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34/1023ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   
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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ޒިރީ ހާ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 24ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/20/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ކުރިން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑު މަ

ނޑި އަށް ވަަޑިއެގންނެވުމަށް ދަންނަވަން.  މަތީން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ވާ ގޮުތގެމަޖިލީހު ގަވާއިުދގައި ރަޝީދު ގޮ

ނޑި ައށް  ަވޑަިއަގތުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ށީނދެވަަޑިއގެން އިއިބްރާހީމް ރަޝީދު ގޮ

 20ތްތެރިވަްނ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ށް ހިތްތެވުމަށް އަޅުަގނޑު ނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮގަވާއިދަްށ ހު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑު ނަސޭހަދިވެްސ ެއއްރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަގަާވިއދަށް ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތްތެރިވަން. ފަހަރު ައޅުގަ

ނުޑ  ވާ ގޮތުގެުދގައި އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއި މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވަން. އަުޅގަ

ާވ ނަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މި އިއްވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ

ުމ ްއ ކުރެްއވުމަށް އަމީންޢާއްޖެހޭ ކަންތަލީހުން ނެރުއްވުމަށް ކުރައްވަންމަތީން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖި ގޮތުގެ

ނޑުމެން ޖަލްާސ  ަގއިއަރިހު  25ދަންނަވަން. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށްފަހު އަުޅގަ

 .عليكن مالسالوކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަްށ( 22:35އިން  22:03)ޖަލްސާ މެދުކަ
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 30 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތ ފަށައިގެން ކުިރއަށްގެންާދިއރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު .` މި  އަުޅގަ

 . ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން. ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުން. ަހމައަށް އާދެވިފަ އ4ާޑާ ައއިޓަމު ވަނީ އެޖެން

 35ެއްއެގ ބައްދަލުވުން މަޖިލީހުގަިއ ކޮމިޓީ 5ދެމެދު  އާ 2:11އިން މެންދުރު ފަހު  11:11އިްއޔެ ހެނދުނު  -4.1

 ބޭއްވިަފއިވޭ. 

ބެހޭ  ވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާއި މިނިގަ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2

ގައި ަޤއުމީ ތަރައްީޤ 11:15ގައި.  2ަގއި އިޖުތިމާޢީ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15ަގިއ.  1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ކާުރގެ ަގއި ސަރ3:11ުގައި.  2ަގއި މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:11ަގއި.  3ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 40 ަގއި. 1ލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަމަ

 

 . ސުވާލު 5
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 45 ްއކަތެއް ނެތް.ގެ ދަށުން މަސަސުވާލު. މި އައިޓަމު -5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 50 ކަމެއް ނެތް. ގެ ދަށުން މިއަދަކުޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމު ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަމަ -6ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 55 ރާރު. ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަޢާރަފުމަޖިލީހަށް ތަ -7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއްޙީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ  -7.1

ތެރިންެގ ޚިދުމަުތެގ ފަންނީ މަސައްކަތް ޙީޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރިންގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވުން. ޞިއް

 ބިލު.

 

 60 ވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެ 8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން މަސައްކަެތްއ ށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. މި އަިއޓަމުކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްގެ ކު ރަފުކުރިން ތަޢާ -8ންޑާ އަިއޓަމު އެޖެ

 ނެތް.

 65 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކަމެއް ނެތް. ގެ ދަށުންއައިޓަމުސް. މި ޢީ ބަހުއިބްތިދާ -9ޓަމު ައއި އެޖެންޑާ

 70 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  -11.1ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.  -11 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 75ގެނައުުމެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ 2111/11 ންބަރުޤާނޫނު ނަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  މި ގެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެޖެންޑާ ބަހުބިލުގެ 

ސަތަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް އެދި ގެންގޮސްެދއްވުމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާ

ައޅުަގނޑުެމން މި ދަންފަޅީގައި މަަސްއކަތަިއގެން ކުިރއަށް ދާއިރު `. ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 



4 

 

 80ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލަށް  2111/11 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް.   ވާހަކަދެްއކުމަށް އަުޅގަ

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

އާދެ! ިމއަދު ލޯކަލް ކައުންސިލުަތުކގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް  ޝުކުިރއްޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.`.

 85ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކަްށ ވާހަކަދަްއކާއިުރ، އަުޅަގނޑުމެން ިއއްޔެ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދިޔައީ ޯލކަލް 

ީކގައި ުހށަހަޅުއްވާަފއި މި ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކައުންސިލުތަުކގެ ވާހަކަ ހަމަ. މި ދެ ބިލު އެކިއެ

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ރޮޒައިނާ އާދަމް މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަިއގެ މަްއޗަށް ވާހަކަަދއްކަން މިއަުދ 

އެންމެ ބިޔަ ިސޔާސީ ޕާީޓެގ ، ފަށައިގަތުމުެގ ކުރިން މިއަަދީކ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދުނު ެއންމެ ވަރުގަދަ، އެންމެ ޮބޑު

ނޑިޭޑޓަށާއި ެއ ޕާޓީގެ ެޗއަރޕާަސނަށާ އަދި ެޗއަރޕާސަންކަން  އަހަރީ ދުވަސް ކަމަށް ވާީތ، އެ ޕާީޓގެ ރިޔާީސ ކެ

 90ކުރަްއވާފައި ތިއްެބވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށާ އަދި ޕާޓީގެ ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތާގައި ތިއްބެވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި 

ދުވަހުގެ މަރުޙަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ! މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ލޯކަލް  ރައްޔިތުންނަށް

ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާެބްއގެ ވާހަަކ، ލޯކަލް ަކއުންިސލުތަކެއްގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަުތގަިއ ފެށިގެން އައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ މިހާހިސާބަށް އާދެވުނުއިުރ ތެރެއިން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިސާޔސަތުގެ ތެެރއިން. އެ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ރައްޔިތުންެގ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުންގެ ވާހަަކ އަުޅގަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

 95ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ދައްކާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މާލިމީއެއްގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލު މި ކުރަނީ 

ނޑުމެްނ  ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށް، އެ މަނިކުފާނުގެ ިޙކުމަތު ޢަމަލީ އަޅުގަ

ނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ  ބަލައިގަނެ، އެ މަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުެދންނެވުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ިމ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުަގއި ދިޔައީ ހދ. އަށް. ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިޔައިން. ދެކެން.  އާދެ! އަުޅގަ

ނޮޅިވަރަމަށް ދިަޔއިން. ނޮިޅަވރަންފަރަށް ދިޔައިމަ ެއ ރަށު އަންހެނުން ބުނަމުންގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު އޮތްއިުރ 

 100ސާފުކުުރމުގެ މަސަްއކަތްކުރަމުން ިދޔައިރު ރަނގަޅު އަދަދެްއގެ  ތިމަންނަމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ، ރަށް

ފައިސާކޮޅު ލިބެމުން ައއޭ. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވެްއޓުމާ އެކު އަންހެްނވެރިންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ފައިސާކޮޅު ޑަބަްލ 

އީ ަމއްސަލަ ެއއް. އެ ަފއިސާޮކުޅ ކުޑަެވގެން ގޮސް އަދި ކުަޑވެެގން ދިޔަ އަދަދު ވެސް މިހާރު ނުލިބެއޭ. އެހެންވީމާ، މި

އެބަ ޖެހޭ އަންހެންވެރިން ކަމުގައި ިވޔަސް، އަންހެންެވރިންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ 

ބަލައިގަންނަމުން އަންނަ ގޮްތ މިއަދު ޙަޤީޤަތުަގއި ބަދަލުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ެއ މީހުންނަކީ މާލެ އިން ދާ ޓީމުތަކަށް 

 105އި ކާންދޭން ތިބޭ ަބއެއް ނޫން. ހަަމއެކަނި އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަންާވިއރަށް މަގުތަކަށް ދޮްނވެލިލައި، ކައްކާފަ 

ކުނިކަހައި ސާފުކުރަން ތިބި ބައެއް ވެސް ނޫން. އެ މީުހންނަކީ މި ރާއްޖެ ބިނާކުރި މީހުން. މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ 
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ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ދައްކައިދީފަިއާވ ބަޔަކީ ވެސް އަންހެނުން. ވަރުގަަދ، އެންމެ ބިނާކުރަނިިވ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މިއަުދ ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާުބގެ ާވހަކަ ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ 

ކާއި މި ަކއުންސިލުތަުކަގިއ އިްއޔެަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުންދިޔައީ ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިުލތަ

 110އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮްށ، މި ރާއްޖޭަގއި ބަސްބުނާނެ، ބަސްބުނުމުގެ މަގު އެ މީހުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭ ވާހަކަ. 

އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުން ުކރިއަށް ނެރެ، އަންހެނުންނަކީ ވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެްއ ހަމައެއްަގއި ިސޔާސީ ގޮތުން 

ނޑު މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގަިއ ދިޔައިން ނޮިޅވަރަމަށް ވެްސ. ވެސް ހިނ ގޭނެ ަބޔަކަށް ހެުދމަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޮޅިވަރަމަށް ދިޔައިރު އެ ރަށުގައި ޢާއިލާތައް ވަނީ މާލެ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފަ. އެއް ކޮޓަރީގައި ދިހަބާރަ މީހުން 

ނޑައެިޅ، ގޯތި ދީ ނިމުމަށްފަހު ވެސް އެ ގޯތީގައި  ތިބޭ ހާލަތަށް ގޮއްސަ ވަނީ. އެ ރަށުގައި ގޯތި ދިނުމަށް ކަ

 115ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަުށން އެ ަޙއްޤު ލިބޭ މީހުންނަށް އެ ތަނުން ނުލިބިގެން. އެ 

އަދާކުާރ ރަށް ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ރަށު އަންހެންވެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެފަ. އަންެހނުންނަކީ ޢާއިލާތަކުގެ ވަ

ބައެއް. އެ ުކޑަކުދިން ޮގވަިއެގން އެ ކުދީން ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެްއގެ މަތީަގއި ބިނާކުރުމަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް 

ނޑު މިއަދު އުފާވަީނ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި ޮތއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ހުރަސްއެޅިފަ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ގެ ވަރުގަަދ، ހިތްަވރުގަދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަިއގެން ރައްޔިތުްނގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 120މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިއަދު ވަނީ އަމުރެއް ނެރެފައި، އެ ެގވަޅުތަްއ، 

ނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުންލިބެނީ އެ ރަށުގެ އެ ގޯތިަތއް އެ މީހުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް.  އެހެްނވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަުމގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ނޮިޅވަރަމް 

ނޑު މި ވާހަަކ ކައުންސިލަށް، މިއަދުން މިއަަދށް އެ ގޯތި ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް. އާދެ! މި އަދު އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިާރ އަށް ކުރި ދަތުރުަގއި މަަނދޫ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަންހެނުންގެ  ދައްކާއިުރ ައޅުަގނޑު އެންމެ ފަހުން އަުޅގަ

 125ރޫހުގެ ރައީސާ ވިދާުޅވި، އެ ރަށު އަންހެނުން ކުރަމުން އައި ކުނިކެހުމުގެ މަސަްއކަތަށް ވެސް ރުފިޔާ ނުލިބޭ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ކޮންމެ ގޮތަކުްނ، ކޮންމެ ާހލަތެއްަގއި ވެިރކަމަށް މީހަކު މިއީ ޢިއްޒަތް ތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

އައިސް ހުރިކަމުަގއި ވިަޔސް ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ. 

އެ ދޭންޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދުތައް އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖައްސައިދޭން. އެހެންވީމާ،  ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެ ކުރާ ަމސައްކަތްތަކަށް 

މިއަދު އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން އަންހެނުން އެ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އެ ދޭންޖެހޭ ރަމްޒީ ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް ނުދީ 

 130ޖެހޭ ފައިސާކޮޅު ައވަހަށް ދިނުން. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި، ެއ އެއްޗެހި ައވަހަށް ދޫކޮށްލަން. ރައްޔިތުންނަށް ދޭން

ނޑުެމން އިްއޔެ ކައުންސިލުތަުކގެ  ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަނީ ވަރަށް ޮފނި އުއްމީދެްއގަ. އަުޅގަ އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ްސ ވާހަކަދަްއކަިއ، އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީތަކުން އަންނަ ބަޔަކު ަކުއންސިލުތަކުަގއި ހިމަނާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެ 

ތާއީދުކުރީ އަންހެނުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ޓަކައި. އަންހެުނން ބާރުވެރިކުރުމަށް ބަލާއިރު، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ 
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އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް މި ގެްނނަ ބަދަލު ޙަޤީޤަތުގަިއ ރަމްުޒކޮށްދެނީ މުޅި ޤައުުމގެ މަްޞލަޙަތާ، މުޅި ޤައުުމގަިއ މި 

 135ންތިޚާބުތައް ުގޅިގެން ެއކީއެަކއްަޗކަށް ދާނެ މަގަކަށް މި ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބުތައް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރުމަށް. އި

އެއްބުރުން ނިންމައިލެވޭނެ މަގަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި. އެ މަގު މި ބިލުން މި ތަނަވަސްކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ، 

ތުރަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ވެްސ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން މި ިބލަށް. މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ެގންގޮސް އި

ނޑުމެން، ހަމަަގއިމު ވެްސ  މި ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ހަމައެއާެއކު މި ބިލާ އެކު އަޅުގަ

ވޭނެ އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ ބޮޑު ތަޞައްވުަރކީ މި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހުރިހާ އިންތިޚާބު އެއްފަހަރާ ގޮސް ނިންމައިލެ

ނޑު ބަދަލުެވެގންދިއުން. އެީއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ލޯކަލް   140މަގަކަށް މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު، އޮިނގަ

ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުތަާކިއ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ތަުކގެ އިންތިޚާބުތަާކ، މިހެންޮގސް މި ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް 

މަށް ވަންޏާ ޚަރަދުގެ ގޮތުްނ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ުކޑަެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އެއްބުރުން ނިންމާލެވިއްޖެ ކަ 

ނޑުެގ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އުސޫެލއް، ހަމަެއްއ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ވާހަަކކޮޅު ކުުރކޮށްލަމުން ވެ ސް ދަންނަވާނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަކީ ވާހަކަކޮޅު މާ ދިގުކުާރކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

 145އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމެކޭ. މި ރާއްޖެ މިހާހިސާބަށް ގެނައުމުަގއި، މި ރާްއޖެ މިހާހިސާބަށް ގެނައުމުގަިއ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ހިތް ވަާރއެުކ އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދާންނައްތާލެވެން ނެތް ދައުރެކޭ. އަޅުގަ

ގަދައަަޅއި މަސައްކަްތކުރަން ނުކުމެއުޅޭ ކޮންމެ ފިރިހެން ފަހުލަވާނަކީ ވެސް އެ ފަހުލަވާލެްއގެ ފަހަތުގައި ވަުރގަދަ 

އަންހެނަކު ހުރި މީހެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މި މައިދާންތަކުަގއި ކުރިއަށް މި ދެވެނީ 

ނޑުމެން މިއަުދ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ.   އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަހަތުގައި ކާމިޔާބު އަންހެނަކު ހުރެގެްނކަން އަުޅގަ

 150އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނބިންނާއި މައިންނާއި ދައްތައިންާނއި ކޮްއކޮއިންނާ، މި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް 

ނޑުމެންނަށް މިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތްވަރުދޭ އަޅުަގނޑު މެންގެ މަސައްކަަތށް ވާގިވެިރވެދޭ ބަޔަކަށް ވާީތވެ، އަުޅގަ

ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑު ވާަހކަކޮޅު ނިންމަިއލާއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް މި ދާއިރާ އިން ނޫނީ 

ނޑަށް އެހީތެރިވެދެްއިވ  ނޑުމެްނ ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ރޮނގުތަކުން ކުރިއަށްދިއުުމގަިއ އަޅުގަ މި ރޮނގުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މައިންނަށާއި ދައްތައިންނަށާއި ފަހަރިންނަށާ،  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ އަނބިންނަށާއި ައޅުގަ

ނުޑ އެދެނީ މި ރާއްޖެ އަކީ   155ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ހަމަެއްއގައި ހިނގޭ ޤާނޫނީ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފަިއވާ ބަަޔކަށް  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެންނުންނާ ހަމަހަމަކޮށް، އެއް

ނޑު ެއދެނީ މި ރާއްޖެ އަށް އަދަށްވުރެ މާ ފަހި، މާ ފޮނި، މާ އުއްމީދީ މާދަމަ އެއް  ވެގެންދިޔުން. އަުޅގަ

 ވަބަރަާކތުހޫ. هللا ލިބިގެންދިޔުން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 160 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްމަދު މުޙައްދާއިރާގެ މެންބަރު އަ އިފަރު ނަ
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ލޯކަްލ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުެގ  2111/11`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނަުއމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މި ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 

އިްއޔެަގއި މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ  މައްސަލަ އަކީ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލާ ަވރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް. އާދެ! އިްއޔެގެ އެ ބިުލ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ބަލައިގަތުމާ އެީކގަިއ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ދި   165ގު ބަުހސްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އެ ބިަލށް އިޞްލާޙުގެެނވޭއިުރގައި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އެބަ 

ގޮތުން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. އެ އިޞްލާޙުތައް އެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

ނުޑމެން ކޮންމެ މަގުސަދެއްަގއި  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ އިޞްލާޙުަތކެއް މި ބިލުަގއި ބަޔާންކުެރވިފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މި ބަލަންޖެހެނީ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމެްއގެ ތެރޭގައި ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 170ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ހުށަހެޅިކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އެ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް، ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން، 

ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަމުން މި ދަނީ. ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވާ ކަހަލަ 

ންގެ ސިޔާސީ ޖަގަހަ ެއއް ކަމަށް ހަދައިގެން ސިޔާސީ ކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެޅިކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް މިއީ ތިމަންނާމެ

ގޮތުން ެއކި ފާޑުފާުޑގެ ވާަހކަދައްަކއި، ބިުލގެ މަފްހޫމުތައް ެގއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއުކމަކީ މި ބޭފުޅުން އާދައަކަްށ 

ޅިފައިާވއިުރގައި މި ބިލާ ބެހޭ ހައްދަވައިފި. އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްަތކެއް މެދުވެިރުކރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެ

 175ގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވި ވަރަްށ ގިނަ، ބަެއއް އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ މި ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް 

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މި ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް  އަނިޔާކުރަމުންދާ ވާހަކަ. ެއކަަމކު އަުޅގަ

ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުްނ هللا ދާޅުާވއިުރގައި މި މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އެ ބޭފުޅުން ވި

ދިޔާނާ ސަޢީދު ބަރަހަނާ ހާލުކޮޅުަގއި ޕިކަަޕކަށް ނުވަަތ ޭވނަކަށް ލަިއގެން ުގޅައަކަްށ ޖަހައިގެން ގެންދިޔަ މަންޒަުރ 

ނޑުމެން ޓީވީތަުކން ދެކެފައި މި ތި ބީ. އެހެންވީމާ، ކޮންބައެއްތޯ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދަނީ. ވެސް އަުޅގަ

 180އެއީ ވެސް ހަމަ މި ސަރުކާުރން ކުރަމުން އައި ކަެމއްތޯ؟ ކިތައް އަންހެނުންތޯ ހޮސްޕިަޓލްގައި ބޭސްފަުރވާކުރަމުންދިޔަ 

ޔާދީފައި ުހރީ. އެކަމަކު މިއަދު ދިޔާނާ ދުވަސްވަރު ސަުރކާރު ހިންެގިވ ފަރާތުން އެކިއެކި އަންހެނުންނަށް ގޯނާކޮށް، އަނި 

ސަޢީދު ވެސް ވިދާުޅވާނެ ކަްނނޭނގެ ތިމަންނާ އެފަދަ ހާލުކޮޅެްއގަިއ ޕިކަޕަކަްށ، ވޭނަކަްށ ގެންޮގސް ަވއްޓާލީ، ެއއީ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ހަމަ ލޯބިން ކުރެއްވި ކަމެކޭ. އެއީ ސިޔާސީ ޚިޔާލުތައް ަބދަލުވެގެންދާ ވަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ މީ ިސާޔސީ ގޮތުން ފާޑުާފޑުގެ ވާހަކަަދއްކަންާވ ކަންތައްަތކެްއ ނޫނޭ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ކަމާ 

 185ބެހޭ ގޮތުން، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަިއ އެކަން ނިންމާލެއްވީމަ މާ ރަނގަޅުވާނޭ. މި ބިލަކީ މީެގ 

އަޅާބަލާއިުރގައި ކޮންމެހެން ވެސް މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ވާތީ މި  ކުރީަގއި ިއއްޔެ ބަލަިއގަތް ބިލާ 

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ބިލަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ



8 

 

 

 ން:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވު

ނޑުމެްނ السالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.   190. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތުމަށްފަހުގައި މި ބިލަީކ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތުމަށް އެންމެ ފަހުން ނިންމި 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބިލެކޭ. ސަބަބަކީ އެއީ އެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް 

މަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ބިލެއް ކަމަށް ާވތީވެ މި ބިލު ކޮންމެހެންވެްސ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަ

 195އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އަުޅަގނޑު ވެސް މި ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އެްއވެސް ޝައްެކއްނެތް ގޮތުަގއި އިްއޔެ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތް ިބލާ އަދި މި ބިލުން ވެސް ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މަގުސަަދކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަންހެނުން 

ފަދައިން އާބާދީގެ ދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ވީހިނދު، އަދި  ބާރުވެރިކުުރވުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

މުޖުތަމަޢު އެކުލެވިގެްނވަނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ދިރިުއުޅމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

ބާރުވެިރވެގެން ައއުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ  ހިއްސާކުރުން ކަމަށްވީ ހިނދު، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި

 200ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ 

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘްކުރައްވާފައި ޮއވޭ މީސްތަކުންގެ ތެރެއި ްނ އަންހެނުން ކަމަށް އަޅުގަ

އެންމެ ހެޔޮ މީހަކީ މީސްތަކުންގެ ކުރެ އެ މީހުންގެ އަބިްނނަށް ހެޔޮ މީހާ އޭ. އެހެންީވމާ، ހެޔޮވުމަށް ޓަކައި ެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން އަނބިންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަންަތއް ކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މުޖުަތމަޢުގެ ކަންކަުމގަިއ އިްސވެ 

ގޮތުން ބައިވެިރވުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަުޅަގނޑުމެން އަންހެނުންގެ ދައުުރ  ހަރަކާތްތެރިވުމާ، ކަންކަުމގަިއ ޢަމަލީ

ނުޑ   205އިތުރުކުރުމަކީ އެީއ ެއއްެވސް މީހަކު ެއކަމާ ދެބަސްވާނެ ޙަޤީޤަތެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި  ހިތާމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެއީ ަބއެއް ބޭުފޅުން އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރައްވާ

މަސައްކަތްތަުކގެ ައގު ވެްއޓޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުްނނަށް އަދި މަގުސަދެއް ނެތި ނަމަވެސް ވިދާުޅވެވިަފއި އެބަ 

ހުރި. މިސާލަކަށް ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު ވަރަށް ގިަނއިްނ ރިހާކުރު ކެއްކުން ެއއީ މާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް ކަމަްށ 

ނުޑ ހިތަށް އުނދަގޫވީމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަނީ. ރިހާކުރު ހަދައި ގެން ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ ދެއްެކވީމަ އަުޅގަ

 210ކެއްކުަމކީ ވަރަށް މާތް މަުގސަދެއް. ސަބަބަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސަްއކަތަީކ 

ަނ ދާއިރާތަކުން ފައިދާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިަނ މަސްވެރިކަން ކަމަށް ވީހިނދު، އެ މަސްވެރިކަމުން ގި

މަސައްކަތްތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެއީ އުފެއްދުންތެރިކަން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ 

ނުޑމެން ބޭރަށް ނިޑއާ އެްއޗެހި އަުޅގަ ބޭރުކުރިން.  މަސްވެރިކަން އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގަިއ ހިކި މަހާއި ކަށިކު

އެކްސްޕޯުޓކުރިން. ފަހަކަށްއަިއސް ރޯމަހާ އަދި މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް، ދަުޅގައި ބަންދުުކރި މަހާ އެއްޗެހި ބޭރުކުރަން. 
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 215ހަމަ ރިހާކުރަކީ ވެސް މަހުގެ އުފެއްދުމެއް. އެހެންވީމާ، މަހުން ރިހާކުރު އުފެއްދުމަށް ކުާރ މަސައްކަތަކީ ިދވެހިރާއްޖެ 

ވަރަށް ޝަަރފުވެރި، ވަރަށް އަބުުރވެރި މަސައްކަތެއް. ެއކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ހިތްވަރު، އެކަމަްށ  އަށް ބަލާއިރު

އަޅުަގނޑުމެން ހިތްވަރުދޭންެޖހޭނެ. އަންހެނުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަންހެނުން އެކަުމގެ ހުނަރަށް މޮޅީ ވެސް. 

