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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ިލބިފައިނުވާތީ ަގާވއިދުަގއި ާވ  9:99މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި 

މިނެޓު ބެލިއިރު ވެސް ކޯރަމް ލިބިފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ،  5ގޮތުގެ މަތިން ރަނގަބީލުޖަހައި ަގވާއިުދގަިއވާ 

ނުޑގަސްުތކުރަނީ ޖަލްސާ ައލުން ފެށޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާ   5::9ވެްސ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

ނޑު މަަސއްކަްތކުރާނަން.  9::9ގައި ރަނގަބީލުޖަހައި  5::9ގައި ރަނގަބީލުޖެހުމަށް.   5ގައި ޖަލްސާ ފެށުމަށް އަުޅގަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

  ދުޢާ .1

 

  :އްެކވުންވާހަކަދެ  ރިޔާސަތުން

 10 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .:

 

 15 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 21ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އި  .:

 

 20  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2013/2/9/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -1.:

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން.4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 :އާ ދެމެދު 19::1އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު  9:49އިްއޔެ. ހެނދުނު  ަގއި، އެއީ:91:ޖޫން  4: -4.1

 ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން މަޖިލީހުގައި ހިނގާފަިއވޭ. 

ަގިއ  19:99އި. ގަ  :ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ 9::9މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީަތއް.  -:.4

 30ކޮމިޓީ ، ވަރުބަލާ ކޮމިޓީލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންއޫަގއި ސަރުާކރުގެ މަސް 11:15އި. ގަ :ޓަިރ ކޮމިޓީ ކޮ، ގަާވއިދު ކޮމިޓީ

ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ  14:99ަގއި. :ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ، ަގއި ަގއުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 11:15ަގއި. 1ކޮޓަރި 

 ގައި. :ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ޓިޝަން ކޮމިޓީަގއި ޕެ 14:99އި. ގަ 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާ

 

 . ސުވާލު 5
 35 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުސވާލު. ިމ އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަަދކު  5ވާުލ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެްނޑާ ައއިޓަމު . ސު 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 މަސައްކަތެއް ނެތް.

 

 40 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަަހޅާ ކަންކަން. މި ައއިޓަުމގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަކު ކަމެއް މަޖި -6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

  ނެތް. 

 45 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަކު މަސަްއކަތެއް  ށްމަޖިލީހަ  -7ޑާ އަިއޓަމު އެޖެން

 50 ނެތް.

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 55ޙުކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެފަދަ ކުެށްއ ތަޢާރަފުކުރެވިފައި އޮތް ބިެލއްެގ ކުށެއް ިއޞްލާ ކުރިން -8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިޞްލާޙުކުރާކަށް މިއަަދކު ެވސް ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 60 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  -9.1ތިދާޢީ ބަހުސް. އިބް -9އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރި ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  919/7:ނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫ

ގައި ބޭްއވުުނ  :91:ޖޫން  17ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ 

ޅުއްވައިެދްއވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ 6މިއަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ 

 65 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހި

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙަކީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެންދިަޔ، އެންމެ ފަހުން 

ނިޑއަކަށް ކަުއންސިލަރުން އަޅުަގނޑުމެްނ   70ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިުލ އިންތިޚާބުގައި ެއއް ހާސް އެތައް ގޮ

އަންހެން ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި އިންތިޚާުބގައި ކާމިޔާުބކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންކަމުން  58ުރގަިއ އިންތިޚާބުކޮށްގެން ދިަޔއި

ނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފަިއވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ތަރައްޤީ އަށް މަަސއްކަްތކުުރމަށް އެކި އެއްބަްސވުންތަްއ އޮވޭ އަންހެނުންގެ ަދއުރު ފުޅާކުރުމަށާ، އަންހެނުންގެ 

އެއްބަްސެވވިފަ. އެހެންވީާމ، އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނ މި ޤާނޫނު އުފައްދަިއގެްނ ދިޔައިުރގައި ވަރަށް ގިނަ 

 75ޅުން ވެސް މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްފި ނަމަ، އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަްށ އަންހެން ބޭފު

އިންތިޚާބުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލައިލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 

ނޑު އެއް ަމގުސަދަީކ  ދިޔައީ އެގޮތަްށ އެކަްނ ނުިވކަން. އެހެންވީާމ، މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ މައިގަ

ސިޔާސީ ާދއިރާަގއި ފުާޅކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުަގއި ކޮންމެ ަކއުންސިެލއްަގިއ  މިހާރަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ޯރލު

ނޑު މިހާރު މި  ވެސް މަދުެވގެން ެއއް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މަސައްކަްތކުރެޭވނެ ގޮތް ެއކަށައަަޅއިދިޔުން. ެއގޮތުން އަުޅގަ
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 80މިސާލަކަށް ތިބޭ ރަށެއްަގއި އިންތިޚާބަށް ދެން  ކައުންސިލަރުން 5ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުަގިއ އޮތް ގޮތުން ނަމަ 

ނޑި އަކީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ަރއީސަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ޮގނޑި އެއް.  4ހުޅުވިގެންދާނީ  ޮގނޑި. އަނެއް ގޮ

ބަކުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަަކކީ ެވްސ ހަމަ އެނގިލަްއވާނެ ފަދައިްނ އެ ރަށެްއގެ އަންހެނުންގެ ެމދުގައި ޭބއްޭވ އިންތިޚާ

އެކުެލވިގެންދާ ކޮމިޓީތަެކއް. ެއހެންކަމުން ހަމަ އިންތިޚާބުވެފައި އިން ބޭފުޅަކަށް އެ ޮގނިޑ އަޅުަގނޑުމެން ރިާޒވް މި 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން  5:ކުރަނީ ވެސް. ެއގޮތުން މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙުަގއި މި އޮްނނަނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ޖުމްލަ ައދަދުގެ ތެރޭން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިަލކަްށ މެ ނޑި  1ންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަން ކަ  85ގޮ

ނޑި ައކީ އެ ރަުށެގ  އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާނުލައި ރިޒާްވކޮށްފައި ބާްއވާންވާނެ ެއވެ. މިގޮތުން ރިޒާވް ކުރެޭވ ގޮ

ނޑި އެކޭ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ ރަީއސަށް ރިާޒވް ކުެރވިފަިއވާ ގޮ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން އަންހެނުން ކޮމިޓީތަކުގެ ިއންތިޚާބު ބޭއްިވގެންދިޔައިރު ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ އެދެޭވ 

ގޮތަކަށް ނޫން ކަންތައްަތްއ ވެގެންދިަޔއީ. އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް 

 90ެދއްވާ. ެއއީ ޤާނޫނެއްަގއި ެއގޮތަށް ަކނޑަެއޅިފައިނުވާތީ ކަމަށް ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމެއް ނުކޮށް

ވިދާޅުީވ. އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އެލަވަންެސއް، އުޖޫރަ އެްއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ނަޑއެޅިފަ ެއއް ނެތް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ ގެންދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ކަ

ކޮމިޓީތަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިމަނުލައްވާ ތަން. އަދި ަބއެއް ރަށްރަުށގެ ކޮމިޓީތައް ޮހވިގެންދިަޔއިރު އަދަދު ވެްސ 

ނޑުމެްނނަށް ކު ރީގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ހަމަނުވެގެން ދިޔަ ތަން. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަ

 95ބަލައިލާއިުރގައި ރަށްރަުށގަިއ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަަކކީ ވަަރށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިެވ، ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ރަުށގެ 

ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި ކުަރއްާވފައިވާ ަބއެއް. އެގޮތުން ްޕރީސްކޫލުތައް ހިންގުމާ، ޤުުރއާނު ކްލާސްތައް ހިްނގުމާ، 

މަ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަެތއްަގއި ބަިއވެރިެވގެްނ ވަރަށް ހީވާގިކަމާ އެީކގަިއ އަދިވެސް ހަ

ނޑުމެންނަށް ފެުނނު ކޮމިޓީތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

ންޯތޭއ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް ުކރިމަތިލާނެ ބަޔަކު މި ފަހަރު ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ، ވިސްާނލަން އެބަ ޖެހޭ ކީއްވެގެ

ނޑުމެންނަްށ   100ނުލިބުނީ. އެއީ އެ ސުވާލުެގ ޖަވާބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޮކމިޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން އަުޅގަ

ގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ، ދެވިފައިނުާވކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 

ނޑި ެއއް ފުރުްއވާނެ ބޭފުޅެއް ކަުމގައި ވަންޏާ ެއ  އެ ރަށެްއގެ ަކއުންސިލުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ގޮ

ނޑަށް ޤަބުލުކުރެވޭ.  ބޭފުޅުންނަށް މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަްނ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ތުރުން އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީގެ ރައީސް މިހާރު މި ހޮވަނީ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ވޯޓަކުން. އޭެގއި

 105އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި މި ަވނީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ަރީއސަކީ އެީއ އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީ އުފެއްދުމަށް ަޓކަިއ ބާްއވާ 

ބޭފުެޅއް ކަމަށް. މިހެން ހުށަހަޅަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ އެހެންނޫނީ މި ާވ  އިންތިޚާބުން އެންމެ ގިނަ ޯވޓު ހޯއްދަވާ



5 

 

ގޮތަކީ، ެއ ބޭފުޅާ ައކީ އެީއ ރަށު ކައުްނސިލުަގއި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަްށ ާވއިރު އިރުއިުރކޮޅާ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓެގ 

އެ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ދުރުކުރާ ކަމަްށ  ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްަތކެްއގެ ސަބަބުން ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓުތައް ނަަގއިގެން

ވަންޏާ ކައުންސިުލގަިއ އިންަނ މެންބަރު އަބަދުއަބަދު ބަދަލުވޭވޭ ހުންނާނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އެންމެ 

 110ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ބޭފުޅަކީ ރަީއސް ކަމަށް، އަދި ދެވަނަ އަްށ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ބޭފުޅަކީ ނައިބު ރައީސް ކަމަްށ 

ނޑު ައއި.ޕީ.ޫޔއާ ވެސް އަދި ޔޫ.އެްނއާ ވެސް މަޝްވަާރކުެރވިގެން އެ ކުަލވައިލާފައި މި ވަނީ. މި އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މިދިޔަ ފަހަރު  ލެވިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަަމށް ވެސް އަުޅގަ

ބުތައް ބޭއްިވގެންދިޔައީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން. އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ިއންތިޚާ

މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ުއސޫލު ކަމަށް ނުދެކޭތީ، އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙުކޮށްަފއި މި ވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް 

 115ހެނުންގެ މެދުގަިއ ބާއްވާ އިންތިޚާބަކުންނޭ. ިމ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ރަށުގެ އަން

އިންތިޚާބު ބާއްބާނީ ރަށު ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބާ އެުކެއކީަގއޭ. އަދި މި އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރޭވޭ ގޮުތގައި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް އިލެ ކްޝަންްސ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ަފރާތުންނޭ. އޭރުން އަޅުގަ

ކޮމިޝަނަކުން ވެސް ނުދާނެ. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަކާ އެކުެއކީަގއި ހަމަ އެއް ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓު ލެވޭ 

ގޮތަށް ެއއް އުސޫެލއްެގ މަތިން މިކަން ކުިރއަށް ގެންިދޔައިމަ. ދެން ސިޓީ ަކއުންސިލުެގ ޮގނޑި އަށް ބަލައިާލއިރުަގިއ 

 120ތަަކކީ ވަކި ދާއިރާތަަކކުްނ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެއް ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެން ފުރުްއވާ ވެސް ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ޮގނޑި

ނިޑ އެއް ސިޓީ ކައުންސިަލކަްށ  ނޑިަތކެއް ކަމަށް ވާީތ، ރަށް ރަށުގެ ަކއުންސިލަށް ޑިާޒވްކުެރވޭ ގޮތަށް ވަކި ގޮ ގޮ

މިޓީގެ ަރއީސް ިއތުރުކުރަން އޮތް ގޮތަކީ ސިީޓ ރިޒާެވއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންަކމުން ސިޓީ ކައުންސިުލގެ އަްނހެނުންގެ ކޮ

ކައުންސިލު އެކުެލިވގެންވާނީ އެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިންިތޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުްނ 

ތަރައްޤީ އަށް  އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކާ، އެ ސިޓީއަކަށް މި ޤާނޫނުަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާުބކުރާ އަންހެނުންގެ

 125މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓގެ ަރއީސް ހިމަނައިގެން ެއކުލެޭވނެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީ ކައުންސިލުަގއި ވެސް ހަމަ އެއް އަންހެން ބޭފުޅަކު މަދުވެގެން އިންނަވާނެކަން ހަމަ 

ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ އެލަވަންްސގެ މަްއސަލަ އަކީ ވެސް މިއީ ހަމަ ކަށަވަރުކުެރިވގެންދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު 

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް އުފެިދގެންދިޔައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ުނކުމެގެންދިޔަ މައްސަލަ ެއއް. އެހެންކަމުން ހަމަ އަޅުަގނޑު 

ތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތަކަްށ އިތުރު އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީ އަށް މަސަްއކަ

ނޑައަޅަްނވާނޭ. އަދި މިގޮތުން ދެވޭ   130ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސެއް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

ަބއްދަލުވުމަށޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ މި ތާ މި އޮތް ސަބަބަކީ ލޯކަްލ  4އެލަވަންެސއް ދޭންވާނީ ގިނަެވގެން މަހަކު 

ނޑަައޅާނީ ރައޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ކައުންސި ނޑަައޅައި، އެ ދޭނެ އުސޫލެއް ކަ ލުތަުކގެ މުސާރަތައް ވެސް ކަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުތަކާ އެކީ ެއއް ނޫން އެންމެ  ވާތީވެ. ދެން އަުޅގަ
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ބޭްއވިފަިއ ވަނީ. ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަުށގައި އަދިެވސް އަންހެނުންެގ ފަހުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް 

ނޑުެމންނަށް އެބަ މަޖްބޫރުވޭ ހުރިހާ  ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ  135ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭްއވޭކަން އަުޅގަ

ލު އިންތިާޚބުގައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީެގ އިންތިޚާބުތަކެއް އެުކއެީކގައި ބާއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިއަްށ ލޯކަލް ކައުންސި

އިންތިޚާބު ވެސް ެއއާެއީކގައި ބޭއްިވގެންދާން. އެހެންވީމާ، ެއކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ޓަަކިއ މިހާރު އޮތް އަންހެނުންގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަިއލާފައި މި ާވ އި ޞްލާަޙކީ ިމ ކޮމިޓީތައް އެ ުދވަހާ ހަމައަށް އެބަ ުއވެންޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތުން އަުޅގަ

ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއްއގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއި ވީނަަމވެސް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ތިބި 

 140ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ 

ވުނީއޭ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ލޯކަލް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އު 

ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބާ އެުކއެީކގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް 

ނޑުމެން ަޢމަލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ މި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަުކގެ ިއންތިޚާބުތައް ބާއްވަްނވާނޭ. ިމނޫން ގޮތަ ކަށް ައޅު

ވާ ގޮތަކީ އެކި ރަށްރަށުގެ ިއންތިޚާބުތައް އެކި ަވގުތުަވގުުތ ބާއްވަންޖެހެނީ. އޭރުން އެީއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ދެން މި އިްޞލާޙުތަކާ އެީކގައި  145އަދި އިތުުރ  ވެސް މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ވާނެ. ެއއީ ވަރަށް ގިަނ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއްގެ މަތިން. އެއީ މިހާުރ 

ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އޮންނަ ޝަރުތުތަކަށް ކޮްނމެވެސް ވަެރްއގެ ބަދަލެއް ެގންނަން. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ށް ހޮާވ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުތު. ރައްޔިތުންގެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ަވޒީރުންގެ މަޖީލީހުެގ މެންބަރުންނާ، ސިޔާީސ އެހެނިހެން ވެސް މަޤާމުތަުކގަިއ ތިއްަބވާ 

 150އަޅައިބަާލއިރު ހަނި ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއގައި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާ

މާނަކުރެވޭ ޝަރުތުތަކެއް ކަަމށް ދެކޭތީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުން މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ ކުށްތައް 

ފީުޛކޮށް ކޮށްފައިާވ ބޭފުޅުންނަށް ދުވަަހކު ެވސް ކުރިމަތިނުލެޭވ ގޮތަްށ އޮތްއޮތުްނ، ައޅުަގނޑުމެން ކުށެްއގެ ޙުކުމް ތަން

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ނިންމާލުމުގެ  5ނިމޭތާ  އަހަރު ފަހުން ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ ކުީރަގއި ވެސް އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީ އަށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ  ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިބިގެންދެއޭ. ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރިހާ ޕާޓީ  155ތަކުގެ ެއއްބާރުލުން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން ބޭނުން ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާތަނަށް ވެސް ިމ  އެހެންވީމާ، އަޅު

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާފަިއވާ އެހީތެރިކަމަށް. އަދި މި ފަހަރު ވެ ސް އަޅުގަ

އަށް ކުރެވޭ ކަންަތއްތަުކގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުންދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަ. ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ގަިޑއިރު މި އޮތީ  :ޝުކުރިއްާޔ. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް  ކަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ރަޝީދު.

 165 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެންނަކަށް ފުރިހަމައެއްނުވޭ. އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢި  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނެއް ހެދުމަކުްނ އަދި އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ޮރޒައިނާ ކަހަލަ އަންހެން ކަނަބލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަމުގައި ވިޔަސް ހޭލުންތެރިކަން  ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފަިއވާ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ުއއްމީދުުކރަނީ މިއަންނަ ދައުރުަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ަގއިމުވެސް   170ވަނީ ވަރަްށ މަދު ކުދިންކޮަޅަކށް ވާތީ އަުޅގަ

އަންހެން ކަނބަލުން ވެްސ ، މެޖޯރިޓީ އަންހެން ކަނބަލުން ނަގާނެ. މައްސަލަ ައކީ ެކމްޕޭންކުރަމުން ދާއިރުގައި

ކެމްޕޭނުކުރަމުން ދާއިރުގައި ުފލުހުންގެ؛ ބަޣާވާތްކޮށްފައި ތިޭބ ފުލުހުން މި ދަނީ އަހަރެމެންގެ އިމާރާތްތަާކއި ކުށްޔަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތައް ަތޅައި، ުކކުޅުބިސް ތަޅަިއ، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ގޯނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނާޒުކު 

ުކަގއި ހިފައި، ެފންޖަހައި، އެތައް ަސކަރާތެްއ މި ގަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ގުނަވަންތަ

 175ކުރިމަތިލާން ވެސް ދަތިވާނެ. މިކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މި ބަޣާވާތުގައި އިްސކޮށް އުޅުްއވާ ބާޣީ ރިޔާޒު، ޣައިުރ 

ށާ، އެިކއެިކ އިމާރާތްތަކަްށ އަދި އެންމެހަިއ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މުސާރަނަަގިއގެން އަންހެނުންެގ ަގޔަ

އަނިޔާކުރަމުންދާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ކުށްވެިރކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތްަވރެއް ލިބޭނީ ބަޣާވާތްކޮށްަފއި 

ށްގެން. އޭނަ ކުަޑގޮިޅ ރިޔާޒު ނުވަތަ ތިމަރަފުށީ ރިޔާޒު، އޭނާ އެ ތަނުން ބޭރުކޮهللا ހުރި ތެޔޮ ރިޔާޒު ނުވަތަ ޢަބްދު

އަށް ލަިއގެން އެ ކަންަތއް ކުރެވެން އޮންނަނީ. ރަނގަުޅ ބިލުތަކެއް ހުށަހެޅިކަުމގަިއ ވިޔަްސ އަމާންކަމެްއ ނެތޭ. 

 180ގެ ފަހުން މި ކުރަނީ އަިނޔާ. މި އަިނޔާެގ ައޑީަގއި 7ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އެތަްއ ބައިވަރު މީހުންނަށް ފެބުރުއަީރ 

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު ލައިގެން ނުތިބެ، އަދި އަމިއްލަ ހެދުމެއް ަލިއެގން ތިބެގެން ވެސް ަބިއވަރު  ހިތްވަރުދިނުމަށް

ކުދިންތަކަކަށް ޑްަރގާ އޭތިީމތި ދީގެން، އޮްއގަލާ އޭތި މީތި ދީގެން، ހިތްވަރުދީގެްނ މި އުޅެނީ. ދަންނަވަންތޯ 

ުކ ހުރެއޭ ފާރަވެރިެއްއގެ ގޮުތގަ. ފުލުހުންގެ މީހަކު ހުރެއޭ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަުކގައި ުކލަލާއިރުަގއި ސިފައިްނގެ މީހަ

ފާރަވެރިއަކަށް. ަސއިކަލް މަތީގައި އޭނަ އިނދެއޭ. ފޮޓޯ އެްއ ނަގާ ތަން ފެނުނީމަ، އޭ ކޮންވަޑާމެއްހޭ ތި ނަގަނީ، ތި 

 185ހިތްވަރުދެނީ މި  ނަގަނީ. ބަންގާޅު މީހަކު ލައްވާ ކުލަަލއްވަނީ. ފުލުހުންެގ މީހާ، ކޮމާންޑު ރިޔާޒު، އޭނަ އަށް

ބަޣާވާތްކޮށްފައި ތިބޭ މަހުޖަނުން. މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ބަޣާވާތްކޮށްގެން ހުރި ޤާސިމް 

އިބްރާހީމް އޭނަ އަށް ހިތްވަުރދެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެތްކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ެއއްެވއުެޅ، 
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ނޑި، އަދި ސުލްޙަވެރި ނޑި ިރޒާްވކޮށްފަިއ  4ކަމާެއކު ކެްމޕޭންކުރާއިރުަގއި ލޯކަލް ކަުއންސިލަށް އަންހެނަކު ގޮ ގޮ

ހުއްޓަސް ގެ އަށް ދާކަށްނުެކރޭނެ މިހެންވީމަ. ގެ އަށް ދާ ތަނުން ލޯމަތީގައި ނުވަތަ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައިލާނީ 

 190އުޭޅ ބަސްނާހާ ކުދިން. ކުަޑކުޑަ ަޤއުމެްއ  ސިފައިންގެ މީހެްއގެ އެހީަގއި ނުވަަތ ފުލުހުންގެ އެީހގަިއ މި

ކޮންޓްރޯލްނުކުރެިވގެން މި އުެޅނީ ސިފައިންތައް، ފުލުހުންތަްއ އަީޑގައި ތިެބގެން މި ކަންތަްއ ކުރުވާތީ. ފުލުހުން ކުރާެނ 

ވާނެ. ކަމެއް ނެތިއްޔާ މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭސްޖަހަން ބުންބާ އަޅުވަިއގެން، ބުންބާޖަހަން އުޅުން ރަނގަޅު

އެހެންނޫނީ މާރުކޭޓު ކައިީރގަިއ ގޮސް މީދާ މަރަން، މީދާބޭސް އަޅަން މީގެ ކުރީަގއި ެވސް ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދަނީ 

އެ މީހުން. ވަެގއް ނުހިފޭ، އެތައް ަބއިވަރު ކެމެރާތަކެްއ ހަރުކޮށްފައި ހުއްޓާ ައޅުަގނޑުމެން ދުށިން. ގައިުމވެްސ 

 195ޓީވީ މޯލްިޑވްސް ކަމަށް ިކޔާ އެ ތަނުން ދެއްކީ އަފްާރޝީމް ކާރަށް އަރަިއގެން ެއކި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ީޓީވ، 

ގޯިޅގޯޅިން، ެއކި ގޯިޅގޯޅިން ައއިސް މަޑުކޮށްލި ތަން ފުލުހުންގެ ކެމެރާތަކަށް އަރާފައި ޮއްއވާ. ކޮބައިތޯ ޙަޤީޤަތް. އޭތި 

މަރާލި މީހާ ނުހޯދުނޭ. ދެން ރޯމާދުވާލު ، ނުދެއްކުނުއިރު އޭނަ މަރާލި މީހާ ނުދެއްކުނޭ. އޭނާ ަގއިަގއި ތެޅި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ބޮންޑާ. އޭނަ ގަިއގައި ފަރީދީ 

ން އަރައި މަގުަގއި ހުރި ގެެއްއގައި ުނަވތަ ދޮރުމަތީގައި، އެ ގޭ ދޮރުމަތީގައި އެތެރެ އަށް ވަދެ ހުްއޓާ ފުލުހުންގެ މީހު

 200ތަޅާލީ. އެސް.އޯ މީހުން އަަރއި ތަޅާލީ ބޫޓުންނާއި އޭތިމީތިން. އެކަމަކު ޭއގެ މީހުންނެއް ވެސް ނުހޯދުނު. މިއީތޯ؛ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ބިލެއް ފާްސކޮށްެގން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ބަޣާވާތްކުރި މީހުން ކުަޑ 

ނޑުމެން އިންތިޚާބެއް ެވސް ނުބޭއްވޭނެ. ަރއްޔިތުން ިފސާރި ހޭއަރައި ތިބެންޖެހޭނެ.  ގޮޅި އަށް ލާފައި ނޫނިްއޔާ ައޅުގަ

ރޭގައި މުޅި ހެންވޭރު އެްއކޮްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާ ެއއް ބޭއްވީ. އެ ތަނަށް ވެސް ކޮންކްރީޓު ގާތަާކއި އޭތިމީތި، 

ނޑިބުރި އާއި އޭތިމީތި ދީފައި ޓަގުންތަެކއް ފޮނުވީ. ފަހަ ރިޔާޒު. ސީދާ ައޅުަގނޑު هللا ތުގައި ތިބީ ފުލުހުންނޭ. ޢަބްދު ދަ

ނޑު   205ދާއިރާަގއި ށ. އަތޮޅާިއ ލ. އަތޮޅާިއ ރ. އަޮތޅާ އަދި ަމއްޗަްނގޮޅީ އެްއކޮށް ގަޖަހަ ެއއް ހުޅުވީަމ، ބިއްލޫިރގަ

ނުޑ ިރޔާަޒށް ފޯނުކުރީމަ ރިޔާުޒ ފޯނެްއ ނުނެގި. މިީއ ބަޣާވާތްކޮށްަފއި ހުރި މީހަهللا ތަޅާލައިގެްނ ޢަބްދު ކަށް އަުޅގަ

ލަދުވެތިކަމާއެކު ފޯނުކުރަންޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ގަދަަކމުންގަދަކަމުން އެ ތަނުގައި އަރާފައި އޮތީމަ ކުރަންޖެހޭ 

އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ެއއް ބުރުްނ هللا މީހަކީ އޭނަ. އޭނަ އަށް ީވމަ އޭނަ އަށް ގުޅާލަންޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ަގއި ާވގިދޭ ހުރިހާ ބަޣާވާތްކުިރ އެންމެހައި ލީޑަރުން ުކޑަ ގޮިޅ އަށް ލާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ސީދާ ެއކަމު

ނޑުމެން ބިލު ހުށަހަޅަން ވެސް ޖެހޭނެ. ބިލުތައް ފާސް  ނޑުމެން ކެތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ  210އަޅުަގނޑު އަުރވަން. އަުޅގަ

ވަނަ ާބބުގައި މި ބުނަނީ ޤާނޫނުގެ  :އްދާަގއި، ވަނަ މާ :ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންަނމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން އަންހެނުން ކުރިއަރުަވން ބޭނުން. އަޅުގަ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމައޭ. ހިތާމަ އަކީ އަުޅގަ

ސް ހެކިދޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭއްވި ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުން ހޮވިއިރުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލި

އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން، އަްނހެން ކަނބަލުން ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީގަިއކަން. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ަބދަލުކުރަމުންދާ ބަދަލުކުރުމުގެ 
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ނޑުމެން އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ އަށް އަންހެން ކަނބަލުންނާ، އެންމެހައި ޅަދަރިން ގެންނާނަން. އެ މީހުންނަށް   215ހެކި. އަުޅގަ

ބުމަށް އެދި އަޅުަގނޑު ދުޢާކުރާ ހާލު، އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް، ހެޔޮ ވިސްނުން ލި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެންމެްނގެ  އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުަގއި ިމ ވާ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ތަާޢރުޟުވާ މާއްދާ އަށް؛ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭންވީ ހިތްވަރު. ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭ. އެއީ ޮގނޑި ެއއް ރިާޒވުކޮށްފައި ހު  ރީމަ. އަންހެނުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންނަށް އުނގަންނައިދޭްނވީ. އެ މީހުން ކުރިއަށް ނުކުންނާށޭ. އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަަކިއ 

 220ުރވުމަށް ޓަަކއި އަންހެނުން ވެސް ބަެހއް ުބނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަންެހނުންނަށް ހިތްވަރުދީ، އަންެހނުން ކުރިއެ

ނޑު އެދެނީ  ނޑު ުދޢާކުރަން. އަުޅގަ ޕާޓީތަކުން ެއއްބަްސވެގެން ެއމީހުން އިލެކްޓެޑް ަބއެްއެގ ޮގތުގަިއ ނެރުމަށް އަުޅގަ

ރިާޔޒު ހިފަިއ، އެންމެހައި ދިވެހި ަރއްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ފުލުހުން އޭާނ هللا ފުލުހުންގެ ތެރޭގަިއ ބަޣާވާތްުކރި ޢަބްދު

 .هلل لحمداوހައްޔަރުކުރުން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  225  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު  .وبركاته هللا تورحو عليكن سالملا .الرحين الرحون هللا بسن

އުރެއް އަދާކުރުމުގެ މަގު ހުުޅވުމަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދީ، އެ މީހުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ހަޔާތުގަިއ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދަ

ނޑުެގ ޢިއްޒަތްތެރި އުޚްތު ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މިފަދަ ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިލުގައި މި ވާ އުސޫލަކީ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ އެ ކަމަނާ އަށް ައޅުގަ

 230އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ އުސޫެލއް. ެއއީ އަންހެނުންނަކީ އެަބއި މީހުންނަށް ތަފާތުކުރުންތަކާ، އެަބއި މީހުންނަށް ހަމަހަމަ 

ފުރުޞަތު ނުލިބުމާ އަދި އެބައި މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ފިރިހެނުންނާ އެއްދަރަޖައިގެ، އެއަްށވުރެ ދަށުގަިއވާ ބަެއްއ 

ރެިވފައިވާ އޮންނައޮތުމާ އަދި މި ކަންކަން މިގޮތަށް ދެމިގެން ެއތައް ޒަމާނެްއވަންދެން ައއި ކަމަށް ޢާއްމުކޮށް ޤަބޫލުކު

އައުުމގެ ތެރޭަގއި ވެސް އަްނހެނުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ރަނގަަޅށް ދެނެނުގަނެވި އޮތުމާ، ިމ 

ވަތަ އެ މީހުން ފަހަތުގައި ިތބިތިބުމަށް ނިމުމެއް އައުމުގެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީުހންނަށް ލިބިފައިވާ ދެރަކަން ނު

 235ގެ އަހަރުތަކުްނ ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީެވފައިވާ ޤައުމުތަުކގެ ގޮުތގައި ދަޢުވާކުރާ ޤައުމުތަކުަގއި މި 1969ގޮތުން 

ނޭ މިއަށް ކިަޔއިއުޅެީނ ކަމަކީ މިއީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. މިކަމުގެ ރަނަގޅާއި ނުބައި، އާދެ! އެފަރމެިޓވް ެއކްޝަ

އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮތުގަ. އެފަރމެޓިްވ ެއކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގަިއ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ 

ދެރަ ގޮތެްއ މެދުވެިރވެފަިއވާ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ ެއީއ ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް. 

ނުޑ  :ރަނގަާޅއި ނުބަިއެގ މައްޗަށް ވާހަކަދަްއކާކަށް  އެކަމުގެ  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ެއކަީށގެންވާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ބިލުަގއި،   240މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  5ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ންނަވަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް އެ ބައި އިޝާރާތްކޮށްލަްއަވއިފި. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުދަ
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ނުޑ ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ެއއްެޗއް  އަޅުަގނުޑ ދޫކޮށްލާނަން. ދޫޮކށްލާފައި ބިލުަގއި ހިމަނުއްވާަފއިާވ މަިއގަ

ށް ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން އަްނހެނުންނަކީ މިހާރު ތިބި މަޤާމަށް ވުރެ މަތީ މަޤާމަކަ

ގެނައުމަށް ޓަަކއި، ޚާއްަޞ ފުރުޞަތުތަކެއް އެ މީހުންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާީތވެ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން ެއ 

 245މީހުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ާޚްއޞަކޮށް، އެގޮުތގެ މަތިން ަވޒީފާގެ ާދއިރާަގ ާއއި ތަޢުލީމުގެ ދާއިާރަގއި އަިދ ސިޔާީސ 

ރިމަތިލައި، ެއކިެއކި މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުެވގެން ައއުމުެގ ދާއިރާގައި ފުރުޞަތުތަެކއް ގޮތުން އެިކއެކި މަޤާމުތަކަށް ކު

ދިނުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު ެއކަން ކުރެއްވުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގޮތާ ދޭތެރޭގަިއ 

ޖެހެއޭ. އެީއ ކޮްނމެ ޤައުމެްއގައި ވެްސ ެއކަން  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ައދި ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް ވިސްާނލަން އެބަ

ނުޑގެ ތެރޭަގ. އަދި އެކަން ެއގޮތަށް ކުރާ ކަމަްށ  ނޑުގެ ތެޭރގަ. ޤާނޫނީ އޮނިގަ ކުރެވޭނީ އެ ޤައުެމއްގެ ދުސްޫތރީ އޮނިގަ

 250ހުރިހާ  ވަނީ ވިްއޔާ، މި ދެންނެވި އުސޫލު އެ ޤައުމެްއގައި ތަޢާރަފުވެގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ

ކަމެއްަގއި ވެސް އަދި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްަގއި ވެސް ެއ އުސޫލު ގެންގުޅެން ވެްސ ވާނެ. އެންމެ ފަސޭހައިން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްެލވެން އޮތް ކަމަކީ ޯލކަލް ަކއުންސިލުގެ އިންތިޚާުބގައި ޮގނިޑ އެއް ިރާޒވްކޮށްލަިއގެން ެއ 

ނިޑއަށް އަންހެނަކު ިދއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަ ހިކޮށްލުން ކަމަށް ވާތީ އެ ހިސާބުން މިކަން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެ. ެއ ގޮ

ނޑުމެންނަކަށް ނިންމައެްއނުލެވޭނެ. އެހެންކަމަށްވަނީިވްއޔާ އަތޮޅު ަކއުންސިލުެގ  ހިސާބުން އެކަނި މިކަން އަޅުގަ

ނޑި އެއް ބަހައްޓަންވާނެ. ރަްއޔިތުންގެ މަ  255ޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެްސ އިންތިޚާބުަގއި ވެސް އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮ

ނޑިތަކެްއ ރިާޒްވކުރަންވާނެ. އެގޮުތގެ މަތިން މި ކަންތައް ކުރުުމގެ ޢަޒުމު  އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ މިކަމާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންވީ. މި ކަމަކީ ކުރިމަތިލާން އެންމެ 

މެއް. ކުރިމަތިލާން ވެއްޖެ ެވސް ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އޮތް ރަނގަޅު ކަ

ގޮތަށް މިކަން ކޮްށގެން އަިދ މުޅިން ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ގެންަދވަިއގެން ބިލު 

 260ކީަގއި ވެސް މަަސއްކަތްކުަރްއާވއިރުަގއި މީަގއި މިއަށްވުެރ ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެ 

ނޑު ެއދެން. އެގޮތަށް ެއކަން ކުރެްއވުމަކީ މި އުސޫުލގެ މަތިން  ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫަލކުން މި ކަންތައް ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު އަންހެނުންނަށް އިތުރު ފުރުަޞތުތައް ހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް ަމގުފަހިވާނެ ކަެމއް ކަުމގަިއ ައޅު ނޑު ދެކެން. އަުޅގަ ގަ

ވަނަ މާއްދާ ައށް ޚާއްޞަ ނަޒަެރއް ކޮމިޓީްނ ދެއްވާެނކަމުގަިއ އަުޅަގނުޑ  1::މިހެން މި ދެންނެވީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރެޭވ  1::ދެކެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 265ެއކަނި އެ ދާއިރާެއއްގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޯވުޓން ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫލުތަުކެގ މަތިން އިންތިޚާބުވެފަިއވާ ކައުންސިލަކީ ހަމަ

މެންބަރުން ތިބޭ ކައުންސިލުތަކަކަށް ވާްނވާނޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ަކއުންސިލްތަކާ ަވކިން އިްނތިޚާބުކުރެވޭ ކޮމިީޓއަކުން އެ 

ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިުލގައި ިހމެނޭ ގޮތް އެއީ ދުސްތޫރު  ކޮމިޓީއެްއގެ ރައީަސކަށް އަްނނަ މީހަކު މަޤާމުގެ

ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުގެ މަތިން ކިހާވަރަކުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއްތޯ ބައްލަަވއިލެްއވުމަކީ މި ބިލު ފޮނުއްވާ ކޮމިޓީައކުން، 
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ނުޑ ދަްނނަވަން. ައޅުަގނޑަށް ީހވާ ގޮތުން  ވެއްޖެްއޔާ އެކަން ކޮށްލައްވަްނ ރަނގަުޅ ކަެމްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

 270މީހުން، ރައްޔިތުްނެގ  59ބަލަންޖެހޭނެ. ދާއިރާއެއްގެ ަރއްޔިތުން ޯވޓުދީގެެނއް ނޫން މި ހޮވަނީކީ. ރަްއޔިތުންގެ %

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން ވޯޓުދީގެން ޮހވާ މީހެއް. ެއ މީހާ ހޮވުނީމަ މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން މި އަންނަީނ 

އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން މި ތިއްބަވަނީ ހުރިހާ ރަްއޔިުތން ވޯޓުދީގެން އެ ވޯުޓގެ ކައުންސިުލގެ މެންބަރަކަށް. 

ނަތިއްޖާއަކުން ހޮވިފަ. ކޮންެމެވސް ކަހަލަ ހަމަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އެބަ އޮތް. މިތަން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ހޭނެ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނޫނިއްާޔ މަސައްކަތްކޮްށ، މި ބިލު ބައްލަވާ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ުއސްލޫބުގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންެދވޭެނ  1::ޤާނޫނުއަސާސީގެ   275ވަނަ މާއްދާ ކަ

ނޑު ނުދެކެން. ދެން އޮތީ އެލަވަންްސގެ މަްއސަލަ...   ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 ޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ރަ ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  919/7:ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 280ޤާނޫނަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަށް މި ަވގުތު ެއއްެޗއް ދަންނަވާ ނަމަ 

ނދާނަން އެބަ އާދޭ މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަ

އޭރު ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރެއްިވ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ފާހެްއނުވި. އޭުރގައި އެ މަޖިލީހުގަިއ 

ާޝހިދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެޭރގަިއ ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތް

ވަޒީެރއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ޭއރުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު، މިހާރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 285ވެސް މި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އަދި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު، އަދި

މަޖިލީހުގައި މި ވަގުތު ނެްތ ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވި. ބަެއއް އޭުރގައި ވެސް 

ނޑިތަެކއް ބަހައްޓަން. އެހެންނަމަވެްސ  މަސައްކަތްކުެރއްިވ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ެވސް އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުެރވޭ ގޮ

ނޑުމެން ދައްކަމު ން އައި ވާހަކަ އަީކ ހަމަހަމަކަން ގެއްލި، އެ މީހުންނަކީ އެއީ މުޖްތަމަޢުގަިއ އޭރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑިތަކެްއ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ބަޔަކަށް ވެދާނޭ. ެއގޮތަށް ދެކެމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތޭ ެއ މީހުންނަށް ގޮ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް މިހާރު. ޤާނޫ  290ނުއަސާސީަގއި އެބަ ޮއޭވ ޚާއްޞަކޮށްފިްއޔާ. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ޮއވޭ ލިބިފަިއާވ ޙައްޤެއް. އެ ަޙއްޤަކީ އެންެމންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް.  6:ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ަބއިވެިރވުާމ، ވޯޓުދިނުމާ، މި ކަންތައްަތއް ކުރުމަީކ ލިބިފައިާވ ޙައްެޤއް. އެހެްނވީމާ، މި ަޙއްޤު 

ނޑި އެްއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެަފއި އި މުޝްތަީރގެ އައިމިނާފުޅަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީތްއިރުގަ މިހެން އޮ ހުން ގޮ

ނޑިައކަށް  ބޭއްވީމަ ދެން އެ ހަމަޖެހޭތޯއޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ވަކި ޮކމިޓީއަކަށް ހޮވޭ މީހަކު އޮޓަމެޓިކުން އެހެން ގޮ

 295އްަސލަތަކެއްތޯ ކުރިމަތިވާނީ. މީ އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮްށ އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ދިޔުމުން އޭގައި ކޮންކަހަލަ މަ
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ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫެލްއ ނުކުރެވޭ މިއަދު އަންހެނުންނަކީ އެއީ އިންތިޚާބުތަުކގައި 

ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބައިވެިރވުމަށް، އެ ޤާބިުލކަން ނެތް ބައެއް ކަމަކަށް. ައދި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ

ނޑިޑޭޓުްނގެ ތެރޭގަިއ  އިންތިޚާބުތަކަށް މީހުން ނެރެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެ

އަންހެންނުންނަށް ޖާގަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ މިހާރުގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވިންދާއި ޝުޢޫރުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެ 

 300ކަމެއް، ކުރަްއވަން ވެްސ ޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެކުލެޭވއިރު އެަބ  ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ވެސް ައންނަ

އޮވޭ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ، ވަިކ ނަންނަމުގައި އެަބ ހުރޭ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއ ހުންނަ ތަންތަން. 

ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ މިގޮތަށް އިދާރީ ާދއިރާތަްއ އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ތަންަތނަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އަުޅަގނޑަކަށް 

ނޑި އަންހެނަކަށް ޮއޓެމެޓިކުްނ  1ޮގނީޑގެ ތެރެއިން  5ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނަށް ކައުންސިލުަތކުގެ  ގޮ

ނޑުމެން މި ދައްކާ މިނިވަން  ކަމާ، އާދެވޭ ގޮތަކަްށ އޮންނާކަށް. އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފި ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި ބަޔަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ބައެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރުވަން މި އުޅެނީ. އެއީ   305ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ޮއެވގެންވާނެ ޮގތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހާުރވެސް މި މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ތިޚާބުތަކުގަިއ ވަުރގަދަ ބޮުޑ؛ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބަކީ ވާަދވެރި އިންތިޚާެބއް. އެބަ ތިއްެބވި އިނގޭތޯ އިން

ަގއި އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ 999:އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުަރްއަވއިގެން އައިސްިތއްބެވި ބޭބޭފުުޅން އެބަ ތިއްބެވި. ދެން ހަމަ 

ލުން ބައިވެިރވި އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އޭގެތެެރއިން ގިނަ ބޭފުޅުްނ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވަަރށް ގިނަ އަންހެން ކަނބަ

 310ނިކުންނެވީ ޕާޓީއަކުންެނއް ނޫން އިނގޭތޯ. ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ޕާޓީން. އަނެއްބައި ބޭބޭފުޅުން ނިކުންނެވީ އަމިްއަލ 

ނެއް މިއަދަކު ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ޮބޑު ޕާޓީއަކުން ނިކުމެއްެޖ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަްނހެނެއް، ފިރިހެ

އިންތިޚާބުވުމުަގއި ތަފާތެއް ެނތް. ރައްޔިތުން ބަލަިއގަތުމުަގިއ އަންހެނެއް، ފިރިހެނެއް މިައދަކު މަޖިލީހަށް ގެނައުމުގައި 

ތަފާތެއް ނެތް. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ައންހެނުންނަށް ބަލާއިރު އެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަުޑްއވަރީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މީހުންގެ ޕާފޯމަންސަ ށް. ބަލާއިރު އަުޅގަ

 315ވިސާމު ޢަލީ އަކީ ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން އަންެހނުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަނބަލެއް މި 

ންަނވަނީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީަގއި ެއ ކަމަނާ މަސައްކަްތކުރަްއވާ. މަޖިލީހުގައި މަސައްކަްތކުރަްއާވ. އެީއ އަުޅަގނޑު މި ދަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ ގޮތުން  އަދި އެހެން ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ. އެހެންވީމަ، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި އެ ކަމަނާ  ވަކި މީހަކަށް ޒާތީވުެމއް ެނތި، ވަރަށް ރީިތކޮށް، ވަރަްށ އަދަބު އިޙްތިރާމާެއކުަގއި މި

މަސައްކަތްކުަރއްާވ. އެހެންވީާމ، މި ތަނުގައި ވަރަށް ރަނަގޅު ފުރުޞަތެއް އެބަ އޮތް. ެއހެންވީމާ، މި ތަނުގައި ެއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން އެ މީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ތަނަށް   320މީހުންގެ ޕާފޯމެންސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ މިހެން ވަކި މީހަކު މި ތަނަށް  ޢައްޔަންކުރާކަށް ޖެހިލުމެއްުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިޑއަކަްށ، ަވކި ބަޔަކަށް ޚާއްޞަކުެރވިފައި ޮގނޑިަތކެްއ ބަހައްޓައިގެްނ؛ އެކަން ކޮްށފި ކަމަށް ވަންޏާ އަސާސީ  ގޮ
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ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެގއްިލގެންދާނެ. އެއީ ައޅުަގނޑަށް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ާބބުގައި އެ ބުނާ ހަމަހަމަކަން އަޅު ގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދެންމެގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅިވހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކަމުގައި ވިަޔސް މުޅި ދިވެހިރާއް  325ޖޭަގއި ހުރި ހުރިާހ މިކަމާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ިވސްނަން. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  ނޑު މިތާ މަސައްކަްތކުރިަޔސް އެކަން އަުޅގަ އިންތިޚާބުތަކެްއގައި ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަށް ޖާގަދޭން އަޅުގަ

 ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަންހެނެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އަންހެނަކު ކުރަންއުޅުނަސް އެކަމެއް ުނާވނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުމަޢުޞޫهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 330`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

އަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި  919/7:ޤާނޫނަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަގނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރުުމގައި އަންެހނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅު 

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތުދިނުމަށް ކޮށައިދެވޭނެ މަގަކަށް ވާނެ. އެހެްނވީމާ، ދެން މި އިޞްލާޙުގައި މިހާރު 

ނޑުމެން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތައް ކޮިމޓީގަިއ ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ ބަ ދަލުކުރި ނަމަވެސް ިމ މަފްހޫމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނޭ ހަމަ ވާދަކޮށްގެްނ   335ތާއީދުކުރަންެވއްޖެ މަފްހޫމެއް. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ާވހަކަދެކެޭވއިރު އަުޅގަ

މަށް ހުރި އަންހެންވެރިން ވެސް ކާމިޔާުބ ހޯދަންވީނޫންހޭ. ތެދެއް. ވާދަކޮށްގެން ކާމިޔާބު ހޯދަންވީ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ކަ

ޗެލެންޖުތައް އެބަ ހުރި. ެއީއ ގިނަ ފަހަރަށް މިކަހަލަ ކަަމކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުން ނިކުންނައިރު އެ ނިކުންނަ 

ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރެއިން ފެމެީލތަކަށް ވެސް ލޯމަރާ ގޮތް ދިާމވޭ. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ވާަދެވރިކަމަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި 

މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ަކއުންސިލުަގިއ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމަށް އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ލިބޭ  ދުސްތޫރީ ގޮތުން

 340ގޮތް ވުމަކީ ލާމަރުަކޒީ  ގޮުތން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ހިންގުުމގެ ލިބޭނެ ފުރިހަމަކަމަކަށްވާނެ. މި ޤާނޫނަްށ 

ަތފާތު ބަދަލުތައް އަންނަމުން މި އަންނަނީ. ދެން މީގައި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތަފާުތ އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅި،

ނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހެއޭ. ހުރިހާ  ނުޑކޮށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ވާަހކަދެކެޭވ މީަގއި ޤާނޫނުތައް ގަ

މި  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ، ދެން އެހެންވެސް މެންބަރުން އެއްެވގެން، އެަކްއޗެއް ކިަޔިއގެްނ މި ޤާނޫނު މިހާރު

ނޑުމެން ެއއާ މެދު ބަހުސްކޮށް، ވަކި ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުވަމުންދާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތައް އެއް ބާބަކަށް ެގނެސް، އަުޅގަ

 345އެއް އިޞްލާެޙއްގެ ގޮުތގަިއ ގެންނަންވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތަކުގެ އަދަދުން ވެްސ 

ން. ދެން ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަންވީ މިފަދަ އިޞްާލޙުތައް އަންނައިރު ިމކަމާިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ އެކަ

ބަޖެޓާ ހުރި ގުޅުން. ރޮޒައިނާ އާދަމް، ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ނަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބެންޖެހޭކަން. އަންހެނުންގެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ައންހެނުން

ކޮމިޓީތައް ހަދާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ެއްއޗެއް ިލބޭ ގޮތް ނުވީމަ ދެން މި ވާ ގޮތަކީ އެކަމާ އެ ބޭފުޅުން 
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 350. ެއީއ ނޫޅެނީ. މިހާރު އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ އެކަީށގެންވާ އާމްަދނީ އެއް ހޯދައިގެން ނޫނީ ދިރިއުޅުމެއް ނޫެޅވޭނެ

ސަރުކާރަކަށް ރަްއޔިތުންގެ ުހރިހާ ކަމެއް ހިލޭ ނުކޮށްދޭނެ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ސަރުކާރުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން 

ހިލޭ، އެހެންނޫނީ ސަބްސިަޑއިޒްކޮްށގެން ހަމަޖެއްސިދާނެ. އެކަަމކު ހުރިހާ ކަމެްއ ހަމައެއްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ލާގެ ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ނަގަިއގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގެއް އަންހެނުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއި

ހަމަޖެހެން އެބަ ޖެހޭ. އެގޮތުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީގައި ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް އާމްދަނީ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް 

 355ން މިހާރު ިމގޮތަށް ހަމަޖެހުނީމަ ކައުންސިލުެގ ހަމަޖެހުމަކީ ކުރިންވެސް ޑީ.ާއރު.ޕީން ވަކާލާތުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. ދެ

ނޑު ހިތުން ާރއްޖޭެގ  މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އަންހެުނންގެ ކޮމިީޓގެ ރައީސް ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ އެ ކަންަތއް ވާީނ އަުޅގަ

ްނގޮސް، އިދާރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އަްނހެނުންނަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ޮކމިޓީއަކަށް ގެ

ގޮތުން މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނެސް، ފަސޭހައިން މި ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަްށ، މި މަފްހޫމް ތަޢާރުފުކުރެވޭނެ 

 ގޮތަކަށް ބިލު ބައްޓަްނވެގެންާދނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 360 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަރު އިމްތިޔާޒުރު ދާއިރާގެ މެންމާފަންނު އުތު

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމުގެ މަފްހޫމަކީ އަޅުގަ

ންގޭނެ ގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ މަފްހޫމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން ައބަދުވެސް ަވކާލާތުކުރާނެ މިޮގތަށް ރާއްޖެ ހި

ނޑުމެންނަކީ ހަމަހަމަ ކަމަށް އަބަދުވެްސ ގޮަވއިލާ ޕާީޓ  ކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް މަަސއްކަްތކުރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ކުަޑކުދިންނާއި ބޮެޑިތ   365އެއް. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ެވސް ހަމަހަމަކަމަށް ގޮަވއިލާ ޕާޓީ އެއް. އަުޅގަ

ރިހާ ގޮތްގޮތަކުން ހަމަހަމަކަމަށް ގޮވައިލާ، މި އުސޫލު ނެގެހެއްޓުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާީޓ މީހުންނާ، ހު

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރު އާ ބާެރއް ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މި ޕާޓީއާ ގުިޅަވޑަިއގަތުމުން  އެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއްބުރުން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނެކަން ޔަޤީްނާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ. ހަމައެއާެއކުގަ  އި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރީަގއި ވެސް މި ާރއްޖޭގެ  ހިނދު، މިހާރު އެއްކަލަ ގުްނޑާއިންތައް ނެެރގެން އަނެްއާކެވސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް   370ހިާތމަކުރަން. އިްއޔެ ވެްސ، ރޭަގއި ކަންތައްތައް ހިނަގއިދިޔަ ުއސޫލުން މިކަން ފަށާފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހެންވޭރު، ބޮޑު ހެންވޭރު އެކުއެީކަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއކުަގއި ނިުކތް ހިނދުގައި އެންމެ   19ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވަރަކަށް ުޒވާނުން ފޮނުވާ އެ ތަން ހައިޖާނުކޮށްލައި، ހަމަނުޖެހުމަކަށް ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުީރ. އަުޅގަ

ށް ބޮލަކަށް ނާރާނެ. އެެހންވެގެން ޭރގައި ވެސް އެ ަކންތައްތައް އެގޮުތގަިއ ނިމިގެްނދިޔައީ. މިކަން ކުރާ ފަރާތަކީ ގަޔަ

ޝައްެކއްނެތް މިހާރުގެ މި ބަޣާވާތުގެ ސަުރކާރު. ވަކިްނ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ފުލުުހން އަީޑގައި ތިބެހެން ހިންގާ 

 375ޑު ސުވާލުކުާރނެ ތަނެއް ނެތް. މި ޤައުމުގައި އެ މީހުން ހަޔާތް ގެއްލި، ކަންތައްތައް. ދެން މިކަމާ މެދުގައި އަުޅގަނ

ހަޔާތުގެ ރޮނގު ހުރަސްުކރި ދުވަހަކަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ވެގެންދިަޔއީ ބަޣާވާތުގެ ދުވަްސ. 
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ބޭ ބަެއއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ރައިޓުކޮށް، އެއީ ަރއިޓުަތްއ ހުއްޓުވަން ތި

އެހެންނަމަވެސް މި މީހުން ރަޔަޓު ހިންގައި، ރާއްޭޖގެ އިލެްކޓެޑް ގަވަރމެންޓު ަވއްަޓއިލާފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

މީހުން މި ވަނީ ހަޔާތުގެ ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފަ. މި މީހުން ކޮށްފައި، ނުކުރާނެ ކަމެއް ދެން ނޯންނާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ. ލިބުމާއެުކގައި މިހާރު ިމ އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރާނެކަ  380ުމެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ހިންގަނީ. ބައްަލާވ! ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ސިާޔސީ ކުލައިގެ ދިދަތަްއ، ފުލުހުންގެ އިމާރާތާއި ސަރުކާުރެގ 

މިަކން ވެސް މި ކުރަނީ. ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނަން މި އޮތީ. އިމާރާތުން މިއަދު ދަމަނީ. ފުލުހުން އަޑީަގއި ތިެބގެން 

ނޑުެމން ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނެއް ނުކުރާނެ މި ބާވަުތގެ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މެން ކަންތައްތަެކއް. ައޅުަގނޑުމެްނ މީހުންގެ ގަިއަގއި ނުތަާޅނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބިހެްއ ނުޖަހާނެ. އަޅުގަ

 385ޖަގަހަތަކަކަށް އެްއޗެްއސެްއ ނުއުކާނެ. އާދެ! ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން މި ކަންަތއްތަްއ ުކރާއިރުަގއި، އަންހެނުންނަށް 

ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ފުލުހުން އަންހެނުންނަށް 

އްޔިތުްނގެ ަގއިަގއި ތަަޅއި، އަންހެން ކަނބަލުންގެ ަގއިަގއި ތަޅަިއ، އަންހެނުންެގ އަނިޔާކުރަމުން ދާތަން. ރާއްޖޭގެ ރަ

ނޑުމެންނަްށ  މައްޗަށް ދޮގު ދަޢުވާތަްއކޮށް، އަދި ފެންޖަހައި، މި ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާތަން އަޅުގަ

ހަމަ އެކަކު ވެސް ނެތީ ދަޢުވާނުކުރާ. ދޮގު ދަޢުވާ އެްއ ފެނުނީ. އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

 390ނުއުފުލާ. ހަމައެކަކު ވެސް ނެތީ. ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ހިންގޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ރަށު ކައުންސިލުތައް ހިންގޭނެ ގޮތެްއ 

ދުަވސް އަހަރު 1އަށް މުސާރަނުދީ، ކަުއންސިލަށް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ހުރި هللا ނެތް. ކައުންސިލަރ ނަޞްރު 

ވަންދެން. މިހިރީ މި ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް. މި ބަޣާާވތުގެ ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްާވ ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީާމ، 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދެން ލާމަރުކަޒީގެ ބިލެްއގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެންމެން 

މަކީ މި ބަޣާވާތުގެ ކިަބއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުން. ބަޣާވާތުގެ ކިަބއިން ރާއްޖެ އެުކއެީކގައި ނިކުމެ ކުރަންީވ ކަ

 395ސަލާމަތްކޮށް، ެއއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބުކޮްށގެން މެނުީވ އަނެއްާކވެސް އަނބުރާ މި ރާއްޖެ އަށް މިފަދަ ނިޒާމެއް 

ކަށް ވައްޓައިލާފަ. މުޅިން ޣައިރުޤާނޫނީ ކަންތައްތައް ލިބޭކަށެއް ނެތް. ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި މި ވަނީ މިރާއްޖެ ހަލާ

ކުރަމުންދާތަން މި ވަނީ. ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެޭއ ބުނެ، އައި ަބޔަކު ަބއްލަވާ 

ހީމް ރަޝީދު، ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް. ިމ ކިަޔއިދޭކަށްނުޖެހޭ. ީވޑިޯޔުކރެވިފައި މި ވަނީ. މިސާަލކަށް އިބްރާ

ނުޑ ދަހަނާ އަޅާފައި، ދައުލަތުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައީސަށް ފެނިވަޑަިއގެންފައި ާވނީ ވައްޓައިލާަފއި، ދަގަ

 400މުސާރައިަގއި، ަދއުލަތުގެ ނަުމގައި ައއިއްސަ މީނަ ފުރާނަ ުދއްަވއިލާ ހިސާބަށް ތަޅާފައި ަވނީ. ވީީޑޔޯކުެރވިފައި އެހެރީ. 

