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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الو عهى رسول هللا وعهى آنه وصحبه ويٍ واالهالة وانس  حيى، انحًد هلل وانص  حًٍ انر  بسى هللا انر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްްޢިްއޒަތްތެރ21ްިއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/5މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް-3.2

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްރިޔ4ާއައިޓަމު ްހަމަޖެހިފައިވާް. ްބޭއްވުމަށް ްބައްދަލުވުންތަްއ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަދު ްއެންގުން. ްއަންގާ ްަސތުން

ކޮމިޓީްކޮޓަިރް،ްގައިްަޤއުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓ11:15ްީަގއި.1ްްކޮމިޓީްކޮޓަރިް،ްަގއިްއިޤްތިޞާީދްކޮމިޓ9:31ްީގޮތް.ް

ް،ްަގއިްއިމްތިާޔޒުްކޮމިޓ11:15ީަގއި.1ްް ކޮމިޓީްކޮޓަިރް،ްޤައުމީްތަރައްޤީގެްކޮމިޓީްްަގއ11:15ްިަގއި.2ްކޮމިޓީްކޮޓަރި

3ް ްކޮމިޓ14:11ްީަގއި. ްސުލޫުކ ްގައި ،ް ްކޮޓަރި 1ްކޮމިޓީ ްޢ14:11ްާަގއި. ްކޮމިޓީއްަގއި ްމު ،ް ްކޮޓަރި ގައި.2ްްކޮމިޓީ

ްގައި.3ކޮމިޓީްކޮޓަރިް،ްގައިްގަާވއިދުްކޮމިޓ11:15ްީ

ް



2 

 

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ްުސވާލު.ްމ5ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްސގެްމޭޒު.ްމަޖިލީހުގެްރައ6ީންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްއަލަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމަޖިް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް-7.1 ްާދއިާރގެ ްދެކުނު ްްހެންވޭރު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްއަހަރ2118ްްުމެންބަރު ވަނަ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ްއަންނައިރު ްނިމުމަކަށް ްދައުރު ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބުފެށުނު ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ނަމަްްނުކުރެިވއްޖެުމގެ

ްޢަމަލުކުްއިންތިޤާލީ ްކިގޮތުން ްފުރަތަމަ ްބިުލގެ ްގޮތުގެ ްއިްއވުން.ްޔުްރާނެ ްދައުރ2118ްްުން ްރިޔާސީ ްފެށުނު ްައހަރު ވަނަ

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ްއަންނައިރު ްއިންތިޚާބުނިމުމަކަށް ްމީހަކު ްމަޤާަމށް ްއިންތިޤާލީްނުކުެރިވއްޖެމުގެ ގޮތުންްްނަމަ

ްޢަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްބިލު.ް

ްްއެޖެންޑާް-7.2 ްާދއިކެް-7.2ައއިޓަމު ްއަޙްނދިކުޅުދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްޢީސާރާގެ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްޤާނޫނުްްމަދު

ް ްއިޞްލާޙުްމަސްުތވާތަެކއްޗާ،2111/17ްނަންބަރު ްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުްބެހޭ ްިއްއވުން. ްކިޔުން ްފުރަތަކަ ްބިުލގެ ގެނައުމުގެ

ްގެނައުމުގެްބިލު.ބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްާލޙުްމަސްތުާވތަކެއްޗާް،2111/17ނަންބަރުް

ް

ްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއ8ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިްއޮތްްބިެލއްެގްކުށެއްްިއޞްލާޙުކުރުން.ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާްއެފަދަްކުެށްއްކުް-8ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިދާޢީްބަހުސް.ްއިބްް-9ައއިޓަމުްްންޑާއެޖެ

ްދާއިރާްް-9.1 ްރިޔާވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމިްޟުގެ ްަޤރާރު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްިޢއްޒަތްތެިރްްރަޝީދު އޮތީ.

ްމި ްމިއަދަށް ްއެޖެންާޑކުރާތާ ްޤަރާރު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނެތް. ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްްމެންބަރު ުދވަސް.4ްްވީ

ްއެޖެންޑާއެ ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ްއިތުރަށް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްްހެންވީމާ، ްމެންބަރާއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެްނނާނީ

ްލިޔުމަކުންް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެަކން ްދުވަހަކު. ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވޭ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރަށް ްއެ ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު

ްއެންެގވުމުން.ް

9.2-ްް ްައއިޓަމު ްދާއިގަލޮް-9.2އެޖެންޑާ ްދެކުނު ްއަޙްުޅ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްާރގެ ްމަޚްލޫފު މަދު

ް ްނަންބަރު ްއިްޞލާޙުްއިލާއާޢާް،2111/4ޤާނޫނު ްޤާނޫނަށް ްއިްއވާަފއިބެހޭ ްކިޔުން ްބިުލެގްފުރަތަމަ ްބިލު.ްމި ްގެނައުމުގެ

ް 3ްްވަނީ 2113ްްޮއކްޓޯބަރ ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުެގ 1ްްވަަނ ްޖަްލސާގަ. ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ްބިލު މި

ްދާއި ްދެކުނު ްގަޮލުޅ ްއަޙްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްާރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޚްލޫފު. މެންބަރަށްްމަދު

هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއަރުވަން.ްނިޒާމާއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމު

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރ9.1ްާޝުކުރިއްޔާ ްވިލުފުށީ ްބަޔާންކުރާ ްރިޔާގައި ްމެންބަރު ްޟުގެ

ްގޮތުން...ްގުޅޭްޕާޓީ،ް)އެމް.ޑީ.ީޕގެ(ްވެރިކަމާްކްމޯލްޑިިވއަންްޑިމޮކްރެޓިް؛ޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަާރރުރަ
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްައއިޓަމު ްމ9.1ިއެޖެންޑާ ްކުރިމަތީަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިމިފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްމަސައްކަތް ްައއިްގެ ްއެޖެންޑާ ޓަުމްވަނީ

ް.9.2ް.ްއެޖެންާޑްައއިޓަމ9.2ްު ްައއިޓަމު ނުޑްއެޖެންޑާ ްގަލ9.2ްޮއަުޅގަ ްާދއިގައި ްެދކުނު ްމެންބަުރްޅު ްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްއަރުވަން.ްމަދުްމަޚްލޫފަށްްފުރުޞަތުއަޙް

ް

 މަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިވާްްއިލާއާޢާް،2111/4ޝުކުރިއްޔާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްއިންތިޚާބާްއިޞްލާޙަކީ ްރިޔާސީ ްމި ްމިްފަދައިން ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްއެކި ގެންދަނީްްދިމާކޮށް

ްއެކި ްވަްރައްޔިތުންނަށް ްކަޢުކަހަލަ ްއަންހެން ްވެސް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްެއގޮތުްނ ްވަމުން. ނބަލުންނަށްްދުތައް

ްެއކުލަވަް ްކަންތައްތަކެްއިޚާއްޞަކޮށް ްއެބަލެވިަފިއވާ ްހިމެނިފައި ްމެނިފެސްޓޯގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެްްއް ްއަދި ހުރި.

ްކާމިޔާބުކުެރވިއްޖެ ްއިންތިާޚބު ްރިޔާސީ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްކަމުަގއިްްކަންތައްތަކަީކްމިހާރުއްސުރެ

ްމަގުފަހިވާ ނޑުމެްނގެްވާނަމަ ްއަުޅގަ ްެފށުމަކީ ްމަސަްއކަތް ްައވަހަށް ްވީާހވެސް ްޤަބޫލުކުރެވުނުްޕާޓީްްގޮތަށް ްވެްސ ްއަށް

ްެވްސްްމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންްމިކަމާެލވިފަިއވާްބިލެްއ.ްއަޅުަގނުޑްހައިވީހިނދުްއެކުަލވަްކަމަކަށް ްއިްއޔެަގއި ގުިޅގެން

ްމަޖިލީް،ބައެއް ްމި ްމެންބަރުންނާހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދިމަޝްވަރާކުްހުގެ ްމިހާރުްެރވުނު. ްމީގައި ްަބއެްއްހަމަ ވެސް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްމައްސަ ްގޮތުންްހަމަްމިްގޮްލަތައްްހުރިކަްންހަމަްެއްބޭބޭފުޅުންްފާހަގަކުަރއްވާ.ްައޅުގަ ުތގަިއްއުސޫލެްއގެ

ްްއަކީްމައްސަލަ ްވެސް ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްމައްސަލައެއްްހައަުޅގަ ްހޯދާލަންޖެހޭ ްވެްސްްއްލެއް ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެނީ ްިގނަްފެނޭްޤަބޫލުކުރަން. ްަކއިވެިނކޮށްގެން ްވަންދެްންްއެުކގަިއ ދުވަސްތަެކއް

ްއެްް،ދިރިއުޅުމަށްފަހު ްްއެުކގައި ްކުއްލިއަކަށް ްހަމަ ްމަސައްކަތް ްއެކަނިމައިނިންމަކުރި ްއަނބިމީހާ ްހިސާބުން އެކަިންއިލާ

ް،ލަތަށްްގޮއްސަްތިބިހާްހަމަްމަގުމަތީްސަލާންޖަހަންޖެހޭލާނެްމީހަކުްނުހުރޭ.ްއިޅުްގޮަވިއގެންްެގއަށްްދަނީ.ްއަޅަދަރިންކޮ

ްހަމަގައިމުް،ރަނގަޅު ްއަންހެނުން ްއުޅެމުންދިޔަ ްދިރިއުޅުން ްއަޅުަގނޑާްރީތި ްއެބަްވެސް ްދިމާވެފައި ހުރި.ްްެވސް

ްބިލުއެހެ ްމި ްމަްންވީމާ، ނޑު ްމަިއގަ ްއުފާވެިރްސަގްގެ ްވަރަށް ްކައިެވނިކޮށްގެން ްމީހަކު ްދެ ްދެންނެވިހެން ްމި ދަކީ

ްއުޅެމުން ްކޮށްދޭއިރުއަނިބމީް،ދިރިއުޅުމެއް ްމަސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްބަަލއި ްދަރިން ްހުރެ ްގޭަގއި ްމިސާލަކަށްްް،ހާ ފިރިމީހާ

ްވަިކްހިސާބަކަށް ްދިރިުއޅުން ްހޯދަިއގެން ްއާްމދަނީއެއް ްރަނަގޅު ްްވިޔާފަރިކޮްށގެން ްުކއްލިއަކަްށްއެ ްރޫޭޅްޢާްދާފަހުން އިލާ

ްއެއް ްހުރިހާ ްހިފައިގެންހިސާބުން ްފިރިމީހާ ްައނބިމީހާެޗއް ްެއއްެވސްއަްދަނީ. ްލިބޭ ްީމހާްްށް ްއެ ްނެތް. ެއއްެޗއް

ްމިއިްއެކަނިމަ ްބިލެްއްހަްށްްކަމަްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއެކަނިްނިކުެމގެން ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްިނަޔތުގައި ްހޯދައިދިނުމުގެ އްލެއް

ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްމީ. ްިއސްލާމްދީނުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްްޮގތުގަިއ ްމިންވަރަކުން ްަތންދޭ މިކަންްކަމަށް

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރާްކުރުމަކީ ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަމަ ްބިލުްްގޮތުގައި ްމި ގޮތުގައި

ްމިކަމާް،ބަލައިގަނެ ްސްޓޭުޖގަިއ ްފަރާތްތަކާްކޮމިޓީ ްގުޅުންހުރި ްކަމަކަށްްްސީދާ ްކުރެވޭވަރު ްމީ ްމަޝްވަާރކޮށްެގން ްއެކު
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ްއަ ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާވާނަމަ ްމުހިއްމުްޅުަގނޑު ްވަރަށް ްމިއަށްްގޮުތަގއި ްދެކެން. ްަކމުގައި މިްް؛ކަމެއް

ް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްއިޞްލާަޙކީ ްއިތުރުކުރުން.34ްްހުށަހެޅިފައިވާ ްމާއްދާތައް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ 35ްވަނަ

ްއެކުް ްދެމެދުގައި ްދެމަފިރިންގެ ްއެ ްޫރޅުމުން ްަކއިވެންެޏއް ްމާއްދާ. ްމުދާްވަނަ ްއެ ްނުވަތަ ްބެހުމަށް ްުމދާ ްހޯދާފަިއވާ ގައި

ްިމް ްދެން ްލިބިގެންވެޔޭ. ނޑިާޔރަށް ްފަ ްބާރު ްއަމުރުކުރުމުގެ ްބަހަން ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްމަންފާ ްއޭގެ ވިްއކުމަށްފަހު

ްވަރަށް ްބަޔަކަްށ ްއެްއ ްތެރޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަްސކޮޅު ްމި ްވާަހކަ. ނިޑޔާރުންެގ ްފަ ްމިްދެއްކެނީ ވަީންްބޮޑަްށ

ނޑިޔާރުންނާްދޭތެރޭްއިތުބާުރްގެއްލިް ނޑަށްްީހވަނީްމިއިްނޫންނަމަްގެއްުލވަް،ފަ ްލާފަ.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއިްސީދާްއަުޅގަ

ނޑިޔާރުެގްްވެދާނެްބޮޑުްކަންބޮޑުވުަމކަށްްބަޔަކަށްްވަރަށްްތަނުގައިްމިްބަހުސްކުރެޭވއިރުްވެސްްެއއް ަކންނޭނގެްސީދާްފަ

ްބާރެްއްމާ ްހުރިހާ ްމި ްޤަބޫުލކުރާްއަތްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑު ްދޫކޮށްލުމަކީ.ްނަމަވެސް ްމިއަްށވުެރްްބޮޑަށް ްބިލުަގއި ގޮތުަގއި

ްހިެމނިއްޖެ ްއެކަންކަން ްމަްއސަލަްކަމަށްްތަފުޞީލުކޮށް ްއެ ްވެސްްްވާނަމަ ނޑުްހައަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްިލބިގެންދާނެ އްެލއް

ްއާދެ،ްޤަބޫ ްތިރީގައިް.ވަަންމާއްދ35ްާލުކުރަން. ްބަހާއިރު ްކަންަތއްްމިްމިގޮތުން ް)ހ(ވާ ްއެވެ. ް-ތަކަްށްރިޢާޔަތްކުރާނެ

ްފައިސާ ްނުވަތަ ްވެްމުދަލުން ްފަރާތަކުން ްކޮންެމ ްމަސައްކަތުން ްނުވަތަ ް)ށ(އިން ްމިންވަރު. ްއަދާކޮށްަފއިވާ ދެްް-ސް

ްމަންފާ ްޓަްްފަރާތުގެ ްދަރަންޏެއް.ް)ނ(އަށް ްލިބިފައިވާް-ކަިއްނަގާފަިއވާ ްކުދިްކަިއވެންޏެްއގަިއްުކޑަކުދިން ްއެ ްނގެްނަމަ

ވަނަްމާއްދާ.ްދެމަފިރިންގެްދެމެދުގައިްހޯދާފައިވާްމުދާްބެހުމުގައިްކޯޓުންްއިންޞާފުވެރިްއަދިްހަމަހަމ36ްްަޟަރޫރަތަށް.ް

ްއެްމުދާްބަހަންވާނެްެއވެ.ް ނޑަކުން ްއެްދެމަފިރިންގެްދެމެދުގައިްްކަިއވެންޏެއްްރޫޅުމާވަނަްމާއްދާ.37ްްމިންގަ ުގޅިގެން

ް ްމުދަލުގައި ްހޯދާފައިވާ ްެއއް ްސީދާ ްނެތަސްހިަބއިވެިރއެްއގެ ްވިއްކުމަށްފަހުްް،އްާސއެްއ ްނުވަތަ ްބަހަން ްމުދަލެއް އެފަދަ

ަތއްތަކަށްްވާްކަންްމިްމަންފާްބަހަންްއަމުރުކުރުމުގެްބާރުްކޯޓަށްްލިބިގެންވެއޭ.ްއަިދްއެފަދަްމުދަލެއްްބެހުމުގައިްތިރީގައި

ްރިޢާޔަތްް ްތަކުން ްހޯދުމުގަް-.ް)ހ(ކުރަންވާެންެއވެކޯޓު ްމުދާ ްހިިއްސީދާ ްަބއިވެިރޔާެގްފަރާތުން ްއަދާނުކުރާ އިލާްޢާއްސާ

ްްބެލެހެއްޓުމާ ްްއިލާޢާއަދި ްމިންވަރު. ްޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ްއަޅާލުމުގައި ްލިބިފައިވާްް-)ށ(އަށް ްކުަޑކުދިން ްކައިވެންެޏއްަގއި

ް ްޟަރޫރަތަށް. ްކުދިންގެ ްއެ 38ްްނަމަ ްމާއްދާ. ްސީދާވަނަ ްބަިއވެިރއެްއގެ ްއެންމެ ްއިންްްަކިއވެންޏެްއގައި ހިއްސާ

ްމީހެއްގެް ްއެ ްމިންވަރު، ްލިބޭ ްފަރާތަށް ްއަދާނުކުރާ ްހިއްސާ ްސީދާ ްތެރޭން ްދެމަފިރިންގެ ްއެ ްބެހުމުގައި ްމުދާ ހޯދާފައިވާ

މަސައްކަތުންްއެްމުދާްހޯދިްފަރާތަށްްވުރެްމަދުވާނެްެއވެ.ްައދިްސީދާްމަސައްކަތުންްމުދާްހޯދިްފަރާތަށްްލިބޭްމިންވަރުް

ވަނަްމާއްދާ.ްކަިއވެންޏެްއގެްކުރިންްހޯދާފައިވާްމުދަލަށްްވެސްްަކއިވެންޏެްއގެްފަހުނ39ްްްއެެވ.ްނިސްބަތުންްއިތުރުވާނެް

ްަބިއވެރިާޔގެް ްއަނެއް ްނުވަތަ ްމަސައްކަތުން ްމީހުންގެ ްދެ ްވަީނ ްައއިސްފައި ްއިުތރުކުރިއެރުން ްމިންވަރަށް އެކަީށގެންވާ

ިއެވނީގެްތެރޭަގއިްހޯދިްމުދަލަކަށެވެ.ްމިްޤާނޫނުންްބުނެވިދިޔަްމަސައްކަތުންްކަމުަގއިްވާނަމަްއެފަދަްމުދަލެއްްބެލެވޭނީްކަ

ްހަމަް ްއަދި ްތަރުތީބުކުރުން. ްއަލުްނ ްނަންބަރުތައް ްމާްއދާތަކުގެ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްގުޅިގެން ްމާއްދާތަާކ ްއިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް

ްސަރުކާ ްދިވެހި ްތަޞްދީޤުކޮށް ްފާސްވެ، ްޤާނޫނު ްމި ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްގެޒެުޓަގއިްއެހެންމެ ރުގެ

ްޙަޤީޤަތުަގއިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލިހެން ްކުރިން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއާެދ، ްފެށިެގންނެވެ. ްުދވަހުން ޝާއިޢުކުރާ
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ޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭްދެމަފިރިއަކުްކަިއވެނިކޮްށގެންްެއްީޕރިއަޑުްތެޭރގަިއްއެްކުެރވޭްިވޔަފާރީގަިއްފިރިމީހާްމިސާލަކަށްް

މަށްްވާނަމަ،ްއަނބިމީހާގެްފަރާތުްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްވަރަށްްބޮޑުްއެއްބާުރލުމެއްްއޭގައިްއޮންނާނެކަން.ްމަސައްކަތްކުރާްކަ

މިްދެންނެވިހެންްއެްވިޔަފާރިްކުރިއަުރވައިްފުާޅކުރުމަށްްޓަަކއިްދެޭވްަވގުުތގެްވަރަށްްބޮޑުްހިއްސާެއއް،ްނޫންނަމަްވަރަްށް

ް ްއޮތް. ްއެބަ ްއަނބިމީހާގެ ްބައިވެިރވުމެއް ްތަކުރާރުކޮށްލަންްބޮޑު ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ އެހެްނވީމާ،

ްކަމަށްްހައްލެއްްހޯަދއިދިނުމަކީް ްކަމަށް.ްމި ްއަކީްސީރިަޔސްްމައްސަލަެއއް އަޅުަގނޑަްށްހަމަްޤަބޫލުކުރެޭވްމިްމައްސަލަ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްޒިންމާއެްއކަން. ްހަމަ ްަމއްޗަށް ްއެންމެންގެ ްފުރުޞަތުަގއިްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ބޭނުން

ް ްމައިންނަްށ ްެއކަނިވެރި ްވެސް ްވެިރކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފެނިގެންދިޔަ ްދޭންވެގެްނ2111ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރުިފޔާ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްެއް ރުފިާޔްައކީްއެފަދަްފަރާތްތަކަށްްއެންމެްރަނަގޅ2111ްްުނިންމިްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދިރިއުޅުމެ ްދިއުމަކީްރީތި ްހަމަޖެހިގެން ްޤާނޫަނކުން ްގޮތްތައް ްމިފަދަ ްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްއޭެގިއތުރުން ްޮގތެއް ްއުެޅވޭނެ އް

ްސީރިޔަސްކޮްށް ްހަމަ ްިމްބިލު ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްގޮތުަގިއްރަނގަޅު އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ

ްސްޓޭ ްކޮމިޓީ ްބަލައިގަނެ، ްފަރާތުންްބައްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހު ްމީގެ ްގެނެސް، ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްމިއަށް ުޖގައި

ްރައްޔިތުންނަށްްހަމަްމަންފާްލިބިގެންދިއުން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްޝުކުރިއްޔާް ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް 3ްް.ްމި ްއަށް ްޮއތީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމި 1ްްގަިޑއިރު ްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.17ްގަޑި 44ްއެމަށް

5ްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ7ްްްމިނެޓު.ްއެމް.ޑީ.އޭްއަށ11ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ23ްްްމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

ް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްގެންދާނަން.5ްްމިނެޓު. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން މިނެޓުގެ

ްޖާބިރު.هللاްޅުަގނޑުްހުުޅވާލަން.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގަތުމަށްްއަ

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމިއަ ްއުފާެވއްޖެ ްވަރަށް ނޑު ްއަޚް`.ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެް،ްދު ްމަޚްލޫފު ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްގެްއަދިްެއއީްމިސާލެއްް،ރޭގައިްދިމާވާްމިފަދަްނާޒުކުްކަންތައްތަކުަގއިްޤާނޫނެއްްއުފަންކުރުމަށްްޓަކައިދޭތެްގެދެމަފިރިން

ްކުެރއްވިް ްމިކަން ްނަަމެވސް ްނިޔަތުަގއި ްހޯދުމުގެ ްއިތުރަްށ ްވޯޓެްއ ްވަގުުތަގއި ްއިންތިޚާުބގެ ްމި ްރިޔާީސ ކަމަށްްްގޮތުން

ްޖެންޑަ ްއަންހެނުން ްއަުޅަގނޑު ްކުރީަގއި ްއަދި ްމަސައްކަތްްރްމިނިސްޓަރަކަށްޓަކައި. ްމި ްކޮށްްްހުރެ ސަރުކާާރްް،ވާނީ

ްހަ ްފާހަަގކޮށްލަން. ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްެއކަން ްރައީސްވާލުކޮށްފަ. ްކަނބަލުންނަކީްް.ޢިްއޒަތްތެރި ްއަންހެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްގުޅިް ްގޮތުން ްކަިއވެީނގެ ްއަް،އަޅުަގނޑުމެންނާ ްވެސް ްވިޔަފާރިއެްއަގއި ްހުރިހާ ްކުރާ ނޑުމެން ްައޅުަގނއަުޅގަ ޑުމެްންދި

ްކުރާ ްވެސް ްބަޔަކު ްމަސައްކަތެްްއިލާގެޢާް،ކޮންމެ ްހުރިހާ ްކުރާ ްވަރަށްއްތެޭރގައި ްްަގއި ްބަިއވެރިވުން އްސާކުާރްހިްޮބޑު
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ްއުފަންކުރަނީް ްޤާނޫނުތައް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއުފަންކުރަން. ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްތާއީދުކުރަން ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ބައެއް.

ްޤާނޫ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަކީ ްލިބިގެންދިއުމަށް. ްނަފާ ްހުންނަްްވެ،ބަދަލުްއަށްްޢަދާވާތްތެރިޔާނުން ޙުކުމްކުރާން

ްދަންމަރެއް ްއެއީ ްޤާނޫނު ްދަންްމީހާ ްޤާނޫނަކީ ްނުވަތަ ްހަދައިގެންކަމުގައި ްވާަގނޑަކަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޖައްސާ ުނވާނެ.

ް ްމިދިޔަީއ ްއުފަންޮކށްގެން ްޤާނޫނުަތއް ްވެްެއއްގޮަތކަށްތާރީޚުގައި ްެއއީ ްނަތީޖާސް ްއުފަންކުރުުމގެ ލިބެންޖެޭހްްއިންްޤާނޫނު

ްމި ްސަރވިސް ްްޚިދުމަތް. ްއިތުަރށް ްލިބުމުގެ ްއެިތ ްއޭގެކިޔާ ްއަނިޔާން ްނޫން. ްދިއުމެއް އިލާެއްއްޢާލިިބގެން

ްއަނބިމީހާ ްއުޅޭ ްއިނެދގެން ނޑަެއިޅްްރޫޅިގެންދާއިުރގަިއ ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްލިބެންާވނެ ްޙައްޤުތައް ްިލބެންޖެހޭ އަށް

ްބަ ްއޮންނަންވާނެ. ްއެިއސްލާމްޔާންވެފައި ްހަމަ ްއޮތީ ްއެކަްނ ްވެސް ްްދީނުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ތަހުޒީބުވެފަިއާވްމަގަށް.

ްއެއްއަވަް ްއޮތީ ްއެކަން ްެވސް ްޤައުމުތަުކގައި ްްޓެރި ްނުޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ޕާޓުނަރުްް،ބަިއވެރިޔާްްދިރިއުޅުމުގެގޮތަށް.

ްސަބަބަކާ ްވަކިވެގެންާދއިރުގަްްދިމާވާ ްހެދި ްބިކައި ްދަރިން ްއެީއްހާމަގުމަތިކުރާަކށެއް. ްނުޖެހޭ. ްޖައްސާކަށެއް ލުގައި

ްއަންޑަސްޓޭންޑިންވީްއިންސާނަކަށް ްމިނިމަމް ްއިންސާނަކަށްީތވެ ްއެއީ. ްއަްެއްއ ްއެްވީތީވެ. ނޑުމެން ުޅގަ

ްއޮޕަރޭޓުްއާއަންޑަސްޓޭންޑިންް ްޚިލާފަށް ްމިްކުރަވެސް ްއިތުރަށްްމުން ްބިރުގަނޭ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ޤާނޫނުްްދަނީ.

ްމިް ްމިހެން ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއްދަްްއުފަންކުރަން. ްއުފަންކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ންނަވަނީ

ް ްވާހަކަފޮތެއްހެން ްތަފުޞީލު ްބަރުތާނައިންއިވަރަށް ްލިޔުނީްބާރާތުން ނޑުމެން ްލިޔަމުންއަޅުގަ .ް ލިޔަމުންްް،ލިޔަމުން،

ްބޮޑު ްއަޅުަގނޑުމެގޮއްަސ ްފޮތެއް ްސިްނގާ ްާޢއްުމކޮށް ްލިޔުނީ. ްއުފަންކުރާއިރުްްދުނިޔޭގެްން ްވަރަްށްޤާނޫނުއަސާީސ ަގއި

ނޑުމެންގެންނަނީ.ްހުކުރުކޮށްްލިޔެފައިް ނާޑލައަށްްވެސްްއިޙްްޤާނޫނުއަސާސީްްއަޅުގަ ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްްއި،ތިރާމުްކަ

ްނުދަންނަވަ ނޑު ްައޅުގަ ްަޙއްޤު. ްވޯޓުލުމުގެ ްޙައްޤަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއަތުންްލިބެންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްަޙއްޤު ްމި ން

ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް،ތިބީްކޮންތާކަށްތޯްހުއްޓިްެއވެނިްމީހެކޭ.ްމިއަދުްއަޅުަގނުޑމެންްމިް،ނިގުޅަިއގަތީްމިވެނިްމީހެކޭ

ްއުފަންކުރީމާ ްޤާނޫނު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަބްދުްްމިއަދު ްވަރިވީމާމީހަްޖާބިރާهللاްމާދަމާ ްއިނދެފައި ްވަރިް،ކު ްކުރީމަްއޭނާ

ްޢަބްދު ްهللا ްގޮތަކަށް ްމާނަކުރެވޭ ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްޖަލަށް. ްއުފަންކޮށްގެންޖާބިރު ްމިފަދަްޤާނޫނު ުނވާނެ.

ްތަޢާރަފުވެގެންްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމި ްއަުޅގަ ްތާއީުދކުާރްް،ދިއުމަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނިސްަބތްވާ ްައޅުަގނޑު އަދި

ްއެބަ ްހަނާދން ނޑުމެން ްއޭގެްް،ރިހުްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއަދި ްހުރިއިުރގަިއްެވސް ްމަޖިލީހުގައި ނުޑްމި ްވެްސްްއަުޅގަ ފަހުން

ް ްނިކަމެތިްނނަށާއި ްައއީ ްވާަހކަދައްކަމުން ްއަބަުދވެސް ްޔަތީމުންނަށާއިގީފައެމް.ޑީ.ޕީން ްމިްސކީނުންނަށާއި ްރުންނަށާއި

ްހަމަޖައްސައި ްޕެކޭޖެއް ްަމއިންނަށް ްމިފަދަް،އެކަނިވެރި ްގެންދަން. ނޑުމެންްްއެހީތެރިވަުމން ްއަޅުގަ ްނެތީމަތޯ ޤާނޫނެއް

ްމި ްގޯސްކޮށް.ްް،ޖެހެނީ؟ްނޫންްްއެހީތެރިވާން ްކުރާނީ ްމީހާ ްުކރާ ްކަންތައް ްގޯްސކޮށް ްއޮތަސް ްޤާނޫނެއް ްނޫން. އެހެނެއް

ވަރިކުރިްމީހަކަށްްް،ރަނގަޅަށްްކަންތައްްކުރާްމީުހންްރަނގަޅަށްްކަންތައްްކުރާީނ.ްހަމަގައިމުްވެސްްައޅުަގނުޑްއިނދެ

ްކޮށްފަނޯންްއަޅުަގނޑު ްކަންތައް ްގޯސްޮކށް ްއެހެންވީމާ،ްނާނެ ްވެސް. ްހަދާކަށް ްއެގޮތަށް ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަިދ އެއް.

ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްރަްއޔިތުން ްހުރިހާ ްަރއީސްްރާއްޖޭގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަަސއްކަތްކުރާނީ. ނޑުމެންްް.ަމގަށް ްއަުޅގަ މިއަދު



8 

 

ްބެހޭ ނޑިޔާުރގެއާ ްދޫކޮށްލާްފަ ްނުބުނެ ްއެްއޗެއް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްގޮތުން ްބޭނުންވަނީ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެޔޮނުވާނެ. ކަށް

ް ްބޭފުޅުންނަކީ ނޑިޔާރު ްއުމުރުފަ ްބޭފުޅުންގެ ްސިޔާީސްއެ ްއިތުރު ްކޮންކަމަކާތޯ ްބޭފުޅުން. ްތިބި ްދީފައި ްމަޤާމު ދުވަހަށް

ްްކަންތައްތެރެ ްވަދެގެން ްއަށް ްނަތީޖާެއ ްުޙކުމްތަކުން ްކުަރއްވާ ްދުވާލު ްދިވެްއުޅެނީ؟ްރެާޔއި ްަރއްޔިތުްންއަީކ ހިރާއްޖޭގެ

ްފު ްހިނގައްޖެ. ްކަންތައް ްހިސާބަށް ްބިރުގަންނަ ްއިޙްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްޒަމާނުއްސުެރ ްތެރޭގައި ތިރާމުކުރަްންލުހުންގެ

ްތެ ްފުލުހުންގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްކިހިނެއްތޯ ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްއިޙްފުލުހުންނަށް. ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ؟ްތިރާމުކުރެވޭނީރޭން

ްއިންތިޚާބު ްއެނުކުމެ ްވައްޓާލަނީ. ްތަޅައި ްޖެހިޖެހީނުން ްފެނުނީމަ ްމަގުމަތިން ްހުއްޓުަވނީ. ްޤައުމުްްތައް ްމި ހިސާބަށް

ްދަށުދަރަޖަ ްއަޅުްްކަންތައް ްހިނގައްޖޭ. ްއެްއގޮތަކަށްްއަށް ްނެތީމުއޭ ނޑުމެން ްއުފަންގަ ްޤާނޫނުތައް ްއިތުަރށް ކުރާކަށްްވެސް

 ހަދާ...ްއަކީްޤާނޫނުް.ްމިތަނުންްމިްޤާނޫނުްހެދީމާްނަތީޖާްކުރާްފަރާތެއްްތަރުތީބުވެގެންްނޫނިްއޔާމުޛުޤާނޫނުްތަންފީ

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުްއިާލއާޢާްޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނަށް ްހުށަހަޅުއްބެހޭ ްމަޚްޫލފު ވާފަިއވާއިުރަގިއްތަކެއް

ްބަލަ ްދަށްްއިޞްލާޙުތަކެއްްއިުރގައިްމީްލިްއިއަޅުަގނޑު ްފެންވަރު ްވަރަށް ްމީަގއ3ްްި.ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުކުރަންެވގެން މާއްދާ

ްއެުކަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނެވިދާނެތޯ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއިތުުރކުރަން. ްއަދަދުތަކެއް ްއެއީ ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތީ މި

ް ްއެންމެ ްމުދާ ްފަނ3ްހޯދާފައިވާ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ްކަމަށް.ްމާއްދާަގއި ްބެހިދާނެ ްމުދާ ްދީެގން ްއަތްމަްއޗަށް ޑިޔާެރއްގެ

ްބެހުމާްބެހޭް ްބެލިކަމުގަިއްވިޔަސް،ްމުދާ ްހަމަތަކުން ްދުނިޔަވީ ްދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑު

ް ްހުންނާނެ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްތަފްސީލީކޮށް ްވަރަށް ްިވޔަސް ްބެލިކަމުގަިއ ްހަމަތަކުން ްދުނިެޔވީ ްޭއގެްގޮތުން ޤާނޫނުތަކުގަ.

ްހުންނެވިއިރުަގއިް ްސަޢީދު ްދިާޔނާ ްފާޠިމަތު ްިމނިސްޓަރަކަށް ްޖެންޑަރ ްކުީރގެ ްެތރޭގައި ްސަރުކާުރގެ ްމި ޤާނޫނެއް

ްއެް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްައޑުއެހިން. ނޑު ްައޅުގަ ްއަޑު ްދިޔަ ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްެވގެން ހުށަހަޅުއްވަން

ްކިހާހިސާބެްއގައިޯތްވަ ްބުއްދިވެިރްކަމަކީ.ްމިގޮތަށްްމަސައްކަތް ްއެންމެ ްއެއީ ްެގނައުން ްޤާނޫނު ްއެ ްބަލާފައި މާއްާދ3ްްނީ

ް ްއިޞްލާުޙ، ްވެްސ3ްްއަށް ްކަންތަްއ ްފުރަތަމަ ްދިމާވާ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅީމަ ްއިތުުރކުރަން މާއްާދެއއް

ް ްދަންަނވާނަން. 34ްްއަޅުަގނޑު ްއިތުރުކުރާ ްމި ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ްކަިއވެންޏެއްްވ35ްަވަނަ ްބުނަނީ ްމި ްމާއްާދަގއި ނަ

ްޚުލްޢުް ްހިމެނޭ ްއެބަ ްޫރޅުމުގައި ްހާލަތްތަކެއްތޯ.ްކަިއވެންޏެއް ްރޫޅެނީްކޮން ްރައީްސ.ްކަިއވެންޏެއް ރޫޅުމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ރައީްސ،ްްވަރި،ްވަރިކުރުން.ްއަދިްނުވީާތކަށްްދެމަފިރިންްކުރެްމީހަކުްމަރުވެއްޖެްހާލަތުްވެސް.ްއެެހންވީމަްޢިއްޒަތްތެރި

މިހިރީްމާނަކުރެވިދާނެްވަރަށްްބައިވަރުްގޮތްތަެކއްްބަޔާންކުެރވިފަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިގޮތަށްްަބޔާންކުރެވިަފއިްވާްަވގުތެްއަގއިް

ްރޫަޅއިދިނުމަށްފަހުގައިް ްަކއިވެނި ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ނޑިޔާރުަމނިކުފާނު ްހާލަތެއްަގއިްފަ ްަވރިވާ ްޚުލްޢުްވަރިން މިސާލަކަށް

ހާްއަށްްލިބިެގންދާނެްގޮތަކަށްްކަންްަބއްޓަންވެގެންދާނެތީްވެސް،ްއެީއްރަްއކާތެރިކަންްއަުޅަގނޑުމެންނަްށްމުދާްއަނެއްްމީ

ްބޭނުންކުރުމަށްް ްގޮތެްއގައި ްނާޖާއިުޒ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްއަނެއްަބއި ްމުދަލެއް ްބައެްއގެ ްނޫނިއްޔާމު ދެވެނީތޯ
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ނޑުމެންްވިސްނާލަް ންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްނިސާްސޫރަތުަގއިްފުރުޞަތުދެވެނީތޯްވެްސްެއއީްވެސްްއަުޅގަ

ްބެހުމާް ްމުދާ ްވާރުތަ ްޮގތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްގޮތުން.ްއަދި ްބެހުމާްބެހޭ ްމުދާ ްކަމަކީ ްއެްނމެްސާފު ްބަޔާންކުެރވިގެްނވާ ވެސް

ްމީގެތެރެއަ ްބައިަތއް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްެއކަން. ްޤުރުއާނުގައި ްކީރިތި ްސާފުވާނެ ްވަރަށް ްގޮތުން. ްާއްބެހޭ ްނައިސްަފއި، ށް

ް ްއެންމެ ްހަދާލަިއގެން ްމެނިފެސްޯޓގަިއ3ްްގޮތެއް ްރިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްތިމަންނަމެންގެ ްބުނަނީ ްމި ްައއިސް ްހިފައިގެން މާއްދާ

ނޑުމެންްމިްރާއްޖޭގެްވުޖޫދަށްް އޮންނާނޭްމިހެން.ްދެންްތިމަންނަްޕާޓީްރިޔާސީްމެނިފެސްޓޯަގއިްއޮންނަްއެްއޗެއްތޯްއަުޅގަ

ނޑުމެންްުސވާލުކުރާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްގެންނަނީ.ްއެްބޭފުޅު ންްމިްާރއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްއަންނާނެތޯްވެސްްއެއީްއަުޅގަ

ް ްއެންމެ ްޙައްޤުަތްއްރައްކާތެިރކުރުމަށް ްއަންހެނުންގެ ްިމްއޮތީ ްމެނިފެސްޓޯަގއި ްޕާީޓގެ 3ްްއެ 3ްނުކުތާ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ

ްވާ ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލެއް ްތަނަށް ްމި ްތެރެއިން ްހަމަްނުކުތާގެ ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ްވުރެ ަހކަދެއްކުމަށް

ްހުންނެވިް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޖެންަޑރ ްކުރީގެ ްމީގެ ްސަރުކާރަށް. ްމި ްބޭނުންވޭ ްގޮވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވައިލާނީ،

ްފޮނުވައިދެއްވުމަށް.ްސަރުކާރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްގެންދެވި ްއެކުލަވައިލަމުން ްސަޢީދު ްދިޔާނާ ްހަމަްފާޠިމަތު ްފަރާތުން ގެ

ްއެއަްށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްވެސް ްހުށަހެޅީމަ ްހުށަހަޅަންވީ. ްއޭތި ްއެއްކޮށް ްއިޞްލާޙަކާ ްބޭނުންވާ ޕީ.ޕީ.އެމުން

ްމުދާް ްމީހުންގެ ްވެސް ްމަޖިލިސްތަކެއްގައި ްހުރިހާ ްދުނިޔަވީ ްކަމެއް. ްތަފްސީލުވާންޖެހޭ ްވަރަްށ ްމިއީ ބަހުސްކުރެވިދާނެ.

ްތަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްފަށާނެްބެހުމާ ްޓަކައި،ްޝަރީޢަތް ްބެހުމަށް ްތަފްސީުލވާނެ.ްކިހިނެއްޯތ؛ްމުދާ ފްސީލުވާނެ.ްވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންވީމަ ްހުންނާނެ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްތަފްސީލުކޮށް ްވެސް ްގޮތް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްކޯޓުަތއް ްއެ ްވެސް. ގޮތް

ބަިއގައިްހަދަންޖެހޭނެކަމާ،ްމިްހުރިހާްއެއްޗިހިތަކެްއްރައީސް،ްމިއީްހެޔޮާވވަރުްކަެމއްްނޫން.ްމީގައިްއެގްރީމަންެޓއްްކުރީ

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެްސެގން ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނު ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްބަޔާންކުެރވިފަިއ ްހަމަ ވެސް

ްއެން ްގޮސް ްއެއްޗެހިިކޔަމުން ްމީހުން ްބަޔަކު ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްދެން ްބާއްަވިއގެން، ްމީތި ްފަހުންްކޮމިޓީގައި މެ

ް ްމި ްގޮސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޭންޑުލްނުކުރެިވގެން ްކޯޓުްނ3ްްޕްރެޝަރު ްވަންަނއިރަށް ްކޯޓަށް ްގޮސް ްފާސްކޮށްގެން މާއްދާ

ްުމއްސަނދިް ްއެންމެ ްޫނނިއްޔާމު ްމީހަކަށް؛ ްހުިރ ްއަޅައިނުލާ ްއަންހެނުންނާ ްމީހާ، ްިފރިހެން ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ބަލާނީ

ނޑިޔާރުންްސިއްުރސިއްރުންްއެްމީހުންްަކއިރިައށްްއަންހެންްމީހާ،ްއޭނަގެްފިރިީމހާްއަ ށްްއަަޅއިނުލާްކަމަށްްަވންޏާމުްފަ

ގޮސްފައިްބުނާނީްހިނގާށޭްތިްކަިއވެނިްރޫޅާލަންްވާހަކަދައްަކން.ްތިްކައިވެނިްރޫޅާލައިގެންްހިނގާށޭްމުދާކޮޅުްބަހާލަން.ް

ނޑިޔާރުންްއެކަހަލަްކަންތަްއްކޮށްފާނެްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިްާރއްޭޖގަ.ްކިހި ނޑުމެންނަށްްއެނގޭނީ.ްފަ ނެއްޯތްއަުޅގަ

ްހުިރް ްއެބަ ްވެސް ްވާހަކަ ްމަރާނެ ްވެރިން ްިސޔާސީ ްބައެއް ްހުރި. ްއެބަ ްއޯޑިއޯަތއް ްކަަހލަ ްބަެއއް ްހުރި ދައްކާފައި

އްްއެޭޅްބަޔާންކޮށްފައިްަބއެއްްއޯިޑއޯަތކުގަ.ްއެކަމަުކްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރެއިންްބަަޔކަށްްހަމަްއެްއގޮތަކަްށވެސްްފިަޔވަޅެް

ްވަރަށްް ްއެހެންވީމާ، ްކަންަތއްތަކެްއ. ްވެދާނެ ްހަމަ ްމިއީ ްަރއީްސ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ްނުފެނޭ. ްވެސް ތަން

ްބެހިގެންދާންޖެހެނީް ްމުދާ ްބަޔާންކުރެވެންެޖހޭނެ ްތަފްސީލުކޮށް ތަރުތީބުވާންޖެހޭނެ.ްޤާނޫނުގަިއްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ،ްވަރަށް

ް ްމުދާްކިހިނެއްކަމާ،ްކޮންއިަރކުކަން ްަބޔާންކުރަނީ ްެއގްީރމަންޓުގައި ްހާލަތާއި ްހެދޭނެ އެގްރީމަންޓެްއްހެދެނީ.ްެއގްީރމަންޓު
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ހޯދާްގޮތާއިްމުދާްލިބިަފއިާވްޮގތާްއަދިްފަހުންްހޯދާްމުދަލާްައދިްއޭެގްފަހުންްދަރަންޏަށްްިޒންމާވާްމިންވަރާ،ްމިްހުރިހާް

ެއމްގެްރިޔާސީްވަޢުދަީކ،ްމެނިފެސްޓޯްވެސްްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެްއޗެއްްވެސްްބަޔާންކުރީމަްރަނގަޅުވާނެ.ްއެކަމަކުްޕީ.ޕީ.

ްމެނިފެސްޓޯގައިް ްިތމަންނަމެންގެ ްކިޔަނީ ްމި ްބަޔަކު ްހިއްސާނުކުރެވޭ ްމެނިފެސްޓޯ ްނުކުރެވޭ.ްރަްއޔިތުންނާ ްވެސް ޕްރިންޓު

ްބޭފުޅު ްއެ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްއޮތީމަ ްމެނިފެސްޓޯގައި ްތިމަންނަމެންގެ ްމީތި. ްސަރުކާރެްއްއޮންނާނޭ ންނަށް

ް ްގޮތް. ްދާނެ ްކަންތައް ްރާއްޖޭެގ ްމި ްއަންހެނުންގ3ްްެހަވާލުެވއްޖެއްޔާ ްހިންގަފާނެ، ްސަރުާކރު ްމައްޗަށް ނުކުތާގެ

ނިޑޔާރުންގެްަޙއްޤުަތކާއިްސިަފއިންނާއިްފުލުހުންގ5ްްެނުކުާތއޭ.ްފިިރހެނުންގެްޙައްޤުތަކަީކ3ްްޙައްޤުތަކަކީް ުނުކތާއޭ.ްފަ

ށިގެންްގޮސްްއެްބޭފުޅުންގެްުމއްސަނދިކަންްއިތުރުވާނެްހުރިހާްގޮަތކަށްްބަޔާންކޮށްެދވިދާނެ.ްެއއީްޙައްޤުތައްްފުލެޓުންްފެ

އެްބޭފުޅުންްވެރިކަމަށްްއަންނަންްވިސްނާްގޮަތކީ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްިމް

ނޑުްހަމަްގޮވާލަންްއަޙްމަދުްްޤާނޫނަކީްވަރަށްްފެންވަރުްދަށް،ްވަރަށްްފެންވަރުްދަށް ބިލެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުްއަޅުގަ

ްނިސްބަތްވާް ްމަޚްލޫފު ްއަްޙމަދު ްހަމަ ްފަރާތުން، ްސަުރކާރުގެ ްގެންގޮސްަފއި ްެގންދަން. ްއަނބުރާ ްމީތި މަޚްލޫފަށް

ްމަޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްކުީރގެ؛ްގަލޮޅު ްފަރާތުން ްޮގވާލަްންްސަރުކާރުގެ ނޑު އަޅުގަ

މިްބިލުްއަނބުރާްގެންދަން.ްެގންގޮސްފައިްހަމަްމިްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްކުރީގެްޖެންޓަރްމިނިސްޓަރްފާޠިމަތުްދިޔާނާް

ްއޭރުންް ްގެނެސްދިނުމަށް. ްމިތަނަށް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަިއގެން ްޖެނެރަލާ ްއެޓަރނީ ްބިލު ްގެންދެވި ްހައްދަވަމުން ސަޢީދު

ްކަންްރަނގަޅުވާނެހެން.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމި

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކީވް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްދެންމެއަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްާޔ، އާދެ!

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއް ްމަޚްލޫފުްްބޮޑު ްއަޚް،ްއަޙްމަދު ްއޮުޅވާލަިއގެން.ްއަުޅަގނޑުގެ ްހަދައި ްކަމަށް ްއުޅޭ ހުށަހަޅައިގެން

ް ްވަނީ ްދެންް،2111/4ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބައްލަަވއިނުލަްއވާ ްއެއްެޗއް ްބޭފުޅުން ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިލާއާ

ވިދާޅުވަމުންްގެންދަވަނީ.ްމިްިބލުގައިްވަރަށްްތަފްސީލުކޮްށްްވިދާޅުވަނީ.ްވިދާުޅާވއިރުަގއިްަހމަްހިތަށްއެރިްކޮންމެްެއއްެޗއް

ްބަލާއިރުް ްނިސްބަތަށް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްނުވަނީތޯ؟ ްޙައްޤު ްކަނބަލުންނަށް ްއަންހެން ްމުދާ ްހޯދާ ްއެުކއުޭޅއިރު ްއޮތް އެބަ

ދަލެއްްލިބިދާނެތީ،ްނޫނީްއަންހެންްކަނބަލުންްގިނައީްވެސް.ްމިްބޭފުޅުންްކޮންކަމަކާތޯއޭްދިވެހިްއަންހެންްކަނބަލަކަށްްމު

މުއްސަނދިކަމެއްްލިބިދާނެތީ،ްނޫނީްތަނަވަސްކަމެްއްލިބިދާނެތީ،ްނޫނީްފަސޭހަކަމެއްްލިބިާދނެތީ،ްލުޔެްއްލިބިދާނެތީްމިް

ްއޮންނަީން ްމީަގއި ްބޭނުންފުޅުވަނީތޯއޭ. ްހައްދަވަން ްއަޅުންނަށް ްކަނބަލުންނަކީ ްއަންހެން ްއެ ްބޭފުޅުން ްމި ބިރުގަންނަނީ.

އެކުުއޅޭއިުރަގއިްލިބޭްމުދާްބަހާްވާހަކައެއްްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެުކުއޅޭއިރުަގއިްކުރާްމަސަްއކަތުންްހަމައެކަނިް

އެްކުރާްމަސައްކަތަކަށްްލިބޭްދަރަނިްވެސްްބަހަންްއެބަްއޮތް.ްއެްތަންކޮޅެއްްވެސްްނުފެނޭ.ްމިއީްދެްބައިްމީހުންނަށްް

ްބިެލއް.ްައޅުަގނޑު ްއޮތް ްހަމަހަމަކޮށް ްޤާނޫނަށްްްވަރަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްަމޚްލޫފު ނޑުެގްއަްޚ،ްއަޙްމަދު ްައޅުގަ އުފާކުރަން
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ްއަްޚ،ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑގެ ްހައިރާންވޭ ްހަމަ ނޑުމެން ްހުށަހެޅުްއވީތީ.ްައޅުގަ ޖާބިރު،ްކާށިދޫްهللاްއިޞްލާޙެއް

ންވާކަށްނުޖެހޭްކަިއވެރިްރޫިޅގެންދާއިރުަގިއްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުވިްފަަދއިންްއެްމަނިުކފާނުްވެސްްޖެހިލު

އެްމަނިކުފާނަށްްލިބިފައިްހުިރްފައިދާެއއްްހިފަިއގެންްެއްައންހެންްކަނބަލަކުްަވޑަިއގަންަނވަންޖެހިދާނެތީ.ްއެްމަނިކުފާނުް

ްއި ްބެހިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްދާނީ.ްހަމަހަމަްނިސްބަތުން ްހިއްޕަަވއިގެން ްވެސް ްދަރަންޏެއް ންޞާފުވެރިކަމާްހޯއްދެވި

ްއާމްދަނީ؛ްއެކުުއޅޭއިުރަގިއް ްގޮތަކަށް ްހަމަހަމަވާ ްއަންހެނުންނަށް ްފިރިހެނުންނާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއކޮށް

ލިބޭްއާމްދަނީްއަދިްޭއގެްއަަރންޏާއިްދަރަންޏާ،ްދެްބައިްިހއްސާާވްގޮތަށްްހަދާފައިްއޮތް،ްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއިޞްލާެޙއްް

ނުކުާތެގްމައްޗަށޭްވިދާުޅވާއިުރްއަުޅަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްޮބޑުްޤާޫނނެއްްއެބަްޮއވޭްޢާއިާލއާްބެހ3ްްޭންމެްމިއީ.ްދެންްއެ

ް ްއެންމެ ްޭބފުޅުންނަށް ްމި ްމަގު. ްހިނގަންވާ ްކަންކަން ްތަފްސީލުކޮށް ްުހންނާނެ ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ނުކުތ3ްްާޤާނޫނެއް.

ް ްކޮންކަމަކާޯތއޭ. ްއުުޅއްވަީނ،ްޖެހިލުންވަނީ ްމި ްިމްފެނިގެން ްއެުކއުޅޭއިުރަގއި ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަްނކަމަށް ްމިކަހަލަ އަނެއްކާ

ހޯދާްމުދާްއޭގެންްއެްއވެސްްަނފާއެއްްއަންހެންްކަނބަލަކަށްްލިއްބައިދޭންްބޭނުންފުޅުނުވަނީޯތއޭ.ްެއއީޯތއޭްެއްބޭފުޅުންްެއް

ްއަޅުގަް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫްނ، ްއެހެނެއް ްޯއގާތެރިކަމަކީ. ްގޮަތކީ، ްހެޔޮ ްފައިދާ،ްވިދާޅުާވ ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑމެން

ްޖެހިލުންވެވަަޑިއގަންނަވާެން ްއަނެްއކާ ްމުދަލުން. ްހޯދި ްެއކުުއޅޭއިރު ްލަްއވާނޭ ްމީަގއި ްވެސް ްދަރަނި ްފަދައިން ނަފާ،ްބަހާ

ްއެް ްކަނބަލަކު، ްއަންހެން ްކައިވެނިބައްަލަވއިގަންަނވާ ްައލަށް ްބައްަލވަިއގެން ްކައިވެނި ްމުއްސަންޖަާކ ްނެތް، ކަމެއް

ްމީހަކަށްްްހިސާބުން ްއެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްވެސް ްމުދަލެއް ްހުރި ްހޯއްދަވާފައި ްބޭފުޅަކު ްފިރިހެން ްއެ ްކުިރއަށް އޭގެ

ްމީހުންގެް ްދެ ްައކީ ްވާަހކަ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަެއަކނި ްނުލައްވާނެ. ްކަނބަލަކަށް ްއަންހެން ްއެ ނުލައްވާނެ.

ނީ.ްއެްއަންހެންްކަނބަލަކުްމިްހުންނަވަނީްގޭަގއިްދަރިންްބައްަލވަން.ްމަސައްކަތުން؛ްއެަކކުްމިސާލަަކށްްގޭަގއިްހުންނަވަ

ްހުންނަވަިއގެްން ްޭގަގއި ްބައްަލވަނީ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދަިރންގެ ްފޮުނވާފައި ްމަސައްކަތަކަށް ްބޭފުޅާ ދަރިންނަށް،ްފިރިހެން

ްހާިވޔާ ްހަމަ ްދުނިޔޭގައި ްދަރިން ްޒިންމާެއއް. ްބޮޑު ްަވރަށް ްެއއީ ްކަނބަލަކު. ްެއްއަންހެން ްނޫން. ްދޫކޮށްލަނީކީ ެވެގން

ްެގްއިްން ްފިރިމީހާ ްައކީ ްަބއްަލވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްމަންމަްއަދާކުަރއްާވްަވޒީފާ ްމި ްމަންމައަކު ްކަެމއް ްހުރިހާ ކުދިންގެ

ްއެހެްނެވް ްނޫން. ްވަޒީާފއެއް ްކުޑަ ްވެސް ްތަންފުކެއް ްއެންމެ ްވުރެ ްއަށް ްވަޒީފާ ްއަދާކުާރ ްފޮނުވައިގެން ބޭރަށް

ްބަރާބަރަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްކަނބަލަކަށް ްވެްސްެއްއަންހެން ްމުދަލަކުން ްއެ ްލިބޭއިރުގައި ްމުދަލެއް ްދަންނަވަނީ މި

ްަރއްޔިތުްނގެް ްދިވެހި ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަަކ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބެންވާނެއޭ. ްނަފާ ްޭއގެން ްބަރާބަރަްށ ްއޮންނާނެޭއ. ޙައްޤު

ް ްބަެއކޭ ްުއޅޭ ްެވރިކަންކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންކަމަކާޯތްޙައްޤުގަ. ްވަަޑިއގަންނަާވއިރު، ްބޭފުޅުން ްމި ިކޔަިއގެން

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޖެހޭތޯއޭ، ްއެބަ ްޖެހިލުންވާްނ ްވާހަަކއަކަށް ްެއއްެވސް ްދެންނެވި ްމި ްަކމަކަށް، ްމިދެންނެވި ޖެހިލުންވާންވީ.

ްޖެ ްމީގައި ްގޮަތކަްށ ްއެއްވެސް ްމީހުން ްމި ްނުދެކެން ްއަޅުަގނެޑއް ްނުދެެކން، ނޑެއް ްއަުޅގަ ހުލުންވާންޖެހޭނެްރައީސް.

ްދަންނަވަނީް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމަ ްއޮންނާނެ. ްހަމަމަގު ްއޮންނަ ްިމކަން ްއިސްލާމްދީުނގައި ްދެން ކަމަކަށް.

ްޚިލާފުވާް ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ްޤާނޫނެއް. ްޚިލާފު ްއިސްލާމްދީނާ ްނުހެދޭނެ ްމަޖިލީހަކުން ްމި ްބުނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްހިސާެބއް ްމިްްއެްއވެސް ްވެްސްހަމަ ްޤާނޫނަކީ ްެބހޭ ްޢާއިާލއާ ްއަނެއްާކްމި ްދެން އޭިތްފާސްކުރާކަށްނުޖެހޭ.

ް ްޤާނޫެނއް ްއޮތް ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުން ްހަދާފައ2111ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަރު. ަވނަ

ްތެރޭ ްހަމަތަކުގެ ްއިސްލާމީ ްއޮންނާނީ ްޤާނޫނުގަިއްވެސް ްޤާނޫނެއް.ްއެ ްމިްއޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ގަ.ްެއއަށް،ްއެ

ްމުދާް ްހޯދާ ްއެކުއުޅެ، ްޒަމާނެއްވަްނދެން ްއެތައް ްކަނބަލުން ްއަންހެން ްހަމައެކަނި ްއެކަނި. ްއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަނީ

ްވިއްަސކަށް،ްތިރީހަކަށްްއަހަުރްއެުކއުެޅގެންްހޯދާްމުދާްފިިރމީހާްމުއްސަނދިވެ،ްއެހެންްަކންކަމުން،ްދެންްދަންނަވާކަށްް

ްމަސައްކަތެއްް ްހުރިހާ ްގޭަގއި ްއެއްކަަލ ްހަމަ ްބޭނުންފުޅުވީމަ ްކަިއވެނިބައްަލވަިއގަންނަވަން ްކަނބަލަކާ ްއެހެން ނެތިން.

ްދޫކޮށްލާފައޭ.ް ްއަށް.ްތިހިރީ ްގެ ްދާށޭ ްއަށް.ްނޫނީ ްގެ ްވަޑައިގަްނނަވާށޭ ްދަންނަވަނީ ްމި ްގާތުގައި ްމީހާ ްއަންހެން ކުރެްއވި

21ްއަހަރު،31ްްނުޖެހިގެންްވެސްްއެަބްހުރިްއަނބިންްގެއަށްްފޮުނވައިލާފަ.ްކޮބައިޯތްހަމަްސައިތަށިްހޫނުެވގެންްހިްތހަމަ

ް ްރައީސް.25ްްއަހަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުސްއަތާއޭ، ްދަނީ ްމީހާ ްއަންހެން ްއެއްކަލަ ްމުދާ. ްހޯދި ްެއކުުއުޅނުއިރު އަހަރު

ްއަ ްވެސް ްބޮޑީ ްއެްނމެ ްބަލައިިފއްޔާ ްއަށް ްއިްނސައްތަ ްއާބާދީގެ ްޙައްޤެްއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހުންގެ ްކަނބަލުން.ްއެ ންހެން

ްމުހިއްމޭް ްމާ ްވުރެ ްވޯޓަކަށް ްކިޔާއިުރަގއި، ްޙައްޤޭ ްއިންސާނީ ްތިމަންނަމެން ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމި ްކޮބައިޯތއޭ ނެތީތޯއޭ.

ްނޫިނއްާޔް ްެއކުއުޭޅއިރު، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޖެހެނީ ްމި ްދޭން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯެޓްއ ްވާަހކަ. ްމި އިނގޭތޯ

ުރގަިއްކަންކަންްކުާރނެްމަގު،ްއަސްލުތަްއ،ްއުސޫުލތައްްަކނަޑއަޅާނެްބަަޔކުްަކނޑައެޅުމަށްްަޓކައި.ްމާނަްއަކީްދިރިއުޅޭއި

ނޑަައޅަނީްއެްމީހުންގެްޖާހަތާއިްޢިއްޒަތްްބޮޑުކުރާކަށެއްްނޫން.ްރައްޔިތުންަނށްްހަމަމަގުްދައްކައިދީ،ްލުިއް ވެރިންްމިްކަ

ްދައްަކއިދީ ްގޮްތ ްދަްއކައިީދ،ްފަސޭހަ ްވެރިކަމެއްޯތްްގޮތް ްކޮން ްބަޔަކަށް ްއިންކާރުކުާރ ްކަމަކަށް ްމިކަހަލަ ްބަަޔކު. ހަދާނެ

ްހޯދާް ްއެ ްުއޅޭއިުރގައި ްނޫނޭ.ްެއއްކޮށް ްވާހަކަެއއް ްބޮޑު ްދަންނަަވނީ ްމި ނޑުމެން ްަރއީްސ.ްއަުޅގަ ކުރެވޭނީ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ްިވޔަފާރިކުރަްއވާ ްޙަމްޒާ ްއަޚް،ްއަޙްމަދު ްއަޅުަގނޑުގެ ްޭބފުޅާ،ްޢަބްދުްމުދަލުން،ްމިސާލަކަށް ޖާބިރުމެންްهللاްބޭފުޅެއް.ްއެ

ކަހަލަްމިތާްތިއްބެވިްމުއްސަނދިްބޭބޭފުޅުން،ްއެުކއުޅޭއިުރަގިއ،ްއަނބިކަނބަލުންނާްއެކުްއެުކއުޅޭއިރުްހޯދާްމުދާ،ްމާދަމާް

ްމަސައްކަތެ ްހުރިހާ ްއޮތް ްމި ްޭގަގއި ްއެއްކަލަ ްދާންވީމަ ްއިނދެގެން ްފެނިގެން ްކުއްޖެއް ްއަންހެން ްޅަ ްއްއެއަްށވުރެ

ްޖާބިރު...هللاްމުއްސަނދިކަންްހޯދަންވެގެންްހޯދިްމަސައްކަތްކުރެްއވިްބޭފުުޅންްގޭަގއިްއިންނަވަނީ.ްމިސާަލކަށްްޢަބްދު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާމފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުް
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ްއޮުޅވާލަން.ް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްސީދާ ްހަމަ ްދައްކަނީ ްއެ ްމިތާ ްވާހަކަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއަސްުލތަކާ ްޝަރީޢަތުގެ އިސްލާމީ

ްމީހުންނާްއިނުމުގެްހުއްދަ...4ްމިސާލަކަށްްފިރިއަކަށްްލިބޭް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްްނިޒާމާ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްާދއިރާެގ ްަވއިކަރަދޫ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ބެހޭ

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންަދވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުް

ްރަީއސް،ްތަންދޮުރްބަލައިނުލާ،ް ްެއއީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް ްވާ ްާވހަކަދެއްކީމަ ްބަަލއިނުލާ ްަރއީސް،ްތަންދޮރު ޢިްއޒަތްތެރި

ް ްޝަރީޢަތުަގއި ްއިސްލާމީ ްދަންަނވައިފިތޯ، ްދަންނަވަނީ.4ްްއަޅުަގނޑު ްމި ްނޫނޭ ްވާހަަކއެއް ްނުއިނދެވޭނެ މީހުންނާ

ްޢަބްދު ްކަނބަލުންނަށް؛ ްއަންހެން ްބައްލަަވއިގަންަނވަންީވއޭ. ްކަިއވެނި ްކޮهللا ްބިރުގަންނަނީްޢަބްދުއްރަޙީމު ްކަމަކާތޯއޭ ން

ްއިޞްލާޙުންް ްމި ްމުދަލަކުންނޭ ްހޯދާ ްއެކުއުޭޅއިރު ްހަމަ ްެވސް ްމަނިކުފާނު ްދޭންވީމަ. ްއެްއެޗއް ްކަނބަލަކަށް އަންހެން

ްއެހެްނވީމާ،ް ްނޫން. ްއެްއޗަކުން ްހޯދާނެ ްފަހުން ްއޭގެ ްއެްއޗަކުްނ،ްނޫނީ ްހޯދި ްކުރިން ްއޭގެ ްދޭން. ްެއއްެޗއް ލާޒިމްކުރާނީ

ްޖެހި ްއެކަމަކާ ްނުަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. ްަކމެއް ްވާނެ ްއިސްލާމ4ްްީލުމެއް ްެއކޭ. ްނުއިނދެވޭނެ ކަނބަލުންނާ

ްޝަރީޢަތުގައިްއެހެންްނޯވެްެއކޭްވެސްްނޫން.ްައޅުަގނޑުްިމްދަންނަވާހާްވެސްްވާހަކަްއަކީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީްރިޟާ.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްޤާނޫނުއަސާީސއާް ްއިން ްަޛރީޢާ ްކެމްޕޭުނގެ ްޓަކައި ްއޮުޅާވލުމަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިންިތޚާބުގައި ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެއްދުމަކީ ްއިޞްލާޙުތައް ްޚިލާފު ނަޑއެިޅގެން ްކަމެްއްކަ ްކޮްށގެންވާނެ ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްގޮތުަގއި ބޫލުކުރާ

ްނޫން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދާއިާރގެް ްަވއިކަރަދޫ ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޞަތުއަރުވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންދަވަންްފުރު

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްނިސްބަްތް ްޕާޓީއަކަށް ްއަިދްކޮންމެ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްައސްލު ްިހއެއްނުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްުކޑަކޮށްް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަކަށް ްދެކޮޅުހަދާނެ ްއިޞްލާަޙކަްށ ްމިކަހަލަ ްކަެމއްްްވިޔަްސ ްީކއްެވގެން ްހިެއއްނުކުރަން. ވެްސ

ްވެްސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްބޭފުުޅން ްއުޅެނީކީ.ްއެ ްމި ްލިިބދާނެތީ ްއެއްެޗއް ްކަނބަލުންނަށް ްއަންހެން ްބޭފުޅުން ްމި ނޭނގެ

ްމިް ްނިޔަތަކަިއގެން ްހެޔޮ ްވަަރށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެްސްއަޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑ؛ްއަސްުލގައި

ތަނަށްްލީްބިލެއްްމިއީ.ްމިްބިލުގައިްނުބުނޭްވަކިްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްވެގެން،ްަވކިްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްނުވެގެންްވެްސް

ނޑުްމިްދަންނަވާހާްވެސްްވާހަކަްައކީ،ްހަމަް މިއަށްްދެކޮޅުހަދާނެްއެއްވެސްްޖާގަެއއްްއޮތްްއެްއޗެއްްނޫންްމިއީކީ.ްއަުޅގަ

ް ްައޅުަގނޑު ްޕޮއިންޓެއްަގއި ްއެްއކޮށްްއެންމެ ްއެކުއުޭޅއިުރގަިއ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ، ްހިފަހައްޓަނީ މި

ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއިްހޯދުނުްމުދަލެއްގެްވާހަކަްއިންްޭއގެްނަފާްބަހާްފަދައިންްދަރަނިްވެސްްބަހާްވާހަކަްމިްދައްކަނީ،ް

ް ްހާސްވާކަށެއް ްމިއަކަށް ްމީހުންނެއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ްހަމަތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުގެ ްމި ްދެން ނުޖެހޭ.