ޅު ވެސް ވާނެ. އެހެންވީާމ، ރިހާކުރު ހެދުމަކީ ވަރަށް ފިރިހެނުން ހަދާ ރިހާކުރަށް ވުރެ އަންހެނުން ހަދާ ރިހާކުރު މޮ

ޝަރަފުވެރި މަސައްކަެތއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކޮށް، ައންހެނުންގެ އެ ބުރަ މަސައްަކތަށް އަޅުަގނޑު ތަޢުރީފުކޮށް، 

 220ނުން އެ މަސަްއކަތުަގއި ދެމިތިްއބެވުމަށް އަންހެން ކަނބަުލންނަށް އަޅުަގނޑު ހިތްވަުރދެން. އާދެ! އަންހެ

ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ިދވެިހ ތާރީޚުގަިއ ެއކި ޒަމާންތަކުަގއި ެއކި މަަސއްކަތްތަްއ ކުެރިވފައި ހުރިކަން އެަބ އެނގޭ. 

އާދެ! އަންހެން ބޭބޭފުޅުން ރާްއޖޭގެ ރަސްކަން އެތައް ފަހަރެްއގައި ކޮށްފައި އެބަ ހުރި. ހަމަ ވަރަށް ޤާބިލުކަމާ ެއކުަގިއ 

އި އެބަ ހުރި. ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަްއާވފައި އެބަ ހުރި. އަދި ތާީރޚުން ތަންކޮޅެއް ައޑުއަހަން މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ 

ބޭނުންނުވާ ކަންތައްތަކެއް ފެުނނު ކަމަށް ވިޔަސް މިއިން ައންގައިދޭ ކަމަކީ ސިާޔސީ ދާިއރާގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ 

ނޑަްށ ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ހަމަ މުހިއްމު ދައުެރއް އަދާކުރެވިދާެނ   225ޤާބިލު ބަެއއްކަން. އާދެ! ަފހުގެ ތާރީޚުަގއި އަުޅގަ

ފެނުނީ ސުމުވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނު އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ޓަކައި ކުރެްއިވ ޢަމަލީ މަސައްކަތްޕުޅު. އެ 

ެއއް ސަބަބަކަށް  މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ނިުމމުގެ ސިއްކަޖެހިގެން އައީ ެވސް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ިވސްނުމުގައި

އެކަން އެބަ ވޭ. އަންހެނުން މާ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ނެރުނީމާ އެކަމަށް މުޖުތަމަޢުގެ އޭރު ހޭލުންތެރިކަން ހުރި ގޮތުން 

ނޑުމެން ތާރީޚުތައް  އެކަމަށް މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނީ ކަމަށް ވެދާނެ. އެއީ އެއް ސަބަބު ކަމަށް އަޅުގަ

 230ރަީއސުން ެވސް އިބްާރހީމް ނާޞިރު ވެސް، އަިދ  2! ދެން ފަހުން ވަޑަިއގެންެނވި ބަލަމުންދާއިރު އެބަ ފެނޭ. ާއދެ

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެްސ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އިްސކަންދެއްިވކަން އެބަ އެނގޭ. ެކބިނެޓުން ޖާގަދެއްަވއި، އަދި 

ްއ ކުރަމުން ެގންދެވި. ޭއގެ ފަހުން ދެްނ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީތައް އުަފއްދަިއގެން ހަރަކާތްތަކެ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ހިތާމަހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ވުޒާރާ ުއާވލި މަންޒަރު. އެއީ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެމުން ައއި މަސައްކަްތ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަީކ 

 235ޅުަގނޑު ހިތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލުން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ އަ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގަިއ، އެީއ ޢަމަލީ މައިދާނުގައި، އިޤްިތޞާދީ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް  މަގުސަދަކީ އަުޅގަ

ންހެނުންނަށް ބާރުވެރިކަން ލިބޭނެ މަގުތަްއ ފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ެއ އަދި ސިޔާސީ ާދއިރާަގއި ކަަމށް ވިޔަސް އަ

ނުޑ  ނޑު ވެްސ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީ މި ބިލަކީ އަޅުގަ މަގުސަދު މި ބިލުން ހާސިލުވާ ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަަލއި ގަތް ބިލުގައި ހުރި ކަންަތއްތަްއ ކުރިންވެސް ދަންނަވާިލ ފަދަިއން މި ކަމަށް ޓަކައި ިއއްެޔ އަުޅގަ

 240ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ހުށަހެުޅނު ބިލެއް. އާދެ! ެއއްެވސް 

ޝައްެކއްނެތް ގޮުތގައި އަްނހެނުންގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާ، އަންހެނުންގެ މުރާލިކަމަކީ ކައުންސިލުތައް އުފެދުމުގެ 
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ނޑުމެން ާރއްޖޭގެ އެިކއެކި މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެނިފައި ހުރި ކަންކަން. ބައެއް ރަށްރަުށގައި އެބަ ހުރި ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

އަމިއްލަ އަށް އަންހެން ކަނބަލުން އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޮޓާތައް ހިންގައި، އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި އެަތއް 

ދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް ވެސް އެބަ ހުރި އަމިއްލަ ައށް ބިނާކުރައްަވއި ސަރުކާރާ ބައިވަރު ޚަރަދުތައް ކުަރްއވާފަ. އަ

 245ހަވާލުކުރަްއވާފަ. ެއގޮތުން އެ މީހުންގެ ޖަމާގައި އެތައް ބަިއވަރު ފައިސާތަެކއް ޑިޕޮޒިްޓކުަރއްަވއިގެން ގެންގުުޅްއވާފަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ފެނުނީ އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް ެއގޮަތށް އެްއކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ފައިސާތައް ސަރުކާުރގެ ޭބނުމަށް ޓަކައި އެއްފަހަރާ ފްރީޒްކުރަްއވަިއ، އެ ފަިއސާތައް ވީ ގޮތެއް ނޭނިގ 

ބޭނުންކުރެވިގެން ިދޔަ ތަން. އޭެގ ސަބަބުން އަންހެުނންގެ ހަރަކާތްތެރިކަމަށް ހުްއޓުމެއް ައއި. ދެން އަދި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ގިނަ ަކއުންިސލުތަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ކައުންސިލުތަ އް އުފެދުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

 250ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ފަސްޖެހިވަަޑއިގެންެނވި ތަން. ޭއގައި ެވސް ސަބަބުތަކެއް ހުރެދާނެ. ދާދި ފަހަކުން އުފެދިގެންދިޔަ 

ރުމަށް ޓަަކއި ހުޅުވާލުމުން ވެސް ކުރިމަތިނުލެއްވި ސަބަެބއް ކަމަްށ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެްނބަރުން އިންތިޚާބުކު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ަތރުހީބުލިބުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުން މާޔޫސްވާ ކަހަލަ 

ހިތުން އެ ކަންކަމަށް  ގޮތަކަށް ކައިރި މާީޒއެްއަގިއ ކަންތައްތައް ފެނިގެން ގޮްއސަވުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

ދިރުންދީ، އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލުން އިތުރު 

 255ހިތްވަރެއް އެބަ ލިބޭ. މި ކަުމގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ބާރުވެރިކަން އިތުުރވޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު 

ކޮމިޓީ އަށް ގެންޮގސް، އަންހެންނާ ގުޭޅ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ިޚޔާލާ މަޢުލޫމާތުން ބިލު މުއްސަނދިކުރުމަށް ބަލައިގަނެ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަ ފަހުގައި ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ އަޅުގަ

ދާނެ. އެހެންަކމުން މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ގެންނަންޖެހޭ އަދާކޮށްދެވިދާނެ ުކޑަުކޑަ ޚިުދމަތެއް ކަމަށް ވެ

ނުޑ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އަުޅގަ

 260ކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްކަުމގަިއ އެންމެހައި އަންހެން ކަނބަލުންނަކީ ފިރިހެނުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގައި ހަ

ނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ ތަރުބިއްޔަތުކުރީ ވެސް އަްނހެން ކަނބަލުން. މަންމައިން.  އަޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުަރނީ  އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ުހރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއގަިއ އަޅުގަ

ްނގެ އަނބިން، ދަރިން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައިދެނީ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން މި ކަމަށް ޓަކައި މަންމައިންނާއި ދައްތައިންާނިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނބިދަރިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 265ދަންނަވަމުން، ެއކަމަްށ ޓަކައި އެ ކަނބަލުންނަށް އަނބިންނާއި ދަރިންނަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު

ހެޮޔޮގތް މިންވަރުކުރެްއވުން އެދި هللا ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން، އެ ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތަށް މާތް

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   السالموދުޢާކުރަމުން އަޅުގަ

 .تهوبركا عليكن ورحوت هللا
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 270 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑު ހިތުން މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްުމ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ންނެވި ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުުރވަިއގެްނ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެްސ މިއާެއކީަގއި އެ ބޭފުޅުްނނަށް، މި ދެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކަިއ 

ހެޔޮ ކުރާ ކަމަކީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުން އެކަނިތޯ؟ އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރުމަށް ޓަކައި ދުޅަ

 275ވެއްެޓްއގަިއ، އަމާންއޮމާންކަމާ އެކީ، މިިނވަންކަމާ ެއކީ މިރާްއޖޭގައި އުޅެވޭނެ ގޮެތއް ވުން އެއީ އެއަްށވުރެ މާ މުހިއްމު 

ވަަނ  26ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިައދަކީ ޖޫން މަހުގެ 

ސްޕްރޭ ާއއި އޮށްގަާލއި އަިލފާންބޯޅައިގެ ތެެރއިން އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ައއި ުދވަސް. އެ ދުވަސް. ކަރުނަގޭހާިއ ޕެޕަރ

ނޑައްތުކޮްށ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއް މި ރާއްޖޭަގއި އުފެދުނު ުދވަހަކީ  ވަނަ އަހަރުެގ ިމ  2115ހުރި ހުރިހާ އުނދަގުލެއް ކަ

ނާސަބާަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ދުވަސް. އެހެްނވީމާ، ފުރަަތމަ ކަމަކަށް މި ދުވަހުގެ މި އުފާވެރި މު

 280ރައްޔިތުންނަށް، ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންނަށާއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅުަގނޑު މި ދުވަުހގެ ތަހުނިޔާ 

ނޑުމެން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވާނެ ކަމަށް، ބާރުވެރިކުުރވުމުގެ މަތިވެރި   އަރިސްކުރަން. އާދެ، މި ދުވަހު އަުޅގަ

ބޭނުމުގައި އިންތިޚާުބގައި ވާަދކުރުމަށް، ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ލޯކަލް ކައުންސިުލގައި އެ ކަނބަލުންގެ ދައުރު ެއކުލެޭވ 

ނޑު ހިތުން ރަނގަޅު ފާލެއް. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމަ ެއއާެއކީަގިއ  ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނު އިޞްލާުޙކުރެވޭކަމީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަމަށް އެދި  2115 ދެނެއް އަޅުަގނޑުމެން ދެކިެގންނުވާނެ ވަނަ އަަހރާ އަދި އޭގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 285މަގުމައްޗަށް ނިކުތީމާ ެއ ދިމާވި އުނދަގޫަތއް ިއތުރަށް ތަކުރާރުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ޤާނޫނުއަސާީސެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ އެެއއްނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އޭރުގައި އޮތް 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވި އުނދަގޫަތއް. އެހެންަނމަވެސް އެ ޤާނޫނުއަާސސީ އާެވ، އިޞްލާުޙވެ، އެހެން  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިކުތް ހިނދު ެވސް އެ ދުވަުހގެ އެ މާީޒ  ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ގޮތުން ޙައްޤުތައް ކަަށވަުރވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާްނޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ދެކިގެން މިތިބީ އަނެއްކާ ަތކުރާރުވާ ތަން. ެއއީ އަޅު  ވަަނ  2118ގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ މާޒީ ހަނދާންނައްތާލެވުނީ   290އަހަރުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުެވގެން ައއުމާއެީކަގއި އަުޅގަ

ދައަުކން ނޫން. ތިން އަހަރެއްާހ ކަމަށް. ދެން އެ މާޒީ ަތކުރާރުނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ކަން ހިނގީ އެ ބީ

ދުވަސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހިާމޔަތުަގއި ދިވެހިންނަށް އުފާާފަގތިކަމާ އެީކަގއި ދުވަސްަތކެްއ ހޭދަކުރެވުނު. ކަރުަނގޭހާ މި 

ދެންނެވި ޕެޕަރސްޕްރޭ އާއި މި ދެންނެވި ލާއިންސާނީ ައނިޔާތަކުގެ ިޝކާރަައކަށްވި ަރއްޔިތުން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

ދުވަސްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެާއއެީކަގއި ޭއގެ ފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު  ނުފެނި

ނޑާަލއި، އިންތިޚާބުވެފައި ޮއތް ސަރުކާރެްއގެ ވައްޓާަލއި، ދެން ވެރިކަމަށް އިްސވި ބަަޔާކ ހެދި އެ ބަޔެްއގެ ފަރާތުން   295ކަ
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އައި ުދވަހު ފެންނަމުންދިޔަ މި ދެންނެވި އަނިާޔވެރި ކަންތައްތައް ަތކުރާރުވަމުން ޖެހިގެން އައި ުދވަހު، ެއއާ ެޖހިގެން 

ނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވި ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާއެީކަގއި މިައދާ ހަމައަށް ވެސް، ވަކިްނ  އައުން ެއއީ އަުޅގަ

ފުލުން، މިިއން ކޮންމެ ކަމަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކަނބަލުން މުޒާހަރާއަކަށް ނިކުތުން، ކަމެއްަގއި ައޑުއު

ހުރަސްތައް އިންތިހާ އަށް ގިނަ. މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރައީސް އޮީފސް ދޮރުމަތީގައި ނޫނީ އެ 

 300ސަރަހައްދުަގއި ސުލްޙަވެިރކަމާ އެކު މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ އެތައް ހާސް އަންހެން ކަނބަލުންނާ ދިމާލަށް މިއަދު 

ތިބި ފަރާތްތަކުްނ ކުރިމަތިކުރުވި އުނދަގޫ. ެއއީ ެވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވެރިކަމުަގއި

ނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކުެރވިފައި ހުިރ ޙައްޤުތައް ނިގުަޅިއގަތުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންަކން  ދަށުން އަޅުގަ

ރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން އެއީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތްއ ހަނދާންނައްތާލައި ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެ، އިންތިޚާބެްއގައި ާވދަކު

ރައްކާތެރިކުރުން ކަމަށް ެއަކނިވަންޏާ ެއއީ މައްސަަލ ެއއް. އިންތިޚާބުގަިއ ވާަދކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުގަިއ 

 305އޭނަ ފައްާކވެ، އޭަނ އެކަން ކަށަވަުރވީތީ ެއއް ނޫން. އެ އިންތިޚާބުގައި ވާަދކުރުމުގެ ކުރިން އޭނަ އެކަމަށް ފަރިތަވެ، 

އަށް އެ ވެށި ކަށަވަުރވާންޖެހޭ. އޭނަ އަށް އެ އިންތިޚާބުަގއި އޭނަ ވާދަކުރަނީ އޭނަ ޮކންކަމެއް ކުރަންތޯ. އެކަން 

ނޑުމެން މަގުފަހިކޮށްދޭން. އެ ކަންކަމަށް  ކުރުމަށް ޓަކައި އޭގެ ކުީރަގިއ އޭނަ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ދެވޭއިުރ، އެ ކަންކަން ކަށަވަރުނުކޮށްެދވޭިއރު ޤާނޫނެއްގައި ލިެޔގެްނ މި ކަންތައް ކުރިޔަކަްސ މަގުފަހިނުކޮށް

ނޑުމެން އެ ކަނބަލުން ބާރުވެިރކުުރވެނީ ކަމަކަެށއް. ތެދުފުޅެްއ،  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ުނުކރެވޭ މީ އަދި އަުޅގަ

 310މެންބަރެއްގެ ަހއިިސއްަޔތުން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، އެމް.ީޑ.ޕީގެ 

ފެބްރުއަރީަގއި ަވއްޓާލުމާ އެުކއެީކގައި މުިޅ  7ބަޣާވާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ެވރިކަން 

ށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ައއި ބޮުޑ ލޮޅުމެއް. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އެކަމުަގއި ައޅުަގނޑުެމން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑުމެންނަށް ތިބެންޖެހުނީ. ޖެހިގެން  މާޔޫސްެވގެން. އެހެންނަމަވެްސ ކުޑަކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް އެ މާޔޫސްކަމުަގއި އަުޅގަ

އައި ުދވަހާ، ޖެހިގެން ައއި ދުވަހާއި ޭއގެ އަެނއް ދުވަހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ ދިވެހި ކަނބަލުން ކުރި 

 315ޅުތަުކގައި ތިބި އަންހެންެވރިން އެ ބޭފުޅުން މި ޤައުމުެގ މުސްތަޤުބަލާ މެދު ދެކެމުން މަސައްކަތް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކންކޮ

ނޑުމެންނަށް އަންަގއިދިނީ. އެ ބޭފުޅުްނ ގެއިްނ ނިކުމެ މަގުަމއްޗަްށ އައީ. މުޒާހަރާކުރަން ފެށީ.  އައި ގޮތް އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޮބުެވތި އަންހެން ކަނބަލުން ެއ  އެހެންވީމާ، އެާއއެުކއެީކގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށވަރުެވެގންދިޔައީ

ތިއްބެީވކީ މި ޤައުުމގެ މުްސތަޤުބަލް ތާއަބަދަށް ބަޣާވާެތްއގެ ތެޭރގަިއ ބާްއވާކަން ނޫްނކަން. ެއ ބޭފުޅުން ނިކުމެ 

ވެހިރާއްޖެ ބާރުވެރިކަމާ އެީކގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، މި ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުން މި ދި

 320އެހެންވީމާ، މި ޢަޒުމު އާކުާރއިރު މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވެސް ެއީއ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަތިވެރި ޢަޒުމުގަ. 

އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މިއީ ެވްސ ބޭނުން ކަމެއް. މި ބޭނުންކަމާ އެކީަގއި އަުޅަގނޑު 

މިއަދު ގޮވާލަން ބޭނުން، މި ޤާނޫނުން މި ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރައްވަްއޗޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ކަނބަލުންނަށް
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އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރުމަްށ މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮުތގައި ިހއްޕަަވއްޭޗ. ހިއްޕަވަްއޗޭ. ފަހަތު ފަޔަށް 

ނޑުމެން ދެކޭކަްށނުޖެހޭ، އަ ނޑުމެން ތިޭބަކށްނުޖެހޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބުރަވެަވޑަިއގެން ނުތިަބވަްއޗޭ. މިއަދު އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑޭެނ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި   325ސަސްޕެންޑުވެަފއި އޮންނާެނ ކަމަކަށެއް. މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ބާެރއް ނުކެ

ނުޑވާލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް   2115ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަ

ރު ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އަލަށް ވުޖޫދަށް އައި ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަިޓކު ޕާޓީ އެ ކަމަކަށް ޖާގަ އެްއ ވަނަ އަހަ

ނުދޭނެ. އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަަތުކން ވެސް، އެ ޕާޓީގެ މެންބަުރންނެއް ވެސް އަދި އެ ޕާޓީ އަށް ލޯބިކުރަްއވާ ރަްއޔިތުން 

މާ، މި ފުރުޞަތުގައި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވެސް އެ ކަމަކަށެއް ފުުރޞަތެއް ނުދޭނެ. އެހެންވީ

ނުޑ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ޮގވާލަން ބޭނުން، މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ދުވަްސ ކަމަށް   330އެންމެހައި ކަނބަލުންނަށް އަުޅގަ

ރައްާވ ކޮންމެ މަސަްއކަތެްއ ވުމާ ެއކީަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ އޮީތ އެ ބޭފުޅުންނާ އެުކގައޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިރޔާސީ ކެންިޑޑޭޓު ކު 

އެ ކުރަްއވަނީ އެ ކަނބަލުންގެ ވެސް މުސްތަޤުބަލަށޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާަސތެއް އެކުެލވިފައި ވަނީ ެއ 

ކަނބަލުންނަށް، އެ ކަނބަލުންގެ މުސްތަޤުބަލު ހޯދައިދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އުފާވާ ަޒމާނަކަށް، އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ 

ނޑުމެންގެ މުޅި ސަފުތައް މި ވަނީ ރުކުރުަވއިލެވިަފ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަުލިވ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލަ ކަށް ައޅުގަ

 335ދުވެލީަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެއް ބުރުން މި އިންތިޚާބު ާކމިޔާބުކޮށް، ބަޣާވާަތކުން ވެރިަކމުގައި ތިބި އެންމެ ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަރަިއގަނެ، ދި  ވެހި ކަނބަލުންނަށް އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދޭނަމޭ. ކިބައިން އަުޅގަ

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 340ވަނަ އަހަރީ ުދވަްސ  8.ޑީ.ޕީގެ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދަކީ މޯލްިޑިވައން ޑިމޮކްރަޓިުކ ޕާޓީ، އެމް

ކަމަށް ވާތީ މުނާސަބަތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރު ހިންނަވަރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓް 

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަާށ، އެ ޕާީޓގެ ޗެއަރާޕސަން އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

ނޑު މަރުޙަބާދަންނަވަން.  މަނިކަށް އަދި ޕާޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަ  345ނާވެެގންދާނީ މަލްޓި ޕާޓީ ނިޒާމެއް އަޅުގަ

ޤާއިމުެވގެން ޮއވެގެން. ހުރިާހ ޕާޓީއަކަށް ވެސް މިނިވަްނ، އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތުތަެކއް ފަހިވެފައި ޮއވެގެން. އަދި 

ރާ އަށް ނުކުމެ ބަސްބުނެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާބާީދގެ ދެ ބައިކޮށްފައި ެއއް ބަިއ ކަމަށްާވ އަންހެނުންނަށް ސިޔާސީ ާދއި 

ނޑުމެްނނަށް ފަހިވެފައި ވެސް އޮވެެގން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ހަރަކާތްތެރިވެވުުމގެ މިނިވަން ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ޚިޔާުލ ތަފާތުވުންތަކާއި ކަންބޮުޑވުންތައް. މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަާކިއ 
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 350ންބޮޑުވުންަތއް ެއްއގޮތްކުުރމުގައި ހުރި ދަތިތައް ެވސް މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވެސް ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މިއަދު 

ނޑު ދަންަނވާނީ އިހުތިޖާޖެއް ކަންނޭނގެ އެީއ، ެއއަްށ ކިޔާނީ. މި ޕްރޮޓެސްޓުަގއި  އަމިއްލަފުޅަށް ކުެރއްިވ، ައުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ހަމަ މާނަހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ އަދި 

ންނާނެ ކަމަށް ބައެްއގެ ވެހިކަލުަތކެއް ނަްއތައިލެވޭ ނައްތާލުމުގެ ތެޭރަގއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތަކެއް ހު

ނޑުމެްނ   355އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މި ދެންނެވި އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ ފަހުން އަޅުގަ

އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަްއ ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން 

ދެންނެވި ކަހަލަ އަގު ބޮޑު މުދާ ރައްޔިތުން ހޯދާފައި މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބުރަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ މި 

މަސައްކަތްކޮްށގެން. ދެން ހަަޔތ ޕާޗޭސް އުސޫލުން ކަންނޭނގެ މިއަދު ގިނަ ަސއިކަލު ކަހަލަ އެްއޗެހި މީހުން ގަނެފަިއ 

ވާ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރޭ. އެ އެްއޗެހި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޓޯޔާޑަށް މި އެއްޗެތި ގެންދިއުުމެގ ސަބަބުން ދިމާ

 360އަލުން އަނބުރާ ބަލައިދާއިރުަގއި ރަޖިސްޓްރީގެ އޮރިޖިނަލް ގެންދިއުން ކަހަލަ ބައެއް ކަްނތައްތަުކގައި ދަތިތަކެއް އެބަ 

ތެރި މެންބަރުެގ ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ެއ ކަންބޮުޑވުމަކީ މައުނަހުރި ކަންބޮޑުވުެމއް ކަަމށް އެ ޢިްއޒަތް

ކަންބޮޑުވުން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގއި މި ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްެރްސކޮށް، އަުޅގަ

އަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙު، މި ބިލަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ. އެީއ   365ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު މަފްހޫމެއް އަޅުގަ

ނަޑއެޅޭ ބަެއއް ކަހަލަ ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްަތއް މި ޖިނާޢީ ބައެއް ކަހަލަ ކުށްތަްއ، އެއީ އިސްލާމްދީނުަގއި ޙައް  ދު ކަ

ނަޑއަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް ޢާއްުމ  އޮންނަނީ ލޯކަލް ަކއުންސިުލ އިންތިޚާބުތަުކގައި ަބިއވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ކަ

ޚާބު އިންތިޚާބުތަކުަގއި އަދި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިެވ، އިންތިޚާބުތަކުަގއި ހަރަާކތްތެރިވެ ނުވަތަ އިންތި

ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް ފަހިވެފައި އެބަ އޮޭވ. އެެހންނަމަވެސް ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ެއ 

 370ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ޮގތަށް ހެދިފައި މި އޮތްއޮތުން އެއީ ެއއް ވިސްނުމަކުން ބަލާއިރު ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކު ރެވޭ. ސަބަބަކީ ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުންނަކީ ރައްޔިތުންނާ ވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ގާތުން، ރަްއޔިތުންެގ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ވަރަްށ ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް ކުަރްއަވން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް 

ންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާ އަކީ ިއންސާނާގެ ޠަބީޢަތުަގއި ހިމެނޭ ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރަ 

ކަމެކޭ ކުށްކުރުން އެއީ. ކޮންެމ މީހަކަށް ވެސް ކުށްކުރެވޭނެ. ކުށް ކުރެވުނީމާ އެ މީހާ އަށް ކުށުގެ ވެށިން ނުކުންނާނެ 

 375އޭނަ އެ ކުށުގެ ވެށީަގިއ ފުރުޞަތެއް އޮންނަންޖެހޭ. ކުށެއް ކުރެވުނީތީ ތާއަބަދު އޭަނ އެ ކަމާ ހިތާމަކޮށް، ތާއަބަދު 

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ޭއެގ ބަދަލުގައި އޭނަ ތަޢުބާވެ، އޭނަ އަށް އަލުން އަނބުާރ  އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ
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ނުޑ  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް، ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އެ މީހާ އަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެން އެކަން ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށްކުރެވިެގން ގޮސް ކުށެއްގެ ވެީށގައި ބަނދެވިފައިވާ މީހާ، ކުށުެގ  ޤަބޫލުކުރަނީ.

ތެރޭގައި ބަނދެވިަފިއވާ މީހާ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނާނެ އެއްެވސް ކަހަލަ އިންސެންިޓވެްއ 

ނޑުމެން އަބަދު  380ވެސް ބަލަންޖެހޭނީ މީހުން ކުށްވެރިކޮށްފައި، މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭ. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ޖަލަށް ލާފައި، މީހުން އަރުވައިލާފައި ބޭިތއްބީމާ ދައުލަުތން އުފުލަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑު. އަދި އެކަުމގެ 

ހެނުން ސަބަބުން މި ވާ ގޮތަކީ މި މީސްމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނިކަމެތިކަމެއް އެބަ އާދޭ. އަން

ނޑުމެން ދައްާކއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ  ބާރުވެރިކުުރވާ ވާހަކަ މިއަުދ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ވެސް ކޯޓުން ބޭުރގައި ވެްސ ބައެއް ކަހަލަ ަކިއވެނިތަުކެގ ނަމުގައި ކަންަތއްތައް އެބަ 

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ކުރޭ. އެކަމަކު ކޯޓުން ބޭރަުކ ކައި  385ވެންެޏއް ނުކުރެވޭ. ިއސްލާމީ ދަންނަބޭކަލުން އިޖްމާޢުވެފައި ކަ

އުސޫލެއް މިއީ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ކަިއވެނިނުކުރެވޭެނކަން. ެއހެންވީމާ، ކައިވެންޏޭ ކިޔާަފިއ ކޯޓުން ބޭރުގައި ފާޑެއްގެ 

ބޭ. އެ ކުދިންގެ ނަސަބު އޮޅިގެން އެބަ ދޭ. ކަމެއް ކޮށްފަިއ، ދެން ދަރިން ލިބުނީމާ އެ ދަރިންނަށް ބައްޕަ އެއް ނުލި

ނުޑމެން ހުއްދަކޮށްފައި ނުވަތަ ޙަރާމްކޮށްފައި މި ވަނީ ވެސް  އިސްލާމްދީނުގައި ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު  މިީއ ކަމެއް ހިމާަޔތްކޮށް، ަރއްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި. ޭއގެތެރެއިން އެންމެ ުމހިއްމު ެއއް ކަންަތއް  6މައިގަ

ނޑުމެން ކުރާ ަބއެްއ ކަހަލަ   390ދަރިފަސްކޮޅާއި ނަސަާބ ހިމާޔަތްކުރުން މިއީ. އެހެންވީާމ، ދީނުގެ ނަމުަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުން މި ދެންނެވި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުަތއް އެބަ ގެއްިލގެްނދޭ. އަދި އުފަންވާ އެްއވެސް 

ޙައްޤުަތއް ނިުގޅަިއަގނެގެން އެބަ ދޭ. ކުދިންނަށް މުދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެބަ  ކުށެއް ނެތް މަޢުޞޫމު ތުއްުތކުދިންގެ

މަޙުރޫމުވެގެންދޭ. އެ ކުދިންނަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިިބގެންވާ ަބއްޕަ ެއއް ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު އެ ކުދިންނަށް އެަބ 

ހޭ މަނާކުރަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަންހެނާ ގެއްިލގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިަކހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުެމން އެބަ ޖެ

 395ޙަޤީޤަތުގައި ބާރުވެިރކުުރވުމަީކ މީހަކު؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބާރުވެރިކުުރވުން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަންހެނާ

ވެއިނެދގެން މިއަދު ވަރަށް ގިނައިްނ ދިމާާވ މައްސަލަ އެއް މީ ަހއްދު ަކނޑަެއޅޭ ކުށްަތކުަގއި ވެސް ިޒނޭކޮށްގެން، ބަލި 

ނޑުެގ  އަންހެނަކު ވިހޭމާ އެ މީހާ އަށް އެބަ ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވޭ. ނުވަތަ އެ މީހާ އަށް އެބަ އަދަބުލިބޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުކުތާ އަކީ އަންހެނަކު ެއކަނިއިނދެ ބަލިެވއިނދެ ނުވިހާނޭ. މިއަދު ައޅުަގނޑުެމންގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތްަތއް 

ން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި އަންހެންމީހާ އަށް އަދަބު ލިބޭ ގޮތް އޮެވގެންނުވާނެ. އަންހެނާ އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަުކ ެވސް އެބަ އުޅޭ. އެހެްނވެސް އެކަްނ   400އަކީ ނަޖިހެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ޖެހޭ އަންހެންމީހާ އަށް ވެސް. މާދަމާ  ވެގެންުނވާނެ. މިއަދު އެ ަހމަހަމަ ފުރުޞަތު އެބަ ލިއްބައިދޭން އެބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ ަކިއވެންޏެއް ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ދެން އަނެއްކާ އަންހެންމީހާ އަށް ލިބޭ 

އިާނ ނިކަމެތިކަން ވަރަށް ޮބޑު. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ ވެްސ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒަ
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އާދަމް މިތަނަށް މައްސަލަ ެއއް ހުށަހަޅުްއވަިއ، ބިލެްއ ހުށަހަޅުއްަވއި، ޤާނޫނަކަްށ މިައދު ވަނީ އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ 

ނޑުމެންގެ ވެިރވެފަިއ އިންނަ އަންހެނާގެ ދަރިފުޅަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި   405 2111ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަޅުގަ

ނޑިެއްއގެ ައގު މިހާރު ހުރީ  ރުފިޔާ ދިންކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ ކުއްާޖގެ ޚަރަދުތައް ުނބެލެހެއްޓޭނެ. ބާޒާރުަގއި ނެޕީބޮ

ައގު ގާތްަގނަޑކަށް  ތިން ސަތޭކަެއއްހާ ރުފިޔާަގއި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަީތަގ. ކިރުދަޅެްއގެ  211

ސަންދަިއގެ ނަސީބު ލިބިަފއި އޮްތކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ޚަރަދުތައް މިގޮތަށް ހުރިއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ އާ

ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުަތކެއް ދޭ ކުދިން ބަލިވީމާ ެވސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަީކ އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވަކި ތަ  410ންކޮެޅްއެގ އެްއކޮށްލަިއގެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ހައްލެއްގެެނވިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ ނޑުމެން ބަލައިގެން މުޅި މަންޒަރަށް ައޅުގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަތަކަކީ ޑޮމިނޯ އިފެކްޓެއް އަންނާނެ 

ކުރެވޭނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވޭނޭ ފުރުޞަތުތަކެއްދީގެން. އެ މީހުންގެ  ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް. ެއަކން

ނޑު ެވސް މި ދައްކަީނ  އިހުސާސްތަކަކީ ކޮބަިއކަން ާޤނޫނުހަދާ މަޖިލީސްތަކުގައި އެަބ ޖެހޭ ބުނެވެން. މި ވާހަކަ ައޅުގަ

 415ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަމަްށ އަންހެން ކުއްޖެްއގެ ަބއްޕަެއއްގެ ަހއިިސއްޔަތުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން. އަންހެންކުދިން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ވެސް، ވަޒީާފގެ މައިދާނަށް ވެސް ނެރެން. އަދި އެ 

އަންހެންކުއްޖާ އަކީ މާދަމާ ދިމާވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކައިވެންޏަށް ައންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

ވެގެންދާ ކުއްޖަކަށް ވެގެންުނވާނެ. އަްނހެންކުއްޖާ އަށް ތަޢުލީމުގެ ުފރުޞަތުތައް ވެސް ިމއަދު ނިކަމެތިވެގެްނ، ބިކަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ ަފހިވެފައި އޮތީ. އުފާކުރަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މިއަުދ ައޅުަގނޑުެމންގެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަތީ 

 420ައންހެންކުދިންގެ އަދަދު ގިނަަކން. އަދި ހަމަ އެހެން ިޑގްރީ  ސާނަވީ މަރުޙަލާަގއި ިކޔަާވ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވުރެ

ފެންވަރުަގއި މާސްޓާޒް ފެންަވރުގައި އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަށް އަންހެންކުދިން ކިެޔވުމުގެ ޕްޮރޕޯޝަން އެބަ ހިފަހައްޓާކަން. 

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު ާދއިރުަގިއ މިއަދު ދިމާވެފަިއވާ  އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އަނެްއ އެހެންވީމާ، މި ދިމާ އަށް ައުޅގަ

އެކްސްޓްރީުމގައި ވެސް ކަްނތައްތަކެއް ހިނގަމުންދަނީ. އެ ކަމަށް އެޑްރެސްކޮްށ، ވާހަކަދަްއކާކަށް މީހުންނަކަށް 

ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ެހދުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ވަަރށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް އެަބ ހުރި. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި 

 425އަށް ބާރުވެރިކުރުމަްށ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ ކަމަކީ، މިއަދު ޙަޤީޤަތުަގއި ބަެއއް އަންހެނުނަށް އެ އަންހެނާ 

މީހުންނަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ބައެއް ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ބޭސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނުދީ ކޮޓަރިކޮޓަރި އަށް ލާފައި، 

އެބަ ތިބި. އެ ފުރުޞަތުތައް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުނަށް  އެޕާޓުމަންޓުތަކަށް ލާފައި ަތޅުލާފައި ައއިސް

ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. ބަލިވީމަ ބޭސްކުރަން އިސްލާމްދީނުގައި އަްނަގވާފައި އޮންާނނީ. ސަބަބުގައި ހިފައިގެްނ 

ނޑު އެންެމ އިރާދަކުރަްއަވއިފިއްާޔ ޝިފާދެއްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަهللا ބޭސްކުރީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޅުގަ

 430ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ އަންހެނުންނަކީ ނަޖިހެއް ކަމަށް ދެކިެގން، އަންހެނުންނަކީ ަވކި ސަފެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން 
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ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މަަސއްކަތްކުެރޭވ ބައެއް ކަހަލަ ވިސްނުންތަްއ  ނުބޭތިއްބޭނެ ބައެއް ކަުމގަިއ ދެކިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުވަންެވއްޖެ. އެ ވިސްނުންތައް މިއަދު ގެންގުޅޭީތވެ. އެ ިވސްނުންތަކާ  ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވެން ެވއްޖެ. އެ ވިސްުނންތައް ނައްތާލައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުަވއިގެން ނޫނީ 

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ކުިރއަށް ގެންދެޭވކަށް ނެ ނޑުމެންނަކަށް ައޅުގަ ނޑުމެްނގެ އާބާދީ ވަރަށް މިއަދު އަުޅގަ ތް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ދެ ލައްކަެއއްާހ  4ކުޑަ.   435ލަްއކަ މީހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ އާބާީދގައި މި ތިބީ. ތިބިއިރުގައި އޭގެތެެރއިން ާގތްގަ

ނޑުމެންގެ ޕްރޮަޑކްޓިވިީޓގެ ތެރޭަގއި ނު ލިބޭ މީހުންނަކީ އަންހެން ބޭކަނބަނުން. މި ދެ ލައްކަ މީހުންގެ އިންޕުޓު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަށްދާން މި ޖެހެނީ ދެ އަތް ލިބިފައިވާ މީހެއް އެއް އަތުްނ  ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދެ އަތުން މަސައްކަްތކޮށްފިއްޔާ  މަސައްކަތްކޮްށގެން ކުިރއަށްާދ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޭއގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަ

ަނވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންަތއްތަްއ ކުރެވޭެލއް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ަމސައްކަތް ގި

 440އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މި އިޞްލާޙުގައި ހިމެނެނީ ދެ ބައެއް. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ޖިނާޢީ ޙައްދު ޤާއިމުކުރެވިަފިއާވ 

މަތިލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އޭނަ އަްށ ކުށެއް ކުެރވިފަިއވާ މީހަކަށް ވެސް އިންތިޚާބުަގއި ފަސް އަހަރުވީމަ ކުރި

އަދަބުދެވުނީމާ، އިޞްލާޙުވީާމ އޭނަ ނެރެންޖެހޭނެ މުޖްތަމަޢަށް. އެ ހިސާބުން ޭއނަ އަށް ދެވަނަ އަދަބެއް 

ދެވިގެންުނވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނެފަިއ އޮންނާނެ، މުޠުލަޤަށް ބުނެފަިއ އޮންނާނެ ެއއް ވާހަކަ އެއް 

ެވސް ކުށަކަށް ދެ ައދަބެއް ނުދެވޭނޭ. އޭނަ އަށް އަދަބުދީފި. ޙައްދު ޤާއިމު ެވސް ކޮށްފި. އެ ހުރިހާ ކަމެއް މީ އެއް

 445ކޮށްފައި ތާއަބަދު މުޅި އުމުރަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންިތޚާބުގައި ބަިއވެރިުނވެވޭ ގޮތަްށ އަނެއްކާ އިތުރު އަދަބެއް 

ނޑުމެންގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެން އެކަން ދޭކަށް މީ އަޅުގަ ރޫހާ ވެސް ިޚލާފު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ވެގެންުނވާނެ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ވޯޓާ ހަމައަށް ދިޔައިމަ މިއީ ތިމަންނާމެން ވޯޓުލައިގެން ހޮާވވަުރގެ 

ރުޞަުތ އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ މެންބަރެއްތޯ؟ މީނާ ތަމްސީލުކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ ވިންދާިއ އިހުސާސްތޯ؟ އެ ފު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް. އެކަން ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ބާރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ 

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވެީނ   450އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ބިުލގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަމެއް ކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ.  މިއަދު ދައުލަތުެގ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދައުލަަތކީ އެްނމެ ބޮޑަށް އިސްރާފުކުެރވޭ ެއއް ދައުލަތް. އައި.އެމް.އެްފގެ  ޚަރަދުތައް ވަރަށް ޮބޑު. ައުޅގަ

ނޑުތަކުން ބަާލއިރުަގިއ ވެސް ގްރީ ްސގެ އިޤްތިާޞދާ އެއް ހާލަތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މިންގަ

ނުޑމެންގެ ޑެުޓ ގްރީްސއާ އަޅާަބލާއިރު ނިސްބަތުން ުކޑަވާނެ.  އެކްސްޕެންިޑޗަރގެ ކަންަތއްަތއް މި އޮތީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ ުކަޑވެފައި، އަ  455ުޅަގނޑުމެންގެ މުިޅ އިޤްތިޞާުދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމ ވެްސ ކުަޑވެފަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިސްރާފު ުކޑަުކރުމަށް ޓަކައި ހަމަ ޙަޤީޤަުތަގއި ވެސް މަަސއްކަތްތަެކްއ  ކުޑަވީމަ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ކުަޑކުރަންޖެހޭ.  ނޑުމެން ކުެރވޭ ޚަރަދުތައް ވެސް އަުޅގަ މިއަދު ކުރެވެންޖެހޭ. އިެލކްަޝންތަކަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަްށ ދައުލަ ތެއްެގ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ޚަރަދުަތއް ެވސް ކުަޑކުރަންޖެހޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ޕެރެލަލްކޮށް ބައެއް ކަންތައްަތއް ކޮށްގެން. އެއްދޮުނގައި ެދ ބުޅި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ 

 460އް ކަހަލަ ިއޞްލާޙުތައް ވެސް މިއިން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ. މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ހަްއދަވާފަިއވާ ބައެ

ވަނަ މާއްދާެގ ރޫހާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  123އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި އަުޅަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި 

ެއކޮމޮޑޭޓުކުެރޭވ  ޚިލާފުވާ ބައެއް ކަހަލަ އިްޞލާޙެއް ކުރީަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަތިން. އެހެންވީމާ، ެއއަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ނޑުމެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް މިދެންނެވި ބަދަލުގެނެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާަހކޮޅު ނިންމާލަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ުދވަހުެގ މުނާސަބުގަިއ އެ ޕާީޓ އަްށ  އަދިވެްސ އަުޅގަ

 465ންނަވަން. ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ޑިމޮކްރެޓިުކ އުސޫލުތަުކގެ މަތީން ގިަނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރުދަ

ޕާޓީތަކަކަށް ރާއްޖާގެ ސިާޔީސ މަސްރަޙުގައި ހަރަކާތްތެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު އެމް.ޑީ.ޕީން ެވސް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަދި މި 

ފާޅުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބުަގއި މިނިވަންކަމާއެުކ ކެމްޕެއިނުކޮށް، ރަށްރަށަށް ގޮސް ޚިޔާލު

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 470 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ލޯކަްލ  2111/11ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ` ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި 

ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، ަޤއުމާއި ަރއްޔިތުންނަްށ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހިތި ތަޖުރިބާގެ އަލީ ގައި ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ފާސްުކރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

މުސްތަޤުބަލަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަުމގެ ިވސްނުން ބަހައްޓައިގެން ދެން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމުން 

 475ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމުގައި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަުކގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދިވެސް 

ތަށް އަޮތޅުތަކާިއ ރަށްތަުކގެ ހިންގުން ބަދަލުކޮށް، އޭާރއި މިހާރުވެސް ދެަރވަރުކޮށް އެންމެ ރަނގަުޅވާނީ އިހު އޮްތ ގޮ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަތޮުޅ  ހުރި ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރެވިގެން ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭީތ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ންނާއި ނައިބުްނ އެކަނި. ކޮންމެ އަތޮުޅ ކައުންސިލުތަާކއި ރަށު ކަުއންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަްނވީ ރަީއސު

ކައުންސިލަކަްށ ރައީަސކާިއ ދެ ނައިބުން. ބައިޯބ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލަށް ަރއީސަާކއި ދެ ަނއިބުން. ބަިއ މަދު 

 480ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަށް ރަީއސަކާއި ނައިބަުކ. މި މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ވޯޓުލިބުނު ތަރުތީބުން. 