ން. ނަސީބެއް ނޫންތޯ ވީޑިޔޯ ހުރިކަން ވެސް. އެހެންނޫންނަމަ ބުނާނެ ތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ދައްކާ ތޯތޯ ވާހަކަ އެއް ނޫ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ދޮގު ވާހަކައޭ. ވީޑިޯޔކުެރވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެކަންޏެއް ނޫން. މި ތަނުން އަޅުގަ

. ދޮގު ދަޢުވާ އެއް ނުއުފުލާ ހަމަ އެކަކު ވެްސ ފުލުހުންގެ މުގުރުބުރ އެއް ނާރާ ހަމަ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ
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ނުހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި މެންބަރު ގެންގޮްސ، އިްނތިޚާބުވާ މީހުންނާ މެދު މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އޮްތ 

 405ވާޖިބަށް ސަރުކާރު ރުޅިއަންނަ މިންވަުރ ބައްލަވާ. މި މެންބަރުގެ މައްޗަށް މިހާރު ދަޢުވާއުފުލާފައި މި ވަނީ ފުލުހުންގެ 

ހުރަސްއެޅި ކަމަށް. މީނަގެ ފުރާނަ ހުރީމަތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މީނަގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާއުފުލަނީ. 

ތަޅައިތަަޅއި މަރާލަންއުޅުނީ. ފެންނަން އޮތީ. މި ވާހަކަ ދަްއކާ މީހަކު ނެތޭ. ފުލުހުންނޭ ތެޅީ. އެހެންވީމާ، މި ވަުރގެ 

ން، މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބަށް މިހާ ފޯރީގައި ނުކުމެ، އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުާރެނ ނުބައި ބަޔަކު ައޑީަގއި ތިބެގެ 

ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ލިބިފައި ވާތީ އެްއކަލަ ކުރީެގ ގޮތްތައް އަެނއްާކވެސް އިްޚތިޔާރުކޮށްގެން މި އުޅެނީ. 

 410ފަހު، މި ރާއްޖެ ވަަޑއިގެން އެ ބުނަނީ އޯލްްޑ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަދަ ތަންތަނުން މި ތަން ދިރާސާކުރުމަށް

ޕެޓަން އޮފް ރެޕެޓިޝަން ެއންޑް އިންޖަސްޓިސް އަނެއްާކ އަނބުރާ ައއިއްިސއޯ ރާއްެޖ. ކުރީަގއި އޮތް ގޮތް، ީމެގ 

ޔިތުްނ ކުރީގެ މާީޒަގއި ވެސް އެކަން ދިޔަ ގޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހަރުެގތައް ފުލުހުން ވަދެ ތަޅައި، ަރއްޔިތުން ތަަޅއި، ަރއް

ގަިއގަިއ ތަޅައިމަަރއި އަދި ދޮގު ދަޢުވާތަްއކޮށް، ހިންިގ ހުރިހާ ކަމެއް އަނބުރާ ައިއއްސިއޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ނުޑ  އެްއކަލަ ފައިސާީދގެން ހިންގާ ހުރިހާ ހަރާކާތްތައް ެވސް ހަމަ އެގޮތަްށ ކުރިޔަްށދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 415އަުރވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީން ހަމަ ހިލާ އެންމެ ބިހެއް ވެސް އިދިކޮޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޔަޤީންކޮށް

ނޑުމެން މީހުންގެ ގަިއަގއި ނުތަޅާނެ.  ފަރާތަކަށް ނޭއްލާނަމޭ. އެންެމ ގާބުރި އެއް ވެސް ަޖގަހައަަކށް ނޭއްލާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅަމުންދާ ވަޢުދު ނޑުމެން ދާނީ އަޅުގަ ތައް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި އަނިޔާނުކުރާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެންެވގެން ރަްއޔިތުންގެ ާތއީދު އިތުރުވަމުްނ މި ދަނީ. އެހެންެވގެްނ  އޮޅުންފިލުަވއިދެމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ލިބިަފއި ވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން އެއްބުރުން ާކމިޔާބުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ

 420ޅުަގނޑުމެންނާ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަތުމަކީ އަޅުަގނުޑމެންނަށް އާ ބާރެއް ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ލިިބގެންދިަޔ ރައީސް އަ

ކަމެއް. އެހެްނވެގެން މުޅި ެހންވޭރު، ބޮޑު ހެންވޭރު އެުކެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނާ އެުކ މިހާރު އެ ވަނީ. މިކަމުެގ 

ވަަރކަށް ކުދިން ނެރެގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާްތ  19ންމެ ހަސަދައިަގއި އެްއކަލަ ފައިސާކޮޅު ދީގެން، އެ

ނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް ކުިރޔަށްދާނީ.  ހުއްޓުވުމުގެ މަަސއްކަތް ކުެރވެމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫ ލުން ކަންކަން ހިނގާނެ އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުބަލާނެ. އަޅުގަ

 425ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުން. ެއންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ހެދުން. މި ރާއްޖޭގައި 

ޢަދުލުއިންޞާފު ވެސް ާޤއިމުުކރެވޭނެ ގޮތްތައް ހެދުން. މި ަޤއުމަށް ބަޣާވާުތގެ ފުރުޞަތު ިލބިގެންދިޔަ އެްއ ކަމަކީ ިމ 

ނޑު އަބަދުވެްސ މި ރާއްޖޭ ނޑިޔާުރގެ އެީއ ުޖޑީޝަލް ހަޔާތްެކނޑިފަިއވާ ަތނަކަށް ެވގެން ގޮްއސަ ވާތީވެ. އަުޅގަ ގެ ފަ

ނޑުމެން ަރނގަޅުކުރަންޖެހިފައިާވ ތަނެކޭ. މީކީ އާދަިއގެ ކުދިކުދި މަްއސަލަ އެްއ ހުރެގެނެއް ނޫން.  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެންމެ ުކޑަކުަޑ މިސާލެްއ، މީކީ ބޮޑެތި ފެއިޓަްލ ފްލޯސްތައް ހުރެގެްނ އަ ުޅގަ

 430އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް ހީވެދާނެ އިންސާެފއް ނުލިބެއޭ އިހުސާސްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ވަނީ 
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ށް ޢިލްމީ ގޮތުްނ ކިހިނެއްކަން ޢާއްުމ ގިނަ ފަާރތްތަކަށް އެނގިަވޑަިއގެންފައި ނޯވެދާނެ. ެއއީ އެ ދާއިާރަގިއ މާ ބޮޑަ

މަސައްކަތްކުާރ ބޭފުޅުންނަށް ނުވާތީވެ. އެހެންނަމަވެްސ އިްނސާފު ނުލިބޭކަން އިހުސާްސާވނެ. މި ކަންތައްަތއް ވާންޖެހޭ 

ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ެއއް ފަދައިން ޖުޑިޝަރީ ހިންގަމުންދާތީވެ. މި ކަންތައްތައް ވާންެޖހޭ ސަބަބަކީ މީގެ ކުރީގަިއ 

ނިޑޔާރުން ޖުޑިޝަރީަގއި ތިބޭތީެވ. ޓެސްޓެއް ހަދަން ފޮނުވާލިޔަސް ކޮޕީކުރާީތވެ. މިކަހަލަ ޙުކުމް އަިއއްސަ ތި ބޭ ފަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ިމގޮތަށް މި އޮތީ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ޮއްތ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތްއިރު، ފަ  435ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

ންސޭ ބުނީމަ، އެ މަފްހޫމު ވެސް އެނގިފައިުނވާ ބަެއއްގެ ހާލަތަކީ ވެސް ެއއީ. ސުޕްރީްމ ކޯޓަކީ ޖުޑިޝަލް އިްނޑިޕެްނޑެ

ގޮތުަގއު އދ. އިން ެވސް ބުނި. ކިހާ ލަދުވެތިކަމެއްތޯ؟ ަޤއުމެްއގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު؛ ޕާޓީ އެކޭ ވެސް އެބަ ބުެނވޭ. 

އިންޑިޕެްނޑެންސޭ  އެފަދަ ތަނެއް އެީއ ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެންެމ ބޮޑު ޯކޓު ކަމަށް ާވއިރުަގއި ޖުޑިޝަލް

މި ބުނާ މަފްހޫމު ނޭނގޭ ކަމަށް އދ. އިން އެ ބުނަނީ. ކިހާ ލަދުވެތިތޯ. ކިހާ ލަދުވެތިތޯ. އެކަމަކު މި ކޯޓުތަކަށް 

 440ފާޑުކީމާ މި މީހުންގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާ މި އުފުލަނީ ވެސް. ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމު ރަނގަުޅކުރެވޭނީ މިފަދަ ހާލަތެްއގަިއ 

އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު މި ގޮވާލަނީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެުކގައި މި ހުރިހާ ކަމަކުން މި ޤައުމު އޮއްވާ. 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމު ަސލާމަތްކޮށް، މި ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ ވެރިކަމެްއ އެބަ ޢާިއމުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުޑމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް ގެެނިވެގން ނޫނިއްޔާ މި ކަމެއް ކާމިާޔބު ވާކަށް ނޯންނާނެ. އަުޅގަ

 .عليكنالسالم وރާނީ. އެއްބުރުން ކާމިޔާުބކު

 445 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ އުޚުތު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެ

ނުޑ ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ތާއީދުކުރަން. ާޚއްޞަކޮށް ެއ ބިލުގަިއ ހިމަނުއްވާަފއިާވ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް އަުޅގަ

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކައުންސިްލގައި ހިމެނުމަށް އެ ގެންގުުޅްއވާ ވިސްނުމަްށ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޮގނޑި ރިޒާްވކުރުން، ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުަގނޑު ތާއީުދކު  450ރަން. އަުޅގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެިރންގެ ތެރޭގައި ކަުމގައި ވިޔަްސ، އަތޮޅު ކައުންސިލު ކަމަށް ވިޔަްސ، ސިޓީ ކައުންސިުލ 

ޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރުަގއި އަންހެނުންނަށް ކަމަށް ވިޔަްސ، ރަށު ކަުއންސިލު ކަމަށް ވިޔަސް، ިއންތިޚާބީ މަ

ނުޑ އަބަުދވެސް ތާއީުދކުރި  ވަިކވަރެްއގެ ކޯޓާ ެއއް ިރޒާްވކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އަބަުދވެސް ތާއީުދކުރާ ކަެމއް. ައުޅގަ

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ވާ ުއސޫލަށް އެބަ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަ

 455ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން ދޭ. ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާ، ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތާ، ޚާއްަޞ  17އިސްތިސްނާ ހާލަތެްއ 

އިމްތިޔާޒަށް ބޭނުންވާ ފަރާަތށް، ޚާއްޞަ ރައްކާތެިރކަން ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި ވަކި ަކހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަީކ 

މަހަމަ އުސޫލާ ޚިލާފުަވނީ ނޫންކަން. އެހެން ގޮތަަކށް ދަންނަވާ ނަމަ ޕޮޒިޓިްވ ކުރެވިދާނެ ކަެމއް ކަމަށް. ެއއީ ހަ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން ޖާގަދީފަ. އެހެންކަމުން،  17ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ނުވަތަ ެއފަރމެޓިވް އެކްޝަނަށް މި ޮއތީ 

ރިާޒވްކުރުމަކީ އަންހެން ޖިންސަށް ކައުންސިުލގެ ފެންވަރުަގއި ެއއީ ކޮންމެ ކައުންސިލެއް ކަަމށް ވިޔަސް ޮގނޑި ެއއް 

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު  ނިޑ ެއއް ރިާޒވްކުރުމަީކ ވެސް އުސޫލެއް ގޮތުން ައުޅގަ  460ގޮ

ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު މި ބިލުގައި ލިޔުްއވާފައި އޮތް ގޮތުން އެއީ އަދި ކުަރްއވަން އެހަިއ ފަސޭހަފުޅު ކަމަކަށް ނުވެ 

ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ ރަށު ކައުންސިލަށް ސީދާ ރައްޔިތުންެގ  1::ސަބަބަކީ، ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ހިނގައިދާނެ.

ސިއްރު ވޯަޓކުން އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ސީދާ ވޯޓަކުންނޭ އެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ހޮވާނީ. އެކަމަކު އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޮގތުން ރަށު ތަރައްޤީ އަށް  5:ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 465މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މި ހޮވަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުން ވޯުޓ ލަިއގެްނ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވަން މި 

އާދެވެނީ. ައއިްސ  އުޅޭ އެްއޗަީކ އެހެން ނިޒާެމްއގެ ތެރެއިންނޭ އަންހެނުން ޯވޓުލައިގެން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަށް މި

އެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީަގއި އިންނަ ރައީސަކީ އޮޓަމެިޓުކން ކައުންސިލުގެ މެންބަރަަކށް ހެދޭނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބުނަނީ ސީދާ  1::ވަަނ މާއްދާ އެހެން އޮއްވަކާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  1::ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންތަކެއް އިންތިޚާބުުކރާ ވާހަކަ އެއް. އަދި އެކަން ކުރަންވާނީ އެ ަކއުންސިލަށް ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަްނޖެހޭ މީހު 

 470އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ިނޔަތުަގއި ބާއްވާ ސިއްރު ވޯަޓކުންނޭ. ެއހެންވީމާ، އެހެން ނިޒާުމގެ ެތރެއިން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 

ކައުންސިުލގައި ޭބންދިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަނީ.  އަށް ހޮވޭ ބައެްއގެ ތެރެއިން ހޮވޭ މީހަކު އޮޓަމެޓިކުން ލިންކުއަޅާަފއި

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އަދި މި ބިލު ކޮމިީޓައކަށް ޮގއްސި ކަމަށް ވާނަމަ  އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ވިސްނުމަށް އަުޅގަ

ނޑިތަުކގެ އަދަދު ހަމަކުާރއިރުަގއި ެއކަ މަށް އެ އޮންނަ އެ ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުތަުކެގ ގޮ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަކއުންސިލު އެކުެލވިގެްނާވ  5:މާއްދާ، އިދާީރ ދާއިރާަތއް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 

ނޑި އަީކ  ނޑަައޅާފައި އޮތް މާއްާދގަިއ އޭގެން ެއއް ގޮ  475ގޮތާ، ަކއުންސިލަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދު ކަ

ނޑިައކަށް ހެދިދާނެ. އެ އުސޫލު ގެންގުެޅވިދާނެ. މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް އަބަދުވެސް އަންހެނުންނަ ށް ރިޒާްވކުރެވޭ ގޮ

ފަސް މީހުން ނުވަތަ ހަތް މީހުން ތިބެންޖެހޭ ކައުންސިލެއްަގއި އަދަދަކީ ފަހެްއކަން އެނޭގ ހިސާބުން، ނުވަތަ އަދަދަކީ 

ންނަންވާނީ އަބަުދވެސް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ހަތެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން އޭގެން އެއް ޮގނޑި އަަބދުވެސް އޮ

ރިޒާްވކުރެވިަފއި ކަމަށް. އަދި އެ އަންހެން ބޭފުޅަކީ މިސާލަކަށް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި 

 480ނަށް ރަށު ފެންވަރުެގ ވޯަޓކުން ޮހވިގެްނ އަންނަ ބޭފުޅަކަްށ ހެދިދާނެ ކަމަށް. މިކަހަލަ ިވސްނުމެއް އަުޅަގނޑުމެން

މީގެތެރެއަށް ގެނެސް، މިާހރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހުށަހެޅުއްވުން އިތުރަްށ ފުރިހަމަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާތަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް މީތި ތަރުތީބުކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ  5:ލުތައް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް ވަނަ މާއްދާ އާއި ަކއުންސި 1::ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގެ މެުދގައި ގުޅުްނ  :ވަނަ މާއްދާާއ، މި  5:އާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ަބޔާންކޮށްފައި ޮއތް 
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ނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮށްލެިވދާނެ   485ކަމަށް ދަންނަވަމުން، މި އެްއގޮތްވާ ގޮތަށް، އެއް ތަްއގަ

ނޑު ވެސް މަރުޙަބާކިޔައި، ުޝކުރުވެިރވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވިސްނުމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ނޑު ގޮތެ ްއަގއި ފާހަގަޮކށްލަންވެގެން އުޅުނު ނުކުތާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މައިގަ

 490އަކީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ. ެއއީ 

، ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ ަކއުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހަްއދުގެ ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ 1::ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުޅި ރައްޔިތުން ވޯޓުލަިއގެްނ ހިވާ މީހަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ ކައުންސިލުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުން. 

ދެން އެހެން އެކަން އޮންނަިއރުގައި މި ވާ ގޮތަކީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަށް ހޮވޭ ެމންބަރަކު ހޮވެނީ ހަމައެކަިނ 

ނޑި އަކީ، ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅުން ވޯޓުލައްވަިއގެން.  ނޑި އެގޮތަށް ރިާޒވްކުެރވޭއިުރަގއި އެ ގޮ އެހެންވީމާ، ެއއް ގޮ

 495ސިއްރު ވޯޓަކުން މި ޮހވެނީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަށް ޮހިވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަުކ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅަކު 

ނޫން މި ހޮވިވަޑަިއގަންނަވަނީކީ. އެހެްނވީމާ،  ހޮވިވަަޑިއގަތުމާ ގުޅިގެން މިީއ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ލިބިވަަޑއިގެެނއް

ނުޑމެން މި އުޅެނީ ޑިމޮކްރަީސ  މި ނުކުތާ އެބަ ޖެހޭ ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅުކުރަން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޗެިހ ފުރިހަމަވެގެން ދާއިުރގައި ިމ އަށް ފައްާކވުމުެގ މަރުޙަލާއެްއގެ ތެރޭގަ. އަުޅގަ

ދެންނެވި ކަހަލަ މައްސަލަތަަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްެރސްކުރެވެންޖެހޭ. ޚާއްަޞކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ދެ ބައިކޮށްފައި 

 500އެއް ބައި އަންހެނުންނަށް އެ މީހުންގެ ބަސް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ތެރެއިންނާ، 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، ކައުންސިލުތަުކގެ ތެެރއިންނާ އަދި ސި ޔާީސ މައިދާނުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި މީެގއިތުރުން ވެސް މިިނވަންކަމާެއކު ޚިޔާލުފާުޅކޮށް، ސިޔާސީ ފިކުުރ ހިންަގއި އެ 

ނުޑ ކުީރގައި އުޅުނު ސިޔާސީ ފިކުރު ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ފުރުޞަތަކީ އެންމެންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަ މެއް. ރޭަގިއ އަުޅގަ

ޕާޓީ، އެމް.ީޑ.ޕީން މާލޭގައި ޭބއްވި ަބއްދަލުވުމަކަްށ ވެްސ ަބޔަކު ވަދެ އެ ތަުނގަިއ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި 

 505ތައްތަެކއް ނޫން. މަސައްކަތްކުރި. ިމކަހަލަ ކަްނތައްތަކަކީ ތަުހޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަހަލަ ކަން

ނުޑ ހަމަ ފަރުދެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށވެރި ވެސް ކުރަން. ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ  އެކަން އަުޅގަ

ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ފުރިހަމަ ައށް ހުޅުވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއް ާޕޓީެއއްެގ މެންބަރަކު ރަށަކަށް އެރީމާ ެއ މީހަކަށް 

ކަިއ، ހަޅޭއްަލވަިއ، ހޯއްޮގަވއި، ރަށްރަށަށް އެރުން ހުއްޓުަވއި، މިކަހަލަ ަކންތައްތައް ކުރުމަކީ މިއަުދގެ އުނދަގޫކޮށް ގާއު 

ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ޫނން. ޚިޔާލު ތަފާތުވުންަތއް ހުްނނާނެ. ދެބަސްވުންތައް ވެްސ 

 510ބަްސވުންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ ވޯޓުން. ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ހުންނާނެ. އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ދެ

އިޢުލާންކުރެވުނީމާ އެނގޭނެ ޮކންބައެއްކަން ކާމިޔާބުލިިބގެންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، މި ހިސާބަށް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ެވްސ 
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ކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުުމގެ އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެްސ މިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕޭންކުުރމުގެ ފުރުޞަތާ އަދި މިނިވަން

ނޑުމެން ތަހުޒީބު ިއންސާނުން ކަންތައްތައް ކުާރ  ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ކަންނޭނެގ އަުޅގަ

ގޮތަކީ. ދެން އެހެން ޕާޓީެއްއގެ ޖަލްސާެއްއގެ ތެރެއަްށ ަވދެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް، ނޫންަނމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަީކ 

ނޑެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހާ އެްއވެސް ހާލެ  515އްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ މިންގަ

އޭނާއަކަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުާރށޭ ކިޔާފައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަކި ފަރުދެްއގެ ެގއަކަްށ ނުވަދެވޭނެ. ގޯިތގެދޮރަީކ 

ޖަލްސާ ެއއް ހިނަގމުންދާއިރު ވެސް އެ ތަނުގެ  ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަން. ހަމަ އެގޮތަށް ސިޔާސީ ާޕޓީއެްއގެ

ތެރެއަށް ވެސް ވަެދވިގެްނވާެނ ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ިއއްޔެ ހިތާމަވެިރ، ދެރަ 

ނުޑ ކުްށވެ ރިކުރަން. ޢަމަލު އަޅުަގނޑުމެންެގ ޑިމޮްކރަސީގެ ތެެރއިން ފެނިގެން ެއ ދިޔައީ. އެހެންެވ، އެކަން ަހމަ އަުޅގަ

 520އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެސް އަދި ަޤއުމަިއގެން ކުިރއަށް ކޯލިޝަަނށް ވެސް، އަދި ދެން ހުރި 

އެހެން ކުދި ޕާޓީތަކަށް ވެްސ މިނިވަން ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކެމްޕޭންކުރުމުގެ އެ ފުރުޞަުތ 

ނޑުމެންގެ އެކްިޓވިސްޓުން ވެްސ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް.  ރަށްރަށުގައި ތިއްެބވި އަުޅގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމްގެ މި ކަންބޮުޑވުން، ެއއީ  ދެން އަުޅގަ

އި އަންހެނުންގެ ަކއުންސިލުގެ ަދއުރު ުކޑަވުާމ ކައުންސިލުތަުކގަިއ ގާތުން ިޚދުމަތްދޭ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭއިރުގަ

 525އަދި އަންހެނުންގެ ބައިވެިރުވމާއި ހިއްސާވުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަދުވުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަ  އް. މި ދެރަކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަްށ މިހާރުވެސް ިދހަވަރަކަށް އިޞްލާޙަށް ވުެރ ިގނަ އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑުމެްނ  މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ުގޅިގެްނ  އެކޮމަޑޭުޓކޮށްފިން މި ތަނުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ެއއްކޮށް ަބލައި ލަން. އާ ޯލކަލް ަކއުންިސލު އިންތިޚާބު އަންނަންާވއިރަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންނަށް ކަތާވަުރގެ ެއއްަޗކަށް ވެސް ވޭތޯ ބަލަން. މިއަދު އަޅުގަ  530މި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ އަޅުގަ

ނޑަަކށް ދުއިސައްތަ މީ  5ހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި އެބަ ިތއްބެވި ކައުންސިލުތަްއ؛ ވަރަށް ކުިދުކދި ރަށްރަށުގައި، ގާްތގަ

ނޑުމެން  ކައުންސިލަރުން ިތއްބަވާ ކަުއންސިލު ވެސް އެބަ ހުރި. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބަެއއް ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ  އަލުން ބަލައިލަިއ، މުރާަޖޢާކޮށްލައި، އަުޅގަ

ނުޑ ކެރިފޯރުން ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ ތެރިކަމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ިމ ބިލު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ބަލައިގަނެ، ކޮމިީޓގެ   535ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ވެްސ މަރުޙަލާގައި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ގެ މި ކަންބޮޑުވުން ެއއީ އަުޅގަ

 ކަންބޮޑުވުެމއް. މި ކަންބޮޑުވުަމށް އެޑްރެސްކުެރިވގެންދާނެ ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 540އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ ހުށަހަޅައިފައިވާ މި ބިލަީކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނޑު ގޮެތްއގައި މި ވަނީ އަންހެނުން  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް. ބިލުގެ މަޤްޞަދަކަށް މައިގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ބާރުވެރިކުުރވުން. ނުވަތަ އަްނހެނާ އަށް އިމްތިޔާޒުތަެކއް ދިނުން. ޢި އްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ހަމަހަމަ. އެހެންނަމަވެސް ޠަބީޢީ ގޮތުން އިންސާނާގެ ތަފާތުތަކެއް އަންހެނާ އާއި ފިރިހެނާގައި ލަްއވާފައި ީވކަމުަގއި 

ނޑުމެން އެ އަންހެ ނޑުމެން ެއަކން ދެނެގަނެ، އެީއ މައްަސލައެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ ައޅުގަ ނާ ވިޔަްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނުމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަަރށް ތަފާތު އެކަހެރިނަމެއް މި   545ބައިވެިރކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަންހެނާއޭ އަޅުގަ

ނޑަށް މާނަކުރެވެނީ  ބުނަނީ އަންހެނެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން އަންހެެނކޭ ބުނީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ންހެނާ އަީކ ދައްތަ އެްއ. ައންހެނާ އަކީ ޮކއްޮކ ެއއް. ައންހެނާ އަކީ ބޮޑުަދއިތަ އެއް. އަންހެނާ އަީކ މަންމަ އެއް. އަ

ނޑުމެންނަށް ހީވޭ އަންހެނާ  އަންހެނާ ބާރުވެރިކުރުވަން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކިއރު ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަ

ގެންުނވާނޭ. މަންމަ ބާރުވެރިކޮށްގެންނުވާނޭ. ބާރުވެރިކޮްށގެންނުވާނޭ. އެހެްނނަމަވެސް އެ ބުނެވެނީ ދައްަތ ބާރުވެރިކޮށް

ނޑުމެން ޖެހިއްޖެ ވާހަަކދައްކަން. އަންހެނެކޭ ބުނީމަ   550ނުވަތަ ބޮޑުދައިަތ ބާރުވެިރޮކށްގެންނުވާނޭ. މި ނަމުން ައޅުގަ

ތުތަެކއް އެކަހެރި. އަންހެނާ ބުރުާގއަަޅންޖެހޭނެ. އަންހެނާ މިހެން ހަދަންޖެހޭނެ. ނުވަތަ ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް ތަފާ

ނޑު އެހެން ދަތުރެއްަގއި ެވސް، އައި.ޕީ.ޔޫަގއި ވެސް މި  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަޅުަގނުޑ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަޅުގަ

ރޮޒެއިނާ އަދި އީާވ، އަންެހނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ދުނިޭޔެގ ފެންވަރުގައި ވެސް ވާހަަކދައްކަވަމުންދަނީ. ދާއިރު މި 

ޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ނައްތާަލން. މިސާލަކަށް ަކއުންސިލުަގއި ހުސް ފިރިހެނުން ތިބީ. އަންހެނުންގެ ތަފާތުތައް އަުޅަގނ

 555ކޮންމެވެސް ެއއްގޮަތކުން ނުވަަތ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުެގ ގޮތުން އިމްތިޔާެޒއް ދިނުމަީކ އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެްއ 

ނޑުމެން ހަދާ ނިޒާމެއް މިއީ. ޤުދުރަތީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގ. އަުޅަގނޑުމެން ނިޒާމެއް، މިއީ ކޮްނމެހެނެއްވެ ސް އަުޅގަ

ނިޒާމުގައި ވެސް އަންހެނާ ބާރުވެރިކުުރވާފައި އޮންނަނީ. ައންހެނާ ބާރުވެރިކުރުވަިއ، ައންހެނާއަކަށް ތަފާތެއް ނޯވޭ 

ނޑުމެން ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަްސ ނު ވަަތ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަ. އަްނހެނާއަކަށް ނޯވޭ ކީރިތި ުޤރުއާނަށް އަުޅގަ

ވަޙީބަސްފުޅުތަކުން ވެްސއެްއޮގތަކަށްވެސް. ވަޙީ ވަޙީަބސްފުުޅންނޭ މި ދެންނެވީ ހަދީޘް. ހަދީޘުން ވެސް ސާބިތުވާ ގޮތުން 

 560އަޅުަގނަޑކަށް ނެތް ފެންނާކަށް އެްއވެސް ގޮަތކަށް އަންހެނާ އަކީ ެއކަހެރިކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަކަށް. އަންހެނާ. ދެން 

ނޑަށް އެހެން އެްއޗެއް އަދި އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނ އަޅުަގނޑަްށ މި ވާހަކަަދއް  7ާކިއރު އަުޅގަ

ފެބްރުއަރީގަިއ ބަދަލުެވގެންދިަޔއިރުަގއި ިދވެހި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ގޯނާކުެރވިގެްނ ދިޔަ ދުވަހެއް ދިޔަ. ފެބްރުއަީރގަިއ 

ށް ފެންޖަހައި ނުވަތަ މުގުރުން ތަޅައި، ޕެޕަރސްޕްރޭޖަހަިއ އެ ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއާ ގުިޅގެން ނިކުތް އަންހެނުން ގަޔަ

މިހެންގޮސް ވަރަށް ޭނއްގާނީ އަނިޔާތަެކއް ކުިރ ޝައިތާާނެގ މަޅީގަިއ ޖެހިގެން އޭނާގެ ެކހިވެރިކަމުަގއި ޖެހިގެން ނިކުްތ 

ނޑާއި ޢަބްދު  565ހެހުނަށް ވަރަށް ގިނަ ރިާޔޒު ކަހަލަ މީހުން ޖެހިގެންގޮސް އަންهللا ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އޭނާެގ ބައިގަ
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ގޯނާ، އަނިޔާަތއް ކުެރވިގެންިދޔަ. ދެން ސުވާލަކީ ހަމަ އެފަރާތްތަކުން އެބަ ދައްކާ ައންހެނުން ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ 

ވެސް. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި ބަެއއް ބިލު ވެސް އެބަ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް 

އަށް ެއހާ އަނިޔާކޮށްފަިއ، އެހާ ޯގނާކޮށްފައި، ފެންޖަހާފައި އަިދ މަގުމަތީގަިއ ބާްއވަިއގެން ސުވާލަކީ އަންހެނާ 

ނޑުމެން ތަބާވާންޖެހޭތޯއޭ؟ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގަިއ  އަންހެނަކަށް އަނިާޔކޮށްފައި، ދެން އެއީ އެފަދަ މީހަކަށް ައޅުގަ

 570ގެ ނަޒަރުަގއި ެއްއވެސް ެއްއޗެއް އޭނަ އަކީ، އަނެއްހެން އެހެރީ އޭނަ. ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު. ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު

ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭަނައކަށް ވެރިކަެމއް ކުރުުމގެ ނުަވތަ ރޫޙާނިއްޔަތަށް ނުވަތަ އަުޅކަމެއް ކުރުުމގައި ވެސް ވަިކ 

ނުމެއް ވެސް. ބޭރު އުސޫލެއް ގެްނގުޅޭ މީހެއް ނޫން އޭނަ އަކީ. ކާޅެްއގެ ވިްސނުމުގައި ވިސްނަނީ ހަމަ ހުރިހާ ވިސް

 ޤައުމަކަށް ދިޔަޔަސް...

 

 575 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން  4ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ބާީކ އަދި 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މިނެޓުެގ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަ 9:މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެ މަތީން  ުޅގަ

މިނެުޓގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ޢިްއޒަތްތެިރ  9:ވާހަކަފުޅު ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މި ހިސާބުން 

 މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 580 

 ]އަށް  11:99އިްނ  9::19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްަކތައިގެން ކުިރއަށްދާއިުރގަިއ  `. ހުސްވަގުުތކޮޅަްށފަހު އަޅުގަ

 585އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ 

ކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުން. މި ބިލަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު، 919/7:

ވާހަކަދެްއކުމަށް ހުސްަވގުތުކޮުޅ އަިއއިރުަގއި، ޖެހުނުއިުރަގިއ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދަވަީނ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. އެހެންކަމުން، ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ

 އަޅުަގނޑު މި އަުރވަނީ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. 

 590 

  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަްނ ބޭނުން ނަމަ އިޞްލާޙުތަކާ  ތާއީދުކުރަން. އަދި ކޮމިޓީަގިއ ވެސް މިއަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މީގައި އެންމެ  އެްއކޮށް ފާސްކުރަން ވެސް ައޅުގަ

 595ނީ މުޖްތަމަޢުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ާފއިތުވެދިަޔ އިންތިޚާބުތަުކަގިއ ބޮޑަށް މަގުސަދަކަްށ މި ވަ

ނޑިތަކާ، މި ކަންތައްތަަކކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ބަިއވެރިނުުވމުގެ ސަބަބުން ވެސް ބަެއއް  އަންހެނުންނަށް ހޯދުނު ގޮ

ނޑިަތއް ވަނީ ެގއްލިފަ. ެއހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި  ޑިޮމކްރެޓިކު މުޖްތަމަޢެއް ވަރަށް ފަހުން މި އޮތީ އުފެދިފަ. ގޮ

އިންތިޚާބެްއގެ ތެރެއިން ވާދަުކރަން މި އޮތީ ވަރަށް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެށިފަ. ެއހެންކަމުން، ބާރުވެރިކުުރވަން 

ނުޑ  ދެކޭގޮތުަގއި މީގެތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރ އަންހުންގެ ބައިވެރިވުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

 600ހިމެނެންޖެހޭ. އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ގިނަވާންޖެހޭ. ގިނަެވގެންނޫނިއްޔާ ދެން މީގެ އިތުރަށް އިންތިޚާބުނުެވ، 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ  ނޑުމެންގެ މި ދޭންޖެހެނީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް. އަުޅގަ އިތުރަށް އިމްތިާޔޒުތަެކއް ައޅުގަ

ނަށް ކޮންމެހެންވެސް ބާރުދޭންޖެހޭ. އެއީ އަންހެނާ އަކީ ޮކއްކޮ އެޭކ، މަންމަ އެޭކ، ދައްތަ ެއކޭ، މާމަ އެޭކ. އަންހެނުން

ނޑުެމންނަށް މުޅި މުޖްތަމަޢައިގެން  އެހެންވީމާ، އަންހެނާ މުޅި ސޮސައިީޓގައި ބާރުވެިރކުރުަވިއގެން ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިޔަން ޔުަނއިޓެޑު ސްޭޓޓްްސ ކުރިއަކަށް ނުެދވޭނެ. މިސާލަަކށް އަޅުަގނޑު  ދަންަނވާނަން އެއް ނުކުތާ. އަުޅގަ

 605އޮފް އެމެރިކާ. ޔުނައިުޓވެފައި އޮތް ގޮެތއް ނޯންނާނެ އެމެރިާކގެ ޤާނޫނެްއގަިއ، ެއްއވެސް ާޤނޫނެއްަގއި ވެްސ ޔުނަިއޓެުޑ 

ގަ އެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތަކީ ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ ޔުަނއިޓުވެަފއި އޮތް ކޮންޓްރެކްެޓްއ ނޯންނާނެ އެމެރިކާ

ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެްނ  ::19ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެޭކ ައޅުަގނުޑމެން ކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޔުނިޓަރީ ދައުލަެތއް ގޮތަށް 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ވެސް ހަމަެއކަނި ޔުނިޓުވެފައި އޮތީ މި ހިނދުކޮޅުގަ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ 

އަހަރު ވަންދެން މިތާގައި އުޅުނީ ހަމަ ޔުނައިޓުެވގެން. ެއއްެވސް ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ލިޔާކަށް ވެސް  999:، 999:

 610ޔުނިޓަރީއޭ ވެސް ިލޔާކަށް. މަލިކު  މީހުން ެވސް އޭުރ ާރއްޖެ ައއި. ތުާރކުނު މީހާ ައްއޑޫ އަްށ ެވސް ދާނެ. އަްއޑޫ 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ެއއް ރައްޔިަތކު، އަނެްއ ރައްޔިތަކާ ގުޅިލާމެހިގެން  މީހުން މާލެ އަށް ވެސް އަްނނާނެ. މިހެންގޮސް

އުޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް ލޯަކލް ކައުންސިލެއް ާޤއިމުކުުރމުގެ ބޭނުމަކީ، މަގުސަދަީކ ތަރައްޤީކުރުން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ބެހިގެންދާ ގޮތަށް، ހަމަޔަށް  ރައީސް. ތަރައްޤީކުރުން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރުތަކީ ވަސީަލތްތައް އެހެން މީސްމީހުންނަށް 

ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ބެހޭއިުރގަިއ އަންހެނާގެ ވެސް ސޭ އެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ އޭގެތެރޭގަ. 

 615އަންހެނާ ވެސް ބާރުވެރިކުރަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑެގ އެދުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ައންހެނުން ރަށު ކޮމިޓީތަކަށް 

ަކއުންސިލުތަުކގަިއ ބައިވެިރވުން. ަބިއވެރިެވގެްނ ނޫނިއްޔަާކ މީަގއި ބާުރވެރިެއއްނުކުރެވޭނެ. ބަެއއް ބިލުތަްއ  ނުވަތަ މި

އަޅުަގނޑުމެން ހަދާއިރުަގއި އަންހެނާގެ ބާރު އެބަލ މީގެތެރެއިން ިއސްލާމްދީނުގަިއ އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކަްށ 

ގެންނައިުރގަިއ ބާރު ދެރަެވގެން ވެސް ެއބަ ދޭ. ލިބިފައި އޮންނަ ބާުރ  އަޅުަގނޑުމެން ަބއެއް ކަންތަްއތަކުަގއި ބިލުތަކަށް
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އުނިެވގެން ެވސް އެބަ ދޭ. ެއހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ބާރެއް އުނިވަނީތޯ. 

 620ްއތޯ އޮތީ. ވޯޓު ެދވޭނެތޯ. ބާރެއް ލިބެނީތޯ. ހަމައެކަިނ ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންެގ ގޮުތގައި ތިބީމަ ކޮންބާރެ

ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެްއ، މިާސލަކަށް ކޮމިީޓގަިއ އިންނަ ރަުށ ކޮމިޓީގަ. ނުވަަތ ަކއުންސިުލގަިއ ޢައްޔަްނކޮށްފައި އިންނަ 

މެންބަރެއް. ޢައްޔަންކޮށްަފއި އިންނަ މެންބަރެއްެގ ވޯުޓ ެއީއ ފެއަރ އެްއޗެއްޯތ ނުވަތަ ެއ ވޯޓުދިނުމުެގ ސަބަބުން ެއ 

ންގެ ޙައްޤުތައް ެގއްިލގެންދޭތޯ. ނުވަތަ ފިރިހެނަކު ޢައްޔަންކުރަނީ. ޢަްއަޔންކުރާ މީހާ ޑިމޮކްރެޓިކު މީހު

ސޮސައިޓީތަުކަގއި ވޯޓުނުލާ. ޢައްޔަންކޮށްަފއި އިންނަ މީހާ ދޭ ވޯޓުެގ ސަބަބުްނ މުޅި އެތި ޚަރާުބވަނީތޯ. 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވޯޓަކުން، ވާަދވެރި އިން  625ތިޚާބަކުން ބޮޑަްށ ބައިވެިރވެގެން ނޫނިްއޔާ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ހިޔެއްނުވޭ ިޑމޮކްރެޓިކު ސިސްޓަމެއް ހިފަހެއްޓޭނެހެން. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން މި ދަންނަވަނީ ބޭރު 

 ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ގިނަ ޕާލިމެންޓުތަކުަގއި ވެްސ، ގިނަ ތަންތަނުގައި ފިރިހެނުން ތިބީ.

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކީއްެވގެންޯތ މިހެން މި ވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ބާުރވެރިކުުރވާފަ. 

އެހެންނަމަވެސް އެމެރިކާ ޕޭިލމެންޓުގައި ވެސް ވަރަށް ަމދު އަންހެނުންތަކެއް ތިބީ. މީ އުފެދެންޖެހޭ ސުވާލެއް. 

ނޑުމެްނ އެއަކަށް ނުޖެހޭ ކޮން  630މެހެން ވިސްނާކަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ނިޒާމު ނުވަތަ އިޤްތިޞާދު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެހިބެހިގެންނުދާ ގޮތަށް ނުވަތަ އަންހެާނގެ ެއްއވެސް ބަހެއް ނެތި ާދ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ކަމެއް ހޯދައިދިނުން. ދެކޭގޮުތގައި މައްސަލަ ެއއް ނެތް. ބޭނުމަކީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުން. ރަްއޔިތުންނަށް ތަނަވަސް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަގުސަދަކީ ވެްސ އެއީ. ަފގީރުން ނެތް، އުފާވެރި، މުްއސަނދި ރާއްޖެައކަްށ ދިވެހިން ގެންދިއުން. މުިޅ 

ހާްސ ފަގީރުން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޒަކާުތ ފަންޑުން ފައިާސ  9ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ައއްޑު އަޮތޅުގަިއ ެވސް ެއ ތިބީ 

 635ހާސް ރައްޔިތުން  9:ހާސް މީހުން ތިބިއިރުގަިއ،  9:ލަކީ، ީކއްެވގެންތޯ އަްއޑު އޮތުުޅަގިއ ނަގާ މީހުން. ސުވާ

ހާސް ފަގީރުން ތިބެންވީ. ސިސްޓަމުގެ މައްސަލަ އެއް މި އުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިސްޓަުމ  9ތިބިއިރުަގއި 

މި އުޅެނީ. ކެޕިަޓލިޒަމްގެ މައްސަަލއެއްތޯ މީ، އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ. ކިހިނެއް ެވގެންތޯ މި ސިސްޓަމު ގޯްސވެގެން 

އިކޮނޮމީގެ މަްއސަލަެއއްތޯ. މީ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމުެގ މައްސަލައެއްތޯ މީ. ކޮން ސިސްޓަމެއްަގއިތޯ މައްސަަލ؛ 

ނޑުމެން މި ތިބީ. ދެން އިތުރަށް  ނުވަތަ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މައްސަލައެއްތޯ. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަޅުގަ

 640ވިސްނާއިުރގައި މަްއސަލަިއެގ އެންމެ ބޮޑު މަންޒަރުގައި މި އުޅެނީ ބާޣީ ވަޙީދު. އޭނަ ކޮށްޖަހާތީ މައްސަލަ އަކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭާނެގ ނުބައިނުލަފާކަމުން. އޭނަ އަކީ ދީނެއް، ާއއްޖެއް، ފާޖެްއ ހުރި މީހެއް ނޫން. އޭނަގެ 

ނުޑ ހިތަށްއެރި ކަންފަތްމަތީަގއި ޖެހުން  ސަބަބުން މި ރާއްޖެ މިހާހިސާބަށް ގޯްސވީ. މި ތަނަްށ ވަތްދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނަމަވެސް ރަނގަޅޭ. ދެން ހުރީ ބާޣީ ރިޔާޒު. ބަޣާވާތްކުރީ. ތަރައްޤީ އަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 މަސައްކަތްކުރީ... 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ހުށަހެޅިފަިއވާ މައުޟޫޢަްށ ވާހަކަދަްއކަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިމަތީގަ

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހިތަށްއެރި ބާޣީ ވަޙީދު މި ތަނަށް ވަތް ދުވަހު ކަންފަތްމަތީ   650އަދި ކިރިޔާ ަމއުޟޫޢަށް އަުޅަގނޑު މި އެޅުނީ. އަުޅގަ

ނޑު ދެރަވޭ އޭަނެގ ކަންފަތްމަތީގައި ނުޖެހުނީތީ ވެސް މިހާރު. މި ރާއްޖޭގައި ޖެހުނު ނަމަ ރަނގަޅޭ އެ ދުވަ ހު. އަޅުގަ

ތަރައްޤީ އަްށ ޓަަކއި ިއންތިހާ އަށް ރަްއޔިތުން މަސައްކަތްކޮްށކޮށް ޮއްއވާ ބަޣާވާތްކުރަންޖެހޭތަ އޭނަ؟ 

ްސ. ބަޣާވާތްޮކށްގެން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބަޣާވާތްކުރަންޖެހޭތަ އޭނަ؟ މީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ

ތަރައްޤީ އަށް ކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހުއްޓުނީ. ބޭސްފަރުވާ ހުއްޓުނީ. މާލޭގައި މީހުން ތޮއްޖެހުނީ. 

