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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  28އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/6އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެޭހ  11:15. 3މު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ާއއް 11:15. 2ކޮޓަރި 

. 2ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަިރ  12:15. 1ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 

 . 3ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  2:00މެންދުރުފަހު 
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ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ވަިއަކރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  -4.2

ޒޫޤު އަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީމެންބަރު މުޙައް

 އެ ިލޔުން ލިބުމުން ގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެިދަވޑައި  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ގައި އަންގާފަ 2015ުޗ ރިމާ 10އަކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރން

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހު ގަވާއިުދގަިއ  ،އެހެންކަމުން

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރަްއޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިަވއިކަަރދޫ ދާއިރާެގ ޢިއް  އިްނގެ ބަދަުލގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަށް ޙުސަރަޝީދު 

 ިލޔުން ލިބުމުން  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ގައި އަންގާފަ 2015ުޗ މާރި 10އަކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރން

ށް މަތީން ެއކަން ެއގޮތަ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ ވަަނ މާއްދާގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހު ގަވާއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މެންބަރަށް  ެދްއވާނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. ޢިއްޒަތްތެރި...ހުށަހަޅުއްވައި -5.1

 އަރުވަން.  ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 

دގެ ނަިބއްޔާ ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އެކަލާނ ްޟރަތަށްގެ ޙަأهلل سبحا نه وتعالىވެިރ  `. މި ކާއިނާތުގެ  محم 

 އާލު ންގެކަޭލގެފާނު އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާގައި އެ ްށ ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްުވންއަ مسل   و عليه هللا ىصل  

ޙާބުން ޝާމިލްކުރަން. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޞް

ނޑު ހުބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.  ޢާއިލާއާ، 2000/4 ށަހަޅަން. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދި ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  މި ބަދަލު ޤާނޫނަކަށް  ހަދައިދިނުމަށް އަޅުގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ޖުމްލަ  ،ޝުކުރިއްޔާ  ގެ ަވގުތު. ސް ރުގެ ބަހުގަިޑއި 3ވަނީ ކަ

 24އަށް ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7 މިނެޓު 47އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 4 މިނެޓު 28ގަިޑ  1ށް .ޕީ.އެމައެގޮތުން ޕީ

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް  5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް  14މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  35 މިނެޓު

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ  މިނެޓު. އަޅުަގނޑު 5ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔަ ިބލަކީ މި ރާއްޖޭގެ އެތަްއ  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްާޔ، 

ާޢއިލާއާ ބެޭހ ، 2000/4ންނާއި އެަތއް ުކޑަުކދީންނަށް އުފާވެރިކަމެްއ ގެެނސްދޭ ބިލެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންހެނު

ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިްޞލާޙުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޭޖަގއި ނިކަމެތިވެަފއި ތިބި ވަަރށް ގިނަ އަންހެނުންނަށާިއ 

ނޑުމެންނަށް މުސްތަޤްބަލު އުޖާ ލާކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރެިވގެން ިމ ކުޑަކުދިންތަަކކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ މެންބަރަކު، އަންހެން  ދަނީ. މި މުހިއްމު މުނާސަބަތުގައި އަުޅގަ

ަރ، ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ިމއަދު ބޭފުޅަކަށްވެ ހުންނަަވިއގެން ައންހެނުންނަށް ޓަކައި ތި ކުަރްއވާ މަލާމަތަކީ ިތއީ ވަރަށް ދެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯަދއިދިނުމަށް ޓަކައި، ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހޯަދއިދިނުމަށް ޓަކައި، މި ސަުރކާރުެގ 

މެނިފެސްޓޯއާ އެއްގޮތަށް މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ތި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ގޮންޖަހާލައި، މި ރާއްޖޭގެ 

ންހެނުންނަކަށް އެްއވެސް ަތރައްޤީެއއް، ތަހުޒީެބއް، ހަމަޖެހޭ މުޖުތަމަޢެއްގައި ދިރިނޫޅެޭވނެ އުސޫލަކަށް މި މަޖިލީހުގެ އަ

ކަންތައްތައް ބައްޓަްނކުރުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއވާ މަސައްކަަތކީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އެަތއް އަންހެނުންނެއް ބޭނުންެވފައި އެ ތިބީ މި ަޤއުމު ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު އަުޅގަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ޢަމަީލ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަންހެނަކަްށވެ ހުންނަވަިއގެން މިއަދު މި 

ލުމަށް ޓަަކިއ ތި ކުރަްއވާ ކަންަތއްތަކަީކ ބިލަށް ގޮންޖަހާލައި މި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނައްތާ

ނޑުމެންނަކަށް މި ޤާނޫނުގެ މި ބިލުގައި ނެތް، ެއއްެވސް މާއްދާއެްއަގއި ނެތް ރައީްސ  ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ަރއީްސ ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް. ނޫނީ  ނަޝީދު ދޫކޮށްލާކަށް. މި ޤާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއެްއަގއިޯތ އޮތީ ކަ

އީސް ނަޝީދު ހިފެހެއްޓުަމށް. މިއީ ރަީއސް ނަޝީދާ ގުޅުންހުރި ބިލެއް ނޫން. ިމީއ މި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާ ރަ

ގުޅުން ހުރި ބިލެްއ. މި ާރއްޖޭގެ ކުަޑކުދިންނާ ގުޅުންުހރި ބިލެއް. މި މުހިންމު މުނާސަބަތުގަިއ، މި މުހިއްމު 

ނިޑވަޅެްއަގއި މި ރާއްޭޖގެ  އަންެހނުންނަށް ގޮންޖަހާލުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަ
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ނޑުމެން  ސަބަބުން މުޅި މި ރާއްޖޭެގ އެތަންމިތަނުގަިއ ދިރިއުޅެުމންދާ އަންހެނުންނަށް މީގެ އަސަރުކުރާނެ. އަުޅގަ

ފާސްވެގެންދާނެކަާމ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއީސް ާޔމީން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ގޮާތ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން މި ބިލު

 މެދުގައި ޝަްއކެއް ުނކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް. ޝުކުރިއްޔާ    . އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާއިދާތަެކްއ ކުރެިވގެންދާނެކަން. ހަމައެާއއެކު ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ 

ނޑުމެްނގެ ޢާއިލާތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ އަންހެްނ މިހާ މުހި އްމު ބިލެއް، ޢާއިލާތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ދާއިރު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުަގއި މި ުއޅުްއވާ ޭބކަނބަލުން އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ަވކާލާތުކުރާ ކަމަށް ދަުޢވާކުާރ 

ހެނުންނަށާއި ކުަޑކުދިންނަށް އެއްެޗއް ލިބުނަނުދޭން މި ކުރާ މަސައްކަތަްށ މެންބަރުން މި ބިލަށް ދެކޮޅުހަދައި، އަން

ނޑު ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން ވެސް  ނިހާޔަތަށް އަޅުގަ

ނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ އެއްޗެްއ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ުއޅޭތަން ދެކެން. ހަމައެއާއެކު މިކަމާ ގުުޅވަިއގެން އަންހެނުން

ލިބުނަނުދިނުމަށް ބަހަނާއަކަށް މި ދައްކަނީ ޝަރުޢީ މަުރޙަލާގައި އޮތް މީހަކު، ނޫނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި އޮްތ 

 މައްސަލަެއއް ދޫކޮށްލުމަށް އެިދ ތި ބޭފުޅުން ތި ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން.

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިކަން މިގޮތަށް ވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވެސް އަދި  އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަުތގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނ ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން އަުޅގަ

ޑުމެން ަވރަށް އެދޭ ކަމެއް. މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މީގެތެރެއިން ދެ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކޮށް ތިއްބެވުމަކީ ައޅުަގނ

ނޑުމެންނާ އިހުތިޖާޖުކުރުމުގެ ނަމުގައި ޝަރުޢީ  އަންހެން ބޭކަނބަލުންނާއި ދެތިން ފިރިހެނުން މި ތަނަށް އައިސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މި މަރުޙަލާއަށް ގޮންޖަހާ މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއީ އަުޅަގނޑު ކުްށވެރިކުރާ ކަެމއް. އަ  ޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެވރިކަން ހިންގަން ލިބުނީމަ ވެސް، އެ ފުރުޞަތުގައި ވެްސ މި ބޭފުޅުން ޤާނޫނުތަކަށް 

ގޮންޖަހައި، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދީނަށް ގޮންޖަހައި ފުރައްސާރަޮކށް، އަދި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާއި އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ޔަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ބޭފުޅުން ހިމާޔަތްކުރަން ތި ބެލީ މި ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު. އެހެންވީމާ، އެީއ ހިމާ

އަޅުަގނޑު މިއަދު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ބައްަލވާ. 

ނިންމީ މުހިއްމު ކިަތއް ބިލުތޯ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓެއއްެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި މި



5 

 

ނޑުމެންެގ ތެރެއިން ޖަލުގައި މިތިބަ  ބިލު ނިންމި ދުވަހު ހަމަ މި ބޭފުޅުން ކުރެއްވީ މި ފުރައްސާަރ. އަދި އިްއޔެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް  އެތައް ކުދިންނެްއގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕެރޯލްއާ ބެހޭ ބިލެއް އަޅުގަ

ހުށަހަޅައިގެން އެ ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުން ދިޔައިރު ހަމަ މި ބޭފުޅުން އެއަށް ފުރައްސާރަކުެރއްވީ. މިއަދު މި ބޭފުޅުން މި 

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސަްއކަތު ަގއި މި ފުރައްސާރަކުރަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަންހެނުންނާއި ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތަކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އެއަށް ަވކާލާތުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލުަގއި ނޫނިްއާޔ 

ވަރަކަށް  4ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި އޮތް މީހެއްގެ މަްއސަލަ އަނބުރާ ެނުގމަށް، އެ ނަމުަގއި މި ބޭފުޅުްނ މިތާގައި ީމގެ 

ރައްޔިތުން ބައްލަވާ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅުން މި ކުރާ މަސައްކަތް

މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެޭރަގއި މި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އް ހެދުން، ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެަނއުން. ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރުްނ، ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކޮްށ، ޤާނޫނުތަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިްއަޔތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތް ބޭނުމާއި، ޝަރީޢަތުަގއި ތިބޭ 

ޓެްއ މީހުންގެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެައށް އަތް ބާނަިއ އެ ިނޒާމު ފުާޑލަން މަސައްކަތްކުރުން. އެީއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންޑޭ

ނޫން. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރިންވެސް ހަމަ މި ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަން ލިބުއިރު މި ބޭފުޅުން ވެރިކަމުަގއި ތިއްަބވަިއގެްނ 

ނިޑޔާރުން ހަްއޔަރުކޮށް، ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެއކިއެިކ އަިނޔާކޮށް، ރާއްޭޖެގ  ވެސް ކޯޓުތަުކގަިއ ތަުޅއަޅުަވިއ، ފަ

ުގމަތީގައި ކައުްނސިލުތައް ބާްއވަިއގެން މީހުންގެ ގޯތިގެދޮުރ ނަގައި، އަމަންއަމާންކަްނ ކޯޓުތަުކގައި ހުޅުޖަހައި، މަ

ނަގާލައި، ާރއްޖޭގެ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒުތަކުަގއި ރޯކޮށްލަިއ، ހުޅުޖަހައި، މި ޤައުމަށް އެތައް ގިނަ ގެއްލުންތަެކއް 

ހުން މި ބޭފުޅުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮށްފައި ވަނީ. އެކަމުަގއި މި ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގޮްސ، އެްނމެ ފަ

ނޑިޔާރު ދޫކޮށްލަން އެންގުމުން  ޕްރެޝަރު އައިސް، ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަކުން މި ބޭފުޅުންނަށް ޕްރެޝަރުކޮށް، ފަ

ނޑިޔާރު ދޫނުކުރާނެ ކަމަްށ ވިދާޅުެވ، ވެރިކަމުަގއި ހުިރ ބޭފުޅާ އިސްތިޢުފާދީފައި ެގއަށް ަވޑަިއގެންނެވީ.  ިމއަދު ފަ

ނޑުމެން ވެރިކަން ހިންގަން ފެށީމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަނެއްކާ ޑިޮމކްރެޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތީން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމަށް ވަރަށް ހިތާމަ އެބަ  އެއަށް ގޮންޖަހައި ފުރަްއސާަރކޮށް، މި ބޭފުޅުން ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިްނ މުސާރަ ނަގަިއގެން މި ބޭފުޅުން މިގޮތަށް މި މަސައްކަތް  ކުރަން. ދިވެހި ދައުލަތާއި ިދވެހި

ކުރުމަކީ މިއީ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ޮބަޑށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާފައި މިއަދު ދިވެިހ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓާ އެ ހު

ކުޑަކުދިންނާއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ އަންހެނުންނަށް ގޮންޖަހައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޫޅިފައި މިހިރަ ޢާއިލާތަކުގެ މަޞްލަޙަތު 

ކުާރ  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ަވކި މީހެއް ނަގަިއގެން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ތިެބ، މި

މަސައްކަތަކީ މިއީ ހަމަ ައމިއްލައެދުމުން ހުސްވެފައި ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަެތއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަށަިއގެން މިތިބަ މީހުން މީގެ ކުރީަގއި ތަފާތު ޕާޓީތަކުަގއި؛ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޒަމާނުގެ ޑީ.އާރު.ީޕގަިއ، 
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މޫނު އަތުން ހަމަ ނަފާ އާއި މަންފާ ހޯދައިގެން ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމަގއި މައު

ނިމުމަކަށް އައިމަ އަނެއްކާ ާޕޓީ ބަދަލުކުރައްވާފައި ވަަޑިއެގން އަމިއްލަ ނަފުސު ވިކިގެްނގޮސް މިހާރު މި ކުރައްވާ 

ނުޑމެންނެއް ނޫން ހަޑިކޮ ށް އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ މަސައްކަތް ވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ވަކާލާުތކުރާއިރު އަމިއްަލއަށް، އަމިްއލައަށް އަމިއްލައަށް ހޮވުުނ  ޕޯޑިޔަމުަގއި އަުޅގަ

ދާއިރާ ދޫކޮށްލާފައި އަިއސް އެހެން ދާއިރާއެްއގެ ތެރެއަްށ ވަދެ، ތި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ވެސް މިއީ ައޅުަގނުޑ 

ހަގަކޮށްލާ ކަމެއް. އެހެްނީވމާ، ކުރިއަްށ އޮތް މުސްތަްޤބަލުގައި މި ބޭފުޅުން ާރއްޭޖގެ އެކިެއކި ާދއިރާތަުކގައި ފާ

ނޑު މިއަުދ  އިންތިޚާބުތަކަށް ވާދަކުަރއްވާނެ. އެ ވާދަކުރަްއވާއިރު ަރއްޔިުތން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ފާހަގަކޮށްލާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ރައީސަށް ވެސް ުޝކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މި މަޖިލީހައިގެން ކުިރއަްށ ދާން ހަމަ ރައީސަށް ހަމަ 

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ނުޑ އާދެ! މިއަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ،  ދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަކީ އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ވަރަށް ވެްސ މުހިއްމު ބިލެކޭ. މި ސަރުކާރުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްއވާ މަަސއްކަްތ 

ނޑުމެންނަށް މި ދޭހަވަނީ. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު؛  ނަށް ސަރުކާރުގެ ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫ، 2000/4މީގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންހެނުްނ  ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ިއޞްލާޙަކީ މިީއ އަުޅގަ

ބާރުވެރިކުުރވުމަށް، އަންހެނުންނަކީ މި މުޖުތަމަޢުގައި ފިރިހެނުންނެކޭ އެްއގޮތަށް، އެްއ ހަމައެްއގަިއ ފައިތިަލ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ސާބިތުކޮށްގެން މަސައްކަ ްތކުެރވޭނެ ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ މި މަޖިލިސް  އިޞްލާޙު ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނޭ. އާދެ! ައުޅގަ

ޙައްޤުތައް ނިގުޅަިއގަތުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ  ތެރެއިން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެ ތިއްބަަވއި، އަންހެްނ ބޭފުޅުންގެ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވެ ހުރެ، މި  މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ

ފުޅުން މި ބޭފުޅުން މި ކުރައްވާ ކަންތަްއތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުްށވެރިކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން. އާދެ! މި ބޭ

ނޑުމެން މި  ކުރަްއވާ ކަންތައްަތކަކީ މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންތަެކއްެގ ޙައްޤު ޙަޤީޤަތުަގއި ނިގުަޅިއަގންނަނީ. އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަީކ  ތިބީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެއްކުަމށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ ރައްޔިތުން  ގެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަަތއް. މި ވާހަަކތައް އަުޅގަ

ނޑަށް މިފެންނަނީ މި މުޖުތަމަޢުގައި މި  ނުޑމަށްފަހު. އަޅުގަ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އާދެ! ދެމަފިރިއަކު ގުޅުން ކެ

ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެސްފަިއ މިހިރަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން  ބޭފުޅުންގެ ކަންަތއްތައް ކުަރއްާވ ގޮތުން، މި ބޭފުޅުން