މެންބަރުން.  5ށްފަހު ެއކުލަަވއިލަންވީ ަކއުންސިލް މެންބަރުންގެ ބޯެޑއް. މި ބޯޑުަގއި ތިއްަބވާނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ އެއަ

މި މެންބަރުންގެ ބޭނުމަކީ ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކަުއންސިލަށް ބަސްކިޔަިއ، ގޮތް ނިންމުން. މި މެންބަރުންގެ 

ން މަހަކު ހަތަރު ފަހަރު. ހާޒިރީ އަށް ބަލާފައި ުއޖޫރަ އެއް ދޭ ގޮތަށް. ީމ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވަްނވީ ިގނަވެގެ

މިވަގުތަށް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަކޮްށ، އެންމެ ރަނގަޅަށް އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ަކންތައްތައް ހިންގޭނެ ކަމަށް 
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ނޑު ގޮަވއިލާީނ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއާވ ގޮތް ކަމަށް ވާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަތް  485ތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިޚްިތޔާރާއި ބާރުދެްއވުމަށް. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ތަްނތަން ރަނގަޅަށް ހިންގޭނެ މަގު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތަށް 

އްތައް ނިންމުމުގެ ިވސްނުމާއި ފިކުރު ގެްނގުެޅެގން މެނުވީ މުޅި ރައްޔިތުްނނަށް އޮތް ފައިދާ ެއއް ނެތޭ. ކަންތަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 490 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

މިޔާބުތަކެްއ ފަރާތްތަކަށް ކާއަށް މަަސއްކަތްުކރި  ސީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަ

ލިބުނު ދުވަހެއް. ޭއގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ުއފެދިގެންދިޔައީ. ެއކަމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ ލޯކަލް ރައީސް ނަޝީދަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

 495ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުަތއް ބޭއްިވގެންދާއިުރގަިއ އެ އިންިތޚާބުތައް ެއއީ އަންހެނުންެގ ަތރައްޤީ އަށް މަަސއްކަްތކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ އަިދ ލޯަކލް ކައުންސިްލގެ އިންތިޚާބާ، ދެ އިންތިޚާބު ެއއްކޮްށ ބޭްއުވމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ 

ނޑުމެން މިއަދު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ  އޭގެން ފައިދާތޯ ނުވަތަ ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ެގއްލުންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިނުވާކަން.  ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި މި މަޤާމުތައް ފުރަން އެކަށީެގންވާ ޤާބިލު މީހުން އަޅުގަ

ނަމަ  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުން ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް  އެހެންކަމުން މި ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއް އެްއކޮށް ބާއްަވއިފި

 500އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ހިމެނޭ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެކަްނ 

ކީ މާލީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ަވކިަވިކން އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމަ

ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުވާ ކަމަކަށް ވާތީ، މި ދެ ކަމުަގިއ ހުރި ބުރަދަނަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ައޅާކިޔާންޖެޭހ 

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ވޭތުވެދިޔަ  ައހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބަިއއިލެކްޝަންތައް ޭބއްވުމަްށ  3ސަބަބުތަކެއް. އަުޅގަ

ާސޅީހަކަށް މިލިއަން ުރފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއވޭ. އެހެންވީާމ، މީ ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޓަކައި 

 505އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އަހުލުވެރިކުުރވަން އެބަ ޖެހޭ. 

ައންހެނުންނަށް ވީހިނދު އަންހެން ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާ  51ބާރުވެރިކުުރވަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން  އެްއކޮށް ނޫނީ މި ޤައުމު ތަަރއްޤީ ެއއް ނުކުެރވޭނެ. އަދި މިއަދު އަުޅގަ

ކަތްަތއް ކުރިއަށް މި ޤައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންެގންދާ މިންނަތް މަސައްކަތް. އެ މަސައް

ގެންދިއުމަށް ޓަކަިއ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރާިއ ޙައްޤުވާ މަޤާމުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން 

 510ވެސް މަސައްކަްތކޮށްގެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރވަން އެބަ ޖެހޭ. އަންހެނުން ފުދުންތެރިކުރުވަން 

ނޑުމެްނގެ އިްޤތިޞާދީ އެޖެންޑާގެ ތެރޭަގއި އެ ކަންކަން ހިމެނިފައި އެ  އެބަ ޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ޤާބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ޤައުމުަގއި މި ވީހާ ދުވަސް ވަންދެން ވަރަށް ބޮޑު  ވަނީ. އަުޅގަ

ން ދިރިއުޅެމުން އައީ. މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުންާނއި ތަފާތުކުރުންތަކަކާ އެްއކޮށް ެއކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ރަްއިޔތު

ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް އެބަ ހުރި. މި ތަފާތުތައް 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ެގންދިޔައީ. ރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްަރޓިކު އުސޫލު  515ން މި ހިނގާ ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ހަޔާތުގައި މި ޤައުމު އަިދެވސް ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ހެޔޮ ފާލުތަކަކާ އެްއކޮށް ރަނގަުޅ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަމުން. މި 

ޤައުމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރވެންެފށީ މި ޤައުމުަގއި ޑިމޮކްރެީސ އާލާިވ ދުވަހުން ފެިށގެން. 

ަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ޖަމަޢުކޮްށ ނެތް ކަންތައްަތކެްއ ކޮށްދެިވފަ އެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ވީހާ ތަނަށް ާރއްޖޭ

ރުފިޔާެގ ސްޓޭމްޕެއް ހިފަިއގެން ދިަޔިއމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެެޓްއ ލިބެނީ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް  11ދަރިފުޅު ވިހެއިމާ 

 520އް ިހފައިގެން ދިަޔއިމަ ަކއިވެީނެގ ސެޓްފިކެޓެްއ ލިބެނީ. ދެ ރުިފޔާެގ ސްޓޭމްޕެ 11ކަިއވެނިކުރީމާ އަެނއްާކވެސް 

ނާޑއި  ފޮޓޯ ހިފައިގެން ދިަޔއިމަ ޕާސްޕޯެޓްއ  2ރުފިޔާ ާއއި  451ރުފިޔާ ދެްއކީމަ އަިއޑީކާެޑއް ހެދެނީ.  51ފޮޓޯގަ

ކޮންދެވިފަ އެއް ނެތް. ހެދެނީ. މި ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ިދވެހި ރައްޔިަތަކށް މި ޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ ަފރާތުން 

އެމް.ޑީ.ޕީ ނުކުމެ މަސަްއކަްތކޮށްގެން ާއސަންދަ ވެސް ިލބުނީ. އެކަނިވެރި ަމއިންނަށް ލިބުނު ލާރި ވެސް ލިބުނީ. 

ފޮތްލިސްޓު ވެސް ލިބުނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ެވގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވެްސ މި ކުރަނީ ެއ 

 525އި ިޑމޮކްރަސީ އަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންޏާ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަްނ މަސައްކަތް. މި ޤައުމުގަ 

އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ ބިނާކުރެިވފައި ވަނީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް މިކަން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ލޯކަލް ަކއުންސިލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުުކރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަ  ޅުގަ

ނުޑމެންނާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  އިންތިޚާބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ަދތިކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ުރކުރަމުން ޚަރަދުތައް ބޮުޑވާނެހާ ގޮްތގޮަތށް ކައުންސިުލގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދާ، މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ އިތު

 530ގެންދިޔަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވޭ އެބަ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓު އޮތޯރިޓީ އާއި އަިދ 

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާުބތަކާ މި ކަންކަން މީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ކަންތައްތަކެކޭ. އޭރުވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ދެއްކީ އެ ވާހަކަ. ދެއްކިން އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އޭ ިމލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ  211ރުވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނ  6ބޭފުޅުން ނުވަތަ  5ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކަށް ޚަރަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކުދިކުދި އާބާދީތަުކގައި 

ކުރެވޭެނ ވާހަކަ އެ ދުވަހު ވެސް ބޭތިއްބީމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އެކު އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްނު

 535އަޅުަގނޑުމެން ދެއްީކ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގޭ އެ މަަސއްކަތްތައް އެ ދުވަހު ނުކުރެވޭެނކަން. 

އެހެންނަމަވެސް އޭރުގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުްނ ހުރީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުކޮށްގެން، ސަރުކާުރގެ 

ރައްޔިތުްނނަށް ހާމަކޮށްދިނުން. އެ ތަންތަން މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ. އަނެްއކާވެްސ މި ދެއްކެީނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނޑުެމންނަށް ކުރެވުނު ގޯސް ކަމަަކށް ބިނާކޮށް ފަހަތަށް ފިޔަވަެޅއް އަޅާނެތޯ ނުވަތަ ކުިރއަށް  ހަމަ އެ ވާހަކަ. އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިތިބީ. އެހެން ީވމާ، ހެދިފައި ހުރި ގޯސްތައް ރަނގަުޅކުރުމަކީ މިއަުދ ދާނީތޯ. އެ ހިސާބުގައި އަުޅގަ

 540އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ރާއްޖެތެޭރގެ ރައްޔިުތންނަކީ ނުވަތަ ރާއްޖެތެރޭގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ 

ނޑުމެން ނަށް ފެނިގެން މި އެކަނި ކުނިކަހަން ތިބޭ ބައެްއގެ ގޮުތގައި މި ޤައުމުގައި ިމ ދިޔަ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ދިޔައީ. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް މާލޭގެ ވަފުދުތަކާއި ސިޔާީސ ޕާޓީ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަުތމުން ރަނގަޅަށް ފެންވަރާ 

ނޑުމެންނަށް ތަޞަްއވުރުކުެރވިފައި ވަނީ. ެއއީީކ  ފުންޖަހައިގެން މަރުޙަބާކިޔަން ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަ ަޞއްވުަރކީ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ އެއް ހަމައެއްަގއި މަސަްއކަތްކޮށް، ނޫން އަޅުގަ

 545އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އާމުދަނީ ހޯދޭނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާަސތުތައް ރޭވިފައި ހުރީ. ދެން 

ގަިއ ިވޔަސް އެައކީ މިައދު ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާެނ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެފަދަ ާވހަކަ އެްއ މި ތަނުގަިއ ދެއްިކކަމު

ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގއި އެކަިނވެރި މަިއންނަށް ވެސް ލާރި ދިނީ. އެ ލާރި ދިނީ އަންހެން ބޭފުޅުން 

އެ ލާރި ލިބިގެން އެ  ފުދުންތެރިކުރުވަންެވގެން. ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބިފައި ތިބި ކިތަންމެ އަންހެނަކަށް

ބޭފުޅުން ގެ ދިރިއުޅުން ާއރާސްތުކުރަމުން އެބަ ދޭ. އެއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، ދެން މިއަދު 

 550ތިމަންނާމެންނަކީ ވެސް ހަމަ ޑިމޮކްރަސީެގ ވާހަަކ ދެއްިކ މީހުންނޭ މި ތަނުގައި ތިއްަބަވިއގެން ެއ ވާހަކަެދއްިކޔަކަްސ 

ޅުަގނޑު އަުޑއެހިން މީ ކުޑަކުަޑ ޤައުމެކޭ، މި ޤައުމުގައި ކިހިނެއްހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަ

ހަދއިގެންއުޅޭނީ. މި ބީދައިްނ ވާހަކަދެްއކި ބޭފުޅުން މިައދު އެ ދަްއކަވަނީ ޑިމޮކްަރސީގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ެއ 

ނިޑޑޭ ޓުްނެގ ގޮތުަގއި ުނވަތަ ރިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުފެނޭ މިއަދު ޕަބްލިކު ޕޯޑިއަމުަތކުންނެްއ. ސިޔާސީ ކެ

ނިޑޑޭޓުންގެ ގޮތުަގއި ިތއްބަވަނީ ޭގގަ. ރަްއޔިތުން ަކއިީރން ވޯޓު ބޭނުންވަންޏާ މިއަދު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަން ދާން  ކެ

 555އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުން ކައިީރގައި ވޯޓުދޭށޭ ބުނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެނގެން އެަބ 

. އެކަންކަން ނޭނިގ، ެދން ސިޔާސީ ގޮތުން ނުކުމެ، ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި ާވހަކަދެއްކުމުެގ ޙައްެޤއް ެއ ޖެހޭ

ނޑުމެން އެބަ ބުނަން،  ނޑުމެން މި ދަނީ ރައްޔިތުން ަކއިރި އަށް. އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން މި ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޯގސްހެދެއޭ. ހެދޭ ގޯސްތައް އަޅުގަ މެން ރަނގަޅުކުރާނަމޭ. އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި ކޮބަިއހޭ މި ރަށުގައި ކުރިއެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަީކ؟ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ 

 560ްށ ކަންތައްތަްއ ައއިސް އަުޅގނަޑުމެން މި ލިޔަނީ އަުޅަގނުޑމެންގެ މެނިފެސްޓޯގަ. ލިެޔެގން، އެ ބޭފުޅުން ކައިިރއަ

ނޑުމެން އެކަންަކން ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. މި ޤައުމުގައި މިހާރު މި އޮތް ހާލަތަކީ ގޯްސ  ގޮސް އަުޅގަ

ހާލަތެއް ނޫން. މި ޤައުމު މި އޮތީ ރަނަގޅު ހާލަތެްއގަ. މި ޤައުމުަގއި ހަމަ ކުީރގަިއ ވެްސ ގޯްސ ކަންތައްަތއް ހިނާގ. 

ިއ އޮްތ ނިޒާމުެގ ސަބަބުން، މިނިވަން މީޑިާޔ ނެތުމުގެ ަސބަބުން ކަންކަން ނޭގޭީތ ެއއީ އެހެންނަމަވެސް އޭރުެގ ޤައުުމގަ

ނުވާ ކަންތަކުގެ ގޮތުަގއި ދެިކގެން އޭރު ތިބީ. މިއަދު ހިނގާ ކަމެއް މި ސިކުންތަށް ރާއްޖޭގެ ތުރާކުނުން ފެށިގެން 

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވިފައި މި ވަނީ. އަްއޑު އަޮތޅު ހިތަދޫއާ ދޭތެރޭަގއި ައޑުިއވޭނެ، ފެންނާނެ. އެަކން މި  565އަދު އަުޅގަ
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އެީއ، ޑިމޮކްރަީސގެ ފޮނިމީުރކަމަކީ. މި ޤައުުމގައި ކިތަްއ ރަށްރަށުގައި ކިތައް ޖަރީާމ ހިނގަިއގެންދިޔަތޯ އަެނއް 

ނީޑގަިއ ބަހައްަޓއިގެން ތި ޭބކަށް ރަށެއްަގއި ތިބި މީހުންނަށް ނޭނގި. ނޭނގެންޏާ އެީއ ުނވާ ކަެމއް ކަމުަގއި ިސކު

މިއަދު ނުޖެހޭނެ. ކަންކަން ހިނގާ ކުީރގައި ވެްސ، މިހާރު ވެސް. މި ޤައުމު މި ދަނީ ޯގސް ހާލަތަކަށް ނޫން. ދުނިޔޭެގ 

އެހެން ޤައުމާ އަޅާބަލާއިުރ އަދިވެސް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހާލަތު ރަނގަޅު. މި ޤައުމުަގއި އިޚްލާސްތެރިކަާމއެުކ 

 570އެބަ ުއޅޭ. ނަމަެވސް އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރާ ިއޚްލާސްތެރިކަމުގެ މަަސއްކަްތ  މަސައްކަތްކުރާ އެަތއް ގިަނުގނަ ބަޔަކު

ދައްކާނެ ބަޔަުކ ނެތީމާ މި ޤައުމުަގއި ހައްތަހާވެްސ ހީވަީނ މުޅިން ހަލަބޮލި މާޙައުލެއްަގއޭ ޤައުމު މި އޮތީ. ަޤއުމު 

ޔިތުން އަހުލުވެިރވާން މި ޖެހެނީ. ރައްޔިތުން ބުނާ ކަންތައް ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުްނ ހަލަބޮއްޔެއް ނޫން. މިއަދު ރައް

ނުޖެހޭ ވެރިން ފަހަތުން ނުކުންނާކަން ވެސް. ރައްޔިތުްނ ލާ ވޯަޓކުން އެންމެން ވެސް ޮހވޭނީ. އެހެްނވީމާ، ލާމަރުަކީޒ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނަށް ވީހިނދު، މި ޤާނޫނު  ޤާނޫނަކީ މިއަދު މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ގިނަ ިއޞްލާޙުތައް

 575މުޅިން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަިއދާ ބޮޑު ގޮެތްއގައި މި ޤާޫނނު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް 

ނޑު   ގެނެސްދިނުމަކީ މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާތީ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުެމން އުއްމީދުކުރަނީ އަބަދުެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަިތ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

މުސްތަޤްބަލެއް ލިބޭ ގޮތަށް ަކންތައް ބައްޓަްނވެގެންިދއުން. ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުުރވެރިކަމާ 

 ަވހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.އެކު، އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަހަރީ ދު

 580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ ހަތް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު އެަބ  އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުަމށް ޓަކަިއ، އަުޅގަ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަ ރަކަށް ފުރުޞަތެއް އަުރަވއިފި ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ އެ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ އަުޅގަ

ނޑަށް ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކިރިޔާ ކޮޅަށް ތެދުވެ އިށީންނަވަރު ވާނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

 585ކުރިއަށްދާނީ  މިނެޓުގެ ހުސްަވގުުތކޮޅެއް. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް 31މެންބަރުންނަށް މިހާރު މި އަރުވަނީ 

 ޖަހާއިރުގަ. ޝުކުރިއްާޔ.  1މެންދުރުފަހު 

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 590 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  ން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަްށގެންދާއިރު މި އޮތީއަޅުަގނޑުމެ `.

ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ަފއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ



23 

 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ައުޅގަ

 . އަށް އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 595 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަހު އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މުތަޤައްދިމު ޕާޓީ  އަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ޕާޓީ، އެންމެ ބިަޔ  ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެންމެ ިޑމޮކްރަޓިކު ފަހުގައި ދިވެހި ފަުހގެ ތާރީެޚއްަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު

ޕާީޓގެ  އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަުތގައި އެ ޕާޓީގެ ރިާޔސީ ކެްނޑިޑޭޓަާށިއ ޗެއަރާޕސަންނަށާއި ެގ އުާފވެރިބޮޑު ޕާޓީ

 600ތާއީދުކުރަްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  މެހައި ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާ،އެ ޕާޓީގެ އެން ހިންގުންތެރިންނަށާ،

ނުޑމެން މިއަދު މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލާތީވެ، ބަެއއް ދަންނަވާ ވާހަކަ. އެކު މަރުަޙބާ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދައްަކވާޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުޢިއް ވެ ވާހަކަ މިގޮތަށް ަދއްކާތީ  އިުރ އެބަ ވިާދޅުވޭ، އަުޅގަ

މެން ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއްިޔތުން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް. އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑމެން މިކަހަލަ އުފާވެރި ދުވަހެްއގައި މިކަހަލަ  ައުގވަޒަްނކުރަން. އެހެންވެގެން ވެލިުއކުރަން، ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

 605، ދެއްެކވި ބަެއއް ބޭފުޅުން އޭގެތެރޭަގއިކުރިއަށްދަނީ. މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެންނެވުމުަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަބާ

ނޑުމެން މިގޮތަށްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް ރާގެ ޢިނައިފަރު ދާއި މިސާލަކަށް  ؛މަދު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްެޖ، އަޅުގަ

ޕާޓީ ކުރިެއރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީޭއ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަދަިއން މި ވާހަކަ ދައްކަވާތީވެކުރިންވެސް ދެންނެވި 

ނޑުމެން އުފާވާ އެހެންނަމަވެސް ކަމަީކ  އުާފވާ ރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރުއަހަ ގެޓީައޅުަގނޑުމެްނ މި ޕާ ކަމަކީ އަުޅގަ

ލަކީ، އެ ޢިްއޒަތްތެރި އުފުލި ޮގތުން ހޯދި އެއް ކާމިޔާުބގެ ެއްއ މިސާމި ބުރަ މަސައްކަތް ، އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތުކޮށް 

 610އިންނައިނުމަީކ  އެ ގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަްއވަންސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވަޑަިއގެން މި މަޖިލީހު މެންބަރޭ.

