ ރުާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ

ާމީެގާ ާކުދިންނަކީ ާެއްއބައި ާދެބައިކުޅަ ާމީގެތެރެއިން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެއްަޓކީ ާޖަލުގެ ާވެށި، މިއޮތް

ނޑަްށާއެނގޭާއެާޭގގެާގޯިތގެދޮރުާމައްސަލަތައްާެވސް.ާައިދާޝިކ  ރަޔަކަށްާވެގެންާޖަލުަގިއާތިބިާކުދިން.ާއެާއަުޅގަ

ާ ާތޮއްޖެހިގެން ާވެސް.ާގޯިތގެދޮރުަގއި ާމައްސަލަތައް ާގެންނަންޖެހޭާގޯތިގެދޮރުގެ ާއެބަ ާތެރެއަށް ާތިމ ގެާއ މީގެ ާއ އި އިލ 
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ާމީހުާާއިމީހުންނ  ާތިމ ގެ ާދުރު ާއުދެފޭާއެހެނިހެންާގޮސް ާގޮތުން ާޖަޒުބ ތީ ާރުޅީގައި ާއަންނަ ާތިބީމ  ާއެއްތަނެއްަގއި ންނ 

ކަންތައްތަުކގެާތެރޭަގއިާވެސްާވަރަށްާގިނަާެގއްލުންާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާއަންހެނުންނަށް.ާއަންހެނުންނަކީާވ ހަކަާދަްއކ ާ

ާކޮ ާނުކުމެ ާނަމަ ާފިރިހެނަކު ާތިބޭނީ. ާހިންދަިއގެން ާއެތެރޭގައި ާގިނައިން ާނޫން. ާގޮްސާބައެއް ާތ ކަށް ާވެސް ންމެ

ާ ާމިާސީިރއަސްކޮށް ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާފ ހަަގކުރެޭވާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާއަދި މައްސަލަ

ާ ާހަމަ ާނަމުަގއި ާއެެޖންސީގެ ާޕްރޮޓެކްޝަން ާސޯޝަލް ާމިއަްށ ާެވސް ާގެނެސްދޭންާސަރުކ ރުން ާޙައްލު މިަކމަށް

ާމީގެ ާެގނަސް ާސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރުން. ާހިމެނޭ ާއެބަ ާދ88ާޭތެރޭގައި ާމީހުންނަށް ާދޭާާ،އަހަރު މުސްކުޅިންނަށް

ާރޮަޒއިނ ާ ާއަޅ ލެިވ ާދީ ާމުސްކުޅިންނަށް ާތިބި ާައޅ ނުލެވިފަ ާކުީރަގއި ާގޭތެރޭަގއި ާވެްސ ާސަބަބުން ފައިސ ގެ

ާކަމަށް ާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާނެތް ާމީހަކު ާއަޅ ލ ނެ ާބެލެނިވެރިޔަުކ ާހަމަާފ ހަގަކޮށްފަިއވޭ ާއަދި .

އޭެގއިތުރަށްާއެކަިނވެރިާމައިްނނަށް.ާމައިންނަކީާކުރީގައިާިއނދެާވަރިކޮށްފަާއެއްލ ލީމަާައޅ ލ ނެާމީހެއްާނެތިާގޭގަިއާ

ނުޑާ ާމައްސަލަގަ ާއިތުރަށް ާއަިދ ާތެރޭގައި ާމައްސަލަތަކެްއގެ ާއެހެން ާއެހެންގޮތަކުން ާކޮންމެވެސް ާނުވަތަ އުޅެނީ.

ާބޭރުތެރޭ ާވެސް ާދަރިން ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޮޑުވ ނެ. ާނިމިދ ނެ. ާއ އިލ  ާއެގޮތަށް ާދެން ާއެތައްިމތ  ާޖަލުންނ އި ާއ އި ގަ

ާމީހަކުާ ާބަލ ނެ ާއެކުދިން ާނުވަތަ ާކޮށްދޭ ާއެބަ ާފޯރު ާފައިސ  ާއެބަދޭ ާސަރުކ ރުން ާމައިންނަށް ާއެކަނިވެރި މިހ ރު

ާފޯރުކޮށްދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާސޭ ާފައިސ  ާހަމަ ާވެސް ާެއކުދިންނަށް ާމިއޮީތާކަމުގަެވއްޖެޔ މުން ާސަރުކ ރުން ާނެޓެއް ފްޓީ

ާެއހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާކަންތައްތަކެއް ާހުރި ާކޮށްފަ ާކުީރގަ ާމީގެ ާމިކަމަށްާ، އަޅ ފަ. ާމިރ އްޖޭގަ ާއެަބހުރި އަދިވެސް

ާއޮފީހެްއާ ާނުވަތަ ާދީގެން.ާކޮމްޕިއުޓަރެއް ާފައިސ  ާއެން.ޖީ.ޯއތަކަށް ާކުރެވޭނީ ާކަމެއް.ާމިކަންތައްތައް ާއެތައް ކުރަންޖެހޭ

ާނޫނިއްޔ ާގ އިމް ާފޯރުކޮށްދީގެން ާސިފައެްއގައި ާކޮންމެވެސް ާެއހީ ާކުންފުންޏަކަށް ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާއެ ާމިންވަރަށް ކުެރވޭ

ާއ.ދެގާ ާއައިސްދ ނެހެން. ާމީހުން ާބަަޔކު ާރ އްޖެއަށް ާވެްސ ާދުނިޭޔގަ ާަބއިނަލްއަޤުވ މީ ާހިެއއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއެީމހުން ާއޮންަނގޮތުން ާއެމީހުންާާބަޖެޓުގައި ާތަންތަނަކަށް ާދ ންޖެހޭ ާއެމީހުން ާކުރ ނެ. އެމީހުން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނިމުނީ. ާއެ ާއެހިސ ބުން ާބ އްވ ނެ. ާސެމިނަރތަކެއް ާއޮންނަ ާގޮސް ާކުރ ނެ. ޓްރެވަލް

ާމިކަންތައްތަކުަގިއާ ާެޖހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެއްެޖއްޔ  ާރަނގަޅުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބޮލުަގިއާސީރި ާބަެއއްގެ ާއަނެއް ާއެއްަބޔަކު ާލައިގެން، ާިބލެއް ާވ ަހކަދައްކ  ާކަްނކަންމަތީގައި ާނަގަން. އަސްކޮށް

ާވެްސާ ާމުއްޠަލިބު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަމެއް ާނުވ ނެ ާވެއްޖެއްޔ  ާކުރަން ާމިހެން ާމިކަންތައްތައް އިލްޒ މުައޅ 

ާ ާނުކުރެވޭެނއޭ. ާވެްސ ާކަިއވެންޏެްއ ާމިހ ރު ާބީަދއިްނާއެވިދ ުޅވި ާވ ހަކަަދއްކ  ާކުޑަދަުށަގ ާބީދައިްނ ާއެ އެހެންވީމ ،

ާެވއްޖެްއޔ  ާބިލެއް.ާއެާ، ވ ހަކަދަްއކަން ާބެހޭ ާބިލެއް.ާދޫނިސޫފ ސޫތްޕ  ާއެހެން ާހަމަ ާހުށަހެޅުނު ާމިތަނަށް މިޭދތެރެއިން

ާ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާބިލުތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާބިލެއް. ާމުހިއްމު ާދީފަިއާހ 87ާވަރަށް ާރުިފޔ  ސް

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާަހދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާެވސް ާހޯމްވޯރކް ާމީެގ ާކޮންމެވެސްވަަރކަށް ާތިބެނީ ާމި ާފޮނުވ ފަ މިތަނަށް

ާކޮންމެވެްސވަރަކަްށާ ާކޮންމެވެސްވަރެއް ާމިއަށް ާދަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެބަޖެހޭ ާކޮމިީޓާއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ 
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ނޑަ ާައޅުގަ ާސީރިއަްސވ ން ާދެްއިވާމަޖިލިސްގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު. ާއެބަޖެހޭހެން ާހީވަނީ ށް

ާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޙަމީދުާهللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާރައީސް.ާއ ެދ،ާ ާޢިްއޒަްތތެރި ާާެގވެށި`ާޝުކުިރއްޔ  ާކަމަށްޓަކ  ާހުަށހެޅި ާބިލު ާހުއްުޓވުމުގެ ތުލުސްދޫާއަނިޔ 

ާބިލުާ ާމި ާަދންނަވަން.ާއަދި ާޝުކުރު ާއިުޚލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާކުރެްއިވާ ާމަސަްއކަތް ާއެ ާކަމަށްޓަކ  ާކުރެްއވި ާމަސަްއކަްތތަކެއް ާބުރަ ާވަރަްށ ާއެކުަލވ ެލއްވުުމގަިއ ފަރުމ ކުރައްވ 

ހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާއެާގޮފީގެާަރއީްސާޑީ.އ ރު.ީޕގެާއަންހެނުންގެާގޮީފގެާ

ާވެްސާ ާއަށް ާދުނިޔެ ާމި ާއަދި ާވެސް ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމައުމޫނަށް ދުންޔ 

ާގުާ ާމައުޫޞއަކ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމައުޫޞައކަށް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާެވސް ާފެންވަުރގަ ާބިލެއް.ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ޅިފަިއވ 

ާކުރަމުްނާ ާވެސް ާފެންވަރުގަ ާދުނިޔޭގެ ާއަންނަތ ، ާކުަރމުން ާމަސައްކަތްތައް ާުގޅުންހުރި ާމިކަމ  ާބިލެއް. ގުޅުންހުރި

ާ ާމައްސަލައެއް. ާދަތި ާކުރަން ާހައްލު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާޒަމ ންތަެކއްެވއްޖެ. ާއެތައް ާތެރޭަގިއާާެގވެށިއަންނަތ  އަނިޔ ގެ

ާެވގެންދ  ާޝިކ ރީންނަށް ާގިަނ.ާާއޭެގ ާވެްސ ާވަރަށް ާދުނިޭޔގަިއ ާއަދަދުަތއް ާުކޑަކުިދންގެ އަންހެހުންނ އި

ާ ާމި ާއަންނަނީ ާމި ާއުފެދިގެން ާމައްސަލަތައް ާއިޖްތިމ ޢީ ާގިަނ ާވަރަށް ާގޭތެރޭެގާާގެވެށިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުވަތަ

ާއެ ާފަހުަގއި. ާއަނިޔ ތަކުގެ ާލިބެމުންދ  ާކުަޑއިރު ާއަދި ާުކަޑއިރުަގއި ާއެކި ާތެރޭގަ ހެންކަމަްށވުމ ެއުކާމ ހައުލުގެ

ާ،ފަރުމ ކޮށްާާ،އަޅުަގނޑުމެްނގެާއިޖްތިމ ޢީާހ ލަތުާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކ ާމިާބިލުާރަނގަޅަށްާފުރިހަމަާއަްށާދިރ ސ ކޮށް

ާިމާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާކުރަންެޖހޭ. ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާޮބޑު ާވަރަށް ާހެދުމަށް ޤ ނޫނަކަށް

ާމައު ާހިމެނިފައިވ  ާގިަނާބިލު ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާައކީ ާމައުޞޫޢު ާއަނިޔ ެވރިކަމުގެ ާމި ާނުވަތަ ާއަކީ ޞޫޢު

އ އިލ ތަަކކ އިާއަދިާވަރަށްާގިަނާއަންހެނުންނ އިާވަރަށްާގިނަާކުޑަކުދިންނަށްާއަދިާބައެއްާފިރިހެންނުންނ ާވެސްާހަމަާ

ާ ާސީރިއަސް ާވަރަށް ާމީސްމީހުންނަށް ާއެ ާއެބޭފުޅުްނނަށް ާކަމެކޭ. ާމިާގުޅުންހުރި ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު މައްސަލަތަކެކޭ.

ާެވްސާ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާގ ތްތިމ ގެ ާހަމަ ާވިްސނ ވަަޑއިގެން ާމިކަމަށް ާވެސް ާގެންިދއުމުަގއި ާކުރިއަށް ާބަހުސް ބިލުގެ

ާވަރަްށާ ާވ ހަކަދެްއކުން ާއެންމެން ާައޅުަގނޑުމެން ާަދނެގެން ާކަން ާމީހުން ާތިބޭ ާަދށުގަިއ ާއަނިޔ ތަުކގެ ާމިކަހަލަ ހަމަ

ނޑުާމިާބިލުގެާކޮންޓެންޓަށްާދިޔުމުގެާުކރިންާމިާބިލުާކުރިއަށްާގެންދިއުމުަގއިާނުވަތަާމިާބިުލާމު ހިއްމުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ދިރ ސ ާކުރިއަށްާގެންޮގއްސަާކޮމިޓީާމަރުހަލ ގަާފުރިހަމަާކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުަރއްވ ނެާގޮަތކ ާދޭތެރޭގަާިޚޔ ލުތަެކްއާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާތ އީދުކުރަންާވަގުތީާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާގެންދަވ ގެންާކުރިައްށާާފ ޅުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެއްކަަމކަށް

ާމަސަްއކަުތެގާ ާއެ ާގެންދަވ އިރު ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާބިލުެގ ާދަށުން ާކޮމިީޓގެ ާަވގުތީ ާއިތުރުން ާމީގެ ގެންދެވުން.

ާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާއެހީ ާފަންނީ ާހުރި ާލިބެން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާވެސް ާގެންިދއުމަށްާތެރޭގައި ާކުރިއަށް މަސައްކަްތ



 26 

ާވަރަްށާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާއޮތްގޮތުން ާފަރުމ ކުރެވިފަ ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާެއއީ ާފެނޭ. ާކަމަށް ރަނގަޅުވ ނެ

ާމިކަންާ ާދެން ާޖެހޭނެ. ާކުަރން ާމީަގއި ާމަސައްކަތްތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެކަމަުކ ާއ ދެ، ާބިލެކޭ. ާފުރިހަމަ ރަނގަޅު

ނ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުެގާކުރުމުގަ ާހިފުމަކީ ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާބޭނުންކުރުމ  ާއެހީ ާފަންނީ ާހުރި ާލިބެން ާމިހ ރު ޑުމެންނަށް

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިްނވަރަުކން ާދިން ާތަން ާަގވ އިދު ާކޮމިޓީތަުކގެ ާއަދި ގަވ އިދު

ާމަސަ ާެއޑިޓިންގެގ ާބިލުގެ ާދަށުން ާކޮންސަލްޓެންސީެއްއގެ ާމަސަްއކަތްތަުކެގާމިގޮތުން ާކޮމިޓީގެ ާހަމަ ާކުރުުމގަ އްކަތް

ާވަަރްށާ ާބޭނުންފުޅުކުރެްއވުމަކީ ާކޮންސަލްޓެންޓެއް ާނުވަތަ ާބޭނުންފުޅުކުރެއްވުން ާކޮންސަލްޓެންީސއެްއ ތެރޭގައި

ދޭންޖެހޭާާބުއްދިވެރިކަަމކަށްާވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެއީާމެންބަރުންގެާމަސައްކަތްޕުޅުތަކ އިާެއހެންކޮމިޓީތަކަށް

ާގެންގުޅެިވއްޖެކަުމގަވ ނަމަ ާޓީމެއް ާމިކަހަލަ ާހަމަ ާމީަގިއ ާބަލ އިރު ާކޮންސަލްޓަންޓެްއާާ،ވަގުތުަތކަށް މިަކހަލަ

ާފ ހަަގކޮްށާ ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެކަމަށް ާވެގެން ާފުރިހަމަ ާއަވަްސެވ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާކަމަށްވަންޏ  ގެންގުެޅިވއްޖެ

ާފުރު ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފެނޭ. ާއަށްާއަޅުަގނޑަށް ާމަޢުޞޫޢު ާމި ާރ އްޖޭގަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ޞަތު

ާއަނިޔ ތަކުްނާ ާއެ ާުހއްޓުވުމަށްަޓކަިއާނުވަތަ ާލިޭބާއަނިޔ ތައް ާއެ ާތެޭރގައި ާވެީށގެ ާއ ިއލ ގެ ާުނވަތަ އަމ ޒުކުރަްނވެގެން

ބޫލުކުރ ގޮުތގަާކުރީެގާމީހުންާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކަިއާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާފިޔަވަޅުަތކެއްާައޅުަގނޑުާޤަ

ާއުުޅްއވ ފަވޭ.ާ ާއިްސނަންގަވ ގެން ާވެސް ާދީދީ ާުމޙައްމަދު ާއައިޝަތު ާއަލްފ ޟިލ  ާމިނިސްޓްރެއްކަމުަގވ  ޖެންޑ 

ާހަމަާ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވަން ާޝުކުރެއް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާއެކަމަނ  ާފުރުޞަތުގަ ާމި އެހެންވީމަ،

ާ ާކުރީގައި ާބޭނުންވޭ ާސެންޓަރުތަެކްއާފ ހަގަކޮށްލަން ާޕްރޮޓެކްޝަން ާސޯޝަލް ާއަތޮޅެްއގަ ާކޮންމެ ރ އްޭޖގައި

ާކުެރވުނު.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކ  ާސެންަޓރުތަކެއް ާޕްރޮޓެކްޝަން ާެފމެލީ ާުނވަތަ ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކ 

ާއަ ާމަސައްކަތް ާމި ާގެންދިޔަ. ާތަމްރީނުކުރެވެމުން ާހަމަ ާވެސް ާމީހުން ާދެވުނު. ާއ ލ ކޮްށާތަމްރީނުތަކެއް ލުން

ާފިޔަވަޅަކަްށާ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަރުދަނ ކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓުމަށް

ާގެންދ އިުރާ ާޑިްސކަސްކުރަމުން ާބިލު ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ވެގެންދ ނެ.

ާެގވެށިާބަހުރި.ާެއއްކަަމކަށްާދެންާބައެއްާބޭފުޅުްނާވެްސާފ ހަގަކުރަްއަވއިފިާމިާއަމ ޒުކުރަންޖެހޭާބަެއއްާނުކުތ ތަކެއްާއެ

ާގޮތުްނާ ާަޙއްޤު ާއެ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާޢަދަބަކަށްޓަކ  ާނުޙައްޤު ާލިބިދ ނެ ާނަަމެވސް ާތުޙުމަތުގައި އަނިޔ ގެ

ާމ ބޮޑު ާޢަދަބު ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިލަން ާކުޑަބޮޑުމިނަށް ާޢަދަބުގެ ާލިބޭ ާކަމަށްވަންޏ ާނަމަވެސް ާހިނގައްޖެ ވެގެން

ާ ާއެ ާބޮޑުވެގެން ާސަބަބަީކާޢަދަބު ާނުވ ނެ.ާއެއް ާކ މިޔ ބު ާމަގުސަދު ާުއޭޅާާެގވެށިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތެޭރގައި އަނިޔ ގެ

އަންހެންާމީހ ާވެސްާއެާކުށްާރިޕޯޓްކުރަންާޖެހިލުންވެގެންދ ނެ.ާއެއީާފިރިމީހ ާއަށްާނުވަތަާއޭނަާއަށްާއެާއަނިޔ ކުިރާ

ާ ާރިޕޯޓްކުރުމުގެާމީހަކަށް ާމި ާބޮޑުވެެގންދ ތީ ާޢަދަބު ާލިބިދ ނެ ާމީހަކަށް ާއަނިޔ ކުރި ާތެރެއިން ާއ އިލ ެގ ާއެ ނުވަތަ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާކަންަތއްަތކެއް ާމިކަހަލަ ާހަނދ ންވ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނޭ. ާފަސްޖެހިގެންދ ނެކަމަށް މަރުޙަލ ގަ

ާ ާމައްސަލަ ާޑްަރްގގެ ާރ އްޭޖގައި ާވެސް ާވެްސާދިމ ވެގެންދިަޔއީ ާކުރިއްސުރެ ާއެންމެ ާއެއިރު ާހަމަ ާވެސް ޙައްލުކުރުމަށް
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ާޢަދަބުގެާ ާއޮންނަ ާކަަމށްވަންޏ  ާދިމ ވެއްޖެ ާމައްސަލަެއއް ާކިިރޔ ެވސް ާޑްރަްގގެ ާެއގޮތުން ާފިޔަވަޅުއަޅަމުންދިޔަ. ހަމަ

ާމިމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޖެހިލުންވެގެން ާރިޕޯްޓކުަރން ާމިކަމެއް ާއ އިލ އަކަށް ާއެްއވެސް އްސަލަާބޮޑުމިނުން

ާއެަބއެޅޭ.ާ ާބ ރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފޮރުވުމަށް ާމައްސަލަ ާުނވަަތ ާފޮުރވުމުގެ ާއެހެންވީމަ، ާމިދިަޔއީ. ޙައްލުނުކުރެިވގެން

ާނުވަތަާ ާވިސްނުންތެރި ާވަރަކަްށ ާކޮންމެެވސް ާތަްނކޮޅެއް ނަޑއެޅުމުގަ ާކަ ާޢަދަބުތައް ާމި އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެކީ

ާމަސަ ާކަހަލަ ާކޮންެމވެސް ާއަޅުަގނުޑާދެކެން.ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާމުހިއްމުކަމެްއަކމަށް ާވަރަށް ާކުރެްއވުމަކީ އްކަތްތަެކއް

ނޑުމެންާވ ހަކަަދްއކ ާނިންމ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާމަޢުޟޫޢުާއަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާމަޢުޟޫޢުއެކެވެ.ާމިއީާ ދެންާއަޅުގަ

ޢުޟޫޢުއެެކވެ.ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާސީރިޔަސްކަމ ެއކުާކުިރއަށްާގެންދަންާވަރަށްާމުހިއްމުާމަ

ާހަަމާ ާއެއްކިބ ވެގެން ާމިަކމުން ާއެކަމަކު، ާބޭނުންވޭ. ާދ ން ާވެސް ާހަޖުލަށް ާބަެއއްފަހަރަށް ާމަޢުޟޫޢުއެއްގަ މިކަހަލަ

މިއިންާކޮންމެާދެެކވޭާކޮންމެާވ ހަކަާއަކީާމިކަހަލަާއަނިޔ ތަެކއްާލިބިފައިާތިބިާއ އިލ ަތކެްއާވެސްާއަދިާއެަތއްާބަަޔުކާ

ާވަރަްށާބަލަ ާގެންދެވުން ާކުިރައށް ާވ ހަކަތައް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާވ ހަކަތަކެއްކަން ާގެންދ ނެ މުން

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާބިލު ާމި ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާނިްނމ ލަމުން ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން، މުހިއްމުކަމަށް

ާއަ ާބޭފުޅުންނަށ އި ާެއކުލަވ ެލްއވި ާއަދި ާމެންބަރުންނަށްާމެންބަރަށ އި ާހުރިހ  ާވ ހަކަަދއްަކވ  ާތ އީދުކުަރއްވ  ާމިއަްށ ދި

ނޑުގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްަޢލައިކުމް.ާ ާވަރަށްާޚ އްޞަާުޝކުރެއްާދަްނނަވަމުން،ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑަައޅ ފަިއވަނީ ާކަ ާބަހުސްކުރުމަށް ާބިލަށް ާމި ނޑުމެން ާއިތުރަށ5ާާްޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާވެސް ގަިޑއިރު.ާމިހ ތަނަށް

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއަދ9ާާިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއިނ9ާާްވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާއެމް.ޑީ.ީޕާއިންާ

ާ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާމ4ާާިވަކި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިވަަޑއިގެންފަ. ާފުރުޞަތަށް ާއެބައޮތް ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ަހކަފުުޅާވ  ާތަރުތީބަކުން ާވަިކ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ  ާޕ ޓީަތކުން ާދަންނަވ ީލ ާމި ހަކަ

ާއަމީންޢ އްމަށްާ ާތަރުތީބު ާެއ ާމަޝްވަރ ކުަރއްަވިއގެން ާއަމީންޢ އްމ  ާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަ ދައްކަވަން

ާފުރު ާތަރުތީބަކަށް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާއަންަގވ ލަދެްއވުމަށް. ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫންނަމަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ޞަތު

ާފުރުޞަުތާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާތަރުތީބުން. ާއެދިވަޑައިގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ާހަމަ ާގެންދ ނީ ާއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

ާމިއަރުވަނީާމަނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށް.ާ

ާ

ާޙައްމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމު

ާރައީސް.ާއ ެދ،ާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާެދއްިވކަމަށްޓަކ ާާެގވެށިާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާުހށަހަޅުއްވ  ާބިލު ާހުއްުޓވުމުގެ އަނިޔ 

ާއަދ ކުރަްނ.ާ ާޝުކުުރ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ާއ ދަަމށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ތުލުސްދޫ
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ާމި ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާާހަމައެހެންމެ ާއަދ ކުރެްއވި ާދައުެރއް ާއިސް ާވަރަށް ާގެނައުުމގައި ާމިހިސ ބަށް ާފަރުމ ކުރަްއވ  ބިލު

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއުކާ ާަވރަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާޓީމުެގ ާއެކަަމނ ގެ ާމަޢުމޫނަށ އި ާދުންޔ  ާަރއީސ  ާގޮީފގެ އަންހެނުންގެ

ާއަުގަވޒަންކު ާމަސައްކަތްޕުޅުގެ ާއެބޭފުޅުންެގ ާދަންނަވ  ާހަމަގައިުމާޝުކުރު ާބިލަކީ ާމި ާއ ެދ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ރ 

ާއަިދާ ާއަންހެނުންދެކެ ާައޅުަގނަޑކީ ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާގުޅިފައިވ  ާވެސް ާނ ރ  ާހިމަ ާެއންމެ ާހިތުގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ވެސް

ާމިާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހަކަށްވ ތީވެ ާލޯބިވ  ާވަރަށް ާދަރިންދެކެ ާއަންހެން ާކުދިންދެކެ، ާއަންހެން

ާފެށުނިއްސުރެްނާ ާދުނިޔެ ާިމ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބިލެކޭ. ާބޭނުންތެރި ާަވރަށް ާމުހިއްމު ާވަރަްށ ބިލަކީ

ާނަޖިސްކަމުގައި ާއަންހެނުންނަކީ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންީވ ާއަިއާ، އަޅުަގނޑުމެން ާދެިކގެން ާގޮތުގައި ނަޖިހެްއެގ

ާބުރިާ ާބޯ ާދަރިންގެ ާފިރިހެން ާހިނގައްެޖ. ާވެސް ާދެކެފައޭ.ާދުވަސްތަެކއް ާވަނީ ާދުނިޔެ ާމި ާވެސް ާޒަމ ންތަކެއް ކުރި

ާިމީއާ ާތެރޭގަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއައިއިރު ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާދިވެހިރ އްޖެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެންމެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލު ާމި ާފަރުމ ކޮށް ާބިލު ާމި ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާމިކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހިނގ ކަމެކޭ.

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޤަބޫލުކުރަންވީ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާފ ސްކުެރވޭނީ އަިނޔ ާާެގވެށިރަނގަޅަށް

ާނުވަތަާ ާއަންހެނުންނަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަން. ާކަމެއް ާކުރަމުންދ  ާއެއީ ހިނގަމުންދ ކަން.

ާކަންފަތް ާހަމައެކަނި ާކުރުމަކީ ާއަނިޔ ކުރ  ާއެކަނބަލުންނަށްާފިރިހެނުންނަށް ާނޫން. ާއަޅ ލުެމއް ާއެތިފަހަރެއް މަތީގައި

ާބުެނޭވާ ާވެސް. ާކަންތައްތަކަކީ ާެވގެންދ  ާކަންތައްަތއް ާކުރިމަތީަގއި ާއެމީހުންގެ ާއެއް ާއަނިޔ  ާލިބޭ ާއެމީހުންނަށް ނޫނީ

ާކަ ާހަމަހަމަނުކުރެވުނު ާފިރިހެނުންނ އި ާއަންހެނުންނ އި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާވެސް. މުަގވިޔަްސާބަހަކީ

ާކަމަކަްށާ ާހަމަހަމަކުރެވޭނެ ާފިރިހެނުންނ އި ާއަންެހނުންނ އި ާހަމަގައިމުވެްސ ާނުުކރަން ާޤަބޫލެްއ އަޅުަގނެޑއް

ާހަމަހަމަވެގެްނވ ާ ާބަލ އިރު ާއުސޫލުން ާއިންސ ނީ ާފިރިހެނުންނަކީ ާއަންހެނުންނ އި ާއެހެންނަމަވެސް، ޖިސްމ ނީގޮތުން.

ާދެކެނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާދޭތެރޭގައިާާބައެއް. ާދޭތެރޭގައިާ، އެކަނބަލުންނ  ާއަންހެނުންނ  ޚ އްަޞކޮށް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއަޅ ލަންޖެހެޭއ. ާއެކަނބަލުންނަށް ާލޯބިވ ންޖެހެއޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފިރިހެނުން އަޅުަގނޑުމެން

ާއަުޅގަ ާއަުޅވ ގެްނކަމުަގއިިވޔަސް ާބޯޑެއް ާަނން ާއެހެން ާއަދި ާއަޅުވ ެގންވިޔަސް ާބޯޑު ާނަން ނޑުމެންާދީނީ

ާވެްސާ ާމ ނައެއްަގއި ާހުރިހ  ާއިސްލ މްދީން ާއަކީ ާއަނިޔ  ާއަނިޔ ވެރިކަން، ާޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާމީހަުކާ ާއެްއވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާތެރެއަށް ާކަމެއްގެ ާހަރ ންކުރައްވ ަފއިވ  ާއެ ާކަެމއްަކން. ހަރ ންކުރައްވ ަފއިވ 

ާއަުޅގަ ާެއ ާނުވަތަ ާއެކަނބަުލން ާއަނިޔ ާވަދެގެންުނވ ނެކަން. ާއަނެކަކަްށ ާއެްއވެސް ާމީހަކު ާެއްއވެސް ނޑުެމންގެ

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާހިނގަމުންދ ނަމަ ާެއޮގތަށް ާއެކަން ނޑައަޅ  ާކަ ާަޢޒުމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުރުމަށް

ާިމީއާ ާޙަޤީޤަތަކަށްވ ތީ، ާމިއީ ާމިވަނީ ާހުށަހަޅަންޖެހިފަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާމި ާނުޖެހުނީސް. ހުށަހަޅ ކަށް

ާހުރިާހި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެހެންވީމަ ާއ ދެ، ާކުރަމުންދ ތީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ނގ ކަމަކަށްވ ީތ،

ކަންތައްތަުކގެާވ ހަކަާތަންކޮެޅއްާތިލަކޮށްާަދއްކ ލުމަކީާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާވަރަްށާމުހިއްމުކަމެއް.ާމިގޮތުްނާ
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ާއަންބަށް ާދެ ާފ ހަަގކުރަން ިތްނ ައްނަބްށ ީމުހްނާނ ިއނެދެގްނ ުއޭޅ ަބެއްއ ިފިރެހުންނ، ، އަޅުަގނޑު

ައުޅަގނުޑ ިމ ަދްނަނަވީނީކ ަބެއްއ ިފިރެހުންނޭނ ިމ ަދްނަނަވީނ ުމިޅ ުމުޖަތަމުޢަގިއ ެއަފަދ ަކްނަތްއަތްއ 

ޮކްށެގްނ ުއޭޅ ޫނީނ ެދައްނަބްށ ިތްނ ައްނަބްށ ިއނެދެގްނ ުއޭޅ ީމުހްނަނީކ ައިނާޔެވިރްނެނޭކ 

ާމީހުންައުޅަގނުޑ  ާނެިތން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަެއއް ާެއއްާ، ދަންނަވ ކަށް ާއިނގޭތޯ ާަޢމަލުކުރެއޭ ާއެބަ ާމީހުން ބައެއް

ާމުޖުތަމަޢުގަާ، ކޮޓަރީަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާރޭކުރަްއވައޭ. ާއެބަ ާއެއްކޮށް ާއަނބިންނ  ާތިން ާއެނދެްއގަިއ ެއއް

މަ،ާމިޒ ތުގެާކަންތައްަތއްާހިނގަުމންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެޭވނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީ

ާުހއްޓުވަްނ.ާ ާެއކަންތައްތައް ާދަްއކަން، ާވ ހަކަ ާެއކަންތައްަތކުގެ ާއެޑްރެްސކުރަން، ާއެކަންަތއްތަކަށް އެބަޖެހެއޭ

ބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަަގއިމުވެސްާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައިާމިތަނުންާއަނިޔ ވެރިކަމަކީާކޮބ ާކަންާއަުޅަގނޑުމެންާ

ާސަބަބެްއާނެތިއެްއާ ާދަްއކަންޖެހެނީކީ ާމި ާވ ަހކަ ާއަންެހނުންގެ ާިފރިހެނުން،ާޚ އްޞަކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ހަމައެހެންމެ

ާ ާބޭރުތެރެއިން ާބޭންދުމަށްފަހު ާގޭގައި ާއަނބިމީހ  ާފިރިހެނުން ާއިނގޭތޯ. ާއެންެމ46ާާނޫނޭ ާތެރެއިން ގަިޑއިރު

ާއަ ާއަނބިމީހ  ާެވސް ާއެކުރ ާދެގަިޑއެއްހ އިުރ ާިހތްހަމަޖެހުމަށްޓަކ  ާއުފަލ  ާއޭނަގެ ާއުޅުމ ، ާއެުއޅޭ ާބޭރުަގއި ާނުދީ ށް

ާނޫން.ާ ާކަންތައްތަކެއް ާކެތްކުެރޭވނެ ާއަންބަކަށް ާއިންނަ ާބަލަން ާދަރިން ާގޭތެރޭަގއި ާހަމަަގއިމުވެްސ ކަންތައްތަކަކީ

ާހިނގަމުން ާމިހެން ާކަންަތއްތަްއ ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ާޭގަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކުން ާމި ދ ކަން.

އިންނަާއަންހެންާމީހ ާއަްށާައސަރުކުރ ނެކަން.ާހަމައެހެންމެާއަނެއްޮކޅަށްާވިސްނ ލ އިރުާފިިރހެންާމީހ ާރެއ އިާުދވ ުލާ

ާވަމުންދ އިުރާ ާުޤރުބ ންތަކެއް ާމަސަްއކަތްކުރުމުަގއި ާކުރ  ާހޯދުމަށްޓަކ  ާފުރ ގު ާއަނބިަދރިންގެ ާމަސައްކަތްކޮްށ ބުރަ

މީހ ާހިލޭާފިރިހެނުންނ ާއެްއކޮށްާއުޅޭތަންާވެސްާއެަބއ ދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާތަފ ތުާދެާދ އިރ އެްއގެާތެރެއިްނާއަނބި

ާޙައްެލްއާ ާކަންތައްތަެކއް ާމި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުނުކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއްކަަމށް ހިނގަމުންދ 

ާޒަމ ން ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާބޮުޑްނާނުކުރެވޭނެ. ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހެކިދޭ. ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާތ ރީުޚ ވީ

ާމ ޒީާ ާވޭތުވެދިޔަ ާތިބޭތަން ާެއ ާރޯން ާގޭގަ ާއަނބިން ާއެބޭބޭފުުޅންގެ ާތިއްަބވ އިރު ާދުވ ލު ާެރއ އި ާތެޭރގައި ނުޑވަރު ގަ

ާވަރަށްާސ ުފކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިާިބލަކީ ާވަަރްށާާވަނީާތަޖުރިބ ކޮށްފަ.ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުަގނޑު ނޑު އަުޅގަ

ާައޅުަގނެޑއްާ ާބިލެއްކަމަކަށް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބިލަކީ ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާބިލު ާބިލެއް.ާމި ާތ އީދުކުރ  ބޮޑަށް

ާފަރުމ ކުރެްއިވާ ާމި ާއަދި ާވެސް ާމެންބަރު ާހުށަހެޅި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ވެސް

ާޤަބޫލުފުޅެ ާވަަރްށާޓީމުންވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެއްކަމަކަށް. ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމިީއ ާނުުކރައްވ ނެ އް

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާަވޑަިއގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަރުޙަލ ގަ ާކޮމިޓީގެ ާބިލު ާމި ާއެދެން ބޮޑަށް

ާ ާކުރެްއުވން. ާމަސަްއކަތްޕުޅު ާގެންނެުވމުގަ ާބަދަލެއް ާބިުލާބޭނުންފުޅުވ  ާފްލޯރއަށް ާަމޖިލީހުގެ ާނިންމަވ  ާއިްނ ކޮމިޓީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއ ދޭހ އެކު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަލ ކުނުކޮށްލެްއވުމަށް ާބިލު ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާވަިކވަކިާއިޞްލ ޙު ފޮނުއްވުމުން

ާބިލެއްާ ާގޮތުަގިއާއެއް ާބިލެްއގެ ާގުޅިފަިއވ  ާބިލު ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާއެދެން.ާމިހެން ާކިބައިން ާގޮތުަގއިމެންބަރުންގެ ، ގެ



 30 

ާއެކަށީގެްނވ ާ ާބިލަށް ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފ ސްވެގެންދ ނީ ާގޮުތގައި ާޤ ނޫނެްއގެ އެއް

ނޑުމެންާމެންބަރުންގެާވަރަށްާޮބޑުާެއއްބ ރުުލމެއްާމިާބިލަށްާދެވިގެން.ާ ރަނގަޅުގޮެތްއގަާމަސަްއކަތްކުެރވިގެން.ާއަުޅގަ

ާކަންތައް ާހުރި ާބިލުގެ ާމި ާފ ހަގަކުެރވިފަިއވ ާއ ދެ، ާބިލުގައި ާމި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާހަމަ ާައޅުަގނޑަށް ާބަލައިލ އިރު ތަކަށް

ާގެވެހިާ ާބިލު ާމި ާފެނޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާކަންތައްތަކެްއ. ާބަލަންޖެހޭނެ ާމިއަށް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުތ ތަކަކީ

ާޤ ނޫނު ާއެ ާހެދުމުން ާޤ ނޫނު ާއަނިޔ ގެ ާކޮބަިއކަމ އި،ާގެެވހި ާައކީ ާދ އިރ ތަކެްއކަމ ިއ،ާއެިއްނާާއަނިޔ  ާކޮން ހިނގަނީ

ާިމާ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރަންެޖހޭ ާހުއްުޓވުމަށް ާލިބެމުންދ އިުރާއެކަން ާއަނިޔ  ާކަންތައްަތކ ިއ،ާެއާގެވެހި ޢަމަލުކުރެވޭ

ާވަ ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމިއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއަިލއަުޅވ ލ ފައިވ ތީ ާބިލުގައި ާމި ާކަންތައްތަކަކަށް ރަށްާހުރިހ 

ާފަރ ތަށ ިއާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާވެސް ާވ ހަަކާނިންމ ލަމުން ނުޑގެ ާގޮުތގަ.ާއެެހންކަމުން،ާއަުޅގަ ާބިލެްއގެ ރަނގަޅު

ާވަރަްށާ ާއަދ ކުރަން. ާުޝކުރު ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ިއއެުކ ާވަރަްށ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާހުރިހ  ާމަސަްއކަތްކުރެްއިވ ާބިލުގެ މި

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ނޑުާކެންޫދާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާތަސްމީންާޢަލީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަްނ.ާ ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާސްޓ ޓްކޮށްލަން.ާ ާމި ާވ ެނ ާއިރުޮކޅެއް ާެއހެންވީމަ، ާހުއްޓިފައި. ާމިހިރީ ާސިސްޓަްމ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާކެންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީ

ާ ާގަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ާވެސް ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާިމވަގުުތާާެގވެށިޝުކުރިއްޔ  ާބިލަކީ ާުހއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ާ ނޑުމެްނާއެއަށް ާއަުޅގަ ާބިލެއްާކޮންމެހެންވެސް ާހެދުމަށްާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާމުހިއްމު ާޤ ނޫނަކަށް ސަމ ލުކަންދީގެން

ާމުޖުތަމަޢުގަާ ާގެންދަނީ ާމި ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާވެސް ާއަބަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީަޤތުގައި ާދަންނަވ ލަން. ކަމުގަ

ާބެ ާޖަރީމ ތަކ  ާބޮޑެތި ާއެިކއެކި ާހިނގ  ާތަންތ ނގައި ާޢ އްމު ާނޫނީ ާމަގުަތކުގަ ާބޮޑެިތާޚ އްޞަކޮށް ާއެިކއެކި ހޭގޮތުން

ާބޮޑެިތާ ާމީހުންނަށް ާމަގުތަކުގައި ާދައްކަމުން. ާގެންދަނީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަތައް ާމީހުންގެ ާކުރަމުންދ  ކުށްތައް

ާހިތުންާ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާހުންނަގޮތުގެ ާވ ހަކަ،ާޖަލުތަކުެގާކަންތައްތައް ާވ ހަކަ،ާކުްށވެރިްނާދޫވެފައިވ  ާދޭ އަނިޔ 

ާތެރޭަގއިއަޅުަގނޑުމެ ާގޭެގވެީށެގ ާކަމަކީ ާހަނދ ންކުރަންވީ ާިމއަދު ާތެޭރގައިާ، ން ާތެރޭަގިއާ، އ އިލ ގެ ދެމަފިރިންގެ

ާކަންތައްތަކުެގާ ާހިނގ  ާިމ ާވެީށގައި ާގޭތެރޭގެ ާއަންނަ ާމި ާބޮޑެތިވަމުން ާކުަޑކުދިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޭގެ ޖުމްލަކޮށް

ާކުދިްނާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނޫނިއްޔ  ާކަންތައްތައް ާފެންނަމުންދ  ާމި ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ސަބަބުން

ާއަޙު ާއެކުދިންގެ ާއަސަރުތަެކްއާބައްޓަންވެ ާބޮޑެތި ާވަަރށް ާބައްަޓވަމުންދ ގޮތަށް ާޢަމަލުތައް ާކުދިްނގެ ާއެ ލ ޤ އި
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ާއެހެންވީމ  ާއެންމެންވެްސާ، ކުރަމުންދ ކަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިމ ވަމުންދ  ާމި ާމިހ ރު ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ާިއސްކަމެއްދޭންޖެ ާބޮޑު ާއެންމެ ާރަނގަޅުކުރުުމގަ ާކަންތައްތައް ާކުިދްނާކަންބޮޑުވ  ާޭގގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ހޭ

ާނެތް.ާ ާަޝއްެކއް ާެއއްވެސް ާހިތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމ މެދު ާކުރުން ާރަނގަޅު ާވެށި ާގޭތެރޭެގ ާއަންނަ ބޮޑެތިވަމުން

ާތެރޭގައިާ ާއ އިލ ގެ ާދޭތެރޭަގއި، ާދެމަރިންގެ ާގޭތެރޭަގއި، ާިމާ، އެހެންވީމ ، ާދޭތެރޭގައި ާދަރިންނ  މައިންބަފައިންނ އި

ޅުންތަކ ިއާެއާވެީށަގއިާހިނގަމުންދ ާއެކިެއކިާނޭެދވޭާކަންަތއްތަކަށްާަޙއްލުާހޯދަިއދީާއެކަންކަމ ާބެހޭގޮތުްނާއޮންނަާގުާ

ާބަލ  ާކޮބަިއތޯ ާފިޔަވަޅުަތކަީކ ާެއޅިދ ނެ ާހުއްުޓވުމަށް ާެއކަންތައްތަްއ ާހޭލުންތެރިކުރުވ ، ެއކަންތަްއަތްއާ، މީހުން

ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާކުެރވެންހުރި ާމިއަުދާާހުއްޓުވުމަށް ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާސަމ ލުކަމެއްދީގެން ޚ އްޞަ

ާއެކުަލވ ލުުމެގާ ާޤ ނޫނެއް ާމި ާޤ ނޫނުން ާމި ާނޫން. ާަކމެއް ާދެބަްސވ ނެ ާމީހަކު ާެއއްވެސް ާތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާައޅު ާއަށް ާމައްަސލަ ާމި ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާބޭުނމަކީ ާކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާމި ާހަދ ގެން ާބިލެްއ ަގނޑުމެްނާބޭނުމުގައި

ާަދއުލަތުެގާ ާއެިކއެކި ާސަމ ލުކަމެއްދީެގން ާޚ އްޞަ ާއަްށ ާމައްސަލަ ާމި ާދިުނން. ާސަމ ލުކަެމއް ޚ އްޞަ

ާަބޔ ންެވާ ނަޑއެޅި ާކަ ާދައުރުތަްއ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަުކން ާއެިކއެިކ ާސަުރކ ރުންނ އި މުއައްސަސ ަތކުންނ އި

ނޑުމެންނަށްާމި ދިމ ވެފަިއވ ާބޮުޑާމައްސަލަާއަށްާކޮންމެވެވަެރްއގެާޙައްެލްއާާއިންތިޒ މުކުރުން.ާއޭެގާސަބަުބންާއަުޅގަ

ާމަސައްކަތަކީ.ާ ާކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކުަލވ ލ ގެން ާބިލެއް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާކުރުން. ާމަސަްއކަތް ގެނެވޭތޯ

ާޭގގެާ ާނޭާ،ޙަޤީޤަތުގައި ާހިނގ  ާމި ާމެދުގައި ާއ އިލ ގެ ާތެރޭގައި ާގޭ.ބީ.ސީތަުކގެ ާނޫނީ ާތެރޭގައި ދެވޭާގޭޭގގެ

ާފަސޭހައިްނާ ާެއކިެއިކާކުށްތައްހ  ާހިނގ  ާމި ާަތންތ ނގައި ާޢ އްމު ކަންތައްތަކަީކާައޅުަގނޑުމެންެގާމަގުތަުކގަިއާނޫނީ

ާައޅަިއގެްނާ ާމޫނު ާބ ލީހުގައި ާތެރޭަގއި ާކޮޓަރިެއްއގެ ާނޫން.ާެގެއއްގެ ާކަންތައްތަެކއް ާއަންނަ މުޖުތަމަޢުގެާސަމ ލުކަމަށް

ާަޢމަ ާމިކަހަލަ ާމ ާކަރުނައަޅަމުންދ  ާހަމައަށް ާމީޑިޔ އ  ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއަޑުަތކަކީ ާމީހެްއެގ ާރައްުދވ  ލުތައް

ާކަންަތއްތަްއާ ާޚ ްއޞަގޮތަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަށް ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާޫނން. ާއަޑުތަކެއް ފަސޭހައިންދ ނެ

ާމިކަ ާހުއްޓުވުމަށ އި ާމިކަންކަން ާަސމ ލުކަމެއްދީގެން ާޚ އްޞަ ާމިކަންކަްނާބައްޓަންކޮށްގެން ާރިޕޯޓުކުރުމަށ އި، ްނކަން

ާވަިކގޮތަކަްށާ ާސަމ ލުކަމެއްދީގެން ާޚ އްޞަ ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާދޭންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރ 

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާދެން ާކަމެއް. ާދަތި ާވަރަށް ާހޯދުމަކީ ާޙައްލެއް ާޙަޤީޤީ ާމިކަމަށް ާނޫނިއްޔ  ބައްޓަންކުރެިވގެން

ާޚ އްޞަކޮށްާހަނދ ންބަހަ ާމިހ ރު ާޤައުމުތަެކއްގަ ާއެތައް ާދުނިޔޭގެ ާކަންކަމަކީ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަމަކީ އްޓަންޖެހޭ

ާނިޒ މުތަްއާ ާގޮްތގޮތަށް ާެއކި ާއަޅ  ާފިޔަވަޅުަތއް ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކ  ާމިކަންކަން ާތަޖުރިބ  ާޤައުމުތަުކގަ ތަހުޒީބުވެފަިއވ 

ނޑުމެންނަށްާލިބެ ންހުރިާކަންތައްތަކެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހުރިހ ާތަޖުރިބ ގެާއަލީަގިއާބައްޓަންކޮށްާޭއގެާތަޖުރިބ ާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުަގއިާެވސްާމިކަންކަންާއިތުރަށްާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކ ާކުރެވެންހުރިާަމސައްކަތްަތއްާޤ ނޫނެއްެގާ

ާ ާމަރުޙަލ ގައި ާމި ާއެއީ ާިހތުން ާައޅުަގނޑު ާގެންދިއުމަކީ ާބައްޓަންކޮްށގެން ާއިން ާކުރަންޖެޭހާސިފަ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަށްާ ާމުޖުތަމަޢު ާމިވަގުތު ާޙަޤީޤަތުގަ ާބިލަކީ ާމި ާކުރުކޮށްލ ނީ ާވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ކަމެއް.
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ާއިތުރަްށާ ާބިލު ާމި ާއަދި ާދަންނަވަމުން ާވ ހަަކ ާދެކޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާބިލެއް ާބޭނުންވެފަިއވ  ކޮންމެހެންވެސް

ާފުރިހަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޙައްެލްއާކޮމިޓީގެ ާކޮންމެވެސްވަެރއްގެ ާމައްސަލައަށް ާމި ާދިއުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން މަކުރުމަށްފަހު

ާޢިއްޒަތްެތިރާ ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަމުން،ާވަރަށް ާވ ަހކަާެވސް ާެދކޭ ާއަޅުަގނޑު ާކަުމގައި ާކަމެއް ލިބިގެންދ ނެ

ާރައީސް.ާ

ާ

 ން:ވ ހަކަދެއްކެވުާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާޢ ދަމް

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޢިއްޒަތްތެރިާާެގވެށިާ`. ާމި ާމިތަނަށް ާބިލު ާހުއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ާައޅުަގނުޑާ ާދަންނަވ ލަންކަމަށް ާެއއްެޗއް ާއެްއޗެއް ާިމއ އިެމދު ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާހުށަހެޅިގެންދ އިރުގައި މަޖިލީހަށް

ާހު ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ީލ. ާއެދި ާރޮޒެއިނ ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ށަހެޅުްއިވ

ާވަރަށްާިއޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަްނނަވަން.ާމިއީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއްކަމުގަާވެސްާައިދާ އ ދަމަށްާއަޅުަގނޑު

ާހުސްއެ ާމިއީ ާދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ާމި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާމ ނަކުރުމުގަ ާބިލު ާއަންހެނުންނަްށާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމި ކަނި

ާބިުލާ ާމި ާހީވަނީ. ާައޅުަގނޑަށް ާނޫންހެން ާއެހެނެއް ާަރީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާވެސް ާެއއްގޮަތަކށް ާެއއްެޗއްކަމަށް. އޮތް

ާ ާހަމަ ާކޮންެމ4ާާމިއޮތީ ާވ ގޮަތކީ ާމީގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާތައްޔ ރުކުރެވިފަ. ާހެން ާއެްއވަރަކަށް ާވެސް ފަރ ތަށް

ާ ާވެްސ ާމ 4ާކަމެއްަގ ާއެހެންވީަމ،ާމީހަކު ާއަނިޔ ވަނީ. ާއަށް ާމީހ  ާބަލިކަށި ާިވޔަސް ާހިންގިކަުމގަ ރ މ ރިއެއް

ާޙ ލަތްތަކުަގާ ާއެފަދަ ާވ ީތވެ ާބަޔަކަށް ާބަލިކަށި ާޖިންސުންލަތީފުންނަކީ ާލޫޅ ފަތި ާނިކަމެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެ ާޖެހޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑުެމން ާދ ކަން ާއަނިޔ ވެގެން ާބޮޑެތި ާބިލުާއެބޭފުޅުންނަށް ާމި ންނަމަވެސް

ާ ާހަމަ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޫންހެން ާބަލަިއގެނެއް ާއެގޮތަށް ާަވކި ާމިއޮތީ ފިރިހެނުންނަށްާާގެވެށިބައްޓަންކުރެވިފަ

ާބިުލާ ާމި ާހޯދޭގޮތަކަށް ާަޙއްުޤ ާޭއގެ ާހަމަ ާވެސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހަމަ ާެވއްޖިއްޔ  ާއަނިޔ އެްއ ާއެފަދަ ވެސް

ާިޢްއޒަތް ާމިއޮތީ. ާިމާބައްޓަންކުރެވިފަ ާކިހިނެއްވެގެންތޯ ާބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަނިޔ ވުމުގަ ާރައީސް، ތެރި

އަނިޔ ާވަނީ.ާައޅުަގނޑަށްާިވސްނޭގޮތުގަާީމގަާވަކިާފަރ ތެްއާކުށްވެިރކުރ ކަށްާވަކިާމީހަކުާކުށްވެރިކުރ ކަށްާޖ ަގެއްއާ

ާމި ާފަހަރަށް ާގިނަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާހިެއއްނުވޭ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާަވިކާއޮތްހެނެއް ާހުންނަނީ ާހިނގ ފަ ާޢަމަލުތައް ފަދަ

ާހުރިާ ާދަންނަވަން ާނެތް.ާމީގަ ާވެސް ާދެންނެވޭކަށް ާއެހެން ާސަބަބުންނޭ ާފިރިހެނުންގެ ާވަކި ާސަބަބުންނޭ އަންހެނުންގެ

ާވެްސާ ާބުރަވ ނެހެން ާދެކެ ނޑު ާއަުޅގަ ާޖިންސަކުން ާއެއް ާކޮންެމވެސް ާއެއްބަަޔކު ާކޮންެމވެސް ާދަންނަވ ފިްއޔ  އެްއޗިހި

ނޑުާވަރަށްާލަތުވެތިކަމ ެއކުގަާއެވ ަހކަާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީ.ާވަކިާފިރިހެނުންާވެސްާރަނގަެޅއްާނޫން.ާހީވ ތީާ އަުޅގަ

ވަކިާއަންހެނުންާވެސްާރަނަގޅެއްާނޫން.ާހަމަާއަންހެނުންގެާތެރޭގައިާވެސްާއެބަހުރިާފިރިހެނުންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާ

ހުރި.ާދެމަފިރިއަކުާއިނެދގެންާމަސައްކަްތުކރަމުންާއައިސްާއަންހެންާއަނިޔ ދޭާމީހުން.ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފެނިފަާއެބަ

ާހަތަރުާ ާތިން ާނިމޭތަނުން ާހަދ  ާގެދޮރު ާބޮޑެތި ާމަސައްކަތްކޮށް ާމީހ  ާފިރިހެން ާބިމެއްގަ ާއިންނަ ާލިބިފައި ާއަށް މީހ 
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ާމީހ ާ ާފިރިހެން ާސަބަބުން ާއޭގެ ާވެސް. ާދ ތަން ާވަރިވެގެން ާދޫކޮށްލ ފަ ާއެ ާއެމީހ  ާތިއްބ  ާބޮޑެތިާާކުދިން ާވަރަށް އަށް

ާތިއްބ ާ ާކުދިން ާހަ ާފަސް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންެޖހޭ ާވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެއީ ާކުރ ނެ. އަސަރު

ާވެގެްނާ ާއިންނަން ާުކދިންނ  ާއެ ާގޮސް ާދުވަމުން ާފަހަތުން ާކުދިންގެ ާއަންހެން ާޅަ ާފެނިގެން ާކުދިން ާޅަ ފިރިހެނުން

ާއެބަހުރި. ާވެސް ާދޫކޮށްލ ފަ ާމީހ  ާއައިސްފަާާއަނބި ާމީތި ާބެލެންސަކަށް ާއެހެންކަހަލަ ާވަރަށް އެހެންވީމަ،ާމިއޮންަނނީ

ާމިތ ނގަާ ާހިއެއްނުވޭ.ާދެން ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްހެނެއް ާީމގަ ާޖ ަގއެއް ާބަޔަުކާކުށްވެރިކުރ ކަށް ާވަކި މިއިންނަނީ.ާމިއީ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި 4ާާއަދި ާވ4ާެފަރ ތަކުން ާމެސެޖްކޮށްފަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަްނހެނަކު ާއެބަހުރި. ސް

އަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގަާމިާބިލަކީާވަކިާއަންހެނުންނަށްާވަކިާޖިންސުންާލަތީފުންނަށްާމ ނަކުރެވިފަާއޮތްާބިލެއްކަމަަކްށާ

ާީމގަިއާއެބަހުިރާ ާބަަލިއލިއިރުގަ ާބިލަށް ާައޅުަގނޑު ާމީގަ ާވެސް.ާދެން ާފަރ ތަށް ާދެ ާަހމަ އަޅުަގނުޑާނުދެކެން.ާމިއީ

ާދިވެހިރ އްޭޖަގާއަޅުަގނޑުމެ ާބިލެއް ާމިފަަދ ާއ ދެ، ާކަންތައްތަެކއް. ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގަ ާކޮމިޓީ ން

ނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބިލުގެާމައްޗަށްާނަޒަރުާހިންގ ާމިާބިލުާއިސްލ މީާއުސޫލަށްާ ތަޢ ރަފުވެގެންދ އިުރގަާއަުޅގަ

ާކުރިާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއިސްލ މްދީނުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާނެތްާފައްތަން ާތަފ ތެއް ާފިރިހެނުންނަކީ ާއަންހެނުންނ އި މަތީގަ

ާތަފ ުތާ ާހަމަތަެކއްގަ ާވަކި ާުހއްޓަސް ާއުސޫލުަތކެއް ާތަފ ުތނުވ  ާއެ ާކަމަކު ާބުނަމުންދިޔަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެްއޗެްއކަމަށް

ާ ާއަންހެނުންނަށް ާކީްއވެތޯ ާއެަބއޮތް. ާކުރެވޭ. ާނީނދެވެނ6ާީވެސް ާާ؟މީހުންނ  ާނީނދެވެނ9ާީނުވަތަ 9ާ؟ މީހުންނ 

ާ ާފިރިހެނުންނަށް ާދޭތެރޭގ6ާާަފިރިހެނުންނ .ާކީއްވެތޯ ާތަފ ތު.ާދެމަފިރިންގެ ާއިނދެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެހެރީ މީހުންނ 

ާޚަރަދުކުރަން.ާ ާކުއްޖ އަށް ާއެ ާއެބަޖެހޭ ާމީހ އަށް ާިފރިހެން ާދިޔަޔަސް ާވަރިެވގެން ާމީހ  ާއަންހެން ާޮއއްވ  ދަރިޔަކު

ާމީހ  ާިފރިހެން ާމީހ  ާއަންހެން ާމީހ އަށްާާއެކަމަުކ، ާފިރިހެން ާުނޖެހޭ ާމީހ އަކަްށ ާއަންހެން ާދިަޔއިމ  ވަރިެވގެން

ާއެހެންވީަމ،ާ ާލައްވ ފަ. ާއެބަހުއްޓޭ ާމީގަ ާއިސްލ މްދީނުގަ ާތަފ ތުތަކެއް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، ޚަރަދުކުރ ކަށް.