 655ްއޗެހި ސައިކަލުތަާކއި ކާރުތަާކއި ޕާުކކުރާނެ ތަންތަން؛ ޓޯޔާޑުތައް ފުރުނީ. ޓޯޔާޑުގައި ހުރި މީހުންގެ ސައިކަލުތަކާ އެ 

ނީލަންކިޔަނީ. އެހެރަ ބާޣީ ވަޙީދު އަރައި، ބޯޑެްއގަިއ؛ ެއއްވެސް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް ނެތި ބޯޑުތަކަށް މީހުން 

ޢައްޔަންކުރަނީ. ޤައުމުަގއި ހުރި ހުރިހާ ލާރި އެއް ހުސްކުރަނީ. ފައްޅިއަކަށް ވަދެއްެޖްއޔާ އެ ތަނަށް ސަޖިދަޖަހަނީ. 

ގާބުރި ެއއް ފެނުނަސް އެައށް އަޅުކަންކުރާނެ. ދެން މި ަވރުގެ މީހެއް ލަިއގެން، ދެްނ ދެން އޭނަ ނުކުރާ ކަމެއް ނެތް. 

ދީނީ ބައެކޭ ކިަޔއިގެން ނުުކމެ މި އުޅޭ ޤައުމާއި ވަޠަާނ، ކޮން ޤައުމާއި ވަޠަނާ ެއއް ކިާޔކަށް؟ ކޮން ވަޠަެންއ 

 660ގަިއ ވެްސ ނުދެކޭ ފަދަ ނުބައި ޖައްބާުރ އޮންނާނީ؟ ބާޣީ ރިޔާާޒއި އެހެރަ ޖެނެރަލް ޝިޔާމާ، ެއއީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު 

ނޑުމެން މި  ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ތާރީޚުަގއި ލިޔެިވގެންދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ މި ރާއްޖޭގެ ޙަީޤޤަތަތަކީ. އަުޅގަ

މެން ދައްކަނީ އަންހެނާ ބާރުވެރިުކރާ ވާހަކަ. ޔަތީމުންނަށް ކާންދޭ ވާހަކަ. މިސްކީނުންނަށް ކާންދޭ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު

ކިނބޫކަރުނަ އެއް ނޯްއސަމޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކިނބޫަކރުނަ އޮއްސަމުން ނުދަމޭ. އެ އޮތީ މާމިނގިލީގައި ނަރުދަމާ 

 ނިޒާމެއް ނެތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީ ޓޮޕިކަކީ. މީ ައސްލު ޓޮޕިކަކީ. މާމިނގިލީ..
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ދުނިޭޔގެ ަތރައްޤީވެަފއިވާ ަޤއުމުތަުކގަިއ ޝުކުރި

އަންހެންވެރިންެގ ދައުރު އަްނނަނީ ފުޅާވަމުން. ެއ މަގުްނ ދަތުރުކުރެވޭޯތ، ެއ ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް އަންހެންވެރިން 

ނުައސާސީން އެ ކަނބަލުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތއް ެއކިެއިކ ބާރުވެރިވެަފއިވާ ފަދައިން ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވެސް ޤާނޫ

 670ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހޯދައިދީ، ވީހާވެސް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި އެ ކަނބަލުން؛ އާދެ! ރަށްރަށުގައި އަދި އެިކއެިކ 

މަޖިލީހުން މި ވަގުތު  ޖަމާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރ އަންހެންވެރިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ދެކޭގޮތުަގއި އަންހެނުންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެބައި މީހުންގެ  ބަހުސްކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަ
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މުސްތަޤުބަލާ މެދުގައި އިތުރު އުއްމީދުތައް އާލާެވ އުޖާލާެވެގން އަންނާނެ ކަމެއް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ހެނުންނަކީ؛ މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް މީ އަންހެން ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަން

 675އެއް ައއިހިނދު އެ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް ބަހުސްކޮށްުލމަކީ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެނުންގެ މާޒީ އަށް 

ކޮމިޓީތައް އުފެދިގެން ވަރަްށ ޒަމާންވެއްޖެ ރަށްރަށުގަިއ  ބަލައިލާއިުރގައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަންހެނުންގެ

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަތާ. އަޅުަގނޑު އެ ކޮމިޓީތަކަށް ަނޒަރު ހިންގައިާލއިރުަގއި ކޮންެމ ރަށަކުން ވެސް މާީޒގަިއ 

މަށް، ިޞއްޙީ ދާއިާރ އުފެދިފައި އޮތް އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކުން ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީ އަްށ، ރަްއޔިތުންގެ ުކރިއެރު

ތަރައްޤީކުރުމަށް، ތަޢުލީމީ ާދއިރާ ތަރައްީޤކުރުމަށް އެަތއްެއތައް މަސަްއކަތްތަެކއް އެ ަކނބަލުން ކުރައްވާަފިއވޭ. ޚުުދ 

 680އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ބަަލއިލި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ައންހެނުންގެ ދައުރު ކޮންމެ ރަށެއްގެ ތަރައްީޤގެ މަލަ އިން ެއ 

ނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާވެފަިއ އޮތް ވަރަކީ، ކޮމިޓީަތކުެގ ހުރީ ފެން

ދައުރު ފުޅާވެފައި އޮްތވަަރކީ ބޭސްފިހާރަތައް އެބަ ހިންގާ. ޕްރީސްކޫލުތައް؛ ެއބައިމީހުން އަމިއްލަ އަށް 

ިގވިދެގެން، އެިކއެކި މަސައްަކތްކޮށްގެން ލާރި ހޯދައިގެން މަސައްކަތްކޮްށގެން، ދަރުކޮަށއިގެްނ، ވަލަން ވަދެ ފަން

ޕްރީސްކޫލުތައް އެބަ ހިްނގާ. ޤުރުއާން ކްލާސްތައް އެބަ ހިންގާ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކެްއ 

 685ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެްސ  ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އަށް، އިްނސާނީ މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަންހެނުން މާޒީގައި ަވނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސް އެ އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭގައި، އެ ކަނބަލުންނާ ދޭތެރޭގައި ދޭންވާ ސަމާލުކަންނުދެވޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން ފިރިހެނުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާީސ މީހުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު މި އޮތީ 

ނަށް ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާަލދީ، އެބައި މީހުންގެ ތަަރްއޤީ އަށް، އެބައި މީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެަބއި މީހުން

ނޑުމެން ެއއްވެްސ  ނޑިވަުޅ ައއިްސ ޖެހިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިައދު އަުޅގަ ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސަްއކަތްކުަރންވީ ދަ

 690ނީ ޤާނޫނުއަސާސީން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މެންބަރަކު ފަހަތަށް ބަލައިގެންނުވާނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ

ލިބިފައިވާ ބާރުތައް އޭގެ އެްނމެ ފުންމިނަށް ހޯދައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތާމައާ އެކު މި 

ނޑިަވޅު ދަންނަވަންޖެހެނީ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިައދު ވެސް އުފެދިފައި ހުރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުން  ދަ

އްކަތްކުރުުމގަިއ، ޚާްއަޞކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ނިސްަބތްވާ ަކއުންސިލުތަކުން އެބަ ހުރަސްއަޅައޭ. ެއކަމަކު މި މަސަ

ތަނުގައި ބާރު އަޑުން އަންެހނުންނޭ، އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއޭ، ތިމަންނަމެން ކުރި ަކމެކޭ، ހަމަ އަމިއްލަ ޮބނިޑ 

ނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ބަަލއިލި ކަމަްށ  ބަންނަންވެގެން އެއްކަަލ އިންިތޚާބު ކައިިރވާތީ  695މި މަަސއްކަްތކުރަނީ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ވިޔަސް ވެސް ދާއިރާގެ އަންެހން ކަނބަލުންނަށް މިއަދު އެބައި މީހުން މިއަދު ފަށާފައި ހުރި ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް 

ތަކުގެ ިއމާރާތް، ބައެއް ރަށްރަށުަގިއ ކުރިއަށް ނުގެންެދވިފައި އެހެީރ. ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ފަށާފައި ހުރި ޕްރީސްކޫލް

އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގުމަށް ރާނަންފަށާފައި ހުރި އިމާރާތްތައް ކުރިއަށް ުނގެންދެވިފައި އެހެރީ އުފެދިފަިއ 

ރައީްސ.  އޮތް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކައުްނސިލުތަކުން ކައުންސިލަރުން ހުރަސްއަޅާތީ. މީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި
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 700މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން މިއަދު ވަޑަިއގެން އޮފީހުގަިއ 

ޤައުމީ ޖަލްސާ ެއއް ބާްއަވއިެގން ނަމަވެސް އެ ކައުންސިލްަތކުން ޖާގަ ހޯދޭތޯ ބަލަންވީ. ައންހެންވެރިންނަށް ކުރިއަްށ 

ތޯ ބަަލންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ތަނުގައި ހަދާ ޤާނޫނަކުން ވާނެ ކަމެއް ނެތް. ޤާނޫނު ދެވޭނެ ޖާގަ ހޯދައިދެވޭ

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުަތކުން ވެްސ، ޕާޓީތަކުން ވެްސ، އުފެދިފަިއވާ ަކއުންސިލްތަުކން ވެސް އެ ކަނބަލުންނަށް 

ނުޑ  އެ ކަނބަލުންގެ ދަރަޖަ ދީގެން ނޫނިއްޔާ ޝައްކެއްނެތް ކުިރއަކަށް ނުދެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަދި އަުޅގަ

 705ފާހަގަކޮށްލަން މުހިއްމު ދައުެރއް. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ މަސްރަްޙގައި 

ުކގެ ރަށްފުށުގައި، އެިކ ޖަމާޢަތްތަކުަގއި އެންމެ ބޮުޑ، އެންމެ ފުޅާ ދައުރެއް އަދާކުރަމުްނދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދަނީ ކޮން ކަނބަލުންނެއްތޯ؟ 

ކޮން ބަެއއްތޯ ވިސްނައިާލއިުރގަިއ ެވސް އަންހެނުން. މި ކަމަށް ކޮންމެ މެންބަރަކުެވްސ ހެކިވާނެ. އެ މެންބަރުން 

މަ ވެސް އެންމެ ބުަރ މަސައްކަތެއް އެންމެ ގާތުްނ ކޮށްދެއްވާނެ އެއް ބަަޔކީ ސިޔާސީ ކަންކަުމގައި ރަށްރަަށށް އެރީ

 710އަންހެން ކަނބަލުން. ދެން ޒުވާނުން. އެހެންވީާމ، މި ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮން 

ންޏާ ނަގައި އެއްަލއިލާ. ބަހަނާއެއްތޯ ދައްކަންވީ؟ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް މީގައި އޮތް ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން ގޮްސ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދޭން އެަބ  އެއްަލއިލާފައި ދެން އޮތް ބަަޔކަިއގެން އަުޅގަ

 ޖެހޭ...

 

 715  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން

ާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ލޯކަލް ކައުްނސިލު އިންތިޚާބަށް ތުލުސްދޫ ޝުކުރިއް .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ެވސް ވަރަްށ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ހަމަ އުސޫލެއްގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ނުޑ މަގުސަދެްއ ކަުމގައި  ިމ ަވނީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! މި އިޞްލާުޙގެ މަިއގަ

ކަނބަލުންނަށް ސިޔާސީ ދާިއރާގައި ެދވޭ ބާުރވެރިކަން ިއތުރުކުރެްއވުމުގެ މަޤްޞަދުގަ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ގިަނ 

ނޑުމެން އޭރު މި ޤާނޫނު   720ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންޮބޑުެވވަަޑއިގަންަނވާ ކަެމއް މިީއ ކައުންސިލުތަުކގެ އަދަދު ައުޅގަ

އިރުގައި އެހެން ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް އާދަާޔ ޚިލާފު ބޮޑު ބަޖެޓެއް މި ކަމަށް، ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ނިންމި

ހޭދަ އެއް ކުރަްއވަންޖެހުން. އާދެ! މި ބިލު އައުމަކުން، މި އިޞްލާޙު އައުމުން މި ދެންނެވި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް 

ނޑުމެން ވިސްނާަލން އެބަ ޖެހޭ އަންހެނުން އެްއވެސް ކަހަލަ އިތުުރވުމެްއ ނާދޭ. އެހެންނަ މަވެސް މީގައި އަުޅގަ

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަްއވަމުން ގެންދެިވ، ހިއްސާކުރަްއވަމުން ގެންެދވި ދައުރަށް ބަލާއިރުަގއި މިީއ 

ނޑު ވެސް ދަންަނވާނީ. އާދެ ނޑުގެ ކުރިން ހަމަ ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ، ަވރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ ައޅުގަ  725! އަުޅގަ

ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 
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ގެ އަހަރުތަުކަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަަރއްޤީ 89ގެ އަހަރުތަުކަގއި ނޫނީ 99އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާޒީަގއި، ާޚއްޞަކޮށް 

އި ޚާއްަޞކޮށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ުގނަ މަސައްކަތްތަކެްއ، ގިނަުގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފަިއ އަށް، ރާއްޖެތެރޭގަ 

ވަނީ އެ ބޭފުޅުން. އާދެ! ެއގޮތުން ހަމަ އެކި ރަށްރަށުގަިއ، އެ ރަށުގެ ލެވެްލަގއި ހަމަ ބޮޑެތިބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް 

 730ތިޞާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުިރއެރުންތަކެއް އެ ރަށްރަށަށް ހިންގަވަިއ، އަދި ޚާއްަޞކޮްށ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤް 

ހޯއްދަވައިެދއްވާަފއި އެ ބޭފުުޅން ވަނީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ޢުމްރާނީ ގޮތުން ރަށްރަށް ކުރިއަށް ގެންެދވުމުަގއި ވެްސ 

ސް މި ބިުލެގ ވަރަށް މުހިއްމު ަދއުރެްއ ެއ ބޭފުޅުން އަދާކުަރްއވާފައި ވަނީ. އެކަމަށް ަޓކަިއ ހަމަ އަޅުަގނުޑ ވެ 

ތެރެއިން އެކަން ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވާލަން. އާދެ! ދެން 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މީގައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާައުކން މިހާރު ކައުންސިލުތަކުަގިއ މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، އެއީ 

 735އަދި ރަށު ކައުންސިލުަތްއ ކަމުގައި ވިަޔސް މި ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ހަމަ އެންެމ  ސިޓީ ކައުންސިލު ކަމަށް ވިަޔސް

އަންހެނުން ކޮމިޓީ އަށް އިްނތިޚާބުވެގެންދާއިުރަގއި ކޮމިޓީ އަށް އެންމެ ގިނަ ޯވޓު ލިިބގެން ަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅަކީ 

އީ ހަމަ އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ވަރަްށ ތާއީދުކުެރވޭ ރައީސްކަމަށް ހެއްެދވުމަށާ ައދި މި ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަަޑިއަގތުމަކީ މި

ނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިުލ އިންތިޚާބަށް ފަހުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މި  ކަމެއް. އާދެ! މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ރަށުގައި ަވިކ ބޭއްެވވި އިންތިޚާބުަގއި އަންހެނުން ކޮމިޓީތައް މި ވަނީ އިންތިޚާބުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ރަށް

ނޑަްށ   740އެމް.ޑީ.ޕީ ެވގެެނއް ނޫން، ނޫނީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ެވގެނެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ގިަނ ރަށްރަށުގައި އަުޅގަ

ދެންނެވޭނީ ކުރީަގއި އަންެހން ބޭފުޅުން ރަށްރަށުގައި އެ ކުެރއްވި މަަސއްކަތް ިމހާރަކު ނުކުރެއޭ. އެކަހަލަ 

ކު. ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަެކއް ހުރުމުން ކަންނޭނގެ އެގޮތަށް، ކުރިން މި ދެންނެވިހެން މޯޓިވޭޝަނެއް ނެތޭ މި ކޮމިޓީތަކަ

އޭގެ ކުރިން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެްނދެވި ކޮމިޓީތަެކއްގެ މަަސއްކަްތ މިގޮތަށް ބަދަލުވެގެން މި 

ނޑަްށ އެނގޭ ަބއެްއ ރަށްރަށުެގ ބައެއް ކޮމިޓީތަ ކަށް އެބަ ލިިބަވޑަިއގަންނަވާ ާބްއވާ ކޮންމެ ދިޔައީ. އާދެ! އަުޅގަ

 745ޖަލްސާއަކަށް، މިސާލަކަށް ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުަގއި އެަބ ހުރި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ބޭއްވޭ ކޮންމެ ސިޓިންއަކަށް 

ންމެ ރުފިާޔ ކޮ 499ރުފިޔާ އަދި ދެން ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް  699ރުފިާޔ ރަީއސަށް، ަނއިުބ ރައީސަށް  799

ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނައިްނ  4ސިޓިންއަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ެއއީ މަހަކު 

ބޭއްވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ލިބޭ ޮގތަކަށް ނޫން އޮތީ. އެކަމަކު ިގނަ ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ެއއްވެސް ކަހަލަ އާމްދަނީ އެއް 

ވެާދނެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް މި ދެންނެވި ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު ރަނގަޅަްށ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮތީމަ އެއީ 

 750އަދާނުކުރެވި ާދ ސަބަބަކީ ެއއީ ކަމަށް ވެދާނެ. އަުޅަގނަޑށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން މި 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ން އިޞްލާޙެއް ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ކަންތައް ވެސް ވާންޖެހޭނީ އެްއ ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

ނޑައަާޅ އުސޫެލއްެގ މަތީން ޮކންމެވެސް ކަހަލަ އެލަވަންެސްއ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ އެަބ ޖެހޭކަން ކޮމިޓީތަކަށް ވެްސ ކަ

ނުދެވި  ދެވެން. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކުރިން ރަސްމީ ގޮތެްއގައި އެްއވެސް ކަހަލަ އެލަވަންެސއް
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ނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުަގއި ރަށްރަުށގެ ަތރައްޤީ އަށް ަޓކައި އެ ބޭފުުޅން ކުރެްއވި ބުރަ މަސަްއކަތް.  އޮތްއިރު ވެސް އަުޅގަ

 755އާދެ! އެ މަސަްއކަތް ެއގޮތަްށ ކުރައްަވިއގެން، ދެންމެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި 

ވާ ބޮޑު ކެޕިޓަލެއް ރެިއޒްކުެރވި، އެ ކެޕިޓަލުން އެ ބޭފުޅުން ވިޔަފާރިކުަރއްަވއި، އަިދ ފަދައިން ހަމަ އެކަށީގެން

އޭެގއިތުރުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކެއް ވަރަށް ފުޅާ ާދިއރާއެްއގައި ެދއްވަމުން ގެންދެވި. އެހެްނވީމާ، މިހާރުވެްސ 

ގެންވާ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދާކުރެްއވޭނީ ެއ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ިމ ކޮމިޓީތަކުގެ ަދއުރު އެންމެ އެކަށީ 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ާޤއިމުކޮްށދެވި، އަދި އެ ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ނޑަށް  760ޤަބޫލުކުެރޭވ،  އާމްދަނީ އެްއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ލިބޭނެ ގޮަތކަށް ޮއތުމުންކަން. އާދެ! މިހާރުވެްސ އަުޅގަ

ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާލުމުން އެނގޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ޝައުުޤވެރިކަން އެބަ ހުރިކަން ހަަމ 

ކުރިއެކޭ ެއއްގޮތަށް އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން އެ ޮކމިޓީތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މަސައްކަްތކުރަްއވަން. 

މަވެސް މި ދެންނެވިހެން ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަކަކާ ހެދި ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މި ވަނީ އެހެންނަ

އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ހިނަގއިނުގެންފަ. އާދެ! ދެން މި ިއޞްލާޙު؛ މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތް އިޞްލާުޙގައި އެބަ 

 765ދެ! އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށް އިޞްލާޙުކުަރއްވަން. އާ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  :1އޮތް 

ކުރިމަތިލައްާވއިރު މިހާރުވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ ައދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުތަެކއް. ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލު ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ވަކި މިންގަ ތަކަށް މެންބަރުންނަށް އެބަ އޮވޭ ކަ

ނޑުަތކެއް.  ކުރިމަތިލައްާވއިރު އެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އެބަ ޮއވޭ އެ ބޭުފޅުންގެ ކުުށގެ ރެކޯޑު އޮންނަންޖެހޭ ވަކި މިންގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި ދެންނެވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ 

 770ގޮަތަކށް. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ވީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި  އެއް ުއސޫލަކުން، ެއއް

ނޑަށް  ތަފާތު ގޮތްތަެކއް އޮތުމުން ެއ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް އުިނކަން ލިބޭނެ ގޮަތކަށް އޮެވގެްނނުވާނެ. މިީއ އަުޅގަ

ފުޅުންނަށް އެއް ހަމައަކުން، ެއއް އުސޫލަކުން މި ދެންނެވި ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ބޭ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެން  ނޑަެއޅެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑު ކަ މިންގަ

ނިމިގެންދާނެ.  މަސައްކަތްކުަރއްާވއިުރގައި ިމ ދެންނެވި ކަންތަކަށް ރިާޢޔަތްކުރެިވގެން ހަމަހަމަ ގޮެތއްަގއި އެކަން

 775 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙެގ ބަހުސް ކުރިއަށްދާއިުރގައި 

ޓަކަށް، މީަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮވޭ ފާހަގަކުރަްއވާފައި އިންތިޚާބަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އެއް ޕޮއިން

ނުޑ ތާީއދުކުރާ ކަމެއް. ޑިމޮކްރެޓިުކ   780ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ޝަރުތުގެ ވާހަކަ ވެސް. ދެން އެއީ އަުޅގަ
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މަޤާމަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން  މުޖުތަމަޢެއްގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ ތަފާތުކުރުްނ  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނެކޭ، ކައުންސިލުތަކަށް ކުިރމަތިލާ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

އޮެވގެންނުވާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެާއއެީކަގއި އަނެްއ ކަމަކަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ އަންހެނުންނަށް، އެ ވެރިްނ 

ރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ރޮަޒއިނާ އާދަމް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި ހުރި ބާ

ނޑުމެން ެއކަމަކު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ.  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއީ އަުޅގަ  785ކަންތައްތަެކއް ބަޔާންކުަރއްވާަފއި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  އެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށް ކުރާ ކަމަކާ ހެދި ތަފާތުކުރުން ބޮޑުވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ެއއީ ައޅުގަ

ކަމެއް. މިހާރު މި އޮތީ ވަރަށް ހުޅުވިފައި އޮތް މުޖުތަމަޢެއްގަިއ، އެ ވެރިން ބޭުނންވެލަްއވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް 

ިއ ބާރުތައް ލިބިދީފަ. ދެން ކުރިމަތިލައި، އަދި ކެމްޕެިއންކޮށް، ެއކަމުން އަރަިއގަުތމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ

އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުން ކޮމިޓީތަކުަގއި އެ ތިއްަބވާ ޭބބޭފުޅުންނަށް، އެ ކަނބަލުްނނަށް ސިޓިން އެލަވަންެސއް 

ނޑުމެން   790ނުވަތަ އެކުރާ މަަސއްކަުތގެ އުޖޫރަ އެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ިމ މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ހަދައިދޭން. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮން ބޭނުމެއްަގއިތޯ؟ ކުރުން ެއއީ  މުހިއްމު ކަމެްއ. ދެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ކަންކަން ކުރަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް މި ކުރަނީ މި ވެއްޓަީކ އަމާން، ރިވެތި، ތަރައްޤީ ައށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ވެއްެޓއް 

އަދި ެއހެން ފަރާތްތައް ވެސް ބާުރެވރިކުރުވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި. އަިދ އެ ކަނބަލުން ވެސް

ވަނަ ދުވަސް ހަނދާންވޭ. ެއީއ  :1ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓު  995:ހިތާމައަކީ މިއަދު މި ވާހަކަަދއްާކއިރު ވެސް 

 795އެބަ އާދޭ. މިހާރު  ދުންފުނިހިޔާ ހަރުގެ ތަޅާލި ދުވަސް. އެހެންނަމަވެސް ެއކަްނ އެ ކުރީ ކޮންބަެއއްތޯ އަެންއކާ ހިތަށް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރި ނާޒިމުގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުން އެކަން ކުރީ. ެއއީ ެއކަން ޭއރުގައި ވެސް ކޮށްފައި އޮތީ 

ޑިމޮކްރެޓިކު މި މުޖުތަމަޢު އެބޭފުޅުން ޤަބޫލުނުކުރާތީވެ. އަންނަމުންދާ ބަދަލު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވާތީވެ. 

ނޑުމެން ވޯޓުލާން އޭރުެވސް ނިކުތިން. އޭރުވެސް ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސަޕޯޓުކޮށް، އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަ ކީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ދިަޔއީ ވޯޓަށް ޓަަކއި ކެތްމަދުވެ ހުރެ. ވޯޓުަލއިެގން ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ނޫްނތޯ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ބާޣީ 

 800ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި އެކަން ހުއްުޓވަްނ ވަޙީދު ވެރިކަމުަގއި ހުންނަވަިއގެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަ 

އަދި އުުޅއްިވކަމުަގއި ިވޔަްސ އެކަމެއް ނުވާނެ. ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ެވސް ައދި އެހެނިހެން ގްރޫޕުތައް 

. ދެން މެދުވެރިކޮށްގެން ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެތަކަށް ވެސް ހަމަލާދެނީ. މީޓީންތަކަށް ވެސް ޖެއްސުންކުރަނީ

އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ރައްިޔތުން ތިބީ ރައީސް ނަޝީދު އިންތިޚާބުކުރަން ކެތްމަދުވެފަ. 

ނަޑކުން ވާްނ އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެއްނޫންތޯ. މީ ވޯޓަށް ހުރަސްއެޅުްނ  އެީއކީ އުކާ ގަލަކުން، ަތޅަިއލާ ބިއްލޫރި ގަ

 805މާ، ވަޙީދުގެ ނެރޯ މައިންޑު އެބަ ޖެހޭ ހުޅުވެން. އެހާ ހަނި ވިސްނުމެްއގައި މި ޤައުުމެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއީ ވެރި ެއއް ނޫންކަން ވެސް. ބަޣާވާތެްއ  ވެރިައކަށް ހުރެގެން އެ ކަމެްއ ނުވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ުތކޮުޅގައި ެވސް މި ޤައުމަކީ ރައްޔިތުން ކޮށްފައި އެ ތަނުަގއި އެހުީރ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ހުރި ކުޑަ ވަގު
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ދިރިއުޅެންޖެހޭ ތަނެއްކަން ޭއނަ އެބަ ޖެހޭ ހަނދާންކުރަން. ދެން އެކަން އޭނާ އަށް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި ޭބބޭފުޅުން، ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭުޓން އެބަ ތިއްބެވި. ޕާޓީތަުކގެ 

 810ޑަރުން އެބަ ތިއްެބވި. ކީްއުކރަންތޯ މިތާގައި މި ތިއްަބވަީނ މިކަން ހެޔޮކޮށްގެން. ދެން ިމ ވެސް އަނެްއކާ ސުވާެލއް. ލީ

އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް އިުތރު ގޮތެްއ ެވސް އޮީތކީ ނޫން. އެބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތުްނ ބާޣީ ލީޑަރު އެ ތަުނގަިއ އެ 

ބޮލަށް އަދި ބާޣީ ވަޙީދު އެުރއްިވކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ޭއގެން އަރަިއގަތުމުގެ  ހުންނަވަނީ. ދެން މިއަދު އެ ބޭފުޅުންގެ

ފުރިހަމަ ބާރެއް މި ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް ނެތޭ. މި ބޭފުޅުން އެ ތިބެނީ އޭގައި ތާށިވެ، މަލަރުވެފަ. އެހެންވީމާ، 

ވާނެ ކަެމްއ ވެސް ނޯންނާނެ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަެދއްިކޔަސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން ކުރާ ކޮްނމެ ކަމެއް މި ކުރަނީ ސީދާ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް. ރައީްސ   815އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަދއްަކނީ، އަުޅގަ

ނަޝީދު އެއްބުރުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓަކައި، ަރއީސް ނަޝީދަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް 

ޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. އެކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ މަތިމައްޗަށް ޔުނީފޯމް ލައްވަިއގެްނ ބޭބޭފުޅުން ފޮނުއްވިޔަކަްސ. އަ

އަޅުަގނޑުމެން ީމގެ ދެތިން މަސް ކުރިން ައޑުއެހީމުނޫންތޯ އިންތިޚާބަށް ތަްއޔާރުވުމަށް ޓަކައި ފުލުހުން ތަްއޔާރުކުާރ 

ދާޅުވި ނޫންތޯ. އެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުކުރި ފުލުހުން ކުރާ ކަންތައް، އެ ވާހަކަ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވި

 820ތައްޔާުރވާ ތަްއޔާރުވުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެހެން ގޮތަކަށް. އެއީ އެ ބޭފުުޅންގެ ބެކިން އެއް ނުލިބި، ެއ 

ވަރު ޖަގަހަތަެކއް ހަދައިގެން ހަރަކާތްތެިރާވ ބޭފުޅުންގެ ެއއްބާރުލުމެއް ނުލިބި ކިހިނެއްތޯ މި މާލޭގައި ެއތައްއެަތއް ބައި 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޖގަހަތަކަށް ހަމަލާދޭނީ. ނުވާނެ އެ ކަމެއް. މީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮެޅއް. އެެހންވީމާ، އެ ކަންތައްަތކަށް 

އެހެންވީާމ،  ހިތްވަރުދޭ ބަޔަކު ަތއްޔާުރކުރި ވާހަކަ، ތައްޔާުރކުރަމުން ައންނަ ވާހަކަ ރިާޔޒު ެއ ވިދާުޅވީ ޭއގެ ކުރީގަ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ މަޤާމުގައި ހުންނަަވއިގެްނ ައދި ބާޣީ ވަޙީދަށް ަބއިޢަތުހިތްޕަވަިއގެން އެކަން ކިތަންމެ 

 825ވަރަކަށް ކުރިޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެއްެވސް މެންބަރަކު، އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރާ އެއްެވސް މެންބަރަކު އެއަކަށް ރައްެދއް 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ނުދޭނެ. ޖެހިގެން ހު ރި ތަން ތަޅައިލާކަށް ެވސް ނުދާނެ. ކުކުޅުބިސް އުކާކަށް ވެްސ ނުދާނެ. އަޅުގަ

އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެ ަރއްިޔތުން އެތިބީ ވޯޓުދޭން ތައްާޔރަށްކަން. ވޯޓުފޮށި ވެސް ަބހައްޓާނެ. ވޯޓުލާން ވެްސ 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ ދުނިޔެވީ ހަމަ. ނިކުންނާނެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެސް ކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިޠުރަތުގެ އުސޫލު އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއއްބުރުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭ ތަން. 

ނުޑމެންގެ މުޅި ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢު ދައްކައިދޭ ޙަޤީޤަތް މި އިންތިޚާބު އެމް.ޑީ.ީޕ   830އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަުތގެ މުޅި ވައްޓަާފޅި ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުން ކާމި ޔާބުކުރާނެކަން. ހަމައެާއެއކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ އެއްބުރުން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނެކަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ހުރެފައި 

ަގނޑުމެންގެ ކެމްޕެއިނަށް ހުަރސްއެޅުމުގެ ބޭނުމުަގއި ވަޙީދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އިންތިޚާބުގެ ފޯކަސް ެގއްލުވާަލއި، އަޅު 

ކޮންމެ ކަމެއް ކުިރޔަސް ެއކަެމއް ނުވާނެ. ވަޙީދު ކޮންމެ ކަެމއް ކުރިަޔސް ައޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއެޅޭނެ 
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 835ތެރި ރައީސް، އެްއވެސް ކަެމއް ވަޙީދަކަްށ ނުކުރެވޭނެ. ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންީވމަ ޢިއްޒަތް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި މަސައްކަތް އިންތިޚާބާ ދިމާލަށް ދާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބޭބޭފުޅުން މިފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ދެއްޭކނެ މި ވާހަކަ. ެއއީ މިކަުމގެ، މި އިޞްލާޙުގެ މުހިއްމުކަްނ  ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ލާއިުރގައި އަުޅގަ

ސް މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް މުހިއްމު ކަމެއް އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީތީވެ. ކުޑަވީމަ ެއއް ނޫން. ނަމަވެ

އަންހެންވެރިން ބާރުވެިރކުރުަވން މި ކުރާ މަސައްކަަތީކ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންަނމަވެސް އެ އަންހެންވެރިން 

 840ން ކަށަވަރުކުރުން އެއަްށވުރެ މާ ބާރުވެރިެވގެން ޮގސް ވާަދުކރަން އޮންނަ އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާއި ަޞއްޙަކަ

ނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޤާނޫނަށް  މުހިއްމު. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ެއއީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުގެނެސް ބާރުވެިރކަން ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާ އަދި ކައުންސިލަރުންނާ، މިގޮތަށް 

ނުޑމެން ދެއްކިޔަސް، އެ ވެށި ޤާއިމުނުކޮށްދެވޭ ބަަޔކު މި ތިއްބެ ވި ބޭބޭފުޅުްނގެ ވާހަަކ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުރަންވީ ކަމަކީ އެ ވެިށ  ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ތަނުގައި ތިބޭކަށް އަުޅގަ

 845އާމްދަީނ ހޯދޭނީ. އޭރަށް ތަރައްޤީވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޤާއިމުކޮށްދިނުން. އޭރަށް ބާރުވެރިވާނީ. އޭރަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ނިޒާމު، އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ބަލައިގެން އެަކއްަޗކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު. އިއްެޔގައި މި 

ންސިލެްއގެ ބާރުވެިރކަމުަގއި ތަނަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު އެއީ ސަުރކާރަކަށް، ަދއުލަތަަކށް ނުކޮށްދެވުނު ތާަގއި އެ ަކއު

ވެސް އެއިން ކަމެއް ކުެރވެްނ އޮންނަ ކަމަށް، އޮންނަ އޮުތން ވެސް ނިުގޅަިއގަންނަން ުކރި މަސައްކަތް. ފެނާ ބެހޭ 

ނޑުމެންނަށް އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުރުޞަތުދީގެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭކަށްނުވާނެ.  ބިލެކޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 850ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންޖެހޭ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް، ވާން މި އުޭޅ ގޮތް ރީއްޗަށް ވިސްނަން.  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން އަަރއިގަންަނން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިާރއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ ބަާޣވާތެްއގެ ތެޭރގަ. މި ބަާޣވާތުން އަުޅގަ

ްށ ެއހެރީ. ވެރިައކަށް އެހެރީ. އޭަނއަކަށް ިދވެހިންނެއް ނޭނގެ. އަކީ ކޮންތަނެއްކަން ނޭނގޭ ީމހަކު ބަޣާވާތުެގ ލީޑަރަކަ

މި ރާއްޖެ އެއް ވެސް ނޭނގެ. އެ ވަރު މީހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ޤައުމު ހަވާލުކޮށްގެން މި ތިބެނީ ދެތިން 

އަދިވެސް.  މަހުޖަނުންގެ މުށުތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަްށ މިކުރެވުނު ކަންތައް ރޭަކިއނުލާ އަދިވެސް،

 855އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގޮްސ ބޮލަށްއަރައި ފިތެނީ އެ. ފިތުނީމަ ވާނެ ހަތަރެއްެޗއް އޮންނާނީ ވެފަ. ދެެންއ 

އަރައިުނގެނެވޭނެ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޖުމްލަ ވިސްނުްނ ެއއިން ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ، 

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބާޣީ ވަޙީދު ައޑީަގއި ހުންނަަވއިގެން  އެކުރާ ެއއްވެްސ ކަމަަކށް ފޯކަސްކުރުމުެގ ބޭނުމެއް ެނތް. އަުޅގަ

ސަފުތައް ކެމްޕެއިންަގއި އެާހ ހަލުވިމިނުގައި ގެންިދއުމަީކ އަޅުަގނޑު މިއަދު ެވސް އަދި މާދަމާ ވެސް އެދޭނެ 

 އެދުންކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފު 

ހާ ޚިލާފު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫ

ވަނަ މާއްދާަގއި ުބނެފައި ވަނީ ަކއުންސިލުތަްއ  1::އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 865އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނީ ރައްިޔތުންގެ ސިއްރު ވޯަޓކުންނޭ. އަންހެނުންގެ ަކއުންސިލަީކ ހަމައެކަނި އަންހެނުންެގ 

ނދު، އެ ަކއުންސިލަްށ ހޮވޭ މެންބަރަކު ރަށު ކައުްނސިލަށް އައިމާ އެ މަފްހޫމު ވޯޓުދީގެން ޮހވޭ ަކއުންސިލަަކށް ވީހި

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ އަންހެނުންނަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވޭ އެބަ. އަޅުގަ

ނިޑއެއް ިރޒާވް ވެސް އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން  އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް.  އަންހެނުންނަށް ގޮ

ނޑުމެން ަކއިރީަގއި މިހިރަ އެހެން ޤައުމުތަކަްށ ވުރެ މި ަޤއުމުަގއި މިއަުދ  އެހެންނަމަވެސް މިއަުދގެ ޙަީޤޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑު   870ވެސް އަންހެނުންނަށް މަޤާމު ލިބުމާ، އަންހެނުން އިންތިޚާުބވުމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަެމއް ކުރީަގއި ުއޅޭކަން އަުޅގަ

ނޑުން ޤަބޫ ނޑުެމން ކޮންމެ ފިރިހެނަކީ ވެސް އަންހެނެއްގެ ބަ ލުކުރަނީ. އަންހެނުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

އުފަންވެފަިއވާ ފިރިހެނެއްކަން. އަދި އެއާެއއްކޮށް ކޮންމެ ފިރިހެނަކާ އެއްކޮށް ހަމަ ކާމިޔާބު އަންހެނަކު ވެސް ހުރިކަން. 

ނޑުމެން މިއަ ނޑުމެްނގެ އެ ހުރިހާ އެްއޗެްއސަކީ އަުޅގަ ދު ޤަބޫުލކުާރ ޙަޤީޤަތެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަޔަކަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކޮއްޮކއަކަށް ދެރަގޮތެއް ާވކަށް ހަމަ އެއްވެސް މީހަކު ނޭދޭނެކަން. އަންހެނުންނަށް  ދައްތައަކަްށ، އަުޅގަ

 875މި ޤައުމުަގއި އަންހެނުން ސިޔާސީ  ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ވެްސ ޙުދޫދުތަކެއްގެ ތެޭރގައި ހުްނނަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް.

މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާންެޖހޭނެ. އެ ވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާ ެއްއވަރަށް މި ޤައުމުގައި މަޤާމު 

އްަބވާކަްނ ލިބޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލެއް މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހަމަ އެަކށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ވެސް ތި

އެއީ. ެއއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިްސ މަޤާމުތަކުގައި ވެސް މިއަުދ އަންހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް 

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ. މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި  ހީވާގިކަާމއެކު މަސަްއކަތްކުރަުމންގެންދާކަން އެއީ އަުޅގަ

 880މެްއ ހުރި ނަމަ މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރި ސަރުކާރެއް މި މެންބަރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަ

ޤައުމުަގއި މިހާތަނަށް ނާދޭ. ރޯމާދުވާލު މަގުމަތީގައި ފުލުހުން ނިކުމެ އަންހެނުން ގައިަގއި ތަޅާއިުރގައި އަނެއް ދުވަހު 

ނޑުމެންނަށް ނުބުނެވޭނެ ދެއްތޯ ެއ މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މި ަމޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅަން ނު ކުރެންޏާ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ  ޞްެތރިކަމެއް ހުއްެޓކޭ.ކަމަނާގެ ވެސް އިޚްލާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ  ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޭދންޖެހޭނެ ބޭފުޅުންކަން. އެ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ނިކުތީމާ ފިރިހެން

 885އެްއގޮތަކަށް ނޫންކަން އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން، މި ބާޣީ ސަރުކާރުން އެ 

ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުުކރަމުންދަނީ ވަރަށް ލާއިންސާީނ، އަނިާޔވެިރކޮށް. މިއަދު މި ހުށަހެޅުއްވި ކަމަނާ ވެސް އެ 

ސަރުކާރަކަށް ބައިޢަތުހިއްޕަވަިއގެން. މީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ެއ ހުންނެވީ އެފަދަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާިއ ޢަމަލުފުޅުތަކާ ވަރަށް ތަާފތުކޮށް އަުޅގަ
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ހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގަިއ އިސްކޮށްުއޅެނީ އަންހެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިއަދު ވެސް ހުރި

 890ބޭފުޅުންކަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްުޤވާ މިންވަރު އެ ޕާޓީތަކުްނ ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީތަކުން 

ތައް ޕާޓީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައންހެން ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަޤާމު

ނޑުމެން ޕާޓީަގއި އަިދ  އަށް އައުުމގެ ެއއްެވސް ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހުރަހެއްނޭޅޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަންނަން މި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގަިއ އަންހެން މިނިސްޓަރުން ވެްސ ތިއްބަވާނެ. އަދި އަުޅގަ

ހުވާކުރާ އާ ސަރުކާރުަގއި އިތުރު އަންހެން ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރުންނަށާއި  އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަކީ އަބަދުވެސް އަންހެނުންެގ   895އިތުރު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކުރިއަށްާދނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ އަަބދުވެސް އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޤަދަރާ، އެ ބޭފުޅުންގެ  ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ަބއެއް. އަުޅގަ

ޝަރަފާ، އެ ބޭފުޅުން ޝަރަފުވެރިކަންމަތީ ބޭތިއްބުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، ވަކި ބޭފުޅަކަށް ެއ 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ނުލިބެއޭ ހީވުން އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ޭބއިްނސާފެއް. ެއްއވެސް ފިރިހެނަކު 

އެ ބޭފުޅެއްގެ މަޔަކަްށ، އެ ބޭފުޅެއްގެ ދައްަތއަކަށް، އެ ޭބފުޅެއްގެ ޮކއްޮކއަކަށް އިހާނެތި ގޮތެއް ވާކަށް ނޭދޭނެ. މި 

 900ތަނުގައި ހަމަ ކޮންމެ ފިރިހެން ބޭފުޅަކީ ވެސް މަންމައެއްގެ ުކއްޖެއް. ަދއްތަެއއް ޭއނަގެ ހުންނާނެ. އަދި ގިަނ 

ނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ މަޤާމު، އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް ތިއްބަވާ

ބޭފުޅުންގެ ފިރިކަލުން މިތަނަށް އައިމަ ވެސް އެ ހުންނަނީ ހަމަ ލިބިފަ. އަދި އޭގެއިތުރުން ރަށްރަށުގައި ެއ 

އެ ބޭފުޅުންނަށް އައުމުގެ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންހެން ބޭފުޅުން، ސިޔާސީ ގޮތުން ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް

ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަހަމަކަމަކީ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ހަމަހަމަކަމާ ހިސާބަށް 

 905ދިއުމަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަަތކުްނ އަންނާނެ ހަމަހަމަކަމެއް. ހަމައެކަނި ހެދޭ ޤާނޫނަކުންނެއް އެ ހަމަހަމަކަމެއް ނުލިބޭނެ. 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގނޑި ެއއް ރިާޒވްކޮްށގެން އަންހެން ބޭފުޅަކު އެ ތަުނގަިއ ބައިންދަިއގެން މުސާރަ ެވސް ދެވިދާނެ. އަ

ނޑުމެން އެބަ ުސވާލު އުަފއްދަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް ޭއގެން؛ އެްނމެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ހާސިލުވަނީ އޭގެންތޯ އަުޅގަ

ގެ ނިޔަތުަގއި ކަެމއް ކޮށްގެން އަދި އެ ކަެމއްެގ މަގުސަދެއް ހާސިލެއްނުވާނެ. މިއަދު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކމެއް ކުރުމު

ކަމަކަށް މިއަދު ޤައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ެއކަމެއް ކުރީމާ އެކަން ހާސިލުވެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، މި 

 910ންނަށް އަނިޔާކުރާ، އަނިާޔވެރި ސަރުކާރުެގ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވެސް ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ، މިއަދު އަންހެނު

ފަހަތުގައި އެ ކަމަނާ މިއަދު ނުހުންނަވާނެ. އެވާހަކަ ދަްއަކންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ހިތާމައަކީ އަިނޔާކުރީމާ 

އަށް  އަނެއް ދުވަހު މަޖިލީހަށް އަިއއްސަ އެ ކަމަނާައކަށް ނުކެުރނު ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ

ނޑު ދައްކާ ވާަހކަ ެއއް ނޫން.  އިހުތިޖާޖުކޮށް މި މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ވެސް ހުށަހަޅާކަށް. އެއީ ޙަޤީޤަތް. ެއއީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ޓީވީަތކުން އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ޯލފުޅުމައްޗަށް ފެނިގެންދިަޔ މަންޒަރުތައް އެއީ. އެހެންވީާމ، 

 915ދައްކަަވިއގެން އަންހެނުންގެ ޯލތްބާއި އިޙްތިރާމު ހޯއްދަވަން ަމސައްކަތްކުިރކަމުަގއި ވިޔަްސ  ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަ އެއް
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ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ ލޯ ހުޅުވިފައި ތިިބ، ަތރައްޤީވެަފއި ތިބި، ކުރިަމގަްށ ޓަކައި ވިސްނުންތަކެއް 

ތު ވަޒީފާތަކަށް ބެްއޔަސް، ވަކި ަވޒީފާތަކުަގއި އުުޅްއވާ ގެންގުުޅްއވާ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންތަކެއް. ރާއްޖޭަގއި މި ވަގު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ލާމަރުކަޒީ  އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަދަދެއް މަދެއްނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

މުޅިން ެއއްކޮްށ  ޤާނޫނަކީ މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުން އެންމެ ގިނަ އިޞްލާހު ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނުކަން. ިމ ޤާނޫނަކީ

 920އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހިފައިވާ ޤާނޫނެއް. ހަމައެހެންމެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޝަރުތުތަކަްށ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކަކީ 

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙުތަކެްއ. މި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކަީކ ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި، 

ން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ެވސް ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކަމުަގއި ވުމަކީ ިމއަުދ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ކުރެވުނު ކުށެްއގައި އެ މީހާ ތާއުމުރަށް ބަނދަވިގެން ހުރުމަކީ އެއީ 

ކުރެވެނީ ކުްށކުރެވޭ ގޮތަށް ވެށި ތަޣައްޔަުރވެފައި އޮތީމާ. އިންސާފެއް ނޫންކަން ވެސް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ކުށް

 925ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުންނެްއ ނޫން އެކަމުެގ ޒިންމާއުފުލަްނޖެހޭނީކީ. ދައުލަތުން ވެސް ެއކަމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ. 

ެއކަންނުވެ، ދެން ހުރިހާވެސް ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ އަކީ ސާފުވެއްެޓއް ރައްޔިތުން ދިރިއުުޅމަށް ޓަކައި ޤާއިމުކުރުން. 

ނުބައި ކަމެއް ކުރީމާ އެ ީމހާއޭ ގޯހޭ ބުނުމަކީ އަދި ިއންސާފެއް ނޫން. ދައުލަތުން އެތައް ޚަރަދުތަެކއް ކުރަނީ 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ދިނުމަށް ޓަކައި. އެ ޙހިމާަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަން ިމއަުދ 

ބެންާވ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންނުދާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި

 930ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކުށްުކރެވޭ މީހާއާ ެއއްވަރަށް ދައުަލތުން ވެސް އެ ކަުމގައި އުފުލަންޖެހޭ އިހުމާލު އެބަ އޮތް. 

ކޮށް، ތެދުމަގަށް އެުޅވޭތޯ ަމސައްކަތްކުރުަމކީ ދައުލަުތގެ ކުށްކުރެޭވ މީހާ އަބަދުވެްސ ޭއނަ ކުށުން ބަރީޢަކޮށް، އިޞްާލޙު

ޒިންމާ އެްއ ކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެ. ކުށްކުރީމާ އެ މީހާ ތާއުމުރަށް ގޮސް ޖަުލގައި ަބއިންދަިއގެން، ނިމިދަންދެން 

ނަ ައީކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުބޭތިްއބޭނެ. އެ މީހާ އަލުން ިރހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ގެންޮގސް، އޭ

މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެވޭ ފެންވަުރގެ މީހަކަށް އޭނަ ބަދަލުކޮށް، އޭނަގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ޢާއިލާއަށާއި އޭަނގެ އުފަން 

 935ރަށަށާއި އޭނާގެ ޤައުމަށް ފަިއދާވާނެ ގޮތަކަށް އެ މީހާ ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ޤަުއމު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. 

ނޑުމެން ނަށް އަބަދުވެސް ފަހަތު ފަަޔށް ބުރަވެވޭނީ. ކުރިމަގަްށ ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތ އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

ކުރުމުގައި އެްއވެސް ދިވެހި ައންހެން ބޭކަނބަލަކު ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އޮވޭ. 

އި އަނިާޔވެރި ގޮތެްއގައި ޢަމަލުތައް ކުރަމުން އެ އެހެންނަމަވެސް މި ބާޣީ ސަރުކާރުން މިއަދު އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭގަ

ނަޑއެިޅގެން ކަންތަްއތަކުަގއި ޚިޔާނާްތވަމުން ރައްިޔތުންނަށް އެ ދަނީ. ރައްޔިތުްނނަށް އޮޅުވާލަމުން އެ ދަނީ.  ދަނީ. ކަ

ނޑުމެންނަށް އެ ަކމަނާގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭެތރޭ ސުވާުލއު  940ފެދޭ މިއަދު. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ތާއީދުކުރާިއރު އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް، ޭއގެ ުއސޫލީ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ތާއީުދކުރަން.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުގައި ސުވާުލއުފެދޭ. ެއ  އެހެންނަމަވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަނާގެ ިނޔަތާއި ަމގުސަދާ ތޭރެޭރގައި އަުޅގަ
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ވެސް އެ ކަމަނާއަކަށް ނުދެވޭނެ. ގޯހިްއޔާ ބުނަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ގޯހޭ.  ސުވާލުގެ ޖަވާެބއް

އެންމެންނަށް ވެސް ގޯސްހެދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގޯހުަގއި ދެމިތިބުން އެއީ ގޯހަކީ. ހެދުނީމާ އެ ގޯހުން ބަރީޢަވާން 

 945އެ ނުކުންނާނެ ޤާބިލުކަން މީހާގެ ނެތިއްޔާ އެހެންެވއްޖެއްާޔ ެއ އެނގެންޖޭހޭނެ. ެއ ގޯހުން ުނކުންނަން އެނގެންޖެހޭނެ. 