ނޑުމެން ސިފަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ގެއަޅުަގނޑުމެން މި ޕާޓީގެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް  ނޑުމެން  ގޮުތގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ތާއީދުކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި އެފަދަ ލޯކަލް  ،ލޯކަލް ަކއުންސިުލ އިންތިޚާބުތަކަށް އަޅުގަ

ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭެނ  ރައްޔިތުްނގެ ލް ގަވަރމަންޓުތައް އުފެދުމާ،ލޯކަ ، ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނޑުމެން ަވކާލާތުކޮށް، އެ މޭރުމުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ެއ ބޭފުޅާގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާުޅިވ،  ގޮތްތަކަކަްށ އަުޅގަ

 615ތައްތަުކގެ ވާހަކަިއގެ ގޮުތން މިސާލަކަށް އަްލއުސްތާާޛ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރު އޮްތއިރު އެހެން ކުރާ ކަން

ދިޔާނާ ސަޢީދު ހައްޔަރުކުރެްއވި ވާހަަކ، އުުފއްލަަވިއގެން ގޮސް ފުލުހުން. ތަފާތަކީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތާ އަދި ާމ 

ނޑުމެްނ ވެރިކަމެްއގައި އެކަން ކުާރ ގޮތް ތަފާތަކީ އ31ެކުރީަގއި  ކަމަާނ  ަގއި އަހަުރގަިއ އޮތް ގޮތާ، އަުޅގަ

އުފުއްލަަވިއގެން ގެންޮގސްފަިއ ވަނީ އަންހެން ފުލުސް އޮފިސަރުން. މިހާރު ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކީ ބޮޑެތި ޖާނުން 

ވަރުގަދަ ފިރިހެނުން ގޮސް ިމ ތަޅައިގަންނަނީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޕާޓީގެ 
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 620މި ޕާޓީގެ ުފރަތަމަ ޖަޑިބު، އަންހެނުންެގ ޙައްޤަށް ޓަަކއި، ޯލކަލް ފުރަތަމަ އަންހެން ޗެއަރާޕސަން އަދި 

ކައުންސިލުތަކަށް ޓަަކއި، ަވކާލާތުކުރަްއވާ ބޭކަނބަލެްއެގ ގަިއގައި ބޮޑެތި ފިރިހެނުން. އެހެންވީމާ، މި ތަފާތު 

ނުޑމެން މިއަދު މިގޮތަށް ފާހަގަކުރާއި ނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ފެންނާނެ. އަޅުގަ ނޑުމެްނ އަބަދުވެސް އަުޅގަ ުރގައި އަުޅގަ

އެދެނީ ވީހާވެސް ގިނައިްނ އަންހެނުންނަށް، އަންހެނުން ބޭކަނބަލުންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފުރުޞަުތ 

ނޑުމެންެގ  ލިބިގެންދިޔުން. ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ މި ފުރުޞަތު ހުޅުވައިދިން ޕާޓީ އަކީ ހަމަ ަޝއްެކއްނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި   625هللا ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއަގންނަވާ، މިސާލަކަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަ

އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވަިއގެން އިންތިާޚބީ މަޤާމެއް ހާސިލުކުރެއްވި 

ބެްއގައި، އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެ ކަމަނާ ވަީނ ބޭކަނބަލާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެޭރގެ އިންތިޚާ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ.  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަްށ ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށް ައޅުގަ ކާމިޔާބުކުރަްއވާފަ. އެއީ އަުޅގަ

މުޅި ހަމައެހެންމެ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭކަނބަުލން ތަމްސީލުކުރައްާވ، ދިވެހިާރއްޖެ އެކަންޏެއް ނޫން. 

 630އޭޝިއާ ޕެސިފިކު ތަމްސީލުުކރެއްވުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްާވ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ައއި.ޔޫ.ީޕގައި މުޅި އޭިޝއާ ޕެސިފިކު ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ހޮިވވަަޑއިގެންފަިއާވ 

ނުޑމެން އެހެްނވީމާ، މި ޕާޓީ އަކީ އެ ފިކުރު، ެއ هللا. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުބޭކަނބަލަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ވީހާވެސް ޮބޑަށް ސިޔާީސ  ޚިޔާލާތު ހުރި ޕާޓީ. އަުޅގަ

ރަްއވަިއ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ މައިދާނަށް ނިކުމެވަޑަިއގެްނ ވާދަކުރަްއވަިއ، އިންތިާޚބުތަކުން ކާމިޔާބުކު

 635އިންތިޚާބުތަކުން ެވސް އަިދ ހަމައެއާެއކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުތަކުންނާ، ެއނޫންވެސް ހުރިހާ އިންތިޚާބީ 

ުޑ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިއްލައްަވިއގެން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދިޔުން. އަދި އަުޅގަނ

ދެކެން ބޭނުންވާ އެއް ުދވަެހއް ވެސް އެބަ އޮްތ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ މިހާރު ހުޅުވާލެވިަފއިވާެނ 

އަންހެނުން ބޭކަނބަލުންނަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމަށް ވެސް ވާދަކުެރވޭނެ 

ބަލަކު މި މަޤާމަށް ވެސް ވާަދކުރަްއވަިއގެން ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަްނ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، އަންެހން ބޭކަނ

ނުޑގެ   640ކުރަްއވާނެ ދުވަހެއް، އަދި ެއއީ އަޅުަގނޑު ދެކެން ބޭނުންވާ އެއް ދުވަސް. އެހެްނވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަންހެނުންނަށް ވީހާވެސް ބާރު ވެިރކަން ލިބި، އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުްނ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  ނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީ އަލުން ާޤއިމުެވ، ރެްޕރެޒެންޓެޓިވް ޑިމޮކްރަސީ ެއްއ އަުޅގަ ހޯދި، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަ، އުފާވެރި، އުޖާލާ ޕެރޭޑެއް   ގޮތް ވުން. މިއަދު އަުޅގަ

އޮންނާނެ. ހުރިހާ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ވެސް މި ޤައުމަށް ޓަކައި، ރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ޓަަކިއ 

 645ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަމުން ވާހަަކކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.
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 މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ިމ 

ނޑު ވެސް ބަަލއިގަންަނ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އާދެ! މި ބާވަތުގެ   650ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

ނޑު މެންނަށް ކުދިކުދިކޮށް، ކުިދކުދިކޮށް މިހެން ކުރަންޖެހެނީ ގިނަ މެންބަރުން ވެސް އެ ވާހަކަެދއްެކވި ކަންކަން އަުޅގަ

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ނުކުރެވިފައި 

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަްށ މި ދަނީ  އިޢުތިރާފުވަމުން. ދަންނަވަން މި ުއޅޭ ވާހަކަ އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އޮތީމަ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުެގ  8އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅިަފއިާވ ގޮތުެގ މަތިން ކަމަށް ަބޔާން  655ކޮށް، އެ ބާބުެގ ދަށުން މަތިން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުގައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ަވނީ ޤާނޫނެއް އެކުލަަވއިލާފަ. އަދި ހަމައެއާެއކު އެ ޤާޫނނު އެކުލަވާިލއިރުަގއި ެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އޭރުަގއި ވެސް ަމއްސަލަޖެހިެގން ދިޔަ ެއއް ކަމަކީ މި ތަުނގަިއ ަވކި ބަަޔކަށް، ުނވަތަ 

އި، ވަކި ަބޔަކު ަވކި ނާޖަިއޒު ފައިދާަތއް ނަަގއިފާނެތީ އެކަުމގެ ބިރު އޮންނަވަރުންނާ، އަިދ ވަކި ވެރިކަމެްއގަ 

ހަމައެއާެއކު ވެރިކަުމގައި ިތްއބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ސީދާ ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް އޮްނނަންޖެހޭނެތީ، މިކަމާ ގުޅޭ 

ނޑަކީ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން  660ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި  ގޮތުން. އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ވަކި ޕާޓީައަކށް ނިސްބަތްނުވާ މީހެއްގެ  ކޮމިޓީގައި އެ މަސައްކަްތުކރަމުންދިޔަ މީހެއް. މައިގަ

އިރާެގ ހައިސިއްޔަތުން މަަސއްކަތްކުަރމުން ދިޔައިރުގައި މުޅި ކޮމިީޓގެ ރޫހު ހުރި ގޮތް އަޅުަގނަޑށް އެނގޭ. ބިލެތްދޫ ދާ

މެންބަރު ހަމަ މީޑިޔާގައި ފާހަގަކުރެްއވި، އޭުރގައި އެްމ.ޑީ.ޕީ އަށް ޤާނޫނަށް ގެެނވުނު އިޞްލާެޙއް ގެނެވުނީ 

ނޑު ބޭުރކުރެިވގެން ދިަޔ  އަޅުަގނުޑގެ ެއއްބާރުލުމުން ކަމަށް ވާތީވެ، ޭއަގއި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ކޮމިޓީން އަުޅގަ

 665ން އެބަ ހުރި. އެހެންީވމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން ިމ ކަންކަން ހިނގާފައި އޮތީ. ދުވަސް ެވސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާ

ނޑާަލއިގެންނާ، އަިދ ސަރުކާރެއް، ވަކި ކުިދކުދި  ސިޔާސަތުތައް ަކނަޑއަޅާފައި ހުރި ތަންތަނުގައި އެ ސިާޔސަތު ކަ

ތެޭރގައި ހިމެނިގެންދިޔަ. ނަތީޖާއަކަށް ސަރުކާރުތަކެއް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުމާ، މިކަހަލަ ބަިއވަުރ ކަންތައްތަެކއް ޭއގެ

ނޑުމެން ދިޔައީ، ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ  ވެގެންދިަޔއީ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިަޔއިުރގައި ތަޅާފޮޅުމެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ގައި ފައިދާހުރި ގޮތަކަށެއް ނޫން އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވިގެން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު މީެގ ކުރީގައި މި މަފްހޫމު

 670އިޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. އެއީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނު؛ ހަމަ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރުގައި ިމ 

މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަށް މި ފާހަގަކޮށްަފިއވާ ސަބަބު ހިމެނޭ ގޮތަށް ެއ 

ނޑަ ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެއް ހަމައަކުން މަފްހޫމުގައި ޝަރުތު ކަ ެއޅުމުގައި ބަެއއް ކަހަލަ ޝަރުތުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޑަެއޅުމަށް. އޭގެ ާމނަ އަކީ އަުޅގަ ހިނގަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް ކަމަށް ކަ
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ނޑައެޅިަފއިާވ ކުށެއް  ކުރިަޔސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ. މެންބަރުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްދެއް ކަ

 675އެހެންނަމަވެސް ހަނިކޮށްލިހަނިކޮށްލީނުން ގޮސް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެންނަށް  ނަޑެއޅިއިރުަގއި އަުޅގަ އެކުަލވައިެލވޭ ކައުންސިލު ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުްނސިލުތަކުގެ ޝަރުތު ކަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެިވގެން މި ދިޔަީއ. ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެން ދިޔަީއ ޓޮބްލެރޯނެްއ ވަރަ ށް ހަނިހަނި ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ކާލާފައި ހުރި މީހާ އަށް ވެސް މަޤާމުގައި ނުހުެރވިެގން، މަޤާމު ގެއްލިގެންިދޔުން. އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިހާރަައކުްނ 

އް ހިފައިެގން ނިކުތް މީހާ ވެސް ކަުއންސިލަރުކަން ގެއްިލގެންޮގސް ޓޮބްލެރޯނެއް އޭނަ ހަނދާންނެތިގެން ޓޮބްލެރޯނެ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު ހަނިކޮށްލެވިފަިއ   680އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ ަބއިއިލެްކޝަން ބާްއވަން. މި ފެންވަރަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން މި ުއޅޭ ާވހަކަ އަީކ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން ވެސް އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް  އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނީ މި ކަންކަމަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައޭ. އަޅުގަ

ދެންނެވިން ބައެއް ތަންކޮޅު، ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަށްތައް އެކުލެވިަފއިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރަށްރަށުގަިއ 

ިށގެން ކަތީުބކަން ކޮށްފަިއވާ މީހުންނަކީ ަތޖުރިބާތަކެއް ހުރި ބަެއއް. އެ ކަތީބުން ރައްޔިތުްނގެ ކާިށ ޒަމާނުއްސުރެ ފެ

 685ގޮތަށް  ގެން ކައުންސިލަުރކަމުގެ ޮގނޑި ެގއްލޭންކޮޅެއް ގިނައިން ެދވިފައި ޮއވެ ބަހާއިރުގައި އެއްފަރާތަށް ެއްއ ކާށި ތަ

ނޑު ދަން އެ ނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އެކުެލވިފައި ޮއތީމަ އަޅުގަ ނަވާނީ މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ބަޔަުކ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެ، މަޖިލީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑައަަޅިއގެން ައުޅގަ  އުޭޅ ވާަހކަ ންނަވަން މިތަނުން ފާސްޮކށްގެން ތިބޭއިރު. އެހެްނވީމާ، ދަ ޝަރުތު ކަ

ފުރުޞަތު  ފަހި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ،އަކީ ައޅުަގނޑު ެވސް ފަހަރެއްަގއި ވެސް ކުށްކޮށްފަިއވާ

ނޑު ޤަބޫލުޤާނޫނު އޮންނަންޖެ އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަށް  690ވާންޖެހޭނެ  ކުރަނީކީ ނޫން. އަދި އެހެންހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ެއދެނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު މި ކަމަކަށް ވެސް އަ ައކީ އިްޚލާޞްތެރި ނިޔަތުގައި މިކަްނ  ދަންނަވާ ވާހަކަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެންދާނޭކުރެވެނިކޮށް  ނުޑ ހުށަހެޅިން އިއަުޅގަ އެިކއެިކ  ންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނު؛. އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަަކިއ ނޫނެއްގެ ދަށުން މި ޝަުރތުތައް ކަޤާނޫނުގައި އެކި ގޮތަށް ބަާޔންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އެއް ޤާ

ުދވަހު ވެްސ ކޮށްލީ ބޭރު. އެީއ ސިޔާީސ ގޮތުން ޮބޑު  މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެްސ އެ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލީ. އެހެ އެ ،ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް އަުޅަގނޑު ނުވާީތވެ  695އެކަން  ންނަމަވެސްުދވަހު ައޅުގަ

ކަމަކީ ވެސް ރަނގަޅު އިޚްލާޞްތެިރ  އިދިކޮުޅހަދާކަށް ނެތިން. މި އެހެން ކުރިއޭ ކިޔާަފއި ވެްސ އަޅުަގނޑު މިކަމަށް

ނުޑ މިހި ނިޔަތުގަިއ ކޮށްފަިއވާ އާިއ  ރީ މިއަށް ތާއީދުކޮށް، ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބަކަމެއް ކަމުގަިއ ވާނަމަ އަުޅގަ

އި ައޅުަގނޑަްށ ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަުތގަބޭނެ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުނިކަމެތިކަން ނުލި ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ

ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތަސް އަޅުަގނޑު ެއކަމުގައި އެ އެއްބާރުލުންދޭނަން. އެީއ  ކިތަންމެ ދެރަ އަޅުަގނުޑގެ އަޚުން

 700ސްެވގެންދިއުމުގެ ކުީރގައި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނު ވެސް ފާ
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ފައި އޮތް ގޮތް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުަލވައިލާމިހާރު ލޯަކލް  އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ މުޅި ޤާނޫނުލާމަރުކަޒީ 

 ނގާށޭ.މާދާރު މަސަްއކަެތއް ކުރަމާ ހިަތންކޮޅެއް ޒިން، އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ހޯދައިގެން ގެނެްސގެން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 705ން އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު 2111/11`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ލާހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ ގެނައުމުގެ މި ބިލަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި އެ ޤާޫނނަކަށް އެންމެ ގިނަ އިޞްލާުޙ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ގެނެވި ގެ ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހުގައި މި ޤާނޫނު އިތުރަްށ ަފއިވާ ޤާނޫނޭ. އަުޅގަ

ކަމެއް ކަމުަގއި  ށް ޓަކައި މުޅި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް ނިންމުމަކީ އެއީ މުހިއްމުފުރިހަމަކުރުމަ

 710ވެފަިއ، ެއއަށްފަހު  ކަމަށް ތެރި ރައީސް، ކުިރއަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަޅުަގނޑު ދެކެން. ިޢއްޒަތް 

ދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮތުން  ވަމުންލަހެއްނުވެ ބޭއްވެން ތަްއޔާރު ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބު މާ

ޯހދުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ އެ  ވަުހގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ބަލައި،އަހަރު ދު 3ވީ  ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަތައް މި

ނުޑ ގެން ދިއުަމކީ އަުޅގަހޯދޭނެ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންވެދެނެގަތުމަށް ފަހުގައި ެއކަމަށް ހައްލުމައްސަލަތައް 

ކުރާ ގޮތުަގއި ކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގިއ ޤަބޫލު

ނޑަެއޅުމުަގއި ނޫނީ ކައުންސިލުތަުކގެ މެން  715ބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޝަރުތު ކަ

ނޑު އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ޝަރުތު ހަމަވުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި ވާތީ އަޅުގަ

ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެކު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެވަަނ ަސބަބަކަށް މި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމުެގ 

އި ހުރެ މި ބިލުގައި އެ ވާހަކަަތއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާ ކަހަލަ ގޮަތަކށް ވިސްނުންފުޅުގަ 

ލިޔެވިފަިއވާކަން. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އާބާީދގެ ދެ ަބއިކުަޅ ެއއް ބަަޔކީ އަންހެނުން ކަމަްށ 

ނަޑއެިޅގެން ުބނެފައި އޮތުމެއް ނޫން. ަވކި  720 ވީއިުރގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ވަކި އަދަދެއް ކަ

ނޑި ހުސްކޮށްފައި ބޭއްވުަމީކ އެއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  1ނޫނީ ކައުންސިލަކުން  11ނޫނީ % 25އަދަދެއް، % ގޮ

ގޮތުަގއި ފުރުޞަތު ހަނިކުރުން، ފުރުޞަތު ހަނިވުން. އަދި އަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ކުރެވޭ ކަމެއް ގޮުތގަިއ 

ނޑު  5ކައުންސިލަުރން ތިބޭ ރަށެއްގައި ހަމަ  5ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  5އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ކުރިމަތިލައިގެްނ ހޮވުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. 

 725މުގެ ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވުުމގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. މުޅި ކަުއންސިލަކީ އަންހެނުންގެ ކައުްނސިލަކަށް ވު

ވެސް މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ލިބިދޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު މުޅި ކައުންސިލަކީ ފިރިހެނުން ހިމެނޭ ކައުންސިލަކަށް 

ނޑުމެން މިގޮަތށް މި ބަދަލުގެނެއްސި ނަމަ  ވުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް މިހާރު އޮތް ގޮތުން ލިބިދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ ކައުންސިލެްއަގއި އެންމެ  އަްނހެން މެންބަރަކު ނޫނީ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ުކޑަކަމުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި ލިބިދޭ  21ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކު އެަކން އެހެން ކޮށްފި ނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑަށް ެއކަމުގެ ސަބަބުން އަސާުރކުރާ   730ކަމަށް، ނޫނީ އެ ހަމަހަމަކަމާ ފުށުއެރުމެއް ހުރިކަމުަގިއ ހަމަހަމަކަމުގެ މިންގަ

ނޑުމެން ކަންކުރާއިުރގައި އަބަދުވެްސ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެ ވިސްނުންހުރި  އަޅުަގނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކަ ެއއް، ައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ އެ ވަގުުތގައި

މީހާ އަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި މުޖުތަމަޢު، މުޅި ރައްޔިތުން ޝާމިލުވެ، މުޅި ރައްޔިުތންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް 

ބަލައިގެން. އަދި މުޅި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެަކމުން ފައިދާކުރާނެ ގޮތުެގ މައްޗަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

 735ިދމާވެލީމާ އެކަމަށް ޤާނޫނުން ހައްލެއް ހޯދަދީފައި ދޫކޮށްލީމާ އަނެއްާކ ފަހުން ދިމާާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް 

މައްސަލަ އެއަްށވުރެ ބޮޑުވޭ. ދިމަވާ ހިނދުގައި އެއްކަލަ ދިމާވާ މައްސަލަ އަށް އޮންނަނީ ހައްލެއް ހޯދައިނުދެވިފަ. 