ާއެބަޖެ ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަަމަކށް ާހުރިހ  ާއެ ާބަްއަޓންކުރ އިރުަގ ާބިލު ާމި ާއެހެްނވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެން ހެއޭ.

ާކޮންމެހެންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާމަތިން ާއުސޫުލތަކުގެ ާތަޢ ރުޟުނުވ  ާއުޫސލުތަކ  ާއިސްލ މީ ވިސްނ ގެން

ާައޅުަގނުޑާ ާބިލެއްކަމަށް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާިމ ާގަބޫލުކުރަން. ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ފ ސްކުރަންޖެހޭކަމަށް

ާއުސޫލުތަކަ ާއެަފދަ ާއެހެންވީމަ، ނޑުމެންާގަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާވިސްނަންޖެހޭ. ނޑުެމން ާއަުޅގަ ށް

ާއެީއކީާ ާދަންދެންާއަތުލ ގެންާދިއުން ާރަނަށް ާއޮންނަާކީ ާދީފައި ާއަށް ާމީހ  ާއަންހެން ާފިރިހެނުންގެާއުސޫލުަތއް ބައެއް

ާވިސްނ ލާ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުގަ ާމި ާވެސް ާކަންތަކަށް ާނޫން.ާެއކަހަލަ ާކަންތަެކއް ާރަްއކ ތެރި،ާާކުރެވޭނެ އެކަންތައް

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާބިލު ާމި ާބައްޓަންކޮށް ާބިލު ާމި ާއުސޫލަކުން ާކަހަލަ ާރައްކ ތެރިކުެރވޭ ާޙައްުޤތައް ާއެބ ވަުތގެ އަންހެނުންގެ

ާޝުކުރުދަންނަވަމުްނާ ާފުރުޞަތަށް ާެދއްިވ ާވ ތީ ާއެދުަމކަށް ާބޮުޑ ާވަރަށް ާވެސް ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާިދއުމަކީ ވެގެން

ާަވބަރަކ ތުހު.هللاާއްަސލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަން.ާވަާ

ާ
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ާމައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑާާެގވެށިޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވ ެދްއވީތީ ާބިލެއް ާހުއްޓުވުމުގެ އަނިޔ 

ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާާތުލުސްދޫ ާޝުކުރުދަންނަަވން. ާނިހ ޔަތަށް ާއ ދަަމށް ާރޮޒެއިނ  ާއަކީާާގެވެށިމެންބަރު އަނިޔ 

ގިނަފަހަރުާސިއްރިއްޔ ުތގަާހިނގ ާކަމެއް.ާސ ބިތުކުރަންާެއންހ މެާދަތި.ާގިނަފަހަރުާހިނގަނީާހެއްކ އިާޤަރީނ ާޭއެގާ

ާބަލ އި ާއަށް ާސްެޓޓިްސޓިކްސް ާދަންނަވ ލެވިދ ނެ ާނުހުންނަހެން. ާފެންނަން ާގޮތަްށާޒ ތުގަ ާދ  ާރިޕޯޓްކުރަމުން ާެއއީ ުރ

ާ ާއަނިޔ އެކޭ ާލިބިދެވޭ ާއަށް ާމީހ  ާއަންހެން ާަފހަރު ާގިނަ ާބަލ އިރު ާމައްޗަށް ާކަންޮކޅު ާެއކި ާދުނިޔޭގެ ާގެވެށިާބަލ އިރު

ާލިބޭކަމ އިާނަމަވެްސާ ާައނިޔ  ާފިރިހެނުންނަށްާވެސް ާއެހެނެްއާނޫންަކމ އި ާައއިސް ާައކީ.ާއެކަމަުކ،ާމިހ ރަކަށް އަނިޔ 

ާއ ދެ،ާފިރިހެ ާދޭ. ާވ ހަކަދައްކަމުން ާޤައުމުތަުކގަ ާބޭރުތެރޭގަ،ާބޭރު ާބުނެވި ާލަދުގަންނަކަމަށް ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާއެ ނުން

ާމީތިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެވސް ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާއަުޅަގނޑު ާހުށަހަޅައިދެއްވީތީ ބިލު

ާގެން ާކުރިއަށް ާިމކަން ާކިހިނެއްތޯ ާގިނަފަހަރ ާސ ބިތުކުރުމަށް ާމިދެންނެވިހެން ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާހަމަގައިުމވެސް ދ ނީ

ާހެކިބަްސާ ާދެކޮޅަށް ާފިރިމީހ އ  ާކިހިނެއްތޯ ާމީހ  ާއަނބި ާމެދު. ާމީހ އ  ާއަނބި ާނުވަތަ ާމެދު ާކުޑަުކއްޖަކ އި ހިނގަނީ

ާދެކޮ ާހެކިބަސް ާހޯދަންޖެހޭ. ާއެަބ ާޮގތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާނުެދވޭނެޭއާދެވޭނީ ޅަށް

ާނޫން.ާ ާއޮތްގޮެތއް ާވެސް ާމަޖުބޫރުކުރުމަީކ ާވަރިކުރަން ާނޫން. ާއޮްތގޮތެއް ާެއއީ ާހުއްޓ ލުަމކީ ާއެހިސ ބުން ކިޔ ފަ

ާކަންކަްނާ ާޭއގަ ާއެހެންކަމަށްވ އިުރ ާވެދ ނެ. ާވެސް ާމީހެްއެގގޮުތގަ ާއަނބި ާއިންނ ނީ ާލިޭބއިރު ާއަނިޔ  ގައިުމވެސް

ާގެންދަންޖެހޭނެ.ާގިަނފަހަރު ާހޯދ ާާއެގޮތަށް ާގޭެގާއ މްދަނީ ާަގއިމުވެސް ާއެއީ ާބައްޕަކަމަށްވ ނަމަ ާައކީ ާމީހ  އަނިޔ ކުރ 

ާޙުކުމްކުރެވުނުކަމުަގާ ާެއމީހ  ާއަދި ާއެކުއްޖ  ާއެބަފެނޭ ާފަހަރަކު ާކިތަންމެ ާވިޔަސް ާބެހުންަކމުގަ ާކުޑަކުއްޖަކ  ާއެ މީހ .

ާގޭބިސީގަ ާއެ ާއުޅެނީ ާއައިްސ ާއަނބުރ  ާވިޔަސް ާއަރުވ ިލކަމުަގ ާއެމީހ  ާއެގޮތަްށާވިޔަސް ާއެކަން ާވެސް ާެއީއ .

ާކޮންކަހަަލާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާކިހިނެއްތޯ ާވެސް ާގެންދ ނީ ާދުރަށް ާމައިންބަފައިންނ  ާކުއްޖ  ާނޫން. ާކަމެއް އޮންނަންވ ނެ

ާތިބޭާ ާބަހައްޓ ނީ.ާދެން ާގެންޮގސް ާދުރަށް ާއ އިލ އ  ާެއކުްއޖ ގެ ާރަްއކ ތެރިކަމަށް ާެއުކއްޖ ގެ ާނެެރވިގެންތޯ އަމުރުތަކެއް

ާމައްސަލަެއްއާާކުދިންނަށް ާބޮޑު ާއިޖުތިމ ޢީ ާބަލައިލަންޖެހޭ. ާިކހިނެއްތޯ ާގެންގުޅޭނީ ާވެސް ާގޮތަށް ާފެންނަ ާުކއްޖ  އެ

ާނެތްކަމެްއ.ާ ާެވސް ާަޝއްެކއް ާއެއީ ާހޯދަންޖެހޭނެކަމީ ާގޮތްަތކެްއ ާވިސްނ ގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންިވޔަސް މިއީ.

އަިނޔ ާއަކީާއެީއާާގެވެށިއީާކޮންމެާޕ ޓީއެއްގަާހުއްޓަސްާމިއަދުާމިއީާސިޔ ސީާވ ހަކަަދއްކަންޖެހޭާދުވަހެއްާނޫން.ާމި

ާލިބޭާ ާއަނިޔ  ާހަމައެކަނި ާއަދި ާކަމެއް. ާއަޅ  ާވޭން ާކެކުޅުމ އި ާހިތަށް ާއެމީހެއްގެ ާތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނީމަ އެމީހަކު

ާހަމަގަ ނުޑމެނަށް ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުގަ ާވިސްަނންޖެހޭ ާދެަރވެ ާއެކަމުގަ ާވެސް ާއ އިލ  ާމުޅި ާނޫން ާވެްސާފަރ ތް އިމު

ާކިތަންމެާ ާތުުޙމަތުގަ.ާއެކަމަކު ާއެ ާބައްޕަ ާމިސ ލަކަށް ާބެުހނީ ާކުޑަުކއްޖަކ  ާފެނޭ.ާވިސްނ ލައްވަަބއްލަވ  ދިރ ސ ތަކުން

ާބަިއވަުރާ ާއެަތއް ާއެނޫްނގޮތަކަށް ާއަށް ާއޭނ  ާބުނެ ާވ ހަކަނުދައްކ ށޭ ާތި ާމަންމަ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަރަކު

ާއުޅެންޖެ ާގޮަވިއގެން ާތަން.ާކުދިން ާތިބޭ ާހަދ ގެން ާުނވ ކަމަަކށް ާއެއީ ާހުއްޓުވ  ާެވސް ާރިޕޯްޓކުރުން ާއެކަން ހޭއިރު
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ާދައްކަންޖެހެނީާ ާމި ާގޮތެްއވިޔަސް ާލަދުގަނޭ.ާކޮންމެ ާވެސް ާއެވ ހަކަަދއްކަން ާމުޖުތަމަޢުާތެރޭގަާނުކުމެ ާގަނޭ ލަދުވެސް

ާވ  ާބޭބެއެްއގެ ާޮބޑު ާޮކއްޮކއެއް ާބޭބެއެއް ާނުވަތަ ާވ ހަކަ. ާބައްޕަ ާމިދެންނެވިހެންާކުއްޖ ގެ ާއެެހންވީމަ، ހަކަ.

ާއަންަނއިރުާ ާިވޔަސް ާރިޕޯޓްކުރިަކމުގަ ާފުލުހުންނަށް ާުރޅީގަ ާއަންނަ ާހިނަގނީ.ާތަޅ ގަންނައިރު ާއެކަން ސިއްރިްއޔ ތުގަ

ާހިނގިާ ާއެ ާފަހަރަށް ާގިނަ ާއެބަ ާވިސްނ  ާކިހިނެއްތޯ ާކ ންދޭނީ ާކުދިންނަށް ާވެސް ާމ ދަމ  ާދެން ާއަށް ާމީހ  އަންހެން

ާނޫންކަ ާތ ންތ ނގަާކަމެއް ާއެހެން ާުދނިޔޭގެ ާހަމަގައިމުވެސް ާމިއީ ާޖެހޭ. ާެވސް ާބަދަލުކުރަން ާވ ހަކަ ާއެަބ ާބުނެ މަށް

ާވުމ އެީކަގާ ާދަތިކަމެއްކަމުގަ ާސ ބިތުކުރަން ާހުރުމ  ާމިހެން ާމިކަންކަން ާމިހެންވީމަ ާކަމެއް. ާދިޔަ ފ ހަގަކުރެިވގެން

ާގޮތ ިއ،ާެއާޙ އްޞަާަގވ އިދުަތކެއްާހެކިާސ ބިތުކުރ ނެގޮތ ިއ،ާހެކިބަްސާ ާރައްކ ތެރިކުރ ނެ ދޭނެގޮތ އި،ާއަދިާހެކިންގެ

ާކަެމްއ.ާ ާގޮތްތަކެްއާހޯދަންޖެހިފައިވ  ާސ ބިތުކުެރވޭނެ ާނަމަެވސް ާދަށުން ާއޮތްވަރަްށވުރެ ާމިހ ރު ާއެކަންކަން ހެކިންނަށް

ާއަންހެނުން ާއިިވގެންދިަޔ ާފަހަރަށް ާބައެއް ާތަޅުމުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމިައދު ާއުއްމީދަީކ ިވޔ ނުދ ޭއާާއަޅުަގނުޑގެ

ާއެއްބަެހއްާ ާއެންމެން ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާބަދަލުގަ ާެދއްުކމުގެ ާވ ހަކަ ާއެ ާކިޔ ގެން ާއެެހން ާކަމެކޭ ާމިވެނި ފިރިހެނުން

ނޑުމެންާމިކަުމގަާޙައްލެއްާހޯދުމަށްާމަސަްއކަތްުކރަންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަުކންާއެިކގޮތްގޮތަށްާމިކަހަަލާ ކިޔ ާއަުޅގަ

ދޭތެރޭާފިޔަވަޅުާެއޅޭނޭާގޮތްާހަދަންާއަޅުަގނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކުަގާާކަންކަންާކުރ ާމީހުންނ 

ާ ާވަގުީތާާގެވެށިމި ާމި ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހޯދުން. ާދެވޭެނޮގތްތަކެއް ާކުރިއަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އެކީ ާއިން އަނިޔ 

ވީހ ވެސްާބޮޑަށްާދިރ ސ ކުަރއްވ ާމިކަންާކުެރވޭނެގޮެތްއާާކޮމިޓީއަކުންާމިާބެއްެލވިކަމުަގއިިވޔަސްާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާ

ާތިބިކަމުގަިއިވއްޔ ާ ާޢިލްމުވެރިން ާއިސްލ މީ ާއަދި ާެގންނަވައި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާކޯޓުތަކ އި ާޤ ޟީންނ އި ާއަދި ހޯއްދަވައި

ާެއކަން ާއ އި، ާދެވެނީ ާދެކޮޅަށް ާކިހިނެއްތޯ ާހެކިބަސް ާއެމީހުންނަށް ާދަރިއ އި ާއ އި ާއަނބިމީހ  ކުރެވޭެނާާމިގޮތަށް

ާގެވެށިާމަގުތަކެއްާހޯއްަދވ ާމިކަންކަްނާއެގޮތަށްާކުރަްއވ ާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާމަޖިލީހުންާމިާބިލުާފ ސްކޮށްދެއްވަން.ާ

ާހުިރހ ާ ާއޮތް ާކުރެވެްނ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުއްުޓވެންވ ނެ. ާކަމެއް. ާޖެހިފައިވ  ާުހއްޓެން ާއަކީ އަނިޔ 

ާނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.މަސައްކަތެއްާމިކަުމގަާކުރަްނވާ 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެންޮއީތާ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާވިލިމ ފަންނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއ ާއެކަމަކު ޙުސައިންމަނިކު.

ާބިސްމިާވިދ ޅުވ އިރަށްާއަުޅަގނޑަށްާޖެހޭނެާދަންނަވަންާވ  ާވަގުުތކަންނޭނގެާއޮތީ.ާހަމަ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާފަްއޓަވ ހ 

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުްސވަގުުތކޮޅަކަްށާދ ންާމިއޮންނަނީ.ާމިހ ރުާމ32.52ާިވަގުުތާހަމަވެއްެޖއޭ.ާދެން އެއަށްފަުހާާަގއި

ާ 33.22ާާއަޅުަގނޑުމެން ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއޮންނ ނީ ާފަށ އިރު ާމަަސއްަކތް ާފަށ ނީ. ާމަސައްކަތް ާނުނިިމ32ާަގއި .

ާ ާެއއީ ާމަސައްކަތް. ާގެންދަނ3ާާީހުރި ާބަހުސްކުރަމުން ާމިހ ރު ާމަސައްކަެތއް. ާތ ަވލުކުރ  ާައޅުަގނޑުމެން ަގޑިއިރަށް
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ާލ މަ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާބިލުެގާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލު.ާއެ ާެގނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ރުކަޒީ

މިނިުޓ.72ާާމިނިޓު.ާއެްމ.ޑީ.ޕީާއަްށާާ:5ބަހުސްގެާމަރުޙަލ ގަާބ ކީާވަުގތުާއޮތްގޮްތާދަންނަވ ލ ނަން.ާީޑ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

ާ ާދެއްކެީވ ާވ ހަކަފުުޅ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަްށ ާޢިްއޒ3ާަވަކި ާއަށް ާޕީ.ޭއ ާމެންބަރަކު. 34ާތްތެރި

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާހުސްވެފަ. ާވަނީ ާވަުގތު ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާައއިޓަުމެގ7ާާމިނިޓުއިރު. ާއެޖެންޑ  ާމިގޮތަްށާއެ މިނިޓު.

ނޑުާއަުރވަމުންާގެންދ ނަން.ާއެއަށްފަހުާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެްއކ ާ ދަށުންާވަގުތުާއަުޅގަ

އަނިޔ ާހުއްޓުވުުމގެާބިުލގެާބަހުސްާކުިރއަށްާގެންދެވޭނެާވ ހަކަާވެްސާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާެގވެށިިމއަދުާވެސްާ

ާ ާމިހިސ ބުން ާދަންނަވ ލަމުން ާތަންދޭނަން.52ާާސަމ ލުކަމަށް ާއަޅުަގނޑު ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް މިނިޓުގެ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

 ]ށްާއ22ާަ>33އިނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 .ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

32.3-ާާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިފަށަނީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫުނ32.3ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު .

ާ ާިއޞްލ ޙ4232/9ާާުނަންބަރު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުުމގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާގެންދިއުން.ާއަޅު ާކުރިއަށް ާބަޙުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާއުތުރުާގެނައުުމގެ ާހިތަދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ަގނޑު

ާއޮތީ.ާ ާއަދި ާނުނިމި ާަފއްަޓވ ފަ ާވ ހަކަފުޅު ާދުވަހަކު ާކުިރން ާމީގެ ާލަތީފަށް. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާވަން.އެހެންވީމ ާވ ހަކަފުޅުާފުރިހަމަުކރުމުގެާފުރުޞަތުާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރު

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާهللا ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއިދ ީރ4232/9ާާވަބަރ ކ ތް. ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާހުށަ ާގެަނއުމަށް ާއިޞްލ ޙެއް ާދޭކަށް ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ހަޅުއްވ ފަިއވ ާދ އިރ ތައް

މައްސަލަގަާއަޅުަގނޑަށްާއެްއެޗއްާދަންނަވަމުންދިޔައީ.ާއަުޅަގނޑަށްާމިފުރުޞަތުާދެއްވީތީާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުުރއަދ ާ

ާހޯދުމަްށާ ާޚިޔ ލު ާަރްއޔިތުންގެ ާދިނުމުގަ ާދަރަޖަ ާިސޓީއެްއގެ ާއެްއކޮށްލ ގެން ާރަށްރަށް ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާއ ދެ، ކުރަން.

ާ ާާ;މިމަހުގެ ާުދވަހު ާރަނގަަޅްށާވަނަ ާވަރަށް ާނިންމެވުން ާރައްޔިތުންގެ ާޯވޓުލުމުން ާނުފެންނަ ާފެންނަ، ބޭއްވުނު

ާނޫނީާ ާރަށަކުން ާމަދު ާަވރަށް ާނިންމެވުމަކަްށވީ ާރަްއޔިތުންގެ ާކިހިނެއްކަން، ާޭބނުންވަނީ ާރަްއޔިތުން ސ ފުވެފަިއވޭ.
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ރަްށ8ާާޙަބ ާދަންނަވަން.ާއަްއޑުާއަތޮޅުެގާއެްއކޮށްލަންާނުފެންނަކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާރައްޔިތުްނގެާިނންމެވުމަށްާމަރު

%ާ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުގަ ާފެންނަކަމަށް ާދިނުމަށް ާދަރަޖަ ާސިޓީެއްއގެ ާހިަތޫދ48ާާގުުޅވ ގެން ާއަޣްލަބިއްޔަތު. މީހުންގެ

ާއެގޮތަްށާ ާބޭފުޅުންވެސް ާމަރަދޫފޭދޫގެ ާމަރަދޫ، ާހުޅުދޫ، ާޭއެގއިތުރަށް ާއަދި ާވޯޓުދެްއވ ފަިއވޭ. ާފެންނަކަމަށް މީހުން

ނަކަމަށްާވޯޓުދެއްވ ފަިއވޭ.ާއަނެއްާދެާރަށުން،ާއެއީާފޭދޫާއަދިާމީދޫގެާބޭފުޅުންާވޯޓުގަާބައިވެިރވިާމަދުާބޭފުޅުންާފެން

ާގުުޅވަްނާ ާކުޅުދުއްުފއްޓ  ާހަމައެހެންމެ ާނުފެންނަކަމަށް. ާއެގޮތަްށ ާވޯޓުދެްއވ ފަިއވަނީ ާބޭފުޅުްނ ާއެ ާނަަމވެސް ކޮޅެއް

ާ ާރ5ާަވޯޓުލެވުނު ާތިން ާއެ ާހިމަނ ެގން ާނޮިޅވަރަމ ިއާރަށް ާއަދި ާކުމުންދޫއ އި ާކުޅުދުއްފުްއޓ އި ާތެރެިއން ށުެގ

ާރަށްރަށުެގާ ާއެހެން ާނަމަވެސް ާވޯޓުދެއްވި ާފެންނަކަމަށް ާމީހުން ާކުޅުދުއްފުށީ ާވެސް ާވޯުޓގަ ާލެވުނު ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި

ާބޭފުުޅން ާމަދު ާަބިއވެރިވި ާވޯޓުގަ ާހޯދުމުގެ ާޚިޔ ލު ާމި ާވޯޓުދެއްވީ. ާނުފެންނަކަމަށް ާވިދ ޅުވ އިރުާާބޭފުޅުން އެގޮތަށް

358ާއަޅުަގނޑުމެންާެއއ ާދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނަންޖެހޭ.ާލ މަރުކަޒީާގޮތުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާ

ާފަށ އިރުާ ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެއްކޮށްލުމ އި ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާރަށްތަްއ ާވަނީ ާމ އްދ ގަ ވަނަ

ާއިދ ރީ ާރަށްަތކަީކާާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެ ާަރށްވެހިން ާރަށްތަެކްއގެ ާތެެރއިން ާރަށްތަކުގެ ާދިރިއުޭޅ ާމީހުން ދ އިރ ަތކުަގއި

ާއިދ ީރާ ާރަށްތަކަކީ ާއެ ާހުށަހަޅ ފިނަމަ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަކނަޑއަޅ ދިނުމަށް ާރަށެއްކަުމގައި ާެއއް ާގޮތުން އިދ ރީ

ާރައީސުްލޖުމްހޫ ާބ ރު ާަކނޑަެއޅުމުގެ ާރަެށއްކަމަށް ާއެއް ާދިރިއުޭޅާގޮތުން ާމީހުން ާއެވެ. ާލިބިގެންެވ ާއަށް ރިއްޔ 

ރަށްތަކެއްާމިފަދަާގޮަތކަށްާިއދ ރީާގޮތުންާެއއްާރަަށކަށްާަބދަލުކުރެވޭނީާެއާރަށްތަެކއްެގާރައްޔިތުންެގާއަޣްލަބިްއޔަތުާ

ާއެބަ ާބޭނުންވ ން ާެއގޮތަށް ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާރައްޔިތުްނގެ ާރަށްތަކެްއގެ ާއެެވ.ާއެ ާބޭނުންވ ނަމަ ޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ާއެގޮތަށް

ާސިޓީއަްށާ ާގުުޅވ ގެން ާަރށްތައް ާއެގޮތަށް ާވަނީ ާބޭނުން ާެވސް ާރައްޔިތުން ާހިތަދޫގެ ާނެތް ާދެންނެވޭކަށް އަޅުަގނަޑކަށް

ާދެންނެިވާ ާމަރްޙަބ  ާވެްސ ާކުީރަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމެވުމަށް ާނިންމެިވ ާއެ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެްސ ދ ންކަމަކަށް.

ާދެންނެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބުނަމުންދ ިއުރާފަދައިން ާއެގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާބަލ އިރު ާބިލަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ނީ

ގުުޅވ ގެންާއެާމަސައްކަތްާނުަވތަާއެާސިޓީއެްއގެާދަރަޖަާހޯދަންާބޭނުންވ ކަމަށްާވިދ ޅުވ އިުރާގުޅުވުމަކ ނުލ ާގުިޅގެްނާ

ާބިލަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމި ާދެއްވުމަށް ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާގޮތަކަށް ާނެތްާނޫން ާތ އީދުކުރެވެން ާއަޅުަގނަޑަކށް ށް

ާ ާރަްއޔިތުންގެ ާރަށްތަކުގެ ާއެ ާރައްޔިތުްނގެ، ާރަށުގެ ާއެ ާސަބަބަކީ ާެއއީ ާިގަނ4222ާާވ ހަކަ. ާއ ބ ދީއަށްވުރެ މީހުން

ާބިލަކަްށާ ާމިފަދަ ާނޫނީ ާސ ފުވެގެްނ ާރަނގަޅަށް ާޮގތެއް ާއޮތް ާޚިޔ ލު ާރައްޔިތުންގެ ާރަށްތަކުގެ ާތިބި މީހުން

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާނެގިފައިވ ާފެންނަ،ާނުފެންނަާވޯޓުގެާނަތީޖ ާއިްނާތ އީދުކުރެވެންާނެ ތީތީ.ާއެހެްނވީމ ާއަުޅގަ

ާއެނިގގެންނެއްނުޭދ.ާ ާައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ާގޮެތއް ާޮއތް ާއަޣްލަބިްއޔަތު ާސީދ  ާަރއްޔިުތންގެ ާވެސް ާގޮތުން ދައްކ 

ާ ާއަޣްލަިބއްޔަތު ާފުރިހަމަ ާަރއްޔިތުންެގ ާގޮތުން ާބުނ  ާެއާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ  ާެއަކމަށްޓަކ . ާބޭނުންޭވ އެބަ

ނޑަްށާތ އީދުާކުރެވެންާނެތްާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލ ާ ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަށްާއަޅުގަ ސަބަބަށްޓަކ ާއަުޅގަ

ާޚިޔ ލުހުރީާ ާޝުޢޫރު،ާރައްޔިތުްނގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވިސްނަްނޖެހޭނެ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާނިންމ ިއރު ާގޮތްތަކަށް ާދޭތެރޭގައި
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ާނުވ ނެކަމަށްާ ާނިންމ ގެން ާގޮތެއް ާދޭތެރޭގައި ާމިއ  ާެއގޮތަްށ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާެއއަށްފަހުަގއި ކިހިނެއްކަން.

ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭތީާެއާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާޮބޑަްށާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ވ ހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްާ ާޣަފޫރުާމޫސާ 

ާޤ ނޫނަށްާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތަރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުށަހެޅުްއވިކަމަށްަޓކ  އިޞްލ ޙު

ާދިވެހިރ އްޭޖަގިއާއިޚްލ ޞްތެރިކަ ާއިްޞލ ޙަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ މ ެއކު

ާ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާހެދުމަށްަޓކައި ާދަރަޖަ 47ާާސިޓީއެްއގެ ާއ ބ ދީ، 32ާހ ހުގެ

ާއިޞްލ  ާުމހިއްމު ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާބަދަލުކުރަން. ާމީހުންނަށް ާހުރިހާ ހ ސް ާމިދޭ ާމ ލެއިން ާސަބަބަީކ ޙެއް.

ާިމާ ާނޫިނއްޔ  ާައއިސްގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާމިފަދަ ާދިނުމަށްޓަކ  ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާދިުނމަށްޓަކ  ާރ އްޖޭަގއި ޚިދުމަތްތަކެއް

ާވެގެްނާ ާފަސޭހަކަމަކަށް ާދިނުމަީކ ާރ އްޖެތެރެއިން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާމިފަދަ ާހަމަކޮށް ާމީހުން ާއަދަދަށް ޤ ނޫނުގަިއވ 

ތީ.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްާމިާމަޖިލީހުންާމިާއިޞްލ ޙުާބަލައިގަެނާމިކަންާފ ސްކޮށްދެވުމަކީާނުދ ނެ

ނޑުމެންާމ ލޭގައިާމިާލިބޭާާހުރިހާ  ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެާއަޅުގަ އަޅުަގނޑުާެވސްާވަރަށްާއެދޭާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާގޮތެްއގަ ާފަސޭހަ ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާކުެރވެމުންދ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާތަރަްއޤީއަށްޓަކ  ާރ އްޖެތޭރެަގއި ާމެނުވީ ާލިިބގެން އި

ާ ާމަހު ާނުދ ނެކަން.ާމި ާކުެރިވގެން ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާެއާާ;މަސައްކަތްތައް ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާދުވަހު ވަނަ

ާއެްއކޮށްލ  ާރަށްރަށް ާވޯޓުަގއި ާެއ ާއަދި ާހެްއކެއް. ާއަލިގަދަ ާވަރަށް ާމިކަުމގެ ާވޯޓަކީ ާނުވަތަާދިން ާހެދުމ  ާސިޓީ ެގން

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާިޚޔ ލުކަމަށް ާއެއް ާހަމަާސަރުކ ރ  ާއެއީ ާތ އީދުނުކުރުން ާރަްއިޔތުން ާހެދުން ކައުންސިލްތައް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރިއަށްދ ން. ާއެްއކޮށް ާއިޙްސ ސ އި ާވިންދ އި ާރައްޔިތުންގެ ާވަނީ ާބޭނުން ސަރުކ ރުން

ާއުފަލ ެއއްކޮ ާވަީނާވަރަށް ާފެހިސިގްނަލް ާބޭނުންވ ކަމުގެ ާހަދަން ާސިޓީއެއް ާރައްޔިތުން ާކުޅުދުއްފުށީ ާފ ހަގަޮކށްލަން ށް

ާބަަޔކަްށާ ާބަލައިގެން ާމިކަން ާވިސްނުެމއްަގއި ާބިނ ކުރެވެނި ާކުރިމަގަށްަޓކ  ާރަްއޔިތުންނަކީ ާކުޅުުދއްފުށީ ާއެއީ ދީފަ.

ާފުރަތަ ާހަދ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާުއއްމީދުުކރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެވގެންދ ނެކަމަށް.ާވ ތީ. ާކުުޅދުއްފުށި ާސިޓީއަކަްށ މަ

ާމިދަނީާ ާކުެރވެމުން ާގޮެތްއަގއި ނުޑ ާމަިއގަ ާމަސައްކަތެްއ ާހުރިހ  ާކުރަމުންދ  ާތިލަދުންމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާތަަނވަސްކަންާ ާޮބޑު،ާބިމުގެ ާއ ބ ދީ ާކުޅުދުއްފުއްަޓކީ ާދަނީ ާކުެރވެމުން ާމަސައްކަތް ާކުޅުދުއްފުީށަގއި ާކުޅުދުއްފުށީަގއި.

ާހުރިހާ  ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާެއހެންނަމަވެސް ާވ ތީ. ާތަނަކަށް ާދިރިއުޅޭ ާރައްޔިތުންތަެކއް އޮތް،ާހަރުދަނ 

ާކުރަމުންދ ާ ާކުޅުދުއްފުށީގައި ާކަން. ާނޫން ާރަްއޔިތުންނަށް ާކުޅުދުއްފުށީ ާހަމައެކަނި ާމިދަނީ ާދެވެމުން ޚިދުމަތެއް

ާރަްއޔި ާތިލަދުންމަތީގެ ާމުޅި ާބަދަުރާމަސައްކަތަީކ ާުކޅުދުއްފުށީ ާމަަސއްކަތްތަެކއް. ާކުރެވެމުންދ  ާބިނ ކޮްށ ތުންނަށް

ާރަށްރަށުގެާ ާއެހެން ާއެހެްނކަމުން ާއަމ ޒްކުެރިވގެން. ާރަށަކަށް ާހުރިހ  ާޕްރޮވިންސްގެ ާމަތިއުތުރު ާދަނީ ތަރައްޤީކުރަމުން
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ކަތްާކުަރމުންާދިޔަާކަމުގަިއވިަޔްސާރައްޔިތުންގެާވިސްނުންާވެސްާމިއަދުާބަހައްޓަންޖެހޭނީާކުޅުދުއްފުށީަގއިާއެާމަަސއް

ާހަމައެހެންމެާ ާއަދި ާމަސައްކަތްތަެކއްަކމުގައި. ާުކރެވެމުންދ  ާތަަރއްޤީއަށްަޓކ  ާވެސް ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާމަސައްކަަތކީ އެ

ާ ާމި ާއަބަދުެވސް ާރަްއޔިތުން ާކުޅުުދއްފުށީގެ ާސަބަބުން ާކިޔ ނެކަނ5ާާްމިކަންތަކުގެ ާމަރުޙަބ  ާަރއްޔިުތންނަށް އަތޮޅުގެ

ާކުޅުދުއްފުިށާމިހ  ާތަަރއްީޤާއަީކާހަމަ ާައއިސްފަިއވ  ާކުޅުުދްއފުއްޓަށް ާމިއަދު ާވަނީާސ ބިތުކޮށްދީފަ.ާއަދި ތަނަށްާވެސް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާތަަރއްޤީކަން ާއައިސްަފިއވ  ާމަަސއްކަތ ެއކު ާވެސް ާރައްޔިތުްނގެ ާދ އިރ ތަކެއްެގ ާހުރިހ  ހިމެނޭ

ާވަރަށް ާހައިސިްއޔަތުން ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރިމަގުަގިއާާކުޅުދުއްފުށީ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ސ ބިތުކަމ އެކު

ކުޅުދުއްފުށީަގއިާއިތުރަށްާބިނ ކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްތަކ އިާެހދުމުންދ ާބަނދަރުތަކުގެާސަބަބުންާއެާހުރިހ ާފައިދ އެްއާ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާތިލަދުންމަތީގެ ާނެތި ާތަފ ތުކުރުމެއް ާލިބެމުންދ ނެކަންާއެްއވެސް ފަރ ތުން

ާމަޖިލީހަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއެހެންކަމުން ާޙަޤީޤަތެއް. ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާފ ހަަގކުރ  ާއުފަލ އެކު ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ އެއީ

ާ ާގޮތަށް ާމިވ  ާއިޞްލ ޙުގައި ާމި ާބަލ ގަނެ ާކަިއިރ32ާާއަވަހަށް ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާއ ބ ދީއަކަށްވުމުން ާމީހުންގެ ހ ސް

ާައޅުަގނުޑާމުސްތަޤްބަލެއް ާުއއްމީދު ާއުފެދިގެންދ ނެކަުމގެ ާކުުޅދުއްފުށީގަިއ ާސިޓީ ާފުރަތަމަ ާއުފެދޭ ާރ އްޭޖގަިއ ގަިއ

ާވަރަށްާއުފަލ ެއކުާކުރަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދ އިރ ަތްއާާ`. ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ައއްސަލ މްޢަލައިުކމް.

ާބޭނުމަީކާރ އްޭޖެގާ ާމައިަގނޑު ާމިޤ ނޫނުގެ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭނީ ާގޮތުން ާބެހޭ ާޤ ނޫނ  ާހިންގުުމގެ ާުއސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ލުންާޖަވ ބުދ ރީާވަނިވިާގޮތަކަްށާރައްޔިތުންާއަމިއްލަާއަްށާރަށްރަށުގައިާދިރިއުޅޭާމީހުންެގާކަންކަންާދިމޮކްރ ތީާއުސޫ

ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާމަގުފަހިކޮށްދީ ާނިްނމުމަށް ާކަންތައްތައް ާރަށްރަށުަގއިާާ،އިޤްތިޞ ދީާާ،ނިންމުމަށް ަސޤ ފީގޮތުން

ާފުޅ ދ އި ާގ ތުން ާަރއްޔިތުންނ  ާބ ރުވެރިކޮށް ާމަތިކޮށް ާފެންވަުރ ާދިރިުއޅުމުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ރ ެއއްަގިއާދިރުއުޅޭ

ާހިތްހަމަޖެހުމ އެކުާ ާއުފަލ  ާޞުލްޙަވެިރކަމ އެުކގަިއ ާއަމ ންވެްއެޓއްަގއި ާކޮށްދިނުމ އެކު ާމަގުފަހި ާލިބޭނެ ޚިދުމަތްތައް

ާތ ރީޚުާ ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެނގިވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމިޤ ނޫނު ާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. އުޅެވޭނެ

ާމުއް ާދިގު ާއެތައް ާމިޤ ނޫނަށްާފަހަނަޅ  ާއޭގެފަހުން ާއ ދެ، ާމިދިޔައީ. ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާދިއުމަށްފަހުގައި ދަތެއް

ނޑަކަށްާުނވިސްޭނާސިޓީާކައުންސިލްަތކުަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާމިާހުށަހެޅެުމންާމިދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ

ނޑުަތކެއްނެ ތިާހަމަާުކއްލިައކަށްާމިާއިންތިޚ ބުާވަރަްށާސިޓީާކައުންިސކަށްވުމަށްޓަކ ާޝަރުތުކޮށްާހުންނަންޖެހޭާމިންގަ

ާ ާއ ބ ދީ ާހަމައެކަނި ާމިޤ ނޫނަށް ާދަނިޮކށް ާކައިިރވަމުން ާމިގެންނަވަްނ32222ާާބޮޑަށް ާދަްއކޮށްލ ގެން ހަށް

ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާބޭނުމެއް. ާިއްޞލ ޙުގެ ާއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާެއާާހިންގުމަށްޓަކ  ާއޭރު ާވިސްނުނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްގޮތުން ާްޑރ ފްޓްގައި ާފޮނުވި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ފުރަތަމަ
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ާ ާއ ބ ދީ ާއޮްތގޮތުން 47222ާާބިލުގައި ާމިބިލުގ47222ާާެހަށްވުރެން ާއެނޫނަސް ާއަދި ާއޮތުމ އި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ަހށް

ނަޑށްާވިސްނުނީާމ ލެާފިޔަވައިާއެާ ހެންާއެއްވެސްާރަށަކަށްާސިީޓާކައުންސިލެްއގެާދަރަޖަާމަފްޙޫމްާއޮތްގޮތުންާއަޅުގަ

ދޭކަށްާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާފުރަތަމަާމިބިލުާހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުާއެންމެާފުރަތަމަާ

ާފ ހަގަ ާއަޅުަގނޑު ާކަންބޮވުން ާމިކަމ  ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާވެސް ާވ ހަަކދައްކަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ،ާމަރުޙަލ ގައި ކުރިން.

ާއައިމަާ ާމިހ ތަނަށް ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއައިސް ާނިމިގެން ާބައްޓަންކުެރވި ާވަިކގޮތަކަށް ާބިލު ާމުޅި މިދެންނެވިގޮތަށް

ާއ ެދ،ާ ާކަންބޮުޑވޭ. ާވަރަށް ާއެކަމ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީމަ ާދަށްކުރަން ާއ ަބދީ ާހަމައެކަނި ކުއްލިައކަށް

ާތ އީދު ާިސޓީއަކަްށ ާބޮެޑިތާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭނުންވޭ ާެވސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނޫން. ާއެްއ ނުކުރަނީކީ

ާެއާ ާތަރައްޤީގެ ާލިބި ާޚިދުމަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާހުންނަ ާލިެބން ާސިޓީތަކުން ާގޮސް ާއަށް ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ރަށްރަށް

ާައޅު ާއެހެންނަމަެވސް، ާބޭނުން. ާވެސް ާކިތަންމެހ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ސިުލވ ން ނޑަށް ާހަަމާމިންގަ ަގނޑަށް

ާތަޢުލީމީާ ާޚިދުމަތްތައް، ާމުޢ ސަލ ތީ ާމިސ ލަކަށް ާރަށްތަކަށް ާބޮޑެތި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކެރޭ ދަންނަވ ލަން

ާމިހ ރުވެސް.ާ ާޚިދުމަތްތައް ާެދޭވ ާލެވަްލގައި ާކަުއންސިލްތަކުގެ ާސިޓީ ާއެބަހުރި ާޚިދުމަތްތައް ާބައެއް ާފަދަ ޚިދުމަތްތައް

ނޑުެމންނަ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށްާއެހެންނަމަވެސް، ާޚިދުމަތްތައް ާބައެއްކަހަލަ ާބޭނުންވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ށް

ާބައެއްާ ާލިބެންޖެހޭ ާއެންމެބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމުހިއްމުކޮށް ާދ އިރ ަގއި ާިޞއްޙީ ާބަލ އިރު ޞިއްޙީގޮތުން

ާަމގުަތކ އި ާފެްނވަރުގެ ާރަނގަޅު ާިނޒ މ އި، ާފ ޚ ނ ގެ ާސ ުފބޯފެނ އި، ާމިސ ލަކަށް ާމުހިއްުމާާޚިދުމަތްތައް މިކަހަލަ

އަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބެންނެތިާމިޤ ނޫނުގައިާވެސްާމިދެންނެވީާލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާއޮތޯރިޓީެގާ

ާގަވަރމަންްޓާ ާލޯކަލް ާއެ ާނޭނގޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާވެސް ާއޮތްގޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާމެންޑޭޓް މި

ާއެބޭފު ާއުފެދިގެން ާިއްނާއޮތޯރިޓީ ާދ އިރ ތަުކގެ ާއެ ާމިއޮތްގޮތުްނ ާމީަގއި ާހައްދަވ  ާއެްއޗެހި ާގަވ އިދުތަކ އި ޅުން

ާނިންމަވ އިުރަގިއާ ނޑަައޅުއްވ  ާކަ ާއިޙްތިސ ސްތަްއ ާަކއުންސިލްަތކުގެ ާމިދެންނެވީ ާދ އިރ ަތކުގެ ާއެ ާއަދި ވަކިކުރުމ އި

ާިމއ އި ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާނެތް ާމިޤ ނޫނަކު ާެވގެންދ ނީ. ާކަމެްއ ާޤ ނޫނަކަްށާކިހިނެއް ާިލޔެފައި ާތަފްސީލުަތކެއް ބެހޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވި ާކުރިްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންމެއަަކްސ ވެގެންދިަޔއިރު.

ާލިބިާ ާތަރައްޤީ ާޙަޤީޤީ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމި ާމިދަންނަވ ލިގޮތަށް ާކުރިްނ ާފަށައިގަތުމުގެ ބަހުސް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާދިނުމަ ާުކއްލިައކަށް ާއެބަހުއްޓޭ. ާމަސައްަކތްތަކެއް ާބައިވަރު ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ށްޓަކ 

ނަމެއްގަިއާސިޓީައކަށްާދ ކަށްާއެީއކީާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތެްއާނޫނޭ.ާއ ދެ،ާސިީޓާަކއުންިސލްތަކަށްާބޮޑެތިާއ ބ ދީަތްއާ

ާ ާދީަފއިވ  ާއަޅ  ާމިޤ ނޫނުން ާކުރުމަށްޓަކ  ާދެޭކގޮުތަގިއާހިޖުރަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާވަުރގަދަކުރުން ާތަނބުތައް ފ ލަމުގެ

އެންމެާމުހިއްމުާކަންތައްަތކަކީ.ާކުރިންާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލިާކަހަލަާބަެއއްާޚިދުމަތްތައްާފުޅ ކޮށްާއެާޚިދުމަތްަތްއާ

ކަތްކުރ ނެާރައްޔިތުްނގެާތެރެއިްނާދެވޭނެާގޮތްަތއްާމަގުފަހިާކުަރންވީ.ާއ ެދ،ާއެާޚިދުމަތްތައްާލިބިގަތުމަށްޓަކ ާމަސައްާ

ާދޭންވީ.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާތިބެވޭނެ ާމަސައްކަތްކުުރމަށްޓަކ  ާއެ ާބަޔަކު ާއަންނަ ާކުރެިވގެން އިންތިޚ ބު
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ާކުރީދުވަހުާ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއ ދެ، ާނޫން. ާހަދަންވީކީެއއް ާސިޓީތަކަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަމަކުން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާދައްކަާ ާޝިފ ޤްާވ ހަކަ ާއަޚް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ވަމުން

ާރަްއޔިތުންެގާ ާކޮންމެ ާވަަޑއިގެްނނެވި ާފުަވއްމުލަކަށް ާޗުއްީޓަގއި ާމިދިޔަ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގ ާވިދ ޅުވި މުފީދު

ާތެރެއިންާ ާރައްޔިތުްނގެ ާއަރިުހން ާމެންބަރެއްގެ ާސިީޓއަަކްށާާމަޖިލީސް ާފުަވއްމުލަ ާދިަޔއޭ ާބަޔަުކާއެދެމުން ަވރަށްގިނަ

ާައިދާ ާހަމައެހެންމެ، ާއެިދވަަޑިއގެންނެވި. ާއެގޮތަށް ާބޭބޭފުޅުން ާބަެއއް ާތެދެއްމެ، ާވ ހަަކ. ާބޭނުންކަމުގެ ގެންދަން

ނ ާއަޅުގަ ާއެދިވަަޑިއގެންނެވި. ާބޭފުޅުންނެއް ާކިތަންމެ ާކަމަށްވެސް ާނުވ  ާބޭނުން ާދ ން ާހިތަށްއަރަީނާކައުންސިލަކަށް ޑު

ާގުުޅވ ލ ގެްނާ ާދ ންާނޫީނާއިދ ރީގޮތުން ާދ އިރ ތަުކގެާިސޓީާކައުންސިަލކަށް ާބައެއް ާބ އޭާސަރުކ ރުން ާީކއްެވގެން މިއީ

ާ ާސަރުކ ރުން ާކުރަްއވަިއގެން ާޚަރަދެއް ާޮބޑު ާހޯއްެދވިިއރުގައި ާބަހެއް ާަރއްޔިތުންެގ ާހިންގުމަށްޓަަކއި 33ާރަށްތައް

ާކުރަާ ާޚަރަދު ާރުފިޔ  ާެއާމިލިޔަން ާފުވައްމުލަކުން ާޭބއްިވިއރު ާއިންތިޚ ބެއް ާމިކަހަލަ ާރަށްރަުށގެ ާަބއެއް އްވ ގެން

ާއެހެންާ ާއެދުނޭ ާބަޔަކު ާގިަނ ާމިތަނުގައި ާހަމައެކަނި ާބ އޭ. ާކީްއެވގެން ާނުކުރެއްވީ ާސ ފު ާދެޭކގޮތް ރައްޔިތުން

ާގައިުމވެ ާހަމައަށް ާއަުޅަގނޑ  ާއިނގެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާނުފުދޭނެ. ާބޭފުޅުްނގެާވިދ ޅުވުަމކުންނެއް ާަވޑަިއގެންނެވި ސް

އެތައްާގުނަެއއްާއެާއިތުރުާބޭފުޅުންާއެދިަވޑަިއގެންނެިވކަންާފުވައްމުލަކުާމިހ ރުާެވސްާއޮްތޮގތަށްާބ އްވ ާއަދިާކުރިްނާ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާަމސައްކަތުން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާުކރެވިގެން ާމަސައްކަތްތައް ާމުހިއްމު ާތަރައްޤީެގ ާކަހަލަ މިދެންނެވި

ާސިޓީާާސިޓީއަކ  ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންމެައަކސް ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާބޭުނން ާދ ން ހަމައަށް

ާފުވައްމުލަެކްއާ ާއ ދެ،ާހަމައެކަނި ާކަމެކޭ ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާިދއުމަކީ ާފުަވއްމުލައް ކައުންސިލަކަށް

ާހު ާހުރި ާތަރައްޤީވެފައި ާފެންވަރަްށ ާއެ ާރ އްޖޭގެ ާބޮަޑްށާނޫން ާވަރަށް ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާދިއުމަކީ ާރަށެއް ރިހ 

ާބޭނުމެްއާ ާވެސް ާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑު ާއެދޭ ާނިހ ޔަތަށް ާހަމަ ާވެްސާއެކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ތ އީދުކުރަން

ނޑުމެންެގާނޫނޭާހަމައެކަނިާއެްއކަލަާބުނ ހެންާމޮހަނަާއޮޑިާދޭާއުސޫލުްނާނަމެއްަގއިާސިޓީާކައުންސިްލތަކަކަށްާައޅުގަާ

ާރަށްރަށްާހަދ ކަށް.ާއ ދެ،ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާވަގުުތާދަންނަވ ލަދީފިްއޔ ާ ާއޮތް ާބ ކީ ާޕ ީޓގެ ާރައީސް،ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި `.ާޝުކުިރއްޔ 

 ވ ހަކަދެްއކުމުަގއިާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާފުރުޞަތުާއޮތްގޮެތއްާއޭރުންާސ ުފވެގެންާދ ނެ.ާާާާރަނގަޅުާއެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނެޓް.69ާއ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާޮއތީާ

ާާ
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ާމަޑެވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެއ ދެ، ާރައީސް. ާ، ޢިއްޒަތްެތރި ާނަންބަރު ާދ އިރ ތައ9/4232ާާްޤ ނޫނު ާއިދ ރީ ދިވެހިރ ްއޖޭގެ

ާމިއަދުާ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެްނާބަލަން ާއަުޅގަ ާގެނެވިގެންދ އިރު ާއިޞްލ ޙު ާމި ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާ ާގޮތެއް ާއައު ާއަދި ާޖެހޭނެގޮތ އި ާޮއންނަން ާދިވެހިރ އްޖެ ާދިވެހިރ އްޖެާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާތަޢ ރަފްވެ ާމަފްހޫމްތަކެއް ައއު

ނޑުމެންާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިވެްސާ ބަދަލުވެާއައުާވިސްނުމަކަށްާިދވެހިރ އްޖެާބައްޓަންާވަމުންދ ިއރުގައިާއަުޅގަ

ާދިވެހިރ އް ާމިދަނީ ާޖަހަމުން ާމިސްރ ބު ާއެހެންގޮތަކަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާދޫކޮށް ާވިސްުނން ާއެވޭލ  ާޚިޔ ލ އި ޖޭެގާބޯދ 

ާހިންގުމަށްޓަކ .ާ ާޤައުމު ާމި ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބ ބު ާެއއް ާއެބައޮތް ާލިޔެަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާިމާ ާމިގެންދަނީ ާދައްކަމުން ާމި ާއަބަދުމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެދެއްމެ ާމިދަނީ. ާކުރެވެމުން ާމަަސއްކަތް ާމި އެހެންވީމ ،

ާވ  ާލަސްވަމުންދ  ާމައްސަލަ ާމި ާަކނަޑެއިޅާމަޖިލީހުގައި ާވަިކގޮތަކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާަޙޤީޤަތެއް. ާއެއީ ހަކަ.