ބޭކަލެއްގެ ުނވަތަ އެ މީހެއްެގ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އުނި ސިފަތަކެއް ހުރެގެން ޭއގެން ނުކުންނާން ނޭގެންނީ. ތިމާ 

ންކަމުަގއި ިވޔަސް ެއ ތާއީދުކުރާ ޕާޓީ ވީމާ، ތިމާާއ ކޮންމެވެސް ގުޅުންތަެކއް ޮއތީމާ، ކޮންމެ ފަދަ އަނިޔާ ެއއް ދި

އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ، ޭއގެެތރޭގައި ހުރުމަކީ ެއއީކީ އިްނސާފެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ިދވެހި އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތައް 

ނުޑ  ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަނިޔާައކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 950އެ ކަމަނާ ފަހުމީގެ މައްސަލަިއގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަްތކުރަްއާވފައި ވާކަން. އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް އުފާވޭ

އެގޮތަށް ހަމަ މި ބާޣީ ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާގެ ަޙއްޤުަގއި ެވސް ނުކުމެ އެ ވާހަކަ ދެްއކޭ ނަމަ 

ހެނުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަތްުކާރ އެ ކަމަނާ ައކީ ވަރަށް އިްނސާފަށް ލޯބިކުރާ، އަން

ކަމަނާ އެޭކ ދެންނެވިދާނެ. ެއހެންކަމުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އުސޫލީ ހަމަތަކަްށ ބަލާއިރު ައޅުަގނޑު ވެްސ 

ނޑިތަްއ ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. އަްނހެނުންނަށް މި ޤައުމުގައި ޮގނޑިތަެކއް ލިބެންޖެހޭ. އެ ހެންނަމަވެސް އެ ގޮ

 955ލިބެންޖެހެނީ ހެދިފައިވާ ޤާޫނނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ުފށުނާރާ ގޮތެްއގެ މަތިން. ެއކަން ކުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވިސްނުން. އެމް.ޑީ.ޕީން ުއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދިވެހި ައންހެނުންނަށް ޓަކައި ކުރެޭވ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްަގއި 

އަުޅަގނޑުމެން ެއކަމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 960 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްނައިފަރު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  919/7:ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޤާނޫނަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ 

ޞްލާޙުތަކެއްކަން ކަަށވަރު. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި، އެ މީހުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އި 

އާދެ! ރޮަޒއިނާ އާދަމާކީ ީމގެ ކުރިންވެސް އަންހެނުންނާ ބެހޭ ކަންތަުކގަިއ ވަރަްށ ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާފަިއާވ 

 965ބޭފުޅެއް. އަދި އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެކި އެކި ޤާނޫނުތަކަށް، އެިކއެިކ 

ށް އިޞްލާޙުަތްއ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ރޮޒައިނާ އާދަމަކީ. ގަާވއިދުތަކަ

އެހެންކަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ޮރޒައިާނ އާދަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަްނނަވަން. އާދެ! އަންހެނުންގެ 

ވަަރށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކޮމިޓީތަކެއް. އަންހެނުންނަކީ ކޮމިޓީތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަރަށް ކުރީްއސުރެ ވެސް 

ިހއްސާކުާރ ބައެއް. ތަަރއްޤީގެ މައިާދނުގައި ވިޔަްސ، އިޤްތިޞާީދ  59ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކަެމއްަގިއ ވެސް %
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 970ނލުންނަކީ މައިދާނުގަިއ ިވޔަސް، އަދި ޮކންމެ މައިދާނެއްަގއި ވެސް ެއ ކަނބަނލުންގެ ހިއްާސ ވަަރށް ބޮޑު. ެއ ކަނބަ

ސިޔާސީ ގޮތުން ވެްސ މި ފަހަކަށް ައއިސް ވަރަށް ހަރަކާތްެތރިވާ ކަނބަނލުންތަކެްއ. އެެހންވީމާ، އެފަދަ ހަރަކާތްތެިރވާ 

ނޑައަޅަންޖެހުމަކީ އަުޅަގނުޑ  ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް އަދި އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށް އުޖޫރަ ެއއް ކަ

ނޑުމެން ކުރަ  ންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަކީ މީެގ ކުރިންވެސް އެަތްއއެތައް ހިތުން އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަެކއް އެ ރަށެްއެގ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ކުަރމުން އައި ކޮމިޓީތަކެއް. ަބެއއް ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތަަކކީ 

 975ށްރަށުަގއި ހޮޓާަތއް ހިންގުމަށް ަޓކަިއ ވަރަްށ ރަށްރަށުގެ ބޭސް ފިހާރަތަްއ، އަދި ބަެއއް ރަށްރަުށގެ ކޮމިީޓތަކަކީ އެ ރަ

ބުރަކޮށް މަސައްކަްތކުރަމުން ައއިސްފަިއވާ ކޮމިޓީަތކެއް. އެކަަމކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮްތކަމުަގިއ ވީނަމަ ވެްސ އެ ކޮމިޓީތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުަގއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަްއ ޢައްޔަްނކުަރން ކަ

ހިންގުމަށް ޓަކައި ެއއްެވސް ކަހަލަ އެއްެޗއް ލިބޭކަހަލަ ޮގތަކަށް ނޫން، އަދި ކޮމިޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް އެއްވެްސ 

ކަހަލަ އުޖޫރަ އެއް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިަފިއވަނީކީ. އެެހންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއާވ 

 980ކުން އެ ބޭފުުޅންނަށް އުޖޫރަ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑުެމން ހިތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން މަސައްކަތްތަ

ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! މި އިޞްާލޙުގައި ޤާނޫނުއަާސސީއާ ުނަވތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫމާ 

ބަ ވިދާޅުވޭ. އެފަަދ ކަމެއް ފަހަރެއްގައި އެަބ ތަޢާރަޟުވާ ބައެއް ކަންތަްއތައް ހުރިކަމުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެ

ނުޑ ބަލައިނުގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނޫން. ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް  ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެއީކީ މި ބިލު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  ގޮްސގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަފްހޫމާ ތަޢާރަޟުވާ ކަމެއް އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ަކމެއް އަުޅގަ

 985ރޭގައި ރަނަގޅުކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ގިނަ މާއްދާތަކަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު، އަދި އެ މާއްދާތަކުެގ ތެ

ސަބަބުން އަންހެން ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަހުލުވެރިކުުރަވއި، އިތުރަށް ބާރުވެރިކުެރވިދާނެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަ ން. އާދެ! އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުން ކުރާ މަސަްއކަތަށް އުޖޫރަ ެއއް އެްއވެްސ މާއްދާތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިނެތުމުގެ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން މިހާުރެވސް ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި އެބަ ހުރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީަތއް  ކަހަލަ ކަ

އް ކުރާކަުމގައި ވަީނ ވިްއޔާ އެ މަަސއްކަތްކުާރ އަދި އިންތިޚާބު ވެސް ުނކުރެިވ. އާދެ! ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް މަސައްކަތެ

 990ބަޔަކަށް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ޚައިރާތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ޮކންމެވެސް އިާނޔަތްތަެކއް އޮްނނަންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް މި 

ބަޔަކު ވެްސ ޒަމާނުގައި އެްއވެސް ބަޔަކު ިހލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ އެއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ކޮންމެ 

އެ ބަެއއްގެ އަމިއްލަ މަަސްއކަތް ބަހައްޓާފައި ކަމެްއގެ ެތރޭގައި ުނކުމެއުޅޭނީ އެ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލާބަ ެއްއ، މަންފާ އެއް ކުރާ ކަމަްށ ވަންޏާ. އެހެން ނޫންކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާ އެ މީހުންގެ 

ންނަށް އެހެން ކަމެއްެގ ތެރޭގަިއ އުެޅވޭކަްށ ނޯންނާނެ. އަންހެން ކަނބަނލުންެގ މަސައްކަތް ބަހަްއޓާފައި އެ މީހު

 995ކޮމިޓީތަކަކީ އެ ކޮމިޓީަތކުަގިއ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަެއއް. ެއއީ މިހާރު އެ ކޮމިޓީތަކުެގ 

ން ކުރަމުން ައއި މަސަްއކަތް ހަމަ މިތާގަިއ މަސައްކަތް ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ވިަޔސް މީގެ ކުރިން އަްނހެނުންގެ ކޮމިޓީ
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ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ދެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއެުކގަިއ 

 ރަށުވަންތަކަމާއި އަތޮުޅވަންތަާކއި ޤައުމުވަންތަުކގެ ލޯބީގަިއ އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރމުން ގޮއްސަ ވަނީ. މިހާރު 

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތް އެހާ ރަނގަޅަށް ކުރެވެމުންނުދަނީ މި ދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އުޖޫރަ 

ނަޑއެޅިަފއިާވ   1000އެއް ަކނަޑއެޅިފައިނެތުމާ، ިމ ޒަމާނަކީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަަކށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުޖޫރަ އެއް ކަ

ނޑައެޅުން ެއއީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭނެ ދުވަސްވަަރކަށް ވާތީ އެ ބޭފުޅުން ކު ރާ މަސައްކަތްތަކަށް އުޖޫރަ އެއް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޮކމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް އެހާ  ކަމެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީހެން އަޅުގަ

އެއް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތްތައް ހަމަ ހަރަކާތްތެރިކަމާ އެކުަގއި ކުިރއަށް ނުދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް ހަމަ ބަ

ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާ އެކުަގއި ކުރިއަްށގެންދޭ. އެ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭަގއި އެިކއެކި ަވްއތަރުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާ، 

 1005މިޓީތަކުްނ އެިކއެކި މަސަްއކަތްތައް ދަްސކޮށްދިނުމާ، ވޯކްޝޮޕްަތއް ހިންގުމާ، މިކަހަލަ އެތައް މަސަްއކަތްތަކެއް ަބއެއް ކޮ

ކުރަމުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިިދނުމަށް ޓަކައި މި ބިލަށް 

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. މި އިޞްލާޙުތަކަށް ވަރަށް އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން

 

 1010 ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެްސ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އުސޫލެ

ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ނަިއފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  މި ބިލަކީ މައްސަލަތަެކއް ުހރި ބިލެއް ކަުމގައި ވިަޔސް އެ މައްސަލަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މި ބިލު ބަލައިަގނެ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ހައް  1015ލުކުރެވިދާނެ މައްސަލަަތކެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. އާދެ! ިމ ބިލުން މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަމީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑި ެއްއ ކޮންމެ ރަށެްއގެ ރަ ށު ަކއުންސިލުން، ކޮންމެ ސިީޓެއއްގެ ސިޓީ ަކއުންސިލުން އަންހެނުންނަށް ގޮ

ނޑުމެްނގެ  ހުސްކޮށްދެނީ. އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަިއލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ިއުރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފެށުނީއްސުެރ މިއަދާ ހަމައަށް ައއި

ނޑުމެން ދަންނަ   1020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޚުތުަގއި ރެނދަލިކުރައްވާަފއިާވ އަންހެްނ ބޭކަނބަލުން ތިއްެބވިކަން އެީއ އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް  ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަ

ތްތެރި ބައެކޭ. މި ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފިސާރި އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީ މަިއދާނުގައި ހަރަކާ

އަންހެނުންނޭ. މި ރާއްޖެ ިއނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަުތގަިއ ޮއތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުުމގައި ވެްސ މި ރާއްޖޭެގ، ިމ 
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ނޑުމެްނގެ ތާރީޚުގައި ިލޔެވިފަ އި ހުރި ކަންތައް. މާލޭގެ އަންހެންވެރިން ކުރި މަސައްކަތަކީ ެއއީ އަުޅގަ

 1025އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖެ އަށް މި ގެަނއި ކޮންމެ ބަދަލެްއ، ކޮންމެ 

އިޞްލާޙެްއ، ކޮންމެ ރަނަގެޅއްގެ ފަހަުތގައި ތިބި އެންމެ މުހިއްމު، އެންމެ ވަުރގަަދ ބަޔަކީ އަންހެނުންކަން އެީއ 

. މި އަންހެނުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯ، ކިާހވަރެްއގެ ޤަދަރުވެރި ބައެްއކަން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތް

ނޑުމެންނަށް މީގެ  އެތަްއ  1499އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ ހަމައެކަނި މި ސިޔާސީ މަިއދާނަކުން ނޫން. އަޅުގަ

ހެނުންކަން އެންމެ މުހިއްމު އަހަރެއް ކުރިން އިސްލާމްދީން ދައްކައިދީފައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ައން

 1030ބަޔަކީ، އެންމެ ވަުރގަދަ ބަޔަކީ. އެ ޤައުމެްއ، އެ ބައެްއގެ، އެ ޖަމާޢަތެއް ޙަޤީޤީ ޖަމާޢަތަކަށް ހަދައިދެނީ 

ނޑުމެން މިއަދު ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ މިއަދުގެ ސިޔާސީ މާޙައުލުަގއި ސިޔާީސ  އަންހެންވެރިންކަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ކާތްތެިރވާިއރު ސިޔާސީ ގޮތުން ކުިރމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް މި ހުންނަނީ. ދާދި ފަހުން މައިދާނުގައި ހަރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ މި ަވގުތު ަރއީސްކަަމށް އަރާަވޑަިއގެން ހުންނެިވ ވަޙީދު، އޭަނގެ އޮފީހުގައި 

ވަރު އަންހެުނންނަކަށް ލާއިންސާނީ އެތަްއ އިނދެފައި ފޫގަަޅއިގެން ނިުކމެ، ފެންހޮޅި ހިފައިގެން ނިކުމެ އެތައް ބައި 

ނޑަެއޅިގެން ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ފޫގަޅައިގެން ުނކުމެހުރެ ފެންހޮޅި ހިފައިގެން   1035ބައިވަރު އަިނޔާތަެކއް ދިން ތަން. ކަ

ނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން  ހުރެ، ފެންޖަހައި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރީ. އެހެްނވީމާ، މި ޢަމަލަކީ، އަޅުގަ

ކުށްވެރިކުރާ ޢަމަލެއް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުެގ 

ވާހަކަދަްއކަިއ، ައޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުގެ ރަށު ަކއުންސިލުތަުކންނާއި ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކުްނ ޖާގަދޭން ވާހަކަަދއްާކއިރު 

ނޑު ައސާސަށް ބަލައިލާއިރު މީަގިއ އެބަ ހުރި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ މަިއގަ

 1040ކަންތައްތަެކއް. ރަށްރަށުގެ ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދާ ބޭކަނބަލަކު ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލަްށ 

ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުން އެ ކޮމިޓީއަކަށް އަންނަ އުސޫލު އެއީކީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫެލއް ނޫން. ރަށް

އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އެ ަކއުންސިލަކަށް ައުއމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވާ 

ކޮމިޓީތަކަކަށް.  ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް ވާންޖެހޭނީ އެ ރަށެއްގެ ޖުމްލަ މުޅި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ

އަންހެން ފިރިހެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކޮމިޓީތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭކަނބަލުން 

 1045ވޯޓުދެްއވަިއގެން އަންނަ ކޮމިީޓތަކަކަށް ެވގެންނުވާނެ. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ރޫހާ ެއއްގޮތަށް ިމ 

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި މުހިއްުމ އިޞްލާޙު، މި ހުށަހެޅި ފައިވާ ބިލުގެ މާއްދާތައް ބަދަލުެވގެން ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންހެން  ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު މަިއގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަދި އެއް ނުކުތާ. މިއަދު ބޭކަނބަލުންނަށް ކުރިއެރުންދިނުން. ދެން ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު މި 

 1050ބަރު ރޮޒައިނާ އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަީއ، ހުށަހެުޅއްވީ ތުލުސްދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން
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އާދަމުކަން. ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން މި އުޅޭ ނުކުާތ އަީކ، މި މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާުޙ 

ހުށަހެޅިގެންދާންޖެހޭނީ ފިރިހެން ބޭފުޅެއްގެ، ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ ފަރާތްޕުޅުންަކން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ. 

ން ބޭކަނބަލުން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންވާނެ ކަަމކަށް އެ ބޭކަނބަލުންނަށް ފިރިހެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ އަންހެ

ނެޑއް ޤަބޫލެްއ ނުކުރަްނ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހިންގަވާ  ބޭފުޅުންނާ އެއް ސަފެްއަގިއ ނުހިންގެވޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ  މަސައްކަތްޕުޅުތަުކަގއި އެ ބޭފުޅުން ވަކި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ  1055ކަމަކަށް. އަޅުގަ

ނުޑ  މި ރާއްޖޭގައި ެއްއވެސް މަޤާމެއް، އަންހެން ބޭކަލަކަްށ ނުފުރެއްވޭނެ މަޤާމެއް އޮްތ ކަމަކަށް. އެއީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ރާއްޭޖގެ އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ަވރުގަދަ ބަެއއް. ފިސާރި އަންެހނުން. އެ ބޭކަނބަލުންނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަންހެން ބޭަކނބަލަކު މިގޮތަށް ވިދާޅުާވ  ކެރިވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަންކަމުަގއި ކުރިމަތިލަްއވަން. އަުޅގަ

ނޑު ކުްށވެރިުކރަން މި މައްސަލަ މިގޮތަށް  ވިދާޅުވުން އެއީ ހަމަަގއިމު ެވސް އަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

 1060ހުށަހެޅުއްވީީތވެ. އަޅުަގނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ އަންހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ފިރިހެނުން ނިކުމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުސް ޖާގަތައް، ޖާގަަތެކއް ހުސްކަމަށް ވަންޏާ އެ ާޖގަތައް ފުރާލަދޭން. އަންހެން 

ދިނުމުެގ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ބޭކަނބަލުންނަށް އެ ޙައްޤުތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި

ނޑުެމން ފިރިހެނުން. އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ އެ ބޭކަނބަލުންނަށް  އަދާކުރަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ކެރިވަަޑިއގަންނަވާކަން. ހަމަަގއިމު ވެސް މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަކީ 

 1065ރި އަންހެން ބޭކަނބަލުން. އެ ބޭކަނބަލުންނަކީ މި ާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ ތާރީުޚގަިއ ފާހަގަކުރެވޭެނ ބޭފުޅުން. ެއ ފިސާ

ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހަށް ވެދެވަަޑއިގެން އެ ތިއްެބވީ ފިިރހެން ބޭފުޅުންނަށް ދޫނުކުރައްވަިއ، ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ވާދަކުރަްއަވއިގެން ގަދަ ޢަުޒމުގައި މަސައްކަތް ޕުުޅކުރަްއަވއިގެން. އެހެންވީާމ، މީ އަޅުގަ

ކަންތައްތައް. ެއއީ މިހާރު ިމ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުަރްއވަމުންދާ އަންހެން ބޭފުޅުންެގ ހަނދާނުން އެ ބޭފުޅުންގެ 

ގެ އިންތިޚާބުތަކަށާ، ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ނަމޫނާ ލިބިވަަޑއިގެްނ، ކުރިއަށް އޮތް ތާގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 1070ރަށު ކައުންސިލުތަުކގެ އިްނތިޚާބުތަކަށާ، އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުަތކަށް އަންހެން ބޭކަނބަލުން 

ނޑު ޝައްުކކުރާނެ  ނިކުމެވަަޑއިގެން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ ވާދަކުރަްއވަިއ، އެ ޮގނޑިތައް ކާމިޔާުބކުރަްއވާނެކަީމ އަޅުގަ

ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ ެއ ހިތްވަރު އެބަ ހުރި. އެ ޤާބިލުކަން އެބަ ހުރި. މި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ ކެރޭ ބައެއް.  ކަމެއް

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލަމުން، ވާަހަކކޮޅު ނިންމާލަމުން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ކޮްނމެ މީހަކީ ވެސް އަންހެނުން އެއީ ކޮން ަބއެއްކަްނ ދަންނަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެްސ، ައޅު

 1075މީހުންނޭ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހަމަަގއިމުވެސް މަންަމ އަކީ އަންހެނެއް. ކޮންމެ ފިރިހެނަކު އިނދެގެންއުޅެނީ 

ންނަކީ ވެސް އަންހެނުން. އަންހެނަކާ. އަދި ތިންހަތަރު އަނތްބަށް އިނދެގެން އުޅޭ ަކމަށް ވަންޏާ ތިންހަތަރު އަނބި

ނުޑގެ ތިބީ  ނޑުމެން ކަހަލަ މީހުންނަށް ބަލާއިރު ހަމަގަިއމު ވެސް އަުޅގަ ދެން ބައެއް މީހުން، މިސާލަކަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ އަޅުަގނޑުެމންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި،  އަންހެން ދަރިން ހަމައެކަނި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަށް ޓަކައި މި ރާއްޖޭގައި މަެގއް ތަނަވަސްކޮށްދޭން، މަެގްއ ހޯދައިދޭން. އެ ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންހެނުން

 1080ސިޔާސީ މައިދާާނއި އެނޫްނެވސް ކޮންމެ މައިދާނެްއގަިއ ވެސް ފިރިހެނުންނަށް ދޫކޮށްނުކޮށް ކުރިއަށްެދވޭނެ ޖާަގ 

ނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް އަޅުަގނޑުމެން ތަނަވަްސކޮށްޭދން އެބަ ޖެހޭ. އެ މަގަްށ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

ނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަމުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު  ބައްޓަންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަަވއި، ިމ އިޞްލާޙު އިތުރަށް މުރާަޖޢާކޮށް، އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން މި އިޞްލާޙަީކ 

ނޑު ދެެކމޭ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަަރޙްމަތުބަލައިގަންނަ  ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ން ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު

ިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާ، 919/7:ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅި، އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަ މި  ެދކެވެނީ މި ރާއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ އިދާީރ 

ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މައި ސަރުކާރުން، ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން އަރައިގަންނަމުންދާ ވަގުެތއްގަ. 

ނޑުވާަލއި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް   1090ފެންނަމުން މި ދަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ހިފަހައްޓައި، ަކއުންސިލަރުންގެ ބާރުކަ

ކައުންސިލަރުންނަށް ައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކޮށް، އެ މީހުންނަށް އެ ަރށެއްެގ ބަެއއް، އެ ރަެށްއެގ 

ނޑަައޅާ ގޮެތއްަގއި އެ ކަްނކަން ތެރެއިން އެ ރަެށއްެގ މީހުން ނިންމާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަްށ އެ ރަ ުށގެ މީހުން ކަ

ކުރުމަށް އެ ތިޭބ ބަޔަުކ ެއަކން ކުރަން ލިބޭ  ފުރުޞަުތ ހަނިކުރަމުންދާތަން. ކޮންމެރެއަކު މީިޑޔާ އިން ވެސް މި 

ވަިއ ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީަގއި އެތާ އިލެްކޓެޑު ބޭފުެޅއްހެން އިންނަވާ ބޭފުޅާ އަރުއް 

 1095ސަރުކާރުން، މިހާރުގެ މި އޮތް ބަޣާވާތުގެ ސަރުާކރުން ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އެ ގެންުގޅޭ އުސޫލުތައް 

ނޑުމެްނ  ކުށްވެރިކުަރްއވަިއ، އެ ވާހަކަފުޅުތައް ދަްއކަވާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަ

ޔިތުން ބާރުވެރިކުުރަވއި، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުީރ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައް

ނޑުމެްނގެ އަޚުތު ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުމަށް ަޓަކއި. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ އަުޅގަ

ހެނުންގެ ބަހެއް މި ރޮޒެއިނާ މި ބިލު މި ހުށަހަޅުއްަވއި، މި ބޭނުންފުޅުވާ ަމުގސަދަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިުކރުވައި އަން

ނޑު ހިތާމަކުަރން މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ެވސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް   1100ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި އޮންނަން. އަދި އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި އެ ގެންުގޅުނު އުސޫލާ އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މިހާރުވެސް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ 

ކޮމިޓީ ެއކޭ ިކޔާ ކޮމިޓީ އެއް އޮންނައިރު ެއއިން އެްއވެސް އަންހެނަކަށް އުޖޫރަ އެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ ގޮތަށް އެކަން އޮންނާތީ. ތެދުފުޅެއް. މަންމަ ެއއް ގޭތެރޭަގއި މަަސއްކަތްކުާރއިރު 

ގެ ޤާނޫނުތައް ހައްދަވާ މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު އޮންނަނީ އުޖޫރައަކަށް ނޫން މަސަްއކަތްުކރަނީކީ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭ
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 1105ފިރިހެން ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް އަރަނީ ކަންނޭނގޭ އަންހެންވެރިން މަސައްކަތްކުރަންާޏ 

ވިޔަސް އަދި ގޭތެޭރަގިއ  އެމީހުން އަބަދުވެސް މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނީ ހިލޭސާބަހަށޭ. އެއީ މައިމީހާ ިވޔަސް، އަނިބމީހާ

ތިބޭ ގިނަ އަންހެނުން މިގޮތަށް ހިލޭސާބަހަށް ލޯތްބާ އެކު މަސައްކަތްކުރާތީ. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަްށ  ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކުމެގެން މަސައްކަތްކުރަން ުއޅޭއިރު ައންހެނުން އެ ކުރާ މަސައްކަތް ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަ

ރިންނަށްވުރެ ވެސް މާ ވަުރގަދަ އަްށ ކުރާ ތަން. ައޅުަގނޑުމެން ަހމަގައިމު ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގައި ފެންނަނީ ފިރިހެންވެ

 1110ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަށް ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ހިންަގވަިއ، ވޯޓުހޯުދމުގެ މަސައްކަތް ކުަރއްވާެލއް 

ންހެނުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ ތަންތަނުގަ. އެއީ ވަރިހަމަ ގިނަ ފަހަރު  މާ ބުރަ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ. އަދި އަ

ޑީ.އާރު.ޕީ ވިަޔސް، ޕީ.ޕީ.އެމް ވިޔަސް އަދި އެހެން ޕާޓީތަކެްއ ވިޔަްސ އަންހެންވެރިން ހަަރކާތްތެރިނުވާ ތަންތަނުަގއި ެއ 

ނޑުވަމުންދާ ތަން އެއީ މީހުންނަށް މި ދަންނަވާ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް އެ އޮތް މަދު ސަޕޯޓު ވެސް ހަމަ މަޑުވަމުްނ ފަ

ނޑުެމން ވަރަށް އިލްތިމާސްކުރަން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ނުޑމެން ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ފެންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

 1115މިތާގައި އަންހެްނވެރިންނަކީ ހަމައެކަނި މަސައްކަްތކުރާ ބަެއްއ ގޮތުަގއި ދެެކވަަޑއިނުގަންަނާވށޭ. އެ މީހުން މަޤާމުތަކަށް 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ، ދިވެިހ އިންތިޚާ ބުކުރަްއވަން އެ މީހުން ނެރުއްވަން މަސައްކަތްޕުޅުުކރައްވާށޭ. ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓުކ ޕާޓީން ފަހަކަށްއަިއްސ ގިނަ ލޯކަްލ އިންިތޚާބުތަކަށް ކައުންސިލަރުންަނށް 

ދި ފުދޭވަަރކަށް ރަނގަުޅ ވޯޓުަތކެއް އެ ބޭފުޅުްނ  ބައިއިލެކްޝަންަތކުަގއި ވެްސ ނެރެފައި ތިބީ އަންހެނުން. އަ

ހޯއްދަވާފަިއވާކަން އެއީ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެީއ ގިނަ ފަހަރަށް ދެން ހުރި ޕާޓީތަކުން ނިކުމެފައި އޮީތ 

 1120 48، %46އެންމެން އެީކގައިހެން. އެހެްނވީމާ، އެންމެން ެއކީަގއި ނުުކތަސް އެ އަންހެން ބޭފުޅުން ގާތްަގނޑަކަށް 

ހޯއްދަވާކަމީ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންަނށް ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ހިތްވަރެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން މި ދެކޭ ގޮތަށް ާޕޓީތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަންހެން ބޭފުޅުން  ވެސް، ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ިތޚާބުވާނެކަމީ ައޅުަގނޑު ޝަްއކެއް ވެސް ނޯންނަ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން މި މިހާރަށްވުރެ ގިނައިްނ އިން

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނަިއިއރު އެބަ ޮއވޭ މަސްުތވާތަކެީތގެ ޙުކުމެްއ ޭއގެތެރެ އަށް ަލއި، ފަސް އަހަރު ވަންދެން 

 1125މުކުރުވާ ގޮތަށް އޮންނާތީ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއަށް އަދަބު ަކނަޑއެޅިގެން ދިއުމަށްފަހު އެ މީހަކު އެ ކަމުން މަޙުރޫ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިން މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަތަކަކީ ިޖނާޢީ ކުށްތައް ނޫނ ކަމަށް  ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

 ބަލައި ޑްަރގުކޯެޓއް ވަކިން ހަމަޖައްސައި، އެ މީހުންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ދޭނަޭމ ކިަޔއިގެން ޒުވާނުން މި

އަހަރު ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެީތގެ ަވބާގައި ޖައްސާފައި ވާތީ އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުދީގެން  9:ރާއްޖޭަގއި ދިގު 

ޒުވާންޖީލު މިހާރަށްވުރެ މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެން 

 1130މިއަދު އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ގޮތަްށ މިގޮތަށް  ގެންދިޔައިން. އެކަމަކު 

ނޑު ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން ނިންމަން،  ނޑު ާތއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމީ ހަމަަގއިމު ެވސް އަުޅގަ
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އުޅޭ މުޖްތަމަޢުގެ މީހުންނަށް އެ މީހުންނަކީ މިހާރު އެ މަސްތުވާތަކެީތގައި ތިބި ބައެްއތޯ ނޫންތޯ؟ އެއީ އެތާގައި 

ނަޑއަަޅއި، އެ މީހުން އެ ވޯޓެއްަލއި އެއިން އިންތިޚާބުކޮށްަފއިވާ ަކމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންނަށް  އެނގޭނެ އެ މީހުން ކަ

ނޑުމެން މިއަދު ލޯަކލް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ  އެ ޮގނޑިތަުކަގއި ތިބެގެްނވާނެ. އަުޅގަ

 1135އްޖޭގައި ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެްއ. ބަޣާވާތުގެ ތެރެއިން ވެިރަކމާ ހަވާލުވީމަ، އެ ބަޣާވާުތގެ މި ރާ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ އަދި ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ދަނީ އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް ނެތި ވޯޓަށް ހުރަސްއަޅަމުން. 

ނޑުމެ  ނޑުމެން އެ ކުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އަޅުގަ ން ކެމްޕެއިނުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުަމށް އެ މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަން. ޒުާވނުން އެ މީހުންގެ ނިކަމެތި 

އެކި ގޮްތގޮތުން ެއ  ހާލަތަށް ވިސްނާނުލައި، އެ މީހުންނަށް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި އެގޮތަށް ަބއިތިއްަބއިގެން އެ ީމހުންނަށް

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެިޓކު ޕާޓީެގ   1140މީހުންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންހިފައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އަޅުގަ

ނުޑމެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާކުރާނެ  ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅަމުން. ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެއްބުރުން އަުޅގަ

ނީމާ އެ މީހުންގެ ބޭނުމަކަށް މި ވަނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދަިއގެން ނަމަެވސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ހަމަނުޖެހުން ތަން ފެނު

ރިޔާޒު ާޚއްޞަކޮށް ޭއގެތެރޭގައި ހުެރގެން ހަމަނުޖެހުން هللا ހިންގުވަިއގެން އަދި ފުލުހުންގެ ޭއގެތެޭރގަިއ، ޢަބްދު

ލެްއ ނެތޭ ކިޔާފައި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ެއގޮތަށް އެހެްނ ހިންގައިގެން މިާތގައި އިލެްކޝަނެއް ބޭްއވޭނެ މާޙައު

 1145ތަންދީފައިނުވާ ކަމަށް ވިޔަްސ އިލެކްޝަން ނުާބއްަވއި ައދިވެސް ެއގޮތަށް މިހާރުެވްސ އެހެރަ ގޮތަށް ަރއްޔިތުްނގެ 

ނުޑވާލަިއ، ބަޣާވާުތގެ ހާލަތުގައި ވެރިކަުމގައި ދެމިހުރުން، އެއީ ހަަމއެކަނި ބޭނުންާވ ކަމަކީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ބާރުކަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ ތިން  ފެނޭ ތަރައްޤީގެ ެއްއވެސް ަކމެއް މި ބަޣާވާތުގެ ސަުރކާުރން ނުކުރާކަން. އަދި މި ައުޅގަ

ނުޑމެންގެ މި މާލޭގަިއ ވެްސ ފެނިގެންދިޔަ ބޯހިޔާވަިހކަމަށް  އަހަރުީވއިރު މި ރާއްޖެ އަްށ އަިއ ތަރައްޤީ. އަުޅގަ

ޓަަކިއ ވެސް ފްލެޓުތަކާ އެްއޗެހި އަރާފައި ހުރި މިންވަރާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެެރއިން ެއ ހައްލެއްގެނެސްދިނުމަށް 

 1150ކަންކަން ދާއިރު ބަޣާވާތުގެ ަސރުކާރަށް ދޮޅު އަހަރު ވީއިރު ރާއްޖޭަގއި މި އަހަރު ވެސް ފާސްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު 

ސް ފައިާސ އަށް ހެދިނެހެދި ގޮތެއް ނޭނގޭ. ރާއްޭޖގެ ބަޣާވާތުގެ ކޯިލޝަނުން ފާސްޮކށްފައި އެ މީހުންނަށް ދިނީމަ ވެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުމަށް އެ  ތަރައްޤީނުވާކަން. އަުޅގަ

ްއކަތްތަކަްށ މީހުންނަށް، ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބާުރވެރިކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރާ މަސަ

ބާޣީ ވަޙީދު ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރަށް ބަޣާވާތުން އަރައިގަެނގެން އެހެރަ މީހާ، ރައްޔިތުޔންގެ ވެރިކަން ފޭރިގަެނގެން 

 1155އެހެރަ މީހާ އަރައިގަނެގެން އެހުރި ގޮތަށް އެ ރައްޔިތުްނގެ އެ ބާރުތަކަށް ލޯކަލް ކަުއންސިލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހުން ވެސް ދީފައިާވ  ާބރުތަކަށް ފޭރިނުގަންނާށޭ. އަުޅގަ

ފަހުމީ މައްސަލައިަގއި ވެސް ބާޣީ ވަޙީދު އަންހެނުންނަށް އެ ހަދަމުންދާ ދެރަ ގޮތް، އޭނަ އަށް މުސާރަދިނުމާ، އެ 

ަތކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަމުަގއި އޭނަ މަޤާމުގައި ދަމަހައްޓަން އެ ކުރާ މަސަްއކަތަށް އެްއވެސް ގޮ
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މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނުތިެބ، އޭަނއާ ދޭތެޭރގަިއ ވެްސ ފިަޔވަޅުައޅުްއވާށޭ. ހަމަގައިމު ވެސް ޮރޒައިާނ، 

 1160ން ޙަޤީޤީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ އެ ކޮމިޓީަގއި އިންނަވާ ބޭފުެޅއް. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ައވަްސެވވަަޑއިގެން އަންހެނު

 ބާރުރުވެރިކުުރވުމަށް ޓަކައި ެއ ފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

 1165އޮތް އިޞްާލޙުގައި ައޅުަގނޑަށް މި ފާހަގަކޮށްެލވެނީ މިހާރުވެސް ައންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި

އިންތިޚާުބކޮށްފަ. އެހެްނ އޮްއވާ އެ ކޮމިީޓގެ ކައުންިސލުގެ ސްލޮެޓއް ދޭ ގޮތަްށ މި  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަެކއް ެއ އޮތީ

އެފަރމެޓިވް އެކްޝަްނގެ ދަށުން މި އޮތީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. ދެން ފުރަތަމައިނުން 

ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް އުފައްދާފައޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ފުރުޞަތަކީ އެހާ ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް 

ނޑަްށ ލަފާކުރެވެނީ އަނެއްާކ ަކއުންސިލުގެ ޝީަޓކަށް މި އޮތީ ހުށަހަޅު ްއވާފަ. ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާތީ ކަމަށް އަުޅގަ

 1170އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯއޭ މިކަން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ؟ އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މީެގ 

ނޑުމެންނަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އޮންނާނެހެން. ދެން  ސަބަބުން އަޅުގަ

ންގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ކަމަކަށް ހުރަސްއަާޅކަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އަޅުަގނޑު ވެސް ހިތަކަށްނާާރ އަންހެނު

ފެންނަ ގޮތުން މި ފެންނަނީ ޭއގަިއ މާ ބޮޑު ލޮޖިެކއް އޮތް ގޮތަކަށް ނޫން އެކަްނ ހިންގަން މި އިޞްލާޙުތަކުްނ 

. އަދި ވޯޓުެލވޭ ފުރުޞަތު ވެްސ ހުށަހަޅާފަ. އެއީ އެ ަކއުންސިުލގަިއ އަދި އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ ސްލޮޓެއް ވެސް ހުުޅވަން

 1175އުފައްދަން. އެކަމަކު އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްަކތްކުރާ އަދި ވަކި ކޮމިޓީ އެްއ ވެސް އޮވެފަ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި ބަލައިގަންނަން. އަދި ބަލައިގެންފައި ކޮމިޓީައކަށް ގެންޮގްއސަ މިކަމާ މެދު ތަންކޮޅެއް 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ސީރިއަ ސްކޮށް މަޝްވަާރކޮށް، އަނެއްާކވެސް ފްލޯ އަށް ެގންނަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1180  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް. މަގުސަދަީކ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކީ 

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވުން. ވީހާވެސް ޮބޑަށް މުޖުތަމަޢުގަިއ އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުާޅކުުރމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިެލއް. 

ތެޭރަގއި  ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވާދަވެިރކަމެއް، ުނވަތަ ޑިމޮކްރަިޓުކ އުސޫލުތަެކއްގެ

ވާދަކޮްށގެން ކޮމިޓީތަކަްށ ައުއމާ ނުވަތަ ފުރުޞަތު ނުދިުނމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސިސްަޓމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި 

 1185އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުމަށް ިވސްނާފައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިެލއް މި ބިލަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 



45 

 

ށް، މާފުކުރައްވާތި! )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުމުެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުމަ

ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދައުލަތުެގ މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން 

ނުޑ ވިސްނައިލީމާ ފާހަަގކުރެޭވ ދައުލަތް ހިންގުމުަގއި އެންެމ ދައުލަތެއް ހިންގަން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މުހިއްމު ބައެއް އަދާކުރާ ެއްއ ބައެްއ އަންހެނުންނަކީ. ޔަީޤނުންވެސް އަންހެންވެރިންނާ ނުލާ ޤައުމެއް ހިންގުމަީކ އަިދ 

 1190ހެނުން ނުހިމަނާ. މިހެން މި ދައުލަތުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްަތއް ބެހުމަކީ ވެސް އެ އިންާސފުވެރި ކަމަކަށް ނުވާނެ، އަން 

ދަންނަވަންޖެހެނީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ކަމަކީ ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ސިަފއިންނަށް ގިަނ 

އަދަދެްއގެ ބަޔަކަށް ވަޒީފާީދެގން ބޭކާރު ގޮތުގައި ބަޔަކު ބައިތިއްބަނީ. ފުލުހުން ގިނަކުރުމަކުން ވާ ކަމެއް ނޯވޭ. 

ހާރުވެސް މާޭލަގއި މާރުކޭުޓގައި ވަްއކަންކުރުާމ، އެތާ ތެރޭ ހުންނަ މުދާކޮުޅ ވަގަށް ގެންދިއުމާ، މުޅި ރާއްޖޭަގއި، މި

މާލޭގައި މަސްތުވާަތކެތި ފެތުރުމާ، މި މީހުން ހައްޔަރެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫން. ެއްއެވސް ކަހަލަ، މުޅި ނިޒާމަކަށް 

 1195ބޮޑުކުރުމަކީ އެީއ ދައުލަަތށް އޮތް ބޮުޑ ބުރަ ެއއް.  އިޞްލާޙެއް ނާދޭ. އިޞްލާެޙއް ނާންނަ ގޮތަށް ަދއުލަތް 

މި ހޭދަވަނީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި. ހިންގުމުެގ ޚަރަދަށް. އެހެންނަމަވެސް  89ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ %

ޞަތު އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވަިއެގން ކައުންސިލުތަުކަގއި؛ ީމެގ މަޤްޞަދުގައި މި އޮންނަނީ އަންހެނުންނަށް ފުރު

ނަޑއެޅިފަިއ މި އޮންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާއިުތިވ  ނުލިބިއްޖެއްޔާ އަންހެނާ ޭއގަިއ ބައިވެިރކުރުވާެނ އުސޫެލއް ކަ

އިންތިޚާބުަގއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާ، އެ ހުރިހާ ެއއްެޗހި އިންތިޚާބުކުރިއިރު އަިދެވސް އަންހެނުންނަށް އެއްެވސް 

 1200ނުދޭ. އެްއެވސް އިނާޔަތެއް ނެތް. ހިލޭސާބަހަށް ވޮލަންޓިއަރޮކށް  އުޖޫރަ އެްއ، އެްއވެްސ އެއްެޗއް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، އެ ތަނަށް ތިމާވެްއޓާ ބެހޭ ފުލުހުންނޭ ކިޔާފައި 

ން މުޅި މުޖުތަމަޢު ބޮޑެތިސިންގާ ފަނަރަ ހާހުން، ވިހި ހާހުން މުސާރަނުދީ، އަންހެނުންނަށް އެ ފައިސާތައް ދީގެ

ބާރުވެރިކުުރވި ނަމަ މި ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްލުެވގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަަތކެއް. 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކެންޑިޭޑޓު ތަކުރާރުކޮށް އެކި ތަންާތގަިއ 

 1205ކަމުން އެ ދަނީ. ޮކންމެ ކައުންސިލަކަށްމ ރަށަަކށް ރިދޯޓެއް ނުވަތަ ރަށެއް ޭދން އެ ވިދާުޅވަނީ ރައްޔިތުން ވާހަކަދައް 

ބާރުވެރިކުުރވުމަށް. މުޅި މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ދަްއކާ ވާހަކަ. ބާުރވެރިުކރުވަން މި ޖެހޭ ސަބަބަީކ 

ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން  9ހުން ވެސް ނޫހުން އެ އޮތީ ހާމަކޮށްފައި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައއްޑު އަތޮޅުަގއި ދާދި ފަ

ހާސް. ުސވާލަކީ ައއްޑު އަތޮުޅގައި ެއ  9މުދަލުގެ ޒަކާތުން ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި އެ ފައިސާ ަނގަން އެދިފައިާވކަން. 

ނަޑކަށް އެ އޮތީ ހާސް ވީމަ، ތިން ބައިކޮށްަފއި އެ  9ތިބަ ތިރީހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން  އް ބައި ގާްތގަ

 1210ހާސް މީހުންގެ ތެރެއިްނ  9ފަގީރުން. ކީްއެވގެންތޯ މި ނިޒާމުަގއި މައްސަލަުއޅެނީ. ސުާވލު ވެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެ 

ކިހާވަރެއްތޯ އަންހެނުން ތިބީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެއް އަންހެނާ އަށް ދޭން 

ކުީރ، އަންހެނާ އަީކ ޢާއިލާ ބިނާކުރާ މީހުން. ޢާއިލާ ބިނާކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭނީ އަންހެނާ. މަސައްކަތް
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އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް، އޭނާގެ މާަމ އަށް ނުވަތަ ދައްތަ އަށް. ޭގތެރެ އިން މި ހުރިހާ ކަމެއް ުކރަނީ އަންހެނާ. އެހެންވީމާ، 

އަންނަނީ. ެގެއްއ ބިނާނުކޮށް، ގެެއްއގެ ތެރެ ަރނގަޅުނުކޮށް މުޅި މުޖުތަމަޢު  ގޭގެ ތެެރއިން މުޅި ޢާއިލާ  ިބނާވެގެން މި

 1215މީހުންނާއި  59ބިނާނުކުރެވޭނެ. ޤައުމެއް ވެްސ ބިނާނުކުރެވޭ. މާލޭގައި ހުރި ބައެއް ގޭގެަތކަކީ ެއއް ކޮޓަިރެއއްގެ ތެރޭ 

ދި އިޖްތިމާޢީ އެތައް ބައިވަރު ނުަރއްކާތަާކ، ކުދިންނާއި ބިދޭސީންތަަކކާ އުޅޭ ގެ އެއް. އެ ޭގަގއި ބަލި ފެތުރުމާ އަ 199

 މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ފެތުރެީނ އެ ހާއްެޔއްގެ ތެެރއިން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޯޓގައި 

ނޑުމެން ދާން މި ދައްކާ މަންޒިލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަޖެހިގެން އެއްކަލަ ަކއިވެނި  ކުާރ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ކުއްޖާ ވެްސ، އަލަތު ަކއިވެިނކުރާ ކުއްޖާ ވެސް ގޮސް ފްލެޓަކަށް ވަނުން. ފްލެޓަކަށް ަވދެ ޢާއިލާ ބިނާކުރުން. ދަރި 

 1220އެއް ނުވަތަ ދެ ދަރިން، ތިން ދަރިން ބިނާކުރުން، ޤައުމެއް ބިނާކުރުން، ސުލޫކެއް ބިނާކުރުން ޤައުމުގަ. 

ނޑުމެން ސުލޫ ކެްއ ބިނާުކރާނީ؟ މި ޤައުމުގައި އެ އޮީތ ކާޅެއްހެން އަރައި މި ތަނަށް އެހެންނަމަވެސް ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަ

ވަދެ، މި ތަނުގައި ތިބި ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންގެ ގައިަގިއ ތަޅައި، ބަޣާވާތްކޮށްފައި ހުިރ އަރާ ހުރި މީހެއް އެހެރީ. 

ރެއް މިހާރު އެހެރަ ވަޙީދަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބިރުގަނޭ. ުމޅި ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އަންހެނުންނަށް ހުރި ބި

ފިރިހެނުންނަށް ވެސް، ކުަޑުކދިންނަށް ވެސް ހުރި ބިރެއް. އެްއވެސް ކަމެއް ކުރަނީީކ ނޫން. އޭނާެގ އަންހެނުން 

 1225ޖަމުޢިއްޔާ ހަދައިގެްނ، އޯޓިަޒމް ކުދިންގެ ނަމުަގއި ަފއިާސ ނަގަިއގެން، ފަނަރަ ސަތޭކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުިފޔާ ކޮންެމ 

ރުން ހަމަ ފަންުޑދޭ. ފާޑުފާޑުގެ ޖަމުޢިއްޔާަތއް އެބަ ހުރި އޭނަެގ އަންހެނުން ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް އޭެގ ކުއްޖަކަށް ބޭ

ކުއްޖަކަށް ފަްސ ސަތޭަކ ރުފިޔާ ެވސް ދިްއކޮށްނުލާ. އެިކ ނަންނަމުގައި ޖަމުޢިްއޔާ ަހދައިގެން، އަިދ ޭއގެއިތުރަްށ 

ގެން ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ބޭރުން، ްކލިންޓަން ފައުންޑޭޝަނުން، ނައިބު ރައީސް ވެސް. ެއިކއެކި ޖަމުޢިއްޔާ ހަދައި 

މައިކްރޯސޮފްޓު ކުންފުނި، ިބލްގޭޓުގެ ަފއުންޑޭޝަނުން ުނވަތަ ކޮންމެެވސް ފައުންޑޭަޝނަކުން ލާރި ހޯދައިގެން ިމ 

 1230ރުގެ އެހެްނ މީހުން މި ކުރާ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިއްޖެ؛ މި ފައިސާތަކަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް، ބޭ

ދައުލަތްތަކުަގއި ޔޫރަޕުަގއި ިތބި ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންނަށްދޭ އެއްޗެހި. އެހެންނަމަވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ ދޭ ތަކެތި 

ނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ. އެއީ، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ.  މި ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް އަުޅގަ

ތެރޭގައި އެބަ ޖެހޭ ޖަމާޢަތް، ޖަމުޢިއްޔާތައް ހަދަން. ޖަމާޢަތްތައް ހަދަން. ހަދާފައި  އަންހެނުން ކޮމިއުނިޓީ

މަސައްކަތްކޮްށގެން ނޫނީ ުނާވނެ. ހަމަ ބާޣީ ވަޙީދު ުނވަތަ ކުރީގެ ޒަމާނުެގ "ޝީ" ތެލަސީމީ ކުންފުނި. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ދެނެުހރީމެ ރާއްޖެ އިން، އަުޅަގނޑު ތަޖުރިބާކޮށް  1235ފައި ހުރި ކަމެއް. އިޓަލީ ސަުރކާުރން ރައީސް، އަުޅގަ

ތަކުރާރުކޮށް ކާޑިލޮޖިސްޓުންާނއި މެޑިކަލް ިއކުޕްމަންޓްސްއާ، ހިތުގެ މައްސަލަތަކާއި ތެަލސީމިއާ މައްސަލަތައް ހިލޭ 

ިރ ދޭން ބުނި. އެހެންނަމަވެސް ިމ ބުނަނީ އިޓަލީ ސަުރކާރުަގިއ އޭުރގަިއ، ެއއީ އަށްޑިހަިއގެ އަހަރު ތެރޭގަ. ޢިއްޒަތްތެ

ރައީސް، ނުދެވޭނޭ ތިހެނެއް. ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަދިޔާ އެްއ ނުކުރެވޭނެ، ައޅުަގނޑު ަތޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް. 

ނޑު އޭުރ ހައިރާންވި، ކީްއެވގެންބާަވޭއ ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލުން ިމ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުދެވޭނޭ ތި ިއކުޕްމަންޓްސް. އަުޅގަ
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 1240ފަހުން މި އެނގުނީ މީތި ދާންޖެހޭނީ "ޝީ" ކިޔާ ުކންފުންޏެއްގެ ތެރޭން "ޝީ"  އިކުޕްމަންޓްސް ބަލައިނުގަންަނނީ. މާ

ކިޔާ ޖަމުޢިއްޔާގެ ތެރޭން ގޮްސ، "ޝީ" އަށް ދިނީމާ، "ޝީ" ކިޔާ މީހަކު، އެ "ޝީ" މުިޅ ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ. ދެން، 

ހުންނޭ ކިޔަިއގެން ތަފާތު ނަސްލީ އެ ކުރާ ކަަމކީ ރުބެއްލާ އިްނޖެކްޝަންޖެހުމާ، ދޭތެރެދުރުކުރުމާ، އަންހެނުންނޭ، ފިރެ

ވާހަކަތައް ދެްއކުމާ، އަންެހނާއޭ ބުނީމާ އެބަ ދުރުވޭ. ފިރިހެނާއޭ ބުނީމާ ނަސްލީ މައްސަލަތަކެއް އެބަ އާދޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އަންހެނާއޭ ުނބުނެ، މަންމައޭ، ބައްޕައޭ، ަދއްތައޭ، ކޮްއކޮޭއ، މާމައޭ ބާރުވެރިކުރުމަށް ތިމަންނަމެން 

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް އުޅެނީ ބު  1245ނީމާ އިންސާނަށް އޭތި ފަހުމުވާނެ އަވަސްވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފަހުން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެކޯ އެއީ. އަރާ މި ިކޔަނީ ރީނދޫ ކުލަ އަކީ އެއީ 

ންނާ ނުވާނޭ ކައިރިވާކަށް ވެސް. އެހެްނނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި ލެްއވި ނަރަކައިގެ ކުަލއޭ. ރީނދޫ ކުލަ އަށް ތަބާވާ މީހު

ނޑުމެން ބަދުބަހެއް ހިންޏަކާ ދިމާލަށް  ހުރިހާ އެއްެޗއް، ހުރިހާ ެއއްެޗއް ލެްއވީ މި ކާއިނަުތގެ ވެިރރަސްކަލާނގެ. އަުޅގަ

. ިމަވރު ދަންނަންޖެހޭ ބައެއް އެ ނުވަތަ މެއްސަކާ ދިމާލަށް ބަުދބަހެއް ބުނެވުނީމާ އެ ބުނެވެީނ އެކަލާމގެ ޙަޟްރަތަށް

 1250ތިބީ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ މިގޮތަށް ކިަޔއިދޭންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް މުުޖތަމަޢުގައި ފިތުނަފެތުރުމާ، 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ޖެއްސުމާ. މުޅިން ފަސާދަކުރުމަކީ މި މީހުން ބާޣީ ވަޙީދާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަމެއް. 

