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  (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ަވނަތްހަ ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ަވސް( އަންގާރަ) 2020 ޖޫން 16

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މިއަހެލިަވނަ ދ ަވްސ.  24 މަހ ން ަވަނ އަހަރ ެގ ަޝއްާވލް 1441 ދ ަވސް.ައންާގރަ  ީވ 2020 ޖޫން 16 މިއީ

ަވނަ ތްހަދައ ރ ެގ ެދަވނަ  ަވަނ އަހަރ ެގ 2020، ބީތި އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި. ަވނަ ދ ަވސް  14ނަކަތ ން 

ސަލާމ ގައި އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  31ަވޑަިއެގން ިތއްެބީވ ހާޒިރ ެވ ށްމަޖިލީހަމި ަވގ ތ   ގައި.ޖަލްސާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ އި  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެގއްލިފައި ެވއްޖެ. ކަނޑިތީމ ކޮރަންޓީނ ގައި  ބަރަކ  ނ ޭވ.މެން

 ން ފެސިލިޓީއެއްަގއޭ. އެއީ ރަށަށް ަވަޑއިަގތ މަށް ން މި ހ ރީ ކޮރަންޓީރޭ ދަންަވރ  ގ ޅ އްިވ. ިވދާޅ ީވ، ތިމަ

ާވންޖެހޭކަމ ން ކޮަރންޓީންެވަވޑަިއަގތީ. ދެން ިމހާރ  ދާއިރާއަށް ަވަޑިއަގތ މަށް. ދެން މިހާރ  ދާއިރާއަށް ކޮރަންޓީން

އެހެންނަމަެވސް، އެދދިަވަޑއިަގތީ.  ެވެގންެއކީަގއި އެނބ ިރ ަވަޑއިަގންަނަވން ދޫދެއްާވީތއާ އީއެ  ؛ަވަޑއިނ ަގންަނަވއި 

ން ަގއި ރެޖިސްޓަރެވަފއިނެތ މ ން، އޭނާ އެތަނަށް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އެ ތަނ ނ ބެލިއިރ ަގއި އޭނާ އެތަ

ޕްރޮސެސްެގ  މެން ެވސް މި ތިބީ މިއަޅ ަގނޑ  ދ ލެއް ެވސް ނ ކ ރެޭވނެތާ. ދެން ދޫކޮށްލެޭވކަެށއް ނެތް. ނެތް މީހަކ 

އިްއޒަތްތެރި އިރާެގ މ  ދާތީބަ ބައްލަާވ ަކނޑިމީންޢާއްމ  އެމި މަސައްކަތް ހިންަގމ ންދޭ. އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ އަތެރޭގައި 

 ވ ޖޫދަށް ެގނެޭވތޯ. މެންބަރ 

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/7/ޖއ އަީކ،އެޖެންޑާ  ެގދ މިއަ

 

 ރ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ގަރާ .  4

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 ރ . ޖެހޭ ަގރާކ ރަންލީހަށް ތަޢާރ ފ މަޖި -4

ތަމަ ރ ެގ ފ ރަަގރާ ،ާވހ ށަހަޅ އާްވފައި هللا ޝީދ  ޢަބްދ އްމަދ  ނަމ ޙަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވރަމް ދާއިާރެގނޮޅި -4.1

 ޖ ްމހޫރިއްޔާެގ ފަރާތ ން ކޮޯސޯވެގ މިނިަވންކަން ބަލަިއަގނެ، އެކަން ަރސްމީކޮށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޔ ން.ކި

އިޢ ލާންކ ރ މ ގައި ކޮރަޕްޝަަނށް މަގ ފަހިާވ ފަދަ ޢަމަލ ތަކެއް ހިންާގފަިއާވ ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މައްސަަލއާ ގ ިޅެގން 

ަކއި ކަށަަވރ ކ ރ މަށްޓަ ލައިއިޮގސްފަިއާވ ޮގތް ބަން ހިނަގތ ން މިކަދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފަރާ

  ަގރާރ .މަށްަޓކައި ހ ށަހަޅާސައްކަތްތައް ކ ރ މަ ހ ރި މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ކ ރެެވން

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ތިދާއީ ބަހ ސް.އިބ 

ހެނ ންނާ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަންހ هللا އީާވ ޢަބްދ  ރި މެންބަރ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެަގލޮޅ  އ ތ ރ   -6.1

 ކަިއ، ކަމާ ގ ޅޭ ިސޔާސަތ ތަާކިއ، ނިޒާމާިއ، ާގނޫނ ތަާކއި،ކަްށ ހ އްޓ މެއް ެގަނއ މަށްޓަމެދ  ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތަ

ްނކ އަީރއެއް ހެދ މަށް ޮގާވލައި  އިރީންޓަމަލިޕާ ،ގައި ހ ރި ހ ރަސްަތކާއި ތަފާތ ކ ރ ންތައް ދެަނަގތ މަށްޓަކައިަގާވއިދ ތަކ  

އީާވ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ   ަގރާރ .ށަހަޅާހ 

 އަށް.هللاޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا އީާވ ޢަބްދ ާދއިރާެގ މެންަބރ   ަގލޮޅ  އ ތ ރ 
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ާވމީ އަންހެނ ންެގ ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ން އަގ  މިއީ މި އަހަރ ެގ ަބިއނަލް .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އަދި މި ަގރާރ ން އަޅ ަގނޑ  މި އެދޭ  ،ރ ެގ ާވހަަކއަކީމި ަގރާ  ؛މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ަގރާރެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ފިރިހެނ ންނާ  އިމަކަމ ެގ ާވހަކަ. ައންހެނ ންނާިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަހަ ންޓަރީ އިންކ އަރީެގ ާވަހކައަކީ މިއީޕާލިމަ

ާވީމ އަގ  ެވަފއިާވ ބައިނަލް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހަމަހަމަކަމ ެގ ާވހަކަ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެިވއްޖެ. ދިެވހިރާއްޖެ ބައިެވރި

އްޖެ. އަދި ެއ ހ ރި މ ޢާހަދާތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައިެވިރެވއިލާފައި ހަމަހަމަކަމަށް ޮގވަ  ،ޢާހަދާތަކ ގައިމ 

ޮގންޖެހ ންތައް ެވްސ ނައްތާލަިއ ފ ރިހަމައަށް މިހާރ  ބައިެވިރވެއްޖެ. އެަތްއ މ ޢާހަދާތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރި 

މެންނަށް ފާސްކ ރެިވއްޖެ. އެަތއް ާގނޫނެއް ވ ޖޫދަށް ެގެނވިއްޖެ. ިދެވިހ އަންހެނ ންނަށް ހަމަހަކަން ާގނޫނެއް އަޅ ަގނޑ 

މާޔަތާއި އިންސާފ  ހޯދަިއދިނ މަށް ޓަކައި އެތައް ާގނޫެނއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހި ،މާއި ތެރިކަރަްއކާ ،ހޯދައިދޭށާއި

ޖިންސީ ފ ރައްސާރަކ ރ މާިއ  ،ަގއި  2014މ ެގ ާގނޫނ . ެގެވށި އަނިޔާ ހ ްއޓ ވ   ،ަވނަ އަަހރ  2012ހެދިއްޖެ. 

 އީކ އަލިޓީ އެކްޓ   ރަގިއ ޖެންޑަ 2016އަދި  ؛ޖިންސީ ކ ިށެގ ާގނޫނ  ،ަގއި 2014ޯގނާކ ރ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ . 

 ކަމަށް ޖިންސީ ކ ށަކީ ބޮޑ  ކ ށެއް ހާ ދ ަވސްކ ރިންމަހެއް 2ތަނ ން ފާސްކ ރިން. އަދި މީެގ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި

. ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ  އިޞްލާޙ ކ ރަން ެވސް އަޅޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ަވނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ލާފަ މހަދައި

މާ ެވސް ލީާގތަށް ެވްސ ނ ދެޭވކަން މި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލިސް ބަލައި އެހެންނަމަެވސް، ހަމަކަމާ .ތްތެރި ރައީސްްއޒައި

އ މ  ޤަ ،ބާރެއް ހިނާގ ،ނެޭވބ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބަހެއް ،ރައްޔިތ ން މަޖިލިސް ބަލައިލިޔަސް .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ

 ހަމަހަމަކަމާ އެނޭގ އިލިޔަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަަސސާެއއް ބަލަ މ އައްއެްއެވސް ،ހިންގ މ ެގ ެއްއެވސް ދިމާލެއް

ޭގތެރޭަގއި އަނިާޔެގ  ؛ެގެވށި  ،ަހކަދައްާކއިރ ިއންސާފ ެގ ާވ ،ހިމާޔަާތއި ،ާމއިާގތަށް ެވސް ނ ދެޭވކަން. ަރއްކާތެރިކަ

. ވަޒީާފެގ ްނ އިންސާފ ލިބިއްޖޭއިއަށް އެތިމަންނާ ،ާވ ކިތައް އަންހެނ ން ކައިރީަގއި އަހާލިއްޔާބާ ބ ނާނީޝިކާރައަކަށް 

 ،ނީިލއްޔާބާ ބ ނާއިކަްށިވ ކިތައް އަންހެނ ން ކައިީރގައި އަހަޔަމާޙައ ލ ގައި ޖިންސީ ފ ަރްއސާރަކ ރ މ ެގ ިޝކާރަ

 ދިމާިވކަމ ެގ އިންސާފ  ކަމަށް ރަްއކާތެރިަކން އެބައޮތޭ. ނ ަވތަ ތިމަންނައަށް  ތިމަންނައަށް މިހާރ  ދެން އެކަން ނ ާވނޭ

  ބެހިއްޖޭ  އާނައަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކިަތއް އަންހެނ ންނަށްތޯ ކެރޭނީ ތިމަން ؟ކިތައް އަންހެނ ންތޯ ބ ނާނީ ލިބިއްޖޭ

ކަްށާވ ޒ ާވން ޔަމަގ މަތީގައި ފ ރައްސާަރކ ރ މ ެގ ޝިކާރަ ؛އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ ހ ށަަހޅަންކިޔާފައި މައްސަަލއެއް

ނ ަވަތ  ،ނ ަވތަ ކެރޭނީ ،ސާްސ މިހާރ  ލިބެއޭ ބ ނަން އެނޭގނީހ ކާތެރިކަމެްއެގ އިއްރަ ،ކ ދިންނަށްތޯ ކިތައް އަންހެން

 10އ މ ރ ން  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކ ދިން ބ ނާނެތޯ  ންކިތައް އަންހެ ކ ރި ފ ރައްސާރަކ ރ މ ން އިންސަފ ލިބިއްޖޭ

ރާ ނ ކ ށް މަގ މަތީަގއި ޖިންސީ ފ ރައްސާރަޮގްސ ކިތަްނމެ ދޮށީ އ މ ރަކަށް ދާންިވަޔސް އަންހެނ ންނައަހަރ ން ފެށިެގން