ްއެް ްއިޞްލާުޙކޮށްފައި ްެއވެސް ްއޮތިްއޔާ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފުވާ ްވެސް ްހަމައަކާ ްއިސްލާމްދީނުަގިއ ބަލާއިރުަގއި

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިދެވޭތޯ ްއެއްޗެއް ްލިބޭނެ ކަނބަލުންނަށް

ނޑުމެންްާގތަށްްއެބަްއާދޭްހަމަްވަަރްށްޢިއްޒަތްތެ ރިްަރއީސް،ްރާއްޖޭަގއިްވަރަށްްހާލުަގއިްއުޅޭްމީހުންްއެބަްއުޅޭ.ްއަުޅގަ

ނުޑމެންނާްދިމާވޭ.ްއަދިްމިކަހަލަް ގިނަްދުވަހުްެއއްކޮށްުއޅެފައިްނިކަމެތިވެގެންްގެްއަށްްހުްސައތާްދާންޖެހޭްމީހުންްއަޅުގަ

ްކަންކަންްގި ނޑުމެންްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގައިްއުޭޅއިުރގަިއްދުވަސްވަެރްއގައިްމިކަހަލަ ަނވާނީްވެސް.ްމާނަްައކީްއަުޅގަ

ހަމަްމަގުމަތިންްދިމާވެގެންްވެސްްހަމަްމީހަކުްބުނެފާނެްޢާރިފޭ!ްތިމަންނަމެންްމިހިރީްމިހެން،ްމިހެން،ްމިހެންްވެފައޭ.ް

ް ްބައެްއގެ ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްއާދޭ. ްއެބަ ްހާލަތްތަކެއް ްކިތަންމެ ނޑުމެްންއެކަހަލަ ްއަުޅގަ ްއަުޑއަހާފައި ޝަކުާވެއއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްހުށަހަޅާއިރުގަިއްއަުޅގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްހުށަހަޅަން ްިއޞްލާޙު ްޤާނޫނަކަށް ވިސްނަިއގެން

ްއަންހެންް ްހުރިހާ ްދިވެހި ްކަމަަކށް. ްއޮތް ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްބޭރުވާންޖެހޭ ްމީތި ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ރައީސް،

ނބަލުންނަށް،ްއަދިްޭއގެްަނފާްފިރިހެނުންނަށްްވެސްްވާްފަދައިންްމިްއޮތީ.ްދަރަންޏެއްްޮއވެއްެޖއްޔާްއެްދަރަނިްވެްސްކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވަރަކަށް. ްހަމަ ްދޭ ްއެބަ ްބެހެމުން ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްބަލައިގަނެ، ްމީތި ްއަސްލުތަކާިއްމަޖިލީހުން ްމުޖުތަމަޢުގެ ްދިެވހި ްއުސޫލުތަާކ، ްއަސްލުތަކާއި ްއިސްލާމީ ްނގެ

އުސޫލުތަކާްޚިލާފުނުވާްގޮތެްއެގްމަތީންްމިއަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްމިްބިލުްވީހާވެސްްއަވަަހކަށްްފާސްކޮށްދެއްވާނެ.ްމިްހުރިހާް
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ްހުރިއްޔާ ްލިބެން ްނަފާެއއް ްމެނިފެސްޓޯތަކުގައި ްޕާޓީތަކުގެ ްދެކޮޅުނުހަާދްްބޭބޭފުޅުންގެ؛ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަފާއަކަށް އެ

ްފަދައިންްމިްބިލަށްްވެސްްދެކޮޅުނުހަދާނެކަމުގެްއުއްމީުދގައިްވަިކވެލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ްެފށި ްައސާސް ްބިުލގެ ްމި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުގަިއްޝުކުރިއްާޔ، ްއެ ްޤާނޫނުން. ްެބހޭ ްޢާއިާލއާ ްއަންނަނީ ގެން

ް 11ްްމިހާރުވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްމާއްާދ ްެއ11ްްވަނަ ްކުރިން ްކުރުމުގެ ްކައިެވންޏެއް ްދެފަމިރިން ްބުނަނީ ްާމއްދާގަިއ ވަނަ

ްޕް ްކިޔާ ްމި ްއިނގިޭރސީން ްކަމަށް. ްހެދިދާނެ ްެއގްރިމެންޓެްއ ްބެހޭ ްގޮތާ ްބަހަްއޓާނެ ްގުޅުންތަްއ ރީނަޕްޗަްލްދެމަފިރިންގެ

ްދެް ްވީނަމަވެސް ްކަމުަގއި ްމަޤާމެއް ްމުޤައްދަސް ްމަޤާމަކީ ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ،ްަކއިވެންޏަކީ ްޕްރީނަޕް. ްނުވަތަ އެގްރީމެންޓު

ްކަމަށްް ްއުސޫލުން ްކޮންްޓރެކްޓެްއގެ ްމަދަނީ ްއާދައިގެ ްޤާއިމުކުރަީންހަމަ ްއެ ްޤާއިމުކުރާއިރު ްގުޅުެމއް ްދޭތެރޭަގއި މީހެއްގެ

ް ްދިވެހިންނަށް ްގުޅުންަތްއ2111ްްވާތީ ްކައިވެީނގެ ްކޮށްެގން ްކޮންޓްރެކްޓުތައް ްއެފަދަ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަގާފަތާއިް ްއޮވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޔާްނޮކށްފައި ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްކަމަށް ްހުރަހެއްްނެތް ބިނާކުރުމަކަށް

ްވާަހކަ ްކަިއވެންޏެްއގެ ްގޮތުން ްހުްނނަ ްއާދަކާދަ ްކުރާނެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަންތައް ްވަރިުކރާއިރުަގއި ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ދައްކާ

ނަޑއެޅުމަކީްޯލބިންްއިންނަންްއުޅޭްދެްމީހުންް ގޮތުގެްވާަހކަްދެއްކުމާ،ްމުދާްބެހުމުގެްގޮތުގެްވާހަކަަދއްކާްޝަރުތުތައްްކަ

ް ްމާއްދާއަކަްށ ްބަަލއިނުލެޭވ ްތަންކޮޅެއް ްއެީއ ްުނވާތީ ްކަމަކަށް ްބޭުނންވާ ްކުރަން ްަވގުުތގަިއ ްއޮންނަނީ.ްއެ ވެަފއި

ްސަބަބަީކް ްއޮންނަން. ްެއގްރީމެންޓެއް ްއެފަދަ ްލާޒިމްވޭ ްއެބަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވާހަކަދަްއކާ ްބެހުމުގެ ްމުދާ އެހެންނަމަވެސް

މުދާްބެހުމުގެްއުސޫލުތައްްފެށިގެންްއަންނަނީްއެްއެއްބަސްުވމުގެްމަތިން.ްދުނިޔޭގެްއެހެންްޤައުމުތަކުަގއިްމައިަގނޑުްދެް

ްމި ްމުދާ ްކޮމިއުނިޓީްްގޮތަކަށް ްނުވަތަ ްބަހަނީ. ްބެހުމަކުން ްޢަދުލުވެރި ްނުވަތަ ްޑިސްޓްރިިބއުޝަްނ ްއިކިއުޓަބަލް ބަހަނީ.

ްއެއްމެދުމުދަލޭް ްނުވަތަ ްޕްޮރޕަޓީ ްކޮމިއުނިޓީ ްއެހެންވީމާ، ްފަޅާލުން. ްއަށް ްފަޅި ްދެ ްހަމައަށް ްެއއީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަްނ؛

ްއެންމެްތިމާގެޮކށްްބުނެވޭނީ،ްއެްބަހަންް ްއޮންނަނީްދެްބައިުކޅަްެއއްްަބއި.ްފަންސާސް،ްފަންސާސް.ްއަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަކުްން ްމިންގަ ްެވއްޖެއްާޔްޢަދުލުވެރި ްޑިސްޓްރިބިއުޝަން ްިއކިއުޓަބަްލ ްނެތި. ްޝަރުތުތަކެްއްބެލުމެއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ް ްހުންނަނީ. ްމި ްޝަރުތުތަކެއް ްބަލަންޖެހޭ ްކުރާއިރުަގއި ްއެކަން ްކުރަންޖެހެނީ. ްއެކަން ްޝަރުތުތައްްބެލުމަށްފަހު އެ

ްމުދާްް ްައސާސް ްމީގެ ްހިމެނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަ ްބިލުަގިއްވެސް ްމި ްތަޞަްއވުރެއް ްުކޑަ ްއޭގެ ްގޮެތްއގައި ނޑު މައިގަ

ްކޮންޓްރެކްޓަށްް ްއެ ްހަމައިން. ްކޮންޓްރެކްޓާ ްކައިވެީނގެ ްމާނައަކީ ްހަމައިން. ްޕްރީނަޕާ ްފެށެނީ ްއަސާސް ބެހުމުގެ

ނޑަށްްހީވަނީްމިފަދަްބިލެއްގެްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމީހުންްހޭލު ންތެރިކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފަށައިގަންނަންވީހެންްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްބިލުގައިްހަމަެއކަނިްއޮތީކީްކަިއވެނީަގއިްދެް ވާހަކަދަްއކާއިރު.ްދެންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްއަޅުގަ

ް ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްވާަހކަ ްމުދަލުގެ ްހޯދާ ްގުޅިގެން ްެއކަންްބާވ3ްަމީހުން ްދައްާކ. ްއެބަ ްމީގައި ްވާހަކަ ްމުދަލުގެ ުތގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގެންޖެހޭ.ްކައިވެްނޏެއްގެްކުރިންްއެަކކުްހޯދާފައިވާްމުދާ.ްއެްމުދާްވެސްްއެީއް
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ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތެެރއިން ްކަިއވެނީގެ ްއައީ ްކުރިއެރުެމއް ްއެމުދަލަށް ްބެލެވިދާނޭ. ްކަމަށް ްމުދާ ްކަިއވެނީގެ ްވާނީް، އެ

ްދެންް ްމުދާ. ްހޯދާ ްމަސަްއަކތްކޮށްގެން ްތެޭރގައި ްކަިއވެނީގެ ްގުޅިގެން ްމީހުން ްދެ ްދެން، ްމުދަލަށޭ. ްހޯދި ކަިއވެނީަގއި

ް ްމި ްމުދާ. ްހޯދާ ްމަސަްއކަތްކޮްށގެން ްއެަކކު ްެއކަންޏަށް ްެއކަނި ްތެޭރަގއި ްީމގަިއ3ްްކަިއވެނީގެ ްވާހަކަ ްމުދަލުގެ ާބވަުތގެ

ް ްދައްކާ.ްމި ްގޮތްްްބާވަުތގ3ްެއެބަ ްއެއް ްވެސް ްބެހުމުގައި ްނޫން.ްމި ްމުދަލެއް ްުއސޫލަކުްންމިނޭނެ ްގޮތް ްއެއް މުދަލަކީ

ް ްނޫން. ްމުދަލެއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ 3ްްއުސޫލަކުން ްމުދަލަށް ްހަމ3ްްަބާވަތުެގ ްއަިދވެސް ނޑައަޅަންޖެހޭ. ްކަ ދަރަޖަ

ްއަޅު ްޝަރުތުތަކަށް ްބައެްއ ްނެތް ްމީގައި ްބެހުމުގައި ްމުދާ ްބޭނުން، ްއެީއްދަންނަވާލަން ްބޭނުން. ްާވހަކަދައްކާލަން ނޑު ގަ

ްއެަކުކް ްަވގުތައް. ްހޭދަކުރާ ްއޭަގިއ ްމަސައްކަތްކުާރއިރު ްދެމަފިރިން ްުނވަތަ ްމަސަްއކަތްކުރާއިރު ްއެކަކު ްހޯދުމަށް މުދާ

ްވަރަ ްއަާޅވަރަށް،ްުނވަަތްއެއަްށްޚަރަދުކުރާ ްފައިސާ ްެއައށް ްއަޅާވަރަްށ،ްުނވަތަ ްަވގުތަށް،ްއެއަްށްއާްމދަނީ ށް.ްހޭދަކުރާ

ްެއކަކުް ްގޮތުން ްެއއްާބރުލުންދިނުމުގެ ްމަަސއްކަުތގައި ްއެ ްައށް ްއޭނަ ްަމސައްކަތްކުާރއިުރގަިއ ްއެަކކު ްހަމައެހެންމެ އަދި

ްަވގުތުް ްޓަކައި ްެބލެހެއްޓުމަށް ްދަރިން ްނުވަތަ ްބެެލހެއްޓުން ްކަންތައްަތއް ްގޭތެރޭެގ ްއަނެަކުކ މަސައްކަތްކުާރއިރު،

ވަރު.ްދަރިންްބެލުމަށްްޭގގަިއްހުރުމަކީްނުވަަތްޭގގެްަކންތައްކުރަންްހުރުމަކީްވެސްްްޤުރުބާންކުރާްވަރު.ްނުވަތަްަވުގތުދޭ

ްއަދިް ނޑުތައް. ްމިންގަ ްބަލާ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރުން ްހޯދުމަށް ްމުދާ ްނުވަތަ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްކައިރީަގއި ދަރިން

ްއަމިއް ްއޭނަ ްހުރި، ްތަޢުލީމެއް ްހުންނަނީ ްމަޑުކޮްށގެން ްެއގޮތަށް ްެއކަށޭަންޚާއްޞަކޮށް ްމަސައްކަެތއްކޮށްފިްއޔާ ްއަށް ލަ

ްނިސްބަތްް ްލިބޭ ްއަށް ްއޭނަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމީހެއް ްހޯދޭނެ ްއަްށ ްއަިމއްލަ ްއާމްދަނީއެއް ްލިބޭނެ،ްއެކަީށގެްނވާ ވަޒީާފއެއް

ރެ.ްމިްބޮޑުްވެްސްވާންޖެހޭްއެފަދަްަތޢުލީމެއް،ްަވޒީފާގެްފުރުޞަެތްއްނެތްްމީހަކުްގޭަގއިްހުެރގެންްކުރާްމަސައްކަތަށްްވު

ްނުވަތަް ްޝަރުތުތައް. ްއިތުރުކުަރންޖެހޭ ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ނޑުތަްއ ްމިންގަ ްބަލާއިރު ނޑުން ްމިންގަ ްޢަދުލުވެރި ހުންނަނީ

ނޑުތައް.ްހަމަްއެގޮތަށްްދަރިންގެްނިސްބަތް؛ްދަރިންގެްޟަރޫރަތްތައްްހުިރް ނުކުތާތައް.ްނުވަތަްރިޢާޔަތްކުަރންޖެހޭްމިންގަ

ްއަމިއްލަް ްތިމާ ްވާހަކަ ްމުދާްގޮތުގެ ްމުއްދަތަކީްވެސް ްހޭދަވި ްަކއިވެީނަގއި ްއިތުރުްމީހުންގެްވާހަކަ.ްއަދި ްބަލަންޖެހޭ އަށް

ްކޮށްަފިއް ްއަހަރު ްެއއް ްވަރިކުރާއިރު، ްމާދަމާ ްއިނދެފައި ްމިއަދު ްކަމެއް. ްބަދަލުއަންނާނެ ނޑުަތކަށް ްމިންގަ ބެހުމުގައި

ްވެސް،15ްްވަރިކުާރއިރު،ް ްވަރިކުާރއިރު ްކޮްށފައި ނަޑކުންްްއަހަރ41ްުއަހަރު ްމިންގަ ްއެއް ްވަރިކުރާއިުރްމިއީ ކޮށްފައި

ކިރޭނެްކަންކަމެއްްނޫން.ްދެްފަރާތުންްއެކުަގއިްހޯދިްމުދަލުންްމުޢާމަލާތްކުރާއިރުގައިްެވސްްމީގައިްދަރަނިްބަހާްވާހަކަް

ކްޓަރްއިންކުރާނޭްއަށްްވުރެްބޮޑަށްްމިްދަްއކަނީްމުދާްބެހުމުގައިްނަގާފައިްއޮތްްދަރަންޏެއްްއޮެވއްޖެއްޔާްއެްެއއްޗަށްްފެ

ްކަމަްށް ްއުސޫެލއް ްއޮންނަ ްޝަރުޢުގައި ްއިސްލާމީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއަދަދު. ްލިބޭ ބަހާފައި

ްއޭނަެގްއަމިއްަލް ްމުދަލަކީ ްއަންހެނެްއގެ ްޚިލާފަށް ްނިޒާމުތަކާ ްއެހެން ްބޭރުގެ ްއޮންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވިަފއި

އްްބިނާކުރާއިުރްކައިވެީނގެްގުޅުަމކުންްގުޭޅިއރުގައިްފިރިމީހާްކިތަންމެްނިކަމެތިވިްކަމަށްްވިޔަސް،ްގޭގެްމުދަލޭ.ްޢާއިލާއެ

ްމުއްސަނދިް ްފިރިމީހާ ްއަދި ްމީހާއޭ. ްފިރިހެން ްއުފުލަނީ ްޒިންމާ ްއަސާސީ ްޒިންމާ، ްއާިޚރު ްބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުތައް

ނަގެްމުދާްބޭނުންކުރުމަށްްފިރިމީހާްއަށްްލިބޭްހައިސިއްޔަތެއްްނޫނޭ.ްއަންހެނަކާްއިނުމަކީ،ްތިާޔގިްައންހެނަކާްއިނުމަކީްއޭ
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ްތެރެއަށްް ްދިރިއުޅުމުގެ ްމުދާ ްެއ ްނޫނޭ ްާލޒިމެއް ްއޭނައަކަށް ްމުދަލެކޭ. ްފަރުދީ ްއަމިއްލަ ްއޭނަެގ ްމުދަލަކީ އަނބިމީހާގެ

ްޢާއިލާ ްޒިންމާ، ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްޢާއިލާ ްޒިންމާ، ްބިނާކޮްށދިނުމުގެ ްދިރިއުޅުން ްޒިންމާްލާކަށެއް. ްހޯދައިދިނުމުގެ ެއއް

ްިނކަމެތިް ްއަދި ްވީނަމަވެްސ، ްއިންކަމަށް ްއަންހެނަކާ ްނިަކމެތި ްފިރިހެނަކު ްމުއްސަނދި ްެއީއ ްއަށޭ. ްފިރިމީހާ އޮންނަނީ

ޕާޓްނަރުންެގ2ްްމީހުންގެ،2ްްފިރިހެނަކުްމުއްސަނދިްއަންހެނަކާްއިންކަމަށްްވީނަމަވެސް.ްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްެއއްަޗކީް

ް ްމީ ްމީހުންގެްމުދަލަކީ ްދެ ްމައްޗަށް ްއުޫސލުން ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްއޮވޭ. ްއުސޫެލްއ ްމިކަހަލަ ްނޫނޭ. ްއެްއެޗއް އެއްކުެރވޭ

ރުހުމުގައިްކަމެއްްކުރާްކަމަށްްވަންޏާްއެްއކަލަްއެއްބަްސވުންްއޮންނަންޖެހެނީ.ްކައިވެނީަގއިްމުދާްބެހުމުގެްއުސޫލުތަކަށްް

ްދެްފަރާތުންްއެއްބަސްވާންޖެހެނީ...ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމުޙައްމަދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްގެްނގޮސްދެްއވުަމށް ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން މި

ްބަހުސްގަިއް ްކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު .`ް ް)ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް ރިޔާސަތަށް

ްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުގ2111/4ްެޝުކުރިއްާޔ ްބެހޭ ްޢާއިާލއާ

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިލުމުން ްމި ްދެން ްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިވި ްއަށް ްމީެގްމާއްދާ ްއެބަ، ްހައިރާންވޭ ށް

ްމުޒާހަރާތަުކަގިއްސަގްމަ ްގިނަެވ، ްއަންހެނުން ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ްމިއީ ްއަރާ. ްއެބަ ްހިތަށް ްައޅުަގނޑު ްކޮބައިާބއޭ ދަކީ

ް ްއިތުރަށް ްއަންެހނުން ްބައިވެރިވީމަ ްބޮލަށްްއަންހެނުން ްބައެްއގެ ްއަނެއްކާެވސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫން ްޓަކައި ހޯދުމަށް

ނުޑް އެރެންެވގެންްޖަހާފައިްއޮތްްހީލަތެއް،ްމަކަރެްއ،ްދަންމަޅިއެްއްބާވައޭްއަެނއްކާްމީ.ްެއއީްީކއްެވގެންްބާަވއޭ،ްއަުޅގަ

ް ްީކއްވެާބއޭ ްސުވާލަކީ ްނ31ްުއުފެދޭ ްތަރިކަމުދާ ްމީސްމީހުންގެ ްމައުމޫން ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަހަރު ްއަކީ ްބެހެއްޓީ.ްއޭނާ ބަހާ

ްގެ،ް ްެއއް ްނުބަހައި، ްަތރިކަމުދާ ްމީހުންގެ ްއިންނަަވއިގެން ްއޮފީހުގަިއ ްަރއީސް ްވެރިެޔއް، ްމަތީ ްއެންމެ ނޑިޔާުރގޭގެ ފަ

ްަދއްކަ ްމި ްވާހަކަ ްމުދަލުގެ ްކީއްވެާބއޭ.ްމިހާރު ްހެދީ ްަޖއްސާ،ްިމހެން ްރޫަޅއި ްޢާއިލާ ްއަެނއް ްޢާއިލާ ްގޭ،ްެއއް ނީްއަނެއް

ްވާހަކަދަްއކާއިުރް ްތިބެ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންަނަވއިލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ކީްއވެބާއޭ.

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްދަްއކަންޖެހޭްދުނިޔޭގެްމުދާްބެހުމަކީްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންއުޅޭްކަމެއްްނޫން.ްއެތައްްހާްސް

ްައއީް ްއަށް ްުދނިޔެ ްއިންސާނާ ްސަތޭަކްއަހަރުއްސުރެ، ްސާދަ ްނޫން. ްިމއަދަކު ްއައީކީ ްއިސްލާމްދީން ްބަހާ. ްމުދާ އްސުރެ

ްއިސްލާމްދީންް ްހަމައަށް ްޙަްއާވގެފާނުއްސުރެ،ްމަުޙޝަރާ ްއާދަމްގެފާާނއި ްކުރިން. ްއަހަރެއް ްހާސް ްއެަތއް ްނޫން. އަހަރަކު

ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްއެހެންނަމަެވސް ްހިސާބަށް. ްހިސާބާ ްެއ ްވަނީ ްރައީްސ.ްބާވައިެލއްވިަފއި ްޢިްއޒަތްތެރި އަީކ
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ް ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމީ ްބާވައިެލއްވީ.ްމިއަާދްހަމައަށް،ްމިއަދު ްޝަރީޢަތްތަކާ ްރަސޫލުންނާއި ވަނ2113ްްަނަބީންނާއި

އޭްބުނާއިރު،ްސުލައިމާނުގެާފނުްބައިތުލްމަޤްދިސްްޖިންނީންްއެްވާހަކަތަުކގައިްއެްބުނ2113ްްާއަހަރު.ްއެހެންނަމަވެސްް

ަވނަްއަހަރު.ްސުލައިމާނުގެފާނ2113ްްުވަނަްއަހަރު.ްޢީސާގެފާނުްފާޅުވިތ3113ްްާކުރިތާްއަޅުަގނޑުެމންްމީްގޮތަށްްބިނާ

ް ްހުރިހ3113ްްާފާޅުވިތާ ްލިެޔ، ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްފޮތްތަކާ ްރަސޫލުންނާއި ްނަބީންނާއި ްޒަމާނުއްސުރެ ްއެ ްއަހަރު. ވަނަ

ްހުރި ްމި ްތަރުތީބުކުރެވި، ްހުރިހާ ްމި ްއިސްލާމީ ްކޮށް، ްމިްކަމެއް ްއަނެއްކާެވސް ްހިތަށް؛ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްދިޔައިރު ހާ

ްއެަބް ްލިޔެފައި ްދުނިޔޭގައި ްފޮތްތައް ްބައިވަރު ްއެތައް ްހުރި. ްއެަބ ްލިޔެވިފައި ްކުަރން؛ްފޮތްތައް ްވެސް ްއޭރުަގއި ދައްކަނީ

ްކަން ްޚުޠުބާގައި ްވަދާޢުގެ ްޙައްޖަތުލް ްއޮތް. ްއެބަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްގޮތް ްބަހާނެ ްމުދާ ްއެަބްްހުރި. ްގޮތް ކުރާނެ

ްއަެނއްާކވެސްް ްޮއއްވާ ްެއއްޗެހި ްކަންތައްތަކާ ްމިހުރިހާ ްއޮްތ. ްއެބަ ްއަންގަވާަފއި ްނިކަމެތިނުކުރަން ްއަންހެނާ އޮތް.

އަޅުަގނޑުމެންްމުދާްބަހާްވާަހކަ.ްއިސްލާމްދީނުަގއިްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްހަމަެއކަނިްމާނަކުރަނީްބައެއްްފަހަރަށްްއަތްް

ނޑު ްކެ ްބޯ ނޑުމާއި ްގިނައިން.ްކެ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްޝަރީޢަތް ްއިސްާލމީ ްއެއީ ްރަޖަމުކުރުމަކީ މާއި

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްއެްއޗެއް ްލެވިފައިވާ ްޚިާލފަށް ްއަސްލުތަކާ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ އެހެންނަމަވެސް

ްނިކަމެތިން ްމުްއސަނދިން ްޚާއްސަކޮށް ްބެހުމަކީ، ްމުދާ ްޝަރީޢަތުގައި ްމުދަލަށްްއިސްލާމީ ްފޭރި، ްމުދާ ްޔަތީމުންގެ ގެ،

ްއެަބްތިބި.ްޤާސިމްް ްކެންިޑޑޭޓުން ްނުދަްއކާ ްޒަކާތް ްތިިބްވަރަށް ްއެބަ ްތެރޭ ނޑުމެްނގެ އަރަިއގަނެ،ްޒަކާްތްނުދީ،ްއަުޅގަ

ްއެްއވެްސް ްނަމަ، ްދޭ ްފައިސާ ްޒަކާތުގަިއ ްމިސްމީހުން ްމި ްތިބި. ްއެބަ ްކެންިޑޑޭޓުން ްނުދަްއކާ ްޒަކާތް ްފަދަ އިބްރާހީމް

ްނަގަންޖެހޭނެ.ްމުދަ ްޒަކާން ްއަތުން ްމީހުންގެ ްއުޅޭ ްނުދީ ްވެސް.ްޒަކާތް ްބަަޔކަށް ްއެއްވެސް ްނުާވނެ ްވެސް ްދައްޗެއް ލަކަށް

ްިވއްކާް ްހަރުމުދަލާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްމިހާރު ްރާއްޭޖގައި ްނެގެންޖެހޭނެ. ޓެކްސް

ް ްތަން. ްިވއްަކއިލާ ްއެްއޗިހި ްއެއަރޕޯޓާ ްއަތުން.ްތަން. ްބްރަދަރސް ްޗަމްޕާ ްއަތުން. ްޗަމްޕާ ްނެގުނީ ްަފއިސާ ްއަށް ރިބާ

ް ްއޮތް ްފޮނުވިއިރުަގއި ްފަހަރު ްމިދިޔަ ްއަށ411ްްްމިފަހަރު؛ްބަޖެޓް ްއޭނަ ްބަދަުލގައި ްަފއިސާ.ްއޭގެ ްގިނަ ްވުރެ ިމލިއަނަށް

ްެއއަރޕޯޓް. ްހަރުމުދާ. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވިއްކާލަނީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްނުދެވުނީމަ ްކޮށްފަިއްްފައިސާ ްކަމެްއ ްހުރިހާ އެ

ްވޯޓުންނޭް ްއަހަރުމެންގެ ްބުނީމާ، ްއިންތިޚާބުކުރާނަމޭ ްމީހަކު ްރައްޔިތުން ްައންނަން ްވެރިކަމަށް އަނެއްާކވެސް

ްވަޙީދުް ްއެހެރީ ްއަހަރެން ްހޮވާނީ. ްމީހަކު ްއަހަންނޭ ްއިންތިޚާބުކޮށްގެްނނުވާނޭ. ްނޫނޭ ްނޫނޭ، ްބުނީމަ، އިންތިޚާބުކުރާނީ

ްނު ްކަލޭމެން ްހޮވާފައޭ. ްަޢބަދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫން ްމިއީ ްހޮވިއްޔޭ. ްއަހަރެްނ ްވަޙީދު ްވޯޓްލާކަެށއް. އަހަުރގ31ްްެޖެހޭނޭ

ްބެހޭް ްބެހުމާ ްމައުމޫން؛ްމުދާ ްރައީްސ،ްމާފުކުރުއްވާތި!ްައޅުަގނޑު ްއެްއޗެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްއައިސްަފއި ވިސްނުމުން

ްވަރަށް ްެވސް ްވާހަކަދަްއކަން ްބިލަށް ްމި ްބިލަކީ. ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްްބިލު ްތަފާތުވީމަ، ްަޑއިމެންޝަން ްމީެގ އުނދަޫގވޭ

ްގެންނަންް ްކަންތައް ްމަލްޓި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫން ްމީގެތެޭރަގިއ ްއެއްެޗއް. ްމަލްޓިަޑއިމެންޝަން ްމިއީ ރައީސް.

ްމި ްހުށަހެޅީމާ.ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްމީތި ްމަޚްލޫފު ްގަނޭ ްވެސް ްލަދު ނޑު ްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްއަންހެނަކަްށްއަޅުަގނޑުމެން އީ

ްވެްސް ްއަންހެނާ ްތެރޭަގއި ްދެމަފިރިންގެ ްދެމަފިރިން. ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްިފރިހެނާއާ، ްއާއި ްއަންހެނާ ހެޔޮއެދޭ.
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މުއްސަނދިވެދާނެ،ްފިރިހެނާްވެސްްމުއްސަނދިވެދާނެ.ްއެހެންމަވެސްްމުދާްބަހާއިރުގައިްމުދާްމިްފެންނަނީްކުންފުންޏެއްް

ްއިބް ްޤާސިމް ްނުވަތަ ްގޮތަށް، 4ްްރާހީމުގެ ްމާދަމާ ްބަހާލަންޖެހުނީ. ްމެދުގައި 4ްއަނބިންގެ ްވެއްޖެްއާޔް، ނޑުމެން އަޅުގަ

ލޭޑީންގެްމުދ4ްްާލޭޑީންގެ،ްފަސްޓ4ްްްފަސްޓްްލޭޑީ.ްފަސްޓްްލޭޑީ؛ްވެރިކަމަށްްޤާސިމްްހޮވިގެންްފަސްޓްްލޭޑީގެްމުދާް

ްއަނެއް ްކަންަތއްަގނަޑަކށް ްބޮޑު ްމިއީ ްބަހަންޖެހިދާނެ.ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ ްބަހަންޖެހިއްޖެއްޔާ.4ްްކާ.ްފަސްޓް ްމުދާ ލޭީޑންގެ

ްއިސްލާމީް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝަރީއަތުަގއި ްއިސްލާމީ ްމީގައި ދެން

ނޑުމެ ންނަށްްޝަރީއަތުަގއިްއެބަްއޮތްްވަރަްށްސާފުކޮށްްމިކަންްކުރާނެްގޮތް.ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތަށްްރުޖޫޢަވާންވީ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްބުނެދާނެ. ްފަހަރަށް ްބައެއް ްބުނެވިދާނެ. ްވެސް ްތަފާތުކުރަނީއޭ ްފިރިހެނުންނާ އަންހެނުންނާއި

ްހަލާލު،ް ްފަށުވި ްއަންހެނުންނަށް ްހަލާލު، ްރަން ްއަްނހެނުންނަށް ްދައްކަނީ. ްމި ްމިސާލެއް ްހަލާލު. ްފަށުވި އަންހެނުންނަށް

ްއަޅުަގނ ްކީްއވެެގންތޯ ްސިލްކު. ްހަލާލުނުވާންވީ.ްފަށުތްވަކީ ްރަން ްކީއްވެޯތއޭ ްއަށް ްފިރިހެނާ ްނުބުނަނީ ޑުމެން

ްއިސްލާމްދީނަކީ،ް ްހަމައެކަނި ްނިޒާމެއް. ްއިޤްތިޞާދީ ްތެރެިއން، ްނިޒާމެްއގެ ްއެއީ ްނުބުނެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ް ްއިޤްިތޞާދީ ްތެރޭަގއި؛ ްނިޒާމެއްެގ ްޮބޑު ްއެތައް ްސިއްރުތަެކއް ްއެތަްއ ްޭއގެތެރޭަގއި ްތެރޭަގއި،ްހަމައެކަނި ނިޒާމެްއގެ

ްސޯޝަްލް ްނައްތައިލާފައި ްެއްއިޗހި ްޝާކިންއާ ްލޯނު ްމި ްދަތުރުކުރަމުންދާ ްތެެރއަށް ްނިާޒމެއްގެ ްއެ ްދުނިޔެ ްމުޅި މިހާރު

ްވަޒީުރް ްބޮޑު ްއިނިގރޭސިވިލާތުގެ ްދެކުނިން ްއަޅުަގނޑު ްރޭަގއި ްބޭންކު. ްއިސްލާމިކް ްހެދީ ްެއްއޗިހި ވިޔަފާރިތަކާ

ށްްއިސްލާމިކުްަފއިނޭންސްްލޯނުްތިމަންނަމެންްދޭންްގަސްތުކުރިްޚަބަރެއް.ްުޓވީޓެްއ.ްިމީއްތިމަންނަމެންްސްޓޫޑެންޓުންނަ

ްދުނިޔެ....

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ްާއދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުއ2111/4ްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ވުމަްށްމި

ްމެދުގަިއް ްމިއާ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްމި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ،ްޕީ.ޕީ.އެްމެގް އަޅުަގނޑުމެންްރަނގަޅުްނިޔަެތއްަގއިްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭްއިްޞލާޙެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްެކނިޑޑޭޓުެގްރަނިން ްވެްސްމިްރިޔާސީ ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ްޑރ.ްޖަމީލުެގްކެމްޕޭނުެގްދުވަސްތަުކަގއި މޭޓް

ވާހަކަްއޮތީްެއކިްފޯރަމްތަުކގަިއްދައްކާފަ.ްއާދެ،ްިމއީްވަކިްެކމްޕޭންްދުވަސްވަެރއްަގއިްމީހަުކްދައްކާްވާހަަކއަކަށްްވާީތވެް

ްނޫ ްވެސް ްސަބަބެއް ްދެކޮުޅހަދަންޖެހޭ ްމިކަމާ ްޙަޤީޤަތަކީްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ން.

ްޚިލާފުނުާވް ްައސްލުތަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެހެްނވީމާ، ްެއނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއޮްތ ްމިކަން އިސްލާމްދީނުގަިއ

ް ްހަދަންޖެހެނީ ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދޭއިރުަގއި ްޤާނޫނު ްތަނުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމަތިން ޙައްޤުތައްްގޮތުގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްޙައްެޤއް ްއެ ްޙައްޤެއް، ްލިބެންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްއެްއވެްސ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް.

ްލިޔަންޖެހޭް ްޤާނޫނެއްަގއި ްވާަހކަ ްއެ ްެއއީ ްަކށަވަރުެވގެންދޭ. ްޙައްޤު ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ނޑައަަޅއިފި ްކަ ޤާނޫނެއްގައި
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ްޤަބޫލުކުް ނޑު ްމިއަުދްސަބަބަކީ.ްއަުޅގަ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްމިގޮތަށް ްއުޅެނީ.ްމިކަން ްމި ްކުރަން ްއެކަން ރާްގޮތުގައި

ް ްމިއަދ65ްްުއުމުރުން ްޚިދުމަތް ްއެ ްޭއގެން؛ ްމަންފާކުރަނީ، ްޭއގެން ްއެއީ ްލިބޭ. ްއެބަ ްއެލަވަންްސ ްމީހުްނނަށް އަހަރުގެ

އެންމެންނަށްްވެސްްހަމަހަމަކޮށްްއެކަންްލިބޭ.ްއެް؟ްއަހަރުވެފައިްތިބިްމީހުންގެްތެރެއިންްކޮންްބޭފުޅަކަށްތ65ްޯނުލިބެނީް

ް ްއޮތް ނަޑއަޅާފަިއ ްައޅުަގނޑުމެްނ2311ްްކަ ްބަލައިގަެނ، ްއިޞްލާުޙ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލިބެމުންދަނީ. ްމިހާރު ރުފިޔާ

ްވެ ްއުސޫެލއް ްކުރަންވާނެ ްމިކަން ްބެހުމުގައި ްމުދާ ްހުންނަ ްހޯދާފައި ްތިބެ ްގޮތުަގއި ްފިރިންގެ ްއަދި ްސްއަންހެނުންނަށް

ނޑަެއޅިފައިްއެބަްޮއތް.ްމީގެް ވަނަްމާއްދާްައށްްގެންނަްއިޞްލާޙުގައިްބުެނފައިްއެބަްއޮވޭްމިކަންްކުރާީނ35ްްމީގައިްކަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްބަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް ްއުސޫލުން. ްއެ ްގެްނދަނީ ްކުރަމުން ްމިކަން ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްކޯޓުންނޭ. ޝަރުޢީ

ނޑުެމންނަށްްމިކަންްލިޔެވިދާނޭ.ްއާދެ،ްމިކަންްލިޔާއިރުގައިްމިްމެންބަރުންްވިދާޅުވިްމިކަންްކުރާނެްތަފު ސީލެއް،ްއަޅުގަ

ްބޭބޭފުޅުންގެް ްފަންނީ ްކަމުގެ ްމި ްޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިަކން ްބޮޑަށް ްވުރެ ްމެންބަރަކަށް ްހުށަހަޅާ ްބިލެއް މަޖިލީހަށް

ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކުރަންޖެހެނީ. ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތިން ްއިތުރަށްްްމަޝްވަރާގެ ދިާރސާކުރަމުންދާއިރުަގއި

ބޭނުންވާްމަޢުލޫމާތުގެްއަލީގަިއްއިތުރަށްްމިްއިޞްލާޙުްފުރިހަމަކުރުމަކީްމިްމަޖިލީހަށްްކުރެވޭނެްކަމެއް.ްއަދިްމިހާތަނަށްް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްތާއީދުކުރަން. ްއަުޅަގނުޑ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއެހެންކަމުްނ ްމީ. ްއުސޫލު ްއަްނނަ ްވެސް ްކުރަމުން މިކަން

ްއަހަރުްތާ ްމި ނޑިޑޭުޓ؛ ްކެ ްރިާޔސީ ްހަމަ ްދައްާކއިރުަގއި ްމިގޮތަްށ ްވާހަކަ ްމި ްެއހެންމެ ްހަމަ ްއާދެ، އީދުކުރަން.

ްވެރިކަެމއްަގއިް ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްެކނޑިޑޭޓް ްރިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްުޖމުހޫރީ ްއޮތް، ކުރިމަތިލައްވާަފއި

ްފޯރުކޮށްދެއްް ްޙައްޤުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޮތް.ްއަންހެނުންނަށް ްއެބަ ްމެނިފެސްޓޯގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކަމަށް ާވނެ

ޚާއްޞަކޮށްްދަރިފުުޅްގަރުަބަގންނަްހިސާބުންްފެށިގެންްގޮްސްވިހެއުމާްހަމައަްށްދާއިމީްއެަލވަންސެްއްލިބޭނެްކަމަށްްއެބަް

ނުޑްއަންހެނުންނަށްްކޮންމެްއަހަރަކުްދައުލަތުެގްބަޖެޓުަގއިް އަންްރުފިޔާްހިމަނުއްވާެންމިލ51ްިއޮތް.ްހަމަްއެހެންމެ،ްމާބަ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްކުރިން ްެވއްުޓމުގެ ްހުރި.ްމީގެކުރީަގއި ްއެބަ ްވެސް ްމެނިފެސްޓޯގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތް.ްއަދި ްއެބަ ކަމަށް

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންަތްއތައް. ްރަނގަޅު ްއޮތް ްއެބަ ްވެސް ްމެނިފެސްޓޯގައި ްއޮތް ްކުރީަގއި ްލިބުމުގެ ވެރިކަން

ްއޭރުް ްތަންފީޛުކުރާނީްކަންތައްތައް ްެއކަން ްތަންފީޛުނުކުެރވެއޭ. ްކަންތައްތައް ްެއ ްއައީ ްދައްކަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްއަްށް ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވި، ްވާހަކަދަްއކަމުން ްތަނެއްަގއި ްނަީޝދު ްވެސް ްރެެއއްަގއި ްކުރީ ްކަންނޭނގެ، ްރޭ ކިހިނެއްތޯ؟

ްއެ ްގޯްސވީ. ްމި ްލީމައޭ ްމީހުންނެ. ްގާްތ ްމާ ްލެއްވުނީ ނޑުމެންްތަންތަނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަްނ ްއެއީ. ްޙަޤީޤަެތއް ހެންވީމާ،

ްއެް ްދެން ްސަބަބުން ްކުރަްއާވްގޮތުގެ ްކަންތައްތައް ްބޭފުޅުން ްލީމަ،ްއެ ްތެރެއަށް ްކަންކަމުގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްގާތްމީހުން

ްމުސްތަޤުބަލުަގއި ްމިއީ ްދާންޖެހޭނީ. ްހާލަތަށް ްނުހުރެވޭ ްމަޤާމުގަިއ ްެއ ްއަށް ްމީހާ ްއިންތިޚާބުކުރި ވެްސްްމީހާ

ްދިނުމުގަިއް ްޢައްޔަންކުރުުމގަިއ،ްވަޒީފާދިނުުމގަިއ،ްަވޒީރުކަން ްމީހުން ްތަންތަނަށް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްކަށަވަުރުކރުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނުތައްްމިް މިއީްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްަޙއްުޤތައްްއަުޅގަ

ްހަދާއިރުގަ ްކަންކަްންމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުތަކުން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްވިސްނަން. ްފުންކޮށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން އި
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ްޙައްޤުތައްް ްހުރި ްލިބިފައި ްބާބުން ްމިނިވަންކަުމގެ ްޙައްޤުަތކާއި ްއަާސސީ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްކުރަނީ ްމި ތަފްސީލު

ަގނޑުމެންްހީކުަރނީްޤާނޫނެއްްހަދައިފިްކަމަްށްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތަފްސީލުުކރަނީ.ްއާދެ،ްޤާނޫނެްއަގއިްމިްލިޔަނީ،ްައޅު

ްލިބޭނޭ.ް ްޙައްޤު ްލިބެންޖެހޭ ްޤާނޫނަކުްނ ްއެ ްއެކަމުގެ ްަވުގތަށް ްަވގުތުން ްސަރުކާރަކުން ްއޮންަނ ްއިެރއްަގއި ްއެ ވަންޏާ

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްެއހެންނޫންތޯ! ްވެސް. ްވަީނކީ ްކަންތައްތަްއ ްއެހެނެއްނޫން ްމިްއެހެންނަމަވެސް ނެ.

ްލިބިފައިނުވަނީ.ް ްޙައްޤު ްލިބެންޖެހޭ ްޤާނޫނުން ްއެ ްވެސް ްއަިއއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްޤާނޫނުތޯ ްކިތައް ްހެދި ތަނުން

ްމިއަދުް ްމީހުންނަށްތޯ ްއޮތް.ްއެކަަމުކްކިތައް ްއެބަ ްވާހަކަ ްޙައްޤުތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭ ްކުދިންނަށް ްހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްނި ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިބެނީ؟ ްޙައްޤު ްދިޔަމިނގިީލަގިއްއެ ްދާއިރާަގއި ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔަމިނގިީލގަިއ، ސްބަތްވާ

ްަޙއްުޤްފޯރުކޮށްނުދޭ.ްކީްއވެގެންތޯ؟ް ްއެ ްމީހުންނަށް ްހުރި،ްއެ ްއެަބްތިބިތޯްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމިއަދު ްަރއްޔިތުން ކިތައް

ްނުކުޅެދުންތެރި ްއިނގޭތޯ ްޯނވޭ ްޤާނޫނުގައެއް ްމި ްސެޓްފިކެެޓއް؛ ްޚިދުމަތްދިނުމުގައިްޑޮކްޓަރު ްކުދިންނަށް ްހުންނަ ކަން

 ޑޮކްޓަރުންގެްސެޓްފިކެޓެއްްހޯަދންޖެހޭްވާހަކައެއް.ްއެހެންނަމަެވސްްއުނދަގޫކުރުމަށްްޓަަކއިްިމކަންްކުރަނީ...ް

ް

ްމްްވާހަކަދެއްކެވުން:ހީމަދުްރަޝީދުްއިބްރާއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ްއާދެް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ `ް ްހަދަމުންދަނީް، ްަގވާއިދުތަާކ ްޤާނޫނުތަާކިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއް؛ް ްކޮންމެ ްެގއްލުންހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްހޯދައިދިނުމަށް. ްކަމެއް ްކޮންމެ ްފަސޭހަވާެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމީހުން ްތެރެއަްށ ްއެކަންކަުމގެ ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ްމަނާކުރާ ްފަރާތުން ްނުވަދީނުގެ ްމީހުންްސަމާލުކަންނުދީ ތަ

ްބާރުއިއަޅަ ްއެަކމަށް ްސަބަބުން ްކޮށްނުލުުމގެ ްކަންތައްތައް ްގޮތުން ްފައިދާހުރިް،އެޅުމުގެ ްހަދަނީ ްގަާވއިދުތައް ް،ޤާނޫނާއި

ްކު ްކަމެއް ްޝަްއކެމަންފާހުރި ްއެްއވެސް ްޮގތުން. خيركى ްވޭދީޘްފުޅުކުރައްވާަފއިްޙަްްمهللا عليه وسل   لسورނެްތްއްރުމުގެ

ްއެންތިބައިމީހުން خيركى ألههه ްެތރެއިން ްހެޔޮްގެ ްއަބިދަރިންނަށް ްނުވަތަ ްއަބިންނަށް ްތިބައިމީހުންގެ ްމީަހކީ ްރަނގަޅު ްމެ

ْعر   َوَعبِشر  ،ްލާްވެސްްވަީޙކުރަްއވާފަިއވޭތަޢާهللاްމީހާއޭ.ްހަމައެފަދައިންް ًَ ٍَّ بِبْن ٍَّ فََعَسٰى أٌَ تَْكرَ  فَإٌِ َكرِ  ۚ   وفِ  وه  وه   ً ه وا  ْهت 

ه   ތިޔަްބައިމީހުންްއެކަނބަލުންނަށް،ްޔަޢުނީްއަނބިންނަށްްހެޔޮކޮށްހިތާށޭ.ްފަހަރުގައިްއެްްا ا َكثِيرً  فِيِه َخْيرً َشْيئًب َويَْجَعَم انهَـّ

ްދިާމވިކަމުަގިއް ްކަމެއް ްފަދަ ްނުރުހުންާވ ްުނވަތަ ްޒާތުގެ ްފޫހިވާ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ، ްަބއިމީހުން ްތިޔަ ްފަރާތުން ބައިމީހުންގެ

ްފަދަް ްނުރުހޭ ްތިބައިމީހުން ްްވިޔަްސ،ްއެއީ ްފަހަރުގައި ްނަހަދާށޭ. ްއެ ްކަމަކަށް ްބޮޑު ްމާ ްނުވަތަ ްތިޔަްهللاްކަމަކަށް ތަޢާލާ

ްލައްަވއިފާނޭ.ް ްކިބައިަގއި ްކަނބަލުން ްއެ ްކަންތައްތަކެއް ްހެޮޔ ްރަނގަޅު ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްފައިދާހުރި، ބައިމީހުންނަށް

ްގޭ ްމީހުން ްއެ ްބައެއް. ްފައިދާހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެއީއ ްޝަްއކެއްނެތް. ްނަމަްއެްއވެސް ްމަސައްކަތްނުކުރާ ގައި

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްނުކުރެވޭނެ. ްމަސައްކަތެްއ ްބޭރުގައި ްރަށުން ްއާއި ްރަށުގަ ްނިކުމެގެން ްއިްނ ްގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަންހެނަކަށްް ްގޮތުން ްއިންސާނީ ްޙައްޤާއި ްލިބެންވާ ްފިރިހެނުންނަށް ްގޮތުން ްއިންާސނިއްޔަތުގެ ްޙައްޤުަތއް ލިބިގެންވާ

ްޙައްޤު ްމައްޗަށްްްލިބިގެންވާ ްމީހުންގެ ްއެ ްކަންތައްތަކުަގއި ްކަހަލަ ްބައެއް ްކަހަލަ ްއެހެން ްހަމަހަމަވޭ. އިސްލާމްީދނުގައި
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ްހިތަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުންނަށް ްއެ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްމީހުންގެ ްއެ ްެއއީ ްވަނީ ްބާރުދެއްވާަފއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހެޔޮެވގެންވާ ްވަރަށް ްެއީއ ްބޮޑުކަމުން. ްއަީކްްއޯގާތެިރކަން ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްމި ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ަބއެއް.

ްޚިދުމަތްތައްް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްގޮުތން ްއިންސާިނއްޔަުތގެ ްނުވަތަ ްއަނބިންނާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދީނުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިނުމު ްޙައްޤުތައް ްވާޖިބުތައް،ްދޭންޖެހޭ ްކަންތައްތަްއ،ްއަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ްކުރަންޖެހޭ ްއެއްވަރަށްްނުވަތަ ްއެންމެންނަށް ގައި

ްއެްއވަރަކަށްް ްއެންމެނަކަށް ްެދން ްދެވެނީ. ްއަނިާޔވެރިެވގެން ްނުވަތަ ްއިހުމާލުކޮށްލައި ްސަބަުބން ްނޭނގުމުގެ ކަންކަން

ްގޮތުން،ްއަދިް ްއޮންނަ ްާއދަކާދަ ްއިންސާނުންގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިނގައިދާނެ.ްެއއީ ްފުރުޞަުތްނޯވެ ކަންކަންްއެނގުމުގެ

ްކުރުަމކީްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަންތައްަތއް ްޯއގާެތރިކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ްެވދާނެ. ްގޮތުން ްހުންނަ ްަކންތައްތައް ްތެރޭަގއި ގެ

ކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްކުރެވިާދނެްކަމެއް.ްއެހެންކަމުންްމިްބިލަށްްއަޅުަގނޑުްއިތުރަށްްމާްގިނަްވާހަކަނުދަްއކަިއ،ްމިއީް

ނުޑްދެކެމޭ.ްއަޅުް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަެމއް ްކަމުަގއިްރަނގަޅު ްޕާޓީއަކުން ްވިަޔސް،ްއަިދްއެހެން ްޕާޓީންކަމުގައި ނޑުމެން ގަ

ްދެކޮޅުހަދާނީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޢުރީފުކުރާނަމޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްއެ ްކޮށްފިއްޔާ ްކަމެއް ްރަނގަޅު ވިޔަސް

ްގެއްލުންހުރި،ްޤައުމަ ްދީނަށް ނޑުމެންގެ ްކަމަކަށް،ްއަޅުގަ ްކޮންމެ ްގެއްލުންުހރި ްކުރާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެއްލުންހުރި ށް

ްއެަބް ނޑުމެން ްވިޔަްސްއަުޅގަ ްކުިރކަމުަގއި ްވިަޔސް،ްދުރުމީހަކު ްކުިރކަމުަގއި ްގާތްމީހަކު ްކިތަންމެ ްއެއީ ްކަމަކަށް ކޮންމެ

ްޕާޓީންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ްކުރަން. ްވެސް ްާތއީދު ްެވއްޖެއްޔާ ްކަމަކަށް ްރަނގަޅު ްހަދަން. ްދެކޮޅުވެސް ޖެހޭ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއެްވާަހކަްދަންނަވަމުންްނިންމައިލާނަން.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްހުށަހަޅާފައިްމިް ްއޮތްްބިލަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްަކނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިނަށް.ްެއއަށްފަހުް މިހާރުްއަޅުގަ

ްޞަުތއަރުވާނީްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.އަޅުަގނޑުްފުރު

ް

ނޑިތީމުްދާއި ްއިންްވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސަކަ

ްއާދެ،ްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތްްބިލުްމިއީްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްސަބަބަކީްޢާއިލާްއަކީްދުޅަެހޔޮް

މުޖުތަމަޢެއްގެްބިންގާ.ްޢާއިލާާއްބެހޭްޤާނޫނެއްްމިހާރުްމިްއޮތްވަރަށްވުރެްތަފްސީލު،ްއެްޤާނޫނުގައިްަކއިވެީނގެްޢަޤުދުެގް

ްެއް ްބަޔާންވެ، ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޙައްޤުަތއް ްފިރިހެނުންގެ ްއަންހެނުންނާއި ްތިބޭ ްަބިއވެރިެވގެން ްތިބޭ ްހިމެނިގެން ތެރޭގައި

ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ްއެނިގ،ްްމީހުންގެ ްޢާއްމުކޮށް ްެއކަންކަން ނޑަެއޅި،ްއަދި ްކަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޒިންމާތައް ްމީހުންގެ އެ

ްޢާއިާލގެް ްެއއީ ްގޮތްވުމަކީ ްއަދާކުެރޭވ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމަްސއޫލިްއޔަުތތައް ްވާޖިބުތަކާއި ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްކަންކަުމގައި އެ

ްކަެމއް. ްއިތުުރެވގެންދާނެ ްުދޅަހެޔޮކަން ްޢާއިލާގެ ްއޮްތްްހަރުދަނާކަން، ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްވިސްަނއިލާއިުރގަިއ މިގޮތަށް

ްޖެޭހް ްއެބަ ނޑައެޅެން ްކަ ްޮބޑަށް ްތަްނކޮޅެއް ްވަރަށްވުރެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްުއސޫލު ްމައިަގނޑު ްހިމެނޭ އިޞްލާޙުަގއި
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ންްނޫންްޤާނޫނުގަ.ްކަިއވެންޏެއްްނިމުަމކަށްްއަންނަްހިސާބަކުންްނުވަަތްކަިއވެންޏެއްްރޫިޅގެންދާްހިާސބުން؛ްއެްހިސާބަކު

ްޤާނޫނުް ްގޮތަށް ްައހުލުވެރިެވވޭ ްމައްޗަށް ްހަމަތަކުގެ ްޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ްކަމުގައި ްމި ްއުސޫލުތަާކިއ ްއޮންނަ މިކަން

ްވިދާޅުިވް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްކުރިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއޮންނަންވަީނކީ. ބައްޓަންވެފަިއ

ްއެއް ްސަބަބުްނ ްކައިވެީނގެ ްކޮންކޮްންފަދައިން ްވެގެންދަނީ ްމުދަލަކަށް ްކަިއވެނީގެ ްނުވަތަ ްވެގެްނދާ ްމުދަލަކަށް މެދު

ްމީހުންް ްތިބި ްބައިވެިރެވގެން ްކަިއވެނީަގއި ްއެ ްބެހެން؛ ްޭއގެތެރެއިން ްރޫޅިެގންދާއިރުގައި ްކަިއވެނި މުދަލެއްތޯ.

ްއަންހެނުން ްަބއިވެިރވެގެންތިބޭ ްކަިއވެނިތަުކގައި ްއެ ްފިރިހެނުން، ްބެހެވިގެންދަނީްއަންހެނުންނަށާއި ްފިރިހެނުންނަށް ނަށާއި

ްޒަމާނުގެް ްމި ްމިއީ ްއާދެ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިމެނެން ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއުސޫލުތައް ްބަޔާންވާ ނަޑއެޅި، ްކަ ްމުދާތަކެއްތޯ ކޮން

ނޑުމެންްކަިއވެނީގެްޤާނޫުނގެްތެރެއަށްްނުވަތަްޢާއިލާާއްބެހޭްޤާނޫނުެގްތެރެއަށްްގެންނަްނވާނީްއަިދް ވިސްނުންތައްްއަުޅގަ

ނޑައެޅިަފިއވާް ްކަ ްއިސްާލމްދީނުގައި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެްއޮގތްވާ ްއުސޫލުތަކާ ްއިސްލާމީ ްެވސް ްއޮންނާނީ ގެނެވެން

ްމުދަލުެގް ްބައިވެިރެވވޭ ްމީހުންނަށް ްދެ ްތިޭބ ްކަިއވެންޏެްއގައި ްތެރޭަގއި ްމުދަލުެގ ްއާދެ، ްތެެރއިން. ނޑުތަުކގެ މިންގަ

ް ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްޕްރޮޕަީޓެގ ްކޮމިޔުނިޓީ ްއެީއްތެރޭގައި ްހުރޭ. ްމުދާ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވ ްސިސްޓަމުތަކުަގއި ްލީަގލް ގިނަ

ްކާރާިއް ްގެދޮާރއި ްހޯދާ ްއަދި ްފައިާސއާ ްލިބޭ ްގޮތުން ްާއމުދަނީގެ ްތެރޭަގއި ްމުއްދަުތގެ ްމުއްދަތު،ްއުޅޭ ްތިބޭ ކަިއވެނިެވގެން

ްކޮމިޔުނި ްދެންނެވިހެން ްމި ްެއީއ ްހުރޭ. ްމުދާތަެކއް ްބާވަތުގެ ްމި ްފަރާތްްފަރުނީޗަރާ،ްމިހެންގޮސް ްދެ ްނުވަތަ ްޕްރޮޕަޓީ ޓީ

ްޕްރޮޕަޓީގެް ްޕްރައިވެޓް ްހުރޭ ްއެަބ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްބެލޭ. ްގޮތުަގއި ްމުދަލުގެ ްހިއްސާވާ ްއަށް ހަމަހަމަ

ްބައިވެިރވެފަިއް ްމިހާރު ްބަިއވެރިޔާ،ްަކިއެވނީގައި ްއެަކއިވެީނގެ ްކުީރަގއި ްަކއިވެިނވުމުގެ ްމުދާްވެސް.ްއެއީ ްބެލެވޭ ގޮތުަގއި

ްއެއީް ްބެލެވެނީ ްމުދާ ްހުންނަ ްހޯދާފައި ްބޭނުންކޮށްގެން ްފަންްޑސް ްއަމިއްލަ ްމީހެއްގެ ްއެ ްއެކަުކ ްކުރެ ްމީހުން ްދެ ތިބި

ްތިބޭް ްަކިއވެނީަގއި ްވެސް ްތެޭރަގއި ްމުއްދަތުގެ ްތިބޭ ްެތރޭގައި ްކައިވެީނގެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްގޮުތގަ. ްޕްރޮޕަީޓގެ ޕްރައިވެޓް

ގެްގޮުތަގއިްލިބޭްއެއްެޗްއސާްއަދިްވާރުތަްއިންްލިބޭްއެއްެޗއްސާ،ްއަދިްމިްނޫނަސްްމުއްދަތުގެްތެރޭގައިްވެސްްހަދިޔާެއއް

ްހުންނަް ްހޯދިފައި ްޤަބޫލުވެގެން ްފަރާތުން ްދެ ްއޮތުމާ، ްަކނަޑއެިޅފައި ްކަމުގައި ްމުދާ ްމީހެއްގެ ްއެ ްއެއީ ްއަދި އެެކއްގެ

ްއެްމުދަލާ،ްމިްބާވަތުގެްމުދާތައްްބެލެވެނީްއެއީްޕްަރއިވެޓްްޕްޮރޕަޓީގެްގޮުތގަ .ްއެހެންވީާމ،ްަކއިވެނިްރޫިޅގެންދާއިުރގައި

ްއޮތުމަކުްން ްއޮންނަ ްދޫކޮްށލެވިފައި ްގޮތަކަްށ ްބަޔާންކޮށްލެވޭ ްބަހަކުން ްޢާއްމު ްމިކަހަލަ ްތިބިއިުރ ްތެޭރަގއި ކަިއވެނީގެ

ްގެންވިދާ ްހަމައަށް ްހަމަޖެހުމަކާ ްމައްސަލަ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބުނެފައި ްމުދަލޭ ްހޯދާ ްތެޭރަގއި ްކަމަކަށްްކަިއވެނީގެ ނެ

ްކަިއވެންޏާް ްބައި ްގޮުތގެ ްހިނގާނެ ްިމކަންތައް ްތަފްސީލުތަކުގައި ްމި ްމީގެ ްފެންނަނީ ްނުފެނޭ.ްއަުޅަގނޑަށް އަޅުަގނަޑކަށް

ްފަހުގަިއް ްޭއގެ ްއެނގިގެން ްގޮތްތަްއ ްހިނގާނެ ްއެކަން ްއިތުރުކުރެވިެގން ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ްރޫޅިގެން ްކަިއވެނި ްނިންމޭނީ.ްކަމަށް ްގޮތްތަކެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްގޮތާ ްވާނެ ްކަންކަމަށް ްމި ދާިއރުގައި

ް ްކޮންސެޕްޓުތަކެއް ްބީރައްެޓހި ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްގެނެވެނީްއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ ްމި އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ްވަ ްއެއީ ްއަންގަިއނުދެވި، ްކީއްކަން ްވަނީ ްމި ްގޮތެއްގަ. ްނޭނގޭ ްބޮުޑްމީހުންނަށް ްވަރަށް ްއޮޅުންތަކަކަްށ، ްބޮޑު ރަށް
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ްމުޖުތަމަޢުގައިް ްހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްފަދައިން ްތަރުޖަމާކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއަދި ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް

ްތެެރއަ ްއުސޫލުތަކުގެ ްއިްސލާމީ ްމަތިން ްގޮެތއްގެ ްނުވާނެ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްަކމެއް. ްލިބިގެންހިނގައިދާނެ ްށްޖާގަ

ްތެރެއަށްް ްޤާނޫުނގެ ްޢާއިލާގެ ްގޮެތްއގަިއ ްފަދަ ްއެނގޭ ްކިހިނެްއކަން ްވަނީ ްމި ނޑުމެްނެގްމީހުންނަށް ފައްތަިއގެން،ްއަުޅގަ

މިްބައިތައްްއިތުރުކޮްށގެން،ްމިްކަމައިގެންްކުިރއަށްްދެވޭނެްގޮތެްއގެްމަތިންްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭްކަމަށްް

ްއެހެން ްފެންނަނީ. ްކަމުނުދާްއަޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙެކޭ، ްގޯސް ްމާ ްމިއީ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ވީމާ،

ްކަމެއް.ް ްބޭނުންތެރި ްމިއީ ްީހވަީނ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުފެނޭ. ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްއޮތް ްޖާަގ ްދަންނަާވކަށް އިޞްލާޙެކޭ

ްއުސޫލާއި ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްތައް ްބޭނުންތެރި ްމިކަހަލަ ްތަޢާރަފުކުރެވިގެންްްއެހެންނަމަވެސް ްމަތިން ހަމަތަކުގެ

ނޑުމެންނަށްްލިބޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްވައްަސލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު ްަވބަރަކާތުހޫ.ްهللاްމީގެްފައިދާްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްއުތުްމައްޗަންޮގޅީ

ނޑުެގްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެ ރިްރައީްސ،ްަކއިވެީނގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެްއްހުށަހެޅުއްވަނީްއަުޅގަ

އަޚް،ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު،ްއަންހެންްބޭފުޅުންނަށްްރަނގަޅުްކަންތައްތަެކއްްއެއިންްވާެން

ް ްފެނިގެންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްކުރިން ްމީގެ ްވިދާޅުވެ.ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޤާނޫނަކަށްްކަމަށް ްވެސް ްބިލެއް ްއަނިާޔގެ ގެވެށި

ްކުރަްއވާނެް ްއެީކްކަން ްެހޮޔކަމާ ްހިތް ްވަރަށް ްވާހަކަތަްއްދެއްެކިވއިރު،ްއަންެހންވެރިންނަށް ްހައްަދވަިއްޭއގެ ްބޭފުޅުން އެ

ްވެސްް ްފަހުމީ ްސަރވިސް ްސިވިްލ ްބޭފުޅުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެކަމަުކ ްވިދާޅުވަމުން. ކަމަށް

ްރާއްޖޭގެްރައްކާ ްމި ްކަންތައް ްކޮށްފައިވާ ްތަން.ްއޭނާ ްމަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވާ ްބޭންދެވުމަށް ތެރިކުަރއްަވިއގެން،ްއޭާންއޭތާ

ްތިއްަބވާކަން.ް ްވިދާޅުުނވެ ްބަސްފުެޅއް ްވެސް ްގޮތުން ްޙަމީާދްބެހޭ ްޢަލީ ނޑިޔާރު ްފަ ްއަދި ްއެނގޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ

ް ްކަންތައްތަްއ ްހުރި ްކޮށްަފއި ްއޭނަ ްއެްއެއީ ްވެސް ްޢަމަލު ްެއ ްޭއނަގެ ްެއކަމަކު ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާއިުރ، ވެްސ

ްސިފައިންނާ.ް ްފުލުހުންނާއި ްތަން؛ ްއަނިާޔކުރި ްވެރިންނަށް ްއަންހެން ްއަދި ްގެންުގޅުއްާވކަން. ްތެރޭަގއި ފޮރުވުމެއްެގ

ްތަޅައިފޮ ްސީދާ ްހަމަ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްވެްސ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވެްސްޚާއްޞަކޮށް ްހެދިއިރު ޅާ

ްއެހެންް ްބޭފުޅުންނޭ ްައންހެން ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްވިދާޅުވެފަިއނުވާ ްމިހާހިސާބަށް ްބަހެްއ ްއެްއވެސް ކުށްވެރިކޮށް

ްވާހަކަފުޅުތަްއް ްއެ ްނެތި ްއިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިހާރު ްީހވަނީ ނޑަށް ްވާހަކަދަްއކަާވއިުރްއަުޅގަ ވިދާޅުެވގެން

ްަގއި ްކަމަށް ްސާބިތުވަމުންދޭ.ްދައްކަވާ ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޢާއްމު ްއެންމެންނަށް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ މުވެްސ

ްޮއެވއޭް ްވެސް ްކުރީގައި ްވިދާޅުވެއްެޖ ްބޭފުޅަކު ްމިތާ ްދެންމެ ްވާހަކަ. ްކައިވެީނގެ ްދައްކަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްެއކަމަ ްބުނެފަ. ްވެސް ްވާހަކަ ްހެދޭނެ ްެއްގރީމަންޓެއް ްކުރިން ްމުޖުތަމަޢު،ްކަިއވެނިކުރުމުގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ކު

ް ްއަށް ްމީހާ ްފިރިހެން ްދީން 4ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުއްދަކުރޭ. ްއެބަ ްދެވަަނ4ްްއަނބިން ްހުއްދަކުރާއިރު، އަނބިން

އަނތްބެއްހެންްއިންަނއިރު،ްުކރީގަިއްއިންްމީހާާއްއެީކަގއިްެހދިފައިްއޮތްްކަިއވެނީެގްެއގްީރމަންޓުްދެންްތިބިްމީހުންނަށްް
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ްކަމެ ްއެނގޭ ްއަދި ްނޯވޭ. ްގޮތަކަްށ ްއޮޅުންިފލާ ްހެދިއިުރ ްޤާނޫނު ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެްސ ްކަމެްއ ްނޭނޭގ ްވެްސ، 4ްްއ

ްވެްސް ްކިހިނެއްތޯ ްވާނީ ްމުދަލަށް ްކައިވެީނގެ ްދެން ްވަިކީވމާ ްެއކަކު ްހުންނައިރު، ްއިނދެގެްނ ްމީހަކު އަނތްބަށް

ްއޮންނަނީކީ.ްމިސާލަކަށް ްމި ްނޫން ްގޮަތަކށް ްއޮޅުންފިލާ ްއެަބްްމީގެތެރެއިން ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނަމަ ދަންނަވަނީ

އަނތްބަށްްމީހުންނ4ްްާތިއްބެވިްމުްއސަނދިްބޭފުޅުންްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތއރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްާރހީމްް

ްވަިކވާ ްއަނބި ްއެއް ްތަނުން ްއެ ްއެހެްނކަމަށްވާއިުރ، ްއުުޅއްވަނީ. ްއެ ްދެންްކަިއވެނިފުޅުބައްަލވަިއގަންނަަވިއގެން އިރު

ްމީހުންނަށްް ްއެހެން ްކުދިންނާއި ްތިބޭ ްދެން ްބަހައިލާފައި ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްއެ ްަވނީ. ްމުދަލަށް ްއޭނާގެ ކިހިނެއްތޯ

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްނޫން ްގޮަތކަށް ްއޮޅުންފިލާ ްޤާނޫނުން ްމި ްވެސް ްހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ

ނޑުމެންގެްުމޖުތަމަޢުގައިްކަންކަންްހިނގާްގޮތާ،ްއަދިްއެހެންްދުނިޔޭގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމުޖުތަމަޢަށްްވިސް ނަިއ،ްއަުޅގަ

ްއިނދެގެްނއުެޅވޭނީ.ް ްދެމަފިރިއަކަށް ްހަމަ ްއިނދެގެންއުޭޅއިރު ްދެމަފިރިން ްތަންތަނުގައި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ތަންތަނުގައި،

ނޑަށްްމާކުރަތުންްދިމާވިްދެް،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިދިޔަްފަހަރުްވެސްްޤާނޫނުްހެދިގެންްމިްތަނުންްދިޔައިރު މިހާރުްއަޅުގަ

ްބެލެހެއްޓުމަްށް ްދަރި ްއަށް ްމީހާ ްހުރި ްއިނދެފައި ްމީހާ ްފިރިެހން ްއެ ްކުީރގަިއ ްއެކަމަުކ ްއިންނަންވެގެން. ްއުޅެނީ މީހަކު

ޙައްުޤްްޓަކައި،ްކުރީްއަނތްބަށްްފަިއސާްދޭންޖެހޭތީްއެްދެްމީހުންްތިބެނީްނުއިނދެވިފަ.ްއެހެންީވމާ،ްކިތަންމެްބައެްއގެ

ްނޫން.ް ްތިބޭށެކޭ ްނުދީ ްއެއްެޗއް ްދޭ ްދަރިންނަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ްައޅުަގނޑު ްވަދޭ. ްއެބަ މީގެތެރެއަށް

ްޤާނޫނުތަްއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހާލަތަކަްށ ްނުއިނދެވޭނެ ްނުވަަތ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއިންަނންޖެހޭ ްދެމަފިރިއަުކ އެކަމަުކ،

ްފުރުޞަތު ްތަނަށް ްއެ ްއަށްްްހެދިގެންދާއިރު ްޒިނޭ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްވެސް ްކުރީމަ ްކަންތައް ްގޮތަށް ދޭ

ްޤާނޫނުންް ްނީންނަން ްއަދި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްއިންަނން ްމީހަކު ްެދ ްޙަީޤޤަތުގައި ްއެީއ ފުރުޞަތުދެވެނީއޭ.