ނުޑމެން އަންހެނުން ބައިވެރިކޮްށެގން، މުސާރަ ވެސް ދޭންޖެހޭ އަންހެނުން ބާ ރުވެރިކުރަންޖެހޭ. ކައުންސިލުތަކުން އަުޅގަ

އެ މީހުންނަށް. ހިލޭ މަސައްކަތްކޮްށގެންނުވާނެ. ފިރިހެާނ ބާރަށް ދުއްަވިއގެންފާނެ ރެކެްއގެ ތެރޭަގއި، ހަތަރު 

ާމނީ ހަތަރު ފިރިހެނުން އެންމެ އަވަހަށް. ެއއީ، ފިިޒކަލީ އެ ފިރިހެންނާއި ހަތަރު އަންހެނުންނާ ވެއްޖެއްޔާ ރޭސް ނިން

 1255މީހުން ބާރުގަދަވީމާ. އެހެްނނަމަވެސް ތިނޯހަކާއި ބަރަްނޏެކާ ދީބަލަ ފިރިހެނާ އަތަށް. ފިރިހެނާ ފިލާނީ. ކަވި 

ހެނާ އަށް ކުރެވޭ، ވަރަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް، މި އެްއޗެްއސެއް ނުކުރެވޭނެ. މަސައްކަްތތައް ހުންނާނެ އަން

މަސައްކަތްތައް. އެހެންވީމާ، ުމޅި ސޮސައިީޓ، މުޅި ޖަމާޢަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މުޅި ޖަމާޢަތް، ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ނުޑ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަ ަކ ެއއް މީ. ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއގެ ގޮުތގަިއ މަސައްކަްތކުރެވޭނީ ތަފާތުަތްއ ނައްތާލަިއގެން. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް "ޝީ" އާއި "ހީ" އާއި އޯޓިޒަމޭމ އަނެެކއްެޗކޭ ކިޔަިއގެން ެއއްޗެކޭ މީްއޗެޭކ ކިޔަިއގެން ޖަމުޢިއްޔާތަްއ 

 1260 ހަދައިގެން ލާރިތަކާ ެއއްޗެހި...

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ން ބާރުވެރިުކރުމަކީ ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދިނުމަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަންހެނު

ނޑުމެން މީގެ ކުރީގެ ޒަމާނުަގއި ވެރިންނަްށ ސައިފޮދުއަރުަވއި، ނަށަިއ،  އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

 1265ގަ ާއއި ޤައުުމގެ ސިޔާީސ މާފަތިއެޅުވުމުގެ ޒަމާން މާީޒ އަށް ދޫކޮށްލާފައި އަންހެުނންނަށް ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމު

ކަންކަމުަގއި ބަސްބުނުމުގެ ުފރުޞަތުދިނުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. އަދި އެ ފުރުޞަތުތައް ހެޮޔ 
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ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްގެން ޤައުާމއި ރައްޔިތުންނަށް، އަންހެނުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ގިނަ އަންހެނުން ކުރިމަތިލައި، އެ 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީްނ ވެސް އެ ކަމަށް ވަރަށް މަސައްކަތު  ގައި ބަިއވެިރވުމަކީ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަށް އަދި އަުޅގަ

މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލަށް ބަލާއިރު ބިލުގައި ގިަނުގނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން 

 1270ކީ އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްަކތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް، ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ެއންމެ ފުރަތަމަ ކަމަ

އިންތިޚާބު ބޭްއވޭނީ އަންހެުނންގެ މެދުަގއިކަން. އެހެންކަަމށްވަންޏާމު އަންހެނުންގެ މެުދގަިއ ބޭްއވޭ އިންތިޚާބަކުން 

ާމއްދާަގއި މުޅި ސަރަހައްދުގެ  ވަނަ 1::އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑި އަްށ  ނުވަތަ އެ ދާއިާރއެްއގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮ

 އިންތިޚާބުވާ ކަމަށް ވަންޏާމު މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް އަންނައިރު 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ މިއާއެކުަގއި މި މައްސަލަ އައިގެްނ   1275ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ  ކުރިއަށްދާއިުރ، މި ފުރުޞަތުިދނުމުގެ ވާހަަކ އަށް ާތއީދުކޮށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއެގ ކުރީަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އަންހެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގައި އަޅު  ގަ

ނިޑތަކެއް ރިާޒްވކުރުމުގެ ވާހަކަ އައުމުން ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަންތައްތައް ވަނީ މަޖިލީހުެގ  ބޭކަނބަލުންނަށް ވަކި ގޮ

ވާ ފަރާތްތަކަކަށް ކަންކަން އެކަން ެއގޮތަށް ޤަބޫލުނުކޮށްަފ. އަދި ހަމަ މިއާއެުކަގއި، ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެްއގައި ދިމާ 

 1280ކޮށްދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުން 

ބޭކަނބަލުންނަށް އެއީ ނިކަމެތި ގޮތެްއގަިއ، ޚާއްޞަ ހާަލތެއްަގއި ފުރުޞަތު ދޭނީތޯ ބަލާ ބެލުމަކަށް ވަންޏާމު އެއީ 

ކަމަށް ނުވެދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ މި އުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު

ވަނަ މާއްާދގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްާޤއި އިންތިޚާބުތަކަށް ުކރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤަކީ އެ ާމއްާދގެ )ހ( ާއއި )ށ(ަގއި ވާ  6:

ާއއްމު ވޯޓުަތކުަގއި ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިިބގެންާވ ކަމަށާ،  ގޮތުން އިންތިޚާބުތަުކގަ ާއއި ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ

 1285އަދި އިންތިޚާބުތަުކގަިއ ެއކިެއކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ޙައްޤަކީ ވަިކ ފަރުދަކު ަތފާތުނުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން 

ހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބުނެފައި، ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤެއް. އެހެންަކމުން، ޤާނޫނެއްަގއި ވަކި މަާޤމަކަށް ވަިކ އަދަެދއްެގ މީ

އެ މަޤާމަށް އަންހެނުން ބޭކަނބަލުންނަށް އެކަން ރިާޒވްކޮށްުލމުން ދެން މި ނުކުންނަ މައްސަލަ އަީކ އެ މަޤާމުތަކަްށ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުގައި ބުނާ އެހެން އެންމެންނަށް އޮތް ފުރުޞަތަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ސުވާލަށް 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އޮތް އަނެްއ  އެބަ ޖެހޭ ޖަވާބުލިބެން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މިއާެއުކގަިއ، ހަމަ އަުޅގަ

 1290މައްސަލަ އަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އެޑްރެްސކުރަންޖެހޭ. އެީއ ފަހުމީގެ މަްއސަލަ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ 

ަކއުންސިލުތަަކށް ވެސް އިންތިޚާބުެވގެން އަންނަނީ ގިނައިްނ ފިރިހެން  އެބަ ޖެހޭ އިންތިޚާބުތަުކގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް 

ބޭފުޅުން. ދެން މެޖޯރިޓީ އެގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި އޮތީ. އަދި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން 

ބުވެގެްނ، އުމައިރާ ކިޔާ ބޭކަނބަަލުކ ފެނިއްޖެ ކޮންމެވެސް އަތޮޅެްއގެ، ކޮންމެ ރަށެްއގެ އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އިންތިޚާ
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އިންތިޚާބުެވގެން، އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތުނުދީ. އެ ތަނުގައި ުދއްތުރާތަކާ ުކރިމަތިވެގެންދިޔަ މަންޒަުރގެ 

 1295ވަން ވާހަކަ. އެންމެ ފަހުން ކޯޓު ޙުކުމަކަިއގެން ގޮސް އެ ކަންަތްއތައް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދަންނަ

މި ބޭނުންވަނީ މިކަން މިގޮތަށް އޮންނައިރު ވާދަކުރުމެއް ނެތި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން، އަންހެނުން އެކަނި 

ވޯޓުލަިއގެން އަންނަ ބޭފުޅަކު އެ ކޮމިޓީގެ ތެެރއަށް ައއުމުން ދެން އެ މާޙައުލުގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުާރއިރު، ހަމަހަމަ 

ނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރެވެްނ ެއބަ ޖެހޭ. މި ދެންނެވި ގޮތަްށ އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާމު ެއ އުސޫލުން މަސަްއކަތްކުެރވޭ

ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ރަުށގެ ކަންކަމާ މެދުގައި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އީކުއަލީ ނުވަތަ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ެއކަން 

 1300ދި މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު މި ދެންނެވި ކަހަލަ ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް އެކަްނކަްނ އިންތިޒާމުކުރެވެންޖެހޭނެ. އަ 

މައްސަލަތައް އަންހެން ބޭަކނބަލުންނަށް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން، އަދި ެއ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުެވގެން 

އް. ޢިއްޒަތްތެިރ އަިއކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ހުރިކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެ

ރައީސް. އެހެންކަމުން، މި ދެންނެވި ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އަންހެނުންެގ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ފުޅާ 

ނުވަތަ ދެ ބައިކުޅަ ެއއްބައި  59ދާއިރާެއއްަގއި އިޖުތިމާޢީ ގޮުތން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %

 1305ނބަލުން އެ ފުރުޞަތުދޭއިރު، އެ ފުުރޞަތު ވާން އެބަ ޖެހޭ އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭެނ ކަމަށްވާ އަންހެން ބޭކަ

މާޙައުލަކަށް ވެސް. އަދި ެއ މީހުންނަށް، އެ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ެއކުަގއި އެ މީހުންގެ އަނބުރާއި ޢިއްޒަްތ 

އެ މަސައްކަުތެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި  ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް، އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތައް ނުރޫޅޭނެ ގޮތަކަށް

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭެގ ހުރި ތަނެއްަގއި ހުރިހާ ހާލަތެއް  ެއގޮަތށް ހުރި ވާހަކަ އެްއ ނޫން.  ހުންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ވަމުންދަނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ މި ކަންކަމަށް އެބަ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަ އަން

 1310ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މިއާެއކުަގއި، އަންހެނުން ކޮމިީޓގައި ދައުުރއަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ ހޮވިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު 

ނިޑއާ މެދުަގއި އެ ނިްނމާ ނިންމުން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ  ކައުންސިލަށް އަންަނއިރު، ެއ ގޮ

ަގިއ މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ ސިޓީ ަކއުންސިލެއް ކަމަށް ަވންޏާ އެ ދާއިާރއަކުން ކޮންމެ ވާން. އަިދ ހަމަ އެާއއެކު 

ދާއިރާއަކުން އަނެއްކާ އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އެއާެއކުަގއި، އެ އަންނަ މެންބަރަކާ އެކުަގއި ފަތީލައިގެން ނޫީނ 

ކަމަށް ވަންޏާމު ސިޓީ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ  ކެވެލިޖަހަިއގެން އަންނަ ކަހަަލ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެހެްނ އަންނަ

 1315އަދަދު އަެނއްާކވެސް އިތުރުެވެގން އެބަ ދޭ. އެހެންވިމާ، ހަްއލުހޯދާއިރު ޕްރެކްޓަކަލީ ިމކަން ކުރެވޭެނ ގޮަތކަށް މި ހައްުލ 

ނުންވަނީ މިހާރު ޤާނޫނަށް ގެނައުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ

ނޑެްއ ކަހަލަ އެްއޗަކަށް ވެއްޖޭ. މި ޤާނޫނަށް ަބދަލުތައް އަންނަމުންއަންނަމުން  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ ހަމަ މީ މޮޑޭ ފުށްގަ

އަިއއްސަ މި ޤާނޫނު ފުރަތަމަ އުފަންވެފައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އޮތް 

ގެ ބަދަލުގަިއ ތަންތަންކޮޅަށް، ވަިކވަކި ަބއިބަޔަްށ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންގެންަނމުން ގޮސް މުޅި މި ނިޒާމު ފުރުޞަތު

 1320މިހާރު މި އޮތީ ހިންގާ ނިޒާމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނުހިންޭގ ނިޒާމެއް ކަމަށް މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެ ކަްނކަން ވެފަ. 



50 

 

މެންގެ ސަރުކާެރއްަގއި މި ނިޒާމަށް ދޭންހުރި ފުރުޞަތުތައް ބޮޑުކަމާ، އަދި އެހެންނަމަވެސް އުފާކުރަންޖެެހނީ އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާެރްއަގއި އެ ނިޒާމު ހިްނގޭނެ ގޮތަްށ ފަޅުރަށްރަށް ދީގެން އެ މީުހން ބާރުވެރިކުުރވަިއ، ަފއިސާ 

ަރއީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރަމުން ެއ އާއި ތަަނވަސްކަންީދގެން ެއަކން ކުރެވޭނެ ަމގުތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ވާހަކަ 

ވަނަ ދުވަހު އިރާދަކުރަވިއްޔާ ިމ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ރައީސް  7ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އުފާވެިރ ޚަބަރަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 

 1325ނަޝީދު އައުމަށްފަހު މި ކަންކަން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި، އަތޮޅުތަުކގަިއ 

އްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަޔާިއ އިންސާާފއި ހަމަހަމަކަންމަތީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. މަސަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 1330ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޤާނޫނަށް އެތައް އިޞްލާޙެްއ ޢިއްޒަތްތެރި 

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިގެން ޮގއްސި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ ެއބަ ޖެހޭ މިހާރު މި އޮ ތީ ލޯަކލް ކައުންސިލުަތއް އިންތިޚާބުކުރެވިފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންިސލުތައް އިންތިޚާބުކުެރވި، އެ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިނުކޮށް، ެއ  ޤަބޫލުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ، ައޅުގަ

ކޮށްލަިއ، އަދި އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ ފަރާތްތަކާއި ބަޖެޓުނުދީ، ޚަރަދުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދޫނު

ނޑުމެން ބަދަލުވާން މި   1335އެ ކައުންސިލުަތކަށް ނުދީ މި ގެންދާ ނިޒާމުން ކޮންމެެވސް އެހެން ނިޒާމަކަށްކަން ައޅުގަ

ޖެހެނީ. ލޯކަލް ކައުންސިލުަގިއ ހިމެނޭ ކޮމްޕޮޒިޝަން ނޫނިއްޔާމު ލޯކަލް ަކއުންސިލުަގިއ ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދަށް 

ނައުމާ، ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުަގއި އިންތިޚާބުކުެރިވފައި ތިބި ފަރާތްތައް ބާކީކޮށްފައި އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބަދަލުގެ

އެތަނަށް ޒިރާްވކުރެިވގެން، ޢައްޔަންކުެރވޭނެ އުސޫަލކަށް ނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހެނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ނޑުމެން ަދއްކަްނީވ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. އެން މެ ފުރަަތމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެތޯ؟ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ، އެއީ ެއކަށީގެްނާވ   1340ކިހާވަރެްއގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަްނވީ ވާަހަކ އަކީ. ކޮންމެ ރަށަކަށް މިައދު ފަޅުރަށެއް ދެވެން އެބަ  ޢާމްދަނީއެއްތޯ ދޭން. އެީއ، ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ހަމަގައިމު ެވސް، މާލޭގެ އަތޮުޅަގއި ެއއްވެސް ރަަށކަށް، ެއްއވެސް  އޮތްތޯ؟ އަުޅގަ

ކައުންސިލަކަށް ފަޅުރަެށއް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ެއއީ، ާމލެ އަތޮޅުން އެ ފަޅުރަށް ދެވެން ނެތީތީވެ، އެ އުސޫލުެގ 

ްނ ނެތީ. އ. އަޮތޅާއި އއ. އަތޮޅާއި އދ. އަތޮޅާ އަދި ބ. އަތޮުޅގެ ބަެއއް ރަށްރަށަށް އެ  ފަޅުރަށް ދެވެ ދަށުން

 1345ވެސް ހަމަ ފަޅުރަށް ދެވޭެނ ގޮތެްއ ނެތް. އެހެންވީާމ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ވާހަަކ 

ޓްރީ ދައުލަތަކަށް ބަލައިގެން، ޔުނިޓްރީ ދެއްކިދާނެ. ކަންކަން ހިނގަްނޖެހޭ އުސޫލަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މީ ޔުނި

ބަޖެޓެއް ެއކުލަަވއިލަިއގެން ުކރާ ކަމަށް ވަންޏާމު ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ލޯކަލް 
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ކައުންސިލުތަަކކަށް ފަޅުރަްށ ކުްއޔަށްދީގެން ނޫިނއްޔާުމ ފަޅުރަށުގެ ވަުރވާ އަށް ދައްކާ ަފއިސާައކުން މިކަން 

މަޖެއްސޭކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނެތް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަންނަޖެހޭ ފައިސާ މި އަންނަންޖެހޭނީ އެންމެ ހަ

 1350އެަކއުންޓަކަށް. އެ ެއކައުންޓަްށ ފައިސާ ވަނީމާ އެ އެކައުްނޓަކުން އެ ރަށެއްަގއި ނޫނިއްާޔމު އެ އަތޮޅެްއގައި ހިމެނޭ 

ނޑުމެން ދާްނ  މީހުންގެ ނިސްބަތުން ބަހައިެގން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާެމއްެގ ތެރޭން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަސްލު މި ބޭނުްނވާ ތަރައްޤީ ެއއް މި ާރއްޖެައކަށް  އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާމު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ

ޤީނުޮކށްދެވިގެން މި އުޭޅ އެންެމ ނުގެނެވޭނެ. މި ާރއްޖެ އަށްތަރައްޤީނުގެނިިވގެން މި އުެޅނީ، ނޫނިއްޔާމު ތަަރއް

ނޑު އެއް ސަބަބަކީ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ދޯހަޅިަކމާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުުމގަިއ  މައިގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދައުލަުތގައި   1355 ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކުގެ މަްއަޗށް ވިސްަނއިލީމާ އަުޅގަ

ފައިސާ ނެތްކަން. ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތައް ދަރަނިވެ، ަދއުލަތުން ކުންފުނިތައް އުފަްއދާފައިވާ ހުރި ކުންފުނިތަްއ 

ނޑުމެން މިތާަގއި މިއަުދ  ދަރަނިވެގެން މުދާ ިވއްަކއި، ނުއަުގގައި މުދާ ިވއްކާ ހިާސބަށް ދިޔައިމާ އެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަންހެނަކަށް ވީާމ އެންމެ އިްސކަމެއް ދީަފއި ދަްއކަން މި ޖެ ހެނީ. އަުޅގަ

ނޑި އެއް ޒިާރވްކުެރވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނެއް ނޫން. އަންހެނުން އިންތިޚާބުތަކުގަިއ  އޭނަ އަށް ގޮ

ނޑުެމން ހޯދަން އެބަ ޖެ ނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްިކ ވާދަކޮށް، އަންހެނުން ބާރުވެިރކުރެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ  1360ހޭ. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި، ބ. އަތޮޅު ތުޅާޫދ ކައުންސިލުަގއި އިންނެވި ުޢމައިރާ އަބޫބަކުރާ މެދުގަިއ 

.ޑީ.ީޕެގ ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް. ކޮންބައެއްތޯ އެކަން ހިންގީ؟ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހިނގައިދިަޔއީ ބަލައިލާއިުރގައި އެމް

ހަތަރު ކައުންސިލަރުން ވިްސނީ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ިޓކެޓުަގއި ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންނެވި ޢުމަިއރާ އަބޫބަކުރަީކ ެއ ތަނަށް 

ކޮފީހަދަންވެގެން ަކއުންސިލަްށ އަންނަންޖެހޭ ކުއްޖެްއގެ ޮގތުގަ. ިވސްނާފައި، އޭނަ އަްށ ކުރި ދުއްތުރާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 1365މެންބަރުގެ ވާހަަކއިަގއި ދެްނމެ އެ ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، މީ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ރައީސް، އެ ޢިްއޒަތްތެރި

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ނޫނިއްޔާމު ކައުންސިލުަތކުަގއި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިލަުރންނާ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން 

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ޓަކައި ގެންގުޅޭ ހިސާބަކީ. މި ހިސާބަށް ތަފާތުކުރުންތައް ދިޔައިމާ، ދެން އަ ޅުގަ

ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކޯުޓގެ ަމރުޙަލާ ތެރެއަށް ވަދެގެްނގޮސް އެ ޙައްުޤ ލިބޭއިުރގަިއ މި ޮއންނަނީ ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީ އަްށ 

ޢިްއޒަތްތެރި ކުރަން އޮތް މަަސއްކަްތ ދޫޮކށްލާފައި އެހެން ދިމާލަކަށް ެއ މަސައްކަްތ އަނބުރާލަންޖެހޭ ހިސާބެއްަގ. 

 1370ރައީސް. ފަޅުރަށްރަށުގެ ވާހަަކ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު. ސިޔާސީ ގޮތުން އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރަްއވާ ގިނަ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް ދޭން ތިމަންނާ  5ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން މި ދަނީ ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ފަޅުރަށަކުން 

މިިލއަން ރުފިޔާ މުިޅ ރާއްޖޭަގއި ެއކަށައެޅުނު ކައުންސިލުތަކަށް ދޭްނވެގެްނ  7::ވިސްނަމޭ. މީގެ ކުރިން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެތޯ؟ ނުދޭނެ! އެީއ  5އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުން ފާސްކުރީމާ، އެ ަފއިސާ ނުދިން މީހަކު 

 7::ސްކުރި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ވާަހކަ ެއއް ނޫން. ީމގެ ކުރިްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާ
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 1375މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު ބަހާނެ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ 

ނޑުމެން ނިންމާފައި، އެ ވެސް ތަންފީޛުކުުރމަށް ޓަކައި ހަވާލުކުރީމާ އެަކން ވެސް ރަނގަޅަށް ނުކޮްށ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ ވ. އަތޮޅު ތިަނދޫ ކައުންސިލަށް އޭރުަގއި ވެ މިިލއަން  5ސް އޮތީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ގދ.  ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮަތކަށް ކަންކަން އިންިތޒާމުކޮށްޭދނެ ކަމަކަށް. މިއަދު އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީ  5ބިފައި، ވ. އަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ލި 5ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް 

 1380ގޮތުަގއި ލިބޭ ގޮތަކަށް ކަންތައް އިންތިޒާމުކުރީމަ، ެއީއ ހަމަހަމަކަމުގެ ތެރޭން ކުރެވޭ ކަމެއް ގޮުތގަ. އެެއްއ 

ނޑަށް ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އާބާީދގެ  ނިސްބަތުން ގިނަ އާމްދަނީ  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި  ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ކައުންސިުލތަކަށް މެދުވެރިވެގެން ދިއުމުްނ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ޔުނިޓަރީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް، އާބާދީ ބޮޑެތި ތަންތަނަށް ފަތުރާލައިގެން، 

ނެ އުސޫލެއް ަކނޑަައޅަިއގެން އެކަުމގެ ތެރޭން ދާން. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެ ތަންތާގަިއ އިސްކަންދޭ

 1385ޤާއިމުކޮށްދިނުމާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އެ ތަންތާަގއި ާޤއިމުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. 

ެދވެން އެބަ ޖެހޭ. ސްކޫލުތަކާ އަދި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަާކ، ކިަޔވައިެދވޭނެ އުސޫލުަތއް ެވސް އެ ތަންތާަގއި ޤާއިމުކޮށް

އެހެނިހެން ވެސް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ަވސީލަތްތައް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިުމކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ލޯކަލް 

ަފއި ެއ ތަނަށް ކައުންސިލެްއ އިންތިޚާބުކޮށްަފއި، އެ ކައުންސިލަށް އަދި ނުވިތާކަށް އަންހެން ބޭފުޅަުކ ޢައްޔަންކޮށް

ނޑުމެްނގެ ނިޒާމު އެްއކޮށް ބޮއްސުްނލައިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ބަޖެޓުނުދީ އެ ކައުންސިލު ފޭލިކޮށްލީމާ ދެން އަޅުގަ

 1390ބޮއްސުންލަިއގެން ދިޔުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ފުރަތަމައިނުން އެ ކައުންސިލުތަކަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް 

ގެ ުކނީގެ ނިޒާމު ހައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ރަނގަޅު އެކަީށގެްނވާ ބަޖެޓެއް ީދގެން ެއކަން އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. މާލޭ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންބޮުޑވަނީ މާލޭެގ މަގުތަުކގަިއ ދިދަ ދަމާތީތޯ، 

ަގއި ކުލަ ލާތީތޯ. ެއއީތޯ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވެގެން މި ނޫނިއްޔާ މާލޭަގއި ހުރި ދައުަލތުގެ އިމާރާތްތަުކގެ ފާރުތަކު 

އުޅޭ މައްސަލަ އަީކ. އެކަމަކާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ބޮެޑއް ނުވޭ. ބަޔަކު މީހުން ކުލަ ވެސް ލާނެ. އަނެއްބައި މީހުން 

 1395ދަތައް ވެސް ބާލާނެ. ކުލަިއގެ މަތީގައި ކުލަ ވެސް ލާނެ. އަނެއްބައި މީހުން ދިދަ ވެސް ދަމާނެ. އަނެއް ބަަޔުކ އެ ދި

ނޑުމެން  ނޑުަތކާ ޚިލާފަށް އަުޅގަ ނޑުމެން އެްނމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ އެކަމަކު އަުޅގަ

ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވަންާޏމު އެއަކުން ރަނަގޅު ނަތީޖާ އެއް ނާންނާނެކަން. ސިޔާސީ ފައިދާ އަށް ޓަަކިއ 

ނެ މުޅި މާލޭގަިއ ެވސް. އެކަމަކު ާތއީދު އޮތް މިންވަެރއް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިދަ ދެިމދާ

ރަނގަޅަށް އެނގެން. ތާއީދު އޮތްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެން އަންނަ ހިސާބަށް ދާއިރުަގއި އެ އިންތިޚާބުަގއި 

 1400ާށ، އެ ހުރިހާ ެއއްަޗކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި ވާދަކުރަންެވގެން ނިކުމެފައި ިތބި ކެންޑިޑޭޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދަންނަވާލަންކެރިދާނެ މި ރާއްޖޭގައި ެވރިކަން އެއްބުރުން ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި މި ރާއްޖޭެގ 
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އަންހެނަކު  ރައްޔިތުން ކިބަޔަކު ނެތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑމެން އަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތާފައި ދެން

އެ ަކއުންސިލަށް ލާންެވގެން ވާހަކަދެްއކީމާ ެއ އަންހެންމީހާގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަްތކޮށްދެެވނީތޯ، ނޫނިއްޔާމު ިސޔާީސ 

ގޮތުން ވާހަކަެދއްކެނީތޯ އެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން ެއބަ ޖެހޭ. އަންހެނުންގެ ޙަްއޤެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

 1405ދެޭވ. އޭނަ އެ ތަނަށް ވަޒީފާ ައށް ލާފައި އޭނަ އަށް ބަޖެޓުނުދީ، އޭނަ ލައްވާ ެއްއވެސް ކަމަކުން ހިމާޔަތެއް ނުކޮށް

މަސައްކަތެއް ނުކުުރަވއި، އޮީފހަށް ދާނެ އަންހެން ކުއްޖެއްެގ ގޮތުަގއި އޭނަ އެތާ ަކއުންސިލުގައި ަބއިންދާކަށް ެއީއ 

ނޑުމެނަކަށް ތާއީދެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކަށް އަޅުގަ

ނުކުރެވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއންތިޚާބުވެފައި ތިބި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެްސ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް 

 . އިޙްތިރާމާއެްއކޮށް ކަންތައްަތްއ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލަމުްނ އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ކުރުޮކށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 1410 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަށް އަ  ޅުގަ

އަކީ އަންހެނުންކަމާ، އަންހެނުން ބާރުވެިރުކރުވަންޖެހޭކަމާ، އަންހެނުންެގ  59ދަންނަވާލަން. އާދެ، ާރއްޖޭގެ އާބާދީގެ %

 1415ތަރައްޤީ އަށް އެދޭކަމާ، މި ުހރިހާ ކަމަކަށް ބޭފުޅުން ެއއްަބސްެވވަަޑއިގަންަނވާ. އަދި ާރްއޖޭގެ ތަރައްީޤގެ ވަރަށް ބޮޑު 

އެއް އަދާކުރާ ބަެއއް ކަމަށް އަންހެނުންނަކީ. އަދި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގެ އެންމެ ިއސް ރޯލު އަދާކުރަނީ އަންހެނުްނ ބަ

ކަމަށް. އަދި ކަންކަމުަގއި ބަސްބުނުމުގެ ޖާގަ އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ 

ނޑު  ހިތާމަކުރަނީ އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީޭއ ކިަޔިއގެން އެންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްަލާވ  ޤަބޫލުކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އެއް ޕާޓީ މިއަދު މި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ދަްއކަވާފައި ވިދާުޅވަނީ، އެެހންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެސް 

 1420ފުެވއޭ. އަންހެނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިައކަްށ ތާއީދުކުެރވޭކަށް ނެތޭ. މި އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެބަ ޚިލާ

ކޮމިޓީތަކަށް ވޯޓުލާއިރު ހަމަެއކަނި އަންހެނުންނޭ މި ވޯޓުލާންޖެހެނީ. އަންހެނުން މިހާރު ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެަބ 

ފާޑުވިދާުޅވޭ. އަންހެން ކައުްނސިލަރެއް ހުރިއްޔާ އެ މީހަކަްށ އެބަ ދުއްތުރާކުރަންޖެހޭ. އެ މީހަކަށް މަސައްކަތްނުކުރެވޭެނ 

އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އޯޓިޒަމަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާީތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް އެބަ  ގޮތް

ފާޑުވިދާުޅވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރެފައި މި ވިދާޅުވަނީ، އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކުރަމޭ 

 1425އަްނހެނުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްގޮތް ހޯދައިދޭން. އެހެންނަމަވެސް ެއ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ، އަންހެނުން ކުރިއަރަން،

ބޭފުޅުންނަކަށް މިކަން ކުރެޭވނެ ގޮތެއް ނުފެނޭ. ވަރަްށ އެދެމޭ ތަރައްޤީ އަށް. ެއހެންނަމަވެސް މި ކަންކަން 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ކަެމއް ުކރަން ބޭނުން ބަޔަކު ވިްއޔާ ޮގތެއް ހޯދޭނެ ގޮ ެތއްެގ ވާހަަކޭއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފޭ. އަުޅގަ

ދައްކާނީ. ކަންކަން ނުކުެރޭވނެ ގޮތެްއގެ ވާހަަކ ެއއް ނޫނޭ. އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީ އަށް އެދޭ ކަމަްށ ވަންާޏ 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް ަކންކަން ކޮށްދެވޭނެ ގޮުތގެ ވާހަކައޭ ވިދާޅުވާނީ. ިމއަދު މި ޮއތް އިޞްލާޙުަގއި، މިސާލަކަްށ 

 1430ވާ ކަަމށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ަވންޏާމު ކީއްތޯވާނީ އެ ނޫން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު 

ގޮތެއް ެއކަމުަގއި ހޯދައިދޭން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއްޔާމު. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހެން ޤަބޫލުފުޅުކުރެވެންޏާމު އެހެން ގޮތަކުން 

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، އަންހެނުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ ވިދާ ޅުވެދެއްިވއްޔާ ީކއްތޯ ވާނީ؟ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ުއއްމީދުކުރީމޭ ލޯކަލް ކައުންސިލުަތއް ހޮވިގެންދިަޔއިރުަގއި އަންހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނައިން އެ 

މަެވސް ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަށް މަޤާމުތަކަށް ހޮވިގެންދާނެ ކަމަށް. އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަ

 1435ބަލާއިރު އަންހެން ބޭފުޅުން ުކރިމަތިލެއްވިލެއް މަދު. އަދި މަޤާމުތަކަށް ހޮވިގެން ދިޔަ އަްނހެން ބޭފުޅުންގެ ނިސްބަތް 

ވެސް ވަރަށް ުކޑަ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ކަްނކަން ނިންމުމުަގއި ބަސްިކޔާއިުރ އަންހެން ޭބފުޅުންގެ ބަސް ވަރަށް މަދު. 

ދި ލޯކަލް ކައުންސިލުަތާކ އެއްހަމަެއއްަގއި ނޫން މިއަދު އުފެދިގެން މިދިޔަ ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާ ދޭތެރޭ އަ

ބެލެމުންދަނީކީ. އެ މީހުންނަށް އެލަވަންސާ އެްއޗެްއސެއް ުނލިބޭ. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ 

ނުލިބޭ. އަދި ރަށް ހިންގުމުގަިއ ބަސްިކަޔން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް ެވސް  ބޮޑެތި މުސާރަތަކެްއ އެ ޭބފުޅުންނަކަށް

 1440އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަަކކަށް ިމއަދަކު ލިބެމަކުން ނުދޭ. އެެހންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަުށގަިއ ހަމަ ރަށް ހިންގަން މި 

. އަންހެން ބޭފުޅެްއގެ ބަެހއް ކައުންސިލަރުންނަކީ ހަމަ ހުސް ފިރިހެން ބޭފުޅުން 7ަކއުންސިލަރުން ނޫނީ  5ތިއްބަާވ 

އޭގެތެެރއަކަށް ނުވަދޭ. އަދި ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް އުފެދިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަްއ 

އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ޭރިވެގން، ރަށުގެ ކަންކަުމގައި ަބސްކިޔޭނެ ގޮަތކަށް ެއކަންކަްނ ހަމަޖެހިފަ އެއް ނޯވޭ. އެ 

ނޑުމެން މިައދު އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަީކ  ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ އެއް ވެސް ނޯވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1445އަންހެން ބޭފުޅުން ވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަށް ުކރިމަތިލައިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދީގެން 

ނޑު ވެސް އެން މެ އެދެނީ އެ ގޮތް. ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ ހޮވައިދިނުން ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުގަ

ވާދަކޮްށގެން އަންހެން ބޭފުުޅން ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަްށ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ އެްއ ނިސްބަތަކަށް ހޮިވގެންދާނެ 

ނޑު މެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދުވަހަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިމއަދަކު ނުފެނޭ ވާ ތަެނއް. ައޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެ ނޫން ގޮެތއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހޯދައިދޭން. މި އައިިޑއަލް ސިުޗޭއޝަން އެންމެންނަށް ވެސް 

ނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަކު އަދި ަކންކަން ހިނގާކަެށއް ނެތް.   1450އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަެވސް ެއގޮތަކަށް އަުޅގަ

ރި އެކިއެކި ތަފާތުކުރުންތައް ބޮޑުކަމުން، އަންހެން ބޭފުޅުންނަކަށް އެ ޖާގަ އެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހު

ނޑުމެން ކިތަންމެ ބޭނުންާވ ގޮތްކަުމގަިއ ިވޔަސް، މިައދު އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް  ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ކުޑަޮކށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖާގަ އެްއ ހޯދައިދޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅގަ

ހިތްވަރެއް ދޭން. އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތެްއ ހޯދައިދޭން. އެީއކީ ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ތަފާތުކުރުމެއް 

 1455ވެސް ނޫން. އަދި ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ެއ ކަމަކަށް ހުރަހެްއ ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޤައުމު 
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މުގެ ކަންކަުމގައި ަބސްކިޔޭނެ އިތުރު ާޖގަ ެއއް ހޯދައިދޭން މިއަދު މިތާ ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިުރަގއި ހިންގު

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކަްނވީކީ ިމއީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާުފވެެގން ނުކުރެވޭނެ ކަމެްއގެ ވާހަަކ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ކަންބޮުޑެވގެން ވާހަކަފުެޅއް ނުދަްއކާ  ދައްކަންވީ އެކަން ކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިެދވޭނެ

ކީްއވެގެންތޯ އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީތަކަށް މި އޮތް ހުރިހާ ުދވަހު ފައިާސ ނުދެނީ. އަންެހން ބޭފުޅުންނަށް އެ ކުަރއްވާ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަ   1460ންހެން ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

ނޑު  ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދެވޭނެ ޮގތްތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދެވެންވާނެ. އެ ކަމަށް މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވާށޭ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ. ދެން މި އިޞްލާޙުގައި ހުށަހަޅުްއވާފައި މި އޮީތ ލޯކަލް ކައުންސިލަރުންގެ ޝަރުޠުތަކާ ބެހޭ އިޞްލާޙެއް. 

ލާޙަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މިހާރު އޮތް ޤާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ލޯކަްލ އެ އިޞް

ކައުންސިލުތަކަށް ޮހވޭ މެންބަރުންގެ ކިބަިއަގއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރުން ލާޒިމުާވ ޝަރުތުތަކަކީ ވަރަށް މަީތ 

 1465ށް ހޮވާ އެހެން މީުހންނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑު ޝަރުތުތަކެއް. އެ ޝަރުތުަތަކކީ ައޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ މަޤާމުތަކަ

ތަފާތުތަކެއް ހުރި ޝަރުތުތަކެްއ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަްށ ހޮވާ މީހަކު، ނޫނީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް 

ސް ހުންނަންޖެހޭ ހޮވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ނޫނިއްޔާމު އަދި އެހެން ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ހޮވާ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެހެން  ޝަރުތުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑެިތ ޝަރުތުތަކެއް ލޯކަލް ަކއުްނސިލުތަކަށް މި އޮންނަނީ. އަުޅގަ

ވެގެންުނވާނެ. މީހުންނަށް ކުށް ވެސް ކުރެވޭނެ. އަދި ނޫނިއްޔާމު އެ ކުށުން ސަލާމަތްވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް 

 1470ތު، ނޫނިއްޔާމު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ލޯކަލް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި  ކައުންސިލުތަުކގަިއ އެ މީހުްނ ބައިވެިރެވވޭނެ ފުރުޞަތު ެވސް އަުޅގަ

ޑު ވެސް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝަރުތުތައް އެހެން ސިާޔީސ މަޤާމުތަކާ އެްއވަރަށް ުކޑަުކރަން އަޅުަގނ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ، މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިުރގައި އަންހެން 

ންނަށް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތެްއގެ ވާހަކަދަްއަކވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ހުރިހާ ަކމެއް އަންހެން ބޭފުޅު

 1475 ފަހިކޮށްދެއްވާނަމޭ ވިދާުޅވެފަިއ، "އެހެންނަމަވެސް" އޭ ވިދާުޅނުވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ދިއުމާ ދޭތެޭރގަިއ މި އޮތީ މިނިޓެއްހާއިރު.  ނޑުމެން ކުރިަމތީގައި އަުޅގަ މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުއެރުވިޔަސް ވާހަަކދެއްކެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް  އެހެންކަމުން އެްއވެސް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަ

 1480ނުކުރެވޭ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1485 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެްއގައި އަުޅގަ

ލަތަެކއް މި އޮތް ސަރުކާރުން ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮެތއްަގއި ޖަލުގައި ވަރަށް ގިނަ ގައިދީންަނށް އަނިޔާކުރާ މައްސަ

ފެންމަތިވެގެން އެބަ އުޅޭ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނިޒާމު 

ގެއްލެނީ. ޤައުުމގެ ނިޒާމު ެގްއލެނީ. އޭގެތޭޭރގައި ވަރަށް ގިަނ އަންހެނުން އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ސަރުކާެރއް 

 1490 ކީ އެްއޮގތަކަށްވެސް ކޮްށގެްނވާނެ ކަމެްއ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.މި ޤައުމުގައި ޭބއްވުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މި ވަގުތު ޖަލްސާަގއި ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މުން ތީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަަމކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މިހާހިސާބުން ނެންގެވި މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އެހެންކަ

 1495މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ އަރުވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭީނ  9:ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ޖަހާއިރު. ޝުކުރިއްޔާ.  1މެންދުރުފަހު 

 

 ]ށް އަ 99::1އިްނ  9:::1ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 1500 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތް މި ދަންފަޅީގައި ފަަށއިގެން ކުިރއަށް ގެންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން  `. އަުޅގަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  -9.1ކުރިމަތީގައި މި ވަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ، 919/7:ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، 

 1505ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުދވާފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް. )

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް މައިކްރޯފޯނު. )ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( މަޖިލީހުގެ މައިކްރޯފޯނު ސިސްޓަމު ސްޓާޓުކުރުމަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުނާރުވައި މި ިއނީ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ދުާވފަރު ދާއިރާ ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާތީ އަުޅގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ވަޙީދު.
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 1510 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު 

ރަށެްއގެ ފަޅު ކޮންނަން އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކުިރ ވާހަަކ.  ::ކުަގއި އެަބ އޮތް ރައީސް، ނޫސްތަ 

 1515މަހަށް ވެފައި ޮއއްާވ ބަޖެޓުަގއި ފަިއސާ ނެތިގެން އުޭޅއިރުަގއި ިމއީ ކޮްނކަހަލަ މަގުސަެދއްަގިއ  :ސަރުކާރު ނިމެން 

ދާނެތޯ މިއީ މަކަުރވެރިކަމެްއތޯ، މިއީ ކިހިެނއް ހިނާގ ކުރި ކަމެއްތޯ؟ ަރއްޔިތުންނަްށ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެްނގި

މަސް. ބަޖެޓުގައި ލާރި އެއް ނެތް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް މި ކަމެއް  :ކަމެއްތޯ ސާފުކޮށްދޭން. ސަރުކާރު ނިމެން އޮތީ 

 ނުވާނެ...

 

 1520  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުެގ ތެރެިއން ތި ކަންތަްއ ބެއްެލވޭެނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން.

ގޮތްތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްަގއި ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ދާ ކަމެއް ނޫން. 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު.

 

 1525  ވާހަކަދެްއކެުވން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރުދުވާފަ

 919/7:ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު . عليكن سالملا .الرحين الرحون هللا بسن

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަަކއި 

ހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުން އެްނމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޖިްނސުގެ ތަފާތު ކުަޑކުރުމުގެ ިވސްނުމާއި ފިކުރު ެއކަށައެޅިަފއި ހުށަ

އޮތްކަން. އެ ވިސްނުމާއި އެ ފިކުރަކީ މުޅިން ނުރަނަގޅު ިވސްނުމަކާއި ފިކުެރއް ނޫން. ެއހެންކަމާއެކު ދިވެިހ ލޮބުވެތި 

 1530ވައިެދއްވުމަށް މިންނެތް ގިނަުގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްއަވމުން ގެންދަވާ ޑީ.އާރު.ީޕެގ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯއްދަ 

ނުޑ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަދަދު ގިނަވުމުްނ އެ ރަށަކަްށ ނޫނީ ެއ  ހިތަށްއަރާ ެއއްޗަީކ ރަށު ަކއުންސިލުތަުކގައި ިތއްބަާވ މެންބަރުންގެ

ދާއިރާއަކަށް ކުރަނީ ކިހާވަެރއްގެ ަފއިދާ ެއއް ބާަވއޭ. އަތޮޅުަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން ދެ މެންބަރަކު 

ހޮއްަވވަިއގެން އަތޮޅު ކައުްނސިލު އެކުަލވާލަްއަވއިގެްނ ެއ އަތޮަޅކަށް ކުރަނީ ކޮން ަފއިދާ ެއއް ޯތއޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ 

 1535އިހުޒަމާނުަގއި ކަންތައް އޮތް ގޮތް މި ޒަނާމަށް ބަދަލުކޮށް ހަރުދަނާ ކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަ މާ ގިނަގުނަ ފައިދާތައް 

ރަށްރަށާ، ދާއިރާތަކަށާ، އަތޮުޅތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އާދެ! ދިވެހިބަްސ ކުރިއަުރވައި އާލާކުރުމަްށ 
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ޒަމާނެއްގައި ކަތީުބންގެ ބަދަލުގައި ަކއުންސިލަުރ، އަތޮޅުވެރިްނގެ ބަދަލުގައި ޓަކައި އެންމެން މަސައްކަްތުކރަމުންދާ 

ކައުންސިލަރު. މީގެން ދޭހަވަީނ ކޯޗެއްތޯ؟ ކޮން ކަމެއްތޯ މި ކުރިއެރުވުނީ؟ ކޮން ބަހެއްޯތ މި ކުރިއެރުވުނީ؟ ނަމަކަްށ 

ންވަނީ ކަމަްށ އެކަށޭނަ، ޤާބިލު ބަޔަުކ އައި ބަދަލަކުން ކުރިއަަރިއގެން ދިޔަ ެއއް ކަެމއް ވެސް ެއބަ އޮތްތޯ؟ ބޭނު

 1540ކަންކަމަށް މަތިވެގެން ތިބުން. ހޮވާއިރު ހޮވަންވީ ކަމަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލު މީހުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ސަގާފަތް، އާދަކާދަ މިހާރު ިމ އޮތީ އެ ފުށް މި ފުށަށް ެޖހިފަ. އެންމެ ރަނގަޅު މީހާ، އެންމެ ޤާބިލު މީހާ، އެންމެ 

އެކަީށގެންވާ މީހާ ހުރި ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި އެނޫން ގޮަތކަށް ބަދަލުވާ ތަން އެބަ ާއދޭ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުްނ 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަށްރަުށގެ  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުނުކުރެވި މި ދަނީ. މިއީ ދެރަ ކަމެއް. އަުޅގަ

އްަބވަންވީ ކަީތބުން. ކަތީބުންގެ އެހީތެރިން. މި މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އޮފީހުގައި އިސްކޮށް މަަސްއކަތްކުރަން ތި

 1545އިސްކުަރއްވަްނވީ ވޯޓަކުން. އަތޮޅު އޮފީސްަތކުަގއި ިތއްަބވަންވީ އަތޮުޅވެރިން. އަތޮުޅވެރިންގެ އެހީތެރިން. މި 

ތާިއ ަކންތައްތަކަށް ބަލާއިުރ މިހާރު މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އިސްކުަރއްވަްނވީ ވޯޓަކުން. ޙަޤީޤަުތަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހާލަ

މިއޮތް ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަުކަގއި މި 

ނޑުެމން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެްއ  ކަންތައްތަކުން ފެނުނު ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ނެތުުމގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ހާސިލުކުރަންތޯ. އަ ޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވޭނީ ކުރިްނވެސް ައޅުގަ

 1550ކަމަށް އެކަށޭނަ ބޭބޭފުޅުން ކަންތައްތަކަށް އިސްކުަރއްަވިއެގން. ވަކި އަތަކަށް ބުރަނުވެ، ވަކި ޢާއިލާައކަށް ބުރަނުވެ، 

ކީ އެކަމަށް އިޚްލާޞްތެިރ، ފަރުާވތެރި، ކަން ކުެރވޭ މީހެްއ ކޮންމެ ދިމާލަކުން އައި މީހެްއ ކަމުގަިއ ިވޔަސް ެއ މީހަ

ކަމަށް ވާ ނަމަ، ައޅުަގނޑު ިހތުން އެ މީހަކު ހޮވަންވީ. އެ މީހަކު ގެންނަންވީ. އެ މީހެއްެގ ބޭނުންހިފަންވީ. އަޅުަގނުޑ 

ބަހައްޓައިގެން ކަންތައްަތްއ  އެދެނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިާޚބުތަކުަގއި އަދަދު މަދުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން 

ނިންމެވުން. މީގެތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވެސް މަދުކުރަންވީ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 1555މެންބަރުންގެ އަދަދު ވެސް މަދުކުރަންވީ. ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުުކރަންވީ. މިއީ ޤައުމަށް އެންމެ 

ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ. މިއީ ޤައުމު އެދޭ ގޮތަކީ. ޤައުުމ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ޮގތްގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނިންމުމުގެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1560 މިނެޓު.  4. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ ތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާޢިއްޒަތްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ



59 

 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ދިވެހި ތާރީޚު ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރި ވެރިޔަކާ އެީކގައި ސަރުކާުރ 

އެީކގައި ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ އެތައް އަިނާޔތަކެއް، ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ހިނގަމުންދާއިރުގަިއ އަދި ަހމަ އެއާ 

 1565އަންހެނުންނަށް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރެްއގައި ދައުރު ހިނަގމުންދާއިރުގައި މިފަދަ ބިލެއް ވަނީތީވެ އަޅުަގނޑު ެވސް 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެ  އްޔާ މި ބިލުަގއި ހުރި ބަެއއް ޝުކުރުދަންނަވަން ޖުމްލަކޮށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަހަލަ ކަންތައްތަކަްށ ބަލަިއލާއިރުަގއި، މިސާަލކަށް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ޮހވަނީ ަރށްރަށުގައި ތިިބ ހަމައެކަިނ 

އަންހެނުން ވޯޓުދީގެން. އެހެންވީމާ، އެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަށް ހޮވޭ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ ތަނުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު 

ނޑިައކަށް އަންނަ ގޮތަށް އޮތީމަ އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އޭރަށް ލިބިގެ ން އެ ރައީސަކު ކައުްނސިލުގެ ގޮ

 1570އެތައް ބަިއވަރު ރައްޔިތުންނެްއގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުން އެބަ މަޙްރޫމުވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ އެާއއެީކގައި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. އެެހންވެ ެއގޮތަ ށް އޮންނާކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވާަހކަދައްކަމުން ދިޔައިުރގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ފަޅުރަށްރަށް، މިސާލަކަށް 

ނިޑޑޭޓުްނ ކައުންސިލަކަށް ީދގެން ފަޅުަރށެއް ަކއުންސިލަކަށް ދޭ ވާހަަކ ރިޔާސީ އި ނިޑޑޭޓުން، ަބއެއް ކެ ންތިޚާބުގެ ކެ

ވާހަކަދަްއކަވާ ވާހަކަ. ފަޅުރަެށއް ނެތޭ ދެވޭނެ. ވ. އަތޮެޅްއގައި ނެތޭ. އ. އަތޮޅެްއަގއި ނެތޭ. ދަންނަވަންތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 1575ހުނަރުވެރިކަާމއި  ެހކްޓަރުެގ ފަޅުރަށެއް ހަަދއިލެޭވވަރުގެ  19ހެްކޓަރުެގ،  7އަކީ އެްއ ބުރުން ރޭވެފަިއ ައލިވިލޭއިުރގައި 

 5ޤާބިލުކަން ހުރި ޕާޓީ އެއް. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުަތކުން ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީން ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ވަސީލަތެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާއިމުކޮށްދޭ ވާހަކަ ބުނީމަ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ 