ާީމގަިއާ ާއިހުމ ލުތަކެއް ާއެއްަބއެްއެގ ާކޮންެމވެސް ާނުވަތަ ާއިހުމ ލުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމެއް ބަޔ ންެވގެން

ާރަ ާދެޭކގޮތަކީ. ާަރއްޔިތުން ާއެއީ ާނުޖެހޭނެ. ާއޮންނ ކަށް ާނުކުރެވި ާމިކަން ާބޭނުންވަީނާނުވަނީކަމަށްވަނީނަމަ އްޔިތުން

ާއެންމެާ ާމިކަން ާކަމަަކށްވުމުން ާއައު ާމީ ާދަތިތަކ އި ާހުިރ ާމިކަމުގައި ާއެހެންނަމަވެސް ާއަވަްސކުރުމަށް. މިކަން

ރަނގަޅުގޮެތއްާހޯދުމަކީާއެީއާސަރުކ ރ އިާއަދިާިދވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހ އިާއަދިާސަރުކ ރުާއެކުެލވޭާއަިދާ

އްަސސ ތަކުންާވެސްާރަނގަުޅގޮތަްށާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއެދޭނެކަމެއް.ާއެާރައްޔިތުންނަްށާދައުލަތުގެާއެންމެހ ާމުއަ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއެކަމަށް ާކަެމއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމުައއްަސސ ތަކުން ާދައުލަުތގެ ާއެީއ ާދިނުމަީކ ާހޯދ  ރަނގަޅުގޮެތއް

ާއެމީ ާިތބެނީ ާަކނަޑއަޅ ފައި ާއެބަޔަކު ާޚަރަދުޮކށް ާފައިސ  ާއެންމެްނެގާމ ލިއްޔަތުން ާގޮތްތައް ާއެކަށޭނެ ާއެންމެ ހުންނަށް

ބަސްާނުބުނެވޭނެތީާެއކިާގޮްތޮގތަށްާމަޖިލީސްތައްާެއއްކޮށްފަިއާމިާއޮންނަނީ.ާއެގޮތުންާމިާަމޖިލީހަކީާރައްޔިތުންނަްށާ

ނޑުމެންާބަލަ ންޖެހޭެނާއެންމެާފައިދ ހުރިާގޮތްތައްާހޯދ ދިނުމުގެާއެންމެާއިސްާެއއްާމުއައްސަސ .ާއެހެންވ އިރުާއަުޅގަ

ާއުސޫލަކުންތޯ.ާ ާކޮން ާވެގެންޯތ. ާކިހިނެތް ާއުޅެނީ ާމި ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާދަރަޖަ ސިޓީއެްއގެ

ާއޭެގާ ާކަމަށް. ާއޮންނަށްޖެހޭނެ ާދަރަޖަ ާސިޓީގެ ާސަރަހައްދެއްަގއި ާދެތިން ާރ އްޖޭަގއި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު

ާއަޅުގަާ ާޤުދުރަތީގޮތުން ާބޮޑެތި ާބިން ާލ މަރުކަޒީާތެރޭގައި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފ ސްކުރި ާމި ނޑުމެން

ނޑުމެންާއެަކމަށްާފުރުޞަތުާދޭާރ އްޖޭެގާބިންާބޮޑެތިާރަށްތައްާއަިދާ އުޞޫލުންާހިންގުމުެގާޤ ނޫނުަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާ ާއެގޮތުަގއި ާތަންތަން ާހުރި ާވަސީލަތްތައް ާހުރި ާގޮތްަތއް ާރަނގަޅު ާއެކުލެވޭނެ ާބައްަޓްނާޤުދުރަތީގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން

ާއަތޮޅެއް.ާ ާއޮތް ާވަީސލަތްތައް ާޭއގެ ާއަތޮޅަކީވެސް ާހުަވނދު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާއޮތްާއެންެމާ ހަމަާއެހެންމެާދުނިޔޭގެާމިޒ ތުގެާއަތޮޅުަތކުގެާތެޭރގައިާިޖޮއގްރަފިކަލްާގޮތުންާބަލ އިރުާުދނިޔޭަގއިވެސް

ާއަތޮ ާބިޔަ ާދިރިއުޭޅާބޮޑު ާއަޙު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއޮތް ާޖެހިގެން ާއަޮތޅ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ޅު.

ާޤ ނޫނުތަްއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލިބޭެނގޮތަކަށް ާދަރަޖަ ާސިީޓެއއްގެ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެްސ ލ.އަތޮޅަކީ
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ާެއްއފަސްކުރެވޭނެާ ާއެތަނުަގއިވެސް ާއެއީ ާތަނެއް. ާރަށްތަްއާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ާޚަރަދަކުން ާކުޑަ ާވަރަށް ގޮތަށް

ާތ އީުދކުރަން.ާހަމަާ ާއެކަމަްށވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތްތަނަކަްށވ ތީ ާޤ އިމުވެފައި ާޤުދުރަތީޮގތުން ާނިޒ މު ގުުޅވ ލެވޭނެ

ާއޮންނަށްޖެހޭނެ ާލިބިފައި ާމިދަރަޖަ ާތ އީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާުކުޅއްދުއްފުށީެވސް ާއުތުރުގައި ާއަދި ކަމަށް.ާއެހެންމެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއާ ާކުރަްނމިޖެހެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްަކތްތައް ާފަންނީ ާަމސައްކަތްަތއް ާމިކަހަލަ ާވަނީ ސަބަބަކަށް

ާއެޫންނާ ާއަދި ާގޮތުންނ އި ާއެްނވަޔަރަންމަންޓުގެ ާއަދި ާޢިލްމީ ާވިދ ުޅވެގެންތިބި ާިކޔަވ  ާބެހޭ ާއެކަމައި ތިބި

ާ ާމިކަހަލަ ާޓެކްނިަކލް ާއެެހްނާއެހެންގޮތްގޮތުްނވެސް ާރ އްޖެ ާއެީކގައި ާމަޝްވަރ އ އި ާމީހުންގެ ާޤ ބިލު ކަމެއްކުރެވޭނެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާއެހެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާއެބަޖެހޭ. ާޖަހަން ާމިސްރ ބު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދިމ ލަކަށް

ާ ާއެބަޖެހޭ. 422ާާހޯދައިދޭން 522ާާމީހުން ާރަށްތަކެނ422ާްމީހުން ާޖަޒީރ  ާރަށްތަކަށް ާކުދި ާއޮެވގެްނާެއއްހ  ހެން

ނުޑމެންާއެންމެންާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއް.ާއެކަމ ާދެބަްސވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަރައްޤީާުނކުރެވޭނެކަމަކީާއެއީާއަުޅގަ

ާއޭެގާ ާމިޖެހެނީ ާއަުޅަގނުޑާދަންނަވަން ާނެތް.ާއެހެން ާރަްއޔިތަުކެވސް ާެއްއވެސް ާނެތް.ާއަދި ާޕ ީޓއެްއވެސް އެްއވެސް

ާއަާ ާހުރީމަ. ާހެކިތަކެްއ ާގޮތުްނާސ ފު ާޤ ނޫނީ ާެއންމެން ާއިުރަގއި ާނުކުތް ާއިންިތޙ ބަށް ާރިޔ ީސ ނޑުމެން ޅުގަ

ާ ާއިްނ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމެނިފެންޓޯތަކުަގއިވަނީ ާއެ ާހުށަހަޅައިދިން. ާރައްޔިތުންނަްށ ާއަދ7ާާިމެނިފެންޓޯއެއް ސަރަޙައްދު.

ާއެްމ.ޑީ.ޕީާއިްނާހުށަހަޅ ފ6ާަޙަސަންާސައީދުާޕ ީޓއިންާހުަށހެޅިާ ސަރަޙައްދު.ާރަނގަުޅ9ާާއިވަީނާސަރަޙައްދު.ާއަދި

ާއެހެްނާ ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާއުފެދެނީ ާމި ާސުވ ލު ާކީްއވެގެންޯތ ާފ ސްވެގެންދިަޔއިުރގައި ާޤ ނޫނު ާމި ވ ހަކަެއއް.

ރަށްތަކަށްާނުދިނީ.ާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިގޮތަކަށްާނޫންާޤ ނޫނުާފ ސްވެފައޮތީ.ާއެކަމ ާއަުޅަގނޑުމެންާއިހުތިޖ ޖުކުރީމު.ާ

ާއެން ނޑުމެްނގެާރ އްޖޭގެ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއިނގޭނެ. ާސ ުފކޮްށ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެިތ މެހ 

ާ ާއޮތީ ާއިނ9ާާްމެނިފެސްޓޯގައި ާއެ ާމަފްހޫމް ާމުޅި ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރުންކަން. ާތަރައްޤީ ާރ އްޖެ ސަަރޙައްދަކަށް

ާކީްއވެގެންތޯާ ާމިއަދު ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ނޑުމެންނެްއ ާއަުޅގަ ާބޭރުކޮށްލީ ާިލޔުނީ.47ާާއޭ ާއޭގައި ާީމހުންނަށް ހ ސް

ާފ ހަގަކުެރވެނީ.ާ ާގޮެތއްކަމުަގއި ާއެއީާނުރަނގަޅު ާއޮްތކަމެްއެވއްޖިއްޔ  ާބޭނުންވ ގޮތަކަށް ާއެބޭފުޅުން ބުނީމ ާސަރުކ ރުން

ްސާހ 32ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާސަރުކ ރުންާމިއެދެނީާރ އްޖޭގެާރަްއިޔތުންނަށްާއެހެންާގޮތެއްާހޯދ ާދިނުމަށް.ާއެއީާ

ާަރއީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޫނން. ާރަށްތަެކއް ާއަދަދެްއގެ ާިގނަ ާނިކުންނަނީ ާމި ާޖެހީމ  ާހިސ ބުަތއް ާއެ ާހެދުނީމ  އ ބ ދީ

ާ ާލަިއެގން ާރަށެއް.ާމ ލެ ާތިން ާސ ުފޮކށް ާނިކުންނަނީ ާމި 6ާާމީގައި ާމިވަނީ.ާކުިރއަްށާއޮތް އަހަރުަގިއވެސ72ާާްރަށް

ާ ާއ ބ ދީ ާކަށަވަުރކޮށްނުދޭ ާއެހެްނ32ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާރަށްތަެކއް. ާމ ގިނަ ާދ ނެކަމަކަްށ ާއަރަިއގެން ހ ހަށް

ާއެބަހުރިާ ާއަތޮުޅގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއޮެވގެން ާއުފެިދފައި ާގޮތުަގއި ާޤައުމެއްގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި މިދެންނެވީ

ާ ާމީ ާއުމުރުން 63ާާއަޅުަގނުޑގެ ާނިސްބަތުން ާއ ބ ދީގެ ާީވއިރުަގިއވެްސ ާއ ބ ދ722ާާީއަހަރު ާރަށެއްގެ ާހުރި

ާ ާއެބަިއ62ާާދެގުނަެއއްނުވިޭޔ ާއެހެންނަމަވެސް ާޙަޤީޤަތްތަެކއް. ާމިހިރީ ާއެހެންވީމަ، ާީވއިރުަގއި. ާދުވަސް އަހަުރ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމ ލޭގެ ާބައެއް. ާދިރއުޅެންޖެހޭނެ ާއެރަށުގައި ާވެސް 6ާމީހުންނަކީ
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ންެވއްޖިްއޔ ާސިޓީއެްއގެާދަރަޖަާދިނީމ ާޤ ނޫނުގައިާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާސަރަޙައްދަކަށްާބަހ ލ ާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާއެހެ

ާވަސީލަތްތަކަީކާ ާދޭންޖެހޭ ާދޭއިރުގައި ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާއަދި ާގޮތ އި ާޖެހޭނެ ާއޮންަނން ާއެކަން ނަޑއެޅިދ ނެ ކަ

ނޑުމެންަނށްާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކުރީމ ާ ެދންާނަންބޯޑޭާއެވިދ ުޅވ ާކޮބައިތޯާއ އިާއަދިާމިާމުހިއްުމާކަންތައްތައްާއަުޅގަ

ާެއކަްނާ ާކުރެވިދ ނެ. ާއެަކން ާމިތަނުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއައީކަމަށް. ާހައްލެން ާޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ާއަޅުގަ ބަހަށް

ާދ އިރ ތަްއާހިންގުމުެގާ ާއިދ ރީ ާނޫން.ާއަދި ާއަލަކަށްެވސް ާގެނަީއކީ ާމި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ޫނނަށް ާއެްއާނޫން.ާމި ނުކުރެވި

ާލަ ާޙަސަން ާޤ ނޫނަށްާޤ ނޫނަށްވެސް ާބެހޭ ާއިންތިޙ ބ  ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއެަބއޮތް. ާމިތަނުގައި ާވެސް ާއިޞްލ ޙެއް ޠީފުގެ

ާމިާ ާއެހެންވީަމ، ާކުރީގަ. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާވެސް ާމަޚްލޫފް ާއަޙްމަދު ާފަރ ތުން ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

އަދިާނުކުެރޭވނެކަމެއްގެާގޮތުަގއިާެއކަްނާާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޞްލ ޙުާގެނަުއމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެކަެމއް.

ާނިންމ ލަމުންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިންމ ލަންވީ. ާމިކަން ާައވަހަށް ާކޮށް ާެއކަން ފ ހަގަކޮށްގެންުނވ ނެ.

ާ ާނުކުެރވޭނެޭއ ާތަރައްޤީއެއް ާދިވެހިރ ްއޖެ ާއޮތީ 422ާާދަންނަވ ލަން 422ާާރަށުގައި ާދިރިއުޅ522ާާޭއަިދ މީހުން

ާއެންމެާއ ބ ދީތަކު ާއެީއ ާއެގޮތް ާއެމީހުންނަށް ާަބއިތިއްަބއިގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއގޮތުަގއި ާއެމީހުން ަގއި

ާރަށަކަްށާ ާކޮންމެ ާނުުކރެވޭނެއޭ. ާތަރައްޤީެއއް ާޤައުމު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވިސްނުަވއިދީގެން ރަނގަޅުގޮްތކަމުަގއި

ާއަޅު ާވަސީލަތަކަށް ާއެހެން ާއެނޫން ާޖެހޭނީ. ާހަމައެކަނި ާނަންބޯޑުާނަންބޯޑު ާމިތ ނގައި ާބޭނުންނަމަ ާދ ން ަގނޑުމެން

ާއެހެންގޮތަަކްށާ ާބޯޑުތައް ާނަން ާެދއްކީމ  ާއެކަން ާއަމަލުން ާމީހުންގެ ާއެ ާބަދަލުގައި ާބުނުމުގެ ާދުލުން ޖަހަނީއޭ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާހުރި ާަދއްކަން ާއަޅުަގނޑު ާބިލުގައި ާމި ާއަިދ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ބަދަލުވެގެންދ ނެ.

ާވަކ ލ ތުކުރަްނާވ ހަކަ ާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާޕ ީޓގަިއ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ތައް

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްެތިރާ ބޭނުންވ ތީާއަޅުަގނޑުާއެމީހުންނަށްާފުރުޞަތުާދެމުންާއަޅުގަ

ާރައީސް.

ާ

ާދުާމުޖްތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަ

ިދވެހިރ އްޭޖެގ9/4232ާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

އިދ ރީާދ އިރ ަތއްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިލުާިމހ ރުންާމިހ ރަށްާއަނބުރ ާ

ާޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާގެންދިއު ާައޅުަގނޑު ާމަނިކަށް ާޫމސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭުރާދ ިއރ ގެ ހ ސް،32ާާމަށް

ނޑަށްާޮބޑަށްާތ އީދުކުރެވެނީާމިހ ރުެވްސ32ާާ ާއ ބ ދީެއއްާސިޓީާކައުންސިލްާހަދަންާމީާކުޑަާައދަދެއް.ާއަުޅގަ ހ ހުގެ

ާ ާއޮތްގޮތަްށ ާގޮުތގައ47ާާިޤ ނޫނުގައި ާިމ ާއަދަދު ާމި ާދ އިރ ެގާާހ ސް ާހުޅުހެންވޭރު ާއަޅުަގނޑު ާއ ެދ، ބޭްއވުމަށް.

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާބިލުތައްާހުށަހަޅައިގެންާވަގުތުތައްާނަގ ލުުމގެާ

ނުޑާބޭނުމެއްނެތޭ.ާތަންކޮޅެއްާރަނގަޅުާވީހ ވެސްާހަރުދަނ ާރަްއޔިތުންނަށްާފައިދ ހުރިާބިލުތަކެއްާހުށަ ހެޅުމަށްާއަޅުގަ
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މިާފުރުޞަތުގައިާއެމް.ޑީ.ީޕގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށ އިާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާެއމް.ޑީ.ޕީއިންާއަބަުދވެްސާ

ާހުރަސްާ ާކަންތައްތަކަށް ާމިގެންދަނީ. ާލަސްކުރަމުން ާކަންތައޕްަތްއ ާޑީ.އ ރު.ޕީއިންނޭ ާއަންނަނީ ާމި ބުނަމުން

ާއި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަޅަމުންދަނީ ާދޫންޏ އިްނނޭ. ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާމިކަހަަލާާ،ބަަކއްޓ އިާ، އަުޅގަ ގެރިއ 

ާކޮންބައެއްޯތއޭ ާކުރަމުންދަނީ ާަމސައްކަތް ާނަގ ލަން ާަވގުތަްއ ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅަިއގެން ާ،ހަމަަގއިމުވެސްާ؟ ބިލުތަކެއް

ޑީ.އ ރު.ޕީ.އަކުންާއެފަދަާބިލުތަކެއްާހުށަހަޅަިއގެންާމަޖިލީހުގެާވަގުތުަތއްާނަގ ލަންާމަަސއްކަްތާކުރަމުންާނުދޭ.ާއ ދެ،ާ

ާފ ސްކުރުމުންާ ާމަޖިލީހުން ާބިުލ ާގެަނއުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަްށ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޤ ނޫނު. ާމ ލިއްޔަުތގެ ާމިއޮތީ ދެން،

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤުނުކޮށްާއަނބުރ ާބ އްވ ފައިާއެއޮތީާކީްއެވގެންތޯ؟ާދެވަނަާފަހަރަށްާވެސްާފ ސްުކރުމުންާރަ

ކ ކުތޯާލަސްކުީރ.ާއ ެދ،ާދެންާމިއޮތީާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީަގއިާިމއޮތްާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުެގާބިލު.ާއެާކޮމިީޓގެާމުޤައްރިަރކީާ

ާޑީ. ާޙަމްޒ . ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ާކޮމިޓީެގާކ ކުތޯ؟ ާއެ ާނޫން ާމުޤަްއރިރެއް އ ރު.ީޕގެ

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާމިާމަޖިލީހުންާ މުޤައްރިރަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާކަްނތައްތައްާލަްސކުރަމުންދ ާމީހުންާއަުޅގަ

ާހ މަެވގެްނާ ާއެނގި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާވޯޓުން ާނެގުުނ ާދުވަހު ާހޮނިހިރު ާިމދިޔަ ާއ ދެ، ާއެބަދޭ. ހ މަވެގެން

ާނެްތާހިނގަ ާތ އީެދއް ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާކުރުމަށް ާމިކަންތައްތައް ާގުުޅަވއިގެން ާއެްއކޮށްލ ގެން ާމިގޮތަށް ާރަށްރަށް އްޖެ

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާއުޅުނުގޮތް ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުްނ ާއ ދެ، ކަން.

ާކަ ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުން ާކުއްިލއަަކްށާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯ؟ ާގޮތަކީ ާުއޅުނު ާކުރަން ންތައްތައް

ާރަށްރަށުަގިއާ ާބައެއް ާހަދަން ާކައުންސިލްތަެކއް ާސިޓީ ާތިރިކޮްށ ާއ ބ ދީއަކަށް ާދިހަހ ހުގެ ާުގޅުަވއިލ ގެން ރަށްތައްތައް

ާއިދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަީއ ާބުނަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުކުރެވުނީ ާެއގޮތަށް ާމިކަންތައްތައް ާނަމަވެސް ރީާނިންމުން.

ާރޭކ ލީ.ާ ާއެމީހުންނަށް ާބުނީމަ ާއެހެން ާނުދޭ. ާތަނެއް ާމިގޮތަކަށް ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާުއސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް

ާނެގުމުްނާ ާޕޮއިންޓް ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާއުފ ވި ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަން. ާނޫން ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާމިގޮތަށް ާމިއީ އަދި

ާރައްޔިތުންގެ ާއިޚުތިރ މްޮކށް ާއެކަމަށް ާިމީއާާއެމީހުން ާޢ އްމުކޮށް ާނަމަވެސް ާކަން. ާކުރި ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ިޚޔ ލު

ާގޮތަކަްށާ ާބޭނުންވ  ާބަެއއް.ާެއމީހުން ާމ ނަކުރ  ާގޮތަށް ާެއރި ާހިތަށް ާމިކަމަކީ.ާޤ ނޫނު ާނޫން ާެވސް ާކުރ ކަމެއް މީހުން

ްނތައްާކުރަންާއޮތްާގޮތަްށާމ ނަާކުރ ާބައެއްާއެމީހުންނަީކ.ާނަމަވެސްާމިފަހަރުާއެކަންތައްތައްާކުރީާޤ ނޫނުަގއިާެއކަ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްަލން.ާއަދިާމިފަހަރުާރައްޔިތުންގެާޚިޔ ލުާއެމީހުންނ ާއިދިކޮޅަށްާނުކުތުމުންާކަންތައްތައްާ ކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑަށްާހަމަާއެއްގޮތަކަށްާވެސްާބުނ ކަށްާނޭނގޭ.ާފަހަރެއްަގއިާބުނެފ ނެާއެމީހުންާ ކުރަމުންދ ނީާކިހިނެއްާކަންާއަޅުގަ

ބުންޏަކަސްާއަދިާއަުޅަގނޑުމެންާމިގޮތަށްާކުރެވޭނެ.ާމިކަހަލަާފީކަޅ ާވިޔ ނުދ ާކަްނތައްތައްާކުރަމުންދ ާބަެއއްާއެހެންާ

ނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާިމާބިލުާވީހ ވެްސާައވަހަްށާ މިާމީހުންނަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާޚިދުމަތްކޮށް ާަރއްޔިުތންނަށް ާގެންގޮސް ާދޫންޏ އިާއަނބުރ  ާހުށަހަޅ  ާބިލުތަކެއް ާހުރި ާފައިދ  ، ރައްޔިތުންނަށް
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ާހުށަހަޅަންވީ.ާ، ބަކައްޓ އި ާމަޖިލީހަށް ާނޫން ާބިލުތަކެއް ާމިކަހަލަ ާގޮތ  ާއަޅ ނެ ާހެނދުން ާގޮތ އި ާކ ނެ ާމީހުން ގެިރއ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާކަދެއްކެވުން:އިބްރ ހީމްާވ ހަާރަޝީދުާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއިސްދޫ

ާވަރަޙްމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާވ ހަަކާهللا ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާތަފ ތު ާބިލަކީ ާމި ާއ ދެ، ވަބަރަކ ތު.

ާމިދިަޔާ ާެވސް ާއޭރުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދައްކ ފައި. ާވ ހަކަ ާވ ނެ ާކުރީަގއި ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއް. ދެކެވިފަިއވ 

ާދެކެވެމު ާމިވ ހަކަތައް ާދައުރުގަިއ ާމެދު ާމިހ ރުއްސުރެންާދައުރުަގއި ާހަމަ ާދެންނެވިން ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔައިރު ން

ާނިންމިނަމަާ ާއެކަން ާފެށިގެން ާއެދުވަހުން ާފެނިފައި. ާއެތަން ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާހިނގ ށޭ. ާދ ން ާވޯޓަކަށް ރައްޔިތުންގެ

ބ ާވެރިކަމެްއެގާމިހ ރުާމިކަންތައްާނިމިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަކެއްާލ މަރުކަީޒއޭާމިހެންާކިޔަކިޔ ާތިއް

ާހަމައަްށާ ާރައްޔިތުންނ  ާމ ނ ަގިއ ާޙަޤީޤީ ާހަމައަށް ާރަްއޔިތުންނ  ާއެހެންވީމ ، ާިދޔައީ. ާފަހަތަށް ދެބައިކުަޅއެއްަބއި

ާއަޅުަގނުޑާ ާދެއްކެިވާވ ހަކަފުޅަށް ާދިުގާނުދައްމ ނެ.ާމުޖްތ ޒު ާމިގޮތަކަެށއް ާބަޔަކު ާބޭނުންވ  ާގެނެސްދޭން ކަންތައްތައް

ނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެހެްނވީމ ،ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްާ ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޖްތ ޒުާދެއްެކވިާވ ހަކަފުޅަށްާއަުޅގަ

ާޑިމޮކްރަސީައީކާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާދައްކ ކަށް ާވ ހަަކ ާއިތުަރކަށް އަޅުަގނޑު

ާޑި ާއެހެންީވމ ، ާކުރުމޭ. ާވެރިކަްނ ާގޮތަށް ާތަބ ވ  ާގިަނާއަޣުލަބިއްޔަަތއް ާކަމަށްވަންޏ  ާަދއްކ  ާވ ހަކަ މޮކްރަީސގެ

ާހިނގ ށޭާ ާކުރަމ  ާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށްގެން ާމިކަން ާއަދިވެްސ ާލޯބިކޮށްގެން ާޮގތަށް ާނިންމ  ާބަޔަކު އަދަދެްއގެ

ާއަިދާ ާކަންތައްތަްއކޮށް ާރަނަގޅަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާޭބނުންވަނީ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ. ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާވެރިކަެމްއާރައްޔި ާއޯގ ތެރި ާރައްޔިތުންނަށްޓަކ  ާދޫކޮށްލ  ާހަރުކަށިކަން ާހުރި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ތުންނަށްޓަކ 

ާތ ނުކާ ާކޮންމެ ާއެެހންވީމ ، ާމަޤުޞަދަީކ. ނޑުގެ ާައޅުގަ ާދިއުން ާކުިރއަށް ާގ އިމްކޮށް ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކު ާވެިރކަން ާޑިމޮކްރަސީ ާކުރިޔަސް ާޤައުމެްއގަިއ ާކޮންމެ ާނުވަަތާކުރިޔަސް ާތަބ ވ ން ާއަޣުލަިބއްޔަތަށް ާއެއީ ރުމަކީ

ާކުރަީނާ ާވެރިކަން ާޑިޮމކްރަސީ ާޤައުމުަތކުަގއި ާބައެއް ާކުރުްނ. ާއެކަން ާއެނގިގެން ާއިޚުތިރ ްމކުރަން އަޣުލަބިއްޔަތަށް

ާދަންަނވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަްއޑަނަައކަށޭ ާޭއގެ ާދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަީސގެ ާނުވަތަ ާމ ނަ ާޑިމޮކްރަީސގެ ާނުވަތަ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރެވުނުާގޮުތންާއަޅުަގނޑަށްާތަޖުރިބ ާލިބިފައިވ ާގޮތުންާޑިމޮކްރަީސގެާޙަޤީޤީާވެރިކަންާދުނިޔޭަގިއާ

ާވ ހަކަަތކެްއާ ާކިަތއް ާކިަޔިއގެން ާޑިޮމކްރަސީއޭ ާިމާޤައުމުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޤައުމެްއަގއި.ާއަދި ާމަދު ާވަރަށް ކުރަނީ

ާފަ ާައއްސޭރި ާޑިމޮކްރަީސގެ ާނުވޭ.ާދެއްކިޔަސް ާކައިރިެވސް ާއަދި ާހިސ ބަށްދ ން ާފެންނަ ާހިޔަނި ާއޭގެ ާނުވަތަ ށް

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާހުރިާޒ ތީާތައައްސަބުަތއްާދޫކޮށްލ ފަިއާ، އެހެންވީމ  ނޑުމެންާމިކަންކަންާނުކުރެވޭނެާއަުޅގަ އަުޅގަ

ާބިނ ކުރެ ާަޤއުމު ާހައްދަވ ފައި ާމ ސްޓަރާޕްލޭން ާއޭނ  ާވޮޝިްނޓަން ާޖޯޖް ާމ ސްޓަރާޕްލޭންާނޫނިއްޔަކ އެއް. ްއވުމަށް.

ާފަުހްނާ ާދެން، ާއެެމރިކ ަގއި. ާނޫން ާޖެއްސުންކުރީީކެއއް ާއެކަމަށް ާއެހެންމީހުން ާވަަޑިއގަތީމ  ާއޭނަ ހައްދަވ ފައި
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ވަަޑއިގެންެނވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއޭގެާމަްއޗަށްާއިޚުތިރ މްކޮށްާއެބޭފުޅ ގެާޕްލޭނ ާެއއްގޮތަށްާަޤއުމުާކުރިއަށްާގެންދެވީ.ާ

ާ ާޤައުމުާއެހެންވީމ ، ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނޫނީ ާކޮްށގެން ާއެގޮތަށް ާއެަކން ާއެހެން. ާވ ންޖެހޭނީ ާެވސް ައޅުަގނޑުމެން

ާކޮށްާ ާމީހަކު ާއެންމެ ާނޫން. ާކަމެއް ާކަހަލަ ާހަދ ލުން ާގެެއއް ާބިނ ކުރުމަކީ ާޤައުމު ާއެީއ، ާނުކުރެވޭނެ. ބިނައެއް

ާގި ާވަރަށް ާބިނ ކުރުމަކީ ާޤައުމު ާނިމިފައި. ާއެއޮތީ ާއެކަން ާލީޑަރުންތަކެއްެގާނިންމ ލީމ  ާގިނަ ާވަރަްށ ާޖީލެއްގެ ނަ

ާވ ސިލުވ ްނާ ާިޑމޮކްރަސީއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާއޮންނަ އަތްމަތީގަިއ

ބޭނުންވ ާކަމުަގއިވަނީނަމަާފަިއދ ާހުރިާބިލުތައްާއަވަހަށްާނިންމ ާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާެއކަންތައްތައްާގެނެސްދޭށޭ.ާ

ާގެންަދވ ާއެ ާއަނބުރ  ާބިލު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާޮގވ ލަން ާއެއްފަހަރު ާއަދިެވސް ާައޅުަގނޑު ހެންވީމ ،

ާމިކަންާއަވަްސވ ެނގޮތަކަށްާކަްނތައްތައްާކުެރްއވުން.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު

ާތިބިާރައްޔިތުންަންށާއ ދެ،ާ ާަހވ ލުެވފައި ާވެރިކަމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއެމް.ޑީ.ޕީން ޝުކުިރއްޔ 

ހެޔޮާވެރިކަމެއްާފޯުރކޮށްދިނުމަށްޓަކ .ާރ އްޖެާތަރައްޤީާކުރުަމށްާމަސައްކަތްާކުރުމަށްޓަކ .ާެއާމަސައްކަތްާސަރުކ ރުްނާ

ާކުރަމުން ާދަނީ ާމި ާރެއ ުދވ ލު ާޑީ.އ ރް.ީޕާމިހ ރުާވެސް ާއިދިކޮޅު ާފެންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް .ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާސަރުކ ރުްނާ ާދަތިކުރ  ާއުނދަޫގކުރ  ާސަރުކ ރަށް ާބަދަލުަގއި ާކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާގޮުތގައި ާޕ ީޓއެއް އިދިކޮޅު

ާހުރަސްއަޅާ  ާތަރައްީޤގެާމަޝްރޫުޢތަކަށް ާބޭނުންވ  ާގެންގޮސްދޭން ވިޔަާނުދިނުމަށްޓަަކިއާާކަންތައްަތއް، ރައްޔިތުންނަށް

ާަވގުުތާ ާވިދ ޅުވި ާމުޖުތ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާެދންމެ ާގޮުތގައި. ާޕ ޓީއެއް އޮންނަ

ާފޮނުވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާިބލެއް ާޖަނަވ ރުގެ ާވ ހަކަ.ާދޫނިސޫފ ސޫފި ާކުރ  ާމަޖިލީހުގައި ާކަންަތްއތައް ާވ ހަކަ.ާޭބކ ރު ނަގ ލ 

ާވިސްނ ގެްނާވ ހަކަ.ާީކއްކު ާދުރަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ަލން ާއެްއޗެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑު ާފޮނުވ  ރަން

ާ ާވެރިން ާދިޔަ ާކޮށްަފއި ާޤައުުމގަިއާވެިރކަން ާކުީރގަިއާމި ާބައެކޭ. ާބިނ ުކރ  ާމުސްތަޤްބަލު އަހަރުެވެގްނ52ާާޤައުމުގެ

ާވެާ ާވިސްނ ގެން ާދުރަށް ާމުސްަތޤްބަލ  ާޤައުުމގެ ާމި ާބޮޑުާދިޔައިރު ާއ ބ ީދގެ ާޤައުމުަގއި ާމި ާނަމަކ ެއއް ާކުރި ރިކަން

ެއކަންާހުއްޓޭނެާ، ބައެއްާޖަލުަގއިާޑްަރގްގެާަމްއސަލ ގައިާއޮންނ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާކުރީބައިަގއިާވަރުގަދަާޤ ނޫުނތައްާހަދ 

ށްާނުޖެހޭނެ.ާއެމީހުންގެާގޮތްތައްާހޯދިނަމަކ ެއއްާޤައުުމގެާމިއަދުގެާޖީުލގެާބޮޑުާަބއެްއާޖަލުގައިާވަގުތުަތއްާހޭދަކުރ ކަާ

މަންމައިންތައްާއެމީހުންގެާދަިރންތައްާރޯކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެމީހުންނ ާދޭތެރޭގައިާވިސްނ ކަްށާނުޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމުން،ާ

ާ ާއ ެދ،ާމިދިޔަ ާކުރަން. ާކަންތައްަތއް ާވިސްނަިއގެން ާުދރަށް ާއުޅެނީ ާމި ާޯވޓ ާާ;އަޅުަގނޑުމެން ާނެގުނު ާދުވަހު ވަނަ

ާބަެއއް ާއެއ ިއާާބެހޭގޮތުން ާވެސް ާވ ހަކަަތއް ާހުރި ާފެންނަން ާަދއްކ .ާސ ފުކޮށް ާވ ހަކަ ާއެިކާގޮްތގޮތަށް ާެއބަ ބޭފުޅުން

ާމިސ ލަކަްށާ ާވޯުޓަގއި ާނެގި ާއައްޑުއަޮތޅުަގއި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާވިދ ޅުވަމުންދޭ. ާއެަބ ާގޮތަށް ާއިދިކޮޅު ސީދ 

އްާއެބައޮތް.ާއެއަށްާސީދ ާިހތަދޫންާވެސްާއެބަާބުޭނާހ ހަށްވުރެާބޮޑުާއ ބ ީދއ32ާެއަްއޑުއަތޮޅުާހިތަދޫަގއިާއެބަާތިބިާ
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34:9ާާ ާބުނީ ާމި ާނޫންކަން ާބޭނުން ާހަދަން ާސިޓީ ާބޭނުމޭ. ާހަދަން ާސިޓީ ާއޮތީ ާބުނެފައި މީހުން.22ާާ;މީހުން

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާއިނގޭާައއްުޑއަތޮޅުާހިތަދޫާރައްޔިތުންާއެކަިނާ އެހެންވީމ ،ާއެތަނުންާވެސްާައޅުގަ

ާޤ ނޫނުގަިއާާވެސް ާމިއޮތް ާހުރަހަކީ ާހަމައެކަނި ާއޮތް ާނެހެދެން ާސިޓީއެއް ާއެމީހުންނަށް ާބޭނުންވ ކަން. ާހަދަން ސިޓީ

ާ ާދެވެނީ ާމި ާދަރަޖަ ާިސޓީެގ ާނޫީނ47ާާއެބައޮތް ާއަތޮެޅއްގެ ާނޫނީ ާރަެށްއެގ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާއ ބ ީދގެ ހ ްސ

ާއެކަ ާމީހުން ާހިތަދޫ ާއަްއޑުއަތޮޅު ާއެހެންކަމުން، ާމިާހިސ ބެއްަގއޭ. ާނަމަވެސް ާތިބި ާބޭނުންވެފައި ާހަދަން ާސިޓީ ނި

ާޖަުދވަުލާ ާޤ ނޫނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންކަމުްނ، ާނެތް. ާކުރެވޭކަްށ ާެއކަން ާސަބަބުން ޤ ނޫނުގެ

ާ ާކޮށްފިއްޔ މު 47ާާއިޞްލ ޙު ާހިތަދޫަގިއ32ާާހ ހުން ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާހިތަދޫ ާބަދަލުކޮށްފިއްޔ މު ހ ހަށް

ާއަިދާސިޓީއެ ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާމަރަދޫފޭދޫގެ ާމަރަދޫއ އި ާއޮްތ ާގުޅިަފއި ާހިތަދޫއ އި ާއަދި ާއެބައޮތް. ާހެދެން އް

ާއެބައޮްތ.ާ ާއެމީހުންނަށް ާފުރުޞަތު ާެއ ާބޭނުމިއްޔ މު ާަބއިވެިރވ ްނ ާސިޓީަގއި ާެވސް ާރަްއޔިތުންނަށް ހުޅުދޫގެ

ާއަޅު ާނުދިނުމަށް ާބަޔަކަށް ާބޭނުންވ  ާފުރުޞަތު ާއެ ާމަޖިލިސްާއެހެންކަމުން، ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ގަ

ނުޑާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ އިންާހުރަސްއެޅުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާޢަމަލުކުރަން ާގޮަތކަށް ާބުނ  ާއެމީހުން ާަބޔަކަްށާތިބޭއިރު ާބުނ  ާބަސް ާަރްއޔިތުންގެ ޖެހޭނެާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައި

ނޑުާުއއްމީދުކުރަންާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ ނޑުާގަބޫލުކުަރނީ.ާއަޅުގަ ކަމުގައިާއަުޅގަ

ާސިޓީއަަކްށާ ާހިތަދޫ ާހަމަެއގޮތަށް ާއަދި ާއަޣްލަބިއްޔަތ އެކީ ާެއކީ ާބަހ  ާވިދ ޅުވި ާއެ ާރައްޔިތުން ާހިތަދޫ ާވެސް ލަޠީފް

ާއެބޭފުޅުންނަ ާފުރުޞަތު ާޝަްއެކއްނުކުރަން.ާއ ދެ،ާބަެއއްާހެދުމުގެ ާއެްއވެސް ާއެކަމަށް ާދެއްވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑު ށް

ާސިީޓެއއްެގާ ާނެތޭ. ާެވފައެއް ާތަަރއްޤީެއއް ާތަނެއް ާެއްއވެސް ާރ އްޭޖގެ ާހަދ ވަރަށް ާސިީޓައކަށް ާވިދ ޅުެވއްޖެ ބޭފުޅުން

ާލިބެންޖެހޭ ާކޮބަިއތޯ، ާޚިދުމަތްތަކަކީ ާހުންނަންޖެހޭ ާތަންތަނުގައި ާދޭ ނޑަެއޅިފަެއއްާާދަރަޖަ ާކަ ާކޮބައިތޯ ޚިދުމަތްތަކަކީ

ާހިންގުުމެގާ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ނޑައަޅަންޖެހެނީ ާކަ ާއެ ނެތޭ.

ާ ާބުނ ގޮތުން،84ާާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގަިއ ާަގވަރމަންްޓ84ާާވަނަ ާލޯކަލް ާބަޔ ްނކުރެވިަފއިވ  ާވ ގޮތަށް ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ރިޓީެއއްާއެބައޮތް.ާޭއަގއިާމިާބުނަނީާއެާއޮތޯރިޓީގައިާިތބެނީާވަޒީރަކ އިާމ ލޭާސިޓީާކައުންސިލްގެާމެންބަރަކ ިއ،ާއޮތޯ

ާޢ އްމުްނެގ6ާާ ާއަދި ާބޭފުޅަކ އި ާޖަމްޢިއްޔ ގެ ާމަދަނީ ާޢައްަޔންކުރ  ާއިން ާމަޖިލިސް ާއަދި ާކައުންސިލަރުންނ ިއ އަތޮޅު

ްނކުރ ާމެންބަރަކ އި،ާއެހެންާސިޓީެއއްާވ ަނމަާއެާސިޓީާަކއުންސިލުެގާތެރެއިންާޢައްޔަންކުރ ާމަޖިިލސްާއިންާޢައްޔަ

ާިސއްުރާ ާެނގޭ ާމެދުގައި ާއޮތޯރިޓީެގ ާމި ާވެސް ާރައީސަކީ ާއޮތޯރިީޓގެ ާަގވަރމަންޓް ާޯލކަލް ާމި ާމަްއޗަށޭ. މެންބަރެއްގެ

ާސަ ާފޯރުވޭނެ ާނުފޫޒެްއ ާއެްއވެްސ ާސަރުކ ަރށް ާމިއީ ާއެހެންކަމުން، ާމެންބަރެއް. ާެނގޭ ާދަށުްނާވޯޓަކުން ރުކ ުރގެ

ނަޑއަަޅީނާ ާކަ ާމި ާބޭފުޅުން ާއެހެންކަމުން،ާމި ާނޫން. ާބަެއއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާސްޭޓންޑަޑްތަެކއް ނޑަައޅ  ާކަ ސަރުކ ރުން

ާޚިދުމަތްތައް.ާ ާއަސ ސީ ާލިބެންވ ެނ ާސިޓީެއއްަގއި ާޚިދުމަތްތައް. ާހުންނަންޖެހޭނެ ާސިޓީެއްއގައި ާދަރަޖަ. ސިޓީއެްއގެ

ާގަޫބލު ާުފވައްމުލަުކަގއިާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށް ާގެނެިވއްޖެއްޔ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ކުރެވޭ
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ާޚިދުމަްތާ ާއެއަރޕޯުޓގެ ާަރއްޔިތުންަނށް ާފުވައްމުލަުކގެ ާބޮުޑެވގެންދ ނެ. ާވަރަށް ާފުުރޞަތު ާހެދުމުގެ އެއަރޕޯެޓއް

ާއަދި ާޒަމ ނެއް.ާެއކިާސަބަބުތަކ ހެިދާއެކަމެއް ާކިަތއްމެ ާުއޅޭތ  ާުނވެފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޭނުންވެގެން ާމިއޮތީ ެވސް

ާކަމެއްާ ާލ ޒިމް ާއެއަރޕޯެޓްއާއޮތުމަކީ ާސަރަހައްދުަގއި ާއެ ާނޫނީ ނުޑގައި ާހިސ ބުގަ ާބޭނުންވ  ާދޭން ާދަރަޖަ ސިޓީއެްއގެ

ާހެދުމަށްޓަކ ާ ާސިޓީއެއް ާބޭނުންވ ނީ ާފުވައްމުލަކަށް ާނަމަ ނޑަައޅ ފި ާކަ ާއޮތޯރިޓީން ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާމި ކަމަށް

ނިާއެއަރޕޯެޓއް.ާއޭރުްނާފުވައްމުލަކުާަރއްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާކަންތައްަތއްާކުރުމަްށާއިތުރުާމަޖުބޫރުާކަމެއްާހަމައެކަ

ާކަމުަގިއާ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާވެސް ާއޮތުމަކީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާފުވައްމުލަކު ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެހެންކަމުން، ލިބިގެންދ ނެ.