 އްސާރަކ ރ މ ންނ ާވނެ. ހަމަަގއިމ  ެވސް އެ ފ ރަ ހަމަ ާގތްަގނޑަަކށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދމައެއް އަންހެނަކާ

ެވސް ދިމާނ ާވނެކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެންމެ އަންހެނަކާ ،ެވސް އިންސާފ  ލިބ ނ  އެންމެ އަންހެނަކާ
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ން ާގނޫނ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ކިާހަވރެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވިއްޖެތޯ ބަލާ . މިންޤީހަމަ ޔަ އަޅ ަގނޑަށް

ބެހޭ މ އައްސަސާތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ލިޔ ނިން. ސިިވލް ކޯޓަށް  ފީޒ ކ ރ މަށް ކަމާާގނޫނ ތައް ތަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ފ ލ ހ ންނަށް  .ޅ ަގނޑ  ލިޔ ނިންއަ ރީއަށް ޓްން. ެޖންޑަރ މިނިސްއަޅ ަގނޑ  ލިޔ ނިން. މަދަނީ ކޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ލިޔ ނި

ރ ޖެނެރަލަށް އަޅ ަގނޑ  ލިޔ ނިން. ިކއ ޓަލިޔ ނިން. އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއ ނަލަށް ލިޔ ނިން. އަދި ޕްރޮސި

ޑަރ . ޖެންޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ،އޮތީ  ާވލ ެވަފއިހަ  އާންމޮނިޓަރި އީކ އަލިޓީޖެންޑަރ  ؛ނާއިމޮނިޓަރިން

 ؛ާވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިެގންެނިވާތ އެންމެ އެއް މަސްދ ަވސްޑަ ެވަވލ ަވޒީރ  ހަާވ އެއީ އާ އަށްމިނިސްޓްރީ

ޗ ން ފެިށެގން މި މިނިސްޓްރީން ތި ރިމާ 9 ،ްޗަގއި ލިޔ ިނއްޔާ ިވދާޅ ވީ މާރި 8ިވދާޅ ީވ އަޅ ަގނޑ   މަކ އެކަ

ެއކަމ ެގ  ،ޓީ ާގޫނނ ެގ ދަށ ން ޝަކ ާވ ހ ށަހަާޅ ނިޒާމ  ާގއިމ ކޮށްލިއަކ  ންދާަނމޭ. ޖެންޑަރ އިެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

 ތަކ ގެ އިދާރާައކ ންނޭ. އަދި އެ އިދާރާަތކަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަ 42މަޢ ލޫމާތ  މި މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފަިއަވނީ 

ރ  ޓައްޓަާވނަމޭ މިނިސްހ  ފަދ ވަ  ނޫން އަނެއް ތަފާސްހިސާބ  އެއްކ ރ މ ެގ މަސއްކަތް އަޅ ަގނޑ  ލިޔ ނ  ދ ަވހ 

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ދޭތެރޭަގިއ. ޕްރޮސި  ނެތް މިނިސްޓަރ  ކ ރައްާވެނކަމާއްެއްއެވސް ޝައްކެ  ށްިވދާޅ ިވ. އަޅ ަގނޑަ

 ؛ިނޔާެގެވށި އަ ؛ހ ރި މިންަވރ . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ނ ލާއިކަނި ބަަލއިލިޔަްސ ެއނޭގ މި ާގނޫނ ތަާކއި އަޅަޖަާވބ  އެ

ޖިންސީ  .4؛ މައްސަަލ. ސާބިތ ީވ 18ން ކޯަޓށް ހ ށަހެޅ ނީ (އިށި އަނިޔާ ހ އްޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ ެވގެ ) 2012/3

އިރ  އަހަރ  ވީ  6ެގ ާގނޫނ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާގނޫނ  ފާސްކ ރިތާ ޯގނާކ ރ ރ ން ހ އްޓ ވ މ  ،ންފ ރައްސާރަކ ރ 

ސާބިތ ީވ  ،ހ ށަހެޅިއިރ  ަމްއސަލަ 236ން ނ ެގ ދަށ ކ ށ ެގ ާގނޫކޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިަވނީ އެންެމ މައްސަލައެްއ. ޖިންސީ 

އިރ  ކޯޓަްށ އަހަރ  ީވ 4ލިތާ އިއެކ ަލވަ  ޖެންޑަރ ިއކ އަލިޓީ ާގނޫނ ؛ ަމއްސަލަ. ޖެންޑަރ އިކ އަލިޓީ ާގނޫނ  97

 ،ސ މެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ހެިކާވނެ ؟ހ ށަހެޅިފައިަވނީ ކިތަްއ މަްއސަލަތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޫންކަން.  ެވްސ ހެިކާވނެ މައްސަލަަތއް އަންހެނ ންނަށް ދިމާނ ާވތީކީން ޅ ަގނޑ މެން އެންމެއަ  ؛ފިރިހެނެއް  ،ހެނެއްންއަ

 މައްސަލަތަްއ ދިމާަވނީކީ  ،ހަމަހަމަކަން ނިގ ޅަިއަގތ މާއި ،އަނިޔާާއއި ،ޯގނާކ ރ މާއި  ،ޖިންސީ ފ ރައްސާކ ރ މާއި

. ނެތީެވއިންސާފ  ނ ލިބޭނ ޭވ  ބޭނ މެއް އަާޅކަށްެވސް އް އެމައްސަލަތައް ހ ށަ ނޫންކަން. އެކަމަކ  ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް

ަހމަ ނ ަވނީ. އެަތއް ފަހަރަކ  ެވސް ަމއްސަލަައކަށް  މާ ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، އެއިތ ރ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅީ ގެ އޭ

 ންނަށް މި މައްސަލަތައް ސާބިތ ނ ަވނީދާށޭ ެވސް ބ ނެފަިއ އެބަހ ރި. ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނިޑޔާރ  ނަސޭހަތްދީފައި ގެއަށް 

ނ ލިބ ނ .  މަދަނީ ކޯޓަކ ން ޖަާވބެއް ؛އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭނ ންނ ަވނީ ސާބިތ ކ ރަން.އި

ނ ޭވ. އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށ ތެރޭގައި ހިނާގ ކަންކަމާިއ ޚަބަރ ތައް ބަލައިލިޔަސް  ހައިރާނެއް

ރ ިފޔާއިްނ  200އަނބިމީހާއަށް އަނިާޔކ ރީމާ  އެނޭގ ެއ ތަންތާނެގ ހާލަތ . ހޭނެތެންދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ ރީމާ ކިތަްއ މީހ ންތޯ ޗައިލްޑް ސަޕޯޓް ންކ ހ ޗައިްލޑް ްސޕޯޓް ދޭން  ؛މަނާކޮށްލާފައި އެބަހ ރި. ަޗއިލްޑް އެލިމަނީޖޫރި
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 ،ބ ނާނެ ީޓެގ ދަށ ން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްީއކ އަލި ޖެންޑަރ ؟ނ ަވތަ ނ ދިނީމާ އެ ީމހާއަށް ދެން ަވނީ ކީއްތޯ ؟ދެނީ

. ށް ިވސްނަންޖެހޭނޭއަަޓއިޕިންޓީރިއޯ މީޑިާއއިން ޚަބަރ  ެގްނނައިރ  ޖެންޑަރ ސް ،މިސާލަކަށް، މިސާލަކަށް ބ ާނނެ

 ކާ ހެނަންފިރިހެނ ންނާއި އެއް އަ 12 ؛މީހަކ   13 !އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޚަބަރެއް ިވދާޅ ެވަލއްާވ

މީހާެގ ނަން. މިއީ މީޑިއާެގ  ހަމައެކަނި އަންހެން ،ރީމާ ޚަބަރ ަގއި ލިޔާނީމަސްތ ާވތަކެތ ބޭނ ންކޮށްެގްނ ހައްޔަރ ކ 

އަލިީޓ ކ  ްސކޫލްތަކ ަގއި ޖެންޑަރ އި ،ލިޓީ ާގނޫނ ަގއި ިލޔެފައި އޮންނާނެލަތ  ހ ރިަވރ . ޖެންޑަރ އީކ އަހާ

 ،އަންހެނ ންެގ ބާރ   ،ކަމާއިދޭތެރޭގައި ހ ިރ ހަމަހަމަ   ފިރިހެނ ންނާނ ންނާއިއަންހެ ،ްނނަށްކ ރ މަށް ޓަކަިއ ކ ދީޕްރޮމޯޓ 

. އޭެގ މާނައަކީ އެސެބްލީތަކ ަގއި ެއ ކ ރަންޖެހޭނޭޕްރޮމޯޓ  ޤ ތައް ކިޔައިިދނ މަށް ޓަކައި ސްކޫލްތަކ ަގއިއަންހެނ ން ޙައް

ލެްކޗަރަސް  ޓްކްލާްސތަކަށް ެގސް ،އަކީ . އޭެގ މާނަކަރިިކއ ލަމް ބަދަލ ކ ރ ން ،ަނއަކީދެއްކ ން. އޭެގ މާ ކަހަާވ

، . އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މާތ  ދިނ ން. މި ކިޔައިދިނ ންންނަށް މިކަމ ެގ މަޢ ލޫެގނެސްެގން ކ ދި

ަދނީ. އަދިެއއް ހަމަގައިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް ިހއެއްނ ޭވ  ނިންމަން އެ 9އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިފ ޅ  މިހާރ  ްގރޭޑް 

ރަސްމީ  ،ަތ ދެތިން އެހެން ީޓޗަރ ން ފިަޔަވއި އަންހެނ ންެގ ޭގތެެރއިން ބޭަރކ  ނ ަވ ،ކިަޔއިދީފިހެނެއްއޭނައަކަްށ 

ެގ ޮގތެްއ ނޭނޭގ. އަދި އެހެން ްސކޫލްތަކެއް  .ޅ ަގނެޑްއ ނާހަންސިފައެްއަގިއ ސްކޫްލަގިއ ކިަޔއިދިން ޚަބަރެއް އަ

ންޓަރީ ަގން ެވސް. މި ޕާލިމަން މި މަޢ ލޫމާތ  ނަ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީޔ ޑިއެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ްނ ހަމަ އެ

އި ާގނޫނ ތަކ ގަ  ،ނަާވ ާވހަކަައކީައޅ ަގނޑ  މި ދަން ؛އިންކ އަީރެގ އެްއ ބޭނ މަީކ އެއީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ނ ެމްއ . މި ކަންކަން ކ ރާން އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔ މ ެގ ބޭހަމަހަމަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމ ެގ ާވހަކަ ލިޔ މ ެގ ބޭނ މެއް ޮއޭވ