ްކަ ްބޭނުން ްކުރަން ްމީހަކު ްދެ ްނުވަތަ ްކުރަން ްދެމަފިރިއަކު ްވަންާޏ ްކަމަށް ްހަމަްހުރަސްއަޅައިފި ްެއއީ ްކުރާނެކަން މެއް

ް ްއުޅުުނއިރު ްއޮފީހުަގއި ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްތަނެއް. ްހުރި ްފެނިފައި ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްފަހަރަކު އަހަރުނ18ްްްކިތަންމެ

ްތިމަންނާމެންނަށްް ްކޯޓުން ްބުނަނީ ްމީހުން ްއެ ްިއޢުތިރާފުވީމަ ްވިހޭމަ ްއެ ްވެސް ްމީހުން ްެދ ްއެ ްވިހޭމަ، ްކުދިން ދަށުގެ

އިންނަން.ްހުްއދަނުދީްތިބިއިރުްވެސްްތިމަންނާމެންްދެްމީހުންހެންްއިންނަންްބޭނުންވާއިރުްތިމަންނާމެންްހުއްދަނުދިނީއޭް

ްކުރީއޭ.ް ްކަންތައް ްހުރި ްދެން ްނުލިބުނީމަ ްމިކަން ްވެސް.ްއެކަމަކު ްކަމަށް ްދަރިން ްމީހުންގެ ްދެ ްއިޢުތިރާފުވަމޭ ްމީހުން ދެ

ނޑު ނޑުމެންގެްމުޖުތަމަޢު،ްއަޅުގަ މެްނގެްޤާނޫނުތަކުން،ްއަޅުަގނޑުމެންެގްދީނުގައިްއޮންނަްކަންކަން،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްދީނުންްހުއްދަދޭްކަންތައްތަކާްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްވިސްަނއިގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުްހެދޭނީ.ް

ްކުން ްދެމަފިރިއެްއގެ ްމުދަލެއް، ްކުންފުނީގެ ްބުނަނީ ްޤާނޫނު ްކުންފުނީގެ ްއެީއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިއްސާ ްހުންނަ ފުނީގައި

ނޑުމެންް އޮންނަްގޮތަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްުކންފުނީގެްމުދަލަށްްވަނީްކިހިނެއްތޯ.ްމިކަހަލަްކިތަންމެްކަންތައްތަކެއްްއެބަްއަުޅގަ

ްއެކަންް ްބުނެ ްކޮށްދޭނަމޭ ްކަމެއް ްއަންހެނުންނަށް ްވިސްަނންޖެހޭ. ްއެބަ ްމީގެތެރޭގައި ްގޮތަށް ްއިޝޫޒް ްޤާނޫނީ އެއީ

ްހުންނަްތަންފީޛު ްއިނދެގެން ްބުނެ،ްއާޚިރުަގއި ްކަމަށް ްއުޅޭ ްކޮށްދޭން ްކަމެއް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްކަންކަން ްގޮތަށް،ްއެ ނުކުރެވޭ
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ްޙައްޤަށްް ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްއެ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްއިންަނންއުޅޭ ްދެން ްވެްސ، ްއަށް ްީމހާ ްވަިރކުރި ްވެސް، މީހާއަށް

ްފާސްކުރަމުންދާ ްޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްގޮތަށް ްމިއޮތްްްބުރޫއަރާ ްމިހާރު ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއަތްމަްއޗަށްް ްޔާމީނުގެ ްޤާިސމާއި ްގެނެސް ނޑިޔާރުން ްފަ ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހޭނީ؛ ތާނގައި

ްހިސޯރު ްމީހުން ްލާފަ.ްެއްދެ ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްަޙއްޤު ްވޯޓުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ކޮށްގެންްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްލެވޭކަށް. ްވޯޓެްއ ްނެތް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްދުވަހަކު ހުރިހާ

ްގަިއޑްލައިެނޭކް ްމީހުން ްއެ ްދަުށން ްބާެރއްގެ ްނޯންނަ ްޯކޓުގައި ްސުޕްރީމް ްގޮންޖަހައި ްޤާނޫނުތަކަށް ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްެއއްެޗްއސަށް ްފާސްކުރާ ްއެ ްތިބެނީްކިޔަިއ، ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްތަންދީގެން ްމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނާއި

ްބަންޑާރަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮެތްއަގއި ްާޚއްޞަ ްއަދި ްތަނެއްަގއި ްއޮންނަ ްމިހެން އެހެން.

ްވަރިް ްމީހާ ްވަދެ،ްޤާޟީ ްދޭތެރެއަށް ްދެފަރިން ްއުޅުނުއިރު، ްއިޭވ ްވެސް ްއޮފީހުގައި ްއަންހެްންނައިބު ްޤާޟީ ކުރުަވއިގެން

ްމީހާއާްއިންނަްވާހަކަ.ްއެްފަަދްކަމެއްްެވގެން...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްމިް ްއަށް. ްވާހަކަ ްދީދީގެ ްާމރިޔާ ްތާއީދުކުރަން ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ްބެލީ ްއިސްލާމީްއިޞްލާޙަށް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްކަންބޮޑުވާ ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މާ

ްގޮތެްއަގިއް ްހުރި.ްތަފުސީލީ ްއެބަ ްމުޢާމަލާތްތައް ްކުރާނެ ްކަންތައް ްދޭތެރޭގައި ްދެމަފިރިންގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ޝަރީޢަތުގައި

ްއޮ ްއެބަ ްއަންަގވައިެދއްވާަފއި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިލާހު ްކީރިިތްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމެދުެވރިކޮށް. ްޤުރުއާން ްކީރިތި ތް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނުހެދޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގަވާއިދުަތއް ްޤާނޫނުތަކާއި ްޚިލާފަށް ްކަންަތއްތަާކ ޤުރުއާނުަގއިވާ

ްމައް ްއޮޭވ،ްފިރިމީހާގެ ްއެބަ ްވެސް ްކިުޔްއާވްޢަހުދުގައި ްއިންނައިުރގައި ްމީހަކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޗަްށްލާޒިމްްބަލަންޖެހޭނީ

ކަމެއްްއެީއްއަނބިމީހާްބެލުމަކީ.ްއަނބިމީހާްއަށްްައޅާލަިއ،ްއަނބިމީހާއާްދޭތެޭރގައިްޯއާގތެރިކޮށްްކަންތައްަތއްްކުރުމަކީް

އެއީްފިރިމީހާްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއިސްލާމްދީނުގައިްަކނަޑެއޅިގެންްއެބަްހުރިްދެމަފިރިންނާްދޭތެރޭގައިްމުޢާމަލާތްކުރާނެް

ްދަރި ްއަދި ްކަމެއްްގޮތާ ްހުރިހާ ްގޮތާ.ްމި ްހޯދާނެ ްމުދާ ްބަހާނެްގޮތާއި ްމުދާ ްގޮތާ،ްއެ ްމުޢާމަލާތްކުރާނެ ްގޮތުން ްބެހޭ ންނާ

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްވަީނމާ،ްނުވަތަ ްގެއަކަށް ްގޮސް ްދަމުންދަމުން ްމިހެން ްހުރިއިރުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރި.ްއެހެން އެބަ

ްއަށް ްއޭނާ ްއިނދެގެން ްޅަކުއްޖަކާ ްރަނިންމޭޓް ްވާހަކަެއްއގަިއްްޕާޓީގެ ްދެކެވޭ ްއެ ްދެން ްހޯދައިދޭންޖެހުނީމާ މުދާަގނޑެއް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްކުރުމަކީ ްކަންތައްަތއް ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްސިފަިއގައި ްބިލެއްގެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ބިލެއް،

ންްހެޔޮވާވަުރގެްކަމެއްްވެްސްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްމިއީީކްއެްއގޮތަކަށްެވސްްކުރެިވގެްނާވނެްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްކޮށްގެ

ނޑުްހަމަްނޭދެންްމީްބަހުސްްވެސްްކުރެިވގެންވާނެްކަެމއްްކަމަށް.ް ނޫން.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިްކަމަށްްއަުޅގަ

ްވޭ،ް ްެއބަ ްމީގައި ްހިނގާެންކަންތައްތައް.ްދެން ްރޫޅުނީމާ ްގޮތް.ްަކއިވެންޏެއް ްރޫޅޭނެ ްމާއްާދގަިއ39ްްކަިއވެންޏެއް ވަނަ
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ްއޮ ްމިއަްށްއެބަ ްމުދާ ްއެ ްކުރިން ްއަދި ްމުދަލާ ްހުރި ްލިބިފައި ްއިނެދގެން ްމީހަކާ ްކުީރގައި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ތް

ްމާް ްއޮތް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްއޮްތ،ްަވރަށް ްއެބަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ؛ ްގޮތާ،ްއަދި ވަންނާނެ

ންްހޯދައިފައިްހުންނަްމުދަލަށްްވެސްްވާްގޮތްްއެބަްހުރި.ްވަރަށްްކުރިންްހޯދައިފައިްހުންނަްމުދަލެއްްވެސްްއަދިްމާްފަހުް

ނޑުް ސާފުކޮށްްލިޔެފައިްއެބަްހުރި.ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްކަންބޮުޑވޭ،ްވަރަށްްޖެހިލުންވޭްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރެވޭތީ.ްއަުޅގަ

ްހުރި ްތިއްބެިވ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެއީ ްބޭރުކޮށްލަންޖެހޭނޭ. ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްވެސްްއެދެނީ ްބޭފުޅުން ހާ

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްިބނާވާންޖެހޭނީ ްވެސް ްވާހަކައެއް ްހުރިހާ ްދެކެޭވ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަސްަލށް. ވާހަކަދަްއކަވަންޖެހެނީ

ްވެްސް ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމީ ްބޭފުޅަުކ ްއެއް ްތަނުން ްމި ްކަންބޮުޑވޭ. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަށް. ްޚިލާފުނުވާ އަސްލުތަކާ

ްވަރަ ްހަމަ ްެއއީ ްނުކުރެވޭނެ.ްނެގި. ްބަހުސެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބިލުގައި ްމި ްމައްސަަލއެްއ. ްނިޒާމީ ްަރނގަޅު ށް

ނަޑއެޅިގެްންަވކިްގޮތަކަށްްއަްނަގވާފަިއވާްކަންަތއްތަެކއްްމީ.ްުމދާްބެހުމާްއަދިްދެމަފިރިންގެް އިސްލާމީްޝަރީޢަތުަގއިްކަ

ްލިބޭނެ ްފަހުަގިއ ްމަރުވުމަށް ްއަިދ ްގޮާތ، ްބެހޭނެ ްމުދާ ްއިސްލާމީްްދޭތެރޭގައި ްހުރި ްއެބަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ގޮތާ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދަނީ؛ ްމި ްގޯްސެވގެން ްމީހަކު ްދެން ްއޮތް. ްއެަބ ްޞަރީަޙކޮށް ްވަރަށް ްސާފުޮކށް، ްވަރަށް ޝަރީޢަތުގައި

ްޢަޤީދާެގް ްއޭަނގެ ްނުހިތައިގެންދަނީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްކަންތައްތަަކށް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްއިސްލާމްދީނުގަިއ ރައީސް.

ްޓަކައި،ްޤައުމަްށްމަ ްދީނަށް ްމިއީ. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްނަސޭހަތްދޭންޖެހޭނީ.ްޝައިޚުން ްރަނގަޅު ްއޭނާ ްއެއީ. އްސަލަެއއް

ް ްިދގު ްފަހަރުގައި ްޭބފުޅުން؛ްވެދާނެ ްުއޅުްއވާ ްިކޔަިއގެން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށ31ްްްޓަކައި ްއަށް،ްމައުމޫނު ްވެރިމީހާ އަހަރު

ސް.ްވޯޓުްލިބޭނެްގޮެތއްްހޯދަންްބިލެއްްލާށޭ.ްދެންްމިްކުދިންްކުރާނެ.ްމައުމޫނުްހުވަފެނަކުންްމިކަންްފެނުނީްަކމަށްްވެ

ްއަތްމައްޗަްށް ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްހެޔޮުނާވނެ. ްދަނީ. ްވެސް ްމި ްކުރަމުން ްކުރަމުން ްކުރާނެ. ްެވސް ްކަެމއް ްކޮންމެ ބުނެފިއްޔާ

ްޤާނޫނެއްގަ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްބަހާނެްގޮތެއް ްުމދާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެްސްކިހިނެއްތޯ ްިލޔެގެްންދޫކޮށްލެވޭނީ.ްމިއަދު އި

ްޙުކުމްކުރެވޭކަށް.ް ްނެތް ނޑިޔާރަަކށް ްފަ ްމެނުވީ ްމަތީން ްގޮުތެގ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްޤާނޫނާއި ްދިޔައީ ްމި ފެނިގެން

ނިޑޔާރުންްމިްތިބީް އެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްދިވެހިްޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްއަސާސީްޙައްޤު،ްވޯޓުއެޅުުމގެްޙައްޤުންްވެސްްފަ

ްނުކުރެވޭނެްމަ ްކޯޓަށް ްނޫން.ްސުޕްރީމް ްކަެމއް ްކުެރވޭނެ ްގަިއޑްލައިނަކީ؟ްެއއީކީ ޙުރޫމްކޮށްގެން.ްަގއިޑްަލއިނެޭކ.ްކޮބައިތޯ

ްފިަޔަވއި.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނެތް ްެވސް ްަބޔަކު ްވާަހކަދައްކާނެ ްދިފާޢުގައި ްމިކަން ްެއހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްެއ ްކޮްށގެން ކަމެއް

ް ްަދްއކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްވެްސްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމިއަުދ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްވެސް. ްހޯދާކަށް ްޙައްޤު ްެއކަނި ްއަްށ އެމް.ީޑ.ޕީ

ްއިސްލާީމް ްރަްއކާތެރިކަން ްޙައްޤުތަކާއި ްދޭންޖެހޭ ްކަނބަލުންނަށް ްއަްނހެންްކަނބަލުންނަށް،ްއެ ްދަނީ ްމި ވާހަކަދަްއކަމުން

ްތަނު ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޚިލާފަށް ްއެާއ ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްއޮތޭ ްއެބަ ްކުރިްންޝަރީޢަތުގައި ްއަދި ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ން

ލިބިފައިްހުރިްމުދާްމިހެންްހަދާށޭ،ްމިހެންްހަދާށޭ،ްއެހެންްހަދާށޭ.ްއެހެންނެއްްނުހުދޭނެ.ްއަދިްއިސްލާމީްޝަރީޢަުތގަިއް

ްއަންހެނުންނާއިްފިރިހެނުންނާްހަމަހަމަްނުވާްކަންތައްތަްއްެވސްްއެބަްހުރި.ްއިސްލާމީްަޝރީޢަތުގަިއވާްގޮތުެގްމަތީންްވާ

ކަންތައްތަުކގަިއްހަމަހަމަކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްދަޢުާވކުރަންޖެހޭނީ.ްކިހިނެއްތޯްއަންހެނަކަށްްަވރިްހުއްދަވާނީ.ްުނވާނެ.ްެއް
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ްދޭތެރޭގަިއް ްފިރިހެނާއާ ްމީހާާއްއަދި ްއަންހެން ްހުރި ްއެބަ ްޝަރީޢަތުަގއި ްނުކުރެވޭނެ.ްއެެހންވީމާ،ްއިސްލާމީ ހަމަހަމައެއް

ްގެނެވޭނެ.ްއަދިްެއއީީކްކުެރވޭނެްކަމެއްްްތަފާތުްބައެއްްހާލަތްތައް. ނޑުމެންްެއްއްކަމަކަށްްުނވެސް ެއްތަފާތުތައްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބިރުވެތިވާންޖެހޭނެް ނޑުމެންްހެއްދެިވްهللاްވެސްްނޫން.ްއަުޅަގނޑުމެންްާވހަކަދައްާކއިރުްއަުޅގަ އަށް.ްއަދިްއަުޅގަ

ނޑިޔާ ްފަ ްމިއަދު ްބިުރވެތިވާންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙުކުްމްފަރާތަށް ްބިރުވެރިނުެވ، ްަފރާތަށް ްހެއްެދވި ްވެސް ރުން

ް ްއެންމެންްهللاްނެރެމުންދަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދި ްލިބިގެންދާނެ. ްޖަޒާ ްހެޔޮ ްވެްސ ްމީހުންނަށް ްއެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ

ްރަޢުޔު ނޑިޔާރުން ްފަ ްދިނީމާ ްލާރިކޮޅެއް ްޤާސިމް ްމަހުޖަނު ްމަހުޖަނު، ްޚިލާފަށް ްގަާވިއދާ ްޤާނޫނާއި ްކުރިމަތީގައި

ނިޑޔާރުންނޭްކިޔާްަބޔަކުްނުކުެމ،4ްްނެރެމުންދަނީ.ްމިއަދުްހިތާމަޔަކީްމިްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންގެްއަސާސީްަޙއްޤު،ްމިް ފަ

ނޑާލައި،ް ްފު ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްމުޅި ްއާއި ްޤާނޫނުައސާީސ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްނެރެ، ގަިއޑްލައިން

ްނަގައިް ްޙައްޤެއް ްއޮތް ްލިބިފައި ްހުއްޓުވާނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަން ްކޯޓުން. ްސުޕްރީމް ްދަނީ ްއެ ްޤާނޫނުހަދަމުން ގެން

ްޤާނޫނާއިް ްތިބެނީ ްއެ ްބާރުަތކުން ްދައުލަުތގެ ްނެތް. ްެވސް ްގޮެތއް ްހުއްޓުވޭނެ ްމިކަން ްއަިދ ްނެތް. ްވެްސ ފަރާތެއް

ްއަދި ްތިބެމެ، ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްއަދި ްކިޔަމަންވެ، ްއަމުރުތަކަށް ްނެރޭ ްޚިލާފަށް ްވެރިކަންްްޤާނޫނުއަސާސީއާ މި

ްމުޠުލަޤަށްް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއިޞްލާޙަީކ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ދެމެހެއްޓުމަށް.

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުންްބޭރުކުރަންޖެހޭްއިޞްލާޙެއްްއެއީ.ްިމްއިސްލާމީްޝަރީޢަތާްޚިލާފުްއިޞްލާޙެއް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ް ްނަންބަރު ްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނު ްޢިއްަޒތްތެރި ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްް،2111/4ް`.ްޝުކުރިްއޔާ ޢާއިލާާއްބެހޭ

ްިއސްލާމީް ްކަންބޮޑުވުަމކީ ްމެންބަރުންެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއާދެ! ްދަނީ. ްމި ްބަހުސްކުަރމުން ްމިއަދު ހުށަހެޅި،

ށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްިމތާނގައިްބަހުްސކުރަމުންދާްމަްއސަލަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޝަރީޢަތާއިްކީރިތިްޤުުރއާނާްޚިލާފަ

މުދާްބަހާނެްގޮތާއިްއެއްމެދުްމުދަލުގެްކަންކަންްކުރެވޭނެްގޮތާ،ްއަދިްއެއާްގުިޅގެންްކަންތައްތައްްކުރެވޭނެްގޮތްްޢާއިލާާއް

އުޅޭްމައްސަލަްައކީްމިާސލަކަށްްދެމަފިރިންގެްޢާއިލާގެްބެހޭްޤާނޫނުގައިްވަރަށްްތަފުީސލުކޮށްްއެބަްއޮތް.ްދިމާެވގެންްމިް

ްވަރިެވގެންދާއިުރގަިއް ްނުވަތަ ްވަިކވެގެންާދއިރުަގއި ްޢާއިލާ ްމުދާ، ްހުންނަ ްލިބިފަިއ ްމަަސއްކަެތއްަގއި ްކުެރވޭ ދެމެދުގައި

ތަފުސީލުވެފައިްހުރިްްއެކަންްދެންްއަނެއްކާްބަރޯާސވެގެންދާނެްގޮެތއް.ްމިްބިލުންްއަނެއްާކވެސްްޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނުން

ޖާބިރުްވިދާުޅވިހެންްސަރުކާުރގަިއްޖެންޑަރްމިނިސްޓަރުކަމުަގއިްهللاްކަންތައްތަެކއްްއިތުރަށްްޮއޅެމުންދަނީ.ްދެންމެްޢަބްދު

ދިޔާނާްސަޢީދުްހުންނެވިއިުރަގއިްވަރަށްްތަފުސީލީްބިލެްއްޢާއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްާލޙުތަކެއްްަތއްޔާުރވެފައިްހުރީ.ް

ރަށްްތަފުސީލުކޮްށްމިްކަންކަންްހުރިކަްންއަުޅގނުޑމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްކީްއެވެގންތޯްމިހާހިސާބަށްްއަިއއިރުްއޭަގއިްވަ

މަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްއެްބިލުްނައިސްްއޮތީ.ްއެންމެްފުރަތަަމްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވަމުންްތިަމންނާމެންގެްމެނިފެސްޓޯގަިއ،ް

ްކަން ްމި ްކަމެްއގަިއ ްމިވެނި ްވާހަަކްތިމަންނާމެންގެ ްމި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްކޮށްފައި؛ ްތިމަންނާމެން ކަްނ
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ްުސވާލަީކް ނޑުގެ ްދައުރ31ްްުފެށުނީ.ްއަޅުގަ ްއަންހެނުންގެ ްެތރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްތިެބމެ،ްރާއްޖޭގެ ްވެރިކަމުަގއި އަހަރު

ްއަންހެނުންނާއިްފިރިހެނުން ްއެްއވަރަކަށް ްއޮތީ.ްއަޅުަގނުޑްނޭނގި،ްއެންމެްފަހުންްމިްލީްވޯުޓގައިްދާދި ނާްވޯޓުްލާފައި

ްގިނައީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްފިރިހެނުން ްވަރަކަށް ްސަތޭކަ ްހަތަރު ްނުވަތަ ްފިރިހެނުން ްވަރަކަށް ްސަތޭކަ ްހަ ްގޮތުގައި ހަނދާންވާ

ްކުރީަގިއް ްއޮތްކަން.ްމީގެ ްެއބަ ްބިާނކުރުމުގަިއްއަންހެނުންެގްދައުެރއް ްތަަރްއޤީކުރުމުގަިއްޤައުމު ްިމްޤައުމު ްއެނގޭ އެބަ

ްއެހެންވީމާ،ްއަ ްހަދަމުންދިޔައީ. ްމައުމޫނު ްއިހާނެތިކޮށް ްއަންހެނުންނަށް ްކުރީަގއި ްމީގެ ްނުދައްކާ. ްވާހަކަެއއް ންހެނުންގެ

ްކޮންމެެވްސް ްހޯދަން ްވޯޓު ްއަންހެނުންގެ ްޖެހޭ ްއެަބ ްޮއތަތީވެ ްބިނާކުރުމުގަިއ ްޖީލު ްމި ްމިއަުދ ްދައުެރއް އަންހެނުންގެ

ްތިމާމެން ްއެކަަމކު ްކުރަން. ްބަޔަކުްްމަސައްކަތެއް ްއަެނއް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްތިމާމެން ްކުރާއިުރގައި މަސައްކަތެއް

ބަލައިގަެނވޭްގޮތަށްްކުރެވޭްަމސައްކަތަކަށްްވެސްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްއެބަްޖެހޭްވާން.ްމިއަދުްއަޅުަގނުޑގެްސުވާލަީކް

ްމައުމޫނުް ްބުނޭ ްވަނީމަ ްމީހުން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްވަނީމަ، ްކެމްޕޭންކުަރން ްގެއަކަށް ްހުރެގެންްކޮންމެ ްވެިރކަމުަގއި ގެ

ްއަށްް ްފިރިމީހާ ްތިމަންނާގެ ްއޮތީ ްމީހަކު ްޢާއިލާގެ ްމައުމޫނުގެ ްދީފައޭ. ްމީހަކަށް ްމިވެނި ްއޮތީ ްގޯތި ތިމަންނާމެންގެ

މިވެނިހެންްހަދައިފައޭ.ްދެންްމިކަމުންްސަލާމަތްވާންްމިއަދުްތިންްނުކުތާއެއްްހުށަހެޅީމާްމިްަކމަކުންްސަލާމަތެއްްނުވާނެް

ްޢިއްޒަތްތެ ްރަންކިޔާ ްއެބަ ްއަންހެންަކނބަލުން ްދާއިރުގައި ްަކއިވެިނުކރަމުން ްމިއަދު ްބަަޔކު ްއެއް ްއާދެ! ްރައީސް. 1ްރި

ްހުރިހާް ްދޭންޖެހޭ ްއަށް ްއޭނަ ްެއއީ ްވިސްނޭ ްއެބަ ްހިސާބުން ްއެ ްދެން ްކާރަކަށް. ްބީ.އެމް.ަޑބްލިޔު ްޑޮލަރަށް، މިލިއަން

އީސް،ްމިކަންްވާންޖެހޭނީކީ.ްމިއަދުްއެބަްވިސްނަންޖެހޭްމިއަށްވުރެްޙައްޤެއްްދެވުނީްކަމަށް.ްއެހެނެއްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްހިސާބަކުންް ްވަކި ްމިސާލަކަށް ްތަޞައްވުުރކުރަމުންދާއިރުަގއި ްމުސްތަޤުބަލު ްޢާއިލާއެްއގެ ްބިނާކޮށް، ްޢާއިލާެއއް ފުޅާކޮށް.

ްއަ ްކުދިންނަށް ްުނވަތަ ްާޢއިާލއެއް ްއެ ްދެން ްރޫޅެނީ. ްަކިއވެނި ްމައްސަަލއެްއގަިއ ްބެހޭްދިމާވާ ްޢާއިާލއާ ަޅއިނުލައިފިްއޔާ

ޤާނޫނުންްއެބަްހަރުކަށިްފިޔަަވޅުތަކެއްްިމއަދުްއަޅަންޖެހޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިްއިްޞލާޙުތަކުގަިއްމިްއޮތްްގޮތުންް

ްމިސާލަކަށްް ްފިރިހެންމީހާއާ ްހުންަނ ްދަރަނިވެރިވެފައި ްުނލިބި، ްމަންފާއެއް ްއެްއވެސް ްޮގސް ްއޮޅުްނއަރަިއގެން އިތުރަށް

ްތިބެނީ.ްއަ ްމި ްގޮތަށް ްވާ ްބަރޯސާވެެގން ްބޮލަށް ްމީހާ ްއަްނހެން ްދަރަނި ްއެ ްއަނެއްކާެވސް ްތަނުން ްއިންނަ ންހެނަކާ

ްއޮތްް ްފެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނޫން. ްގޮެތއް ްުކރެވޭނެ ްމިކަން ްމިީއކީ އެހެންވީމާ،

ްޯގސްވެ،ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމުެގްހާލަތު ްތަން.ްމިއަުދްްޙަޤީޤަތަކީ ްދާ ްިނގުަޅއިގަެނގެން ްަޙއްޤު ްއަސާސީ ްމުހިއްމު އެންމެ

ްރުފިާޔް ްމިލިއަން ްފަނަރަވަރަކަށް ްނުވަތަ ްބާރަ ްގޮަތކަށްކަން. ްކޮން ްކުރެވުނީ ްކަން ްތިމަންނާމެންނަށް ްއެނގޭ އެބަ

ްއެބަ ްކަންކަން ްމި ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްމިއީ ްނެރޭކަން ްއަމުރުތަްއ ްކޯޓު ްޢިއްޒަތްތެރިްްޚަރަދުކޮށްފައި ޖެހޭ

ްހަމައެކަނިް ްއުފުލަނީ ްމި ްއަޑު ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްވިސްނަން. ްފުންކޮށް ރައީސް،

ހާސްްމީހުންނަކަށެއްްނޫން.ްެއމް.ޑީ.ޕީްމިއަދުްައޑުއުފުލަމުންްމިްދަނީްމިްރާއްޖޭގެްޯވޓ95ްްުއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްވޯޓުދިންް

ްއެންމެހައި ްްޙައްޤުވާ ްނޮވެމްބަރު ްނެތި ްވޯެޓއް ްމިއަދު ްޙައްުޤގަ. ްހާލަތަށ11ްްްަރއްޔިތުްނގެ ްހުވާނުކުެރވޭ ްރައީސް ަގއި

ްގާތުަގއިް ްވަޙީދު ްބުނަނީ ްމި ްޢަދާލަތުން ްހުންނާށޭ. ްރައީްސަކމުގައި ްގާުތގަިއ ްވަޙީދު ްބުަނނީ ްމި ްމައުމޫނު ދިޔައިމަ،



30 

 

ްތިމަންނާމެން ްލަދުހަޔާތްކުޑަކަން. ްހުންނާށޭ. ްކަމުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްރައީސް ްއެނގެންޖެހޭނޫންތޯ ްއެބަ ނަށް

ް ްބުނަނ11ްީނޮވެމްބަރު ްމި ްނުކުމެ ްާޕޓީތަކުން ްބަަޔކަށް ްވަުރގެ ްހުރެވޭކަށް.ްމި ްވަޙީދަކަށް ްނެތޭ ްޭއެގްފަހުން ްހަމައަށް އާ

ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްޯވޓުލުމަށް.ްއަުޅގަ ްތިމަންނާެމންގެ ްވޯޓުލުުމގެްރައްޔިތުންެގްޙައްޤު އަދު

ްިމއަދުް ްަޖއްސާފައި ްދަްނމަޅީގައި ްއެ ްރަްއޔިތުން ްހާސް ްއެަތއް ްމަޙުރޫމްކޮށްފައި ްޙައްޤުން ްވޯޓުލުމުގެ ްއެ ްދޭށޭ. ޙައްޤު

ްކަނބަލުންނަށްް ްއަންހެން ްޤައުމުގެ ްމި ްނެތް. ްވާހަކަެއއް ްދައްކާނެ ްފިރިހެނުންނޭ، ްއަންހެނުންނޭ، ްއަނެއްާކވެސް ނުކުމެ

ްއަނިޔާ ްޖިސްމާނީ ްދުއްތުރާތަކާއިްބޮޑެތި ްަކނބަލުންނަށް ްއަންހެން ްޤައުމުގެ ްމި ްވެރިކަމުަގ. ްމައުމޫނުގެ ްހުރީ ދީފަިއ

ްއަދިް ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްެއއީ ްވެރިކަމުގަ. ްމައުމޫނުެގ ްވެސް ްއޮތީ ްތަހައްމަލުކުރަންެޖހިފައި އުނދަގޫތައް

ްކަށްްދުއްތުރާކުރަމުން.ްިމްމީހުންނަކީްމިއީ...މައުމޫނާްގުޅިފައިހުރިްޢާއިލާަތކުންްމިއަދުްވެސްްދަނީްއެްާޢއިލާތަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްޤާނޫނަށްް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްވާ، ްމި ްހުށަހެޅިފައި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްބޮޑުްހުށަހެޅިފައި ްވަރަށް ްއައުމަކީ ްތަނަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްތާރީޚުގައި ްމި ނީ

ް ްދިގު ްތެޭރގަިއ،ްފާއިުތެވދިޔަ ްމާޒީގެ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާަލން ްދިވެހ31ްްިނަސީބެކޭ.ްއެހެން އަހަރު

ްއެތަ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަންހެނުންނަށް ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއޮުޅވާލަިއ، ްއަނިާޔއެްއްރައްޔިތުންނަށް ްބަިއވަރު އް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްތަކުރާުރކޮށް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއޮތް ްތެޭރގަިއ ްމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ްޒަޢީމުެގ ްޒަޢީމު، ދީފައިހުރި

ްއިތުރުިވް ްގެންދިއުމަށް ްހަދަމުންގެންދާ ްޮދގުތަެކއް ްއެތައް ްަވކިނުާވނެ ްމިޮކޅު ްއެކޮޅު ްރަްއޔިުތންނަށް އޮޅުވާލަމުން،ްދިވެހި

ް ްދިވެހިްބޮޅެއްގެ ްތަފުސީލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްތާރީޚުގައި ްމި ްލިބުނީމަ، ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްހޯަދއިދިނުމަށޭް ްޙައްޤު ްއަންހެނުންގެ ްޤާނޫނުތަކަށް ްބެހޭ ްޢާއިާލއާ ްސާފުެވގެންދާނެތީވެ. ްރީތިޮކށް ްވަރަްށ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅައިަފިއްމި ްމިއަދު ްއަނެއްްްނުކުތާގ4ްެކިޔާފައި ްއެއްކޮޅުން ްބިލު ްކަމަީކ،ްމި ްވާ ްޙަޤީޤަތުގައި ިއްޞލާޙުން

ްއޮްތް ްމި ްގޮތަީކ4ްްކޮޅަށް ްވާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކިހިނެއްތޯ. ްވަނީ ްޙަޤީޤަތުގަިއްމި ްކިަޔއިލީމާ ްޞަރީޙަކޮށް ްީރތިކޮށް ާމއްދާ

އަންެހނުންގެްޙައްޤުތައްްެގއްލެނީ.ްއަންހެނުންގެްޙައްޤުތައްްލިބުަމށްްވުރެްބޮޑަށްްއެްއަންހެނުންގެްޙައްޤުަތއްްެގއްލެނީ.ް

ވަރަށްްބޮޑުތަނުންްެގއްލެނީ.ްމިހާރުްހުރިްޙައްޤުތައްްވެސްްެގއްލެނީ.ްެގއްލިފައި،ްގޮސްްަފނޑިޔާެރއްގެްއަތްމަްއޗަށްްެއް

ްއެްއވެސްް ްއަންހެނަކަށް ްޮގތަކަށް ްނޫން ްތެެރއިން ްމުާޢމަލާތެއްގެ ްއޮންނަ ްދޭތެރޭަގއި ނިޑޔާރާ ްފަ ްއެ ްދީފަިއ، ްޙައްޤުތައް

ްހަމަް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްބިލުން ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތް ްނުލިބޭނެ އެްއޗެއް

ްކަމަކަްށ.ް ްގޮތް ްުކރެވެންޖެހޭނެ ްމިކަން ްިމއީ ްގޮތަކުން ްޮއތް ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްުނކުރެެވއޭ ްާތއީދެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޙަ ްއަންހެނުންގެ ްއަިދ ްޤާނޫނަށާ ްބެހޭ ްއުސޫލުތަާކްޢާއިލާއާ ްތަފުސީލުކޮށް ްވަަރށް ްޓަކަިއ ްަކށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އްޤުަތއް

ްއިސްލާމީް ްތެރޭގައި،ްއަދި ްތަރަހައިެގ ްޤާނޫނީ ްކުރެވޭެންގޮތްތަކާއި ްކަންތައްތަާކއި ްކުރާނެ ްއެކީަގއި، އެީކގަިއ،ްހަމަތަކާ
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ްތެރެ ްއަސްލުތަުކގެ ްއެ ްއެީކގަިއ، ްއަސްލުތަކާ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްތެރޭަގއި ްއަންހެންވެރިންނަށްްތަރަހައިގެ ްލާފައި އިްނ

ްކައިރިވެފަ.ް ްނިމުމާ ްއޮތީ ްމިހާރު ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްީދފައި ްތަފުސީލުކޮށް ްޙައްޤުތަކެއް ްހުރިހާ ލިބެންޖެހޭ

ްއަންހެންވެރިންެގ،ް ްއިްނތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްއޮތް ްމި ްކުިރއަށް ްކަމަކީ ްކުރަންއުޅޭ ްމި ްޙަޤީޤަުތގަިއ އަވަްސކޮށްލާފައި

ްކަ ްގޮތަށްްއަންހެން ްސިފަާވ ްގޮުތަގއި ްމަޅިެއްއގެ ްުއޅޭ ްޖަހައިގެން ްޓަަކިއ ްއިތުރުކުރުމަށް ްލޯބި ްމާ ނބަލުންގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާރުްމިްފާހަގަކުރެވެނީ.ްއެހެންްމިްދެންނެވީްމިސާލަކަށްްމުދާ؛ްދެްފަރާތުންްލިބެންޖެހޭްނުވަތަްދެް

ްބޭ ނޑިޔާރަކު ްފަ ްމުދާ ްހުރި ްމަސައްކަތްކޮށްފަިއ ްބާރުދީފަިއްފަރާތުން ްއެ ނޑިޔާރަކަްށ ްފަ ްނުވަތަ ްގޮތަށް، ްބެހޭ ުނންވީމާ

ނޑިާޔރަކުްބޭނުންވެއްޖެއްޔާްއެްއަްނހެންމީހާްއަށްްނުލިބޭްގޮތަށް،ްއަންހެންމީހާްއަށްްނުލިބޭނެ.ް އޮންނަްގޮތަށްްނުވަތަްފަ

ނެޑއް،ްއިންތަެކއްްޖަހާފައިްއެްއވެސްްއެްއޗެއްްނުލިބޭްގޮަތށްްއެްއވެސްްުއސޫލެއްްހަމަެއއް،ްލަމަެއއް،ްއަދަދެއް،ްމިްނގަ

ްތަކުރާރުކޮށްް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްކުރެވޭ ްބިލުން ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ނެތީމަ.

ްަޙއްޤުތައްް ްކަނބަލުންގެ ްއަންެހން ްލޮބުވެތި ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކަމަކީ ްކުރެޭވ ްބިލުން ްިމ ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ްނެރެވިދާނެ.ްގެއްުލވައިލުމޭ.ްކެމް ްނުވަތަ ްނުުކމެވިދާނެ ްމީގެތެރެއިން ްވާހަކަތަެކއް ްބައިވަރު ްވަރަށް ްޭބނުންކުރާނެ ޕޭނުަގއި

ްކަނބަލުންގެް ްއެ ްބޭނުމީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްެވސް ްވާހަކަދައްާކކަށް ްއިދިކޮަޅށް ްމިއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނު ްކަަށވަެރއް ްބިލަކުން ްމި ްޮބޑަށް، ްވުރެ ްމިހާރަށް ްއެީކގަިއްޙައްޤުތައް ްހަމަތަކާ ްތަފުސީލުކޮށް ްމިއަްށވުރެ ެވއޭ.

ބަޔާންކޮށްގެން،ްސާފުސީދާކޮްށްއުސޫލުތަކާްެއކީަގއިްއޮންނާެންބިލެއްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްވެފައިްއޮތުމޭ.ްއެްފަދަްބިލެއްް

ކޮށްްނިންމާފަ.ްޖާބިރުެގްއަނބިކަނބަލުންްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަޢީދުްމިހާރުްއޮތީްފަރުމާهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަްޚ،ްޢަބްދުް

ްކުީރގައިް ްޭއގެ ްެވގެންދާނެ. ްކަންަތއްތަެކްއ ްހުރިހާ ްއެ ްައިއސް ްތަނަށް ްމި ްބިުލ ްއެ ްއިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ްއަވަހަށް ދާދި

ްބުނެ،ް ްމީހުންނޭ ްހޯދައިދިން ްޙައްޤުތަްއ ްއަންހެނުންގެ ްތިމަންނަމެންނަކީ ްބޭނުންކުރާނެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްއޮތް ްމި ކުރިއަށް

ްތަ ްމިއީ.ްޕޯޑިއަމްތަުކގަިއ ްކަމެްއ ްއުޅޭ ްކޮށްގެން ްޓަަކއި ްހޯދުމަށް ްފުރުޞަތެއް ްވާހަކަދަްއކައިލާެނ ްބާރަށް ންކޮެޅއް

ްޓަކަިއް ްެގއްލުަވއިލުމަށް ްޙައްުޤތައް ްއަންހެނުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި

ްމާޒީ ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ. ްކަމެކޭ ްުއޅޭ ްުދވަސްތަުކަގއިްކޮށްގެން ްވެދިޔަ ްާފއިތު ްވެސް ްތެރޭަގއި ގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްވެއްޖެއްޔާ ްކުރުވަން ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީާއ ޤާނޫނުތަކާއި

ްއްހެއްަކކީ،ްދަނީްކުރަމުން.ްޭއގެތެރެއިންްއެް  އަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްބޭނުންކޮށްެގންްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަްއްޕީ.ޕީ.އެމުން

ްަކއުންސިލަރުންނަށްް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްަކއުންިސލަރުންނަށް، ްހެއްަކކީ ްސާފު ްހެްއކަކީ، ްއެްއ ސާފުސީދާ

ްކައުންސިލަރުންް ްލަިއގެން ްއިޞްލާޙެއް ްތަނަށް ްމި ްޮގތަކަށް ްބަދަލުނުކުރެވޭނޭ ްޕާޓީއަކަށް ްބޭނުންވާ އެަކއުންސިލުން

ްހިފެ ްކަސްޮތޅުއަަޅިއގެން ްބުނިންްކަސްތޮޅުެއޅުވީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްވެސް ްމި ހެއްޓުވީ.

ްަރއީސް،ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެަބްއޮތް ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮތް ްމި ނޑުމެންގެ ްކަމެޭކ.ްއަުޅގަ ްޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްއޗެްއކަމާ،ްރައްޔިތުމީހާގެްމުދާްވަނަްމާއްދާގައިްމުދަލަކީްކ41ްްޯވަރަށްްތަފްސީލުކޮށްްވަރަށްްސާފުކޮށްްޤާނޫނުއަސާސީގެް
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ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް ްކަމާ، ްހާލަތެއްގައި ްކޮން ްދެވޭނީ ްއަނެކަކަށް ްނުވަތަ ްހޯދޭނީ، ްމުދާ ްއެ ްނުވަތަ ނިގުޅަިއގަެނވޭނީ

ތަފްސީލުތަކާއިްހަމަތަކާއިްުއސޫލުތަކެއްްަބޔާންކޮށްދީފައިްެއބަްހުރި.ްމިފަދަްބިލެއްްއަންނައިރުްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަީން

ްލާފައި،ްއިސްލާމްދީނުެގްޤާ ްތެެރއިން ްއަސްލުތަކުގެ ްިއްސލާމްދީނުގެ ްއަދި ްތަރަހައާ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއާއި ނޫނުއަސާސީ

ް ްއައިސް ްމިހެން ްގޮތަކަށް ްނޫން ްތެރޭގައި ްޝަރީޢަތުެގ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްލާފަިއ، ްތެރެއިން ައކުރުނ4ްްްތަރަހައިގެ

އްޤުްހޯދައިދިންްމީހުންނޭްބުނެފައި،ްކެމްޕޭންްސްލޯގަނެއްގެްގޮތުަގިއްތިމަންނަމެންނަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއަންހެނުންނަށްްޙަ

ް ްނޫނޭ.4ްްބޭނުންކުރަން ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނޭ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްވެއްދުމަކީ ްއިޞްލާޙެއް ްނުވަތަ ްބިލެއް ނުކުތާގެ

ް ްފާއިތުވެގެންދާ ްމި ްތެރޭަގއި ްމާޒީގެ ްފެނިގެންދިޔަ ްދ2ްިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްއޮތްްއަހަުރގެ ވެހިާރއްޖޭަގއި

ެގްބޮޑުްހިއްާސއެއްްަނގަިއގެންްިތބެ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްކިަތއްްއަންހެނުންނަށްތޯްއަނިޔާކުރީ.ްެއ25ްވެރިކަމުެގްތެރެއިންް%

ްއެތަްއް ްޖިސްމާނީ،ްނަފްސާނީ ްއަންހެނުންނަށް ްގޯނާކޮށް،ްއެ ްތަފާތު ްއަންހެނުންނަށް ްތަޅައި،ްއެ ްގަިއަގއި އަންހެނުންގެ

ްދިން ްވެސް.ްއަިދްްއަނިޔާެއއް ްދޭތެރޭގައި ްއަންހެނުންނާ ްހެވެއްުނވާނެ ްނިޔަތެއް ްމީހުންގެ ްމި ްވެސް ްމީ.ްދުވަހު ޕާޓީއެއް

ްފިރިހެނުންނާްދޭތެރޭގައިްވެސް.ް

ް

ްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީްއު

ް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެރިކަމ31ްަޝުކުރިއްާޔ ްކަމަށްްއަހަުރގެ ްއުޅުްއވާ ްބޭފުޅުން ްއަންެހން ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްފަހު ްށ

ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެއްވުނީީތ މަޖިލީހުގައިްްޕީ.ޕީ.އެމަށް

ް ްބޭފުޅުންނަކ5ްީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްވިސްނުމުްްައންހެން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްިފކުރާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގަިއްވެސް

ްއެމް.ޑީ.ޕީްްދާމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަދި ްވާތީ. ްބަަޔކަްށ ްތިއްެބވި ްާބކީ ްމަންމައަކަށްްްވެސްްބޭފުޅުންނަކ72ްްީގެ ިދވެހި

ްބޭްމަންމަކިޔައި، ްއުފަްނވެފަިއވާ ްަބނޑުން ްއެމް.ޑީ.ޕީމަންމަެއއްގެ ްވާކަން. ްދުވަހަކުފުުޅންނަށް ްއަންހެނުންެގްްން ެވސް

ްއުނިކަ ްއެްއވެސްޙައްޤަށް ްލިބޭ ްއެއާްން ްިވޔަކަނުދޭނަން. ްކުރެްްކަމެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީންްއިނދިކޮޅަށް ްކަމަކަށް ްކޮންމެ ވޭ

ްދެކޮޅުހަދާ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދައުލަތުނ31ްްްނަން. ްދިވެހި ްދިޔައިރު އަހަުރވެގެން

ްފިރިހެން ްހަމައެކަނި ްގޯތި ްއަންނަ ްދެމުން ްނަމުގަްރައްޔިތުންނަށް ްރަޖިސްޓްރީްބޭފުޅުންގެ ްގެންގޮސްްިއ މިއަާދްް،ކުރަމުން

ްއަިއއިރު ްްހިސާބަށް ްޯގތީގެ ްވެސް ްްދެމަފިރިންނަށްރަޖިސްޓަރީ ްގޮތެްއ ްވާަހކަްލިބޭނެ ްސަރުކާރެއްެގ ްުނހެދުނު ެވސް

ްއެމް.ޑީ.ޕީްމިްމެންއަޅުަގނޑު ްދައްކަނީ. ްގޯްއޗަކީ ްކޮންމެ ްލިބޭ ްދައުލަތުން ނޑުމެންާވނީ ްއަުޅގަ ްން ބޭފުޅަކާިއްއަންހެން

ްބޭފުޅަކަށްފި ްނިސްބަތްވާްދެް،ރިހެން ްރަޖިސްޓްރީްބޭފުޅުންނަށް ްބިމާްްކުރެވޭގޮތަށް ްޤާނޫނަށްްގޮތަށް ވެސްްްބެހޭ

ްހުށަހަޅާފައަޅުގަް ްެއކަން ްވާނީ ްމިއީނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީް. ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަދުގެ ްތެރެއިން ްއެޖެންޑާގެ ްިއސްލާޙީ ްވޯލްޑުްގެ

ްއެމް ްއެހީަގއި ްބޭންކްގެ ްޖެންޑަރ ްވާނީ ްފަށާފަ.ޑީ.ީޕން ްމަސަްއކަތްކުރަން ްޭއގެ ްޑްރާފްޓުކޮްށ ްބިލެްއ .ްއީުކއަިލޓީގެ

ްއެ ްވައްޓާލުމަށްފަހު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތަކުން ްހުއްޓައިާލފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ ްމަްމަސައްކަތް ނޑަށް ޢުލޫމާތުްއަޅުގަ
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ވަރަށްްބޮޑުްތަްންްވަނީްަސއްކަތްބިލުގެްމަްމިނިސްޓަރަކަށްްދިޔާނާްހުންނެވިއިުރގައިްއެްގޮތުގޮުތގައިްޖެންަޑރްވާލިބިފައި

ްނިންމާފަ.ްއަޅު ނުޑމެންކޮށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްދިވެހިގަ ްތެރޭގައި ްމުދަލާއިްްގެ ްކަނބަލުންނަކީ އަންހެން

ްަކއިވެނިްްއަށްްފައިސާ ްބޭފުޅުޓަކައި ްއަންނަ ްޢާކުރަމުން ްއިޙްތިރާމާއި ްލޯތްބާއި ްނޫންކަން. ްދުޅަހެޔޮކަމަށްން ޓަކަިއްްއިލީ

ްއާރާސްތު ްސިޢާއިލާ ްވާކަން.ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްޕީ.ޕީ.އެމުކުރަމުންދާ ްފިކުރެްއގައި ްއަންޔާސީ ްނުކުމެ ްބޭފުޅުންްން ހެން

ްލަދުަގންނަން ްވާހަކަދައްކަން ްނުކުމެ ްޙައްޤެއްތޯ ްކޮން ްބޭފުޅުންގެްްއަހަުރވެގެނ31ްްޖެހޭނެ. ްއަންހެން ދިަޔއިރު

ްވެސް ްމިއަދު ްއަުޅަގނުޑ ްއެންބިރުްްހިމާޔަތްކޮށްދެވުނީ. ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭކަނބަލުންނާްގަންނަނީ ްއަންހެން ްގިަނ ްމެ

ްނިަބއްލަަވއިގަންނަމުންކަިއވެއި ްމަހުޖަނު ްއިްބރާހީެގންދަވާ ްފާސްކުރާްޤާސިމް ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެއްާކވެސް ްމް

ްވަަޑއިގެތަނުންް ްކޯޓަށް ްބޭފުޅާ.ްއެްންފާނެތީ.ްއެހިފައިގެން ްގިނަ ްމުދާ މަނިކުފާނަކަށްްްހެންވީމާ،ްއެމަނިކުފާނަީކްއެންމެ

ްބޭފުޅު ްދެކޭކަށްއަންހެން ްމަންޒަރު ްހިމާޔަތްކުރަމުންދާ ްޙައްޤުތަްއ ްަރއީސް.ްްންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުެރވޭނެ. ތަޙައްމަލެއް

ްއެ ްލޯބިކޮށްގެން ްއިސްލާޙަށް ްބަދަލާއި ްހެޔޮ ްޤައުަމށް ްދިވެހި ްައކީ ްއޮްތްްތްކުރުމަށްމަސަްއކަްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނުކުމެ ޓަކައި

ްޙައްޕާ ްދިފާޢުޓީއެއް.ްރަްއޔިތުންގެ ްއޭގެންްޤުަތއް ްބޭފުޅަކަށް ްއޮތްްޕާޓީއެއް.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެިހްއަންހެން ކުރުމަށްްނުކުމެ

ނެްކަމަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްދެކޮޅުނަހަދާނެ.ްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަލްސަފާ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވިސްނުން.ްވާްއެއްކިރިޔާެވސްްފައިދާ

ްއެއެމް.ޑީ.ޕީ ްިސޔާސަތު. ްބޭްގެ ްއަންހެން ްދިވެހި ްއެެހންވީމާ، ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީންްފުޅުންނަށް ނގިލަްއވާނެ

ްމަސަްއކަތް ްމަސައްކަތްއަބަދުވެސް ްބޭފުޅުންގެ ްއަންހެން ްހިމާޔަތްކުރަްއާވނީ ބޭފުޅުންނަށްްްއެްޓަކައި.ްކޮށްދިނުމަށްަތއް

ވެސްްހޯދައިދިނީ.ްްމެންްއެކަނިވެރިްމައިންަނށްްފައިސާއަުޅަގނޑުް.ޓަކައިކަންްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްބޭނުންވާްއެންމެހައި

ްކުީދންނަށް ްނިކަމެތި ްހޯދައިްއަޅުަގނޑުމެން ްލާރި ްދިނީްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުދީންނަށްްޚާއްަޞްެއހީ. ްބޭނުންާވ ްއަށް

ްހޯދައި ްފައިސާ ްއިންތިޒާމުވެސް ްލިބޭނެ ްލާރި ްމުސްކުޅީންަނށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަްްވެސްްދިނީ. ދުްހަމަޖެއްސީ.

ްއިންސާފު ްޙައްޤާއި ްކުރިމަތީަގއި ްލަދުގަންނަންރައްޔިތުން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްގެްވާހަކަަދއްކަން ްވޯޓު ބޮޑުޮކްށްޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންގެ

ްތިބެ ްް،ފޭރިގަނެގެން ްވާހަކައެއްތޯ ްކޮން ްދެން ްރައީސް ްްމިޢިްއޒަތްތެރި ްފަހަތުދައްކަނީ. ްތިމަންނާމެންގެ ގައިްރައްޔިތުން

ްޚުދު ްއަނެއްކާެވސް ްރައްމުޚްނެތީމާ ްދާންެވެގން ްވެރިކަމަކަށް ްމައްލަވަްތާރު ްތަފާތު ްއުޔިތުންނާ ސޫލުްނ،ްކުރުމުގެ

ްމަލާމާތް ްއުރައްޔިތުންނަށް ްހަޑިކުރުމުގެ ްމިފަދަ ްމިމަޖިލީހަށް ްއެީއީކްސޫލުން ްނުކުތީމާ، ްކުރަން ްކަންތައްތަްއ މުޑުދާރު

ނޑުމެންްމިްރަްކަމަްށްދިވެހިްކަމެއްްނޫންްއިޚްލާޞްތެރިކަންްމިއަދުްހުެރގެންްކުރާ އްޔިތުންްިމއަދުްަޤބޫލުކުރާނެ.ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންްބޭނުންވާްއެންމެހައިްްާޚއްޞަޮކށްްއަންހެންްބޭފުޅުންނަށްްއެް،ވެސްްވަޢުދުވަނީްދިވެހިްހުރިހައިްރައްޔިތުންނަށް

ްއޔިތުންްޤަބޫލުކުރާްންތައްްކުރުުމގަިއްއެމް.ޑީ.ޕީްއެންމެްފިޔަަވޅެއްްވެްސްފަހަތަށްްނާޅާނެކަން.ްެއއީްިމއަދުްިދވެހިްރަކަ

ްއެ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެްޙަޤީޤަތް. ްމަތީގައި ްފިކުުރގެ ްއެހެންވީމާްވިސްނުމާއި ްތިބީ. ްއިންތިޚާެބއްްރިޔާ، ސީ

ްއޮއްް ްބޯމަތިވެފައި ްއެންމެ ްމިނުކ3ްުވާ ްއިސްލާޙެއް ްހުށަހެޅޭ ްމައްޗަށް ްހުށަހަޅައިގެންްތާގެ ްއަންހެންްް،މަޖިލީހަށް ިދވެހި

ްވޯޓު ްލިބޭނެްއެްބޭފުޅުންގެ ްރޮްބޭފުޅުނަށް ނުޑގައި ްކަ ްހަމަ ްހީކުރުމަކީ ްކަމަށް ްއެޅުާމ ްއެކަެމއްްނގެއް ްކަމެއް. އެއްފަދަ
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ްސާފުވާނެނުވާނެ ްވަރަށް ްމިމަޖިލީހުގައި ްކުރެވިފައިްމިް. ްއެމް.ޑީ.ޕީްްމަޖިލީހުން ްމަސައްކަތްަތއް. ްއިހުރި ލާީޙްޞްގެ

ްހިމެނޭ ްޢާްއެޖެންޑާަގއި ްއެއީ ްހަކަމެއް ްމިް.ބިލުްކަމުގެމަހަމައިލީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްގެންނާނަންްއެ ްއެް.މަޖިލީހަށް

ނޑުމެންްފާސްކުރާ ހުްއަންހެންްބޭފުޅުންގެްއެންމެހައިްޙައްޤުތަްއްހިމާޔަތްކުރުމަކީްއެމް.ޑީ.ޕީންްނަން.ްއެއަށްފަބިލުްއަޅުގަ

ް ްެއއީ ްކަމެއް. ްނުކޮށްކުރާނެ ްްދޫކޮށްލާނެް،ައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމިަކމެއް ބުނަނީްްއަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތުަގއޭ.އަންހެ ްއިންސާފުވެރި ްއެންެމ ްގޮތުގައޭ. ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނީ ްކަންތަްއ ްބޭފުޅުންގެ ްއެްްން

ް ްޙައްޤުތަކެްއ ްހުރިހާ ްބޭފުޅުންގެ ްހަމަތަކުލިބިގެންދާނެ ްމަތީަގއޭއުސޫލާއި ްވަރަށްގެ ްިޢއްޒަތްތެިރްް. ްޝުކުރިއްޔާ ބޮަޑށް

ްްއވިްފުރުޞަތަށް.ްރައީސްްދެ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަރިންްްޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަޔާތެްއގައި ްދިރިއުޅުމުގެ ްވާހަކަދައްކަނީ

ްޢާ ްބިނާކޮށްހޯދައި، ްއިލާ ްބިނާ، ްޤައުމެއް ްބޭނުންއަދި ްއެންކުރުމަށް ްއަސާސްވާ ްެއއް ްވަރުގަދަ ްަކއިވެީނެގްމެ ކަުމގަިއވާ

ކަތްތައްްުނވަތަް.ްމިްބިލުގެްމަސައްްކަމަށްްައޅުަގނޑަށްްވަރަށްްޮބޑަށްްހީވޭްކުރުމަށްިއވާްދެމަފިރިއަުކްވަކިްގޮތުންްުގޅިފަ

ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބިލު ްއަުޅަގނޑަްވާމި ްމިއަދު ްބެލީމަ ްސިޔާސަގޮތަށް ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްހީެވއްޖެ ްމިށް އޮީތްްތަކަށް

ްއަންހެވަރި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއެއީ ްވަރިކުުރވުމޭ. ްދަޅަދައްކާފައި ްމުދަލުގެ ްކަނބަލުންނަށް ްކަހަލަްން ްބާރުއެޅޭ ކުރުމަށް

ްމި ްައޅުގަްްގޮތަކަށް ްއެބަބިލުން ްޖޯކަަކށްްނޑަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްހަޤީޤަތުަގިއ ްަދއްކަންްފެނޭ. ާވވަުރގެްވެސް

ްނޫ ްއެހެންނަމަވެސްވާހަކަެއއް ނޑުމެްން. ްވެސްްންގެއަުޅގަ ްހަމަަގއިމު ްައޅުަގނޑުމެްނގެްްޕާީޓގެ ްއަިދ ިސާޔސަތަކީ

ްއިސްލާމްދީނުަގިއް ްމިދެމިމާތްވެގެްނވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރާއިުރގަިއްަވރަށްްތިބެ ްކަމެއް ްއެބަްވަރުގެ ްވިސްނަން ްބޮޑަށް

ް ްބޭނުންވާ ްވަރިވާން ްމިދައްޖެހޭ. ްއިދެކައަންހެނަކަށް ްމުދާވެރި ްކަރިހެނެފިނީ ްކޮށްފައިވާްއް ްކަލޭ ްހުރެގެން އިރީަގިއ

ްދަހަރޭމަ ްވަިރެވގެން ްިލބޭނޭ، ްބަިއކުޅަބަިއ ްމިސައްކަުތގެ ްގޮަތކަށް ްބުނެވޭ ްގޮތަކަްށ ްެއކަހަލަ ްއެް. ްލުމަކީ ީއްބިލު

ްެވގެން ްގިަނވެގެންްްވާނެއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވަރި ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްނޫން. ްމައްސަަލްް،ކަމެއް ްިމ ްރޫިޅގެން، ޢާއިލާަތއް

ްމިއަްށވުރެބޮޑުވެް ްއުޅެނީ. ްމި ްދެމަފިރިްގެން ްާޤއިމުބޮޑަްށ ްގުޅުން ްެދމެދުގައި ްއަަޅއިާލް،ްކުެރވިއެްއގެ ްދެމަފިރިންނަށް އެ

ްަދއުލަތުން ްުނގޮސް ްހަމައަްށ ްވަރިޔާ ްދެމަފިިރންނަށް ްއެ ްއަދި ްުމހިއްމު. ްމާ ްއޮތުން ކަންކަންްްސަރުކާރެއް

ްއޮތްހަމަޖައްސައިދިނުމަ ްސަްކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެަކމެއް. ްޢާްރުކާރުން ްއެއީ ްފެށީ. ްއެންމެންނަށްމަސައްކަތް ްއިލާގެ

އޮތްްދެތިންްހަތަރުްނުކުތާގެްމަްއޗަށްްބިނާެވގެންްްބިލުގައިްާލފައިްމިްވެސްްކުެރވޭްގޮތަށްްކަންކަންްކުރުން.ްމިއަދުްމި

ް ނޑިޔާރަކު ްއަނބިމީހާއާފަ ްއާއި ްފިރިމީހާ ްިނމޭއިރުަގއި ްކޮށް ްމުދާކޮްުޙކުމެއް ްބަދެމެދުގައި ްކައިރިހައިޅު ްއަނބިމީހާ ްލީމާ

އިްބައްަޕެއްއގެްހައިިސއްޔަތުންްޢާއިލާެއްއްއަށްްދަނީްކިތައްްކުދިންތޯ.ްފިރިމީހާްބަލަހައްޓަނީްކިތައްްކުދީންތޯްބަލާއިރުގަ

ްބަލަދުވެރިންގެ ްދަރީންގެ ްުނވަތަ ްއެބަްބިނާކުރުމުގައި ްމަސައްކަްތތަކެއް ްއިތުރު ްކުރަންޖެހޭ ްެއްއވެސްްްގޮުތގައި ހުރި.