ުއފެދިގެން ދެ އަހަރުދުވަސް ީވއިރުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ޒައްެރއްެގ މަސައްކަތަކުރާ ކޮމިޓީތައް 

މިންވަރު ވެްސ މި ސަރުާކރުން ނުދެވުނީމަ ލަދުގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަ އޮއްަބއިލާފަިއ 

 1580ށް ެވގެން، ައނެއްކާ ކުރިއަށް އޮތް ިރޔާީސ އަންހެނުންނަށް މާ ހައިބަތާއި މާ އޯގާތެިރކަމާއި ލޯތްާބއި ުކލުނާ ދޭ ބަޔަކަ

އިންތިޚާބުަގއި ތިމަންނަމެން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަުރކޮށްދޭ ބަޔެކޭ މިީއ، އަންހެނުްނގެ ޙައްޤުަތކަށް ަވކާލާތުކުރާ 

ހެންވީމާ، ބަޔެކޭ މިީއ، މިީއއޭ މި ކޯަލޝަނަކީ ކިަޔިއގެން މި ވާހަަކ ދައްކާނެ ފުރުޞަތެްއ ކްިރއޭޓުކުރަނީ މި. އެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީ، މީަގިއ ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި އެްއވެްސ ކަމެއް. އެހެނެއްނޫން، އަުޅގަ

މިސާލަކަށް އަންހެނުންނަށް ކައުންސިލުަގއި ވަކިން ޮގނޑި އެއް އިނުމާ ދޭތެރޭގައި މަްއސަލަ އެއް ނެތް. އެއް ޮގނިޑ 

 1585ދެ ބައިކުޅަ ެއއްަބިއ އިނަސް މައްސަލަ ެއއް ނޫން އެއީ. އެހެްނވެއްޖެ ކަމަށް  އިނަސް، ދެ ޮގނޑި އިަންސ ނުވަތަ

ވަންޏާ އެގޮތަށް ކަން ކުރެިވދާނެ. އެކަމަކު ވަކި ބައެްއެގ ވޯޓުން މަޙްރޫމުކޮށްފައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެޭވ 

ނޫނު ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން، ކުރީެގ އުސޫލެއް އޮތުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ލާމަރުކަޒީ ޤާ

ސަރުކާރުން މި ތަނަށް ފޮނުިވއިރުަގއި އޮތް ުއސޫލުތަކާ، ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ިދޔައިުރގަިއ ހުރި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގިއ 

މިހާރު އަޅާކިޔާލައިފި ނަަމ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރަްށ ކަންތައްތައް މިހިރީ ޮގްއސަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 



60 

 

 1590ންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ ފުރަތަމަ އޭރުގައި ޤާނޫނު އައިއިުރގައި މި އޮންނަނީ ވެްސ ކައުންސިލުަގއި ރައީާސއި އަޅުަގނޑުމެ

ނައިބު ރައީސަކާ ހުންނަ ވާހަކަ. މީގެ މަފްހޫމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުީރގައި ޢައްޔަްނކޮްށފައި ތިބި ކަތީބުންތަކެއްގެ 

މަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއ ރަްއޔިތުންނަށް ވޯޓުލަިއގެން، އެ ަރއްޔިތުްނ ވަކިތަކުްނ، އަނިާޔވެރި ވަކިތަުކން ރައްޔިތުން ސަލާ

އިޚްތިޔާރުކުރާ ވެިރެއއްގެ ދަުށގައި ތިބެވޭނެ ގޮެތއް، ުއސޫލުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަފްހޫމު. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އޮްތ 

ބޮުޑުކރަންވެގެން މިފަދަ އަނިާޔވެރި ކަމެއްަގއި އިތުރަށް އޭރުަގިއ އޮތް ސަުރކާރަށް ބާރު ޮބޑުކުރަންެވގެން، ބާރު 

ނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ޤައުމަށް ޓަކައި، ދީނަށް ޓަކައި، ލަްއޒަތަށް   1595ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރިއިުރގައި ައޅުގަ

ތޯ ޓަކައި، ވަހުދަތަށް ަޓކަިއ ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި ިދވެހިރާއްޭޖަގއި ކުީރގެ ސަުރކާރުން ފަށާފައި ހުރި ކިތަން މިްސކިތް

ހިއްޓައިލާފައި ހުރީ. ހދ. ކުމުންދޫ މިސްކިތް އެހެރީ ކީއްވެތޯ ހުއްޓައިލާފައި ހުރީ، ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. އެ ތަނުގެ 

ޕްރީސްކޫލު ކީްއވެތޯ ހުއްޓަިއލާފައި ހުރީ. ހަމައެއާއެީކގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބ. ކިހާދޫ މިސްކިތް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ރެކްޝަން ކޮމްޕެނީއަކުްނ ނަގައިގެން އެާތަގއި ތިބި ބަނގްލަދޭޝް މީހުންނަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކޮންސްޓް

 1600މަސްދުވަްސވެ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފަިއ ހުރި މަސައްކަތްތައް ުހއްޓާަލއިގެން ކީްއވެތޯ މި ތިބެނީ؟  4މުސާރަނުދީ 

ނޑުމެން ސުވާލުއުފެދޭ ކަންަތއްތަްއ މީ. ރައްޔިތުން ުސވާ ލުކުރާ ކަންތައްތައް މީ. އެހެންވީާމ، މީތޯ ވަހުދަތަކީ؟ އަުޅގަ

މި ވާހަކަތައް އެބަ ަދއްކަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަނިޔާވެިރ ބޮޑުސިންގާ ބާޣީ ވެިރއެްއގެ ދަށުަގއި އޮވެަފއި، ެއ 

ސަރުކާރުން ހަމަ ދުނިޔޭގެ މި ހުރި އަލި ފާޅުވާ ހިސާބުގަިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ުކރިމަތީގައި އެަތއް ރައްޔިުތ 

ންނެއް ތަޅައި ސުންނާފަތި އަރުވާލައި، އެ ބޭުފޅުންނަށް ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އެތައް އަނިާޔއެއްދޭ އަންހެނު

 1605ސަރުކާރެްއގައި ތިބެގެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރީމަ ވަރަށް އޮޑު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ ެއްއގޮތަކަްށވެްސ 

ނަޑކަ ށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ބިލަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި އުސޫލުން އަންހެނުންނަށް ވަކި ޮގނޑި ެއއް ަކއުންިސލުގަިއ، އެހެން ޤާނޫނަކުން 

އި ނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންމެެވްސ އެހެން އުސޫލަކުން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އިނުމާ ދޭތެރޭގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އަޅުގަ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް އިޢުތިާރޟެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1610ކުރަންޖެހިފައި މި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރުން ސަލާމަތްވުން. ހަމަ އެއާއެކީަގއި މީަގިއ 

ޅުން ޮގސް ރަށްރަށުގައި ކެމްެޕއިންކުރާއިުރަގިއ މި ބުނަނީ، ރައްޔިތުން ކޯލިޝަންހަދައިގެން ތިބި ބައެއް ބޭފު

ސުވާލުކުރީމަ މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ބާރެއްނެތޯ. މި ސަރުކާރުަގއި ތިމަންނަމެންގެ ބާރެއް ނެތޯ. ތިމަންނަމެންގެ 

ނޑިޑޭުޓ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ ން ބޭނުންވޭ، ރަށްރަށަށް އަރާފައި ބަހެއް ނުވިކެޔޯ. މިސާލަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިޔާސީ ކެ

ސުވާލުކުރީމަ ރަްއޔިތުން ކުރާ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާުބދެމުން ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ކިހިނެއްހޯ ކަމެއް 

 1615ޑެލިވަރކޮށްެދވޭނީ. ތިމަންނަމެންގެ ބާރެއްނެތޯ. ދެން ކީއްުކރަންތޯ މީގައި އެިލގަނެގެން މި ތިބެނީ؟ ބާޣީ ވަޙީދުގެ 

 5:ެނގެން ކީްއުކރަންތޯ ތިބެންވީ. ބަސްނުވިކޭ އޮިޑއެްއގެ ދިރުނބާކޮޅުަގއި ީކއްކުރަންތޯ ހުންނަވަނީ. %ވާފަށުަގއި އެލިގަ
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ހިއްސާ ކާންޖެހޭ. ފެނަކަ ުކންފުނިން ވަޒީފާ ބަހަންޖެހޭ. އިތުރު މިނިސްޓްރީތައް ެއބަ ހޯދަންޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް 

މަލުތައް އެބަ ހިންގަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މި މިނިސްޓަރު މެދުވެރިކޮށް އެަތއް ބަިއވަރު ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަ

ކަންކަން ކޮށްފައި އަނެްއާކ ރައްޔިތުންގެ ކުރި މަްއަޗށް ވަކި އެހެން މޫނެއް ހިފައިގެން ދިޔައިމާ މީތި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނު  1620ންވަނީ ބަލައެއްނުގަެނވޭނެ. އެހެންވީމާ، ގިނަ ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލަކީ މީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހަދާލުމަކީ ހަމަ ފެންތައްޓެއް ބޮއިފައި ނޭަވެއއް ލުން ފަދަ ކަމެއްކަން ދިވެހިަރއްޔިތުން  99:

 ޤަބޫލުކުރާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތު އެ ހަމަވީ. ދެން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން މި ވަގުތު މަޖިލީ  1625ހަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

ނުޑ  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މިހާރު، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ކަމަށް އެބަ 

ޖިލީހުގެ ސިސްޓަމަކުން އަދި ތިޔަ ރިކޯޑުވެފަ ެއއް ނެތް. ކާޑު ރަނގަޅަށް ޖެއްސެވިަފިއ އިޝާރާތްކުަރއްވާ. ެއކަމަކު މަ

އިންތޯ ބައްލަަވއިލަްއވާ. މިހާުރ އެ ފިއްަތވައިެލއްވުނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެިރ 

 1630 ރު.ޕީ އަށް ބާކީ ތިން މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. ޑީ.އާ 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 1635  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ރިޤު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1640 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު މި ނެގީ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ތިބި އަންހެންވެރިން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅގަ

އުޅެނީ. ވަަރށް ޒަމާންެވއްޖެ. އެމް.ޑީ.ީޕ  ރަށްރަށުގައި ކުނިކަހާ ލާރިކޮުޅ ވެސް އަދި މި ސަުރކާރުން ނުދީގެން މި

 ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ލާިރކޮޅު ކުޑަ ވެސް ކުިރ. ކުަޑކޮްށފައި އެ ލާރިކޮޅު ވެސް... 
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 1645  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބެޭހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ 

 ގޮތަކުންނެއް ނޫން ތީކީ. އަުޅަގނޑު މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 1650ނަށް ތުލުސްޫދ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލާމަރުަކޒީ އުޫސލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫ

ނޑު ވެްސ  ނޑު ތާީއދުކުރަން. އަުޅގަ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ގަސްތުކުރަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުެރއްވި މެްނބަރުން ހަމަ ވާހަކަދެއްެކވި ފޮންޓުން ވާހަކަދައްކަން. އާދެ! 

ންހެނުންނަށް ކުނިކަހާ ލާރި ނުދޭ ވާހަަކ. އަންހެނުން އެްއކުރި ލާރިކޮުޅެގ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުން ވާހަކަދެެކވިއްޖެ އަ

ލޯބޯ ފިއްސައިގެން މަސައްަކތްކޮށްގެން ެއއްކުރި ލާރިކޮުޅ ކޮބައިތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ެއކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިާސ 

 1655ްޓރަސްޓު ފަންޑެއް ހަދާފައި ދޭަނމޭ ކިޔާފަ. ކޮން ަބއެއްޯތ ެއ  ފިނޭންސަށް ގެނެއްަސ، މިހާރު އެ ފަިއސާ ނުެވސް ނެތް

ލާރި ބޭނުންކުރީ؟ ކޮން ބައެއްތޯ ރަށްރަށް ކުނިކަހާ އަންހެނުންނަށް ފައިސާ ދޭން ހުއްޓާލީ؟ ކޮން ބައެއްތޯ އަންހެނުންގެ 

ޒަމާނަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮމިޓީން އެއްކުރި ލާރި ގެެނސް، އެ އެްއޗަށް ވީުނވީެއްއ ނޭނގި ދިޔައީ؟ އެހެންވީމާ، މި 

ކޮށްފައި ހިތަށްއެރި ވާހަކަ ެއއް ދައްކަން އޮތް ޒަމާން. ބަޣާވާތްކުރި ވާހަަކވެސް އެބަ ދައްކާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( މި ބުނަނީ އެއްެވސް ސަބަބަކާ ހުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު  :11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1660ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ހަވާުލާވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަނއިބޭ. އެހެްނވީމާ، ބަޣާވާެތއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ރަީއސު

ކުރިކަމަށް ވިްއޔާ ކުރެްއވީ ަމނިކުފާނު. ނައިބު ރައީސް ޭގގައި ހުންނަވަނިކޮށް އޭނަ ައށް ދަންނަވައިގެން ގެނެްސ، 

ވާ ެއއްެޗއް ިކޔުްއވަންީވ އެ މަނިކުފާނާ ދިމާލަށް ތި މަނިކުފާނު އެ މަޤާމު ހަވާލުކުރެްއވީ. އެހެންވީާމ، ތި ިކޔުއް 

ބޭފުޅުން. މިހާރު އަހަރުމެން އެހެރީ ތި ބޭފުޅުންނާ ހަވާލު ވެސް ކޮށްފައި އެހެރީ، މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ. 

 :ބަ ދުވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކިޔޭ އެްއޗެްއ އެބަ އިނގޭތޯ. އޭ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓަށް ތަޢުރީފުކޮށްގެން ބޮލަށް ލައިގެން އެ

 1665ވަނަ އަހަރު ތި ބޭފުޅުން ކުޑަަކކޫޖެހުނީ. ސަރުކާރު ހިރިނުލެވޭވަރު ވެގެންިދޔައީ ިތ  919:އަހަރު ފަހުން ނެރެގެން، 

ރިޕޯޓެއް ނުނެރެވިގެން ނޫންތޯ. އޭރު މި އޮތް ކޮރަޕްޝަނެްއ ނެތޭ. މި އޮތީ ދައުލަތަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކޮށްފައި އޮތް 

ާކރު ެވއްޓެން ދިމާވީސްތޯ. އެެހންވީމާ، ހެދޭނުހެދޭ ނޭނގި، ެއއްބުރޭ، އެއްބުޭރ ޮގަވގޮާވ މި ކަމެކޭ ބުނި ނަމަ، މި ސަރު

 ތިބެނީ. ރައްޔިތުންގެ ލާރިޮކޅު ލީ ތަނެއް ނޭނގެ ގެނެސް. ަބޣާވާތްކުރެްއިވއްޔާ ކުެރްއވީ އެ މަނިކުފާނު. ޔަޤީންނޫންތޯ. 

 

 1670  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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 ރަުށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު.ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ބާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1675 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއި

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ެއއްެވްސ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވާހަކަ އަށް ހުރަސްައޅާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ެއ ދުވަުހގައި ހިނގައިދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ ހަ މަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން އަުޅގަ

ރު ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް. ނައިބު ރައީސަށް ގުޅަން ެވސް ބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރިކަން ވެސް. އޭ

 އެހެންނަމަވެސް އެ ހުވާ ަލއިިދން...

 1680 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގެ ދަުށން މަޖިލީހުގައި ދެކެވެމުންާދ ވާހަކަައކަށް، ބަހުްސގަިއ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. މަތިވެިރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 1685 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ުޙސަރި ދާމަތިވެ

ނޑު ދަްއކަން ހުރި ވާހަަކ މިހާރު ހީވަނީ ޚުލާސާކުާރ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެހެން. ބަޣާވާުތެގ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި  ވާހަކަ ދަންނަވާލެިވއްޖެ. ބަޣާވާތްކޮށްފިްއޔާ އެކަމާ ހަވާުލާވންޖެހޭނީ މަނިކުފާނު ކަމަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީ މި އޮތް ގޮތުްނ އިނގޭތޯ. މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަމެއް ނުވާނެ. ދެން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން...

 1690 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 1695 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ައޅުަގނުޑ މި ނެގީ އަޅުަގނޑު އޮންނާނެ މިހާރުވެސް ހުށަހަޅާފައި...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1700 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަްނނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިވެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 1705ނެ ކޮމިޓީ އާދެ! ައޅުަގނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ެނގީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ިމހާރުވެސް އޮންނާ

އަށް މައްސަލަ، ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާަފއި އޮންނާނެ ރަީއސްެގ އިްސތަށިފުޅުގައި ަބޑި ޖެއްެސިވ 

 މައްސަލަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1710ކަފުޅު ކުރިޔަްށ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއގޮަތކަށްވެސް މަނިކުފާނަށް ކުޑަ...

 1715 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގަންނަވާ! މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިށީނދެވަޑަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް އަުޅަގނޑު މި ވަގުތު ފުރުޞަެތއް  ކުރިޔަށް ގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު  ުފރުޞަތުއަރުވަން.  ނާރުވާނަން. މަތިވެރި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމަށް އަޅުގަ

 1720 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މެންބަރު ުޙސަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ

ނުޑެގ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި މަނިކުާފނަށް ދަންނަވާ ކުަޑއިމީސް ބަހެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވީ ބަޣާ ވާތެއް ކުރި ާވހަކަ އެއް ނޫން. ބަޣާވާތެްއ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު މަނިކުފާނަށް އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ހިނގައިދިޔަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މީހަކު އަމިއްލަ އަށް، އޭނަ އަމިއްލަ އަށް ތިމަންނައާ ހަވާލުވެފަިއ 
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 1725އްތޯ މަނިކުފާނު އޮތް ކަންތައް ދޫކޮށްީލއޭ. ތިމަންނައަކަށް މި ކަމެއް ނުވާނޭ، އިސްތިޢުފާދިނިއްޔޭ ބުނެފިއްާޔ ދެން ކިހިނެ

ހައްދަވަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން؟ އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ބަޣާާވތަކަށް ހަދަންޏާ އެކަން ކުރި 

މީހަކަށް ވާންޖެހޭނީ މަނިކުފާނޭ މި ދަންނަވަނީ. އާދެ! ދެން މި ވާހަކަ މި ގޮވާ އަެނއް ަސބަބަކީ މިހާރު، އަންހެނުންގެ 

ސް ވީ ތަނެއް ނޭނގެ. މިހާރު މި ގޮވަނީ ނުދެއޭ. ރަްއޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުަގއި، ރަްއޔިތުންެގ ކޮމިޓީގެ ލާރިކޮޅު ވެ

ސަފުހާެގ ރިޕޯޓެްއ  69މަސައްކަތްކޮްށގެން ޖަމާކުރި ާލރިކޮޅު ވެސް ވީ ތަެނއް ނޭނެގ އިނގޭތޯ. އޭ.ސީ.ީސގެ ރިޕޯެޓއް، 

 1730އަހަރު  :އަހަުރ ތަޙުޤީޤުކޮށްފަ.  :މި އޮތީ ނެރެފައި، މި މީހުން ހީކުރަނީ ވަރަށް ދިގު ރިޕޯެޓކޭ ނެރެފައި 

ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި އެަތއް ހާސް ސަފުހާގެ ރިޕޯޓު ދުނިޔޭގެ ަތންތަނުން ނެރެފައި އެބަ ހުރި. އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ އެްއ 

ނޑު  މި ނެތް އެ މީހުންގެ ފައިންޑިްނއަކަށް. ނިންމުމަކަށް އަުޅަގނޑު މައްސަލަ އެއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދެންނެވީ އޭރު އޮތް ސަުރކާރު، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ހޮވިފައި ސަރުކާެރއް ކަންޮބޑުެވ، ހާސްވެ، ަކކޫމަްއޗަށް 

ތިރިވެގެންދިަޔއިރު ެއއްެޗއް ނުބުނެ ތިބެފައި މިހާރު އާބިޓްރޭޝަނުން މައްސަލަ ނިމޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ކުއްލިައކަށް މީ 

 1735 މާފައި އޮތް ކޮރަްޕޝަން ނެތް ކަމެކޭ ބުނީމާ...ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުުތ ހަމަވެއްޖެ. މިހާރު ުފރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ 

ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ނިމުނީ. އަޅުަގނޑު ަޖވާބުދެްއވުމަށް މި ފުރުޞަތު އަުރަވނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 1740 އާދަމަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިޒާމާ   1745ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅގަ

ނެގީ މަތިވެރި ާދއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހިމެނޭ ކޮމިޓީ، ސްލޫުކ ކޮމިޓީ އަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ 

 އްސަލަ އަށް މިހާރު އަހަރެއް...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިސްަތށިފުޅުގައި ބަޑިެޖއްސި މައްަސލަ. އެ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   1750ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމައްސަލަިއގައި މިހާރު ވަީނ ރޫލިން އެއް އަުޅގަ

 ވަން. އަރުވާފަ. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތުއަރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނާ އާދަމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައި

ނޑު ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްކެވި ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުތަކަށް އަުޅގަ

 1755ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަްށ މަރުޙަބާކިޔަން. މި ބިލުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރަޟުވާ ގޮތަަކށް 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވިދާނޭ. އަދި  މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމެއް ޮއތިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީުދކުރަން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެިވގެން ެއއް ޮގނޑި ަބއިންާދ  ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ސްބަތުން ޮގނޑި ބަހައްާޓ ގޮތަށް މިކަން ވެގެްނ ހިނގައްެޖއްޔާ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް އަޅުަގނޑަްށ ގޮތަށް ނުވަަތ ނި

ނޑުމެން ެއގޮތަށް މަސައްކަތްކުރީމަ ެއގޮތަށް ތާއީދު، ވަކި ވަރަކަށް ޮގނިޑ  ހުށަހަޅަންޖެހުނީ ވެސް ކުރީަގއި އަުޅގަ

 1760ލިބިގެންދިޔުމާ އެީކގަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވަރަށް ގިަނ ބަހައްޓާ ގޮތަށް ތާއީުދކޮށް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ނު 

ނޑި އެއް ައންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެއްވުާމ ދޭތެރޭގައި މެންބަރުން ހަމަ  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އެބަ އެނގޭ ވަކި ގޮ

ޔުމަކީ ވެސް ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުކުަރްއވާކަން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން ކުިރޔަށް ގެންދި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ވޯޓުެދއްވާށޭ.  ޝުކުރުއަދާކުރަމުން، އަުޅގަ

 1765ންޖެހޭ ބަދަލުތައް ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެންނާނީއޭ. ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  ޝުކުރިއްާޔ. މި ބިލަށް ވޯޓަްށ ދެންނެވުން، މި ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން އޮންނާނީ

 1770 ގެ ދަށުން. :1

ނޑު މިހާރު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ -:.9 ސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަށް. ތުލު :.9އައިަޓމު  އަޅުގަ

ލޯކަލް ަކއުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް  919/19:ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 :ަގއި ބޭްއވުނު މިއަހަރުގެ :91:ޖޫން  17އުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއާވފައި ވަނީ އިޞްލާޙުގެނަ 

ވަނަ ޖަލްާސގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  6ވަނަ ދައުުރގެ 

 1775 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނާ އާދަމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައި
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ދެންމެގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރެވުނު ބިލާ ގުޅިގެްނ، ެއ 

އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބިލަށް އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ޯލކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ 

ނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަްށ   1780ބަދަލުތައް ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިާއ ގުޭޅ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ްނ ނެތިން. އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެ ފަހުން މި ވާހަކަދެއްކުުނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

ނޑުމެން  :ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން، މި  ބިލު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް، އަުޅގަ

އެއަށް ބަދަުލގެންނަންޖެހޭ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެިވފައި  ހުރި ބަދަލުތަކަކީ ދެްނމެގައި އަުޅގަ

 1785ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެްނނަ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ގެންނަ ަބދަލުތަކެ އް ހަމަ މި ޤާނޫނަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ ވާހަަކ އެއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ  :ޝުކުރިއްާޔ. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް   1790ގަޑިއިުރ ކަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަުމން ގެންދާނަން. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތް

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 1795މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަަދއިން މި ބިލަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ބިލު ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވި ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރިން ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔަ ބިލާ ަވރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ބިލެްއ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

މެނޭ ދަންނަވާލަން، ޙަޤީޤަތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެން ބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބި އޮތް ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހި

އެއް ސަބަބެއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަންހެން ބޭފުޅުން މަާޤމުތަކަށް ކުރިމަތިނުލެއްވުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުެރ 

އޮތް އާަދކާދަިއގެ ސަބަބުން. އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން މި ރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ޤާނޫނަކުްނ މަނަލެއް ނުކުރޭ އެްއވެްސ 

 1800ކު ކުރިމަތިލުމަކަށް. ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެފައި އޮތް ޮގތުން އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި މަޤާމަކަށް އަންހެން ބޭފުޅަ

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ ތެރޭަގއި މި ޮއންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެރިންެގ 

އަންނަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން ފަހަތަށް ޖެހޭ ތަން  ގޮތުަގއި ތިއްބެވި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި، ަރށުގެ ތަރައްޤީގެ ރަށްރަުށގެ 

ްށ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަސައްަކތެއްަގއި، ހަމަ އެހެންމެ ރަށްފުށުގެ ތަރައްޤީގެ ހުރިާހ މަސައްކަތެްއަގއި، ރަ



68 

 

 1805ސާފުތާހިރުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއްަގއި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް 

ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ނުފޫޒުގަދަ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ނިކުމެ ބިރުގަންނަވަިއ، އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް މުޖުތަމަޢު 

ބޭފުޅުންގެ ޠަބީޢީ ގޮތުން ަޤބޫލުކުރަން ދަތީ އަސްލު ަޤއުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކުަގއި  ތެރޭގައި އެ ފުރުޞަތު އެ

ތިމަންނާމެންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. ެއއީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ބުއްީދގައި ހުރި މައްސަލަ ެއއް. 

ން ބޭުފޅަކު ކަަމކާ އިހުތިޖާޖުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އެހެންނޫންތޯ ވާނީ އަންހެ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މި ދަނީ. އަންހެން   1810ނިކުތީމާ އެބަ ލޮނުފެންޖަހާ، ނަޖިސްފެން ޖަހައި އަނިޔާކުާރ މަންޒަރު އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅަކަށް ޖިްނސީ ގޯނާކުެރވެމުން، ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ނިކުމެ ެއ 

ކުެރއްިވ ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ދިފާޢުކޮށް، ސަލާމަތްކޮށް، އެ ބޭފުޅަކު އަލުން އަނބުާރ މަޤާމަށް ގެންނަ މަންޒަރު އަނިޔާ

ފެނިގެން މި ދަނީ. ޙަޤީޤީ ނިޔަތުަގއި އިޚްލާޞްތެރިވަންޏާ މި ނުބައި ހައްދަވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން 

ނޑުމެން ނާ އެކު. އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާ ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ީޕ އަްށ ނުތިއްބަވާ ވަަޑިއގަންނަވާ އަުޅގަ

 1815ވަަޑއިގަންަނވަންވީ. ައޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ހިތާމަކުރަން އިއްެޔގައި ައޅުަގނޑަށް މަޑުްއވަރީ ދާއިރާެގ 

ނޑު އެކަ މަނާ އަރިހުން މާފަށް ވެސް އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ދިމާލަށް ބުނަންނުވާ ބަހެއް ބުނެވުނު. އަޅުގަ

ނޑުގެ ފެނަކީ % ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  99އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި އެ ިއބާރާތް ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަ

އެހެންނަމަވެސް ެއ ސަރުކާަރުކން ބަޣާވާތްކޮށް، އެ ރަެށއްެގ ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަުތގެ ފަާރތުން ގަނެފައި ހުރި ފެނާއި 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ހުރި މެޝިންތަކާ ެއއްެޗހި ގެނައި ސަރުކާުރގެ ފަހަތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނާ ެއކު ނަޫގ 

 1820ގޮށްޖައްަސވަިއގެން ތެދުެވ، ދެން ފެނުގެ ވާހަކަދެއްކީާމ ޕްރެޝަރަށް ވެސް އަންާނނެ. ރުޅި ވެސް ގަަދވާނެ. 

ރިހުން މާފަށް މި އެދެނީ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ވީތީ. އަޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑު އެ ކަމަނާ އަ

އުއްމީދުކުރަން މިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތަކުަގއި މިހާރު މި ވާ ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެްނގޮސް، އަންހެން ބޭފުޅުންެގ 

ތަކުގައި އެ ބޭފުޅުން ހިތްތަކުގަިއ، ޚާްއޞަކޮށް ިމ ވާ ބިުރވެރިކަން ފިލަިއެގންގޮސް ދައުލަުތގެ އިސް މަޤާމު

ނޑުމެންގެ މިހާރު މި  ކުރިމަތިލުމުގައި އިސްަނގާނެ ކަމަށް. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

 1825ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ އެންމެ ވަުރގަދަ އެއް ކަމަކީ ސިާޔސީ ެކމްޕޭންތައް. މި ހަރަކާތްތަކުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ 

ނޑުމެްނ އިސްކޮށް ހަރަކާ ތްތެިރވަނީ ހަމަ ހީވާގި، ހިްތވަރުގަދަ އަންހެން ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުން ހިތްވަރުގަަދވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއި ބޮޑުކުރީ.  ފިރިހެން ބޭފުޅުން މިތާ މި ތިބީ. އެ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުެމން ވިހެއީ. އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަކަށް ނާދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާ ެއކު އެހެންވީމާ، އަންހެން ބޭފުުޅންގެ ދަރަޖައަކަްށ އަޅު 

ދަންނަވަންޖެހެނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބާރު ފިރިހެން ބޭފުޅުން ގަދަވީމާ، އިޚްލާޞްތެިރ ނިޔަތް ނެތް ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ެއ ދަރަޖަ އަންހެން   1830ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުގެ ިސޔާސީ މަޤާމުތަްއ ލިބުނީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުދެވި. މި ކަންަތއްތައް ކުަރއްާވ ބޭފުޅަކު ފަހަތުަގއި ބިުލތައް ހުށަހަޅުްއވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތިއްބަަވއިގެން 
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ރައްޔިތުންނަށް އަނދުންއަުޅަވއި ބަހަނާދައްކަމުންގެންދާތީ ަޙޤީޤީ ނިޔަތުގައި އިޚްލާޞްތެިރކަން އެ ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި 

ނޑު ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް ހިތާމައާ ެއކު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެހެންމެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ނެތްކަން އަުޅގަ

ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މި ޝަރުތުތައް ކައުްނސިލްތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުުޅންގެ ޝަރުތުތަކާ ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުން، މިކަން މިއަށްވުރެން ުލއިވާން  1835ޖެހޭނެ. އަުޅގަ

މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި 

ނޑަށް ހަމަ  ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުައއްަސސާތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގައި ހުންނަ ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ދެވެން އޮތްހާ ލުޔެއް ދިނުން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވޭ. ސަބަބަީކ މިރާއްޖޭގެ ހަމަ ގިނަ ުޒވާުނންނަކީ ތަޢުލީމީ ކުދިން. އެ 

ބޭފުޅަކު އިޚްލާޞްތެރިވެފައި އެ ބޭފުޅެއްގެ ނިޔަތް ރަނގަުޅވެއްެޖއްޔާ އެ ބޭފުޅަކު ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާ ރޮނގަކުން 

 1840 ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 19

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1845އާދެ! ދެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރިްނ 

އަށް. ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަުކ  19ންޑާ ައއިޓަމު ޅުަގނޑު މި ދަނީ އެޖެއަ

 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 1850 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ވެސް މިއަަދކު މަސައްކަެތއް ނެތް. ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށު. ކޮމިޓީ 11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން :1

 1855 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ައޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ  . ވޯޓަށް :1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ، :1ޅުަގނޑު މިހާރު މި ދިޔަީއ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ގައި އ9ަ::1އުސޫލުގެ ދަށުން 

ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެރެއިްނ  -1.:1ވޯޓަށް އެހުން. ގަާވއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ވަނީ ރަނގަބީލުޖަހާފަ. 

 1860ޓަމުގެ ދަށުން ިމއަދު ޯވޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮްސފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެުހން. މި ައއި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  919/7:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރި މެންބަރުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނުޑ  ވެސް އިށީނދެަވޑަިއގެން ކާުޑކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް އަުޅގަ

މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

 1865ވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ދި 919/7:ނަންބަރު 

 ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1870 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 44 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 8: ވޯޓު ދެްއވީ:

 1875 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 91     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1880. އެހެންކަމުން  ތުލުސްދޫ 8:. ޖުމްލަ 9:ބޭނުންވާ އަދަދު  . ފާސްވުމަށ8ް:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  919/7:ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަ
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މިގޮތަށް ފާސްވުމާެއކު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ 

 މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  :1ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 1885 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް :1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން މަސަްއކަތް. އިތުރު އެހެން މަަސއްކަުތެގ ދަށުން މިއަދު ައޅުަގނޑު  . ިއތުރު:1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 1890ކުރިޔަށްގެންދާނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަބހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ލޯކަލް ަކއުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫ، 919/19:

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން.  ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ނުކުމެވަަޑިއގަތުމަށް އަުޅގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް.هللا )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 1895  ހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ މީގެ ކުރިން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ، އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިުރގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު މި އޮްތ ހާލަތުަގއި ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ  ވެސް ބަލަިއގަނެފަ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ންޏާ ފުރިހަމައެއްނުވާނެ. އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ބަލައިނުގަނެފި ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެރެއިްނ   1900ވޯޓުން މި މަްއސަލަ ަމޖިލީހުން ބަލައިގަނެފައި ވާތީ،  8:އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި މައްސަލަ އަލުން މިހާރު އިތުރަށް މިއަށް ވެސް މިައދު ވޯޓަށް އެިހ، ދެން އަްނނަ ދުވަހަކު ޯވޓަށް އަާހއިުރ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ ދައްޗަކީ އެ ޤާނޫނުެގ؛ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގެ ކުރީގެ މާއްދާތަކަށް ގެންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން އިތުރު މާއްދާތަކަކަްށ ބަދަލުނުގެނެއްސި ކަމަށް 

ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންފީޛުކުރަްނ ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި މި ވަންޏާމު ތަންފީޛުކުރަންވެގެްނ ދިމާވާނެ ދަތިތަކުގެ 

 1905އިޞްލާޙު ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުއސޫލެްއ 

ޭވ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވިކ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބުކުރެ

ގޮތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެޭހނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބަޔަކަށް މުޖުތަމަޢުގެ ވަކި ސެގްމެންޓެއް ނޫނީ ވަކި 

ދާއިރާެއއްގެ ަބޔަކު ވޯޓުލަިއެގން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮތަްށ ބަދަލުކުރާ އުސޫެލއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަލައިނުގަެނވޭނެ 

. އެކަމަކު ދެން ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހުނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ އާިއ އެ މާއްާދ ައއިއްަސ އޮްތ ކަންނޭނގެ



72 

 

 1910ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އިތުރު އުސޫލުތަަކކާއި ގޮތްތަކެއް ީމގެތެރެއަްށ ގެންނާނެ ގޮތެއް ހޯދަން 

ނޑުމެން ުކރިއަށް ނެރެގެން ނޫނިއްަޔކާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން މި ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، މި ިވސްނުން ތައް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މުޅި ނިޒާމު ފުރިހަމަ އެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ިނޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހާލުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެއްބާރުލުންލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ބިލަށް ދެން ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާހަކަ ެއއް ނެތް ކަމަށް ެވސް ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 1915 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލޯކަލް ކައުންިސލުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް، ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު

ވަނަ މާއްާދގެ  :ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ އިްޞލާޙާ އެީކގަިއ އެަބ އޮްތ މި ާޤނޫނަށް )ނ( އެްއ، ބުެނވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ. ެއ  5:)ށ(ގެ ފަހަތަށް )ނ( އެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮންނަނީ. މީގައި މި އޮންނަނީ 

 1920ޚާބުކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަްށ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އިންތި 57ޤާނޫނުގެ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ޢާއްމު އުސޫލުތައް ހިނގާނޭ. އަދި  މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ިއންތިޚާބުތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ެއކީަގިއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ައށް މި ޤާނޫނުގެ އިތުރުން ބާްއވާ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުތަކާ ެއކު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތަގިއ  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވެސް، އެ އިންތިޚާބު ވެްސ ބޭްއވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު ފިޔަވައި މި ހުރިހާ   1925ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ވިްސނާ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

އިންތިޚާބުތަކެއް ެއކުެއކީަގއި ބޭއްވޭނެ އުސޫެލއް ޤާއިމުކުެރވޭތޯ ބަލަން. އޭރަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ތަން 

މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާ، ކައުންސިލު ެމންބަރުންނާ އަދި އެހެނިހެން  ކުޑަެވގެންދާނެ. އޭގެތެޭރގަިއ ރައްޔިތުްނގެ

އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް ަމސައްކަތްކުާރ މެންބަރުންނާ، އަދި އެހެނިހެން ވެްސ އިންިތޚާބުކުރަންޖެހޭ އެހެން ހުރިހާ 

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ އިންތިޚާބެއް އެުކއެީކގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގއި ބޭއްިވއްޖެ ކަ މަށް ވާނަމަ، އަޅުގަ

 1930އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުަޑެވގެން އަންނާނޭ. އަދި ވަރަށް ފަސޭހަވާނޭ. ފަސޭހަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެގޮތަްށ  ވެސް ވެދާނޭ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ދެން ބައެއް ަކންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ހުރި ވާހަކަތަކުެގ އަ

ތެރޭގަިއ، މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން، ދެންމެގައި ބަލަިއގަތް އިޞްާލޙުގަިއ، އަންހެނުންނަށް ވަކި 

ސޫލުތަެކއް ަކނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ވާހަކަެދްއކިއިުރގަިއ، މި ސަރުކާރު ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އު

 1935ބަދަލުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަންހެނުން ރެޔާއިުދވާުލގެ ތެރޭަގއި އެ ކުރާ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭަގއި ރަށްރަށް 

އަްށ  ::ތަން، ނޫނީ %ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ ތެޭރގައި ދޭ ފައިާސކޮޅު ެވސް ސަތާރައަށާރަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭ ތަން
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އަށް ކުަޑކޮށްލާފައި އެ ލާރިކޮޅު ވެސް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެނީ. އަދި އޭގެތެރެއިްނ ވެސް އެ ފައިސާކޮޅު ވެްސ  49ނޫނީ %

ނުލިބޭ ކިތައްމެ ރަށްރަށެއްެގ އެތައް ަބއިވަރު އަންހެނުންތަކެއް އެބަ ތިބި. އެ ައންހެން ކަނބަލުން އެ ކުާރ 

އުޫޖރަކޮޅު މި ސަރުކާރުން ނުީދފައި، އަިދ އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަަސއްކަްތކުރާ  މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ

 1940ކޮމިޓީތައް ހޮިވގެން ައއިްއސުރެ ފެށިގެން މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އެ ކަނބަލުންނަށް ވެސް އުޖޫރަ ެއްއ 

ރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސައިނުދީފައި، ދެން މި ކުރަނީ ކީއްތޯ؟ ކީކޭ ިކޔަންތޯ މި އުޅެނީ؟ މިކަމާ ދޭތެ

ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް. ހަމައެއާެއީކގައި ައޅުަގނޑު ެދން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވެގން ހިނގައްޖެ ށ. އަތޮުޅަގިއ އެއަރޕޯެޓއް ެއޅުމުގެ އެއްަބސްވުމުަގއި ޮސއިކުރި ވާހަކަ. 

ސޮއިކުިރއިރުަގއި އެންމެ ފަރާތަކުން ިބޑުކުރީ. ބިުޑކުރިއިުރގައި މި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަެރއްެގ އެއަރޕޯެޓއް ެއޅުމަށް 

 1945ފިރިކަލުންގެ ޓްރެވަލް އެޖެްނސީއަކުން ބިޑުކޮށްަފއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވެސް ފަހަރެއްަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ރީތި، މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް މައްސަލަތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަކަށްވޭ. އަނެްއކާވެސް ށ.އަ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ދެން  ޑިވެލޮޕުކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް އެންމެ ރީތި ރަށުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ނިންމީމާ، އަޅުގަ

ތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބެންހުރި ފައިދާ އާއި ނުަވތަ ށ. އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅު

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ލިބޭ، ނުވަތަ ަވޒީފާ އިތުރުެވގެންދާ މިންވަރާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. 

 1950މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ާވނަމަ ށ. ފަރުކޮޅުގައި؛ ފަރުޮކޅުގައި އެއީ މޭލަކަށް ވުރެ ދިުގ ރަށެއް. އެތާަގއި ޓޫރިޒަްމ 

ަތރައްޤީކޮށްފައި އެ ތަނަށް ވަީޒފާ އަށް ނެގުންތޯ، ގިނަ ވަީޒފާތަކުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެްނ  ނުވަތަ ޓޫރިސްޓު ރިސޯެޓއް

މި ދަނީ. ހަމައެއާއެީކގައި ފުނަދޫގެ ދަށްފަޅުގައި ނުވަތަ ފުނަދޫން ކޮންމެވެސް ބައެއް ހިއްާކފައި އެއަރޕޯެޓއް އެޅީމަ، ދެ 

ބްސިޑީގެ ގޮތުަގއި ހއ. ިއން އެބަ ޖެހޭ ރަށެއް ދޭން ކަންތައް އެބަ ކުެރވޭ. އަނެްއކާ ފަރުކޮޅުގެ ބަދަލުަގއި ސަ

ރިސޯޓެއް ހަދަން. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓު ހަދަން ދާންޖެހެނީ ހއ. އަށް. ށ. އަތޮޅަށް ެއައރޕޯޓު. އެއަރޕޯޓަކީ އެންމެ 

 1955ބޮޑަްށ ަވޒީފާ. އެހެްނވީމާ، މިހެން ފޫނުބެދޭ ގޮތަށް މި ކުާރ ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ެވސް އެބަ ޖެހޭ ވަރަްށ  59

ވިސްނަން. ޚާއްަޞކޮށް ށ. އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން. ފަރުކޮުޅގައި އެއަރޕޯްޓ 

ނުޑ  ހެދުމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެހެން ކަންތައްތަެކއް އޮތީކީ ނޫން. ނުވަތަ ފުނަދޫގައި ެއއަރޕޯޓެްއ އެޅުމަށް ހަމަ އަޅުގަ

ރުކޮޅު ހަލާކުވެގެންާދއިރުަގއި، ފަރުކޮޅަކީ ބޮޑުސިންގާ އެަތްއ މޭލެއް ހުރި ދިގު ރަށެއް. ވެސް ތާއީދު. އެހެންނަމަވެސް ފަ

ހާސް ކޮޓަރި އެޅީމަ އެއީ ަފނަރަ ސަތޭކަ ވަޒީފާ. ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް؛ މިސާލަކަށް  1މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓު، 

 1960އްދާނަމޭ. އެމް.ޑީ.ީޕން ފަންސާސް ހާހަށް ވުރެ ހާސް ވަޒީފާ ތިމަންނަމެން އުފަ 94ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ 

ގިނަ ވަޒީފާ އެބަ އުފައްދާ. ެއންމެން ވެސް ވަޒީފާތައް އުަފއްދާއިުރގައި ޓޫރިޒަމް ިޑވެލޮްޕކޮށްގެންނާ، އަދި އެހެނިހެން 

ްށގެންާނ ގެސްޓު ހަުއސްތައް ހަދަިއެގންނާ، ެއގްރިކަލްޗަރ ިޑވެލޮޕްކޮށްގެންނާ، މަްސވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮ

ވަޒީފާތައް މި އުފައްދަނީ. ެއހެންވީމާ، އުފައްާދއިރުަގއި މިގޮތަށް މި އުފެއްދޭ ަވޒީފާތަާކ ނުވަތަ މިހެން ކުޑަ ކަމެްއ 
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ކުރީމާ ލިބޭ ފަންސާސް ވަޒީފާ ކިހިނެއްތޯ ދޭތި އަޅާކިޔޭނީ. ށ.އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ. 

 1965ަގއި މިހާރު ރިސޯޓެއް ހެދެން ވެސް އޮތް ރަށަކީ އެއީ. ދެން ެއ ރަށް ހަލާކުކޮށްލީމަ، ވަިކ ހަމައެކަނި ށ. އަތޮޅު

ބައެްއގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ެއްއ ހާސިލުކުރަން ވެސް މީ ދެން ތަންފުކެއް ބޮޑުވަރު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. 

ދައްކާލަންޖެހޭ ވާހަކައެކޭ މިއީ. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ވެްސ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮންމެހެން

އެންަވޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރުގެ ފިރިކަލުންގެ ޓްރެވަލް އެޖެންސީއަކަށް ފަރުކޮުޅގަިއ އެއަރޕޯޓެއް ހަދަން ދޮޅު 

މެއްތޯ އަހަރުދުވަހަށް އަނެްއކާ. ދޮޅު އަހަރުދުވަހަށް. މިއީ ދެން އިންތިޚާބަށް އެއްކަލަ ަކޑަޖެހުން ނޫން އެހެން ކޮންކަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއް   1970ރައީސް މި ކުރެވެނީ. އެހެންީވމާ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ބައިަގއި އަުޅގަ

އެުކއެީކގައި ބޭްއވޭނެ އުސޫެލްއ ހަމަޖައްސަން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙާ އެީކަގ. އޭގެތެޭރގައި ަރއްޔިތުންެގ 

އުންސިލުަތކާއި ރަުށ ަކއުންސިލުތަކާިއ ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާ އަދި ެއހެނިހެން ފައިސާ؛ ކުިނކަހާ މަޖިލީހާއި އަތޮޅު ކަ

ފައިސާ ވެސް ހަމަ މި ބިލާ އެީކގައި އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ކުނިކަހަމުންއެދާ ހުރިހާ އަންހެންވެރިންނަށް ލިބޭނެ 

ވާތުގެ ސަރުކާރާ ބައިެވގެން ތިބި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން އެބަ ޖެހޭ ގޮތެއް މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާުރން ހަދައިދޭން. މި ބަޣާ

 1975މި ކަންކަން ކޮށްދޭން. ނުކޮށްދީފައި ދެން މާ ބާރަށް އަނގަހުޅުވީމާ ވެސް ދެކޮޅު ދިމަލެްއ ނުވޭ ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ތެރޭގައި އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ށ. އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިވީ ކަންަތއްތަކާ ދޭ

ބޮޑަށް ވިސްނަން. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ފަރުކޮޅުފުނަދޫގެ ރައްޔިތުން ވެސް ެއބަޖެހޭ މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި 

ވަޒީާފއޭ. އެ އެއަރޕޯުޓ ގެންނާށޭ ފުނަދޫގެ ބިތްދަށުަގއި ހިްއކަން.  59ވިސްނަން. އެީއ ެއއަރޕޯޓް ެހދީމަ އިތުރުވަނީ 

ދާށޭ، ދަށްފަޅުގައި ހަދާށޭ. ފަރުކޮޅު ބާއްާވށޭ މެދު ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަން. އެއް ބުރުން ހިއްކާފައި އެތާ ހަ

 1980މިކަން ނިންމެން އޮއްވާ، ަހމަ ވަގުތީ މަންފާއެއްަގއި ފުނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަުޅވާފައި އެ ތަނުން 

ދެން އަނެއްާކވެސް މި ޖެހެނީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް. ، ވޯޓުކޮެޅއް ލިބިދާނެކަމުގެ ިނަޔތުގައި މިކަން ކޮށްލީމާ

ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވިގެންދާްނ އޮތް އެތައް ފުރުޞަތުތަކެްއ، ލިބެން އޮތް އެތައް މަންފާތަކަކަށް ހުރަސް މި އަޅަނީ 

ނޑުމެން އަޑުއަހަން އެބަ ޖެހޭ. އަޑުއަހަިއގެން މިއާ ދޭ ތެރޭގައި ވިސްނަން އެަބ ރައީސް. މި ވާހަކަތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ޖެހޭ. ވިސްނީމަ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ަނގައިުނގަނެވޭ ތަން. ނުވަތަ 

 1985ވިސްނައިުނގަނެވޭ ތަން. ުނވަތަ ރަނގަޅު ގޮްތ، ނުރަނގަޅު ގޮތް ދެނެނުގަނެވޭ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނޑު ދަންނަވާލިން. ވަހުަދތު ދަމަހައްޓާ ސަރުކާރެއްަގއި ނެއްލައިދޫަގއި ައޅަން ފަށައިފައި ހު ރި މިސްކިތުގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނެއްލައިދޫަގއި ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް؛ އާދެ! އާދެ! ކުމުންދޫ. ހދ.ކުމުންދޫގަ. ކުމުންދޫގައި ސަރުކާރުްނ 

ފިޝަލް ބީޗަށް ނުކުމެތިބީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅަން ފަށާފައި ހުރި މިސްކިތް ހުއްޓާލައިގެން ވަހުދަތު ދަމަހައްޓަން އާޓި

މި ވަނީ؟ ތަން ހުރީ ރާނާފަ. ކޮންކްރީޓުކޮްށ ނިންމާފައި ހުރީ. ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފަިއ ހިޔާކުރާ ހިސާބަށް ދިަޔއިަމ 

 1990ގެ ހާލަތަީކ މަސައްކަތް ހުއްަޓއިލާފައި މިހިރީ. ކުމުންދޫ މިސްކިތުގެ ހާލަކީ އެީއ. އެތާ ައޅަން ފަށާފައި ހުރި ސްކޫލްބަރީ
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އެއީ. އެއް ދަންފަޅި އަށް ހަދަން އަޅަން ފަށާފައި ހުރި ކުލާސްރޫމުތަކުގެ ހާލަކީ އެއީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކި 

ކަންކޮޅުތަުކގައި ހުރި މިހެން ކިތައްކިތައް މިސްކިތް އެަބ އޮތްތޯ ހުއްޓައިލާފައި؟ ކިތައް ބަނދަރު އެބަ އޮތްތޯ 

ދަމާ އާއި ބޯފެނުެގ މަސައްކަތް އެބަ އޮތްޯތ ހުއްޓައިލާފައި؟ މިހެންގޮްސ ހުއްޓައިލާފައި؟ ކިތައް ރަުށގެ ނަރު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިގެން ީކއްތޯ މި  9:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިގެން މި 

 1995ކަންކަްނ އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. މިހާރު  ކުރަނީ؟ އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ހުރި ބައިވަރު ކޮމިޓީތައް. މި

މިތިބި ވެރިންތައް އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރުކުރުވަން. މިކަންކަާމ ސުވާލުކޮްށގެން މި ވީނުވީ ޮގތް އޮޅުންފިލުވަން އެބަ ޖެހޭ. 

ގަިއ ފެބްރުއަރީަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަޣާވާތް ގެނައިއިުރގައި މި ޤައުމު 7އެ ހާލަތަށް މި އޮތީ ޤައުމު އަިއއްސަ. 