ރުގެ ގެންގުޅޭ ިވސްނުން އެއަްށވުރެ ފުޅާކޮށް، ދިމާާވ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާ

ނޑަށް  މުޅި މައްސަލަތަކަށް ބަލައި ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމުެގ މުހިއްމުކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ދުވަހު ވެްސ ދެއްކީމު ކައު ންސިލަރުްނ ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނޑު ނޫނީ  ނަޑއެިޅއިރުަގއި ކުށުގެ ރެޯކޑު ބެލުމުގެ މިންގަ  740ނޫނީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުތައް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ވަރަށް ޤާބިލު،  މުއްދަތު އޮތް ގޮތުން އެ ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްިލގެްނދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

މުގެ ފުރުޞަތު އެ ރަށެއްަގއި ވަރަށް ބޮޑުކޮށް އޮތް ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ ކައުންސިލުެގ ހުނަރުވެރި، ތަޢުލީމީ އަދި ހޮވު

އިންތިޚާބުގެ ވިހިފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިން ނޫނީ ެއއަށްވުެރ ވެސް ިދގު މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގައި ހިނގާފައި ހުރި ބަެއްއ 

ގެންދިޔަ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއ ކަންތައްތަކާ ހެދި އެ ބޭފުޅުްނނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި 

 745ޝަރުޠުތައް އޮންނަންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް ކުްށ 

ުކ ކުރުމަށްފަހުގައި ތަޢުބާވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ފަދައިން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ނިާޒމުގެ ތެރޭން ވެްސ އެ މީހަ

ކުށުން ބަރީޢަވެ، މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި ައއުމަށްފަހުގައި، ަރނގަޅު މީހެްއގެ ގޮުތގައި ަވކި މުއްދަތަކަށް އުޅުމަށްފަހު، ެއ 

މީހާ އަށް ވަކި ކަންތައްތަެކްއ މަނާވެ، ނޫނީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ އެ މީހާ އަށް މަޤާމުތަކަކަްށ ދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް 

ނޑު  ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ އޮތުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 750ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާއެކު ކަުއންސިލަށް އަންހެނުންނަށް ވަކި އަދަދެއް ަކނަޑއަޅާފައި 

ދަންނަވާލަން. އަންހެނުންނަށް ވެސް މިހާރު ހަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެޭވ ވާހަަކ ވެސް 

ހުރިހާ މަޤާމުތަކަށް ވާދަކޮށް، އިންތިޚާބުވުމުެގ ފުރުޞަތު އެަބ ޮއވޭ. އަދިހަމަ އެާއއެކު ިދެވހިރާއްޖޭގެ އާބާދީަގއި މިއަުދ 

އަންހެނުން ބޭފުޅުން  ގިނަ އަދަދެްއގެ ތަޢުލީމީ އަންހެން ބޭފުޅުންނާ އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ވާދަކުރައްާވ ގިނަ

ތިއްބެވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ުފރުޞަތުތައް ހުޅުވާެލވިފަިއ އޮުތމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ހަމަހަމަކަމަކީ. 
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 755އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ބިލަކުން އެ ހައްލު ނުލިބޭ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުގެނެިވ، އަދި މިފަދަ 

ންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ލިބެން އޮތް ޙައްޤުތައް ެގއްލިގެންދާ ގޮަތކަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަކީ އެީއ ބިލަކުން އެ އަ

ނޑަށް ެއކަން ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަްށ އެހާ ާތއީދުކުެރޭވ ކަމެއް ނޫން. އަދި އަުޅގަ

ތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައި އޮތުން. ވާދަކޮްށގެން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ފުރުޞަތު

ނިޑ އަްށ  ހޮވުމަށް އޮތް ދޮރު ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ފުާޅކުރެވިަފއި އޮުތން. އަދި އަންހެން ކަނބަލުްނނަށްވީތީ ެއއް ގޮ

 760ތުންގެ ތެރޭގައި ނޫނީ މުޅި ލިމިޓުކުރެވިފައި އޮންނަ އޮުތން ނިމުމަކަށް ގެނައުން. ހަމައެާއއެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔި 

ކައުންސިލުތަކަށް އެ ބޭފުޅުްނނަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ަޓކައި ޮއތް ފުރުޞަތު ވެސް އޭގެ ގޮުތގައި ާބްއވަިއ، މި ދެންނެވި 

ނޑު އެ ބަޔަްށ ތާއީދުނުުކރާ ހާލުގަިއ އެހެންނަމަވެްސ  މަގަށް މި ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުެވގެން ދިއުން. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ނުޑެގ ތާއީދު އޮތް ވާހަަކ ކައުންސިލަ ނޑައެޅުުމގެ ަބޔަށް، އެ ިހމެނިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް އަުޅގަ ރުންެގ ޝަރުތުތަްއ ކަ

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
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 ެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއް

 .وعلى آله وصحبه أجوعين نا هحود سيدوالصالة والسالم على  .رب العالوين هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ السالم عليكن 

ނޑި ކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭްނ ދެންމެ އި ހަވަންދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިާދޅުވި ފަދައިްނ ެއއް ގޮ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމައެއާެއުކ   770ޚާއްޞަކުރުމަކީ އެ ޙައްޤު ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދަިއދެވުނީ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މަޤާމުތަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ަވިކ ކަހަލަ ކުށްތަކެއް ކޮ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ފަހަރެއްަގއި ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ  ނާދެވޭ ގޮތަށް އޮތްއޮތުން އެީއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެން މަޤާމުތަކަށް އަންނަ މީހުންނަ  ށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއިން އިސްތިސްނާވެފައި އޮތްއޮތުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވީ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 775އިޞްލާޙުގެނެްސ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ެވސް ސާފު ގޮތުަގިއ ތިބޭ، ސާފުކަންމަތީަގއި، 

ން ގޮތުަގއި ވުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުން. އަބުރުވެިރކަން މަތީގައި ިތއްެބވި މެންބަރު

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ެއ އިޞްލާޙު އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ން މުައއްސަސާތަުކގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް، މިހެން މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުން ފެށިގެން މިނިވަ

ހަމައަށް އަދި ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ހަމައަށް މިއަދު މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އޮްތ ގޮތުން، ހެދިފައި ހުރި 

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ކުެށްއ ކޮށްފައި ނެތް މީހުންނަށް.   780ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން އާެދވޭނީ އިސްލާމްދީނުަގއި ޙައްުދ ކަ

ޤާނޫނުއަސާީސ ހެދި ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިުރގައި މި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އެހެންނަމަވެސް
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ނަޑއެޅިފަިއ ހުރި ކުށްަތްއ  މެންބަރުންނަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގާަފއި އޮތް، އަދި ިއސްލާމްދީނުގެ ހައްދު ކަ

ށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވޭ ޮގތަށް. މިއީކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންދާ މީހަކު ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަ

ވެސް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ،ގޮތެއް ނޫން. އަސްލު ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މިކަން އިޞްލާޙުވެ 

 785 ޓަކައި އެ  ވުމަށް ބޭފުޅުން ަގއި އެ ގެ އަބުރުފުޅު ހުރި ޤަދަރުވެރި މެންބަރުންގެ ގޮތުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ނޑަެއޅިފައިފަވާ ކުށެއް ކުެރވިފައި ހުރި ގަންަނވާއިރު އިސްލާމްދީނުަގއި ޙައްދުވެސް މަޖިލީހަށް ވަޑައި ބޭފުޅުން ނަމަ  ކަ

. އޮތުން ގޮތަށް ނުގެންނެވޭބޭފުޅަކަށް މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިޢިއްޒަތްތެިރ އެ ދުވަހު ެއއްފަހަރު ހުރި ނަމަވެސް އަދި އުމުރު

ދަނީ. ރާއްޖޭގަިއ .އެޗް.ޑީ ހޯލްޑަރުން ގިނަވަމުންތިބި. ރާއްޖޭަގއި ޕީ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އެބަ ވީ ރާއްޖޭގައިދެންނެ މިއެއީ 

ހަދާފައި އަދި ޕްރޮފެސަރ ލެވެލްގެ މީހުން މިއަދު ދަނީ އުފަންވަމުން. އެހެންކަމުން މިއަދު ޤައުމުގެ  ސްމާސްޓަރ

 790ޓަކައި އެފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. އެފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތު  ކޮންމެ މަޤާމެއް ފުރުމަށް

ދެންނެވި  ދާނީ މިފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންތިްއބެވި ބޭ ެއކީ ކަމާބިގެންދާނީ އަދި އަބުރުވެރިަކމާއި ޢިއްޒަތްތެރިލި

އެތައް ަބިއވަރު ކުށަްށ  ،ޮކށް ބަިއވަރު ކުށްތަެކއްެވސް ެއތައް އި ކުރެވިގެން. ފަހަރެއްގަ ޤާނޫނު މިގޮތަށް ފަރުމާ

މި މަޤާމުތަކަށް އާދެވޭ ގޮތަށް  އަރަިއގަނެފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގަިއ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން

ށްތައް ކޮށްަފއި ކަހަލަ ކު ދެންނެވި ގޮތަށް ވަކި އޮތުން އެބަ ނިމުމަކަށް ައންނަންޖެހޭ. އެ ނިމުމަކަށް އަންނަނާނީ މި އޮތް

 795ދު މި ކުރެވިގން. އެހެންކަމާއެީކގައި މިއަމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙުބޭފުޅުންނަށް  ތިބޭ

ނަޑއެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި، ޤާނޫނުގައި  އެިކއެިކ ަކއުންިސލުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންެގ ޝަރުތުތައް ކަ

ނޑު ތާއީދެްއ ނުކުރަން. އޮޓަކައި އެ  ކުށްަތއް  އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކުށްަތކަކީ އެތް މާއްދާ އިޞްާލޙުކުރާކަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް  ޮގތަށް އޮންނަ އޮތުމެއް ލެވޭން އެ ކަުއންސިލުތަކަށް ކުރުމަތިފައި ހުރި ނަމަވެސް ވަިކ މުއްދަތެއްގެ ފަހުކޮށް

ނަޑއެޅިަފއި ދެންނމެވި މަފްހޫމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަ  ނޑު މިބަދަލުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމެއް. އަުޅގަ އްދު ކަ

 800އަދި އެނޫންވެްސ މިނިވަން  ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަމާ، ވަޒީުރކަމާ އަށާއި ަރއީމީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހުރި

ުނވާނޭ. ވެސް އާެދވިގެން ބަރުކަމަށްމުއައްސަސާަތކުގެ މެންބަރުކަަމށް ނާދެވޭ ހާލަތުގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

ނުޑ މިގޮތަށް ތާއީދުޖެހޭ.  ގެންނަން އެބަށް ިއސްލާޙުޤާނޫނަ އެހެންވީމާ، އެ ުނކުރާ ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް ައުޅގަ

 ންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަ

 

 805 ކަދެއްެކވުން:މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާހެން

ކައުންސިލުތަުކގެ ރިޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި، ލޯކަލް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތެރޭަގއި ފުރަތަމަ އެ ވިދާޅުވަީނ އިނގޭތޯ. ޭއގެ ިއޞްލާޙު 4އޮތް  ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ ންތިޚާބުތަކުގެއި

 ވެސް ެދކޭގޮުތަގިއ އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަ  ނޑުގައިދޭށޭ. އަޅު އިންތިޚާބުތައް ބާްއވަމި ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު
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ނޑު ރި ވާހަކަ 3އޮތް  އެއް. އެހެންނަމަވެސް ދެން މި  ވިދާޅުވަނީ ސިޓީ ހުރި. ދެން އެ ޒަވޭޝަންސް އެބައަށް އަުޅގަ

 810ދެއްވާށޭ. އަދި ރަށު މިޓީގެ ަރއީސާ ހިމަނައިކުރާ ކޮކައުންސިލުތަުކގަިއ އަންހެުނންގެ ކުިރއެރުމަށް މަސައްަކތް

ެއ  ؛އަހަރު 5ކަމަނާ ހިމަނައިދެއްވާށޭ. ދެން އެ ފާހަަގކުރަްއަވނީ ކުށެއްަގއި ކައުންސިުލގައި ވެސް ަކއުންސިލުގައި އެ 

ންނުވާނޭ. ގޮތް ެވގެ ލެވޭހުން ނޫނީ ކައުންސިލަށް ުކރިމަތިއަހަރު ފަ 5ކުށެްއގެ އަދަބު ލިިބގަތުމަށް ފަހު އަދި އިތުރު 

ނޑު ދެކޭ  3ދެންނެވި  ން މިދެން ފަހު އެހެންނަމަވެސް  އެއް ނޫން.ކަ ޮގތުގައި އެހާ ރަނަގޅު ވާހަ ކަންތަކަކީ އަުޅގަ

ޑުމެން ކޮމިޓީއަކަށް ްއޔާ ަބލައިގަންނަން. ބަލަިއގަނެފަިއ އަޅުަގނެވއްޖެ ޒާުތެގ ހުށަހެޅުމެއް ފެނޭ މިއަޅުަގނޑަްށ 

 815 ޕާޓީން މި ގރމެން މި ޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުދެންނެވީ  ރަން. މިހެން މިރާކުގެންގޮްސ މިކަމާ ރަނގަޅަްށ މަޝްވަ

 ވީ  ރު ކަންކަންއުންސިލުަތކުގެ ޤާޫނނު. ދެން އޭމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޤާނޫނެއް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ. އަދި ލޯކަލް ކަ

ނޑުމެންނަށް މަރުކަޒީ ތަޖުރިބާގޮތު ށް ޮބަޑށް މި ކަމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަ ހުރި ޤައުމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ،ން އަުޅގަ

ނޑު މެއޭރު. ދެޮކޅު އްދެވިމަޖިލީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅުހެ ކުްނ ކުރަން ހިފިވަރަން ލާމަރުކަޒުހައްދަަވއި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު އޭގެތެެރއިން އޮްތ މިންވަރަކަްށ މަރުކަޒުކުެރވޭތޯ މަަސއްކަްތޮކށްގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަީޤޤަތުގައި ލިބުނީ އަ ުޅގަ

 820އޮތް އަދި ައޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ސާޅީހަކަށް ަޕސަންޓު. އެހެންވީާމ، ދެކޭގޮުތގައި ފަސްދޮަޅކަށް ަޕސަންޓު ޤާނޫނުގެ

ޓަަކއި  ގޮަތކަށް މި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވަށައިޖެހޭ ،ބޮޑު  މަސައްކަތްކޮްށގެން ހޯދަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ތެރޭގައި ައޅުގަމި ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެހެން. ދެން މީގެޑަށް ީހވަނީ ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނ

މީހުން ނުވަތަ ަވކި ާވންޓޭޖު އޮތީ ޑިސްެއޑް  ެއއީ މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުްއވާފައި މި ،ލަން ބޭނުންވޭފާހަގަކޮށް

ކަން ކުަރން. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ަބޔަކަށް ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މި ފުރުޞަތު ކުޑަ ،ގްރޫޕަކަށް

 825މުަޤއްރިުރ  އެްއ ޮއވެ، އެ ކޮމިޓީގެ އަްށ މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓީ ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ފަހުން މި ކުރެވޭ ކަމަީކ 

ނޑަ ން. އޭރުން އަނެއްާކވެސް ގެްނގޮސް ަކުއންސިލަށް ލާ ވަނީ.  ހެން އެށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑުވަރުއަޅުގަ

އިނދިކޮޅެްއ ނޫން.  ވެްސ ެއކަމަކާ އަޅުަގނޑުންކޮެޅއް ހަަމޖެހޭ ގޮތަކަށް މިކަްނ ކުރަްނޖެހޭނެ. އެއަްށވުރެން ތަ

ނަޑކަްށ  އެްކޝަންގެ އުސޫލުން މިކަން ކުރުމަށް މި މަގު އެހާ ރަނގަޅުއެހެންވީމާ، އެފަރމެޓިވް  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެން މިކަން ފާހަގަޮކށްލުމުގެ ތެކަމަށް. ނެވިދާނެ ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެންަނނީ މިއަށް ބަދަލުގެ ރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ޕާޓީގެ އަހަރީ ދުވަމިއަދަކީ އަޅު   830 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މި ވަނަ ައހަރީ ދުވަސް. ދެން 8ސް. ގަ

ނޑު ،ވެސް މިކަން ފާހަގަކޮށް މެންބަރުން ނޑު އަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރުންނަށާއި މިމެންގެ ލޮބުވެތި މެންބަވެސް ައޅުގަ

ނޑު އެކަން ފާހަގަކޮްށ، ވެސް  މަޖިލީހުގެ އެންމެންނަށް ނިޔާިކޔަން. އެހެންނަމަވެސް މީގެތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު ތަހުއަޅުގަ

ނޑު ކަމަށް ވަރަށް ފާޑެވިދާުޅވީމާ، އަޅު  މެންބަރަކު މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވުނު މިގަ އަޅު ިމ ގަ

ދަވަިއގެން ޕާީޓއެްއަގއޭ. ެއއް ހައް އިންނެވީ ޕާޓީ  ވެްސ އެ ވިދާުޅވި ބޭފުޅާފާޑު  އެ ފަހުން ންމެހިތަށްއަރަނީ އެ
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 835ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެކަހަލަ ވާަހކަ ނުދެއްެކވުމޭ. ތާގައި ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އެކަހަލަ ބޭފުޅުން މި ގަ އެހެންވީމާ، އަޅު

 ބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ނޑުގެ އަޚް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑަށް މިދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާ، ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

 840ވާ ކޮމިޓީތަުކގެ އިންތިޚާުބ ކަމަކީ އަންހެނުން ކުރިައރު ކަމެއް ފާހަގަކުެރވޭ. ެއއް 3ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ނޑު ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުކުޝަނުގެ ބެުލމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިުއން. އަކްޝަން ކޮމިއިލެ ން. އިންތިޚާބުތައް ރަޅުގަ

ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަންޖެހޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރަން. ވެސް ޤަބޫލުކު ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅި، ތިޚާބުތައް. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ފާހަަގކުަރނީ ކައުންސިލުތަކަށް ޯލކަލް ބަޔާްނކުރެވިފަިއ ހުރި އިން ޤާނޫނަކުން ކަ

ނޑު  ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުަގއި ކުރިމަތިލާ ކެންިޑޑޭޓުންެގ ޝަރުތުތަކުގެ މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ  ވާހަކަ. އަުޅގަ

 845ޙަށް އަޅުަގޑު އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ އިޞްލާ ެގންނަން ބޭނުންވާ އަށް ަމއްސަލަ އެ، ށް އިޞްލާޙަށް ޝަރުތުތަުކގެ ވާހަކަ އަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ގޮތުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ  . އަޅުގަ

ޯލަކލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށް  ،ރެ ހަނިކޮށްކެންޑިޑޭެޓއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތަށް ވު، މެންބަރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ

ނުޑ  ޑުނމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ޝަރުތުތައް އޮތުމަީކ ެއއީ ައޅުގަކުރި ޤަބޫލުކުރާ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ކެންޑިޑޭޓުްނެގ  ލާވެސް ކުރިމަތި ކަށްގޮަތކަށް ވާނީ އިންތިޚާުބކުރެވޭ ހުރިހާ މަޤާމުތަ ކުރަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރިޤަބޫލު

 850ކަމަށް ަކނޑައެޅުން. އެހެްނވީމާ، އެ ިއޞްލާޙު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  ކެއްންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީ ެއއް ޝަރުތުތަހުންނަ

 ޑިނއަށް ގޮ ވަނަ ކަމަކަށް ކައުންސިލުތަކުަގއި އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީނޑު ތާއީދުުކރަން. ތިންގައަޅު ގެންނަން

ަނމުގައި އަންހެނުން ކުރިއަުރވާ  ދިނުމުގެހެްނ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިއެއް ާޚއްޞަކުރުން. އަން

ެއއް ާޚއްޞަކުރުމަީކ،  ޑިނކުން ގޮ ށު ކައުްނސިލުތަރަ ކައުންސިލުްނ، އަދި އަތޮޅު ންކައުންސިލު  އަށް ސިޓީ ކޮމިޓީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫން. ވަރަށްޢަ ަޓކައި، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ގިނަ ސަބަބުތަކަށް އްޔަންކުރަމަކީ އަުޅގަ

 855 ރަެށއްަގއި ތިބި ހުރިހާ ވަންޏާ ރަށްރަށުެގ އަްނހެނުން ކުރިއަރުާވ ކޮމިޓީތަަކީކ އެ ކަމަށް ތުން ދަންނަވާ މިސާލެއްގެ ގޮ

ބޭފުޅުން  ވެސް ނޫން މިހާރުވެސް. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ަވރަށް މަދު އަންހެން އަންހެނުން ބައިވެރިވާ ކޮމިީޓތަކެއް

އަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު  ،ަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންޅު އަންހެނުން ކުރިއަުރވާ ކޮމިީޓ ތަމްސީލުކުރާކަން އަ

ާސގެ ހަިއސިްއޔަތުން . އެހެންވެއްެޖކަމަށް ވާނަމަ ައންހެނުން ކުރިއަރުާވ ކޮމިޓީެގ ރައީމަވާނަ ގޯސްނޫން ކަމަށް

ޅުންގެ ތާއީދު އެންެމ ިތއްބަވާ އަންހެން ބޭފުރަށެއްަގއި  އަކީ ެއއީ އެ  ދެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅާކައުންސިުލގައި އިށީނ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  ންމެ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް. އެއީވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް ނުވުމަކީއަށް އޮތް  ހަމަފުރި  860ވެސް އަުޅގަ

މަންޒަރަކީ  ފެންނަން އޮތް، އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ފެންނަމުންދާދެވަނަ ކަމަީކ، އެއް.  ނުކުތާ
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ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ފެބްރުއަރީ އްޞަކޮށް އަޅު ޚާ ވެިރކަން ވައްޓާލުާމ  ،ކުރެވި ަގއި މި ޤައުމަށް ބަާޣވާތެއ7ްގަ

ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް  ބޮޑަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ނުކުމެވަޑަިއގަންނަަވއިފި. އެ ހިސާބުން އަންހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް

 ލީމީ ބޭފުޅުން ވެސް ތައު ބޭފުޅުންނަކީ އާބާދީގެ ނިސްަބތުންޤައުމުގެ އަންހެން  ގެްނދަވަނީ މިއެ ވިދާުޅވަމުންސާފުކޮށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކު  865ގެންދަވަނީ މަގުމަްއޗަށް  ން އެވަމުވެސް ޖެހޭ. އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅު ރަންކަމަށް އަޅުގަ

ތިމަންނަމެންގެ އެ ލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ބަސްބުނަން ތިމަންނަމެން ބޭނުމޭ. އިގެން ޤައުމީ ޤައުީމ މަޞްވަޑަ ނުކުމެ

. އެކަީށގެންވޭ ވުން ހަމަ؛ ރަށެްއގެ، ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ ވެސް ެއބަ ހުއްޓޭ. ތިމަންނަމެންގެ އެ ކެރުން ޤާބިލުކަން އެބަ

ނޑު ދަންނަވާ ތުން ވަރަށް ައކީ ސިޔާސީ ގޮ ނޑުގެ ދާއިާރގެ ކުޑަފަރީގަ ވަންޏާ އަޅު ކަމަށް މިސާލަކަށް އަޅުގަ

 އަންހެން ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު 5ން ގިނަ ރަށެއް. ކުޑަފަރީގެ ކައުްނސިލަށް ބޭފުޅުހޭލުންތެރި އަންހެން

 870ޔާފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު އޮތް. ޮއއްވާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭށޭ ކި ވެސް އެބަ

 5ތީ ބުނީމާ ންނަށް ކަުއންސިލުގައި އޮން ބޭފުޅުެއޭކ އަންހެ ހަމައެކަނި އެންމެ ާޖގަ ،ެއއް ޖާގަ  .ވެނީ މިހަނިކޮށްލެ

ޖާގަ އަށް ފުރުޞަތު ހަނިކޮށްފައި އެއީ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން ކަމަށް  1އޮތް ތަނަކުން  ޖާގަ ލިބެން

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން.  އަޅުަގނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ނުވިސްނޭ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އަޅުަގނޑު ނުދެ ކެން މިހާރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އެހާ ފަހަތުގައި ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ނޑި ެއއް   875އަންހެން ބޭފުޅުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގެނެްސ، ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނެރުމަށް ޓަކަިއ ފުރުޞަތެއް، ގޮ

އުމުގެ އަންހެން ބޭފުޅުން ިތބީކީ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ޚާއްޞަކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް، އެހާ ފަހަތަކު ނޫން މި ޤަ 

ގެ ފަހުން މި ޤައުމަށް މި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ، ހިތާމަވެރި 7ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެންނެިވހެން ފެބުރުއަރީ 

ފުޅުން ގޮތްތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފިިރހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ުކރިއަށް އަންހެން ބޭ

ނޑުމެން އެ ޭބފުޅުންގެ، ހަމަ އެހެން ގޮތަަކށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ފައި  ނުކުމެވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ވަުގތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރުޞަތެކޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނީ ބުނެ، ޤާނޫނަކަށް   880ބުރިކޮށްލުން ކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް  އިޞްލާޙުގެަނއުން ެއއީ. ެއީއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ުއސޫލެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބުގައި ވެސް، ކުިރއަށް ދެންހުރި ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން ހައިރާންާވ ސިއްަސއިގެންދާ ފަދަ ނަތީޖާތަކެއް މި ޤައުމުގެ އަންހެން ބޭފުޅުން ނެރުއްވާނެ ކަމަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް އެކަމަކަށް ުސވާެލއް  އަދަދަކަށް އަންހެން ެކނިޑޭޑޓުން ވާދަކުަރއްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 885ވެސް ނުއުފެދޭ. އެއަްށވުރެ މި ޤައުމުގެ އަންހެން ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިވެއްޖެ. އަދި ސިޔާސީ ިއްސ 

ށް ނިކުމެަވަޑއިގަންަނވައިފި. މި ަވގުތަީކ މިކަން އެްއގޮތަކަްށވެްސ ކުަރން ހެޔޮާވވަރު ވަގުެތއް ނޫން. ސަފުގަިއ ކުިރއަ

އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިއެރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ހޯއްަދވަިއގެން، ސިޔާސީ ހަރަކާުތގަިއ 

ފުރުޞަތުން  4ޭބ ގޮތަށް ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުޮކށް، އަެނއް ހޯއްދަވަިއގެން ތިބި ަވގުތެްއަގއި އެންމެ ފުރުޞަެތއް ލި
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ނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ހަމަ އިންތިހާ އަށް އިންކާުރކުރާ  މަޙްރޫމުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ވެޭވ. އަުޅގަ

 890 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުިރއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް. 