ާރައްޔިތު ާފުަވއްމުލަކު ާއަދި ާދެކެން. ާބޭނުންވ ކަމުގަިއާއަޅުަގނޑު ާއެބޭފުޅުން ާބެލުމަށް ާނޫންތޯ ާސިީޓެއްއާބޭނުންތޯ ން

ާފުވައްމުލަަކީކާ ާނޫން ާއިޢުލ ނުކޮށްލ ނީީކއެއް ާސަރުކ ރުން ާހަމައެކަނި ާއެބައޮތް. ާއެބޭފުުޅންނަށް ާވެސް ާފުރުޞަތު އެ

ާހި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރީަގއި ާކިޔ ފައި. ާހިންގުމުެގާސިޓީއެކޭ ާޤ ނޫނު ންގުމުގެ

ާކަަމްށާ ާސިީޓެއއް ާސަރަހައްދަކީ ާކުޅުދުއްފުިށ ާނޫނީ ާައއްުޑއަތޮޅަީކ ާނަމަ ާބޭނުންވ  ާސަުރކ ރުން ާވެސް ކުރީަގއި

ާބޭނުންވަނީާ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާސަރުކ ރުން ާލިބިގެންވޭ. ާއަްށ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ނަޑއެޅުުމގެ ާކަ ސަރުކ ރުން

ގެންާަރއްޔިތުންާބުނ ާގޮތަކަށްާއެކަްނތައްތައްާނިންމަން.ާއެހެންވުުމގެާސަބަބުންާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންގެާބަސްާއަހ 

އެންމެފަހުންވެސްާރަްއޔިތުންެގާޚިޔ ލުާހޯދުމުގެާވޯަޓކަށްާދ ންާނިންމީ.ާޑީ.އ ރް.ޕީންާބުެނގެނެއްާނޫން.ާރަްއޔިތުންެގާ

ާ ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާސަރުކ ރު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހޯދުމަކީ ާއެމް.ޑީ.ޕީާޚިޔ ލު ާހޯދުމަށްޓަކ  ާޚިޔ ލު ާއެ ާވ ތީ ކަމަކަށް

ާޭއގެތެރެއަްށާ ާެއކަމަކުވެްސ ާކިހިނެއްތޯ. ާބޭނުންވަނީ ާަރއްޔިތުްނ ާއެހީ ާަކއިރިން ާަރއްޔިތުްނގެ ާގޮސް ސަރުކ ރުން

ާދަްއކ  ާެއއްކޮޅު ާއެކަމުގެ ާރަްއޔިުތންނަށް ާވަދެަވޑަިއގެންާގޮސް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާހެދީމަ، ޑީ.އ ރް.ީޕގެ ނޫނީާާސިީޓެއއް

ާކަތީބުންނ ިއާ ާރައްޓެހި ާއެބޭފުޅުންެގ ާއަށް ާފައިދ  ާއަިމއްލަ ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާގެއްލުުމގެ ާހުރި ާއެއްކުރުމުން ާރަށް ދެ

ާދައްކ ަފިއާ ާވ ހަކަ ާއޮޅޭގޮތަށް ާމަގު ާރަްއޔިތުންނަށް ާަދއްކ  ާވ ހަކަ ާވަޒީފ ތަުކގެ ާމީސްމީހުންގެ ާއެނޫްނވެސް އަދިވެސް

ާއަޅުާ ާފ ހަގަުކރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރީަގިއާވ ކަން ާއަްއޑުއަޮތޅަކީ ާބޭނުންޭވ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަިދވެްސ ނުޑ ގަ

ާހަރުާ ާހުރި ާއަތޮޅުަގއި ާެއ ާއަތޮެޅއް. ާތިޔ ގި ާތަނަވަސް ާވަރަށް ާދިޔައިރު ާފައިބަިއގެން ާއަްއޑުއަތޮޅުން އިނގިރޭސިން

މ ލޭގައިާއެާސ މ ުނާމުދ ތައްާއޭރުގެާސަރުކ ރުންާއަދިާއޭގެފަހުންާއައިާސަރުކ ުރންާވެސްާނަގ ާމ ލެއަށްާގެނަސް،ާ

ާހުންނަާ ާއަްއޑުއަތޮުޅަގއި ާނެތް. ާބ ރެއް ާައތްމައްޗަކު ާަރއްޔިތުްނގެ ާައއްުޑއަތޮޅުގެ ާކީއްެވގެންތޯ. ބޭނުންކުރީ

ާއެއިރެްއެގާ ާޢަމަުލކުރަންޖެހެނީ ާއެބޭފުޅ  ާައތޮޅުވެރިެއއް. ާހުރި ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ  ާކަ ާސަރުކ ރުން އަތޮޅުވެިރޔަކީ

ާެއކަ ާއަްނގ ގޮތަށް. ާެއާސަރުކ ރުން ާލިިބގެންޭވ ާބ ރު ާއެ ާސިޓީައކުން ާއެ ާވ ނަމަ، ާައއްުޑއަތޮުޅގަިއ ާސިީޓއެްއ މަކު

ާއިތުަރްށާ ާއަޮތޅު ާބޭނުންޮކށްގެން ާމުދ ތައް ާއެ ާހިފެހެްއޓުމ އި، ާމުދ ތައް ާއެ ާމިލްުކުކރުމ އި، ާމުދ ތައް އަތޮޅުަގިއވ 

ާބަލ ލި ާައޅުަގނޑުމެން ާދުވަސްތައް ާޒަމ ންވީ ާހުިރާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި.ާމިދިޔަ ާެއއަރޕޯޓުަގއި ާއައްޑުއަތޮުޅގައި އިރު

ާގެންގޮްއަސާ ާތަންތަނަށް ާއެކި ާމެޝިންތައް ާހުރި ާއެަތންތ  ާނޭނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާތަެނއް ާވީނުވީ މެޝިންތައް
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ާައއްުޑއަތޮުޅެގާ ާވަނީ. ާގ އިމްކުރެވިަފއި ާމިހ ރު ާެއއަރޯޕޓުގަިއ ާއަްއޑުއަޮތޅު ާމެޝިްނތަކެއް ާބ  ސެކަންޑްހޭންޑް

ާސަރަހައްދުތަކަްށާއިންޖީނުގޭ ާއެިކ ާއެްއޗެިހ ާއެ ާނޭނގެ. ާވީުނީވތަނެއް ާއިންޖީނުތައް ާމޮޅެތި ާވަުރގަދަ ާހުރި ަގއި

ާއެހެންގޮްސާ ާވަނީ. ާެލިވފައި ާއިންޖީނުތަކެއް ާބ  ާއ ަދއިގެ ާއެތަނަށް ާގެންޮގއްސަ ާތަންތަނަްށ ާއެކި ގެންޮގއްސަ

ާރައްޔި ާއެތައް ާހުރި. ާފެކްޓަރީތަކެއް ާއެތައް ާގަމުަގއި ާެއާާއަްއޑުއަތޮޅު ާއޮތް. ާފުރުޞަތު ާވަޒީފ ތަެކއްގެ ާއެތައް ތުންގެ

ާވިޔަފ ިރާ ާރ އްޖޭގެ ާއެމަނިުކފ ނު ާހުންނެވި. ާވެްސ ާމިނިސްޓަރަުކ ާޓްޭރޑް ާއޭރު ާނޭނގެ. ާީވގޮެތއް ވަޒީފ ތަކަްށ

ާއަްއޑުއަތޮުޅަގިއާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުފެނުނު. ނޑުމެްނނަކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަަސއްކަތެއް ާކުރެްއވި ތަރައްޤީކުރަން

ާލިބޭނެާސިޓީ ާކުިރއެރުވުން ާއަޮތޅުގެ ާކުރިއަުރވ  ާއިތުރަށް ާތަރައްީޤކޮށް ާއެކަންތައް ާސިޓީން ާނަަމ ާއޮތް ާހެދިފައި އެއް

ާކަމަީކާ ާއޮތް ާނުވެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަން ާޔަީޤންކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުަރްއވ ނެ ާމަސައްކަތް ގޮތްތަކަށް

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާދެަރވ ންޖެހޭ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާލިބިފައިވ ގޮތުަގއި ާއިނ4228ާާްމަޢުލޫމ ތު ާއޭ.ޑީ.ބީ ާއަހަރު ަވނަ

ާ ާެއޅުމަށްޓަކަިއ ާހޮސްިޕޓަލެއް ާައއު ނޑަްށ8ާާއަްއޑުއަތޮުޅަގއި ާއަުޅގަ ާދީފައިވ ކަމަށް ާސަރުކ ރަްށ ާޑޮލަރު މިިލޔަން

.ާއަދިާގައިުމވެްސާމިލިޔަންާޑޮލަރުާވީތަނެްއވެސްާައޅުަގނަޑކަށްާނޭނގ8ާެމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާ

ވަނަާއަހަރ4228ާާުއެާހޮސްޕިޓަލެއްގެާބިްނގ ެއއްާވެސް،ާއެާހޮސްޕިޓަލުގެާމަަސއްކަތެއްާވެސްާކުެރވިފަެއއްާެނތް.ާ

ާ ާމިއީ ާމިހ ރު ާއައިސް ާސިީޓއެްއެގ4232ާާނިމިގެން ާއަްއޑުއަތޮޅަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާނިމެނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާއަހަރު ވަނަ

ާއައްޑުއަޮތޅުގެާ ާލިބިގެން ާބަދަލުކޮްށާާބ ރު ާސިޓީއަކަށް ާބުނިގޮތަށް ާއެ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާބުނިގޮތަށް ާއެ ރައްޔިތުން

ާތަރައްޤީކުރަން.ާ ާަސރަޙައްދު ާދެކުނުގެ ާރަނގަޅަށް ާފެންވަުރ ާމ ލެއަށްވުރެ ާތަރަްއޤީކޮށް ާއިތުރަށް އަްއޑުއަތޮޅު

ާވޯޓު ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާޮގވ ަލން ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުިރހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރަްއވ ށޭ.ާއެކަމަށްޓަކ  ާބިލު ާމި ދީ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 4232/29ާޝުކުރިއްޔ  ާލ މަރުަކީޒާ، ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ކަށް ާއިޞްލ ޙެޭކ ާހުށަނޭޅޭނެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާއިޞްާ ާއިރަުކވެސް ާކޮންމެ ާެވސް ާޤ ނޫނަކަށް ާކޮންމެ ާީކއްކުރަްނާނެތިން. ާިމއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުށަހެޅިދ ނެ. ލ ޙު

ާ ާއެބައޮތް ާޤ ނޫނުގައި ާމިހ ރުވެސް ާެއީއާމުހިއްމުކަމެއް. ާބަަލއިލުން ާކަމެއްތޯ ާއޮންަނ222،47ާާކުރ  ާއ ބ ދީ މީހުންގެ

ާއެރަ ާވެސް ާތަނަކުން ާއޮންނަ ާއ ބ ދީއެއް ާމަދު ާެއއަށްވުރެ ާސިޓީެއއްކަމަްށާބެލެވޭނެއޭ.ާއަދި ާތަނަކީ ާނޫީނާކޮންމެ ުށގެ

ާއ ބ ީދގެާ ާނޫން. ާއަޣްލަިބްއޔަތެއް ާަބއިވެިރވ  ާވޯޓެްއގައި ާކޮންމެހެން ާއަޣްަލބިއްޔަތު، ާއ ބ ީދގެ އެތަނެްއގެ

ާފެންަނާ ާެނގުނު ާއެ ާހޮނިހިރުދުވަހު ާމިދިޔަ ާހެދިދ ނެއޭ.ާދެން ާސިޓީައކަށް ާއެދިއްޖެނަމަ ާމީހުން ާގިނަ އަޣްލަބިއްޔަތުން

އެނގިއްޖެާމިއީާިދެވހިާރައްޔިތުންގެާގިނަާބަޔަކުާއަދިާކުރ ކަށްާބޭނުންކަެމްއާާނުފެންނަާވޯޓުންާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށް
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ާއޮތްއިުރަގިއާ ާސަރުކ ރު ާމަޢުމޫންެގ ާރައީސް ާަސރުކ ރު، ާކުރީގެ ާސަރުކ ރު، ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާމިއީ ނޫންކަން.

ާހަމައެކަނި ާިވދ ޅުވަމުންދަނީ ާބޭފުޅުން ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފަރ ތްތަުކން ާއިދިކޮޅު ާބަދަލުކުރީ.ާމިއަދުާާއެއިުރގައި ނަންާބޯޑޭ

ނޮިޅވަރަންފަރ އި،ާކުމުންދޫއ އިާބަދަލުކުީރމަާއެމީހުންާއެާބުނަނީާ، މިކުރަނީާކީއްތޯ.ާކުޅުދުއްުފއްޓ އި،ާނޮޅިވަރަްމއ އިާ

ާހަމަާ ާލިބޭނެ ާޚިދުމަތް ާފެންވަރަށް ާމ ލޭގެ ާއެްއކޮށްލުމުން ާއިދ ރީގޮތުން ާލިބޭނެއޭ. ާޚިދުމަތްތައް ާފެންވަރަށް މ ލޭގެ

ާހުރަސްކޮްށާއެއްާ ނޑު ާކަ ާއަންަނނީ ާމިހ ރުވެސް ާއަދި ާެވސް ާއެއިުރަގއި ާނުވިސްނޭ. ާއަޅުަގނަޑަކށް ާވެސް ގޮތެއް

ާދަތުރުކޮށްފައި.ާ ާހުރަސްކޮށް ާަކނޑު ާއަންނ ނީ ާދެންވެސް ާހަމަ ާވެސް ާއެްއކޮށްލީމަ ާއިދ ީރގޮުތން ާމި ދަތުރުކޮށްފައި.

ާސި ާމ ލޭ ާެއއްކޮށްލީމަ ާއިދ ރީގޮތުން ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާބުނ ބުނުންާއެހެންވީމަ، ާލިބޭނެއޭ ާޚިދުމަތްަތއް ާފެންވަރަށް ޓީގެ

ާމިާ ާއެހެން ާނުފެނުނު. ާއެއްޗެްއކަމަަކށް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާމި ާވިސްނ ވިސްނ  ާވެސް ާއެްއގޮަތކަށް ާހަމަ އަޅުަގނަޑކަށެއް

ާ ާމޫސ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށި ާއަުޚ ާއަޅުަގނުޑގެ ވެސްާދަންނަވަނީ

ވިދ ޅުވިާކުޅުުދއްފުއްޓަކީާކުރީަގއިާވެސްާއަދިާމިހ ރުވެސްާެއާސަރަޙައްދުގެާހުރިހ ާރަށްތަަކކަށްާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާ

ާކުޅުުދއްފުއްޓަްށ.ާ ާވ ނީ ާކުޅުދުއްފުިށ ާހަމަ ާއެްއކޮށްލިޔަސް ާއިދ ރީގޮތުން ާމި ާިއނގޭތޯ. ާތެދުފުެޅއް ާއެއީ ތަނެކެވެ.

ހ ރުވެސްާއެާލިބޭާއުޫސލުންާދެންވެސްާލިބޭނެ.ާހަމައެކަނިާމިވ ގޮަތކީާދެންމެއަުކާއެތ ނަގއިާހުރިާޚިދުމަތެއްާހަމަާމި

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާ ާލަބީބްގެ ާއިލްޔ ްސ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާމަޢ ފްކުރަްއވ ތި، ާލަބީބް އިލްޔ ސް

ވަޒީފ ާހޯދ ދިނުމުގެާބޭނުމުގައިާކުރ ކަމެޭކާވިދ ޅުެވއްޖެާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާއޮޅުވ ަލިއގެންާމިތ ނގައިާތިިބާކަތީބުންނަށްާ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ. ާކުރ  ާވިސްނ ީދގެން ާއެްއޗެހި ާފ ޑުފ ޑުގެ ާބޮލަށް ާެއމީހުންގެ ާގޮސްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ާެއއީާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނެތް ާމިއަކު ާއެްއވެސް ާހަމަ ާކުރ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަމަހައްޓަން ާަވޒީފ  ކަތީބުންގެ

ާއި ާަނގ ެގްނާކޮންމެ ާވޯޓު ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާނެގުަނސް ާވޯޓު ރަކުން

ާމީހަުކާ ާފިކުރުގެ ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާެއއީ ާއެއަުކ. ާނޯންނ ނެ ާކަެމއް ާކުރ ނެ ާއިން ާޑީ.އ ރުޕީ ާއަންނ ނީ. ާބަަޔކު ާހޮވޭ ވޯޓުން

ާައށްާއެާސަރަޙައްދުގެާ ތ އީދުާޮއތީ.ާނެތިއްޔ ާނެތީ.ާއަޅުަގނުޑމެންނަށްާކުރެވޭނެާހަމަާހޮވިއްޖިްއޔ ާެއއީާޑީ.އ ރު.ޕީ

ާޮއްތާ ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާތިމަންނަމެންގެ ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާބޭފުަޅކު ާއެއް ާދެން ާނެތް. ާކަެމއް އެްއވެސް

ތަށްާނޫންާގޮތަކަްށާވ ހަކަެއކޭާމިއީ.ާމެނިފެސްޓޯަގއިާހުރިާކިތައްާވ ހަކަތޯާމިތ ނގައިާއައިސްަފއިާއެމީހުންާބޭނުންވ ގޮ

ފ ސްވީމަާއަނބުރ ލަނީ.ާމިސ ލަކަށް،ާދިވެހިރ އްޖޭެގ،ާމަޢ ފްކުރަްއވ ތި.ާދައުލަުތގެާމީިޑޔ ާޕަބްލިކްާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާ

ާ ާއެަބއޮތް. ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާއެމީހުންގެ ާކިޔ ފައި ާއޮންނަންވ ެނޭއ 333ާާކޯޕަރޭޝަނެއް ާޞަފްޙ ގެ ވަަނ6ާާަވނަ

ާ ާމިތަނަށް ާބޯުޑގަިއާމ އްދ ކަމަށްވަނީ. ާއެ ާފ ސްވީމ  ާބޯުޑ ނޑައަޅ  ާކަ ާޤ ނޫނުން ާެއ ާފ ސްވެ ާޤ ނޫނު ާއެ ައއިސް

ާމަގުމަތީަގއި.ާ ާއެއުޅެނީ ާނުކުރި.ާއެމީހުން ާޢަމަލެއް ާތިބީތީވެ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާަފހިނުވެދ ނެ ާފަހަރެއްގައި އެބޭފުޅުންނަށް

ާ ާދެނީކީއެާާ;އެ ާމުސ ރަވެސް ާއެމީހުންނަކަށް ާެއނބުރެނީ. ާމަގުމަތީގައި ާވަެދވުނީކީެއްއާމީހުން ާއެތަނަކަށް ާނޫން. އް

ނޫމް.ާފ ޑެއްގެާއެމް.އެން.ބީ.ީސާކިޔ ާކުންފުންޏެއްާހަދ ފައިާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއ ިއ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާައޑ ާދިނީ.ާދެންާ
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ާޯވޓަކަްށާ ާެނގުނު ާއެ ާފަދައިން ާވިދ ޅުިވ ާވެސް ާމުޖުތ ޒް ާމިސ ލަކަްށ، ާހުންނަގޮތަކީ ާކަންަތއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާތިމަންނަާފުލުހުންގެާބަ ާވިދ ުޅވީޫނންތޯ ާއެ ާގޮތަކަށްާވެސްާނިންމަފ ނެ.ާއިއްެޔވެސް ާކޮންެމފަދަ ާއޭނަ ލައިލުމެއްާނެތި

ާޝަރުީޢާ ާއޭނަ ާބަލަންވީނޫންތޯ ާފުރަތަމަ ާނުހިންގަންޏަކ ެއއް. ާމިކަން ާުކރިޔަކަނުދޭނަމޭ ާކަެމއް ާއެްއވެސް އޮފީހުން

ާދިވެހިރ އް ާމަްއސަލަ. ާތަުޅއެުޅވި ާބަލަންވީނޫންތޯ.ާކޯޓުތަުކގައި ާމައްސަލަ ާތަޅުެއޅުވި ާކޯޓުަގއި ާސުްޕރީމް ޖޭެގ

ާމައްަސަލާ ާއަނބުރ ލި ާފ ސްނުކޮްށ ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތު ާބަލަންވީނޫންތޯ. ާމައްސަލަ ާހިޞ ރުކުިރ ާއަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

ނެތިއްޔ ާއޭިތާާބަލަންވީނޫންތޯ.ާއެމް.ބީ.ސީގެާމައްސަލަާބަލަންވީނޫންތޯ.ާހަމައެކަނިާއޭނަާއަށްާފަހިވ ގޮތަަކށްާއެއްެޗއް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމަގިއާ ާމިޤައުމުގެ ާމިއަދު ާޢަމަލުނުކުރުމަކީ ާނޫނީ ާއެއްަޗކަށް ާޮއތް ާފަހިވ ގޮތަކަށް އެއްލ ލ ފައި

ާއެހެްނާ ާއޭނަ ާގޮތަކަށް. ާކުރ ނެ ާކުރ ނީ ާއޭނަ ާނުވިޔަސް ާފ ސްވިޔަސް ާމީތި ާއެެހންވީމަ، ާއ ދަ. ާބޭފުޅ ގެ ހުންނެވި

ާތި ާއެަބއޮތް. ާިމާވިދ ޅުވެަފއި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާގޮތަކަށޭ. ާކުރ ނެ ާކުރ ނީ ާނެތަސް ާއޮތަސް ާޤ ނޫނެއް މަންނަ

ާއޮްތާ ާމިހ ރު ާބޭުނންވެއްޖިްއޔ  ާރައްޔިތުން ާމިހ ރުވެސް ާނޫނޭ. ާއެއްެޗއް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާހަމަ ާމިއީ ދަންނަވަނީ

އްޔ ާސިީޓއެއްާހެދިދ ނެއޭ.ާދެންާއެާޤ ނޫނުގައިާވެސްާަކނަޑއަޅ ަފއިާއެބައޮތްާރަްއޔިތުންގެާގިަނާމީހުންާބޭނުންވެއްޖި

ާީކއްވެޯތ.ާ ާނަހަދަންވީ ާހެދޭނެއޭ.ާމިހ ރު ާއެއަރޕޯެޓއް ާއެމީހުންނަށް ާދިނީމަ ާދަރަޖަ ާިސޓީ ވިދ ޅުވަީނާފުަވއްމުލަކުަގއި

ާނޫން.ާ ާއޮންނ ނީއެއް ާތަނެއް ާއެްއކުރ ނެ ާއެތަނ  ާބޮޑެްއނުވ ނެ. ާއެތަނެއް ާތަފ ތެއްތޯ. ާކޮްނ ާއަންނ ނީ ފުވައްމުލަކަށް

ާހައްދަވަްނވީނޫންތޯ.ާމިހ  ާދެްއަވިއގެން ާފައިސ  ާއެ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެްއާހުރިއްޔ  ާހަދަންވީނޫންތޯ.ާސަރުކ ރުގެ ރުވެސް

ާމެންބަރަުކާ ާއެްއވެސް ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާތަރައްޤީކުރ ކަށް ާދިވެހިރ ްއޖެ ާހުރަހެއްނ ޅަމޭ. ނޑުެމން ާއަުޅގަ ތަރައްޤީކުރ ކަެށއް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާނަހަދ ނެ ާވ ަހަކާާދެކޮޅެއް ާނެތް ާތ ީއދުކުރެވެން ާިމއަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމަ، ރަީއސް.

ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ، ދަންނަވަމުން

ާ

ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫުޞފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ ާނަންބަރު ާއ ދެ،ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާއިދ 4232/9ާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާދ އިރ ަތްއާދިވެހިރ އްޖޭގެ ރީ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާމިާބިލުގައިާހަމަެއކަނިާމިާޖަދުވަލަށްާގެނައުމަްށާ

ނޑުާހިތަށްާއަރ ާރަށެއްާސިޓީއަކަށްާހެދުމަށްާއެންމެާމުހިންމުވަނީާއ ބ ދީާބ ވައޭ.ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުަގއިާައޅުގަ

ާއެ ާހަމަ ާބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑަްށ ާދިނުމަށް ާަދރަޖަ ާސިީޓއެްއގެ ާެއއީ ާއަކީ ާއ ބ ދީ ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫލެްއ ްއގޮތަކަްށވެސް

ާ ާއޮތް ާޤ ނޫނުގައި ާމިހ ރު ާކަމަކަށެއް.ާއަދި ާކަންތައް ާމުހިއްމު ާައޅުަގނުޑ47ާާއެންމެ ާއ ބ ދީއަީކވެސް ާމީހުންގެ ހ ސް

ާ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާނޫން.ާމި ާއ ބ ދީެއއް ާމީހ32ާުތ އީދުކުރެވޭ ާތ އީދުކުެރޭވާހ ސް ާއަޅުަގނޑަށް ާއ ބ ދީއަީކވެސް ންގެ

ާދިނުމުގަިއާ ާދަރަޖަ ާސިީޓއެްއގެ ާތ އީދުކުރެވެނީ ާބޮޑަށް ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ކަމެއް

ކީާއެތަނަކީާމީހުންާއ ބ ދުާކުެރޭވާވަރުގެާބިުމގެާތަނަވަްސކަންާހުރިާތަނެއްގައިާނޫިނއްޔ ާިސޓީއެްއގެާދަރަޖަާދިނުމަ



 53 

ާެއކަންކޮށްފިނަަމާ ާބަލައިގެން ާއަށް ާއ ބ ދީ ާހަމައެކަނި ާދިނުމުގައި ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާމުހިއްމު އެހ 

ނަޑްށާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހިނގައިދ ނެ ާބަންދުވެގެން ާފުރުޞަތު ާއޮތް ާކުރުމަށް ާތަަރއްޤީ ާސިޓީއެއް ާއެ އިތުރަށް

ާައޅުަގނޑަ ާއެހެންކަމަށްުވމ އިއެކު ާއެއީާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާތަންތަން ާހުރި ާޖ ަގ ާބިމުގެ ާތ އީދުކުރެވެނީ ާބޮޑަްށ ށް

ާެއކަންަކްނާ ާހައްދަވ ގެން ާޕްލޭންތަކެއް ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށް ާތަރައްޤީ ާއެތަންތަން ނޑަައޅ  ާކަ ާގޮތުަގއި ސިޓީއެްއގެ

ާނުުކރެވޭ.ާއެ ާތ އީެދއް ާމިއަކަށް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ާކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށް ާހަމައެކަިނާާތަރައްޤީ ަވކި

ހ ސްާމީހުންގެާއ ބ ދީއަަކށްާމިާދަށްކޮށްގެންާމިާސިޓީގެާދަރަޖަާބަދަލުކުރުމުންާއެތަންތަންާކޮންމެާގޮތެއްވިަޔްސ32ާާ

ާބަލ ގެްނާ ާއެކަންކަމަށް ާގޮތަކަށ ިއ ާހުރި ާއިތުރުކުެރވެން ާވަސީލަތްަތއް ާއެ ާވަސީލަތްތަކަށ އި ާލިބެންހުންނަ އެތަނަކުން

ާއެތަނުާ ާސިޓީއެްއ ާފުރުޞަުތާނޫނީ ާވަޒީފ ގެ ާއެތަނެްއގެ ާއެއީ ާނުފެނޭ. ާކަަމަކށް ާކުެރވޭނެ ާތަރައްޤީ ގަިއ

ާގޮްތގޮތަްށާ ާފުޅ ކުރެވެންހުރި ާއެތަންތަނެއްަގއި ާކަންކަން ާތަޢުލީމީ ާއަދި ާސިއްޙީ ާއަދި ާގޮތްގޮތަށ ިއ އިތުރުކުެރވެންހުރި

ާމިކަންާ ާނޫނިއްޔަކ  ާއ ބ ދުކޮްށގެން ާވީހ ވެްސާގިނަބަޔަކު ާއެތަންތ ނގައި ނޑަަކްށާބަލ  ާއަުޅގަ ާކުެރވޭެނާކަމަކަށް ކަމެއް

ާ ާހުރިތަނެއްަގވެސް ާޖަގ ެއއް ާުކޑަ ާކިތަންމެ ާގޮތުން ާކުޑަ،ާބިްނކޮޅުެގ ާކިތަންމެ ާއެހެންކަުމން ާނުކުރެވޭ. 32ާޤަބޫލެއް

ާގޮތުަގިއާ ާސިޓީއެއްގެ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެތަން ާއެހެންނަމަވެްސ ާހިނގައިދ ނެ. ާދިރިއުޅެމުން ާމީހުން ހ ސް

ނަޑއެ ާހުރިާކަ ާއެތަންތަނަށް ާނެތި ާމަގު ާކުރެވޭނެ ާއ ބ ދު ާމީހުން ާއެތަނަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާމ ދަމ  ނަޑއަޅ  ާކަ ޅިދ ނެ.

ާ ާހަމައެކަނި ާބޭނުންކުރަން ާކަމަށ32ާާްޚިދުމަތްތައް ާއެއް ާތަރައްޤީ ާއެއީީކ ާއެހިސ ބުން ާބަންދުވީމަ މީހުން

ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުނކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއުސޫލުްނާާއަޅުަގނޑުމެން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތަްއ އިދ ރީ

ާގޮތުްނާ ާތަރައްޤީގެ ާުއމްރ ނީ ާއަދި ާއިޤުތިޞ ދީ ާއަދި ާއިޖުތިމ ޢީ ާރަށްަތއް ާރ އްޖޭގެ ާހެދީ ާޤ ނޫނެއް ހިންގުމ ބެހޭ

ާފުޅ ާ ާވީހ  ާބަަޔކަށް ާގިނަ ާވީހ ވެްސ ާފުދުންތެރިކަން ާެއ ާއަދި ާހެދުމަށްޓަކ . ާަބޔަކަށް ާފުދުންތެރި އަޅުަގނޑުމެން

ާސިޓީއެްއެގާދ އިރ ެއއް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާހެދުމަށް. ާގޮތަކަށް ާކުރެވިގެންދ ނެ ާއެކަްނކަން ަގއި

ހ ހަށްވުރެާދަށްކޮށްލ ފިއްޔ ާއަދިާެއއަށްުވެރ7ާާދަރަޖަާދެވިދ ނެާއެތަނަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއ ބ ދީގެާނިސްބަތްާ

ާދަށް ާއެއަްށވުރެ ާައދި ާއުފެދޭނެ. ާސިޓީަތއް ާއެހެންނަމަވެސްާގިނަ ާުއފެދޭނެ. ާސިޓީ ާގިނަ ާއެއަްށވުރެ ކޮށްލ ފިްއޔ 

ާފުރުޞަތުތަކަީކާ ާއޮތް ާއެތަނަކަށް ާދެން ާލިބުނީމަ ާދަަރޖަ ާސިޓީެއްއގެ ާއެ ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ާވ  ާހަދ  ާސިޓީއަކަށް ާކުޅުުދއްފުށި ާމިސ ލަކަށް ާނެތޭ. ާއަިދއެްއ ާޤ ނޫނުަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ހަަކާކޮބ ކަމެްއވެސް

ާސިީޓާ ާއަޮތޅުެގ ާނުވަތަ ާރަށް. ާއަތޮުޅވެިރކަންކުރ  ާއެތ ނގެ ާކުޅުދުއްފުއްަޓކީ ާމިހ ރު ާމިދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ާކުޅުދުއްފުށީަގއި.ާ ާހިނގަމުންދ ނީވެސް ާކައުންސިލް ާސިޓީ ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާއެ ާހިނަގއްޖެނަމަ ާއުފެދިގެން ކައުންސިލް

ށްާބަދަލުވެގެންާދިޔ މަާދެންާއަތޮޅުވެރިކަންާނުވަތަާއަތޮޅުާަކއުންސިްލާއެހެންނަމަވެސްާމ ދަމ ާކުޅުދުއްފުށިާސިޓީއަކަ

ާކޮްނާ ާކޮންބ ރެއްތޯ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާމި ާއޮތީ ާކުުޅދުއްފުއްޓަށް ާދ އިރު ާރަށަކަށް. ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ބަދަލުވެގެންދ ނެ

ާއަތޮާ ާިމއަންނަނީ ާމިލްކުވެރިކަމެއް ާކަންކަމަކ  ާހުރިހ  ާއަތޮުޅެގ ާލިބިފައި. ާދެްނާޙައްޤެއްތޯ ާކައުންސިލަށް. ޅު
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ާަކއުންސިލަކަްށާ ާސިޓީ ާކަެމއް.ާެއގޮަތށް ާއޮތް ާލިބެން ާހަމައެަކނި ާތެެރއިން ާމިއޮީތާކުޅުދުއްފުށީ ާހަމަ ކުޅުދުއްފުށީަގއި

ާގެންނަން.ާ ާއެބަދަލުތައް ާއެބަޖެޭހ ާެވސް ާޤ ނޫނުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަަދލުވެގެންދ އިުރ ާރަށްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާސިޓީއަކަ ާބ ރުތަކަކީާރަށެއް ާލިބޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫީނ ާނުވަތަ ާކޮބައިތޯ ާއިނ ޔަތްތަކަކީ ާލިބޭ ާއެރަށަކަށް ާބަދަލުވީަމ ށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާަކނަޑއެޅިފަެއއް ާއަިދއެއް ާޤ ނޫނަކުން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއކަންކަމެއް ކޮބައިތޯ.

ާއަޅުގަާ ާހެދުމަށްވުރެ ާސިޓީެއއް ާދަށްކޮށްގެން ާމިއ ބ ދީ ާބިމުގެާދަންނަވ ނީ ާމިހ ރުވެސް ާޮގތުން ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު

ާތަރަްއީޤާ ާއެތަންތަން ާއ ބ ދުކޮށް ާމީހުން ާއެތަންތަނަށް ނޑަައޅ  ާކަ ާގޮުތގަިއ ާސިޓީއެްއގެ ާތަންތަން ތަނަވަސްކަންހުރި

ާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމ ބޮޑަްށާތ އީދުކުރެެވއޭ.ާވަރަށްާބޮޑަްށާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އި

ާގެނެޭވާ ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާަދންނަވަން. ާކަމުަގއި ާއިޞްލ ެޙއް ާއޮތް ާއިޞްލ ޙަށް ާއެ ާތ އީދު ާފުިރހަމަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙަކީ

ައުޅަގނުޑެމްނ ިސީޓެއްއެގ ަދަރަޖ ަތަނަކްށ ދްޭނވާީމ ަކްނޮބުޑާވްނެޖޭހ ެއްއެވްސ ަމްއަސަލެއްއ ، ރައީސް

ާއަށްާައުޅަގނަޑަކްށ ުނެފނޭ  ާިދވެހިރ އްޖެ ާގޮުތގައި ާއެނގުނު ާބަލ ލުމުން ާބަލ ިލ ނޑު ާއަުޅގަ ާަޙޤީޤަތަކީ .

ންކަންާލިބުނުއިރުާމ ލޭގައިާމިާވަސީލަތްަތކ ާމިނިވަންކަންާލިބުނުއިރުާދިވެހިރ އްޖެާއަުޅވެތިކަމުންާސަލ މަތްވެާމިނިވަ

ާމީހުންތައްާ ާމިތަނަށް ާއައީ ާތަރައްޤީެވގެން ާއުފެދި ާމ ޭލގައި ާވަސީލަތްތައް ާމި ާއ އި ާމިއ ބ ދީ ާނެތް. ާއ ބ ދީއެއް މި

ން.ާއައިސްާޖަމ ވެާއެާވަސީލަތްތަުކގެާބޭނުންާހިފ ާޚިދުމަތްާލިބެންހުރިާތަނަކަށްާމީހުންާޖަމ ވުމުގެާނަތީޖ އެއްގެާގޮތު

ާވ ހަކަދެެކިވާ ާއެހެންގޮތަކަށް ާދޭންވީމ  ާއެފުރުޞަތު ާއެތަންތަނަށް ާއުފައްދ  ާތަންތަން ާއެހެްނ ާއެފަދަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުގައިާޙަޤީޤަތްާޮއޅުވ ލުްނ.ާ އެހެންާގޮތަކަށްާއެކަންތައްާަބދަލުކުރަންާވ ހަކަާދެއްކުަމކީާއެއީާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއެހެްނތަ ންތަނުގައިާއެާވަސީލަތްަތއްާޤ އިމްކޮށްާއެތަންތަނަށްާމީހުންާބަދަލުވުމުގެާފުރުޞަތުާކީްއވެތޯާއަުޅގަ

ާއޮތީމ ާ ާޤ އިމްވެފައި ާވަސީލަތްަތއް ާނޫން. ާގެނުވ ގެންނެއް ާމަޖުބޫރުން ާއައީކީ ާބަޔަކު ާއަށް ާމ ލެ ނުދޭންވީ.

ާޙިދުމަތް ާސިއްީޙ ާދިނުމަށްޓަަކއި ާތަޢުލީމު ާހިފުމަށްޓަކައި ާބޭނުން ާއެހެންވީމަ،ާާވަސީލަތްތަުކގެ ާައއީ. ލިބިގަތުމަށްޓަކ 

ާ;ވަނަާމ އްދ ާއ އިާާ:އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާމިުއެޅނީާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންަބރުންވެސްާމިދެންނެވިާޤ ނޫުނެގާ

ާ ާއަދި ާމ އްދ  63ާާވަނަ ާމ އްދ  ާމަސްއޫލިްއޔަތ4ާާުވަނަ ާބ ރުތަކ އި ާކައުންސިލްގެ ާސިޓީ ާމިދެންނެވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާަކއު ާައޅުަގނުޑާއަތޮޅު ާވިދ ުޅވެލަްއވ ފިްއޔ  ާރަނގަޅަށް ާބ ބު ާހިމެނޭ ާމަްސއޫލިއްޔަުތ ާބ ުރތަކ އި ންސިލްތަުކގެ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ. ާވެދ ނެ ާހަމަ ާއައުމަކީ ާބަދަލު ާއަށް ާނަތީޖ  ާވ ހަކަިއގަ ާމިދެކެވޭ ދަންނަވ ނީ

ާއެމަ ާބުނީމ  ާހަދ ށޭ ާމަެގއް ާބަޔަުކ ާބުނަންވީ ާީކްއވެތޯ ާނޫީނާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބެންވީތޯ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހަދަހަދ  ގު

ާއަމިްއަލާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތް ާއޮންނ ނެ ާއެމަގު ާޕްލޭންކޮށް ނޑަައޅ  ާކަ ާހަދަން ާއެމަގު ާއަށް ާއަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން
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ާސްކޫލުތައްާ ާތަނުަގއި ާއަމިއްލައަްށާައޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުެމން ާރަނގަޅީ.ާއަުޅގަ ާެހދުންތޯ ާއެަމގު ާތަަސއްވުުރކޮށް ާއަށް

ާތިތ ނަގއިާ ާބަޔަކު ާރަނގަޅީ. ާނިންމުންތޯ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގ އިުމކުރަން ާގޮތް ާއުަފއްދ ނެ ާކޮލެޖުތައް ާގޮތ އި އަޅ ނެ

ާދޭެތޭރާ ާކަންތައްތަކ  ާމިަކހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރނގަޅީ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެުޅންތޯ ާބުނީމަ ާައޅ ށޭ ކޮލެޖެއް

ާޤަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުންނަޒަަރކުން ާވިސްނ  ާމިފަދަާރަނގަޅަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވިސްނުމަށްފަހުގައި އުމަށްަޓކ 

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތެޭކ.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރުމަކީާއެއީާމިއަުދާއަޅުގަ ކަންތައްތަކަށްާއަުޅގަ

ާނޫނީވިއްޖެއްޔ  ާރަނގަޅީ ާތިބުންތޯ ާހިފައިގެން ާބ ރެއް ާދިން ާމީހަކު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުެމްނާާރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެމްނާ ާއަުޅގަ ާއެްއގޮތަށް ާބ ރުތަކ  ާެއ ާބުނެ ާބ ރުތަކޭ ާމިވެނި ާބ ްއވ ނީ ާއަުތގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ އަމިއްލައަްށ

ާހިފުމުންތޯ.ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކޮްނގޮތެްއގައި ާމީގެއިން ާބ ރުަވނީ ާުދވެލި ާރަނގަޅީ.ާތަަރއްޤީގެ ާމީގަ މަސައްކަތްކުރުންތޯ

ާއަޅު ާހ ސިލުކުރެވެނީ ާބަހައްޓައިގެްނާނަތީޖ  ާިވސްނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮްނގޮތަކަށް ާމީގެން ނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑުމެންާބަހުސްކުރަންވީާމައްސަލަައކީ.ާައޅުަގނޑުމެންާއެްއގޮތަކަށްާވެްސާ މަސައްކަތްކުރުމުންތޯ.ާމިއީާިމއަދުާއަުޅގަ

ާ ާސިޔ ސީ ާވަކި ާހަދ ގެްނާނުވ ނޭ. ާސިޓީެއއް ާމިތ ނގައި ާވީމ  ާފިކުރެއް ާސިޔ ސީ ާބަޔަުކާވަކި ާމިވެނި ާވީމ  ފިުކރެއް

ާޒިންމ ދ ރުާ ާެއއީ ާަބއްޓަްނކުރުމަކީ ާއެގޮތަށް ާޤ ނޫނުތައް ާއަދި ާއެއްލ ލ  ާއެހެންބުނެ ާގޮތަކަށޭ. ާމިވެނި ތިބެންޖެހޭނީ

ާއ ިއާ ާލ ބަ ާފަހިކަމ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާޖެހޭނީ ާމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނިމުމެއްނޫން.

ާހޯދަދިނު ާފިކުރެްއަގިއާމަންފ  ާސިޔ ސީ ާކޮްނމެ ާއަދި ާވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާހެދޭ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މަށް.

ާމިދެންނެވިާ ާހެދެންޖެހޭނީ ާހުއްޓަސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިސްނުެމއް ާކޮންމެ ާއަދި ާމަސައްކަްތކުިރޔަސް އަޅުަގނޑުމެން

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާގޮތަށް ާހ ސިލުވ  ާބޮުޑެވާމަގުސަދު ާއ ބ ދީ ާކުޅުުދއްފުށީަގއި ްސ،

ސިޓީއެްއގެާދަރަޖަާދިނީމ ާއެތަނުންާއެާލިބޭާޚިދުމަތްތައްާިމދެންނެވިާމ ލެާއ އިާެއއްފެންަވރުގަިއާލިބުމަށްާއެމީހުްނާ

ާހަމައެގޮތަްށާ ާނުވ ނެ. ާބަންދުކޮށްެގން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޮރު ާއޮތް ާރޭވުމަށް ާގޮތްތަެކއް ާަކނަޑއަަޅއިގެން އަމިއްލައަށް

ާއޮންނަާ ނޑައަޅަން ާކަ ާބުނެ ާމިހެނޭ ާތަރައްޤީކުރ ނީ ާއަތޮޅު ާތިމަންނ މެން ާއަށް ާައމިއްލަ ާއެމީހުން ާއަތޮުޅގައި އަްއޑޫ

ާހިތްވަރުދީާ ާއެމީހުންނަށް ާކުރަންޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަންދުކޮށްގެނެއްނުވ ނެ. ާައޅުަގނޑުެމން ާވެސް ފުރުޞަތު

ނޑުމެންގެާވިސްނުްނާއެމަގަށްާަމގުދަްއކ ާމިދެންނެިވާދަރަޖަާގޮތަށްާމަ ަސއްކަތްާަފހިވެގެންދ ނެާގޮތުެގާމަތިންާައޅުގަ

ާހިންގުމުގެާބ ރުާއަމިއްަލާ ނަޑއަޅ ާިސޔ ސަތު ބަހައްޓ ގެންާކުެރވޭާމަސަްއކަްތ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާސިޔ ސަތުާކަ

ފުންކޮށްާވިސްނ ލަންާާއަށްާނެގުމ އިާބަަޔކުާހަދ ާިސޔ ސަތެއްާހިްނގުމ ާދެމެދުގަިއާހުރިާތަފ ތ ާމެދުާއަޅުަގނޑުެމން

ާކަްނކަންކުެރވޭެނާ ާއެތަނެއްަގއި ާގިަނވެ ާއެީއާއ ބ ދީ ާހެކިަތކެއް ާދައްކ ފަިއާއޮްތ ާތ ރީޚު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ފުރުޞަތުާފަހިވެގެންާދިޔައިމ ާއޮޓަމެޓިކުންާއެތަެނއްަގއިާަވސީލަތްތައްާދަނީާގ އިުމވަމުން.ާހޮސްޕިޓަލްާއަޅ ާމީހުންާ

ާކިަޔވ ެނާާހޮސްޕިޓަލްތައް ާނޫނީ ާމ ރކެޓު ާއެ ާމީހުންނަށް ާއިމ ރ ތްކުރ  ާްސކޫލުތައް ާބޮޑުެވއްޖިްއޔ . ާއ ބ ީދ ައޅ ނެ

ާކުދިންާ ާބޭނުންކުރ ނެ ާއެތަންތަން ާހަދ މީހުން ާހޮސްޓެލް ާގ އިމުކުރ ނެ. ާސްކޫލުތައް ާއެ ާވަންޏ  ާތިބޭކަމަށް ކުދިން
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ާ ާގ އިމުކުރ ނެ. ާހޮސްޓެލްތައް ާަވންޏ  ާކަމަށް ާތިބި ާޤައުމުތަްއާއެތަންތ ނގައި ާޙަޤީޤަތް. ާއޮތް ާދައްކ ފައި ާދުނިޔެ މިއީ

ާުއޅުނަްސާ ާފޮރުވަން ާަޙޤީޤަތް ާމި ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާިމއަދު ާގޮސްފަިއާޮއތްގޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެވގެން ތަރައްޤީ

ާމަގަްށާ ާމިދެންނެވި ާެވސް ާނިންމ ލ ނީ ާވ ހަަކ ާައޅުަގނުޑ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާނުކުެރވޭނެ. އެކަމެްއ

ާބޮޑަށްާމަސައް ާވަރަށް ާހީކުރަން. ާކަމަށް ާބަހައްޓަވ ނެ ާވިސްނުންފުޅު ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ކަތްކުރުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ 4232/9ާޝުކުރިއްޔ  ާއިދ ރީ ާލ މަރުކަީޒާދިވެހިރ އްޖޭގެ އިރ ތައް

ާއަީކާ ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުގައި ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާޤ ނޫަނށް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާއޮތްާ ާބައިވެަފއި ާދިެވހިރ އްޖެ ާބޮޑަްށާއަުޅަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާވަރަށް ާހުށަހެުޅމުގައި މިކަހަލަާއިޞްލ ޙުތައް

ާދިވެ ާގޮތުން. ާބެހޭ ާބަލ އިރުާގޮތ  ާޤ ނޫނަށް ާައސ ސީ ާއަދި ާގޮތުން ާޖިއޯގުރަފީގެ ާގޮތުންނ އި ާޤުދުރަތީ ާއަކީ ހިރ ްއޖެ

ާކުރުމުަގިއާ ާލ މަރުކަޒީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާތަނެއް. ާއޮތް ާބައްޓަްނވެފަިއ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާމަތިން ާުއސޫލެްއގެ ާަވކި ވެސް

ާޙައްޤުަތއް ާއިންސ ިނއްޔަުތކަމުގެ ާަރއްޔިތުންނަށް ާބޭނުމަކީ ާޙަޤީޤީ ާގޮތުގައިާާވެސް ާފުރިހަމަ ާެއންމެ ޭއގެ

ާއޭނައަްށާ ާއައުމަށްފަހުަގއި ާދުނިޔެއަްށ ާއިންސ ނަުކ ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަްނ ާވެސް ާއެންމެން ލިއްބައިދިނުން.

ާޙައްޤ ިއާ ާހ ސިލުކުރުމުގެ ާތަޢުލީމު ާޙައްޤ އި ާިދރިހުރުމުގެ ާއޭގެތެޭރގައި ާހުރޭ. ާޙައްުޤތަކެއް ާޙައްޤުވ  ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާ ާުނވަތަ ާސ ފުކޮްށާޞިއްޙަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހެްނ ާޙައްޤުތައް ާމި ާހިމެނޭ. ާޙައްޤުަތއް ާހޯދުމުގެ ާަފރުވ ތަްއ ިޞއްޙީ

މީހުންެގާއ ބ ދީއެއްާއޮންނަާތަނެއްަގިއާއ ދަޔ ާޚިލ ފުާގޮތަކަށްާއެތަްނާތަރައްޤީކޮށްފައިާނުވަަތ32222ާާދަންނަވަންޏ ާ

ާމީހުން ާތިބޭ ާރަށްތަކުަގއި ާކުދިކުދި ާހަދ ފައި ާއެތަން ާހަމަހަމަާސިޓީއަކުން ާނުވަތަ ާގޮތަށް ާނުލިބޭ ާޙައްޤު ާމި ނަށް

ާގޮތުގަިއާ ާފުރިހަމަ ާެއންމެ ާޭއގެ ާޙައްޤުަތއް ާއިންސ ނީ ާިމއީ ާބައްޓަންކުރުމަކީ ާމި ާނުލިބޭގޮަތށް ާަޙއްޤު ާމި ގޮތުަގއި

ާ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމީގަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާކަމެއް. ާއަޅ ނެ ާހުރަސް 32222ާއަދ ކޮށްދިނުމަށް

ާކަަހަލާމީހު ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިއީ ާމަފްޙޫމަކީ ާތަރައްޤީކުރުމުގެ ާމިކަން ާނިސްބަތުން ާއ ބ ދީގެ ާނުވަތަ ާމަފްޙޫމް ންގެ

ތަނެއްަގއިާވަރަށްާދަތިާމައްަސލައަކަށްާވ ނެ.ާއެއީާވިސްނ ަވޑަިއގެންާބައްލަވ ާވަރަށްާކުދިުކދިާރަށްތައްާދިވެހިރ އްެޖާ

ާގޮތު ާގުދުރަތީ ާނުަވތަ ާގޮތުން ާޖިއޯގުރަފީގެ ާމިހުރީާމި ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާބަލ އިރުަގއި ާގޮތަށް ާހުރި ާއެތުރިަފއި ން

ާގިަނާ ާއެހެންވީމަ، ާރަށްަތެކއްަގއި. ާގިނަ ާއުޭޅގޮތަށް ާމަދުމީސްކޮެޅްއ ާވަރަށް ާކުިދކުދިކޮށް ާވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ާ ާވ ހަކައަކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް ާއ ބ ދުނުކުރ ށެކޭނޫން. ާތަންތަްނ ާއުޅޭ ޒަމ ނުއްސުރެްއާމީހުންތަކެއް

ާކުދިކުިދާ ާމިސ ލަކަށް ާގޮަތކީ ާވ  ާއޭރުން ާަތރައްޤީކުރުން. ާއަޮތޅުތައް ާގޮތަކީ ާމިއަންނަ ާކަންކުރަމުން ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއެހެންނަމަެވްސާ ާފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ާކައިރިން ާއެމީހުންގެ ާޚިދުމަތް ާފަސޭހަކަމ އެކު ާވެސް ާމީހުންނަށް ާރަށެއްގެ ހުރިހ 
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ާ ާވިސްނަވ ަބއްލަވ  ާހަމައެކަިނާނިކަން ާމިތަންތަން ާމ ލެ ާއައްޫޑ، ާރަށްރަށް ާބޮޑެތި ާނުވަަތ ާކުޅުދުއްފުށި ިމސ ލަކަށް

ާޚިދުމަތްތަްއާ ާއަސ ސީ ާމީހުންނަށް ާރަށްރަށުގެ ާހުންނަ ާދުރުގަިއ ާމެދުރ އްޖެތެރޭގެ ާދެން ާތަރައްޤީކުރީމަ މިތަންތަން

ާފެން ާއޭގެ ާފަސޭހަކަމ  ާމި ާހ ސިލުކުރުމުގެ ާތަޢުލީމު ާޞިއްޙަތ އި ާދަށްވެާކަމުގަިއވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ވަރު

ާރ އްޖޭގަިއާ ާގޮތަކީ ާކުަރންޖެހޭ ާމިކަން ާމިހ ރުވެސް ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމަ، އުނދަޫގވެގެންދޭ.

ާތަރައްޤީުކރ ާ ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ާނަމުަގއި ާތަރައްޤީގެ ާގޮތް ާއައި ާކުރަމުން ާމިކަން މިހ ތަނަށް

ާތަ ާބަލ ގެން ާމިތަންތަން.ާތަންތަން ާއިމ ރ ތްކޮށް ާއ ރ ސްތުކޮްށ ާދުނިޔެ ާމުހިއްމުކަމެއް. ާވަރަށް ާމިއީ ރައްޤީކުރުމަކީ

ާކުރ ގޮތ ާ ާކަންތައްތައް ާތަންތަނުެގ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާޖެހޭނެ. ާބިނ ކުރަްނ ކުރިއަްށގެންގޮސް

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާހުރޭ. ާއުސޫލުތަެކއް ާތަފ ުތކުރަންޖެހޭ ާއިންސ ީނާދިވެހިރ އްޖެއ  ާނަމުަގއި ާތަރައްީޤގެ ތެޭރަގއި

ާިމީއާ ާތަރައްޤީކުރުމަކީ ާނުދެވޭގޮތަްށ ާއެމީހުންނަށް ާއިންސ ފު ާހަމަހަމަކަމ އި ާަނއްޓ ލ  ާހަމައިން ޙައްޤުތައް

ާމީސްތަކުންނަށްާ ާބޭނުމަކީ ާތަރައްޤީގެ ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ނެ. ާތަރައްޤީައކަށް ާޮގތެއްަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

އިާއިންސ ފުާއަދިާފަސޭހަކަމ އިާެއކަމުގެާކުރިއެުރންާގެނެސްދިނުން.ާމިކަންާނ ންނަާތަރައްޤީާައކީާެއީއާހަމަހަމަކަމ 

ނުޑމެންާބަލ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގިއާޙަޤީޤީާތަރައްޤީއަކަށްާނުވ ނެ.ާދުނިޔޭގެާތަންތަންާއަޅުގަ

ާއެރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާޮބޑަށްާމަރުޙަބ ާކިޔަން.ާސަރުކ ރުންާވެސްާރ އްޖެއަށްާމިގެންނަންާއުޅޭާކުރިާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިާ ނޑުމެންާކަ 3ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާމިާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތަށްާއަުޅގަ

ނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާނު އަިނޔ ާާގެވެށިނިމިހުރިާމަސައްކަތުގެާތެރެއިންާގަިޑއިރުގެާބަހުސްގެާވަގުތުާމިާނިމުނީ.ާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ީނާ ާފުރަތަމަ ާގެންދިޔުމަށް.ާއަޅުަގނޑު ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމަސަްއކަްތާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސެއިންމަނިކަށް.

ާ

ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސެއިންމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާ

ާވަރަށްާ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަދައްކަން ާބިލަށް ާމި ާހަަމ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާ ާޮރޒައިނ  ާދ ިއރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާހުށަހަޅުއްވ ެދއްިވ ާބިުލ ާމި އ ދަމަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކު

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާފަރ ތްތަކުން ާހުރިހ  ާއެހީތެރިވެދެްއވި ާައށް ާެއކަމަނ  ާމަސައްކަތުަގއި ާިމ ާއަދި ާއަދ ކުރަން. ޝުކުރު

ާއަންހެްނާ ާޕ ޓީގެ ާއަދި ާގޮތްޕ އި ާޒުވ ނުްނގެ ާއ ދި ާޮގތްޕ އި ާއަންހެނުންގެ ާޕ ޓީގެ ާރައްޔިުތންގެ ާދިވެހި ާމިއީ އެނގޭ

ާވަރަށްގި ާހަމަ ާުއޅުްއވ  ާއަދިާމަސައްކަުތގައި ާބިލެއްކަން. ާއުފައްަދވ ފަިއވ  ާލިބިގެން ާެއހީތެރިކަން ާފަރ ތްތަކުގެ ނަ

ާމުޙައްމަުދާ ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާތެޭރގައި ާމީގެ ާގޮެތއްަގއި ޚ އްޞަ
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ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާަމސައްކަތް ާކޮށްދެއްވ ަފއިވ  ާނަޝީދު ާއެންމެ ާހަމަ މިނެޓުެގ5ާާނުޑ

ާމުހިއްމުާ ާމިފަދަ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާވ ހަކަދެއްކުމަށް. ާބިލަށް ާމުހިއްމު ާމި ާއޮތީ ވަގުެތއް

ާމިފަަދާ ާެވސް ާަޤއުމުތަކަށް ާއެހެން ާދުނިޔޭެގ ާޤައުމުގެ، ާމި ާހަމަ ާމިޖެހުނީ ާކުރަން ާޤައުުމގައި ާމި މަސައްކަތެްއ

ާނުކުެމގެން ާމިާާމައްސަލަތައް ާބޭބޭފުޅުން ާމި ާމަސައްަކތ މެދު ާމި ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައޭ ާރަނގަޅަށް ާހިސ ބު އުޭޅ

ާއަިދާ ާޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ާމީގެތެޭރގައި ާއެނގޭ ނޑަށް ާމިއޮތީ.ާއަުޅގަ ާގެންދަވ ަފއި ާކުިރއަށް މަސައްކަތް

ާދިާ ާކުރީގެ ާއެހީތެރިކަމ އެުކަގއި ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުގެ ާެއކިެއކި ާބުަރކޮށްާޔޫ.އެްނގެ ާވަރަށް ާވަނީ ާސަރުކ ރުްނ ވެހި

ާމިކަންތައްަތްއާ ާއަނިޔ ތަކ ިއ ާލިބޭ ާއަންހެނުންނަށް ާގޭބީސީތަުކގައި ާިދެވހިރ އްޖޭގެ މަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއި.