އަންހެންވެރިން މަގުމަތިވެފަިއާވ ތަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސަރުކާރު ވަޑަިއގެން މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ުރވުމަށް ޓަަކއި ދިވެހި ސަރުކާާރއ ހަވާުލެވަވޑަިއގަތުމަށްފަހު އެ މަނިކުާފނު މި ގެންދަވަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކު

ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން. އާދެ! މިީއ އެ މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އެ މަނިކުފާނު 

ވާދަކުރެްއިވއިރުަގއި ެވސް އެ މަނިކުފާނު ވެވަަޑއިގެންެނވި ަވޢުދެއް. ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

ވަީނ ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންފަ. އެެހންކަމުން، މިއަދު ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު 

ނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  މަނިކުފާނުގެ ވަޢުދުތައް، އެ މަނިކުފާނު ފުއްދަވަން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ތަން. އާދެ! އަުޅގަ

ސް ތެރެއިން ދޭނެ ވާހަކަ ިދވެހި ހުރިހާ މި ސަރުކާރުަގއި، މި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުްނ މި މަޖިލި

ނޑުމެްނ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ މި ބޭފުޅުން މި ތަނުގަިއ މިތަންމެ  ރައްޔިތުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އި ވަރަކަށް އަުޑގަދަކުރިަޔސް. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް، ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކަ 

ޚިދުމަތްތައް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ނުޑމެން މަގުފަހިކޮށްދޭނަން. އާދެ! މި ބިލަށް އަުޅަގނޑުމެން އަިލއަޅުަވއިލާއިުރ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމަށްފަހު އަންހެން މީހާއަށް ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މައިމީހާ ދެމަފިރިއަކު އެކުަގިއ އުޅުމަށްފަހު، އެ ގުޅުން ކެ

ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ ރައްކާތެރިކަމެްއގެ ވާހަކަ. އާދެ! މި ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވަނީތޯ މި ރައްކާތެރިކަން އަންހެން 

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެން. މި ބޭފުޅުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެ ތިބެ، މި  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު  ރައްޔިތުން ވެސް މިއަދު ހެިކވާނެ. މީ ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް. އާދެ! އަުޅގަ

 އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވާނީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ މީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެްއެވސް ފައިދާއެއް ކުުރވަނިވި ކަަމކަށް މަގުފަހިކުރާނެ ބައެއް ނޫނޭ. އާދެ! މި ސަރުކާރު އައީ 

ތަޞައްވުަރކާ ެއކު. މި ަސރުކާރު ައއީ މެނިފެސްޓޯއަާކ އެކު. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން މި މެނިފެސްޓޯ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ، ސަރުކާރުެގ ވަޢުދުތަ އް ފުއްދުމުގައި ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ  ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިދވެހި ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި ދޭނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނުނީ މި ސަރުކާރުން  ން ުޒވާުނންނަށް އެކަށައެޅީމަ، ެއކަމާ މިލިއަ 300އެކު ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކުރި ތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާ 

ން ޤާއިމްކުރެިވގެންދިަޔއިރު ެއކަަމށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަަކއި ަމގުމަްއޗަށް ނިކުމެ މަސަްއކަްތކުރި ތަން. ކިތަްއ އަންހެ
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ބޭފުޅުންނަށްތޯ މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުން، ކިތައް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްތޯ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ 

އަްށ 70ލިބުނީ. ބައްލަވާ! ިމ ސަރުާކރުން ހުޅުވާލި ގިނަ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކުގަިއ އަންހެން ޭބފުޅުންގެ ހިއްާސ، %

ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންހިއްޕަވާފަ. މިއަދު މި ސަރުކާރުން މި ގެންދަވަނީ ވުރެ ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުން ވަނީ އެ 

އަންހެން ބޭފުޅުން ބާރުވެރިުކރުވުމަށް ޓަކަިއ ގިަނގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ިމ ބޭފުޅުން މި ގެންދަވަނީ މި 

ެގން މަސައްކަތްކުރާނޭ ަބއެްއ ކަމަށް ހުރަސްއަޅަމުން. އާދެ! މި ބޭފުޅުންނަކީ މީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދި

ނޫންކަން މި ހަރަކާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާިބތުކޮށްދޭ. އާދެ! ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން މި ބިލަކީ މީ 

ނޑުމެން މި  ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ބިލެްއ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހު ތެރެއި والس الم عليكم ން ނިންމާލަދޭނަން. އަޅުގަ

 .ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. މެ

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢާއިާލއާ ، 2000/4ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއ މި ވާ 

އް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން. ސަބަބަކީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްާލޙެ

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހިމެނޭ އަންހެނުންނަށް ޢާއިލާ ރޫޅުމާ ގުޅިގެން ވެސް ލިބޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން 

ީކ ދިވެހި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، އެަކން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަަކިއ ދިވެހި ދައުލަތުން ހުށަހަާޅފައި މި ވާ ބިލަ

ސަރުކާރުން، ަރއީސް ޔާމީންގެ މި ސަުރކާރުން އަންހެުނންނަށް ޓަކައި ެދއްާވ ޚާއްަޞ ކަންތައްަތއް ފާހަގަކޮށްެލޭވ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ  ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މިއަދު އަޅުގަ ބިލެއް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

ދިވެހިަރއްޔިތުން ބަަލއިަގންނާނެ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. މި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ  ހިނގަމުން މި ދާ ކަންތައްަތކަކީ

ނޑުމެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްަތކެްއ  ވެސް، މި އުނދަގުުލގެ ތެރެިއން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާަރކީ މި ސަރުކާރު ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ނުވަތަ މި ސަުރކާރުން  މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މި މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެން މިތިބީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުިޅެގން، ރަްއޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތުދޭނޭ ސަުރކާރެއް ނޫން. އަުޅގަ

ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އަތުގުޅާލަިއގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 
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ބިލުގައި މި ހިމެނޭ ކަންަތްއތަކަކީ، ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ޢާއިާލ 

ން އެުކަގިއ ދިރިއުޅެމުންދާއިުރގައި ވެްސ، ޢާއިލާ ރޫޅުމަށް ފަުހގައި ވެސް އަންހެން ކަނބަލުން އެުކގަިއ، ދެމަފިރި

އެކަނިވެރިުނވާނޭ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ މި ސަރުކާރު، ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން 

ދޭ އިސްކަން ހާމަވެގެންދާ  ކަންތައްތަކެްއ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓަަކއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި 

ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ިމ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުަގއި ހިނގަމުން މި ދާ 

އްޖޭގެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިތާގެ ތެރެއިން ހުއްޓުވޭނެ ބައެއް ނޫން. ސަބަބަކީ މިއަދު ދިވެހިރާ

ކޯޓުތަުކގައި ހިނގަމުންދާ ަޝރީޢަތްތަކަކީ މީގެ ކުރީަގއި ިމ ޤައުމުަގއި ވެިރކަންކޮށްފަިއާވ ބައެއް ަރއީސުން ކޮށްފައިާވ 

ނުބައި ޖަރީމާތަކެއްގެ ނަތީޖާ. ޝައްެކއްނެތް، ރައީްސ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަުކގައި ހިނގަމުން މި 

އްޓަެއއް ނުލެވޭނެ. އެ ކަންކަން ދާނީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން. ދާ އެއްވެސް ކަެމއް ހު

އެހެންވީމާ، އެކަްނކަން އިްނސާފުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ޅުަގނޑުމެން އެޭދ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެދޭއެދުމެއް. އެްއވެސް މީހަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ވުމަކީ އަ 

ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްަބތްވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ޕާލިމެންޓު، މިތާ އެތެރޭގައި ކުރަމުން މި 

މަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ދާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަންތައްތަކަކީ މިޕާލިމެންޓުން ބަލައިގަނެގެންވާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އެހެންނަ

ރައީސް ވަރަށް ކެތްތެިރކަމާިއ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ެއކު މި ަހޅޭކުެގ ތެރެއިން ވެްސ، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލުތަކެއް ސަރުކާރަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ފާހަގަކޮށް، އެ ކަންކަން މި 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަްށ މަޖިލީހުގެ ތެ ރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ބިލުތައް ފާސްުކރަމުން ގެންދާތީ އަޅުގަ

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުާރއި މުބާރިކުބާދީ އަރިސްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަޝްއކެއްނެތް. މިއަުދގެ މި ބިލަކީ 

ރާނެ ބިލެްއ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލުން ވަރަށް އުފާކު

ނޑުމެން ފިރިހެނުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެން  ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ާތއީދު ލިބިގެންދާނެ ބިލެއް. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ވެސް މި ބިލަށް، މި ސަުރާކރަށް ޓަކަިއ، އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޓަކައި، ިދވެހި 

ދެކޮޅެއް ނަހަދާނަން. އެހެންީވމާ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނވެްސ މި ބޭފުޅުން މި ކުރަމުންދާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަުކގެ 

ނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  ތެރެއިން ރައީސް ތި ކުރަްއވާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 . والس الم عليكمޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 
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 ން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވު ވިލިނގިލީ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި ާވ 

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ. މި ބިލު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ، 2000/4ބިލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ނުަހނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަްއޔިުތންގެ މަޖި

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދުގެ މި ބިލަީކ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިެފސްޓޯގެ ތެެރއިން ަކިއވެނި 

ވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ މަނިކުފާނު ރޫޅިއްޖެ ނަމަ، އެކުަގއި ހޯދާ މުދަލުން ޙައްޤު ހިއްސާ ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ވަޢުދު ދި

ހާސިލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެ ަމނިކުފާނު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާފަިއާވ 

އަިއ ބިލެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ައންހެނުންނަށް ގިނަގުނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދެމުން 

ޤައުމެއް. ރައީސް ަމއުމޫންގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އަންހެނުންނަށް ޙައްޤުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރެިވގެން އަންނަ ޤައުމެްއ 

މި ޤައުމަކީ. ރައީސް ނަޝީުދ ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑިއގެން ައންހެނުންގެ އެތަކެްއއެތަެކއް ަޙއްޤުތަކެއް ިނގުަޅއިގެންަފއިާވ 

ީމން މި ވަނީ ެއ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކޮށް އަންހެނުންނަކީ ަޤއުމުގެ ބާުރވެރި، ޒިންމާދާރު ހިނދު، މިއަދު ރައީސް ޔާ

ބައެްއގެ ގޮތުަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޞަްއވުރާ އެީކގަިއ މި ޤައުމަށް ސާބިތުކޮށްދެްއވަމުްނ މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައި އޮްތ 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި  ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ކޮންމެ އަްނހެން ބޭކަނބަލަކީ ރައްކާތެރި ބިލުން އަޅުގަ

ޢާއިލާއެްއ ބިނާކުރުމަށް ޓަަކއި މުހިއްމު ހިއްސާދާރެްއެގ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން ބަލައިގަެނ، އަންހެންވެރިންނަްށ 

ނީ. މިއަދު ހޯދަންޖެހޭ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކޮށް، އަންހެން ވެރިންނަށް އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާ މި އަދާކުރަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް ޔާމީްނގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހި ޤައުމަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޮނިމީރުކަން 

ލިބެމުން މި ދަނީ އަންހެންވެރިން އެކުަގއި ހަޔާތެއް ފަށަިއ، ކަިއވެނި ރޫޅުމާ ހަމައަށް ހޯދާފައި ހުންނަ މުދަލުގެ ހިއްސާ 

ވެރިންނަށް ޢާއިލާ ރުޅޭ ހިނދު، ކަށަވަރުޮކށްދެނީ އެ މީހުންނަށް އެ މުދަލުން އެ މީހުންގެ ހިއްސާ ހުރިހާ އަންހެން

ލިބޭނެކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު. އެކުަގއި ހަޔާތެއްފަށައި ކަިއވެިނ ރޫޅުމާ ހަމައަށް ހޯދާފައި ހުންނަ މުދަލުގެ ހިއްސާ ހުރިހާ 

ދިނުމުން އެމީހުންނަށް އެ މުދަލުން އެމީހުންގެ ހިއްސާ ލިބޭނެކަމުެގ އަންހެންވެރިންނަށް ޢާއިލާ ރޫޅޭ ހިނދު ކަށަވަރުކޮށް

ފޮނި އުއްމީދު. މިއީ ޯއގާތެިރ ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަަކކީ. މިއަދު 

ނުލަފާކަމާއި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާެވފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮްނޖެހުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި 

ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުންގެ ހުރި ހަޔާތްކުޑަކަމާއި މި މީހުންގެ މި ހުރި ވަލުޖަނަވާރުގެ އުސޫލުަތއް، މި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރަގއި ރައްޔިތުންނަށް ދުއްޕާްނުކރުމާއި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަަކށް އަރަިއގަނެ ރައްޔިތުްނގެ 

ކަށް އަަރިއގަތުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި ކުރިއެރުންތަކަށް ުހރަސްއަޅަމުންދާ މަންޒަރު. ޙައްޤުތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ިމ ފެންނަނީ ވަކި ބޭފުެޅއްގެ ަފހަތުން މި ޤައުމުގެ މަދު ބަަޔކު ދުެވ، ެއ މީހާގެ ޙައްޭޤ 



11 

 

ނޑަމުން، ރައްޔިތުން ނަްށ ލިބެންހުރި އެކިއެކި ކުިރއެުރންތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކިޔާފައި މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތައް ފު

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުްނ  މަންޒަރު. އަުޅގަ

ބަރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މި އިހުތިޖާޖު ފަށާފައި މި ވަީނ ރައީސް ނަޝީދު ަޙއްޤުަގެއްއ ނޫނޭ. މި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެން

ތެރޭގަިއ އިހުތިޖާޖު ފަށާފައި މި ވަނީ މި މަޖިލިސް ތެެރައށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ނަމުަގއި ބިެލއް ވެއްދި 

ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ. މިީއ ިއސްލާމީ ޙަޟާރަތު ނައްތާލުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ޕާީޓެއއް. މި ޕާީޓއަށް ނިސްބަްތާވ 

ނަށް ކުރިއަށް އޮްތ ތާަގއި ދިވެިހ ރަްއޔިތުން ވޯޓު ނުދިނުމަކީ ަޤއުމީ ވާިޖބެއްކަން މި ފުރުޞަުތގަިއ މެންބަރުން

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުންގެ ނަމުގައި މި ހަރަކާތް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޔަޤީންކަްނއަރުވަނީ މިއަުދގެ ސަރުކާރަީކ ކުށްވެރިކުރަން. އާދެ، ެއއްެވސް ޝައްެކއް ނެތް. މިއަދު 

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަާމ ެއކީަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޤައުމީ ތަަރްއޤީގެ؛ ަޤއުމު ތަރައްީޤކޮށް އާ 

ނޑުމެން އުސްމިންތަކަކަށް މި ޤައުމު ގެނެސްދެއްވާނެ ސަުރކާރެްއކަން. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރި އްޔާައކީ އަުޅގަ

ވެރިންނާއި ކުަޑކުދިންނާއި މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަިއގަތުމަށް ޓަކައި 

ނޑު މިއަުދެގ  ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ޤަުއމަށް ޙައްލު ހޯއްދަަވއިދެްއާވނެ ލީޑަރެއްކަން. އެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ،  ސަރުކާރާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނޭްއގާނީ ކަްނތައްތަކުން މި ޤައުމު ސަލާަމތްކުރުމަށް ޓަކައި މުިޅ ދިވެިހ ޤައުމު އަުތގުޅާލަން އެބަ 

ނަޑއެިޅގެން މި ޖެހެއޭ. މިއީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެްއ މި ޤައުމުގައި  ޤާއިުމކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއް. މި މީހުންނަށް؛ ކަ

މީހުންނާ ކުރިމަތިލުމަކީ ދިވެހިންނަށް މިއަދު ޖެހިފައި އޮތް ވާޖިބެއް. މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ 

ކުރުމަށް ދިވެހިން ނުކުންނަންޖެހެނީ ޙަޟާރަތު ރައްކާތެރިކުރުމަްށ މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނާއި ާޤނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތް

އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެދކޮޅަށް. މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު ޤާނޫނީ ކުށެއް ކޮށްފައި އެ ކުށުން ބަރީަޢވުމަށް ޓަކައި ަމގުމަްއޗަށް 

ނުކުމެ ޤާނޫނު މުގުރާލުމަށްފަހު މިތާ ތެރޭގައި ހަލޭފަޭޅްއލަވަިއގެން ެއކަމަކަށް ނިމުެމއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ލުތަާކއި ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވެވޭނީ މި ޤައުމުގެ އެމް.ޑީ.ީޕެގ އުސޫ

ނޑަށް މި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަމުން،  ވައިރަސް ނައްތާަލއިގެން. ެއހެންކަމުން، އަޅުގަ

ލަން ބޭނުންވޭ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަންހެން ަކނބަލުންނަށް މުޅި މުޖުތަމަޢު އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށް

އެ މަނިކުފާނު ެއ ަވޑަިއގެންެނވީ ަކިއވެނި ރޫިޅއްޖެ ނަމަ، ެއކުަގއި ހޯދާފަިއވާ މުދަލުން ޙަްއޤު ހިއްސާ ހޯދައިދޭނެކަުމގެ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ކިތަން މެ ވަރަކަށް ިމ ކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅިަޔސް ވަޢުދު މިއަދު މި ކުރިއަށް ިމ ދަނީއޭ. އަުޅގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްުޤގަިއ މި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްާވ 

 ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ީޑ.އޭ ކޯލިަޝނުން މި ބިލު ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ގެެނސްދޭނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަދު ދާއޫދަށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިމއަދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ބިލު؛ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރަ އީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަުރާކރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެނިފެސްޓޯގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގަިއ  ދަންނަވައިލާނަން. މި އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވުުމ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުގެ

 ހިމެނޭ އެއް ވަޢުދެއް މިީއ، ަކއިވެނި ރޫޅުމުން ޢާޢިލާ ނިކަމެތިވެދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ކުަޑުކރުން. އެ ވަޢުދުގެ ދަށުން. 