ޅަ އަންހެން ކ ްއޖެއް ކ ރިމަތީގައި ހ ރެެގްނ  ،މަނިކ ފާނަށް އެނިގަވަޑއިަގންނަާވނެ ؛އޮޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަންހެނ ންނަކަށް  ،އަބަދ  ކިަޔިއދިނ މާއިތާ އަންހެނ ންނަށް ކ ރެޭވނޭ ،ށް ާވނޭއަންހެނ ންނަ ،އަންހެނ ންނަށް ާވނޭ

ން ކ އްޖާ ބޮޑ ެވެގން މ ޖ ތަމަޢ ެގ ފަރާތ ން އޭނާ އޭނާެގ ހެ ކ ޑަ އަން ،ބ ނ މާއި އަންހެނ ންނަކަށް ނ ކ ރެޭވނޭ ،ނ ާވނޭ

 ،ރަށް ތަާފތ ާވނެ. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މީޙައްޤ  މިންަވރ ކަމަށް ދެން ކްލެއިމްކ ރާ އެތި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ަވ

. ާވނޭ ،އްާޖ ކައިީރގައި ބ ނަންކ   ންކ އްޖާއިން ފެިށެގން ފ ރާ އ މ ރ ެގ އަންހެ ސްކޫލްތަކ ަގއި ެވސް ތ އްތ  އަންހެން

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ތަކ ގައި މި ާވހަކަ ލިޔ މ ެގ ޭބނ މަކީ. ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،އި މާޔަތާހި ،ަޙއްޤާއި  ،ާގނޫނ ތައް ހެދިއްޖެ. ހަމަހަމަކަމާއި ،ންޓަރީ އިންކ އަީރއަކަްށ އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީމަޕާލީ

އްޖެ. އެހެންނަމަެވްސ، ެއ ސާފ  ލިޔ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ަވރަކަށް ެވސް ކީ ރިކަާމއި އިންކާތެރައް

ހ ރީ ކޮން  އެ ބާނަގނޑ ަތްއ ބާއްދާން ކ ރަން ،ޯތ ބަލައިއްތަކެބާަގނޑ ދޭތެޭރަގއި ހ ރީ ކޮން  އަސްލާއި ލިޔެކިޔ މާ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިމ  ،ތައް ބަްއދައިަގނޑ ށް މި އެދެނީ. އެ ބާންޓަރީ އިންކ އަރީައކަމަސައްކަތެއްތޯ ބެލ މ ެގ ޕާލިމަ

ސައްކަްތ އެ މަ ،ަލއިއިމެކޭނިޒަމެއް އެކ ލަަވމޮނިޓަރިންގ ހ ރި ާގނޫނ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ  ފާސްކޮށްފައި ،ާގނޫނ ތައް
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ްއޔާ މި ކ ރެވިއްޖެ އެބަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަާވލ ކ ރަންޖެހޭ. މިކަން އަޅ ަގނޑ މެނަށް ކޮންމެެވސް ބަޔަކާ

ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ ަވޢ ދ  ާވ ދިެވހި އަންހެނ ން ަކމަށް 49އާބާީދެގ % ،ީވ ަވޢ ދ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން

އިޖ ތިމާޢީ  ބާރ  ހިންގ މ ގައި ،ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބަސްބ ނ މ ަގއި 39 ރައީސް، އެ %ްއޔާ ިއއްޒަތްެތރިފޯރ ކޮށްދެވިއްޖެ

ަޙއްޤ   ރައިއަށް އޮތް ބާ 49ސިޔާސީ ޮގތ ން ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ން % ،ޞާދީ ޮގތ ންތިއިޤ  ،ޮގތ ންނާއި

ދިެވިހ  .ނެތް ޮގތްއެއީ ، ލިބިނ ަގންނާނޭ ޮގތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،އަތ ނ ލާނެ ޮގތެއް ،ޖަހައިނ ަގންނާނެ ޮގތެއް

ނޫން.  ބާރ  އޮިޅެގނެއް މީހ ންެގ އެ އ ޅެނީކީން ިދެވހި އަންހެނ  ،އެ މީހ ންެގ ޙައްޤ  މިންަވރ  އަންހެނ ން އ ޅެނީކީ

 ރައީސް. ޙައްޤ  މިންަވރ  ނ ހޯދިެގން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި  ދިެވހި އަންހެނ ން އ ޅެނީ އެ މީހ ންނަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޅ ަގނޑ  ލަނީ. އައިތ  ހ ޅ ަވަވގ   ްސެގހ ރާރ ެގ ކޮމިޓީެގ ބަަގއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ަގލޮޅ   ްލ ޢަހްމަދ  ނަސީމަށް.އިަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިކާ ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މި މިހާރ  

   ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ލް އަޙްމަދ  ނަސީމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:އިަގލޮޅ  ދެކ ނ  މެންބަރ  އަޙްމަދ  މީކާ

މެދ  ކ ރެޭވ ތަފާތ ކ ރ މ ެގ ާވހަކަ ދެެކޭވ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތަާކިއ އަންހެނ ންނާ

ެވސް މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ،ދަނޑިަވޅ ގައި ފިރިހެނަކަށްެވ ހ ރެ

މި ރާއްޭޖގައި ެވސް އަދި މ ޅި މި ދ ނިޭޔގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ  ،ތީ ީވ ފިރިހެނަކަށް ،ކަމަކީ މ  އެއްންމ ހި

އަދި މި   ،ތިޔާޒ ަތކ ެގ ބޭނ ން އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތައް ހޯދައިދިނ މަށާއިމްއަދި އެ އި ،ބޫލ ޮކށްަގ އިމްތިޔާޒ ަތއް ޞަޚާއް

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ،ކ ރ ން. އެޮގތ ންބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެން ން އިމ ކ ރާާގމިންތީެގ ހަމަހަމަކަން  މ ޖްތަމަޢ ގައި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން ައޑ އަހަން ަތއްާޔރ ކަމާއި ،ެވސް ހ ރިހާ ފިރިހެނ ން ،މ  ކަމެއްންަވރަށް މ ހި

 49ރާއި ހައަރަ ޮގތ ން ފަނަ ތަފާސްހިސާބ ތަކ ން ދައްކާ .ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޫބލ ކ ރ ަގނޭނޭގކަން އަޅ ަގނޑ މެން 

ޮގތ ން   ޖިސްމާނީ ،ރާއްޖޭގައި ކޮްނމެ ތިން އަންހެނަކ ން އެކަކ  ަވނީ ،އިންހަރާ ދެމެދ ެގ އަންހެނ ންެގ ތެރެއަ

ޔާތ ެގ ކޮންމެެވސް ެއއް ހައަނިާޔެއއް ެއއް އޭާނއަށް ޮކންމެެވސް  ،ޮގތ ން ނަމަެވސް ނަމަެވސް ނ ަވތަ ޖިންސީ

ން ެއކި އިޞްލާޙ ކ ރަން ެއކި އަހަރ ތައް މަތީ ކަންކަން މި ،ރަންަކންކަން ރަނަގޅ ކ  ހިސާބެއްަގއި ލިބިފަ. މި

ން  ެވރިކަންތަކ ގައި އެކި ާގނޫނ ތައް ހެދިއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޖްތަމަޢ 

 މި ، ނ ތައް ނެތިެގންތޯކަންކަން ނ ކ ރެެވީނ ާގނޫ ފެނިެގންދަނީ މ ޅިން އެހެން މަންޒަރެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި
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 ؟ލިއްޔަތ  އަދާނ ކޮްށެގންތޯއޫއެ ފަރާތްތަކ ެގ މަސް  ،ކަންކަން ނ ކ ރެެވނީ އެ ާގޫނނ ތައް ތަންފީޒ ކ ރާނޭ ފަރާތްތައް

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ެސޓް ނޫނީ ިވސްނ ން ބަދަލ ނ ވެެގންތޯާވ މައިންޑްރާއްޭޖގައި އަަށެގންފައި  ޒަމާނ އްސ ރެ ނޫނިއްޔާ

ަލއްާވ އިރާރ ަގއި އެ ޮގަވަގޅ  އ ތ ރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ންކަމ ން، ަގލޮޖެހޭ ކަމެއް. އެހެދެނެަގންނަން

ަކންކަން ދެނެަގތ މަށް ޓަކަިއ އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ަތްއ  ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އިންިތހާއަށް ތާއީދ ކ ރަން. މި

ެވސް ެއކަންކަން ީވހާ ،ކީ ކޮަބއިތޯ  ެދނެަގނެއްކަތްތަކަ ހ ރި މަސަކ ރެެވން ނަށްކަށަަވރ ކ ރ މަށް ަޓކައި އަޅ ަގނޑ މެން

ރީައކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެިރ ރީ އިންކ އަންޓަމައަަވްސ ސްޕީެޑއްަގއި ެގންދިއ މަށް ޕާލި

ްނ އަޅ ަގނޑ މެ ޔާޒ ތައް އިމްތިޞަެވސް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މިދެންނެިވ ޚާއް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ .ރައީސް

ިއްއޒަތްތެރި އަންހެން ބޭފ ޅ ން.  5ަވނަ މަޖިލީހ ގައި  17ހެއްެކއް.  ،ފިރިހެނ ންނަށް ލިބިދީފައިާވކަމ ެގ ރަމްޒެއް 

 ގވ ރެ ދ ާވލެއް ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިޑސިޝަން މޭކިން  . ދ ާވލަކަށ4ްަވނަ މަޖިލީހ ގައި  19. 4ަވނަ މަޖިލީހ ގައި 18

ންދާކަމީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މ ންެގ ބާރ ެވރިކަމާިއ އަންހެނ ންެގ ބަސްބ ނ ން މަދ ަވޑީަގއި އަންހެހ މަތިފަ އެންމެ ،ބޮޑީތަކ ަގއި

ޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެނ ން  ސ  ށް،ޕްރީމް ކޯޓަސ  .ޙަޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއް އެންމެނަށް އެނިގ ހާމަާވން ޮއތް 

ެވްސ ހެިކާވނެ.  ނޑ މެން އެންމެން އައި މިްނަވރ  އަޅ ަގއްޔަންކ ރަން އ ޅ ނީމާ ިމ ރާއްޖޭަގއި ހިލ ންަގނޑ ޢަ

ބޮޑ ެވެގން ާވން ބޭނ ީމ  ،ާގތ  ާރއްޖޭަގިއ ތ އްތ  އަންހެން ކ އްެޖއް އަިދެވސް މި ،އަދިެވސް ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ,ވްއޭހާދަހާ ނައި ؛ށްތަންކޮޅެއް  ދެރަކޮށްލާ  ޮގތަކަ، އޭނާ އައި ޯވންޓ  ބިކަމް ޕްރެޒިޓެންޓޭ ބ ނީމާ ،ކޯޗެކަށްހޭ ބ ނީމާ