ހިމ ޔަތްކުރުމަށްާޤ ނޫނީާގޮތުންާޤ ނޫނެއްާއުފެއްދުމަށް.ާއެހެްނވީމަ،ާއެާމަަސއްކަތްާިމއަދިާމިވަނީާޙަޤީޤަތަކަށްވެަފިއާ

ާސަ ާއުފ ކުރަންޖެޭހާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާހިނގަނީ. ާމި ާމަަސއްކަތްަތއް ާސަރުކ ުރގެ ާެވސް ާދިޔަފަހުން ރުކ ުރ

ާވެސްާ ާމިވަނީ ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފ ހަގަޮކށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާީމގެ ކަންތައްތައް.

ާނި ާޮސއިޮކށް ާހަމަ ާކޮންެވންޝަންތަކުގައި ާމުހިއްމު ާފަދަ ާޙައްޤުަތކ ިއާސީ.ޑޯ ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންނަށް ާއަދި ންމ 

ާދަންނަވ ލ ނަން،ާ ާއަުޅަގނޑު ާގޮުތގަިއ. ާބައެއް ާތިބި ާއެއްބަސްެވގެން ާދިނުމަށް ާރައްކ ތެރިކަން ސަލ މަތ އި

ާވުމަން.ާސީ.ޯޑާ ާއެެގއިންސްޓް ާޑިސްކުރިމިނޭޝަން ާއޮފް ާފޯމްސް ާއޯލް ާއޮފް ާއެލިމިނޭޝަން ާދި ާއޮން ކޮންވެންޝަން

ާ ާާގެާ;9;3އަކީ ާއަދި ާކަެމއް. ާނިިމގެންދިޔަ 3ާާ:;3ކޮްނވެންަޝންގައި ާފެއްޓިގެްނ ާއަހަރުްނ ަޤއުމ43ާާުވަަނ

ާމަސައްކަތްކޮްށާ ާބުރަ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުއްދަތުގައި ާމިދިަޔ ާކުރިއަށްދިޔަ. ާފެށިގެން ާމިކަން ާހަމައިން ސޮއިކުރުމ 

ާ ާޤ ނޫނަކުން ާޚ އްާެގވެށިހ ސިލުކުރުމަށްފަހުގައި ާހުއްުޓވުަމށް ާއަންހެނުްނާއަިނޔ  ާގޮތެްއަގއި ާގޮތެްއގަިއ،ާޚ ްއޞަ ޞަ

ާއައިީތޭވާ ާމިއަދު ާގޮތަށް ާގެންެދޭވ ާކުރިއަށް ާބަހ ލ ގެން ާފިޔަވަހިތަކަކަށް ާޤ ނޫނީ ާެއައށް ާކުެރވޭތީ ޑިސްކްރިމިނޭޓް

ާބި ާމި ާފައިދ އަށްޓަކ  ާމުސްތަޤުބަލުގެ ާޤައުމުގެ ާޤަުއމ އި ާމި ާދުރުވެ ާޚިޔ ލުތައް ާބައިަބއިވެަފިއވ  ާގޮތުން ލަށްާސިޔ ސީ

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކޮށް ާމައްސަލަތަކ މެދު ާހުިރ ާމީގައި ާއިތުރަށް ާމިއަްށވުރެއް ާއަދި ތ އީދުކޮށްދެްއވ 

ާައިދާ ާއެއްކަެމއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާފ ހަގަކުރެވުނު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެކަމަށް ހުށަހެޅިގެން

ާހިނގަ ާވެސް ާތެރެއިން ާޢަދުލުގެ ާދަރިންތައްާއިޖުތިމ ޢީ ާއިނދެފައި ާމީހުންނ  ާެއއީ ާއެބައޮތް. ާކަމެްއ މުންދ 

ދިނުމަށްފަހުގައިާވަރިކޮށްފައިާދ ާފިރިހެނުންާޚަރަދުާނުދިނުމުގެާމައްސަލަތަކަކީާވެސްާއިްނތިހ އަށްާބޮޑުާޖަރީމ އެއް.ާ

ާ ާއިންތިހ  ނޑުަތއް ާމިްނގަ ާނޫން.ާއަނިޔ ަތކުގެ ާެއއްެޗއް ާއަތުންކުރ  ާއަނިޔ ައކީ ާއެބަދޭ.ާހުސްއެކަނި ާފުޅ ެވގެން ބޮޑަށް

ާެވސް ާހުއްޖަތްތަަކކީ ާަނގ  ާނަމުގައި ާދީުނގެ ާބައެއްފަރ ތްތަކުން ާނަގ  ާމިކަންތައްަތއް ާއެކަީށގެްނވ ާ އަދި އެންމެ

ާ ާއަދި ާޢިލްމުވެރިްނނ އި ާޒަމ ނީ ާނޫްނކަމުގަިއ ާހުއްޖަތްތަެކއް ާތަފްސީރުތަކުްނާޤުރަނގަޅު ާަސިއންސްގެ ރުޢ ނ އި

ާބަެއއްފަހަުރާ ާއެބަ ާދަްއކަވ  ާހުއްޖަތްކަުމގަިއ ާިވދ ޅުވެ. ާބޭފުޅުން ާކުރުވ  ާދިރ ސ  ާތަފްސީރު ސުންނަތްތަކުގެ

ާހުއްޖަތްތަްއާ ާލިބިގެންދ  ާއަށް ާތިމަންނަ ާގޮތުން ާދީނީ ާކަމަކީ ާމިވެނި ާކުުރމަށްފަހުގައި ާއަނިޔ  އަންހެނުންނަށް
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ާއެފަ ާޚިލ ފަށްާދެއްކުމަށް. ާވިސްނުންތަކ ިއ ާުއސޫލުތަކ ިއ ާއިންސ ނީ ާއަްސލު ާއެކުރަނީ ާމަސައްކަތް ާފަރ ތްަތްއ ދަ

ާނަޒަރަކުްނާ ާސިޔ ސީ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާބެހޭގޮތުން ާމިޤ ނޫނ  ާދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދުރުންކަމުގައި

ާމަ ާބޮޑެތި ާއިޖުތިމ ޢީ ާއެއީ ާނުވޭ. ާދޫކޮްށލ ކަށް ާބަލަިއގެން ނުޑާހުސްއެކަނި ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާމީެގ އްސަލަތަެކއް

މިދެންނެވިާބީދައިންާނުކުމެގެންދ ތީވެ.ާޚަރަދުާދިނުމުގެާމައްސަލަާވެސްާއެއީާމިހ ރުާބޮޑުާމައްސަލައެއް.ާއަދިާމިތ ާ

ާޔަޤީންކަންާ ާކުރިމަތީގައި ާކޯުޓެގ ާއަދި ާމައްސަލަތަކ އި ާހެކީެގ ާމި ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް

ނުވަތަާޝަރުޢީާމަޖިލީހުގައިާނުވަތަާއިޖުތިމ ޢީާއަދ ލަތުގެާުކރިމަތީގައިާކޮންމެާއަންހެނަކަްށާވެސްާފިރިހެނަކަށްާހަމަާ

ާވަރަްށާ ާގެނެސްދިނުމަކީ ާތެރެއަށް ާމީގެ ާޔަޤީންކަން ާކަމުގެ ާލިބިދޭނެ ާއޭނައަށް ާޔަޤީންކަން ާޤ ނޫނީ ާބީދައިން ލިބޭ

ާޤަބޫލު ާއަުޅަގނޑު ާކަމެއްކަުމގަިއ ާެއާމުހިއްމު ާބަލަންޖެހޭއިރުަގއި ާއެ ާމ ދަމ  ާޖެްއސީ. ާމިއަދު ާމައްސަަލއެްއ ކުރަން.

ާސަބަބުްނާ ާހ ލަތެއްގެ ާމަޖުބޫރީ ާއެހެން ާކޮންމެެވސް ާުނވަތަ ާފަރ ތްތަކަކަްށވ ތީ ާގ ތް ާވަަރށް ާފަރ ތްތަކަކީ ހެކިދޭންޖެހޭ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދ ންޖެހުން ާފޮރުވިގެން ާއެހިސ ބުން ާހެކި ާނުވަތަ ާނުކެރި ާޤަބޫލުކޮށްގެންވ ެނާހެކިދޭން ން

ާ ާތަުކަގއި ާގޭބީސީ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާައޅުަގނޑުެމްނާާގެެވށިމައްސަލަެއއް. ާެއއީ ާހިނގަމުންދ ކަން އަނިޔ 

ާހައިސިްއޔަތުްނާ ާމެްނބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއާރައްޔިތުންގެ ާކަމެއް.ާއެހެންވެ،ާމިކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާފެ ާޕ ޓީަތކުގެ ާސިޔ ސީ ާމަސައްކަތްތަެކްއާއަދި ާނިްސބަތުން ާފެްނވަރުންވެސް ާޤައުެމއްގެ ާއަދި ންވަރުންވެސް

ާމަސައްކަތެްއ.ާ ާތ އީދުކުރަންޖެހޭ ާހަމަ ާާމިދިޔައީ.ާމިކަމަކީ ާހުށަހެޅިގެން ާމިބިލު ނޑިަވެޅއްަގއި ާދަ ާއޮތް ކުރަންޖެހިފައި

ާއެކިާ ާދެއްކުމުަގއި ާވ ހަަކ ާފަރ ތްަތކުން ާބައެއް ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާމިއަށް ާފެށިގެްނާއަދި ާކުަލވަރު ާިސޔ ސީ އެކި

ާމިޤައުމުެގާ ާއަދި ާމުުޖމަތަމަޢު ާމުޅި ާގެންޮގއްސިކަުމގަިއވ ނަމަ ާިވސްނުމަކަށް ާއެްއ ާެއ ާނަމަވެްސ ހިނގައިދ ނެ.

ާބޭނުްނާ ާކޮށްލަން ާއިތުރު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކެރޭ. ާދަންނަވަން ާކަމެްއކަމުަގއި ާގުިޅގެންދ  ާތެރެއަށް ާމީގެ ހަމަޖެހުން

ާމަރުޙަލ ގަ ާއަންހެްނާކޮމިޓީ ާއަދި ާދަރިންނަށ އި ާމި ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާގެންގުުޅއްވުން. ާިވސްނުންފުޅު ިއވެސް

ާނުދީާ ާޚަރަދު ާމިދަންނަވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާއަިނޔ ެގ ާލިބިގެންދ  ާޚ އްަޞގޮތެްއަގިއ ވެރިންނަށް

ާބު ާއަނެއްފަހަރު ާހުށަހެޅިޔަސް ާޯކޓަށް ާމައްސަލަތައް. ާފިރިހެނުންގެ ާއެހެންތަނެއްގަާފިލައިގެންދ  ާތިމަންނ  ނ ނެ

ާއުޅެންޖެޭހާ ާއަންހެނުން ާަލއިގެން ާކިހިލީގައި ާކުދިން ާހަތަރު ާތިން ާފޮނުވ ނަމޭ. ާޚަރަުދ ާމިކުރަނީއޭ މަސައްކަތް

ާރަތްވ ާ ާއެ ާޖެހުމުން ާއެތިފަހަެރއް ާހުސްެއކަނި ާއަިނޔ ެއއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާހަމަ ހ ލ މެދުގައި

ާއަ ާނޫން ާފިހ ރަތަކުަގިއާތަނެއްަގއި ާބައެއް ާމިޤައުމުގަިއ. ާއެބަދޭ ާބޮޑުެވގެން ާވަރަށް ާމިކަންތައްތައް ާމީ ނިޔ އޮތީކީ.

ާކަންމަީތާ ާއަދި ާސްޓޯރުތަކ އި ާޑިޕ ރޓްމެންޓް ާބައެއް ާމިޤައުމުގެ ާއޮންނ ނެ ާދިރ ސ އެއް ާކުރި ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާ ާކުޑަުކޑަ ާގެންދ  ާވެރިން ާއަންހެން ާބަެއއް ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާމައްސަލަތަްއ.ާފިހ ރަތަކަށް ާނުކުންނަ ާމެދުަގއި ކުދިންނ އި

ާދޭެނާ ާއެއަކަށް ާނުހުރޭ ާއަތަކު ާމަންމަ ާކުރ އިރު ާއ ދޭސް ާއެދި ާގަންނަން ާމެޓ  ާގަްނނަން ާެއއްޗިހި ާކުޅޭ އެކުދިން

ާފައިސ ެއއް.ާއެާނެިތގެންާއެަބހުރިާދަރިފުޅު..
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއޮީތާ، ާއިޝ ރ ތްވެަފއި ާފަރ ުތން ާލީޑަރުގެ ާމެޖޯރިޓީ ނޑަށް އަުޅގަ

މިނެޓްގެާފުރުޞަތެއްާއަުރވ ފައިާމައިކްާަކނޑ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާއެގޮަތްށ5ާާޑީ.އ ރު.ީޕގެާމެންބަރުންނަށްާ

ާޢިއްޒަާ ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާމިއަރުަވނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމިގެންދަނީ.ާމިހ ރު ާއަޙްމަދުާކުރިޔަށް ާމެންބަރު ތްތެރި

ާއަށް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމިާާގެވެށި`. ާހަމަ ާމިވަގުތަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ އަނިޔ ގެ

ާމީރުކަން ާފޮނި ާޭއގެ ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމައްސަލަތަކެްއާާހިނދުންާމިހިނދަށްވެސް ާލިބެންޖެހިފައިވ  ާމުޖުތަމަޢުާއަށް ދިވެހި

ާދެކޮޅުާ ާޙަޤީޤަތ  ާމި ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއްވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެޭކ. ާހިމެނިފައިވ  އެބިލުަގއި

ނޑުމެންނަށްާމިކަންތައްތައްާހިނގ ާގޮތ ާޫނނީާމިފަދަާމަ އްސަލަތަކުެގާވ ހަކަދެްއކިާައޑެްއާައޅުަގނުޑާނ ހަން.ާއަުޅގަ

ާަބއެްއާ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާއެބަހުރޭ. ާަކންތައްތަކެއް ާގިނަ ާފ ހަަގކުރެވޭ ާބަލައިލ ިއރުގައި ާކޮބައިތޯ ޙަޤީޤަތަކީ

ހ ލަތްތަކުގަިއާބޯާހިޔ ވަހިކަމުެގާދަތިާކަމުެގާސަބަބުންާދިމ ވ ކަންތައްތަކަށްާވެްސާއެބަދޭ.ާައދިާޑްރަްގގެާިޝކ ރަައްށާ

ާފަރ ތްތަކުގެ ާމ ލީާާވެފަިއވ  ާއުފެދޭ ާމެދުގައި ާމީހުންގެ ާދޭދޭ ާއެބަދޭ.ާއަދި ާކަންތަްއތައް ާމިދެންނެވިފަދަ ސަބަބުްނވެސް

އަދިާއެހެނިހެންާތަފ ތުާމައްަސލަތަކުގެާސަބަބުްނވެސްާމިދެްނނެވިާފަދަާޢަމަލުތައްާހިނގ ަފއިވ ކަންާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާ

ާއާ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާރަީއސް، ާތަފ ުތާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެނިގެން ާމުޖުމަތަމަޢުގެ ާތެރޭަގއ އި އިލ ތަކުެގ

ާރަނގަުޅގޮުތގަިއާ ާކަންތައްަތްއާއެންމެ ާކުރުމުގެ ާކަންަތއްތަްއާރިޕޯޓް ާމިފަދަ ާހިނގ  ާމ ހައުލުތަކުަގއި ާފަދަ މިދެންނެވި

ާބަ ާކުރަން ާރިޕޯޓް ާބައެްއާހ ލަތްތަކުގައި ާބަިއވަރު. ާނެތް.ާސަބަބުތައްވެސް ާދެންނެވޭކަށް ާކުރީމަާދެއެކޭ ާރިޕޯޓް ލ އިރު

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއީ ާއެބައ ދޭ. ާފޮުރވޭތަން ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާފަސްޖެހި ާވިސްނ  ާދޭތެޭރ ާގޮތަކ އި ާވެދ ނެ ދެން

ާރިޕޯްޓާ ާހ ލަތްތަކުަގއި ާބަެއއް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުެރޭވ. ާކަމުަގއި ާމަްއސަލައެއް ާބޮޑު ވިސްނަންޖެހިފައިވ 

ާސަބަ ާއޭގެ ާދެން ާހ ލަތްތަްއާކުރީމަ ާމ ބޮޑުވެގެންދ  ާވޭނަށްވުރެން ާލިބުނު ާކުރިން ާވޭން ާއުފުލަންޖެހޭ ބުން

ާއުފެދިފައިވ ާ ާސަބަބުން ާކަމެްއގެ ާދުޝްމަނު ާމިެދންނެވިފަދަ ާެއކު ާހަމައެއ އި ާއެބަވޭ. ާފެނިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނޫނީ ާއ އި ާގޯނ  ާކުރެވޭ ާއަށް ާމީހ  ާކުރ  ާރިޕޯޓް ާއެ ާކުރުމ އި ާރިޕޯޓް ާއެމީހަކަށްާާކަންތައްތައް ާފަހުން ާއޭގެ ދެން

ކުރިމަތިލ ންޖެހޭާހިތިާނަތީޖ ތަކ ާދޭތެރޭގަިއވެސްާމިފަދަާބިަލކަށްާވ ހަކަާެދކެޭވއިރުާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ

ނޑުާއެދެީނާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުގައިާިވސްނ ލަންޖެހޭާބައެއްާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާބޮޑަްށާއެފަ ާމ  ާފުރިހަމަކުރެވި ާމ ބޮޑަްށ ާވަރަށްވުރެން ާހިމެނިފައިވ  ާބިލުގަިއ ާމި ާމިހ ރު ާމައްސަލަތަަކކީ ދަ
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ާބިލަްށާ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަުމން ާކަުމގައި ާަކންތައްތައް ާނިންމ ލެވިދ ނެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ރަނގަޅުކުެރވިގެން

ާ ާބިލުަގއި ާމި ާއަދި ާާ:3ތ އީދުކުރަން. ާއ އި ާމ އްދ  ާއަމުރ ިއ54ާާވަނަ ާޖުރުމަނ ތަކ އި ާހުރި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާބޮަޑްށާ ާވަރަްށވުރެން ާހިމެނިފައިވ  ާބިލުގައި ާމި ާއެކަންަތއްތަުކގަިއާމިހ ރު ާއަދި ާގޮްތތަކ އި ނަޑއަޅ ނެ ާކަ ޚިލ ފުވުމުން

ާކޮށްލަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާކޮންމެހެންވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާތަފްސީލުކޮށްލުަމކީ ާކަމެކޭ.ާމިކަންތައްތައް ޖެހޭ

ާމިާ ާވެގެންދ އިރު ާޤ ނޫނަކަށް ާއަދި ާމައްސަލަައކީ ާބޮޑު ާއެންެމ ާނުކުންނ ނެ ާިބލުންވެސް ާމި ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރ އްޭޖގަިއާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމެއްކަމަށް ާދަިތ ާބޮޑު ާއެންމެ ާދިމ ވެގެންދ ނެ ާކުރުމުގައި ާޢަމަލު ބިލަށް

ާއުސޫ ާކުރެވެމުންދ  ާޢަމަލު ާިމާމިހ ރު ާސ ބިތުކުރުުމގައި ާމައްސަލަތައް ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާތެރެިއން ާހަމަތަުކގެ ލުތަކ އި

ބިލުންާއެހ ާބޮޑަށްާެއއަށްާބ ުރދެވިފައިާނުވ ކަން.ާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާކޮމިޓީާސްޓޭޖުަގއިާމިފަދަާމައްސަލަތަްއާ

ާ ާގ އިމް ާއުސޫލުތަކެއް ާހަރުދަނ  ާމިހ ރަށްވުރެން ާކުރުމަށްޓަކައި ާމީހުންނަށްާސ ބިތު ާކުރ  ާކުށް ާމިފަދަ ކުެރވި

ާދޫކޮށްލެވޭާ ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަނެއްކ ވެސް ާސ ބިތުނުވެ ކުށްކުރުމަށްފަހު

ދޫކޮށްލެވުންާމަދުެވގެންދ ނެާޮގތަކަށްާިވސްނުންފުޅުާބަހައްޓ ެގންާމަސައްކަތްާކުެރވޭނެާކަަމށް.ާއަދިާހަމަާއެއ އިެއކުާ

ާކަމުގައިވ ނަމަާ ާިހމަނަންޖެހޭ ާފިަޔވަޅެްއާމިބިލުގަިއާއިތުރަށް ާހުރިހ  ާއެޅެންހުރި ާމަދުކުރުަމށްޓަކ  ާކަންތައްތައް މިފަދަ

ނުޑާ ހިމަނައިގެންވެސްާމިދެންނެވިާބަލިތަކުންާމުޖުމަތަޢުާސަލ މަތްވ ނެާގޮަތކަށްާމަސައްކަތްާކުަރމުންާދިއުމަކީާއަުޅގަ

ެވސްާވަރަްށގިނަާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާވ ހަކަާދައްކަވަްނާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާމ ާއެދޭާކަމެއް.ާައޅުަގނުޑގެާޕ ޓީގެ

ާއިތުރަްށާ ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލުން ާމި ާއެދެނީ ާައޅުަގނޑު ާނުކުރ ނަން. ދިގެއް

ާވިސްނުން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމަށް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ ނެ ާއަވަހަށް ާމަސަްއކަތްާާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބަހައްޓ ގެން

ާކުރުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާހަމަާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމައިނުންވެސް ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުާ ާވަރަށް ާމިއަުދާކުރުކުރުކޮށް ާއަދި ާހިތްގައިމު ާވަރަްށ ާކަމުދ  ާވަރަށް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮތީމަ ާލިބިފަިއ ާވަުގތުކޮޅެއް ޑަ

ނޑިވަުޅގައިާބަދަލުވަުމންދ ާހ ލަތަށްާބަލ އިރުގަިއާ ޤައުމުގެާހ ލަތުާމިާއެއްދުވަުހންާއަނެއްާދުވަހަށްާބަދަލުވަމުންދ ާދަ

ާފުރަތަމަ ާބިލެކޭ.ާއެހެންކަމުން ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާޕ ޓީެއްއާމި ާިސޔ ސީ ާކުރުމުގައި ާފަރުމ  ާބިލު ާމި ިއނުންވެސް

ާކުރެއްިވާ ާފަރ ތުން ާޮގފީގެ ާއަންހެނުންގެ ާއެޕ ޓީގެ ާއަދި ާމަސައްކަތ އި ާކުރެްއވި ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ކަމުގަިއވ 

ާދަންނަވ ލެވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނަމަ ާކުރުޮގތަކަށް ާބިލަށް ާމި ާަތުއރީފުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ިމާާމަސައްކަތަށް

ާއޮްތާ ާމިހ ރު ާފުރިގެންވ  ާމައުލޫމ ތުްނ ާހެޮޔ ާއޮށްޓަރު ާވަރަށް ާބަލ އިުރގަިއ ާޮއތްގޮތަށް ާކުެރވިފައި ާފަރުމ  ބިލަކީ

ާބިުލަގއިާ ާމި ާއިނގެނީ ާެއަކން ާބިލެކޭ. ާއޮތް ާަބލ ލެވިފައި ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއަށް ާމަްއސަލަ ާޙަޤީޤީ ާއަްށ މައްސަލަ
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ާ ާއެބަހުރި ާކޮބަާާެގވެށިާބަލ ލެވިފައި ާކޮަބއިކަްނވެްސާކުށްތަކަކީ ާގޮތަކީ ާކުރ ނެ ާރިޕޯޓް ާކުށްތައް ާއެ ާއަިދ އިކަން.

ާއެހެންވީަމ،ާ ާއެބަހުރި. ާބަލ ެލވިަފއި ާަމއްޗަްށވެސް ާއަދަބުަތކުގެ ާދެވޭެނ ާކުށްަތކަށް ާއެ ާއަިދ ާއެބަހުރި. ބަލ ލެވިފައި

ާވަ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާބިލަކީ ާމި ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާފަދައިން ާދެންނެިވ ާކުރިން ާކުޑަުކަޑާއަޅުަގނޑު ރަށް

ާބިލެކޭ.ާ ާހޯދ ދެވިދ ނެ ާަޤއުމަށް ާފައިދ  ާއ އި ާމަންފ  ާމިބިލުެގ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާފުރިހަމަކޮށްލ ފައި މަސައްކަތަކުން

ާބޭނުންވޭާ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަަކެވސް ާކަމެްއގެ ާކަންބޮޑުވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދަްނނަވ ލަމުން ާމިވ ހަކަ އެހެންނަމަވެސް

ާޙަޤީާ ނޑިވަުޅގައި. ާދަ ާމި ާއަސްލަަކްށާހަމަ ާވަރަށްބޮޑު ާކުށްތަކުެގ ާހިނގ  ާމި ާތެރޭގައި ާގޭ ާތެރޭަގއި ާއ އިލ  ޤަތުގައި

ާވަރަށްގިަނގުަނާ ާގުޅުންހުރި ާމިމައްސަލަތަކ  ާވެސް. ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމުޅި ާައޅުަގނޑުމެންގެ އެބަވޭ

ާރިޢ ޔަތް ާހ ލަތްތައް ާއޮތް ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާިމ ާތަކެއް ާޤ ނޫނުތަކަްށާބިލު ާވ ނެ ާައޅުަގނޑުެމން ކޮްށ

ހަދ ފައި.ާއޭގެާތެޭރގައިާކުަޑުކދިންގެާމުހިއްމުާބިލުތަކެއްާވ ނެ.ާކުށްކުރ ާމީހުންގެާމުހިއްމުާބިލުާާތަކެއްާވ ނެ.ާބިުރާ

ާއަ ާތެރެއިން ާލިސްޓްގެ ާދެންނެވި ާމި ާކަންބޮޑުވަނީ ާައޅުަގނުޑ ާެއކަމަކު ާބިލުތަކެްއވ ނެ. ާމުހިއްމު ންަނާދެއްކުމ އިބެހޭ

ާބިލަކުންެވްސާ ާއެްއވެސް ާބަދަލުކުރި ާޤ ނޫނަކަށް ާއަޅުަގނޑުެމން ާކުރިން ާއެހެންނަމަވެސް ާބިލަކީ. ާމި ބިލެއް

ޙަޤީޤަތުގައިާަރއްޔިތުންނަށްާެއކަމ ާގުޅޭާއެްއވެސްާމައުލޫމ ެތއްާވެސްާސަރުކ ރުންާފޯރުކޮްށދޭާތަނެއްާނުފެނޭ.ާއެކަމުާ

ާހޭލުންތެރި ާއެްއެވސް ާުގޅޭގޮތުން ާބިލުތަކ  ާެވްސާއެ ާތަެނއް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާކުރުމަށް ާޤ އިމް ާމުޖުމަތަޢުގައި ކަމެއް

ާމަތީގަިއާ ާމަތ ރަންފިލ  ާއެ ާބަހައްޓ ފައި ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާފ ސްކޮށްފައި ާބިލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ނުފެނޭ.

ފ އެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންވީަމ،ާބޭއްިވޔެއްާކަމަކުާރަްއޔިތުންނަށްާއަދިާމިޤައުމުަގއިާދިރިއުޭޅާމީހުންނަށްާކުރަންވ ާމަން

ާވ ާ ާބިލަކަށް ާމުހިއްމު ާބިލުާމިހ  ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާދޭތެރޭގަިއާފުރަތަމައިނުން ާބިލ  ާމި އަޅުަގނޑު

ާމުހިއްމޭ.ާ ާވަރަށް ާސަރުކ ުރެގާދައުރު ާދިޔުމުަގއި ާމަންޒިލަށް ާދ ންބޭނުންވ  ާމި ާބިލުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހިނދުގައި

ާ.އަދިާމިއީ....

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަްޙމަތު ާރަީއްސ.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް ާހުްއޓުވުުމގެާާެގވެށިވަބަަރކ ތުހޫ.ާއ ެދ،ާهللاާ`ާޢިްއޒަތްތެރި އަނިޔ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއ ދަމަށް ާރޮަޒއިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުލުސްދޫ ާހުށަހަޅ ދެއްވިކަމަށްޓަކ  ާމަޖިލީހަށް ބިލު

ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ އެުކ ާއަހުލުވެރިންަންށާވަރަށް ާއަދި ާއަނބިންނަށް ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާއ ެދ، .

ާމިކަަމީކާ ާމީހަކަށްާނުވިޔަސް ާއަިނޔ ލިބޭ ާފަރ ތުން ާއ އިލ ގެ ާައޅުަގނަޑކީ ާއަދި ާުނވިޔަސް ާކަމުަގއި ާމީހެއް އަނިޔ ކުރ 

ާބިލެ ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން ާލިބޭ. ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާަކމުގެ ާހިނގ ކަމެއް ާޤ ނޫނަކަށްވެާމުޖުތަމަޢުގައި އް

ާއެޭދކަމެއް.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާރަްއކ ތެރިކަްނާލިބުމަކީ ާހިމ ޔަތ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެންމެހ  މުޖުތަމަޢުގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުންތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި އެހެންކަމުން
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ާބި ާއ ދެ، ާބިލުާތ އީދުކުރަން. ާމި ާގޮތެްއަގއި ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާުކރިން ާވ ހަކަަދއްކ ލުމުގެ ާތެރެއަށް ުލގެ

ާބިލަށްާ ާމި ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާވެސް ާއެހެންކަމެއް ާދަންނަވަންޖެހޭ ާޝުކުރު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ާއަންަގއިދެނީާދި ނޑުމެންނަށް ވެހިާބަހަީކާެވސްާރިތިާލަފުޒުތަްއާހުރިާދެއްވ ފަިއާއޮްތާނަންާވަރަްށާފުރިހަމަ.ާއަޅުގަ

ދިވެހިާބަހުންާނަންތަންާގެނެޭވނެާބަހެއްކަން.ާއެހެންކަމުންާޑޮމެސްޓިކްާވަޔަލެންްސގެާބިލުާކިޔ ފައިާމިކަހަލަާނަމެއްާ

ާުޝކުުރާ ާގޮެތއްަގއި ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާނަންކިޔުްއިވކަމަށްޓަކ  ާބިލަށް ާމި ާނަމަުކން ާިދވެހި ާރީތި ނުގެނެސް

ާައީކާދަ ާއަނިޔ  ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރއްދުކުރަން. ާވެސް ާތަހުނިޔ  ާއަށް ާއެކަމަނ  ންނަވ 

ާބޮޑުވ ނެ.ާ ާމ  ާވޭން ާއަނިޔ ގެ ާކުރ  ާގޮތުން ާނަފްސ ނީ ާނޫން. ާއަނިޔ ެއއް ާކުރ  ާގޮތުން ާޖިސްމ ނީ ހަމައެކަނި

ްއތަކެއްާހިމެނޭނެ.ާއަދިާމ ލީާޮގތުންާމީހަކަށްާލިބެންޖެހޭާއެހެންވީމ ،ާއަނިޔ ގެާތެރޭަގއިާހިމެނިގެންވ ނެާއެަތއްާކަންތަ

ާހުރިހ ާ ާިމ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަޫބލުކުރަން. ާއަިނޔ ކަމަށް ާވެްސ ާހިފެހެއްުޓމަކީ ާނުދީ ޢިނ ޔަތްތައް

ވ ފައިާއޮންަނާއަަލއިހިާވަަސއްލަމްާހަދީޘްާކުރައްهللاާކަންތައްތަެކއްާމިހެންާހިނގަމުންާމިދަނީާކީރިތިާރަސޫލުާސައްލަ

ނޑުމެންާރިޢ ޔަތްނުކުރ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ  ."خٍركى خٍركى ألىهو، ًأنا خٍركى ألىهً" މިާހަދީޘްގެާމައްޗަށްާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރެއިންާއެްނމެާހެޔޮާމީހަކަށްވުމަށްޓަކައިާެއމީހެއްގެާއަނބިދަރިންނ އިާއަުހލުވެރިންނަށްާހެޔޮވުމަީކާ

ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާެތރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނުހިނގ  ާމަގަށް ާމި ާނުހިނގ  ާިމކަންތައް އަނިޔ ަތްއާާގެވެށި.

ާއިސްލ ީމާ ާދެވެންވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާސަަބބެއް ާދިޔުމުގެ އިތުރުވަމުން

ާއެ ާިދުޔން.ާނުވަތަ ާކުޑަވަމުން ާއެކަމުެގާހޭލުންތެރިކަން ާުނވަތަ ާސަމ ލުކަްނާތަރުބީއްޔަތު ާދޭ ާައޅުަގނޑުމެން ކަމ މެދު

ނޑުާހިމަނ ލަންާބޭނުންވޭާފެމެލީާޕްރޮޓެކްޝަންާއޮތޯރިީޓެގާ ނެތިގެންާދިޔުން.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލުގެާތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާއެމީހުންގެ ާއެީއވެސް ާކުުރން ާހޭލުންތެރިކަން ާގޮތުން ާެބހޭ ާޒިންމ ތަކ  ާވ ޖިބުތަކ އި ާއ ިއލީ ާތެޭރގައި ާމަސްއޫލިއްޔަުތގެ

ާމަގަްށާ ާމި ާމިކަންތައް ާމިފަދައިން ާއ ެދ،ާހަމަ ާކަމެއް. ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިމެނުމަކީ ާކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ާއ ދެ،ާ ާއެބައޮތް. ާެވސް ާއުސޫލެއް ާމިކަންކުރެވޭނެ ާފުޅ ކޮށް ާމިއަށްވުރެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގެންދިޔުމަށްޓަކ 

ާިއސް ާތެރޭަގއި ާނިޒ މުގެ ާތައުލީމީ ާބައިތައްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމި ާއަދި ާެއބަޖެހޭ. ާހަރުދަނ ކުރަން ާތަރުބީއްޔަތު ލ މީ

ޤައުމީާމަންހަޖުާއިޞްލ ޙުކުެރވެމުންދ އިރުާއިތުުރކުރަންާެވސްާއެބަޖެހޭ.ާމިާހުރިހ ާއަނިޔ ތަކެއްާވެްސާއަދިާނޭެދޭވާ

ާއޮ ާތެޭރަގއި ނޑުމެްނގެ ނުޑާޤަބޫލުުކރަނީ.ާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާހިނގަުމންދ ކަމަށް ާެވސް ާކަމެއް ާދީނުަގއިާހުރިހ  ންނަންޖެހޭ

ާމިންވަރ އިާ ާއިޙުިތރ މްކުރަންޖެހޭ ާއަެނއްބަަޔކަށް ާެއއްބަޔަކު ާއުސޫލުތަކ އި ާއޮންަނާމުޢ މަލ ތުގެ ނޑަެއޅިފައި ާކަ މިކަން

ާއަޅ ލ ާ ާދަރިންނަށް ާމިންވަރ އި ާރައްކ ތެިރވ ންޖެހޭ ާޙައްޤުަތކަށް ާފިރިންގެ ާމިންވަރ އި ާހެޔޮކޮށްހިތަންޖެހޭ އަނބިންނަށް

ާލިބިފައިާއެހީތެރިކަން ާހޭލުންތެރިކަން ާެއކަމުގެ ާނެތީމަ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާޙަޤީީޤ ާމިކަންކަމުގެ ާމިންވަރ ިއ ދޭންޖެހޭ

ާއެހެންވީމ  ާައޅުަގނުޑާ، ނެތީމަ. ާތެރެއަށް ާބައިގެ ާމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ާބިލުގެ ާމި ާގެންދިޔުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް މިކަން

ާހިމެނުމަކީާ ާްޕރޮގުރ މްތަކެްއ ާޚ އްަޞ ާއިތުރުކުރުުމގެ ާހޭލުންތެރިކަން ާއެީއ ާއިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް. ާމިބައި ހުށަހަޅަން
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ާކަމުގަ ާމަސްއޫިލއްޔަެތއް ާއޮތޯރިޓީގެ ާޕްރޮޓެކްޝަން ާފެމިލީ ާބިލުެގާވެސް ާމި ާއެފަދައިން ާހަމަ ާއަދި ާހިމެނުމަށް. އި

ާޙައްޤުތަކުެގާ ާއ އިލީ ާހިމަނ  ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއ އިލީ ާތެރެއަށް ާމަންހަޖުގެ ާޤައުމީ ާަތއުލީމުގެ ާރ އްޖޭގެ ބޭރުންާނަމަވެސް

ާނި ާތަޢުލީމީ ާއ ދެ، ާމަސަްއކަތްތައް ާހަުރދަނ ކުރުމުގެ ާބިްނގ  ާތަރުބިއްޔަުތގެ ާއިސްލ ީމ ާގެނެްސ ޒ ުމެގާވ ހަކަތަްއ

ނޑަްށާާެގވެށިާތެރެއިންާކުރުމަކީާވެސްާ ާދ އިރ ެއއްަގއިާކުެރވިދ ނެާަކމެއްާކަމަށްާއަުޅގަ އަނިޔ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކ ާފުޅ 

ާއަވަހަށްާ ާބިލު ާމި ާދަންނަަވން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ފެންނ ތީވެ

ާއަ ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާހުށަހެޅިގެންާޤ ނޫނަކަށްވުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ާއިތުރަށް ިދވެސް

ާޢިްއޒަތްެތިރާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާވ ީތވެ ާކަމުގައި ާއެދޭކަމެްއ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔުަމކީ ފ ސްވެގެން

ާޝުކުރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލަން. ާވ ަހކަކޮޅު ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާރައްދުކުރަމުން ާތަހުނިޔ  އްޔ .ާމެންބަރަށް

ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަާ

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއީއާާެގވެށިޝުކުރިއްޔ  ާގޮުތަގއި ާެވްސާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލު ާބެހޭ ާހުްއޓުވުމ  އަނިޔ 

ާބަލަިއގަ ާދެކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮްށލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާބިލެއް. ާމުހިއްމު ންނަން

ާެއްއާ ާވިސްނުން. ާދެ ާދެކޭ ާކަމުަގއި ާގޮތް ާއޮންނަންވީ ާކަްނ ާައޑުިއިވއްޖެ ނޑަށް ާައޅުގަ ާތަޅުުމގަިއ ާމި ާކަމަކީ އެއް

ާއަ ާެއކަުކާއެއީ ާގުޅުުމގައި ާއޮންނަ ާތެރޭގައި ާދެމަފިރިންގެ ާކަމަށްާވިސްނުމަކީ ާމީހ  ާޖައްސައިދޭންޖެހޭ ާހިތްހަމަ ނެކަކު

ާއަނެކަުކާ ާެއކަކު ާދެމީހުންާވެސް ާއަޑުިއވުނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާެއްއޮގތް.ާއަނެްއގޮތް ާއެއީ ާބެލުން ހަމައެކަނި

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވުނީ.ާމިާބިލުންާމިާއެޑްރެްސކުރަނީ އެތަނުންާާހިތްހަމަޖައްސައިދޭންާޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެާތަފ ތުާއަުޅގަ

ާއަެނކަުކާ ާއެަކކު ާވެސް ާތެޭރަގިއ ާގުޅުެމއްގެ ާކޮންމެ ާގޮތްހެން. ާދެންެނވި ާއަޅުަގނޑު ާފަހުން ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާބިލަކީާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. ާޖެހޭނެ ާބ ރުއަޅަން ާހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ާއަނެކަކު ާއެކަކު ާވެސް ދެމީހުން

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާސަޤ ފަތ އި ާއިންސ ީނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތް ާުގޅިފައި ާވެސް ާއ ދަކ ދަތަކ  ގެ

ާވެްސާ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެން ާބިނ ކުރުމަށް ާުމޖުތަމަޢުއެއް ާތަހުޒީބީ ާއަދި ޙައްޤުތަކ އި

ާތަފ ސް ާރ އްޖޭގެ ާހުރި. ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާތަފ ސްހިސ ބު ާބައެްއ ާބިލެއް. ނަޑއަަޅއިދޭ ާބަލައިލ ިއުރާކަ ހިސ ބުތަކަށް

ާޒ ތުގެާމައްސަތަުކގައިާ% ާމި ާފެނޭ ާއެބަ ާލިބިފައިާ%9ާ:އަޅުަގނޑަށް ާއަންހެނުންނަށްާމީގެާއަނިޔ  35ާިމފެންނަނީ

ާހަމައެަކިނާ ާކީްއވެގެންހޭ ާވ ހަކަދެއްެކވި ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާމިތ ނގަިއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާފިރިހެނުން. މިއުޅެނީ

ާމީަގއި ާވ ހަަކ ާތަފ ްސާާއަންހެނުންގެ ާޙަޤީޤަތެއް ާއެަބއޮތް ާތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ދެއްކެނީ.

ާކަންކަމަްށާ ާމުހިއްމު ާަބއެއް ާދެންހުރި ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެބަފެނޭ. ާޙަޤީޤަތެއް ާއެ ާނުހަދ  ާދޮެގއް ހިސ ބެއް

ާ ާތަފ ތު ާާ;ބަލައިލ އިރު ާތަފ ތު ާއަނިޔ ގެ ާނުވަތަ ާާ;އެިބއުސްެގ ާއޭގެތެެރއިްނާަވއްތަރެްއ ފ ހަަގކޮށްލ އިރު
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ާއެންމެާގިނަީއ.ާާ;422އިނ4227ާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާމިާ އަކ އިާހިސ ބަށްާޖިންސީާގޯނ ގެާކޭސްތައް

ާބަލ ލ އިރުާ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާގިނައީ. ާއެންމެ ާކަންކަްނ ާއެބިުއސްގެ ާފިޒިކަލް ާޖިސްމ ނީ ާޖެހިގެން އެއ 

ާމުޖުތަމަޢުގެ ާކަމަީކ.ާާއަޅުަގނޑުމެން ާކަެމއް ާފ ހަގަކުރެޭވ ާމަްއސަލަެއއްގޮތަްށ ާސީިރއަސް ާވަރަށް ާހަމަ ތެރޭގަިއ

ާކޮމިީޓއެްއާ ާޚ އްޞަ ާިމކަމަށް ާއަދި ާބަލަިއގަނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިބިލު ާމިހުށަހަޅަނީ ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާމި ާގޮތަކަށް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލުާމިބިލު ާކޮމިޓީައކަށް ާޚ އްޞަ ކަމަށް

ާދިރ ސ ކުރަންާހަވ ލުކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

އަނިޔ ާހުއްުޓވުުމގެާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވީތީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާގެވެށިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާއަްށާމެ ާއެކަމަނ  ާބައްޓަންުކރުމުގައި ާމިބިލު ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ންބަރު

ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާވެސް ާމައުމޫނަށް ާދުންޔ  ާރަީއސ  ާގޮފީގެ ާއަންހެން ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ އެހީތެރިވެދެްއވި

ާ ާެވސް ާމ ީޒގައި ާދިގު ާހުއްުޓވުާގެވެށިމިރ އްޖޭގެ ާމިކަމުެގާއަނިޔ  ާވެަފއި. ާމައްަސލައަކަށް ާއުނދަގޫ ާދަތި ަމށްވަނީ

އެންމެބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީާމިަކންކަންާކުރަމުންދަނީާދިރިއުޅޭާމ ހައުލުގެާތެރޭގައިާއެހެންާމީހުންނަށްާއެކަންާފަސޭހަާ

ާ ާއ ދެ، ާކަމަށްވ ތީ. ާސިއްރުގޮެތްއގައި ާފަދަ ާނުގަނެވޭ ާއަތުލ  ާބެހޭގޮތުންާެގވެށިއިން ާބިލ  ވ ހަކަދެއްެކިވާާއަނިޔ ގެ

ާއޮތްާ ާތައްޔ ުރކުރެވިަފއި ާއަންހެނުންނަށްޓަކ  ާހަމައެކަނި ާިމއީ ާކަހަލަ ާހީފުުޅެވވަަޑއިގަންަނވ  ާބޭފުޅުންނަށް ބައެއް

ާމިބިލުާ ާނޫން. ާއަންހެނުންނަކަށް ާހަމަެއކަނި ާވަނީއަކީ ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ާމިބިލު ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ބިލެކޭ.

ާލިބިޭދ.ާއަންހެނުންނ ާ، ފިރިހެނުންނ އި ާއެބަ ާޙިމ ޔަތްތެރިކަން ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމިބިލުން ާވެްސ ާކުޑަކުދީންނަށް ާއަދި އި

ާ ާހަމަާާެގވެށިއ ދެ، ާދިމ ވޭ. ާގޮތްތައް ާއުނދަޫގ ާދަތި ާވަރަށް ާވެސް ާތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ާމަްއސަލަތައް އަނިޔ ގެ

ބިތުުކރުމުގަިއވެސްާދަތިާއުނދަޫގާއެފަދައިންާއެފަދަާމައްސަލަަތްއާޝަރީޢަތަށްާހުށަހެޅުމުންާޝަރީޢަތުންާއެކަންާސ 

ާނޫންާ ާބޮުޑ ާފ ޅުކަން ާމީހުންނަށް ާއެީއ ާދެންނެވިހެން ާކުރިްނވެސް ާދިމ ވަނީ ާމި ާެއކަންކަްނ ާދިމ ވޭ. ގޮތްތަެކއް

ގޮތެްއގައިާއެކަންކަންާކުެރވެުމންދ ތީ.ާބައެއްާޙ ލަތެއްަގއިާޮކޓަރީގެާތެރޭަގއިާއަނެއްަބއިާޙ ލަތެއްަގއިާގޭާގައިާމީހުންާ

ާވަގު ާމީގެތެރޭަގިއާނޫޅޭ ާެވސް ާމައްސަަލތަކަކީ ާހިނގ  ާދެމެދުގައި ާދެމަފިރިންެގ ާއުޅޭ ާއިނދެގެން ާއ ެދ، ުތަވގުތުަގއި.

ނޑުމެންނަށްާމިާއައިސްަފިއާހުންނަާމައްސަލަތަކެއް.ާ ހަމަާގިނަާއަދަދަކަށްާމިާފ ހަަގކުރެވުނުާގިނަާއަދަަދކަށްާައުޅގަ

ާއަނބިމީ ާއަންނަނީ ާގިނަފަހަރަށް ާއަށް ާއަނބިމީހ  ާވ ހަަކާއެ ާއަނިޔ ގެ ާމިކުރ  ާއަނިޔ ކޮށްގެން. ާފިރިމީހ  ާައށް ހ 

ާވެްސާ ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާއެަބހުރި. ާކޮށްފައި ާގޯނ ތައް ާނުރައްކ ތެރި ާޖިންސީ ާކަހަލަ ާލަދުގަންނަވ  ާވެސް ދަންނަވަން

ާކަމަށްވަތީ ާމަސަްއކަތްކުިރާމީހެއް ާވަންދެން ާދުވަސްަތކެއް ާގިނަ ާދ އިރ ގައި ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާދ އިރ ގައި މިފަދަާާޝަރުޢީ

ާމައްސަލަތައްާވަރަށްާގިނައިންާފެނިފައިާއެބަހުރި.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިޮއީތާ ާއައިސް ާވެސް ާވަުގތު ާހުސްވަގުތުޮކޅުގެ ާހަމަވެއްޖެ.ާއަިދާމިހ ރު ާމެންބަރު.ާވަގުތު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާފަށ ނީ ާަޖލްސ  ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ3ާެޖެހިފައި ާއަޅުަގނުޑ ާގަިޑއަށްާޖަހ އިރު. ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްެތރި ދެން

ާނުފެށިާ ާގަޑިއަށް ނޑ ުލމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާމިހެން ާައޅުަގނޑުމެން ާމިފަހަކަށްައއިސް ވަަޑއިގެންެނވުމަށް.

ާއ ދެ،ާ ާބިލު ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާމި ާމިހ ރުވެސް ާހަމަ ާގެންދ ނީ ާކުރިއަށް ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު އަނިޔ ާާގެވެށިދ ތީ.

 މިނެޓްގެާހުސްަވގުތުކޮެޅއްާއަުރަވން.52ާހުއްޓުވުމުގެާބިުލގެާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިހ ހިސ ބުންާ

ާ

 ]އަށ22ާާް>35އިނ52ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަުތާ ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިފަށަނީ. ާގެންދަން ާކުިރއަްށ ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު .`

ާމިއަރުވަނީާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބު.ާާ

ާ

 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ ާޢިއްޒަތްެތިރާާެގވެށިރައީސް. ާމި ާނަމުގައި ާބިލުގެ ާހުއްޓުވުުމގެ ައނިޔ 

ާއ ދަމަްށާ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްޫދ ާދެްއވިކަމަށްޓަކ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލު ާމި މަޖިލީހަށް

ނީާމިއީާވަރަށްާމުހިއްމުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކީާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވާ 

ާވެްސާ ާުހށަހަޅުއްވ ެދއްވަމުން ާބިލު ާމި ާއެކަމަނ  ާެއބަހުރި. ާސަބަބުތަެކއް ާއެަތއް ާމުހިއްމުވ  ާމިހ  ާބިލު ާމި ބިލެކޭ.

ާ ާއުމުރުން 37ާާވިދ ޅުވި 67ާާއަހަރ އި ާޮކންމެ ާދެމެދުގައި 5ާާއަހަރ  ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ އަންހެނަީކ3ާާއަންހެން

ާއަިނޔ  ާާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާއިނގޭ ާައޅުަގނޑަށް ާމީހެއްކަން. ާލިބިފައިވ  ާމިީއާާެގވެށިެއްއ ާބިލު ާހުއްޓުވުމުގެ އަިނޔ 

ާވ ހަަކާ ާއަންހެނުންެގ ާީމގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫންކަން. ާބިލެްއ ާކުެރވިފަިއވ  ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންނަށް ހަމައެކަނި

ާފިރިހެާ ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަކެްއ ާދެކެވޭ. ާއެބަ ާބޮޑަށް ާގިަނއިން ާކަމެއްާތަންކޮޅެއް ާމިކަހަލަ ާބޭފުޅުންނަށް ން

ާއެކަމުންާ ާނޫނީ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަްތ ާރައްކ ތެރިވުމަށް ާމިކަމުން ާފަސޭހަ ާތަންކޮޅެއް ާއެބޭފުޅުންނަށް ދިމ ވެއްޖެްއޔ މު

ާމިކަމުންާ ާކުދިންނަށް ާއަންހެން ާނޫނީ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާއެހެންނަމަވެސް ާުކރުމަށް. ާމަސައްކަތް ސަލ މަތްވުމަށް

ާއުނދަގޫާސަލ މަތް ާވަރަށް ާއަދި ާކުޑަ ާވަރަށް ާފުރުޞަތު ާޮއންނަ ާރައްކ ތެިރވުމަށް ާިމއޮންނަނީ.ާާ،ވެ ާގޮތްތަކަކަށް ދަތި

ާރައްޔަުތްނާ ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާރ އްޖޭގެ ާއޮންނަގޮތުން ާއ ދަކ ދަ ާރ އްޖޭގެ ާެއބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާނުނީ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކ  ާތަޢުލީމު ާމަތީ ާމިއަންނަންާާޚ އްޞަކޮށް ާހޯދުމަށްޓަކ  ާޚިދުމަތްތަކެއް ާރަނގަޅު ސިއްޙީގޮތުން
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ާދިރިއުޅެންމިޖެހެނީާ ާމި ާގިނަފަހަރު ާައއިސް ާމ ލެއަށް. ާޫދކޮށްލ ފަިއ ާއ އިލ  ާގެ ާއަދި ާއަތޮޅު ާއެމީހުންގެ މިޖެހެނީ

ްއގެާގޭަގއި.ާމިހެްނާކޮންމެވެސްާދަންނަާގ ްތާރަްއޓެއްސެްއގެާޭގގައިާނޫނީާއ އިލ ާއެްއާކޮންމެވެްސާގ ތްާތިމ ެގާބައެ

ާއެަބާ ާަބއެއްފަހަރު ާއ އިލ ެތރޭގައި ާއެ ާވެސް ާކުދިންނަށް ާފިރިހެން ާއަދި ާވެސް ާކުދިންނަށް ާއަންހެން ާއެ އުޅޭއިރު

އަިނޔ ތަކ ާުކރިމަތިލ ންާއެބަޖެހޭ.ާމިކަންތައްާއަޅުަގނޑުމެންގެާތެޭރގައިާމ ބޮޑަށްާނުދެކެވިާއޮަތކަްސާާގެވެށިމިކަހަލަާ

ާޙަޤީޤަ ާމިކަމުެގ ާއިްނާމިއީ ާެގ ާެއ ާކުއްޖަުކ ާެއ ާދައްަކއިފިކަމުަގިއވ ނަމަ ާވ ހަަކ ާއެ ާގޭަގއި ާއެ ާެއުކއްޖަކު ތް.