35 

 

ްއެުކގައިމަ ްދެމަފިރިން ްނޫން ްބެހުމަކީްއްސަލަެއއް ްުމދާ ްހުރި ްބެހިހޯދާފައި ްމުދާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް އަްށްްވަރިް،.

ްފިރިމީހާ ްފަހަރުގައި ްލުމުން ްބިލެއް ްކަހަލަ ްމީހަކާްމަގުފަހިވާ ްއެހެން ްއަނބިމީހާްްވެސް ްނުވަތަ ްބޭނުންވެގެން ްއިންނަން

ނުންވެގެންްމުދާްބަހާްންްބޭނުވަތަްއެހެންްމީހަކާްލޯބީގެްގުޅުމުންްުގޅެ،ްވެސްްއެހެންްމީހެއްްގާތަށްްާދންްބޭނުންވެގެން

ްމި ްވާހަކަދެއްކީމަ ްހިސާބަށް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްީއ ްްރަނގަޅުއެންމެ ްއެހެންޫނން، ްުނވޭ. ހަޔާުތެގްްދެމަފިރިއެއްގެކަމަކަށް

ްދިރިުއޅުމުގަް ްރަނގަޅު ްކޮންމެގޮެތްއވިޔައި ްމުދަަލކީ ްހޯދާފައިވާ ްއެްެދމަފިރިޔަކު ްޙައްޤެްއކަންްްސް ދެމަފިރިންގެ

ނޑުްހަމަްވެސްްްެވްސްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްމިައދުްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެން އެކުްދަންނަވަން،ްްވަަރށްްއުފަލާއަުޅގަ

ް ްެވސް ްައކީ ްމުސާރަ ްލިބޭ ްފިރިހެނުންނަކީ،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުގިނަ ްއަުޅގަ ްދިރިއުޅުމުަގއި ެގްމެންްައޅުަގނޑުމެންެގ

ކަމަށްްުނބުނެވޭނެ.ްއެންމެްުކޑަެވގެންްްދީގެންްހުންނަްެއއްެޗއް.ްމިއީްޮދގެއްށްްހޭދަކޮށްގެން،ްޚަރަދުކުރަންްއަްއަނބިމީހާ

ްގެ ްރޭަގނޑު ްބޭރަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްދިރިއުޅުމަީކ.ްްއިން ްެއއީ ްޯހދައިގެން. ްވިސާ ްހޯދައިގެން ްޕާސްޕޯޓް ްދަނީ ވެސް

މިްހަޔާތްްއަހަރުްމީހުންނާްއިނދެގެންްކަިއވެނީގ19ްްެ،ްއަަހރ18ްުދަންނަވަނީްްއެކުްމިްއަޅުަގނޑުމެންްފަޚުރުވެރިކަމާ

ްއަނބިމީހާއާހޭ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްދަކޮށްލަނީ ްއެކަމަކު ްއުޅެވޭތީ. ްމީހުންނަށްްްއެކީ ްހުރި ްގޮއްސަ ްރޫިޅގެްނ ކަިއވެނިތައް

ްގޮއްަސް ްރޫިޅގެން ްމައްސަލައަކުކަިއވެނިތައް ްދެމަފިރިންގެ ްއެްްންހުރީ ްދައުލަތުން ްނުދޭ.ްމީހުްނޫން. ްގެދޮރެއް ންނަކަށް

ްދަރިން ްނުދޭ. ްވަޒީާފއެއް ްމާޙަްްރަނގަޅު ްބައްަލވާ.ްބޮޑެތިކުރުމުގެ ްސަބަބު ްހުރި ްގިަނެވފައި ްވަރި ްނެތް. ްދީފައެއް އުލެްއ

ކަމަށްްްކާރުެގްޒިންމާެއއްނަށްްުއޅެވޭެންގޮތްްހަމަޖައްަސއިދިނުމަކީްސަރުމީހުންްދެް،ނުވެއެކަމަކުްެއއަށްވުެރްބޮޑަށްްވަރިް

ނޑުމެންްމިބައްލަ މެދުގައިްމުދާްބަހާށޭ.ްްއޭްިކޔާފައިްމާދަމާްދެމަފިރިންހުންނަނީކީްތިމަންނަމެންގެްމެނިފެސްޓޯްވާ.ްއަުޅގަ

ށްްމުދާްބަހާނެްބިލެއްްދައްކައިދިނީމަްއަްާއއިްފިރިހެންްކުއްޖާްދަރިންގެްމެދުގައިްތަޅާފޮޅުންްއުފައްދާށޭ.ްއަންހެންްކުއްޖާ

އެތަްއްބުރަްމަސައްކަތެްއްކޮްށގެންްް،.ްރަނގަޅުމަގެއް.ްއެހެނެއްނޫންްއެކަންްކުރަންވަނީްއެްދަްއކައިެދވެނީްވަިރކުރުމުގެް

ްހިފާ ްކަންފަތުގައި ްއަނބިމީހާ ްމުދާ ްހުންނަ ްނެރެފައިްގެްފައިހޯދާފައި ްއިން ،ް ްމީހާްޅަކުއްަޖކާ ްފިރިހެން ހިތާވެފައި

ްބޭރުކޮށްލާއިރު ްމީހާްއެ، ްހުންނަންްއަށްްއަންހެން ްަޙއްޤުތަެކްއ ްވެސް ްޤަބޫލުކުރަން.ްޖެހޭނެ. ްއެކަން ްވެސް ނުޑ އަޅުގަ

ްފިޔަވަޅުަތއްްއެްއެކަމަކު ްބައިވަރު ްައޅަންޖެހޭ ްކުރީގައި ްދިއުމުގެ ްދައުލަތުންްްއެބަްފުރުޞަތަށް ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ހުރި.

ްއެްއޗެހިތަކެއްް ނޑުމެން؛ްއެމީހަކަށް ްްއަުޅގަ ްލާޒިމުޤާނޫނަކުން ްްދައުލަތުްންއެބަްަގއިކުރާއިރުކަމެްއ ްއެޖެހޭ ދޭން.ްއްޗެއް

ްމަ ްކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބެނީ ްތަަނވަސްކަމެއް ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގްއަޅުަގނޑަށް ްއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ަސއްކަތަކުން.

ްއިނދެްފުރުޞަތުދިނީ ްގޭގައި ްއަނބިމީހާ ނުޑގެ ްއެް،އަޅުގަ ްކިޔަވައިދިނީތީ. ްބަލާތީްުކދީންނަށް ކުދީންްްއެް.ކުދީން

ނޑުމެންްދެމަފިރިންްދިނީތީ.ްއެދީންނަށްްކާންބޯންކުްދިނީތީ.ްއެސްކޫލަށްްގެންޮގސް ކޮށްްވެގެންްމަސަްއކަތްހާލުގައިްއަުޅގަ

ްހުއްޓާ ްބޮޑެތިކޮށްފައި ްމީހަކާމިސާް،ދަރިން ްގެްނގުޭޅ ްގޭަގއި ްހިތާވީްލަކަށް ްއޮފީުހްއަންހެނުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫނީ .

ްތެރެއަ ްަވގުތުގެ ްއެ ްމޮޔަވީ.ްމޮަޔވީމަ ްމޮަޔވީ.ްއަންހެނުން ްއާނ!ްދެްކުއްޖަކާ ްފުރުޞަތުދެނީ ްޤާނޫނަުކން ްކުއްިލއަކަށް ށް

ްފެނޭ.ް ްބިލުން ްމި ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމެއް ްބޮޑު ްއެއަްށވުރެ ްލިބެއޭ. ްއެބަ ްމުދާ ްެއކަކަށް ްވަރިވާއިުރގައި ްވަރިވަހަރޭ. މީހުން
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ްހު ްމީހާ ްވިޔަފާރިކުާރްފިރިހެން ްޤަބޫެލއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮުލަގއި،ްޚާއްޞަކޮށް ްމީހެްއގެ އްޓާްއަނބިމީހާެގްއެްއވެސް

ްއަށްް ްއަނބިމީހާ ްދެވެންޖެހޭނީ، ްބަހަންޏާ ްމުދާ ްކުރެިވގެންނުވާނެ. ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްޮގތަށް ްއެުޅވޭ ްދަރަންޏެއް ބޮލުގައި

ދެވެންޖެހޭނީްމުދަލުގެްފައިދާހުރިްބައި.ްދަރަންޏެއްްއަންހެެނއްގެްބޮުލގައިްއެޅޭްގޮތަށްްެއްއވެސްްކަެމއްްކޮްށގެންނުވާނެ.ް

ނޑުމެންްޅަުކއްޖަާކްއެއީްައޅުަގނ ޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއަނބިމީހާްއަށްްބަލަންވީމަްކުދީންތަކާްޖަހާފައިްއަުޅގަ

ްހުރިް ްބޭންކުރަޕްޓުވެފައި ްެގއަާކިއ ްހުރި ްދަރާފައި ްނަމުގައި ްމުދާބެހުމުގެ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްދާންވީ. އިނދެގެން

ދެމަފިރިންނަށްްހަމަހަމަްއަށްްޙައްޤުްބެހުނީތޯ؟ްޤަބޫލުކުރެވޭްކަމެއްްްކުންފުންޏަކާްއަންހެންމީހާގެްބޮލުގައިްއެޅުވީމަްއެއީ

ްބިލަކީ،ްމިް ްލިޔުއްވާފަިއވާ ްދިާޔނާ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްއެ ްެވސް ްކުީރގައި ްމީގެ ނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްައުޅގަ ްއެއީކީ. ނޫން

ްދަްނނަވައިް ްއަށް ްދިޔާނާ ްއަށް، ްކޮމިީޓ ްވިޔަސް ްބަލަިއގަތްކަމުަގއި ްއިސްލާޙު ްމި ްމިްބިލު، ްގެނެްސގެން، ގެން

އިޞްލާޙުކޮްށގެންްޭއގެްރަނަގޅުްގޮުތގަިއްނެރެންޖެހޭނީ.ްދެންްހަމަްތިމަންނަމެންގެްމެނިފެސްޓޯްއޭ.ްޭއަގއިްއޮްތްބިލެޭކް

ްއެހެނެއް،ް ްދެން ްވިަޔސް. ްޤާނޫނެއް ްވަޅިހަރާ ްގަޔަށް ްދެމަފިރިންނަށް ްދެމަފިރިން ްއެއީ ްވަރިހަަމ ްލާންވީ. ްކިޔާފައި މީ

ްކަަމކު ްގޮތަކަށްްއެގޮެތއް ްދެވޭނެ ްދުރަށް ްާޢއިލާތަުކން ްރޫޅި، ްޢާއިލާތަްއ ްކޮށްގެންުނވާެނ. ްއެކަން ްެއްއގޮތަަކށްވެސް ނުދޭ.

ނޑިޔާރުންެގް ނޑުމެންްމަސައްަކތްކުރަންވީ.ްކައިިރކޮށްްދެމަފިރިންނަށްްއެކީގައިްުއޅެވޭނެްގޮަތށްްބަލަންވީ.ްފަ ނޫންްއަޅުގަ

ްފެންނަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެ ްއެ ްގޮތް ްހުންނަ ްގޮްސްހާލަތު ްގޮތަށް ްދާ ްމުނިފޫހިފިލުވަން ްބޭފުޅުންނަށް ްފެނޭ.ްއެ ްއެބަ ންނަށް

ްރަޝިޔާްކުދީންނާްއެީކގައިްެވސްްއެބަްއުެޅވޭ.ްއެކަމަކުްއެހެންްކިހިނެއްތޯ...

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްހުސްވަުގތުކޮޅަށްްދިޔުމުގެްކުީރގައިްކުިރމަތީގަ އިްމިްއޮތީްވަރަށްްުކޑަްވަގުުތކޮެޅއް.ްއެްަވގުތުޮކުޅްއާދެ!ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކަިއްެއއްެޗއްްދަންނަަވއިލާނަން.ްމިައދުގެްއެޖެންާޑަގއިްހިމެނިގެންް

ް ްއޮތް، ްހުށަހަޅަން ްތެރޭގައި ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްއޮތް، ްހުށަހަޅަން ްވިލ9.1ުމަޖިލީހަށް ްދަށުން ްދާއިރާެގްގެ ފުށީ

ްގެންދެިވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ ްޤަރާރު ްއެ ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްްކަމަށް ްއެހެންކަމުން ްފޮނުވާފަ. ްސިޓީއެްއ ްދ9.1ައަށް ްވިލުެގ ފުީށްށުން

ްޢިްއޒަތްތެރިދާއި ްރިޔާޟުްރާގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްްރަޝީދުްމެންބަރު ްސިފައިހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްވެރިކަމެްއަގއި ންނާިއްގެ

ނޑުވާލައި ނޑަށްްބަދަލުގެނެސް،ްއެްދެްމުއައްސަސާްއެމް.ޑީ.ީޕގެްްއަދިްފުލުހުންގެްބާރުްކަ އެްދެްމުއައްސަސާގެްޮއނިގަ

ްމެނި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނަޑއަަޅއި ްކަ ްކަމަށް ްގޮްތ ްހިންގާނެ ްރިޕޯުޓްވެރިކަމެްއަގއި ްތައްޔާރުކުރި ްހިމެނުމަށް ފެސްޓޯަގއި

ްޤައުމުް ނޑި،ްދިވެހި ްކެ ްބާރު ްބާރުތަކުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަލާމަތީ ްނަމަ ްތަންފީޛުވެއްޖެ ލީކުވެފަިއާވއިރު،ްއެްސިާޔަސތު
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ް ްތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ްބަލައި ްމައްސަލަ ްމި ްއިހުސާްސކުރެވޭތީ ްބިރުވެރިކަން ްދިޔުމުގެ ްއަތްމަްއޗަށް ްބައެއްގެ ސަރުކާރަށްްބޭރު

ްއަނބުާރް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ ްޤަރާރު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ގޮވާލުމަށް

ް ްއަިއޓަމު ްއެެޖންޑާ ްހިސާބުން 9.1ްްގެންދަވާފަ.ްއެ ްމިހާހިސާބުން ްނިމިގެންޮގއްސަ.ްދެން ްިމްވަނީ ވެސ11:31ްްްވެސް

ްިއއްަޒތްތެ ްައޅުަގނޑު ްއެކު ްވުމާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގ31ްްެރި ްދެން ްައރުވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނެޓުގެ

ްޖަހާއިރު.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްެދއްވިްއެއްބާރުލުމަށް.11ްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްދާނީް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު ްމި`. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްގެންދާނީް ލްސާ ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑު ފަށަނީ.

ް ްއައިޓަމު ްނަންބަރ9.2ްްުއެޖެންޑާ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގަޮލޅު

ްއ2111/4ްަ ްބަހުސް. ްއިބްތިދާޢީ ްބިުލގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްމިްޢާއިާލއާ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ޅުަގނޑު

ްއަރުވަނީްފުަވއްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންނަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.ް

ް

ްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރުްދާއިރާގެްެމންނަރުްމުޙައްްފުވައްމުލަކު

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްާޢއިލާއާ ްއާދެ! ްާވް`. ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ މެންަބރު

ް ްއާދެ! ްައޅުަގނޑަްށ5ްްއިޞްލާޙަށް، ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްއޮތް ްއެބަ މާްއދާއަކަށް

ްމަޤަބޫލުކު ްމާތް ްވަރަްށ ްގޮތުަގއި ްއާދެ!ްސަގްރެވޭ ްއިޞްލާެޙއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްމަނިކުފާނު ްެއ ދެއްަގއި

ްމީގައި ްޢާއިލާާއްްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކަންތައްތަކެއް. ްވިސްނާަލންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރި އެބަ

ްމިްއޮންނަނީްހެދިފަ.ްއާދެ!ް ްގޮތަށް ބެހޭްޤާނޫނުގައިްވެސްްއޮްތްޮގތުންްއެބަްމިކަހަލަްކަންތައްަތކަށްްފުރުޞަތުްފަހިވާ

ނަްގޮތުންްމުސްލިމުންނަށްްމިްއޮންނަނީްއިސްލާމްދީނުގަިއްޢާއްމުްގޮތެްއގައިްއަޅުަގނޑުެމންްއިސްލާމީްޝަރީޢާްމިްއޮންް

ް ްފިރިހެނަކަށް ްއެއް ްއޮންނ4ްްައެއްފަހަރާ ްދީންތަކުގައި ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަށް. ްހުއްދަކުެރވޭ ްވެސް އަނބިން

ްއެހެ ްނޫނީ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްމި ްކައިެވނިކުރެވެން ްމީހަކާ ްއެންމެ ްދީންތަކުގެްގޮތުން ން

ނޑަށްްއެބަްއެނގޭްމީގައިްައޅުަގނޑުމެންެގް ނޑުމެންނާްމިްތަފާތުްވަރަށްްބޮޑު.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ މީހުންނާއިްއަޅުގަ

ް ްބަލާއިރު ްގޮަތށް ްހިނގަމުންދާ ްކަންތައްތައް ްމިހާރު ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއެކުގަިއްޢާއްމު ްދެމަފިރިން ްފަހަރަށް ްގިނަ ވަރަށް

ް ްފަށާފައި ްޢާއިލާްދިރިއުޅެން ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަންދެން،ްވަރަށް ްއަހަރު ްވަންދެން،ްވިހިތިރީސް ްއަހަރުތަެކއް ްެއތައް ގޮސް

ްވެްސް ްނިސްބަތުން ްދުނިޔޭގެ ްައކީ ްރާއްޖެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަ ްެއއީ ްދާިދޔުން ވަިކވެގެން
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ްވީ ްކަމަށް ްޤައުމު ްއޮންނަ ްއިނދެވަިރުކރުން ްގިނައިން ްގިނަްއެންމެ ްވަރަށް ްވަިކވެގެންާދއިރު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ހިނދު،ްމި

ްއާެދ،ް ްނިގުޅަިއގަނެވިފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްޙައްޤުތައް ްލިބިދޭ ްއަށް ްމީހާ ްއަންހެން ްވަކިވާ ފަހަރަށް

މިސާލަކަށްް،ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިްޤާނޫނުްއޮތްްގޮތުންްވެސްްއެްލިބިދޭންޖެހޭ

2ްް ްއެުކގައި ްމުދާ،ްނޫނީ ްއެއްމެދު 2ްްމީހުންގެ ްައކީ ްހުންަންތަރިކަ ްހޯދާފައި ްދިިރއުޅެމުންދާއިރު މީހުންނަށ2ްްްމީހުން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްަބއެއްްފަހަރަށްްމިްދެންނެިވް އެއިންްހަމަްލިބިދެޭވްގޮަތކަށްްއޮންނަްެއއްެޗއްކަން.ްއާދެ،ްައޅުގަ

ްކަންަތއް ްބައެއް ްެއކިެއިކްފަދަ ްތަފާތުތަެކއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްނިންމަވާއިރުަގއި ްއިން ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ތައް

ްދެންނެވިހެންް ްކުރިން ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމީގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެ، ްަތން. ްގެންނަވާ ނޑިޔާުރގައި ފަ

ރުުމގެްކުރިންްނޫނީްކައިވެނިކުރުމަށްްފަހުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްއިސްލާމީްޝަރީޢާގައިްވެސްްމިްއޮންނަްގޮތުންްކައިވެނިކު

ްެއއްެޗއްކަން.ްއާދެ،ްޭއގެްދަށުްންމިސާލަކަށްްަކއިވެިނކުރުމުގެް ްކުރެޭވްކޮންޓްރެކްެޓްއެގްދަށުންްއެީއްހުއްދަކުެރވޭ ވެސް

ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްދެންމެ ްހޯދޭްްކުރިން އެ

މީހުންނަށްްަވކިެވެގންދިޔައިމަްެވސްްހަމަްލިބިދ2ްްޭކޮންޓްރެކްޓެްއގެްދަށުންްެއގޮަތށްްއެބަްސވެފައިްހޯދޭްމުދަލަީކްހަމަް

ްގިނައިންް ްޒަމާނުގައި ްމި ްމިހާރަކަށްައއިްސ ްވެސް، ްފަހުގައި ްކައިވެނިކުރުމަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއާދެ، އެްއޗެްއކަން.

ްނފުނީގެްހިއްސާްއަނބިމީހާްއަށްްވެސްްހަމަްވަރަށްްގިނަްބޭުފޅުންްދެއްވާ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްކުންފުނިތައްްއުފައްަދއި،ްކު

ްއެް ްހަމަ ްވިޔަފާރިައކުން ްުކރާ ްއެ ްޮގސް ްރަނގަޅުެވގެން ްހާލަތު ްމާލީ ްކުންފުންޏެއްގެ ްއެ ްތަރައްޤީކުެރވި، ކުންފުންޏެއް

ހޭްޝެއަރއެއް،ްނޫނީްެއއިންްލިބިދޭންޖެހޭްފައިދާއެއްްމީހުންްވަކިިވކަމުގައިްވިޔަސްްެއއިންްލިބިދޭންޖ2ްެމީހަކަށްްއަދިް

ްަވރަށްްބޮޑަށްްވިސްނާލަންޖެހޭް ނޑުމެންްއެބަ އެބަްލިބޭ.ްއާދެ،ްއެހެްނވީމާ،ްމިފަދަްކަންތައްތައްްއޮތްއިުރަގއިްމިްއަުޅގަ

ްމިދެންނެވި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮތަށްތޯ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއޮންނަ ްމިކަން ްޝަރީޢާަގިއ ްއިސްލާމީ އިޞްލާޙުްްމީގައި

ްވިސްނައި،ް ްފުޅާކޮށް ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ، ްބަދަލުވެގެންދާނީ. ްމި ގެނައުމުން

ްޝަރީޢާަގިއް ްއިސްލާމީ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރެޭވ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމުގަިއ ްއިޞްލާޙެއް ްގެްނނަންޖެހޭ ްވިސްނާފައި މިއާމެދުގައި

ްފިރިމީ ްމީހަކަށް؛ ްއެ ްގޮތުން ްޚަރަދުކުރަންްއޮންނަ ްއެ ްއަނިބދަރިންނަށް ްމީހެއްގެ ްއަބަދުވެސް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްއަށް ހާ

ްފެންވަރުް ްދިރިއުޅުުމގެ ްމީހެއްގެ ްއެ ްޚަރަދުތަކަކީ ްއާދެ،ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޚަރަދުކުރަން ްބޭނުންތަކަށް ްޖެހޭ.ްޟަރޫރީ އެބަ

ްދެން ްމި ްޚަރަދެއް. ްކުެރވިދާނެ ްެވސް ްގިނައިން ްކިތަންމެ ްހަމަ ްގޮތުން ްއަޅާބަލާއިުރްހުންނަ ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭ ނެވީ

ނަޑއެޅިފަިއްއޮންނަްއެްއޗެްއްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހެްން ކުރެވިދާނެްޚަރަދުތަެކއް.ްއެއީްކޮންމެހެންްވަކިްމިންަގނެޑއްްކަ

ްޯގއްެޗްއގައި ްލިބޭ ްދިިރއުޅެންަފށާފައި ްއެކުަގއި ްމީހުން ްެއްދެ ްދިާމވޭ ްއެބަ ްފަހަރާ ްބަެއއް ްހަމަ ްމި ްކަމެްއަގއި ެދްްއޮތް

ްއެބަް ްމުދާްވެސް ްެގއެްއްހަދައި،ްއަިދްއެހެނިހެން ްއެ ްވެސް ްރަޖިސްޓްރީކޮްށގެން ްގޮތުަގއި ްގެެއްއގެ ްމެދު ްއެއް މީހުންގެ

ްދެް ްއެ ްވެސް ްަވކިެވގެންދާއިރު ްޢާއިލާތައް ްހުންނަ ްފަށާފައި ްހުންނަ ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާ ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ހޯދާ.

ްލިބިގެން ްމަންފާ ްއެބަ ްއެއިން ްބޮޑަްށްފަރާތައް ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަންނަވާލިހެން ްކުރިންވެސް ދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ
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ްޤަބޫުލކުރެވެީން ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަދެެކވި،ްއަދި ްިވސްނައި،ްމިއަށްވުެރްފުޅާކޮށް ްއިތުރަށް ްޮބޑަށް ްމެދުގަިއްވަރަށް މިއާ

ްކަންތަ ްދެންނެވި ްމި ްމަރުޙަލާގަިއ ްކޮމިޓީ ްމި ްބަލަިއގަނެފައި ްއިޞްލާޙު ްެވްސްމި ްބޭފުޅުންގެ ްފަންނީ ްބެހޭ ްކަމާ އްަތއް

ްޤަބޫުލކުރެވެނީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމުަގއި ްއިޞްލާޙެއް ްއަންަނންޖެހޭ ްމަޝްވަރާކުެރވިގެން ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ްއެުކގަިއ ލަފަޔާ

ނޑު ެވސްްްހަމައެކަނިްމިހާރުްމިްއޮތްްގޮތަށްްމިްނިންމައިގެނެއްްކަމަުކނުދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާް ްނިންމުމަށް. ްމި ްފުރިހަމަކޮށް ްމިއަށްވުރެ ްއެްއޮކށް ްއިޞްލާޙުތަަކކާ ްއިތުރު ްބަލައިގެންަފއި، ތާއީދުކުރަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަދަލެްއްޝުކުރިއްޔާ އި

ްާދއިރާެގް ްބިލެތްދޫ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްބެހޭ ްކަންތައްަތާކ ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްމިނިވަން ދަންނަވައިލާނަން.

ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަށް ްކޮިމޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްޙަމްޒާގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމެންބަުރްްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަ ްފަހުމީ ްރަްއޔިތުންެގްއިމްތިޔާޒު ްވާތީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްގްރޫޕުން ްާޕލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެދި މަޖައްސައިދެއްވުން

ް ނުޑ2ްވަަންމާއްދާެގ29ްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެ ްގޮތުެގްމަތިންްެއކަންްެއގޮތަްށްއިޢުލާނުކުރަން.ްއަުޅގަ ްވާ ގެް)ނ(ަގއި

ްތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށް.މިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ޢާއިލާާއްބެހޭްޤާނޫނަށްްގަލޮޅުްދެކުނ2111/4ްްު`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްޤާނޫުންނަންބަރުް

ްހު ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއްެޗއްްދާއިރާގެ ްވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ށަހެޅުއްވި

ދަންނަވައިލާނަން.ްއާދެ،ްމިްިއޞްލާޙުގެްމައިަގނޑަށްްބަލަިއލާއިރުަގއިްކަިއވެންޏެއްްރޫޅުުމންްއެްދެމަފިރިންގެްމެދުގައިް

ްިހތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްަދންނަވާއިުރގައި ްެއއްެޗއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެުހމާ ްމުދާ ްހޯދާފައިވާ ްރަނަގޅުްްއެުކގަިއ ްއިޞްލާޙު މި

ދުްކިތަންމެްރަނގަޅުކަުމގައިްވީނަަމވެސްްސަގްމަވެސްްމައިްމިްވަނީ.ްއެހެންނަދެްއގައިްކަންނޭނގެްހުށަހަޅުއްވާފަްސަގްމަ

ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުާރް މިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްގޮތްތަކަީކްއެހާްހަމަޖެހޭްގޮތްތަކެްއްކަަމކަށްްއަުޅގަ

ްދަރިންތަކެއްްްގޮތުަގއި ްދެމަފިރިންނަށް ްެއ ްއަދި ްުއޅުމަށްފަހު، ްއިނދެގެން ްދެމަފިރިއަކު ްވަންދެން ްޒަމާނެްއ އެތަެކއް

ްގޮތަަކްށް ްކަހަލަ ްނުލިބޭ ްެއއްެޗއް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްއަށް ްއަނބިމީހާ ްވަިކވެގެންާދއިރު ްދެމަފިރިން ްއެ ލިބުމަށްފަހު،

ްއަޅު ްކަމަށް ްކަމެއް ްރަނަގޅު ްއެއީ ްއިސްލާމީްނިމިގެންދިއުމަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ަގނަޑކަށް

ޝަރީޢަތުގައިްމުދާްބެހުމާްބެހޭްއެތައްއެަތއްްކަންަތއްތަކެްއ؛ްސީދާްކީރިތިްޤުރުއާނުަގއިްެވސްްމުދާްބެހުމާްބެހޭްގޮތުންް

ްޮއވޭ.ްވަރަށްްތަފުސީލުކޮށް،ްއަ ނޑަައޅުްއަވއިްބަޔާންކުރަްއވާފައިްއެބަ ނޑަށްްހީވަނީްމުދަލާްބެހޭްއެތައްްާއޔަތެއްްކަ ުޅގަ
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ްއަުޅަގނޑުމެންް ްއޭގެއިތުރަށް ްކަންތައްތަކެއް. ްހުރި ްަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ްޤުރުއާނުގައި ްތަފުސީލުކޮށް ްވަރަށް ކަންތައްތަކަކީ

ްދެމަފިރިއަުކް ްެއހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ްއެހާ ްގެންިދއުމަކީ ްކުރިއަްށ ްހުށަހަޅަިއގެްނ ކަންތައްތަެކއް

ްެއއްބަސްވުެމއްްއިން ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުދަލާ ްހޯދާ ްއުޭޅއިރު ްއިނދެގެން ްދެމަފިރިން ްއެ ނައިރުަގއި،

އެކުަލވައިަލއިގެްނ،ްއެްއެއްަބސްވުމުގެްދަށުންްއެކަންްކުިރއަށްްގެންދިއުމަކީްައޅުަގނޑަްށްފެންނަްގޮތުގައިްއޮތްްއެންމެް

ކުރަްނއުޅުމަކީްމާްހަމަޖެހޭްގޮތެއްްނޫން.ްމިްޤާނޫނުގެްނުވަތަްމިްޤާނޫނުންްްރަނގަޅުްގޮތް.ްެއއާްޚިލާފުްޮގތަކަށްްއެކަން

ް ްއިޞްލާުޙގެ ްދެމަފިއެްއެގ35ްްހުށަހަޅާފައިވާ ްއެ ްރޫޅުމުން ްަކއިވެންޏެްއ ްއޮންނަނީ ްބުނެފައި ްމި ްާމއްދާަގއި ވަނަ

މަންާފްދެްމީހުންގެްމެދުގައިްބަހަންްްދެމެދުގައިްެއކުަގއިްހޯދާފަިއާވްމުދާްބެހުމަށްްނުވަތަްއެްމުދާްވިްއކުމަށްފަހުްއޭގެ

ްގޮތުންް ްއިނދެވަރިކުރުުމގެ ްއަކީ ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލިބިގެންވެއޭ. ނިޑޔާރަށް ްފަ ްބާރު އަމުރުކުރުމުގެ

ްދޭ.ް ްކުރިއަށް ްއެބަ ްކަްނތައްތައް ްއިނެދވަރިކުރުމުެގ ްއަދަަދކަށް ްގިަނ ްވަރަށް ްާރއްޖެއެްއ. ްއޮތް ހައްދުންނައްޓައިލާފަިއ

ްއަް ްވަރަށް 1ްްވަްސއަވަހަށް. 2ްްމަހުން، 3ްްމަހުން، ްއެީއ6ްްމަހުން، ްއިނދެވަރިކުރުމަކީ ްގޮތަަކށް ްމިކަހަލަ މަހުން

ްމިހެންް ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްއަންނަ ްބަލަމުން ްުޒވާނުން ްޒަމާުނގެ ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްގޮުތގަިއ، ްކަންަތއްތަެކއްގެ ކުޅޭކުޅޭ

ްމަ ްދެމަފިރިެއްއގެ ްމައްަސލައެއް، ްކޮންމެ ްވަރިކުރާ ްާބވަތުެގްހަމަ ްމި ްކޯުޓގައި ްވަންދަްނވެްއޖެއްޔާ ްކޯޓަށް ްއސަލައެއް

ްހަފުތާއެްއް ްއިނދެގެން ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުން ްބުނާ ްމާއްދާ ްމި ްއެއީ ްލަފާކުރެވޭ. ްކަމަށް ްގިަނވެދާނެ ްވަރަށް މައްސަލަތައް

ްހުަށހަޅަ ްކޯޓަށް ްއެަބ ްކަންތައް ްބެހޭ ްބެހުމާ ްމުދާ ްކަިއވެިންރޫޅިއްޖެްއޔާ ްވެސް ްމިްވުމަށްފަހުގައި ްޚިލާފަށް ްއެއާ ންޖެހޭ.

ްެއުކގައިް ްދެމަފިރިން ްއުޅެ، ްއިނެދގެން ްތެޭރަގއި ްމުއްަދތެއްގެ ްވަިކ ްކަންނޭނގެ ްރަނގަުޅީވސް ްމާ ްވެސް މާއްދާ

ްކަހަލަް ްބަހާ ްމުދާ ްއެ ްދެމަފިރިއަކަށް ްމީހުންނަށް، ްވަރިކުރާ ްއުޅުމަށްފަހު ްހޯދައިގެން ްމުދާތަކެްއ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ނ ްކަ ްމީގައި ްިއސްތިސްނާެއްއްގޮތްތަެކއް ްއެްއވެސް ްމީަގއި ްކަންނޭނގެ.ްއެކަމަކު ްރަނގަޅުވީސް ްމާ ްނަމަ ްއޮތް ޑަައޅާފައި

ނޑިޔާރަށްް ްފަ ްބާރު ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްމީހުންގެ ްއެ ްހިނދެއްަގއި ްކޮންމެ ްރޫޅިއްޖެ ްަކއިވެންެނއް ްމިގޮތަށް ްއޮންނަނީ ްމި ނެތި

ްދެން ްކަެމއް. ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްވެސް ްމި ްއޮންނަނީ. ްމި ްމުދަލުންްްދީފައި ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަހާއިރުަގއި ްމުދާ މިގޮތުން

ްދެް ްދެނެގަންނަންވާނެކަމާ، ްމިންވަުރ ްއަދާކޮށްަފއިާވ ްފަާރތަކުން ްކޮންމެ ްމަސައްކަތުްނ ް ްުނވަަތ ްއިން ްފައިާސ ނުވަތަ

ްއެްދަރަންޏެއްްވެސްްއޭގެތެޭރގައިްހިއްސާް ްއޮތްްނަމަ ްދަރަންޏެއް ްއޮތް ްޓަކައިްނަގާފައި ްއަށް ްމަންފާ ވާނޭކަާމ،ްފަރާތުގެ

ކަިއވެންޏެްއގައިްުކޑަކުދިންްިލބިފައިވާްނަމަްއެްކުދިްނގެްޟަރޫރީްބޭނުންތަކަށްްވެސްްބަލަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްކުޑަކުދިންް

ްއަށްް ްއަނބިމީހާ ްވަރިކުރުަމށްފަހުގައި ްއޮންނައިރުަގއި ްަކމަށް ްބަލަންޖެހޭ ްބޭނުންތައް ްކުިދންގެ ްއެ ްނަމަ ްކަމުަގއިާވ ތިބި

ްޚަރަދުތަކެއް ްދޭންޖެހޭ.ްްދޭންޖެހޭ ްޚަރަދު ްދޭންޖެހޭ.ްދަރިފުޅުގެ ްޚަރަދު ްބެލުމުގެ ނޑަެއޅިފަ.ްދަރިފުޅު ްކަ ްއޮވޭ ްއެބަ ވެސް

ްފޮނުވުމަށްް ްސްކޫލަށް ްހޯދައިދިނުމާއި ްއަންނައުނު ްޚަރަދު؛ްމިސާލަކަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްކުރަންޖެހޭ ދަރިފުޅަށް

ްކު ްވެސް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަންތައްތަކާ، ްހުރިހާްޖެހޭ ްކުރަންޖެހޭ ްދަރިފުޅަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ރަްނ

ޚަރަދަކީްވަރިވުމަށްފަހުަގއިްެވސްްފިރިހެންްމީހާްކުރަންޖެހޭނެްޚަރަދުތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްކުޑަދަރިފުޅަކުްހުރީއޭްިކޔާފައިް
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ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ްއެއީކީ ްބެލުމަކީ ްކަންތައް ްބެހުމުގައި ްމުދާ ްއެ ްމީގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ 37ްނުފެނޭ.

ްދެމެދުގައިް ްދެމަފިރިންގެ ްއެ ްގުިޅގެން ްރޫޅުމާ ްކަިއވެންޏެއް ްއޮންނަނީ ްމި ްިއޞްލާޙެއްަގއި ްގެންނަ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމުދަލެއްް ްއެފަދަ ްނެތަސް، ްހިއްސާއެްއ ްސީދާ ްނެތަސް، ްހިއްާސއެްއ ްސީދާ ްބައިވެިރއެްއގެ ްެއއް ްމުދަލުގައި ހޯދިފައިވާ

ްނުވަތަ ްމުދަލެއްްްބަހަން ްއެފަދަ ްއަދި ްއެވެ. ްލިބިގެްނވެ ްކޯޓަށް ްބާރު ްއަމުރުކުރުމުގެ ްބަހަން ްމަންފާ ވިއްކުމަށްފަހު،

ްހިްއސާެއއްް ްއެއްފަރާތުގެ ްބުނަނީ ްމި ްެއވެ. ްރިޢާަޔތްކުރަންވާނެ ްކޯޓުތަކުން ްަކންތައްތަކަށް ްވާ ްމި ްތިރީަގއި ބެހުމުގައި

ނޑިޔާރަށްްދީފައިްމިްއޮންނަނީ.ްމުދާްބެހުމުގެްބާރު.ްމީްްނެތަސްްވެސްްަކިއވެނިްރޫޅުމާްއެުކގައިްމުދާްބެހުމުގެ ބާރުްފަ

ްހުރެބަހައްޓާފައި،ް ްވަންދެން ްމަސްދުަވްސ ްގޮތަށް ްދަންނަވާ ްމި ްއެއީ ްހިތަށްއަރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްބާަވއޭ ްކަެމއް ރަނގަޅު

ްވަިރވީ ްމި ްއުޅެބަހަްއޓާފައި ްމަސްދުވަހު ްއިނެދގެން ްމުދާވެިރއަާކ،ްފަިއސާވެރިައކާ ްމާއްާދްބޮޑުސިންގާ ްމި .ްވަިރވާތަނުން

ްެއކަުކް ްއޭގެތެެރއިން ްވެްސ؛ ްކަންތަްއ ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްމީހުންގެ ްެދ ްއެ ްއެބަ ނޑިޔާރުމީހާ ްފަ ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ބުނާ

ްގޮތްތަކެްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުދަލާ ްއެ ނޑިޔާރުމީހާ ްފަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވީނަމަވެސް ްއޮތްކަމުގައި ްނުހޯދާ ްެއއްެޗއް އެްއވެސް

ްހަ ްމީ ނަޑއަޅަން. ްކަމެއްްކަ ްމިފަދަ ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް؛ްައޅުގަ ްއަޅުގަ ްނިންމަން ްކަމެއް ްމިފަދަ ްބާވައޭ. ްކަމެއް މަޖެހޭ

ނިންމަންްއެއީްރަނގަުޅްކަމެްއްކަމުަގއިްދެކެންޖެހޭނެްބާވަޭއްއަޅުަގނޑުްހިތަްށއަރައޭ.ްކޮންްގޮތަކަށްްވިސްނާފައިްާބަވއޭް

ންނަނީ.ްމިްބާވަތުެގްކަންތައްަތކަށްްއާްބޭފުޅެއްްވީމާްކަންނޭނެގ،ްމިފަދަްމާއްދާތަކަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފަިއްމިްއޮ

ނުވަތަްމިކަހަލަްކަންތައްަތއްްއަދިްދެެކވަަޑއިގެންފައިުނވާްޭބފުޅެއްްވީމާްކަންނޭނގެްމިކަަހލަްކަންތައްތަެކއްްހުށަހަޅާފަިއް

ްއަ ްކަންކަން ްމި ްހުށަހަޅުއްާވއިުރގައި ްއިޞްލާޙެއް ްބިލަކަށް ްޤާނޫނަކަށް ްވަނީ. ްގޮތްްމި ްއޮންނަ ްދީނުގައި ނުޑމެންގެ ުޅގަ

ްހަމައެކަނިް ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްެވސް ްމައްޗަށް ްކަްނތައްތަުކގެ ްބިނާކުރާ ްއާދަކާދަ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭނެ.

ްެއީއް ްނޫން. ްކަެމއް ްަރނގަޅު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއުޅުމަކީ ްަނގާލުމަށް ްަވގުތުތަެކއް ްހުށަހަޅައި ްއިޞްލާޙެްއ ބިލަކަށް

ްމިްމަޖިލީހު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްގޮތުން ްދަތިކުރުމުގެ ްމަސައްކަތްތަކަށް ގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްދިުނމާ ްއެްއޗެއް ްއަންހެނުންނަށް ްނުވަތަ ްއަނބިމީހާ ްވަިރވެގެންދާ ްއޮތް ްމި އިޞްލާޙުަގއި

ްއިޞްލާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްއެކަމަުކ ްނޫން. ްހުށަހަޅާފައިާވްދެކޮޅުހަދަނީކީ ްގޮަތކަށް ްމަގުފަހިކުެރވޭ ްކަމަށް ްމި ުޙތަކަކީ

ް ްހަމައެޮގތަށް ްނުފެނޭ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކަމަކަށް ްކަިއވެންޏެްއެގ39ްްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްއޮންނަނީ ްިމ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްކުރި ްވަނީްކުރިންްހޯދާފައިވާްމުދަލެއްްެވސް،ްކަިއވެންޏެްއގެްފަހުންްެއކަށީގެްނވާްމިންވަރަށްްއިތުރު އެރުންްައއިސްފައި

ްބެލެވޭނީް ްމުދަލެއް ްއެފަދަ ްވާަނމަ ްކަމުަގއި ްމަސައްކަތުން ްަބއިވެިރއެްއެގ ްއަނެއް ްނުވަތަ ްމަސައްކަތުން ްމީހުންގެ ދެ

ކަިއވެނީގެްތެރޭަގއިްހޯދިްމުދަލަކަށޭ.ްމިްވެސްްއަނެންހެންްއެހާްތާކުންތާކުނުޖެހޭްމާއްދާއެއް.ްއެްބުނަނީްކައިވެންޏެްއގެް

ްހޯ ްެދްކުރިން ްވަނީ ްއައިސްަފއި ްކުިރެއރުން ްމިްނވަރަށް ްއެކަީށގެންވާ ްފަހުން ްަކިއވެންޏެއްެގ ްެވސް، ްމުދަލެްއ ދާފައިވާ

ްކައިވެީނގެް ްބެލޭނީ ްއެފަަދްމުދަލެއް ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްމަސަްއކަތުން ްބަިއވެރިާޔގެ ްނުވަަތްއަނެއް ްމަސައްކަތުން މީހުންގެ

ް ްރަނގަޅު ްވެސް ްމީކީ ްމުދަލަކަށޭ. ްހޯދި ނޑެްއްތެރޭގައި ްމުދާގަ ްބޮޑު ްއެްއފަރާތުން ްއެއީ ްނުބެލެވޭނެ. ްަކމަކަށް ގޮތެއް
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ްތެރޭަގއިް ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްއޭނަ ްއިނދެގެން، ްމީހަކާ ްތެރޭގަިއ ްދުވަހުގެ ްމަހެއްހާ ްެދ ްމަހެއް، ްހުއްޓާ، ހޯދާފައި

ްބަހާއިރު ްބަހަންޖެހެނީ. ްމި ްމުދާ ްއެ ްއަެނއްކާ ްދެން ްހާސިލުވީމާ ްމިްނވަރެްއ ްކަހަލަ ްއޭނަްކޮންމެވެސް ްމިސާލަކަށް ަގއި

ްމީހާ.ް ްފިރިހެން ްުކރަންޖެހެނީ ްވެސް ްޚަރަދުތައް ްކުަރންޖެހޭ ްދަރިފުޅަށް ްއޭނަގެ ްިވްއޔާ ްވަނީ ބަލިވެއިންކަުމގައި

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއަކީ ްމީހާ ްފިރިހެން ްއަނެއްކާ ްއެީއކީ. ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްނޫން ްކަމެއް ްބެހޭ އަނބިމީހާއާ

ްމަސަްއކަތް ްއޭާންއަބަދާއިއަބަދު ްހުރެއްޖެއްޔާ ްދަރިފުޅަކު ްޮއވޭ ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ްއެއް ްމީެގ ްވާއިރު، ްމީހަކަށް ކުަރންޖެހޭ

ްދަރިފުޅުް ްމީހާ ްއަންހެން ްމަސައްކަތްކުރާއިުރގައި ްމީހާ ްިއސްކަންދޭންޖެހޭނޭ.ްބަލަ!ްފިރިހެން ްވެސް ްމައްޗަށް ބަލާބެލުމުގެ

ތެޭރްކަންތައްްބެލެހެއްޓުާމ،ްދަރިންގެްކަންަތއްްބެލެހެއްޓުމަީކްބަލަންޖެހޭނޭ.ްއެއީްދެްމީހުންނަށްްއޮންނަނީްދެްކަމެއް.ްގޭ

އެއީްއަންހެންްމީހާްއަށްްއޮންނަްކަމެއް.ްފިރިހެންްމީހާްއަކީްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރަންްުއޅޭްމީހެއް.ް

ްއަ ްެދން ްޮއވޭ. ްއެބަ ްަބޔާންކޮށްފައި ްމީގެ ްވެސް ްބެލުމަށް ްމަްއަޗށް ްމިކަުމގެ ްކުރިންވެްސްއެހެންވީމާ، ޅުަގނޑު

ްމީހަކުް ްދެ ްތިބި ްއުޅެފައި ްއިނދެގެން ްވަންދެން ްއަހަރު ްދިހަބާރަ ްނުވަތަ ްަވންދެން ްޒަމާންތަކެއް ދެންނެވިހެން

ވަިކވެގެންާދއިރުަގއިްއެްއަނިބމީހާްއަށްްލިބޭްނިކަމެތިކަމެއްްފޫބެއްދުމަށްްޓަކައިްއޭނަްއަށްްކޮންމެވެސްްކަހަލަްރަނަގޅުް

ްހަމަޖައްސަ ްއެްގޮތްތަެކއް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ްކަންތަްއތައް ްބާބަތުގެ ްމި ްކަމެކޭ.ްއެކަމަކު ްބޭނުން ްެއއީ ްއޮތުމަކީ އިދީފައި

ްނިންމާް ްތެރެއިން ްއެއްބަސްވުުމގެ ްމި ްައއިސްގެން ްެއއްަބސްވުމަކަށް ްތެރޭގައި ްކައިވެީނގެ ްެއ ްއިންނައިރުގައި ދެމަފިރިން

ް ްހަމައުޅެ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްމިކަން ްމައްޗަށޭ ްމިްނިންމުމުގެ ްހުށަހަޅައިގެން، ްިއޞްލާޙުތައް ްބާވަތުގެ ްމި ބަހައްޓާފައި

ކަންކަމަކީްެއއްގޮަތކަށްވެސްްަޤބޫލުކުރެވޭނެްކަންތައްތަެކއްްނޫން.ްމިފަދަްމަޖިލީހެއްގައި،ްމުޅިްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުރިް

ޗެހިްފާސްކުރަންްއުެޅގެންްަވގުތުތަްއްކަމެއްްކޮށްދޭންްއުފެދިފައިްޮއތްްމަޖިލީހަކުްމިފަދަްއެއްޗެހިްހުށަހަޅައިގެންްމިްއެއްް

ްގެންގޮްސގެްން ްއަށް ނޑުްވެސްްދަންަނވަންްމިްކޮމިޓީ ްައޅުގަ ްކަމެއްްނޫން.ްދެން ނަގާލުމަކީްެއްއގޮތަކަްށވެސްްަރނގަޅު

ްނޫންގޮ ްކޮްށގެްންމި ްެއގްރީމަންޓެްއ ްކަިއވެނިކުާރއިރުަގއި ްދެންނެވިހެން ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުެވެގން ތަކަށް

ްގޮތަކަްށްމިކަ ްކަހަލަ ްލިބޭ ްެއއްެޗއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްއަށް ްމީހާ ްވަިރވެގެންދާ ްއަށް، ްމީހާ ްއެ ްގޮތަކަށް ްކުރެވޭ ން

ްބިލަށްް ްިމްހުށަހަޅާފައިވާ،ްމި ްީމގައި ްެފނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްއޮތުމަީކްއެންެމްރަނގަޅު ހަމަޖައްސާފައި

ްހު ްމި ްމުޅި ްއިޞްލާޙުތަަކކީ ްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިވާ ްކަމަށް ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްއިޞްލާޙެއް ރިހާ

ނުޑގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްދެކެމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްމަޚްލޫފުްމިްމަޖިލީހަށްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްގަޮލޅުްދެކުނުް

ްމިް ްކޯޓުގެ ްވައްތަރޭްސުޕްރީމް ްހާދަ ްއަންނަނީ،ްއެ ްމި ްކުއްލިއަަކށް ްހަނދާނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްގޮތަކަށްް ްކަަހލަ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްފެންނަފެނުމަށް ްދެންނެވީ ްމި ްއެެހން ްއިނގޭތޯ. ްއޮންނަނީ.ްްގަިއޑްލައިނާ މި
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ްސުބްާޙނަ ްވިސްނައިާލއިރު ްކަމަށް ްއެ ްހުއްޓި، ްވާހަކަތަެކްއްهللاްއެހެންނަމަވެސް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހުރި ްއެބަ މީގެތެޭރގައި

ްއެްއޗެހިް ްފާޑުފާުޑގެ ްލާފައި، ްއަްށ ްއެތެރެ ްޭއގެ ްމަުގަސދުތަކެއް ްފޮުރވިފަިއވާ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްއެހެންވީމާ، ފޮރުވިފަ.

ްތަންތަނަ ްމިކަހަލަ ްކަމެއް،ްލިޔެފައި ްދެރަވަރު ްވަރަށް ްދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަންުއޅުމަކީ ްކަންކަން ްހުށަހަޅައި، ށް

ްވެސްް ްމި ްކަމަށް ްދިމާލުން ްައއި ްވެސް ްގައިޑްަލއިން ްަހމަ ްަޝއްކުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދި ްކަމެއް. ްވެސް ހުތުރު

އްުޓވާލަިއ،ްއަުޅަގނޑުމެންްވޯޓުލުމުގެްައސާސީްއައިސްަފއިްމިްއޮތީ.ްގަިއޑްަލއިނުަގއިްމިްކުރާްކަމަކީްއިލެކްޝަނެއްްހު

ްކާލަންްއުޭޅް ނޑެއް ޙައްޤުްެގއްލުަވއިލަނީ.ްމިްިއޞްލާޙުްހަމަްއެގޮތަށްްމިްއުެޅނީްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމީހެްއގެްމުދާގަ

ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްވާހަކަދެްއކެިވްނައިފަރު ްކުިރން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. ްަޝއްުކވޭ ްއެބަ މެންބަރުްްގޮތަކަށް

ނޑަކީްވާހަކަްއެހާްދިގުކޮށްްދަްއކާްމީހަކަށްް އަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްއޭގެްތަްފސީލަށްްވަަޑއިގަންަނވައިފި.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްީމގެތެރެއަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްައޑުައއްސަަވއިލަްއވަން.ްއެހެންނަމަެވސް ްތަފްސީލު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްައޅުަގނުޑްއެދެނީ ނުވާތީ

ަގއ39ްިާއއ38ްްިބޭނުންވޭްއެކަންްކުރަްއވާފައިްއޮތްްގޮތްްވެސްްއެއީްައޅުަގނޑަށްްފާހަަގކޮށްލެވެނީްްހަމަްފާހަގަކޮށްލަން

ްކަމަށް.ް ްރޫޭޅ ްއެބަ ްަކިއވެންޏެއް ްއެަބ، ްއަުޑއަހަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްވާހަަކ ްމުދާަގނޑުގެ ްއޮތީ ްއެ ލިޔުްއވާފައި

.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަށްްތައްޔާުރވާްކަމަށްްފެންނަނީ.ްއިލެކްޝަނެއްްރަނގަޅު،ްހެޮޔވަރުްސައިުޒގެްކަިއވެންޏެއްްރޫޅޭްކަމަށް

ްުއޭޅް ްނަގަން ްއެްޑވާންޓޭޖު ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްކަިއވެންޏެްއގެ ްރޫިޅގެންދާ ްހުއްުޓވީ. ްއަންނަންއުޅޭތީ ްރާއްޭޖގައި ްމި ވެސް

ްމެންބަރުންގެްސަމާލު ްަމޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްމި ްބޭނުންވަީންކަމަށް ްގެންނަން ކަމަށް

ްަބއެކޭ.ް ްތިބި ްފޮނުވާފައި ްމިތަަނށް ްވޯޓުދީގެން ްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްވިްސނައްޗޭ. ްވަރަްށ ްކަންކަމަށް މި

ްިމް ްެގއްލުނަނުދީ، ްޙައްޤުތައް ްއެ ްަވކާލާތުކޮށް، ްކަމަށް ްއެ ްސީދާ ްހަމަ ްަޙއްޤުތައް، ްަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްއެ ްބެލެނިވެިރްްމަޖިލީހުގައި ްޤާނޫނުތަކުގެ ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި މަސަްއކަތްކުާރްބައެކޭ.ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްހެޔޮނުވާނެ.ް ްމަކަރުހަދަން ްމިކަހަލަ ްނަމުގައި ްޤާނޫނުގެ ްރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނޭ. ްކަންކަން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަރާތޭ.

ްފެންް ްއެއް ްގައިޑްަލއިނާ ްޯކުޓގެ ްސުޕްރީމް ްމިއަށްްއެހެންވީމާ، ްދެކޭތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްއިޞްލާެޙއް ވަރުގެ

ްއޮޅުވާލަން.ް ްހެޔޮނުވާނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއޮޅުވާލުން ްމިކަހަލަ ްނުކުރަން. ްތާއީދެއް ނޑު ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްެވސް ްގައިޑްލައިން ްގެންދަން. ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްފަރާތަކުން ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެދެނީ އަިއްްއަޅުަގނޑު

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްަކްއވާލަން ްވެސް ނޑެއް ްލާރިގަ ްއަދި ްހޯދާފައި ްަގއިޑްަލއިން ްިމއުޅެނީ ްއައީ. ްވެސް ްމި ފަރާތުން

ްއަނބުާރް ްތަނުން ްމި ްވަުގތުން ްހަމަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމާފުކުރޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ލަފާކުރެވެނީ.

ްްގެންދަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒު
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ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްާއދެ،ްޝައްެކއްނެތް.ްައޅުަގނުޑމެންގެްއިސްލާމީްޝަރީޢަތަީކް

ްވެސް ްވަރިުވމަށްފަހުގައި ްއަދި ްވެސް ްުއޅޭއިރުަގއި ްކައިވެނިކޮްށގެން ްމީހަކު ްރަނގަުޅްްދެ ްމަތިވެރި ްއެންމެ ޢަމަލުކުާރނެ

ްބަޔާންކޮށަފައިވޭ.ް ްމިކަން ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްޝަރުޢުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާތީ ްދީނަކަށް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތައް

ްވަރަށްްރަނގަް ްވާހަކަ ްޙައްޤުތަުކގެ ްދޭންޖެހޭ ްޚަރަދުތަކާއި ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްމީހާ ްއަްނހެން ްއުޭޅއިރު ޅަށްްކަިއވެނިކޮްށގެން

ްބަލަހައްޓާެންް ްގޮތްތަކާިއ ްޚަރަދުކުރަްނޖެހޭ ްވެސް ްދުވަްސވަރު ްއިންނަ ްޢިއްދައިަގއި ްވަރިކުރުަމށްފަހު ްއަދި ބަޔާންކޮށްފަ.

ްނަަމް ްމަރުވެއްޖެ ްފިރިމީހާ ްއުޅެިނކޮށް ްަކއިވެިނކޮށްގެން ްހަމައެާއެއކު ްއަދި ްަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ގޮތްތައް

ްހަ ްލިބޭ ްއަށް ްއެހެންވީމާ،ްއަނބިމީހާ ްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ްރަނގަޅަްށ ްވަރަްށ ްވެްސ ްގޮތްތަްއ ްލިބޭ ްމުދާ ްބައި، ލާުލ

ްވަރަށްް ްއޮންނާނީ ްހިންގީމާ ްކަންތައްތަްއ ްއުސޫލުން ްއެ ްގޮތަްށ، ްއޮންނަ ްއެ ްކަންތައްތައް ްޝަރުޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަމަށް ްހިމާޔަތްވެފައި ްޙައްޤުަތއް ްވެސް ްފަރާތްތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްއެއާެއކުަގއިްްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްޔަޤީންވޭ. ނޑަށް އަުޅގަ

ްެއއަކަށްް ްެވސް؛ ްކަންތައްތައް ްވާ ްބިލުގައި ްމި ްއިޞްލާޙު، ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްއުޅޭއިުރަގިއ ކަިއވެނިކޮްށގެން

ްތަންދޭް ްވެސް ްޤާނޫނު ްެބހޭ ްޢާއިލާއާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްނެތް ހުރަހެއް

ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާްކަންތަ ްމިހާރު ްމިދެންނެވި ްގޮތަކީ ްވާ ްލީމާ ްއިޞްލާޙެްއ ްފޮޅުވަތުގެ ްދެ ްމިހާރު ްހުރި. ްއެބަ އްތައް

ްމެދުގަިއް ްގޮތްތަކާ ްޢަމަލުކުރާނެ ްވަިރކުރުމަށްފަހުގައި ްދެމެދުގައި،ްނޫނިއްޔާ ްދާއިރާެއްއގަިއްދެމަފިރިންގެ ްފުޅާ ޤާނޫނުގައި

ްކަން ްއަންޑަރޭޓކިން،ްެއގޮތަށް ްއޮންނަ ްމިހާރުްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮްތްކަމަށް ްގޮތަށް ްހުރަސްއެޅިގެންދާ ްކުރުމަށް ތައްަތއް

ްކަމަށްް ްނުވާނެ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްމި ްއިޞްލާޙުތަކުން ްހުށަހެޅޭ ްފޮޅުވަތުން ްދެ މި

ގޮތަކީްމިސާލަކަށް،ްމުދާްބެހުމާްބެހޭްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްމިްދެްފޮޅުވަތުގެ،ްތިންްފޮޅުވަތުެގްއިޞްލާޙުްލީމާްވާ

ްނިންމާއިރުަގއި ްއެކަީށގެންވޭ.ްްގޮތްގޮްތ ްދިމާވުން ްެވސް ްކަންތައްތަްއ ްތަޢާރަޟުވާ ްޤާނޫާނ ްބެހޭ ްބިމާ އަުޅަގނޑުމެންގެ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުތަކުން ްހުށަހެޅޭ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްކޮމްޕްރިހެންސިވް ްިއޞްލާޙު، ްވަރުގެ ްމި އެހެންވީމާ،

ްމިއަށްްހުރަސްތަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްލިބުމަށް ްޙައްޤު ްލިބެންޖެހޭ ްއަންހެނަކަށް ްކުރިމަތިވާނީ ކެއް

ްވެސް،ް ްކޮންމެހެނެއް ްއަލިއަުޅވާަލންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއަނެއްކާ ްދައްކާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްމި ތާއީދުނުކުރެވެނީ.

ނޑު ްވާހަަކއެްއ.ްއަުޅގަ ްދައްކާ ްއަބަދުެވސް ްއަންހެނަކަށްްވިޔަސް،ްފިރިހެނަކަށްްވިޔަސް،ްކޮންމެްއަޅުަގނޑުމެން މެްނނަށް

ްލިބިގެންވާް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުގައި ްޝައްެކްއނެތް ްކަށަވަުރވެގެންދާނީ ްޙައްޤެއް ްވިޔަސް މީހަކަށް

ްދޭނެްޝަރުޢީްކޯޓުތަކެއްވޯޓުލިބިގެްނ،ްލެޖިޓިމޭޓްްސަރުކާރެއްްޤާއިމުެވގެން.ްއަދިްހަމަްމިއާއެކުަގއިްއިންސާފުްޤާއިުމކޮށް

ްއިއްޔެް ްނުލިބޭނެ. ްޙައްޤެއް ްއެއްވެްސ ްހިލާ ްހަމަ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްލިބިގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަލަދުވެިރް ނޑިޔާުރގޭގެ ްެއޅުުނ.ްފަ ްފިޔަވަެޅއް ްރަނގަޅު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްކަ ްއިރާދަކުރެއްިވއްާޔްކޮމިޝަން ްބޭފުޅަކު ްފަންނީ ްވަރަށް ްއެކަމުގެ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް މުގަިއވާ

ްއައުމަްށް ނޑިޔާުރގެެއއް ްފަ ްުނގުާޑ ްޑޮލަރަށް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްެވގެންދާނީ ްމިކަން ްެވއްޖެ. ްގޮްތ ޢައްޔަންކުެރވޭނެ
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ްސިފަކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްޖުޑީޝަްލްމަގުފަހިވެގެންދާނެ ްބައްލަވާ! ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން .

ްޤާސިމްް ްއޮނަރަބަލް ްެމންބަރަކީ ްފޮނުއްވެވި ްކުރިން ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޝަުނގެ ސަރވިސް

ްގޮްތް ްކުެރއްވި ްކަންތައްތައް ްއިންނަަވއި ްކޮމިޝަނުގައި ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް.