ރާއްޖޭަގއި  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އަދިެވްސ މި ލާއިބ ނާ ކަަހލަ ޮގތަކަށް ަނޒަރިްއޔާތ  ހިންަގ އޭހާދަހާ ނ ިވސްނެ

މި ރާއްޖޭެގ ިގނަ  ރައްޔިތ ންތަެކއްެގ ިވސްނ ން  ،ސެޓްރާއްޖޭެގ މައިންޑް  ައދިެވސް މި ،ަވނީ ފެނޭ. އެކަން އެއެބަ

 ށްެއ ތ އްތ  އަންހެން ކ އްޖާއަ ،ހިނދަކ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ހާލ ނ ާވޮގތ ްނ. އެކަން ބަދަ ހ ރިބައްޓަންކ ރެިވަފއި 

ދެރަ ޮގތަށް  މެދ  އޭނާއާ ،ފަޚ ރ ެވރިކަމާއެކ  ތިމަންނާ ާވން ބޭނ މީ މި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށޭ ބ ނީމާ

އަންހެނ ންެގ  އިޙަޤީޤީ މާނައިަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އިމ ނ ކ ެރޭވހާ ހިނދަކ ގާ ނ ދެކެޭވ ދ ަވހެއް މި ރާއްޖޭގައި 

އް މީހ ންނަށް ބޭނ ންާވ ޙައްޤ  މިންަވރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރެ  ޙައްޤ ތައް ކަށަަވެރއް ނ ކޮްށދެޭވނެ. އެ

އަދި ިމ ، ެވސް މި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ފިރިހެނ ންނަށް ،ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން  ، އެއް . އެހެންީވމާނ ކޮށްދެޭވނެ

  އިމްތިޔާޒ ަތއް ފ ރަތަމަޞަފިރިހެނަކަށް ީވތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިދޭ ޚާއް  ،ރިހެނ ންނަށް ެވސްދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ފި

މީހ ންެގ  އަހަން އެ އަންހެން ބޭފ ޅ ންެގ ާވހަަކ. އެއަޑ  އަދި އަޅ ަގނޑ ެމން  ޮނލެޖ ކ ރ ން.ކްކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ

އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އަހަން ތައްޔާރ ކަން ައޅ ަގނޑ މެން ެގ ލިްވޑް ރިއަލިީޓސް ހ ންއެ މީ ،ޙަޔާތ ެގ ޙަޤީޤަތް

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އަދި އެކަން ހާަމކ ރ ން. ،ބޫލ ކ ރ ންަގ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޒަމާްނީވ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެންމެ . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  އެްއ ނ ކ ާތ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ލޯމާފާނ ،  އިސްދޫލޯމާފާނ ތައް. އޭެގ ހަތަރ  ލޯމާފާނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް.  ،ން އޮތް ލިޔ މަކީފެންނާ

ގައި މިސްކިތ  ލޯމާފާނ . މިއިން ކޮންމެ ލޯމާފާނެއްއިލ ެތރެކޮއެ ،ފާނ މިސްކިތ  ލޯމާ، ބޮޑ ަގލ ހަތަރ  ؛ދަނބިދޫ ލޯމާފާނ 

ބަޔާންކޮށްދިނ މަށް އޭާނެގ  ެއއީ ކާކ ަކން ،ޮގތ ން ގ ޅޭ ބޭފ ޅާއާ ރަސްަކމ ގައި އޭރ ގައި އިންނެވި  ،ފަށާއިރ  ލިޔެފަިއާވނީ

ރަސްަކމ ގައި ފިރިހެނަކ  އިންނަނީ  ،ދަރިކޮޅ . ައޅ ަގނޑަށް މި ލޯމާފާނ ތަކ ން އެންމެ ބޮޑަށް ސާފ ިވ އެްއޗަކީ 

ެއ  ،ކަމަށް އިސްަވނީދެން ރަސް ،ކަމަށް. ރަސްކަމ ގައި ެއްއ ބޭފ ޅަކ  އިންނަާވފައި  ތ ރާ ދަށ ންހިރިޔާފާ އަންހެނެއްެގ

ޮގަމއެްއެގ   ،ދަރި ނޫންކަން. އެ ރަދ ންެގ ދޮށްޓަށް ހ ންނަ އަންހެން ދަރިއެއްގެ  ރަދ ންެގ ދޮށްޓަށް ހ ންނަ ފިރިހެން

ދެން ރަްސކަމަށް  ،ރ ަގއި އިންަނާވއި  ށް ބޭފ ޅަކ ރަދ ންނަ ؟ދޮށްޓަށް ހ ންނަ ފިރިހެން ކ އްޖާ. ސާފ ވެއްޖެތޯ

ފިރިހެްނ  ރަދ ންެގ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިއެއް ނޫން. ެއ ރަދ ންެގ ދޮށީ އަންހެން ދަރިއެްއެގއެ  ،އިސްެވަވޑަިއެގންނަަވނީ

 ،ތ ރާ ދަށ ން. މި ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި އަންނަމ ންމީހާެގ ހިރިޔާފާ ކ ރަނީ އެ ައންހެންދަރި. ރަސްކަން

މައަްށ. ަގޮލޅ  ެދކ ނ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި ހަ އ1400ާ މީލާދ ން ރީތިކޮށް އައި  ؛އަންނަމ ން ައއި  ،މ ންންނައަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް އައީ. އަދި އިރާދަކ ރަްއަވއިެގން މިހާރ   ިވދާޅ ީވމާ، މެންބަރ  ސިޔާސީ ފ ރ ޞަތ ެގ ާވހަކަ

ހިންނަަވރ   ފ ރ ޞަތ އަރ ަވީނ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދެިވަފ.ަގަވނީ ައންހެނ ންނަށް ެވސް ޖާ ކައ ންސިލ ތަކަށް މި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދަށް. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ން:މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ ހިންނަަވރ  ދާއިރާެގ 

ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ هللا ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ 

ކޮންެމ  ފާހަަގކ ެރއްިވ ،ާވހަަކައކަށްާވހަކަދަްއކަަވމ ން ދެއްކެިވ ކޮންމެ  ނާކަމަ އެ ،ރާރ ަގިއާވ ކޮންމެ ނ ކ ތާއަަކށްަގ

 ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި   ހިންަގންޖެހޭއަރީއީދ ކ ރަން. އަދި މި އިންކ ން އަޅ ަގނޑ  ތާޑީއަ ޝ ޢޫރަކަށް ހިތ ެގ

ކ ދިން ކައިީރގައި  ައންހެން ،ދެންމެ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއިވހެން ؛ރައީސް

ެވސް  ހަމަގައިމ  ،ެއްއ ހެއްކަކީ  ކ ދިންނަށް ާވނެއޭ ބ ނ މ ެގ ނަތީޖާެގ އަންހެން ،ާވެނއޭ ،ާވނެއޭ  ކ ޑައިރ އްސ ރެ

 ،ޑަށް ލިބިެގންދަނީނެތި މިތާ މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ހިތްަވރ  އަޅ ަގނ ފިރިހެންނާއެކ  ފަސްޖެހ މެއް 83އަޅ ަގނޑ . 

މިހާރ    ،ލަން ބޭނ ންއިއަޅ ަގނޑ   ބަލަ .އަޅ ަގނޑ ެގ ކާފަާއއި ބައްަޕެގ ސަބަބ ން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 2019 ރިޕޯޓ  ޑެްކސްއިން މިހިރަ ޙަޤީޤަތްތަކަށް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހިއ މަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން

ބޮލަކަށްޖެހޭ ޤައ މީ އާމްދަނީއަށް ްގޮރްސ ނެޝަނަލް އިންކަމް،  ެއއީ.އެން.ައއި( ޖީ) .ާލއިރ އިޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީެގ ބަލަ
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ންނާނެ.   ަވރަށް ސާފ ކޮށް ފެގ ފަރަ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރައްާވ ،ލައިފިްއޔާއިބަލަ

ިއއްޒަތްތެރި  ،ހާްސ ާގތްަގނޑަކަށް 7އަންހެނަކަށް ޖެހެނީ  ،ހާަހށްވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ޖެހޭއިރ   15ލަކަށް ފިރިހެނަކަށް ބޮ

ކިތައް  ،މަސަްއކަތ ަގއި އ ޅެނީ ކިތައް އަންހެނ ންތޯ ،ާލއިރ އިަމސައްކަތ ެގ ދާއިާރއަށް ބަލަ ،ފޯސްއަށް  ކްޯވރ ރައީސް.

ތޯ  ނަށްކިތަްއ ފިރިހެނ ން ،ލިބެނީ ކިތައް އަންހެނ ންނަށްތޯ  އާމްދަނީެއއް ކަތެްއ ކޮްށެގންޤަދަރ ެވރި މަސައް ؛ފިރިހެނ ންތޯ

ަވަނ 2016ލާއިރ  އަންހެނ ންެގ ބަިއެވިރވ ން މަސަްއކަތ ެގ ދާއިާރަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އި ތޯ ބަލަނަށްކިތައް ފިރިހެނ ން

 ެގ ފަރަެގއ18ް% ،ސްތްތެިރ ރައީަގއި އިްއޒަޮގތ  ދައްކާ އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރޭވން  އިންކަމް އެންޑް  ހައ ސްހޯލްޑް

 ،75ލައިފިްއޔާ ެއއީ އިމި އަދަދ  ފިރހެނ ންނަށް ބަލަ ،އ ޅޭިއރ އަންހެނ ން މަސަްއކަތ ެގ ާދއިރާަގއި ނިކ މެ 40ޭވ. %

 ،ާލއިރ އިމި ދާއިރާއަށް ބަލަ !ލަމާތޯއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ރި އަންހެނ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

. 6.2% ،. ފިރިހެނ ންނަކ7.3ީ%ކީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ އަންހެނ ން. ައންހެނ ންނަ 7.3%ހި އާބާދީގައި ެވދި

ވ ރެ. އެހެންނަމަެވްސ،  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ައންހެނ ން ިގނައޭ ފިރިހެނ ންނަށް ެގ،އަންހެނ ން ،މާނައަކީ

މިއިން ކޮންމެ އަންެހނަކަށް ޙައްޤ ާވ ޑިްސއެބިލިޓީ  ؛އެަލަވންސް ، ޑިސްއެބިލިޓީއެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނ ންެގ  އްެގދެމެދ  ނ ޙައްޤ  ފަރަ  އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާ  އެލަަވންސް ލިބ މ ަގއި

މި ލިބެނީ. އަމިއްލަ  ލިޓީ އެލަަވންސްމި ޑިސްއެބި 34ން %ފިރިހެނ ންެގ ތެރެއި ،އަށް ލިބޭިއރ  19ތެރެއިން %