 

 )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު

ފަރާތުން މި ބަހުސްގަިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވުމަށް ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް 

ަގނޑު އެދިަވޑައގެންފަިއވާތީވެ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް އަޅު

ނުޑ އަދި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރދަންނަވަން މި މުހިއްމު ބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއގަތުމަްށ  ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަުޅގަ

ވާތީ. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި 

ނުޑ މިހާުރ މެންބަރު ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުނުކު ރައްވާީތ ދޫކޮށްލެްއވީ ކަމަށް ބަލައި ައޅުަގނޑު ކުރިއަްށ ދާނަން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 ން:ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވު މަޑުއްވަރީ

ޢާއިލާއާ ، 2000/4އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަުދ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިއްމު އިޞްލާެޙއް. ސަބަބަކީ،  ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދޭހަވެގެންދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެމނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން  ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙުން އަޅުގަ

ހާސިލުވެގެންދާކަން. އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެމނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ ޢާއިާލ ރޫޅިގެން ިދއުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެްނެގ އެކަނިވެިރެވގެންދާ އަންހެންމީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތް ތެރި ަރއީސް. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ
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މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތަކީ ޢާއިލާ ރޫޅިގެން ދާއިުރަގއި އެ ޢާއިާލ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ވަިރވެގެންދާ އަންހެން މީހާއަށް 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އުފާކުރަން މި ޤާނޫނުގައި މިހިރަ ކަންކަމުެގ  ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދޭ. އަުޅގަ

ސަބަބުން ޢާއިލާ ރޫޅިގެންދިއުމަށްފަހު އަންހެން މީހާއަށް އަދި އެ ދެމަފިރީންނަށް ދަރިޔަކު ލިބިގެން ގޮސަފައިވާ ނަމަ، 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ،  އެ ދަރިޔަށް ވެސް ހިމާޔަތްތެރިކަން ލިބިގެންދޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޢާއިލާ ރޫޅިގެންިދއުމަށްފަހުގަިއ އަންހެން މީހާއަށް ގެދޮރު ގެދޮރުވެިރކުރުމުގެ ިސޔާސަުތެގ ދަށު ން އަުޅގަ

ނޑު ިމ  ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ. އަދި ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިަކން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ޤާނޫނުގެ ބައެއް ނުކުތާަތއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. މިސާލެއްގެ ގޮ ތުން އަުޅގަ

ަގއި މި އޮންނަނީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަށުން ގެނެވޭ ިއޞްލާޙު  32ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް އިނގޭޯތ މި ޤާނޫނުގެ 

ނުޑ އެ މުދަލާ މެދު ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެމަފިރިން އެކުގައި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ހޭދަކޯށްފައިވާ މިންވަރު. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ފުރިހަމަވެގެންދާނީ ދެމަފިރިން އެކުގައި އުޭޅ 

ދުވަސްވަރު މުދާ ހޯދާ އުސޫލުތަކާއި ނުވަތަ އެ މުދާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ދެމަފިރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ވަިކ 

ނޑައެިޅގެން. ޢި އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް އުާފކުރަން. މިއީ ގަާވއިދަކުން، ޤާނޫނަކުން ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ަޓކައި ގެންނަާވ ވަރަށް މުިހއްމު އިޞްލާޙުތަެކއް. މިފަދަ 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަ ތު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ. ޤާނޫނުތަކަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނަގޅުެވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުމެްނނަށް މި މަޖިލީހުގައި މި  ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެެނވުނީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާ ކަންތައްތަ އް ަޙއްލުކުެރވިގެންދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިހުިތޖާޖުކުރިޔަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯ އަޅުަގނޑުމެން ތަންފީޛުކުާރނެ. ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއަްށ ޓަކައި ސަުރކާރުން ކުާރ 

ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަކީ ފަސްޖެހޭނެ މެންބަރުންނެއް ނޫން.  ކަންތައްތައް ދާނީ ކުިރއަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށް އުނދަޫގކޮށްފާނެ. ދަތިކޮށްފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި ބޭފުޅުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެމުން ދާނަން . ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރަށް ައޅުަގނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެއްބާރުލުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަުތގައި މެޯޖރިޓީ އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،  ައޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިހުރިހާ މަސައްކަތެ ޞްލާޙު އްަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ބޭނުންާވ ބަދަލުތަކަށް އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންާދނަން. ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަ ނޑުމެން ބިރެއް ނުގަންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކޮށް ފާސްކޮށްދޭނަން. އަޅުގަ ން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތުގައި ައޑުއުފުލުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރަށް. މި މަޖިލީހުގައި  ރައީސް. އަުޅގަ
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ނޑު ނޑުމެން އުފުލާނަން. ާއދެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ މެން ރައްޔިތުންެގ މަޞްލަޙަތު ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ  މި ދައުރުގައި ވަރަްށ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް ެގނެވިފަިއވާނެ. އެންމެ މުހިއްމު  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ ކުީރގެ ަރއީސުންނަށް މި ލިބިދޭ އިނާޔަތްަތްއ  އިޞްލާޙެްއގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަ އިޞްލާޙު. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޤާނޫނު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔައިަމ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ ފެނިގެންދާ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކުށްކުާރ އަންހެނުންނަށް ވެސް އިންސާފު  ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. ޙައްލުކުރެިވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ަސުކ ކުރީގެ ރައީޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަރީޢަތްތައް ކުެރވި، އިންސާފު ހޯދައިެދވެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް  އެ ވާނެ. ްއޗަށް އިްނސާފު ޤާއިމުކުެރވެންއެ މީހެްއގެ މަ ވިޔަްސ ކުށެްއ ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަފެިއލްވެގެންދާނެ. ރެިވގެންިދޔައިމަ މި ބޭފުޅުން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ކުއިންސާފު ޤާއިމު ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ެއކުރަމުންދާ  .ގެ މަސަްއކަތްތައް ފެއިްލކޮްށލާނަންއެ ބޭފުޅުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނޑުމެްނގެ ސަރުާކރަށް އެއް ނޑުމެން ފަހަތަކަްށ މަސައްކަތްތައް ުހއްޓުވާނަން. އަުޅގަ ބާރުލުންދިނުމުގަިއ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  .މަޖިލީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން .ނުޖެހޭނަން

ނ ޑުމެން ރައީސް. ައޅުަގނުޑގެ އެދުމަީކ ވީހާވެސް އަަވސް މުސްތަޤްބަލެއްގެ ތެޭރގައި މި ިއޞްާލޙު ފާސްކޮށް އަުޅގަ

ޤާނޫނަކަށް ހެދުން. މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނޭ މަންފާ ލިބޭނޭ މަގު ވީހާވެސް 

 ފުރުޞަތެއްގެ ތެޭރގައި ތަނަަވސްެވގެންދިޔުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތު ޝުކުރިއްޔާ  ލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ބެހޭ ޤާ ދު ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ޢާއިލާއާ`. އާދެ! މިއަދު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިން ދެމަފިިރންގެ ހައިިސއްޔަތުން ިތއްބަާވ ހުށަހެޅިގެން ދާ ދިއުމަކީ މިއަުދ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ  ،ފައިދާހުރި ،އެންމެހައި އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންނަށްމެ ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްމެ މަންފާހުރި ބިެލއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މު ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް  ،ޖުތަމަޢަށް އަންނަ ކުރިއެރުންމި ފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

އައި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުްނ  ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި  ނަ ހަމަޖެހުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗކޭ. އާދެ، ޢާއިލާއާއަން

އަދި ، އިހުންނަ މުދާކަުމގައި ވީނަމަެވސް ދެމަފިރިން ހޯދާފަ ވަިކވިދެމަފިރިން ގޮތުގައި އުެޅ، އަދި ދެމަފިރިން 
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 ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ ެއ ދެބައި ތެެރއިން ދެމަފިރިން ހިްއސާެވގެން ހޯދާފައިހުންނަ މުދާ، މި މުދަލަކީ މިއީ ވަިކވިއޭގެ

ޮގތުގައި އިޞްލާޙުކުެރިވގެންދާ  ގެ ކުރެވޭނެ ބިެލއްަޙއްޤުަތއް ދިފާޢު، މީހުންނަށް ލިބިގެންދާ ޙައްޤުތައް ހަމަ އެކަހެރިުނވެ

 ވި ފަރާތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާދެއްވީީތވެ ހުށަހެޅުއްކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައި . އާދެ! މި ބިލު ސަރު ބިލެއް

މި ފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކަށް ބަދަހި ގުޅުމެްއ  ،ވަނީދަންނަވަން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންއެީކގައި ުޝކުރު

ުކގެ ކުަޑކުޑަ ކުދިން ބޮޑެތިވަމުން އަންނައިރުަގއި އިޖްތިމާޢީ އައިްސ، އެ ކުދިން ކުަޑިއރު ވެސް ޢާއިލާތަ

ކަން އަދި މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރުމުގަިއ ެއ ކުދިންނަކީ ުމޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ކުދިން ހޭލުންތެރިކަން، ދީނީ ހޭލުންތެރި

ނޑު ފާަހގަކު ނޑުމެްނެގ ން ބޭނުންރަން. އާދެ! ދަންނަވާލަގޮތުަގއި ބިނާކުެރވިގެންދާނެ ުކދިން ކަމުގައި އަުޅގަ ވަނީ އަުޅގަ

އް ަވކިަވކިން ހޭލައި، އަދި އިުތރުން ބައެއް މީހުންގެ ގުަނވަްނތައަދި ޭއގެ، ތެރޭގައި ަބއެއް މީހުންގެ ނާުރތައް ކޮޅަށްޖެހި

ލަތަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ ސިާޔސަތުގެ މީހުން މި ތަނަްށ މީހާގެ އިްސތަށިތައް ކޮޅަްށ ޖެހޭ ހާ އިތުރުން އެއޭގެ 

ނުޑ  މިތާ ވާހަަކދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ލަދުެވތި ކަމެއްައއިސް ރިއަށް ކު ކަމަށް އަުޅގަ

މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ހުރި ޙައްޤުަތްއ  ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޙައްޤުތަެކއް، އަދި އެބައި

ްނގެ މުޖުތަމަޢަށް ށަހެޅިގެން މި ދާ މި ފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހު ،ފުރިހަމަކޮށް

ަބއެްއ މީހުން، މި ފަދަ މީހުން،  މަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭންކުރާނެ ބިލެއް. އެހެންނަނުހަނު ފައިދާ

ހާ މީހުން، ނުވަތަ އެ މީހުންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މިތިބަ މީހުން، ނުވަތަ މީހުންގެ ނާރުތައް ހޭލައި ކޮޅަށްޖަ

ގުނަވަންަތއް ަވކިަވކިން ހޭލަްއވާ މީހުން، މި ފަދަ ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ެއއީ ައންހެންވެރިންގެ ޙައްޤުަތްއ 

ފާހަގަކުެރވޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ރީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަުތގެ ގޮުތަގއި ނިގުޅަިއގަތުމަށް ޓަަކއި އަންެހންވެ

ަކނަޑއެިޅ  އެ ކުދިން ިއސްލާމް ދީންގައި ،ގޮތުގެ މަތީން ފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން މި ބިލު އިސްލާމް ދީންގައި ވާ

ނޑު އެ ކުދިން ޢާއިލާގެ ، ތަރުބިއްޔަުތޮކށް އެ ކުދިން ،މަތީން ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތްތަުކގެ ގެ ގޮތުަގއި އެ ަބއެއް ަމިއގަ

ނުޑމެންގެ ކުދިންނާ ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ފޯރުޮކށްދިނުމަކީ  ހިރާއްޖެ، އަދިދިވެ ހަމައަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުޑގައި ގެ ތެރެއިން ނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުައޅުގަ  ޒިންމާެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެޅިަފއިވާ ވަރަށް ބޮޑު  ކޮ

ނޑުމެން މިފަދައިން ކުރާ މަސަްއކަތަށް  ޤާނޫނުތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ަވނީ ބޭނުންޖެހިފަ. މި ފަދަ ދަނޑިވަެޅްއގައި އަުޅގަ

ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ތިބި ބަޔަކު ހުރަސްއެޅި

ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ގެްނދާ މަސައްކަތަށް އެްއވެސް ުއނިކަމެއް ނައިސް ައޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް ގެންދާނެ 

ސަބަބުން  ދަންނަވަން. އާދެ! މި ތަނުގައި ވެސް އަންހެން ކުދިން ެއބަ ތިއްބެވި. އެ ކުދިންނަށް ވެސް މި ބިލުގެ

ތިކަން ށް ވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އުފާފާގަދާއިރު އެ ކުދިންނަޙައްޤުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ. މި ޙައްޤުތައް ލިބިގެން

ގޮތުަގއި ާޢއިލާެއއް އުފެދި، އަުދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެމަފިރިންގެ ކަެމއް ނޫން. މިަޝއްެކއް އޮތް  ެއއީލިބިގެންދާނެކަމީ 

އެ ދަރިން އިސްލާމީ ިގއުަގނުޑގެ  ،އެ ޢާއިާލގެ އުފާތަުކގެ ތެެރިއން ދަރިން އުފެދި، ދަރިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ
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އަކަށްމެ އެ ަޙއްުޤތައް ެއއްވަަރކަށް ބެހިގެންދާ ދެމަފިރިރުމަށް ޓަކައި ކުތެރެއިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޓަކައި، ތަރުިބއްޔަތު 

ނޑުމެންގެ ދިވެިހ މުޖުތަމަޢަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އަދި  ގޮތަށް އޮތުމަކީ މި ބިލުގެ ަސބަބުން އަޅުގަ

ނެތް ޝުކުުރ  ދާނެ. އެކަމަށް ޓަަކއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ހިފެހެއްޓުމެއްމަންފާތަކެއް ހާސިުލކުރެިވގެން ލާބަޔާއި

ނޑުެމންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫދަންނަވަން. އާދެ ރިއްޔާ ޙަްއޤުތައް ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަށް ޓަަކއި މިއަދު ކުރަްއވަމުން އެ ! އަުޅގަ

ނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ތަޢުރީފުގެންދަވާ ބުރަ މަސަްއކަތަްށ އަ އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން.  ،ކޮށްުޅގަ

ބެހެއްޓީ ާކކުކަެމއް  ނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކީ އެްއެވސް ހާލެއްގައި ބުދު ބަހަްއޓައިގެންއަުޅގަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ނޭނގިގެންުއޅޭ ސަރުކާެރއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ުބދު ބަހައްޓާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ނޑުންނަތް ނޫްނ އެހެން މަގަކަށް ޮގވައިޤުރުއާނާއި ސު މެންނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގިއ ލާެނ ބައެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރުކުރާނެ ބައެއް ނޫން. ކީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިސޯތަޅުއަުޅވާނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑިޔާުރން ވަގަށް ަނގާނެ ބަެއއް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ތިމާައށް މި ހިސާބަށް އާދެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފަ

ން ކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ ހުން ތިމާގެ ނަފްސު އެއީ ހަށިވިއްކާ އުސޫލުން ކަންކަ ދުވަސް ހަނދާންނެތި، ބައެްއ މީ

ޕްރީމް ކޯޓުތަުކަގއި ށް ނެގުާމއި ިކޑުނެޕްުކރުމާއި ސުއަޅުަގނޑުމެން އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރާނަން. އާދެ! މީހުން ަވގަ

ތަކަީކ މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފަދަ ކަންތައް ތަޅުއެުޅވުމާއި ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިސޯުރކުރުން

 ،މިފަދަ ފަރާތްތައް އަސްލު ހޯދައި ދެނެގަނެ، އްވާަފއި ހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުޅިން މަނާކުރަ

އްަޗްށ މީހާގެ މަ އިންޞާފުވެރި ޝަީރޢަތަކުން އެ ،މައްޗަށް ކުެރވެންޖެހޭ ދަޢުވާތަްއ ކުރެވި ގެމީހާ ތަޙްޤީޤު ތެރެއިން އެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ދުސްތޫރު   ޙުކުމެއް ައއުމަކީ މިއަދު ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ކަމެއް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ގ. ކެނެީރގޭ ުމޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ދަުޢވާ  ،ކަމަށް ބުނެ ކަމުގަިއވާ ަބއްޕަކަުމގައި ތިމާ  އަމިއްަލއަށް ެއއީ ތިމަންނަ

މި ޤައުމުގެ  ،ލަތު ހަލާކުކޮށްސްތޫުރެގ ތެރެއިން މިއަދު ޤައުމު ހާކަުމގައި ވީނަމަވެސް ދު ވަރަކަށް އުފުލި ކިތަންމެ