ނެރެލ ނެކަމުގެާބިރުާއެާކުއްަޖކަށްާއޮޭވ.ާއެުކއްޖަކުާދެންާޮގސްާވަންނ ނެތަނެއްާއެުކއްޖަަކށްާނޯވޭާނޫނީާއެމީހަކަްށާ

ާމަިއންބަފައިން ާުކއްޖެްއގެ ާއެ ާކުއްޖަކު ާެއ ާނޭނގޭ. ާއެމީހަކަށް ާޭއެގާާނޯވޭ. ާދައްކައިިފއްޔ މުން ާވ ހަަކ ާއެ ކައިރީ

ާތިބޭއިުރާ ާިކޔަވަްނ ާޮގއްސަ ާްސކޫލަށް ާބިރުގަނޭ. ާ ާއެމީުހން ާބިުރގަނޭ. ާއެކުދިން ާދޭތެރޭ ާނަތީޖ ތަކ  ނުކުންނ ނެ

ާއެކަހަލަާވ ހަަކއެއްާަދއްަކއިފިްއޔ މުާއެކަމުންާނިކުންނ ނެާނަތީޖ އ ާދޭތެރޭާއެކުދިންާހ ސްވެާކަންބޮޑުވުން...

ާ

ާގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަާާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާވުޒ ރ ަތކަށްާ އ ދެ، ާއެކި ާދ އިރ ތަކަށް ާެއކި ާރ އްޖޭގެ ާލިބިފައިވ ގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާައޅުގަ ާއ ދެ، ޝުކުިރއްޔ .

%ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާބަލ އިރު ާމައްސަލަތަކަްށ ާއަންހެނ9ާާް:ހުށަހެޅިފައިވ  ާނުވަތަ ާއަްނހެނުން ާހުށަހެޅިފަިއވަނީ މި

ާކޮށްާ ާއަނިޔ ެއއް ާކުިދންނަށް ާެއ ާގުޭޅގޮތުން ާކޮްށގެްނާކުދިންނ  ާގޯނ ެއއް ާކޮންެމވެސްކަަހލަ ާކުދިންނަށް ާއެ ގެން

މީހުންނަށްާމިާއަނިޔ ާލިބިފައިވަނީާއ އިލ ގެާމީހެްއެގ5ާާ:މައްސަލަތައްާހުށަހެޅިފައިާމިވަނީ.ާއޭގެތެރެއިންާވެސްާ%

ާމީހެ ާގޭަގިއާއުޅޭ ާފަރ ތުންާނުވަތަ ާމީހެއްގެ ާރައްޓެއްސެއްެގާފަރ ތުންާނޫނީާގ ތްތިމ ގެ ާފަރ ތުންާފަރ ތުންާނޫނީ އްގެ

ާޢ އްުމކޮށްާ ާއެބައެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން.ާއެހެންީވމ ،ާމިކަމުން ާުއޭޅާމީހެއްގެ ާައއިސް ާެގއަށް ާއެ ނުވަތަ

ާއެހެންކަމުންާ ާނޫންކަން. ާތަނެއް ާރައްކ ތެރި ާދިރިއުޅުމަށް ާބޭފުޅުން ާއަންހެން ާނޫނީ ާކުދިން ާގޭގެައކީ ދިރިއުޅެމުންމިދ 

ނޑުމެން ޔަޤީންކޮށްދޭންާއެބަޖެހޭާއެާގެ،ާޢ އްމުކޮށްާދިރިއުޅޭާމިާގޭގެާައީކާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާާމިާބިލުންާއަޅުގަ

ާރައްކ ތެިރާތަނަަކްށާ ާެވސް ާކުދިންނަށް ާފިރިހެން ާއަދި ާކުދިންނަށް ާއަންހެން ާކުދިންނަށް،ާޚ އްޞަކޮށް ާއަންހެން އަދި

ާހޯދަދޭން ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާޔަޤީންަކން ާއެ ާކޮމިީޓާާވ ންޖެހޭނެކަމުގެ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ އެބަޖެހޭ.

ކުދިންނަކީާޗައިލްޑްާއެިބއުސްާނޫީނ64ާާސްޓޭކްަގއިާމިކަންތައްތައްާބަލ ާއެކަންާކުރ ނެކަމަށް.ާއަދިާމީގެއިތުރަށްާ%
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ާގޮްތގޮތުްނާ ާއެކި ާގޮތްގޮތުން، ާއެހެން ާނަމަވެސް ާއެއް ާގޯނ  ާޖިންސީ ާއެއް ާގޯނ  ާކޮންމެވެސްކަަހލަ ކުޑަކުދިންނަށް

ނޑުާއަ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތައް. ާރިޕޯޓުކުރެވޭ ާއަދި ާމިއީ ާމައްސަލަތައް. ާހުށަހެޅޭ ާގޯނ ކޮްށގެްނ ނިޔ ކޮްށގެން

ާުނކުރެޭވާ ާރިޕޯޓު ާއެބަހުރޭ.ާމިކަންަތްއތައް،ާމި ާވަރަށްގިަނާމަްއސަލަތައް ާރިޕޯުޓާނުކުރެވޭނެ ާއަދި ޤަބުލުކުރ ގޮތުަގއި

ާރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ާއެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާތެރެއިންާާމައްސަލަތައް ާބިލުގެ ާމި ާއެބަެޖހޭ ާތަނަަވސްކުެރވެން ގޮތްަތކެއް

ނަމަވެސް.ާމިސ ލަކަށްާމިާގިނަާކުދިންނަކީާސްކޫލްތަކުަގއިާަތޢުލީމުާހ ސިލުކުރަމުންދ ާކުދިން.ާމިާކުދިންާސްކޫލަށްާ

ާކުދި ާމި ާސްކޫލެްއަގއި ާހުރިހ  ާހިއެއްނުޭވ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާވެސް ާްސކޫލްަތކުަގއި ާމި ާއުޭޅއިރު ާމިކަހަލަާގޮއްަސ ން،

ާސްކޫލެްއގަިއާއުޅޭހެން.ާ ާހުިރހ  ާބޭފުޅުން ާކައުންސިިލންގާދެޭވވަުރގެ ާކަންަތއްތަކަށް ާދިމ ވ  ކަންތައްތަްއ،ާގޭތެރޭަގއި

ނޫޅެންޏ މުާސްކޫލްތަކުގައިާކުިދންނަށްާކައުންސިލިންގާދެވޭނެގޮތަކަށްާސްކޫލްތަުކގެާތަޢުލީމީާނިޒ މުާބައްޓަންކުރުމަކީާ

ާސްކޫލެއްަގިއާމުހިއްމުކަމެއް.ާއެހެ ާކޮންމެ ާބޭފުޅަކު ާކައުންސިލިންގާދެވޭނެ ާއެާސްކޫލްތަކުގެ ާބިލުން ާމި ންނޫނިއްޔ މު

ާވ ންޖެހޭނެ،ާ ާަކުއންސިލަރުން ާދެކެން.ާސްކޫލްތަުކގެ ާައޅުަގނޑު ާމުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއި ާވެސް ާލ ޒިމުކުރުމަކީ ހުރުމަށް

ާކުދިން ާމި ާވ ންޖެހޭނެ ާަކއުްނސިލަރުން ާޢައްޔަނުކުރ  ާަބޔަކަށް.ާމިކަމަށް ާއިތުބ ރުކުރެވޭ ާކުދިންަނށް ާއޮންނަ ާގުޅުން ނ 

ާދުވ ުލާ ާކުދިން ާއެ ާްސޫކލުގަިއ، ާއެ ާަކއިރީ ާމީހެއް ާއެ ާައއިްސ ާވ ހަކަެއއް ާމިކަހަލަ ާދިމ ވ  ާގޭތެރޭަގއި ާކުދިން މި

އްަކިއގެންާެއާހޭދަކުރ ާސްކޫލުގައިާތިބޭާމީހުންނ ާޙިއްސ ާކުރެވޭެނގޮތަކަށްާއެާއެންަވޔަރަމަންޓުާއެާކުދިްނނ ާވ ހަކަދަ

ެއާފްރެންޑްޝިޕ ާއެކީާއެކަންަތއްާކުެރވިާއެކުިދންނަށްާއިތުބ ރުކުރެވޭެނކަމުގެާޔަޤީންކަންާެއކުދިންނަށްާ، ރައްޓެހިކަމ 

ާމެދުވެރިކޮށް،ާ ާސްކޫލް ާައދި ާކުރ ނީ. ާޙިއްސ  ާއެީމހުންނ އި ާވ ހަކަަތއް ާއެ ާކުދިން ާެއ ާއެއިރުން އޮންނަންޖެހޭނެ.

ފުެޅއްާއެާމައްސަަލއެއްާކަމ ބެހޭާވުޒ ރ ަތކަށްާހުށަހަޅ ގެންާމިކަހަލަާމައްސަލަތައްާބަލަިއާބޭފުޅެއްާމެދުވެރިކޮށްާއެާބޭ

ނޑުެމންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާ ާއަުޅގަ ދިރ ސ ކޮށްާހުއްޓުވުމަކީާމުހިްއމުކަމެއްކަމުަގއިާއަުޅަގނޑުާެދކެން.ާއ ދެ،ާއަދި

ާދިމ ވެގެންދ  ާކަމެއް ާދިމ ވެގެްނ،ާމިކަހަލަ ާކަމެއް ާލިބޭގޮތަށް.ާޢ އްމުކޮށް ާވެސް ާޚިދުމަތް ާލޯޔަރުންގެ ާމިއޮންނަނީ އިރު

ާއެްނެމާ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރޭ. ާމަސައްކަްތ ާަވރަކަށް ާކޮންެމވެސް ާސިސްޓަމެއް ާެއއިޑް ާލީގަްލ ރ އްޖޭަގއި

ާވެސްާ ާެއކަންތައް ާމުސްތަޤުަބލުގައި ާއުއްމީދުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާއޮންނަނީ. ާއެކަްނތައްތައް ާނޫން އެކަށޭނަގޮަތކަށް

ާމައްސަަލާރަނ ާއަންހެނަކު ާނޫނީ ާކުއްަޖކު ާއެ ާސަބަބުން ާކުރުުމގެ ާއަނިޔ ެއއް ާިމކަހަލަ ާޢ އްމުކޮށް ގަޅުެވގެން

ޖައްސަިއގެންާކޯޓަށްާނޫނީާއެހެންާފަރ ތަކަށްާހުށަހެޅުނީމ ާއެާމައްސަލައެއްާދިފ ޢުގައިާއެާފިރިހެނަކަށްާއެކަންާކުރިާ

ާޢ އް ާއެހެންނަމަވެސް ާލޯޔަރެއް. ާލިބޭ ާއެބަ ާނޫީނާމީހަކަށް ާކުއްޖަކަށް، ާނޫނީ ާއަންހެނަކަށް، ާުއޅޭ ާގޭަގއި މުކޮްށ

އަދިވެސްާއެހެންާމީހަކަށްާމިާލޯޔަރެއްާހަޔަރކުރުމުގެާޤ ބިުލކަމެއްާނުހުރޭ.ާޭއަގއިާހުރޭާެއކިާސަބަބުތައް.ާަފއިސ ެގާ

ާއަޅުަގނ ާއެހެްނވީމ ، ާއެަބއުޅޭ. ާދަިތތަކެއް ާއުޅުމުގެ ާހޯދ  ާލޯޔަރެއް ާއެަބއުޅޭ. ާދަތިތަކެއް ާފެންނަނީާގޮތުން ޑަށް

ާނޫނީާ ާލުއިގޮތަކަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެކަހަލަ ާއިްސކަންދީގެން ާމިކަމަށް ާވެސް ާޯލޔަރުން ާވެސް ާތެރޭގައި މުޖުތަމަޢު

ާމިކަހަލަާ ާނަމަވެސް ާސ ބަހަށް ާހިލޭ ާމައްސަލަތަުކގައި ާއެކަހަަލ ާވެސް ާފަރ ތުން ާއެޯސސިއޭޝަުނެގ ލޯޔަރސް
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ާމުޖު ާބައެއް ާަވކ ލ ތުކުެރވޭނެ ާދެކެން.ާމައްސަލަތަކުަގއި ާައޅުަގނޑު ާމުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ާތިބުމަކީ ތަމަޢުގަިއ

ާވަރަށްގިަނާ ާޕ ީޓގެ ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޭބނުންވޭ. ާަދއްކަން ާވ ހަކަ ާއިތުރު ާބެހޭގޮތުްނ ާިމއ އި އަޅުަގނޑު

ާޝުކުރިއް ާވަރަށްބޮޑަށް ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެދިފައިވ ތީވެ ާމިކަމަށް ާިޢއްޒަތްެތިރާމެންބަރުން ޔ 

ާރައީސް.

ާ

 ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދިެވިހާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާގޮ ާދިގުހެދުމުން ާހެދުމުން، ާއެޅި ާބޯވަޅު ާލިބ ހަށް، ނިޑކި ާކަ ނޑިކިން ާކަ ާޓޮޕަށްާއަންހެނުން ާޖިންސ އި ާމިއަދުގެ ސް

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާހެޔޮވިކަމުަގއިިވޔަސް ާފޭރ ން ާފެންނަ ާބޭރަްށ ާއެބައިމީހުންގެ ާޖިންސުއްލަޠީުފން ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާތެރޭަގިއާ ާގްލޯބަލަިއޒޭޝަނ ިއާެއކްސްޓްރީމިޒަމް ާަޒމ ނުގެ ާމި ާދަނީ ާވޭންަތއް ާކުރ  ާއެތެެރައށް ާއެމީހުންގެ އަންހެނުން

ާކަ ާސިއްުރާވަރަށްބޮޑަށް ާމުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ާމިއަުދގެ ާއެމީހުންވަނީ ާގޮތުގައި ާބައެއް ާލިބެމުންދ  ާއަނިޔ  ާއޭގެ ޝްފުވެ

ކުރެވިފައޭ.ާއ ެދ،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއ އިލ އެްއަގއިާިވޔަސް،ާޤައުެމއްަގއިާވިަޔސްާއަދިާމުޖުތަމަޢުއެްއަގިއާ

ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްޓަކ  ާއެމްޕަވަރ ާއެތަެނއް ާބ ރުަތްއާވިޔަްސ ާޙައްޤުތަކ އި ާއެތަނެްއ ާއެންމެފުރަތަމަ މެން

ލިއްބައިދޭންޖެހޭާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްާބަޔަކީާއަންހެނުން.ާއެއީާތަރުބިއްޔަތ ިއ،ާތަހުޒީބ އިާތަރައްޤީާއ އިާތަމައްދުްނާ

ނޑުމެ ާައޅުގަ ާވެީށގައި ާދިވެހި ާމިއަދު ާއަިދ ާކިަބއިންކަމުަގއިވ ީތ، ާއަންހެނުންގެ ާއަންނަނީ ާބަލ ލ އިުރާފެށިގެން ން

ާމަދުކުރުމަށްޓަކައިާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާރޭޓު ާކުށްކުރ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާގިނަވެފައި. ާއިންތިހ ައށް ާމިވަނީ ކުށްކުރުން

ާމިވަނީާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރު ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާމި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުތައް އެތަކެއް

ގޮްއސަ.ާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަީކ،ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާމިއަުދާާއެކަންކަންާއަތްާނުފޯރ ާހިސ ބަށް

ާ ާވަުމންދ  ާމި ާފުރަގަހުަގއި ާއެބަާާގެވެށިާފަރުދ ގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާގޮތްތަކ އި ާހޯދޭނެ ާޙައްލެއް ާެއަކމަށް އަނިޔ ަތކަށް

ާ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާކުރަންެޖހޭ. ާމަަސއްކަތް ާމީެގާާށިެގވެގަދައަޅ  ާވެސް ާބިލަކީ ާހުއްުޓވުމުގެ އަިނޔ 

ާލޯބިވިަޔްސާ ާުއޅޭ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާައއިްސގެްނާނޫނިއްޔ  ާކަންތަެކއް ާއެތައް ާކަންތަްއ.ާމީގެ ާއެއް ފެށުމުގެ

ާތަޅ ާ ާިވޔަސް ާއުޅުންކަމުގައި ާއިނދެގެން ާމީހުންނ އި ާޖެހޭނެކަމ އި، ާސަލ މަތްވ ން ާކިބައިްނ ާމީހުންގެ އަނިޔ ކުރ 

ާއަންގައިދޭންޖެހޭނެކަންާމ ރ  ާއަށް ާމުޖުތަމަޢު ާއެނގެންޖެހޭ ާސަލ މަތްވ ނެކަން ާކިބައިން ާމީހުންގެ ާހިންގ  މ ރީ

ާގޭތެޭރަގިއާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޙަޤީޤަތެއް. ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލަިއލ ، ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާފުރަގަ ާފަރުދ ގެ ާގޯނ ތައް ާޖިންސީ ާުނވަތަ ާއަންހެނުންގެާއަނިޔ ތައް ާލިބޭ ާއަނިޔ ތައް ާއެ ާލިބަމުންދ އިރު ހުަގއި

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި. ާފެންޑ ތަުކގެ ާކޯޓުގެ ާއ އިލ  ާދަނީ ާފެންނަމުން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ އިޙްސ ސްތައް

ާއިޙްސ  ާއެ ާޝަކުވ ަތކ  ާއެ ާއެބައިމީހުންގެ ާނިޒ މެއް ާނެތް ާއުފެދިފައެްއ ާމުޖުތަމަޢުގެތެރޭގައި ާެވސް ަތްއާދުވަހަކު
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ާގުޅުންހުިރާ ނޑުެމންގެާޖީލުތަކ  ާއަުޅގަ ނޑުާދެޭކޮގތުގަިއާމިާބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެނަށްާދެެނގަންނ ނެާގޮތްތަެކއް.ާއަުޅގަ

ާޖީލުާމިދަނީާ ާމި ާައރައިގަނެ ާކުށްކުރުމަށް ާއެކިއެކި ާމިދަނީާތަފ ތު ާޖީލު ާއެްއާޖީލުާމިއަދުގެ ބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަ ާޖީލެއް ާމ ދަމ ގެ ާހިޔ ވަިހކަމުަގިއާހަލ ކުވަމުން. ާބިލެއްގެ ާއަތަކެއް ާމިފަދަ ާބައްޓަންކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ާެގވެށިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމުޖުތަމަޢުާބައްޓަންކުެރވިގެން.ާައޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއަދިާއަުޅަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާ

ާހިތ މަކު ާސިއްރުގައި ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާއަދި ާރިޕޯޓްކުރެވި ާފަސޭހައިން ާއެމީހުނަްށާއަނިޔ  ާސިއްރުތައް ާމީހުންގެ ރަމުންދ 

ާއެން.ޖީ.އޯސްތަކުްނާ ާމަސަްއކަްތކުރ  ާިމކަމުަގއި ާއަދި ާސަރުކ ރުންނ އި ާދިވެހި ާޤ ނޫނަކަށް ާފަދަ ާގެނެސްދެވޭނެ ބޭރަށް

ާމަސައްކަތްކުަރއްވ ެނކަމަށް.ާައދިާމިާބިލަކީާއިސްލ މީާޝަީރޢަތ އިާއިސްލ މީާތަޙްޒީުބގެާިގއުަގނުޑގެާތެރޭަގއިާީމގެާ

ނޑުާއިލްތިމ ކުރަމުންާ މަތުލަބުތަކަށްާއިތުރުާއ ރޯތ ނ ކަމެއްާލިބިގެންދ ނެާބިލަކަށްާކޮމިޓީާސްޓޭޖްގައިާހެދުމަށްާއަޅުގަ

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢި ާޝުކުރިްއޔ  ާއެންމެހ ާ`. ާވ ހަކަދައްކ  ާމިބިަލށް ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާރައީސް. ްއަޒތްތެރި

ާދިނުމެްއާ ާއަނިޔ  ާޖިސްމ ނީގޮތުން ާހަމައެކަނި ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ތުންާވަރަށްާަތފ ތުާގޮތްގޮތުންާއަނިޔ ެދޭވާނޫނޭާއަންހެނުންނަށްާދެވޭާައނިޔ އަކީ.ާއަންހެނުންނަކީާވަަރށްާގިނަާގޮތްގޮ

ނޑުާހަމަާމިާމޭރުމުންާވ ހަކަދައްކަމުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާރ އްޖޭގެާއަްނހެނުންނަށްާހަމަާގޮވ ލަންާ ބައެއްާެއއީ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާހުއްދަކޮށްފަިއވ ާކަމަކަށްާޙަރ މްކުރުމަށްާވެސްާތިބޭފުهللاާބޭނުންާމ ތްާ ޅުންާގެާއިލ ހީާޤ ނޫނުގައިާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް،ާއެކަމަށްާހުރަސްނ ޅ ށޭ.ާއިލ ީހާޤ ނޫނުގަިއާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާހުއްދަކޮށްފަިއވ ާކަމެްއާ ނުގޮވ ޭށާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަންނަނީ ާޖެހެމުން ާވެސް ާމައްސަލަ ާތެރޭަގއި ާއ އިލ ގެ ާގިނަފަހަރު ާމަސައްކަތްކުމުން ޙަރ މްކުރަން

ނޑުާިމއަދުާވ ހަާ ާކުަޑކޮްށާމިާއަނިޔ އ ާބެޭހގޮތުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދުނިެޔާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ކަދައްކ ލ ނީ

ާމިދަންނަވަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތެއް ާއޮތް ާފެނިފައި ާަހމަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދުނިޔެ ާފަހުން ާދ ދި ާއައިސް މިހ ރަކަށް

ާއިންކ ރެއްާވެސްާނުކުެރވޭނެ.ާދުނިޔެާސ ބިތުކޮށްފައިވަނީ ސައިންިޓފިކަލީާޕްރޫވަންާއެްއެޗްއާާޙަޤީޤަތުގެާކުރިމަތީގައި

ާއޭނ ެގާ ާދިރިހުއްޓ  ާައންހެނ  ާހެދުމަކީ ާއެބޯޝަްނ ާއަންހެނުންގެ ާހެދުމަށް، ާެއބޯޝަން ާމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނުޑ

%ާ ާކުރަމުނ55ާާްޖިސްމުގެ ާމިކަން ާތ ރީޚްގެެތރެއިން ާއައީ ާމިކަންކުރަމުން ާރ އްޖޭގައި ާމި ާކަމެއްކަމަށް. މަރުެވގެންދ 

ނޑިންާބޭރުންާގޮސްާދުނިޔޭގެާބޭރަށްާވެްސާއައީާޤައުމީާފެ ންވަެރއްަގއި.ާެއވަރުންނުެވގެންާޤައުމުންާބޭރުންާއަސްދަ

ާއެންމެފަހުންާ ާޔޫރަޕްަގއި. ާފ ރިސްްޓގަޔ އި ާއަރަބިކަރ ގަޔ އި ާފެށީ ާކެންޕޭން ާމިތިބީ. ާައޅުަގނޑުމެްނ ާހިސ ބުގައި ދ 

ާކޮ ާބޮޑެތި ާކޮންޓޭނ ތަުކގަިއ ާފޮށިފޮށީަގއި ާުނވެގެން ާމިއަުދާއެވަރުން ާގެންނަންފެށީ. ާއ ލ ތްތަްއ ާލޯޑުަގއި ންޓޭނ 

ާޤައުމަުކާ ާމި ާއ ބ ދީއެއް ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާދަރަޖަ ާމިކިޔަނީާސިީޓާކައުންސިލެއްާނުވަތަާސިީޓެއއްގެ އަޅުަގނޑުމެން
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ާރަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި. ާހުރަސްެއޅީ ާގެނައުމަށް ާއ ބ ދި ާކޯްއޗެއްތޯ. ާހުރަސްއެޅީ ާގެަނއުަމށް ާއ ބ ދީއެްއ ާއެ އީސް،ާނެތޭ.

ާވަރަްށާ ާބިނ ނުކުރެވޭނެއޭ. ާވެްސ ާއިޤްތިޞ ދެްއ ާތަެނއްަގއި ާނެތް ާއަބ ީދއެްއ ާޙަީޤޤަތަކީ ާސ ބިތުކޮށްފަިއވ  ދުނިޔެ

ާމަދުކުރަންާ ާއ ބ ދި ާއެމީހުންގެ ާޤައުމުތަކުަގއި ާބޮޑެތި ާއ ބ ދީ ާދުނިޔޭގެ ާވިސްނުަމކުން ާފަގީރު ކުރީަގއި

ާގިނައޭ ާމ  ާއ ބ ދީ ާކި ާއެމީހުން ާއ ބ ީދާވ ހަކަދެްއކިއިުރގައި ާކިޔަނީ ާއެ ާމިއަދު ާއެކަމަކު، ާކޮންްޓރޯލްކުރަންޖެހޭނެއޭ. .

ާތަރައްޤީެވްސާ ާނެތީމ  ާލިބިފަިއ ާވޮލިއުމެްއ ާުފދޭވަރެްއގެ ާއ ބ ދީގޮތުން ާއ ބ ދީގޮތުން، ާސަބަބަކީ ގިނަކުރަންިވއްޔޭ.

ާ ާމި ާލަންކ ގަިއ ާކަސަބް ާމޮރޮކޯގެ ާއަުޑއެހިން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެރިޔަަކްށާނުވެވޭނެީތވެ. ޤައުމުގައި

ާކޮންމެާ ާދުވަހަކަށް ާޮކންމެ ާއިސްލ މްދީނަކީ ާއައީ. ާވިދ ުޅވަުމން ާދެްއވަމުން ާދަރުސެއް ާދީނީ ާބޭފުޅަކު ހުންނެވި

ާކޮންެމާ ާއިސްލ މްދީނަކީ ާގަބޫލުކުރަން. ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަަކއެްއ ާރަނގަޅު ާެއްއޗެކޭ. ާައއިސްފަިއވ  ޒަމ ނަކަށް

ާޒަމ ނަކަށް ާކޮންމެ ާބުއްީދެގާާދުވަހަކަށް ާތެރޭގައި ާފަްލސަފ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާެއކަމަކު، ާެއއްެޗއް. އައިސްފަިއވ 

ާހުއްދަކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ ާއެބޯަޝން ާވިދ ޅުވީ. ާއެ ާއެމަނިުކފ ނު ާއެްއޗިހި ާަގބޫނުކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަތަކުން

ާމ ނައަކީާ ާނޫންވިްއޔ . ާހުއްަދކޮްށގެން ާރިބ  ާުނކުރެވޭނެއޭ ާތަރައްޤީެއއް ާހެދޭނެއޭާާދިރިއުޅުން އެބޯޝަން

ާރައީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމެނެނީ ާމ ނ ގައި ާނެގޭެނޭއ.ާއެބޯޝަނުގެ ާއިންޓަރެސްޓް ހުއްދަކުރަންިވއްޔޭ،ާހުއްަދކުރެވޭނެއޭ

ާޤަރ ެރްއާ ާފިރުއަޢުނު ާމޫސ ގެފ ުނގެ ާަވއްޓ ލ ށޭ. ާކުރިން ާައއުމުގެ ާދުނިޔެއަްށ ާއޭނަ ާކުއްޖ  ނުޑަގއިވ  ާބަ މައިމީހ ގެ

ާ ާވ322ާަނެރުނީ ާހުިރާއަހަރު ާޤައުމުގައި ނުޑމަށް.ާމި ާކެ ާބޯ ާދަރިންގެ ާފިރިހެން ާއަންނަ ާދަރިކޮޅުން ާޔަހޫދީ ންދެަކށް

ާކުރިްނާަވއްޓ ލުމަށް.ާައޅުަގނެޑްއާ ާއައުުމގެ ާދުނިޔެއަށް ާދަރިފުޅު ނުޑގަިއވ  ާބަ ާމަިއމީހ ގެ ާޤަރ ެރއްާނެރުނީ ވެރިެއއް

ާަފލްސަފ  ާދީނީ ާކ ކުތޯ ާމީގެތެރެއިން ާތިބޭފުޅުންާނިންމަވަންވީ ާޢިލްމުވެރިޔަކީ،ާކޮަބއިޯތާނޫން ާހުރީ،ާކ ކުޯތާދީނީ ގައި

ާއިސްލ މްދީނުެގާ ާނިކަމެތިކޮށްލ  ާއިސްލ މްދީން ާއެރިގަނެ ާތެރެއަށް ާފަލްސަފ  ާއިސްލ މްީދނުގެ އިސްލ މްދީނުގެ،

ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާއަިނޔ ގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދއްީކ. ާވ ހަކަތައް ާގަބޫނުކުރ  ާހަމަތަްއ ާބުއްީދގެ ިމާާއަުގވަްއޓ ލ 

ވ ހަކަތައްާދަްއކަންޖެހޭނެ.ާމިާރ އްޖޭަގއިާގެދޮރުަގއިާތިބިާައންހެނުންނ އިާޅަާދަރިންާމ ލީާކުޑަކުޑަާފައިދ އަކަށްަޓކ ާ

ނުޑާ ނޑުާހުދުާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންއެބަހުރި.ާބޭންކަށްާދައްކަންޖެހޭާކުޑަުކޑަާލ ރިކޮޅެއްާނުެދއްިކގެންާައޅުގަ

ާހު ާެއާތަޖުރިބ ކޮށްފައި ާމިއީ ާއިމ ރ ތަކުްނާނުނުކުމެގެން ާހުރި ާަހދ ފައި ސިފައިްނ322ާާިރާމީހެއް.ާބިމެްއގަިއާއެމީހ 

ާ 35ާާގޮސް ާމަގުމައްޗަްށ39ާާއަހަރ އި ާދަށުކޮށްލ ފައި ާބޫޓުތަކުގެ ާސިފައިންގެ ާކުދިން ާއަންހެން ާދެމެދުގެ ާމި އަަހރ އި

ާމީހު ާދަރިމައިނުވ  ާމިއަދުވެްސ ާކުދިންނަކީ ާބަެއއް ާއޭގެތެެރއިން ާވެރިކަން.ާއުކ ލީ. ާއަނިޔ  ާމި ާމައްސަަލއަީކ ން.

ާތަޢ ރަފްކޮށްދިނީ.ާދުނިޔެާ ާއެްއޗެހި ާމި ާގެނެސް ާޤައުމަށް ާމި ާގިލަންވެރިކަން ާމި ާއަނިޔ ެވރިކަމ  ާމި ާކ ކުތޯ ސުވ ލަކީ

ާމ ދަމ ާފ ސްވުމުން،ާރަނގަޅު.ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާަރއީސް.ާިމާޤ ނޫނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތަކީ ާއަންނަ ސ ބިތުކުރަމުން

ާއިޚުިތރ މްކުރަންޖެހޭާބައެއް.ާމ ތްކޮށްާހިތަންޖެހޭާބައެއް.ާމިާޤަބޫލު ނޑު ކުރަންާއަންހެނުންނަކީާޅޮހީފުާބައެއް.ާއަުޅގަ

ާކޯޓަށް.ާ ާދ ނީ ާއަްނހެންވެރިން ާމ ދަމ  ާޖެހިގެްނ ާއަވ ގ  ާތަރައްީޤގެ ާއެއޮްތ ާޔޫރަޕްގެ ާމ ދަމ  ާފ ސްވުމުން ޤ ނޫނު
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ާދ ދިފަހުން ާކަްނނޭނގޭ ާައޑުއަހ ނެ ާކުޅުންތެރިެއއް.ާައުގާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަގުބޮޑު ާވަރަށް ާމަޝްހޫރު ާވަރަށް ދުނިޔޭގެ

ާގޮުތަގިއާ ާބަދަލެއް ާޑޮލަރު ާމިލިއަން ާތިންސަތޭކަފަންސ ސް ާއަނބިކަބަލުން ާކުޅުންތެިރއެްއގެ ާުކޅޭ ާކުޅުން ބޮޑު

ާ ާބަޖެޓް. ާުދވަހުެގ ާއެްއއަހަރު ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާމި ާެއއީ، ާއ6.7ާެދައުވ ކުިރ. ާެއއީ. ާރުިފޔ  ާމިާބިިލއަން ހެންވީމ ،

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއަންނަން ާވެސް ާއަނެއްކ  ާމި ާމިއުޅެނީ ާތެރެައށް ާސަޤ ފަތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަޑުމަޑުން މަޑުމަޑުން

ނޑުާހަމަާދައްކ ނީާހަމަާދަންނަވ ލ ނީާ ރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިާރޮނގުންާވ ހަކަާދައްކަމުންާގޮސްާއަޅުގަ

ާ ާއިސްލ މުން ާތިބި ާދުނިޔޭގައި ާމިއަދުާހަމަ ާމީހުން ާތިބި ާގޮތުަގއި ާކިތ ބީންގެ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާއިސްލ މްދީން ނޫން

ާއިންނ ށޭ.ާ ާމީހުންނ  ާހަތަުރ ާނުެވއްޖިއްޔ  ާއެކަކު ާއިސްލ މްދީނުގަިއ ާއެދަނީ. ާޖެހިެގން ާައވ ގ  ާއެ އެކަމުަގއި

ާއަުޅަގނޑު ާއޮތުމުން ާަކނޑަައޅ ފައި ާއެގޮތަްށ ާދުސްތޫރުގައި ާއިލ ހީ ާުނވަތަ ާކުރ ތީެވާއިސްލ މްދީނުގައި ާއެކަން މެން

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިާ ާއެ ާދުސްތޫރުަގިއ ާއެ ާއަންނ ނީ ާމަޑުމަޑުން ާދެން، ާމިތިބީ. ާނުޖެހި ާމަޅީަގއި ާެއ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާޝައިތ ނީ ާމިދެންނެވި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަންނ ނީ ާނިގުަޅއިގަެނގެން ާކަންަތއްތަްއ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާޤަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޤަބޫލުކުރަނީާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެކަިނ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު ާނުކުރަން ބޫލެއް

ާއަތުަގިއާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަސ ީސއެްއ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ާއެބައޮތް. ާއެފޮތުަގއި ާބ ބެއް ާޚ އްޞަވެގެްނވ  ާއަންހެނުންނަށް ާޚ އްަޞކޮށް ާމިއަްށވުރެްނާާއެބައޮތޭ. އަޅުަގނޑު

ާއުސޫލުތަކ ިއާ ާތަރުޖަމ ކޮށް ާމ ނަކޮށް ާބ ބު ާއެ ާޚ އްޞަޮކށްފައިވ  ާއަންހެނުންނަށް ާފޮތުަގިއވ  ާއިލ ޙީ މ ރަނގަޅުވ ނެ

ާމިދަންނަވަންާ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެޅުން ާކަ ާއެއްޗެހި ާހަމަތަކ  ގޮތްތަކ އި

ާޤަ ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަްނާއުޅެނީ ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުންނަކީ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާދަރިން ާއެމަނިކުފ ނުގެ ބޫލުކުަރން

ާޤަބޫލުފުުޅާ ާއެބޭފުޅުން ާއެކަމަުކ، ާބޭފުޅުން. ާތިބި ާހޯއްަދވަިއެގން ާއިލްމު ާެފންވަރުން ާޤައުމުގެ ާމި ފުދޭވަރަށް

ނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްގެންާނުވ ނެ.ާކުރަްއވަންޖެހޭނެާދެވަނަާބޮޑުހަނގުރ މ ގެާފަހުންާޖަޕ ނުންާނިންމިާނިންމު ންާއަޅުގަ

ާނިޒ މަކަްށާ ާއޮޅުވ ލެވޭ ާނަސްލު ާނިންމީ ާފަހުން ާބޮޑުހަނގުރ މަ ާދެވަނަ ާނިންމީ ާޖަޕ ނުން ާޤައުމެއް. ާއިސްލ މީ މީ

ދިޔައީ.ާނަސްލުާއޮުޅވ ލިޔަްސާމައްސަލަެއއްާނެތްާކަމަށްާތިަމންނަމެންގެާސައިުޒާބޮޑުކުރ ީނއޭ.ާަސއިޒުާޮބޑުާކުރަްނާ

ާދީނ ާާވެގެން ާތަބ ވ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދީނަކަށް ާެއއީކީ ާނުވީ ާބޭނުމެއް ާބަލ ކަށް ާއެމީހުން ާއިންަވއިްޓުކރީ. ދުނިެޔއަށް

ާއިންަވއިްޓކޮށްގެެންއާ ާތަބ ވެގެެނއް ާއެގޮތަށް ާނޯންނ ނެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާެއކަަމކު، ާނޫން. ާބައެއް ތަބ ވ 

ާކުދިންގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދަރިވަރުންެގ ާދުނިޔެއަްށާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރިައކު ާއިްނަވއިޓް ާބޮުޑކުރ ކަެށއް ސައިޒު

ނޑަށްާއެނގޭާމަޑުމަޑުންާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާމިއަވ ގައިާޖެހިދ ނެާމިހ ރުާވެސްާމިާރ އްޭޖގައިާވަީނާ އައިސް.ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާހަލ ކުކޮށްލ  ާމިާދިވެހިާސަޤ ފަތް ާމުޅި ާމީހުންނ ާއިނދެގެން ާއަންނަ ާމިތަނުން ާލިބިފައިވ ާއެތައް ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާވަންނަމުން ާއަންނަީނ ާވައިރަސްތައް ާތަފ ތު ާވިހަތަކ  ާތަފ ތު ާހަލ ކުކޮށްލުމަށް ާމަސްދަރު އިސްލ މީ

ާައޅުަގނުޑެގާ ާއެކަމަކު ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާފުދޭވަރަކަށް ާހަމަ ާވ ހަކަ ާހުރި ާދަްއކަން ާއަުޅަގނޑު ރައީސް.
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ނޑުާއެނބުރިލ ނީާއަނެއްކ ާވެްސާޕ ޓީގެާބޭފުޅުންާކުރެންާހުއްދަާއަޅު ނޑުާބޭނުންވޭ.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ގަ

ާދަިރާ ނޑުަގއިވ  ާބަ ާމަިއމީހ ގެ ާކީކޭތޯ. ާވިދ ޅުވަނީ ާތަޤުރީރުގައި ާދެއްވި ާއެމަނިކުފ ނު ާލަންކ ގައި ާހަސަބް މޮރޮކޯގެ

ާކަްނާނޯންނ ނެ.ާސިދ ލަކަ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާޑ ވިްނާތިޔަރީަގއި ާނޫނިްއޔ  ާއެކަމަުކ،ާެއާވައްޓ ލ ގެން ާވިދ ުޅވީކީ ާނޫން ށް

ާިމާ ާތިޔަރީައކީ ާޑ ވިން ާޤަބޫލުކުަރން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެކަަމކު، ާެއގޮތަށް. ާވަނީ ާމ ނ ަގިއ ާއެްއެޗއްގެ ވިދ ޅުވ 

ާކަމ ،ާ ާމަރ ލަންޖެހޭނެ ާުކްއޖ  ާނުުކޅެދޭ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާކަން ާނޫން ާއެްއޗެްއ ާޤަބޫލުކުރ  ާފަލްސަފ  ދުނިޔޭގެ

ދެާކުދިންނަށްވުރެާގިަނއިންާކުދިްނާހޯދައިގެންާނުވ ނެާކަމ ާ، ދުނިޔެއަށްާއުފަންކޮށްގެންާނުވ ނެާކަމ އިާލޭއަޅ ާުކއްޖ 

ާއައްމ ނަށްާދަތުެރްއގަިއާ ނޑުމެންނަށްާެދއްިކާޖޯޑަންގެ ާޮގތަށްާއަުޅގަ ދުވަްސާފަހުނ9ާާްމީާވ ހަކަތަްއާދެްއކިާދިމ ވި

ާއައީާ ާސަލ މަތްެވގެން ާއަުޅަގނޑު ާދެވުނީ. ާބުނީމ ާާއަޅުަގނޑަށް ާދިވެއްސަކޭ ާހޮޓަލުން ާއައްމ ނު ޖޯޑަންގެ

ާީދގެން.ާ ާކޮފީ ާަބޔަކުންނަށް ާޚަރަދުކޮށްފަިއ ާޑޮލަރު ާހ ހެއްހ  ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާައއީ ނުޑ ާއަުޅގަ ސަލ މަތްވެގެން

ލިބިފައި.ާާޢަރަބިންނަށްާޤަބޫލުާނުކުރެވުނީާއެާވ ހަކަ.ާހަޖަމްާނުކުެރވުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާުހރީާމިާތަޖުރިބ 

ާރީތިާ ާކިތަންމެ ާލ ގެން ާހެނދުމެއް ާދަޅަައޅ  ާީރތިކޮށްފައި ާމަންޒަރު ާރީތިކޮށްފައި ާމަަލ ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ކުރިކަމުަގއިާިވޔަސްާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާހަމައެކަނިާއަންެހނުންގެާއަނިޔ ެއއްާނޫނޭ.ާއިްނސ ނިއްޔަތ ާޚިލ ފަށްާމިާ

ާމި ާއަނިޔ ތައް ާހުރި ާދީފައި ާާޤައުމުަގއި ާނޫނެއްނޫތޯ ާއެކަންޏެއް ާއަންހެނުން ާބެލެންޖެހޭނެ. މީހުނ332ާާްޤައުމުގައި

ާވެްސާ ާބިލުަގއި ާމި ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާެބލެންޖެހޭނެ ާވެސް ާަމއްސަލަ ާަމރ ފައިވ  ާސ ބިތުނުކޮށް ާމަރު ކޮބ ތޯ

ާގެެވހި ާއަންހެނުން، ާެގވެހި ާއަދި ާނޫންތޯ ާއެކަންޏެއް ާައންހެނުން ާގެވެހި ާނޫންތޯ. ާކިޔ ާާލ ންޖެހޭނެ އަންހެނުންނޭ

ާިމާ ާބަލައިފިން.ާއެކަމަކު،ާައޅުަގނޑު ނޑު ާރައީސް.ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް ާނުވެސް ާބަސްފޮތުަގއި ާވެސް އެްއޗެއް

ާުކރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަންހެނުންނަށްޓަކ  ާެއއީ، ާއިޚުތިރ މްކުރަން. ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާކަމަނ  ާހުށަހެޅި ބިލު

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮްށގެްނާާއިޚުތިރ މަށްޓަކ  ާމަސައްކަތެއް ާކުރ ހ  ާައޅުަގނޑުމެން ާބައެއް. ާއިޚުތިރ މްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާެއޅުމަށްާ ާުކރ ާހުރިހ ާފައިސ އަކަށްާގަްނނަހ ާހުރިހ ާރަނަކ ،ާރިއްސަކ  އަޅުަގނޑުމެންާއަތުންާބ ކީ

ާައޅު ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަރ މްކުރައްވ ަފއި ާބޭނުކުރުމަްށ ާކަރުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަނބީންގެ ަގނޑުމެންެގ

ާމިންވަުރާ ާދީފައިވ  ާހިމ ޔަްތުކރުމަށް ާއޭނ ެގާޙައްޤު ާމުހިއްމުކަމ  ާދީފަިއވ  އެހެންވީމ ،ާއިސްލ މްދީނުގަިއާއަންހެނ އަށް

ާއެާ ާނުހެދޭނެ. ާޤ ނޫނުައސ ސީެއއް ާއެވަރުގެ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެނގިފައި. ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާވަރަށް މިއޮތީ

ާހިނގ ށޭ.ާޢިްއޒަތްތެިރާޤ ނޫނުއަސ  ނޑަައޅަމ  ާކަ ާއެްއޗެހި ާގަވ އިދުތަކ  ާގޮތްތަކ އި ާއަްށާބަލަިއގެްނާއުސޫލުތަކ އި ސީ

ނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަތައްާޝުކުރިްއޔ . ާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަސަްއކަތުެގާޝުކުރިއްޔ  ާެވސް ދުވަަހކު

ާގައިާއޮންނަނީާވޯޓަށްާދެންނެވުން.52ާާ>3ތަވ ލްކޮށްފައިާއޮންނަާގޮތުންާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހުން.34ާާއެހެންވީމ ، ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހުރި ާއެހުމަށް ޯވޓަށް

ާބަލައިގަތުމ ާ ާމަޖިލީހުން ާބިުލ ާއެތެރެކުރުުމގެ ާއަށް ާިދވެހިރ އްޖެ ާޖަނަވ ރު ާދޫންޏ އި ާއޮީތ ާދަންަނވަން ާވޯޓަށް މިއަދު

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން. ާއިށީނެދވަަޑއިގެްނާބެހޭ ާޮގނޑިޮކޅުަތކުަގއި ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ރުންނަށް

ނުޑާ ނޑުާމިހ ރުާވޯޓަްށާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަުޅގަ ވޯޓަށްާަތއްޔ ުރވަަޑއިގެންެނވުމަށް.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާބި ާއެތެރެކުރުުމގެ ާއަށް ާދިވެހިރ އްެޖ ާޖަނަވ ރު ާދޫންޏ އި ާމިދަންނަވަނީ ާވޯޓަށް ާބަލައިގަތުމ މެދުާމިހ ރު ާމަޖިލީހުން ލު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

48ާާވޯޓުާދެްއވީ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިުލ83ާ.ާޖުމްލ53ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ83ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާވ ގޮުތގެާމަތިންާމިާބިލ99ާާުމަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމަށްާފ ހެއްނުވި.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައި

ާމިހިސ ބުންާބ ޠިލްވީ.ާ
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ާ

ާންާމަސައްކަތް..ާއިތުރުާއެހ35ާެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއެެޖންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާދަށުނ35ާްއަޅުަގނުޑ ާއައިޓަުމގެ ާއެެޖންޑ ގެ ާމި ާމަސައްކަތްތައް ާެއހެން ާއިތުރު .

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިއޮތީ ާގެްނދަން ާކުރިއަށް ާފުރަތަމަ ާލ މަރުކ ޒ4232/9ާާީމިއަދު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާއުސޫލުން ާފުރުޞަތައް ާބިލުގައި ާއެ ާބިލު. ގެނައުމުެގ

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާގަލޮޅުާ ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާވ ހަަކފު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޚްލޫފަށް. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާކުރިްނާދެކުނު ާފެއްޓެވުުމގެ ޅު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަރުވަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާބޭފުުޅންނަށް ާނުކުމެވަޑަިއގަންނަވ  ާވަަޑއިގަންަނވަްނ ކޮމިޓީތަކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނުކުމެވަަޑއިގަތުމަށް ާމިހ ރު ާބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާވަޑަިއގަންަނވަން ާކޮމިޓީތަކަށް ާތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ާއަރުވަ ާމަޚުލޫފަށްާފުރުޞަތު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާގަލޮޅު ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ން.

ާއަުރވަން.އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދަންނަާ ާއެްއޗެއް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެިރާއ ދެ، ާބަެއއް ާބޭނުންވީ ވ ލަން

ާހ ލެްއގަިއާ ާކުރަމުންދ ތީ.ާއެްއވެސް ާމަަސއްކަތް ާއަޅުވަން ާޒިންމ  ާބަެއއް ާބޮލުަގއި ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމިކަމުގައި މެންބަރުން

ާއިޞްލ ޙެއްާ ާމިތަނަން ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނޫން.ާނޫންނަމަ ާކުިރޔަނުދޭކަން ާަމސައްކަތް ާމިއުޅެނީކީ އަޅުަގނޑުމެން

ހުށަހެޅުނީއޭާކިޔ ފައިާއެކަމ ާދެކޮޅުާހަދ ކަށެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާެވސްާކުރިންާމިކަމ ާޭދތެރޭގައިާހަމަާހަދ ނެގޮތަކ ާ

ނަަމެވސްާމީގެާދެތިންާޭރާވަުރާކުިރންާމިކަމ ާގުޭޅާތަޖުރިބ ކ ރުާޭބފުޅުންާދިޓީވީާއަށްާެދއްިވާާ.ދޭތެރޭގައިާވިސްނީމު

ާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާކޮންމެހެންާއިންޓިިވއުެއްއގައި ާބަލައިގެން ާއ ބ ދީއަށް ާމިކަމަކީ ާކޮންމެހެން ާވިދ ޅުވި އެބޭފުޅުން

ާސަރަޙައްދުތަެކްއާ ާއެިކ ާރ އްޭޖެގ ާވިސްނުމެްއގަިއ ާއެެހން ާނޫން ާއެހެން ާކަމަށް. ާނޫން ާކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ

ާކަާ ާނޫން ާމައްސަލަެއއް ާުކރުމަކީ ާކަެމއް ާއުފައްދަިއގެން ާސިޓީަތކެއް ާގޮތުން ާވަީނާޑިވެލޮޕްކުރުުމގެ ާއެފަރ ތްތަކުން މަށް

ާނުކުރ ެނާ ާސަޕޯޓް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް ާމިކަން ާބަލައިގެން ާނިސްބަތަށް ާއ ބ ދީގެ ާއެހެންކަމަްށވުމ ެއކު ވިދ ޅުވެަފއި.

ާވ ހަކަާދަންނަވަން...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢީސ .ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާކެނދިކުޅުދޫ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

 

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކެނދިކުޅުދޫ

ާކުރަްއވ ފަިއާ ާއިޢުލ ން ާރިޔ ސަުތން ާކުީރަގއި ާަކނޑ ލުމުގެ ާމެދު ާބަހުސް ާވޯޓަށް ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާގެންދަވ ނީ ާކުރިއަށް ާއެ ާފަހުން ާވޯުޓގެ ނޑަްށާއަިނޔ ާެގވެށިއޮތީ ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާބަހުސް ާބިލުގެ ާއެ ާބެހޭ އ 

ާބިލަށް.ާ ާލ މަރުކަޒީ ާގެންދަަވނީ ާކުރަްއވަމުން ާބަހުސް ާއެ ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑުމެން ާ.ބަހުސްކުރަމުންާމިާގެންދަނީާމިވަގުތުާއެހެންވީމ ،ާއެާސ ފުކޮށްލަންާވެގެން.ާއެާކޮންާބިލަކަށްތޯާައޅުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވަނީ ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާެއއީ ާބިލަށް. ާލ މަރުކަޒީ ާގެންދަނީ ާމި ާމިަވގުތު ާބިލަށްވުެރާާެގވެށިއ ދެ، ާބެހޭ ައނިޔ އ ިއ

ކުރިންާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރެވިާބަހުސްާފެށިފައި.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާތަރުތީބުންާމަސައްކަތްާކުރަމުންާމިާ

ާއެހެންވީ ާމަޖިލީހުގައި. ާއެގޮތަށް ނުޑާގެންދަނީ ާއަޅުގަ ާކޮށްލީ. ާމި ާތަރުތީބު ާމަސަްއކަތް ާއެގޮތަށް ާއަޅުަގނޑު މ ،

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާގަލޮޅުާެދުކނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފް

އިރުާދަްއކ ާވ ހަަކތައްާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެްނގުންތައްާައޑުެއއްެސވުމަްށާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާމަޖިލިސްތެރޭާއިންނަވ 

ާައޅުަގނުޑާ ާއިޫޝގަިއ ާިމ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމައެހެންމެ، ާކަެމއްހެން. ާމުހިއްމު ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އިންނެވުން

ާނޫން ާބަެއއް ާރަށެއްގެ ާަވކި ާބޭނުންވ ނީކީ ާމިއަދު ާހަމައެކަނި ާހަދަން ާބޭނުންާސިޓީ ާކޮންެމާދަންނަވ ލަން .ާރ އްޖޭގައި

ާލިބޭނެާ ާއެމީހަކަށް ާއެީއާހަމަ ާބޭނުންވ ނެ. ާހަދަން ާސިީޓއެއް ާރަށުަގއި ާއެމީހެއްގެ ާެވސް ާރައްޔިަތކު ާކޮންމެ ރަށެއްގެ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންކަމަށްވުމ އެުކ، 32ާާއުފަލެއް. ާހިސ ބުން ާއުފައްދ  ާސިޓީއެއް ާހަދ ފައި ހ ހުގެާާ;ހ ހަށް

ާވެާ ާރަށުްނ ާއޮންނަ ާއ ބ ދީއެްއ ާތިމަންނ މެންނަށް ާއެދޭނެކަްނާާ;ސް ާހަމަ ާއުެފއްދުމަށް ާސިޓީެއއް ާހަދ ދީފައި ހ ހަށް

ާއުަފއްދައިިފާ ާސިޓީ ާިމގޮތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާހަމައެހެންމެ، ޔަޤީން.