ެގ ހޯދާ އަންހެނ ން އާްމދަނީއަމިއްލަ މަސަްއކަތ ން  ،ާލއިރ އިށް ބަލަޕްަރއިެވޓް ސެކްޓަރަ ؛މަސައްކަތ ން

ިގނަ އަންހެނ ން މި ހިމެނެނީ. ަވރަށް  ގައި މި 9% ބަލާއިރ  ފިރިހެނ ންއަޅާ . މިއީ ފިރިހެނ ންނ21ާކީ %އަދަދަ

އިންކަމް  ެވްސ ހަމަ ހައ ސްހޯލްޑް ބަލާއިރ . މިއީހެނ ން ފިރިހެނ ންނާ އަޅާއަން ކ ރާދާއިރާަގއި އަމިއްލަ މަސަްއަކތް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ސަރޭވއިްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮްށ ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ނަމެަވސް އެކްސްޕެންިޑޗަރ

ލޯނ  ނަާގ  ،ފައިސާ ޖަމާކ ރާ މީހ ންނާއި ،އެމް.އެމް.އޭއިން ސާފ ކޮށް މި ދޭހަކޮށްދެނީ ؟އިން ބ ނަނީ ކީކޭތޯއެމް.އެމް.އޭ 

ކ ރެޑިޓް ޯހދ މަށް އަންހެނ ންނަށް ބޮޑެތި   ެވޭއ. ފަރަގައެއް މެދ  ބޮޑ  މީހ ންެގ ތެރޭގައި އަންހެނ ްނނާއި ފިރިހެނ ންނާ

އަމިއްަލ ޭގަގިއ  ؛ނޫނީ ޭގަގއި ،ޯވރކާސް ޑްސްޯހމް ބޭ .ސްޮގންޖެހ ންތަކެއް އެބަހ އްޓޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ން ފ ޑް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޯއަގނައިޭޒޝަނ ( އެފް.އޭ.އޯ)ލާއިރ  އިބަލަ ށްނަހޯދާ މީހ ން ކަތްކޮްށެގން އާމްދަނީމަސައް

ޭގގައި ކ ާރ ރާގައި އަންހެނ ން މި ދާއި 83ޮގތ ަގއި % ެގ ހަދާފައިާވ ކަންޓްރީ ެޖންޑަރ އެސެސްމަންޓ ން ދައްކާ.އދ

ަވގ ތ ކޮެޅއް.   ؛ެދއްވ ން އެދެން އީްސ، އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ފ ރ ޞަތ ކޮެޅއްމަސައްކަތ ން އާމްދަނީ ހޯދާ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޮގތ ަގިއ މިދިޔަ  ތަކ ން ދައްކާިމނިސްޓްރީެގ ތަފާސްހިސާބ  ނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިކޮނޮމިކ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް

ވ ނ  ލޯނ ތަކ ން އަންހެނ ނަށް  ންތީެގ ދާއިރާއިން ތަޢާރ ފ ކ ރެ އަހަރ  ކ ދި އަދި ފަ މިދިޔަ ހަތަރ  ،ރ އަހަ ހަތަރ 

ލާއިރ  އިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އ މ ރ ން ދ ަވސްީވ އަންހެނ ންނަށް ބަލަ، 25% ،ންފާކޮށްފައިާވ މިންަވރަކީމަ
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އަންހެނ ން މީެގ  ،ބަިއެވރިެވފައިާވއިރ  ހާހަށްވ ެރ ިގނަ ފިރިހެނ ން 60ޕެންޝަންސް ސްކީމ ަގއި  ރިޓަޔަރމަންޓް

އަިމއްލަ ިވޔަފާރީެގ  ؛އޮތީ ިވޔަފާރި ާގތްކ ރަނީ. ފަރަގ  ބޮޑަށް މި  ހާހާ 30އްޒަތްެތރި ރައީސް، ދެބައިކ ޅަ ެއއްބައި އި 

ާވހަކަ  އަންހެނ ންތަކަށް ޮގންޖެހ ން އޮތް  ،ދ ރަތީ ަވސީލަތްތަކ ން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްގ ދާއިރާއިން ފެންނަން. 

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއްގރިކަްލޗަރ ނ ަވަތ   ަދއްަކމ ން އެމާއިން ތަކ ރާރ ކޮށްކަމަށް އ ތެ ޢިއްޔާއެއްމަދަނީ ޖަމ 

ެގތެރެއިން މި ލޯނ ެގ މީ ،އެްގިރކަލްޗަރަްލ ލޯނ  ދޫކ ރެިވފައިާވއިރ  235ލައިިފްއޔާ އިބަލަ ދަނޑ ެވރިކަށް

އ ޅޭ   އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި ؛މި ފަރަގ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސްައންހެނ ންނަށް.  38މަންފާކޮށްފައިަވނީ %

ަވރަށް ބޮޑ   ނެތ މާ އިތަކާއި ސިޔާސަތ ތައް ކަނަޑއެޅ މ ެގ ިގންތީގައި އަންހެނ ން މަދ ވ މާގ މި ފަރަ ،ާވހަކަައކީ

 ެގ ހަމަހަމަ ޙައްޤ ަވގ ީތ އަމ ެރްއ ލިބިަގތ  ެގެވށި އަިނޔާެގ މަްއސަލަތަކ ަގއި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭވެ  ގ ޅ މެއް 

އަންހެނ ން. އަދި ަވގ ތީ ނީ ޅެ އެ  ިގނައިން ހ ށަ މި ކ ގައިނިާޔެގ މައްސަލަތަ ށި އަެގެވށް ނެތް. ނަންެވސް އަންހެނ 

 ،މ ރަކަށްެވސް އަންހެނ ން. އެހެންނަމަެވސް، ފެމިލީ ކޯޓ ެގ ތަފާސްހިސާބ ތައް އަ ތ މަށް މި އެދެނީަގލިބި ،އަމ ރަށް

ރަްއކާތެރިކަމ ެގ  ؛ބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ވ ެރ ފިރިހެނަކަށް މި އަމ ރ  ލި މިފަދަ އަމ ރަކަށް އެދ މ ން އަންހެނަކަށް

ތިބީ.  އިިކތައް ފަނޑިޔާރ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖ ޑިޝަރީގަ  ،އަމ ރ ެގ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއާ ގ ޅ ެމއް ޭވ

 ައކީ  އަންހެނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެމިލީ ކޯޓ ަގއި  7ނ ން. %ައކީ ފިރިހެ 93% ؛އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް

ފިރިހެނ ން. ކިހިނެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  97ަގއި ތިބީ %ތަކ މެޖިސްޓްރޭޓ  ކޯޓ  ހެނ ން.ފިރި 86% ތިބީ

 ިއ،ެކޓިްވަގެއގްޒެ ސަރަވންޓ ންނަށް ބަލައިފިއްޔާ ހަމަ މިޮގތަްށ ސިިވލް ؟އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަމަހަމަކަން ކަށަަވރ ކ ރަނީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  39 ހެނ ންނަކީ ހަމައެކަނިންއަ ތިބީ ފިރިހެނ ން. މި 61ނިންމ ން ނިންމާ ފެންަވރ ަގިއ %

 ލައިފިއްޔާ އަންހެނ ން މި އި ތަކަށް ބަލަމަޤާމ  ްށވ ެރ ދަށްލެަވލަ ހަމަ އެ ބީދައިން އެގްޒެެކޓިްވ .އެޮގތ ން

ށް ދައ ލަތަށް ކޮންޓްރިިބއ ޓްކޮށްމެ، ަޤއ މީ ޚިދ މަތ ގއި ތިބެމެ، އަންހެނ ންނަކަ ،ަގއި. ަވޒީފާ އަަދކޮށްމ62ެތިބީ %

އެންމެ ފަހ  ާވހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ލަްނ ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ ކަމ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ނ ލިބޭ.ހަމަހަމަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި  ،ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވެހން ؛ދިެވހިރާއްޖެއިން

ހަރ ެގ ަވނަ އަ 2015ަވނަ އަހަރ ެގ އަދި  2009ންނާށޭ. ޔޫ.ޕީ.އާރ ެގ ޮގންޖެހ ންތައް މި އޮތީ ފެ ،މައްސަލަތައް

ކަނަޑއެިޅެގން، ކަނޑައެިޅެގން މި ނިޒާމ ަގިއ ހ ރި މައްސަލަތައް ފެންނަން އެބައޮތް. އެންމެ ފަހ ން   ންޔޫ.ޕީ.އާރ 

މެދ    އަންހެނ ންނާ އީއެ؛ އްޔާތައް އެކ ެވެގން އ ތެމާއިން ތައްޔާރ ކޮށްަފއިާވ ސީޑޯ ޝެޑޯ ރިޕޯޓ ަގއި ޢިމަދަނީ ޖަމ 

 މި ،ާވމީ ެޝޑޯ ރިޕޯޓ ަގއި ސާފ ކޮށް އެބައޮތް ގ ހަދާެގ ަބއިނަލްއަ ޢާާވމީ މ ގ  ކ ރ ންތައް ނައްތާލ މ ެގ ބައިނަލްއަތަފާތ 

  ،ޗެލެންޖ ތަކަީކ ކޮބައިކަން. ސ ާވލަކީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޕޮލިޓިކަލް ބިލ  ،ތަކަކީހ ރަސް

 ޔާ. ޝ ކ ިރއް؟ ބާއޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރެިވދާނެނަރޭޓ ތް މިއަދ  ޖަސިޔާސީ ނިޔަ



2020ޖޫން  61                                             ސާލްޖަވަނަ   7 ގެއ ރ   ދަނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

11 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަރަދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 މެންބަރ .މް ޝަރީފަށް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:މް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

އި މީހ ންނަށް  ބަ ކ ޅަ އެއްއިމ ޖ ތަމަޢ ެގ ދެ ބަ ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ާގނޫނީ ޮގތ ން ހ ރި ހ ރިހާ ހ ރަހެއް   އިޖޭަގަވނީ ދިެވހިރާއް . އަޅ ަގނޑ މެންނ ޭވފ ޅާ ދާއިރާއެްއގައި ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި

އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ން ތަފާތ ކ ރ މ ެގ އެއްެވސް  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ާގނޫނ ގައި ނޯންނާނެ .ލާފައިނައްތަ

ގައި ަބއެއް ިއްއޒަތްތެރި ތ ަގސް ،މައްސަލަެއއް. މިއީ ޝައްެކްއ ހ ރި ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ

ާގނޫނ ެގ  ،ަގންނަ ާވހަކަާއއިހަމަހަމަކަން ފޭރި  ،ކަާއއިއަންހެނ ންނަށް އަނިޔާކ ރާ ާވހަ ންބަރ ން ދިެވހި ފިރިހެނ ން މެ