ނޑު އިސް ނޑު ގެ ތެރޭގައި ހުލާމީ އުސޫލުތަކާއި ިއސްލާމީ ގިއުގަ ނޑުފު މަނިކުފާނު  ކޮްށލުމަށް ޓަކައި އެރި ކަންތައްތައް ފު

 .ުކރެވޭނެ ފަދަ ކަންަތއްތަެކއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރަްއވާފައި ހުރި ކަންތައްަތަކކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު

އަޅުަގނޑުމެން މި  ކަންަތްއތައް ކުރަމުން ގެންާދއިރުަގއި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ރަްއކާތެިރކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ނުޑ ދަންނަާވނީ މިއަދު ކިތަންމެ ވަަރކަށް  ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންދިއުމަީކ އެީއ މިއަދު މި މުޖްތަމަޢު ެއދޭ ގޮތް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްެގ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް މިފަދަ  ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިހުތިޖާޖުކުރި ،މިތާ ތެރޭގައި ހަޅުތާލުކޮށް

ނޑުމެން ާޤނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  ތެރެއިން އެފަދަ ކަންަތއްތައް ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނުޑކޮށްލައި،ގެތިބެ ނޑުފު ނޑުކޮށްަލއި، ޤާނޫނުތައް ފު ނޑުފު މިފަދަ ޒާތުެގ ބޭކާރު ޢަމަލުތައް މިާތ  ން ޤާނޫނުއަސާީސ ފު

ކުރި ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކަމުގައި ވަނީނަމަ ރައްޔިތުްނގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ރައް  ގެންދާ ތެރެއިން ކުރަމުން

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުމަޤްޞަދު ގެއްލިގެން އެބަ ދޭ. އަޅު ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގިއ ހުއްޓިގަ ހުރެގެން މި އުޅުއްާވ ގަ
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ކަމުގައި  ވީނަަމވެސް އެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަންހެން ބޭކަނބަލެއް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ނާމު އަޑުތަެކއް އަންހެން ކަނބަލުގެ ފަރާތުްނ އަުޑިއވިގެންުނވާނެ އެަތްއ ހުތުރު ބަދު

ނޑުމެން ދީނުގަިއ ކަ .ދޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިިވގެން ންނަ ކަެމއް ެއީއ، ނަޑއެިޅގެން މަނާކުރަްއާވފައި އޮއަުޅގަ

 އުޅުމަކީގޮތަކަށް ައންހެންވެރިން ނުކުމެ ެގްއލިގެންދާނެ ކަހަލަ ނޑުމެން ފިރިހެންވެރިްނނަށް އޭނާގެ ހިްއސުތައްއަޅުގަ 

ޓިގެން ކުރިމަީތގައި ުހއް ގެކަމެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީން ހުްއދަކުރާ

ވެސް މީހުންގެ ގުަނަވންތައް ަވކިަވކިން ހޭލައްވަން  އިންނަކީ އެއީ ފޯުނގެ ޛަރީޢާ ބޭފުުޅންތިއްބަާވއިރުަގއި އެ ބޭ

ެއފަދަ މީހުންނަކީ އެއީ މީހުންގެ ނާރުތައް ހޭލަްއވަްނ  ،މީހުންނަކީ ެއއީ މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުން. އެ

މީހުންގެ ގުނަވަންތައް ަވިކވަިކ  މަސައްކަތްކުަރއްވާ ަބއެއް. ީމހުންގެ ލޭނާރުތަކާ ކުޅެން މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބައެްއ. އެ

ނޫން.  ންގީމަކާ އެހާ ރީްއޗެއްޢަމަލުތައް ހި މިފަދަ މީހުން ނިކުމެ މިފަދަ ޒާތުގެހޭލައްވަން މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބައެއް. 

. ދާނޭކިތަންމެ ކޯޓަކުން އަދި އަޅުަގނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެން ޒާތުގެއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ 

ވެސް  އިތުރުން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ކިރިޔާނަމަ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ؛ ައދި އޭގެ ހުރި އެްއވެސް ލަދެއް

ލުންނަށް ހޯދައިދޭން މި ިމއަދު އަންހެންވެރިންނަށް ހޯަދއިދޭން ނުވަތަ އަންހެން ަކނބަ ،ނަމަ ކުރާ އިޙްތިރާމެއް

ނައީހޭ.  ބޭކަނބަލަކު ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރާ މަަސްއކަތަށް ހުރަސްއަާޅކަށް އަްނހެން މަޖިލީހުގެ

ަގނޑުމެން ކުރިމަތިން އަޅު މަންޒަރެއްތޯ؟ގެ ކުރިމަތީަގއި މި ފެންނަމުންދަނީ ކޮން އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންނުވާފެންނަމުން ނޑު ދަންނަވާނީ ، ފަދަ މަންަޒރުތަކެއް. އެހެންވީމާ ދަނީ އަޅުގަ ބެހޭ  ޢާއިާލއާއަުޅގަ

ލުންނަށް ކަނބަ ގޮތެްއގައި އަންހެން ކީ އަލުަގނޑުމެންެގ މުޖްތަމަޢަށް، ޚާއްޞަޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަ

. ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ، ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދުމަތްތެރި ބިލަކަށް ވެގެންދާނޭވަރަށް ޚި ،ވަރަށް ބޭނުންތެރި

ނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްކަަށވަރުެވގެންދާނޭބިލެއްކަން  ދީނުގައި ބަާޔންކުރައްވާަފއި މި އޮންނަީނ  . އާދެ! އަުޅގަ

އަކަށް ނުވަތަ ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް މީހަކަށް ހަދާނީ އެ ކުއްޖާގެ އެ ކުއްޖާ ނަޞްރާނީ، ޖާކުޑަުކޑަ ކުއް

ެއއް އޮންނާނެ މީހެއް. ދަރިން ތިބޭނެ މީހެއް. ނަމަވެސް ދަރިން އިލާއާ ،މިއިްނ ކޮންމެ މީހަކީމެ ،މައިންބަފައިންނޭ. އާދެ

ނޑުން ބޭރުން އެ ކުދީނުގައިވާ ގިއު  ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގައި އިސްާލމް ދައްކަމުން  ދިންނަށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިންގަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއްމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ނަމޫނާގެންދާ ނަމޫނާއަކީ އަުޅގަ ނުކުރަން މިފަދަ  އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރެއިން ކޮޅަށް ތިބި މީހުން ކަނބަލުންގެ  ިމތިބަ އަންހެން ވާހަކަދެއްކުމަށް ހުރަސްައޅަން، މީހުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ލޭނާރުތައް ކޮޅަށް ގޮތުަގއިގެ ކަނބަލެއް ނުވަތަ އަންހެން ޖައްސަަވއި މީހުންގެ  ހުންނަވަިއގެން، މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ބައެއް ނޫން.  ގުނަވަންަތއް ވަިކވަކިން ހޭލައްވަން މަސައްކަްތކުރަްއވާ މީހުންނަކީ އަޅުގަ

ވެސް ނޫން.  މީހުންނަކީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރެއިން ައސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ މަޖިލީހަކަށް ހޮވިެގންވާނެ ބައެއް މިފަދަ

ށް ވާތީވެ، ދެން އަންނަ ފަހަރެއްގަިއ މުންތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމައެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިން 
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އިދެްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަ ޔަތްކޮށްދެއްަވއި ރަްއޔިތުން މި މަޖިލީހަށް ހޮއްވަމިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ މަްއަޗށް ރިޢާ

ޢިއްޒަެތއް އޮންނަ ބަޔަކަށް  ،އް އި އަބުރެމީހުންގެ ކިބައިގަ  އެމުސްތަޤިއްލު، ، މިނިވަން ،ކަރާމާތްތެރި

ނުޑމެން އެދޭ ނޑު ދަކަމެއް. އާދެ! އެްއވެސް ހާ ހައްދަވައިެދއްވުަމކީ އަުޅގަ މިއަދު  ،ންނަވާކަށް ނެތިންލެްއގައި އަުޅގަ

އިލާގެ ކަނބަލުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޢާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެޭރގައި ވެސް ައންހެން ކަނބަލުން އެބަ ތިއްބެވި. އަންހެން 

ބިލުގެ ތެރެއިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދާ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް މިއަދު ހުރަސްތަކެއް އަޅަމުްނގެންދަން 

 މި މާރިޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި މާރިޔާމެން ފަދަ ބޭފުޅުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާމެން ފަދަ ބޭފުޅުން މި  މިތަނުގައި

ތަނަށް ވަޑައިގެން ހުރަސްއެުޅމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަންހެންވެރިންނަށް ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެއް. މި މަލާމާތުން 

ދިނުމެއް ނޫން. ބޭކަނބަލުން ސަލާމަތްވާން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިޤައުމުަގއި ިތބި އަންހެން  ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ތަނުގައި ހުންނަވަިއގެން މިފަދަ ބިލުތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަަކއި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ީމގަިއ  މި މިފަދަ ކަނބަލަކު

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ކިތަންމެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ނޫން.

ގެ ޑީ.ޕީ ާމރިޔާ، ުނވަތަ މި މަޖިލީހުވަރަކަށް މާިރޔާމެން ކުރިމަީތގަިއ ތިއްަބވަިއގެން ުނވަތަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.

ނޑުމެން މިފަދަ މަޖިލިސްތަކުގެ ތެެރއިން މި ،ނަމަ ނަމުން ފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މާރިޔާމެން ފަދަ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑގެ  ގެައޅުަގނޑުމެން  ،ައޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުއްޓި ުހންނަވަިއގެން ަގއިެއއްއްސަލަމަ ކުރިމަތީަގއި އަުޅގަ

ނުޑެގ ގުނަވަންތައް ވަިކވަކިން ކޮަޅށް ކަމެްއ  ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެ ޖަހަން މަސައްކަތްކުރި ލޭނާރުތައް ނުވަތަ އަުޅގަ

ދީނުގެ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ކެތްތެިރ ބައެއް. އިސްލާމް

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަކީ އިސްލާމް ނޑުގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން އުޅެމުން މި އަންނަނީ. އަޅުގަ ދީން  ގިުއގަ

ކުުރމަށް ޓަކައި ނުހަނު މަސަްއަކތްކުރަމުން އަންނަ ބަެއއް. ްއ ތަންފީޛުދީނުަގއި ާވ ޙުކުމްތަ ިއސްލާމް ހިމާޔަތްކޮށް،

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު މިިތބީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮުތގަިއ މިއަުދ  ގެއެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 ހަރު ނުކުމެދެއްވާށޭ. އަދި އެއްފަ  ެވސް މަނިކުފާނޭ އަދި އެއް އިގަ 2018 މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާهللا ހުންނެވި ޢަބްދު

ެވވަަޑއިގެންެދއްވާށޭ. މިަފދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުހަނު ފައިދާ  ހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްފަ

ނޑުމެްނނަށް ނުލިބޭހާއެބަ ކުރެ ކުފާނުގެ ސަަބބުން ލިބިގެން އެބަ ދެއޭ. އެތައް ޙައްޤުތަކެއް މަނި އޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އެތައް ތައް ޙައްޤުތަކެއް އެބަ ލިބިގެންއެ ޑުމެްނގެ ކުޑަކުދީންަނށްއަޅުަގނ ދެއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެތައް ޙައްުޤތަކެއް ލިބިގެން އެބަ ދެއޭ. ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެން އެބަ ެދއޭ . އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ލިބިގެން އެބަ ދެއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން އެތައް ޙައްޤުތަ ކެއް އަުޅގަ

އެތައް ފައިދާތަެކއް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އާދެ، އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން، އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެން، މަނިކުފާނު ބޭނުން 

ނޑުމެން މިތިބީ  ން ހޮވަން ތައްޔާރުެވގެން ކަމަްށ ގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީ 2018ނޫން ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ައޅުގަ

ނުޑ ދަންނަާވނީ ޤާނޫނެއް އޮތުމުެގ އެންެމ  ބުނާތީވެ، ަބއެއް މީހުންނަށް އެކަން ހަޖަމުނުެވގެންދަނީ. އާދެ! އަުޅގަ
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ނޑު ެއއް ައސާސަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން. މުޖުތަމަޢުގެ  މުހިއްމު މައިގަ

ވެްސ ކުިރއަްށ ގެންދެވޭނީ. އެހެންނަމަލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ކަންކަން މަޞް

ނޑުމެން  މަދު ބަޔަކު މިއަދު ނުކުންަނަވއިގެން ިތއްބަަވިއގެން ކިތަންެމ ވަރަކަށް ހަޭޅއްލެވި  ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭނަން. އަ ޖެހޭ އެއްވެސްޓަކައި ކޮށްޭދން ރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަީކ ކަމަކަށް ފަހަތަކަށް އަޅުގަ ޅުގަ

ވެރިކަެމއް ކުރުުމގަިއ އަުޅަގނޑުެމންނަކީ ވެރިކަްނ ކުރުމުަގއި  ،ބަެއއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސިޔާސަތެްއ އޮްތ 

هللا ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުަރއީގެ ބައެއްކަްނ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާ

 ކެނެީރގޭ . ިމއަދު މިތިބަ ުޒާވނުން، ނުވަތަ ގ.ފިސާިރ ކެރިގެން ެގންދަވަނީ ދައްަކވަމުންއެ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީ

އެ މީހުންނަކީ ެއއީ  ،މަގުމަްއޗަށް ދޫޮކށްލައި ،އަޅާނުލެވި  ސަރުާކރުގެ ތެރެއިން ުޒވާނުންނަށްމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ 

 ޮގަވއި، ވައިގެންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައަކށް ހުންނަ އި މަސްތުވާތަކެތި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ބައެއްރަލާ

 އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަުކގެހުރި ބޭފުޅެއް. އި ވާފަފަށް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ަދއްކަ ޚިލާ ލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއިސް

ނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއްއެކަމުގެ ސަބަބުން އެްއެވސް ހާ ނުކުރެވޭނެ.  ލެއްގައި ެއކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ. މިއަދު ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުިރަކމުގައި ވީނަަމވެސް ުޒވާނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް 

ރަނގަުޅ  ށް އެނިގވަަޑއިެގންފި. ޒުވާނުންނަށްކީ ކާކުކަން ވަރަށް ސާފުކޮ. ުޒވާނުންނަށް އޯގާތެރި ަރއީސަހޭލުންތެރިވެއްޖެ

ނޑު ރައީސަކީ . ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސޭ ކޮބަިއކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ުޒވާނުނަށް އެނިގވަަޑއިގެންފި. އަުޅގަ

އްތަކަކީ ެއއީ އި މި ކަންތަ ތަނުގެ ތެރޭަގއި ފާޑުފާުޑގެ ަކންތައްތައް ކުރަމުން ގެންާދއިުރގަ މި  ،ގެ އެްއޗެހި ހަލާކުކޮށްމިތާ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ެއއްޗެހިތަެކކޭ، މި އެްއޗެހިތަްއ ހަލާކުކޮށްލައި އެއްލާަލއި  މި ތަނުގެ މުޖްތަމަޢުގެ އަުޅގަ

ނުޑމެން މަސައްކަތް. މިހާރު ކިތަންމެ ވަހަދައިގެންނުވާނޭ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑު  ކުރިރަކަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.  އާދެ ވަރަށް ބޮަޑށް ...ދަންނަވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ ! ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެން މިދާ ބިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބެހޭ ޤަނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ޢާއިލާއާ، 2000/4

، ޓަކައި، ަކއިވެނި ރޫޅި  ދެއް އެއީ ާޢއިލާތައް ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްވަޢު ރައީސް ޔާމީންގެ ަވރަށް ބޮޑު ފަދައިން
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ބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން( )މެން ޢާއިލާ ނިކަމެތިވެގެންދިއުުމެގ ސަބަބުން އަދި ހަމައެހެންމެ ކައިވެނި ރޫޅި...

ނުވެ މި ބިލު ަރއްޔިތުންގެ  ލަސްަތކެއް  ޓަކައި، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ްއލުކޮށްދިނުމަށްއެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ޙަ 

ނޑު  ކަމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި . ދަންނަވަން ޝުކުރުޓަކައި ިދއްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެ ނޑުމެން ،ނގޭެނ ފަދައިންއާދެ! އަުޅގަ މާ މަޤާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެއަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ އެންމަހައި ކަންަތއްތައް ދެނެގަނެ، އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބޭނުންވާ  ހަވާލުވުމަށްފަހު

ނޑިޭނޅި މަސައްކަތްކުރަމުން. ރެާޔިއ ދުވާލު އެންމެ ފުރުޞަތެއް  ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ދަނީ ކެ

ގެ ަޙއްޤުތައް ޯހްއދަވައިދިނުމަށް ޓަަކއި މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވެސް ނަންަގވައިނުަލއްަވއި ރައްޔިތުން

.ޕީެގ ޓަކަިއ، އެމް.ޑީ މަށްދާނެ ކަޖެހިވެސް މި މަސައްކަތްތަުކގަިއ ކުލައެހެންނަމަގެންދަވަނީ މަސަްއކަތްޕުޅުކުަރއްވަމުން. 