 

 ންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކ11ަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމު   895ކޮމިޓީތަކުްނ  -11މި ހިސާބުން ނިންމައި، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް 1:31ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމްގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް. ދެން  ަގިއ އަޅުގަ

ނޑު ދާނީ ވޯޓަށް. ޢަމަލުކު  ރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ މަތީން އަޅުގަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 900 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހުެގ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން  -12.1ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  -12އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެުހން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިައދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. ވޯޓުން ނިންމާ

 

 905 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންދާނީ ައޅުަގނުޑ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެ ގެ ދަށުންއެހެން މަސައްކަްތ. މި އައިޓަމު  އިުތރު -13އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޤާނޫނު  އިނާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒަ -11.1. 11 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 910ސް ކުރިއަްށ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހު ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ 2111/11ނަންބަރު 

 ޞަތު މި އަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމަށް. ގެންދިއުން. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދު ހެންވޭ
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ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ުދވަހުގެ  އިނުންޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް ެއންމެ ފުރަތަމަ

 915ންނަވާލަން. މު މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދައަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢާއް، ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ުހރިހާ މެންބަރުންނަށްމުނާސަބަތު

އަންހެނުންނަށް  ންހެނުންނަށް ކުރިެއރުން ބޭނުން.އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ ވެސް އަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކުރިއަށް ިދއުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ހޯދަިއދޭން ބޭނުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭން ބޭނުްނ. ކަންތައްތަުކގައި

ވެސް އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، އަންހެނުންނަށް ކުރިއެރުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ވާނީ އަބަދު ވިސްނުމަކަށް ވެސް

ނޑުމެން ފަހަރެއްގައި ވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ، އެމް.ޑީ.ޕީއަކު ން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަ

 920އަންހެންވެރިންނަށް ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ކަންތައްަތކުަގއި ކުރިއަށް ދިއުުމގައި ވެސް. 

ލާނީ، މި އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ ބިަލްށ ފައިވާ ބިލަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަަވއިމި ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

ންނަން މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ވަގުތަކަށް ފަހަރެއްގައި ެވސް ކަމުދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނަށް ގެ

ޓަކައި ކޮންެމވެސް  ކަމަކީ ހަމަ ކުއްލިައކަށް ސިާޔސީ ބޭނުމަށް ޖެހޭ އެއްޙެއް ނޫނޭ. އެހެން ަދންނަވާލަންއިޞްލާ

ލަށް ފަސޭހަކޮށް ނުވަތަ މި ލޯކަލް ތަނުން ރަށެްއގެ އަންހެންވެިރއަކު ތިމަންަނމެންނަށް މި ކައުންސި ރަށަކަށް އަރާ

 925 ،ަޓކައި  ކައުންސިުލގެ ަގާވއިދުެގ ތެރެައށް ވަދެވޭނެ ގޮެތއް ހަދައިދޭށޭ ހަމަ ވިދާޅުާވއިރަށް ައއިސް ސިޔާސީ ފައިާދއަކަށް

 މި ޤާނޫނު ޤާނޫނު އެކި ގޮތްގޮުތން ފުށުއަރައި، ގޮަތކީ މުޅި ޓަކައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުން ވާ ފަސޭހައަކަށް

މި ޤާނޫނަށް  ،ޖެހޭނެ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ވަރަްށ އެބަ މާނަކުރުމަށް އުނދަގޫވާ

ތީން އެކި މަ ފަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ގިނަ އަަދދެއްގެ އިޞްލާޙުތައް އެބަ ހުރި އެކި

ވެސް ހަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލު ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް އް؛ އަޅުަގނޑު ުކރިންދަ ބަދަލުތަ. މިފަގޮތްގޮތަށް ގެެނވިފަ

ނޑު ދަންނަވަން ،ގެންނަން ނޑުމެންގެ މި  ،ނުވަތަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ  930އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިހަށް ކުިރައށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ތަހާ ބޮއްސުންލާ ޮގތްގޮތް ނުހަދައި،ޤާނޫނު ހައް ދޭޭށ. ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ދެދޭތެރެއަކުްނ  ށް ިއޞްލާޙު އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްއެަކއްޗައެކަްއޗަކަްށ، މުޅި ޤާނޫނު އެކީ  މުޅި ޤާނޫނު

ނުޑ  ހަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލު ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވެސް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަދަ، އެމް.ޑީ.ޕީ ފަދަ އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ިވސްނާ ބަޔަކަށް ުކއްލިއަކަްށ ޤަބޫލެއްނުކު ރަން އަުޅގަ

 935މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ދޭންޖެހިދާނޭ. ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނަށް އަންހެނުން ނުވަތަ އަންހެނުން ކުރިއަރުާވ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަްށ މި ޤާނޫނު ތެރެއަށް ލާ ކަހަލަ އި ،ކޮމިޓީ ގެނެސް ްޞލާޙެކޭ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަކީ  3ބޭފުުޅން ލަންޏާ  6ބޭފުޅުން ލަންޏާ، އޭގެތެެރއިން  3މިސާލަކަށް  ބަ އަްނހެން؛ކުރިމަތިލާއިރު ވެސް އެ

ށް ށް ކުރިއެރުން ހޯދައިނުދޭކަމިހެން ކިޔާފައި ލެވިދާނެ. މިއީ އަންހެނުންނަ  ބޭފުޅުންނަށް ހަމައެކަނި ވާންޖެހެއޭއަންހެން 

ފުރިހަމަވާ ގޮތަކަްށ ގޮތަކަށް،  ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އޮއްޓަރު ހުރި އަޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭީތވެ މި އިޞްލާޙަށް ޖެހޭނެ ކަށް އެފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނަންޤާނޫނުތަ ނޫނިއްޔާ  940 ،ކަމަށް އަޅުގަ
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ހަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ،  އަޅުަގނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 945 އިރުގެ ަވގުތު. މިނެޓު 2އަށް ބާކީ މިހާރު އޮތީ  ޢަލީ. ޑީ.އާރު.ޕީ ގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަލީ އްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދން . މި އިޞްލާޙަކީ ނަވާލަންމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 950ގުިޅފައި އޮްތ އިޞްލާެޙއް. އަިދ  ށް ހުަށހަޅާފައި އޮްތ އިޞްލާޙާސްކުެރވެމުންދިޔަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނައިްއޔެ މިތާ ބަހު

މިއަދު މި އިޞްލާޙު ވެސް ހަމަ މަޖިލީހުން ، ީނ މި މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފަ. އެހެންވީމާއިްއޔެަގއި އެ އިޞްލާޙު ވަ

ނޑު އުއްމީދުުކރަން. އާދެ! އަންހެނުންނަށް  މީަގއި އޮތް ،ބަލައިގަނެ ގޮަތށް ކަންކަން ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ައނެއްކާެވސް މި ވިދާޅުވަީނ ، ކަންކަން ހޯދައިދޭ ވާހަކަ ހުރިހާ ބެފުޅުން ވެސް ދަްއކަވާފައި 

ނޫނިއްޔާމުން އަންހެނުންނަށް ފަހަތަށް ދެވޭނެ ގޮތެކޭ މި  .ޚިލާފޭ ލާފޭ، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުަތކާޚި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 955ވެފަިއ އަނެއްކާެވސް ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ކަމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތެއް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހޯދައިދެނީ. އެހެން ވިދާޅު

ބޭފުޅުންނަކީ  ހޯދައިގެން ގެެނވޭތޯ މި ަމސައްކަތްކުަރްއވަނީ. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ. ތި

އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް އެޭދ ބައެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤަގއި އަންހެނުން އަދާކުރާ ރޯުލ 

ހެޔޮހިތުން ޤަބޫލުކުރައްާވ ބަެއއް ކަމަށް ވާނަމަ، ިމއަދު ައންހެނުން ތިބި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން އެ މީހުންނަށް 

ދެްއވާށޭ. އަޅުަގނުޑވެސް އެންމެ އެދޭ ގޮތަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ ހަމަހަމަ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތެއް

 960އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން އިްނތިޚާބުތަކުގައި ަބިއވެރިެވގެްނ އިންތިޚާބުެވގެން އަންހެން ބޭފުޅުން ވެސް ައއުމޭ. 

ބަކު ނޫނޭ. މިއަދު އަްނހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ހާލަތު މި އޮތީ ެއ ހިސާ

ހާލަތެއް މި އޮތީ އައިސްފައޭ. ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަންެހން ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ދޭންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ތި 

ނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ މިއަުދ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތެދުވެވަަޑއިގެން އެ ފުރުޞަތުތައް އަންހެނުންނަށް ދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. އަދި ތި ބޭފުޅުން 

 965އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް މި ކަމުގައި ކުރިއަށްެދވޭނެ 

ޯހއްދަަވިއދެއްވާނެ. ިމއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުކަމެކޭ، ިޑކޮކްރަީސާއ ޚިލާފުކަމެކޭ ވިދާުޅެވ، މި ކޮންމެވެސް ަމގެއް 

 ކަންކަން ނުވާނެ ގޮެތއް ހޯދަިއދޭކަށް މަސައްކަތެއް ުނކުރަްއާވނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ

ނޑަށް މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު ކަމެއް ޝުކުރި  970އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ިއންތިޚާތަކުގަާޔއި ރަްއޔިތުންގެ  26ފެންނަމުންދާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އިންތިޚާބުތަކުގައި އެިކއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްުޤ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުތަކުަގއި ބައިވެިރެވވޭކަމާ، އަދި 

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާކަން ޤާނޫނުައސާީސ ބަޔާންކޮދޭން. އެހެންކަަމށްވާއިުރގައި އިންތިޚާބަކަށް 

ދުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކުރިމަތިލާންއުޅޭ މީހަކު ވަިކަވރަކަށް ލިމިޓުކޮށް، ވަިކ ޖިންސަކަށް ގިނަކޮށް ުނވަތަ މަދުޮކށް ހެ

ނޑަެއޅިެގން ވަކި ކަމަކަށް ޙުކޫމަތެއް އައިސްަފއިވާ ކަެމއް ފިޔަަވިއ   975ރޫހާ ޚިލާފު ކަމެއް. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވަކި ކަެމއް އިތުެރއް ނުކުރެވޭ. މިސާަލކަށް، އަުޅަގނޑު ދަންނަަވއިާލނަން ކައުންސިލަކަށް ހޮޭވ، 

ނޑިާޔރަކަށް ހުންނަންޖެހޭ މީހަކާ، ކައުންސިލަރަކަ ށް ޮހވޭ މީހަކާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހޮވޭ މީހަކާ، ފަ

ނޑު ޤާނޫނުައާސސީ ހެދި މަޖިލީހުގައި އިން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގައި ހުންނަ މީހަކާ ތަފާތު. އެއީ އަުޅގަ

މުންދިޔައިރުގައި ވިސްނުނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ މީހަކަށް ވާތީވެ. އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަ

 980ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާތަކާއި އެ މަނިކުފާނު އަދާކުަރއްވަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ބާރުގަަދ މަޤާމަށް ބަލާއިރުގައި ޖިނާޢީ 

ކު ނަމަ އެ ޙުކުްމ މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ މުއްދަތެްއގެ ޙުކުމެްއ ކުެރިވފައިވާ މީހަ 12ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިުތވެގެްނ 

ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމް ަކނޑަެއޅުމަށް ައދަބު މާފަކުރެވުނުތާ ތިން އަހަރު ވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގިއ 

ވުމަށް. ޒިންމާ އާއި އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލާއިރުގައި ަކއުންސިލަރަާކއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ 

ނަޑއެޅުމުަގއި ވެސް މިހެންވޭ. ތަފާތު. ހަ ނޑުތައް ކަ ނިޑާޔރުންގެ މިންގަ ނިޑޔާރުންނާއި ުއއްތަމަ ފަ މަ އެގޮތަށް ފަ

 985އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން ގެންދަވާއިުރގައި ޤާނޫނުއަާސީސ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަކަށް ވެސް ވަކި ގޮތަކަްށ ، ވެސް ހަމަ އޮތްތާ ބާްއވާފަިއ ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް

ކަންތައްތައް ކުރާ ތަން. ދެން، ކުރީގައި ައޅުަގނޑު ދެންނެިވ ގޮތަށް މިނިވަންކަމާ އެކީަގިއ އެ މީހަކު މާފުދިނަސް އަދި 

އި އޮންނަ އަދަބެއް އެ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެްސ ދޫކޮްށ، މިނިވަންކުރުމަށް ފަހުަގއި ޝަރުޢީ ގޮތުން ެއ މީހަކަށް ދީފަ

ނޑުމެންނަކަށް ާޤނޫނަކުން އެ މީހަކަށް ފަސް  ލުއިެވގެންދިޔަީއ. ނުވަތަ ނިުމނީ އެ ހިސާބުން. އެހެންެވއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 990އަހަރު، ހަތަރު އަހަރު، ނޫނީ ތިން މަސްދުވަހު އެ މީހާ ނުކައިހުރުން. އެކަހަލަ ގޮްތގޮތަކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ 

ޓުކުރެވިދާނެހެނެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުންދިޔައިރު އަނެްއކާެވސް ދިމާވި ަކމެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިކަން ލިމި

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެންިދޔައީ އަންހެން  އަދަދަކީ އަންހެން ކަނބަލުްނނަށް ވަކި ވަރެއް ކަމަށް. ައޅުގަ

ނޑުމެން އެަކން  ބޭކަނބަލުންނަށް އެއްވެސް އަދަދަކަށް ލިމިޓެއް ކުރެޭވަކށް ނެތޭ އެއްވެސް ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑި ދޭން. ނޫނީ  ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަތަރު ގޮ ލިމިޓުކޮށްފިއްޔާ ވާ ގޮތަކީ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ައޅުގަ
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ނަޑށް ހީވަނީ އެ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަމަކު  995ނުދޭހެން. ކައުންސިލަކުން ެއއް ޮގނޑި ދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނެޑއް ހަމަގައިމު ެވސް އެކަމަކަށް ތާއީެދއްުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުަގއި 

އިންތިޚާބުކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކާ އެްއކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިަޝނުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ 

ނޑު ތާއީުދކު ރާ ކަމެއް. މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮސްގެން އަލުން މީތި ރަނގަޅުކުރުމަކީ ހަމަ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކަމެްއ. މި ފުރުޞަތުގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަހަރީ ދުވަހުެގ މުނާސަބަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަްށ 

 1000ންނަވަނީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކީގަ. އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އެހެން މި ދަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާީޓ އުފެދި، ހިނގަންފެށީއްސުރެ ފަށައިގެން ވާނުވާ އެނގޭ ހިސާބަށް މި ދަނީ ވެސް. 

އެހެންވީމާ، އަދި މިއަދު މި ާވހަކަ ދެއްކެވުުމަގގައި ސާބިުތެވ މި ހުރެވެނީ ވެސް އެހެންވީަމ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ 

ނޑު ދެކެން. ެދން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މަޖިލީ ހަކީ މިކަން ފާހަގަކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަން ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ޮއތީ އަންހެން ކަނބަލުން ޤަބޫލުފުޅުތޯއޭ ކަމެއް ދިާރސާކުރުމެއް ބެލުމެއް ނެިތ، 

 1005ވަނީ ވިްއޔާ އަނބިމީހާގެ ދަށުވެފަ. ިއސްލާމީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ ަވރަށް ބޮޑަށް އަެނއްހެން ބުނާ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮވޭ ހަތަރު އަނތްބަށް މީހަކާ އިނދެލުން. އެހެންނަމަވެސް  ނޑުތަކުން ބަލާއިުރގަިއ އަޅުގަ މިންގަ

ުއޭޅ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރޭ ގޮއްސަ އަނބިމީހާގެ ހުއްދައަާކ ނުލާ އެކަން ކުރާކަށެއް. އޮޅުވާލަިއގެން އިނދެގެން 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގިއ  މީހުން އުޅޭ ހާލު ވެްސ އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އަންހެން ކަނބަލުން ހީނުކުރައްވާޭށ އަުޅގަ

ތިބި މީހުންނަކީ، ކޮންމެ މީހަކުގެ އަނތްބެއް ެވސް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަންހެނުންނަށް ވަކި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުެރ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުން  1010ނަށް ވުރެ އިޙްތިރާމުކުރާ ަބޔަކު ނޫޅޭނެ. ަވގަށް ވެސް މިކަން ނުކޮށް އަުޅގަ

ނޑިޑޭޓުްނނާ، ބައެއް ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން  މި ތިބެނީ ހަމަގައިމު ވެސް ިއޙްތިރާމުކުރާތީ ނޫންތޯ. އެކަމަކު ބައެއް ރިޔާސީ ކެ

ނުޑ އެބަ އުޅޭ ހަމަ އިނދެގެން ަހމަ ނުލާހިކު ގޭތެރޭ މައްސަލަ ބޮޑުވާ  އިރު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ނުޑގެ އަންހެނުން މިކަން ައޑުއެހިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  އަންހެނުންނަށް ހަމަ ޚާއްޞަޮކށް މިއަދު މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ

ންނަށް ވާ ލޯތްބާއި ކުރާ އިޙްތިރާުމގެ ބޮޑުކަމުންނޫންތޯއޭ ނީނެދ މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އަންހެނު

ނޑި އެއް ލިބެން އޮންނަ ތަނެއްގައި އަުޅަގނޑު ނޫންތޯއޭ ެއންމެ ބާރަށް އެ ކަމާ ދުވާނީ.   1015ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮ

ނޑުމެން  ބައިވަރު މީހުން އެބަ ތިބި ގާތްަގނޑަކަށް އިންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތައްޔާުރވެގެން ިތބޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ތިހާ ނިކަމެތިކޮށް  ،ނޫނޭ އެހެންވެގެން. އެ ުފރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް އެކަުކވެސް އެކަމާ ނުގޮސް ިމ ތިބެނީ

 ،ނުލާ ވެސް ން އެ ތިބެނީއޭ އިނޭގތޯ ހަމަ އަޅައި ވާކަެށއް. ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުގައި ވިދާޅު ކަނބަލަކު ތެދުެވ ިމތާ އަންހެން

ވެސް.  ބައިވަރު ަމއްސަލަތައް އުޅޭއިރުދެގެން ނހަތަރުފަސް އަނބިންނަށް މީހުންނާ އި ކަމަށް ނަހަދާ ހަމަ ދެނަހުރި

 1020މްރާނު ބަޔާނެއް ރާނު ބަޔާނެއް ނެރޭނެ. އެކަމަކު ޢިމްން މި ވާހަކަދެއްކީމަ އަނެްއާކ ޢިެއއީ ބަެއއް ބޭފުޅު އެކަމަކު

ނޑުމެން ބިރުގަންނަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ނެރުނަސް އަޅުގަ ގޮތުން އެބަ  ވެސް އެނގޭ ދީނީ ނޫންތޯ. އަޅުގަ
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ނުޑ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަނިބމީހާ؛  ެއބަ އޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެން . އެކަަމކު ދީނުގައިކަންއޮތް މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ތަނުގަިއ ެއގޮތަށް ޮހވިގެން  ިތންހަތަރު ޖޯޑެއް އެަބ އުޭޅ މި  .ތަުނގަިއ ދެމަފިރިން އައިްސ އެބަ ތިބޭ އެބަ ދެކެން މި

ފިރިމީހާ. ދާއިރާ ބީ އަށް  އަށް  އޭމީހާ އަތުަގއި ހިފައިގެން ާދއިރާ އަނބި އައިސް. ކިހާ ލޯބިވާތީތޯ ފިިރމީހާ ގޮސް

 1025ވެސް ޭގަގިއ  ތަނަށް ވަަޑއިގެން އެ ިތއްބަވަނީ. ދަރިން ބަލަން ހަމަ މި .އަނބިމީހާ. ވަރިހަމަ ޭގގައި ނުކެއްިކޔަސް

ނޑުމެން މިއީ އެހާ ލޯބިން އަ، ގެންގުޅޭ މީހާއާ ހަވާުލކޮށްލާފަ. އެހެންވީމާ ވާއިުރަގިއ  ނބިން ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށްއަުޅގަ

ކަމަކާ ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި ީކއްެވގެންތޯޭއ ތި ބޭފުޅުން އަންހެނުނަށް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއްަޗކަށް މުޚާޠަބާކޮށް

ނޑުމެން ހިލޭސާބަހަށް ފުރުޞަތުފުރުޞަތު ނުދޭންއުޅެނީ. މިހާރު އަންހެނުން ީކއްެވގެންތޯޭއ އަޅު  ހަަމ ނުދެއްވަނީ. ގަ

އަށް ައއިސް، އެހެންނޫނީ މާލެތެރޭގައި އެަބ  އަށް ވަންނައިރަށް ަވރަށް ރީތި ތިން ކުއްޖަކު އެަބ އުޅެއޭ މާލެ ގޮސް ގެ

ނޑު ައޑެއްނާ ދުވަސް އުޅެއޭ. ދާންވީނޫންހޭ މޫސަ ެއ މީހުންނާ ކައިވެނިކޮށްލަން. އެހެން ބުނި އެއް   1030ހަން. ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންވެސް. ހަހަމަ ނާހަން އެއްގޮތަކަށް  ަކމަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖިންސީ ނޫންތޯ؟ އެ ވީހެޔޮއެދެން ެވސްނަށް މަ އަޅުގަ

ށްތޯ ވުރެ ބޮޑަްށ ާކކަ އަނބިމީހާ އަށް ހުރިހާ އެއްެޗއް މިހަޔާތާއި ަކިއވެނީގެ ަހޔާތާ، ަދރިންބެލުމުގައި ހުރި ބުރަކަމާ، 

ރަނގަބީލުަޖއްސަވަނީ. ޭނނގެ ންފެށީމަ ކަންވާހަކަ ަދއްކަ ައޅުަގނޑު ެދކެނީ. މި، އެނގޭނީ ަރއީސް. އެހެންވީމާ 