ިވދާޅ ވ ން. އެފަދަ ކަމެއް ިދެވހިރާއްޖެައކ  ަގއި ސްޓްރަްކޗަރަލް ޑިްސކްރިމިނޭޝަން ޮއތް ކަމަށް ިވދާޅ ވާ ތ  ތެރެއިން ަގސް

އެކަނި ފިރިހެނ ންނަށް ާރްއޖޭގައި  އަސާސީ ލިޔ ނ އިރ ަގއިޤާނޫނ  އަހަރ  ަވނަ 2008ފަހަށް  ނެތް މިހާރަކ . އެންމެ

. ލާފައިާވނީ އ ވަ  ލ މ ެގ މަޤާމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންކަމަށް ކ ރިމަތިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ،ރިޒާްވކޮށްފައި އޮތް މަޤާމ 

 ،މ  ދައ ރެއް ައދާކ ރެވ ނީތީ. ައޅ ަގނޑ މެންންހިަވރަށް މ  ،އެކަމ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ަބއިެވިރެވ ،އަޅ ަގނޑ  އ ާފކ ރަން

ންެގ ބައްަޕއެއް. ައޅ ަގނޑ  މެދ  ފަޚ ރ ެވރިަވން. އަޅ ަގނޑަީކ ދެ އަންހެން ަދރީ ންެގ އަންހެން ަދރިންނާއަޅ ަގނޑ މެ

ެވސް ެނިގފަިއ ފިރިހެން ކ އްޖަކާިއ އަންހެން ކ އްޖަކާ ތަފާެތއް ނ ކ ރަން. މަދަރ ސާއަށް ޮގސްެގްނ ފިރިހެން ކ އްާޖއަށް 

. އިނޭގތޯ ެދ އަންހެން ދަރީން ،ަބއޮްތ ޑޮކްޓަރޭްޓ ނަާގަފއި. އަންހެން ކ އްޖާ އެެއއްރީ ރސް ޑިްގއޮތީ މާސްޓަ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ؛ެއކަން ައޅ ަގނޑ މެން ހ ރި ޮގތް ަވރަްށ ސާފ ކޮށް ފެންނަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ހެރީއެހެންީވމާ، އެ

މިއަދ . މިއަދ  ފެންަވރ  މަތި  ތަޢ ލީމީ ެގސް އަންހެނ ންޔަލީމީ ދާއިރާއަށް ބެލިތަޢ  ސް،ޔަތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށް ބެލި

ަގއި ތ  އަންހެން ބޭފ ޅ ން. އެހެންީވމާ، ަގސް 4ެލއްިވައސް އެ ތިބީ އިއެޓް ބައްަލަވރިޓޭރެެގ އިއްޒަތްތެރި ެސކް ހ މަޖިލީ

ޤަެތއް ނޫން. ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ްނާވ މަކީ ޙަޤީިވދާޅ ވ ރާއްޖޭަގއި އެފަދަ ޑިްސކްރިމިނޭޝަން އޮތް ކަމަށް ިވދާޅ ާވ

. އެކަމަށް ފ ރ ޞަތ  ބަިއެވރިެވފަަވނީ ހަދާތަކ ގައި ދިެވހިރާއްޖެއިން ޢާެގ މ ކަމ ހ ރިހާ ހަމަހަމަ ާވމީގ  ބައިނަލްއަ

 އަންހެނ ންެގ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން، ިވޔަފާީރެގ ދާއިރާަގއާއި ިސޔާސީ ަބއެްއ ދާއިރާތަކ ަގއި !. ތެދެއް އެބައޮތް

  އަންހެނ ންނަށް  ،ހަމައެހެންމެ ޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ޙައްލ ކ ރަން.ބައިެވިރވ ން މަދ ކަން. އެއީ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަން އަ

 ހ ރިހ ރިހާ ދާއިރާެއއްަގއި. އެްއެވްސ ޝަްއކެްއ  ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެބައޮތް ހަަމހަމަ ފ ރ ޞަތ  ހ ރިހާ ރޮނގެއްަގއި

ހ ރި ހ ރިހާ   ެގންނަން އްލ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ . އަދިެވސް އެކަމަށް ޙަރީެއއް ހަދަންީވ، އެކަކަމެއް ނޫން. އިންކ އަ
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މާ  ،ަގއި އަިނޔާކޮށްތ އަންހެނ ންނަށް ަގސް ،ކަމެއް ެވސް ކ ރަންީވ. އެކަަމކ  ކަނަޑއެޅިެގން ިދެވހިރާއްޭޖެގ ފިރިހެނ ން

 ޚިލާފ  ާވހަކައެއް.  ހަަކއަީކ ޙަޤީޤަތާބޮޑ  ޙައްޤ ތަެކއް ފޭރިަގެނެގން އ ޅޭ ކަމަށް ދެެކޭވ ާވ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

 ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ާވހަކަެއއް، ަމއްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ  ާދއިރާެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ 

މިނެޓ ަގއި  3ދިޔަ ދެންމެ އެ ާވހަކަ މި ދަންނަަވނީކީ ރަީއސް. ަވރަށް ކެތްކޮށްފިން. ކެތްކ ރިތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

މިކަހަލަ މައްސަލަެއްއ  ،ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ެވސް ހަމަ މިކަހަލަ ބަހ ސެއް 18ސް، ަވނަ މަޖިލި 17އެކަންޏެއް ނޫން. 

ަގއި ކ ާރ ތ ަގސް ، ފިރިހެން މެންބަރަކ  ތެދ ެވ ިވދާޅ ާވނެ އް ހ ށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ކޮންމެެވސް ތާކ ން ކޮންެމެވސް އެ 

 ؛ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ؟ އަނިޔާޭއ ިވދާޅ ަވނިްއޔޭ. ައންހެނ ންެގ ޙައްޤ ެގ ާވހަކަަދއްކަންޏާ ކޮަބއިހޭ ފިރިހެނ ންެގ

ެގ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ އްައންހެނެއްެގ ަޙއްޤ ެގ ާވހަަކ، އަންހެނެ؟ ަގއި ނޫން ޮގަތކަށް ައދި އަނިޔާ ެވްސ ކ ެރޭވތޯތ ަގސް

ބޮޑެިތ  ،ސިންާގހާަތންތާ ބޮޑެތި ން މިނ ޖެހޭ މިހާ ޑިފެންސިްވާވކަށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހެަދއްާކއިރަކަށް ާވހަކަ

ޮގތަށް މިޮގތަށް ޑިފެންސިްވެވ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދ ަވހަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތް ބާރ  އޮތް މީހ ންތައް މި

ގައި ނޫން ޮގތަކަްށ ތ  ަގއި އަނިާޔކ ަރނީ. ަގސްތ ގައި އަނިާޔކޮށް، ަގސްތ  ަގސް ،ަގއި ތ އ ޅެނީ. ަގސް  މިންނ ކ ރެިވެގ

ކ  ތަ، މިއީ ަގސްލައި އިކިޔާފައި އަނިޔާކޮށް ޭހނައްތަހެސް ށްޭގތެޭރަގއި ފިރިހެނަކ  ނިކ މެ އަންހެނަކަ؟ އަނިޔާކ ެރޭވތޯ

އޮިޅެގންތޯ ިއއްޒަތްތެިރ އެއީ ކ ރަނީ ފައި ދާއިރ  ފ ަރއްސާރަކ  ހިނާގޖަކ އް މަގ މަތީގައި ފ ާރަވރ ެގ އަންހެން؟ ނޫންތޯ

ަވރަށް އިނޭގ، އަޅ ަގނޑަށް  ،ގައި ކ ރާ ކަންކަން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑަށް އިނގޭ ތ  ެއއީ ަގސް؟ ރައީސް

  ..ރަނަގޅަށް އިނޭގ މިއީ ަގާވިއދަށް ފިޓްާވ ނިޒާމީއެއް ނޫންަކން. އެކަމަކ .

 

 ދެްއެކވ ން:ން ާވހަކަރިޔާސަތ 

. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ންނިޒާމީ ނ ކ ތާ ބަލައިެގންފިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

  ގައި ާވހަކަދެްއެކވ މަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިލްތިމާސް ދަންނަަވން.ހ ާވހަކަދަްއކަާވއިރ ަގއި މިއަދ ެގ ބަހ ސްެގ ރޫ

 

 ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މް ހީމެންބަރ  އިބްރާ މަރަދޫ ދާއިރާެގ
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ކ ރ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން މަސައްކަތްބަންދ  އަނަގ ،ަބސް ބާރާއި ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ

 ކަނޑައެިޅެގން އިންކާރ ކ ރާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަރާއި ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށްެގން ެއޮގތަށް ނެހެއްދެވ ން 

އަންހެނ ްނނަށް ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައް  އިދިެވހިރާއްޖޭގަ  ؛، ެއދެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމީދ ކ ރަންއްއަޅ ަގނޑ  އ  

ައންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްނ ކ ރާ ާވހަކަެއއް ނޫން.  ،އެބައޮތް. އެހެެނއް ނޫން، ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

މާޔަތްކޮށްފައި އޮްނނާނީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރާނަން. ކ ރަން ތައްޔާރަށް. ހިއަޅ ަގނޑ  އަންހެނ ންެގ ަޙއްޤ  ހިމާޔަތްކ 

ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ކަމ ނ ދާ މައްސަލައެއް އެަބއޮތް. އިްސލާމްދީނ ގައި އޮންނަ ޮގތ ން  ؛ފ ރ ޞަތ . އެހެންނެއް ނޫން

ތ ަގިއ ނ ޭވ އިސްލާމ ންެގ ޮގ ށް ހިޔެއްކައަންހެނ ންނަކަށް ފިރިހެނ ން ަވރިެއއް ނ ކ ރެޭވ. އެ ޙައްޤ  ދޭން އަޅ ަގނޑަ

ަވންޏާ އަޅ ަގނޑ  އެ މައްސަލަ  ނެއް. އެއީ މައްސަަލއެއް ކަމަށްކ ރެިވދާނެހެތިބެެގންނެއް އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އެކަން 

ންނަކީ ދިެވހިާރްއޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ދީނ ަގއި އޮތް ޮގތް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްެގން ހ ރި

ެވްސ ތަފާތ ކ ރަން ބޭނ ންާވ ބައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ދޭތެރޭގައި އެްއޮގތަކަށް  ނާ އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ން

ައންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ން ހަމަހަމަާވނެ ކަމަށް. ާގނޫނީ ޮގތ ން އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން އޮތީ  ،ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން

އަަރއިެގްނ ން ދެންނެީވމާ، ބައެއް ޭބފ ޅ ން ކެކިއ ތ ރި މީދ ކ ރަން މިހެއްއަޅ ަގނޑ  އ ކޮށްފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 ނާޅ އްާވނެ ކަމަށް. ހ ރަސް އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކއަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ގ ޅޭ މައްސަަލއެއް.  އާދެ! ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމާ 

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ  ާދއިރާެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ 