ވަރަށް ގިނަގުނަ  ނަށް ތިއްބެވީ ސަރުާކރާ ދެކޮޅަށްއިދިކޮޅު މެންބަުރން މިހާތަ އިހުރިހާ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ެއމް.ޑީ.ޕީގަ

ރައްޔިތުންގެ ހަްފތާގެ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ މިހާތަނަށް  މިއިހުތިޖާޖުތައް ކުރަްއވަމުން. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް 

އަްށ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާ ގުޅިފަިއވާ އެތައް ބިލުތަކެއް ކުރި ، މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި

ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅުުމގެ ގޮތުން މި ބޭފުޅުން މި އިހުިތޖާޖުކުރައްވަނީ. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު 

އެ ބިލު މަޖިލީހަށް  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކުއްލިްއޔާ ުޔނިވަރސިޓީައކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު.

 އަށް ނިސްބަްތވާ ެގ ކަންތައްތަްއ ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން މި އެމް.ޑީ.ޕީބިލު ގުޅިގެން އެ ހުށަހެޅުމާ

ވާހަކަެދއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ެއ ބިލު ކުރިއަްށ  ބިލަށް ޖުޮކށްއެއިހުތިޖާ މަޖިލީހުގައި އުުޅއްވާ މެންބަުރން ވަރަށް ބޮޑަށް

ގެ މެންބަރުްނނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ދައްާކ ވާހަކައަްށ ހުރަސްއަަޅއި، މި ގެންދިއުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުެގ ޮގތުން ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑުމެންނަށް މި ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ިއއްޔެ ؛ޖެހިގެން އައި ުދވަހު ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުން ެގންދެވީ. އަުޅގަ

ޙު މިީއ ވަރަށް މުހިއްމު އެްއޗެއް. ހުށަހެޅުނީ ޖަލުތަކާ ބެހޭ ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް. ޖަލުަތކަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާ

ވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުތަެކއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާތީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް އެ ބިލަކީ 

ވެސް. މި ބިލު ވެސް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ، މި ތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްއަަޅއި ަސރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ަކންތައްތައް ކުަރއްވަނީ. ހަމަ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް އަންހެނުންނަށް ޓަކައި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަްއ  އެހެން މިއަދު ވެސް މި ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ކާ އެުކ ހުށަހެޅި ބިލަށް ދެކޮޅުހަދައި، ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ދެކޮޅުހަާދ ޚުލާޞްތެރިަވރަށް އި ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން

ނޑިވަުޅަގއި  އެހެންނަމަވެސް މިއިން އަޅުަގނޑުމެން މަންޒަރު.  ކޮންމެެވސް އެއް ފިލާވަެޅއް ނަގަންވެއްޖެ މި ދަ

އޮތީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އެްއވެްސ  އެމް.ޑީ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވުޖޫދުވެފައި މި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ .އިނގޭތޯ

ނޑުކަހަލަ ހެޔޮ އެދުމެއް އެދިގެެނއް ނޫނޭ.  މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުަރްއވާ އަޅުގަ

ކަްށ ކަންތައްތަ ކަމާ ެއކު ކުރާ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިޖެހިއްޖެ މިއަދު،  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން



21 

 

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތްއ ، ހަމައަށް އެ ކަންތައްތަްއ ެގންގޮސް އޭަގއި ކުލަޖެހި ހަދައި، ަރއްޔިތުންނާދެކޮޅު

މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ަޓކަިއ އެކަމާ ދެޮކޅުހެދުމުގެ ގޮތުްނ ސްޕީކަރުގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާޭނ ގޮުތގެ މަތީން މި މަޖިލީހަށް 

ތަނަށް އައިސް އިހުތިޖާޖުކުރައްވަނީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ޤައުމަށް  އައިްސ، ހޮވިފައި މިތިބަ މެންބަރުން މި

ނޑުމެންނަށް  އިޚްލާޞްތެރިެވގެން އެމް.ޑީ.ީޕން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަެމއް ނުވަތަ އެއީ އަމިއްލަ އެދުމެްއ ކަމެއް އަޅުގަ

ޓަަކއި އެމް.ޑީ.ޕީން ރާަވިއގެން ކުރާ މިހާރު ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރު އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ަކންތައްތައް ގެނައުމަށް 

ނޑުމެްނގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އެމް.ޑީ.ީޕ  ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަ

ޔަހޫދީ ދައުލަތާ ގުޅުން ބާއްވަިއ، ޔަހޫދީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބާއްވަިއ، މި ހުރިހާ  ސަރުކާރު އޮތް ދުވަްސވަރު

ވަސްފޮހެލުމަށް  އްޖެއިން އިސްލާމް ދީނުގެދީން ނައްތާލަން ރާ ގުޅުން ބާއްަވއިެގން ރާއްޖެއިން އިސްލާމް އެންމެންނާ

ނޑުމެންނަށް ވަންހަނާވެަފއިވާ ކަމެއް ނޫން އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތަކާ އިިދކޮޅަށް  .ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތަަކކީ ައޅުގަ

ަގއި ވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރާކރަށް ވަަޑއިގަތުމަކީ އެކަމަްށ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ރާއްޖޭ

ނޑުމެން  ،ން އަޑުގަަދކުރެްއވުން( ެއހެންވީމާ)މެްނބަރު ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން... ކުރިއަށް އޮތް އިްނތިޚާބުތަކުގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން ވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވާއިރުގަިއ ވެސް ހުރިހާ

ނޑު މިއަދު ދެކެން. ކިތަންމެ އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ަސރުކާރުން ތި ބޭފުޅުން ދެެކ ބިރެއް ނުގަެނއޭ. ސަުރކާރު ބިރުގަންނަވަުރގެ ކަެމއް ތި  ވަރަކަށް ހަޭޅއްލެިވޔަސް

ނުކުރެވޭނޭ. ސަރުކާރު އޮތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިފައޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހާ އެއްެވސް ުގޅުމެއް ނެތް ބޭފުޅުންނަކަށް 

ދައްކަިއގެން މި މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލަން މަސަްއކަތްކުަރްއވާނެ ކަމެއް ނެތް. ތި ހުށަަހޅުއްަވިއގެން ުއޅޭ   ވާހަކަެއއް 

ންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ސަރުކާރުން މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާުރން މަޝްވަރާކުރުމަކީ ކުރަ

ދާންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ޮއވެއްެޖއްޔާ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެަފިއ ވަނީ ސަުރކާރުން މޭޒުދޮށަްށ ދާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ދެކޮޅުހެދުމުގެ  ތީ އެކަމާކުމެއް އިްއވަފާނެވަކި މީހަކަށް ޙުޝަރީޢަތުގައި އޮތް މައްސަލަެއއްަގއި ޙުކުމެއް ިއއްވަފާނެތީ، 

ގޮތުން އިހުތިޖާޖުކުރުމަކީ ަސރުކާރާ އެްއވެސް ގުޅުެމއް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުިރއަށް ގެންދާކަްށ 

ސަރުކާރުން މަޝްވަާރއަށް ާދކަށްނުޖެހޭނެ. ކުރިއަށް އޮްތ ތަނުގައި އެފަދަ ކަމެްއ ނުެވސް ކުރާނެ. އެއީ ކުރަންޖެހޭ 

ނޫން. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ދެޮކޅުހަދައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަމެއް ެވސް 

ނޑު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވާލުމަށް ތި ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ޮގއްާވ  ،ންލަވާ ހަޅޭކަކު، ކުރާ އިހުތިޖާޖަކުންމި ބޭފުޅުން މި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑަކުން އެްއވެސް  ުނގަންނަާވށޭ. ހާލެްއގައި ކަންބޮޑުެވަވޑައި ކަށިގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢި   އަށް.ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫއަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާ ޢާއިލާއާ، 2000/4 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު

ނޑު ތާއީުދކުރަން. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި އްޒަތްތެިރ ޓަަކއި، ިދއްދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ކަމަށް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މެންބަރު ނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! މި ބިލަކީ އަުޅގަ ގޮތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ލަޠީފަށް އަޅުގަ

ީދ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ޤައްޔޫމުގެ އިޤްތިޞާޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ލް ޢަބްދުރަބައޮނަ

އި މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑު ލާބަޔާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޙަީޤޤަތުގައި މި އިޞްލާުޙގެ ސަަބބުން ދިވެހި

ކުަޑކުދިްނނާއި ުޒވާނުންނަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަގުަނ ގޮެތއްަގއި އަންހެނުންނާއި  ލިބިގެންދާނެ. ޚާއްޞަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ ެއްއވެސް މީހަކު ދައްކާ ބިރަކަށް  ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ާއދެ! އަޅުގަ

ކުަރއްވާ ބޭފުޅެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އެކުަގއި މަސައްކަތް  އެކުަގއި ވަރަށް ހުނަރުެވރިކަމާ ނެތި، ވަރަށް ސާބިތުކަމާ ބެލުމެއް

ދީ ގޮތެްއަގއި އިޤްތިޞާ ުއޅޭ މައްސަަލއަީކ ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ހަރުަދނާ އުޅޭ ަބއިަގނޑަށް ދިާމެވގެން މި މި

ނޑަައޅުްއވަިއެގން އިޤްތިޞާއެޖެން ނޑަށް މަންަޒރު ދީ ގޮތުން މުޅި ޤައުމު ނަގާ ކޮޅަށްޖަހާ ޑާެއއް ކަ ފެނުނީމަ މި ބައިގަ

ވަީނ  ރައީސް ޔާމީްނގެ މި ދައުރުގައި އެ މަނިކުފާނު، ގެން. ޙަޤީޤަތަކީ މީ. އެހެންވީމާނުކުރެވިހަމަ ހަޖަމު އުޅޭ މި

ހަމައަށް ގެނެސްދެްއވާފަ. އެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާުރކޮްށ  އް ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާވަރަށް ފުރިހަމަ މެނިފެސްޓޯއެ

ވަނީ މިފަދަ އެތައް ބިލެއް ހުށަހަޅުްއވަން އަދި ގަސްތުކުަރްއވާފަ. އަދި  ތަންފީޛުކޮށްދެއްވުުމގެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު

ނޑުމެން ިއ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާ ބަިއވަރު ބިލުތަެކއް ހުށަހަޅާފަ. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހި ވަީނ އެތައް  މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނީ. އެ މީހުންނަށް މިއަދު އެނޭގ ރައީްސ ޅެއު ނުވެގެން މިމި ބައިަގނޑަށް ފެނުމުން ހަޖަމު މަންފާ ލިބިގެންދާ މަންޒަރު

މި ޤައުމު ނަގައި ކޮޅަށްޖަހާނެކަން. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ، ކަމުގައި ވާނަމަ  ކުރަްއަވއިފިޔާމީން މި މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛު

ން ރަީއސް ޔާމީ 2018ނުލަިއ  ނދަގުލަކާބޮޑު އު މާ ،ޖަހާނެކަން. އެހެންވެއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަކޮޅަށް 

ނުޑ މި ްއވާނެކަން. މިކަަމށްކާމިޔާބުކުރަ އުޅެނީ މިކަން ތަންފީޛުވިޔަނުދޭްނވެގެން. އެކަން  ޓަކައި، މި ބަިއގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނުޑމެން ދިވެހި ނުވެގެން މިހަޖަމު ސާބިުތވެގެްނ  ،ރައްޔިތުން މިތިީބ ވަރަށް ކެރި  އުޅެނީ. އަުޅގަ

ޓަަކިއ  ަޓކަިއ، މި ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމަށް ޅުގަިއ އެ މަނިކުފާނަށްއެ މަނިކުފާނުެގ ފަހަތްޕު ،ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުަގއި

ންަނވަން. އާދެ! މި މަޖިލީހުން ތި ބޭފުޅުން ކަމެއް ކުުރމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދަ ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ

ންބަރުން މިތިބީ .ޭއގެ މެއެމް.ޑީ ޕީ.ޕީ.އެމާއި، ކަމުަގއި ވިަޔސް އަުޅަގނޑުމެން މަލުކުރެްއވިކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަ

ނޑު ދަންނަވަން. އާވަރަށްސާބިތު އައިްސ  ދެ! މި ބޭފުޅުން އައިސް ަކއިރިއަށްކަމާއި ވަރަށް ެކރިގެން ކަމުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވަނީ އެންމެ ކަމަކުން އެއީ ެއ ބޭފުޅުންގެ އަނގައިން ެއ  .ވާހަކަދަްއކައި ހަޅޭއްަލވަން ފެށީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނޭފަތަށް ދުވާ ނުބަ އި ވަހުގެ ސަބަބުން. އެ ބޭފުޅުންގެ އަނގައިން ެއ ދުވާ ނުބައި ވަހުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނެތް.  ކަމެއް ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެްއވެސް ހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުން އެ ަލވާ ހަޅޭަކކުންއުނދަޫގވަނީ. އެ

ނޑުމެންގެ ގުަނަވންތައް އެހާ ނުޑމެންގެ ގުނަވަންަތއް އެހާ ފަސޭހައި އާދެ! އަުޅގަ  ން ހޭލައްަވއެއް ނުެލވޭނެ. އަުޅގަ

އާދެ! ، ތިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ނުލެޭވނެ. އާދެ! ުޒވާންކަން ަނގަިއ ކޮޅަށްޖެހޭ ފަދަ މީހުންފަސޭހައިން ކޮޅަށްޖަހައި

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ އެފަދަ މީހުންނަކީ ނޑުމެންނަކަށް ތިހާ އަޅުގަ ހޭނެ. ނުޖެން ނަގާ ކޮޅަށްފަސޭހައި ގޮތުގައި ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަަވއި ކުރަމުން މި ޓަކައި މި ބައިަގނޑު މަސަްއކަތް ާލނީ ދިވެހި އިސްލާމީ ވަހުދަުތ ފޮހެލުމަށްއާދެ! އަުޅގަ

 ތި ،ގުރަިއދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ގެންދަނީ. އާދެ! ގުރައިޫދަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ނުޑ ކުރިމަތީަގިއ މިހިރަ މީހާއަކީ ހަނދުމަހުންނާނޭބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް ތި އާދެ! ތި  ؛މިހާރު އަުޅގަ

 އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ގުރައިޫދގެސާމާނާއި ހޮޅި ވަޅުަލއިދޭނަމޭ ކިޔަިއ، ައޅުަގނޑުެމން  ރަށުގެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވޯޓު ހޯދައިގެން ބުނެ އޮ ކަމަށް ހޮޅި ވަޅުލައިޭދނެ ،އޮޅުވާަލިއގެން  15ޅުވާލަިއގެން އަޅުގަ

ައޅުަގނުޑ ، ށް ވަތް މީހެއް. އާެދ! އެހެންވީމާވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ 16 ؛ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް

ނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރު ރަބަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރައީސުލް ،ދަންނަވާނީ ގުރައިދޫގެ ރަްއިޔތުންނަށް އަޅުގަ

ޓަަކއި ކޮށްދެްއާވ  އަދި މާފުށި، ގުީޅގެ ތަރައްޤީއަށް ،ަޓކައި ގުރައިދޫގެ ތަަރއްޤީއަށްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ޢަބްދު

ނުދޭށޭ. އުޅެނީ އެކަމަށް ހުރަސްއަޅައި އެކަން ކުރިޔަ މި މީހުން މި އިކަންތައްތައް ކޮށްެދއްވަމުން ގެންދާއިުރގަ

އެކު މާފުށީަގއި ިތބި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން ައޅުަގނޑާ ، ޅިގު ، ންނަވާނީ ގުަރއިދޫއަޅުަގނޑު ދަ

 ީކ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތެއް ނޫނޭ.އަމް.ޑީ.ޕީ ދޫކޮށްލާށޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އެ .ގުޅިަވޑަިއގަންނަވާށޭ ެއމާޕީ.ޕީ. ،މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ 

ނޑާށްލާފަދޫކޮ ްސެއއް ނޫނޭ. އެ ދޫކޮށްލާށޭ. އެީއކީ މިހާރު ޗޮއި ނޑުގެ ފަހަުތގައި  އި އަުޅގަ ެއކުަގިއ، އަުޅގަ

ނޑު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭއްެލވިއްވަމަސައްކަތްކުރަ  ކަުމގަިއ  ން އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވަަޑއިގަންަނާވށޭ. މި ބައިގަ

ނޑާވިޔަ ނޑު ބިެރއް ނުގަންނާނޭ. އަުޅގަ އި ވާނަަމ ބޭފުޅުން ސާބިތުކަންމަތީ ތިބިކަމުގަ އެްއކޮށް ތި ސް އަުޅގަ

ދޭނަމޭ. ބޭފުޅުން ތި ބޭނުންފުޅުވާ ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑު ގެނެސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަށްތަްއ ތަރައްޤީކޮށްދޭނަމޭ. ތި

ނ ތިއްަބާވށޭ. ެއއްވެްސ މީހަކު؛ ެއކުަގއި ތިބޭފުުޅން ސާބިތުކަންމަތީ އަޅުަގނޑާ  ނުޑ އެދެނީ އަުޅގަ ޑުެގ އަުޅގަ

ނޑު ިމހިރީ އެގޮުތގަިއ މަސަްއކަތްުކރާށޭ. ތިގެ ކުދާއިރާއިން މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ   هللاބޭފުޅުން ޢަބްދު ލަ ފޮހެލާށޭ. އަުޅގަ