ނުހުންނާނެ އެންމެ މެޝިނެއް ވެސް ނުހުންނާނެ ނޭބުރޭ. ހުއްޓިފައި ހުރި އެންމެ މެޝިނެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. 

ކޮންކްރިޓު މެޝިނެއް، ލޮރީ ެއއް ހައިމާކެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ެނތް. ހުރިހާ މެޝިން ބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުްއާޓ 

 2000މުިޅ ޤައުމު. ހުއްުޓަވއިލާފައި މުޅި ަޤއުމު، މުޅި ަޤއުމަށް މި މުސީބާތް ޖެއްސީ. ފެބްރުއަީރގައި ުހއްޓާލީ. ުހއްޓުވާލީ  7

ނޑުމެންނަށް ުކރީގައި މަސަްއކަތްކުރަމުން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދިޔަ ގިނަ  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

ދާނެ ކޮޅެއް ނޭނގިފަ. އެހެންވީމާ، މި ރައްޔިތުން ދޮޅީަގއި އަތްވިދެަލއިގެން ތިބޭ ތަން، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިފަ. ދާނެނު

ިބލިއަން ރުފިޔާ ނަަގިއގެން މި  9:ވާހަކަތައް އެބަ ޖެހޭނޫންތޯ ދައްކަން. ީކއްތޯ މި ކުރީ މި ޮއތް ހުރިހާ ދުވަހު؟ މި 

ނޑަކާ ހުރިހާ ެއއްެޗއް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ނިކުންނަން. ނެރެން އެބަ  ސަރުކާރުން ކުރި ކަަމކާއި ަގތް ގަ

 2005ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ޖެހޭ އެނގެން. އެހެންވީމާ، ެއއްބުރުން ވަކި ަބއެްއގެ މަންފާތަްއ ހާސިލުކުރާ ގޮތަށް ކަންކަްނ 

ކޮށްފައި، ބައްޓަންކޮށްަފއި، ޯކލިޝަނުގެ ވާފަށުަގއި އެލިގަެނގެން ތިމަންނަމެންގެ ވެސް ޕާޓީން. މިތާ ތިބޭއިރު ޕާޓީ. 

އިމަ އުހޫނ، އަހަރުމެންގެ ާބރެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، މި ާވހަކަތައް މިހެން ދެ މޫނުގެ ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަްއޗަށް ދިޔަ 

ވެރިންގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ ކުރިމަްއޗަށް ނިކުެމގެން މިއަދު މި ވާހަކަތައް ެދއްޭކއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހިތުން 

ނަން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ކަންކަމާ ޭދތެރޭގައި ވިސް

 2010 ސެޕްޓެމްބަރުަގއި ެއއްބުރުން މިކަން... 7އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا ބޭނުންވަނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް 

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާ

ގެ ޯލކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް މި މަޖިލީހުގެ 919/19: އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

ތަޅުމުން މި ވަނީ އެކިއެކި އިޞްލާޙުތައް ެއކިއިރު އަންަނމުން ގޮސްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ކުރީގައި 

 2015ވަމުން މި ބިލުގެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްކަ 

އިޞްލާޙުތަުކގެ ގިނަކަމުެގ ާވހަކަދައްަކވަމުން ގެންަދވާ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން މުޅިން ާއ މަފްހޫމެއްެގ 

މައްޗަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެިރކަމުގެ ުއސޫލުތައް ބަދަުލވެ، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވެިރކަންކުރުމުގެ މި އުސޫލު 
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ނޑުމެންނަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް  ބަާޔންކުރެވި، ޭއގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްކުެރިވގެން ދިޔަިއއިުރގައި އަުޅގަ

އަތުން ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރި ބައިވަރު ކަންަތއްތައް އެބަހުރިމެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީގެ އިޞްލާުޙގައި ވެސް 

 2020އާ ގާތަށް މިތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން 59ޖޭގެ އާބާދީގެ %ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނުކުތާތަުކަގއި މި އަލިއަޅުވާަލްއވަނީ ރާއް

ކަނބަލުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދެއްވުުމގެ އުސޫުލގެ ވާހަކަ. ހަމަ އެ ހިނދު، އެ ފިޔަވަޅުމަތީަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

މަތައް ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް މި ބަޔާްނުކރާ ވަކި ކަހަލަ ހަ 1::ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުީރގައި ބަލައިގަެނވުނު އިޞްލާޙަށް ެވސް އަދި ދެން ކުރިއަށްދާ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ހުރި ބައެްއ 

ކަންތައްތަކަށް ވެްސ ހުރަސްެއޅޭކަށް. އެ ކަންަތއްތަކުން ހަަމތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަަކއި އަންހެންވެރިންގެ ަޙއްޤުތަްއ، 

 2025ިއ ސިޔާސީ ގޮތުން އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާ އަދި އެނޫންވެސް ދުޅަހެޔޮ ދާއިރާަތކުން އެ މީހުންގެ މަސައްކަުތގަޔާ 

ނޑު ވެސް  ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ސިާޔީސ ވެރިން އެ މަަސއްކަުތގައި ިއހުނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަިއވެރިާވންޖެހޭކަން އަޅުގަ

މަ ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމިރު މުޙައްމަދު އަމީން ގެ ކުރީޮކޅުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ފުރަތ1959ަޤަބޫލުކުރަން. 

ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު އުފެއްެދިވ މުތަޤައްދަމު ޕާޓީެގ ވިްސނުމާއި ފިކުރަކީ ޕްޮރގެރްިސވު ޚިޔާލާތު. ކުިރއަށްދިއުން. 

އްޔިތުންެގ ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށް، ުނވަަތ ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ހުރިހާ ޖިންސުތަކަކަށް ހަމަހަމަ އަށް،ހުރިހާ ރަ

 2030މެދުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ގެެނސްދެވޭނެ މަގެއް. މުޅި ިދވެހި ތާރީޚުގައި ޭއގެ ޒަމާުނގެ ުކރިން ލިޔެވިފައި ހުރި އެތަްއ 

ހިސާބަކުން ބެލި ނަމަވެސް ޢާއްމު އަންހެނަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ނަޑކަްށ ހުޅުވާލެިވގެންދިަޔއީ މި ދެން ނެވި ހިސާބުން. އޭރުން ފެިށގެން މިއަދާ ހަމައަށް، މި ހިނގައިދިޔަ ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް އަާސސީ ަޙއްޤުތަކާއި މިިނވަންކަން ޤާނޫނެއްަގއި އެހާ ފުޅާކޮށް،  ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހާ ފުޅާޮކށް ލިޔެވިގެން ލިބުނީ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެުކގަ

 2035ތަޅުމުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ ބޭބޭފުޅުން އެވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންގެންދަާވއިރު އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ބޯދާ 

ނޑުމެންނާ ހަމަ އަށް ވާުރވެތަވެަފއި އޮތް ެއއް ވާހަަކެއއްަގއި އޮންނަ، ގަަރހިތައިގެ ވާހަކަ ހަނދުމަފުޅު  އުސޫލުން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު މި  :198ބަ ހުރޭތޯއޭ. ބޯ އޮތް ތަަނށް ނަގޫދާއިރުަގއި ހަނދުމަފުޅެއް ނެތޭ މި ދައްކާ ވާހަަކ. އެ

ވަނަ ައހަރު ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެކުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މީހުން  1978ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި ަވއްޓަފާޅި އަށް، 

ޤީ އަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އުފެިދގެންދިޔަ. އެ ކޮމިޓީަތކުގެ ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުަގއި އަންެހނުންގެ ތަރައް

 2040ވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބު ނިމި، ދެން  998:ވަނަ ައހަރާ ހަމައަށް ލައިގަތްއިުރގަިއ،  999:މަސައްކަތުން 

ިއސާކޮޅަށް ކުިނކަހަމުން ދިޔަ، ރާއްޖޭަގއި އަންހެނުން ތަރައްީޤ އަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ެއއްކުެރވިފައި ހުރި ފަ

އަންހެން ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ފައިސާަތއް ހުއްޓުާވލީ ކޮންބައެއްތޯ؟ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިކިފަސް އެްއވެްސ 

ރަށެއް ނޯންނާނެ މި ވާހަަކ ދޮގުކުެރވޭނެ. އެމް.ީޑ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ަހާވލުވި ހިސާބުން ފެށްޓިގެން 

ރިން ކޮށްފައި ހުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ފޭރިގަތީ. ހަމަ ފޭރިގަތް މީހުން އެްއކަލަ ގަރަހިތަ އަށް ވާހެން އަންހެންވެ
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 2045ބޯ އޮތް ތަނަށް ނަގޫ ދާއިަރށް ހަނދާންނެތިގެން ހަމަ އެ ވާހަކަ މި ޮގވެނީ ރިާޔީސ އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިކޮށްފަ. 

ބަޔެކޭ. ހާދަ ބޮޑު ލޯތްބެކޭ މި ވަނީ. ހާދަ ބޮޑު ލޯތްބެކޭ. މި  ތިމަންނަމެންނޭ މި ދިނީ. ތިމަންނަމެންނޭ ދޭން ތިބި 

ނޑު ހަމަ  އަންހެންވެރިން، ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ޤައުމުގެ އަންހެންެވރިން ރަށްތަކުގަިއ، ބަެއއް ަރށްރަށުގަިއ، އަުޅގަ

 9މިލިއަނުން،  4 ދުށިން ބައެއް ރަށްރަުށގެ ެއ ކޮމިޓީތަުކގެ މީހުންނާ ބަްއދަލު ވެސް ކުެރވުނު. ަބއެްއ މީހުން

ލައްކަ އިން ހުރި ފައިސާ ފްރީޒުކޮށްލީ ހަމަ ކުއްލިައކަށް. އުސޫލެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް  7ލަްއކަ އިން،  9މިލިއަނުން، 

 2050ވަނަ  4ވަނަ އަހަުރގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  911:ވަަނ އަހަރު.  919:ނެތި. ކޮބައިތޯ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދުވި ތާރީޚަކީ؟ 

ނޑުމެން ބޭްއވީ. މި އިންތިޚާބުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ދުވަހު ފުރަތަމަ މި އި ންތިޚާބެއް އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަާކއި ސިޓީ ކައުްނސިލުތައް ނުކުމެ ވުޖޫދުވުމުެގ ކުރިއަށް މި ދެންނެވި ޕީިރައޑުގެ ތެޭރގަިއ، މި ދެންނެިވ 

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަލާގެ ތެރޭގަިއ އެ ފައިސާތައް ފޭިރގަނެފައި ވަނީ. އަދި އެ ތަެކއް ަރށްތަކުން އަުޅގަ

ޝަކުވާލިބެމުންދިޔަ ރަށް ތަަރއްޤީކޮށް ީރއްޗަށް ކުނިކަހަިއ ބޭއްވުމަށް އަންހެން ކަނބަލުން ކުރަްއވަމުން ގެންެދވި އެ 

 2055 ބުރަ ސައްކަތަށް އެިޅގެންދިޔަ ހުރަސް. އެ ޝަކުވާަތއް އަދިެވސް ނުނިމޭ. ކޮބައިތޯ ކޯޓުން ނިންމި ކޭސް؟ ކޯޓުތަކުގައި 

މި މައްސަލަ ުއޅުނީ. އެ ވިދާުޅވާ ތިން އަހަރުެގ ޯއގާތެރި ެވރިކަމުގެ ކަންތައްތަްއ ހުރި ިމންވަރަކީ، ކޯޓުަތކާ ހަމަ އަށް 

މި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދާންޖެހުނީ. ދެން ޙައްޤެއްދެވޭެނ ވާހަކަތޯ މި ދަްއކަނީ؟ އެހެްނނޫން! ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެ 

ނޑަށް ެއއްކޮްށ، އެ ޙައްޤު ދެވޭނެ އަންހެން ކަނބަ ލުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އުްސފަސްގަ

ތަނުގައި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައި މަގުމައްޗަށް ނެރެ، އެ ބޭފުޅުން ލައްވައި ޖަރީމާ ހިންގެީވމަ، އެ އޮތީ ސިޔާސީގޮތުްނ 

 2060މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ އަންހެން ކަނބަލެއް. އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކުރިއަށް ދެވިފަ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ރަނގަޅު. 

އެ ބޭފުޅާގެ ިވސްނުންފުޅަށް މިކަން އަންނަންޖެހޭ ސަބަބަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުނަްސ، 

ނޑުމެްނގެ ހުންނަން އެބަ  ނުކުރެވުނަސް މި ހަމައިގައި އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުން އަުޅގަ

ގޮަތކަށް، ވަކި ކަމެއް ޖެހޭ. ނަމަވެސް އުސޫލުން ޭބރަކު އެހެންނެއް ވެސް ނެހެޭދނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި 

ނޑުމެންަނށް މި ޤައުމުގެ ޚަރަދުބަރަދުެގ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްނުާވ ވަރަށް ޖަޕާނުމަހެއް ވިާހ  އޮވެމެ، އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ިމ ކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. އެންމެ  ބީދައިން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިެލކްޝަން  2065ބާްއވަންޖެހިއްޖިއްާޔ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ޤައުމުަގއި އިެލކްޝަން  އަވަހަށް ވިހަިއއުޅޭ އެއް މަހަީކ ތެލާޕިޔާ. ދެން އުޅެނީ ޮބއް. މި އަދަދަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ޖެހޭ ނީ އިލެކްޝަން ބާއްވަން. އެހެންވީމާ، އެވެްސ ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަހަރު ދެކޮޅު އަުޅގަ

ނުޑމެން ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ހައްލުތަކެއް މި ބިުލގެ އުސޫުލންނާ އަދި އިތުރަށް ގެނެޭވ ަބދަލުތަކުގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަ

އަންހެން ، އަހަރުގެ ތެރޭަގއި :އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކުރިއަށް ދާއިރުގައި މި ދެންނެވި 

 2070ކަނބަލުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއިކ ސަރަހައްދުތަުކގަިއ ތަރައްޤީ އަށް ޓަަކއި ކުރެވިަފއި ހުރި ަމސައްކަތްތަކަްށ ެއޅިގެންދިަޔ 

ހީނަރުކަމާއި ހުރަސްތައް. ިމަކން ހައްލުކުރާނީ ޤާނޫނުއަާސީސގަިއ އަލަން މި ަބޔާންކުެރވިެގން ދިޔަ ޗެޕްޓަުރގެ އަލީަގއި 
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ެގ ލޯކަލް ަކއުންސިްލެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫުނގެ ކޮންޮޕޒިޝަނަށް ބަދަލުގެނެސް، ެއ 919/19:ވުޖޫދުކުރި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑިަތްއ  ނޑުމެން ކޮންމެެވސް އަދަދަށް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ގޮ ނޑިތަުކެގ އަދަަދށް އަުޅގަ ހިމެނޭ ގޮ

ނަޑއަަޅއިގެންތޯ؟ ެއއީ މާސިންގާ ސުވާލު. ެއކަން ެއހެން ކުރެވިދާނެތޯ އަދި ކުރީގައި ހަމަ ރޮޒައިނާ އާދަމް ؟ ކަ

 2075ހުށަހެޅުއްވި ކުީރގެ އިޞްލާުޙ ބަލައިގަެނވުނު؛ ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އެ ިއޞްލާޙަށް 

ިވ ވަރަްށ ޢަބްދުްއރަޙީމު ވިދާޅުވެެދއްهللا ވާހަކަފުޅުދަްއކުވަމުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

އެބަ އޮްތ އަޅުަގނޑުމެން. ބ. އަތޮޅު ޮކންމެވެސް އެއް ާދއިރާައކުން  ކަުލކޮށްލާހިތްމުހިއްމު ނުކުތާ އެއް މި ތަނުގައި ނަ

މި އިލެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިގެން އިންތިޚާބުގެ ޮގނޑި ކާމިޔާުބކުރި ޢުމައިރާގެ މައްސަަލިއގަިއ ކޮން ހިސާބަކުތޯ އޮތީ؟ ެއ 

ލަ ކަންަތއްތަކެއްޯތ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ކައުްނސިލް މެންބަރުން ޖެއްސުވީ؟ އޮބިނޯެވގެން އެންމެ ފަހުން ެއ ކަމަނާ އަށް ކޮްނކަހަ

 2080ސާބަށް ދިޔައީ. މި ކަހަލަ ނީ. ކޯޓުން އަނބުރާ ރިޢާޔަތްކުރަން، ެއކަމުަގއި ދެޭވ ހިމަސައްކަުތގައި ކޯޓާ ހަމައަށް ދާންޖެހު

މިއަދު މި ތަނުގައި ިސޔާސީ ގޮތުން މީތި ކޮޅުކޮޅަށް ދަމާފަިއ،  ކިތަންމެކިތަންމެ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކުން މިކަން އޮންނާނީ މިހެންނޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަކުްނ މިކަން ރަނގަޅުކުރާނަމޭ، އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން  ދެންނެވުމަކުން ހަމަ ވެދިޔަ މާޒީަގއި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާަޔތްކުރާ ކަމަށް ވާނަ ފެންނާނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ  އިޝާރާތްކުރި ގަރަހިތަ އަށް މިކަން ވެގެން ގޮްއސަ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް، އަންހެނެްއ،   2085ކުރަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުން ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ތަޅުމުގައި ތިބެގެން ފިރިހެނެއް، ކުޑަކުޖެއް  ނޑުމެންނަށް ދެޭވ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އަޅުގަ ބެލުމެްއ ނެތި އަޅުގަ

ހަދާ ޤާނޫނަކީ އެއްހަމަކަމާ، އެުކވެރިކަމާ، އެއްަބއިވަންަތަކމާ އެކު ެކވެލިތައް ބަރާބަރަްށ ހަމަވެފައި ހުންނަ ގޮތަށް 

ާލޙުތައް އަންނަނީ. ިއޞްލާޙުތައް އަންނާނެ. މުޅި މަފްހޫމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ޮގތަކަށް؛ ނުކުެރވޭތީވެ އިޞް

ނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ މީގެ ކުރީ ޒަމާންތަކުގައި ކަތީާބ، ދެ  މައްޗަށް މި ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގަން ބެލިއިރުަގއި އަުޅގަ

 2090ރިޔާ ބަހައްަޓއިގެން ެއ ކަތީބު ނުވަތަ ކުޑަ ކަތީބާއި ބޮޑު ކަތީބާ، ނޫނީ މުޢާވިނަކު ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ އަޮތޅުވެ

ކުރެވިދިަޔ ތަރައްީޤގެ މަސަްއކަތުގެ ޒަމާން މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަުލވެގެންދިަޔއީ. ުހރިހާ ތަރައްޤީތަކެްއ ފަހަތަށް 

ސޮއްސާލަިއގެން ވެއްޓުނީ. ަރށެއްގެ ތަަރއްޤީ އަށް މަސަްއަކތްކުރާނެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އެްނމެ ވަރުގަދަ ެއއް މަރުޙަލާ 

ންދާނީ ފުރަމާލެ އިން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ ތިން ބައިކުޅަ ެއއްބައި ދިރިުއޅޭ ފުރަމާލޭގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފެނިގެ

ނޑީގެ ެތރެއިން ވެސް ެއއް ޮގނޑި  ނޑި ފިޔަވަިއ. އެ ދެ ގޮ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންިދޔަ. ހަމަ އެކަނި ދެ ގޮ

ނޑުމެންގެ އެ ިވސްނުމާއި ފިކުރު  2095ން ެގއްލިފައިާވކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފުރަމާލޭެގ މިހާރު އަޅުގަ

ިވއްަސކަށް އަހަރު ވަންދެން މާލޭަގިއ ، 18ކުނި މެނޭޖުނުވެގެން. އެންމެ މީހަކު މި މަސައްކަތުަގއި ހުެރގެން މިދިޔަ 

ގޮްސ، ބަޔަކަށް އުނދަޫގވެ، ދަތިނުާވ އުފެދޭ ކުނި، ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ކޮށިން އެ އެްއެޗހި އުފުލައިގެން ގެން

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެްނގޮއްސަ ިތލަފުއްޓަށް އަަޅއި، ތިލަފުށި ަރށެއްގެ ސިަފއިަގއި އެ އޮީތ  ގޮތަށް ހަމަ އަުޅގަ
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އްކޮށް ފެންނަން. މިވަރުގެ ކަމެއް ެމނޭޖުނުވި ބަޔަކަށް ކޮންކަެމއްޯތ ކުރެވޭނީ. ހަމަ މާދަމާ އިންތިޚާބު އިޢުލާނުކުރުމާ އެ

 2100ދޮރުތަކުގަިއ ޓަކިޖަހަން އަްނނާނެ. އެކަން ވެސް މި ެއޅެނީ ކަން ދިމާކުރި ގޮތުްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 

މެންބަރުން. މި މާލޭގެ  11ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންގެ. އަޅުަގނާޑ ެއކު މި ަތނުގައި އެބަ ިތއްބެިވ އަެނއް 

ޖަރީމާތަކަށް މި ކަންތައް ބަދަލުވެ، ތިާމވެށީގެ ގޮތުން ުއޅެން އުނދަޫގެވ  ހާލަތު ހައްދުފަހަނައަޅައި ޮގސް، ބޮޑެތި

ނޑުމެްނގެ  ޞިއްޙީ ގޮތުން ނޭވާލާން ުނުކރޭ ހިސާބަށް މިކަން ދާއިުރަގއި ވެސް މި ކަމަށް އަަޅއިލެޭވނެ ބަޔަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ތެރެއަކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، ެއ ކައުންސިލް އެހެން އޮެވގެން، އޮތުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމަށް މިއަދު އަުޅގަ

 2105ދެންނެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟ ާމލޭ މުނިސިޕްލްޓީ ހުރިއިރުަގިއ މި ކަންތަްއ ހަމައަށްދޭ. ަބރާބަރަށް ދިޔަ. އަޮތޅުތަުކގައި 

މެ އަތޮޅު އޮފީސްަތކާއި ރަުށަގއި ރަށު އޮފީސްތައް ހުރިއިުރަގއި ކަތީބުނުކުމެ ވާ އެއްލީމަ، ދެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ނުކު

ހިފައިދަމާ އެ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރޭ. އެ މަސައްކަތްަތއް ކުރެވިގެންދިަޔ. އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގަ އާއި ޤައުީމ 

މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި ކުރެިވގެންދިޔަ. މި އިން ކޮންމެ ކަަމކަށް ފައިސާީދގެން ކުރާ ކަމުަގއި ާވ ނަމަ ކުލީ ސިފައިްނ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ކަންތައްތަްއ އޮންނާނީ. މި އުސޫލުން ައޅުަގނޑުމެން ލައްވާ މި ަޤއުމު ހިންގާ ހި  ސާބުގަިއ އަުޅގަ

 2110ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމުަގއި ވަްނޏާ. އެއްވެސް ކަެމއް ނެތް ފައިސާ ދީގެން ނޫނިއްޔާ ރަްއިޔތަކު ނުކުމެ ކުރާކަށް. ހިލޭ 

ނޑުމެން މި ވަނީ ސާބަހަށް، ރަށު ލޯތްބަށް، އަތޮޅު ލޯތްބަށް، ޤައުމީ ލޯތްބަށް ކުރެ ވުނު މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނަތީޖާ ވިއްިސވިހާލިކޮށްލާފަ. މައިަގނޑު މާސިން ގާ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި އަުޅގަ

ިއ އާޚިރުަގއި އެނބުރި އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް. ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ތަނުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގަ

ނޑު  7ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ  :91:ނުހިނގާ ހުރި މެޝިނެއް،  ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނުހުްނނާނޭ ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  999:ހިތާމަކުރަން.   2115ވަަނ އަހަރު އަޅުގަ

 4ަބޖެޓުކަރުދާހުގެ ފޮތަށް ބައްަލާވ. އަދި އޭގެ ކުރީ ދިޔަ  ވަނަ އަހަުރގެ 919:އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދިަޔިއރު 

އަހަރުގެ ފޮތަށް ަބއްލަވާ. ރާްއޖޭގެ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރެވރިންގެ ތެރެއިން ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ 

ންޑަސްޓްީރ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން ައިއ އެްއ އިންަޑސްޓްރީ ައީކ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީ. އެ އި

  911:، 919:، 999:ޕަސެންޓާ ހަމައަށް މައިނަސްގައި ދިޔަ.  6:މައިނަސް އަށް. ގޮއްސަ  9:ވެއްިޓގެންދިަޔއީ 

 2120ކޮބައިތޯ ެއއްކަލަ ކޮންކްީރޓު މެޝިންތައް؟ ކޮބައިތޯ ހިންގަމުންދިޔަ ކޮންކްރީޓު މެޝިންތައް؟ ކޮބައިޯތ 

ްސވަމުްނ ދިޔަ އިމާރާތްތައް؟ މިއިން އެްއވެސް ކަެމއް ނުވެދިަޔއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ތަރައްޤީތަާކއި އު

އެކަން ކުރަން ނޭނގޭ ބަޔަކާ ޤައުމު ހަވާލުވީމަ. ޭއގެތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައި 

ދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި އޮތް  ހުރި މިނިވަންކަމާ، އަސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ނަމުގަ ބަޔަކު ުނކުމެ، ދިވެހިންގެ ޤައުިމއްޔަާތއި

އެއްަބއިވަންަތކަމާއި ލޯބި ވިްއސިވިހާލިކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، އެ ނަތީޖާތަކުގެ ވާހަކަ މިއަުދ ދައްކަވަން ނުކުތީމަ ހަމަ 

 2125އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތަށްއަާރ ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަްށ ވިސްާނވަަޑއިގަތުމެްއ ނުެގންގުޅުްއވާ ހަމަ ެއްއޗެްއ 
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ވަނަ އަހަރުން ފެއްިޓގެްނ  999:ބިިލއަނެއްެގ ވާހަކަަދއްަކވާއިުރ  9:. މިހިރީ ކަރުާދހުން ފެންނަށް. ވިދާޅުވަނީޯތއޭ

ނޑުމެންނަށް ދެވިއްޖެ 11ވަނަ އަހަރު ބޭރުކުރުމާ ހަމައަށް،  :91: ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކޮބައިޯތ  6:ގެ ނިމުމަށް ައޅުގަ

ނޑު ައޑި އަށް ިދއުމާ، ބިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ހެއްދެވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ހަމަ ކެމް  6: ޕެއިން ސްޓަންޓު ޖެއްސެވުާމ، ކަ

 ވަިއގެ ތެރެއަށް ިދއުމާ، އެްނަވޔަރމަންޓުގެ ނަމުގަިއ... 

 2130 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ  މައްސަލަ އެއް، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2135 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މިލަ

ނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މެޝިންތައް ހުއްޓިފައި ހުރި ތަން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ވަަނ  :91:ިބލިއަން ރުފިޔާއޭ.  7ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަީކ  998:މިހާރު. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

 ބިލިއަްނ ރުފިޔާ... 14ރުގެ ބަޖެޓަކީ އަހަ

 2140 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރަކު ދައްކަވަމުްނގެންދާ ވާހަކަައކަށް ޖަވާބުދިނުމަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް 

ނިކަށް އަޅުަގނުޑ ނުނެންގެވޭނެ. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2145 

 ސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ހާނު ޙުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

ނޑުމެންގެ 998:ވަނަ ައހަރާ ހަމައަށް  999:އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.  ގެ ނިުމމާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޤައުމުގެ އެތެރެ ާއއި ބޭރުެގ ދަރަނި  ވަނަ އަހަރުގެ މި ހިސާބަށް  :91:ބިލިއަނުގައި އޮެވ،  5ގާތްގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އިރުުތ އެތަެކއް ބިިލއަން ރުފިޔާ؛ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދު  އިން  9:އާދެވުުނއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަުޑެއހީމު، މިފަދަ ރައްޔިތުންގެ  9:  2150އަސާސީ ޙައްޤުަތކާ، ގާތުން ބިިލއަނަނަށް ދަރާފައިަވނިކޮށް. އަުޅގަ

ވެރިކަންކޮށްދިނުމުގެ މި ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ހެޮޔވެރިކަާމއި ކަންމަތީ ފިހާރަޔާއި ދަރަންނުޖެހޭނެ މިންވަރުގެ ވާހަކަ 

ދައްކަމުންދިޔަ. ކޮބައިތޯ ދެުރން؟ ކޮންމެ ދިރިހުރި ދިވެހި ރައްޔިތެްއެގ ބޮލަށް ެއއް ަލްއކަ ރުފިޔާ ިމއަދު މި ވަނީ 
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ނޑާ އަޅާކިޔާލަމާ ހިނގާ. ކޮންފަދަ ގޮތަކުންތޯ ދަރާފަ.  ނާޑއި މިހާރުގެ ދެރުމުގެ މިންގަ އޭރުގެ ދެރުމުގެ މިންގަ

އެއްބުރަކުްނ މިފަދަ ކަމެއް ަރއްޔިތުން ނިންމާނީ. ެއއް ބުަރކުން ފެންފޮދަކާ ނުލައި ަރްއޔިތުން ދިރުަވއިލާފަ މި ވީ. 

 2155ީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީުދގެ އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގަިއ ފެން އަހަރުގެ ތެޭރގަ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ގ.ކެނެ :މިދިޔަ 

ފޮދަކާ ނުލައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ދަރުވައިލާފަ. އެ ދަރުވާލުމުގެ ައގު އަރަިއގެންދިަޔއީ އެްއ ލައްަކ ދިވެހި ރުިފޔާ 

ަގނޑުމެްނގެ އަތުން ާދ ބޮލަކަށް. އަިދވެސް އަޅުަގނުޑމެންވީ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާުޙގެނެސްގެން އިތުރު ފަިއސާ އަޅު

ގޮތް ހަދަން. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ. މި ގުޅުވަންޖެހޭ ހަމަތަކަކީ މިހިރީ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ވުޖޫދުކުރުމަށްފަހުގައި ރާއްޭޖގައި ެއކަށައެިޅގެން ދިޔަ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަާކއި ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި ސިީޓ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، އޭރުަގއި މި ަކއުންސިލުތަްއ  ކައުންސިލުތަުކގައި   2160ޚަރަދުބަރަދު އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް. ައޅުގަ

ހުއްޓުވުމަށް، ލޯގަލް ގަވަމަްނޓު އޮތޯރިޓީ އޮތަސް އަދި ނެތަސް ޤައުމީ އިދާރާތަކެްއ ހައްދަވަިއގެން ސަރުކާރަށް 

ބޫލުކުރާ ކައުންސިލު މެންަބރުންނަށް އުނދަގޫކުރަމުން ތާއީދުނުކުރާ ނުވަތަ ސަުރކާުރގެ ފަޅި އަށް ނެތް ކަމަށް ޤަ

. ިއޚްތިޞާޞްތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުދީ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ. ރަށްތަުކގެ ތަރައްޤީ ައށް ހުރަސްއަޅަމުން ދިޔައީ

ނޑުމެންގެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު  އޭރިާޔގެ ދިޔައީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް އައިްއސަ މި އޮތީ އަުޅގަ

ނޑު އެްނމެ ބޮޑަށް ެއކަމުަގއި ބަލަން ބޭނުންވާ ެއއް ކަންަތއް. މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ުއޅޭ   2165މަސައްކަތަީކ އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ިމ ޚިދުމަތުގެ މައްސަަލއިަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެއްަބއިވަންަތކަމާ އެުކަގއި ނޫނިްއޔާ ިމ 

ކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެ ހަމަ. އެކަމަކު މިސާލުނަގަމުްނ ބަހުސްތަކެއް ކުިރއަށް ގެްނދެވޭ

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ިއހުގައި މިހެން މި ކަންތަްއ ެވފައި މި އޮތީ އަުޅގަ

ކެދެނެތިބި ގޮތުަގއި އަދިވެްސ ބަލަންތިއްބައޭ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން މަރެއް ުނވެއޭ. ދެކެދެނެ ތިބި މީހުން ދެ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަތައް ގެނެސްދިީނމަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވަނީ. ެއހެންވެ އަުޅގަ  2170ތިބެތިބެތިއްބާ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ހަމަ ގަރަހިތަ ބީދަ އިން ބޯ އޮތް ހިސާބަށް ނަގޫ ދާއިރުގައި ކުޑަ ހިނދުކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި 

ގެން، އޮުޅވާލަްއވަން މަސަްއކަތްނުކުރަްއވާށޭ. މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީގެ ކަންތައްަތކުަގިއ ހަނދާންނެތި

ދިވެހިންގެ، ިދވެހިންގެ ެއއްބަިއވަންތަކަން ދިވެހިންގެ ަޤއުމުެގ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ކުިރކުރުން އަލުންބަލުން ޢިޔާދަކޮށްގެްނ 

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މުތަޤައްދިމު ފިކުުރ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނޫނީ ، އެއީ ޕްޮރގްރެިސވް ޚިޔާލާެތްއ ކަމަށް ގެެނވި

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ. ހަމަ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ވެސް، ފިރިހެން ކަނބަލުންނަށް ލިބޭ   2175ދެން އަޅުގަ

ެތއްަގއި މީ އިސްލާމީ ދައުލަެތއް. ފަދަ އިޙްތިރާމުތަކަާކއި ެއއްަބއިވަންތަކަްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. ޚާއްޞަ ގޮ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންެގ ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވެންޖެހޭ ބަދަލާ، އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމާިއ ފިކުރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ދައްކަމުންދާންޖެހޭ ވާހަކަތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އިސްލީ އަސްލުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަްށ. އަުޅގަ

ކުޅަދުންވަަތކަމުން ހަމަ ނުތުފާއެއްގެ ސިފަިއގަިއ، هللا ނުމެވޭމެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދެ ޖިންސަކީ ެވސް  ތަފާތުތަކެއް
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ނުޑމެންގެ މި ދުނިޔެމަތީަގއި   2180އެ ހިސާބުން އިންސާަނކަްށ ބަދަލުވެގެން ުނކުމެގެްނ ދިޔަ ބަެއއް. އަުޅގަ

ކަކަށް އިހްތިރާމާ އެކުަގއި ދާއިރު އެަކކު ައނެނިމިގެން، ންނަށް އުޅުމުގެ ުއމުރުގެ ބާކީ އޮތް ހިސާބަށް އުޅެއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ  ނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ.  އެގޮތަށް އަޅުގަ މި ގޮތުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ގެންނަންޖެހެނީ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރު މި ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރަން ނަމަވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެްކޝަން  ފަހުގެ އިޞްލާޙުަގއި މި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 2185މިގޮތަށް، ައޅުަގނޑު ކުރިން ިއޝާރާތްކުރި ބީދައިން ޖަޕާނުމަހެއް ވިހާ ބީދައިން އަހަރު ދެޮކޅު ނުވަތަ ހަފްތާއަކު ެދކޮޅު 

ޖެ ކަމަށް ވާނަަމ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް، މާލިއްޔަތަށް ކަތާނެ ކަމަކަްށ ނުވާނެ. އެ ކަންތައްަތކަށް ބާއްވަންޖެހިއް

ހައްލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެެވސް މެންބަރަކު ދެންމެ ވެސް ވާހަކަފުޅުަގިއ 

ނެ ގޮތެްއގެ ާވހަކަ ވިދާުޅވި. އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ޮއވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ މި އިލެކްޝަންތަްއ ެއއް ދިާމލެއްަގއި ބާްއވާ

އެ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއަށް ވެސް ގެނެިވ، 

ނޑުމެ  2190ންނަށް ެވގެންދާނެ. އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ މިއަްށވުރެ މާ ބޮުޑ ހެޔޮ ލުިއ ގޮތްަތކެްއ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދެގ މަފްހޫމާ ތަޢާރުޟުވާން އޮތް  1::އޭެގއިތުރުން މި ޤާނޫނުގައި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އެ  ނޑުމެްނ ކުރިއަށްދިއުުމގެ ކުީރގައި ައޅުގަ ކަމެއް އޮތް ކަުމގައި ވާނަމަ ކަންފަތިކުރަން އަުޅގަ

ޭއގެ ފަަހށް މި އިޞްލާޙު ގެނެވޭތޯ. ނަމަވެސް މިހާރު މި އޮތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ފެއްޓިފަ. މީެގ  އިޞްލާޙު ގެނުވާފައި 

އެއް އިޞްލާޙު މި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަލަިއގަނެ، ިނންމާފައި ކޮމިޓީއަކަްށ ގޮސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮްތ 

 2195ކުރިއަށްދެވޭނެ މަެގއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށޭތޯ ބަލަން.  ގޮތަކީ މި އިޞްލާޙު ވެސް ަބލައިގަނެ، މި ިއޞްލާޙާ އެކު 

އާދެ! މި ޤާނޫނުގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުެގ މޮޑެލަށް ބޮޑު މާސިންާގ 

އެތަކެްއ  ގެ ޤާނޫނަށ919/19ް:ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ދެންނެވި ޤާނޫނު 

ބައިވަރު އިޞްލާޙުތަެކއް، އެަތކެއް ގޮތަކަށް އަންނަމުން މި ދަނީ. އެއް ފަހަރެްއގައި ސަުރކާރުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް އެ 

ކައުންސިލަކުން ސަުރކާރާ މެދުގައި މާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ެއއްެޗއް ދޭކަށް އެއްބަެހއް ނުވޭ. ެއ 

 2200 7މިއަދު ވެސް، އިްއޔެ ވެސް. ފެށުނީްއސުރެ ފެށިގެން މިކަން އޮތީ މިހެން. މިއީ އަލަކުން އައި، ޙަޤީޤަތް އެބަ އޮތް 

ފެބުރުއަރީގައި ވެރިކަން ބަަދލުވުމަށްފަހު ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވި ޑރ. މުޙއްމަދު ަވޙީދު ޙަސަން މަނިކާއި އެ 

ފުރަތަމަ ފެއްޓިގެން މީގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ  މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އެަކނި ކުރައްވާ ކަެމއް ނޫން. މި ކަންތައް

ތަޅުންއަުޅވަިއ، މީަގއި ފުރަަތމަ ބިންގާއަަޅއިދިން ސަރުކާަރކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރު. ައދި އޭރުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން 

ންފާރު ވެްސ ދިޔަ ގޮތުން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މި ދެންނެވި އިޚްތިޞާޞްތައް ނުލިޔެވި، އެ މީހުންގެ އިންތަކާއި އި

 2205ވަކިނުެރވި ދިަޔއިރުަގއި އަޅަިއލާނެ ފަރާތެއް ވެސް ނެތިިދޔަ. މީގެ ެއއް މިސާލު ދަންނަާވލަފާނަން. ލޯކަލް ކައުންސިުލ 

މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  6އިންތިޚާބުަގއި ސިޓީ ަކއުންސިލަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެްނވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާ އެއް އޮންނާެނ، 
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ނަޑއަޅާ ނިންމަން. ނުކުރެވޭ އެ މަސައްކަެތއް. ުނކޮށް ދިޔައީ. މިއަދު ވެސް ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންގެ ދަ ފްަތރު ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލޭގެ ރަްށވެރިންގެ ގޮުތގައި އިދާރީ  ނުކުންނަ އެއް ަމއްސަލަ ައޅުގަ

ރު ނަމުގަިއ ތިބި ބަޔަކު އުޅޭނެ. ެއ ދާއިރާތަކަށް ވޯޓުދިނުން ޙައްުޤލިބިގެންވާ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަ

 2210ބަޔަކު ވީ ތަނެްއ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނޭނގެ. ަޙއްޤު ބަަލދު، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ަރއްިޔތުންތަކުގަިއ ވާަހކަ ދަްއކަން 

ތިބީ މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން ެފއްޓިގެން ވިލިމާފަންނު ދާއިާރއާ ދޭތެރޭަގއި މި ިތއްބެވި 

މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނަވންޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަށް ވޯޓުދެްއވުުމގަިއ  11ންބަރުން. މި މެ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަާހފައި، އެ ދެްއވި ބޭބޭފުޅުން ތިބީ ކޮންތާކު ކަެމއް. ނެތް އެނގޭކަެށއް. އިލެކްޝަްނ 

ީސ އިންތިޚާބަށް މީހުން ތިބި ތަންތަނުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ  :91:ކޮމިޝަނުން މި ހިނގަމުންދާ 

 2215ިސޓީ ވެސް. ފޮނުްއވެވި. ފޯމެއް  19ފޮނުއްވި ސިޓީަތކުން އެނބުރި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ ހަމަައށް އަިއއްސަ ނެްތ %

އިންތިޚާބުން  ފޮނުއްެވވި. ކޮންތާކުތޯ ތިބީ ބެލޭނެ. ކޮންތާކުތޯ ތިބީ ބެލޭނެ. މި ދެންނެވި މި ލޯކަލް ކައުންސިލު

އުފެދިފައި އޮތް މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް، މި ޤާނޫނުގައި މި އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ެވްސ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ެއއް، 

މެންބަރުންނަކަށް ވެްސ އަދި މުޅި މާލޭ  11ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ 

ދެންނެވި ރައްޔިތުން ތިއްބެވީ ކޮންތާކު ކަމެއް ނޭނގޭނެ. ވެށިފަހި މާލޭގެ ކޮންމެވެސް  ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ެވސް މި

 2220ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޯގއްޗަްށ ހުށަހަޅާލީމަ އެ ބަަޔކު ތިބި ތަނަުކން ތިބެގެން ދުވެަފއި އެަބ ދޭ ފޯމު ފުރައިގެން އެ ތަނަށް. 

ހު ހުންނާނީ މާފަންނުގަ. ނޫނީ އަނެއް ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ތިބޭއިރުަގއި މިއަދު ހުރީ ހެންވޭރުަގއި ެވއްޖެއްޔާ އަެނއް ދުވަ

ނޫނީ އަނެއް ދުވަހު ވިލިމާލޭގަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާ ރަސްމީ އެޑްރެސްަތކާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެންިދަޔ 

ނޑުމެން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި މި ފަދަ ޔުނިޓުތަކުން، ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވުމަކީ ޤާޫނނީ ގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުފެއްދި މުއައްަސސާ އިން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމެއް، ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ބެޓުކޮށްފަިއ 

 2225މިދެންނެވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލުގައި ވެސް ނޯންނާނެ، ިމ ދެންނެވި ރައްޔިތުން ވީ ކޮްނތާކުކަން އެނގޭނެ ެއއްވެސް 

މަށް މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެ، ުނަވތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާ އެއް ދިމާވެ، ނުވަތަ ކޮންެމވެސް ގޮތެއް. މިއަދު މި ޤައު

ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެެރއަށް ަރއްޔިތުންެގ ލިސްޓުނަގަން ުފލުހުންނާއި ސިފައިން ނުކުންނަންޖެހޭ ހިނދު، މިއީ ކާކު 

ނުޑމެން މި ވަނީ ރައްޔި ތުންތަކެއް ބައިިތއްބާފަ. ކޮންމެ ކަމެއް، ެއއީ ކާކު ކަެމއް ނޭނގޭ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ސަރުކާރަކުން އެ ަބޔަކަށް ަނން ދިން ނަމަވެސް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްަތރުގެ ލިސްޓުަގއި ޖެއްސުނީ 

 2230ސަބަބުތަކެއް އޮެވގެން. ަރއްިޔތުންތަކެއް މި ތަނަށް އައީ ަސބަބުތަކާއި ޟަރޫރީ ކަންތައްަތކެްއގެ ބޭނުމުގަ. އެހެންވީމާ، 

ނަށް އެ އުއްމީދުތައް ދީފައި، ެއ މީހުންނަށް ކޮންމެެވސް ދުވަހަކު މާޭލގެ ގޯތިގެދޮުރގެ ވެރިންނަށް ވާނެ ކަމަށް އެ މީހުން

ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކަެމއް ާވނެކަމުގެ ުއއްމީދުގައި މިތާ މަޑުކުރީ، އެތަކެއް މުހިއްމު ަކންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލާފަ. ޭއެގ 

ންނަށް ނިސްބަތްވާ ެއއްެވސް ޯގއްެޗއް، ގެދޮެރއް، ހިާޔަވއްސެްއ ރާއްޭޖގެ ހިކިފަްސ ގިނަ ފަރާތްތަކަީކ މިއަދު އެބަިއ މީހު
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ނޑުމެންނަްށ  އެްއވެސް ތާކު ނެތް މީހުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިދެންނެވި ހާލަތުގައި ކުޑަުކޑަ މަސައްަކތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޖުމްލަ ގިނަެވގެ  2235މީހުންގެ ވާހަކަ.  8999ުނވަތަ  7999ން ވެސް ކޮށް ނިންމައެއްނުލެވުނު. މި ދައްކަނީ ގާްތގަ

އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މި ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުންދާިއރު ވެސް މި ލިސްޓުގައި ވެްސ އެބަ ތިބިކަން ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ގަންނަާވ މާލެ އިން ގޯތިތަކާއި ކޮންމެެވސް ދިމާލަކުން ގޯތިތައް ވެްސ ލިބޭނެ މީހުން. އަދި މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައި 

ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ވެސް އެބަ ތިއްެބވި މި ެދންނެވި ދަފްތަރުގަ. ކޮންެމެވސް އެްއއިރަކުން ހުށަހަަޅއިދޭ 

ކޮންމެވެސް ފްލެޓަކުން ނުވަަތ ކޮންމެވެސް ގޯްއޗަކަށް ެލވިެގން އެ ތަނުން ގޯތި ލިބިދާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާުރގަ. ބަެއއް 

 2240މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  6. ެއހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް؛ ެއއްކަލަ ދަފްތަުރ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބވި

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ާމލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިންިތޚާބުގައި ހޮިވވަަޑިއގެންނެވި  911:ފެބުރުއަރީ  4ނިންމަންޖެހޭ، 

ދަނީ ަކޑައްުތވަމުން. އަދި މި ދެންެނިވ އަހަރަށް ވުެރ ދިގު މުއްދަތެއް އެ  :މެންބަރުން އެ ތަނުަގއި މިހާރު 

މަސައްކަތެއް އެ ބޭފުޅުންނަަކށް ނުކުރެވޭ. އަނެއްކާ އިެލްކޝަން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭަގއި 

ރު ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޯާޓްސ ޑާޓާބޭސް ނުވަތަ ދަފްތަރު އެކަށަެއޅުމުގެ މަަސއްކަތް އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވަމުންދިޔައި

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ   2245އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމައަކަްށ ެވސް މި ދެންނެވި ބޭބޭފުޅުްނެގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނައީތީވެ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު ރެފިޔުޖީންގެ ގޮުތގައި ގެއްުލަވއިލުމުގެ ޒިންމާ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި 

ނުޑ ނުދަންނަވަން މި ސަރުކާރެކޭ، ކުރީ ސަރުކާރެކޭ، އޭެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުތަކު  ން އުފުލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ކުރީ ސަރުކާރެޭކ. ކޮންމެ ބަަޔކު ކުރި ނަމަވެްސ މި ދެންނެވި ރަްއޔިތުން ވީ ހިސާަބކާ، އެ މީހުން ތިބި ގޯްއޗަާކ، ެއ 

މާތެއް އޮންނާނެ. އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ ކަންތައް މީހުން ތިބި ތަނަކާ، އެ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވި އެްއކުެރވޭނެ މަޢުލޫ

ނޑު  ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ހުރިހާ މަސައްކަތްަތަކކީ މި ދެންނެވި މަިއގަ  2250ނެތީމަ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކު ބޮޑު މާސިންގާ ޤާނޫނެއްގެ ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގެނެސްދިން ނަމަވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ 

ނޑުެމން  ކޮށްގެން ނޫނީ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނެ ކަންތައް. ނެރެިވފައި ނެތް ކަންތައް. އެ ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

އިޝާރާތްކުރަމުންދާއިރު މި ޤާނޫނަށް އެބަ ޖެހޭ އިންތިހާ އަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙު؛ ފަހަރުގައި މުޅި ކޮންސެޕްޓު 

ށް ބަދަލު ވެސް ވެލަން. އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިހާ އުވާލާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މުޅިން އާ ގޮތަކަ

 2255މާސިންގާ ފައިސާ މި އުސޫލުން ދީގެން މި ޤައުމުގެ ހއ. އިން ފެއްޓިގެން ސ.އާ ހަމައަށް ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ، ހެޔޮ 

ނޑަކަށް ެއއީ. ވ.އަޮތޅު ތިނަދޫ އަކީ މަނިކުފާނު އެ ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އޭިރޔާ، ގާްތގަ

ކައުންސިލަރުްނ  :ަކއުންސިލަރުްނ ނުވަތަ  5ގާތްަގނޑަކަށް ފަންސާހަކަށް މީހުން އެންމެ ގިނަވިޔަސް. އެާތގައި ވެސް 

ބައިތިއްބަން އެބަ ޖެހޭ. މި ތަނުގައި ެވސް ހަމަ މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިހެން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެން ހެޔޮހިތުން ބުއްދިއާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި މި ކަންތައްތަކެއް ހިންގޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އުވާލަންޖެހޭ ސިސްޓަމެކޭ.   2260އެކު ޤަބޫލުކޮށް ވިސްނަންވީ މުޅި މި ސިސްޓަމަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ
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ކުންނަ ަމއިަގނޑު އެންމެ އުނދަޫގ، ދަތި ެއްއ ރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ދިވެރާއްޭޖގެ ާދއިރާތަްއ ހިންގުމުަގއި ނި

ކަމަކީ މީ ޔުނިޓްރީ ދައުލަތަކަށް ވުން. މީ ފެޑަރަލް ދައުލަތެއް ނޫން. އެ މި އުސޫލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ 

ިޅގެން ފެބްރުއަރީަގއި ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގު 7ނިކުމޭ އިންތިހާ އަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ 

މާލޭގެ ސިޓީ ަކއުންސިލަކުްނ ދިވެހި ސަރުކާރެއް ޤަބޫެލްއނުކުރި. އަދި ައއްޑު އަތޮޅު ކައުންސިލާ އަިދވެސް ަބއެއް 

 2265އެހެން ސަރަހައްދުގެ ސިޓީ ކައުންސިލާ، މި ޒާުތގެ މަްއސަލަތައް ނިކުންނަން ފެއްޓި. ކިހިނެއްތޯ ޚިދުމަތްދޭނީ. 