ނޑިޔާރެްއ،ްބަރަހަނާްއަޅުގަް ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްމިްއޮތީ.ްއެްބޭފުޅާްއަކީްމިހާރުްސުޕްރީމްްވަކަރުގޭަގއިްއިންނަވާްފަ

ްބޭފުޅެއްް ްނުކުމެވަަޑިއގަތް ްދިފާޢުަގއި ްބޭފުެޅއްގެ ްވެފައިވާ ްސުޕަރްސްޓާރަކަްށ ްޢާއްމުވެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްމުޅި ފިލްމުކުޅެ،

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިބްރާހީމަކީ. ްޤާސިމް ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް ްގަިއ17ްްޖުޑީޝަލް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރެްއގެް ްކޮމިޝަނުގެ ްެއ ްއިންނަަވިއގެން ްމެްނބަރަކަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ

ކަންްގެއްލޭނެްޒާުތގެްމުސްތަޤިއްލުކަންްގެއްލޭނެްޒާުތގެްއެްއވެސްްވާހަަކއެއްްނުދެްއކުމާ،ްއަދިްކޮމިޝަނުގެްމުސްތަޤިއްލު

ްެވސްް ްޚިޔާލެއް ްއެފަދަ ްކަމަށް. ްނުދެއްެކވޭނެ ްއިންަނވަިއގެން ްމެންބަރަކަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްވާހަކަެއއް އެްއވެސް

ްޖުޑީޝަްލް ްމައްސަލަ ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްފިލްމުކުޅުއްވި ްބަރަހަނާ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ފާޅުނުކުރެއްވޭނެ

ްހުށަހެ ްކޮމިޝަނަށް ްޤާސިމްްސަރވިސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮމިަޝނުގެ ްއެ ްވެސް ްވަގުތު ްބަލަމުންދިޔަ ްމައްސަލަ ްއެ ޅި،

ްބޭފުާޅް ްެއ ްނަްނގަާވ ްއަތެއް ްވަިކ ްޖަލްސާއެއްަގއި ްެކމްޕޭން ްއޮތް ްއަޮތޅުަގއި ްތ. ްޭބފުޅާ ްއެ ްއިންނަަވއި، އިބްރާހީމް

ް ްކަންކަން ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިަސސް ްޖުޑީޝަލް ްމޭކުުކރައްަވއި ްޑިސިޝަެނއް ްވަީންއަމިއްލަ ްއެ ްކުރިން ނިންމެވުމުގެ

ޢަލީްޙަމީދުގެްދިފާޢުގައިްވާހަަކފުޅުދައްަކވާފަ.ްއެްކޮމިޝަނުެގްމުސްތަޤިއްލުކަންްގެއްުލަވއިލާފަ.ްއަދިްހަމަްއެއާއެުކަގިއް

ްމުސްތަޤިއްލުކަްން ްވެސް ްމެންަބރުގެ ްއެ ްހަމައެއާއެުކގައި ްއަިދ ްގެއްލުަވއިލާފައި. ްމުސްތަޤިއްލުކަން ްވެސް މެންބަރުގެ

ްބޭފުާޅްގެ ްއެ ްނައިބު ްބޭފުޅާގެ ްެއ ްގަސްުތކުރެްއވީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްފޮނުއްވަވަން ްކޮމިޝަނަށް ްެއ ްދެންެވސް އްުލވައިލާފަ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފެއިލްވެފަ. ްއިްއޔެ ްވަނީ ްއެކަން ްރަޙްަމތްފުޅުން ްމާތްރަސްކަލާނގެ ްޕާީޓގެ. ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ް ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްބަރަހަާންޤަބޫލުކުރަނީ ްހަމައެއާެއކުަގއި ްއަިދ ްކަމަށް. ްފިޔަވަެޅއް ލިބުނު

ްޭއގެް ްހަމައެއާއެުކަގއި ްއަދި ްކަމަށް. ްފިޔަވަޅެއް ްލިބޭ ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްޤައުމު ްމި ްކިަބއިން ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ފިލްމުކުޅޭ

ްގޮުތގަ ްފުރުޞަތެްއެގ ްހިާމޔަތްެވގެންދާނެ ްއިރާދަކުެރިވއްޔާ ްޙަްއޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ްައޅުަގނޑުމެންްސަބަބުން .

ްސިޔާީސް ްއިިދކޮޅު ްތިއްެބވި ްދެން ްއެހެންނަމަވެްސ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްޖުޑިޝަރީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަޢުދަކީ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްެއކުލެޭވް ްމައްޗަށް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްފިލްމުކުޅޭ ްބަރަހަނާ ްެއއީ ްއޮތުން. ްޖުޑިޝަރީއެއް ްފަދަ ްއޮތް ްމިހާރު ްވަޢުދަކީ ޕާޓީގެ

ް ްއޮތުން. ްމިްޖުޑިޝަރީއެްއ ްގޮވާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްކަންކަން. ްޤަބޫލުނުުކރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމއީ

ްއަދިް ްފިލްމުނުކުޅޭ،ްއިްނޞާފަށްްމަސައްކަތްކުރާ ްބްލެކްމޭލްކުެރވިފައިނުާވ،ްބަރަހަނާ ްޙައްުޤވަނީ ްަރއްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ނޑިޔާރުގެް ްފަ ްެއކުލެޭވ ްމަްއޗަށް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްފަންނީ ްވަރަްށްޢިލްމީ، ްއެނޭގ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޮތުމޭ. ެއއް

ްރަނގަޅު...
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ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްބާއްަޖވެރިް ްކުރަނީ ްކަިއވެންޏެއް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްވޭތުކުރުމަ ްދުވަސްަތއް ްހަޔާތެްއަގއި ްދަރިފަސްކޮޅެއްްޖަވާޒީ ްގުޅުމަށްފަހު ްކަިއވެނީގެ ްއެ ްކުރަނީ ްެއަކން ްޓަަކއި. ށް

ބިނާކުރުމަށްްޓަކައި.ްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްދެމަފިރިއަކުްކަިއވެންޏަށްފަހުްކުރާްކޮންމެް

ްހެޔޮ ްމުސްތަޤުބަލު ްދަރިންގެ ްލިބޭނެ ްދެމަފިރިންނަށް ްެއ ްކުރަނީ ްއެ ްޓަަކއޭ.ްްމަސައްކަތެްއ ްބިނާކުރުމަށް ގޮތުަގއި

ްގޮތަކަށެއް.ް ްކަމެއް ްކުރާ ްމޮޅުކުރަން ްމީހަކަށް ްވަކި ްމަސަްއކަތަކީ ްކުރާ ްހަޔާތުަގއި ްކައިވެްނޏެއްގެ ްނުދެކެން އަޅުަގނެޑއް

ްމަސައްކަތެއް.ް ްކުރާ ްދެމަފިރިން ްޓަކައި ްލިބިދިނުމަށް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްލާބަ ްހެވާއި ްޭއގެ ްވެސް ްދެމަފިރިންނަށް އެއީ

ްކަމަީކް ްކުރަްއވާ ްއެ ްވެސް ްބޭފުަޅުކ ްކޮންމެ ްވެްސ، ްފިރިހެނަކު ްކޮންމެ ްމިއިން ްއަދި ްައޅުަގނޑު، ްެވސް ހަމަގައިމު

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްއެ ްމޭރުމުން ްއެ ްމަސައްކަެތއް. ްކުރާ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްގޮތް ްހެޔޮ ްދަރިންނަށް އަނބިންނާއި

ްޤާ ްބެހޭ ްއިޞްލާޙެްއްޢާއިލާއާ ްބޮޑުްދާއިރުަގއި،ްމިފަދަ ްވަރަށް ްމީގައި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނައުމަށްދާއިރު ނޫނަށް

ްހެޔޮް ްހުށަހެޅުއްވީ ްމިްއިޞްލާޙު ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްއޮތޭ.ްފަހަރެއްަގއި ްއެބަ ކަންބޮޑުވުެމއް

ނެޑްއްވެސްްއަދިްއެހެންްެއއްވެްސްނިޔަތެއްަގއިްނޫންްކަމަކަށެއްްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަ ުޅގަ

ްޫރޅޭް ްޢާއިލާ ްހިސާަބކުން ްވަކި ްއާރާސްތުކުރަމުންދާއިުރަގއި ްދިުރއުޅުމެްއ ްނޫން ްކަމެއް ްއެޭދނެ ްވެސް ްބޭފުޅަކު ފިރިހެން

ްއެް ްވާކަށް ްޖާގައަކުން ްލިބިދޭ ްޤާނޫނަކުން ްހަދާ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމަކީ ްމެދުވެރިވާ ްރޫޅޭން ްވާކަެށއް. އީްގޮތް

ްމިް ްޤާނޫނެއް، ްމިފަދަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްއެދޭނެ ްއަމުދުން ްއަދި އަޅުަގނޑުމެން

ްދަރަިން ްބޮލުގައި ނީޑގަިއްއަންހެނާގެ ްބޮ ްގެއްލުްނވާ ްނުަރއްކަލަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްގެންނައިރު ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ޤާނޫނަށް

ްވިްއޔާމު،ްފިރިމީހާްއަ ްފައިދާއެއް ްލިބުނު ްމަސައްކަތަކުން ްހުރިހާ ްކުރި ްއޮތުން. ްމީގެްންފަހިވެފައި ްމަގު ްބެޗޭނެ ޅުވާަފއި

ްމިީއް ްއޮތް. ްއެބަ ްބެޗެން ްއަުޅވާފަިއ ްބޮލުގައި ްައންހެނާގެ ްދަރަނި ްަވގުތު ްބަލިވާ ްއަށް. ްފިރިމީހާ ްަވގުތު ގަދަވާ

ް ްނޫން. ްުއސޫލެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްހަމަެއއާެއކީަގއި ދެން

ްބާރުް ްމި ްއަތްމައްޗަްށ ނިޑާޔރުގެ ްފަ ްޚާއްަޞކޮށް ްވަކިްނ ްއަިދ ްއަންނަނީ، ްމި ްތަނަަވސްެވގެން ްފުރުޞަތު ްިމ ރައީސް،

ްގޮ ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްމި ްގޮަތކަށް ްބޭނުންފުުޅވެލަްއވާ ްބަޔަކު ްިތްއބަވާ ނިޑޔާރުޭގގައި ްފަ ްމީގެްންދޭތީވެ. ްއޮތީ ްމި ތް

ްވެސްް ްވަރި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްހޯދަން ްކަމަށް ްހޯދަން ްއަންހެނާ ްހިތްއެދޭ ްޚާއްަޞކޮށް ްަވކިން ތަނަވަސްވެފަ.

ްއެަބްއޮތްކަްން ްާޖގަ ްހިނގާނެކަްނ،ްހިނގުމުގެ ްކަންކަން ްމޭރުމަކުން ްބުނަންވީ.ްމިފަދަ ކުރުވަްނވީ.ްމުދާވެްސްހޯދައިޭދން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުން ްމަޢުލޫމާތުްމި ްބޭރުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްހާމަވޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްައޅުަގނޑަށް ްއެބަ މެްނނަށް

ްތެރޭަގއި،ް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފަހުމްވޭ ްއެބަ ްވެސް ްވާހަަކފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްދެންމެ ްލިބެނީ، މި

ް ްރާއްޖޭ ްބޭބޭފުޅުން، ްއުުޅްއވާ ްަގނުޑަވރުގައި ްޚާއްޞަކޮށް ްބޭބޭފުޅުންނާްވަކިން ްމުއްސަނދި ްތިއްެބވި ްބޭރުގައި އިން

ްބޭނުމުގަިއް ްފޭރިގަތުމުގެ ްމުއްސަނދިކަން ްއެ ްބޭނުން، ްމުްއސަނދިކަމުގެ ްއެ ްއުޅުްއވާ. ްއެބަ ކަިއވެނިބައްަލވަިއގެން
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ްޤާނޫނުތަކަށްް ްމިފަދަ ްފެށީމާ ްފަހުމްވާން ްއަމުދުން ްއަދި ްދިޔަކަން ްހިސާބަށް ްމެދުވެރިވާ ްގޮތް ްރޫޅޭ ކަިއވެނި

ލާޙުގެނެްސގެންްމިްކަންަކންްކުރުމަކީްއެްބޭބޭފުޅުންްނުކުރާނެވަުރގެްކަމެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފުރަތަމަ،ްއިޞް

ް ްއިނާޔަތާިއ17ްްފުރަތަމަ ްހަމަ ްބިލަކީ ްބަހުސްކުރަންޖެހުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްިޔތުންގެ ވަނަ

ނޑުމެ ންނަށްްެއނގޭްމިްމަޖިލީހުންްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްގެންނައިުރގަިއްރައްކާތެރިކަމާްބެހޭްޤާނޫނެްއެގްބިލު.ްއަުޅގަ

ވެސްްމީެގްނޭދެވޭްއަސަރުްުމޅިްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްކުަރމުންދާއިރުގައިްވެސްްަވކިްމީހެއްގެްމަންފާާއްވަރަށްްޮބޑަށްް

ްިއޞް ްޤާނޫނަކަށް ްއަީކ ްާވހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްކަން. ްއެބަ ްވަިކްގުޅިފަިއ ްގެންނަންޖެހޭނީކީ ލާޙެއް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނަމަ ްވަީނ ްކަމަށް ްދާ ްއެކަން ްމޭުރމުން ްއެ ްނޫނޭ. ްބޭނުމަކު ްހޯދައިދިނުމުގެ ްމަންފާއެއް މީހަކަށް

ްވަކިްން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްބޭފުޅުްޚާއްޞަކޮށް ްއެ ްކަނބަލުން ްއަންހެން ްއަާސސްްމަސ19ްްން ްއެންމެ ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްމަގުމަީތގައި ްވެއްޖެ ުދވަސް

ްބޭފުޅުންް ްމި ްކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޙަްއޤު ްއެ ްވަކާލާތުކުރާތާ. ްަޙއްޤަށް ްވޯޓުގެ ްޙައްުޤ، އެއް

ެޤްއްހޯދައިދިނުމުގެްބޭނުމުގަިއްނޫނީްއެްނިޔަުތގަިއ،ްނޫނިްއޔާްނުކުޅެދުންވެފައިްމިްިތއްބެީވ.ްމިްހާލަތުގައިްއިތުރުްޙައް

ްުއޅުްއވިކަުމގަިއް ްކުރައްވަން ްކަމެްއ ްދައްކަަވއިގެްނ،ްއަދި ްކަމެއް ްއެހެން ްބޭރުފުށުން ްާބއްަވިއގެން ްއެހެންކަމެއް ހިތުގައި

ްކަށަވަރު ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެ ްޙައްޤުތައް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑުމެްންވީނަމަވެސް ޮކށްދެއްަވއްޗޭ.

ްދެމަފިރިންގެް ްއެ ްވެސް ްދެމަފިރިއަކަށް ްކޮންމެ ްވެސް، ްޢާއިލާއަަކށް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެދެނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމު

ްމަންފާް ްލިބެންޖެހޭ ްއިޞްލާޙަކުން ްގެނެވޭ ްޤާނޫނުތަކަށް ްމިންވަރުވުން. ްގޮތް ްހެޔޮ ްދަރިންނަށް ްދެމަފިރިންގެ ްއެ ޢާއިލާއާ

ްދަހިވެތިެވގެން،ްއެަކކުްއަ ްުމދަލަށް ްޖެހި ްައަވއިަގއި ްވިޔަފާީރގެ ްބިނާކުރުން. ްގޮތުަގއި ްދަރިފަްސކޮޅެްއްހެޔޮ ްރަނގަޅު ކީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއުޅުމަކީ ްކުރަްނ ްއެކަން ްތެެރއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްސަވާރުވާންެވގެން ްދެންނެވިހެން ްމި ްމުދަލަށް އަނެކަކު

ްލޫ ްއޮންނަ ްޤާނޫނެއްަގއި ްއަމުދުން ްކަމެއްްއަދި ްކުާރވަުރގެ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްވާ ްއެކަން ޕްހޯލަކުން

ްނޫން.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ...

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

انسالو ް.آنه وصحبه أجًعيٍ َب يحًد وعهى سيدانصالة وانسالو عهى  .انعبنًيٍ رة هلل انحًد .بسى هللا انرحًٍ انرحيى

ްމެންބަރުންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްعهيكى ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމި

ްގޮތަށްް ްއޮތް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ނުޑގެ ްގިޔުގަ ްއިސްލާމީ ްބިލަކީ ްމި ްފަދަިއން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވާ

ނޑުމެންނަށްްޢަމަލުކުރެވޭ ނޑުްވެސްްނުދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްސަބަަބީކްމިހާރުްއަުޅގަ ްކަމުަގިއްއަުޅގަ ނެްބިލެއް

ްމިް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްނެގެްނ ްވެސް ްމިސާލު ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމުޖުތަމަޢުން މި

ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްބޭފުޅުންގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްގޮތުން ްހުރި ްވިޔަފާރިތައް މެންބަރުންގެ
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ްދާް ްއެ ްނޫނީ ްާރއްޖޭަގއި ްހިނދެއްގައި ްޮގސްފި ްކޯޓަށް ްވަރިެވގެން ްއަނބިކަނަބަލުން ްވަިރެވގެން،ްނޫނީ އަނބިކަނބަލަކު

ްމުޅި ްބާރު. ްއަމުރުކުރުުމގެ ްވިއްކާލުމަށް ްމިލްކިއްޔާތު ްމުޅި ްމީހާގެ ްއެ ްލިބޭ ްއެބަ ނޑިޔާރަށް ްފަ އުމުރުދުވަހުްްކޯޓެްއގެ

ހޯދާފައިްތަރައްޤީކޮށްފައިްހުންނަްވިޔަފާރިްއެއްފަހަރާްވިއްާކލަންްކޯޓަކުންްއަމުރުކުރީމަްދެންްނިކުންނާނެްމައްސަލަްއެއީް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވިސްނާލަްނޖެހޭްކަމެއް.ްއަނެއްްކަމަކީްަބއެއްްބޭފުޅުންްވާހަކަފުޅުެދއްެކވިްފަދައިންްކަިއވެންޏަށްފަހުް

ްމުދާ ްކުރިްންްމީހާގެ ްކަިއވެނީގެ ްއޮތުން. ްޤާއިުމވެފަިއ ްއެއްބަްސވުމެއް ްކުރިްނ ްކަިއވެނީގެ ްހަމަޔަކީ ްއޮންނާނެ ބެހޭނެ

އެއްބަްސވުމެއްްާޤއިމުވެފައިްެނތްްނަމަ،ްވަރިވުމަށްފަހުްފިރިމީހާގެްމުދަލަކީްއަނބިމީހާްއަށްްފިރިމީްދިންްއެއްޗެއްްނޫނީް

ްއިސްލާމް ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްދެކުނުްލިބޭ ްކުޅުދުއްފުށީ ްއެގޮތަށް. ްއޮންނަނީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްެއަކން ދީނުގައި

ްބަިއވަރުް ްކިތަންމެ ްއަށް ްއޭނަ ްކައިވެނިކުރާއިރު ްމީހާ ްއަްނހެން ްފަދައިްނ، ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއަ ްތެރޭގައި ްޚަރަދުގެ ްުކރާ ްއަށް ްފިރިމީހާ،ްއޭނަ ްނަމަވެސް ްހުރި ްރުފިޔާއެއް ްނޫންްމިލިއަން ްލާޒިމެއް ންހެްންމީހާއަކަށް

ްއެްއެޗއް.ް ްރައްކާތެިރވެގެްނވާ ްމުދަލަކީ ްމީހާގެ ްއަންހެން ްއެހެންވީމާ، ްޚަރަދުކުރާކަށް. ްެވސް ްރުފިޔާެއއް ްއެންމެ އެއިން

ިއްއަންހެންްމީހާގެްމުދަލަކީްފިރިމީހާްއަށްްއެއްގޮަތކަށްެވސްްބޭނުންކުރެވޭްގޮތަށްްހުންނަްއެްއޗެއްްނޫން.ްއެހެންކަމާީކގަް

ފިރިމީހާްއަށްްލިބޭްމުދާ،ްނޫނީްފިރިމީހާްމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުގައިްލިބޭްމުދާްއެއްވެސްްަހމައެއްްނެތިްއެްމީހާގެ؛ްމިް

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ް ޤާނޫނުގައި،ްމިްހުށަހެޅިފައިްބިލުގައިްއޮތްްގޮތަށްްބަހައިލެވޭެންގޮތަށްްއޮންނާނެްކަމަކަށްްައޅުގަ

ްބެ ްމުދާ ްހާލަތަކަށްްއިސްލާމްދީނުގައި ްހަމައެކަނި ްބެހޭނެ ްމުދާ ްފިރިމީހާ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްހުރި. ްއެބަ ްހަމަތައް ހޭނެ

ްކުރިްން ްކުރުުމގެ ްަކއިވެންޏަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްމަރުވުން. ްމީހާ ްެއ ްހުންނައިރު ްމީހަކާއިނދެގެން ްފިރިމީހާ އޮންނާނީ

ްަކއިވެންޏެއްް ްފަަދއިން ްއެއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާ ްވެސް ްދެމެދުގަިއްްޢިލްމުވެރިން ްމީހުންގެ ްދެ ްއެ ްކުރިން ކުރުމުގެ

ްއޮްތް ްވެފައި ްކުރިން ްކަިއވެނީގެ ްއެއީ ްބެހިދާނެ. ްމުދާ ްެއއްގޮތަްށ ްއެއްބަސްވުމާ ްއެ ްނަމަ ްހެދިއްޖެ އެއްބަްސވުމެއް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަ ނީްމިްބިލުްއެއްބަްސވުމަކަށްްވާތީްއެްެއްއބަސްވުމާްއެްއގޮތަށްްޢަމަލުކުރެވިދާނެ.ްއެހެންކަމާއެީކގައިްައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެގެންްމިްބިލުްމިްއޮތްްގޮތަށްްއިޞްލާޙުނުކުެރވޭނެްކަމަށް.ްއެހެންކަމާްއެީކް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްފުރިހަމަ ްމިއަށްވުރެ ްބިލަށް ްމި ްގެންގޮސް، ްބިލު މި

ްމައް ްހުރި ނޑުމެންގެްމުޖްތަމަޢުގައި ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްބަލައި ސަލަތަކަށް

ްޢާއިލާތައްް ްދިވެހި ްނިސްބަތާ، ްކައިވެނިކުރަމުންދާ ްދިވެހިންނާ ްބޭރުމީހުން ްއުޅެމުންދާ ްޚިލަށް ްަގވާއިދާ އާބާދީަގއި

ްމު ްދިވެހި ްސަބަބުްނ ްޢަމަލުތަކުގެ ްބޭރުީމހުންގެ ްނިސްބަތާ، ްމިްރޫޅިގެންދާ ްއަސަރުަތކާ، ްނޭދެވޭ ްކުރާ ޖްމަތަމަޢަށް

ނުޑް ކަންތައްތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްާޢއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު،ްބޮޑެތިްއިޞްލާޙުތަެކއްްެގންނަންޖެހޭްކަމަށްްއަޅުގަ

ްގެން ްޤާނޫނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންމި ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނަންޖެހޭްޤަބޫލުކުރަން.

ްއަންހެންމީހާް ްހާލަތުގައި ްއެ ްނަމަ ްކައިވެނިކުރާ ްފިރިހެނަކާ ްބިދޭސީ ްއަންހެނަކު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްބޮޑު އެންމެ

ްބިދޭސީއަާކް ްއަންހެނަުކ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގޮުތގަިއ ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްގޮތްތަެކއް. ްރަްއކާތެރިކަންލިބިދޭނެ އަށް
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ެތރޭގައިްއެްމީހާްއަށްްދިރިއުޅެވޭނެްތަނެއްްހޯދައިދިނުމަށްފަހުގަިއްނޫނީްަކއިވެނިނުކުެރވޭނެްކަިއވެނިކުެރވޭނެްގޮތްތަކުގެް

ްމީހާް ްއަންހެން ްކަމެއް، ްލާޒިމްކުރާ ްއަށް ްފިރިހެނާ ްކަިއެވނިކުރާ ްއިސްލާމްދީނުގައި ނޑަައޅަންޖެހޭ. ްކަ ްއެބަ އުސޫލެއް

ްއަ ްމީހާ ްއެ ްހޯދަދިނުމާ، ްގެދޮރު ްބައިންދާނެ ްެއކީ ްދަރިންްރައްކާތެރިކަމާ ްހޯދަދިނުމާއި ްއަންނައުނު ްކާންބޯންދިނުމާއި ށް

ްބައިަތއްް ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްކަންަތއްަތއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްފިރިހެންމީހާ ްަކއިވެިނކުރާ ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ބެލެހެއްޓުމާ،

ްމި ްފުރިހަމަކުރެިވގެން ްބައިތައް ްއެ ްމުހިއްމު. ްއިޞްލާޙުކުރުން ްޤާނޫނަށް ްމި ްޓަކައި ްިމްްފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

ްމިދާް ްމިހާރު ްރާއްޖެ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްގެނެިވްއޖެ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ޤާނޫނަށް،

ްދެންނެވިް ްމި ްޮކންމެއަކަސް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްސަލާމަތްވެވިދާނެ ްނުގޮްސ ްތެރެއަށް ފަސާދައިގެ

ްއަޅު ްރިާޢޔަތްކޮށް ްދޭތެރޭްކަންތައްތަކަށް ްމިއާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްހުށަހެޅުއްިވ ްބިލު ްިމ ްޤަބޫލުކުރަނީ ަގނުޑ

ވިސްނާަވޑަިއގެން،ްމިްބިލުްއަނބުރާްގެންދަވާފައިްމިކަންްކުރެވޭނެްއެހެންްއުސޫލުތަކެއްްޯހދައިގެންްމިކަންްކުރުން.ްމިް

ްބަހުސްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެނެސްގެން ްތަނަށް ްމި ްބިލެއް ްމިފަދަ ްައޅުަގނުޑްވަގުަތކީ ްކަމަކަށް ްވަގުތެއް ޖެހޭ

ނޑުްމިްދަންނަވާްވާހަަކް ނޑުެމންނަށްްމިފަދަްބިލެއްގެްސަބަބުންްލިބޭނެްބައެއްްފަހަރު؛ްއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބަދަލުކޮށް، ްޙުދޫދުތައް ްނޫނީ ްޙުކުމްތައް ްހުންނަ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްއިސްލާމްދީންގައި ްފަހަރު ްބަެއއް އަކީ،

ްމުޖްތަމަޢަށްް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސަބަބުން ްލުމުގެ ްކަްނތައްތައް ްއެ ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްެއ ްހަދައި ްޤާނޫނެއް ވަޟުޢީ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްފަރުމާކޮށްގެން ްގޮތަށް ްމި ްވެސް ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގިނަ. ްަވރަށް ްގެއްލުންތައް ްހުރި ލިބިފައި

ްކަމުގެްސަ ްވާނަަމްމި ްކަމަށް ްކިތަންމެހާވެސްްފާސްކޮށްދެއްވިޖެ ްގެއްލުން ްމުޖްތަމަޢަށްްލިބިގެންދާނެ ްމި ބަބުންްއިސްލާމީ

ްޙައްޤުތައްް ްއެ ްނިގުޅަިއގަެންއަންހެނުން ްޙައްޤުތައް ްލިބޭ ްފިރިންނަށް ްނޫނީ ްިފރިހެނުންނަށް ްއެއާެއީކގައި ްހަމަ ބޮޑުވާނެ.

ްއަ ްފެނިގެންދާނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްބޭނުންކުރުމުެގ ްމީގެްނަހަމަގޮތުގައި ްފަހުން ްދާދި ނުޑމެންނަށް ޅުގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރު؛ ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހުން ްދާދި ްމިސާލަކަށް ްފެނިެގންދިޔަ. ނޑަށް ްއަުޅގަ މިސާލެއް

މިސާލަކަށްްމިްނަގަނީ.ްމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަރަށްްފަހުންްކައިވެނިްބައްލަވަިއގަތް.ްއަދިްހަމައެާއއެީކް

ދިްއަވަހަށްްކަިއވެނިރޫިޅގެންދިޔަ.ްއެްހާލަުތގައިްއަންހެންމީހާްކޯޓަށްްޮގސްްއަޙްމަދުްިސާޔމުްމުޙައްމަދުގެްހުރިހާްމުދާްދާ

ނޑައަަޅއިފިްއޔާްިކހިނެއްތޯ...ް ްވިްއކަންްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެވަނަްޝުކުރިއްޔާ ްރަޝީދު، ްއިބްރާހިމް ްމެންބަރު ރި

ްފުރުޞަތު.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑުްކުރިންވެސްްފާހަގަކުރިްފަދައިންްމިްބިލަކީްއިސްލާމީްއަސްލުތަާކް ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބިލެއް ްކަންތައްތައް.ްއިސްލާމީްއުސޫުލގެްޚިލާފު ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްާފހަގަކުރެވޭ ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްބިލުގައި ނޑަށް

ްކުރަނީް ްމި ްބަޔާން ްޤާޫނނުގައި ްބެލެވޭނެ. ްނުވެސް ްއިންޞާަފކަށް ްމިއީ ްބަހައިފިއްޔާ ްމިގޮތަްށ ްބަހާއިރުަގއި ތެރެއިން

ްފައި ްނުަވތަ ްމުދާ ްހާލަތެްއަގއި ްއަްނގައިފި ނިޑޔާރު ްފަ ނޑިޔާރު، ްއަދާކޮށްފަިއވާްފަ ްފަރާތަށް ްމަަސއްކަްތުކރި ްއަށް ސާ

ނޑިޔާުރް ްފަ ްމައްޗަށް ްދަފަރާތުގެ ްއެ ްވެސް ްދަރަންޏެއް ްނަގާފައިާވ ްޓަކައި ްއަށް ްމަންފާ ްފަރާތުގެ ްދެ މިންވަރު

ްބަަހއިލާފައި؛ް ްހޯދައިފ35ްްައަންަގއިފިއްޔާ ްއެުކގައި ްދެމެދުގައި ްދެމަފިރިން ްއެ ްރޫޅުމުން ްމާއްދާ.ްަކިއވެންޏެއް އިވާްވަނަ

ނޑިޔާރަށްް ްބާރުްފަ ްއަމުރުކުރުމުގެ ްބަހަން ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްމަންފާ ްޭއގެ ްިވއްކުމަށްފަހު ްމުދާ ްބެހުމަށްްނުވަތަ މުދާ

ްނުވަަތް ްމައްސަލަތަކާ، ްނުކުންނާނެ ްއޭގެން ްބެހީމަ ްމުދާތައް ްއެ ްއެންގީމަ ްހަމަ ނޑިޔާރު ްފަ ްދެން، ްވާހަކަ. ލިބިގެންވާ

ްނުވަތަ ްފައިސާ ްލިބޭ ްއަށް ްނަމަްްއަންހެނާ ްފިރިހެނަކު ްއަދި ްޒިންމާވާންޖެހޭ. ްމުދަލުން ްލިބޭ ްހަމަހަމަކޮށް ްއަށް ފިރިހެނާ

ްޒިންމާތަކަާކ،ްމިް ްއެތައް ްއުފުލަންޖެހޭ ްއޭަގއި ްޚަރަދުކުރުމާ،ްއަދި ްދަރިންނަށް ްއޭގައި ްެޖހޭ ްއެބަ ްއުސޫލުަގއި އިސްލާމީ

ްއުސޫލުތަ ްއުސޫލުތަްއ،ްއިސްލާމީ ްހުރޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމި ްއޮތީްކަންތައްތަެކއް ްމި ްބިލު ްމި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްމުގުިރގެންދާ އް

ްއޮންނަް ްއެ ްކަންކަން ްމިސްކީނުންގެ ްޔަތީމުންނާއި ްމުދާ،ްތަރިކަމުދަލާއި ްނިޒާމުގައި ބައްޓަންވެފަ.ްއެހެންވީާމ،ްިއސްލާމީ

ނޑުްވެސްްއެހެންްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެްއވިހެންްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިް ބޭފުޅާްއަނބުރާްނިޒާމަށްްފުށުނާރާްގޮތަށްްއަުޅގަ

ް ްދަންނަވަން.ްދެން ްވާަހކަ ްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމ31ްްިގެންދަން ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްނުބެހުމުގެ ްމުދާ ައހަރުގައި

ްކުރިމަތީގައިް ްތީމުގޭ ްހުރި ްއެ ްއޭރު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުޫމނު ްއަލްއުސްތާޛު ްހިސާބު. ްއޮތް ްގޮސްފައި ްމިހާރު އޮތީ

ްހުރިް ްއެބަ ްހަނދާން ްނިޔާވުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑު ްދީދީ ްޢަލީ ްއެއް.ްުތްއތު ްވާހަކަ ްދެކެވިފަިއވާ ްމާލޭަގއި ްގިނައިން .ްވަރަށް

އޭނަގެްދަރިންްޔަތީމުްދަރިންނަށްްއެްމީހުންގެްގޯތިްނުބެހިްެއތައްްޒަމާނެްއްވަންދެން،ްެއީއްތީމުގޭްކުރިމަީތގައިްއެްގެް

ތަށްްމާލޭހެްއެތަްއްބަެއއްެގ؛ްމިސްކީނުންނާއިްޔަތީމުްނގެްއޮެވގެންްއެްމީހުންގެްޔަތީމުްދަރިންގެްމުދާްނުބެހި.ްހަމަްެއގޮ

ްމައްސަލަތަްއް ްހުންނަ ްކޯޓުަތކުަގއި ްއަދި ްގޮސް ްރޫިޅ،ްޮފތިފޮތިވެގެން ްޢާއިލާތައް ްޙައްުޤްނުބެހި ްލިބެންވާ ްމީހުންނަށް އެ

ްމައްސަ ްހުރި ްވެަފއި ްއަހަރު ްބާރަތޭރަ ްކޯޓުަގއި ްހުރި ްއެބަ ްއަހަރުވެ،ްމިހާރުވެސް ްދިހަބާރަ ްނުބެިހްވެސް ްގެދޮރު ލަތައް

ހުރިްމައްސަލަތައް.ްދެންްއެްއގޮތަކަްށވެސްްޤަބޫލެއްްނުކުެރޭވްހެޔޮްނިޔަތެއްަގއިްމިްތަނަށްްލާފައިްއޮތްްބިލެއްްކަމަށް.ް

ްމިހާރުް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްލާްނވެއްޖެ ްނިޔަތެްއަގއި ްހެޔޮ ްަކމަށް. ްބިލެއް ްއޮްތ ްހުށަހަޅާފައި ްޕީ.ޕީ.އެމުްނ ްނިޔަތެްއަގއި ހެޔޮ

ްތާއީދުކޮްށގެންްއަޅުަގނ ްެއއަށް ްޯވޓު؛ ްުނވަތަ ްވޯޓުދީގެން ްއެއަށް ްކަންތައްތަކުަގއި ްހިމެނޭ ްމެނިފެސްޓޯަގއި ޑުމެްނގެ

ްޓަކައި؛ްއަންހެނާް ްހޯދުމަށް ްާތއީދު ްއެ ްސަބަބުން ްިގނަވުމުގެ ްފަރާތްތައް ްއެހެން ްނުވަތަ ްކަނބަލުން ްއަންހެން ނުކުންނަ

ްއު ްވިޔަފާރިކުރަމުންދާ،ްޕަޓުނަރޝިޕް ްމިހާރު ްވެްސ،ްއަށް ްއަންހެނެއް ްސައްޙަވާނެ ްހަމަ ްވިޔަފާރި ްމީހުންގެ ްދެ ސޫލުން

ް ްވެސް ްކުންފުނި ްފަރާތުން. ްދެ ްވިޔަފާރިުކރެވޭނެ ްވެސް. ްފިރިހެނެއް ްދެްހެދޭނެ. ްއެ ްަކއިވެނިނުކުާރއިުރގައި އެއީ

ވެސްްބަހައިްވެސްްްމީހުންނަކީްހަމަްދެްޕާޓުނަރުންގެްގޮުތަގއިްތިބޭނީްވެސް.ްއެްދެްމީހުންްވިޔަފާރިކޮށްފައިްައދިްމުދާ
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ްބިނާކުރުމަށްް ްމުަޤއްދަްސްކަމެއް.ްޢާއިލާ ްެއއަށްވުރެ ްއެކަމަުކްަކއިންެވންޏަކީ ްއޮްނނަނީ.ްދެން ްމި ްއެހެން ލެވޭނެ.ްހަމަ

ްނުވަތަް ްމި ްމިގޮތަށް ްއެެހންވީމާ، ްކައިވެނިަތކަކީ. ްއެއީ ްނޫން ްކަމެއް ްކުރާ ްކުރުމަށް ްިވޔަފާރިއެއް ްކަމެއް. ްކުރާ ޓަކައި

ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްލިބި، ްތާއީދު ްޕާޓީ ްތާއީދުލިބެނ95ްްީމިހާރު ްއަންހެނުންގެ ްލިބުނީ، ްވޯޓު ހާސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކުން ްދަތުރުފަތުުރގެ ްނުވަތަ ްައޅައިލާތީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައިންނަށް ްއެކަިނވެރި ްނުވަތަ މިގޮތަށް.

ްޭއގަިއ،ްމަނި ްކަެމއް ްއެތައް ނޑުްލުއިފަސޭހަކޮށްދޭތީ.ްމިކަހަލަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮތީމަ ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ފެސްޓޯ

ްބަހާދޭނަމޭ.ް ްނަަގއި ްމުދާ ްދެމަފިރިއެއްގެ ްމިހެން ްިތމަންނަމެން ްތެޭރގައި ްއޮޅުވާލުެމއްގެ ޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެކަމަުކ،ްމިގޮަތށް

ްއޮް ްކިޔާފައި ްބަހައިދޭނަމޭ ްޮގތަށް ްކުރަްއވާ ްއެކަން ްޙަމީދު ްަޢލީ ނޑިޔާރު ްފަ ްކޯޓު ްޑިމޮކްރަީސއާްސުޕްރީމް ޅުވާލަިއގެން،

ްވެސްް ްމި ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަށް ްކަމަްށްއަުޅގަ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްެވރިކަމެއް ްމިލިޓްރީ ްގެންގޮސް ދުރަށް

ްކަމެއްް ްއެްއވެސް ްހާިސލުކުރެވޭނެ ްއޮތީ.ްމީގެން ްމި ްކުާރކަްށްނޫން ްކަމެއް ްއަުޅާވފަ.ްއެްއވެސް ްއޮތީ ްމި ްއަދުނެއް ހަމަ

ނިޑޔާަރކަށްްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްނޫން.ްޝަރު ޢީްއެއްވެސްްކޯަޓކަށްްކުރެވޭނެްވެސްްކަމެއްްޫނން.ްއަދިްއެއްވެސްްފަ

ްލޯނެްއ؛ް ްނަގާފައިާވ ްޮއންނަނީ ްމި ްެއާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްމީަގއި ްގޮތެއް. ްބެހޭނެ ްމުދާ ްމި ްނެތް، ްޤާބިލުކަމެްއ އެކަމުެގ

ް ްކަމެއް ްއަންހެންމީހާ ްލޯނެއް، ްނަގާފައިވާ ްޖެހޭ.ްފިރިހެނަކު ްއެބަ ްވާން ްވެސް ްޒިންމާ ްމީހާ ްއަންހެން ްއެ ނުކުރިޔަސް

ްފިރިހެނަކުް ްާއދެ،ްމިސާލަކަށް ްވެސް. ްލޯެނއް،ްދަރަންޏެްއގައި ްއޮތް ްނަގާފައި ްފިރިހެނަކު ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްއެބަ އަންހެނާ

ްއަ ްިކހިނެއްތޯ ްޒިންމާ. ްއޭނަގެ ްެވސް ްދަރަންޏާކީ ްެއ ްނަގާަފއި ްނަމުގަ. ްމީހާ ްއަންހެން ްނެީގ ްޭގގަިއްލޯނެއް ންހެނަކު

ްމިލިއަންް ްހުންނަނީ ްއެ ްހަދަންވެގެން ްރިސޯޓު ްހުންނަ ްއެ ްމިހާރު ްބޮޑެތި؟ ްމިވަރު ްލޯނުދައްކާނީ ްބަލަމުން ދަރިން

ްބޮލަށްް ްއަންހެނެއް ްލޯނުތައް ްއެ ްލޯނުތައް. ްހުންނަ ްނަގާފައި ްޑޮލަރުން ްމިލިއަން ްމިލިއަން، ްނޫން. ްވެސް ރުފިޔާއެއް

އިމަްދެންްކިހިނެއްތޯްއެްމީހުންްދިރިއުޅޭނީ؟ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށްްބައްޓަންވެަފއިްއޮްތްޖަހާފައިްފިރިހެނާްފިލައިގެންދިޔަ

ްމުޅިންް ްޢާއިލާ ްމިއީ ްބިލެއް. ްމި ްބަލައެއްނުގަނެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްކަމަކުނުދޭ. ްއެއްގޮތަކަްށެވސް ްބިލު ްމި ބިލެއް.

ްުއފައް ްފިތުނަފަސާދަ ްތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްބިލެއް. ްމުދާްރޫޅައިލާނެ ްކަމެއް، ްހުރިހާ ްމި ްމުދާވެރިކަާމ ްބިލެއް. ދާނެ

ްހުށަހެޅިފަ.ްއެހެންވީމާ،ް ްުއޅެނީ ްއިޞްލާޙުތަކެްއްމި ްބިެލްއ.ްޭއގެ ްދަތުރުކުރާނެ ްޤައުމު ްނާއިންސާަފށް ްތެރޭަގއި ބެހުމުގެ

ްމިްއިޞްލާހުްއަޅުަގނޑުްހަމަްއެދެނީްއަނބުރާްގެންދިއުން.ްދެންްރާއްޖޭގެްޑިމޮކްރަސީްއަްށ...ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމިލަ

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްރެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއޭުރގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަދަްއކައިފިން. ްެއއްފަހަރު ްބިލަށް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނިމުުންްބޭނުންވަނީ،

ްމިީއކީް ްިމއީކީ؛ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫެލއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފައްާޓނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ހިސާބުން

އެްއގޮތަކަްށވެސްްއޮންނަންޖެހޭނެްބިލެއްްކަމަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށްްެއކަންްފާހަގަކުރެވޭީތވެ،ްމިްބިލުގައިްހުރިް
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ްގެއްލި ްބިލުން ްމި ްބޭނުންވަނީްނުކުޅެދުންތެރިކަމާ، ްދަންނަވާލަން ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެީކަގއި ްޙައްޤުތަކާ ްއަންހެނުންގެ ގެންދާ

ްގެއްލެނީޭއ.ް ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްގެއްލެނީ. ްޙައްޤު ްއަްނހެނުންގެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްނިކަމެތިކަން ްކުރިްންއަންހެނުންނަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ، މެންނަށް

ްއޮންނަް ްދޭތެރޭަގއި ްދެމަފިރިއަކު ްނަމަ ްދަންނަވާ ްމިސާަލކަށް ްގޮތަށް؛ ްވިދާޅުވި ްދެންމެ ްމެންބަރު ވާހަކަދެްއކި

111ްމިލިއަންްރުފިޔާެގްނުވަތ51ްްަމުޢާމަލާތެއްގެްތެރެއިންްފިރިެހންމީހާްނަގާްބޮޑުްދަރަންޏެއް،ްބޮޑުްލޯނެއްްަނގަނީ.ް

ްދޭތެރޭގައިްމިލިއަ ްދެމަފިރިންގެ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްއެ ްައދާނުކުރީ. ްދަރަނި ްއެ ްނަގާފައި ްަނގަނީ. ްލޯނެއް ްރުފިޔާގެ ން

ްެއް ްމީހާ ްެއްއަންހެން ްކިިހނެއްތޯ ްހާލަތުަގއި ްވަިކވެގެންދާންޖެހޭ ްުނވަތަ ްވަިރވެގެން ްެއްއަންހެްންމީހާ މައްސަލަޖެހިގެން

51ްއޮތީްުނވަތަްޭއނަގެްކޮންްޒިންމާެއއްތޯްއޮތީްއެްދަރަނިްއުފުއްލުމުަގއި؟ްްދަރަނިްއުފުއްލާނީ.ްއޭނަގެްޮކންްޙައްޤެއްތޯ

ްކަމެއްްނެތް.ްފިރިހެންމީހާްނަގައިގެްނ،ްއޭނަ،ްއޭަނގެް ްއުފުއްލަން.ްއޭނަްކުރި ްދަރަނި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއޭނަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމާރަންދޫ ްތަަކންދޫއަށާއި ްއޭނަ ްހިފައިގެން ްފައިސާ ްއެ ްލޯނުނަގައިގެން ްދާންޖެހޭްފިރިމީހާ ްއޭނަ ްނޫނީ ްޭބންކޮކަށާ އަށާއި

ްވިްއކާލަންް ްމޯގޭޖުތައް ްބޭންުކން ްއިރުކޮަޅކުން ްނެތް. ްކަެމއް ްކުރެވުނު ްޚަރަދުކޮށްލީ. ްަފއިސާކޮޅަްށ ްގޮއްސަ ތަނަކަށް

ްޯލް ްއެންމެ ްޭއގެން ްހިއްސާވާންވީ. ްއެއްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްދެ ްމީހުންނަށް ްއަންހެން ްއާއި ްފިރިހެންމީހާ ބޭނުންވީ.

އްގެްމިންވަރުްވެސްްައންހެންްމީހާއަކަށްްރާހަތެއްްވެސްްނުކުރި.ްއޭނައަކަށްްފެންްސަމުސަލެއްްވެސްްނުލިބުނު.ްޒައްރެް

ްފަިއސާް ްފައިސާ. ްއެ ްޚަރަދުކުރީ ްތަނަކަށް ްޚަރަދުކުރި ްއެ ްފިރިހެންމީހާ ްކުރީ. ްކަމެއް ްކުރި ްއެ ފިރިހެންމީހާ

ހާއަަކށްްނޭނގޭ.ްދެންްކިހިނެއްތޯ؛ްއެްހާލަތުަގއިްކިހިނެއްތޯްއެްކޮންގޮތަކަްށކަންްޚަރަދުކުރީްެވސްްޙަޤީޤަތުގަިއްއަނބިމީ

ްދަރަންޏެއްް ްޒިންމާއުފުލާނީ؟ ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްމީހާ ްއަންެހންމީހާ ްއެ ްހާލަތުގައި ްއެ ްއުފުލާނީ. ްމީހާ ްއަންހެން ޒިންމާ

ްއަ ްއެހެންވީމާ، ްހަދަނީ؟ ްދައްކަން ްދަރަނި ްއެ ްއަންހެންމީހާ ްއެ ްކިހިނެްއތޯ ްއަޅަިއގެން ްމިްބޮލުގައި ނޑުމެން ުޅގަ

ދަންނަވަނީްމިއަކީްހަމަްއެްއެވސްްއިޚްލާޞްތެރިްނިޔަތެއްްޮއވެގެްނ،ްެއއްވެސްްކަހަލަ،ްދިެވހިްރައްޔިތުންނާްދޭތެރޭގައިް

ްބިލެކޭ.ް ްއޮތް ް ްލާފައި ްނެތި ްޚަލާސްކުރުމެއް ްހިތްނިޔަށް ްއެްއވެްސ ްދޭތެރޭގައި ްކަަނބަލުންނާ ްއަންހެން ްދިވެހި ނުވަތަ

ްމަ ްމި ްބިލުތައް ްކުރިްނވެްސްމިފަދަ ނޑު ްއަޅުގަ ްްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްބޭނުމެއް ްވެއްދުމުގެ ޖިލީހަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްތާރީޚުގަިއ ްިމ ްަވގުުތގަިއ، ްމި ނިޑވަުޅގަިއ، ްދަ ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްބިލު، ްމި ްފަދައިން ދަންނަވާލި

ނޑުމެންނަށްްލިބުނުްނަސީބެކޭްެއއީ.ްިދވެހިްހުށަހެޅިގެންްދިއުމަކީްޙަޤީޤަުތގަިއްވެްސްައޅުަގނޑުމެންްަދންނަވާނީްއަ ުޅގަ

ްކަންތަކާް ްކުރަންއުޅޭ ްބަހާއި ްބުާނ ްސިފަ ްއަސްލު ްސިފަ،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަސްލު ްީޕ.ޕީ.އެމްގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް

ްދުވާލުގެް ްމިސާލު ްސާފުސީދާ ްެއއްިޗއްެސްއްދިމާނުވާނެކަމުގެ ްހުރިހާ ްވާހަކައާ،ްމި ްގޮތާިއްދަްއކާ މެންދުރުގެްްޢަމަލުކުރާ

ްދޭތެރޭގައިްވިސްނާލީމަް ްއޮތްްއިޞްލާޙާ ްލާފައި ްމި ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފެނިްހާމަވެގެންދޭ.ްހަމައެކަނި ްފަދައިން އިރު

ްތިބިް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްޓަކައި ްރައްކާތެިރކުރުމަށް ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ްއެނގޭްސީދާ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ވެސް.ްއަުޅގަ

ްލޯޔަރުން ްބޭބޭފުޅުންްފުންނާބުއުސް ްމިފަދަ ްޝަޚްޞިއްަޔތުންނާ، ްޤާނޫނީ ްވަކީުލންނާއި ްޤާނޫނީ ްފުންނާބުއުސް ނާއި
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ްގުިޅގެްން ްއެމް.ޑީ.ޕީާއ ްހަމަ ްވެްސ ްހަޤީޤަތުގަިއ ްޓަކަިއ ްކަށަވަުރކުރުމަްށ ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްތަފާތު ްވިަޔސް ްކަމަށް ްނޫން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްތެެރއިން ްމަސަްއކަތްތަްއްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބޮޑެތި ްއެކިއެކި ފަރާތްތަކުން

ްގޮތަްށް ްރަްއކާތެރިކުެރވޭނޭ ްޙައްުޤތައް ްތަނުަގއި ްމި ްގޮތަށް ްކަށަވަުރކުރެވޭޭނ ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންެގ ްގޮސް ކުރަމުން

ުނވަތަްެއްްބިލުތައްްފަރުމާކުރަމުންްއެބަްދޭ.ްްދާދިްއަވަހަށްްމިްމަޖިލީހަށްްއެްބިލުތައްްައއިސްްއެްބިލުގެްޛަރީޢާްއިން

ްގޮތަކުން،ް ްއޮތް ްމި ްކަަށވަރުކުެރވޭނެ.ްމިހާރު ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ްމި ްސަބަބުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ްސަބަބުން ބިލުގެ

ްޓަަކިއް ްހޯދުމަށް ްވޯޓު ްދިވެހިަރއްިޔތުންގެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިާޔސީ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއިްޞލާޙަކުންނެއް ްއޮތް ްމި ްލާފައި މިހާރު

ްނގެްބޮލަށްްޖަހައިލާްޗިޕެއްގެްގޮުތގަިއ؛ްޚާއްޞަކޮށްްއަންހެންްކަނބަލުންގެްބޮލަށްްޖަހައިލާްޗިޕެްއގެްހަމައެކަނިްރައްޔިތު

ްިމް ްގޮތުަގއި ްއުުކޅެްއގެ ްބޭނުންކުރާ ްޓަަކއި ްކުޅެލުމަށް ްބުްއދިއާ ްކަނބަލުްނގެ ްއެ ްބޭފުޅުންެގްނުވަތަ ްއެ ްނުވަތަ ގޮތުަގއި

ްއަންހެނުންގެ ްތިމަންނަމެންނަކީ ްލާފައި، ްއަބަދުވެސްްްއިޞްލާޙު ްތިމަންނަމެން ްމީހުންނޭ. ްކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް

ްކޮންމެވެސްް ްތަނުން ްމި ްކުީރގައި ްއަުޑިއވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރާނަމޭ. ްެއކަން ްކުރާނަމޭ، ްިމކަން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ،

ްކަިއވެނި ްނުވަަތ ްއުޅޭ ްއިނދެގެން ްަރއްިޔތަކާ ްކޮންމެވެސް ްބަންގލަދޭޝްގެ ްވިދާުޅވެއްޖެ، ްއުޭޅްބޭފުޅަކު ބައްލަަވިއގެން

ްަޓކަިއް ްހޯދައިގަތުމަށް ްމުއްސަނދިކަން ްބޭފުޅާެގ ްެއ ްަވކިެވގެންދާިއރުގަިއ ްކައިރިްނ ްޭބފުޅާ ްއެ ްކަނބަލަކު ކޮންމެވެސް

ނުވަތަްމުއްސަނދިކަމުގެްދެްަބއިކުޅަްއެއްަބއިގެްނާާޖއިޒުްޮކންމެވެސްްބޭނުމެއްްކުރުމުގެްޭބނުމުގައިްެވސްްފަހަރެއްަގިއް

ްކޮށްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިކަން ްޙަޤީޤަތަކީ ްދަންނަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއް. ްވެދާނެ ްހަމަ ްވެސް ްިމ ްއޮވެދާނޭ. އި

ްެއއްެވްސް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްތެޭރގައި ްއަހަރުދުވަހުގެ ްދެ ްދާ ްމި ްމާޒީެވގެން ްޙަޤީޤަތަކީ ްދަންނަންޖެހޭ ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ްއިޚްލާޞްތެރިކަް ްހިތުގައި ްދޭތެރޭގައި ްކަނބަލަކާ ްމިްއަންހެން ްތިބި، ްވެސްޕީ.ޕީ.އެްމގައި ްމިންވަރު ްޒައްެރއްގެ މުގެ

ްބަިއވެރިންާން ްބަޣާވާތުެގ ްމި ްނޫންނަމަ ްނެތްކަން. ްލީޑަރޝިޕްގަިއ ްާޚއްޞަކޮްށ ްމެންބަރުންނާ،ްއަދި ްތިބި ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި

ދެމަކުންްނުދިޔައީސް.ްބައިވެިރެވގެންްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެތައްްކަނބަލުންނަކަށްްލާއިންސާނީ،ްޖިސްމާނީްބޮޑެތިްއަނިޔާތައްް

ްަރއްޔިތުންނޭޭވ.ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތް. ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްބޭފުޅުންެގް ް ްތި ްފުންކުރަްއވާށޭ. ްވިސްނުން ްިއސްކުރަްއވާށޭ. ްބުއްދި ްބޭފުޅުންެގ ްތި ްކަނބަލުންނޭވޭ. ްއަންހެން ދިވެހި

ޤީޤަތުަގއިްތެދުެވރިްނިޔަތާްއެީކގައިްވަކާލާުތޮކށްދީ،ްތިްބޭފުޅުންގެްޙައްޤުަތްއްކަށަވަރުކޮށްދޭނެްޕާޓީްއަކީްޙައްޤުތަކަށްްޙަ

ް ްމަހުގެ ްއަންނަ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްގޮސް ްބާުރުކރައްވާަފއި ްބެލްޓު ްބާރަށް ްެއކީަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީާއ ަގިއ9ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ޭއ.

ްއޭ ްހިނގާށޭ. ްނިންމާލަން ްމިކަން ްފާގަތިކަމާއިްއެއްބުރުން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރުންނޭ

ތަނަސްވަންކަމާްއޮތީ.ްިދވެހިާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްހިތްތިރިކަމާްއެީކގަިއްޯއގާތެރިކަމާްއެީކގަިއ،ްކެތްތެރިކަމާްއެީކގަިއް

ްކު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލީޑަރަކީ ްރިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްކޮށްދޭނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެރިކަންކޮށްދޭނެ ްއިންިތޚާބީ ީރގެ

ްއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްަމޚް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރުން ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްހުށައަޅުއްވާަފއިާވް`.ްއާދެ!ްާޢއިލާއާ ްމި ލޫފު

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަށް ްފުރަތަމަ ްއާދެ! ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ްނުކުތާެއއް ްދެތިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްުގޅޭ އިޞްލާޙާ

ްމަފްހޫމުތަކެކޭ.ް ްޤަބޫލުކުރާ ްބަލަިއގަންނަ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަފްހޫމުތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ނޑުމެންނަށްްއުނދަގޫްކަމެއްްްއެހެންނަމަވެސް މިްބިލުގައިްިމހާރުްހިމަނާފައިވާްގޮތަށްްމިްކަންކަންްކުރުމަކީްއެއީްއަުޅގަ

ްޖެހޭ.ްއާދެ!ް ްއެބަ ްބަލައިލަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްކަމެއް ްރައީސް.ްދެ ްދަންނަަވން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ް ްނުވަތަ ްޤާނޫނު ްހަދާ ްމީހުން ްނުވަތަ ްޤާނޫނު ްމިްވަޟުޢީ ްއެއްަޗކަށް ްދެވަނަ ްއޮންނަނީ ްމި ްދެން، ްލޯޒް. ްމޭޑް މޭން

ްމައްޗަށްް ްޤާނޫނުގެ ްދެ ްމި ްއާދެ! ްލޯޒް. ްޑިަވއިން ްނުވަތަ ްޤާނޫނު ްބާވައިެލއްވި ްނުވަތަ ްޤާނޫނު، ްއިލާހީ އޮންނަނީ

ންގެްތެެރއިންްއަޅުަގނޑުމެން،ްދެްޤާނޫނުތަުކގެްމައްޗަށްްބަލައިލަންޖެހޭ.ްަވޟުޢީްޤާނޫނާއިްއިލާހީްޤާނޫނު.ްއަޅުަގނޑުމެ

ްއެބަް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކަމަށްވާ ްޕާޓީެއްއ ްސިޔާސީ ްވާދަވެރި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްދައްކަާވ، ްއެބަ ްބޭފުޅުން ބައެއް

ްކުރާް ްކަންކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްޓަކަިއ ްޤައުމަށް ްޓަކައި، ްީދނަށް ްދައްކަވާ. ްއެބަ ްވެސް ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްއަދި ދައްކަާވ.

ްާޚއްޞަކޮށްް ްއާދެ! ްބޭފުޅުްނނަށްްްވާހަކަ. ްަދއްަކވާ ްވާހަކަ ްޓަަކިއ ްދީނަށް ްބޭނުން، ްދަންނާވާލަްނ ނޑު އަުޅގަ

ްވަރަްށް ްގޮތް ްބަހާނެ ްމުދާ ްޤާނޫނުަގއި ްއިލާހީ ްނުދައްކަވާނޭ. ްވާަހކަެއއް ްޚިލާފަކަށް ްޤާޫނނުތަކާ ްއިލާހީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއިސްލާމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްސާފުކޮށް ްބަެއްއްރަނގަޅަށް ްއިސްލާމީ ްޤައުމުތަކުަގއި، ގިނަ

ްެއް ްނަމަ ްރޫިޅއްޖެ ްަކިއވެންޏެއް ްއެ ްނުވަތަ ްފިރިމީހާ ްނުަވތަ ްއަނބިމީހާ ްހުރެ ްއިނދެގެން ްހުރި ްއެބަ ޤައުމުތަކުަގއި

ނަޑއަޅާފަ.ްމިސާލަކަށް،ްުދނިޔޭަގއިްއިސްލާމީްޤައުމުތައްް ްކަިއވެނީގެްތެރޭަގއިްހޯދާފައިާވްމުދާްބަހާނެްގޮތްްއެބަްހުރޭްކަ

ްއިސްލާމްް ްބެހޭ، ްިއސްލާމުންނާ ްާޚއްޞަކޮށް ްެމލޭޝިޔާަގއި ްއާދެ! ްމެލޭޝިޔާަގއި؛ ްފަޚްރުވެިރާވ ްޤައުަމކަށް އެ

ްއަކީް ްއަންހެންމީހާ ްއެ ްއޮވޭ. ްއެބަ ްގޮތް ްބަހާނެ ްމުދާ ްނަމަ ްރޫޅިއްޖެ ްކަިއވެނި ްނުވަތަ ްކަިއވެނި ްވެރި ދެމަފިރިއަކުގެ

ް ްއަންހެނެއް ްގޭަގިއްހުންނަ ްނުކޮށް ްކަެމއް ްގޮތަށް.ްއެްއވެސް ްދޭ ްއަށް ްއޭނަ ްއެްއބައި ްބައިކުޅަ ްތިން ްމުދަލުގެ ނަމަ،ްއެ

ްގޮތަށް.ް ްެދްބައިކުަޅްެއއްބަިއްދޭ ްމުދަލުގެ ްއަށް ްނަމަ،ްއޭނަ ްމީހެއް ްެއއްވެްސްަވޒީފާއެްއްއަާދކުރާ ްއަކީ ްމީހާ އަންހެން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްއިސްލާމީްޤައުުމތަކުަގއިްވެސްްިއސްލާމްްދެމަް ފިރިއެްއގެްކަިއވެނިްރޫޅިއްެޖްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހުންނަކަން.ް ްއެބަ ްޤާނޫނުތައް ްބޭރުން ްޤާނޫނުތަކުެގ ްއިލާހީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުދަލާ ނަމަ

ްޤާނޫނުް ްވަޟުޢީ ްމި ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ ްޝިޢާރުގައި ްމި ްޓަކަިއ ްަޤއުމަށް ްޓަކައި، ްީދނަށް ްައކީ ްނުކުތާ އަޅުަގނުޑގެ

ްެއއްަޗކީ.ްއެްއގޮތަކަްށވެ ްވެސް ްހުރިހާ ްޤާނޫނުަކން ްއިލާހީ ްޤަޫބލުކުރަްއވާނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްުނކުރަްއވާނެ. ްބޭނުމެއް ސް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްމުޖުތަމަޢުގައިްވެސްްމިްދެްގޮތުގެްމަތިންްވިސްނަވާްބޭފުޅުންްއެބަް

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްްތިއްބެވި.ްމިސާަލކަށް،ްއަުޅަގނޑުެގްއަްޚ،ްމުއްޠަލިބު ްއަުޅގަ ްަކމުގައި ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަކީ އޭނާ

ގޮތުަގއިްވަޟުޢީްޤާނޫނުގެްަމއްޗަށްްެއްއވެސްްގޮަތކަށްްޤަބޫލުކުރަްއވާނެްބޭފުޅެއްްނޫން.ްެއއީ،ްމުޅިންްއިލާހީްޤާނޫނުގެް
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ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭރުނުވެ، ްޤާނޫނުން ްއިލާހީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނބިންނާ،ްމައްޗަށް. ގެ

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްބަެއއް، ްލިބެްނވާ ްގޮތުގައި ްމުދަލުގެ ްފިރިންނާ ްފަރާތުން ްއަނބިންގެ ްއަދި ްދަރިންނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަމެކޭ.ް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއޮތް ްހަމަޖެހެން ްއަީލަގއި ްޤާނޫނުތަކުގެ ވަޟުޢީ

ްއެކަ ްގޮަތކަށް ނުޑެގްއިންސާފުވެރި ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ްނ

ްބިލުގަިއް ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްބިލުގަިއ ްމި ްބިލު؛ ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްމަޚްލޫފު އަޚް،

ްލިޔެފައި ްބިލު ްމި ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްނެތްކަްނ. ްއޮއްޓަެރއް ްހުރިކަން.ްއެްއވެސް ްވެސް ްކުށްތައް ްއިމްލާ ްީމގައި ާވއިުރގައި

ްނޫންކަން.ް ްބިލެއް ްއޮތް ްވައްދާފައި ްތަނަށް ްމި ްލިޔެފައި ްއޮވެެގން ްފާރުވާލެއް ްބޮޑު ްމާ ްމިއީކީ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްކައިް ްމަފްހޫމަކީ ްއެ ްތާއީދުކުރަން. ްމަފްހޫމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްައޅުަގނޑު ްޫރޅިއްެޖްއެހެންނަމަވެސް ވެންޏެއް

ނޑުމެންގެްަވރިކަިއވެންޏަކީްއަބަދުްގުޅި،ް ނޑުމެންްބަލަންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއަުޅގަ ނަމަ،ްއަނބިމީހާްއަށްްއަދިްައޅުގަ

ްއުސޫލުތަްއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމި ްއެހެހެންވީމާ، ްތިބޭ. ްއެބަ ްއަނބިްނ ްކުީރގެ ްތިބޭ. ްއެބަ ްދަރިން ްކުރީެގ ްެއއްެޗއް. ރޫޅޭ

ްދަންނަވާ ްކަމެްއްއަޅުަގނޑު ްއެްނޫން ްފިޔަވައި ްބަދުނާމުވުން ްމަޖިލިސް ްމި ްބަލައިގެންފިއްޔާ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްބިލު ނީ

ްހުށަހަޅުއްަވއި،ް ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންދަވާފައި ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނުވާނެ.

ނުޑްތާއީދުކުާރްަކމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްެއގޮތަށްްއިޞްލާޙެއްްގެަނއުން.ްެއއީ،ްއެހެނީްމިްކަމަކީްރަނގަޅުްަކމެ އް،ްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްބިލެއް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމެންބަރު ްއެ ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިވެސް ްހާލު ްއެދޭ ްކޮށްެދއްވުމަށް އެކަން

ްކަމަށް،ްރަނގަ ްާތއީދުކުރާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންަބރަށް ނުޑްްއެ ްގޮެތއްަގިއްހުށައެޅުްއވީތީްޝުކުރުދަންނަަވމުން،ްއަުޅގަ ޅު

ނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް. ްއޮެވއްޖެްނަމަްތާއީދުކުރާނެްާވހަކަްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ބެހޭްޤާނޫނަށްްގަލޮޅުްދެކުނުްޢާއިލާއ2111/4ްްާ`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވާހަކަދަްއކަްން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްނަިއފަރު ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ފަށައިގަންނައިރު

ް ްއަޙްމަދު ނޑުމެްންމެންބަރު ްވާހަކަ.ްހަމައެއާެއކު،ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅުތަކަށް ދެއްކެވި

ްއިންް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ މި

ްބޭނު ްވިސްނައިދޭން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވާހަކަ.ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވާ ްރަްއާކތެރިކުރަން ްޙައްޤުތައް ްއަންހެނުންގެ ންވަނީ

ްރޫިޅގެންދާއިުރް ްކައިވެނި ްނޫނީ ްދިިރއުޅުން ްދެމަފިރިއެއްގެ ްގޮތްތައް. ްލިބޭނެ ްކަންތައްތައް ްއެ ްމުދަލާ، އަންހެނުންނަށް

ްފަ ްސިޔާސީ ްމީގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދައްކައިދިނުން. ްކަމަށް ްތަނަވަސްކޮށްިދނުން ްމަގެއް ްބަލައިލާއިރުްލިބޭނެ ްޖެހި ޅިއަށް

ްނުކުންަން ްރެލީތަުކގައި ްއަންހެނުންގެ، ްނުކުންނަ ްކަންތަްއތަކުަގއި ްރެލީތަުކގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް
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ްއެންެމް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްތަން ްގޮސްަފއިވާ ްއިތުރުެވގެން ްުގނައަކުން ްއެތައް ްއަދަދު އަންހެނުންގެ

ްބޭ ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާ.ްފަހުން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއަދަދު ްވޯޓުގެ ްލިބުނު ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ އްވި

ްއަދާކުީރ9511ްް ްދައުެރއް ްއިސް ްއެންމެ ްދެްއވުމުަގއި ްވޯޓު ްއެ ްހޯދުމުަގޔާިއ ްވޯޓު ްއެ ްލިުބނުއިރު ްވޯޓު ްގިނަ ވުެރ

ްކުޅެލުުމގެ ްވޯާޓ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ްަލއިގެންްްއަންހެނުންކަން ްތަނަށް ްމި ްއެްއޗެއް ްކަހަލަ ްކޮންެމވެސް ޭބނުމުގައި

ްޙަޤީޤަތަށްްވާހަކަދައްކަްން ްމީަގއި ނޑު ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދެއްކުން ްމާްހެޔޮއެދޭކަން އަންހެނުންނަށް

ބަުގރޫޓުވެގެންދާްިދއުމާ،ްބަެއްއްބަލާއިރުްގިނަްފަހަރަށްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެންނަްއޮތްްޙަޤީޤަތަކީްބައެއްްިވޔަފާރިތައްް

ްކުރާް ްޒިންމާއެްއްނަަގއިގެން ްހުރިހާ ްއެ ްފިރިހެނުން ްކަންަތްއތަކުަގއި ްދިއުމާ،ްބަެއއް ްބަގުޫރޓުެވެގންދާ ްއޯނަރުން ރިސޯޓު

ްގޭގަް ްދަރަންޏާްކުރިމަތިލާންޖެހި،ްއެްމީހުންްހަލާކުވެގެންދާްތަން.ްދާއިރު،ްމިްދެންނެވި ްވަރަށްްޮބޑު އިްކަންތައްތަުކގައި

ްވަރަށްްނުރައްކާތެިރ،ްނުބަިއް ްއޮތް ްރާވާަފއި ްޓަަކއި ްއެުޅވުމަށް ްދަރަންޏެއް ްހުރިހާ ްމި ްބޮލުަގއި ްމީހާގެ ްއަންހެން އިންނަ

ްއޮތީް ްކުށެއްތޯ ްކޮން ްއަންހެންމީހާގެ ްއެ ްބަލައިގަންނަނީ. ްއިޞްާލޙު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ރޭވުމެްއގެ

ްލޯނުް ްބޮޑެތި ްނަގާ ްެއއްވެސްްފިރިހެންމީހާ ްއޭަނގެ ްދިއުމުގައި ްބަގޫރުްޓވެގެން ްއެކިެއިކްވިޔަފާރިތައް ްކުރާ ްނަގަިއގެން ތައް

ދައުރެއްްނެތް.ްއޭނަްއަކީްޭގަގއިްއޭނަގެްދަރިންްބަލަހައްޓައި،ްގޭތެރޭްކަންތައްތައްްބަލަހައްަޓންްއިންނަނީްއަންހެންމީހާ.ް

ކުރިއެރުވުމަށްްޓަަކއިްހިތްވަރުދޭްީމހާ.ްއޭނަގެްެއްއވެސްްކަެމއްްއޭނަގެްމަަސއްކަތްތަކަށްްހިްތަވރުދީ،ްއެްމަސަްއކަތްތައްް

ްނަގަންް ްއަންހެންމީހާ ްިއންނަ ްގޭަގއި ްދެންނެވި ްމި ްޒިންމާ ްދަރަނީގެ ްބޮޑު ްއެ ްވިޔަފާީރގެ ްބަގުރޫޓުވާ ްދެންނެވި ްމި ނެތި

ް ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވިާމ، ްތެރެއިން. ްޤާނޫނެއްގެ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެންްމަޖުބޫރުކުރަން ްއަޅުގަ ކަމެއް.

ްމިހާހިސާބަށްް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއެކު ްއެހީތެރިކަމާ ްކަނބަލުންގެ ްއަންހެން ްއަދަދެއްގެ ްިގނަ ްދެންނެވި ްމި އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްމަސައްކަތުން،ް ްޙައްޤުގަިއްކޮށްފައިވާ ްކަނބަލުންގެ ްއަންހެން ްޓަކައި ްކަނބަލުންނަށް ްއަްނހެން އާދެވުނީ،ްައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްވުރެްބޮޑަށްްއަންހެނުންްދެކެްވަކިްްއަޅުަގނޑުމެންްއެ މީހުންނަށްްޓަކައިްވާްލޯތްބެއްގެްޮބޑުކަުމން،ްއަުޅގަ

ްއަބަުދވެްސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމީހާ ްލޯބިވާ ްއެންމެ ްދެކެ ްއަންހެނުން ްއަޅުަގނޑަކީ ްނުތިބޭނެ. ްބަޔަކު ްއެހެން ލޯބިވާނެ

ނުޑގެްތިބީްތިންްއަން ނުޑްޤަބޫލުކުރާްމީހާ.ްސަބަބަކީްއަޅުގަ ހެންްދަރިންްކަމަށްްވާތީ،ްއެްދަރިންނަށްްހެޔޮްގޮތްްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނެޑްއް ްދެކޭކަން ްތަން ްހަލާުކވެގެންދާ ްދަރަނިތަކުގައި ްބޮޑެތި ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްހަމަގައިުމ ްކުދިން ްއެ އެދޭތީ.

ްބޮޑެތި ްނަގާ ްމީހުން ްބަގުރޫޓުވެ،ްއެ ްވިޔަފާރި ްމީހުންގެ ްފިރިން،ްއެ ްމީހުންގެ ްނޫން.ްއެ ލޯނުތަކުގެްސަބަބުންްްބޭނުމެއް

އެްމީހުންްދަރައިވިކިގެންދާއިުރްއެްދަރަނީގެްޒިންމާނަގާްމީހަކަށްްގޭަގއިްއިންނަްޟަޢީފުްއަންހެންމީހާްވާްތަންްދެކުންް

ނޑުމެްން ނޑުްޤަބޫލުކުރާްަކމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަށްްތާއީދުކުރެވެންްނެތީ.ްއަޅުގަ އެީއ،ްއަުޅގަ

ްކަމަށް.ްްޤަބޫލުކުރާ ްބެހިގެންދާންޖެހޭނެ ްގޮތެއްގައި ްހަމަހަމަ ްމަންފާ ްލިބޭ ްއެ ްމަސައްކަތުން ްކުރާ ްދެމަފިރިއަކު ޙަޤީޤަތަކީ

ްދިރިުއޅެމުންދާއިރުަގއިް ްމުޖުތަމަޢެއްަގއި ްިއސްލާމީ ްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތް. ްޤަބޫލުުކރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެީއ،

ްރަނގަ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްފިރިހެނެއް ްތަފާތުކުރުމެއްްރަނގަޅު ްދެންނެވި ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފިރިހެނެއް ްއަޚްލާުޤވެިރ ޅު
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ްއަމިއްަލް ްއޭަނގެ ްމީހާ ްޭބނުންވާ ްގެްނގުޅެން ްތަފާތުކުރުން ްނޫނީ ްތަފާތުކުރެވިދާނެކަން، ްގޮަތށް ްދެންނެވި ްމި ނޯންނާނެ.

ކަށްްހަދަންްބޭނުންވިކަމުގައިްވިޔަްސްނަފްސަށްްއިތުބާރުނުކުރެވޭތީްމިްޒާތުގެްބިލުތައްްލަިއގެންްމަޖިލީހަށްްލައި،ްޤާނޫނަ

ްއަންހެންް ްއަންހެނުންނަކަށް، ްއޮތް. ްއެބަ ްޔަޤީންކަން ްނަފްސަށް ްއަިމއްލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެްސ ްހަމަގައިމު އަޅުަގނޑަށް

ްޔަޤީންކަްނއަރުވަންް ނޑު ްައޅުގަ ްނުހަދާނެކަން. ްގޮތެއް ްދެރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނބަލަކަށް ްއަްނހެން ްއެްއވެސް ދަރިންނަކަށް،

ްއަންހެނުްންދިވެ ްސިޔާސަތުތަުކގައި ްގެންނަ ްމި ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރަްއޔިތުންނަށް، ްލޮބުވެތި ްއެންމެހައި ހިރާއްޖޭގެ

ނިކަމެތިވާނެްކަމެއްްނުކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަންހެނުންގެްޙަްއޤުތަކަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކޮންމެްމަސައްކަތެއްްކުރުުމަގިއް

ްމިހުރީ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ނޑުމެންްްހަމަގައިމު ްފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތުަގއި ތައްޔާރަށް.ްއެ

ްަވބަރަކާތުހޫ.هللاްދާނީްކުރިއަށް.ްއާދެ!ްވައްސަަލމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއަލްހާންްފަހުްފޭދޫްދާއިރާްމެންބަރު

ްޤާ ްބެޭހ ްާޢއިލާއާ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރުް`.ޝުކުިރއްޔާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ނޫނަށް

މަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްިއޞްލާޙާްގުޅޭްގޮތުންްދަންނަަވންޖެހޭނީްކައިވަންޏަކަށްފަހުްެވސްްއަދިްަކއިވެީނގެްހާލަތުަގއިް

އިްއޮތީްވަރަށްްސާފުކޮްށްވެސްްދެމަފިރިންގެްމުދަލާއިްެދމަފިރިންގެްމާލިއްޔަތުްބަލަހަްއޓާނެްގޮތްްިއސްލާމީްޝަރީޢަތުގަ

ްގޮތާް ްބަހާނެ ްމުދާ ްހުންނަ ްހޯދާފަިއ ްއެކީަގއި ްވަރިވުމަށްފަހު ްދެމަފިރިން ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެްނވީމާ، އެނގެން.

ްއަނބިމީހާް ްމުދަލުން ްއޭނަގެ ްމަރުވުމަށްފަހު ްފިރިމީހާ ްހަދާކަށްނުޖެހޭ. ްޤާނޫނެއް ްޮކންމެހެން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ދޭތެރޭގައި

ް ްވާ ްއަދާކުރަންޖެހޭްއަށް ްސަބަބުން ްވަިރކުރުމުގެ ްޙައްޤަކާއި ްވާ ްމުދަލުން ްވަރިކުރުމަށްފަހު،ްއޭނަ ްއިނދެ ޙައްޤަާކ،ްއަދި

ްގުޅުމަކީް ްޢާއިލާ ްއައިސްފަ. ްވަނީ ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ްތަފްސީލު ްޒިންމާތަކުގެ ްއެ ްވާނަމަ، ްޒިންމާތަކެއް މާލީ

ްއިސްލާމްދީނުގައި ްއަުޅަގނުޑމެން ްއެއީ ްއުފެދޭްްކަިއވެންޏަކީ ްބިނާކުރެިވގެން ްމައްޗަށް ްހަމަތަކެއްގެ ްޝަރުޢީ އޮންނަ

ްއެީއ،ް ްއުޅުމަކީ ްތަންޒީމުކުރަން ްއެކަން ްޤާނޫނުތަކުން ްއެިކެއކި ްވަޟުޢީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްާވއިރު ްކަމަށް ގުޅުމެއް

ްނުދެެކން.ްދެން، ނޑެއް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްތަންދޭ ްނިޒާމު ްޢާއިލީ ްދަންނަވާ ްމި ްދެމަފިރިއަކުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮތީ

ްއެް ްމީހުން ްދެ ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުެގ ްޤާނޫނީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހޯދާ ްމުދާ ްވިޔަފާރިކޮށް ްކަމަކު ްތިއްބެއް ކަިއވެނިކޮްށގެން

ްއެހެނިހެންް ްޤާނޫނުތަކުގައި ްއޯނަރޝިްޕ ްމުދަލެއްގެ ްރަޖިސްޓްރީުކރެވޭ ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްއެ ްވިޔަފާިރއަކާ، ކުރާ

ްވާ ްމިވެިންްޤާނޫނުތަކެއްަގއި ްނުވަތަ ްއެްއޗެްއކަން ްކާުކެގ ްމިލްކިއްޔާަތކީ ްއެ ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިެގން ްމަތިން ގޮެތއްެގ

ްހޯދެން،ް ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޤާނޫނީ ްޢާއްމު ނޑުމެންނަށް ްއެީއ،ްއަުޅގަ ްކާކު،ްކިހާވަރަކަށްކަން ްހިއްސާކުރަނީ މުދަލަކުން

ްދެމަފިރިއަކު ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަލަތައް. ްލިބެންހުރި ްދީނުތަކުގެްްޖަވާބު ްއެހެނިހެން ްބައެއް ްސަބަބުން ްއުޅުމުގެ ގުިޅގެން

ްދާންޖެހޭް ްދީފައި ްއަށް ްއަނބިމީހާ ްމުދަލެއް ްހުރިހާ ްއަުތަގިއްހުންނަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްވަރިވެއްޖެ ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރާ މީހުން

ް ްދުނިޔޭގަިއ ްހާލަތު ްނަގާ ްފިރިމީހާ ްމުދަލެއް ްހުރިހާ ްައނބިމީހާގެ ްފިރިމީހާ، ްނުވަތަ ްޢާއިީލްހާލަތު، ްާބވަުތގެ ްމި ބައެއް
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ްއޮތްް ްފެންނަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޝަރީޢަތަކީ ްއިސްލާމީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނޭ. ްތެރޭަގއި ނިޒާމުތަކުގެ

ްއަންނަް ްމައްޗަށް ްދެމަފިރިންގެ ްސަބަބުން ްަކއިވެންޏެްއގެ ްނުވަތަ ްސަބަބުން ްގުޅުެމއްގެ ްޢާއިލީ ޝަރީޢަތެއް.

ް ްއަދި ްވާނަމަްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ ްތިބޭކަމުގައި ްދަރިން ްވަރިާވއިރު ްއަދި ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ްއަންނަ ްސަބަބުން ވަިރުވމުގެ

ްއުފުލަންޖެހޭް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްދަރިންނާ ްނަތީޖާ؛ ްއުފެދުނު ްސަބަބުން ްުގޅުމުގެ ްޢާއިލީ ްެއ ްއަނބިމީހާ، ްއާއި ފިރިމީހާ

ްވަރަށް ްވަނީ ްޝަރީޢަތުަގިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްގޮތެްއގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްތަފްސީލީ ްވަރަށް ސާފުކޮށް،

ްޤާނޫނެްއް ްމިގޮތަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަކީ ްެއއްވެްސްމައްސަލަ ްމިއިން ްނުދެކެން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ބަޔާންކުރެވިފަ.

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްކަމަކަށް. ްކަެމއް ްވަރުގެ ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ހަދައިގެން

ްވާތީ.ްކައިް ްކަމަށް ްބަެއއް ްގެންދާ ްކުިރއަށް ްބިނާކޮްށގެން ްަމއްޗަށް ްއަސްލުތަުކގެ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްގުޅުން ވެނީގެ

ްާއިއް ްތަރައްޤީ ްކުރިއެރުމާ،ްއަންހެނުންގެ ްއަންހެނުންގެ ްއަންނަނީ ްމި ްބަދަލުވަމުން ްވިްސނުން ްދުނިޔޭގައި ދެން،ްމިއަދު

ްހޯދައިދި ްފުރުޞަތުތައް ްއާ ްވާަހކަެއއް.ްއަންހެނުންނަށް ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައކީ ްވާހަކަ ނުމުގެ

ްކަެމްއް ްއެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްދަންނަވާހެން ްމުޢާމަލާތެއް؛ްމި ްހުންނަ ްަކއިވެންެޏއްެގްހަޔާތުގަިއްކުެރވިފައި އެހެންނަމަވެސް

ްއެ ްނެގިއިރު ްއެިޅގެން ްބޮލުގައި ްދެމަފިރިންގެ ްދަރަންޏެއް ްކާކުތޯ،ްުނވަތަ ްކާކުތޯ،ްުނވަތަްްކުރީ ްއިހުމާލުވީ ދަރަންޏަަކށް

ްނޯންނަް ްއުފެދިފައި ްމުޢާމަލާތްތަކެއް ްލިޔެިކޔުމުެގ ްެއނގޭނެ ްކާކުތޯ ްޖެހެނީ ްޙަީޤޤަތުގަިއ ްޒިންމާވާން ްދަރަނި އެ

ްމަސައްކަްތކުރުމުެގް ްތެރެއިން ްނިޒާމެއްެގ ްޤާނޫނީ ްބަހަން ްމިލްިކއްޔާުތ ްބާވަުތގެ ްމި ްބިނާވާ ްމައްޗަްށ ކަިއވެންޏެްއގެ

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްމިސާލަކަށް،ްސަބަ ބުންްޢާއިލީްުގޅުމަށްްވަަރށްްއެހެންްކަހަލަްއަސަރުތަެކްއްކޮށްފާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

މިްޤާނޫނުގައި،ްމިްބިލުަގއިްިމްވިދާުޅވާްފަދަްހާލަތެއްްމެުދެވރިވެގެންްދެމަފިރިެއްއގެްމުދާްބަހަންޖެހިގެން،ްއެްދެމީހުންް

ްިވޔަފާރީގެ ްކޮށްފަިއވާ ްއުފެއްދުންތެރިކަމުެގްްއެީކގައި ްނުވަތަ ްއުފެއްދުމުެގ ްމި ްމިންވަރަކަށްތޯ ްކިހާ ްކާކު، ހިއްސާ

ްއެްދެް ްއުފެދި،ްއަދި ްޢަދާވާތްތެރިކަން ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްއެ ްތެރޭގައި ްމީހުންްތަޅާފޮޅުމުގެ ބައިވެިރވީްނޭނގި،ްދެ

ް ްއެ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްލިބިފައިވާ ްދަރިން ްކުރިން ްވަރިވުމުގެ ްއަސަުރކޮށްގެންްމީހުންނަށް ްނޭދެވޭ ްއޭގެ ްވެސް ދަރިންނަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެްއގޮތަށްެވސް ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ހިނގައިދާނެ.

ްފަހުންނާ،ް ްވަީރގެ ްވަރިާއ، ްަކިއވެންޏާ، ްވަނީ ްމި ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްނޫން. ްބިލެއް ްހެޔޮާވވަުރގެ ބަލައިގަންނަން

ްނުވަތަްްއަދި ްގޮތުންނާ ްބެހުމުގެ ްމުދާ ްފިިރއެްއގެ ްމިލްކިއްޔާތާ، ްދަރިންގެ ްއެ ްދަރިންނާ ްއުފެދޭ ްަކއިވަންޏަކުން އެ

ްއޮތީް ްޝަރީޢަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްގޮތާ ްބަާހނެ ްހާލަތެްއގައި ްމަރުވެއްޖެ ްފިރިމީހާ ްމުދާ އަނތްބެްއގެ

ްގޮެތްއގަ ްސާފު ްވަރަށް ްއެހެންީވމާ، ްނޫން. ްރާއްޭޖެގްސުކޫތުވެަފއެއް ްގޮްތގޮތުން ްތަފާތު ްކަންތައްަތްއ ްހުރި ްއެނގެްނ ިއ

ްޙަސަނޭް ްފަޅޮލޭ، ްައންހެނުންނޭ، ްޙައްޤުތަޭކ، ްއަންހެނުންގެ ްއާދޭ ްއެބަ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއޮުޅވާލަންެވެގން ރައްޔިތުންނަށް

ްދަންނަވަ ްައޅުަގނޑު ްހިފައިގެން. ްމިތަނަށް ްޓަަކއި ްޤައުމަްށ ްދީނާއި ްބިލު، ްފާޑުާފޑުެގ ްމިފަދަްކިޔަިއގެން ންޖެހޭނީ

ްެއއްވެސްް ްުނވޭ. ްކޮށްފައެއް ްކަމެއް ްމި ްގޮތެއްަގއި ްހުރި ްޒިންމާދާރުކޮށް ްއެްއވެސް ްވެްސ ްކުރާއިރު މަސައްކަތެއް
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ްއިސްލާމީް ްގޮަތކީ ްއޮތް ްމުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ްދުނިޔޭގެ ްނުވޭ. ްބަލާފަެއްއ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްނުވޭ. ްހަދާފަެއއް ރިސާރޗެއް

ްަކިއވެނި ްމައްޗަށް ްއަްޙވާލުްއްްޝަރީޢަތުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްނުވަތަ ްލައިފް، ްފެމެލީ ްމީހުންގެ ްެއ ްތަންތަނުގައި ބިނާކުރެވޭ

ްތެރެއިން.ް ްއިމެްއގެ ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްޝަރީޢަތުަގއި ްބައެއް ްެއއީ ްގޮތަކީ ްހިންގާ ްރާވައި ްތަންޒީުލކޮށް، ޝަޚްޞިއްޔާ

ްމަސައްކަތްކުރު ްހަދަން ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަްއޗަށް ްއޭެގ ްިނޒާމުންްއެހެންވީމާ، ްތުސްދޫރީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމި މަީކ

ބޭރުންްބަޔަކުްމީހުންްއަރަިއ،ްބަޣާވާތެއްްކޮްށގެންްރާއްޭޖގެްވެރިކަންްދައްމަމުންދާްއުސޫުލން،ްއެްވިސްނުމުގެްތެެރއިންް

ްދޭ ްގޮތަކާ ްބަހާނެ ްމުދާ ްދެމަފިރިންެގ ްވަިރވާ ްތިބިކީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްކަންަތއްތައް. ްއަންނަ ތެޭރަގިއްކުރަމުން

ްކަންބޮޑުވާްހާލަތެްއަގއެއްްނޫން.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަވީ.ް ްވަގުތު ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްގައި ްމި ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއް ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްރިޔާސަތަށް ްޖަލްސާގެ ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށްމިހާހިސާބުން ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްދާއިާރެގް ްދެކުނު ްގަލޮުޅ ްއޮްތ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، .`ް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން.

ނަށްްހުށަހެޅިްޢާިއލާއާްބެހޭްޤާނޫ،2111/4ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވަނީް ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންނެިވ ްމަުރޙަލާގައި ްބަހުސްގެ އިޞްލާޙަށް

ްިއއްވުމަށްް ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްިމ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއހެންކަމުން ްނިމިފަ. ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ްފުރުޞަތުއެ ްމެންބަރަށް ްފަރާތްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންކަމުން ރުވުން.

ްމަރުޙަލާގަިއް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްމަޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ކަމުގަިއވާ

ް ްކުރެއްވި ްހަމަ ްއަދި ްކަންތައްތަކާ، ްބޭނުންވި ްސާފުކުރަން ްމެންބަރުން ްޖަވާބުދެްއވުމަށާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ސުވާލުތަކަށް

ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަރުވަން.5ްްފަހުބަސްްއިއްވުމަށްް

ް

 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޕާީޓެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްބިލަށްްތާއީދުކޮށްދެއްވިްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްގޮތުންް ްފާޑުިކޔުމުގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްހަމަ ްތާއީދުކުރެްއވީތީ ްމެންބަުރން ްަބއެއް ްއަމިއްލަ އަދި

ްޝުކުރުދަންނަވާލަންް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްެމންބަރުންނަށް ްއެހެން ްހަމަ ްވާހަކަދެްއކެވި ްދެކޮޅަށް ްބިލާ ްމި ނަމަވެސް

ްވަރަށްްބޭނު ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ ްާޚއްަޞކޮށް، ްވަކިން ްއަދި ން.

ްވާީތް ްފާހަގަކޮށްދެްއވާފަިއ ްެއ ްމިއަުދ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތަްށ ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްބަލަިއގަންނަން ްވާހަކަފުޅެއް، ފުރިހަމަ

ހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްއާދެ،ްއެްއވެސްްހާެލއްަގއިްމިްއުޅެނީކީްމިްބިލު؛ްއަޅުަގނޑުްހަމަްއެްމަނިކުފާުނގެްނަންްހަމަްފާ
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ނޑުް ހުށަހެޅިްބިލުގެްމައްސަލައެއްްވެސްްނޫން.ްބިލުގެްވިސްނުުމގެްމައްސަލަެއއްްެވސްްނޫން.ްމިްމައްސަލަްއަކީްއަުޅގަ

ްހު ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކޮންމެހެން ްހުށަހެޅީމަ. ްތަނަށް ްމި ްބިލު ްމި ްފަރާތުން ްދެކޮޅުހަދަނީކީްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ށަހަޅީމަ

ވެސްްނޫން.ްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިކަހަލަްެއއްެޗއްްހުށަހަޅައިިފއްޔާްވެްސްއަުޅަގނޑުމެންްެޖހޭނެްދެކޮޅުހަދަން.ްމީްމިއަދުް

ްޝިފާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުރި،ްބާރަށު ްއެބަ ްހަނދާން ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތަކީ. ްހިނގާ ްކަން ްތެރޭގައި ްމިތާ

މިތަނަށްްތަންކޮޅެއްްކުރިންްހުށަހެޅުއްވިްދޫނިސޫފާސޫތްޕާްބެހޭްބިލެއްްއިނގޭތޯ.ްއެްބިލުްހުށަހެޅީމަ،ްއޭރުްޑީ.އާރު.ޕީެގް

ްބޭރުކޮށްލީ.ްއެަތއްް ްބިުލްވެްސްމިތަނުން ްއެ ްލައްވާ ނުޑމެން ްހުންނަވައިގެްންއަުޅގަ ްޢަލީ ްއަޙްމަދުްތަސްމީނު ލީޑަރަކަށް

ްއެ ްކޮްށގެން، ްމަސައްކަތެއް ްތަނަށްްބުރަ ްމި ްގެނެސް ްޑްރާފްޓުޮކށްގެން ްބިލެއް ްަޚރަދުކޮށްގެން ްފަިއސާެއއް ްބަިއވަރު ތައް

ހުށަހެޅީމަ،ްމީްކޯްއޗެއްހޭްދޫިނސޫފާސޫތްޕާްބެހޭްބިލެއްްމިްގަީޑގަިއްއަންނަންޖެހޭްހެއްޭޔްކިޔާފަިއްހަމަްއެްބޭުރކޮށްލީ.ް

ްމަޝްވަ ްއޭތި ްސްޓޭޖުގައި ްކޮމިޓީ ްޭއތި ްބަލަިއގަނެފައި ްއެ ްފަރާތްތަކާްއެކަމަކު ްޓެކްނިކަލް ްގުުޅންހުރި ރާކޮްށގެން،ްެއކަމާ

ްވަރަކަްށް ްއެްއވެސް ްުނިވސްނޭ. ްައޅުަގނޑަކަށް ްސަބަބެއް ްނެހެދެންވީ ްބިލަކަށް ްަރނގަޅު ްއޭތި ވާހަކަދަްއކާހަދައިގެން

ްބި ްމި ްފެންވަުރގައި ްޑްރާފްޓުުކރެވޭ ްއަށް ްޙަމްޒާ ްގޮަތށް ްވިދާުޅވި ްއެ ްޙަމްޒާ ްފަހަރުގަިއ ްދެން ލުްނުވިސްނޭ.

ްބިލުް ްއަކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްެއކަމަކު ްޤަބޫލުކުރަން. ްެއކަްންއަޅުަގނޑު ްނުކުރެވިދާނެ. ްއެކަން ްބޭބޭފުޅުންނަށް ޑްރާފްޓުކުރެްއވި

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްުއޫސލެއްގެ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްނޫްނ ްެއއެއް ްހާލެއްަގއި ްއެްއެވސް ްނޫން. ބޭރުކޮށްލާށެކޭ

އްަގއިްއެމް.ީޑ.ޕީގެްމެިނފެސްޓޯގައިްޮއވެގެންްގެނެސްްމިްމަޖިލީހަށްްވެއްދިްބިލެއްްދަންނަވަނީްމީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްިވސްނުމެ

ްމައްސަލަް ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްއަންނަ ްމަޖިލީހަށް ްއެދެނީ ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްރަނގަޅުވީހޭ. ްވަރަށް ްހަމަ ްވީނަމަ ކަމަށް

ފުންކޮށްްވިސްނާފައިްއެްކަމެއްްކުރުން.ްމިއަދުްްއަކީްވެސްްރަްއޔިތުންނާްގުުޅންހުރިްކަމަކަށްްވާނަމަ،ްއެކަމާްދޭތެރޭގައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްެވއްޖެ.ްދެންމެަގއި ްބިލަކަށްްެވސް ްލާދީނީ ްމީ ްމެންބަރުްނނަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ބައެއް

ންްހަޭޅއްލެިވްމީހުންްއަލްހާންްފަހުމީ،ްކުރިންްބުދުްބަހައްޓާނަމޭ،ްއެހެރީްބަހަްއޓާފައޭ.ްދެންްވެސްްބަހައްޓާނަމޭްކިޔަިއގެ

ްމީް ްމައްސަލަެއއް. ްމީ ްދިަޔއިމަ ްހިސާބަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޖެ. ްބިލަކަށް ްިޚލާފު ްވެސް ްދީނާ ްމީތި މިއަދު

ްތަނަށްް ްމި ްމީތި ްވީމަ ްކަމެއް ްގުޅުންހުރި ްމައްސަލައަކާ ްސީރިޔަސް ްވަރަށް ްދިމާވާ ްހަމަ ްޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަހއްލެ ްއެކަމާ ްއޮތީ. ްމި ްކޮންމެހެންްއަިއއްސަ ްމީތި ްިވސްނުމުގައި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނިޔަތެްއގަ. ްހޯދުމުެގ އް

ބޭރުވާކަށްނުޖެހޭ.ްމިްބަލައިގަންނަންވީ.ްބަލައިގަނެފައިްކޮމިީޓއަކަށްްފޮނުވަިއގެންްކޮމިޓީްސްޓޭޖުގައިްކުެރވޭނެްކަމެއްތޯ،ް

އޮތިއްޔާމުްކުެރވޭނެްޮގތެއްްހޯދައިގެންްމިކަމައިގެންްްނޫންތޯްބަލާފައިްކުރަންޏާްކުރާނީ.ްނުކުރަންޏާްނުކުރާނީ.ްކުރެވެން

ްމެދުގައިް ްދެމަފިރިއެއްގެ ްއުޅެނީ ްމި ްވިދާޅުވެއްެޖ، ްޠާރިޤު ްދެންމެ ްރަނގަޅަށް. ްހުންނާނީ ްދިޔައިމަ ކުރިއަށް

އަޅުވާށޭ.ްްވިޔަފާރިކުރަމުންދާއިުރގައިްފިިރމީހާގެްބޮލުގައިްއެޅޭްދަރަނިްއަންހެންްމީހާގެްއެއްވެސްްކަަހލަްސަބަބެއްްނެތި

ްހޭން.ް ްކައިރީގައި ްހުންނާނަމޭ ްަގޑި ްއުާފވާ ްކިޔަނީ ްއުޭޅއިރު ްއިނެދގެން ްަރއްޓެހިެވގެން، ްލޯބިެވގެން، އަޅުަގނޑުމެން

ްދަރަނިް ްވާނީ ްކީއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދައްަކއިހަދަނީ. ްލޯބިން ްއެހާ ްރޯން. ްކައިީރގައި ްހުންނާނަމޭ ްގަީޑގައި ދެރަވާ
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ްއެހާ ްވެސް ްއެޭޅއިރު ްއެ؟ްްބޮލުގައި ްަމއްސަަލްއަކީ؟ްމައްސަަލއެއްތޯ ްވެްސްއެޅުނީަމްނިމުނީނު.ްކޮބައިތޯ ްއެ ލޯބިވަންޏާ

ްގަީޑގަިއް ްލިބޭ ްދެރައެއް ްއަށް ްއޭނަ ްއުޅޭނީ.ްހަމަ ްފިރިމީހާވެގެން ްނޫންތޯ ްނޫނެއް ްގަޑީަގއެއް ްއުފާވާ ްފިރިމީހާ ހަމައެކަނި

ްވި ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ؟ ްބަިއވެރިވާްނީވ ްޭއަގއި ްނެތޭ.ްވެސް ްމައްސަަލއެއް ްމީގައި ްވެްސ ސްާނއިރު

ްބިލަކީް ްމި ްދެންނެވިހެން ްމި ްޤަބޫލުކުރެވުނީ ްހަމަ ްކުރިއަށްދިޔައިރު ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްހަމަ ްހަމައެކަނި އަޅުަގނޑަށް

ްބޮް ްވަރަށް ްކެމްޕޭނުތެރޭގަިއްހަމަ ްދިަޔއިރު،ްއަދި ްތައްޔާރުކުެރިވގެން ްމެނިފެސްޓޯ ްފަރާުތން ްޕާީޓގެ ޑަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއކުލަަވއިލެވުުނއިރުަގއިް ްމެނިެފސްޓޯ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަޮކށް ްވަކިން ްއަްނހެނުންނަށް ްީމ ްވާހަަކއެއް ދެކެވުނު

ްހައްެލްއް ްއެއަށް ްއެހެންވީމާ، ްހޯދުން. ްހައްެލއް ްަމްއސަލަތަކެއް ްދިމާވާ ްގޮތަށް ްމި ްއަށް ްމީހާ ްއަންހެން ވަރިެވގެންދާ

ތަޢުލީމީ،ްޤާބިލުްތަޖުރިބާްލިބިވަަޑއިގެްންތިއްެބވިްބޭޭބފުޅުންްއެކުަލވައިލާަފއިްއޮތްްްހޯދައިދިނުމުގެްވިސްނުެމއްަގިއްހަމަ

ްދެކުުން ްކުޅުދުއްފުށީ ްޕްރެކްޓިސްކުރާ.ްދެންމެ ްމިކަން ްހަމަ ްވެސް ްޤައުމުަތކުަގއި ްދުިނޔޭެގްއެހެން ްމީ.ްއަދި ވިސްނުމެއް

ްފާހަގަކު ްވެސް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށްްދާއިރާގެ ްމި ްބިލުން ްމި ްމިހާރުވެސް ރެްއވިހެން

ްނޫނެކޭް ްކަމަށް ްމި ްުކއްލިއަކަށް ްމިއަދު ްީކްއވެތޯ ްއޮތް.ްއެހެންކަމަްށވެއްެޖއްޔާ ްއެބަ ްއޮތް.ްެއްޖާގަ ްއެބަ ފުރުޞަތުދީފައި

އަންނާނެްކަމަށް،ްބުނަން.ްދެންްއެްއވެސްްހާެލްއގަިއްއެމް.ޑީ.ީޕްއަްށްތާއީދުކޮްށގެންްތިބިްއަންހެނުންތަކެއްްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ނޫންނަމަްގެނައުމުގެްވިސްނުަމކުްވެްސްނޫންްއިނގޭތޯ.ްެއޮގތަށްްހީފުޅުކުރެއްވީީތްވަރަށްްޮބޑަށްްދެރަ.ްދެންްއަބަދުެވސްް

އަޅުަގނޑުމެންްވެސްްއެދެނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްތާއީުދކޮށްދީ،ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްވޯޓުްެވސްްދެްއވުން.ްވަިކް

ްކަންތަްއްްއެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ްރަނަގޅަށް ްވަކި ްވުރެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަންހެނުންނަށް ްހިއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ އަުޅގަ

ްދެކެް ްއަންހެނުން ްހަމަ ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްލޯބިާވވަރަކަްށްކަންނޭނގެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދެވިދާނެހެނެއް.ްހަމަ

ްއަން ްއަުޅަގނޑު ްވިސްނުުމގައި ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްެވވޭނީ. ްވެސް ްމިްލޯބި ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްއޮޅޭ ްކަނބަލުންނަށް ހެން

ްދޭތެރޭް ްމިކަމާ ްކުރިން ްޯވުޓލުމުގެ ްހަމަ ްއަދިވެްސްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިތާމަކޮށް، ްއެކަމާ ްަބއްޓަންކުެރްއވީތީ ވާހަކަތައް

ށްްބަދަލުތަެކްއްފުންކޮށްްވިސްނާަވޑަިއގެން،ްޭބރުކޮށްލުމުގެްބަދަލުގައިްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވަިއގެން،ްކޮމިޓީްްސޓޭޖުގައިްމިއަ

ްވެްސްއެނޭގްވަރަްށްސީރިޔަްސް ނޑަށް ްހޯދުން.ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްމިކަމަށް ްކުެރވެންޏާ ްިމކަން ގެނެސްގެން

ވަަރކަށް؛ްމިްޤާނޫނުްއިނގޭތޯ.4ްްބޮޑުްކަމަކާްބެހޭްގޮތުންކަންްމިްމަޝްވަރާކުރެވެނީ.ްފަހަރުގަިއްހަމަްމީގައިްމިްއޮތްް

ްއިޞް ްގެނައި ްޤާނޫނަށް ްނަމަވެސްްމީ ްނޯންނާނެ. ްއެކުެލވިަފއެއް ްާމއްދާތަކެއް ްަބއިވަރު ްމީަގއި ްއެހެންވީާމ، ާލޙެއް.

 މިއަށް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެންް ްއެހެންކަމުން ްނިމުނީ. ްެއ ްިއއްަވއި ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބަ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްމިއަދުެގްއޮންނާނީ ްއޮންނާނީ ްނެގުން ްވޯުޓ ްނެގޭ ްޓަަކއި ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ލައިގަތުން.
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ް ްގަީޑގަ.ްމެންދުރުފަހު 1:31ްވޯޓުނަގާ ްނަންބަރު ްއައިޓަމު ްެއޖެންޑާ ްދިޔަީއ.ްދެނ9.2ްްްަގއި.ްއެހާހިސާބުން ްއެ ނިމިގެން

ް ްއެނބުރިލަންޖެހެނީ 9.3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވައިކަރ9.3ްައަށް. ްވަނީ ްމި ްޢަލީްގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ދޫ

ްކިޔުންްއިއްވާފަިއް ްބިލުގެްފުރަތަމަ ްބިލު.ްމި ްޮގވާލުްންމަނާކުރުމުގެ ްބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްހުށަހަޅުއްވާ ޢާރިފު

ް 3ްްވަނީ 2113ްޮއކްޓޯބަރ ްބޭްއވުނު، 2113ްްަގއި ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުުރގެ ްބިުލ1ްްވަނަ ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީްވައިކަރަދޫްާދއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ްމަޖި

ް

 ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުް `.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްފަތުރުވެިރކަްންބޮއިކޮުޓކުރުމަށްްޮގވާލުންްަމނާކުރުމުގެްބިލެއްްއަުޅގަ

ްވާތީވެ.ްމިް ްކަމަށް ްސިނާޢަތު ްެއއް ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްހުށަހަޅަންޖެހުނީ،ްފަތުރުވެރިކަމަކީ ްމި މަޖިލީހަށް

ްފަތުރުވެރިކަން.ް ްސިނާޢަތަކީ ްއެއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްދަންނަވާއިުރގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްސިާނޢަތޭ ްއެއް ްވަރުގަދަ އެންމެ

ނަޑކީްމިއަދުްޑައިރެްކޓުލީ،ްސީދާްގޮތުންްނަމަ،ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގެްޖީ.ޑީ.ޕީެގްފަތުރުވެ 35ްރިކަންްހިއްސާކުރާްމިންގަ

ް ްގޮތުން ްނުސީދާ ްބިުލ75ްްއިންސައްތަ. ްމި ްފަތުރުވެރިކަން. ްޖީ.ޑީ.ޕީަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހިއްާސކުރޭ ްއެބަ އިންސައްތަ

ްއިޤްތިޞާދު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންަނވައިލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބު ްހިއްާސއެއްްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްބޮޑު ްއެންމެ ަގިއ

ްއެކަުމގެް ްލޮޅުމަކީ ްކޮންމެ ްއަންނަ ްފަތުުރވެރިކަމަށް ްއަދި ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްސިނާޢަތުން ްފަތުރުވެިރކަމުެގ އަދާކުރަނީ

ްއެކަމުގެް ްއަދި ްވާހިނދު، ްކަމަކަށް ްފޯރާނެ ްއަސަރު ްނޭދެވޭ ްއެކަމުގެ ްމަޞްލަޙަތަށް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްމުޅި ސަބަބުން

ްދިވެ ްފަދަްސަބަބުން ްބަރުދާސްތުނުކުރެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްވެއްިޓ، ނޑަކަްށ ްވަޅުގަ ްފުން ްއިްޤތިޞާދު ހިރާއްޖޭގެ

ްއެތެރޭންނާއިް ްރާއްޖޭގެ ްހަލާކުކޮށްުލމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއައިސް ްފަހަކަށް ްމި ްކުރިމަތިވާނެތީ. ގެއްލުން

ްމީހުން ްބަަޔކު ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބުރަ ްނުހަނު ްހަރަކާތްތަްއްްބޭރުން ްހަރަކާތްތައް؛ްތަފާތު ްގެންދޭ.ްއެފަދަ ްކުރަމުން އެބަ

ނޑުމެންްމިްބޭނުންވަނީްފަތުރުވެރިކަންްމަނާކުރަންްެއް ހިންގަމުންްގެންދާކަންްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮތެްއގައިްއެނގޭތީްައޅުގަ

ްގޮަވއިާލގޮވާލުްންމަނާކުރަން.ްއެްޤާނޫ ްއެ ްބޮިއކޮޓުކުރަން ްފައްތަންްގޮަވއިލާޮގވާލުން،ްނުވަތަ ްތެރެއަށް ނެޑްއގެ ނީްއޮނިގަ

ނުޑްވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްފަތުުރވެރިކަމުންް އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަނީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއުޅޭނެ ްމިއަދު ްރަްއިޔތަކު ްއެްއވެސް ްދިވެހި ްނޭނގޭ ްމަންފާ ްލިބޭ .ްދިވެހިންނަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެކަންްދޭހަާވްއެްއްސަބަބަކީްހުރިހާްސިާޔސީްޕާޓީތަކަކުންްވެސްްމަަސްއކަތްކުރަމުންްމިްދަނީްރިޔާީސް

ް ްވާހަކަތަކުނ2113ްްްއިންތިޚާބު ްތަފާތު ްދެކެވޭ ްދާއިުރަގިއ ްކާމިޔާބުކުރަން. ްއިންތިާޚބު ްރިޔާސީ ްނެގޭ ްމި ްއަަހރު ވަނަ

ޅުންްއެބަްވިދާުޅވޭްެގސްޓުހައުސްްައޅަންީވއޭ،ްއަެނކަްއޗެއްްއަޅަންީވއޭ.ްމިނިވަްންވެސްްއެކަންްއެބަްއެނޭގ.ްބަެއއްްބޭފު

ވިޔަފާިރވެރިޔާޭއްމިްހުރިހާްާވހަކައެއްްވެސްްއެބަްދަްއކާ.ްެއކަމަކުްތިމާމެންގެްއަުތަގއިްެވރިކަންްނެތީމާްފަތުރުވެރިކަންް

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުެގ2113ްްމިްއަހަރުްމިްހިނގާްވެސްްބޮއިކޮުޓކުރަންވީ.ްދައުަލތުގެްބަޖެޓަށްްވޯޓުްވެސްްނުދެނީ.ް
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ްސީދާކޮށް.ް ްހަމަ ްގޮަވއިލަނީ ްެއ ްބޮިއކޮޓުކުަރއްވަން ްޓުއަރިޒަމް ްމިހާރު ްނުެދއްވާ. ްވޯޓެއް ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްވެސް ބަޖެޓަކަށް

ްރަްއޔިތަ ްދިވެހި ްެއއްވެސް ްހުއްޓަްސ، ްވެރިޔަކު ްއެްއެވސް ްއޮތަްސ، ްސަރުކާރެއް ްެއްއވެސް ްވާހަކަ، ުކްއެކަހަލަ

ގޮވާަލއިގެންުނވާނެ.ްދިވެހިާރްއޖޭގެްއިޤްތިޞާދަށްްެގއްލުންވާްފަދަްއެއްެވސްްޢަމަލެއްްކުރުަމކީްމަނާކަމެކޭްޤާނޫނުތަކުަގއިް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއޮންނާނެ. ްައއިްއސަ ްވާހަަކ ްމި ްވެްސ ްޤާނޫނުގައި ްފުލުހުންގެ ްނަމަ ްބަލާ ްމިސާލަކަށް ްއޮންނާނެ. ވެސް

ނޑުމެންްަކނަޑއަޅާފައިްިމްްރައީސް.ްމިްޤާނޫނުްހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުންްއަޅުަގނޑުްސާފުޮކށްްމިްދަންނަވާލީ.ްމީގައިްއަުޅގަ

ނޑަައޅާފަ.ް ްކަ ްމީގައި ްުހންނާނެ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްއަދަބުތަކެއް ްމީހުންނަށް ްގޮަވއިލާ ްޮބއިކޮުޓުކރަން ްފަތުރުވެރިކަން ވަނީ

ް ްވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާަހަކދައްކާލީމަ ްިވޔަފާރިވެރިންނާ ްކުށެއްގެްބައެއް ްމަދަނީ ްއޮންނާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލުގައި މި

ނޑުް ގޮތުަގއިްެއކަންްލިޔެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްބައެއްްވިޔަފާިރވެިރންްވިދާޅުވަނީްޖިނާޢީްކުށަކަްށްތީތިްހަދައިދޭށޭ.ްއަޅުގަ

ްރިޢާޔަތް ްިމއަށް ްބަހުސްކުެރވި ްހުށަހަޅައިގެން،ްމަިޖލީހުގައި ްމީތި ްމަޖިލީހަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސްދެންނެވިން ކުރެޭވއިރުަގއި

%ް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްވެސް ްަޙޤީޤަތުގައި ްވިސްނަވާނޭ. ްބޭފުޅުން އަީކ35ްްއެ

ް ްއިންކަަމކީ ްރާއްޖޭގެ ްއަހަރުގެ ްމި ްދައްކަނީ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފަތުރުވެރިކަމުން. ްއަސަުރކުރޭ ްއެބަ 11ްސީދާކޮށް

ްދައްކަ ްމި ްރުފިޔާ. ްބިލިއަން ްރައްޔިތުންނަްށ3.5ްްީނ، ްޢާއްމު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި ްާވހަކަ ްރުފިޔާެގ ބިިލއަން

ްއަީކް ްއިންސައްތަ ްސީދާ ްފައިސާގެ ްބޭނުންކުރާ ްވާއިުރ،35ްްޚިދުމަތްދޭން ްއަށް ްއަްށ3.5ްްއިންަސއްތަ ްރުިފޔާ ބިލިއަން

ްވޭތޯ ްމަންފާއެއް ްނަފާެއްއ، ްކިހާ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްގޮތުން ްނުސީދާ ްދިވެހިްްވާއިރު ްކޮންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ބަލައިލުްނ

ްމިް ްދަންނަވަނީ ްއެުކ ްއާދޭހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަތްމަތީގަ. ރައްޔިތެްއގެ

ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްމީގެ ްހަމަ ްރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަކީ ްކަންކަމަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވާށޭ.ްއަންނަިނވި ްކަމަކަށް ނޑުެގްހުރިހާ

ްއަރާހުންނެިވް ްވަރަށް ްވިޔަާފރީގައި ްއެ ްއަކީ ްަބއްޕަ ްއޭނާގެ ްބޭފުެޅއް. ްހިންަގވާ ްުސވެނިއަރްޝޮޕެއް އަޚް،ްއިބްރާހީމަކީ

ްމިް ްވާހަކަ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއެނޭގތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބޭފުޅެއް.

ްއޮޕަރޭ ްމިހާރުެވސް ްރާއްޖޭގެ ްދައްކަނީ. ްއަންޑަރ111ްްޓުކުރާ ްނުވަތަ ްއިމާރާތްުކރެވެމުންދާ ްއޮތް. ްއެބަ ރިސޯޓު

ސަފާރީްބޯޓުްއެބަްދުއްާވ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްަޑއިވިްނ161ްްރިސޯޓުްއެބަްއޮތް.71ްްކޮންސްޓްރަކްޝަްނގައިްއޮތްް

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހިްނގާ. ްއެބަ ްފިހާރަތައް ްސުވެިނއަރ ްހިންގާ. ްރާއްޭޖގަިއ ްއެބަ ްގޮތުންްސްކޫލުތައް ްސީދާ އީސް.

ްިތއްެބިވް ްކެޓަގަރީެއްއގައި ްހުރިހާ ްމިދެންނެވި ްދައްކަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްނަފާގެ ްލިބޭ ްމީގެން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ްމީހުންގެް ްއެ ްމުވައްޒަފުން. ްރިސޯޓުތަކުެގ ްއޮތީ ްބަލައިލަން ްދެން ްކުރޭ. ްއެބަ ްއަސަރު ްސީދާ ްމީގެން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ްމީހުން ްއެ ްމީްމުސާރަ. ްއިނާޔަތްަތއް. ްލިބޭ ްގޮުތގައި ްޓިޕްްސގެ ްޗާޖުތައް، ްސަރވިްސ ްބޯނަސްތައް، ްލިބޭ ނަށް

ނޑުމެންްމިދިޔަް ފަތުރުވެރިކަންްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއޮތަތީވެްލިބޭްނަފާ،ްކުރިއެުރން،ްމަންފާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާ ްޤާނޫނަށް ްޓުއަިރޒަމް ްގެނައިން، ްއިޞްލާޙެްއ ްޤާނޫނެއް ްކޮްންއަހަރު ްކުލިނެގޭނީ ްރިސޯޓުތަކުން ްގެނައިން. ޙު

ްގެނެއްސަް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްސަުރކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޤާނޫނަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައި ނިސްބަތަކުންތޯ
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ްވަކިް ްމީހެއް ްވަކި ްތާއީުދކުރެްއވި. ްއެއަށް ްޕާޓީ ްކްރޮސް ްހަމަ ްފާސްކުރީ. ްއޭތި ްވޯުޓދީގެން ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެންގެްްކުލަޔަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީގެ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްއެންމެން ނުބަލައި،ްއަުޅަގނޑުމެން

ްޙައްުޤަގއި،ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަަމ ްފާސްކުރީ ްގެނެއްސަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްއެ ްެއއްގޮްތކޮށްގެން ްތަފާތުވުންތައް ޚިޔާލު

ްއި ްދިވެހި ްޙައްުޤަގއި، ްރައްޔިތުްނގެ ްދެޮކޅަށްްދިވެހި ްއޭުރގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަަކއި. ްަވރުގަދަކުރުމަށް ޤްތިޞާދު

ްކަމެްއގަިއް ްކޮންމެ ްތަާފތުވުމަކީ ްޚިޔާލު ްކަންކަުމގަ. ްބައެއް ްވާހަކަދެްއކިން ްެއއްކޮޅަށް ްކަްނކަމުގަ. ްބައެއް ވާހަކަދެްއކިން

ްކަން ްތަފާތުވާނެ ްޚިޔާލު ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްވެސް ްިބލުގައި ްމި ްކަމެއް. ްއޮންނަ ްޔަޤީންކަމެއް.ްވެސް ްހުންނާނެކަމީ ކަން

ްތަންކޮޅެްއް ްމީހުންނާ، ްނަފާވާ ްގޮތުން ްސީދާ ްސަބަބުން ްސިނާޢަތުެގ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫންކަންް ނޑަކުން ްމިންގަ ްއެްއ ްވިސްނާނީ ްމީގައި ްމީހުން ްއެކި ްތިބިއިުރގައި ްބައިވަރު ްމީހުންތައް ްނަފާވާ ދުރުން

ނޑުަތކުން.ްމިތާނަގއިްިތއްބެވިްބޭފުޅުްންވިސްނާނީްެވސްްހަމަްއެހެންކަމަށްވުމާެއކުްއަޅުަގނޑަްށްއެނ ގޭ.ްތަފާތުްިމންގަ

ްެވސްް ްޤާނޫނެއް ްދިގު ްމާ ނުޑ؛ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްދެން ްއެނގޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑުތަކުްނކަން ްމިންގަ ްތަފާތު ވެސް

ް ްހަމަ 9ްްނޫން. ްއެކުެލވޭ، ްމަްއޗަށް ްމަްއޗަށ3ްްމާއްދާގެ ްްބާބުގެ ްިމ9ްްއެކުެލވޭ، ްބިލެއް ްެއކުލެވޭ ްމައްޗަށް މާއްާދގެ

ްނަފާވާް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސީދާ ްބަލައިގަނެ، ްބިލު ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްުއއްމީދަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ބިލަކީ.

ްއެކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްުކރެވެންޖެހޭނެ. ްމިކަން ްއޮތަސް ްެވރިކަމެއް ްކޮންމެ ްވާީތވެ، ްކަމަކަށް

ނިޑޑޭޓު؛ްއެްމަނިކުފާނުްހަމަްސީދާްގޮތުންްބޮއިކޮޓުކުަރންްގޮވައިަލއްވާަފއިްއެބަްއޮތްް ދަންނަވާލަންޖެހޭްއެމް.ޑީ.ޕީގެްކެ

ް ްޖުލައިމަހުގެ ްއަހަރުގެ 1ްްމި ްމާފުކުަރއްވާތި! ްދުވަހު. 2112ްްވަނަ ްޖުަލިއމަހުގެ ްއަހަރުގެ ްއ1ްްެވަނަ ްދުވަހު ވަނަ

ްއިނިގރޭސިވިލާ ްވިދާޅުވަީނ، ްމަނިކުފާނުްމަނިކުފާނު ްެއ ްއިންަޓވިުއއެްއަގއި ްދެްއވި ްއަްށ ްޓައިމްސް ްފައިނޭންޝަލް ތުެގ

ްުޓް ްއެންޑް ްއިޓު. ްކެންސަލް ްމޯލްޑިވްސް، ްޓު ްހޮލިޑޭ ްއަ ްބުކުްޑ ްހޭޒް ްހޫ ްއެނީވަން ްޓު ްސޭ ްވުޑު ް"އައި ވިދާޅުވަނީ

މޭޓުްގަވަރމެންޓޭ"ްއެްމަނިކުފާުންއެނީވަންްހޫްއިޒްްތިްނކިންްޮއފްްބުކިންްވަންްޕްލީްޒްޑޯންޓުްބޭންކްރޯލްްއޭންްއިލިޖިޓި

ްވަުރގަދަް ްއެންމެ ްއިްޤތިޞާދުގެ ްއޮްތްެއްއޗެއް.ްއިނގިރޭސިވިލާުތގެ ްެދއްވާަފއި ްއަށް ްަޓއިްމސް ވިދާޅުީވ.ްފައިނޭންޝަލް

ްއާދައިެގް ްހުންނާނެ،ްދެން ްއެތާ ްތޯޯތްވާހަކަތަެކއް.ްއެހެނެއްނޫން ްކެރީެއއްނުކުރާނެ ްޓައިމްސްގައި ނޫސް.ްފައިނޭންޝަލް

ްިމްނޫސް ްހުންނެިވްބޭފުޅަކު ްކުރަްއވާފައި ްާރއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްހުންނާނެ.ްއެކަމަުކްއެވަުރގެްނޫހަކަށް ތައް

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްފަހަރެއްގައި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުަރން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުްނ ްއިންޓަިވުއގެ ދެއްވި

ްވިދާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނެތަީތވެ ްއެްވެރިކަމުަގއި ްމިހާރުވެސް ްމަނިކުފާނު ްެއ ްއެހެންނަމަވެްސ ްކަންޭނނގެ. ޅުީވ

މަސައްކަތްޕުޅުްކުރަްއވަނީްހަމަްއެްއކަލަްއިޤްތިޞާދުްއޮތްްަޤއުމުގެްވެރިކަމަށްްވަަޑއިގަންަނވަން.ްަވޑަިއގަންނަާވއިުރގަިއް

ްއެ ްދެން ްއޮންނާތީެވ. ްވިދާޅުވެަފއި ްމިހެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ްއަށްްްއަޅުަގނޑު ޕާޓީ

ްވިޔަފާިރް ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްހަމަ ްއޮތް، ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްބޭފުޅަުކ ްިވޔަފާރިކުރަްއވާ ްާރްއޖޭގެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ް"ައް ްވިދާޅުވަނީ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްހިއްސާދާރެއް. ްކުންފުންޏެއްގެ ްބޮޑު ްހަމަ ްއޮތް. ްއެބަ ްވިދާުޅވެފަިއ ްބޭފުޅަކު ކުރަްއވާ
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މީްޕާަސނަލީްއަްލޮޓުްއިންްައްޝޯުޓްޓާރމް،ްބަޓުްއިޓްސްްނެެސސަރީްއިންދަްލޯންުގްޓަރމް"ްްބޮއިކޮޓުްވިލްްހާރޓު

ްއެއަށްް ްގޮަތކަށް. ްދެ ްއަަސރުކުރޭ ްއިޤްތިޞާދަށް ްހަމަ ްކުންފުނިން؛ ްއެ ްއޮންނަނީ. ްމި ްވިދާުޅވެފަިއ ްމަނިކުފާނު އެ

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފައިާދވޭ ްދެްއކީމަ ްޓެކްސް ްަވގުތުްފައިދާކުރުވަިނވި،ްދައުލަތަށް ްމި ްކުންފުނި ްއެ ންމެންނަށް.ްެއަކމަކު

ްިމީއް ްނުދައްކާ. ްދައުލަތަށް ްޑޮލަރު ްޔޫ.އެސް ްމިލިއަން ްތިރީހަަކށް ްލިބެނީ ްޚަބަރު ްައޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްއޮްތ ްއެބަ ވެސް

ޓްކުރަންްމިްހިތާމަހުރިްކަންކަން،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްދައުލަތަށްްދައްަކންޖެހޭްފައިސާްހުރެމެ،ްއަދިްޓުއަރިޒަމްްބޮިއކޮ

ްިވޔަސް،ް ްބޭފުޅަކު ްިއންނެވި ްޖެހިގެން ްދެން ްވިޔަްސ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ، ްީމހަކު ްއެްއވެސް ްމިއީ ގޮވާލަނީ.

ްކުލުނެްއ،ް ްކުަޑވެސް ްޤައުމަށް ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮްށެގންވާނެ ްވެސް ްރައްޔިތަކު ްާޢއްމު ްވިޔަްސ، ވިޔަފާިރވެރިޔަކު

ްހުރިއްޔާ ްޤަދަރެއް ްއިޙްތިރާމެްއ، ްްލޯތްބެއް، ްމަޢިްއޒަތްތެރި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ ްހަމައެކަިންގްރައީސް. ސަދަީކ،

ްވާހަކަދައްކަިއ،ްސަގްމަ ްމިކަހަލަ ްފަހަރު ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްތެރެއިން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ދަކީ

ްލިބޭ ްކުރިއަރަން ްދިވެހިރާއްޖެ ްޖަހައި، ްކޮޅުފައިްނ ްމަންފާގައި ްނަފާ ްލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުހުއްޓުވުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްުބނަމު،ްހަމަްމިްހުރިހާްޕާޓީއެއްގެްމެނިފެސްޓޯތަކުަގއިްވެސްް

ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނަނީ ްމި ްުނކުމެ ްދުވަހު ްއަެނއް ްިލޔެފައި ްވާަހކަތައް ްވާހަކަަތއް. ްބެޭހ ްފަތުރުވެރިކަމާ ްހުރި އެބަ

ްފަތުރުވެރިން ްމީހަކުްްބުނަނީ ްކޮންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމައްސަލަެއއް، ްއެީއ ްއަށް. ްރާއްޖެ ްމި ނާންނާށޭ

ްރައްޔިތުންެގް ްތިބޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެރިކަްނކުރިޔަސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ވެރިކަންކުިރޔަސް،

ނޑުމެންްއޮންނާނީްސާބިތުކޮށްދީފައޭ.ްޢިއްޒަތްތެ ބަެޖުޓ3ްްރިްަރއީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުގެްޙައްޤުަގއޭ.ްއެކަންްއަުޅގަ

ްވޯޓުދީފައި،ް ްބަޖެޓަށް ްޮއންނާނީ ްކުަޑކޮށްފައި ްތަފާތުތައް ްހުރި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްެވސް ްހުށަހެޅުނުއިރުގައި ްމަޖިލީހަށް މި

ނޑުމެންްްފާސްކޮށްދީފަ.ްއެއީްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްޙައްުޤގަ.ްމިސާލަކަްށްޓެކްސްނެގުމާްބެހޭްބިލުތައްްއައީމަްވެސް އަުޅގަ

ދެންނެވިންްޓެކްސްްޖެހެއޭްނަގަން.ްއެކަަމކުްމާްބާރުމިނުގަިއްއައީ.ްއިްނކަމްްޓެކްސްްައއީ.ްޖީ.އެސް.ޓީްައއީ.ްބީ.ޕީ.ޓީް

އައީ.ްމިކަހަލަްކިތަންމެްެއއްެޗއްްައއީ.ްައޅުަގނޑުމެންްދެންނެވިންްއިންކަމްްޓެްކސްްއަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްނެޭތް

ްދެންނެވޭކަ ްއާދޭހޭ.ްއާެއކޭ ނުޑްދެންނެވިން ްއެަބްބުނެއޭ.ްއަުޅގަ ްެއއްެޗކޭ ްރަނަގޅު ށް.ްވިާދޅުީވްކީްއވެހޭ؟ްޓެކްްސްައކީ

ްމިނުގައިް ްހަލުވި ްމިނަށް، ްބާރު ްނުކަތާވަރަށް ްއަށް ްމީހާ ްވެްސ ްެއއްެޗއް ްރަނގަޅު ްެއއްެޗކޭ. ްރަނގަޅު ްއަކީ ޓެކްސް

އޭރުވެސްްއަޅުަގނޑުްބުނަން.ްމިސާލަކަށްްވަޔަކީްނޭވާލާންްއައިމަ،ްެއއީްއޮބިކުެރވޭނެްކަެމއްްނޫނޭ.ްމިސާލުްދައްކަމުންް

ްޖަހައިބަލާޭށް ްވެސް ްަވއި ްއެފަަދއިްނ ްނުލެޭވ. ްނޭވާެއއް ްނެިތއްޔާ ްހައި ްވަސީލަތެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ބޭނުންކުރާ

ްބާ ްވެސް ްއެއްެޗއް ްރަނގަޅު ްމަރު. ްވާނީ ްމީހާ ްނުކުރެވޭނެ. ްކޯޕެއް ްބާރަށް. ްހުޅުާވފައި ްއަނގަ ރަށް،ްކޮމްޕްރެޝަރުން

ްޓެްކސްް ްބުނަމުން. ްެގންދިޔައީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭުރވެސް ްެއއްަޗކަށޭ، ްގޯްސ ްވާީނ ްައއިމަ ްބާރަށް ްވަރަްށ އޮބިނުކުރެޭވ

ނޑުމެންްއޮންނާނީްޖީ.އެސް.ޓީްފާސްކޮށްދީފަ.ްބީ.ޕީ.ޓީްފާސްކޮށްދީފަ.ްއިންކަމްްޓެކްސް،ްފަދުރުންނަށްްލިބޭް ވެސްްއަުޅގަ

ްއުޅު ްމި ްތަންތާގައި ްމި ްއިންްއާމްދަނީ. ްމުސާރަ ްލިބޭ ްުމވަްއޒަުފންނަށް ްއުުޅއްވާ ްމި ްާރްއޖޭގައި ްމުަވއްޒަފުން، ްއވާ
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ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްައވަހޭ ްއަދި ްމަްޓެކްސްނަގަން ްދަންނަވާލުމުގެ ްވާހަކަ ދަކީްސަގްމި

ްމިހާތަ ްބުނެފައޭ ްާއއެކޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއްަގއި ްކޮންމެ ްނަފާވާ ްއަށް ނުޑގެްރާއްޖެ ްއަުޅގަ ްއޮންނާނީ. ްެވސް ނަށް

 އުއްމީދަކީްމިްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްމިއަށް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންެގްކުރިމައްޗަށްްދެންމެްހުށަހެޅިގެންްއެްދިޔަްބިލު،ްފަތުރުވެރިކަންްބޮއިކޮޓުކުރުންްޮގވާލުންް އާދެ!ްމިހާރުްއަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިްވަނީްމަނާކުރުމުގެްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމު 3ްގެްފުރުޞަތުްހުޅުވައިލާަނން.ްއާދެ!ްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރުމަށްްކަ

ނޑުގެްއަުތަގއިްމިް ނޑުްބަހުސައިގެްންކުރިއަށްދާއިރުްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ ގަިޑއިރުގެްބަހުސެއް.ްއެހެންަކމުން،ްއަޅުގަ

ްޢީސާގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްމެންބަރަށްްްއޮތީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ނަންފުޅު.