ނޑާهللا ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ޢަބްދު އެްއކޮށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޔާމީނާ އެކު މަސައްކަތްކުަރން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރި  ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު އަުރވަނީ  އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދިވެހި  އި ޕީ.ީޕ.އެމް މެނިފެސްޓޯގަ .ނޑު ާތއީދުކުރަންޤާނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަ  މި، 2000/4ދެ! އާ

ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް  ޓަކައި، ކުރަމުން މި ދުތައް ފުއްދުމަށްމިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވެފަިއވާ ވަޢު ،ސަރުކާރުން

ނުޑމެން މި ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެން އައްސަރިބަާހިއ ސާބަސް  ކަަތކީ ކުރާ މަސައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަކއިވެނިަތއް އެބަ ދިއުން. އަޅު ންނަށް އޭގެ ޙައްުޤތައް ލިބިގެންމީހުރާއްޖޭަގއި ހަވާާސވެފަިއާވ މީސްދިވެހި ގަ

ނޑުމެންގެ ުމޖުތަމަޢުރޫ ންމެން ވެސް އެކު އަުޅަގނޑުމެން އެގައި މައްސަލަތަްއ އެބަހުރި. ެއއާއި ޅޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ،  ެއުކ ކުދިން ބާކީެވގެންނުވާނެ. ހަމައެއާ  ރެއިން މި ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގައި އެއަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮށްފައި ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ވާ މަސައްކަތްތަުކގެ ސަބަބުން ެއއްމެދުން ހޯދިފައިވާ މުދާތައް  މި ޓަކަިއ، ައޅުގަ

ކުރަން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެ ޙައްޤުަތްއ ޖެހޭ ހިމާޔަތް ޖެހޭ ހަމަހަމައަށް ބެހިގެންދާން. ޙައްޤުތައް އެބަ އެބަ

ނޑާލުމަށް ފުރުން ކަހަލަ ކުަރއްާވ މަސައްކަތަކީ އެއީ ފޫނެތް ފަޔަކަށް ފެންއެ  ،މަސަްއަކތްކުރާ ބޭފުޅުން ޓަކައި ފު

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޢާއިލާތައް ބިނާޮކށް ނަން. މި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާދިވެހި، ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރަން. ިއސްލާމީ އުސޫލުތަާކއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ަމސައްކަތްތަ ކަށް އަުޅގަ

ެއއީ ބޮުޑ  ،ުކރާ މަސައްކަތަކީއެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ނެގެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ބަެއއް މެންބަރުން  ޤާނޫނުތައް

. މެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނާނަންކަ ވާންޖެހޭނެޖަވާބުދާރީ އް. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންޖަރީމާއެ

ނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް ެގންނާނަންޤާ . ުޅގަ

ތަނުގެ ަކއިރީަގއި ނުތިއްަބވާށޭ.  ހުއްޓޭ. ދެން މަޑުމަޑުން ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކެރުން އެބަ 

ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިމ  ކަމުގައި ވިަޔސް ނުވިޅުން ބަދަލުގެންނަށް ބޭނުންފުޅުބޭފު އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުތަކަށް ތި

ނުޑމެން މިތިބީ ސާބިތުވެއޭ. ދެން ،ގެންދަނީ މަޑުމަޑުން ތި އަުޑ  ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްުޤގަިއ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުވަމުންފަ ނޑުމެންގެ ދިވެިހ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ކުރެހިފައިވާ ައޑަކަށް ބަދަލުެވގެންދާނޭ ވަމުން ގޮްސ ތިއީފަ . އަޅުގަ

 ދުތައް ައޅުަގނޑުމެން މިޤުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެފަިއވާ ވަޢުބޭފުޅުންގެ ޙައް  ތި !ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ

ރީތި ނަމޫނާއެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިާވ  ޭއގެ ކުރަމުން.ޓަކައި، މަސައްކަތް ދަނީ ފުއްދުމަށް

ނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ  ޙައްޤުތަުކގެ އިންތައް ފުޅާކޮްށ، އެ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ގެެނސްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންނަނީ ހިނި. މި ކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި ބަަޔކު ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކަންކަަމކާ ކަންބޮޑުެވގެނެއް ނޫޅެން. އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 



25 

 

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނާއި  ޓަކައި ަބޔަުކ ކޮށްފަިއވާ ކުްށތަކާއި އެ ކުށްތަކަީކ ނުކުރާ ކުށްތަކެްއ ކަމަށް ހަދަިއ، ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަންހެނުންާނއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢާއިލާތަުކގަިއ ތިބި ނިކަމެތި ަރއްޔިތުްނ ކުށެްއ ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް އަޅުގަ 

ވަނީ ނަމަ، އެ ކުށަށް އަދަބު އެބަ ލިބޭ. އެކަމަކު މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންގެ ތެރޭގައި ނަމޫނާ ދައްކަން 

ނުޑމެންގެ ލީޑަރުން ކުށެއް ކޮްށގެންނުވާނޭ. އެ މީހުންނަށް  ތިބި ބޭފުޅުން، ނުވަތަ ނަމޫނާ ދައްކަން ތިބި އަޅުގަ

އެްއވެސް އަދަބެއް ދީގެންުނާވނޭ. އެ މީހުންނަށް ހުރިހާ ރިސޯޓުތައް. ބައްަލވާ! އެ ވިދާުޅވާ ބޭފުޅާގެ ާޢއިލާގެ މީހުންގެ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ވަކި ަބޔަކަށް ުނވަ މްދަނީާއިއ ަތ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާކިތައް ރިޯސޓު އެަބ އޮތްތޯ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެޗްރަލް ރިސޯސްއާއި ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ކަންތައްތަކުން ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެރިޓަރީއަްށ ވަދެގެްނ، އަުޅަގނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން މިކުރާ މަސަްއކަތަީކ 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރާެނ ކަމެއް ނޫނޭ. އާދެ! ތި ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތްތައް  ނުޑމެން ނިންމައިލާނީ. އަޅުގަ ނޑަކުން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާެހން ހިނިގަ

ަވއްކަންކުިރ މީހުންނާ، މި ކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެން ހުްއޓަެއއް ނުލާނަން. ވަުގވިޔަފާރި ުކރި މީހުންނާއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތކުން އެބަ ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ޓުަގިއ ތިބި ޚިޔާނާތްތެރިންނާއި، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ތިބި ދުސްތޫރަށް ގެއްލުންދިން މީހުންނާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ 

ތަޅުއެުޅވި މީހުންނާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ ިނޒާމު ުފނޑާލި މީހުންނާއި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މުދަލަށް 

ނޑާލަން މަސައްކަްތކުރި މީހުންނާއި،  ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ޭއަގއިާވ ިއސްލާމީ ވަޙުދަތު ފު

ޓި މީހުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބުދު ބެހެއް

މި ހުރިހާ ބަޔަކު މިއަުދ ނިކުެމ، ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޙައްުޤތައް ފުޅާކުރުމަށް ަޓކަިއ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ  މީހުންނާ،

ނޑިަވޅެްއގައި އެ ޙައްޤުަތްއ ގެއްުލވައިލުމަށް ޓަަކއި މި ނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަން. އެ  ދަ ކުރާ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ކުރިންވެސް ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެންނަކީ ބޮޑު ފަޅިއޭ. އެއްބަރުން ތިމަންނަމެން ވެރިކަން ހޯދައިދޭނަމޭ. 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން، ޕީ.ޕީ.އެމުން މިދަންނަވާ ކަހަލަ ވަޢުދުތައް ވެ ގެްނ، ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ސަޕޯޓު ހޯދުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޣުލަބިްއޔަތު ރައްިޔތުންގެ ވޯޓާ ެއއްކޮށް ައިއސް އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ 

ނޑުމެންެގ ވެރިައކީ ިއސްތިއުފާދެްއވާެނ ބޭފުޅެއް ނޫން. ވަޢުދުތައް ުފއްދަވާނެ ބޭފުެޅއް. ވަޢުދުަތއް  ވެރިކަމުަގއި. އަުޅގަ

ނެ ބޭފުޅެއް. ާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ފުއްދަވާ

ވެސް އިްނވެސްުޓކުރަްއވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ެވސް އިްނވެސްޓުުކރައްވާށޭ. ހުުޅވާެލވިފައޭ ިމ 

ތިކޮށް މި އިންެވސްޓްމަންޓުތަކަށް، މި ކުރިއެުރންތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ފުރުޞަތުތައް. ތި ބޭފުޅުން ވެސް ރީ

ފަހިވެގެން، ތި ބޭފުޅުން ވެސް ފައިދާހޯދަން މަސަްއކަތްކުރަްއވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ނޫޅެމޭ ކަންބޮޑުެވގެން. 

ކަން ކުރަންއުޅުނީ ކޮން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުޅެީނ ތަރައްޤީކުރާށޭ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނުނޭ ތި ވިދާޅުވާ ކަން
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ނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މީޑިާއގެ ތެރެއިން ގޮވާލި ބޭފުޅުން ވެްސ  ބައެއްކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޫޅެމޭ ކަންބޮޑުވެގެން. މިއަދު މި ބޭފުޅުން ނޫން ބަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ައޅުގަ

ވިޔަފާރީތަކުްނ، ާއމްދަނީތަކުން ބައެއް ލިބިދާނެތީ، ބަޔަކަށް ަޙއްޤުތަކެއް ިލބިދާނެތީ، މި ކުރައްވަމުްނ ދެންނެވި 

ނޑުމެން ކަންބޮޑެްއ ނުެވއޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ކުރުމަްށ  ގެންދަވާ މަަސއްކަތަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ތިބީ ކެރިގެން. ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި މި  ކުާރ މަސައްކަތްތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ކަަހލަ ހުރަހެއް. އަޅުގަ

ފުލޭ އަޑުަތކަކީ ިދވެހި މި ދަނީ ކުރިއަށް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކަށް މި ގެނެޭވ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަްށ މި އު

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތިހެން ލަވާ ހަޅޭކަކުން، ތިހެން ޖަހާ ބެރަކުން، ތިހެން 

ފުމޭފުމުމަކުން މިއަދަކު ނެތޭ އިނގޭތޯ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަްށ 

ނޑުމެން ގަޔަްށ ޮބލަށް އެރިދާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނ މަރައި ވެސް ެލވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން  ނެތޭ ޖެހިލުމެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޗިްސޗިސް ެވސް ކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި މާލެއަްށ 

ންގެ މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އެކަންެޏއް ނޫން އިނގޭތޯ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަްތވާ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ އިނގޭތޯ ހިއްސުަތއް ހޭލައްވާލުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއް   ޖޭގެ....މެންބަރުން. އަޅުގަ

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު... )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑާލަން.   އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މި ަވގުތު މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:04ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށަން ކަމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ގެދާއިރާ ކެލާ
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މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ބިލެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮލބުވެތި، ޢިްއޒަތްތެރި ކަނަބލުން އަދި އެ ކަނބަލުްނގެ 

ފިރިފިރިކަލުންނާ އެކު އުޅުއްަވއި ހޯއްދަވާ މުދަލުން ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތީން އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ 

ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފއި އޮްތ ބިލެއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާހިތްވަނީ މި ބިލުގެ ަސބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިާހ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ 

ނޑުމެ ދިވެިހ  5000މެންބަރުންނާ އެކު. އެއީ  50ންގެ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީއާއި ައޅުގަ

ނޑުމެން  50ލަްއކަ  2ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން؛ އެއީ  ހާސް މެންބަރުންގެ، ބޮލަކަށް އާނބަހާ އެކު އަުޅގަ

ހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިިވ ވަދެ މި ތިބީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެ

 ޤާނޫނުތައް ހަދައި މަސައްކަތްުކރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަިކވަކި ފަރުދުން... ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ... )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅަގނ ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ށް. ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަިދ މި ބިލު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބަލައިގަތުމަށްފަހު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން. އަިދ އެއަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮުޑ  އެންމެންގެ މަޝްވަާރއާއި ަލފާގެ މަތީން މި ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަންނަވަން.ތަެކއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ޖެހޭ ވާހަކަ މަސައްކަތް

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ޢާރިފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ތްތެރި ރަީއސް.ޢިއްޒަ ވާހަކަތަެކްއ ބޭނުންވާ އަުޅަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީ ނޑިޔާުރގެތަކުންހުރީތީވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަ ުކރައްވާ ުޙކުމްތައް އެންމެނަށް  ހުން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަ

 .އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތެއް ނޫން ންވާނީ. އެަކުކ ދޫކޮށްލަން ގޮވާލުމަކީވާންވާނީ ހަމަހަމަކަން މަތީ އެއްގޮަތކަށް ހިނގަ
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ދޫކޮށްލަންޏާ މުޅި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި 

ޔިތުން ވެސް ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިއްބެވި ކުދިކުދި ކުށްތައް ޮކށްގެން ތިބި ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައް

ނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އެ  20ވަނަ މާއްދާާއއި  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ ބުނަނީ އެހެން. އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރގެ ޝުކުރިއް ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހަށް ވަދެފައި މިތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުެގ  އަުޅގަ

ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާ އަދި އާއްމު މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ، މި ކަންކަން 

ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއބަޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ރާަވއިލެވެން.  އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަ

 ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އިޞްލާުޙތައް ހުށަހަޅުއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިގެން މިތާ ބަހުސްކުރެވެމުން މި ގެންދާ 

ނުޑ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު، އަދި ވަރަ ށް ފައިދާހުރި ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަްށ ކުރަން ހުރަސްއަޅަމުންދާކަން. އާދެ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައް ާކ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން މިކަން ދޮގުކުރަްނވެގެްނ، މި ކަންކަމަކީ މިއީ  މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ިމ ތަނަށް އައިސް ހަމަ ކަ

ނޑު ކުްށެވރިކުރަން. ހަމައެހެންމެ މިއަދު  ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަން ދައްކަންެވގެން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތައް ހުރި ގޮތް. ބަލާަފއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ދި
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަރުކަށި އަދަބުދޭން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގޮތަށް މިތިބަ ރަންޑިންނަށް، މިތިބަ ރަންޑިންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެ  ން، ފިޔަަވޅުައޅަން އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މިތިބަ ރަންޑިންނަށް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަ

ނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢާއިާލއާ ބެހޭ  4/،2000ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް ފުުރޞަތަކަށް އެދި. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު، 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ަދއުރު ވަރަށް ރަނގަ ނޑުމެން ބަލަިއަގނެ، އަުޅގަ ޅު ބިލެްއ. މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑަކީ މި  ނޑުމެން ެއކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި، ައުޅގަ

 މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ަބއްލަަވއި...، ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ މީހެއް. އެހެންވީމާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 އްެކވުން ރިފް ވާހަކަދެކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަްއ 

ބިނާވެގެްނވަނީ އިސްލާމްދީނުެގ މައްޗަށް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދެންވާނީ އިސްލާމީ އުސޫުލތަކުގެ މަްއޗަށް ބިާނވެގެްނާވ 

ންމެން ހަމަހަމަކުރޭ. އިސްލާމްދީނުން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ފިރިހެން ކަނބަލުން ޤާނޫނުތަކެއް. އިސްލާމްދީން އެ

ހަމަހަމަކުރޭ. އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުާރ ކަމަށް ވިދާުޅެވ މި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުުޅން ވިދާުޅވަނީ ތިމަންމެން މި 

ނޑު ކިޔައިލާނަން ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  َوِإذَا قِيَل لَُهْم ََل تُْفِسدُوا فِي އާޔަތް. ވަނަ  11އުޅެނީ އިޞްލާޙަށޭ. އަުޅގަ

އެބައިމީހުންގެ ަކއިީރގަިއ ތިޔަ ބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަނުކުރާށޭ ބުނެވޭ ހިނދު، . ُمْصِلُحونَ  قَالُوا ِإنََّما نَْحنُ  اْْلَْرِض 

َولَـِكن  َل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسدُونَ أ  ވަނަ އާޔަތް. 12ބުނާނެތޭ. ތިމަންނާމެންނީ އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކީމޭ. ދެން 

އެަބއި މީހުންނަކީ ހަމަ ފަސާދަކުރާ މީހުންނޭ. އެބައި މީހުންނަށް އެކަން ވެސް ނޭނގެނީއޭ. އެވަރަްށ  .َلَّ يَْشعُُرونَ 
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ނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެކު މި ބޭފުޅުންނަށް  ޣާފިލްވެފައި ތިބޭތީއޭ އެކަން ނޭނގެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ އަޅުގަ

 ދަންނަވައިލަން އިޞްލާޙަށް ަމސައްކަތްކުރާ ަބއެއް ނޫނޭ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.   ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ، ާޢއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. ދިވެހި ސަރުކާރުެގ، ޢަބްދު ވަރަްށ  ޔާމީނުގެهللا އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  މުހިއްމު ސިޔާސަތެއް ތަންފީުޛކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ. މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން ާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަ

 ކުން މަޙްރޫމުވެފަިއވާ ހުރިހާ ކަނބަލުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ކަމަށްކަނބަލުންނަށް، ޚާއްޞަކޮްށ ޢާއިލާތަ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  އެަބއި  ،މި ޤާނޫނު ވީހާ އަވަހަކަށް ތަންފީޛުކޮށް ،ވާތީވެ 