ގެ މަޤާމެއްގަިއ އިންަނވަިއގެން ދަންނަވާނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުއަޅުަގނުޑ  މައްސަަލ ެއއް ނޫްނ. އެކަަމކު، އެކަމަކު 

 1035 އެ  ފިރިމީހާ އަށް ،ތަނަށް ވައްދައިދިނީމަ ތެދުވެ ގޮތުަގިއ ފިރިމީހާ ތިމާ ލޯބިން ގެނެސް މި ގެއަންހެން ކަނބަލެއް

ދުވަސް ކަމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ބާއްޖަވެރިުދވަހެއްމީސް ބަސް ވިާދޅުނުވާށޭ. ވަރަށް ބޮުކޑައިވަރުގެ 

 ވާތީވެ. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 1040ތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ލޯކަލް ކައުންސިލު

ވެސް ތާއީދުނުކުެރޭވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްާލޙަށް، މުޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ދުވަސްވީމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ގެ ހުރިހާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުެގ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަްނނަވަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙަްށ ބަލައިލާއިުރގަިއ ދެންމެގައި  ވެސް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ޙަޤީޤަތުގައި އަންހެނުންނަށް  ހުޅުހެންހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު

 1045ނޫން.  ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫެލއް މަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހުރުއްޞަކުެރވޭ ަވކި ޮގނޑި އެއް ޚާ

ހުންނަ ހަމަހަކަން ނެތިގެންގޮސް ހުިރ އި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ދުނިޭޔގެ ބައެއް ަޤއުމުތަުކގަ

ނުޑ މިއަދު ހަމަގައިއެތައް ަބއިވަރު ޤަ  ގޮތުަގއި  ވެސް ޤަބޫލުކުރާމު އުމުތަެކްއ އެބަ ހުރި. އެކަަމކު ައުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަގައިުމ ކަމަށް އަުޅގަ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތް އި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާދިވެހިރާއްޖޭގަ 
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 މިސާލަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަގިއ އެންމެ ވަުރގަދަ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރި އަންހެން ބޭފުޅުން މި ެއއް ވެސް 

 1050. މިސާލަކަށް އޭރު ައޅުަގނޑު ނިސްބަްތވި ޑީ.އާރު.ީޕ 91ތަނަށް އެބަ ތިބި ވެދެވަަޑިއެގން. ޔަޤީން އަުޅަގނޑަށް %

ނޑަށް އެ . ޭއގެތެރެއިން ެދ ނިގެގން ތިން ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ އަންހެންއަށް. ޑީ.އާރު.ޕީެގ ފަރާތުން ވާދަކުރީ އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ާވދަކުރެއްިވ ހުރިހާ އަންހެން ހުގައްެބވި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީބޭފުޅުން އެބަ ތި

ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ މަޖިލީހުގައިހެން. އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޕާޓީ އަކީ ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫލަކުްނ 

ރީތަކުަގިއ ޓީތަކުގެ ޕްަރއިމަނަށް ވެސް އެ ޕާއެ އަންހެން ކަނބަލުން އެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑަށް ޔަޤީން އެ އިންތިޚާބުތައް ާކމިޔާބުކޮށްގެން  1055 އެ އަންހެން  ،ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑަށް މި އިޞްލާޙު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  ކަނބަލުންނަށް މި   ތަންތަނަށް އިންތިޚާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނަށް ންއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ލައިގެން އަންހެނު ރެވެނީ މިއީ ުކރިއަށް މިވެސް ޤަބޫލުކު

ބުނާ ފެޅަުއ  ެއ ބޭފުޅުން އެ ،ދޭންެވެގން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އުެޅއޭ ޑީ.އާރު.ޕީން ބުނީމައިފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަ

ލެއްަގިއ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ހާ އަދަކީ ެއއްެވސްކަމަށް. މި ޯވޓުތަކެއް ލިބިދާނެކޯލިޝަނަށް ޙަޤީޤަތުގައި 

 1060އަންހެނުންނަށް ކަންތައްތަކެްއ ކޮށްދެނީއޭ ކިޔަިއގެން ވޯުޓލިބޭ ޒަމާނެއްހެން. އެއަށްވުެރ މާ ދިވެހިރައްޔިތުން ނުވަތަ 

ނޑި  ދިވެހި ކަނބަލުން ނުލާނެ.  ސް ވޯޓެއްއެޭކ ބުނާއިރަށް ދުވެަފއި ައއި ވެސް ހޭލުްނތެރި. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮ

މިއީ އެްއވެސް އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް ނެތި ވޯޓުތަެކއް ، ނޫން. އެހެންީވމާ ނޫން. ިމީއ އެ ުދވަހެއް ޒަމާނެއް މިއީ އެ

ކަނބަލުންނަށް  ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ރަށްރަށުގައި ިތްއބެވި އަންހެން ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްގެްނުއޅޭ ކަމެއް

އެބަ އޮތް. ތިޔާރާއި ބާރު ވެސް ވެއްދުމުެގ އިޚް  އަްނހެނުން، ވެސް އެއީ ފިރިހެނުން ،ބަަޔކު ބަަޔކު ބޭނުން އެ

 1065ެއއް ނޫން.  ނެތިފައި ތިބި ބައެއް ގޮުތގަހާލެއްަގއި ފުރުޞަތު އެ ބޭފުުޅން ތިބީކީ ެއއްވެސް  އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ނޑު ެއ  ތަކެއް ގޮުތގަ. އެހެންަކމަށްވުމާއެކުުރގަދަ އަްނހެނުންވަ ،ެއއަށްުވރެ މާ ހީވާގިއެއަްށވުރެ މާ ކެރޭ،  އަުޅގަ

މިއާއެކީ އަުޅަގނޑު ދެން މިއަށް ހުށަހެޅިފައި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ހަމައިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ހަމަ މި 

ެއއީ. ޑީ.އާރު.ީޕގެ ހުރި އެހެން ބައެއް އިޞްލާުޙތަކަށް  ބަލައިލާއިރު މިސާލަަކށް ހަމަ ދިމާވި މައްސަލަ އެްއ އިނގޭތޯ 

އިރު އޭަނެގ އުޭޅ ަކޔާނޯ އިނގޭތޯ. ބެލި ޖޭމުގަިއ މި ޓްެރފިކު ކުރަންުއޅުނީފަރާތުން މާލޭގެ ެއއް ދާއިާރ އަށް ވާދަ

 1070ންެގ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާ، މެންބަރުކަމަށް ކޮންމެވެސް ޖިނާޢީ މައްސަަލ އެްއ ޮއވޭ. އެކަމަުކ ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތު

ބުަގިއ މި ހުންނަ ޝަރުތުތަކާއި ލޯަކލް ކައުންސިލު އިންތިޚާ ލުމާކަމަށް ކުރިމަތިއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުރިމަތިލުމާ، ރަ

ގެ ިޓކެޓުަގިއ އަށް އެ ފަހަރު ޑީ.އާރު.ޕީ ވުމުގެ ސަބަބުން އޭނަވާދަކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާ ަވރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު

ނޑުމެން މިއަށް ދެންެނވިން،  ވެސް އޭނަ ދުވަހު ވެސް އަުޅަގނޑު ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނުިލބުނު. އެ  އީއަުޅގަ

އުާފކުރާ  ތެރޭގައި އޮތްކަން މިީއ އަޅުަގނޑު ވަރަށްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު މި އިޞްާލޙު މީގެއިޞްލާޙު

 1075 ރިއްާޔ ވެސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލު ކަމެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫ
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ްނޑިޭޑޓަކަށް ވުުމގެ ޝަރުތުަތކާ، ކެ ލުމުގެ ޝަރުތުތަާކއިއިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުަރއްާވ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކުރިމަތި 

ނުޑ  ،އެއް ހަމައަކުންމަޤާމުން ވަކިވުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް  އެއް އުސޫަލކުން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދު އެ އިޞްލާޙަށް އަ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކުރަން. އެކަމަކު މި ދެންނެިވހެން އަންހެނުންގެ ވޯޓުތަކެްއ ުޅގަ

ގޮތަށް މި އިޞްލާުޙ  ފިކުރުަގއި އެ މީހުންނަށް އޮޅުވާަލއިގެން މިފަދަ ކަމެއް ކުރާ ،ވިސްނުުމގައި  ،ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި 

 1080މެ ވަރަކަށް އެގޮތަްށ ވަނީ ކިތަންމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ސިފަކުރެވޭތީ ައޅުަގނޑު ހަ

ކަމުގައި ނިޔަތުަގިއ މިފަދަ ކަމެއް ކުރި ްނ ވޯޓެއް ހޯދުމުގެިއގެރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން، އަންހެނުންނަށް އޮޅުވާލަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  ވިޔަސް ޭއގެން ކުރާނެ ެއްއެވސް ފައިދާ ެއއް ނޯންނާނެ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

މެން މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އަންހެނުންނަށް އެބަ އޮތް. އެަތއް ަބއިވަރު އަންހެނުންނަކަށް ެއ އަޅުަގނޑު

ވުމާެއކު އަންެހނުންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ކަތްކުރަމުންދަނީ. އެހެންކަމަށްފުރުޞަތުތައް ދީގެން އަބަުދވެސް މަސައް 

 1085. ވަރަށް ބޮޑަށް ތީމަ ރަނގަޅުވާނޭހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އޮ އެއްވަރަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ފިރިހެނުންނާއަޅުަގނޑު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އަށް މިހާރު ބާކީ  އަުރވަން. އެމް..ޑީ.ޕީމުޙައްމަދަށް އަޅުގަ

 1090 އިރު. މިނެޓު 1އޮތީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޢަލީ މުޙައްމަދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ަދންނަވައި 1ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުިރއް ލާނަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިެނޓު ތެރޭގައި އަުޅގަ

. އެއީ ވެރިކަން ހިންގުމުެގ ބާރު 3ވަނީ އަންހެނުންނަށް، ޤާނޫނުއަސާސީން ފާހަގަކޮށްދޭ  ޤާނޫނުއަސާސީން މި

 1095ކަުމަގިއ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ކަމުަގއި ިވޔަސް، ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ބާރުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ،ބާރު

ވަްސކޮށްދީފައި ޤާނޫނުއަސާސީން ވިޔަްސ، މިއިން ކޮންމެ ބާަރކަށް ވެސް އަންހެނުންނަށް ާއދެވުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަ

ނޑުމެްނގެ އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުމަކީ ލަތުން ރަނގަޅު ޞަކޮށް މިހާރު މި އޮތް ހާޚާއް ،ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑި އެއް ދިނުމަކީ އެއީ ހަމަ އެްނމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި  ކުރިއެރުމެއް އެ މީހުންނަށް ގެނަސްދިނުމަށް ޓަކައި ގޮ

ން ހުރި، ދެ އަޅުަގނޑު ެދކެން. ައޅުަގނުޑ މީގައި މިހެން މި ދަންނަަވނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެްސ އެބަ

 1100 ދީފަ. އަޅުަގނޑު މިހެން ޓަކައި ަވކި ދާއިރާތަކުން ކޯޓާ ކުރުމަށް ހުރި ރެޕްރެޒެންޓު އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ެއބަ

ރަށެްއެގ ، ދާއިރުންެގ ހުރިހާ އެންމެން އެކި ރަށްރަށަށް އަރަމުންލާނަން ައޅުަގނޑުމެދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ދަްނނަވައި

ހާ އެއްޗަކުން ދޭހަކޮށްެދނީ އެ ރަށެްއގައި ތިބި އަންހެނުންނާއި އަންހެނުން ކުރާ ކަން ެއ ހުރިރީތިކަމާއި ސާފުތާހިރު
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ނޫންނަމަ އެ ރަށްރަށް އޮންނާނީ ވަރަށް ހަޑިމުޑުާދރު ގޮތެްއގަ. ަފއިސާ ދިން ކަތްތަުކގެ ުކޅަދާނަކަން. އެހެންމަސައް

 މުގައި ވީނަމަވެްސ، ފައިސާ ނުދޭކަމުގައި ވީނަމަވެސް...ކަ

 1105 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ގެ ަވގުުތ ވެސް ވަނީ މި ބަހުސްަގއި ލިބިފަިއވާ ަވގުތު އެ ހަމަވީ. ޑީ.އާރު.ޕީގެ ވަގުތު މި ބަހުސްގައި އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަވެފަ. އަދި އެހެންކަމުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެން ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ހުިރހާ ޢި

ނޑު ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ނިމުނީ. އިފުރުޞަތުއަރުވަ  ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ައޅުގަ

 1110 ދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދަމް ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާތުލުސް

ކަފުޅުތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު އިޙްތިރާމުކުރަން. ތްތެރި ަރީއސް. ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން އެހެންނަމަވެސް ގޮތަްށ  ދެްއކެވުުމގައި އިޞްލާޙު ޮއޅޭވަނީ ބައެްއ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުއަުޅގަ

ނޑި އެއް އެބަ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއޭ ނޑި ްވކުރުމަކީ ޭއގެ މާނަިރޒާ. އަންހެނަކަށް ގޮ  1115ަތކަށް ައީކ ދެން ހުރި ގޮ

ވް މި ކުރާ ސަބަބަކީ، މިހާރުގެ ޮގނޑި ިރޒާ . އަންެހނަކަށް ެއއް ނުލެވޭނެ ވާހަކަ އެއް ނޫންއަންހެނުންނަށް ކުރިމަތި

ނޑުމެން އެބަ ހޭ. ޤަބޫލުކުރަންޖެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ ބޭފުޅުން އެ ވިާދޅުވާ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތޭ. އެކަން އަުޅގަ

ވީމަ ހަމަހަމަކަން އެބަ  މެންބަރުން އަންހެނުންނަށް 5މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  77ލިޔަސް އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލަ

ނޑި އެއް ހުރިއިުރގައި އެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަަކށް ބަލައިލާއިރުަގއި އެއް ؟އޮތްތޯ ތަނުން  ާހސް ހަތްދިހަ އެތައް ގޮ

 1120އޮތީ. އެކަަމކު ރާއްޖޭެގ ޕޮޕިއުލޭޝަްނގެ  އަްނހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީމަ ހަމަހަމަކޮށްތޯ އެ ޮގނީޑގައި 58އެންމެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  51ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރުގައި %  ސާ ހިއްގޮތުގައި އަންހެނުންގެ  އަކީ އަންހެނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ދިއުމުން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް މިއީ ސިޔާސީ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެކަަމކު މި ވަގުތު މި އިޞްލާޙު ުހށަހެޅިގެ

ފަހަރަށް  މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ހީުވމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ބައެއް

 އެހެން ވުން ެއކަށީގެްނވޭ. އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުްއވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ހައްތަހާެވސް ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަުކގައި 

ނޑު  އެހެން މީހަކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީމަ އެއީ ،އްވާ އިޞްލާޙުަތއް ކަަމށް ވާތީވެ ހުށަހަޅު  1125ެވސް އެގޮތަށް ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑި އެްއ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކިލެްއވި ކަމުގައި ިވޔަސް ައންހެނުންނަށް ގޮ

އި ޤާނޫނުއަާސސީން އެ ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ްވކޮށްދިނުމަކީ މި ވަގުތު ޙަޤީޤަތުގަރިޒާ

ވެއޭ އިންތިޚާބަކަށް  އެބަ ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ިވދާޅުވޭ މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ިޚލާފު

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަންހެނުންވަކުރީމަ. ެއހެންކަމަށްއި ވަިކ ގޮަތަކށް މިހެން ތަފާތުލުމުގަކުރިމަތި  ގެންޏާ އަުޅގަ
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 1130ކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ަޓކައި ުނވަތަ އެހެން ޙައްޤުަތްއ ން ސިޔާސީ ދާއިާރގައި މަަސއްކަތްކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި އަންހެނު

ނޑުމެންގެ މި ާދ ން ދާތަކުގަިއ ސޮިއކުރަމުހަވާމީ މުޢާއަޤް ާރއްޖެ އިން އެިކއެިކ ބައިނަލް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން މި  ސޮއިކުރުމަކީ ވެސް ޤާނޫނާ  ނާ ޤާނޫ އީކުރަީނ އެހެންވީއިރު. އެ ިޚލާފު ކަމެކޭ. ކީްއެވގެންތޯއޭ ައޅުގަ

އެ ިއޞްލާޙު  އި،ށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތާީއދުކުރައްވަ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ިއއްެޔަގއި ހަމަ ވަރަ

ކޮމިޓީެގ  ،ހަމަ ވަރަށް އުާފކުރަން ވިދާުޅވި ވެސް އަޅުަގނޑު ޟާރި މެންބަރު ރިމިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ 

ނޑަށް ވެްސ ކުަރއްވާށޭ. ެއގޮތަށް ތާއީދުވްޭބފުޅަކަށް ަވކި ޮގނޑި އެއް ިރޒާ ރައީސަކަށް ނޫނޭ އަންހެން   1135ުކރައްވަމޭ. އަުޅގަ

ންޏާ އެގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟެއް ާވކަމުަގއި ވަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ. އެ އިޞްލާޙު އިްއޔެ ެއގޮތަށް ބަލައިގެންފައި ާވއިރު މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު 

ކުން އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނު މިހެން އޮތުމަ ،އްސަނޫނިއްޔާމު އެ އިްޞލާޙު ގެނެއި ގެންނަން މަޖުބޫރުވޭ. އެހެންއެާއއެީކގަ

ގުޅިގެން މި ޤާނޫނަށް މި  ކުރެވޭނެ ިމގޮތަކަެށއް. އޭރުން ދެ ޤާނޫނު ތަޢާުރޟު އެބަ ވޭ. އެހެްނވީމާ، ެއަކމާމިކަމެއް ނު

 1140ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި  ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައި މިބަދަލު

ނޑުމެން މި  ،ގަނެމި އިޞްލާޙު ބަލައި ،ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ދެ ޤާނޫނު ވެސް އެއްގޮްތާވ ގޮތަށް އަޅުގަ

 މީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމެއް ކުރިއަުރވާ ކަމަށް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިޞްލާޙުކޮްށގެން ގެންނަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ

ޖެހެއޭ.  ތިބެން އެބަ ންކަން ނިންމާ ހިސާބުގައި އަންހެނުވަންޏާ ޤައުމުގެ ޕޮލިސީ ެލވަލްަގއި ނުވަތަ ކަން

ދުވަހަށް އަންހެނުން އްނެުދވަހުން އައަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއް ،ނޫނިއްޔާއެހެން

 1145ތަން.  ނެތިގެންދާ ެވސް ހިއްސާޮކށްދޭނެ ބަޔަކު ކައުންސިލުތަުކގައި ހުސާސްތަެކއްތަން. އަންހެނުންގެ އި ޖެހޭ ފަހަތަށް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކު ކަމެއް ތި ވިދާޅުވާ ހަމަހަމަދިޔައިުރގަިއ ގެ އިންތިޚާބު ނިމިގެންމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިނެތް.  ނޑީަގއި އަންހެން 58ދިޔައީ އެންމެ  އަޅުގަ ރަށްރަށުގެ  ގިނަ .ބޭފުޅުން ތިބީ ގޮ

ކައުންސިުލގައި އެްއވެސް ައންހެން ބޭފުޅަކު ނެތި. މީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ރަށެްއގައި އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ދިމާާވ 

 ަގއި ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާލާއިރު އިކުރަން ބަލަަކއުންސިލާ ހިއްސާ ،ދައްކަންކުަގއި ައއިސް ާވހަކަމައްސަލަތަ

 1150ވަންޏާ  ކަންތައް ސިޔާސީނުކޮށް މިސާލަކަށް، މީ ވޯޓަކަށް ކުރާ ކަމަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު މި

 ހާސްެވގެންކޮންމެހެން  އެހެންވީމާ، ެއަކމަކާ ލިބޭނެ ނޫންތޯ؟ވެްސ ޯވޓު ެދްއވާ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށްމިއަށް ވޯޓު

އެކީ  ދެްއވައިިފއްޔާ ޕީ.ޕީ.ެއމް މެންބަރުން އުފަލާޙަށް ވޯޓުޕީ.ޕީ.އެމުން މި އިޞްލާނުޖެހޭނެ ދެއްތޯ؟ ށްއުޅުްއވާކަ

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  ލާނެ ނޫންތޯ؟ހަމަ އެގޮތަށް ވޯޓު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް ލާނެ ނޫންތޯ؟ވޯޓު ށްޕީ.ޕީ.އެމަ

ނޑު ހަމަ އާދޭހާއަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެއްވާ  ކަންތައް  އެކު އެދެން މި ބޭފުޅުންނަށް މި  ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ، އަުޅގަ

ނޑި ެއއް ިރޒާްވކޮށްދެްއވާށޭ.  އި،ނުކުަރއްވަ ސިޔާސީ ނޑިަތކަްށ  ޭއގެ މާނަހަމަ ައންހެނުންނަށް ގޮ  1155ައކީ ދެން ހުރި ގޮ

އެކޭ ނޫނޭ. މިކަމުން މި ކަށަވަރުކުެރވެނީ ކޮންމެ ަކއުްނސިލެއްަގއި ވެސް މަދުެވގެން  ކުރިމަތިނުލެވޭނެ އަންހެނުންނަށް
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. އެ ހޭނީ. ހަމަަހމަ ނަމަ އެހެނެއް ނެތީއުޅެ ެވސް ނުވެގެންނޭ މި . މިހާރު އެވަރުކަމޭންހެން ބޭފުޅަކު އިންާނނެއެއް އަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ ހަމަހަ ކުއޭޝަނަސިޓު އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، މި  މަކު، އެހެނެއް ނޫން. އެކަމަކަން އޮތް ނަމަނޫން އަުޅގަ

 ވަގުތު ކުޑަ މަސަްއކަތެއް ެއބަ ކޮށްލަންޖެހޭ ތި ބޭފުޅުން ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި، ކުިރއަށް 

 1160 އެކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. .ނެރުމަށް ޓަކައި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑުމެން ކުަރމުންގެންދިޔަ ބަހުސް މި ނިމުނީ. ދެން، އޮންނާނީ މި ބިލު 11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު އާދެ!  ގެ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބާއްވާ ޖަލްސާެއއްގައެކަން އޮންނާނީ ދެން އަޅުބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް ދެންނެވުން.   . އެޖެންޑާގަ

 1165 މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  13އައިޓަމު 

 

 ނިންމުން 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 1170ލާނަން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިައޅުަގނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމައެކު،  އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނިމުމާ

 ަގއި. 9:11ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ޖުލައި  1އެއް އޮންނާނީ، 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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