ނަޑއަޅާ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތުގެ ކޮށިަގނާޑއި ޚިުދމަތުގެ ވާހަ ކަދެެކޭވއިރު މުިޅ ޤާނޫނު އޮތް ޝަރަހުގަިއ ކަ

ކޮންވައްތަެރްއގެ ކޮންކަމެއް ުކރަން ތިބި ބައެއްތޯ ކައުންިސލަރުން ހަނދުމަނެތިގެންދިޔައީ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ން. އެކަން ފެއްޓީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެސް އެ މީހުންނާ ނުގުޅޭ ކައުންސިލުތަކާ މެދުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔައީ މިހެ

ސަރުކާރުން. ދެން ެއކަން ާވރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުަގއި ަލއިެގން މި ދިޔައީ މިހެން. ދެން ބަޔަކު ޣަނީމާމުދަލުގެ ގޮތުަގއި 

 2270އެކަން ނަގާނީ. އެހެްނވީމާ، އެއަްށވުރެ ކުރިން ދިވެހި ރަްއޔިތުން އިތުރަށް ގަނަތެޅި، ޫދކޮށްނުލައި، މި އުނދަގުާލއި 

ތުރާލުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މި ިއޞްލާޙުތައް ަތކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ތަުޅމުގައި ވާހަކަެދއްކުމަށްުވެރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ ަގނޑުކޮށް މި ޤާނޫނު ުއވާލަިއ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮތް ޗެޕްޓަރަށް ބަދަލުގެނެސް، އާ 

ނޑުމެްނ  އުސޫލުތަެކއްގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުެގ ކޮންސެޕްޓު ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ނޫނީ އަުޅގަ

ކުރިންވެސް ޭބއްވިހެން ކަތީާބއި އަތޮުޅވެރިންނާއި ަރއްޔިުތންނާ ތިބެގެން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގޭ ގޮތަށް ނިންމުން. މާ 

 2275ޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަފްހޫމަކީ ވަރަށް ލުއިވާނެ ޤާނޫނަށް. މާފަސޭހަވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓަްށ މާލުއިވާނެ. ޢިއް

ގިނަ ކަންތަެކއް ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާީތވެ މީެގ ހަވާސާ އާިއ ހަވާާސގެ އެތެރެިއންނާއި ހަވާާސގެ ބޭރުން ިމ 

ނޑު ދަންނަާވލަން މި ޖެހުނީ. އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ދަިތވާ މައްސަލަަތކެްއ މިދެންނެވި މައްސަލަ ތަްއ، ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް  މި އުސޫލުން އަޅުގަ

ނެޑްއ  ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދިޔަ މަސަްއކަތްތަކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ހުރަސްއަޅާނެ މީހަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ޙަ ނޑަށް ފެނުނު، އަުޅގަ ނޑުމެން ކުރި ނުވާނެ. އަުޅގަ  2280ޤީޤަތަކަށް އޮތީ މި ޤައުމު ކުރިއަްށދާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ އެްއވަރުގެ ަބއިވެރިންނޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންހެން  މަސައްކަތަކުންނޭ. އެ މަސަްއކަތުަގއި އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް ެވްސ ކަނބަލުންނަކީ. އެހެންވީާމ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ ސިޔާސީ ފުރުޞަތެްއ ެވސް، އިޖުތިމާޢީ 

އަދި އެނޫން ފުރުޞަތެއް ެވސް ދިނުމަކަށް، ޤާނޫނަކުން ދޭންވާ ލުޔެއް ވެސް އަދި ެއ ނޫން ގޮތަކުން ދޭންވާ ލުޔެްއ 

ވެސް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ަކންތައް ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ 

 2285ީސގެ ތަރަހަ އިން އުފެދިފައިވާ ާޤނޫނުތަކާ އަދި ޢާއްމު ުއސޫލުތަކާއި މިންަގނުޑގެ ތެރެއިްނ. އިމުގެ ތެޭރގަ. ޤާނޫނުއަސާ

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ލޯކަްލ ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ `. ޝުކުިރއް

ނޑުމެން ލޯަކލް ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނަށް  ނޑު ތާީއދުކުރަން. ސަބަބަކީ ދާދި ދެންމެއަކު އަުޅގަ  2290އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ން ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މި ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެސްގެްނ ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެފަިއވާ އިޞްލާޙު ޢަމަލީ ގޮތު

ކަމުގައި ވާތީ. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ޯލކަލް ަކއުންސިލުެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ 

ނުޑ ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއް  ޒަތްތެރި ރޮަޒއިނާ އަދި ލޯކަލް ަކއުންސިލުެގ ާޤނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙށް އަުޅގަ

އާދަމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެީކގައި ުޝކުރުދަންނަވަްނ. އަދި އެ ކަމަނާ ދިވެހި އަްނހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި 

 2295އެ ކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ނޑުެމންގެ ތަރައްީޤގެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤގައި ފިރިހެނުންނާ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަންެހނުން ކަނބަލުން ވެސް ަބއިވެިރވުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ އެީކަގއި ވަކާލާތުކުރަމުންދާ ގޮތް. މިަފދަ ތަރައްޤީެގ ކަންކަުމގަިއ ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން މިއަދު ށ. އަތޮުޅގެ ެއއަރޕޯުޓގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކުެރވުނުކަމީ ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް، އަދި ޚާއްަޞކޮްށ 

 2300ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ށ.އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެއފަރާތްތަކުގެ އިހުސާސްތަކާ ެއއްގޮތަށް މި ސަރުކާރުން އެަކން ކޮށް

ނޑު މަރުޙަބާދަންނަވަން.  މިއަދުގެ ަރއީސް، ރައީްސ ވަޙީދަށާ އަދި ށ. އަތޮުޅގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ، މިފަދަ މައުޟޫޢުތަކުގައި ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރުަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުަރއްާވ 

ނޑު ހަމަ މެންބަރުން އެ ދައް ކަވާ ވާހަަކތަކާ އަދި ވިދާުޅވާ އެްއޗަާކ، ޢަމަލީ ގޮތުން އެ ދައްކަވާ ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

އަޖައިބުވެ އަންތަރީްސވާ ަކންކަން. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި ާވހަކަދައްަކވާއިރު ަރއްޔިތުންެގ 

 2305ެގ މަޞްލަޙަތުގައި ވާހަކަދަްއކަވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، ކަްނ ޙައްޤުަގއި ވާހަކަަދއްަކވާ ަކމަށް ވިދާޅުވެ، ރަްއޔިތުން

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ސަރުކާރު  ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަކީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތެއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އްޔަތު ކޮމިޓީންނާ އަދި ހިންގުމަށް ޓަކައި ކުެރވެން ުހރި ހުރިހާ ދަތިތަކެއް، ހުރަސްތަކެއް ައޅަމުންދާއިރު ެވސް މާލި

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުން މި ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ތަފާތު ހުރަސްތައް އަޅައި އަދި ބަޖެޓު ތާށިކޮށް، އެނހުރިހާ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާއިުރަގއި ވެްސ މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ބަރާބަރަށް ދީ، 

 2310އްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާކަމީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުގެ ސަުރކާރުން އަދި އިތުރަށް ރަ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ  ޝުކުރުވެިރކަމާ އެކު ޤަބޫުލުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި އަުޅގަ

ޖިލީހުން އެ އިރެްއގައި އޮންނަ އެްއވެސް ސަރުކާރަކަށް، އެއީ ަރއީސް ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ކަުމގަިއ ވިޔަސް އަދި ރައީސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާރު ކަުމގައި ވިަޔްސ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

އުސޫލަކަށް ހުރަސްއަަޅއި، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުވަތަ ތަްއޔާރުުކރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި   2315އެކަން ކުިރޔަނުދިނުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަީކ އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެންމެައކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްެޖ 

ސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުވުމާ ހަމައަށް ހުރިހާ އިންޖީނުތަކަކާއި މެިޝންތަކަކާ އަދި ލޮރީތަެކއް ރައީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ަރއީްސ ނަޝީދާ ދިވެހި ރަްއޔިތުން  ހިނގަވަމުންދިޔަ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ޚުދު އިސްތިޢުފާދެއްވީ. އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ެއކީަގިއ ހަވާލުކުރެްއވި މަސްއޫިލއްޔަތަްށ ފުރަގަސްދެއްަވއި، އެ މަނިކުފާނު 

 2320އެ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޓަަކއި އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާުލވާން މި ޖެހުނީ. އެގޮތުްނ ރައީސް ވަޙީދު އެކަާމ 

ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ. ހަވާުލވެަވޑަިއގެންނެިވއިުރގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭެގ މާލީ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ 

އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހި އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ޮއޅިެގންވާ މިންވަރެއް ނޫން. ދާދި 

 4999ފަހުން ނެރުނު އޮޑިޓު ރިޕޯުޓން ދައްކާ ގޮތުން ެވއްޖެްއާޔމު ރައީސް ނަޝީދުެގ ވެިރަކން ނިމުނުއިރުގަިއ 

ދި ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާަފ. އަދި އެ ފައިސާ ައކީ ެއ މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ވީނުީވ ގޮތެއް ނޭނިގ، އަ

 2325ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން، ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ޚަރަދުކުރެވިފައިީވކަމުަގއި ވިޔަސް ެއްއވެްސ ލިޔެކިޔުމެއް ފެނިފައިނުވޭ. 

ނިހާނު ވިދާޅުިވ ފަދައިްނ އަދި ދައުލަުތގެ ދަރަނި ެދންމެއަކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ދަރަނި އަޅުވާަފއި ރައީސް ނަޝީދު  1އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ބޮލުަގއި 

އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ަވޑަިއެގންނެވީ. އެހެންވީާމ، މި ހާލަތުގައި، މިހާ ދެރަވަެރްއގައި ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ 

ޖެޓުގެ ހާލަތު އޮތްއިުރގައި ިމ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ތަަރްއޤީ އަށް ޓަކައި މިހާރުެވސް އޮތްއިުރގަިއ، ރާއްޭޖގެ ބަ

 2330ހިންގަވަމުންދާ؛ ސަރުކާރުްނ ހިންގަވަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ގެންދާކަމީ އަޅުަގނޑުެމން ޝުކުރުވެރިކަމާ އެީކގައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ސަރުކާރުން  ކުަރއްވާ ކަްނތައްތަުކގައި މި ޢިްއޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ައޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި ތިޭބއިރުަގއި އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން 

ދި އެހެނިހެން ކަމުގައި ިވޔަސް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ވިޔަްސ، ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރުން ކަމުަގއި ިވޔަސް އަ

ނޑުމެން ސަުރކާރެއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި....  ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ަކއުންސިލުގެ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅާފަ  އިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެންމެ ވާހަކަދެްއކި ައޙްމަދު ނިހާނު އާދެ! އަޅުަގނޑުގެ އަޚް. ވާހަކަދަްއކަވަމުން 

ނަޑށް، ކީކޭތޯ؟ ވިލިމާފަންުނ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު  ދިޔައިރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ިވސްނުމުގައި މައްސަލަ ުއޅޭކަްނ. އެއީ މިހެން މި ދަންނަވަނީ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު  2340ވެސް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަފްތަރެއް ހެދީކީ އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ނޫން. ދަފްތަރެއް ހަދައިގެން އޭރު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 
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ެގއްލުވާލީ. ެގއްލުަވއިލާފައި މާލެ އަށް ތޮއްޖައްސަިއގެން އެަތްއ  ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެތައް ރައްިޔތުން، އެތައް ތަނަކަށް

ނޑުމެން ހަވާުލވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން  ކަމެއް ކުރީ. ދެން ކުރި ކަންތަކަކީ ތޮއްޖެހި މީހުން ގެއްލުީނމާ ވެސް އަުޅގަ

ރަކަށް ވަޙީދު މި ޤައުމު ލައްކަ ރުފިޔާައކަށް ނޫން މި ޤައުމު މިހާރު ދަރާފައި އޮތީ. އެތައް މިލިއަން ޮޑލަ 1

 2345ދަރުވާލައިފި. އެަތއް ބިލިއަނަަކށް ދަރުވައިލާފައި އޮތީ ވެރިަކން، ބަޣާވާތްކޮށްފަ. މިއީ މި ދައްކާ ވާަހކަ. އެހެންނަމަވެްސ 

ަލއްަކ  1ލަްއކާ ރުފިޔާ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ކާޑަްށ ދިނީ. އަުޅަގނޑުމެން ައއި.ީޑކާޑަށް ދިނިްނ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް  1

ޔާގެ ބޭސްފަރުވާ. އެހެްނނަމަވެސް މީހާ އެޑްމިޓުކޮށްފިއްޔާ ނޫނިއްަޔކާ އެ ފަރުާވ ވެސް ދެނީކީ ނޫން. އޭެގ ރުފި

ނޑުމެންެގ  ޚިދުމަތްދެނީކީ ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަށްުވރެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައީ މަުގސަދެއްގަ. އެމް.ޑީ.ޕީން ބުނޭ  މަގުސަދަކީ؛ ބާރުވެިރކުރުމޭ މި ދައްކާ ވާހަކަ އަށް.

 2350ފިކުރެކޭ. ުސވާލަކީ ކޮބައިޯތޭއ ފިކުރަކީ؟ އެ ފިކުެރއް ނެްތ ކުރީެގ ސަރުކާެރއްގަ. ކުީރގެ ސަުރކާރުަގއި އެ ފިކުރު 

ޕީގެ ޕާޓީ ރެޖިސްޓްރީކުރަްނ ނެތީމަ ރައްޔިތުން މިހާ ބިކަވެފައި މި ތިބީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.

އުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ައއިސް؛ އަންނަމުންއަންނަމުން ދިޔައިރު މާލޭަގއި ބިަކެވ، ޭގޭގ ކޮޓަރިތެރޭަގއި ޮތއްޖެހިފައި 

ތިބި މީހުން ތިބި. އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ ގޭެގ ދޮރުމަތީގަިއ ނިަކމެތި އަންހެނުން މިހެންމިހެން ތިބޭ ތަން. ގިނަ މީހުންނަކީ 

އިރު ކައިިފއްޔާ އަެނއްއިުރ ނުކައި ތިބޭ ބައެއް. ެއގޮތަށް ތިބީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އެހެންނަމަވެސް އެއް 

ނޑުމެން ގޭގެ ައށް ވަންނަމުންދިޔައިރު ފެނުނު އެއް ެގއެްއގައި ރިހާކުުރ   2355އަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައިއއްސަ އަުޅގަ

ަގއި ތިީބ ެއ މީހުން. އެ މީހުންގެ އަންހެން ދަރިއަކާ މީސްމީހުން ތިބި. ކައްާކ ެގ ެއއް. ކުަޑކުޑަ ކޮަޓރި އެްއ ތެރޭ

އަޅުަގނޑު އެހިން ކޮންކަެމްއހޭ ކުރަނީ މި ކުއްޖާ؟ ކިހިނެއްހޭ؟ ބުނީމަ ބުނީ ކިޔަަވނީއޭ. ކޮންކަމެއްހޭ. ނަރުހެކޭ. 

ކައްކާ، އެތާ ތެރޭަގއި ވަސްަތކާ  ނަރުސްކުއްޖެކޭ ެއއީ. ިކޔަާވުކއްޖެކޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ބެލިިއރު އޭނަ މަންމަ ރިހާކުރު

ނޑު އިހަށްދުވަހު ދިޔައިރު އެްއކަަލ ކުއްޖާ؛ ނަރުސް ކުއްޖާގެ  އެްއޗެހި ދުވާ. ވަރަށް ސަކަާރތްކޮށް. އެކަމަކު އަުޅގަ

 2360ޔުނީފޯމްގައި ގެ އަށް ވަންަނނީ. ގެއަށް ވަނީ ނަރުސް ކުއްޖާ ޔުނީފޯމުގަ. އޭނަ މަންމަ އަދިވެސް ރިހާކުރު ކަްއކަނީ. 

ނޑު މި ދަންނަާވ އޭނަ އާ އެުކ ވަތް އެހެން ފިިރހެން ކުއްޖަކު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ އޭނަ މަންމަ ކޮންކުށެއްހޭ ކުރީ؟ އެކަނިވެރިމަެއްއެގ ގޮތުގައި ހުރީ.  އަޅުަގނޑުެމން އެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބުނި 

ނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރީ.  އެކަނިވެރިަމއިންގެ ފައިސާ ިތމަންނަ އަށް ހޯދައިދޭށޭ. އާސަންދަ ހޯދައިދޭށޭ. އަޅުގަ

އެކަންތަްއ ކުރަންޖެހުނު ސަަބބަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ިއޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެއް އޭަނ އަށް ހޯދައިދިނީ. ޯސޝަލް 

 2365ކަެވ، އޮޔާ ޮގސްގޮސް އޮްއވާ ޕްރޮޓެކްޝަނޭ މި ކިޔާ ނެޓެއް، ވަށަިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަްއޔިތުން ތިބީ ބި

ނޑުމެން ހޯދައިދިނީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރި ކަމަކީ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެްނ  ރައްކާތެރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން. ސޭފްޓީ ނެޓުގެ ތެރޭގައި މައިމީހާ ބެހެއްޓިން.  އޮތީ ވަގުތީ ރަްއކާތެރިކަމެްއ، ސޭފްޓީނެޓެއް އަޅައިދިނިން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު ކުރެވެން އޮތް ކަންތަްއ. ދަ ރިފުޅު ބެހެއްޓިން. މި ހުރިހާ އެންމެން ރައްކާތެރިކުރިން. އެއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން. އެ ފެލްޓު އެޅީ ކީްއކުރަން.  ނޑުމެން ބޯހިޔާވަހިކަމާ ެއއްޗެިހ، ފްލެޓުތައް އެޅީ އަުޅގަ ކުރުވާފައި އަުޅގަ

 2370ނީ ރިހާކުރު ކަންކަން. ނުކިޔެވުނު. ވަޒީފާ ެއއް ނެތް. އެކަމަކު އެހެންނަމަވެސް އެްއކަލަ ނަރުސް ކުއްޖާ، މައިމީހާ އި

ހަމަ އެ މައިމީހާ ވައްތަރު، ަހމަ އެ މައިމީހާއާ ަވއްތަރު ައންހެން ކުއްޖެއް އެބަ ހުރި ނަރުސް ކުއްޖާގެ ޔުނީފޯމް ލާފަ. 

ނޑުމެން އުއްމީދުކޮްށގެން އެހެންނަމަވެސް އޭނަ މިހާރު ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް. އޭނަ ވަންނާނެ ފް ލެޓެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިކުަރކީ އޭނަ ވީާހވެސް އަވަހަށް ކަިއެވނިކޮށްގެން އެ ތަނަށް ދާން. ާޢއިލާ ރޫޅިފަިއ އޮތް ސަބަަބކީ  ތިބީ އަުޅގަ

ދިން. ދޮއްޓަްށ ކު :ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަންކޮުޅ ކުޑަވީމާ އެްއކަލަ މީހާ ދޫކޮށްލާ ބިކަކޮށްފައި ދިަޔއީ. އޭަނެގ ތިބީ 

 2375ހުރީ އަންހެން ކުއްޖެއް. ދެންވެސް ހުރީ ދެ އަންހެން ކުދިން. މީއޭ އަޅުަގނޑުމެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި 

ރައްކާތެރިކަން ދޭން، މި ާޢއިލާ ބިނާކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފްލެޓުތައް އެޅީ. މީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިކުރަކީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ޔާދުްއވައިލާފަިއ، ކުނިކެހި ލާރީގެ ވާހަކަދަްއކަން، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ކުނިކެއްުސވީ އަހަރު މުޅި ޤައުމު އޮ  9:

ގަދަކަމުން. ރަށްރަށުަގއި ތާޅަފިލި ބަހައްޓައިގެން ރަށުން ބޭަރށް ގޮއްިސއްޔާ ހަްއޔަރުކުރާނަޭމ ކިޔާފައި، އަުޅވެތިކޮްށގެން 

ނު ކިެޔވީ މިޝްރުގެ ސަހަރާ ިއން. ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގެ ފިރުޢައުނު މަސައްކަތްކުރިހެްނ މަސައްކަތްކުުރވީ. މައުމޫ

 2380ތެރެއިން އޭނަ ކިަޔވާފައި ހުީރ. ފިރުޢައުނީ ވެރިކަމެއް އޭަނ ކުރީ. ރައްޔިތުން ހަމަ ލައުޑް ސްޕީކަރު ބަހައްޓަިއގެްނ 

އްކަތްކުުރވީ. އެހެނެއްނޫން. ރަށުން ބޭރަށް ފުރައިފިއްޔާ ަހއްޔަރުކުރާނަމޭ ކިޔާފަިއ، ހަްއަޔރުކުރުަވއިގެން ގަދަބާރުން ަމސަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބުނަނީ އަންހެނުން ބާރުވެިރކުރުވާށޭ. އަންހެނުންނަށް ފައިސާދޭށޭ. އަންހެނުން މުޅި 

ސޮސައިީޓގަިއ ވަުރގަދަކުރާށޭ. ސިޔާސީ މީހަކަްށ ެވގެން ަވޙީދުގެ އަންހެނުންނެއް ނޫނޭ އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ފައިާސ 

 599ރުފިޔާ ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ ބޮލަށް ަނގާފަިއ ޭއނަ ދެނީ ކިހާވަެރއްތޯ؟  1599ޯކޑިނޭަޝނުން  ނަގާނީ ކްލިންޓަން

ނުޑ ނުބަލަން. އެން.ޖީ.އޯަތކުން ނުވަަތ   2385ރުފިޔާ ވެްސ ނުދޭ ގިަނ ކުިދންނަށް. އެކަމަކު ހިސާުބ ހަދާފައި، މި އަުޅގަ

ރަނީ؟ ނުކުރޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކީ އަންހެނުން މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ބޭރުން ފައިސާ ނަގާފައި ކޮންކަމެއްތޯ ކު

ބާރުވެރިކުުރވަން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއްކަލަ ުކއްޖާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކޮބައިތޯ އޭނަެގ 

ނޫން. އެީއ މިތާ  ކުށަކީ؟ އޭނަގެ ކުށަކީ މާެލއަްށ އުފަންިވކަން. ެއއްކަަލ ެގއަްށ އުފަންިވކަން. ެއއީ އޭނަ ކުާރނެ ކަމެއް

ތެރޭގައި ނިޒާެމއް ނެތި، މަުއމޫނު ތީމުގެ އަޅަިއގެން އޮތީ. އެތާ ބެޑްމިންޓަނޯ ކުޅެނީ. ސުވިމިންޕޫލޯ އޮންނަނީ. ދެން 

 2390އިންނަނީ ބެގިން ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހުޅުވާފައި ތީމުގޭ ފުރަގަުހގަ. އެ ބެގިން ޑިޕާޓްމަންޓުަގއި ރެޖިސްޓްރީގައި ތިބޭނެ 

ޑޮލަރުގެ ޓިކެޓެއް ދިނީމަ، ދެއަހަރު ިޓކެޓު ދިނީމަ އެ ނިމުނީ. ެއ  99:ްނގެ ރައްެޓހިން. ގޮސް ކަތީބުންނާއި ކަތީބު

ނުޑމެން މި ދެނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ދެނީ ލިމިޓެއް ނެތީ.  މީހުންނަށް ދިން ފައިސާ  999:ނިމުނީ. އެގޮތަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑައިލާފަ.  ނޑުމެން އެ 999:ވެސް އެ އޮތީ ކަ ްއވެސް ލިމިޓެްއ ނެތި އެތެރެހަށީގެ ދާއިމީ ަރއްޔިތުންނަށް ައުޅގަ

ބަލިތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއންޝުއަރެންސް ސްކީމެްއގެ ތެރެއިން، މި ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން، މި ސޭފްޓީ ނެޓް 

ނޑުމެންގެ ފިކުރަކީ ެއއްކަލަ ގޭަގއި ރިހާކުރު ކަްއކަން އިްނ   2395އަޅައިދިނިން. މިއީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ފިކުރަކީ. އަުޅގަ
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ހާ، އެކަިނވެރި މައިމީހާެގ ދަރިފުޅު ގެންގޮސް ފްލެެޓއްަގއި ބައިންދާފަިއ، އޭނަ ބިނާކުުރން. އޭނަ ބިނާކުރުން. ެއީއ މައިމީ

ނޑުމެްނގެ ފިކުރެއް ނެތް ެއހެން ކަމެއް ކުރާކަށް. މި ޤަުއމު ބިނާކުރެވޭނީ ޢާއިލާ ެއއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިކުރަކީ. އަުޅގަ

. ާޢއިލާ ެއއް ބިނާކުެރވޭނީ އަންހެނެްއ ބިނާކޮްށގެން، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިނާކޮށްގެން ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

އަންހެނެއް ބިނާކުރެވޭނީ ެއ މީހާ ވަކިނުވެ، ެއކަހެރިނުވެވޭ ގޮތަށް، ެއއްކަލަ ަރީއސް ނަޝީދު ވިދާޅުވާހެން 

 2400ޗެިހ ހުންނަ ތަނެއްގެ ތެރޭގަ. މި މީރުވަސްދުވާ ޮކޓަރި ެއއް، ަވށައިގެން ަބގީޗާ ހެއްދިަފއި ހުންނަ، ސުވިމިންޕޫލަކާ ެއއް

ޒަމާނުގަިއ ެއއީ ކޮްނޑަމީނޯ ސްޓައިލް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުަގނޑުމެން މި ތަަނށް ފޮނުވިމޭ ބިލު. ެއއީ ަރީއސް 

ނަޝީދުގެ ހުވަފެނެއް. މި ޒަނާމުގައި ތޮއްޖެހިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި އުޅެީނ ކޮންޑަމީނިއަމް ވައްތަރަށް. 

ކާ ެއއްޗެހި އަަޅއިގެން ރީތިކޮށް އުޅެނީ. ގޭ ޮކޓަރިތެރޭގައި ރިހާކުރު ކަްއކާިއރު އޭނަ މީހަކާ އިނދެގެްނ ސުވިމިންޕޫލްތަ

ކިހިނެއްތޯ ެއ ޭގަގއި އުޅޭނީ. އެ އަންހެން ުކއްޖާ، ނަުރސް ކުއްެޖއް. ގެއަްށ ޮގއްަސ އޮފީސް ނިންމާފައި ުނވަތަ 

 2405ގޭަގިއ ރިހާކުރު ަކއްކަނީ. އޭނަ ަރއްޓެހިެވގެން ުއޅޭ ުކއްޖާ އެާތ  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން ނިންމާފައި ގެއަްށ އަންަނއިރުަގއި

ނޑު ފުރަތަމަވެސް އޭނަ މަންމަ ކައިރީަގއި  ތެރެއަކު އިނދެގެން ނޫޅޭނެ. އޭނަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

އޭނަ ވެސް ދޫކޮށްލާފައި  އެހިން ކިހިނެއްެވގެންހޭ. އޭނަ އިސްދަށްޖެހީ. ނުބުނޭ އެކައްެޗކޭ ވެސް. މާ ފަހުން މި އިނގެނީ

ދިޔައީ އެ ތަންކޮުޅ ތޮއްޖެހިލާފައި އޮތީމަކަން. ޮތއްޖެހިފަިއ އޮތީމަ އޭނަ އަށް ވެސް ޫނޅެިވގެން ދިަޔއީ. ލާރި އެްއ 

ނޑުމެން ދިން ފައިސާ އިން. އެ  ރުފިޔާ  999:ލިބެނީކީ ނޫން. ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ކިރިޔާ ވެސް ސަލާމަތްވީ އަުޅގަ

 2410ާޅ، އއަިއ.ޑީ ކާޑަށް ދޭ ބޭސްފަުރވާ ާއިއ މީގެ ސަބަބުން ސަލާމަތްވީ. ދެން ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ މި އާއި އެ ދޭ ލާރިކޮ

ނަޑކަށް ނޭނގެ މި ތަނުން މިދައްކާ ވާހަކަ އެއް ެއއްގޮަތކަށްެވސް. އަންހެނަކު ރައްކާތެރިކުރަން ވާހަަކ  ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ކުރުމުެގ ވާހަކަދައްކަން. މިއީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދައްކަން. ކުޑަކުއްޖާ ރައްކާތެރި 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފިކުަރީކ. އިތުރު އެއްެޗއް ނެތް ފިކުރެއް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތާ ވެރިކަންކުރާކަށް ރިސޯޓު 

ނޑުމެންނަކީ ރިސޯުޓ ހައެއްކަ އޯނަރުން ފަ ހަތުގަިއ ދުވަން ނިކުތް ބައެއް ނޫން. ހަދައިގެން އަނެެކއްެޗއް ކިޔާަފއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އޮތީ  ނޑުެމންގެ. އަުޅގަ  2415އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮތީ އެ ީމހުންގެ އިދިކޮޅު ފިކުރު. ެއީއ މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް ނުުދވާނަން.  އިދިކޮޅު ފިކުރު. އެ މީހުންގެ އޮތީ ތިން މުއްސަނދިން ފަހަތުން ދުވުން. އަުޅގަ

ފަގީރުންގެ ފަހަތުން. އެ މީހުން ކޮޅަށްޖެހޭތޯ ދުވާނަން.  9999ދުވާނަން އަްއޑު އަތޮޅުން ފެނުނު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއކާތެރިކަްނ  9:ހާސް،  9:މާލޭގައި ތިބި  ހާސް ފަގީރުން ފަހަތުން ދުވާނަން އަުޅގަ

ނޑުެމން ނުދުވާނަން އެހެން ބައެއްގެ  ފަހަތަކުން. މީ މި ރާއްޖޭގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދޭންޖެހޭ ބަޔަކީ. އަޅުގަ

 2420މައްސަލަ އަކީ. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލެއް، ކޮންމެ ނިޒާމެއް ެވސް ހަދަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް 

ނުންނާ، ހުރިހާ ނިޒާމެއް، އެްއވެސް ނިޒާެމއް، އެްއވެސް ސިާޔސަތެއް ނެިތ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އޭނާގެ އަޢުވާ

ނޑު ވަރަށް ފަޚުރުެވރިވޭ، ވަރަށް އުާފވޭ ރޭގަިއ  އެްއޗެއް މި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
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މަނިކުފާނު ހުންނެވި ތިނަދޫގަ. މިއަދު ތި އިނީ އަދި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައވަހާރަފުޅު ެވސް ނުލައްޕަވާ ތި އިންނަވަނީ. 

ނޑުމެން މިދެޭކ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ެއއީ. އެއީ ތި ގޮތަށް މަސަްއކަ ތްކޮށްފިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ާރްއޖެ އަކީ؛ އަުޅގަ

ނޑު މި ދެކެނީ މާޒީގެ ތެރެއިން މި ރާއްޖެ މުސްތަޤުބަލަށް ގެންނާނަމޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ   2425މި ރާއްޖެ އަޅުގަ

ނަމޭ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުވަފެނަކީ. އެއީ އޭނަގެ ޑްރީމަީކ. އުފާފާގަތިކަުމގައި ދިރިުއޅެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަދާ

ނުޑމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ މީ.  ގުލްޒާުރގައި ނަޔާަމގޭ. ނޫރާނީމާ ފޮޅޭނެއޭ. މިއީ އަުޅގަ

ުލވާލީ އެ މީހުންނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫޭނ އެހެން އެްއެޗއް. ދަފްތަރުަގއި ޖައްަސއިގެން މީހުންތަްއ ގެއް

ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ ދުވާފަރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުޒބައިރު ވެްސ އެ ބުނީ ތިމަްނނަ ބޭނުމެއް ނޫނޭ އުޅޭކަށް. 

 2430ތިމަންނަ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިކުރޭ. ތިމަންނަ ސޮއިކުރަން ބޭނުމޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. އަޅުަގނޑު ަކއިީރގައި ބުނި. 

 ނީ... ކުރީަގވެސް ޯވޓުދެްއވަ

 

 ރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްޖެވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއި

ނޑަްށވެްސ ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް ވާހަކަަދއްާކއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ރަްއޔި  2435ތުމީހާ މިނިވަންވުމަށް އެދޭ ޕާޓީެއކޭ. ކެރެނީ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން ަރއްޔިތުންެގ މައްޗަްށ ވެިރކަްނކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޕާީޓއެކޭ. 

ގެްނ އެހެންވެގެން ލޯކަލް ކައުންިސލުތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަނީ. އެފަދަ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައި 

ގިނަގިަނއިން ނަމަވެސް އެަފދަ އިންތިޚާބަށް ރަްއޔިތުން ހޮވާ މަންދޫބުން ރައްޔިތުްނެގ މައްޗަށް ވެރިކަްނކުރުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ. ބާރުައޅަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދާދި ދެންމެއަކު މި ތަނުގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިލިމާފަންނު 

 2440ގަޑިެއއްހާއިރު ވަންދެން ވާަހކަފުޅުދައްަކވައި ނިންމަަވއިލެްއވީ އެްއކަލަ ކުރީގެ މާީޒގެ ެއ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން ހާމަކޮށްދެްއވާފަިއ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ކަތީބުންނޭ ގެންނަވަްނވީ، އިންތިޚާބުަތްއ  ވިސްނުން އޮންނަ ގޮތް އަުޅގަ

 :ުޅންގެ ވިސްނުން. އެބޭފުޅުން ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރު ބާއްވާނެ ކަެމއް ނެތޭ. މިކަން އުވާލަން ވީއޭ. ިމއީ އެ ބޭފު

އަހަރުގެ ވެރިކަމާ މި އަާލިކޔަނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްުނމާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑަކށް ނުފެނޭ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެ ން އެމް.ޑީ.ޕީ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު އެްއވެސްކަެމއް ނުކުމެދާނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަ

 2445އަކީ ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ރައްޔިތުމީހާ މިނިވަންކޮްށގެން ރައްޔިތުން އިންިތޚާބުކުރާ ބަޔަކު ރަްއޔިތުންެގ 

މައްޗަށް ވެރިކަްނކުރަން ތިބޭ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން. މިހާރު ބަޣާވާތްކުރާ ޒާތުގެ ނަިއބު ރައީސުންނާ، ބާޣީ ނޫން 

ގެ ތަފާތެްއ އަޅުަގނޑު ކުޑަުކޑަކޮށް ަދންނަވައިލާނަން. މިސާލަކަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ަރއީސް ނައިބު ރައީސުން 

ރްޑ ނިކްސަން ިއސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުިޅގެން. އެ ބޭފުޅާ  ޖެރޯލްފޯޑް ވަގުތީ ގޮތުން ވެިރކަމާ ހަވާލުވި. ޭއގެ ކުީރގަިއ ރިޗަ

ސްޕީޗުގައި ވިދާޅުވީ ތިމަންނަ އަށް ރަނގަޅަށް ފުރަތަމަވެސް ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބާކުރައްވައި ދެްއިވ 
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 2450އެިގވަަޑިއގަންނަަވއޭ ތިމަންނައަކީ ތި ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ވެރި އެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ 

ބްލެސިން ތިމަންނަ ބޭނުންވެއޭ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި. ެއއާ ހިލާފަށް މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމާ 

ވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅާ ބުނީ، ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރާ ފަހަރު ވިދާޅުވޭ ތިމަންނައަކީ ތި ބޭފުޅުން ހަ

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅެކޭ. ކާކުތޯ މީނަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުކުރަްނ ވޯޓުދެްއވީ؟ މި ރާއްޖޭގެ 

ޔާީސ ކެންިޑޑޭުޓން ނޫނިއްޔާ ަރއީސްކަމަްށ އިންތިޚާބުކުރާ ވާހަކަ އެއް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަަގއިުމ ވެްސ ރި

 2455ވަނަ އަހަރު. އެގޮތުން ަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ގޮުތގައި ރައީސް ނަޝީދު ހޮްއވެވީ.  997:އޮންނާނީ. އެކަުމގެ ވޯޓުލީ 

އިވަނީޭއ. މިދެންނެވިހެން އެކަމަކު ިމ ބޭފުޅާ މިހާރުެވސް ަވޑަިއގެން މި ދަންަނވަނީ ތިމަންނަ އިންތިޚާބުކޮްށފަ

އެމެރިކާަގއި އެކަން ހިނގައިިދޔަ ގޮތް އެ އޮތީ ފެންނަން. ޖެނެރަލް ފޯޑް ތިމަންނަ މިއީ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހެއް 

ނޫނޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކށްފައި ހުރި މީހެއް ނޫނޭ. ފުރަތަމަވެސް ޤަބޫލުކުރެްއވީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ބާޣީ ނައިބު 

ސުންނާއި ބާޣީ ނޫން ަނިއބު ރައީސް ތަފާުތވާ ގޮތަކީ. ދެން ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ރައީ

ނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރި ގޮތް ގޯސް ވާހަކަ.   2460ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެބަ ިވދާޅުވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަީއ. ބައްަލވާ! އަހަ :ހުރެދޭނެ ނުރަނގަޅު ކަންަތއްތަކެްއ.  ުރގެ ުމއްދަތެއް އަުޅގަ

ބިލިައން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ވަންނަ  7އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެ ދަރުވާލި ކަމަށް ބުނާއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ނޑުމެން ެވރިކަ :1ގޮތަށް އޮްތއޮތުން ބަދަލުކޮށް، އޭެގ ބަދަލުގަިއ  މުގަިއ އެ ކަންތައްަތއް ބިިލއަން ވަންނަ ގޮްތ އަުޅގަ

ބިިލއަްނ މިހާރު ދައުލަތަށް ވަންނަމުން މި ދަނީ މާލިއްޔަތަށް.  16ބައްޓަން ކުެރވިގެންދިަޔއީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި 

 2465އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލު، އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ބަދަލުގެނައުމުގެ ވިސްނުމާިއ ފިކުރު ހުރި ޕާޓީ އަކީ 

.ޑީ.ޕީ. ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ެޓކްސްގެ ިނޒާމެއް ތަޢާރަފުކުިރ ޤައުމެއް ައޅުަގނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް

ނޑުމެްނގެ  ޤައުމަކީ. ޓެކްްސގެ ނިޒާުމ ތަޢާރަފުކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެަވަޑއިގެން އަުޅގަ

ޔިތުންނަށް އޮޅުނފިލުވައިދެްއވި، ފިހާރަތަކަށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އޭުރގަ. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވަަޑިއގެން ރައް

ވަަޑއިގަންަނވާ. ލީފްލެޓް ބައްސަވާ. މިފަދަ ބުރަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްކުެރްއވި. އަދި ހަމަެއއާެއކު އާސަންދަ ފަދަ މުޅި 

 2470ލާފު ބޮޑެތި ޔުނިވާސަލް ބޮުޑ ހެލްތު އެީހތެރިކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިދިނީ. މިކަހަލަ އާދަޔާ ޚި

ނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ކަންތައްތަްއ ކުރު ުމއްދަތެްއެގ ތެރޭގަިއ ލާރި ނެތްއިެރއްަގިއ ލާރި އުފައްަދއިގެްނ އަުޅގަ

ކޮށްދިނީ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީއެމުން މިއަދު ދައްކާނެ ވާހަަކ އެއް ނެތް. އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ހީވޭ މި 

އަހަރު  9:ންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެސް ދެްއވާފައިުނވާ ަބއެކޭ. އިނގޭތޯ. ޤައުމުަގއި ވެރިކަ

ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް، ހުރިހާ ކަމެއް ހިތުހުރި ގޮަތކަށް މުިޅ ޤައުމު ެއއްކޮްށ ޤައުެމއްެގ އުމުރެއްހާ ދިުގ މުއްދަތެްއ 

ނޑުައޅާ ވާހަަކ ދެއްިވއޭ ދިވެހި ަރއްޔިތުން. ދެއްީވކީ ވެސް ހަޤީޤަތުގަ   2475. ވޯޓުީދގެނެއް ނޫން. ވޯުޓފޮށީގައި ބަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އަޑުއަހަން. އެހެންވީމާ، ޚުދުމުޚްތާރު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ވެރިކަންކޮށްަފއި ދެން އައިސް 
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ނެ އެފަދަ ވިސްނުމެއް އާ ވާހަކަ ެއއް މިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ަކމެއް ނެތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ނުހުންނާ

ފިކުރެއް، ޚިޔާލާތެްއ. އެހެންވެގެން ެއގޮުތގައި ޕީ.ޕީއެާމ އެކުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ ދެމިތިއްބަވަނީ. މި ޤައުމު 

ނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ރާއްޖެ  ނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީައކީ އަުޅގަ

 2480އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އިޝާރާތްކުެރްއވި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ތިއްަބވާ ބަދަލުކުރާނަން. 

ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި ެއީއ ވެސް ކުރީގެ މި ދެންނެވި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނ 

ހާލަތު. މިާހރު އެ ބުނާހެން ރެފިއުޖީްނގެ  ވެރިކަންކުެރްއވިއިުރގަިއ މި ަޤއުމަށް ހަދާފައި އޮްތ ގޮތް. ެގންގޮސްފައި އޮތް

ގޮތުަގއި މުނިސިޕަލްޓީަގއި ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގަިއވާ ބޭފުޅުން އެ ވަނީ ގެއްލިފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. މިކަން 

ނުޑ މި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ލަނީ. ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ިދވެހިރައްޔިތުން ވޯުޓ   2485އަޅުަގނޑުމެން  މި ަޤއުމު ަބދަލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ެއއްބުރުން އަުޅގަ

ދެއްަވއިގެން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތުތަކަށް ވޯޓު ދެްއވަިއގެން. ވަކި މީހަކަށް ެކންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ނޫން. 

ވޯޓުދެްއވީމާ، ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. އެފަދަ ސިާޔސަތުތައް ހުށަހަޅާ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުަތކަށް 

ނޑުމެން ެއއްވެްސ ޝައްެކއްނެތް އަޅުަގނޑުެމން މި ކުރާ މަސަްއކަތްތަާކިއ  ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ާވތީ. އަުޅގަ

ބާރުުކރާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ހޮވާީނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުަތކާ ހުރެ، ދިވެހި ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތު

 2490 ވެސް ހަމަ އެއްބުރުން. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްދާއި ނޮޅިވަރަމު

ނޑު ވާހަކަަދއްކާީނ. އަޅުަގނުޑގެ ވަ  ގުތުކޮުޅ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ  އަޅުަގނޑު ހޭދަކުރާނީ ކެމްޕޭނު ޖަގަހައެްއަގއި ދައްަކއިދޭ ތަޤުރީރެއްގެ ގޮުތގަ ެއއް ޫނން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުމާ އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން  ނުޑމެން އާ ޤާނޫނުއަސާީސ އަުޅގަ  2495ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ތެރޭަގިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހުނު ބައެއްކަހަލަ ޤާނޫނުތަ އް ހުރި. މި ދެްނނެވި ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ

އެބަ ހުރި އޭރުގެ ސިޔާސީ ަމސްރަޙު އޮތް ގޮތުގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުން ދޫެވފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް. 

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ިއންސާނުން ކަމަށް ވީީތވެ، ޤާނޫނުހެދުމުގެ ތެރޭަގިއ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުން ދޫވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހިގެން މި އުޅޭ ކަމަކަކީ މި 

 2500ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގައި ވިސްަނއިލާފައި ހުރިހައި މައްސަލަތަކެއް ިމއަދު 

ންނަށް ފެންމަތިވަމުން މި އަންނަނީ. އެ މައްސަލަތައް އިށީނދެތިބެގެން، ބަހުސްކޮށްގެން، މަޝްވަާރކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަިއސް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނިންމަންވީ މަރުޙަލާ މިއަދު އަޅުގަ

ބޭނުންާވ އިންތިޚާބުތަކާ އަދި ޯލކަލް ކައުންސިލުތަާކއި ލާމަރުކަީޒ  އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ާވސިލުވުމަށް ޓަަކއި
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އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ، މި ކަންކަމާ ބެހޭ އެކަީށގެންވާ އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެންެގ އުފެއްދުންތެރި ވަގުތުތަކު   2505ގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ބޭނުން ހުށަހެޅިއްޖެ. މި އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެެދވޭ ނަތީޖާ އެއް ނައިްސގެން މި އުޅޭ  ވެސް ކުރެިވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ޕޮލިޓިސައިޒްކޮްށގެން މި  ސަބަބަކީ މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ކަންތައްރަްއ ކު ނުޑމެން މި އުޅެނީ. މިއަދު ހުށަެހޅިފައި މި ވާ މައްސަަލިއގައި ވެސް އަުޅގަ ރަން އަުޅގަ

ނަގާ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ވަރަްށ ގިނަ ސިޔާސީ އެހެން ކަހަލަ ވާހަކަ އެބަ ނަގާ. ގެސްޓު ަހއުސް އަޅާ ވާަހކަ ވެސް އެބަ 

 2510ރާޅު ޓިނު ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ނަގާ. އެހެންވީމާ، ނަގާ. ރަށް ކުނިކަހާ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ނަގާ. މިސްކިތު ފު

ފަޅުތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް އެަބ ނަގާ. އެއަރޕޯޓް އަޅާ ވާަހކަ ވެސް އެބަ ނަގާ. މިއެްއ ނޫން މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ 

މަޖިލީހުގެ ތަޅުްނ  ވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބޭނުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުންގެ :91:މައްސަލަ އަީކ. އެހެންވީާމ، 

ކެމްޕޭނު ބޭނުމެއްގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަދި އެހެްނ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ފުޅާ ފުރުޞަތެްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ ހުޅުވިފަ. އެހެން  2515ނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ހައިސިއްޔަތުން ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ަމސައްކަތަީކ މިއެއް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. މުޅި ރައްޔިތުންގެ ރައީސްެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެންޓަރޓެއިންކުަރްއވަިއގެން އި ންނަވާ ތަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުންގެ ފްލޯ އަކީ ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ަޖގަހައަކަށް ަހއްަދވަިއގެން، އެ ފުރުޞަތު ދެްއވަިއގެންނުވާނެ. ހުށަހެޅިފަިއާވ 

ނޑުމެން އިދާރީ ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަ ލަ އެއް. އެހެްނވީމާ،  މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

 2520މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ ކުރިން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެއް އޭތި ބަލައިގަތުމާ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިއާ ުގުޅންހުރި ކަމެއް ނޫން ނަރުދަމާ  ގުިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ އިދާރީ ބަދަލުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފެނަކީ. މިކަަމކާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން ދެން ހުރި ބަނދަރުތަކުގެ މައްސަލަތަަކކީ. އެއީ ިސޔާސީ ޕޯިޑއަމްތަާކއި  އާއި

ނޑުމެްނ  ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ޖަގަހައެްއަގއި ދައްަކވަންވީ ާވހަކަ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަުޅގަ

ށަހެޅިފައިވާ ބިާލ ގުޭޅ ގޮތުްނ އެ ހުންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރަންޖެހޭނީ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ އަީކ   2525ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ. ދައްކާއިުރގައި އަުޅގަ

ޅުންޮކންނޭ މި ބިލުތައް މިހިރީ. މި ކުދި ކުދި ކޮސްމެޓިކް ބަދަލުތައް ގެނެްސގެން ހައްލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މާ އޮޅުންބޮ

ނޑު  ޤާނޫނުތައް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭަގިއ ހުރި ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފެއިްލެވގެްނ  ނޑުމެން އިށީންނަމާ ހިނގާށޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަުޅގަ ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެީނ ދިޔަނުދިނު މަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަން. މިއަދު އަުޅގަ

 2530ޚަރަދު  ބޮޑު ނިޒާމެކޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ. އެކަުމގެ ސަބަބުން އިދާރީ ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް އެބަ ހުއްޓޭ. މައްަސަލ 
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މައްސަލަ ހުރީ ެއ ނިޒާމުގައި ތިބި މީހުންގެ.  އަކީ ނިޒާމުގެ މަްއސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ. މީހުންގެ  ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ނިޒާމު އަޅުގަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ މީހުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނުހޮވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީހުންެގ މައްސަލަ ހުރިއްޔާ އެ މީހުން ދެން އަންނަ އިންތިޚާބެއްަގއި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް  މައްސަލަ ހުރެއްޖެއްޔާ ެއީއ މުޅި ނިޒާމު އަުޅގނޑުެމން އުވާލަްނވީ ސަބަބެއް ަކމަކަށް އަުޅގަ

 2535ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ިނޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ރީނދޫ 

ނޑުމެންެގ  ކުލައިންނާއި ިފޔާތޮށި ކުލަިއންނާއި ނޫކުލަ އިން ވިސްުނމުގެ ބަދަލުަގއި ފެއްާސއި ަރތާއި ހުދުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ  ވިސްނުން ގެންުގޅެން. އޭުރން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ނގޭނީ މުޅި ދިވެހި ދައުލަތް ފަގީރުވެ، ބަނގުރޫުޓވެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ޒިންމާތައް. އޭރުން އަުޅގަ

މުޅި ދިވެހި ދައުލަތް ދަރަނިވެރިެވ، އެކަުމގެ ސަބަބުން މުޅި ދައުލަތް އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އުފުލަންޖެހުނީމާ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ މުޅި ދަ  2540އުލަތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަންނާނެ ނިކަމެތިކަން. އޭރުން އަުޅގަ

އުފުލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އުފުލުމުގެ ސަބަބުން މުިޅ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދިާމާވނެ، ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު 

ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާެނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން. އެހެންީވމާ، މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްެގ މައްޗަށް މިއަދު ޤާނޫނު 

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް ނޑުމެން ދައްކަން މި އުޅެނީ ވޭތުވެދިޔަ ހަދާއިރު އަޅުގަ އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ  :ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 :އަަހރަށް އެ މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުކުރެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް  5އަހަރުގެ ތެރޭަގއި،  :ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގެ 

 2545ކުެރވުުނ ކަންތައްތަާކއި ނުކުެރވުުނ  އަހަރު ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ އެ މަނިކުފާނަށް :އަހަރު ލިބިވަަޑިއގަތީ. އެ 

އަހަރުގެ ވެރިކަމުަގއި ުނކުރެވުުނ  9:ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އެްއ ޫނން. އަދި އަލްއުސްާތޛު މައުޫމނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ 

ކަންތަކާއި ުނކުރެވުނު ކަންަތކުގެ ވާހަކަ ެއއް ވެސް ޫނން. މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ދާންވީ މިސްރާބު 

ނޑުމެންގެ ފަހަތަށް ިދަޔ އަޅު ނަޑއަޅަން ިމ ތިބީ. ެއ މިސްރާބަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާސިުލެވވޭނީ ައޅުގަ ަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެން.   މަންޒަރުތައް އަުޅގަ

 2550 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުގެ ޕާޓީ އަށް  މިނެޓުއިރު ޢިއްޒަތްތެރި 9:ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް 

ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ ވަގުތު މިާހރު މިއަދު މި ޖަލްސާގެ ަވގުތު ހަމަވެފަިއވާތީއާ އެކު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅު ނިންމަވާލަން ގަސްުތުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން. 

 2555ލްސާގަިއ ައޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް އެހެންނޫންނަމަ މާދަމާގެ ޖަ

 މިނެޓުއިރުގެ ަވގުތު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އެބަ އޮތް.  9:ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 
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 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްނޮ

ެޗއް ދަންނަވައިލާަފއި މިއަުދ ނިންމައިލާފައި ދެން އަނެްއ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އަޅުަގނޑު ކްލޯޒިން އަށް ެއއް

 2560އަޅުަގނޑުމެން މިާތގައި ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ަޖގަހަައކަށް ނަހަދައި، ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް ފޯކަސްކޮށްގެްނ ވާހަކަަދއްކަާމ 

ނޑު ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ އެޖެންޑާ ައުޅގަ މެންނަށް ފުރިހަމަކުރެޭވނީ. އެއީ މި ޤައުމަށް ޓަަކއި ހިންގަވާށޭ. އޭރުންނޭ އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާދަމާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނެ ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. 

 

 2565 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގތު މި ދެންނެވީ. ވަގުތު ޖެހުމާ އެކު މިއަދުގެ ޖަލްާސ މިއަދުގެ ަވގުުތގެ ޖެހުމާ އެކު، ޖަލްސާ ނިންމައިލާ ވަ

 ގައި.9:99ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެދުނު  :91:ޫޖން  6:ނިންމައިލާނީ. ދެން މަޖީލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 2570 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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