 ވަން. ުޝކުރިްއޔާ. ކަމުގައި ދަންނަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ެދވަނަޝުކުރިއްޔާ ޢި  ފަހަރަކަށް ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ މި ބިލުގެ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ

. އާދެ، މިއަދު އަންެހނުންނަށް ދޭ ރައްކާތެރިކަން ށް ބަލާފަމުހިއްމުކަން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ހުރި މިންވަރަ

ނޑުމެންނަށް މި ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞް ލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އާދެ، އަުޅގަ

ފަހަރަށް  ގިނަ ،އެކު ދަރިން ަވރަށް ބޮޑަށްމީހާއާ  ފަހަރަްށ ކަިއވެނިތަްއ ރޫޅުމަށްފަހު ައންހެން ފެންނަނީ ވަރަށް ގިނަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އިނގޭތޯ ބިަކެވގެންދާ ނޑުމެންނަށް، މި ިއޞްލާޙުން އަޅު ، ަތން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން އަުޅގަ ގަ

ކަނބަލުންގެ ރައްކާތެިރކަން. އާދެ، މި ބިލުން މި އިޞްލާޙުން  އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އެބަ ޔަޤީންކޮށްދޭ އެ

ކަނބަލުންނަށާއި ދަރިންނަށް ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންކޮށްދޭ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަެމއް އެ
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ނަޑއެޅިފަ ނޑު ދެކެނީ. އަދި ހަމަ ކަ ވޭ. އާދެ، މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް އި އެބައުސޫލުތަެކއް ކަ މުގައި އަޅުގަ

ކަިއވެނި ރޫޅުމަށްފަހު އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން މި ބިލުެގ 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ސަރުކާރުން ، އެހެންވީމާން. މި އިޞްލާޙުގައި ވިސްަނވާަފއިާވކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަ

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ިމ ގެންަދވަނީ ދިވެހި ރައް ފާހަގަކުރެވޭ ިމއަދުެގ ޔިތުންނަާށއި ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ަނގުނަ ސަރުކާރުން ދިވެހި އަންހެްނ ކަނބަލުންގެ ރަްއކާތެރިކަަމށާއި އަންހެން ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓައި ގި

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. އާދެ! މިއީ ނޫންތޯ ދިވެހިން މިއަދު  މަސައަކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވާ ތަން އަުޅގަ

ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަަޑއިގަތީ ތަަޞްއވުރަކާ އެކު. هللا ބޭނުންވާނެ ކަހަލަ ސަރުާކރަކީ. އާދެ! ޢަބްދު 

އެ ތަަޞއްވުރު ތަންފީުޛކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ތަން. ގިނަގުނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ެފނިގެން މި ދަނީ 

މަސައްކަތްތަެކއް، ގިނަގުނަ ަކންތައްތަކެއް މި ދަނީ ކޮށްެދްއވަމުން. އާދެ! އިޞްލާޙީ އެެޖންޑާއެްއ އެަބއޮތް. އާދެ! އެ 

ޅުކުެރއްވުމަށް ގިނަގުަނ މަނިކުފާނު އެ ގެންދަވަނީ މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާާދއި މި ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަމުން. އާދެ! ލެޖިސްލޭިޓވް އެޖެންޑާ؛ ިމގޮތުން ލެޖިސްލޭޓިްވ އެޖެންޑާއަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ައވަދިެނތި މަސައްކަތްކުރަމުން މި  ބަދަލުތައް އަުޅގަ

ލިސް ތެރެއިން މިދެންނެވުނު އެޖެންޑާއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުަގއި. އާދެ! ގެންދަނީ މި މަޖި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު އެބަ ޤަބޫލުކުޭރ، ިމައދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އެބަ ޤަބޫލުކުޭރ މިއަދުެގ 

ންތައްަތއް. އަންހެުނންގެ އިތުރުން، ުޒވާނުންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ކޮށްދެއްވަމުން މި ެގންދަވާ ކަ

ނޑުމެންނަްށ ބޭނުންވާ އަސާސީ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ިލއްބައިިދނުމަށް ޓަކައި ގިަނގުނަ  އިތުރުން، އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނ މި ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި، 

ރުން ދެކުނަށް އަޅަންޖެހޭ ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާުމ ޤާއިމުެވގެންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އުތު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުްނ ދެކުނަށް ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޑޮކަޓަރުން އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހަމަކުރުމާއި އެ  ޙައްލުކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ. ޒުވާނުންގެ  ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ދެއްވަމުން ެގންދަވާ ތަން އަޅުގަ

ން ގެންދަވާ ތަން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންވާނޭ ކުޅިވަރުތައް އެ ުޒވާުނންނާ ހިސާބަށް ގެންނެސްދެއްވަމު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޒުވާނުން ތަޢުމލީމީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ިދުއމަށް ޓަކައި ތަޢުލީމީ އެތައް 

ފުރުޞަތުތަކެއް ުޒވާނުންނަްށ ހުޅުވާލެިވގެން، މި ސަރުާކރުން ހުޅުވާލަިއގެން ކުިރއަްށ ގެންދާ ތަން ައޅުަގނޑު 

ޤަތަކީ އިނދިޮކޅު ފަރާްތތަކަށް މި ކަންތައްަތއް ހަޖަުމނުވުން. މިއީ ހަޤީޤަތަީކ. އެ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއަދު ހަޤީ

ބޭފުޅުން މިއަދު މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ އަުޑގަދަކުރަންޖެހޭ އެެހން އެްއވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް 

މަންޒަރުތަކަކީ މިއަުދ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުރާެނ ނުކުރަން. އާދެ! ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މާަޙއުލުން މިފެންނަ 
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ނޑުމެން މިކުާރ  މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގެންނަވާ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު އަުޅގަ

 ތުންނަށް...މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް މި ައޅަނީ މިއީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް، ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުޘް ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފު

ނޑުެމންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް ެތރޭގައި މެންބަރުން، އަންހެން މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ މި ތިއްބަވާ ަބއެްއ މެންބަރުންގެ 

ގެ އަންހެުނންނަށް ޓަކައި، ތަރައްީޤއަށް ޓަކައި ހުރަްސއަޅަމުންދާ މަންޒަރުތަކެްއ މި ފެނިގެންދަނީ. ފަރާތުން މި ރާއްޖޭ

މީގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދަނީ މި ޤައުމުގެ ކުިރއެރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރަން ތިބި  އެަތއް 

ނޑުމެންގެ ކުދީންަނށާއި ޅަދަރިންނަށް ބޭނުންވާ  ޒުވާނުްނގެ އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލު ބަނަވެގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްނމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި މި ަކންކަން ކުރިއަކަށް ނުދާނެ.  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދީގެްނ ނޫނީ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަ ުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ގެ ޚަރަދާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާެގ؛ ދަރިންގެ ޚަރަާދއި ައނބިމީހާ 32ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤާނޫނުގެ 

ދެމަފިރިން ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ެއއްބަސްވެަފއިނުާވ ނަމަ، ވަިރުކރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިްނ ކަިއވެނި ރޫިޅއްޖެ ނަމަ، 

ނޑު  ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮުތެގ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ އަނބިހާއާއި ދަރީންގެ ޚަރަދުތައް ދޭންވާނެ ގޮތުގެ މަްއޗަށް ކަ

 އްޔާ. ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ 

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 2000/4އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެްއ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަެހޅުއް ިވ އިސްލާހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަކީ އަުޅގަ

ންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަތާއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. ޢާއިލާ ރޫިޅގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކަނިވެިރވާ އަ

 ރައްކާތެރިކަން  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް މި އިްޞލާޙަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއެކވުން: 

މި ބިލު ހުށަހަޅައިގެންދިއުމަކީ ، 2000/4ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން 

ނޑު މި އަޅުަގނޑުމެން ހަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ  އަންހެނުން ވެސް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ވަގުތު މި ސަރުކާރަށް ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު އަދާކުރަން މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުެމންގެ...  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީވެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا ތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑަށްހިއްވަރަށް މުމިއީ ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މު ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ޓަކައި  ކުރުމަށްތު ބިނާޙަޞްލަޢާއިލީ ހަމަޖެހުމާއި މަ ެވސް ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ ބަދަލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފަހުގައި މި ސަރުކާރުން ގެ ސަރުކާރު އަުއމަށްޕީ.ޕީ.އެމްމިފަދަ ބިލުތަކަކީ  .ކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤަބޫލު

ޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކުެގ  ފައިާދއަށް ގެން ިދވެހި ރައްޔިތުން އްވައިގެމަޖިލީހަށް ފޮނު

ނޑު ތެރެއިން ސިލްސިލާއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން  ންއިތުރުން ރައީސް ޔާމީމެން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. އަދި އޭގެވެސް އަުޅގަ

ޓަަކއި  ކުރުމަށްރަށް ގިނަ ކަންތަްއތައް އިޞްލާހުމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ހިމެނޭ ވަ ވެރިކަމަށް ައއުމަށްފަހުގައި އެ 

ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ޢިއްޒަތްތެރި  .ކުރިއަށް ގެންދަުމން ގެންދަނީއިޞްލާޙުގެ ކަންަތއްތައް މ

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަށް. ޠީމެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަތެރި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠީމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

ނޑު ޓަަކއި  ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްދުއީތާ އަށްމަރިހަފުވެސް މި ިބލަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ިމ  އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިފީ. ފުރުޞަތުގެ ޭބނުން މި އަޅުަގނުޑ މި

ނޑުިމއަދުގެ ލިބިދިނުން. އެކަމުގައި  މުޖްތަމަޢުން ގެ ފަރާތުން ފުރިހަމައަށް ސަުރކާރުން ކުަރއްވާ މަަސއްކަތްތަކަށް އަުޅގަ

  ޒަތްތެިރ ރައީސް.ޢިއް  ކުރިއްޔާޝު އީދާއި ެއއްބާރުލުން ލިބިގެްނދާނެ.ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ދިއްދޫ ާދއިރާ ޞަތު މިރުމިހާރު ފުއަޅުަގނޑު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 ފް މުޙައްމަދަށް. ޠީއްލަޢަބްދު

 

 ފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠީއްލަދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިވެހި ައންގހެނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް  ،ންެއކު ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް އުފަލާ

 ުނވާނެ.ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް މިއީ. އަޅުަގނޑަށް މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމާ، މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިގެން

ނގަުޅ ފުރުޞަތެއް ދެން ނުލިބޭނެ. ރައަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިދވެހި އަްނހެނުންނަށް މިއަށްވުރެ 
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ދިވެހި ބިނާކުރަނިވި ، ދިވެހި މުޖުމްތަމަޢުގައި ،ންނަށްސަރުކާރަކީ ިދވެހީގެ ޔާމީންهللا ޢަބްދު ީކ،ސަރުކާރަ ގެމިއަދު

 މި ކަންަތއްތައް...އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދޭނެ ސަރުކާރެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެމންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި

ގެންނަ  ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ޢާއިލާއާ ، 2000/4ކާރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ސަރުދިވެހިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑ ތާ އިޞްލާޙަ ަކންތައްތައް ކުެރިވއްޖެ ނަމަ، އިސްލާޙާ އެްއގޮތަށް  ކުރާ އިޞްލާޙެއް. އެ ދުއީކީ އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްބަްސާވ މާއި މުޖްތަމަޢުގައި ހަމަޖެހު ްނގެއަޅުަގނޑުމެ އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިވާނެަކމީ އަުޅގަ

 ..ސޫލުން ބަލާއިރު.ެއ އު އެހެންވީާމ، .ކަންތައްތަެކއް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަރު މި އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.  ޟްރިޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ލުފުށީވި

ނޑުމެްނ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ ދު މިތާ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވެސް މިއައި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ހިލޭ ފިރިހެނުންނާ  ،ޙައްޤުތަކޭ މަގުމަްއޗަށް ނުކުންނަ މީހުން އުޅޭ ގޮތުން. އަންހެނުންގެ މިތާ މި  އާއާއި ރޮަޒއިނާމާރިޔާ

ނޑުމެން ަހމަ ލަދުގަނޭ. ރަތަކާ ެއއްޗެހި މަގުމަީތގަިއ ުއޅޭތީ ދެން ވާހަކަދަްއކާފައި ހުރި ރެޯކޑިން   ތް ހެދުން އަުޅގަ

 ކޮށް،ންނަށް ފޯނުގެ ފިރިއެހެން މީހުން ،އް ނޫނޭ. މީހުންނާ އިނދެގެން ތިބެގޮތެ ގެން ައއިސް ތިއީ މީހުން އުޅޭލައި

ާވހަކަ ދެއްކީމަ ދެްނ ވަރަްށ  ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލިސް ތެރޭގަިއ ދެން ތިައއިްސ ވާހަކަދަްއކާ މީހުން މިއަދު ލޯބީގެ 

ސް ޚިލާފަށް މި މަޖިލި  ހުރި ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫުލތަކާ ހެދިފައި، އަސާީސގައި ބަެއއް މިއީ. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުހެއްވާ 

ނޑުމެން ިވްސނާލަންޖެހޭ މީހުން ހާލަތާ އިރު މިނުދީ ކަންަތްއތައް ކުރާކުރިއަށް ގެންދިޔަ . މާރިޔާމެން އެބަ މެދު އަޅުގަ

 ކަންކަން ކުާރކަން މި މި، އިޖިންސީ އެކިފާުޑގެ ގުޅުން ހިންގަ  ނިއާ އެްއކޮށްންގެން އަކުރާ ކަންތައްތަަކކީ ރާބޮއި  މި
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މީ. ކަމެއް މަ ދެން ވަރަށް ދެރައިޔަހިސާބަށް ދި މި އެހެންވީމާ،އޮތީ.  އެނގެން މި ،އަދު އެންމެންނަށް ސާބިތުވެއޮތީ މި

 ...ރިޔާމެންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ޝާހަމެންބަރު ޢަލީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްޝާރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު އުތު

ށް އެދުނީ މި މަޖިލީހުގައި ޚާއްޞަކޮށް ތިއްަބވާ ބައެއް އަންހެން ކަނބަލުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރުޞަތަކަ

ކުރާ  ތަނަށް ައއިސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެރިޓަރީެގ ތެރެއަށް ވަެދގެން މި ޓަކައި މިކުރާ މަަސއްކަތަށް މި ހޯދުމަށް

ކުރަން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި މެން މަސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑު

 އަޅަީނ މިތިބަ ދެތިން އަންހެނުންނޭ. ހުރަސްމި ނުންގެ ަޙއްުޤތަކަށް ވެސް ވާހަކަައކީ އަންހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރިޞަތު މި

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ލަކީ އެާހ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބި ،ގޮތުން އެއްޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ `. އާދެ! ައޅުަގނޑު މި ބިލާ ބެހޭ

ނޑުމެްނގެ ން މި ފުރުޞަތު މި ބިލު އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރާ ބިލެްއ ނޫން.ދުއީތާ އަޅުަގނޑު  ދެވިގެންދަނީ އަުޅގަ

ދިއުުމގެ އިލާތައް ރޫޅިގެންޢާ . ވަރިވެގެން ދަނީ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ންނަށް އިތުރު ޒުވާން ކުދިންނާއަނބި

ސަރުކާރުން ންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތީ، މި ބިލު ފުރުޞަތު ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުން މި ލިބެނީ. އެހެ

ނޑުމެން އެްއވެސް އެއީ  .ގެންދިއުންއަނބުރާ  އް ިޚލާފަށް މިހެން އޮންނަ ބިލެ ހާލެްއގައި އިސްލާމީ އުސޫލުަތކާައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަްށ ނުވާނެ. ޭއގެ ސަބަބުންޮގތަކަށް ެވގެ އެންމެ އެެދވޭާފސްކުރުމަކީ އަސްލުަގއި އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އޮތް ހަމަޖެހުން  ވެގެންދާނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދޭތެޭރގަިއ އޮްތ ހަމަނުޖެހުންތައް، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ ވަރަށް އާދޭހާހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެެވީނ  އެުކގައި މި ދިއުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ން ޅަ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާންނަށް އިތުރު ީމހުންނަށް، ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އަނބިން އެހެއަޅުަގނޑުމެ
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ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ހަމަ ސީދާ މި ބިލު  އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި 

ނުޑގެ ވާހަކަ  ނޑުއަނބުރާ ގެންދިއުން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ ބޭނުން  ައސްލުގައި ެދއްކޭކަެށއް ނެތް. މި ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެްތ  ސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިތިބަ މީހުންަދއްަކން. އެހެންނަމަވެނގަޅަށް ވާހަކަވަރަށް ރަ އުނދަގޫކުާރތީ އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ތި މި ބިލަކަށް ވާހަކަދެއްޭކކަށެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ އަރުވަނީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިސްމާޢީލަށް.  މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ހޯރަފުށީ 

ނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް މެއަ ރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ދުނީ ހަމަ މި ބިލުގެ ހުރިލެއް މުހިއްމުކަމުން. ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަންހެންވެރިންނަށް މި ލިބެމުންދާ ޙަ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ބިލާ  އްޤުތަކުގެ ތެރޭްނ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަ މި ފުތަނަށް މި ބިލު ހުށަހެ ހުރިހާ ކަމެއް ފަހިކޮށް މިރުން ސަރުކާ ރުޞަތުގައި ޅުއްވީތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ވާހަކަ ދައްކަ ވެސް ުޝކުރު އަދާކުރަމުންސަރުކާރަށް އަނެއްކާ   ން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަ

ލީހެއް ކަމަކަށް މަޖިއިުމކުރެިވގެން ހިނގާ ޤާތުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކެއް ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަކީ މިއަދު ރައްޔި

ތަނަށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ތިއްބެވި ބައެްއ މެންބަރުންނަކީ މިއެއީ އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. 