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްކަމެއް.ްމި ްކީކޭ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްނޭނގެ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑަކަށް ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއަށްްތާއީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްދަންނަާވނީ ްވާހަކަ ްއިންކާރުކުރާ ްިމއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް، ްދަންނަވާީނ ްވާަހކަ ކުރާ

ްބަހުސްކުރަންޖެހޭް ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރީަގިއ ްނިންމުމުގެ ގޮތެއް

ްހުށަހަޅުއް ްބިލު ްގުޅިެގން ްބިލާ ްމި ްވިސްނާލުމުންްކަންތައްތަެކއް ްއަށް ްވާހަކަ ްދެއްކެިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވަމުން

ްހިުތގަިއް ްވާނަމަ،ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޖެހޭ.ްވިސްނަން ްއެބަ ްަދއްކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްާއމް ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްއުޅެނީ ްމި ްމުހިއްމުވެގެން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްސުވާލަކީ ްވަސީލަތެއްގެްއުފެދޭ ްލިބޭނެ ދަނީ

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަްށް ްބަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްވެސް؛ ްއާމްދަނީ ްނެތިދިޔަޔަސް. ްރައްޔިތުން ްޤައުާމއި ްެއކަނިތޯއޭ ވާހަކަ

ްކުރަްނވެްސް ްެއކަން ްއަށް ްޭއނަ ްއަންނަނީ ްމި ްވާހަކަ ްއެްއޗެްއްހޯދުމުގެ ްކާނެ ްާވހަކަ،ްނޫނީ ްހޯދުމުގެ ްކާބޯތަކެތި ޓަކައި

ގެން.ްއެއާްގުޅުންހުރިްވަރަށްްބައިވަރުްއަސާީސ،ްއިންސާނީްޙައްޤުތަކެއްްއޭނާްއަށްްލިބިގެން،ްރައްޔިތުްމީހާްދިރިހުރެވި

ްއެކަމަށްް ްލިބެނީ. ްވެސް ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްއަށް ްީމހާ ްރައްޔިތު ްލިބިގެން، އަށް

ޔިުތން؛ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްިބލުްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރިްއުއްމީދުކުރަނީްވެސް،ްއެްމަަސއްކަތްކުެރވެނީްވެސް.ްރައްް

ްރައްޔިތުންް ްމީހާ؛ ްރައްޔިތު ްވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިން ްވާހަކަ ްދެއްކި މެންބަރު

ްވިޔަާފރިވެރި ްއަެށއްކަ ްހައެއްަކ، ްތިޭބށޭ ްަރއްޔިތުން ްވެސް ްތިބެންޖެހުނަސް ްގޮުތގައި ްދީގެން.ްއަޅުންގެ ްޤައުމު ންނަށް

ްޒާުތގަިއް ްއޭގެ ްޤައުމެއް ްއެްއޗެްއ. ްބޮޑު ްޤައުމަކީ ްވުރެ ްމީހުންނަށް ްހަެއއްކަ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމިް ްޙައްޤުތަކަށް. ްއަސާީސ ްއިންސާނީ، ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޞްލަޙަތަްށ. ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގެ ްމުޅި ބަލަންޖެހޭނީ
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ބަލައިލީމަްވެސްްވަރަށްްާސފުކޮށްްއެބަްއެނގޭްމިްދައުލަުތގައިްަރއްޔިތުްނގެްއިންސާީންްޤާނޫނުއަސާސީގެްދެްވަނަްބާބުް

ްމި ްމުޅި ްނެތްކަން. ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްމުިހއްމު ްވުރެ ްޙައްޤަށް ްމަްއަސާސީ ނޑު ްމަިއގަ ދަކީްސަގްްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއިންސާނީ ްައސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދައިދިނުން. ްމިނިވަންކަން ްެއކަންްރައްޔިތުންނަށް ްރައްކާތެރިކުރުން. ޙައްޤުަތްއ

ްޤަބޫލުކުެރޭވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަސައްކަްތކުރުމަކީ ްކުރިައރުވަން ްސިނާޢަތެއް ްއެްއވެސް ްޤައުުމގެ ްގޮތަކަށް ނުކުރެވޭ

ްނުފެނޭ.ް ްައޅުަގނޑަކަްށ ްކަަމކަށް ްއޮންނާނެ ްއެގޮތަށް ްދެމި ްޤައުެމއް ްރައީްސ. ްިޢްއޒަތްތެރި ްނޫން، ްގޮެތއް ބުއްދިވެރި

ސާނީްޙަޤީޤަތްްއެގޮތަށްްދައްކާފަެއއްްނެތް.ްޤައުމެއްްކުިރއަރަިއގެންްދަނީްމުޅިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށްްކުރިއެރުންްއިން

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްޤަބޫލުކުރީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްޤަބޫލުކުރީ، ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްއެ ލިބިގެން.

ްކަމަށް ްވެރިކަމެއް ްޑީމޮކްރެޓިކު ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއޮންނަންޖެހެނީ ްވެރިކަމެއްކަން ްހިނގާ ްދަށުން ްނިޒާމެއްގެ .ްޑިމޮކްރެޓިކު

ނޑުމެންނަށް،ް ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަންޖެހެނީ. ްކަމަށް ްވެރިކަމެއް ްރައްޔިތުންގެ އޮންނަންޖެހެނީ.

ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްަހއިސިްއޔަތުން ްމަންދޫބެއްގެ ްމިނިވަންކަްނ،ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ޗަކީ

ްޚިދުމަތްތައް،ް ްއަސާސީ ްއިްނސާނީ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްކަށަވަުރކޮށްީދފައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަސާސީ؛ްމި ރައްޔިތުންގެ

ްވިސްނާއިުރަގ.ް ްއުސޫލުން ްއެ ްކަންކަން ްދެންހުރި ްައންނަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްފަހުން ްއޭގެ ްަރއްކާތެރިކުރުން. ޙައްޤުތައް

ގެްވާހަކަަދއްާކއިރުްދެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުވެއްޖެްުޓއަރިޒަމުންްމުޅިްޤައުމަށްްމުޅިްރައްޔިތުންނަށްްޓުއަރިޒަމްް

ވަރަށްްބަިއވަރުްމަންފާތަކެއްްކުރަމުންދާްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުްއެައކަށްްއިންކާެރއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނުޑް

ްޤައު ްމި ްއަީކ ްވާހަކަ ްއޮތް ްބެހެންވާްދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްއާމްދަނީ ްލިބެމުންދާ ްޤައުމަށް ްމި ްޓުއަރިޒަމުން މުގެ

ނުޑްމާްއުާފވީްސް މިންވަރަށް،ްަރއްޔިތުންނަށްްޭއގެްމަންފާކުރަންާވްމިންވަރަށްްވެސްްއެްމަންފާކުރަމަކުންނުެދއޭ.ްއަުޅގަ

ްޤައުމަ ްމުޅި ްމަންފާ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްިވޔަފާރިން ްޓުއަރިޒަމްގެ ްޤާނޫނަށްްމިއަދު ްޓުއަރިޒަމް ްގޮތަކަށް ްބެހިގެންދާނެ ށް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަްއލަވާ! ްނަމަ. ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލެއް ްއެކަމަށް ްނޫންނަމަ ްނަމަ. ްހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙެއް

ްއަންދާޒާކުރައްވާް ްކަމަށްްއިޤްތިޞާދީްމާހިރުން ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްމި ްއަހަރ3ްެޓުއަރިޒަްމގެްސަބަބުން އްެގްބިލިއަންްޑޮލަރު

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީްަބއްލަާވްރާއްޖެްއިންްބޭރަްށްދާންްޮޑލަރެއްްގަންނަންްނުލިބިގެން.ް މައްޗަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ބިލިއަންްޑޮލަރު؟ްކޮންމެްރިޯސޓެއްްުކއްޔަށްްޭދއިރުަގއިްއެބަްއޮވޭްިރސޯޓުްުކއްޔަށްްހިފ3ްްާކޮބައިތޯްމިްޤައުމަށްްލިބޭް

ްޕްރޮޕޯޒަ ްފުރަތަމަ ްއުފުލާނެްފަރާތުން ްޒިންމާތަކެއް ްއިޖުިތމާޢީ ްަބއިވަުރ ްވަރަށް ްއެއްބަްސވެފައި ްވެސް ްހުށަހަޅާއިރު ލް

ްކޮްން ްދައުލަުތގެ ްބެލީ ްއުފުްއލެވިތޯ ްފަރާތަކުންތޯ؟ ްކޮން ްއުފުއްެލީވ ްޒިންމާ ްއެ ްމިހާހިސާބަށް ްއެއްބަްސވެފަ. ކަމަށް

ްދަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހިރީ ްމިްމުއައްސަާސއަކުންތޯ؟ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްބައިަވރު އްކަންޖެހޭ

ްހެލްުތް ްއެކަީށގެންވާ ްއަދިެވސް ްދެއްކެިވއިުރގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާވހަކަ ްމުަވއްޒިފުްނގެ ތަނުގައި

ްއިންޝުއަރެންްސގެްނިޒާމެއްްޓުއަރިޒަމްްއިންޑަްސޓްރީަގއިްފަންސަވީހަކަށްްހާސްްމުވައްޒަުފންްމަސައްކަތްކުރާއިރުްނެތް.

ްއެް ްވެސް ްރައްކާތެރިކަެމއް ްއިޖުތިމާީޢ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްެއ ްކީއްކުރަންޯތ، ްޤައުމަށް ްައދި ްވެސް ްމުަވއްޒަފުންނަށް އެ
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ްޙައްޤުަތއް،ް ްއަސާސީ ްއިްނސާނީ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްމުަވއްޒަުފންގެ ްއެ ްނެތް. ްާޤއިމުކޮށްެދވިފަެއއް އިންޑަސްޓްީރގައި

ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްއިންސާނީ ްއާދަިއގެ ްމަސައްކަތްަތކެްއްއެންމެ ްެއކަށީގެްނވާ ްވެސް ްޓަކައި ްރަްއކާެތރިކުރުމަށް ަތއް

 ދައުލަތުގެްކަމާްގުޅޭްމުައއްަސސާތަކުންްވެސްްމިހާހިސާބަށްްކުރަްއވާފަެއއްްނެތްްހަރުދަނާްގޮތެްއގަ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގްްޝުކުރިއްާޔ، ްއަުޅގަ ްމިނެޓެއްހާއިރު ްދެ ވަނީ

ްލިސްޓުގެް ްއެ ްލިސްޓެއް. ްދިގު ްއޮތް ްއެބަ ްއަުތގައި ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުކރީގަ. ްދިއުމުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްާދއިާރގެ ްމަޑަވެލީ ްއުޅެީނ ްިމ ްކުީރގައި އެންމެ

ްވަންޏާްބޭ ްކަމަށް ްމެންބަރަށްްވާހަކަކޮޅ2ްްުނުންފުޅު ްޢިްއަޒތްތެރި ްގަޑީގައި ްޖަލްސާްފެށޭ ްދެން މިނެޓުްވާހަކަދައްކަވާަފއި

ްކުރިމަތީަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެްނކަމުން، ްގެންދެވިދާނެ. ކުރިއަށް

ްމަށްްޓަަކއިްމަޑަވެލިްާދއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.އޮތްްބާކީްމިނެޓުކޮޅަށްްވާަހކަދެއްކު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްކަމެއް.ް .انرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ްހިތާމަވެރި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެްނ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ް ްޓުއަރިޒަމޭ ްފެބުރުއަރީ ްވާަހކަދައްާކއިރު ްކިަޔއިގެން ްބޮއިކޮޓުކުރަީނއޭ ްޓުައރިޒަމް ްދުވަުހަގިއ7ްްކިަޔިއގެން، ވަނަ

ް ްފުރަތަމަްވެސްްކުިރްކަމަކީ ްއެންމެ އަހަރަށްްމިްރަށްތައްްމިލްުކވެރިކުރީ.ްިދވެހިްދައުލަތަްށ51ްްބަޣާވާތްކޮށްްނިމިގެން

ްރަްއޔިތު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްނުދީ. ްއެްއޗެްއ ްސަުރކާރުންްއެްއވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނަަމެވސް ްނުދީ. ްވެސް ްއެއް ްލޯލާރި ންނަށް

ް ްއޮތީ 51ްްވިސްނާފައި ްކީއްކުރަންތޯ؟ 99ްްއަހަރަްށ، ްމައްޗަށް ްއަހަރެއްގެ ްދެވިދާނޭ ްވެސް ްޑޮލަރ1ްްުއަހަރަްށ ލަްއކަ

ްރައްޔިތު ްރާއްޖޭގެ ްނުކުމެ ްއަުހލުވެރިން ްބަޣާވާތުގެ ްނުކޮށް ްމިކަން ްދައްކަންޖެހޭނޭ. ްބޮުޑްދައުލަތަށް ްމިވަރުގެ ންނަށް

ްނުދެއްކޭނޭ.ް ްވެސް ްވާހަކަ ްރަށެއްގެ ްމިއިން ްތިބެގެން، ްރަށެއްަގއި ްމިއިން ްދައްކަނީ ްމި ްމިއަދު ްދީފައި ލަގާެއއް

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްއެއީ ްމިނިަވންކަން. ްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނުއަ ްމީހަކަށްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެ ްމަތީން ްގޮތެއްގެ ްކޮންމެ ްޚިލާފުނުވާ ްައސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްވަނީ ސާީސގައި

ބުއްދިްއަށްްފެންނަްއެއްޗެއްްލިޔުމުންނާއިްގަލަމުން،ްއަދިްޝުޢޫރުްފާޅުކުރެވިދާނޭްއަނަގބަހުންްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްހުރެގެ ްރަށެްއގަިއ ްިމއިން ްގޮތުން ްވާ ްބިލުަގއި ްމި ްބޮޑުްފަތުރުވެރިންގެ ްކިތަންމެ ްމީހުންނަށް ްރަށަކު ްެއއިން ން،

ލާއިންސާނީްއަިނޔާެއއްްދިނަްސ،ްެއްފިހާރައިންްވިޔަފާރިނުުކރާށޭްނުވަތަްއެްރަށުންްވިޔަާފރިނުކުރާށޭްބުނުމުގެްަޙއްޤެްއް

ގޮތަކީްދައުލަތުެގްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްިކބައިަގއިްއޮންނަންނުޖެހޭްކަމަށް.ްމިްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްވެގެންްމިްއުޅޭް

ފައިސާްއިންްރިސޯޓުްނަަގއިެގން،ްދައުލަތުގެްލާރިްބޭނުންކޮށްގެން،ްދައުލަުތގެްތެޔޮްިވއްަކއިގެްނ،ްރައްޔިތުްނގެްފައިާސް



69 

 

ްޖެހިލުންވެ،ް ްއަިދވެސް ްޓެކްސްނުދީ،ްއެކަމުން ްނުދީ،ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާ ްއެ ްިރސޯޓުތައް ްހުރި ްހޯދާފައި ނަގަިއގެން

ްމި ްވިޔަފާރިކުރުން.ްްބިރުގަންނަމުން ްެގްސޓުހައުސްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމުޅި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭނުމަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ދަނީ.

އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުމެއްނުވޭްިމްތަނުގައިްއިންނަްމަހުޖަނާ،ްމިްތަނުގައިްއިންނަްމަހުޖަނާ،ްމިްތިންްމީހުންްމަޖިލިސްް

އަދިްމަޖިލީހުގައިްމިްމީހުންްއަތުްންޓެކްސްްަދއްކަންޖެހޭްބިލު؛ްްތެރެއަށްްވަދެތިެބގެން،ްމުިޅްަމޖިލިސްްހިސޯރުކޮށްގެން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު،ްކެނދިކުޅުދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްރައްޔިތެްއގެ ްޢާއްމު މީ

ް ްލިބޭ ްއެބަ ްދައުލަތަށް ްނުކުތާ. ްއެ ްފާހަގަކުރަްއަވއިފި ްޢީސާ ްޑ3ްޮއަޙްމަދު ްދައްކައިފިްބިލިއަނެއްހާ ްޓެކްސް ްމި ލަރު.

މަހުޖަނުންްމިްޓެކްސްްދައްކަިއފިްކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްދައުލަތުގެްއާމްދަނީ؛ްރަްއޔިތުންގ6ްްެކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްމިތިބިް

ްއޭރުންް ްއިތުރުެވގެންދާނެ. ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްފަންސަވީހަކަށް ްބަޖެޓަށް ްދައުަލތުގެ ްގޮތުަގއި ޓެކްސްގެ

ްމަހުޖަނުްްސަލާންޖަހާކަށްނުޖެހޭނެ. ްދީފައި، ްލިސްޓު ްފޮތް ްމީހާ ްމަހުޖަނު ްމިއަދު ްދާކަށްނުޖެހޭނެ. ްކައިރިއަްށ ްމީހުން މި

ްދޭނަމޭ،ްތިމަންނާް ްމޮނިޓަރު ްބަހަްއޓާނެ ްެއްތަނުަގއި ްއަދިްސްކޫލުތަކަްށްވަދެ ްމީހާ ްދީފައި،ްމަހުޖަނު ްކޮމްޕިޔުޓަރު މީހާ

ްއާމްަދނީ ްދައުލަތަށް ްމި ްދުވަނީ. ްމި ްިކޔަމުން ްވޯޓުދޭށޭ ްއެމް.ީޑ.ޕީްްއަށް ްބޭނުންވަނީ ްާޤއިމުުކރަން ްނިޒާމެއް ހޯދޭނެ

ްއާމްދަީން ްދައްކަންޖެހޭ ްދައުަލތަށް ްވެސް ްވެްސ،ްުޓއަރިޒަމްަގިއްއޮބިައޅުަވިއގެން ްޮބއިކޮުޓކޮށްގެން ސަރުކާރު.ްުޓއަރިޒަމް

ް ްޯނންނާނެ ްވެސް ްުޓއަރިޒަެމއް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްބޮިއކޮޓެއް ްޓުއަރިޒަމް ްަޙއްޤުތަްއްހޯދަންޖެހޭނެ. އަސާސީ

ނެތްްޤައުމެއްގަ.ްުޓއަރިޒަްމ؛ްކާކުތޯްއަންނަނީ؟ްދުނިޔޭގެްަތހުޒީބުވެފައިްހުރިްޤައުމުން؛ްޯވޓުލުމުގެްޙައްޤުންްރަްއޔިތުންް

ްއަށްް ްދުނިޔެ ްކުރާކަށް.ްމުޅި ްޓުއަރިޒަމަށް ްނޯންނާނެ ްބޮިއކޮޓެއް ްބޮޑު ްބޮއިކޮޓުީވއޭ.ްއެއަްށވުރެ ްޓުއަރިޒަމް މަޙުރޫމުކުރީމަ

ްއިޢުލާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދަނީ. ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭގ118ްްެންކޮށްގެން ްލިޔެފައި، ްއޮީތ ްމި ްމުޠަލަޤަށް ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްަގއިޑްަލއިނަކުްން ްކޯޓުެގ ްސުްޕރީމް ްއެީއ ްވޯޓަކުންނޭ. ްރައްޔިުތންގެ ްސީދާ ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަމެއްްނޫނޭ.ްމިނިވަންްމުސްތަޤިއް ްއޮތް.ްއިލެކްަޝންްކޮމިޝަން.ްއެްކޮމިޝަންެގްކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްމުައއްަސސާއެއް ލު

ް ްަކޅު ްތިބި ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްއަިދ ްހަރާންކޯރުވެ، ްަރއްިޔތުންނަށް ނޑުވާަލއި، ްކަ ްނުކުެމ4ްްބާރުތައް ނޑިޔާރުން ފަ

ްޮބއިކޮޓެް ްބޮޑަށް ްުޓއަރިޒަްމްއެއަްށވުރެ ްނިގުަޅއިގަތީމަ ްމިނިވަްނކަން ްަރއްޔިތުްނގެ ްދެްރާއްޖޭގެ ްއްނޯންނާނެ.ްޤާނޫނަކުން

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްނާންނާނެ ްމީހުން ްޔޫރަޕު ްނާންނާނެ. ްއަންނަނީ؟ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްާކކުތޯ ްައއިސް ްލިޔެގެން ފޮޅުވަތް

ް ްނޮވެމްބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނެތުނީމާ ްމ11ްްިމިނިވަންކަން ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްނުޮހވިއްޖެ ގައި

ނުޑގެްވެސްްވަގުުތްހަމަވުމާ،ްއަިދްރާއްޖެއަކަށްްނާންނާ ނެްފަތުރުެވރިންނެއް.ްޝުކުިރއްޔާ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކަމަށް.ް ްލިބޭނެ ްއަޅުަގނޑަށް ްވަގުތުކޮޅު ްއޮތް ްފަހުން ްުއއްމީދުކުަރން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމެމުންދާތީ ްޓަރމް ްމި މިއަދުގެ

ް.وبركبتهްهللاްتورحًްعهيكىްالوس  انو

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް
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ްޖަލްާސގެް ްއަރުވާނަން ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްވަގުުތކޮޅު ްއޮތް ްބާކީ ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!

ް ްެމންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާުރ ްއެހެންކަމުން، ްގަީޑގަ. ްކުރިއަށްދާ ްދެން މިނެޓުގ31ްްެމަސައްކަތް

ްމަޖި ްެދން ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ްކުިރއަށްދާނީ ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާ ްމ1ްްިލީހުގެ ްދަންނަވަމުން ްކަމުަގއި ޖަހާއިުރ

ް ްމެންބަރުންނަށް ނޑާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދުކަ ްމި ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެން މިނެޓުގ31ްްެވަގުތަށް

ްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވަން.

ް

ް]އަށ13:31ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުްކުރިއަށްްމިހާރުްމިްް.انرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަންްމިްފަށަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-9.3ގެންދަނީ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ްމާފަންނުްްފަތުރުވެރިކަން ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލު. ްމަނާކުރުމުެގ ްޮގވާލުން ބޮިއކޮޓުކުރަްނ

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ނޑުްމީގެްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް .ްއާދެ!ްފަތުރުވެރިކަންްބޮިއކޮޓުކުރުމަށްްގޮވާލުންްމަނާކުުރމުގެްބިލު.ްއަޅުގަ

ްޖެހެނީް ްމި ްވިސްނަން ްއެަބްހުރި.ްފުރަތަމަ ްކަންކަން ްފުންކޮްށްިވސްނާލަންޖެހޭ ްީމގެްންވަރަށް ްބަލައިލުމުން ނުކުތާތައް

ބަޔަކުްޮގވާލަންްމިްޖެހުނީ.ްޖެހުނުްސަބަބުތަކެއްްވެްސްކިހިނެއްެވގެންތޯްމިްހިސާބަށްްމިްއައީ؟ްުނވަތަްޮބއިކޮުޓކުރުމަށްް

ްރައްޔިތުންް ްނިގުޅަިއގަތީމަ ްޙައްޤުަތްއ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަންތައްތައް ްހިނގަމުންދާ ްމި ްރާއްޭޖގައި ްއެހެންވީމާ، އޮންނާނެ.

ޖަމާޢަތުގެްފެންވަރުަގއިްނުކުމެްއެިކއެކިްއިހުތިޖާޖުތައްްކުރަމުންްގެންދާްގެންިދއުމުަގިއ،ްފަރުދީްފެންވަރުަގްާއއިްނުަވތަް

ބައިނަލްއަޤްވާމީްމުޖުތަމަޢަށްްއެހީްއަށްްއެިކއެކިްގޮތްގޮތަށްްއެދިްގޮވަމުންދާއިުރަގއި،ްޓުައރިޒަމްްއިންޑަސްޓްީރގައިްތިޭބް

ްކުރަމުންގެންދާް ްބޭނުންކޮށްގެން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްިސނާޢަތުގައި ްއެ ްރާއްޖޭގެ ްޓަކައި ްައޅުވެިތކުުރމަށް ްރައްޔިތުން ބަޔަކު

ްމަގުމަްއޗަށްްނޭއް ްދެކެނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގޮަވއިލާޮގވާލުމެއް ްމީހުން ްބަަޔކު ްޓަކައި ްހުއްުޓވުަމށް ްޢަމަލުތައް ގާނީ

ްގޮތަކަްށް ްއެއްވެސް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްގޮވާލުުމގެ ްއެ ްގޮވާލަނީ. ްޙައްޤުތަކަށް ްކުރޭ. ްވެސް ްއިހްތިޖާޖު ނުކުމެ

ްޤާނޫނުއަސާ ްހިެއއްނުވޭ ްއެީއްއަޅުަގނަޑކަށް ްއިހްތިޖާޖުކުރުމަކީ ްއުނިކުެރވޭނެހެނެއް. ްޙައްޤެއް ްލިބިދީފައިާވ ސީން

ްލިބިގެ ްއެހެންނަމަވެްސްރައްޔިތުންނަށް ްތިބެވޭ. ްެވސް ްނުނިކުމެ ްއިން ްވަޒީފާ ްތެެރިއން ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްޙަްއޤެއް. ްނވާ

ްއަްށްނުނިކުމެ ްވަޒީފާ ްފިަޔވަޅޭްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅާނެ ްމެދު ްމީހުންނާ ްނުކުެރވޭނެ.ްްތިބޭ ްފާހެއް ްާޤނޫނެއް ިކޔާފައި
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ްނުަބިއް ްތެރޭގައި ްކެމްޕޭން ްމި ްމީހުންނަށް ްބަޔަކު ްވަނީ ްމި ްފަރުމާކުރެވިފައި ްބިލު ްމި ްމުޅި ްގޮެތްއގައި ނޑު މައިގަ

ްޑިމޮކްރެިޓކުް ްދުނިޭޔގެ ްއެއްގޮަތކަްށވެސް ްހަމަ ްމީ ްފާހަގަުކރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިޔަުތގަިއކަން ްދިނުމުގެ މެސެޖުތަކެއް

ްގޮަވއިލާއިރުްމު ްޙައްޤުތަކަށް ްމީހުން ްބަޔަކު ްނޫން. ްުއސޫލުތަކެއް ްގެންުގޅޭނެ ްނުވަތަ ްފާސްކުރާ ްތެރޭގައި ޖުތަމަޢުތަކުގެ

ްފަރުމާކުރުން.ް ްބިލެއް ްއެްއވެސް ްގޮތަށް ްއަރައިގަެނވޭ ްމިނިވަންކަމަށް ްނުވަތަ ްގޮތަށް، ްހުއްޓުވޭ ްއިހުތިޖާޖު ކުރާ

ް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބުނެ،ްއެހެންނަމަވެސް ްއިންޑަސްޓްީރއޭ ްޓުއަިރޒަމް ްރާއްޭޖގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފެންނަނީ މި

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމުިޅ ްއިންޑަސްްޓރީއަށާ، ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްަވކާލާތުކުރާ ްޙައްޤުތަުކގައި ްއިންޑަސްޓްީރގެ ޓުއަރިޒަމް

ްއިންޑަސް ްޓުއަިރޒަމް ްގޮތެއްަގއި ނުޑ ްމައިގަ ްތަން. ްައރަމުންދާ ްޙައްޤުަތކަށް ްސިނާޢަތްްރައްޔިތުންގެ ްއެ ޓްރީ،

ްހިަލވެލީެގް ްާއއި ްހިލަ ްހޯދަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއިން ްހިލަވެިލްިއންޑިޔާ ްާއއި ްހިލަ ްޭބނުންވޭ ްއެބަ ްޓަަކއި ކުރިއެުރވުމަށް

ްބަޣާވާތަށްފަހުް% ްހުރީ ްިމއަދު ްމުޅ121ްްިއަގު ްތިބި ްެއްމަސައްކަތްކުރަން ްތިބި ްތަރައްޤީކުރަން ްިސނާޢަތް މަތީގަ.ްމުޅި

އްކޮށްްއެްއޮީތްހަލާކުވެފަ.ްއިމާރާތްކުރުމުގެްއިންޑަސްޓްރީްެއއްކޮށްްމިްއޮތީްހަލާކުވެފަ.ްދަރަނިވެރިވެފަ.ްއިންޑަސްޓްރީްއެް

ްއިންް ްއިންޑިޔާ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްސިނާޢަތް ްއެ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުން. ްބަޣާވާތުގެ މީ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެތެރެކުރާްހިލަްއާއިްހިލަވެލި،ްއޭގެްހަމަްއަގަށްްއެ ޅުވުމަށްްޓަކައިްޮގވައިާލޮގވާލުމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްސިނާޢަތްް ްމުޅި ްއިންަޑސްޓްރީ، ްޓުއަރިޒަމް ްމުޅި ްފެނިގެންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަޣާވާތަށްފަހު ހަމައެއާެއކު

ްއެ ްއެއީ ްވަނީ ްގުޅިފައި ްނިޒާމަކުން ްގުދަތުރުފަތުރުގެ ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެނިހެން ްނުވަތަ ްނިޒާމެއް.ްއަރެޓްކސީ ޅިފަިއވާ

ްކިޔާ ްސްޓޯން ްބްލެކް ްއޮްތްްބަޣާވާތަށްފަހު ްވަިކވެފައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުންފުންޏަކުން ްވިޔަފާރި ްނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން

ހުންގެްާބރުގެްދަށަށްްގެނެސްްިޓކެޓާއިްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްައުގްސީްއެްމާރޖުކޮށް،ްއެްމީޓީ.އެމް.އޭްއާއިްއެއަރޓެކް

ްއޭރު ްޕަސެންޓޭޖަށްްްބޮޑުކޮށްފި. ްލިބެމުންދިޔަ ްޓިކެޓުަތްއ ްޓީ.އެމް.ޭއގެ ްނުވަތަ ްެއއަރޓެްކސީ ްކުރީގައި ބަޣާވާތުެގ

%ް ްހުރީ ްމިހާރު ް%21ްބަލާއިރުަގއި ްދުރ31ްްުނުވަތަ ްހަދަމުންދަނީ. ްގޮތެއް ްބޭނުން ްބޭނުންއިރަކު ްއަދި މަތީަގ.

ްގެން ްމީހުން ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްތިބި ްރޭންޖުގައި ްެއއަރޓެްކސީ ްކުރިންްރަށްރަށުގައި ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެދޭއިރުަގއި ދިޔުމަށް

ްއެއާެއކުް ްހަމަދެން ްއަުޅވެތިުކރެވިފަ. ްއޮތީ ްމި ްއިންަޑްސޓްރީ ްމުޅި ްނުދެވޭ. ްޚިދުމަތްތަކެްއ ދެމުންގެންދިޔަ

ނޑޮސްްެއއީްދިެވހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްނުވަތަް ްއޮތްްކުޑަްބަ ނޮޑސްްަކއިރީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށްްްފެނިގެްނދިޔައީްބަ

ްއެރަްށްމާލޭ ްވެސް ްރަށުގެ ްއެ ްރަށެްއ. ްބޭނުންކުރި ްދާން ްރަށެއް. ްގެންުގޅުނު ްދާން ްޕިކްނިކު ްަރއްޔިތުން ްދިރިއުޅޭ ގައި

ްމިް ްހިމެނޭ ްސިނާޢަތުގައި ްތަން.ްދެން ްޚަރަދުކުރަމުންދާ ްބަޣާވާތައް ްމި ްހަމަ ްވެސް ްއިން ްފައިސާ ްލިބުނު ވިްއކައިލާފައި

ްފެނި ްމި ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްކަންކަމެއް ްފެނޭްހުރިހާ ްއެބަ ްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޭދަކުރަމުންދާ ްބަޣާވާތަށް ގެންދަނީ

ްމިނިސްޓަރުންގެްފިރިކަލުން،ްފިރިންގެްއަތުަގއިްއެބަްހުރިް މިްސިނާޢަތުގެްތެރޭގައި،ްމިާހރުްސަރުކާރުްތިއްބެވިްަބއެއް

ްފަޅުރަ ްެވގެންތޯ؟ްމި ްކިހިނެއް ްފަޅުރަށް.ްމީ ްިވއްަސކަށް ްގާތްަގނަޑކަށް ްއެބަްލިބިފައި ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބެނީ ށް

ްސަބަބުންް ްބަޣާވާެތއްގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެއްލުމަކީ ްލިބިގެންދާ ްމި ްސިނާޢަތަށް ްމުޅި ްމިއާއެކު ޖެހޭ.
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ްސިނާޢަތަށްް ްމުޅި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުބުނާނެ. ްރައްޔިތުންނެއް ްނަމަ ްބަޣާވާތްނުކުރި ްެގއްލުމެއް. ްއުޅޭ އައިްސގެން

ްއަިއއްސަ.ްއިންޑަސް ްހީނަރުކަން ްސަަބބުން ްބަޣާވާުތގެ ްގޮތެްއަގއި ްޖުްމލަ ްއޮތީ ްމި ްސިނާޢަތަށް ްފަތުރުވެިރކަމުގެ ޓްީރގެ

މާލޭްމަގުމަތީގައިްމުޒާހަރާަތއްްކުރުމުގެްސަބަބުންްނުވަތަްާރްއޖޭގެްއެހެނިހެންްކަންތައްތަުކަގއިްހަމަނުޖެހުމުގެްސަބަބުންް

ތަކުން،ްނުވަތަްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންްފުލުހުންގެްަވކިްއުސޫލުަތކެްއ،ްަގާވއިދެްއްބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްލިބިގެންާދްމެސެޖު

ްއެފަދަް ްއެހެންވީމާ، ްއަނިާޔކުރަމުންދަނީ. ްތަަޅއި ްޖަހައި، ްގޮތަްށ ްހިތުހުރި ްހަމަ ްަޖހަންވީ. ްބްރިޭކޑުޖަހަންވީމަ، ނޯވޭ.

ގެްއިންޑަްސޓްރީްއަްށްލިބެމުންދާްގެއްލުންްކަމަށްްމަންޒަރުތައްްބޭރަށްްދެއްކީމަްއޭގެްސަބަބުންްލިބެމުންދާ،ްިދވެހިރާއްޖޭ

ްޑިޮމކްރެޓިުކް ްއަރަިއގަނެ، ްބަޣާވާުތން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްދެން ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްވިސްނަިއ،ް ްކަންތައްަތކަށް ްބޮޑެތި ްމާ ްމިއަށްުވރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްިދޔުމަށް ްތެރެއަށް ްއެަބްނިޒާމެއްެގ މަޖިލީހަށް

ްިތބިް ްނުދެވިަފއި ްޭބސްފަރުވާކުރަން ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްސަބަބުން ްބަޣާވާތުގެ ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްމިސާލަކަށް ގެންނަންޖެހޭ.

ްވިާސް ްއެަބްޖެހޭ.ްކީއްެވގެންބާއޭ ްދަްއކަން ްވާހަކަ ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްިވސާ ްމީހުންނަށް ފަރާތްތައް؛ްއެ

ްއަ ްކުރީގައި ްވިާސެއްއްނުލިބެނީ. ްދާކަށް ްޤައުމަކަށް ްބޭުރ ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްނުވަތަ ްދާކަށް ްއަށް ްއިންޑިޔާ ނުޑމެން ުޅގަ

ްނުލިިބގެްން ްވިސާ ްިކޔޫޖެހިގެން ްދޮރުމަތީގައި ްެއމްބަސީ ްއިންޑިއަން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވޭ. ބޭނުމެއް

ބޮޑެތިްހިތާމަތަެކއް.ްއަދިްޭއގެްސަބަބުންްބަެއްއްއަޅުަގނޑުމެންްތިބެންޖެހޭޖެހުމަކީްެއއީްވަރަށްްޮބޑުްތަކުލީފެްއ.ްވަރަށްް

ްނުވަތަް ްހިސާބަށް ްބޭނުންވާ ްެއ ްދޭ. ްއެބަ ްވެސް ްމަރުވަމުން ްމީހުން ްބައެއް ްލިބި، ްގެއްުލން ްއަށް ްފުރާނަ މީހުންގެ

އްލުން؛ްޑޮކްޓަރަށްްދަްއކަންޖެހިގެންްދާންއުޅޭްުއޅުމުަގއިްއިމަރޖެންސީްހާލަތްތަކުގައިްނުެދވިގެންްވެސްްވަރަށްްބޮޑެތިްގެ

ްހިސާބަށްް ްމި ްކޮށްގެން ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްބަޣާވާތެއް ްއެބަ ްވެސް ްމަރުވެފައި ްގެއްލުންވެ،ްމީހުން ްއަށް ްފުރާނަ މީހުންގެ

ްއިހުތިޖާޖުކުރަމޭ،ް ްިތމަންނަމެން ްނުވަތަ ްބޮއިކޮޓުކުރުން؛ ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް އައީ.

ްމަސައް ްރިސޯޓުގައި ްޤާނޫއަސާސީންްތިމަންނަމެން ްކަމަކަށް. ްަކމެއް ްމަނާކުރެވޭނެ ްއެއީ ްތިބުން ްބުނެފައި ކަތްނުކުރާނަމޭ

ްޤަބޫލެއް،ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ.ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްކަންކަން ްކުރަމުންދާ ްވެސް ްެއއީ.ްމުިޅްދުނިޔޭގައި ްޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ

މީހުންްޝުޢޫރުްފާޅުކުރަންްއެްމީހުންްމަގުމައްޗަށްްްއަނެއްާކވެސްްޚުދުމުޚްތާރުްރަްއޔިތުންނަށްްލިބިފައިވާްޙައްޤުަތއްްއެ

ްއުސޫލުްން ްޑިމޮކްރެޓިކު ްއިންތިޚާބެކޭ. ްބޭނުންވަނީ ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްމި ްުނކުމެ ްކަމެއްގަ. ްއެންމެ ްހަމަ ނިކުންނަނީ

މެންނަށްްޯކއްެޗއްތޯްވޯޓުލާށޭ.ްތިމަންނަމެންްބޭނުންވަނީ.ްމިްކަންަތއްތަްއްކޮށްދިީނމަްތިމަންނަމެންްނުތިބޭނަމޭ.ްއަޅުަގނޑު

ްނޫން.ް ްގަސްތަކު ްމީ ްރައްޔިތުްނނަކަށް. ްދިވެހި ްނެތް ްފަިއދާއެއް ްފައިދާއެއް،ްެއްއވެސް ްލިޭބނެ ްބޮއިކޮޓުކޮށްގެން. ލިބެނީ

ްސިނާޢާތުަގިއް ްްމި ްމިތިބީ ްތިބީ،ްބަޣާވާތްކޮްށެގން ްމި ްކޮްށގެން ްދާންވެގެން.ްމިކަން ްނިޒާާމްދުރަށް ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްބައެ ްވަކި ްހަމަމިއާއެކުްތިބި ްކަންތައް. ްކުރަުމންދާ ްއަމާުޒކޮށްގެން ްބަޔަކަށް ްަވކި ްއެނގޭތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއކަން

ްނުގޮސް.ްވަޙީދުް ްވޯަޓކަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްމީހަކު ްަވކި ްވަނީ ްއެ ްޒަޢީމު ްނުވަތަ ްލީޑަރު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިހާރު

ް ްއެފަދަ ްަކނޑަައޅާފަ. ްބަހައްޓަން ްބޭންކުތަކުަގއިްވެރިކަމުަގއި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްދެން ްގޮއްިސއްޔާ ހާލަތަށް
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ްފްރީޒުވުންްެވސްްެއކަށީގެްނވޭ.ްނުވަތަްމިހާރުްބޭންކުތަކުންް އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާްހުރިހާްއެންމެންގެްއެަކއުންޓުތައްްވެސް

ންްވެސްްއެކަީށގެްނވޭ.ްެއީއްސްޓޭޓްްބޭންކުްއޮފްްއިންިޑޔާްއިންްލިބޭްފެސިލިޓީތައްްބަޣާވާތުގެްއަހުލުވެރިންނަށްްނުލިބު

ްކޮންމެވެްސް ްގޮތުން ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަްނތައް ްމިހާރުވެސް ްކަމެއް. ްއޮްތ ްކައިީރގައި ްވަރަށް ހަމަ

މިންވަރަކަށްްއެބަްދޭްކުރިޔަށް.ްއެއީްއިންޑިޔާްައކީްވެސްްުކޑަްޤައުމެއްްނޫން.ްވިޔަފާރީގަިއ،ްމިނިވަންްހުޅުވިފައިްއޮތްް

ްގެންދިޔަްވިޔަފާީރގަ ްކުރިއަރަމުން ްސިނާޢަތް ްއިމާރާތްކުރުުމގެ ްރާއްޖޭގައި ްބައެއް. ްލާމެހިފައިވާ ްދުނިޔޭަގިއ ްމުޅި އި

ްހުރިާހް ްމި ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްވެސް ްލޯނުތައް ްދެމުންދިޔަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްުގޅިގެން ްއިްނޑިާޔއާ އައި.އެމް.އެާފއި

އިކޮޓުކޮށްގެންްވެްސ،ްވަގުތީްގޮތުްންވެސްްބަޣާވާތްކޮށްގެންްތިބިްސަބަބުތަކާްހެދިްރައްޔިތުންްމިްގޮވަނީްތިމަންނަމެންްބޮ

ްއެއްޗެހިް ްރަށްތަކާ ްހުރި ްދާން ްޕިކްނިކު ްނުވަތަ ްއެއްޗެހި ްފަޅުރަށްތަކާ ްތިމަންނަމެންގެ ްވަޙީދުއްދީންމެން، މީހުންނަށް

ކަށްްމިްދޭްމެސެޖަކީ.ްކްލަބްފަރުްވިްއކާފައިްތިމަންނަމެންނަށްްދޭްއަނިޔާްތިމަންނަމެންްބޭނުމޭްހުއްޓުވަން؛ްބޭރުްޤައުމުތަ

ނުވަތަްކްލަބްމެޑްްމިްތަންތަނަށްްލިބޭްފައިސާްއަކީްވަކިްަބއެްއގެްއެަކއުންޓުތަކަށްްލަިއެގން،ްނުވަތަްދިވެހިރާއްޖެްއިންް

ްމިހާރުް ްެއއްެޗއްކަން ްދާ ްދިމާަލށް ްނަސަންދުރައާ ްނިކުެމގެން ްއޮފީހުން ްފުލުސް ްމަސްތުވާތަެކއްަޗީކ އެތެރެާވ

ްނަށްްއެނގޭތީްއެކަްނތައްތައްްހުއްުޓވަންްބާރުްމިްައޅަނީ.ްއެހެންވީމާ...ރައްޔިތުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވައިލާނަންް ނޑު ްައޅުގަ ްއެންގުމެއް ްބެހޭ ްަބދަލުކުރުމާ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނިސްބަތްެވވަޑަް ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުގެ ްދާއިރާގެްމިހާރު. ްތިމަރަފުށީ ްހުންނެވި ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ އިނުގަްނނަވާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިވަޑަިއގެން ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްޝަރީފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު 29ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ް)ނ(ގަިއ1ްަވނަ ގެ

ގެް)ބ(ެގ1ްވަނަްމާއްދާގ29ްްެބަޔާންކުރާްލިޔުންތައްްމިހާރުްވަނީްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްހިމެނިވަޑަިއގަންަނާވް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްައުއމާ ްމިގޮތަށް ްބަދަލު ްމި ްއިޢުލާންކުރަން. ްމިކަން ދަށުން

ް ްއަަދދަކީ ްމެންބަރުންގެ 33ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްއަދަދަކ21ްީ. ްމެންބަރުންގެ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ .

ްޖުމްހޫރ11ީ .ްް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ 5ްޕާޓީގެ ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ްަޤއުމީ ްމެންބަރުންެގ1ް. ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ .

ް 3ްއަދަދު ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ްޕާޓީައަކށް ްަވކި ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގަިއ .5ް.

ްއަށް.هللاްނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުއާދެ!ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތުްމިްއަރުވަނީްފޮ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

`.ްައއްސަލާމްއަަލއިކުްމ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއާދެ!ްމިހާރުްބަހުސްުކރަމުންްމިްދާްފަތުރުވެރިކަްން

ްއަިދްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްް ްގޮތުން ްއޮތް ްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްބިލެއް.ްމިވަގުތު ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލު،ްމީ ްމަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން
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ކަންތައްތައްްވަމުންދާްގޮތަށްްބަލާއިރުްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަކީ،ްމިްވަގުތުްހުށަހެޅުމަކީްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީް

ލަންްމިްޖެހުނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަުޑއިވެުމންްމިްދަނީްދިވެހިރާއްޖޭެގްހަމަްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެކޭ.ްއެހެންްދަންނަވާ

ްބޭރުގަިއް ްއިން ްރާއްޖެ ްއާއި ްރާއްޖެ ްކެންޑިޑޭޓުން ްިރޔާސީ ްޕާޓީތަކުގެ ްއެ ްޕާީޓތަކުންނާއި ްވާދަކުަރއްވާ ވެރިކަމަށް

ްމަް ްގެންދާ ް ްއަުޑއުފުލަމުން ްޮގވާަލއި ްބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ްފަތުރުވެިރކަްނ ްރައްޔިތުްނެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިވެހި ންޒަރު.

ްްމުސްތަޤުބަލެްއް ްިދވެހިރައްޔިތުންނަްށްއުފާވެރި ްވަަޑއިގެން ްވެރިކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަވކާލާތުކުަރއްާވ،ްައދި ޙައްޤުަގއި

ްމިފަ ްބޭފުޅުން ްވަކާާލތުކުރަްއވާ ްއިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް ްތަަނވަސްަކން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ދަްހޯއްދަވައިެދއްަވއި،

ްއެީއް ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްދޭތެރޭަގިއ ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެދއްކުމަކީ ވާހަކަތައް

ްކުރަނީ.ް ްކަންކަން ްމި ްފުއްދަންބާވައޭ ްބޭނުމެއް ްކޮންކަހަލަ ްމަގުސަދެްއގަިއ، ްކޮންކަހަލަ ްޮއެވގެން، ްނިޔަތެއް ކޮންކަހަލަ

ްޖެހޭ ްއެަބ ްިމއަދު ްިރޔާީސްްދިވެހިރައްޔިތުން ްކުރިމަތީަގއި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަން. ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ްމިވެނި،ް ްލިބިއްޖެއްޔާ ްވެިރކަން ްއެްއކޮޅުން ްދުވަްސވަރުަގއި ްކެމްޕޭންކުރަމުންދާ ްއިންތިޚާބުގެ ްއެ ްއޮތީ. ްމި އިންތިޚާބު

ރާއްޖޭގެްއާމްދަނީްއޭގެްމަްއޗަށްްބަރޯސާވެފަިއވާްއެވެނިްކަންތައްަތއްްރައްޔިތުްނނަށްްކޮށްދެއްވާނަމޭްވިދާޅުާވިއރު،ްދިވެހި

ް ނޑު ްބޭރުނ2ްްްމައިގަ ްއިން ްރާއްޖެ ްއަށް ްދާިއރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްހިއްސާކުރާ ްބައެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްތެރެިއން ކަމެްއގެ

ްލިބިއްޖެ ްެވރިކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭފުޅަކަށް ްމަަސއްކަްތކުރަމުންދާ ްޓަކައި ްުހއްޓުވުަމށް ްއައުން ްމިްފަތުރުވެރިން އްާޔްދެން

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނާަލން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެަބ ްިމއަދު ްގޮތެއްތޯ ްކޮން ްެވގެންދާނީ ޤައުމަށް

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްތަންތާނގައި ްނޫން ްއެ ްއަދި ްރެލީތަކުަގއާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްުކޑަކޮށް ްދޭތެރޭަގއި ްމުސްތަޤްބަލާ ްމަގުސަދުަތްއްްޤައުމުގެ ްއަިމއްލަ ްތިމާމެންގެ ްވިސްާނވަަޑއިގަތުމެްއްނެތި،ްއަދި ވެސް

ްމަންޒަރު.ްހަމަް ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުން ްނެތި ްބެއްލެވުމެއް ްކަންކަން ްވަރަކަށް ްއެްއެވސް ްޓަކައި ހާސިލުކުރުމަށް

ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމިއަދު ްގޮެތއްަގއި ްވަޙީދުގެްްޚާއްޞަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިްއޒަްތތެރި

ްއަބުރަްށްއަަރއިގަެނ،ްއެް ްގެންަދވާއިުރްމީސްމީހުންގެ ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ްއެިކއެިކްރެލީތަކުަގއި ްމަނިކުފާނު ނަން.ްއެ

ލައްވަމުްންމީސްމީހުންްބަދުނާމުވާްގޮތަށްްވާހަކަދަްއކަމުންްގެންގޮސްްއަިދްބައެއްްބޭފުޅުންނަށްްނިސްބަތްކޮށްްހުތުރުްއަޑު

ްކޮްން ްގޮތަކުން، ްކޮން ްއިްނނެވީ ްއެ ްވަޑައިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަާވއިރުަގއި

ބޭފުޅުންނެއްގެ،ްުނވަތަްކޮންްބޭފުޅުންނެއްގެްކޮންްޕާީޓެއއްެގްއެހީތެރިކަމާއިްއެއްބާރުލުމާިއްތާއީދުލިބިގެންްބާަވއޭ.ްމިއަުދް

ޅުނެތިކުރައްާވފައިްފާޑުފާޑުގެްއަޑުަލްއވަމުންްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރުްައޅުަގނޑުްހިތަށްއަރާްމިފަދަްލަދެއްްއެކަންްހަނދުމަފު

ްވެެދވަަޑއިގެްން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަޙއްޤުަގއި ްަރްއޔިތުންގެ ްބޭފުޅުން ްނެތް ްކުލުނެއް ްައގަލެްއ، ްގޮެތއް، ހަޔާތެއް،

ްގެންދަާވއި ްައޑުއުފުއްަލވަމުން ްހިމާޔަތްކޮށްދޭނީ.ްއަޅުަގނުޑްތިއްބަަވއި ްޙައްޤުތައް ްަރއްޔިތުްނގެ ްބާވައޭ ްކިހިނެއް ްދެން ރު

ްމިއަުދް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަޙީދަކީ. ްޢަލީ ްއަލްފާޟިލް ްއޮނަރަަބލް ްބޭފުެޅއް، ްމަސައްކަތްކުރި ްއެކީަގއި ްވަރަށް ހަމަ

ގެންްހިނަގއްޖެ.ްމިހެންްވާންްމިްޖެހުނީްއަޅުަގނުޑގެްހިތުަގއިްއެްމަިނކުފާނާްދޭތެރޭގައިްއޮތްްޤަދަރުްހަމަްވެއްޔާމޮެޑވިް
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ްޤައުމާް ްނެތީމަ.ްމި ްެނތީމަ.ްވިސްނިމެއް،ްފިކުެރއް،ްޚިޔާލެއް ްނެތީމަ.ްއަގަލެްއ،ްކުލުނެއް ްގޮެތއްފޮތެއް ްމަނިކުފާނުގެ އެ

ްއަށްް ްމަންފާ ްޒާތީ ްނެރުްއަވއިގެން ްކުރިމަްއޗަށް ްއެދުން ްއަިމއްލަ ްޚިޔާލުނުކުރަްއވަިއ ްވެސް ްކުަޑކޮށް ްދޭތެރޭގައި

އިސްކަންދެްއަވއިގެންްކުލަްބަދަލުކުރަްއވަިއގެންްއެްދައްަކވާްވާހަކަފުޅުްމާދަމާްދިވެހިްރައްޔިތުންްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްައންނާނީ. ްނިންމުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުާފނާ ްއެ ްބާަވއޭ ކިހިނެއް

ްބޭނުންވާ ްކޮށްލަން ްހަމަ ްމެންބަރު؛ްްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމަތީަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއުފާވޭ ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑު ސުވާލެއް.

ްތަންޮކޅެްއް ްއަޅުަގނޑަށް ްދައްކާަލން ްވާހަަކ ްމި ްއިންނެވީމަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮްއޑޫ އާދެ!

ްފެނިގެންދިޔަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްފުރަމަ ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަސޭހަ. ްއިންތިޚާބުެގ2118ްްއީ ްރިޔާސީ ްއަހަރު ވަނަ

ްމަސަްއކަތްކުރަމުންް ްއަތޮުޅތެރޭގައި ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްހަމަ ްވެސް ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްއޭުރ ްދުވަސްވަރު. ކެމްޕޭންގެ

ްގެންދިޔަްމީހެއް.ްއޭަރކުްއަުޅަގނޑެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުްބިނާކުަރއްވާ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްބިލުގެްމައުޟޫޢަށް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުނަދޫްފޮ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްވާްގޮތަީކްފަތުރުވެރިކަންްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނަކީްއެއީްވަރަށްްފުޅާްާދއިރާެއއްަގއިްވާހަކަދެްއކިދާނެް

ް ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންެވގެން ްފަތުރުވެރިކަްންމައުޟޫޢެއް. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޖެހެނީ. ްމި ަދއްކާަލން

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަދޫ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލެއް މަނާކުރުމުގެ

ްފެންނަމުންދަ ްމި ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޢުދުތައްްޢާރިފަށް ްރިޔާސީ ނީ

ްތަފާތުް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނަޝީދު؛ ްމުޙައްމަދު ްަރއީސް ްކުީރގެ ނިޑޑޭޓު، ްކެ ްިރޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެަވޑަިއގެން،

ްމާދަމާް ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިއަދު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަންޒަރު. ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވަމުންދާ

ްނުކު ްބޭފުޅުން ްޖެހ2113ްްޭެމވަަޑއިގެްންތިޔަ ްއެބަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވޯޓްެދއްާވިއރު ްއިންތިޚާުބގައި ްއަހަރުެގްރިާޔސީ ވަނަ

%ް ްއާމްދަނީގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްފަތުރުވެރިކަމަކީ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްމަތިނ71ްްްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން. ްވުރެ އަށް

ްެއްދާ ްހުއްޓުވާލަްނ،ްނުވަތަ ްދާއިރާ ްދާއިާރއެއް.ްއެ ްމަދުކުރަންްހިއްސާކުރާ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްައށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިން އިރާ

ްމިް ްބޭފުޅަކަށް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާ ްހުއްުޓވާލަން ްވަޒީފާތައް ްލިބޭ ްުޒވާނުންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއިން ްދާއިރާ ްއެ ނުވަތަ

ްކުރާ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްާނވަަޑިއނުގަތުމަކީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދިނުމަށް ްވެިރކަން ްއެހެްންްޤައުމުގެ އިލްތިމާސެއް.

އަހަރުގެްތެޭރަގއ3ްްިއަހަުރގެްތަޖުރިބާކޮށްެގން.ްއ3ްްެދަންނަވާލަންްމިްޖެހެނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތިބީްއެްމަނިކުާފނުް

ްައިއް ްޤައުމަށް ްމި ްކުިރއެރުމެއް. ްއައި ްޤައުމަށް ްމި ްއިޞްާލޙެއް. ްއައި ްޤައުމަކަށް ްމި ްނުފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް
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ްދި ނޑުމެންނަށްްތަރައްޤީެއއް. ްއަުޅގަ ްަފއިދާެއއް. ްވީ ްއިޤްތިޞާދަށް ްދިވެހިންގެ ްމަންފާއެއް. ްލިބުނު ްރައްޔިުތންނަށް ވެހި

ްގޮތަްށް ްބުރޫއަރާ ްމިނިވަންކަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަން. ްދިޔަ ްއިނދަޖެހިގެން ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ފެނިގެންދިޔައީ

ްދިވެހިރާއް ްމަންޒަރު. ްގެންެދވި ްހަމަގައިމުްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްިސއްރުކަަމށް ްކާމިޔާބީއެްއގެ ްހުިރހާ ޖޭގެ

ްއަށްް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްމަންަޒރު. ްގެންދިޔަ ްފުރައްާސރަކުރަމުން ްިއސްލާމްދީނަށް ްމާްތވެގެްނވާ ްޤަބޫލުކުރާ ވެސް

ްޮބިއކޮޓުކު ްފަތުރުވެރިކަން ްކުރާތީ ްމިހެން ްމިކަންތައްަތއް ްަމންޒަރު. ްގެންދެވި ްމިްހަޖޫޖައްސަވަމުން ްޤާނޫެނއް ރުމުގެ

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްހުށަހަޅަން ްތަނަށް ްމި ްޤާނޫނެއް ްބިލުގެްްތަނަށް؛ްމަނާކުރާ ްމި ްރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި

ްކޮންމެހެންް ްހަމަ ްއެއީ ްވާހަކަަދއްާކލުން ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްދެންނެވި ްމި ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްތެރެއިން މައުޟޫޢުގެ

ްކަ ްކަމެއް ްނުވަަތްބޭނުން ްޕާޓީަތއް ްވާދަކުރަްއވާ ްއިންތިޚާުބގައި ްރިޔާސީ ްމިައދުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު މަށް

ްމުސްތަޤްބަެލއްް ްއުފާވެރި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްކެނިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރަްއވާ

ްރަ ްހާލަުތ ްއިޤްތިޞާދީ ްަރްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްބިަކވެފަިއވާްގެނެސްދެވޭނެ، ްމަގުމަތީަގއި ްމިއަުދ ނގަުޅކޮށްދެވޭނެ،

ްއޮްތް ްދައުރެއް ްވެސް ްމީހުންގެ ްއެ ްބައްޓަންކުރުމުގައި ްޤައުމު ްމި ްމީހުންނަކީ ްއެ ްހޯދައިދީ، ްފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް

މުރުންްދުވަްސވީްމުޖުތަމަޢުްބަލައިގަންނަްބަޔަކަށްްހަދައި،ްއަދިްއަންހެނުންގެްޙައްޤުތައްްފުރިހަމައަށްްހިމާޔަތްކޮށްދީ،ްއު

ްޮގތްް ްއިާނޔަތްލިބޭނެ ްވެސް ްދުވަސްވަުރ ްމަސްނުބާނާ ްމަސްވެރިންނަށް ްމަތިކޮށްދީ، ްއިނާޔަތް ްދޭ މީހުންނަށް

ނޑުވެރިންަނށްްއެބައިމީހުންްއުފައްދާްާބަވތްތައްްމާކެޓުކުެރވޭނެްގޮތްތަްއްހަދައިދީ،ްމިްކަންކަންްކޮްށް މެދުވެރިކޮށްދީ،ްދަ

ްދާއި ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްއަދި ްތަރައްޤީކޮްށ،ްކޮންެމްއަހަރަކު ްއިތުރަށް ްނެރެީދ،ްމ11ްްިރާ ްބާޒާރަށް ްަޤއުމުގެ ްމި ރިސޯޓު

ނިޑޑޭޓަކަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންްޯވޓުދެއްވާށޭ.ްއެްބޭފުޅަކީްޕީ.ޕީ.އެމް،ްއެމް.ޑީ.އޭްކޯލިޝަނުެގް ކަންތައްތައްްކޮށްެދވޭނެްކެ

ނޑިޑޭްޓ،ްއޮންރަބަްލްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު ބްދުލްޤައްޔޫމޭ.ްމިހެންްމިްދަންނަވަނީްއެްމަނިކުފާނުގެްޔާމީންްޢަهللاްރިޔާސީްކެ

މާޒީަގއިްއެްމަނިކުފާނެއްްނެތްްދިވެހިރާއްޖޭގެްފަތުރުވެރިކަްންބޮއިކޮޓުކުރުމަށްްޮގވައިަލއްވާަފއެއް.ްއެްމަނިކުފާނެއްްނެތްް

ްމަނިކުފާނެއްްނެތްްކީރިތިްރަސޫ ލާްއަށްްހަޖޫޖައްސަވާފަެއއް.ްމާތްްވެގެންވާްއިސްލާމްދީނަށްްފުރައްސާކުރަްއވާފަެއއް.ްއެ

ްކޯުޓގަިއް ްސުޕްރީމް ްނެތް ްމަނިކުފާނެއް ްއެ ްބާުރއަޅުްއވާފަެއއް. ްހިފައިހައްޔަރުކުރުމަށް ްޤާީޟން ްނެތް ްމަނިކުފާނެއް އެ

ްމަނިކުފާނެްއް ްއެ ްަހއިޖެކުކުަރްއވާފަެއއް. ްޖޭ.އެސް.ސީ ްެނތް ްމަނިކުފާނެއް ްއެ ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާފަެއއް. ތަޅުއެުޅވުމަށް

ނިޑޑޭޓުންެގްމާޒީްައށްްބައްލަވާަފއި،ްއެްބޭފުޅުްންްނެތް މިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްހިސޯރުކުރަްއވާފަެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްކެ

ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި،ްެއް ްޤާބިލުކަމަށް ްޢިލްމީ ްދިރާސާކުރައްވާފަިއ،ްެއްބޭފުޅުންގެ ްނަތީޖާ ްހުރި ްނެރެދެއްވާަފއި މާޒީަގއި

ނުވެރިކަމާ،ްްއެްބޭފުޅުްނެގްހިތްވަރާއިްއެްބޭފުޅުްނގެްަފންވަރުގެްަމއްޗަްށްބައްަލވާފައިްބޭފުޅުންގެްހުނަރުވެރިކަާމއިްަފން

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓުދެްއވައިިފއްޔާ ްަރއްޔިތުްނ ްދިވެހި ްިއންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްފަހަރުގެ ްމި ނޫނީ

.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްެކނިޑޑޭޓްްަރީއސްްނަޝީދަކީްމިްޤައުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްވަރަްށްހިތްދަތިްގޮތްތަކެްއްދިމާވެދާނޭް

ްދެކެް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްޫނން. ްބޭފުެޅއް ްވަފާތެރި ްނޫން. ްބޭފުެޅްއ ްހުރި ްއިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ްވަރެްއގެ ްއެްއވެސް ހަމަ
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ްބޮއި ްފަތުރުވެރިކަން ްނަމަ ްބޭފުޅެއް ްހުންނެވި ްކުލުނެއް ްއަގަެލއް، ްޤައުމަށް ްމި ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ކޮްޓކުރަްއވާކަްށްލޯބިވާ

ްހުންނަވަިއގެންް ްތަންތާނގައި ްބަެއއް ްއަދި ްނުގެންދަވާނެ. ްޮގަވއިލަްއވަމުން ްރާްއޖޭގައި ްބޭރާއި ްއިން ރާއްޖެ

ތިމަންނަމެންނަށްްޤުރުއާނާއިްހަދީޘްްފިޔަވައިްއެހެންްކޮންމެވެސްްެއްއޗެއްްހޯދަންްއެބަްެޖހެއެކޭްވިދާެޅއްުނވާނެ.ްއެފަދަް

އްތަްމުސްލިމުްޤައުމެއްގެްވެރިކަމަްށްގެންނަންްހަމަްހެޔޮވެސްްނުވާނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްބޭފުޅަކުްސައްތަްއިންްސަ

ްދާއިރާގެް ްވައިކަރަދޫ ްމަޖިލީހަށް ްމިއަދު ްޤާނޫނެއް ްބޮއިކޮޓުކުރުމަްށްގޮވައިލާ ްފަތުރުވެރިކަން ްައޅުަގނޑުމެން އެހެންވެގެން

ް ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްވަރަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުއޅުއްވަނީ. އެ

ްބަލަިއގަނެ،ް ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްބިުލ ްމި ްއިލްތިމާސަކީ ްކުރާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެީކގަިއ އާދޭހާ

ް ްހުރި ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގެްނނަންޖެހޭ ްމިއަށް ްއިތުރަށް ްފޮނުއްަވއި، ްކޮމިޓީއަކަށް ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކެއްްމިކަމާ ްއެ ނަމަ

ނޑުމެްނގެްމުސްތަޤުބަލަށްް ްވީހާްއަވަހަކަްށްފާސްކުރައްަވއިްމިއަށްްޢަމަލުކުރަންްފެއްޓުމަކީްމާދަމާްއަޅުގަ ގެންނަަވއިގެން

ްިމް ްވާހަކަަތއް ްމި ްއެީކގަިއ ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެްނ ްުކރިއެރުމެކޭ. ްބޮުޑ ްވަރަށް ލިބިގެންދާނެ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކަންމަތީްބަްއދަލުވުންތަކާ،ްއަދިްއެްނޫންްދަންނަވަ ްއެދެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެްރެލީތަކާއި ނޑު ނީްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެކަކުްައނެކެއްގެްއަބުރަށްްއަރައިުނގަެނ،ްވާހަކަދަްއކަން.ްމިްވާހަކަް ތަންތާނގައިްވާހަކަަދއްާކއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްތަކުރާރުކޮށްލަން ްާދއިރާެގްހަމަ ްޮތއްޑޫ ްއިންނެވި ްިމ ްކުރިމަީތގައި ްހަމަ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްރައީްސ. ތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްަވޙީދު؛ްއެްމަނިކުފާނަީކްމިއަދުްމިްކަންކަންްމިފަދަްކަންތައްަތއްްތަކުރާުރކޮށްްކުަރއްވަމުްން

ނުޑްހަ ްގެންދަވާީތްއަުޅގަ ްތަކުރާުރކޮްށްކުރަްއވަމުން ްބޭފުެޅއް. ްމަނިކުފާނަށްްގެންދަވާ ްއެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމްއެީކގައި މަ

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްކަމަށް ްޮއތް ްމުސްތަޤުބަލެއް ްސިޔާސީ ްއަދި ްވެސް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްކުަލް ްދަޅައަށް ްދެ ްއިރަށް، ްދެ ްުދވާލު ްއެއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްއެކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭފުެޅކޭ. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ

ކުރައްަވިއގެންްެއގޮތަށްްމަސައްކަތްކުަރއްވާްބޭފުޅުންނަީކްސިޔާސީްމާްބޮޑުްމުސްތަޤުަބލެއްްއޮންނާނެްބޭފުޅުންނެއްްބަދަލު

ނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބޭފުޅާްއަމިއްލަްއަށްްއެްމަނިކުފާނުްއަމިއްލަްއަށްްއެކަންްޤަބޫލުފުޅުކުރާްކަމަށްްވަންޏާްއެބަް

ްވާ ްދައްކާ ްތެރޭގައި ްޢާއްމުންގެ ްވާން.ްޖެހޭ ްވާހަކަތަަކކަށް ްބަލަިއގަންނަ ްޢާއްމުން ްވަރަކަށް ްކޮންެމެވސް ްވެސް ަހކަ

ްމާް ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްވާހަކަދެްއކެވުމަކީ ްހަޖޫޖައްސަވަމުން ްމަލާމާތްކުރައްވަމުން، ްީމހުންނަށް ްއަޑުަލއްވަމުން، ފާޑުފާޑަށް

ްވަ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނޫން. ްކަމެއް ްބަލައިގަންނާނެ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން،ްބޮޑަށް ްދިވެހި ްހޭލުންތެރި. ރަށް

ސެޕްޓަރުަގއިްމިްނެގުނ7ްްުރައްޔިތުންގެްކަންކަމާްދޭތެރޭަގއިްވަރަށްްފުންކޮށްްިވސްނާަވޑަިއގަންނަވާ.ްއެކަންްއެނގޭެން

ްވެްސް ްތެރޭގައި ްމިތާނގެ ްކިޔައި ްއެއްބުރުންނޭ ްބާރަށް ްވަރަށް ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްވެސް ވޯޓުަގއި

ްވަރަްށް ްެއ ްރައީސް؟ ްޢިްއޒަތްތެރި ްީކއްެވގެންތޯ ްނުީވ ްކަްނތައް ްެއގޮތަށް ްެއކަމަކު ްމަްނޒަރު. ްގެންދެވި ހަޅޭއްލަވަމުން

ްހުރެ.ް ްހޭލުންތެރިކަމާ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއެކަންްނުކުރެވުނީ ްމަކަރުހަދައިގެންްވެސް ްއޮޅުވާަލިއގެން،ްެއަވރަށް ވޯޓުތައް

ްވު ްަވރަށް ްއުއްމީދުކުރި ްމީހުން ްެއއްބުރުންްއެ ްވެގެންދިަޔއީ ްނާތީޖާއަކަްށ ްވޯޓުދިނުމުގެ ްނިުކމެ ްގިނަބަަޔކު ރެ
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ްމިް ްފާރޫޤާ، ްމަނިކާއި ްފަާޔޒާއި ްތައުފީޤާއި ްފުއާދު ްތިްއބެވި ްމި ްކޮމިޝަނުގައި ްއިެލކްޝަްނސް ކާމިޔާބުނުވުން.