ދައްާކ ާވހަަކއަކީ.  މިއީ މި ؛އަާރ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަެއއް މެންބަރ ން ކެކިއ ތ ރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

މަގ މަތީަގއި  ހެޔޮ ، އެޔަސްވި  ސް ތެރޭގައިއެ ހެޔޮ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލި ،ނ ޖެހ ނީމާހިތްހަމަ ކަމަކާ އަންހެނަކ 

  ަރއީސް...އިއްޒަތްތެރިނ ޖެހ ނީމާ ރަތަށް އަރައިފި. ިހތްހަމަ އަންހެނަކ  ކަމަކާ ،ިވޔަސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ޝ ކ ރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިާޒމީ ނ ކ ތާ ބަލައިަގެނވިއްޖެ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . . ޝ ކ ިރއްޔާ ޝ ކ ރިއްޔާ 

މި ބާަވތ ެގ ޒާތީ ބަސްަތއް  "ރަތަށް އެރ ން" "،ކެިކެއރ ން"ޮގތ ން ާވހަކަދަްއކަާވއިރ ގައި  ގ ޅޭ ންހެނ ންނާއަ

  ދަންނަަވން. ބޭނ ންނ ކ ރެއްވ މަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އިލްތިމާސް

 

 މް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

 ،ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީޮގތެއް ން ބަލަިއެގންފިން. އާދެ! ކޮންމެރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ތިކަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ފ ޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ފ ރ ޞަތ  ލިބ ން. ހަމަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ކަމެޭކ، އަންހެނ ންނަށް ީވހާެވސް 

 ،ލަްނީވ. އަޅ ަގނޑ މެންއިސް ހަމަ ހ ޅ ަވފ ރ ޞަތ  ެވަވންޏާ އެ  މިހާރ ެވސް ފ ރ ޞަތެއް ބަންދ ެވފައި އޮތް ކަމަށް

މެއް އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންެގ މެދ ގައި ތަފާތ ކ ރ  ،އަސާީސއާއި ާގނޫނ ަތއް ފަރ މާކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޤާނޫނ 

ެއކަނި ނ ެގންގ ޅެމޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން އޮތް ޮގތެްއ ނޫނޭ މި ދަންނަަވނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެޔއް ނ ޭވ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނެ އެްއޗެްއ ނެތް. ކަިއެވނީެގ ާވހަކަ. އެއަށްަވރި ފާހަަގކޮށްލީ 

ޓެިރ އް ައަވ އިލާތަަކކީޢާދިެވހިާރއްޖޭެގ  ؛ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އް.ާގނޫނަކ ން ެވސް އެކަން ބަދަލ ކ ރެިވދާނެހެނެ

، އިއެ ކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތަކަށް ބަރާބަރަށް ބަލަ ،ތިރާމްކ ރާހ ށް ެވސް ފ ރިހަމަ އިޚިލާފަށް އަންހެން ދަރިންނަ ޤައ މ ތަކާ

ކަނޑާލ މ ެގ ސަބަބ ން ަވރަްށ ަކ މެދ އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަ؛އިލާތަކ ެގޢާ އިލާތަކެްއ. އެ ޢާކ ރ މަށް ފިަޔަވޅ  ައޅާ ރައްކާތެރި

ާވހަަކއަްށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ،އެެދންަގނޑަށް ދެްއވ ން ަވގ ތ ކޮެޅއް އަޅ   އަަރއިފި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކ ޑަިގނަ ލޮޅ ން

ން  ހ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަހަރެއްަގއި ެވސް މި މަޖިލީ ،ެއްއކޮށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކއަކީ  އެޅިފައި އޮތ މާހ ރަސް

 ންކ ރާފަދަ އިބާރާެތއް އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ ބޭނ  ނިގ ޅަިއަގންނަ ކަމަްށ ދޭހަާވ ،ންހެނ ންެގ ޙައްޤ ަތކަށް އަަރއިަގނެ އަ

އަޅ ަގނޑ  ިއންކާރ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެްނނަކީ އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތަްއ ކަށަަވރ ކ ރ މަށް އަތ ކ ރި  އެކަމާ ،ނަމަ

ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހ ނ    ަޓކަިއ،އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ  ކަަށަވރ ކ ރ މަށް ،ނަކީއޮޅާލަިއެގން ތިބި ަބއެއް. އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރ މެއް ނެތް  ތަފާތ  ށްއަންހެނ ންެގ މަދަރ ސާތަކާއި ސްޫކލ ތަކަ ،އް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ހ ރިހާ ބަދަލެއް ެގންނަ ބައެ

ހ ރި ކޮންމެ  ާކއި ާރއްޖެއިން ލިބެންތަފާސަރ ކާރ ެގ ވަޒީ ،ފާސްކ ރާ ބައެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޚަރަދ ކ ރ މަށް ބަޖެޓ 

ަގނޑ މެން ރ މަށްޓަކައި މަސަްއކަްތކ ރާ ބަެއއް. އަޅ  ކަމާއެކ  އަންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިކ ފ ރ ޞަތަކަށް ހަމަހަމަ

ޚިލާފ  ކަނޑައެިޅެގން  ިވދާޅ ވ މަކީ ަޙޤީޤަތާ އިމްތިޔާޒ ތަެކއް ާގނޫނ ގައި ލިބިޭދ ކަމަށް ިވދާޅ ވާ ޞަޚާއް ،ފިރިހެނ ންނަށް

މްތިާޔޒެްއ އިތ ެރއް އިއެްއެވސް  އޮތް ދީފައިޮގތ ން  ބ ހ ތާނ  ދޮގ . މި ރާއްޖޭަގިއ ނޯންނާނެ ފިރިހެނ ންނަށް ގާނޫނީރޯ

ކަމަށް ފިރިހެނަކ  ހ ންނަ ާވހަކަ. އެ ާވހަކަ ެގ ކ ރީަގއި. އެއީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ2008ާ މިހާރަކ . އޮތް އިމްތިޔާޒެއް

ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ  !. ތެދ ފ ޅެއްއަންހެނ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ދީފަ.  އ ނިކޮށްފަެވސް އަޅ ަގނޑ މެންާވނީ ާގޫނނ ން
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 ،ތި ބޭފ ޅ ން ތި ިވދާޅ ާވ އެމެރިކާ ކަމަށް ވިޔަސް، ކ ިރއަރާފައި ،ހ ރެ ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާތަނެއްަގއި 

ގައި. ެއއީ އިންތިާޚބީ މަޤާމ ތަކަށް ރައްޔިތ ން ކ ތަސްލިމަޖި ހަދާމަދ  ާގނޫނ  ިވލާތ ަގއި ެވސް ައންހެނ ންއިނިގރޭސި 

ނ ލެޭވ ޮގތް ނ ން ަގދަކަމ ން އަންހެނ ންނަށް ކ ރިމަތިއިންތިޚާބ ކޮށްެގން އަންނަ ަބއެއް. ފަހަރެްއަގއި ެވސް ިފރިހެ

ހަމަ ފ ރ ޞަތ  ދިނ މ ަގއި ހެދ މ ެގ ސަބަބ ން ނިކ މެފައި އޮތް ނަތީޖާއެއް ނޫން އެީއކީ. އެހެންީވމާ، އަންހެނ ންނަށް ހަމަ

. ސަރ ކާރ ެގ ެވސް އިންކާެރއް ނ ކ ރާނަން ވިއްޔާ ައޅ ަގނޑ  އެކަމަކާ ަވނީ ރިޒާރޭވަޝން ކަމަށް ،ެވސް ދިނ މަކީ

ކ ަޅ އެއްަބއި އަދި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ެވސް ދެ ބަިއކ ޅަ ބައި ބަިއކ ޅަ އެްއބައި، ިވޔަފާރީެގ ދެ ވަޒީފާތަކ ެގ ދެ

. ވިއްޔާ ަވނީ އެކަން ކ ރަން އޮްތ ޮގތް ކަމަށް އެއީ، ކަމެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  އިންކާރ ކ ރާ ެވސް ކީއަ އެއްަބއި. އެ

ާގނޫނީ ޮގތ ން އަންހެނ ންނަށް އެއްެވސް ހ ަރހެއް، ެއއްެވސް ފ ރ ޞަތެްއ ، ާވހަކަައކީެގ ޑ ައޅ ަގނ ،އެހެންނަމަެވސް

ން ތަޢ ލީމީ ޮގތ ން މަދަރ ސާއަށް  ރީ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަންހެން ދަކަމެއް ނެތޭ ރާއްޖެއަކ  ެވސް މަނާއެއް 

ރިހެން ކ އްޖަކަށްވ ރެ. އަދި އެްއެވްސ ފި ެގރެޖ ެއްވ ހޯދި ގ ރޭޑް މާ ބޮޑަށް މައްޗޭ ،ދިއ މ ގައި ހޯދި މާކ ސްާއއި

ަވރަށް ފަޚ ރ ެވރިކަމާއެކ  ިމ ؛ ބަފަޔަކ   ،ްސކޫލަށް ނ ފޮނ ާވ މަޔަކ   ،ީވތީ މައިންބަފަޔަކ  އަންހެން ކ ްއޖަކަށް

ގައި ފިރިހެނ ން ތ  ޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަކ  ފެންނާކަށް ނެތޭ. އެހެންީވމާ، މިތާނަގއި ަގސްއަ ،ދަންނަަވނީ

ޚިލާފަށް ދެއްކޭ ާވަހކައަށް އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތާ ،ތިރިކޮްށލާ ކަމަށް އި ަގންނަަވަތކެއް ހޯދަިއެގން ައންހެނ ންއިމްތިޔާޒ 

ޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ލޮަގ ،ނޑ ެގ ެއްއެވސް މައްސަަލއެއް ެނތްކަނޑައެިޅެގން އިންކާރ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަޅ ަގ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އެ ިވދާޅ ާވ އިންކ އަރީެއއް ހަދައިެގްނ ެވސް ،ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ޮގތަ

 ޓަކައި  ތަށްއަންހެނ ންނަށް އަދިެވސް އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަ

 ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހެންޭވރ  މެދ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ނޑ  މިހާރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގ

 ހެންޭވރ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަލީ ޢާޡިމަށް.މެންބަރ  

 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ހެންޭވރ  މެދ 

މެދ   އަންހެނ ންނާ ، ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ އެދޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަގޮލޅ  އ ތ ރ 

ދ  ކ ރަްނ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި އެީއ މިއަ ،ންކ އަރީތަފާތ ކ ރ ންތައް ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި އެ އެދޭ އި

ޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ އިއް  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރ ެވފައިާވ ކަމެއް.