އަުޑގަދަކޮށް މި ގެންަދވާ  ،ވީނަމަވެްސ ރައްޔިތުންނޭ ކިަޔިއގެން ކަމުގައި ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ހުށަހެޅި

 ވެސް...ބިލަކަށް އެްއގޮތަކަށް  ޤީޤަތުގައިބޭފުޅުންނަށް ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަރުވަނީ  އަޅުގަ

 .މަނިކަށްއަޙްމަދުއަމީތު  ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މަނިކު އަމީތު އަޙްމަދުާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ 

ސެއް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މިއަުދ މަޖިލީހުގެ މި ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑުމެންގެ އިޖް ބަހުސެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މިއަދު މި  ވަރަށް ގުޅުންހުރި ހާލަތާިތމާޢީ އާދެ! އަުޅގަ

ލަތުގައި ހާ! ައޅުަގނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް
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މިީއ  .ތެރި ރައީސްގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތް ކަށްޤާނޫނުތަގައި މިއަދު މުހިއްމު ގޮތުން ޙަޤީޤަތު  މިއަދު އޮތް

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެނިފެސްޓޯަގިއ މި އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ވާހަކަ އޮ އިލާަތއް ޢާންނާނެ ލިެޔވިފަ. އަުޅގަ

ހަމައެއާެއކީަގިއ  ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުން އެބަ ބިކަވެެގންދޭ. އަދި ރޫޅިގެންދާއިުރގައި ޙަޤީޤަތަީކ ވަރަށް

ގެންދަނީ ހަމަެއކަނި އަންހެން ބޭފުޅުންނެއް ބިކަވެދިއުުމގެ ސަބަބުން ރޫޅިގެން އިލާޢާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ސަަބބުން

 ނޫން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިާރގެ އަުރވަނީ ފުވައްމުލަުކ އުތުރު  ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޝާހަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްދާއިާރގެ މެންބަރު ފުވަމުލަކު އުތުރު 

ންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެއަޅުަގނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ ދެންމެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ  .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 .ގުިޅގެްނ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަަކއަކީ.. އެ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާުރ )ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ދީދީއަށް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއިބްރާހީމްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި 

 ދީދީއަށް.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢި ދީދީއަށް.އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދީއިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ފޭދޫ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރޭން މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ކުރުމަށް މާޔަތް ހިއްޤުތައް ހެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންެގ ޙަ ކުރާ އުނދަގުލާ  ހަތަރު މެންބަރުން މިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ދެތިން

ީމ  އްވޭތީޭޖގެ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ނީޓަކައި މިހާ މުހިއްމު ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މި ބިލުގެ ައޑު ރާއް

ގެންދަނީ  މީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުެގ ަބހުސް ކުރިއަށް މިބެހޭ ބިލަކީ  އިލާއާޢާއަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެކޭ. 

 .ންނަށް އަޑުނީވޭ ގޮތަށްބޭަކލުއެ  އެ ބޭކަނބަލުންނަށާއިއި މަންފާ ޔާރަްއޔިތުންނަށް މީގެން ހުރި ލާބަރާއްޖޭގެ ދިވެހި

ނޑު  އެމް.ޑީޕީން މިތާ ތެރޭަގއި މި ނުޑ ކުްށވެރިކުރާ މަސަްއަކތެއް. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ ކުރާ މަސައްކަަތކީ މީ ައުޅގަ

ނޑުމިއަދަކީ މީ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަންހެނުންެގ  ަގއި އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތަކާއިމެްނގެ ރާްއޖޭގެ ތާރީޚުއަުޅގަ
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 އެންމެބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާީޓއޭ އެ ބޭފުޅުން ާރއްޖޭެގ  ،ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި މުހިްއމު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެްނދާއިރު

 ން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ެއކަ ،ީތވެދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުދީ މިކަމާ ވާ ޕާޓީން މިކަމަށް އެްއބާރުލުންވިދާޅު

ހަމަ އެ ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ހަފްތާ ތެރޭގެ މި ރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިކުރަން.  ކަންމަ އެހަ

ްއ ދިޔައީ. ދީނީގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޭޖގެ ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓއެ  ހުށަހެޅިގެން މިބިލެއް މުހިއްމު ތިންހަތަރު 

ނޑުމެންނަށް މި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ހުރަސްއަޅައިގެން ދިަޔތަން  ތަކަށް ވެސްތްއުފެއްދުމަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެންއެާއއެކު ާރއްޖޭގެ ހަމަ ފެނުނީ. އަދި ނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅިގެންދިޔަ  ިއއްޔެ  ،ދިޔައީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެން މީ  މަންޒަރުތައް. ދިޔައަޅަިއގެން ށް ވެސް ހަމަ މި ބޭފުޅުން ހުރަސްބިލަޕެރޯލްގެ ގެނައި  ށް މިޤާނޫނަރޯލްގެ ޕެ

ނޑު ވާނީ. އެހެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަންތައްޯތ އަުޅަގނޑު ދަންނަ މި ފުރުޞަތު ހަމަ  ވީމާ، އަުޅގަ

 ކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްވީތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އުނގޫފާރުއަރުވަނީ  . އަޅުގަ

 ފަރު ދާއޫދަށް.ޢުޖަމެންބަރު 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ފަރު ދާއޫދުޢުޖައުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ވާ  މި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިهللا އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަންެހނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޢަބްދު

ން ފޯނުކުރައްވަިއގެބޭފުޅުން މީހުންގެ ފިރިންނަށް  ކަހަލަ ކޮށް މާރިޔާމެންބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ވަކިން ޚާއްޞަ 

ނުޑ ދަންނަވަރު ދަަޅިއގަ ސް ލޯީބގެ ފޯނުކޯލުތަްއ ހިންގިަޔސް ެވސް އެކަމަނާމެންނަށް ވެ  ތަނުަގއި ހިންަގވާތަންއި ޔާ ރޭގަ

ޙައްޤުތަެކއް ހުރިހާ ެމންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ މި  ކަމެއް ނުދޭނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިާހ ރޫމުވިަޔކަހަމަ ޙައްޤުން މަޙް

ނޑު ބޭނުންވީ. ވަަރށް  ހުރިހާ ކަނބަލުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. މި ވާހަކަ  ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ަނއިފަރު  ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި. އަުޅގަކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ދު ޝިޔާމްައޙްމަދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު 
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ނޑު  ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ އެދުނީ  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް މި  3އަުޅގަ

ކަމުން. އްމު ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުގެ މުހި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އާާޢއިލާ ، 2000/4އި މިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅިފަ މިހާރު

ނޑުމެން ބަލައިލާ މުއްއިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހި އާދެ! ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މި ރު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިއިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އެދެމަފިރިއަކު އެްއކޮށް އުޅުމަްށފަހުގައި  ނޑޭ ދުވަހު އަުޅގަ ގިނަ ފަހަރު  ންނަނީ ވަރަށްފެ ގުޅުން ކެ

ބިލުން އެބަ  ތަން. އާދެ! މި އެކު މަގުމަތިވާ ތަން. ދަރިންނާ މަގުމަިތވާ ،އަންހެން ކަނބަލުން ނިކަމެތިވެ

ންނަވާނީ ޅުަގނޑު ދައަ ،ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ރައްކާތެރިކަން މިަކހަލަ ހާލަތްތަކުގައި. އެހެންަކމުން

 .ނަށޭވަނީ އަންހެން ކަނބަލުން މި ށްބޮޑަ މުކަން އެންމެއްމިކަހަލަ ބިލެއްގެ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދުއްދޫ ދާއިާރގެ ގަ

ނޑު ބިލަށް އެއްޗެްއ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް  ެވސް މިވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަ

ންދާ މީހުންނަށް އިލާ ރޫޅިގެޢާ  ،ޢާއިލާ ރޫޅެމުންދާތީއްމު ބިލެއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް ވަރަށް މުހި ބިލަކީ އެދުނީ މި

 ަޙއްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުްނދާ...  ންއޭގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ  ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ޙައްމަދު އިސްމާޢީލަމު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ށީހޯރަފު

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި  ދަނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި މަންޒަރުތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެން ިއސްލާމިކް މަޖިލީހުގެ މިހާރު އަޅުގަ

 ...ޔުނިވަރސިީޓއެއް ހުށަހެިޅގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ރު ފުރުޞަތު މިރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ރިން މިއަދު އުޅޭ ގޮުތން އަންހެންވެ އަންހެނަކު މި 2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނުން މިއަދު ނިކުމެ މިތާ 

އަންނަނީ. ތިފަދަ ހަޑިހުތުރު  ތަނަށް މި އަރާ ކީްއވެގެންާބއޭ އެްއޗެހިލައިގެން މިށްން ހިތަގަންނަންޖެހޭ. މާރިޔާމެލަދު

ން މިތާ އެތެރޭގަިއ މީހު  ދެ އާ އާއި މާރިޔާ ލަދުގަނޭ. ރޮޒޭނާ ކަމާ އި ކުރާއިރު އަންހެނުން ތިކަންތައްތައް މިތާ އެތެރޭގަ 

ގޮތުން އަހަރުމެން ލަދުގަނޭ. ތީ އަންހެނުން އުޅެްނވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަންހެނުންގެ  ުއޅޭ  ގެން ތިއި އެްއޗެހި ބާލަ

ންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމްއ ކަަވރަށް މިއަދު ޙައްޤުތައް، އަންހެނުންގެ ޙަްއޤުތަކުގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މީ އަޅުަގނޑުމެން 

، ންހެުނންގެ ޙައްޤުަތއް އަންހެނުންނަށް ހޯދައިދޭން ބުނާއިރުގައި އަ .ަތކަްށ ނޫން ތިއުޅެނީކީގޮ މީހުން އުޅޭމިއީ. 

ކަންތައްތައް  އި،ޅުން ހިންގައެކު ނަހަމަ ގު  މީހުންގެ ފިރިންނާ ،ކޮށްންނަކީ މީހުންގެ ފިރިންނަށް ފޯނުކުރާ މީހުވަކާލާތު

ނޑުެމން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މާރިޔާމެން ރަނގަޅުވާނީ އަމި ކުރާ މިއީ ށް ޙަތަޞްލަްއލައަށް މިހާރު މަމިއަދު އަޅުގަ

އެންމެ  ދިނިއްޔާވެސް އިސްތިއުފާ މަޖިލީހުން ކުރުމަްށ ޓަކައި މިކަންކަން އިޞްލާޙުޓަަކިއ އެ ލާޤީ ގޮތަށްޓަކައި އަޚް

އް ނޫން. ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް އެހަމަވާ ބަމީހުންނަކީ މަޖިލީހަށް ކުފޫ ލާޤީ ގޮތުން ބެލިޔަސް މިރަނގަޅުވާނީ. މިހާރު އަޚް

ތަނަށް ވަނީަމ  ތިބި މީހުން މިއަދު މި ކުޅެފައި އަިއސްުތގެ ފިލްމުއެކު ޒާތްޒާ ކޮށްގެން، ހިލޭ ފިރިހެނުންނާފޯނު

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މިއަދު ލަދުގަނޭ. ދޭތެރޭގައި މިއަދު ފުންކޮށް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއާ މީ މިއަދު އަޅުގަ

ތަނުން ބޭރުކުރަންވީ. މަގުމަްއޗަށް މިހާރު  މިފުރަތަމަ ފޮނުވާ މީހުން  މީހުން މިތަނަށް ރައްޔިތުން ިވސްނަންޖެހޭ. މި

ތައް މިހިރީ. ޝުކުރިއްޔާ ހުރި ފިލްމު ނުކުންނަންޖެހޭ އެބަ. މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ނެރެންވީ. އަންނިޔާ އެކު ކުޅެފައި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެިރ އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ...2000/4ނަންބަރު ޤާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ފުރުޞަތު މި

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާ އިޞްލާަޙީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު ގެނެވިފައި މި ބެހޭ ޤާނޫނަށް  އާއިލާޢާީއސް. ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއް

ނާ އިދީދީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ، ތަނުން މިފެންނަ މަންޒަރުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި

ތައް ރުޅިގެންާދ އިލާޢާޞްލާުޙގެ ތެރެއިން ޤަތުގައި މިއިއިޞްލާޙެއް. ޙަޤީ ނެންޖެހޭބޮޑަށް އުފާކުރަ ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް

ތެރޭަގއި ހޯދާފައިާވ އުޅުމުގެ އެއްކޮށް، ހިމާޔަތް އެ ލިބެންޖެހޭ އިލާތަކުގެ ެތރެއިން އަންހެންވެރިންނަށް ޢާވަގުުތަގއި އެ 

 ...ލިބޭ ގޮތަށްބައި މުދަލުގެ ފުރިހަމަ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިާރގެ  އަުޅގަ

 ށް. ޔާމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝި

 

 ޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިނައިފަ

ނޑު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަތަރުވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ  ކަމުްނ އްމުއިޞްލާުޙގެ މުހި އެދުނީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއިން މި ންނަނީ ފެ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ގެ ރައްކާތެރިކަމަްށ އަންހެނުންއަޅުގަ

އްޤުތައް ކަނބަލުންގެ ޙަ  ށް ތިއްަބވަިއގެން އެއަކުރި ، އަންހެން ބޭކަނބަލުން އިސްވެ ިތއްބަަވިއގެން ،ކުާރއިރުމަސައްކަތް

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ފެންނަނީ. މިއީ ތަން މި ކުރަމުންދާތްނިގުޅަިއގަތުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ އަންހެން  ،އޮތް ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޔަޤީންކޮށްދެނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

 ފަހު...ިއވެނީގެ ގުޅުން ެކނޑުމަށްކަނބަލުންނަށް ޔަޤީންކޮށްދެނީ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ، ފަިއވާ ވަގުތު ހަމަވީ. އެހެންވީމާށް ކަ

ޠީފް މުޙައްމަދަށް ލަވުމަށް ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްއަޅުަގނޑު މިހާރު ފަހުބަސް އިއް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު
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 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޠީފްލަންބަރު ޢަބްދުއްއްދޫ ދާއިރާގެ މެދި

ނޑު އުއްމީދު ބިލު ނިމިގެން މި  ފަހު މި ތަަކކަށްބިނާުކރަނިވި ފާޑުކިޔުން، ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި ކުރަީނ ދިޔައީ. އަޅުގަ

ގޮސް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި މި ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ލު ފާސްވެގެން ގެ ވޯޓުަގއި މިބި 1:30މިއަދުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދިަވޑަިއގެންނެވި  ިއަގންނަވަންބަިއވެިރވެަވޑަ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ހިސާބުން މި  ރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ

 މިއަދު ވޯޓު  މި ބިލާ ގުޭޅޮގތުން ނަގަންޖެހޭ، ނިމުނީ. އެހެންވީމާ އިރުޞަތުއަރުވަފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްހުރިހާ 

ނޑަ ހިސާބުން އަޅުގަ  މި ،މުންދަންނަވަަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ  1.30 ލާ ވާހަަކ އިނޑު މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާ މެދުކަ

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.ދަންނަވަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި  އެހުމަށް ވޯޓަށް ްށ ދާން.އަ 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމުގައި ވޯޓުގެ ަވގުތު  1:30އައްސަލާމްޢަަލއިކުމް.  .عليكمالس الم 

 މޭޒުގައި ދަންނަވަން. އިދާރީ ްއވުމަށްއިދެނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ  ވޯޓުކަންކަމަށް ވޯޓަށްއެހުން. 

ުދވަހުެގ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ިނންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ، 6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ންބަރުން ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އޮީތ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެ ށްސެވުން. މިއަދު ެއއް މައްސަަލއަކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއް 

 ،ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންުރަވން. އަށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮވެސް ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 އާޢާއިލާ  ،2000/4ވާފަިއވާ ޤާނޫުނ ނަންބަރު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއް ފްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ

ނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ފެމެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 



44 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ފްއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީދި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

ދެއްވި . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ41ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި . 5ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު .4 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން،  .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އާ ޢާއިލާ ، 2000/4 ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ފް މުޙައްމަދުލަޠީއްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

އަށް ކޮމިޓީ ތިމާޢީއިޖްފާްސވެއްޖެ. މި ބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ބެހޭ ޤާނޫނަށް 

  ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



45 

 

އެކު  ކަމާަވޒަންކޮށް ަވރަށް އިޚުލާސްތެރިއްކަުތގެ ައގުވެސް ކޮށްދެްއވި ބުރަ މަސަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު

 ގައި. 9:00ވާ ހޯމަ ދުަވހު ހެނދުނު  2015ޗް މާރި 16ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