ާލ މަރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާފުވައްމުލަކުަގއި ާމިސ ލެއްގެގޮުތން ާވ ނަމަ ާޤ ނޫނުާކަމަށް ާއެ ާގޮތުން ާއޮތް ާބިލު ކަޒީ

ާ ާއަދަދ62ާާުއޮތްގޮތުން ާއެ ާގުޅިގެން ާބަދަލުުކރުމ  ާސިީޓއަކަށް ާލިބޭއިރެްއގައި ާފުރުޞަތު ާކައުްނސިލަރުންނަށް ހަކަށް
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ާ ާނުވަަތ33ާާހަމަގައިމުވެސް ާވަޒީފ އެއް ާލިބޭ ާބަަޔކަްށ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާދިއުމަކީ ާދަށްވެގެން ާމީހުންނަށް ވަަރކަްށ

ާވެ ާޖުމްލަގޮތެްއަގއިާއ މްދަނީ ާއެހެންކަމަްށވުމ އެުކ، ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކަމެއް ާގެއްިލގެންދ ނެ ސް

ާރ އްޭޖެގާ ާނޫން. ާއެއް ާެނތޭ ާތ އީދެއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުުރމަށް ާމިކަން ާބަލައިގެން ާއ ބ ދީއަށް ާދަންނަވ ލ ނީ އަޅުަގނޑު

ާކަ ާތަންތަނެއް ާަވކި ާތަަރއްޤީކުރުުމގެގޮތުން ާއަޅުަގނުޑާއެކަމ ާސަރަހައްދުތައް ާއެކަްނާުކރުމަށް ާއެގޮތަށް ނޑައެިޅގެން

ާޢިްއޒަތްެތިރާ ާބަެއއް ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާދަންނަވ ލަން. ާހަމަ ާެވސް ާވ ހަަކ ާަސޕޯޓްކުރ ނެ ާވިސްނ ލިްއޔ  ދޭތެރޭގައި

ާސަރުކ ރުން ާކޮށްގެން ާކެމްޕޭން ާއެންޓި ާޑީ.އ ްރ.ޕީން ާއެއީ ާވޯޓު ާއިއްެޔގެ ާފ ހަގަކުރައްވައިިފ ާކުިރާާމެންބަރުން އެ

ާމަސައްކަތްތަެކްއާ ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާދިނުމުެގގޮތުން ާގެއްލުން ާސަރުކ ރަށް ާއެކަމުގައި ާނޫންނަމަ ާނިުގޅަިއގެން މަސައްކަތް

ާކެމްޕޭެންއާ ާއެންޓި ާއެްއވެްސަވރެއްގެ ާއެކަމަކ އި ާޑީ.އ ރް.ޕީއަކުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ކުރި

ާ ާއޮންނ ނޭ. ާުނވެސް ާވ ަހަކާކޮށްފައެއް ާސަރުކ ރ  ާގޮސް ާއޮފީހަށް ާރައީސް ާނޫން ާއަިމއްލައަަކށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެންމެފުރަތަމަާ ާނަޝީދު ާރަީއްސ ާއޭުރގެ ާހިސ ބަކީ ާިދޔަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަތިން ާއެދުުމގެ ާސަރުކ ރުން ދެއްކީކީ.

ާވިދ ުޅވި.ާނަމަެވސް،ާޤ  ާގުުޅވ ލ ނެކަަމށް ާރަށްރަށް ާއެ ާއަމިއްލަފުޅަްށާތިމަންނ  ާސ ފުކޮްށާނިންމެވީ ާވަރަށް ޫނނުގައި

ާވ ަހަކާ ާޮގސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާލިބުނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާނުކުރެވޭނެަކން ާެއގޮތަށް އެކަން

ދައްކަިއގެންާެއކަންާހަމައެކަިނާސަރުކ ރަށްާކުެރވޭނީާރައްޔިުތންގެާޚިޔ ލުާހޯދުމުގެާޯވޓަކަށްާފަހުކަންާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާއެއް ާއެޮއީތާސަރުކ ރ ެއކު ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމީގައި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ބަްސވީމު.

ނިންމައިދީފައިާއެާރަށްރަށުަގިއާތިބިާރައްޔިތުންާމިއަދުާމިާސަރުކ ރަށްާތ އީދުނުކުރ ކަމ އި،ާސަރުކ ރުގެާިސޔ ސަތަށްާ

ާހ މަވެގެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޯވޓުން ާިއއްެޔގެ ާސަރުކ ރުެގާތ އީދުނުކުރ ކަން ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ާގޮއްިސ. ން

ާކުިދާ ާއެހެންމެ ާއަދި ާކުރެއްވި. ާކެމްޕޭން ާބ ރަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިކަމުަގއި ާވަޑަިއގެން ާރަށްރަށަށް ސީނިއަރާބޭފުޅުން

ާ ާޚިދުމަތްތައް ާބައެއް ާހުރި ާރަށްރަށުގައި ާއެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނުވެއްޖެ ާވޯުޓާކ މިޔ ބު ާމި ާވަޑަިއގެން ރަށުްނާރަށްރަށަށް

ާބިރުވެްސގަންނުވ ފަިއ.ާ ާކަަމށް ާނަގ ނެ ާއެތަންތަނުން ާތަންތަްނ ާހޮސްޕިޓަލް ާސްކޫލް ާމިސ ލަކަށް ނިގުޅަިއގަނެ،

ާމިާ ާނެތި ާޖެހިލުމެއް ާބިަރަކށް ާަދއްކ  ާއެ ާނޫން. ާއެހެންނެއް ާހުރީ ާޝުޢޫރު ާވިްނދ އި ާަރއްޔިތުންެގ ނަމަވެސް،

ާފެއިާ ާނަޝީދު ާރައީްސ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާސިޔ ސަތު ާިމއަދުާސަރުކ ރުގެ ާވޯޓުން ާއިްއޔެެގ ާދެްއކުމުެގގޮތުްނ ލްވެފަިއވ ކަން

ނޑުާދަންނަވަން... ާމިވަނީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާކ މިޔ ީބއެއްާލިބިަފއި.ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެރުވު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަދަްއަކވ  ާބަހުސްަގިއ ާދެން ާރިޔ ަސުތާޝުކުރިއްޔ . ާކުރިން މުގެ

ާދ އިރ ެގާ ާަކނޑިތީމު ާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ  ާޕެނަލްގައި ާެބއްލެވުމަށް ާރިޔ ސަތު ާދެްއވުަމށް ާބަލަހައްޓ  ބައިަގއި

ާއަރުވަން.ާ ާދަޢުވަތު ާއަުޅަގނޑު ާެދއްވުމަށް ާވަަޑއިގެން ާރިޔ ސަތަށް ާޙުސައިން ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާދިވެ .`ާ ާޤ ނޫނަށްާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ހިރ އްޖޭގެ

ާތެރެއިންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާގެނައުުމގެ އިޞްލ ޙު

ޞަތުާއަުރވ ނަން.ާޢިްއޒަތްތެިރާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާއަށްާއަޅުަގނުޑާފުރު

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާގެންދަނީާ ާމި ާވ ހަަކދައްކަމުން ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާމިއަދުާދަންނަވ ލ ނީާމިާސިޓީގެާދަރަޖަާދިނުމ ާބެހޭ ގޮތުންާމިާރ އްޖޭގައިާކިތައްާިސީޓތޯާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަ

ރ އްޖޭަގއިާސިީޓގެާދަރަޖަާލިބޭނެާއަދިާސިޓީައކަށްާހެދޭނެާހުރިހ ާވަސީލަތެއްާބިުމގެާގޮތުްނާވެސްާހުރިހ ާގޮަތކުްނާ

ާ ާފުރިހަމަވ  7ާާވެސް ާއެބައޮތޭ. 7ާާތަނެއް ާއެކަމަކު ާއެަބއޮތޭ. ާއެންެމާރަެށއް ާނުކުރެިވގެންއުޭޅ ާެއކަްނ ހަަމއެކަނި

ާދެކޮޅުޖެހޭެނާ ާއިޤްިތޞ ދީގޮތުން ާއުެފއްދޭނެ ާވޮލިއުެމއް ާެދކޮޅުޖެހޭނެ ާވިޔަފ ީރގެގޮތުން ާސަބަބަީކ ާއެ ާއޮތީ. ސަބަބެއް

ާވ ހަކައެްއާ ާހުރި ާހިތ މަ ާމިއީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތުމުން ާއެތަންތ ނަގއި ާއ ބ ދީެއއް ާއުފެއްދޭނެ ވޮލިއުމެއް

ާ ާއެތަންތ ނަގއި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެތ ނަގއި ާިމއަދު ާަރއީސް. ާިމީއ47ާާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތީ ާމީހުން ހ ސް

އެތަންތަނަށްާއަންނަންާތިބިާމީހުންާދުނިޔެއަށްާއައުމަށްާހުަރސްއަޅ ފައިާވ ތީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންާނޫންނަމަާ

ާތި ާމިއަދު ާކޮންެމާސިޓީއެްއަގއި ާެއއިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަމ ސ 222،47ާާބޭނެ ާރައީސް.ާމިއީ ާޢިއްޒަތްެތރި މީހުން

ާއެކަމަކު،ާ ާނޫން. ާވެސް ާބަހެއް ާރައްދުކުރ  ާމީހަކަށް ާަވކި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް.ާމިއީކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ވ ހަކަެއއް

ާ ާމިތިބީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަުބން ާކުރުމުގެ ާއެކަމެއް ާެއކުރީ ާބަޔަކު ާކުރި ާެއކަން 6ާާއެއިރު މީހުންގެާލައްކަ

ާ ާއުމުރުަގއި ާމިރ އްޖޭެގ ާއަިދވެސް. ާބަލ އިުރގަިއ222،6ާާތެރޭގަިއ ާތ ރީޚަށް ާފެިށ ާދިރިއުޅެން ާމީހުން އަހަުރެވއްޖެ.

ާއެިކާ ާނޫން. ާމަދެއް ާވަކި ާއަހަރަކަށްތުރެން ާދެހ ހެއްހ  ާއޮްތގޮތުަގިއ ާއެނގެން ާފޮތްތަކުން ާއެކި ާތެރެއިން ތ ރީޚުގެ

ާައއިާެއކިާއަނިޔ ެވރިާވެރި ާވަީނާދުވަސްވަރު ާތިބިާއެތައްާބަަޔކު ާއުފަންވ ން ންގެާސަބަބުންާމިރ ްއޖޭގެާދުނިޔެާއަށް

ާމިއަުދާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީްސ. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުސްކޮްށފައިވަނީ ާމަރ  ާމީހުން ާއުަފންވި ާހުރަސްައޅ  އުފަންވުމަށް

ާ ާހިފ ގެން ނެޑއް ާކަ ާބޮޑުިސންގ  ާއ ބީީދއެްއަގއި ާުކޑަކުޑަ ާވަރަށް ާދުނިޔޭގައި ާމިތިބީ.3422ާާމިތިބީ ާއެއްކޮށް ރަށ 

ާއެީއ.ާ ާަހިއބަތެއް،ާއަބުރެްއ،ާޤަދަރެްއާނެތް.ާމައްސަލަައކީ ނޑުމެންގެ ާކިޔުމުެގާއަުޅގަ ާބަހެއް ާކުރިމަތީގަިއ ދުނިޔޭގެ

ާވ ހަކަދަްއކަނީ،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާމީހަކަށޭ. ާަވކި ާވ ަހކަދައްކަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހީފުޅުކުރަްއވަފ ނެ ާހީކޮށްފ ނެ، ތިބޭފުޅުން

ާވ  ާހުިރާޙަޤީޤަތަށް ާނުވ ނަން.ާއެނގިަފއި ާޖެހިލުމެއް ާކިޔ ކަެށއް ާުބނ ކަށް ނަޑކީ.ާައޅުަގނޑު ާމީހެްއާއަުޅގަ ހަކަދައްކ 

ާރަީއްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭނަން. ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާބޭރުކުރ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ އެްއޗެއް

ާެއއްާ ާމިރ އްޖޭަގއި ާގެންދަނީ، ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާމި ާއަުޑއެހިން.ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ަހކަތަކެއް ފަސްކުރުމުގެ
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ާޙަޤީޤަތުގެާ ާބަސްތަކުން ާރީތި ާވަރަށް ާޖަހައިގެން ާެއއްފަްސކުރުން ާތެޭރގައި ާކޮމ ކޯޅިެއއްގެ ާތެރޭގަިއ، ާބޯޑެއްގެ ނަން

ާފަތުރައިާ ާވ ހަކަތައް ާމި ާބަދަލުކޮށްގެން ާއަށް ާކ. ާބަދަލު ާގެ ާގ. ާެއނގިއްޖެ. ާކިަޔއި ާޙަޤީޤަތް ާެއިކާބަދަލުގައި ގެން

ާަރއްޔިތުންނަްށާ ާވ ހަކަަދއްަކއިގެން ާނެތްގޮތަށް ާދިެވހިބަހުގައި ާރޯނުބަިއކޮށް ާެއއްޗެހި ާބަސްތަކ އި ާވ ހަކައ އި ފ ޑުފ ޑުގެ

އޮޅުވ ަލިއގެންާމިރ އްޖޭަގއިާަވނީާއެކަންާއެއްފަްސކުރުމުގެާޮޕލިސީާވެސް.ާއެންމެާފަހަށްާޕޮލިސީާހަދ ،ާަގވ އިދުަތްއާ

ާއެންމެފަހުން ާކިހިނެއްތޯީވ.ާާހަދ ފައި ާއޮްއވ  ާބ އްވ ފައި ާެއއްކޮށް ާދޭތި ާގަވ އިދ  ާޕޮލިސީއަށް.ާޕޮލިީސއ އި ކިހިނެއްތޯވީ

ާގަރުދިޔަާ ާކަމަނ ގެ ާވީ. ާކިހިނެްއތޯ ާއެކަމަކު، ާހެދި. ާގަވ އިދުަތކެއް ާހެދި. ާޕޮލިސީއެއް ާެއއްފަސްކުރުުމެގ މިރ އްޖޭގައި

ާގަ ާދޭތިެވްސ ާޕޮލިީސވެސް ާބ ރަށްގޮސް ާޖެހި ާއެއްލ  ާވުޖޫދުންާބޯތަށިން ާއެ ާވިރިގެން. ާދިަޔއީ ާވެސް ވ އިދު

ާތަަރއްޤީެއްއާ ާނުބ އްވ  ާޕްލޭނަކ  ާޕޮލިީސއަކ އި ާއެްއޗަކީ. ާވީ ާޭދއްޗަށް ާޕްލޭނ އި ާޕޮލިީސއ އި ާެއއީ ފޮހެވިގެންދިަޔއީ.

ާތަރައްޤީއަކަށްާވ ސިެލއްާނުެވޭވނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ .ާނުލިބޭނެ.ާތިމ މެންާދ ންވީާމިސްރ ބުާކުރިއަށްާަކނޑަނ ޅ 

ާބުަރއިގެންދިަޔއީޭއާ ާއެްއޗެިހވެސް ާއެ ާސަބަބުން ާމައްަސލައިގެ ާޖެހުނު ާތެރޭަގއި ާިކއްލ  ާކުރ ނީ. ާީކއްތޯ އެކަމަުކ،

ނޑުމެންާމިއަދުާއަނގަާފުޅ ކޮށްފައިާވަރަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާމިާގެންދަނީާ ދުވަހެްއެގ9ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ.ާއަުޅގަ

ާ ާއަޅ ެނއޭ. ާފްލެޓް ާތ5ާެތެރޭގައި ާރައީްސ،ާދުވަހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލަ ާއަޅ ނެއޭ. ާނަރުދަމ  ާހިއްކ ނެއޭ. ާބިން ރޭަގއި

ެގ33ާާވަނަާއަހަރުގެާނޮވެމްބަރުާމަހުގެާާ:422ވަނަާދުވަހުންާެފށިގެނ33ާާްގެާޮނވެމްބަރުާމަހުގެާާ:9;3ބައްލަވ ާ

ާ ާޢިލްމީގޮތުން ާލިބިފައި. ާއޮތީ ާތަޙުޒީބު ާމި ާއ އި ާތަރައްޤީ ާމި ާދުނިޔޭަގއި ާވެސް ާމިހ ުރާނިޔަލަށް ާއޮތީ. ކުރިއަރ ފައި

ާ ާޔަީޤންވަމުންދ ނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެޅޭނެކަްނ.9ާާރ އްޖޭގެ ާފްލެޓްވެސް ާހިއްކޭެނކަން. ާބިްނވެސް ާތެރޭގައި ދުވަހެްއގެ

ާައޅ ލަިއގެންާ ާފޮއްޓަށް ާރަީއސް.ާޮފށި ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެެނވޭނެ ާވެސް ާގެންނަން ާބަންދުކޮށްލަިއގެްނާފްލެޓް ފޮށިފޮށީގައި

ާގެެނވޭ ާޢިލްމީގޮތުންާާވެސް ާއެހ  ާދުނިޔޭަގއި ާއަޅ ލެވެން. ާފޮއްޓަށް ާއެބަހުރި ާވެސް ާއެއަރޕޯޓްތައް ާެއއީ. އެްއޗެއް

ާޒަމ ެންއާ ާކުރިއަރ ފަިއވ  ާނުދެކޭވަރަްށ ާތ ރީޚު ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ. ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޒަމ ނެއް ކުރިއަރ ފަިއވ 

ާނަރު ާގެެނވޭ ާއަޅ ަލިއގެން ާރަީއސް،ާިމއީ.ާފޮއްޓަށް ާގެެނވޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެޗއް ާވެސް.ާހުރިހ  ދަމ 

ާކުރިކަެމްއާ ާބަޔަކު ާތިބި ާސަރުކ ުރގަިއ ާިމއަދުގެ ާުނކުެރވުނީކީ ާއެއްފަސް ާނުވެވުީނ، ާތަުޙޒީބު ާނުކުެރވުނީ، ތަޙުޒީބު

ނޑަށްާފެންނަނީާދެއްވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެާނިޒ ީމާނުކުތ .ާ ާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުގަ

ާ

ާން:ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާވަރަްށާބޮޑަށްާއެދެން.ާ

ާ

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާވިސް ާެއކަމަކު،ާބަެއއްެގ ާއޮތެެވ. ާތަަރއްީޤ ާމި ާތަޙުޒީބ އި ާމި ާދަންނަަވނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަޤީރުކަމުން،ާއ ދެ، ނުން

ާެއާ ާހަަދއިގެންކަުމގަިއިވޔަސް ާނޭނގޭކަމަށް ާނޫނިއްޔ  ާނޭނގިގެްނކަމަށްވިަޔްސ ާނުވަތަ ާބޮުޑކަމުން ާފައިދ  އަމިއްލަ

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާބޭނުމެއްނުވިއޭ ާގެންނަން ާތަޙުޒީބު 422ާާތަރައްޤީއ އި ާބ ްއވ ގެްނ522ާާރަށަށް ރަށަށް

ާނުެގނެވޭ ާތަޙުޒީެބއް ާމ ތްެވގެްނވ ާތަރައްޤީެއއް ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާނެތް. ާދ ނެކަމެއް ާމ ދުރަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ނެ.

ާތަންތަންާ ާދިރިއުޅޭ ާމީސް ާމަދު ާެއއޮތީ ާބަޔ ންކޮށްފައި ނޑަައޅ  ާކަ ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް ާެއއޮތީ އިސްލ މްދީނުގައި

ނަޑއަޅ ފަާ ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާިއލ ހީ ާެއއޮތީ ާގޮތް ާކަންކުރަންވ ނެ ާދެން ާއެމީހުން ާގިނަާވ ނެގޮތ އި ާމީހުން ާއެއޮީތ. އި

ާެވގެްނާ ާސަބަބެއް ާކޮްނމެވެސް ާއެއޮތީ. ާއަންަގވ ފައި ާއެޮއތީ ާހިޖުރަވުމަށް ާއެބައިމީހުން ާތަންތަނަށް ާޮބޑު ނޑު ފަސްގަ

ާމިކަްނާ ާވ ހަކަދަްއކ  ާފ ޑުފ ޑުގެ ާމަލ މ ތްކޮށް ާސަރުކ ރުންނަށް ާމިއަުދގެ ާއެހެންވީމަ، ާއެއީ. ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާތިމ މެން ާވިސްނުންާކުރ އިރު ާމީހުންގެ ާތިބި ާހިންގަްނ ާސަރުކ ުރ ާމިއަދުގެ ާއެީއ، ާވިސްނަންޖެހޭނެ. މިއްަލައށް

ާވިސްނުމުަގިއާ ާެއބޭފުޅުންގެ ާނުކުެރވޭނެ. ާއެކަމެއް ާބަޔަކަށް ާފަޤީރު ާވިސްނުން ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި މުއްސަނދީ

ާޕްރޮ ާއެްއޗެއް. ާއެންމެ ާއޮތީ ާވިސްނުމުގައި ާއެބޭފުޅުންެގ ާހަމައެކަނި ާމިސ ލަށްާއެއޮތީ ާރޮބަޓްތަކެްއގެ ގްރ މްކޮށްަފއިވ 

ާބިނ ކުރަިނިވާ ާވިސްނުން، ާޤ ބިލު ާވިސްނުން، ާމުްއސަނދި ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުެރވޭނެ ާކަެމއް ތިބެގެނެއް

ާމިރ އްޖޭގަިއާ ާއަޑުއަހަން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނުކުރެވޭނެ. ާތަރައްީޤއެްއ ާޤައުމެއް ާނޫނިއްޔަކ  ާހުރެގެން ވިސްނުން

ާއަ ާއެންމެާފޯރަމްތަކަށް ާބުނަނީ.ާއޭގެ ާެއްއެޗކޭ ާއޮތީމަ ާއެްއޗެހި.ާއަނގަ ާވ ހަކަތަކ އި ާދައްކ  ާއަރ  ރ ،ާޕޯޑިއަމްތަަކށް

ވ ހަކަެއއްާއެބަާަދއްކ ތޯާބިނ ުކރަނިވިާރައްޔިަތކަށްާފައިދ ހުރިާއެންމެާވ ހަކަެއއްާދަްއކ ތޯ.ާނުދައްކ .ާދެންާމިކިޔަީނާ

ާ ާކޮބައިތޯ ާހުުޅވ ފައި. ާއަނގަ ާފޭރ މޭ ާއިޖުތިމ ޢީާއިޖުތިމ ޢީ ާބައެއްތޯ. ާޮކން ާހަލ ކުކުރަނީ ާފޭރ ންތައް ާއެ ފޭރ ންތައް.

ާދުނިޭޔެގާ ާކުޑަުކއްޖަކަށެްއ. ާކިުރވަސްުދވ  ާއަނަގއިން ާަރއީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުދެއްކޭނެ ާވ ހަަކއެްއ ފޭރ މުގެވެސް

ާއެންެމއެ ާމަަސއްކަްތކޮްށގެން ާލިބި ާަޙޔ ތެއް ާަޒވ ޖީ ާއިނދެގެން ާމީހުންނ  ާހުރެގެން، ާކުަޑާތަޖުރިބ  ންމެ

ާނުލިބޭނެ.ާ ާތަޖުރިބ އެއް ާނޫންިވއްޔަކ  ާފޭސްކޮށްގެން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާދިމ ވ  ާދިރިއުޅުމުަގއި ާހަމަ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ނުވެސްާއިނގޭނެ.ާއެހެންޏ ާޖެހޭނީާފޮތްތަކުގައިާހުންނަާޓެްކސްާފޮތްތަކުަގއިާހުންނަާއެްއެޗހިާކިޔ ލަިއގެންާެއވ ހަަކާ

ާ ާގިނަފަހަރު ާމިރ އްޖޭަގިއާދައްކަންޖެހޭނީ. ާދ ދިފަހުން ނޑުމެން ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާޭއަގއި. ާނޫން ާޙަޤީޤަތެއް އަންނ ނީ

ާއިންތިހ ާ ާރ އްޖެއަށް ާކޮށްފައި ާކަންކަން ާމިފަދަ ާހުރި ާމިރ އްޖޭަގއި ާފެތުރެމުންދިޔައީ ާމީޑިޔ ަގއި ާޒަލްޒަލ އެއްހެން ބޮޑު

ާކް ާކޯޓަްށ ާރޯމުގެ ާއަނިޔ ވެިރއެއް ާހުރި ާދީފައި ާއަނިޔ ތައް ާެއީއާބޮޑެތި ާދެންނެވީމަ. ާވ ހަކަ ާގެންދ ނެ ާކޯޓަށް ރައިމް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަދައްކަނީީކ. ާނޫނެއްނޫންތޯ ާެއކަންޏެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާސ ބިތުެވއްޖެއެއްނޫންތޯ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާމިކަންކަންާ ާކުރަން. ާއެކަން ާއެބައޮތެއްނޫންތޯ ާމިހ ރު ާދައްކަނީކީ. ާއެވ ަހކަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނޫނޭ ާއެކަންޏެއް

ާހަަމާ ާނޭޅޭނެ ާވެސް ާހުރަހެއް ާވ ހަަކއަކަްށ ާއުޭޅ ާދަްއކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހިލ  ާހަމަ ާރަީއްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި މިއަދަކު
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ާެއްއގޮތަކަްށާ ާނެތް. ާވެސް ާނަގ ެނކަމެއް ާނިޒ މީެއއް ާކިޔ ފައި ާއެހެނޭ ާހުންނ ނެ. ާހަނދ ްނވެސް ާދައްކ ނަން. މިވ ހަކަ

ާގައިާއަުޅަގނޑުާހުންނ ނީާވެސްާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާވެސްާނަންަގވ ނެާކަމެއްާނެތް.ާހަމަާފްރިކުއެންސީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެވިފަިއވ ނެ ާމިހ ރު ާވެސް ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެދިަވޑަ ާފުރުޞަތަކަށް ާނެންެގވުމަށް ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރަކު ާއެހެންވީމަ، ިއގެންފި.

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާގަލޮޅު ާއެދެން. ނޑުްއވ ލަދެްއވުން ާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ާކުޑަަވގުތުކޮަޅކަށް މެންބަރު

ާޤ ނޫނުާ ާމިގެންދަނީ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ާއަޅުަގނޑު ާމަޙުލޫފަށް ާއަޙުމަދު މެންބަރު

ާ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ ާދިއާރަތްއ ާލަމުރަކީޒ ުއޫސުލްނ ިހްނުގުމެގ ާޤޫނަންށ ިއްޞާލުޙ ، 4232/9ނަންބަރު

ާނުވަަތާެގަނުއުމެގ ިބަލްށ ަބުހްސުކަރުމން  ާައވަށުެގ ާނުވަތަ ާރަށުެގ ާމިއޮތީ ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ޙުަގިއ ާއެ .

ާ ާއ ބ ދީ ާޤ ނޫނަށ32222ާްސަރަޙައްދުގެ ާމި ާދެން ާދަށްނުުވން. ާކޮންާާމީހުންނަށްވުރެ ާފަށ ނީ ޢަމަލުކުރަން

ާތ ރީޚަކުންކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާައޙުމަދުާމަޙުލޫފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފަރ ތްތަކުްނާ ާވ ހަކަދަްއކ  ާއަނގަފުޅ ކޮށް ާބ ރަށް ާއެންމެ ާމައްސަލައަކީ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާހަމަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ތިމަރަފުށީގެާއެއަރޕޯޓުާއިޓަީލވިލ ތުގެާފަތުރުވެިރއެއްާލަްއވ ާސޮއިކުރިާވ ހަަކއ އިާއެާެއައރޕޯޓުާފޮށްޓަކަށްާލައިގެންާ

ނުޑގެާނިޒ މީާނުކުތ ައކީ.ާގެނެސްތޯާތިމަރަފުށީގެާރައްޔިުތންނަށްާދެނީ ާ.ާއެއީާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުީރަގިއާ ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާގެންދެވުމަށް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތެއް ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާމައްސަލައަކަށް ާނިޒ މީ ާއެބަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއީއާާއަދިވެސް އަރުވަންޖެހޭ.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެ ާމަނިކު. ާޙުސައިން ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްާ ާއެާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަދެެކވުމުަގއި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ޒަތްތެރި

ާރިޔ ސަތުްނާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެްއކެވުން ާބިލަކަށް ާއޮންަނ ާހުށަހެޅިފައި ާއެ ާމައްސަަލއަށް ާއޮންނަ ހުށަހެޅިފައި

ާައދި ާަގވ އިދު ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމެއް. ާއުސޫލުގަިއާާފ ހަގަކުރަްއވަންޖެހޭ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމި އަޅުަގނޑުމެންގެ

އޮންނަނީާއެގޮތަށް.ާއެހެންވީަމ،ާމަޑުމަޑުންާއެމަނިކުފ ނުާއިންނަވ ތީވެާއެާޢިްއޒަތްތެރިާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާދިވެ ާވިދ ުޅވެދެްއވީ ާތަފްސީލުކޮށް ާދެންެމާތި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާިމއަދު ާވ ހަކަައކީ ާދައްކަމުންދ  ާއިދ ރީާއެ ހިރ އްޖޭގެ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާބިލަށް ާހިންގުމ ބެހޭ ާއުސޫުލން ާލ މަރުަކޒީ ދ އިރ ތައް

ނޑުާބޭނުންވީ.ާ ާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްތޯއޭާވ ހަކަފުުޅާއެާދައްަކވަނީ.ާއެހެންާެޗކްޮކށްލަންާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމީގެކުރިްނާޝުކުރިއް ާރަނގަޅު. ާވަަރށް ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވއިފިްއޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޔ 

ާވަީނާ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑު ާކުީރަގއި ާއެރުވުުމގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެންެގިވ ާމައްސަލަެއއް ނިޒ މީ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާހުރިހ  ާޢިްއޒަތްތެިރ ާފ ހަގަކުރިކަްނާާފ ހަގަކޮށްފައި. ާނުކުތ  ާެއ ާައޅުަގނޑު ވެސް

ާތިމަރަފުށީާ ާއަށް، ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާތިަޔާ ާއަދި ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއަށް ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާެއާޢި ާވެސް ާވ ހަކަ ާެދންނެވި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާަބްއލަވ ފައި ާވެސް ާއެޖެންޑ  ާވ ނީ ާވެްސ ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާކުރިއަްށާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޑއައްަސވ ފައި. ާވ ނީ ާެވްސ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 ގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާމިހިީރާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގަބޫުލކޮށްފީމު. ާއިޙްތިރ މ އެއްކޮށް ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާގަބޫލުކޮްށފީމު. ާތިކަން އަޅުަގނޑު

ާއެޅިފައިވ ާ ާދިނުމަށް ާަދރަޖަ ާވ ހަަކއަކީާސިޓީގެ ާިމާދައްކ  ާައޅުަގނޑު ާގަދައަްށާޖެހިފައި.ާއެއީ ާވަރަށް މަޢުޟޫޢުގައި

ާއަނިޔ ތަުކެގާހުރަސް ާދީފައިވ  ާކުރުަމށް ާެއކަން ާހުރަސްއަޅ  ާއެ ާހުރި ާދީފައި ާދިނުމަށް ާދަރަޖަ ާވ ހަކަ.ާސިީޓގެ ތަކުގެ

ނޑަކަށްާިހއެއްުނވޭާމަޢުޟޫޢުއަށްާިމއަްއތުރެންާގަދަކޮށްާހިފޭނެހެންނެްއ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނުޑާ ވ ހަކަ.ާދެންާއަުޅގަ
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ނޑު ާއަުޅގަ ާއޭގަިއ.ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  ާހަމަާސިީޓާާމިހިރީ ާވެސް ާތިމަރަފުށި ާމުސްތަޤްބަލު ާދަނީ ާވ ހަކަދަްއަކމުން މި

ާމޭރުމުންާ ާވިދ ޅުވި ާދެންމެ ާއެ ާހަމަ ާދިމ ލަށް ނޑ  ާައޅުގަ ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހަމަ ާހެދޭތޯ. ކައުންސިލަކަށް

ާމެރީނެއްަގއޭ ާސަްބ ާވިދ ުޅވި ާއިނގޭތޯ. ާމިހުރީ ާމަޢުޟޫޢުގައި ާހަމަ ާރަީއްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާާވިދ ޅުިވ هللاާތިުއޅެނީ.

ާ ާއެތި ާހިއްކ  ާބިން ާތިމަރަފުށީގެ ާސަބްމެރީނެއްގައި ާހަމަ ާރ އްޖޭގ37ާާެއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާމި ާދުވަހު ަވނަ

ނޑުާދަންނަވ ލީ.ާހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެ.ާއެަކންާހަމަާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާނޫނިއްޔ ާަޔއުމިްއޔ ކަށްޓަަކއިާައޅުގަ

ާއަންނަ..ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކުން:

ާގެއްުލމ ާ ާއެަވގުތަށް ާޯކރަމް ާޖަލްސ ގެ ާޖެހިވަޑަިއގަތީ ނޑުްއވ ަލއްަވން ާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އ ދެ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ . ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމޭޒުން ާއިދ ރީ ާހަވެފައިކަމަށް ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ގުިޅގެން.

ާތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅައިގެންާކުރިއަށްާވަަޑއިގަތުްނާއެދެން.ޢިއްޒަ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފްލެޓ އިާ ާއަޅަންޖެހޭ ާއެތަްނތ  ާތަރައްޤީކުރުމ  ާތަންތަން ާދޭންޖެހޭ ާދަރަޖަ ާސިީޓގެ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުާ ާވ ަހކަ ާމިހިރީާއެއަރޕޯޓްތަުކގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ރަށް ާވަރަށް ާމަޢުޟޫޢުގައި ާއެހެންީވމަ، ާމިދައްކަނީ. ަގނޑުމެން

ާތިމަރަފުީށާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅަކު ާދެންމެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހިފައިގެން.

ާ ާގެންނަނީ ާތެރޭގައި ާރަށްރަށުގެ ާދޭ ާދަރަޖަ ާމިާސިޓީގެ ާގެންނަނީ ާރަނަގުޅާއެއަރޕޯޓް ާވަރަށް ކޮންޓޭނ ެއއްަގހޭ.ާއ ދެ

ނޑުާއެބޭފުޅ ގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކ ާދަންނަވ ލަންާމިާދުނިޔޭގެާތަރައްޤީވެަފިއވ ާމިާދުނިޔޭގައިާޢިލްމީާ ވ ހަކަެއއް.ާއަުޅގަ

ާގެެނވެ ާޕެކްކޮށްލަިއގެން ާއެއަރޕޯޓްަތކުަގއި ާރަންވޭ ާދިގުމިނުގެ ާފޫޓްގެ ާތިންހ ްސާހަތަރުހ ސް ާކުރިއަރ ަފއި ްނާގޮތުން

ާގ ކުރ ކަްށާ ާމީހުން ާއަެނއް ާނުދަތުމަކުންނެއް ާކަމަކުްނ ާނޭްއގ ނީ ާިތމ ގެ ާއެހެންވީަމ، އެބަހުރި.

ާހޭލ ފައިވ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިރިއުޅެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާރައީސް،ާައޅުގަ ާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްކުަރއްވ ެނކަމެއް

ާ ާހަެއއްކަ ާދުނިޭޔަގއި ާއަީލގައި ާޓެކްނޮލޮޖީގެ ާޒަމ ންާދުނިޔޭގައި ާކުރިއަރ ފަިއވީ ާއެްނމެ ާީވއިރުަގއި ާއަހަރު ހ ސް

ާމީހުންނަށްާ ާއެހެން ާފަީޤރުކަން މިއަދަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާތިމ މެްނގެާނުވިސްނޭކަމ އިާނުދަތުމ ިއާނޭނގުމ އިާސިނކުީޑގެ

ހަމަާވ ހަަކާާއެާަވއިރަސްެއްއގެާގޮުތގައިާަފތުރ ާނޫޅުއްވ ށޭާައޅުަގނޑުާަދންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު

ާބޭފުޅުންނަކަށް.ާ ާބައެއް ާހަޖަމުކުެރވޭނެހެން ާހިއެއްނުވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންވަނީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރުކޮށްލ ނަން.
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ނޑުާކުުރކޮށްލ ނަން.ާތިބޭފުޅުންާތިހ ާހިތްދަތިކުރުވ ކަށްާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްާނޫން.ާ ހަޖަމުނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާއަުޅގަ

ާދަން ާައޅުަގނޑު ާމިާއެކަމަުކ، ާއ ބ ީދ ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށްޓަކ  ާދަރަޖަ ާސިޓީެގ ާިމ ާަރއީސްޭއ ާޢިއްޒަތްތެރި ަނވ ނީ

ާހަމަާ ާއެ ާމިހ ރު ާދ ން. ާރޯމަށް ާއައި.ސީ.ސީ ާެއބަޖެހެއޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާގޮވ ގެން ާފަރ ތް ާނެތިކޮށްލި ޤައުމުަގއި

ާއިސްތިޢު ާނުބެލިއްޖިއްޔ  ާަމއްސަލަ ާކޯޓުން ާލޯކަލް ާެވސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާކުެރވޭނެ.ާހުށަހެޅެްނާއެތަނަކީ ާވެސް ނ ފު

ާވެްސާ ާއެހީވެދޭން ާެއބަތިބި ާޖަމުޢިއްޔ ތަްއ ާދުނިޔޭެގ ާނެިތްއޔ  ާަފއިސ  ާއަނެއްކ  ާދެން ާމައްސަލަ. ާހުށަހެޅެނޭ ވެސް

ާދަންނަވ ލީ.ާ ާއެވ ހަކަ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކ  ާއެހެންވީމަ، ާއެބަތިިބ. ާވެސް ާލޯޔަރުން ާމައްސަލަތަކުގައި ާއެފަދަ އެބަތިބި.

ާބޭފު ާބޭފުޅުންނަށްާއެފަދަ ާގިނަ ާވަރަށް ާނަންބަރު ާއަޅުަގނުޑގެ ާގުޅަްނވީ. ާއަޅުަގނޑ  ާހުރެއްޖިއްޔ  ޅުން

ާއެކަން.ާ ނޑަށްާޔަޤީން ާއެހީެވްސާހޯދަދީފ ނަން.ާހޯދ ދޭނަންާއަޅުގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާއެފަރ ތްތަކުން

ާ ާމަރ 332ާއެހެންވީމަ، ާސ ބިތުނުކޮށް ާމައްސަލަ،ާމަރު ާަމރުގެ ާކޯޓަްށާމީހުންގެ ާރޯމް ާމައްސަލަ ާމީހުންގެ ާތިބި ފައި

ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ ާދ ނެާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާލިސްޓުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމިއޮީތ ާއަރުވަން ފުރުޞަތެއް

ާهللا.އަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުهللاާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ިދވެހިރ އްޭޖެގ4232/9ާާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ،ަރއީސް.ާއ ދެާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކީޒ ާދ އިރ ތައް އިދ ރީ

ާބަޙުސްކުރ ވަރުާ ާމިއީ ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދޭތެރޭަގއި ާއިޞްލ ޙ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ެގާމޫސ މަނިކު

ާމިހ ރަށްާ ާމިހ ރުން ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާގަބޫލެްއާނުކުެރވެއޭ.ާއަުޅގަ ާކަމަކަށެްއާައޅުަގނޑަކަށް އިޞްލ ޙެއް

ާހަދ ކަްށާ ނޑުާގަބޫުލކުރ ޮގތުގައިާިސޓީެއއް ާއަޅުގަ ާމިޖެހުނީ ާދަންނަވަން ާބޭރުކޮށްލ ށޭ.ާއެހެން ާމިތަނުން މިާއިޞްލ ޙު

ާއެ ާމުހިއްމު ާއެހ  ާއެއީ ާއ ބ ދީ ނުޑެގާތަނުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ނޑުގެ ާނޫން.ާއަޅުގަ އްެޗއް

ާ ާގަބޫުލކުރަނީ ާވެްސ ާއަޅުަގނޑު ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާޣަފޫރު ާޢަބްދުލް ާޔޫސުފް ާމީހުްނ32ާާއަޚް ާހ ސް ވަރަކަށް

ހަކަށްާހ ސްާމީހުްނ52ާާާހަކަށ47ާްތަނެއްަގއިާއ ބަުދވެގެންާއުޅޭާތަނެއްަގއިާސިީޓއެއްާހެދުމަށްުވރެންާމ ާމުހިއްމޭާ

ާއެތަުނގެާ ާމަސައްކަތްކޮްށ ާހަދަްނ ާސިީޓއަކަށް ާއެތަން ާދީގެްނ ާދަރަޖަ ާސިޓީެއއްެގ ާތަނަކަްށ ާކަހަލަ އ ބ ދުކުރެޭވ

މަސީލަތްތައްާގ އިމުކޮށްގެންާެއކަންާކުރިްއޔ .ާހަމަާެއއ ެއީކަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދޫނިސޫފ ާސޫފީގެާބިލ ިއާ
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ޔަތްކުރުުމގެާބިލ އިާމަސްމަހ އިާމެހިާިޙމ ޔަތްކުރުމުގެާބިލ ިއާވަްސވަހ އިާވެހިާޙިމ ޔަްތކުރުމުެގާގަްސގަހ އިާގެހިާޙިމ 

ނޑުެމްނާ ާއަޅުގަ ާމީހަރު ާދެންމެގައި ާއަދި ާހުށަހަޅ ގެން ާމިތަނަށް ާޕ ޓީން ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާބިލުތައް ާފަދަ ބިލު

ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމިގެންދ  ާކަހަލަާާބަޙުސްކުރަމުން ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅި ާޤ ނޫނަށް ހިންގުމުގެ

ާރަްއޔިތުންާ ާދިވެހި ާމިއަދު ާނުކުަރއްވ ށޭ. ާމަސައްކަތް ާނަގ ލަްނ ާވަގުުތ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާހުށަހަޅ ގެން ބިލުތައް

ދުެގާމިއަށްވުރެންާހޭލުންތެރިކަންާއިއްޔެާނޫންާއިހަށްދުވަހުާނުވަތަާމިދިޔަާހުކުރުާދުވަހުާނެގިާވޯޓުންާއޮންނ ނީާމިއަ

ސަރުކ ރަށްާވަރަށް،ާހޮނިހިރުާދުވަހުާނެގިާވޯޓުންާއޮންނ ނީާމިއަދުގެާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާސ ބިތުވެފަޭއ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބައެްއ ާހުށަހެޅުނަސް ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާކަަހލަ ާކޮންމެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާހަމައެއ ީކގައި ދެން

ާތެދުވެވަާ ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވަްނ ނޑުމެންނަްށާބޭފުޅުން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާހަޖޫޖައްސަވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ޑަިއގެން

ާ ާވިދ ުޅވެ ާސަރުކ ުރގަިއ52ާާހަޖަމުނުކުރެވެނީކަމަށް ާކުރީަގއި ާއ އި ާވ ހަކަ ާވެިރކަމެއްގެ އަހަުރގެ

ާއެބޭބޭފުޅުން ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާއަިނޔ ވެރިކަުމގެ ާބޭފުެޅއްގެ ާހުންނެވި ާމަޤ ުމގައި ާއަްށާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އަމިއްލަ

ާރަްއޔިތުންނަްށާ ާދަްއކަވ ަލްއވައިިފއްޔ  ާއަމިއްލަފުޅަށް ާމިތ ނަގއި ާވެސް ާވ ަހކަ ާއަނިޔ ގެ ާހުރި ާވެފައި ބޭބޭފުޅުންނަށް

ާނޫން.ާ ާވ ހަކަދައްކ ކަށް ާމި ާއިޝ ރ ތްކޮށް ާބޭފުޅަކަށް ާވަިކ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާދ ނެ. ާއެނިގގެން ާއެްއޗެއް ާބޮޑު ވަރަށް

ާައޅުަގނޑުާ ާހިންގުމުެގާާއެހެންނަމަވެސް، ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ހިތަށްއަރަނީ

ާ ާތެދުެވ ާަވގުތެްއަގއި ާއޮތް ާހުށަހެިޅފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާަރއީްސ332ާާޤ ނޫނަށް ާކުީރގެ ާމަްއސަލ ގަިއ ާމަރުެގ މީހުންގެ

ާވ ހަކަދެއްކުން ާބިލަށް ާއެ ާެއއީކީ ާވިދ ޅުވުން ާދ ން ާކޯޓަކަށް ާގޮވ ގެން ާއެަކްނާާމައުމޫން ާއަދި ާނުވ ނެއޭ. ކަމަކަްށ

ާވިދ ުޅެވާ ާގަމ ރުންތަކެއްކަމަށް ާުނވިސްނޭ ާއެްއޗެއް ާނޭނޭގ ާތަނެއްދޮެރއް ާއެއީ ާމީހުންނަީކ ގަބޫލުނުކުރެވުނު

ާެދއްވ ެގްނާ ާވެްސާއެބޭފުޅަކަށް ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ާއެ ާފުރުޞަތު ާއެ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރު

ާެއވ ހަކަާމިާދަންނަވ ލީ.ާދެންާބަެއއްާބޭފުޅުންާއެަބާވިދ ުޅޭވާނުވ ނެއޭ.ާއެީއާ ާަގބޫލުކުރ ާގޮތް.ާއެހެންވެ އަުޅަގނޑު

ާއަޅުަގނުޑާ ާގެނެސްދޭށޭ. ާކަންތައްތަްއ ާކުރިއެރުމ  ާތަރައްީޤއ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާމިއުޅެނީ ތިމަންމެން

ާ ާމިއަދުގެާސަރުކ ރަށް ާގިނ4ާާަހިތަށްއަރަނީ ާވުރެން ާކޮންކަހަަލާއަހަރަށް ާކަހަލަ ާެއާވިދ ޅުވ  ާދިަޔއިރު ާެވގެން ދުވަސް

ތަރައްޤީެއއްާބ ޭއާރަްއޔިތުންނަށްާގެނެސްދެވުނީ.ާއ ެދ،ާައޅުަގނޑަށްާހަމަާެއްއގޮތަކަށްާވެްސާނުފެނުނުާއެބޭފުޅުްނެގާ

ާމިއީ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަނެއް. ާކުރަްއވ  ާމަސައްކަެތއް ާނޫންގޮތަކަށް ާހ ސިލުކުރަްއވަން ާއެދުމެއް ހައްދުންމައްޗަްށާާއަމިއްލަ

ާއެންެމާ ާނުވަތަ ާފުރުޞަތެއް ާފަހި ާއެންމެ ާތަރައްޤީއަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމީހެއް. ނިސްބަތްވ 

ާމުހިއްމުާ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާތަރައްޤީއަށްަޓކ  ާހައްދުންަމތީގެ ާހައްދުންމައްޗޭ. ާތަނަކީ ާއޮތް ާފުރުޞަތެއް ބޮޑު

ާނުހިންގަަވއިގެންާ ާެއީއާާމަޝްރޫޢެއް ާއެބަނއެނގޭ. ާރަނަގޅަށް ާހަމަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކީްއެވގެންަކން ާއުުޅއްވަނީ މި

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާސަރުކ ރަްށ6ާާހައްދުންމަތީގައި ާމިއަދުގެ ނޑިެއްއ ާގޮ ާެއއްެވސް ާއޭގެން ާހުރިއިުރ ނޑި ގޮ

ކަަމކީ.ާދެންާފ ޑުފ ޑުާރައްޔިތުްނެގާނުލިބުނީމަާއޭގެާބަދަލުާހައްދުންމަތީާރައްޔިތުންނަށްާދިނުމަށްޓަކ ާކުރ ާކަމެއްާމި
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ާއުުޅއްވ ާ ާިމާހައްދަވަިއގެން ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވ އިރު ާވިދ ޅުވެ ާކަންތައްކުރ ނީ ާތިމަންމެން ާހޯދ ގެންނޭ ާމަޝްވަރ  ޚިޔ ލ 

ާކިހ ވަެރްއެގާ ާަރއްޔިތުންެގ ާއުފެއްދުމުަގއި ާަކންތައްތައް ާކޯޕަރޭޝަންތަކ  ާހެލްތް ާއަިދ ާކޮމްޕެނީތަކ  ޔޫޓިލިޓީޒް

ާބުަރާޚިޔ  ާވަރަށް ާދިވެހިރައްޔިތުން ާކަމެއް. ާުސވ ލުކޮށްލަންޖެހޭ ާމިއަދު ާވެސް ާއެއީ ާހޯއްެދީވ. ާއެބޭފުޅުން ލެއްތޯ

ާގ އިމުކޮށްަފިއވ ާ މަސައްކަތްކޮްށގެންާދ ާއޮހޮރުަވއިގެންާއެމީހުންގެާރަށަށްާކަަރންޓްގެާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާދި ާބަދަލު ާޢަދުލުވެިރ ާޭއގެ ާހިްނގ ާއިންޖީނުގެތަްއ ާވެރިކަން ާނުވަތަ ާބޭނުންތަކަށް ާއަިމއްލަ ާއެީމހުންގެ ާނުލ  ނުމަކ 

ާއިތުރުކުރުުމެގާ ާމަޤ މުތަކެއް ާދިނުމަށްޓަކައި ާމުސ ރަ ާބޮޑު ާބޭފުޅުންނަށް ާނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވ  ޕ ޓީއަށް

ކުންާވ ާފައިދ އެްއ،ާއ އްުމާމަޤްޞަދުގައިާއެފަދަާކޮމްޕެނީތައްާއުފައްަދއިގެންާމަސަްއކަތްުކރަމުންދ އިރުާއެާކުންފުނިތަ

ާއޮތްހެނެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންކަންާ ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާހިއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާފައިދ އެއް ރައްޔިތުންނަށްވ 

ާއިޞްލ ޙުާ ާދިނުމަށްޓަކަިއާމިތަންތަނަށް ާތަންތަނަށް ާބައެއް ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުން ާދަރަޖަ ާސިޓީއެއްގެ ާހުރިއިރު މިހެން

ާނެްތކަްނާހުށަހެޅު ާމ ނައެއް ާހުށަހެޅުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ޫނނަށް ާއަެނއްކ  ާނެތް. ާމ ނައެއް ާެއއްވެްސ މުގެ

ާއެއަްށާ ާހަދ އިރު ާއެބަހަދ . ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެނގެނީ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޤ ނޫ ާބައެއް ާނުފެނޭ. ާޢަމަލުކުރަމުންދ ތަނެއް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާއަނެއްކ  ާފޮނުވ ލީމަ ާއަނބުރ  ޯވުޓެގާާ;5ނުތައް

ާތަންފީޛުކުރަްއވަނީކީާނޫން.ާދެންާއެއަށްާވ ގޮެތއްާވެްސާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާފޮނުވީމ ާއެވެސް

ާފޮނުއްވ ތަްނ.ާ ާނުވަތަ ާއުޅުްއވ ތަން. ާފޮނުވަން ާއިްޞލ ޙު ާެވސް ާއެއަށް ާމިފެންނަނީ ާއަނެްއކ  ާދެން ނޭނގޭ.