ްއެއްބު ްކޮށްދެްއވި ްމަސައްކަތެއް ްމަސައްކަތެއް،ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރިްހުރިހާ ްމީެގްބޭފުޅުންނަށް ރުްންހޮވޭތޯ.ްއަޅުަގނޑަކީ

ްދިަޔް ްަބއްދަލުވުމަކަށް ްބޭއްވި ްކޮމިޝަުނގައި ްއިލެކްޝަންސް ްއެީކގައި ްވެރިންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްކުރިން ްރޭ ދެތިން

ްޤައުމުް ްމި ްމިއަދު ްމިއީ ްވިްއަކން. ްސިޔާސަތު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގެންދިަޔއީ ްވަކާލާތުކުރަމުން ްމީހުން ްއެ ްއެތާނަގއި މީހެއް.

ލަތަކީ.ްމިްހާލަތުަގއިްއޮތްްޤައުެމއްްސަލާމަތްކުރުމަްށްޓަކަިއްައޅުަގނޑުމެންްމިްުކރާްމަސައްކަުތގަިއްއެބަްޖެޭހްއޮތްްހާ

ްމެނުީވް ްލިިބގެން ްއެއްބާުރލެއްވުން ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްދޭން. ްަރއްިޔތުން ްދިވެހި އެއްބާރުލުން

ްނުކުެރވޭނެ. ްސަލާމަތެއް ްޤައުުމ ްމި ްަޤއުމުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްލިބިއްޖެއްޔާ ްއެއްބާރުުލން ްރަްއޔިތުންގެ ިދވެހި

ް 7ްްސަލާމަތްކުރެވޭނެކަން ްބަޣާާވޭތ2112ްފެބްރުއަރީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިއަދު ްސާބިތުވެފަ. ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްއޮތީ ގަިއްއެ

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދަްއކާއިުރ، 7ްްކިޔަިއގެން ްދިވެހ2112ްިފެބްުރއަރީ ްިމްއެީއ ްއަށް ރާއްޖެ

ްޤައުމާއިް ްމި ްދިވެހިްސިފައިންނަކީ ްފުލުހުންނާއި ްދުވަހޭ.ްދިވެހި ްލިބިގެންދިޔަ ްނަޞްރެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްތާރީޚުގައި ފަހުގެ

ްވަރަށްް ްކަމެއްގައި ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްޙައްޤުަގއި،ްަޤއުމަށް ްިއސްލާމްދީނުގެ ްޙައްުޤަގއި،ްމާތްެވގެންވާ ްރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ްސާބި ނޑުމެންނަށްްކެރިގެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްއެ ްބޭފުޅުންކަން ްތިއްބެވި ްތައްޔާރަށް ްނިކުންނަން ްއެީކަގއި ތުކަމާ

ްޤައުމާއިް ްދިވެހި ްފުލުހުން، ްދިވެިހ ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްހާލަތުގައި ްިމ ްމިއަދުގެ ސާބިތުވެގެންިދޔަ.

ްިއސްލާމްދީނުގެ ްމާތްވެގެްނވާ ްޙައްުޤގަިއ، ްރައްޔިތުްނގެ ްއާިއްްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ޙައްުޤގަިއ،

ހެދިފައިްހުރިްޤާނޫނުތައްްނަގަހައްޓައިްދެމެހެއްޓުމަށްްޓަަކއިްއެކުަރއްވަމުންްގެންަދވާްބުރަްމަސައްކަތަށްްައއްސަރިބަހާއިް

ޚިލާފަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްްވަނަްދުވަހުްޤާނޫނާއިްގަވާިއދ19ްާސާބަސްްރައްދުކުރަންްބޭނުން.ްހަމައެއާއެީކގައިްމިމަހުގެް

ްކުރަމުންް ްޓަކައި ްހޯއްަދަވއިދެްއވުމަށް ްވެރިކަން ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކޮމިޝަނުން ްއިލެްކޝަންސް ްޚިލާފަށް ގަިއޑްލައިނާ

ްހުންނެިވް ްމަޤާމުގައި ްޕޮލިސްގެ ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްހުއްަޓވަިއލެއްވީތީ ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްމަސަްއކަތް ގެންދިޔަ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްهللا ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމުއަްއސަސާގެ ްއެ ްއަދި ރިޔާަޒށާ

ްިމައދުް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައްދުކުރަން. ްސާބަްސ ްއައްސަރިބަހާއި ްޝުކުރުދަންަނވަިއ އެީކގައި

ްމުައއްސަ ްިސފައިންގެ ްާއއި ްމުއައްސަސާ ްފުުލހުންގެ ްއޮތް ްމި ްެއގޮތަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްެއ ާސގައި

ްޔަޤީން.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެހެދޭނެކަން ްގޮތެއް ްބޭނުންހާ ްޤައުމަށް ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕްބޭނުންވިޔަކަސް ްއަދި ތިއްބަވަނިކޮށް

ްއެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްއަުޅަގނޑު ްއޮތް. ްއެަބ ްއަށް ްފުިރހަމަ ްހަމަ ްމަްއޗަށް ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްއިތުބާރު ްއަޅުަގނުޑގެ

ްޤައުމަށްް ްމި ްފަދަ، ްާއދަމް ްޙުސައިން ްކުޅުދުއްފުށީ ްދޮންބަންޑާރައިންނާިއ ްމަހާރަދުންނާއި ްއުތީމު ބޭފުޅުންނަކީ

ް ްނަމަ، ްމަސައްކަތްނުކުެރއްވި ްމިއްނެތް ްބުރަ ްއެކުަރްއވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަބްޠާލުންތަެކއް. ފެބްރުއަީރ7ްްއިޚްލާޞްތެރި

ްކާމިޔ2112ާ ްލިބުނު ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަްށްަގއި ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްެއ ްލިބިގެންނުދިޔައީސް. ބެއް

ްޢިްއޒަތްތެރ2112ްްިފެބްރުއަީރ7ްްއަުޑއިިވގެންދިޔަ،ް ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްއަޑުިއިވގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުވަހު ވަނަ
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ތިމަންނަްޤަބޫލުކޮށްފީމޭްްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުގެްއިންޓަވިުއއެއް.ްއެްދުވަހުްވިާދޅުވީްކީކޭތޯ؟ްއެްދުވަހުްވިދާޅުވީްިމއަދު

ްއަކީް ްތިމަންނަ ްނިންމައިފިއޭ. ްނިންމުން ްއެބައިމީހުންގެ ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްއިސްތިޢުފާދެއްަވއިފިއޭ. ްބަލިވެއްޖޭ. އަންނި

އަބަދުވެސްްރަްއޔިތުންނާްއެީކގައިްހުންނަވާްބޭފުޅެކޭ.ްމިއަުދްތިމަންނަްޤަބޫލުކުރަމޭްދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭނުމެއްްނުވިއޭް

ނާއިްަގވާއިުދގެްބޭރުން،ްޗާޓުންްބޭރުންްއަންނިްއަށްްެވރިކަންކުރާނެްފުރުޞަތުދޭކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްތިމަންނަްމިއަދުްޤާނޫ

ް ްޤައުމަށް ްމި ްއެްއކަލަ ްދުވަހު ްއަެނއް ްބޭފުޅާ ްވިދާޅުވި ްއެހެން ްއެކީަގއޭ. ްރައްޔިތުންނާ ްރުފިޔާގ211ްްެމިހިރީ މިލިއަން

ްއަނެއްކާ ްއެކީ ްމީހުންނާ ްދިން ްރައްޔިތުންްްގެއްލުން ްދިވެހި ްހަމަ ްވެސް ްމަންޒަރު ނިކުެމވަަޑއިގެންެނވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

ްިދވެހިް ްބުރަދަނެއްކަން ްކިހާވަެރއްެގ ްހުރީ ްވާހަަކއިަގއި ްަދއްާކ ްމި ްބައްަލވާށޭ. ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ތިއްބެވީ

ްދައްކަ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްޤައުމަށްްރައްޔިތުންނަށް ްައކީ ްވާހަކަ ވާ

ްއިންްވާހަކަެދއްކީމަ.ް ްާވހަކަްނޫންކަންްއެބަްއެނގޭ.ްއެއީްދެްދުވަހުްދެްގޮތަށް،ްެދްއަނގަ ހެޔޮއެދިަވޑަިއގެންްދަްއކަވާ

ނޑުމެންްދައްކާްވާހަަކއިަގއިްއޮއްޓަެރްއް ނޑުމެންްައބަދުވެސްްމިްދަްއކަނީްެއއްްޮގތަށްްވާހަކަ.ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޓައީެއއްްހުންނާ ްރީނދޫ ްހަވީރު ްއަޅާަފއި، ްޓައީއެއް ްރަތް ްހެނދުނު ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ. ްބުރަދަނެއް ނެ،

ްތާއީުދކުރާް ްއެ ްޓައީެއއްގަ. ްއަާޅ ްއެ ްތިބޭނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނާޅާނެ. ްޓަީއއެއް ްކުލައެްއގެ ްއެހެން ްމެންދުރު އަޅާފަިއ،

ނޑުމެންްފިކުރެއްގަ.ްައޅުަގނޑުމެންްމިްތިބީްމިްޤައުމަށްްހެ ޮޔއެދިގެން.ްމިްޤައުމުެގްރަްއޔިތުންނަށްްހެޔޮއެދިގެން.ްއަުޅގަ

މިްތިބީްމިްޤައުމުގެްޤާނޫނުތަކާއިްހެދިފައިްހުރިްަގވާއިދުތަާކްއެްއގޮތަށްްމަސައްކަްތކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިް

ޮގވާލުންްމަނާކުރުމުގެްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްދަންނަވަނީްހަމަްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީަގއިްފަތުރުވެރިކަންްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްް

އައިެލއްްމާްލަސްެވއްޖޭ.ްމިއީްމީގެްއެތައްްުދވަހެއްްކުރިންްއަންނަންޖެހޭްބިލެއް.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްޤަބޫލުކުރަްއވާ!ް

ްޖުމްހޫރީ ްނޫން.ްހަމައެކަނި ްޕީ.ޕީ.އެމަކަށް ްހަމައެކަނި ްލިބެނީކީ ްގެއްލުން ްބޮއިކޮުޓކުރީމާ ްނޫން.ްްފަތުރުވެރިކަން ޕާޓީއަކަށް

ްމިއަުދް ްޒުވާނުންނަށް. ްދިވެހި ްރައްޔިތުންނަށް. ްދިވެހި ްމުިޅ ްގެއްލުންވަނީ ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްގެއްލުން، މި

ްަވޒީާފެގް ްއެބައިމީހުންނަށް ްތިބި. ްއެަބ ްޒުވާނުންނެްއ ްހާސް ްއެތައް ްތިބި ްނުލިބިފައި ްަވޒީފާ ްޤައުުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފަ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއެހެންެވގެްންފުރުޞަތު ްތެެރއިން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްާދއިރާގެ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ހިވެގެންދާން

ް ްއަހަރަކު ްސަރުކާރެްއަގއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްސަރުކާެރްއގަިއ، ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްާބޒާރަށ11ްްްމި ިރސޯޓު

ްހަމައެކަ ްެވސް ްފަަށއިގަންނާނީ ްވެރިކަމެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނެރެދޭނަމޭ. ްވެްސ ްއިން ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަުމގެ 26ްނި

ްުޒވާނުންނަށްް ްކަމަކީ.ްދިވެހި ްއުޅޭ ްބޭނުންވެގެން ްމިއަދު ްައށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއުފަންކޮްށގެންނޭ.ްއެއީްނޫންތޯ ްވަޒީފާ ހާސް

ތެރިްރައީްސްވަޒީާފގެްފުރުޞަތުްނުލިބި،ްއެބައިމީހުންނަށްްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތަކެއްްމެދުވެރިނުެވ،ްކިހިނެއްތޯްޢިއްޒަތް

ްނުކުެރވޭެން ްކަމެއް ްއެ ްޔަޤީން ްހަމަ ްއަުޅވާނީ؟ ްހަމައަކަށް ްޤައުމު ްމި ްތަރައްޤީކުރާނީ؟ ްޤައުމު ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫނިއްާޔ. ްފަހިވެގެން ްފުރުޞަތުތައް 5ްްމިދެންނެވި ްސަުރކާރެްއގައި ްމ51ްްިއަހަރުގެ ރިޯސޓު

ްނި ްާބޒާރަށް ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްޤައުމުަގއި ްހާްސ51ްްކުންނާނެ. ްއެަތއް ްނިކުތީމަ، ްބާޒާަރށް ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ިރސޯޓު
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ްަމގުމަތީަގއިް ްޤައުމުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވެގެންދާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ްލިިބގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަކަށް

ްމަދުެވގެ ްުޒވާނުން ްއުޅެމުންގެންާދ ްމިގޮތަށް ްއެގޮްތ ްބިކަވެގެްނ، ްނެތި ްަޤއުމުެގްވަޒީާފއެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދިޔުން. ން

ޒުވާނުންނަކީްހަރުދަނާްބަޔަކަްށވެގެންްދިޔުން.ްއެްޒުވާނުންަނކީްއެްުޒވާނުންނަށްްލިބޭްއާމުދަނީއަކުންްޢާއިލާއާްެއކީަގއިް

ްހާސިލުކޮށްދެ ްމަގުސަދު ްިމ ްވެގެންދިޔުން. ްުޒވާުނންތަކަކަށް ްލިބިގެންވާ ްުއފާވެރިކަން ްގެންދިޔުމުގެ ވޭނެްދިރިއުޅެމުން

ހަމައެކަނިްސިޔާސީްޕާޓީްއަީކްޕްރޮގްރެސިވްްޕާޓީްއޮފްްމޯލްޑިވްސް.ްމިކަންްކޮށްދެވޭނެްަހމައެކަނިްރިޔާސީްކެންޑިޭޑޓަކީް

ްޢަްބދު ްއަލްފާޟިލް ްއޮނަރަބަލް ްދިވެހިްهللا ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންެވގެން ްޢަބްދުލްަގއްޔޫުމ. ޔާމީން

އޮނަރަބަލްް؛3ްއެކީގައިްމިފަހަރުގެްރިޔާސީްއިންތިޚާބުަގއިްކެންިޑޑޭޓުްނަންބަރުްްރައްޔިތުންގެްއަރިުހގައިްވަރަްށްއާދޭހާ

ޔާމީންްޢަބްދުލްގައްޔޫމަށްްވޯޓުެދްއވާށޭ.ްމިްޤައުމަށްްމިއަދުްއެންމެްބޮޑަށްްބޭނުންވެފައިވާްއަނެްއްهللاްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ް ްމިކަން ްހަމަޖެހުން. ްޤައުމުގެ ްޞުލްޙަމަސަަލސްކަން. ްޤައުމުގެ ނުޑްކަމަކީ ްއަުޅގަ ްވެސް ްަބލައިލާއިރު ްބަޔަކަށް ކުރެވޭނެ

ްޕީ.ޕީ.އެމޭ.ް ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްޕާީޓ ްޕްރޮގްރެސިވް ްއަކީ ްޕާޓީ ްހަމައެކަނި ްހުރި ްރަނިންމޭޓެއް ްޤާބިލު ްއެފަދަ ދަންނަވާނީ

ް 7ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއ2112ްެފެބްރުއަރީ ްދިމާވި ްޤައުމަށް ްމި ްދުވަްސވަުރ ްހިނގައިދިޔަ ްމި ްފެށިގެން ންމެްއިން

ްމުޙައްމަދުް ްޑރ. ްރަނިންމޭޓު ްމިއަދުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވަޒީރު. ްދާޚިލީ ްއޭުރގެ ްކުރިމަތިލެއްވީ ްގޮންޖެހުންތަކާ ބޮޑެތި

ްހުިރް ްޤާބިލުކަން ްހައްލުކުރުމުގެ ްކަންކަން ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްސާބިތުކޮށްދެއްަވއިފި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަޙްމަދު. ޖަމީލު

ްބޭ ްހުރި ްތަޖުރިބާ ްއެހެންެވގެންްބޭފުޅެއްކަން. ްބޭފުޅެއްކަން. ްހިތްވަުރގަދަ ްބޭފުޅެއްކަން. ްވަުރގަަދ ްަޢޒުމު ފުޅެއްކަން.

ްއޮނަރަބަލްް ްކެންޑިޑޭަޓކީ ްޤާިބލު ްއެންމެ ްވާދަކުރަްއވާ ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްިމފަހަރުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނުޑ

ްޢަބްދު ްރަނިންމޭهللاްއަލްފާޟިލް ްޤާބިލު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ.ްއެންމެ ްދެްޔާމީން ްއަޙްމަދޭ.ްއެ ްޖަމީލު ްޑރ.ްމުޙައްަމދު ޓަކީ

ްދަންނަވަނީް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެގެން ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްގޮަވއިލާނެ ްބޮއިކޮޓުކުރަން ްފަތުރުވެރިކަން ބޭފުޅުންނަކީ

ްއޮނަރަބަްލް ްކެންިޑޑޭޓު ްރިޔާސީ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްވޯޓުދެްއވާށޭ ްރައްޔިތުން ްިދވެހި ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ މިފަހަރުގެ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދަށް.ްهللاްއަލްފާޟިލް ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްރަނިންމޭޓު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ޔާމީން

ް ްއެްއދުވަހު ްދުވަހުން ްދެ ްހަމަ ްކެންޑިޑޭޓު ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފެންނަނީ ްމި ްއެއްިވޔަްސ3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހުން

ްވަރިހަމަ ްެއއްިވަޔސް ްމީހުން ްހަ ްވަރިހަމަ، ްވަރިހަމަ،ް، ްެދވުނަސް ްއަށް ްއިްނޑިާޔ ްވަރިހަމަ، ްދެވުނަސް ްއަށް ލަްނކާ

ްފަތުުރވެރިކަްން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވަރިހަމަ، ްދެވުނަްސ ްތަަނކަށް ްއެނޫން ްއަިދ ްވަރިހަމަ، ްެދވުނަސް ްއަށް މެލޭޝިޔާ

ްެއދިވަޑަް ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބޭފުޅުންނަކީ ްމިފަދަ ްމަންޒަރު. ްޮގަވއިލާ ްބޭފުޅެއްްބޮއިކޮޓުކުރުމަށް އިގަންަނވާނެ

ނޫން.ްދިވެހިްޤައުމަށްްކުރިއެުރމެއްްގެނެސްެދވޭނެްބޭފުޅެއްްނޫން.ްމިްޤައުމަށްްއިޤްތިޞާދީްފުދުންތެރިކަމެއްްކިހިނެއްތޯް

ްޤައުަމކަްށް ްމި ްމެނުވީ ްތަރައްޤީޮކށްގެން ްާދއިރާ ްއެ ްތަަރއްޤީނުކޮށް. ްަފތުރުވެރިކަމުެގްދާއިރާ ްަޤއުމުގެ ްމި ގެނެސްދެވޭނީ

ްއި ްމިްނެތޭ ްހުއްޓުވާލަން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްއެކަަމުކ ްގެެނވޭކަށް. ްފުދުންތެރިކަމެއް ޤްތިޞާދީ

ްތިމަންނާގެް ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްނުކުމެަވޑަިއގެްނ ްދުވަހު ްއަެނއް ްކުރަްއވާފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ މަސައްކަތްކުރަނީ.
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ްވެރި ްތިމަންނާގެ ްސަރުކާރެްއަގއި، ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްަނގައިްސަރުކާރެްއގަިއ، ްއިޤްތިޞާދު ްާރއްޖޭގެ ްިމ ކަމެްއަގއި،

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްގެނެވޭނީ؟ ްކިހިނެއްތޯ ްެގނެސްދޭނަމޭ. ްދިރިއުޅުމެއް ްއުފާވެރި ްރައްޔިތުންނަށް ކޮޅަށްޖަހާނަމޭ.

ްއޮންނަނީް ްމި ްބިނާވެފަިއ ްޞުލްޙަމަސަލަސްކަްނ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހުމާއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އުފާވެރިކަާމއި

ްހަޖޫޖައްސަަވިއްމާތްވެގެ ްއަށް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްފުރައްސާރަކުަރއްަވއި، ްދީނަށް ްއެ ްމައްޗަށް. ްއިސްލާމްދީނުެގ ްނވާ

ްޤައުމަކަށްް ްމި ްނުގެނެވޭނެ، ްހަމަޖެހުމެއް ްޤައުމަކަށް ްމި ްނުގެެނވޭނެ، ްއުފާވެރިކަމެއް ްޤައުމަކަށް ްމި ްދެން ހައްދަވާފައި

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުގެެނވޭނެ ްދިވެިހްޞުލްޙަވެރިކަމެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވެގެން .

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ްއެހެންނޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދިާރސާކުރަްއވަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްކަންަތކާ ްނިއްޔަކާޤައުމުގެ

ްނިކަންް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިނައެއްނުކުރެވޭނެ. ްމުސްތަުޤބަލު ްޤައުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ް 2118ްްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ! ްފެށިގެން ްއަހަރުން 2112ްްވަނަ ްމަހުގެ ްފެބްުރައރީ ްއަހަރުގެ ްުދވަހ7ްްާވަނަ ވަނަ

ްވެރިކަ ްހިނގައިިދޔަ ްޤައުމުގައި ްމި ްގެއްލުންތަކެއްޯތްހަމައަށް ްބޮޑެތި ްކިހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސަބަބުްނ މުގެ

 ލިބިގެންދިޔައީ.ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުތަކުގެްބާރުތައްްަކނުޑާވލި.ްދިވެހި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނިކޮށް ްރަނގަބީލުޖަހާފައި ްވޯޓަށް ްނޭރުޭވނެ ްފުރުޞަތެއް ްމައްސަލައަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢިްއޒަތްތެިރްއާދެ، ނެއް.

ްއާދެ،ް ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްޖެހިއްޖެ. ްަވގުތު ްވޯުޓގެ ްމިހާރު ްއާދެ! ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއެކަން މެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުޮކޅުްޖައްސަަވއިްއިށީނެދވަަޑއިަގންނަވާ!ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް

ްށްްއެހުންް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓ12ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް.12ްްޑާްނަންބަރުްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުްޗެުކކޮށްލަްއވާ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެން

ްމިއ12.1ްަ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަަމށް ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަތްތަުކގެ ުދެގްުދވަހުގެ

ްމަޚްލޫފުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު ްވަނީ ްމި ްގޮސްފައި ްވޯޓަްށ ްތެރެއިން މަސައްކަުތގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމިހާރ2111/14ްްުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ޢާއިާލއާ

ްދަ ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޚްލޫފުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ންނަވަނީ
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ާޢއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމ2111/14ްްާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަްނބަރުް

 މެދުްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތަކށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްގެްނަތީޖާ:ވޯޓު

ްްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

55ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބިއވެރިިވް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު 43ްމެންބަރުންގެ ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 22ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ43ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ނަޑއަޅަން.ް ބަލައިގަތުމަށްްފާްސވެއްޖެ.ްިމގޮތަށްްފާްސވުމާްުގޅިގެންްިމްބިލުްއިޖްތިމާޢީްކޮމީޓީްއަްށްޮފނުވުނީކަމުަގއިްކަ

ގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްޖަލްސާގެްރިޔާސަތަށް،ްވެލިދޫްދާއިރާް

ް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްނިމުނީ.12ްރުްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްއެޖެންޑާްނަންބަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްަވއިކަރަދޫ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުރިއަށްާދއިރުަގއި ނޑުްމަސަްއކަތަިއގެން `.ްއަުޅގަ

ްޢާރިފު ްޢަލީ ްބިލު.ްްމެންބަރު ްމަނާކުރުމުގެ ްޮގވައިލުން ްމަނާކުރުމަށް ްޮބއިކޮޓްކުރުމަށް ްކަން ްފަތުުރވެރި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ްއަރުވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރު ްއަރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްބިލަށް މި

ްގެ ްވާހަކަަދއްކަމުްނ ނޑާިލއިރު ްމެުދކަ ްވޯޓަށް ްަވގުތުކޮޅުްއަޅުަގނޑުމެން ްބާކީ ްެމންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ންދެވި
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އަށް.ްވާހަކަފުުޅްކުިރއަށްްهللاްފުރިހަމަކުރުމަށްްޓަކައި.ްެއއީްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުް

ްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްމިްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްބަލައިގެންނެވީތީ،ް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްމުހިއްމު ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްވެސް ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ! .`

ްމަޖިލީހަށްް ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްބިެލއް ްފަދަ ްއެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްދެ ްގަޮލޅު ްބޮޑަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ކުނު

ްފަތުރުވެރިކަންް ްގެންދިޔައީ ްވާހަކަަދއްކަމުްނ ްއޭރުގައި ނުޑ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ނޑުްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީްމިއީްވަރަށްްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްްޮގވާލުންްމަނާކުރުމުގެްބިލަށް.ްމިްބިލުގައިްއަދިވެސްްައޅުގަް

ްއުފާފާގަތިކަެމއްް ްޤައުމަށް ްމި ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްބިލެކޭ. ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަަކިއ ްމަގްސަދަކަށް މުހިއްމު

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްވާތީ، ްޕާޓީއަަކށް ްގެންދާ ްވާދަކުރަމުން ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްމިފަހަރުގެ ްޓަކައި ގެނަސްދިނުމަށް

ްއަްށްޕާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިން ްދާިއރާ ްތަރައްޤީކޮށް،ްއެ ްއިތުރަށް ްާދއިރާ ްކަމުގެ ްފަތުރުވެރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ޓީން

ްެއް ްއިތުރުކޮށްދީ،ްއަދި ްފުރުޞަތު ްލިބޭްވަޒީފާގެ ްޒުާވނުންނަށް ްދިވެހި ްތެރެއިން ްދާއިރާގެ ްއިތުރުކޮށް،ްއެ ްއާމްދަނީ ލިބޭ

ްއެހެނިހެން ްދުނިޭޔގެ ްއަކީ ްމިްްދާއިރާ ްދެކެލުމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްއިތުބާރުކުރާ، ޤައުމުތަކުން

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްގޮތަކަށް ްއިތުުރވެގެްނދާނެ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްުދވަހުން ްއަދަދު ްމެހްމާނުންގެ ްޒިޔާރަްތކުރާ ރާއްޖެއަށް

ްބޭނުމުގައި، ްެއ ްއެހެންވެގެން ްއޮންނަން. ްބައްޓަންވެަފިއ ްބިލުްްފަތުރުވެރިކަން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްގސަދުަގއި އެ

ްހުށަހަޅައިގެންްމިްއުޅެނީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްވާހަކަދަ ްކުރިއަށްގެންަދވާ.ްެއްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަވާ އްަކަވމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބޭނުމެއްްނުކުރެއްވިްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްއެރުވުމުން.ްކުިރއަްށްގެންދަވާ.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްިޢއްޒަތްތެް ްޝުކުިރއްޔާ ްވެސްްއާދެ! ްނިންމާލަމުން ްާވހަކަ ްބަހުސްގެ ްމި ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ރި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްވާހަކަތަުކގެ ނޑު ްމައިގަ ްދެއްކި ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ް ްރިޔާސީ ްފަހަރުގެ ްމި ްމެދު ްކުރިމަގާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްރަނގަުޅްއުއްމީދުކުރަމޭ ްވޯޓުަގއި އިންތިޚާބުގެ
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ްރިޔާސީް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްވެެގންދާނީ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެ ްެވގެންދާނީ، ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެ ްކަމަށް. ްނިންމާނެ ގޮތެއް

ްޢަބްދު ްއަލްާފޟިލް ްއޮނަރަބަލް ްގެނައުމުން.ްައޅުަގނުޑގެްهللاްކެންޑިޑޭޓް ްވެރިަކމަށް ްޤައުުމގެ ްމި ްޢަބްުދލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ނިންމާލުމުގެްކުރިންްޮތއްޑޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީްމަނިކުފާނަކީްވާހަކަް

ްޤަބޫލުކުރާއިރުްެވސް،ްމަނިކުފާނުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއްްނޫން ްެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ްހެޔޮ ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް

ްކުރަ ްތި ްޓަަކއި ްދެއްެކވުމަށް ްމަނިކުފާނުްއެކަން ްނޫނީ ްއިޚްލާޞްތެރިވާން. ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްަމނިކުފާނު ްމަަސއްކަުތގައި އްވާ

ްމުހިއްުމް ްވަރަށް ްެއއީ ްމަަސއްކަތްުކރުމަކީ ްތެދުވެރިެވގެން ްތެދުވެިރވާން. ްނަފުސަށް ްއަމިއްލަ ްމަނިކުފާނުގެ ްޖެހޭ އެބަ

ްމައުމޫނު ްރައީސް ްއެީކގަިއ ްތާއީދާ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެއީ ްރަްއޔިތުންެގްކަމެކޭ. ްހޯއްދަވައިގެން ްތާއީދު ގެ

ްމައުމޫނަށްް ްރައީސް ްރެީލތަކުަގއި ްނުކުމެވަަޑއިގެން ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްބޭުފޅެކޭ. ްވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހަށް

ރަނަގޅަށްްޖޯކުޖައްސަަވއި،ްހަޖޫޖައްސަަވިއ،ްެއްމަނިކުފާނަށްްމަލާމާތްކުރަމުންްގެންދަވާއިުރ،ްިދވެހިްރައްޔިތުންްވަރަށްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެނެވަަޑއިގަންަނވާނޭ. ްގޮތް ްވަޑައިެގންނެވި ްމަޖިލީހަށް މަނިކުފާނު

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްވެސް ްތާރީޚުގައި ްދިވެހި ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޙީދަކީ ްޢަލީ މެންބަރު

ްއެ ްޚިޔާނާތްތެރިވި ްހިނިއަންނަްމިހާތަނަށް ްމިއީ ްވާހަކަެއއް. ްޙަޤީޤީ ްމިއީ ްޖެހެނީ؛ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްބޭފުޅެއް. ްއ

ްސީރިޔަސްކޮށްް ްވަރަށް ްމިއީ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްޒާތުގެ ްހިނިއަންަނ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމިއީ ްނޫން. ްވާހަަކެއއް ޒާތުގެ

ްތިބެނީްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްތާއީދާްއެީކގަ...ވިސްނަންޖެހޭްކަމެއްްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތަނަށްްއައިއްސަްމިް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތްްބިލުގެްމައުޟޫޢުގެްތެރޭަގއިްވާހަަކް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުގަ

ނޑުްހަނދާންކޮށްއަރުވަން. ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުފޮނަދޫްދާއިރާ

ްަޙއްޤުތަކެްއްހުންނާނެ.ް ްވެސް ްމެންބަރެްއގެ ްވެްސްއެ ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް.ްރަްއޔިުތންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރު ްލިބިފަިއވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިފަންޖެހޭނެ. ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްޙައްުޤގެ ްލިބިފަިއވާ ްައޅުަގނޑުްއަޅުަގނޑަށް ޞަތުގައި

ްއެކަންް ްޖެހޭނެ ްރިޔާސަތުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްުއނދަގޫކުރާ ްއަޅުަގނޑަށް ްބޭފުޅުން ްއެހެްނ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު

ނޑުްވެސްްމިތާްމިްތިބެނީްހަމަްއެް ނޑުްވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުްހޯދައިދޭން.ްއަޅުގަ ހުއްޓުވާފައިްއަޅުަގނޑަށްްައުޅގަ

ްވާހަކަް ްދައްކާނެ ްދަންނަަވނީްބޭފުޅުން ްމި ްއެހެންެވގެން ްތިބެނީ. ްއަުޑއަހާށޭ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރ ެއްއ

މެންބަރުންގެްތެރެއިންްރައްޔިތުންނަށ77ްްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގިއްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްމިހާރުްމިްތިއްބެވިް

ްޢިއް ްދާއިރާެގ ްތޮއްޑޫ ްބޭފުޅަކީ ްއެއް ްހަރާންކޯރުވި ްބޮޑު ްވާހަކަްއެންމެ ްމި ްއާދެ! ްވަޙީދޭ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި
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ްމަޖިލީހަށްް ްތާއީދުލިބިގެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެކީަގއި ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްޖެހޭ.ްދަންނަވަންޖެހޭްސަބަބަކީ ްއެބަ ދަންނަވަން

ްމީހުންް ްއެހެން ްނުޖެހޭ ްއަދި ްނަމަވެސް ްބަަދލުކުރެްއވި ްޕާޓީ ްޓަކައި ްއަށް ްަފިއދާ ްއަމިއްލަ ނަށްްވަަޑއިގެންަފއި

ްދިވެހިް ްމީ. ްމައްސަލައެއް ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއްޗެހިިކޔާކަށް. ްތަންތާނަގިއ ޒާތީެވވަަޑއިގެން

ްރައްޔިތުންްމިއަދުްމިކަމާްދޭތެރޭްކަންބޮޑުވާނެްއިނގޭތޯ.ްމާދަމާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުަށހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ހޯ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު

ނޑުްހަމަްހިތާމަޔާްއެކުް ފާަހގަކޮށްލަންްމިއަދުްުހށަހެޅިފައިވާްބިުލގެްމައުޟޫުޢްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްފެންވަރަްށް ްއެ ްޑިސިޕްލިން ްއަޚްލާޤާިއ ްލީޑަރު ްނައިުބ ްޕާީޓއެްއގެ ްސިާޔސީ ްއޮްތ ްކުރިމަތިލަިއގެން ްވެރިކަމަށް އޮްއވާ

ްރާއް ްހަދައިފި.ްމި ްޖޯކަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއަުދްލަދުގަންނަންޖެހޭ.ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުހަދާްދިޔައިމާ ޖޭގެ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްނުކުރެވޭނެ ްސަލާމަތެއް ްަޤއުމު ްމި ްތެރޭަގިއްއެރިގެން ްޖަނގިޔާ ްހުދު ްހަދައިފި.ްއަބަދު ްޖޯކަކަށް މަޖިލިސް

ްރައީސް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާ ްޕޮއިންޓަކީ ްފާހަގަކުރެްއވި ްކުީރަގއި ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ްމައްސަލައެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ މާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހާރު ްއެހެންަކމުން، ްއަުރވާފަ. ްވެސް ްނަސޭަހތް ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާނީ ްައޅުަގނޑު އެކަމަށް

ނޑުމެންގެްުކރިމަތީގައިްމިްއޮތްްބިލުގެްމައުޟޫޢުގެްތެރޭގައިްވާހަކަފުޅުްެގންގޮސްްނިންމާލުމަށްްޓަކައިް މެންބަރު،ްއަޅުގަ

ްރުވަނީ.ފުރުޞަތުްމިްއަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްހުށަހަޅަންޖެހުނުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްމަނާކުރުމުގެ ްގޮާވލުން ްބޮިއކޮޓުކުރުން ްފަތުރުވެރިކަން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހު ްމިތާ ްކިޔަިކޔާ ްސުރުީޚ ްމީގެ ްހަމައެކަނި ްކިަޔިއދެނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވްސަބަބު ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ރުމަކީ

ްގުޅުންހުރިްއެހެންްވާހަކަަތްއް އެއީްިމްބިލަށްްވާހަކަެދއްކުްންކަމަށް.ްބިލެްއްހުށަހަޅައިގެްންއެއަްށްބަހުސްކުާރއިރުްެއއާ
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ްކޮމިޓީް ްިވސްނޭނީ. ްވިސްނުންތަކެއް ްވިސްނަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްދެން ދައްކަިއގެންނޫންތޯ

ްޖެހޭ؛ް ްއެބަ ްބަލާއިރު ްގެްނނަން ްއިޞްލާޙުަތކެއް ްއިތުރު ްއެއަށް ްދިރާސާކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށް މަރުޙަލާގައި

ްދައްކާް ްމި ްހާލަތާއި ްަޤއުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވިސްަނންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްސުރުޚީއަކަށް ްމި ހަމައެކަނި

ްއަޅާިކޔަިއގެ ނޑުމެންްމިްބިލުްރަނގަޅަށްްދިރާސާކުރާނީ.ްވާހަކަާއ،ްމީަގއިްމިްބުނާްެއްއޗަކާ ންްނޫނީްކިިހނެއްތޯްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްފަތުރުވެރިކަަމށްްއިތުރުްކުރިއެރުާމއިްއިތުުރްތަރައްޤީްލިބޭްގޮތަށްްމިްބިުލްބައްޓަންކުރާްކަމަށްްވަންޏާް

ްކަންތައްތަ ްހިނގަމުންދާ ްމާަޙއުލުަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޭއެގްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޢާޔަްތކޮށް، ްމައްޗަށް ުކގެ

ްގޮތެއް.ް ްފުރިހަމަކުރާނެ ްިބލެއް ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނޫިނއްާޔ ްދައްަކއިގެން ްވާހަކަދަްއކަން. ްބިނާކޮށް މައްޗަށް

ްމިއަދުގެް ްމިތާނގައި ްހުރެދާނަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދައްަކން ްވާހަކަ ްމި އެހެންވެގެން

ްނި ްއެީއކީްވަގުތު ްއެކަމަކު ްދަންނަވާލަދަންނަވާލާ. ްބިލޭ ްމަނާކުރާ ްޮގވާލުން ްބޮއިކޮުޓކުރުން ްފަތުރުވެިރކަން މެންދެން

ްވާހަކަް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް. ްވާހަކަދެއްކުނީ ްބިލަށް ްމި ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްދަްއކަންޖެހެނީ ްމި ްމުހިއްމުްމިގޮތަށް ްވަރަްށ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ީންހަމަ

ވަގުެތްއގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްަކންތައްތަކަކާްކުރިމަތިލަިއގެންނޭ.ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރެއިންްބަެއއްްބޭފުޅުންނަކަްށް

ްއެއް ްތިއްބާ ްބާއްަވއިގެން ްޖަލްސާތައް ްބޮޑެތި ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްއިސްލާމްދީނަށްްްކަންބޮޑެއްުނވޭ. ްއަރައި ބޭުފޅަކު

ްމިއީތޯް ްފެންނަމުންދަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ްއަތްޖަހާ ްވެސް ްފެށީމަ ްވާހަކަަދއްކަްނ ފުރައްސާރަކޮށް

ްމަންޒަރަކީ؟ް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްދުވަހަކީ؟ްމިއީތޯ ްބޭނުންވާ ްދެކެން އަޅުަގނޑުމެން

ްރަސޫލާ ްބާުރްްކީރިތި ްޤާނޫނުގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްއަތްޖަހާލަނީ. ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްހަޖޫޖެްއސެވީމަ އަށް

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރީމަ ްމިހެން ްކަންކަން ްއަތްޖަހަނީ.ްމި ްނުކުމެ ްފަހަތުން ްހަމަ ްވެސް ްގޮވާލީމަ ނުޑވާލަން ކަ

ްވާހަކަތަކެއްް ްހުރިހާ ްމި ްވިސްނަްނ. ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްގޮތަްށްްމި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ްބިެލއް ދައްަކއިގެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންވެގެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްޓަންުކރެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑާްދޭެތރޭގައިް ޒާތީްކަމެްއްޮއވެގެެނއްްްކޮންމެހެންްމިތާނގައިްޢަލީްަވޙީދުގެްވާހަކަްމިްދަންނަވާީލްޢަލީްވަޙީދާިއްއަުޅގަ

ްޮއޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭް ްއެބަ ްޙަޤީޤަތް ްކަންކަުމގެ ްމި ްޙަޤީޤަތް، ްދުވަސްވަުރ ްމި ްަރއްޔިތުންަނށް ްއެކަމަކު ނޫނޭ.

ްކަންކަްން ްމި ްގޮތުން ްާއުކރުމުގެ ްހަނދުމަފުޅު ްދަްއކަނީ.ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްރައީްސ.ްއެހެންެވގެން ޢިއްޒަތްތެރި

ްސަ ނޑުމެްންރައްޔިތުންެގ ްއަުޅގަ ްވަގުުތ ްކުރިމަތިލާ ްނިންމުމަށް ްނިންމުމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެގންނަންޖެހޭ. މާލުކަމަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަތައް ްމި ްހުރީމަ ްކަންތައްތަކެއް ްހޯދަންޖެހޭ ްވިސްަނއި ބަލައި،

ް ްވާަދކުރަްއވާ ްއިންތިޚާބުަގއި 3ްްރިޔާސީ ްއެއްފަހަރުްކެންޑިޑޭޓުްނެގ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ތެރޭގައި

ްމިް ްހުންނެވިއިރު ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޭއރު ްކެންިޑޑޭޓު ްއެ ްކެންޑިޑޭެޓއް. ްހުރި ތަޖުރިބާކުރެވިފައި

ްދިވެ ްކަންބޮޑުެވގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްކަންަތއްތަކާ ްއެ ްހިންގަވާަފއި، ްކަންތައްތަެކއް ްރައްޔިތުްންޤައުމުަގއި ހި
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ްިދވެހިް ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްަޙއްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްޤައުާމއި ްދިވެހި ްއިހުިތޖާޖުކޮށް، ްއެކަމާ ނިކުމެވަަޑއިގެން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްޤައުމު ްމި ްެވގެން ްޤުރުބާނީއެއް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ްނުކުމެ ފުލުހުން

ްއޮތީ. ްިދވެހިރާްއޖޭގެްްސަލާމަތްކޮށްދީފައޭ ްނިކުމެވަަޑއިގެން ްބޭފުޅަކު ްފަދަ ްއެ ްއަނެއްާކ އެހެންވީމާ،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްޯހްއދަވަންްމަސަްއކަތްކުރަމުންްެގންދާއިރުްދިވެހިްަރއްޔިތުންނަްށްމިްކަންކަންްހަނދާންކޮށްދީ،ް

ނޑުމެން ނޑުމެންެގްްމިްކަންކަންްއެްބޭފުޅުްނގެްިވސްނުމަށްްގެނެސްދިނުމަކީްެއީއްއަުޅގަ ކުރަންޖެހޭްަކމެކޭ.ްއެީއްއަުޅގަ

ްކަންް ްމި ްބަަޔކު ްވިސްނާ ްހެޮޔއެދިެގން ްދޭތެރޭގައި ްރަްއިޔތުންނާ ްވަކާލާތުކޮްށ، ްަޙއްޤުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެކޭ. ޒިންމާ

ްމިހާރުވެސް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއޮންނާނީ. ްދައްކަން ްމިތާ ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްދެން ްނުދައްަކވަިއ، ްވާަހކަ ްކަމުގެ

ނުޑގެްކުރިަމތީގައިްހުރި... ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެްޢަލީްވަީޙދުްކަންތައްްކުރަްއވަމުންްގެްނދަވާްގޮތް.ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްތޯްއަޚްލާޤީްގޮތުންްރަނަގޅުްމެންބަރުންނަކީ؟ްއެއީތޯްޤާނޫނަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާްމެންބަރުންނަކީ...އެއީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްދަން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައިްއެހެންވެގެން ްމި ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްވަޙީދުމެން ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނަވަނީ

ްނެތި،ް ްކުލުނެއް ްނެިތ،ްައގަލެއް ްގޮެތއްފޮތެއް ްމިފަދަ ްކީްއެވގެންތޯ؟ްއެއީ ްއެއީ ްލަުދވެތިވަމޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ތިއްބެވީމަ

ްދެްއވަނީ.ްބައްލަވާ!ްމިކަ ްއޮތް ްމި ްނެތި،ްމިހާރުވެސް ްހަމަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރިްއިންސާފެއް ްފިަޔަވޅުއެޅެންޖެހޭނެ ްދޭތެރޭ މާ

ްރައީސް.ްމިއީްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަނުގައިް ްހުރި ްއެ ްނަންބޯޑު ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަހައްޓައިދެްއވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.
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ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްެއް ްނައްޓަަވއިލަްއަވއިގެން ްނަންބޯޑު ްހުރި ްމިތާ ްމިހާރު ްނުފުދޭ. ްވިދާޅުވުަމކުން ްތިެހން ްކަންކަން ްއެ ހަމައެކަނި

ްެގއްލުންްދެއްވަނީ.ް ްއެ ްތަެކއްަޗށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްމިހާރަށްްމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ.ްއެއީ ްމިހާރުން ްމައްސަލަ އެ

ްބޭފުޅުންޭން ްމިފަދަ ްވާހަަކްނުދައްކާނީ. ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ްއެހެންވީމާ،ްެދން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައްަލވަން ްޖެހޭ އެބަ

ްދިވެހިް ނޑު ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަގއޭ. ްރައްޔިތުްނގެ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަނީ ްމި ްތިމަންނަމެން ްވިދާޅުަވނީ ްމި ތެދުވެަވޑަިއގެން

ްތިްރައް ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްަވންޏާ، ްކަމަށް ްވަަޑއިގަންަނވާ ްެއދި ްހެޔޮ ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްދަންނަވާަލނީ ްމި ޔިތުންނަށް

ްވާހަކަް ްދަްއކާ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮްތ ްުކލުނެއް ްޤައުމަށް ްިދވެހި ްއޮތިްއޔާ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ބޭފުޅުންގެ

ގެްރިޔާސީްއިްނތިޚާބުގައިްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވޯޓުދެްއވާށޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޑއައްަސވާށޭ.ްއަުޑއައްަސަވިއގެންްމިްފަހަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަަކެއއް ްދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަޅޭއްލެިވޔަސް ްބަޔަކު ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑު

ްައޅުަގނޑުމެންް ްނުކުރާނެ. ްހަލާެކއް ްއެްއޗެްއސެއް ްމިތާނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެއްލުންދީގެންްްދައްކާނަން. ްތަނަށް މި

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްކަމެއްތޯ. ްދެރަ ްކިހާ ްރައީސް،ްމިއީ އަޅުަގނޑުމެން؛ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްަބއްލަާވ!ްޢިްއޒަތްެތރި

ނޑުމެްނނަށްްހަޖަމުކުރެވޭނެްކޮންމެްވާހަކައެއްްެދއްކިަޔސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްފަތުރުވެިރކަްން ހަޖަމުކުރެވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްކޮޓުކުރުމަށްްޮގަވއިލާްޤާނޫނު...ބޮޑި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަންބޯޑުް ްތި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ސަލަެއއްްހުށަހެޅުއްވުމަްށްބަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށްްއަދިވެްސްއެއްފަހަރުްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނިޒާމީްމައް

ްޓަކައިްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޒާ

ްމައްސަަލއެއްް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްުޓވަިއލާ ްނޫންތޯ. ްހުއްަޓއިލެްއވީމަ ްަރއީސް، ގަިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ؛ްައޑެއްީނވޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޑެއްީނވޭްވާހަަކްހުއްޓުވާލަބަލަ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްހުށަހެޅުއްވުމަްށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްމަޑުކޮށްލަދެއްވާ. ްއިހަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދާ ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްކައިްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ޓަ

ް

ް)ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްކުރިައށްްގެންދެވުން(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްދިވެހިާރއް ްމި ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ! ްވެްސ،ްއާދެ! ްރައްޔިަތކަށް ްކޮންމެ ޖޭެގ

ް ްތިބި 3ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްައވަގުރާަނ41ްްލަްއކަ ްރޯމާދުވާލު ްމަިޖލީހުގައި ްމި ްއެނގޭނެ ްަރްއޔިތުންނަށް ްގިނަ ހާހަށްވުރެ

ްއެއްޗެްއސެްއް ްހުރިހާ ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމުޅި ްަވއްކަންކޮްށ، ްބޮޑެތިސިްނގާ ްކޮށް، ްޢަމަލެއް ްއެތައް ްހަޑިހުތުރު ގޮަވއި

ނ ްޑާލީްކާުކކަން.ްމިހާރުްވާހަކަދައްަކވަމުންްގެންދަވާްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުކަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ފު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންކަމުން،ް ްނޫން. ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެނިގއްޖެ. ްެއއްެޗއް ްިވދާޅުވާންއުޭޅ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްގެްނގޮސްްވާހަކަދަްއކަން ްކުިރއަށް ްވާހަކަކޮުޅ ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްުފރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ނޑު ުޅގަ

ްނިންމާލުމަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ބިލުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހަށްްްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްފަތުރުވެިރކަންްބޮިއކޮޓުކުރުންްމަނާކުރުމުގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްނޫން. ްޭދކަށް ްގެއްލުމެއް ްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްއުޅެނީ ްމި ހުށަހަޅައިގެން

ްއަށްް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިނގޭތޯ.ްމިލަންދޫ ްނޫން ްދޭކަށް ްގެއްލުމެއް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ މެންބަރު

ްމިް ްަޙއްޤުަގ. ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެހި ްއުޅެނީ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްވެސް ްޭދކަށް ގެއްލުމެއް

ްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑް ްހަދަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތްތަކެއް ްމަންފާލިބޭނެ ްލާބަޔާއި ްޤައުމަށް ްޓަަކއި.ްމި ްފައިދާއަކަށް ޤައުމަށް

ްޅުަގނޑާްދޭތެރޭްހުރަސްއެުޅމަކީްމިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްަމނާކުރާްކަމެއް....ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްރައީާސިއްއަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަްތްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްއެއްަޗކީްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެ

ްޢިއްޒަތް ްހުރިހާ ްގެންދިއުމަށް ނޑުމެންނަށްްކުރިއަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނނޫނިއްޔާ ްފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. ްވެސް ްމެންބަރުން ތެރި
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ްބިލެއްެގް ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްމަސައްކަތެއް ްބިލުގެ ްމި ްައދި ްމަސައްކަތްތަކެއް، ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަނެއްކާވެސް ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުރިައކަްށ ްވެސް ްދެކޭގޮުތގަިއްްމަސައްކަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްގެންގޮްސް ްކުިރއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްއެހެންކަމުން، ްގެްނދެވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްނިންމާލުމުގެްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްިޢއް ްޝުކުިރއްޔާ ްޤައުމުގެްއާދެ! ްމި ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ޒަްތތެރި

ްއިނގޭތޯ.ް ްނޫން ްކަމެއް ްކޮްށގެންާވނެ ްބަަޔކު ްެއްއވެސް ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރުަމކީ ްހަލާުކކޮށްލަން ްާދއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ްސްްމިްޤައުމަކަށްްރަނގަުޅްގޮތްތަކެއްްނުހޯދޭނެ...އެކަންްއެްާދއިރާްހަލާކުކޮށްލަިއގެންްކޮންމެްބަޔަކުްވެރިކަމަށްްއަޔަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުްއވުމަށްް ްަމއްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ްވާހަ ްމެންބަރު؛ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޑުކޮށްލަދެްއވާ! ްޢަބްދުއްަރޙީމު، ްގެންަދާވްފުރުޞަތުއަރުވަން. ކަފުޅުދައްަކވަމުން

ްމަްއޗަްނގޮޅީް ްޓަަކއި ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްމައްސަަލއެްއ ްިނޒާމީ ްމިހާރު ްއެދެން. ްމަޑުކޮްށލަދެއްވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމައްޗަންޮގޅީ

ްނަސޭހަތްލައިދިނުމުގެް ްެވްސްހަމަ ްގަިއގައި ްދަރިން ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަމެއް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް،ކުަރްއވާފައިވާްބޮޑުްބަާޣވާތެއްްކޮށްފައިރޯމާދުވާލުްދީނުގައިްޙަރާމް؛ްސިންގާްެއހެންވީމާ،ްބޮޑު ގޮތުންްޖަހަންްވެސްްޖެހޭ.

ް ްއަހުލުވެރިން ްބަޣާބާތުގެ ްކުރަމުންއެ ްވޯޓުދާަކންތައްތައް ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ވެސްްްއިރުަގިއ

 ...އެްހުރިހާްކަމެއްްކުރަމުންދާތީވެ،ްފޭރިގަނެފައި

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ްމައްސަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްއިށީނދެޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްނިޒާމާލައެއް ްދަންނަވަން. ބެހޭްްވަޑަިއގަތުމަްށ

ް ްފުރުޞަތުމައްސަލަެއއް ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްވާހަކަކޮޅުްއަުރވާފައިްނޫން. ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްާވ ނިންމާލުމަށް

ްްށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ!އަރުވަނީ.ްއިފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްމުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީފޮނަދޫް

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދުވާލުްރޯމާޝުކުރިއްޔާ ްޤާއުމުގައި ްވައްކަންމި ްމީހުން ްކޯޓުންްސުއޮތީްްއެކުރި .ްނިންމާފަޕްރީމް

ްބޭްއވ2113ްިސެޕްޓެމްބަރ7ްް ްޤައުމުގައި ްމި ްދުވަހު ްަވއްަކންްވަނަ ްއިންތިޚާބުަގއި ްވަރަްށްރިޔާސީ ްކޮންބައެްއކަން ކުރީ

ްޖެހޭްނޫންތޯްދައްކަން.ްްވާހަަކްއެބަްމިރައީސް.ްއޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްްގެންްއެބަނސާފުކޮށްްއެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދުްރަޝީދަށްްރުްމުޙައްމެންބަޢިއްޒަތްތެރިްެދކުނުްދާއިރާގެްްމައްޗަންގޮޅީޓަކައިްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުށަހެޅުމަށް

ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމައްސަަލއެްއ ްއެހެން ްނޫން ްމައްސަަލ ްހުށަހެޅުއްިވ ްްކުރިން ްފުރުޞަތުއަުރވާނީ.ްވަންޏާ ނޑު ައޅުގަ

ްޞަތެއްްނާރުވާނަން.ްފުރުްނޫންކަމަށްވަންޏާްއަުޅަގނޑުއެހެން

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:އްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަްއްޗަންޮގޅީމަ

ނޑިޔާުރޭގގައިްމީހުންްތިބިްތަންްގިޔާްލަިއގެންރޯމާދުވާލުްހުދުްޖަނ ް...ފަ

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމައްސަލައެްނިޒާމާ ްނޫން.ބެހޭ ްމައްސަލައެްްނިޒާމާްްއ ްނޫން.ބެހޭ ްއިށީންއް ްވަޑަިއގަންނަވާ!ދެއެހެންަކމުން

ް.ްމަށްގެްނގޮސްްނިންމާލުޅުްކުރިއަށްްވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެންަދވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ް ްބަޔަކު ްޮކންމެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްްްކުިރއަށްޝުކުރިއްާޔ

ްނތާ ްވަަޑއިެގންނެވިގައި ްސްްވިޔަްމަށްކަްވެިރކަމަށް ،ް ްކަމަށްޕާޓީޮކންމެ ްވަޑަިއގެންެނވި ކޮންމެްް،ސްްވިޔަްއަކުން

ް ްކެންޑިޑޭަޓކަށް ްވިޔަްްލިބިަވޑަިއގެންނެވިވެިރކަން ްކަމަށް ްއެބަްާދއިރާްފަތުރުވެރިކަމުގެސް ްއިސްކަމެްއްދޭން ޖެހޭ.ްްއަށް
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ްދާ ްތަަރއްީޤކޮށްއެ ްއިތުރަށް ްއެބަފުޅާް،އިރާ ްއެްކުރަން ްކަަމކުޖެހޭ. ްހުއްުޓވަިއގެން ްހުއްުޓވަންްނުދާނެކަން ްއެކަން .

ްގޮަވއި ްބަަޔކަށް ްއަންނަންލާ ްޤައުމުެގްވެރިކަމަށް ްފުރުޞަތުްމިްމި ްރައްޔިތުން ހެޔޮނުވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްްދޭަކށްޤަުއމުގެ

އަކީްއަުޅަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްޢިއްޒަތްތެރިްްރާއްޭޖގެްފަތުރުވެރިކަމުގެްދާއިރާރައީސް.ްދިވެހި

ް..އެއީްމިްޤައުމަށް.ްރައީސް،

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްރަޝީދަށްްނިޒާމާ ޔާޟު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ނޑައެިޅގެންްރައީސް.ޢިއްޒަތްތެރި ްކަ ްހަމަ ްއެނގޭނެްމިތާްމިހާރު ްއެންމެންނަށް ްތިބި ްމިތާ ްމީހުންނާއި ްބަލާ ް،ޓީ.ވީ

ްވާހަކަފު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދާއިރާްޅުދަްއަކަވމުންފޮނަދޫ ްޮތއްޫޑ ްއިންނެވި ްކުރިމަތީަގއި ގެްދާއިރުގަިއ

ބަހައްަޓއިގެންްއެންމެންނަށްްފެންނަްގޮތަށްްްަކވަމުންްގެންދާްމެންބަރުެގްނަންބޯޑުްނަގައިްަދއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަ

ްކުރާ ްއިުރގައެކަން ްވަރަށްއި ްމިއީ ްނުހުއްޓުވާތީވެ، ްމިކަން ްރިޔާސަތުން ްމަްވެސް ްމީބޮޑު ްމިހާރުންްްއސަލައެއް ްމިއީ .

ވެސްްެއއީ.ްެއކަހަލަްމީހުންްްޒިމަކީޢަލީްޢާްތިހިރަކުރަންޖެހޭްމީހެއްްޖެހޭްމީހެއް.ްގެންގޮސްްހަްއޔަރުމިހާރަށްްވަކިކުރަން

ް...ްތަނަލަށްްލައިގެންްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް.ްޒިމުޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާވޭރުްދާއިރާގެްހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްމެދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްސަތުންްމިކަންްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.ދަނީ.ްރިޔާްއެްއޗެއްްބުނާްމީހާްގޯްސވާްހިސާބަށްްމި

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދައްކަމުން ްމެންބަރުމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުަމށްްކޮޅުާވހަކަްގެގެންާދ ްދާއިާރގެްްޓަކައިްކުިރއަށް ފޮނަދޫ

ްއަރުވަން.ްއަށްްފުރުޞަތުهللاްންބަރުްޢަބްދުރަޙީމުްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްޢިްއޒަ ްމިޝުކުރިއްާޔ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަކުރާުރކޮްށ ްހަމަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްވާހަކަްތްތެރި ްިދވެހިރާއްޖޭެގްްދަންނަވާ އަކީ

ްތަަރްއޤީފަ ްާދއިރާ ްވަކިްތުރުވެރިކަމުގެ ްެއއީ ްހަލާކުކޮށްލުމަށްްކުރުމަކީ ްާދއިރާ ަޓކަިއްްބަެއއްެގްޒިންމާއަކަްށްނަހަދާށޭ.ްއެ

ނުޑްހަމަްއިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތް މަސައްކަތްްކުރާްބަަޔކުްްމިދަންަނވަނީ.ްްވާހަކަްމިްީކަގއޭްމިއެްނުކުރާށޭ.ްއަުޅގަ

ްދިވެހި ްމިރާއްޖޭގެ ްނުކުރާނޭ. ްފަިއދާއެއް ްޤައުމަކަށް ްމި ްައިއސްގެނެއް ްމަންފާއެއްްވެރިކަމަށް ނުކުރާނޭ.ްްޤައުމަކަށް

ްރައީސް. ްކެރިގެންްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްމިް،އަުޅަގނޑު ނަޑއެޅިގެން ްްކަ ްފަތުުރވެރިކަމުެގްދަންނަވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ް...ްދާއިރާ

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްހުއްޓާލުމަށްްދަންނަވަން.ްދެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެ ްގެންދާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަަކކޮޅު ންބަރުންނަްށްވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުރާވނީ. ްފުރުޞަތެއް ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރިްވާހަކަދަްއކަްންއަރުވާީނ ވާ

ްދަތި ްދަންނަވަްނުވާމެންބަރަށް ްބެހެއްޓުމަށް ްޢަމަލުތައް ްޖަލްސާްގޮތަށް ްމިއަދުގެ ްޖެހޭނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނީ ން.

ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްނިންމާލަން. ްްމިހާހިސާބުން ްފުރުޞަކުއަރުވަނީ ްވާހަކަެދއްކުމަށް އަުރވާފަިއާވްތުރިން

ްިޢއް ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ްމެންބަރު ްޢަބްދުްޒަތްތެިރ ްގެންދިއުމަށްްކުهللا ްމެންބަރަށްްިރއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިފައި ްކުރިަމތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްއަރުވަނީ ްމައުއޮތް ތެރޭަގއިްްގެޢުޟޫބިލުގެ

ްނިންމާލުމަށްް ްގެްނގޮްސ ްކުރިއަށް ްއެެހންކަމުންްވާހަކަކޮޅު ްޓަކައި. ްމައު، ްބޭރުވާޟޫޢިމި ްނަމަްކަމަށްްން ް،ވަނީ

ްމެންބަރަށްޢިއްޒަތް ްއަޅުގަްްތެރި ްވެްސ ްޖެހޭނީ ްނޑު ްގެންަދވާ ްުކރިއަށް ްއެހެންކަމުން ްއަތުލަން. ޢިއްޒަތްތެިރްފުރުޞަތު

ް.ްއޮތްްމިނިޓުކޮޅުބާކީްމެންބަރުް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްމައު ްމި ްރައީސް. ނޑުޢުޟޫޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްް.ވާހަކަދަްއކަނީްމިްަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭެގްއަުޅގަ

އެީއކީްރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫނޭ.ްނުދަްއކާށޭ.ްބޭފުޅަކުްވާހަކަކަށްްއެްއެވސްްގޮތަްއަށްްގެއްލުންްލިބޭްފަތުރުވެރިކަމުގެްދާއިރާ

ްއެބަ ްމަނާކުރަން ްްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޖެހޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްބޮޑަށް ްއެއަށްވުރެ ބިލަށްްްެދން
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ްްދަްއކާނީ؟ވާހަކަ ނޑު ްމީަގއިްމިްއަުޅގަ ްަދއްާކއިރު ްްވާހަކަ ްއަކުރުން ްދަްއކަންހުރި ްވާހަކަ ްޫނން ޖެހޭނީކީ.ްައކުރަކަށް

ް ްދެްނނެވިން ްކުރިްނވެސް ްމިއަޅޫަގނުޑ ްގޮުތގަިއ ްޤަޫބކުކުާރ ްްައޅުަގނޑު ްއެހެންްބިލަށް ްގުޭޅ ްމިއާ ވާހަަކދައްކާއިުރ

ްހުރިްވާހަކަތައް ްމިްކަން.އެބަ ނޑު ްފަތުރުްައޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްާދއިރާ ްިދވެހިރާއްވެރިކަމުގެ ްއިއަކީ ްޤްތިޞާދުަގއިޖޭގެ

ްހިްވަރަށް ްދާއިްއސާބޮުޑްބަެއއް ްއެ ްރަްއޔިތަކަށްްްރާްކުާރްދާއިރާެއކޭ. ްކޮންމެ ްއެީއްދިވެހި ްެގއްލުމަކީ ްކޮންމެ އަްށްލިބޭ

ްއެ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވެ ްގެއްލުމެކޭ. ްމިްލިބޭ ްއެްވާހަކަ ްއާދެ! ްވަްދާއިރާްދައްކަނީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގިަންއަީކ ރަށް

ްއެ ްވަޒީފާްޒުވާނުން ްދާއިރާާދއިރާެއއްަގިއ ްގެންދާ ްްއަާދކުރަމުން ްދާއެކޭ. ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއެ ްސަބަބުން އިާރގެ

ގެއްލުމެްއަގއިްހަމަްައށްްލިބޭްްާދއިރާްއެވަރަށްްބޮޑުްއާްމދަނީއެއްްލިބެއޭ.ްމަންފާްލިބޭ،ްްށްޮބޑަްވަރަށްްރައްޔިތުންނަށް

ް...ރައްޔިތަކުްއެބަްހިއްސާކުރެއޭްްދިވެހިކޮންމެް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގސްތެހިސާމިހާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިބުން ްނުކުރަން ްުކރިއަށްއް ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ ްއެހެންކަމުންްއަުދެގ ގެންދާކަށް.

ވަރަށްުވެރްްދެވޭގެންލާނީ.ްއެއީްއަޅުަގނޑަށްްުކރިއަށްްހިސާބުންްނިންމައިްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްމިމިއަުދގެްއަޅުަގނޑުް

ްއެހެންް ްހުންނަނީ ްޢަމަލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެގޮތަކަށް. ްދެން ްއޮންނާނީްންކަމުން ްޖަލްސާއެއް
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