ާމިއަދުެގާއެހެ ާއެނގެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާހިންގ ލީމަ ާނަޒަުރ ާކަންތައްތަކަށް ާނުޖެހޭ ާދެކޮޅު ާމިކަހަލަ ންވީމ ،

ާބޭނުމެްއާނުވ ކަްނާ ާއެްއގޮތަކަްށާވެސް ާނުވަަތާއެމް.ޑީ.ީޕއަކުން ާނުވ ކަން ާބޭނުމެއް ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ސަރުކ ރަކުން

ާއެމީހުން ާބ ރުެވރިކުރުވ  ާރައްޔިތުން ާފަހިކޮށްދޭކަށެްއ.ާރ އްޖެތެރޭ ާމަގު ާކުރުމުެގ ާކަންތައްަތއް ާއެމީހުންގެ ނަށް

ާއެބޭފުޅުންނަްށާ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ  ާއެބަ ާރަނގަޅަށް ާއޮތްގޮތުްނ ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމިައދު ާމިއުޭޅކަމަކީ ބޭނުންވެގެން

ާނަތީޖ އެއް ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުން ާބ އްަވިއގެން ާއިންތިޚ ބު ާކައުންސިލުތަކުގެ ާލޯކަލް އެބޭފުޅުންނަްށާާމިހ ރު

ާހުިރާ ާކުެރވެން ާލަްސކުުރމަށްޓަކައި ާއިންތިޚ ބު ާމި ާބަހަނ އެްއާދައްކ ގެން ާކޮްނމެވެސްކަހަލަ ނުނެރެވޭނެކަން.ާއެނގޭތީ

ާކޮންމެހެންާ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާމިއަދު ާމަންޒަރު ާކުރަމުންގެންދ  ާމަސައްކަތެއް ހުރިހ 

ތެުދވެތިބެާީޓވީާއިންާފެންނަގޮތަްށާމިާވ ހަކަތަްއާނުދެއްިކއަސްާދިވެހިާރައްޔިތުންާިމއަުދާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ނަގއި

ާދުވަސްަވުރާ ާގެންދެވި ާކުރަްއވަުމން ާމަސައްކަތް ާހޯއްދަވަން ާވެިރކަން ާއެމް.ޑީ.ޕީއިން ާހޭލުންތެރި. ާމ  އެއަްށވުރެ

ާވެާ ާވ ހަކަތަކ އި ާެދއްިކ ާގ ުތގައި ާއެމީހުން ާޮގސް ާގ ތަްށ ާުކަލާރައްޔިތުންެގ ާދެްއކި ާވައުދުތަކ އި، ވަަޑއިގެންެނވި

ާތަޖުރިބ ާ ާމިއަދު ާދިވެހިރަްއޔިތުން ާައޅުަގނޑުމެން ާކޮކ ަތކ އި ާމ ތަކ ިއ،ާއުދުހުނު ާފޮޅުވި ހުވަފެންތަކ އި،ާގުލްޒ ުރަގއި

ާރަ ާނެތީމަ ާވ ހަކަެއއް ާނުދައްކ ނެ ާދައްކ ނެ ާކޮްނމެހެން ާތެދުވެވަަޑއިގެން ާދެން ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، އީސްާކޮށްފިން.
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ާއ އި،ާ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާނުކޮށްދީފައި ާކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާނޫނިްއޔ މު ާއ އި ާވ ހަކަ ާއަނިޔ ވެރިކަމުގެ މައުމޫނުގެ

ާއަހަރު...52ާމިވ ހަތައްާދެއްިކއަސްާިދވެހިރައްޔިތުންާެއކަންާޤަބޫލެއްާނުުކރ ނެ.ާވޭތުވެދިޔަާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާހަމަެވގެްނާޢިއްޒަތްތެރި ާވަގުތު ނަޑއެިޅފައިވ  ާކަ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާގެންދަވަިނކޮށް ާދައްކަވަމުން ވ ހަަކފުޅު

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާޖެހިވަޑަިއގަތީ. ާހުއްަޓވ ަލއްވަން ވ ހަކަފުޅު

ާގެމަ ާައރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމި ާދެން ާއަުޅަގނޑު ާލިސްޓުން ާމެންބަުރާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ނަފުށީ

ާއިލްހ މްާއަޙުމަދަށް.

ާ

 ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ަތްއ4232/9ާާ`. ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުުމގެ ާގޮެތްއާާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުން ާތ އީދުކުެރވޭނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާގެނައުމުގެ ...ާވަނަާއިޞްލ ޙު

ާއެއްވެސްކަހަަލާ ާމިހ ތަނަށް ާނަމުން ާއެގޮތަކީ ާތެދުވީ. ާިމ ާައޅުަގނޑު ާމަގުސަދުގައި ާދަންނަވ ލުމުގެ ާހަމަ އޮތްވ ހަކަ

ތ އީދުުކރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާރިހައެއްާެކއްކުނުތޯ.ާނަމަކުންާކެއްކުނުާރިހަެއއްާޮއެވއްޖެއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށް

ާއަރ މުާ ާވެރިކަން، ާހެޔޮ ާފައިސ ، ާސްޓޯރު ާކަންމަތީ ާވެްސ ާއަބަދު ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދިރިއުޅުން،ާމިއީާވަރަށްާރީތިާރީތިާނަންނަން.ާދިވެހިާބަހުންާވެސްާމިާއެއްޗެހިާއަޑުއަހ ީލމަާވަރަށްާރީތި.ާއަންހެންާ

ބުނެވިދ ނެާިކތަންމެާހުތުރުކޮށްާހުއްޓަސްާހ ދަާލޯބިވެއޭ.ާހ ދަާލޯބިވެއޭ.ާެއއަކުންާނުފެދޭނެ.ާހިތުންާާކުއްޖެއްާަކއިރީ

ލޯބިވީމަާލޯބިާވެވޭނީ.ާދަންަނަވންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާިމއަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ނަމޭާނަމަކުންާކެްއކޭނެާރިހައެްއާ

ާއެއްވެ ާނަމަކުން ާއަުޑައހަނީ ާއަޅުަގނޑު ާައކީާއޮންނަނަމަ. ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންަނވަން ާވ ހަކަ. ާނުެކއްކޭ ާރިަހއެއް ސް

ާމިހ ތަނަށްާ ާސަރުކ ރުން ާމި ާެއކަްއޗަކަށް. ާއެވ ނީ ާކިޔަސް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒޭ ާއޭ، ާޢަބްދުއްަރޙީމްބެ ާކައުންސިލޭ، ސިޓީ

ާރަ ާކޮންމެ ާބަލަން. ާމިތިބެނީ ާރައްޔިތުން ާނޫން. ާފޯރުކޮށްދެވުނީކީ ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާބަނދަރުާރައްޔިތުންނަށް ށެއްގައި

ާ ާޙ ލަތުގައި. ާއެ ާހުރީ ާސްކޫލް ާރަށު ާޙ ލަތުގަިއ. ާއެކަހަލަ ާޤ ނޫނީގޮތުނ87ާާްއޮތީ ާދޭންޖެހޭ، ާމީހުންނަށް އަހަރުގެ

ާ ާދޭންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާނޫން.4222ާާދޭންޖެހޭ، ާލިބެނީކީ ާފައިސ  ާގެންދަންޖެހޭ ާއިންޓޯލު ާނޫން. ާލިބެނީކީ ރުފިޔ 

ާރ  ާުކްއޖ  ާހުރި ާބޭުރގަިއ ާކުީރާރ އްޖެއިން ާނެިތގެން، ާއަތުަގއި ާއަމިއްލަ ާަފއިސ  ާެއއްކަލަ ާއެބަޖެހޭ. ާގެންނަން އްޖެ

ާއެއްކަަލާ ާގޮތަކީ. ާހުރި ާޙ ަލތު ާޤައުމުގެ ާމިއީ ާކިޔަވައިދެުމންދިޔައީ. ާދަރިންނަށް ާކިަޔަވމުން ާއެުކއްޖ  ޒަމ ންތަކުަގއި

ާައޑުއަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާގޮްސާސ.ާޏ.ާައށް ާހއ.ާހދ.ާއިން ާުއޭޅާގއ.ާގދ.ާރ އްޖޭގެ ާކައްކ  ާގޭހުން ހަނީ

ާވ ހަކަ.ާ ާކައްކ  ާއުނދުނުން ާއިވެނީ ާމިހ ރު ާތަންތ ނގައި ާހދ. ާހއ. ާވެސް ާރަށެއް ާހުރިހ  ާގއ. ާއެކަަމކު ވ ހަކަ.
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ާޙ ލަުތާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިޭއ ާދަންނަވަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ާރިހައިެގ ާކެއްކޭނެ ާނަމުން ާމި ާދެން ާވ ހަކަ. ާކައްކ  ދަރުން

އިާކިތަންމެާވަރަކަށްާދެާޖީބަށްާލައިގެންާެއއްެޗކޭާއޭނަާބުންޏަސްާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނެ.ާހުރިގޮތަކީ.ާދެންާމ ާފުއްޕ ފަ

ާއެްއެޗްއާ ާކިތަންމެ ާނަމަ ާއޮންނ ނެ ާރިހައެްއ ާކެއްކޭެނ ާނަމުން ާދެއްިކކަމަށްވ ނީ. ާނޫންތޯ ާދެްއކީމަ ާއެްއޗެްއ ބަލަ

ާައކީާއިލެްކޝަން ނޑުާދަންނަވަންާުއޅޭާވ ހަކަ ާއެންމެފަހުންާނެގިާވޯޓުްނާާކެއްކިަފއިާހުންނ ނީ.ާއަުޅގަ ކޮމިޝަނުން

ާިމާ ާމިތ  ާމިކުރެވެނީ. ާބަހުސެްއތޯ ާކޮން ާނިންމ ފައޭ. ާކަެމކޭ ާބޭނުންނުވ  ާރައްޔިތުން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާމިކަމަކީ މިވަނީ

ާރ އްޖޭެގާ ާގޮސް ާމީހުން ާސަުރކ ުރ ާބޭނުންވެގެން ާސަުރކ ރަށް ާކޮމިޝަން ާއިެލކްޝަންސް ާނުކުެރވޭނެ. ބަހުސްއެއް

ާކިޔަީނާކަންކޮޅުތަކަ ާބަހުން ާއިނގިރޭސި ާފޭލިވެފައި. ާސަރުކ ރު ާަވނީ ާވެސް ާވޯޓުން ާނެގި ާއ ދޭސްޮކށްގެން ާޮގސް ށް

ާއުސޫލަކީާ ާަބހުސްކުރަންޖެހޭ ާބިލަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ނޑިފަިއ. ާކެ ާަސއިޒަށް ާއޮތީ ާއެ ާކިޔަނީ ާދިވެހިބަހުން ފެއިލް.

ާޤަބޫލުނުކޮށް ާރައްޔިތުންވަނީ ާރ ްއޖޭގެ ާވިދ ުޅވެބައްަލވ . ާއެބަޖެހޭ.ާކޮބައިތޯ ާބަހުސްކުރަން ާބިލަށް ާމި ާއެކަމަކު ފައި.

ާ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާބ އޭ. ާއަރަތެއް ާމި ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ްއވަންެޖހޭ. ާވެސް 52ާކައުންސިލު

ނޑުާއުމުރަކީާ ނޑުާަދއްކ ނަމޭ.ާއަުޅގަ ާއަހަރު.ާއަޅުަގނޑުާސްކޫލަށްާކުީރގައ55ާާިނުވަތ54ާާައަހަރުގެާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާނުލ ާ ާއެއްެޗއް ާމަތިން ާއޭުރގަިއ ާލަިއގެން. ާމުންޑެއް ާސިްނގަަޅ ާކިޔަނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާަލއިގެްނ، ާމުންޑެއް ދިޔައީ

ާ ާމައްޗަށް. ާއަތިރި ާޮބޑުކަމުަދނީ ާދިޔައީ. ާސްކޫލަށް ާޖެހިގެންާهللا ާއަންހެނަކ އި ާމިބުނަނީ. ާހުވ ކޮށްފައި ގަންދީ

ާއަ ާީވއިރު. ާބޮޑުސިންގ  ާދަީނ ާބޮުޑކަމު ނޑުާއަޅުަގނޑުމެން ާޭރގަ ާބައްތިެއއް. ާބުިޅ ާހުރީ ާޭގގަިއ ުޅަގނޑުމެންގެ

ާއެންމެްނާ ާިނވުނީމ  ާއައިސް ާމަންމަ ާރޯވީމ  ާއަލިފ ން ާއަިއސް ާއޭތި ާއެރީމަ ާހުޅެއް ާފ ެޑްއގެ ާދޭތެރެއަކުން އިންނ ނީ

ާ ާެއއްބަފ  ާއެއްަބނޑު ާވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ާމަނ32ާްހަޅޭލަވ ފައި، ާހަޅޭލަވ ، ާުކޑަކުިދންތައް ާތިބޭ. މ ާފިރިހެނުން

ާފުިޅާ ާެއއްކަލަ ާއަލިފ ންކޮޅެއް،ާެގައކުންގޮސް ާވެްސާފ ޑަކަށް ާއަނެއްކ  ާއައިސް ާފެށީމ ާމަންމަ ާރޯން ާކިޔައި މަންމ އޭ

ާބައްތިާކޮބ ާޒުެބއިދ ާޒުބެއިދ ާއޭާކިޔ ަފއިާއަލިފ ންކޮެޅްއގައިާޖައްސަިއގެންާއަންނަނީ.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިންާޝުކުރިއް ާޕ ޓީ ާެޖހިވަޑަިއގަތީ ާހުއްޓ ަލއްވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޔ 

ާ ާއެއީ ާވިދ ުޅވަނީ. ާމޭޒުން ާއިދ ރީ ާހަމަވީމ ކަމަށް ާަވގުތު ާދެއްވި ާމަތިން ާގޮުތގެ މިނިޓުެގ5ާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާެވސް ާބިލަށް ާމި ާވެްސ ާމެންބަރަަކށް ާކޮންމެ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވަީނާާފުރުޞަތެއް ާެދއްވުަމށް ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ާދެންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެަބއޮތް. ާބ ކީ ާަވގުތުން ާަކނަޑއެޅިަފއިވ  ާޕ ޓީއަށް ާތިޔަ ާއަދި ާއެހެންވީމ  ޕ ޓީން.

ާނިސްބަްތވެާ ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ ާވަަޑއިގަތުުމގައި ާއިންތިޚ ބުވެ ާމިއޮތީ ާއަރުވަްނ ާފުރުަޞތު ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގެ
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ާއިބްރ ޙިމްާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފަެރސްމ ތޮޑ  ާއެއީ ާމެންބަރަކަށް. ާޢިްއޒަތްެތރި ވަަޑއިގެންަފއިނުވ 

ާމުއްޠަލިބަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފެއްެޓވުންާއެެދން.

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާގެެނވޭނެތޯއޭ.ާ ާތަރައްޤީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަކނޑަެއޅިމ  ާއަދަދެއް ާކިޔ ފައި ާނަމެއް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއަރަނީ ހިތަށް

ާހަދަްނާ ާަކއުންސިލެއް ާއެްއކޮްށާސިޓީ ާދ.އަތޮޅު ާިސޓީާމ.އަތޮޅ އި ާއަތޮޅު ާދެ ާއެ ާނިްނމަވ  ާސަރުކ ރުން ާދެރަށް އެ

ާރަށްރަށުެގާ ާހިމެނޭ ާއަތޮޅުގައި ާދެ ާއެ ާހަދައިފިނަމަ ާއިނގޭތޯ. ާމިސ ލެއް ާހަދައިފިނަމަ ާގޮުތގައި ކައުންސިލެްއގެ

ާގެެނވިދ ނެތޯއޭ.ާ ާތަރައްޤީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތިބެގެން ާރަށްރަށުަގއި ާކުދިކުދި ާގޮތަްށ ާއެތިބި ރައްޔިތުން

ާއެއްފަސްކުރުުމގެާއަޅުގަާ ާއ ބ ދީ ާއ އި ާތަރައްޤީ ާދަށުން ާޕްލޭނެއްގެ ާމުއްދަތުގެ ާދިގު ާކުރަންީވކަމަީކ ނޑުމެން

ާމަސައްކަތްކުރަންީވ.ާ ާތަރައްޤީކުރުމަށް ާޤައުމު ާމިކަން ާކުރަންީވކަމަީކ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަކނަޑއަޅ ގެން ސިޔ ސަތެއް

ނޑުމެންާކުރަންވީަކމަކީާރަށްރަށްާނަމެއްގަިއާއަޅުަގނޑުމެންާރަށްރަށަށްކުރ ާޚަރަދުާކުޑަކުރަންާޖެހޭކަމަށް ވ ނަމަާއަޅުގަ

ާެއާ ާއުފެއްދުމަށްފަހު ާރަްށރަށް ާބޮޑެތި ާބިންހިއްކަިއގެން ާރަށްރަްށ ާއެްއކޮށްލަންވީ. ާކަުމގައި ާބަދަލުަގއި އެްއކޮށްލުމުގެ

ާއެހެން ާއ ބ ުދކުރުމަށް ާހުޅުމ ލޭގައި ާކެރޭނަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންނަންވީ. ާމީހުން ާމީހުންނަށްާާރަށްރަށަށް ރަށްރަށުގެ

ނޑުމެންާލ.ާ ދައުވަތުދޭންީވާނޫންތޯ.ާކޮންާަބއެއްތޯާނ ންނ ނީ.ާއަންނ ނެ.ާމުޅިާޤައުމުންާރަްއޔިތުންާއަންނ ނެ.ާއަުޅގަ

ާއިމ ރ ތްކޮށްފަިއާ ާގެތަެކއް ާެއޅުމަށްފަހުގައި ާސްކޫލެއް ާރަނަގުޅ ާހޮސްޕިޓަލަކ އި ާފެންވަެރއްގެ ާރަނަގޅު އަތޮޅުަގއި

ާދަ ާމީހުންާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަެއގޮތަށް ާއަންނ ނެ.ާކުޅުދުއްފުށީގައި ާމީހުން ާވަންޏ  ާދޭންީވނުންތޯ.ާއެހެންކަމަށް ޢުވަތު

ނޑުެމްނާ ާއަޅުގަ ާމިގޮތަށް ާދ ނެ. ާމީހުން ާއައްޑުއަތޮުޅގައި ާއަންނ ނެ. ާމީހުން ާއަތޮޅުގަިއ ާޅ. އަންނ ނެ.

ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވ ހަކަދަްއކ ނަމަ ާަތރައްޤީގެ ާމި ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ާއެކަމުެގާކަ ާފަސޭހަވެ ާއެބަލ ގަންަނން ނަށް

ނުޑމެންާއުފައްދ ގެންާސިޓ32ާާީނަތީޖ ވެސްާފެނިގެންދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ހ ސްާމީހުންގެާއ ބ ދީއެއްާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއެ ާލަސްކުރުންކަމަށްވ ނަމަ ާއުފެއްދުން ާކައުންސިލްތަްއ ާމިދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާއުފެއްދުުމގެ ކައުންސިލް

ާއިތުރުާހިތ  ާމިއަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާމިަވގުތު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ މަކުރަން

ާބަދަލުަގިއާ ާަބްއލަވ ގަތުުމގެ ާަވގުތު ާލަސްކުރެްއވުމަށް ާއިންތިޚ ބު ާކަުއންސިލުތަކުގެ ާދައްަކވ  ބަހަނ ތަކެއް

ާ ާައވަހަްށ ާަކއުންސިލްތައް ާބ ްއވ  ާައވަހަށް ާނަތީޖ ތަކަށްާއިންތިޚ ބުތައް ާނިކުންނަ ާއެއަށްަފހު އުފައްދަވ ެދއްވ ށޭ.

ާއިޞްލ ޙުކުރެްއވުަމްށާ ާއެކަންތައްަތއް ާދެން ާގެންނަވަިއގެން ާބަދަލުތައް ާެގންނަންޖެހޭ ާދެްނ ާޤ ނޫނަށ  ބައްލަވ 

ާއޭރުންނޭާ ާލިބޭނީ. ާހިތްހަމަޖެހުން ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭރުންނޭ ާހިނގ ޭށ. މަސައްކަތްކުަރއްވަމ 

ާުއއްމީދުކުރަީނާ ނޑު ާއޅުގަ ާދެވޭނީ. ާކަންތައްަތއް ާއިޚްިތޔ ރ  ާބ ރ އި ާބޭނުންވ  ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން
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އިހަށްާދުވަހުާނޫނީާމިދިޔަާހޮނިހިރުާދުވަހުާރައްޔިތުންާއެީލާވޯޓިގެާނަތީޖ އަށްާަބއްލަވ ާިމހަފްތ ާނިންމުމުގެާކުރިންާ

ާމަ ާޝ ިއޢުކުރަންޖެހޭ ާގެޒެްޓަގއި ާަމުގާސަރުކ ރުގެ ާބޭއްވޭނެ ާއިންތިޚ ބު ާއަވަހަށް ާޝ އިޢުކުރެްއވުމަށްފަހު ޢުލޫމ ތެއް

ާތަނަވަސްކޮށްދެްއވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޤ ނޫނަްށާޝުކުރިއްޔ 

ާލިސްޓުގަިއވ ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ާބިލަށް ާގެނައުުމގެ އިޞްލ ޙު

ާޖަލްސ ާ ާވަަޑއިގެްނާނެތް.ާމިވަގުތު ާޖަލްސ ގައި ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާތެރެިއން ާވެރިްނގެ ނަންފުޅުތަކުގެ

ާައޅު ާނެތްކަން ާވަަޑއިގެން ާފޮނަދޫާއަށް ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެަބޖެހޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލީާސަލީމަށް.

ާ

ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލީާސަލީމުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވ ހަކަދަްއކ ލުާ ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރަތަމަާޝުކުރިއްޔ  ާއެންމެ މުގައި

ާަހއިސިްއޔަތުްނާ ާމެްނބަރެއްގެ ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބޭުނންވޭ އަޅުަގނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން

އިންސ ނީާޙަޔ ުތގައިާވެރިކަން،ާއެިކވައްތަުރގެާވެރިކަންތައްާއުފެދިގެންާައއުމުގެާއެންމެާމަތިވެރިާމަޤްޞަދަކަށްވެަފިއާ

އެބައިމީހުންގެާތެރޭގައިާމަގުަދއްކ ީދ،ާއެބައިމީހުްނނަށްާއޯގ ތެރިކަމ ާއިންސ ުފެވރިކަމ އެކުާއެަބއިމީހުންެގާާމިއޮންނަނީ

ާފެނިގެންާ ާޤައުމުން ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަެވސް ާއައުން. ާފަރ ތްތަކެއް ާވެރިކަންކުރ ނެ މައްޗަށް

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަޤްޞަދެއްގަިއ ާއެފަދަ ާއޮުޅވ ލ ާާމިދަނީ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބަަޔކު ާކުރަންލީ ާވެރިކަން މަްއޗަށް

ާެއިކާ ާދުއްތުރ ކޮށް ާފެންވަުރގައި ާެއކި ާއެކިގޮތަށް ާމީހުންނަށް ާއެކި ާނެތި ާއިންސ ފެއް ާެއއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާިމއަށްވުާ ާމަންޒަރު.ާއެހެންވީމ  ާއަނިޔ ވެރިވަމުންދ  ާުދއްތުރ ކޮށް ާފެްނވަރަށް ާއެކި ާދެްނާރަށްރަށަށް ާޮބޑަށް ާވެސް ރެން

ާމިބޭފުޅުންނަށްާ ާިޚޔ ލުތަކުން ާބޭފުޅުްނގެ ާބަެއއް ާއަދި ާމީިޑޔ ތަކ ިއާއަިދާފޮތްތަުކން ާދުނިޭޔގެ ާހިތ މަައކީ ާއަެނއް އޮތް

ާލިބޭާ ާއެ ާތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަކ  ާމިޤައުމު ާނޫނިއްޔ  ާފެތުރުމަށްޓަކ  ާމިޤައުމުަގއި ާޚިޔ ުލތައް ާބައެއް ފަހުންވަމުންދ 

ްއޗަށްާމަސައްަކތްކުރަްއވަންާއުޅުްއވަނީ.ާއެހެްނނަމަވެސްާހިތ މައަކީާއެާމަސައްކަތްކުރުުމގެާޤ ބިލުކަންާޚިޔ ލުތަކުގެާމަ

ާއިބ ރ ތްާވެސް.ާޤ ބިލުކަންވެްސ،ާ ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާފަހަރަކު ާދެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

ާިމާކުޅަދ ނަކަންާެވސް،ާހުނަރުވެިރކަންާވެސްާިމއަދުާމިއޮ ތްާަސރުކ ރަކުާނެތް.ާެއކަންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއަދި

ާއަތްަމއްޗަްށާ ާރައްޔިތުންގެ ާރަށްތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިދަނީ ާހ މަވެގެން ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއައިރު ާމިސަުރކ ރު ާހިްނގަންވ ނެކަމަށް ާދޫކޮށްލަިއގެން ާބ ރުތައް ާވެރިކަުމގެ ާއޮްތާއެބައިމީހުންގެ ހެދިފަިއ
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ާމިދައްކަނީ.ާ ާނަމޫނ  ާނ ޤ ބިލުކަމުގެ ާފުރަތަމ ނުންވެސް ާއެހެންނަމަވެްސ ާއޮތް. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގިއާތިއްބެިވާރަްއޔިތުންެގާމަންދޫބުންާވަރަށްާއަސަރ ެއކުާސަުރކ ރުަގއިާއެދެމުންާދިޔަީއާ

ާތަޖު ާނަހައްދަވ ށޭ. ާދިވެިހާތިޔަހެން ާގޮތެްއަގއި ާއަިނޔ ވެރި ާރަްއޔިތުންނަށް ާކަމެއް ާކޮންެމ ާގޮތުން ރިބ ކުރެްއވުމުގެ

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާއޮއްވ  ާބުނެބުނެ ާއެހެން ާނުގެންދަވ ށޭ. ާކުރަްއވަމުން ާގޮތެއްަގއި ާހުރި ާގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް

ާހަ ާޕްރޮވިންސްތަކެއް ާނަމުގައި ާއަތޮޅުތަްއާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާގެއްލުން،ާދިވެިހާލ މަރުކަޒީ ާރައްޔިތުްނނަށްވީ ދ ގެން

ާ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާފޫބެދޭނެތޯ ާެގއްލުން ާމިގޮތަްށ72ާާޤައުމަށްވި ާއެހެންވީމ  ާކަށަވަރު. ާނުބެދޭނެކަން އަަހރުންވެސް.

ާެއއްެޗްއާ ާމ ވަުރގަދަ ާގޮތުން ާއޮުޅވ ލުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިފެންނަނީ ާއަނެއްކ ވެސް ާގޮތުްނ ާކުރެއްވުުމގެ ތަޖްރިބ 

ާވ ަހކަާސި ާއ ބ ދީގެ ާވެސް. ާސިޔ ސަެތްއ ާއެއްފަްސކުރުމުގެ ާއ ބ ދީ ާނެތް ާބޭފުޅުންގެ ާމި ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަ. ާހަދ  ޓީ

ާނެތޭާ ާެވސް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާބޭފުޅުންގެ ާމި ާދަންނަވަންތޯ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަދައްކ . ާމުހިއްމުވެގެން ާވަރަށް މިއަދު

ބަލ ލެވިފަެއއް.ާއެފަދަާޙ ލަތެއްަގއިާމިާބޭފުޅުންގެާރޭވުންތައްާހުިރާއ ބ ދީާއެއްފަސްކުރުުމގެާއެްއެވސްާސިޔ ސަތަކަށްާ

ާ ާމިދައްކަނީ ާއޮޅުވ ލަން ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންެގ ާމިއަދު ާލ ގެނ32ާާްބަޔަކު ާމީހުން ހ ސް

ާހޮސްޕިޓަ ާހުރި ާރަށްރަށުަގއި ާައތޮޅުތަކުގެ ާހެދޭނެތޯ ާސިީޓއެއް ާސިޓީއެއް. ާހެދިދ ނެއޭ ާހުިރާއަހަރުމެންނަށް ލުތަކުގައި

މެޝިންތައްާމަރ މ ތުކުރުމުގެާފިކުރ އިާފަންވަރ އިާބުްނވަރުާނެތޭާމިާސަރުކ ރުގަެއއް.ާބަލިާޙ ލުގައިާތިބިާނަފްސ ީނާ

ާޭބސްފޮދު،ާ ާދ އިމީ ާައއި ާދެމުން ާސަުރކ ރުން ާދިވެހި ާމީހުންނަށް ާތިބި ާބަލިތަކުގަިއ ާޮބޑެތި ާއެިކއެކި މީހުންނ އި

ާހަ ާެގއ އި ާއެމީހުންގެ ާވެްސާބޭސްގުޅަ ާޤ ބިލުކަން ާފޮނުވ ލުމުގެ ާހަމައަށް ާބަލަދުވެރިންނ  ާތިބި ާބަލަން ާއެމީހުން މައަށް

ާރޭވުންތެރިކަންާވެސްާމިސަުރކ ރަކުާނެތް.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަލްސ ކު ާދެންެމ ާމިއަރުވަނީ ާުފރުޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ ލަމަށްާާޝުކުރިއްޔ  ރ 

ާރަޝީުދ.ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހޯރަފުށީ ާެއއީ ާމެންބަރަކަށް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ވަދެަވޑަިއގެންނެިވ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

4232/29ާތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުގެާޤ ނޫނަށް....
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ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިތއް ާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެން ާމ ލަމްގައި ާހަމަވ ާޖަލްސ ކުރ  ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާއަދަދުން ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ބެވި

ާޖަލްސާ  ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާދެއްވަނީ.ާއަުޅަގނޑަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުަގނަޑށް ާއިދ ރީމޭޒުން ކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާގެންދ ނަން.ާދެން ާކުރިއަށް ާހަމަވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާޖަލްސ  ނޑުމެންާާކޯރަމް ާއަޅުގަ މެންބަރުން

ާ ާތެރޭަގިއ ާަވގުތުެގ ާމިދިޔަ ާގެއްިލެގން ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާނިންމ ލުމ އ7ާާިމި ާޖަލްސ  ާެދން ާވެއްެޖކަމަށ އި މިނެޓް

ާ ާަގވ އިދުގެ ާގެންދެވި. ާކުރަްއވަމުން ާއިޝ ރ ތެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާމިއޮންނަީނ62ާާބެހޭގޮތުން ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާ ާޖަލްސ އެއް ާހަމަވުުމެގާމަޖިލީހުގެ ާގަިޑ ާއެ ާތެޭރގަިއ ާގަީޑގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާގަވ އިދުަގިއ ާމި ާކަމަށް ހިނަގމުންދ 

ކުރިންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ެއއްާނިންމ ލަންާވ ނީާއަންނަނިިވާޙ ލަތްތަކުގެާތެެރއިންާޙ ލަތެްއާދިމ ވުމުންނެވެ.ާދެންާެއާ

ާއެަބއޮތް.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާއ  ާބަޔ ންކޮށްފައި ާޙ ލަތްތައް ާަޖހައިގެން ާރަނގަބީލު މިނެޓްހ އިުރ7ާާެދ،ާކޮންމެއަަކސް

ބެލުމަށްފަހުާޖަލްސ ާނިންމ ލެވޭގޮތަށްާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާޯވޓުގެާފަހުންާމިާހިނގަމުންދާ 

ާގަޑިެއއްހ  ާއެ ާވަގުެތްއ ާމިކަހަލަގޮތަކަށްދ  ާނުވަމުން ާހަމަވަމުން ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ އިަރކީ.ާގަިޑއެއްހ އިރަކީ

ާބެލުްނާ ާއުެޅވޭތޯ ާމަސައްަކތ ގެން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޮބޑަަކށް ާވީހ ވެސް ާމިއޮންނަނީ ާމަޤްޞަދަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދެްއކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާކުިރން ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުވެސް ާބެލުން. ާގެންދެވޭތޯ ކުރިއަށް

ާ ާ ާ ާވެގެްނ ާބޭނުންފުޅު ާެއާދެއްކަވަން ާއެހެންވީމ ، ާއެބަފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަން ާދަތުރުކުރަްއވ  ާދިމ ލަށް މައިކ 

ާޖަލްސާ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެހެންވީމ ، ާއަުރވ ަނން. ާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާގައިާކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .4.52ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލ ނީާ

ާ

ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާހޯރަފުށީާދ އިރ ާ ގެ

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާކުރައްާ ާމަސައްކަްތ ާމެންބަރުން ާވަަރށްގިނަ ާކޮމިޓީަތކުަގއި ާކޮމިީޓތަކުގަޔ އި ާދަނީ ާގެއްިލގެން ާގެންދަވ .ާކޯރަމް ވަމުން

ާފެނިވަޑައިުނގަތުމުްނާ ާމިތަނުން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުންނަށް ާބައްަލވ  ާީޓވީން ޚ އްޞަކޮށް

ާހަމަާ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަ ާހަމަ ާދަންނަވ ލީ ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަ ާމެދުވެިރވެދ ނެތީ ާހިތަށް މ ޔޫސްކަމެއް

ާކުާ ާބަހުސް ާމި ާމިއަދު ާބަލ އިުރާއެހެންމެ ާވ ހަކަތަކަށް ާދެކެުވނު ާއަދި ާއެޅި ާބ ރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމި ާބިލުގައި ރަމުންދ 

ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާމިާބިލަްށާރިޢ ޔަތްކޮށްާބަލ އިރުަގއިާިސޓީާއުފެއްދުންާިމކަމަށްާނިޔަްތގަނެާައޒުމްާަކނަޑއެޅުްނާ
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ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާޖެހޭނެ ާުކރަން ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަނގަުޅާމީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަމެއް ނަން.

ާކުރަންޖެހޭނެކަމެްއ.ާ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާޕްލޭނެއް ާކުރަން ާއެކަމެްއ ާކުރިން ާނިންމުމުގެ ާގޮތަކަްށ ާވިސްނ  ވިސްނުމެއް

ާމަދުެވގެންޭނާ ާއ ބ ދީ ާރަށްރަށުގަިއ ާރ އްޖެތެރޭ ާބުނ ކަށްނުޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިޔަތްގަތުން. ާކަމަކީ ފުރަތަމަ

ާމީވެްސާއަޅުގަާ ާމަދުވީ. ާއ ބ ދީ ާކީްއވެގެންޯތ ާމިއަންނަނީ. ާނުލިބިގެން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާމިައންނަނީ ާކިޔަމުން ނޑުމެން

ާހިންގ ލަްނާ ާފިކުރު ާިވސްނ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާސުވ ލެއް. ާކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާފ އިުތވެގެންދިާ ާމ ޒީަގއި ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކީްއވެގެންތޯ. ާދިގު ާދުރުކުރުމުގ52ާާެޔަ ާދޭތެރެ ާގެންުގުޅނު އަހަރު

ސިޔ ސަތުގެާސަބަބުންނޭ.ާދޯހަޅިާދޯދިޔ ާސިޔ ސަތުގެާސަބަބުންނޭ.ާއިންސ ނަކަށްވުމުންާޙައްޤުތަކެއްާލިބެންޖެހޭކަމަށްާ

ާދީނީ ާޚ އްޞަކޮށް ާދަްއކުަވއިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ޢިލްމަްށާާމި

ާދަރިމައިވުްނާ ާޙައްޤެއް ާލިބެންޖެހޭ ާއިންސ ނަކަށްވީތީ ާޙައްޤު. ާލިބެންޖެހޭ ާއިންސ ނަކަށްވީތީ ާބޭބޭފުޅުން. މަޝްޙޫރު

ާިމާ ާއޮްތގޮތް. ާއުފެދިފައި ާޤުދުރަީތގޮތުން ާމީ ާއިުތރުވ ގޮތަށް ާއ ބ ދީ ާދުިނޔެއަށް ާމެުދވެިރވެގެން ާޖިންސު ާދެ އިނގޭތޯ.

ާ ާސަބަބުން ާމީގެ ާކުޅުނީ. ާބޭނުންވާ ނިޒ މ  ާޚިދުމަތްތަކަށް ާޢ އްމު ާނުލިބޭނެއޭ. ާސިއްޙަތެއް ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ދެން

ވަސީލަތްތަެކއްާނުލިބޭނެއޭ.ާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަކަކަށްާހުރަސްާއެޅުމުގެާއަސްލަކަށްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަވެަފާ

ާއެނިގވަަޑއި ާހަމަ ާމިކަންތައްަތްއ ާކުރީ ާޮކންޓްރޯލް ާއ ބ ދީ ާއޭ. ާއ ބ ދީ ާމިހެްނާމިއޮތީ ާމިކަން ާތިްއބަވަިއގެން. ގެްނ

ާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާދެނެހުރެގެން. ާއުޭޅ422،522ާާވ ނޭކަންެވސް މީހުން

ާސަލ މަްތާ ާމީ ާުނދެވޭނެކަން. ާދޭންބަލ އިުރަގއި ާޚިދުމަތްތަކެއް ާގޮތްގޮތުްނ ާއެހެނިހެން ާގޮތުންނ އި ާސިއްީޙ ރަށަކަށް

ާޤަބޫލުކުރަ ާބުއްދި ާކުޑަވެގެން ާއެންމެ ާބުނަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް.ާމިއަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތެއް 32ާންޖެހޭ

ާދ ންާ ާބެހިގެން ާރަށްތަކަށް ާރ އްޖެތެރޭެގ ާތަރައްޤީ ާިމއޮތް ާމ ލެއަށް ާކީްއެވގެންތޯ ާރަށަަކށް. ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ހ ސް

ާޙަ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާީކްއވެގެންތޯ. ާިމއުޅެނީ. ާއޯގ ވެިރވުން.ާޤ ބޫލުނުވެގެން ާއެހެންމީހުންނަށް ާޯއގ ވެިރކަމަކީ ޤީޤީ

ާކުރަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫންޯތ ާއެކަން ާއެދުން. ާިލބެން ާެއްއޗެއް ާބަޔަކަށް ާއެހެން ާކަމޭހިތުން. އެހެންމީހުންނަށް

ާސަފްސުވެާ ާއަޅުަގނުޑެގާއަމިއްލަ ާހުދު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއުފެދޭ ާުސވ ލު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ސްާމިޖެހެނީ.

ާަރއްޔިތުްނެގާ ާމިއަދު ާކޮބައިޯތއޭ ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާހިމަނަމުން ާެތރޭގައި ާޭއގެ ާއިންކުލުއިޑް ހަމަ

ާކަންތައްަތއް.ާމިއަދުާދ ދިާދެންމެއަކުާޫނންތޯާދޫނިާސޫތްޕ ާބެހޭާ ާވައުދ އިާހިނގ ދިޔަ ާވީ ާއެދުވަހު ކުރިމައްޗަްށގޮސް

ާހި ާއޭަގއި ާކަމެއް ާއެްއެވސް ާބެހޭ ާސިޔ ސަތ  ާބެހިފައިާބިލެއް ާސިއްޙަތ  ާރައްިޔތުންގެ ާމިޤައުމުގެ ާމީ މެނޭކަމެއްނޫން.

އޮތްާބިލެއް.ާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވިާބިލަަކށްވ ތީވެާބިލުާރަތްޖައްސަވ ފަާބިލުާބޭރިކޮށްލެއްވީނޫންތޯ.ާ

ާ ާބައްެޔއް ާމިޤައުމަށް ާޛަރިްއޔ އިން ާދޫންޏެއްގެ ާލިބެނީ. ާެގއްލުން ާމި ާނުބަލ ެނާކޮންބަޔަކަށްތޯ ާއެ ައއިއްިސއްޔ 

ާވަރަްށާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއިނގޭތޯ. ާނުބަލ ނެ ާއެއްވެްސގޮތަކަށް ާހަމަ ާމި ާކުލަތޯ. ާނޫ ާކުލަތޯ ާރީނދޫ ކުލައަކަށް.

ާނުވަތަާ ާރަޝީދުތޯ ާައޙްމަދު ާއެއީ ާނުބަލ ނެއޭ. ާމީހަކު ާވަކި ާޖެހޭކަށް ާހަމަ ާބައިޔެއް ާއެ ާމިދަންނަވަނީ ކެރިހުރެގެން
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ާބަ ާބޭފުޅެއްތޯެއއް ާޤައުމުެގާސިއްޙަތަްށާއެހެން ާމިހެންވީމަ،ާމުޅި ާހަަމާޖެހެމުންދ ނީ. ާއެ ާނުބަލ ނެއޭ. ާޖަރ ސީމު ީލގެ

ާދެންމެއަުކވެްސާ ާދ ދި ާބިެލއް ާފެތުރިގެންދ  ާމައްސަލަތަކެްއާދުނިޔޭެގާއެަތްއާވަބ ތަެކއް ާނުރަްއކ ތެރި ާަބިއވަރު އެތައް

ނޑަކަްށާހި އެއްނުވޭާމިާޑީ.އ ރު.ޕީާައށްާނިސްބަތްވ ާއެްއވެްސާބޭރުވެގެންދިަޔއީ.ާހަމަާއެގޮތަްށާމިާބިލުާވެސްާއަޅުގަ

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ ާއ ދޭހ އި ާއަޅުަގނޑު ާއެެހންނަމަވެސް ާހުރިހެންނެއް. ާވިްސނުމެއްގައި ާބަލައިގަންނަ މެންބަރަކު

ާރ އްޖެތެ ާނޫނޭ. ާއުިނވަނީީކ ާކަމެއް ާއަތުން ާތިބޭފުޅުންގެ ާމީކީ ާއެދެން ާއަިރހުން ާއެބޭފުޅުްނގެ ާލޮތްބ އިއެކު 32ާރޭގެ

ާމިހ ރުންާ ާކުރުމަށް ާތަރައްޤީ ާރަށްރަށް ާއެ ާފުރުޞަތެއްދީ ާއިތުރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަށްތަކަށް ާއެކުލެވޭ ާއ ބ ދީ ހ ސް

ާނުކުރަްނވީ.ާ ާމިކަން ާކުރުމަްށޓަކ  ާހެޔޮކަެމއް ާމީެގާމަޤްސަދަކީ.ާީކއްެވގެންތޯ ާިނޔަތްގަނެ ނޑައަޅ  ާކަ ާައޒުމް ފަށ ގެން

ާނު ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑު ާމިގޮތަށް ާެއހެންމެ ާހަމަ ާސަބަބެއް. ާނުކުރަންވީ ާމިކަން ވިސްނޭ

ާހއ.ހޯރަފުށި ާއެދެން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ާހިމެނޭާާ،ތުރ ކުނުާ،އަޅުަގނޑު ާދ އިރ ަގއި ާއަުޅަގނޑުގެ ާމީ އުިލގަމު

ާކުރެވެ ާސަރުކ ރުްނ ާކޮށްދިނުން. ާތަަރއްޤީ ާގޮތަށް ާސިޓީއެްއގެ ާމި ާއެއްކޮށްލ  ާރަށްތައް ާހުރިހ ާހުރިހ  ާއޮތް ން

ާއިންކ ުރާ ާމިކަމ އި ާަރއްިޔތަކު ާއެްއވެސް ާދިރިއުޅޭ ާމިރަށްތަކުގަިއ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކޮށްދިނުން. މަސައްކަތެއް

ާބޭނުންވޭާ ާބޭފުޅުން ާއެ ާސިއްޙަތު. ާޒަމ ނީ ާބޭނުންވޭ ާއެބޭފުޅުްނ ާއެއީ ނޑުދެން. ާައޅުގަ ާޔަޤީންކަން ނުކުރ ނެކަމުގެ

ާބޭނުންވޭ ާއެބޭފުޅުން ާތަރައްޤީ. ާދުނިޔޭަގިއާާޒަމ ނީ ާދަރިން ާދަރިންނ އި ާބޭފުޅުންެގ ާއެ ާއ އިލ ތަކ އި އެބޭފުޅުްނގެ

ާކަންެވގެންދިއުން.ާ ާއުޫޞލަކުން ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ ާކަންަތއްތައް ާއ އި ާފައިސ  ާގިނަ ާައދި ާތަަނވަްސގޮތަކަށް އުޅެވޭނެ

ާސަރަޙަާ ާއެއް ާެއއީ ާސަރަޙައްދަކީ ާއެ ާއަންނަނީ ނޑުމެންނަްށާކުރެވެން ާއަުޅގަ ާެއާމިކަންތައް ނޑަައޅ  ާކަ އްެދއްކަމުަގއި

ާޚިދުމަތްތައްާ ާއެހެނިހެން ާޚިދުމަތ އި ާލިބޭ ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާހުރިހ  ާމިހިރަ ާލިބެން ާމ ލޭއިން ސަރަޙައްދުން

ާެވގެންާބަެއއްާޭބފުޅުންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާ ނޑުާހަމަާމިާިބލުާސިޔ ސީ ލިބޭނޭގޮތަކަށްާތަރައްީޤެވގެންާދިއުން.ާއަުޅގަ

ާއި ާވަކި ާމީކީ ާބުނ އިރުަގިއާއަދި ާެވގެންދަނީ ާމިކަްނ ާނެތިގެންނޭ ާހަރުދަނ ކަމެއް ާސަރުކ ެރއްެގ ާވަިކ ރެްއަގިއ

ާ ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުންތޯ ާޤަބޫލުކުރަންވީ ާހަރުދަނ ކަން ާިދޔަިއުރ52ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަހަުރވެގެން

ާހޯދ ގެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެރިކަން ާއެ ނޑ  ާކަ ާަގސް ާނިކަބިލިސް ާބޮޑު ާޤ ބިލުބަެއްއާާހެދުނު ާއެއަްށވުރެން މިތިބީ.

ާމިންނެތްާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވެރިކަން ާއުޅުނު ާބ ރުގަދަޮކށްގެން ާއެއޮތް ާވެރިކަން ާހުދުމުހުތ ރު ާެއއޮތް ކޮބައިތޯ.

ާހެޔޮާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާހޯދ  ާބޭނުންކޮށްގެން ާއަމަލު ާހިކުމަތު ާއ އި ާބުއްދި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ މަސައްކަތުން

ާތޫުނާވެރިކަމެްއާކޮ ާިވސްނުން ާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެން ާކުރަމުން ާމިކަން ާިމއަދު ށްދިނުމަށްޓަކ 

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާބަޔަކު ާވިސްނުންތޫނު ާބޭފުުޅންނަށްވުރެން ާއެތިބަ ާމިހ ރު ާސަރުކ ުރގައި ާއެމް.ީޑ.ޕީ ބަޔަކު

ާބ ރުގަ ާއ ރ އި ާބޭފުޅުން ާމޮޅެތި ާބުނ  ާމި ާމިތިބީ.ާފ ހަގައެއްުނކުރެވޭ.ާއެއީ ާކޮށްގެން ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިއްބ  އި

ާއިތުބ ރުޮކްށާ ާމިކަމަށް ާަރއްޔިުތން ާޤައުމުގެ ާމި ނޑުމެންނަށް. ާއަުޅގަ ާކުރެވޭނީ ާތަރަްއޤީވެސް ާަޤއުމު ާމި އެހެންވީމަ،

އެެހްނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވޯޓުާދީގެްނާމިާސަރުކ ރުާގެނައީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާުސވ ލުގެާޖަވ ުބގެާޖަވ ބުާއަޅުަގނޑު
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ާބަޔަކުާ ާނުވ ށޭ ާކަންބޮޑު ާެއއްގޮަތކަށްވެްސ ާދެެކވިގެންދ ތީ. ާއެވ ހަކަ ާބޮޑަށް ާމ  ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ހަމަ

ާއެބޭފުޅުްނެގާ ާދިރިއުޅުމ އި ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާލިބިގެން ާތަނަވަސްަކމެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުެވތި ާިތއްެބވި ރ އްޖެތެރޭގައި

އިާތިބޭފުޅުންގެާސިޔ ީސާވިސްނުމަށްާއެްއވެސްާކަހަލަާހުރަހެއްާއެޅޭނޭާކަމަކަްނާގޯތިާގެދޮރުާހެދިގެންާއެދ ާދިއުމުގަާ

ާިމާ ާބައިތިއްބައިގެން ާރައްޔިުތން ާހ ލުގައި ާދަތި ާތިއްބެވި ާކުރީގައި ާނުފެނޭ. ާއެއްގޮތަަކށްވެސް ާހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް

ާސި ާމި ާދޫކޮށްލަްއވ  ާމިއަދު ާވިސްނުން ާގެންުގޅުމުގެ ާަރއްޔިތުްނ ާފިކުރަްށާދަޅަދައްކަިއގެން ާހެދުމުގެ ޓީ

ހ ްސ72ާާހ ސްާވަރުާނޫނ97ާާީހ ސްާމީހުންގެާއ ބ ދީއަްށވުރެންާމަދ32ާާޭތ އީދުކޮށްދެްއވ ށޭާައޅުަގނޑުާމިއެދެނީާ

ާ ާރަށަކުންތޯ ާކޮށް ާވިދ ޅުވ އިުރ ާިކޔ ފަ 97ާާރަނގަޅޭ ާނެރޭނީ. ާއ ބ ދީ ާމީހުންގެ ާދޭތެރ52ާާެހ ްސ އަހަުރވަންދެން

ާގޮ ާމިކަން ާތެރެއިން ާނުބަިއާދުރުކުރުމުގެ ާތެރެއިން ާކަންތައްތަކެްއގެ ާއެތައް ާއެތަން ާއަދި ާތެރެއިން ާމީގެ އްސައޮީތ.

ކަންތައްތަކަކަށްާމަގުފަިހވެގެްނާދިޔަކަމަކަށްާމިކަންވެގެންދިޔަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާ

ާރަށްރަ ާދުުރކުރ  ާދޭތެރެ ާ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާލިބުނު.ާގިނަ ާރިހިފަތެއް ާލިުބނު. ާފެހިފަތެއް އް

ާޒުވ ނުްނެގާ ާޤައުމުގެ ާދަމުންގޮސް ާދަމުން ާދެމުން ާދިނުމުގައި ާފަތް ާމިކަހަލަ ާލިބުނު. ާފަތެއް ާރަން ާލިބުނު. ލޯފަތެއް

ާމިއަާ ާނުފުދިގެން ާބޯންދީފި.ާއެހެންވީމަ،ާމިވަރުން ާފަްތެވސް ާޑްރަުގގެ ާމީހުންނަށް ާއެއްަބއި ާތިންަބއިކޮށްފަ ުދާއ ބ ދީގެ

ާމިާ ާއުޅެނީ ާމި ާދެން ާމިަވގުުތގައި ާހަވ ލުކުރި ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާދިވެހި ާއެމް.ޑީ.ޕީއ  ާސަރުކ ރު ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާިމއަުދާ ާމީ ާތެުދވެ. ާއެޅުމަށްަޓކައި ާހުރަްސ ާތަަރްއޤީއަކަށް ާއުޅޭ ާގެނެސްދޭން ާރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކ ރުން

ނޑުމެ ންާނުކުރަންޖެހޭާކަމަކީާމިާޤައުމުގެާދުޝްމަނުންނަށްާމިާޤައުމުެގާއަޅުަގނޑުމެންާނުކުރަންެވއްޖެކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާބޮުޑާ ާމ  ާީމކީ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާކުރުމުން ާއެހެން ާެއކަން ާއެްއގޮތަކަްށވެްސ ާނުޖެހޭނެ. ާވ ކަށް ރައްޔިތުން

ާމޮޑެިވގެާ ާވެްއޔ  ާތެރެައށް ާމ ީޒގެ ާތ އީދުކުރަްއވަނީ ާއެބޭފުޅުން ާމިހ ރުވެސް ާސަބަބަީކ ްނާމައްސަލައަކަށްުނވޭ.

ނޑުާމިދަންނަވަނީާިތާ ގޮއްަސއޮތްާވެރިކަމަކަށް.ާއެއީާދުވަހަކުެވސްާއަންނ ނެކަމެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާައޅުގަ

ނަޑިއފީމުއޭ.ާއެތަނަންާމިއަދުާފަސްލ ާއޮމ ންކޮށްފީމުއޭ.ާދެންާ ނޑުމެންާކަ ވިދ ޅުވ ާމައުމޫިނޒަމްގެާބޮޑުާގަސްާއަުޅގަ

ާޤައުމަކުންާނެހެދޭނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާކިތަންމެާފެނެއްާދިނަސްާއެާަގހެއްާމި

ާ

ާނިންމުން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަލްސ ާ ާއެކީަގއި ާޖެހުމ އި ާގަޑި ާނިންމ ލ  ާޖަލްސ  ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނަންފުޅުތަްއާ ާިލސްޓުަގއިވ  ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާބިލަށް ނިންމ ލ ނީ.

ާވެ ާަވގުތު ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާއަދި ާނ ދެ. ާވ ހަކަދެްއކެވުމަްށާނިމުމަކަށް ާބިލަށް ާިމ ާމިދެންނެވީ ާުނވޭ. ާަހމައެއް ސް
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ާބިލަށްާ ާމި ާހަމަޖެހިގެންދ ގޮތަކުން ާއެޖެންޑ  ާޖަލްސ ގެ ާއެހެންވީމ  ާނުވޭ. ާހަމައެއް ާެވްސ ާަވގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާލިބި ާފުރުޞަތު ާއަދިވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ވަޑަިއގަންނަވ ެނ.ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ވ ާއަންގ ަރ34ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޖަލްސ ާނިންމ ލަނީ.ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީ.ާޮއކްޓޯބަުރާމަހުންާ

ާގަިއ.22ާ>;ދުވަހުގެާހެނދުނުާ



ނީ.މުނިާމަޖިލިސް.ާانعانًٍنާربާهللًانحًد