އަންހެނ ންެގ ަކންކަން ހިމާޔަތްކ ރާ ާވހަކަެއްއ  ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަމަެއަކނި އަންހެނ ންެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކޮށް އެދެނީކީ
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ކ ރިއަްށ  ،ން އޮތީެވބިނާކ ރާ ާވހަކަ. މި ޤައ މ  ކ ރިއަްށެގންދާ ާވހަކަ. މި ޤައ މަށް ހެލިފެލިެވ މި ޤައ މ  ؛ނޫން

އަޅ ަގނޑ   ށްއެއްކޮށް ކަމ ަގިއ ާވތީ ކަމަ މީހ ންނާ 50% ،މި ަޤއ މ  ބިނާކ ރެެވން އޮތީ ،ން އޮތީޖެހިލެެވ

،  އް ނ ެވޭވނެ. އެހެން މި ދަންނަަވނީމިކަމެ ކ އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަންޏަ ؛ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،މަށްނަށް ޤައ މ  ތަރައްޤީކ ރެޭވެނ ކައަންހެނ ންނާ ނ ލާ އަޅ ަގނޑ މެން 50. ައނެއް %50% އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ

މަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ޯގސްކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން އެރ ޤައ މެއް ބިނާކ ރެިވދާނެ ކަމަްށ ހިތަށްއަރާ ހިތަށް

ރ މ ގައި ދެކޭ ޮގތ ަގއި ޤައ މެއް ބިނާކ  ދެކ މެއް. ާއދެ! އަޅ ަގނޑ މެންސްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭިވސްނ މެއް. ގޯ ިވސްނާ

އިރ ގައި ެއއް އިލާ ކިޔަ ،ލާއިރ ަގއި ލައިބަެއއް ތާރީޚީ ފޮތްތައް ބަ ،ިރވ ން ބޮޑ ާވނެ ކަމަށް ދެކިެގންއަންހެނ ންެގ ބައިެވ

ކިލެެގފާނ  އެބަހ ރި ދޮށިމޭނާމީން އަމ ޙައްމަދ  މީރ  އައަލްރިއްާޔއަކ  ކ ރީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫ ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކ 

 ކ ރ މަކީ ދަތިަކމެއް ކަމަށް ަގބޫލ ކޮްށެގން،އަންހެނ ންނާ ނ ލާ ޤައ މެއް ތަރައްޤީ  ، ޮގތް ދެިކެގންއަޅ ަގނޑ  މި ބ ނާ

 ފަހ ން އައި އެހެންފައި އެަބޭވ. އަދި ޭއެގއަންހެނ ންނަށް ބާރ ެވރިކަން ދޭންެވެގން ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކޮށް

ރ  ހ ންނެިވ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކީ ެވސް ެވސް އަދި މިހާ ރައީސް ނަޝީދ  ؛އެހެން ރައީސ ން ެވސް ،ެވރިން ެވސް

މަސައްކަެތއް ކ ރަމ ންދާ  ަތއް ައންހެނ ންެގ ބައިެވިރވ ން ޮބޑ ކ ރ މަށް ިވސްަނއިެގްނ އެ ،ށްއަޤީ އްއަންހެނ ންެގ ތަރަ

އަދި މި  ،ޖިލީހ ގައިަވނަ މަ 18ަވނަ މަޖިލީހ ގައި،  17 މނީ ހަޔާތ ގައިރާތްތަކެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ބަރ ލަމާފަ

އަންހެނ ން  ،ޙައްޤ ތަކ ަގއި  މަޖިލީހ ގައި ެވްސ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަންހެނ ންެގ

 އެެގންދަާވ މަސަްއކަތަށް އެ ކ ރަްއަވމ ން  ދެކިެގންމ ކަންންމ ހި ަޤއ މެްއ ބިނާކ ރ މށް އަނެހެނ ންެގ  ؛އިކ ރިއެރ ވ މ ގަ 

ބަިއެވިރާވ އެހެން ކަމަނާއާެއކ  މި ަމޖިލީހ ގައި  ހަމަ ަފށްފަށ ން ޝ ކ ރ  އަާދކ ރަން. އާދެ! އެޑ  ައޅ ަގނކަމަނާއަށް 

ލީހ ގައި ެވސް އަދި މި މަޖިލީހ ަގއި ަވނަ މަޖި 18ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ެވސް،  17 ؛އިްއޒަތްތެރި އަންހެން މެންބަރ ން

 ، ްތ ނ ކ ރަނިއްޔެކޭ ނޫން މި ދަންނަަވނީކީ. އެހެންނަމަެވސް ެވސް ބަިއެވރިާވ އެހެން މެންބަރ ންެގ ެވސް ކ ރާ މަސަްއކަ

 ަވމ ން ެގންދަވާ ކ ރައް  هللاއާދެ! ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ  ،މި މެންބަރ  ؛އެ މެންބަރ 

ެއ  ،ެއކަމަށްޓަކައި  ،ކަަމނާއަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަާދކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ށްބ ރަ މަސައްކަތަ

އަތްލެޭވ ހިސާބ ަގއި އިންނާތީެވ. ިއއްޒަތްތެރި  ،ެވސް ާގތ ން ފެނިދެނިެވ ށްކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑަ

ާގނޫނ ތަްއ  ،އެބަހ ރި !ތެދެއްމެ ،އް ދަްނނަާވލަން. އެއް ާވަހކައަކީ ޮގތ ން ދެ ާވހަކައެ ގ ޅޭ ައޅ ަގނޑ  މިކަމާ ؛ރައީސް

. ެވސް ެދިވފަކޯޓާ އެ ަގވާއިދ ތަާކއި ާގނޫނ ތަކ ެގ ެތރެއިން  ،. އެބަހ ރިަގވާއިދ ަތއް ހެދިފަ ،. އެބަހ ރިހެދިފަ

ކ ރަން އެަތއް ކަމެްއ އިތ ރ ބަިއެވިރވ ން ބިނާކ ރ މ ަގއި އަންހެނ ންެގ  ޤައ މ  ،ން ޮބޑ ކ ރ މަށްވ އަންހެނ ންނަށް ބައިެވރި

ާގނޫނ ތައް ހެދިފަިއ  މި ،ެވްސ ެއއީ މި ަގާވއިދ ތައް ކަަމކީ ޅޭއ  މި ބަލަން  ،ކ ރެިވފަިއ އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް

 ބަެއއީ މި ކ ރަން އ ޅޭ ކަަމކީ. އެކަން އެ ؟ނ ިލބިެގންަބއިެވިރވ ންއެ  ،ީކްއެވެގންޯތއޭ މި އ ޅެނީއޮެވެގން 
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ބި ފަރާތްތައް. މި  ތަންފީޒ ކ ރަން ތި ،މައްސަަލއަކީ  އިން ކ ރަންޖެހޭ. އެކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އާދެ! މީަގއަޅ ަގނޑ މެ

ަގިއ ކ ރ މ އިމްޕްލިމެންޓ  ކ ރަންޖެހޭ ަވރަށް ކަންކަންކަން ކ ރަންތިބި ފަރާތްތަކ ން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެ 

އަޅ ަގނޑ   ؛ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ިދއ ންނ ކ ރެިވެގންފަހަތަށް ޖެހ ން، ނޫނީ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތ ެގ  ،ނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންަވނީދެަވން ނިންމާލ މ ެގ ކ ރި

އަންހެންެވރިން ނިކ ެމ  ކ ާރ ޯގނާ ،ރައްސާރަކ ރާ ޖިންސީ ފ އަންހެނ ންނަށް  ،ފ ންޠީއ ލ ގައި އ ޅޭ ޖިންސ ންލަ ޙަމާ

ބިރ   .ރާ ޮގތ ަގއި އަންހެނ ންނަށް ކ ރެޭވނެ ކަމެއްހިތްަވރާއެކ  އެބަ ބ ނަންޖެހޭ މިއަދ . އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ 

ން އ ޅޭ. އެބަ ބެހެ އާބ ނަންޖެހޭ ތިމަންނާ އެބަ ދާންޖެހޭ މިކަމ ގައި ެވސް. އަންހެންެވރިން ނިކ މެ އަޅައިފަހަނަ

އަންހެނަކާ  ،އޮފީހެްއެގ ބޮޑ  މީހަކ  !ޙަޤީަޤތ ގައި ހިނާގ ބަލަމާ ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލާފަިއ އިލީމާ އަތް ނައްޓައިއަތ ގައި ިހފަ ،ތަނ ގައި މަސަްއކަތްކ ާރ މީހަކ  އައީމާ ސެކްރެޓަރީެއއް ނޫނީ އެށް އަދިމާ

ޢާއިލާ ެވސް . ެވސް ބަލަންޖެހޭން ދަރި . ވަޒީާފ ެވސް ބޭނ ން.ރިެގނެއް ނޫންނ ކެ އެީއކީ ދާން ހަމަ އ ނދަޫގ. 

އްާޔ ދެން އޭނަެގ ަވޒީފާ އެ ިދޔައީ. އްސި ޮގލާަފއި އިޮފޅ ަވލާަފއި އިަނއްޓަ ތްބަލަންޖެހޭ. އޭނެ އަނެއް ދ ަވހ  އަ

އަޅ ަގނޑ  އެބަހ ރީމޭ.  އެކ މިއަދ  އެ އަންހެންެވރިންނާ ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބޭނ ންަވނީ

ައޅ ަގނޑ   ނ ންނަށް ޓަކައިއަްނހެ ،އަޅ ަގނޑ  އެބަހ ރީމޭ އެ އަންހެންެވރިންެގ ފަހަތ ަގއި ،ނިކ ންނާށޭ ކެރިެގން ބ ނާށޭ

  ނަމަ،  އ ެފދިއްޖެ ކަމަށް ަވނީ އްނިކ މެ ބ ނަން ފަށާށޭ. ކިރިޔާ ެވސް ޝައްކެ  .ރާއޭހިރީ ތައްޔާއެ އަޑ  އ ފ ލަން މި

ދޭތެރޭަގިއ  ވަޒީފާ ެގއްލ މާ ،ެވސް މަސަްއކަތް ނެތ މާއިެދން ،ޕްރޮމޯޝަާނއިކ ރިއެރ މާއި، އޮފީހ ެގ ށޭ. ބިރ  ނ ަގންނާ

އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެކަން ިދފާޢ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ެރެވން އޮތް މަސައްކަެތއް ކ ރާނަމޭ.  .ބޮޑ ނ ާވށޭކަން

މި  ،މި ޖެއްސ ންކޮށްފިއޭ މީނަ މި ޯގނާކޮށްފިއޭ، ،ބ ނާށޭ ނިކ މެ .ކެިރެގން ނިކ ންނާށޭ .އެހެންީވމާ، ނިކ ންނާށޭ

އަންހެނ ންނަށް  ޖެހެނީއަޅ ަގނޑ  ެވސް ދަންނަަވން ކ ެރއޭ.ީވތީެވ އެބަ އ ނަދޫގ ތިމަންނަ އަންހެނަކަށް .އ ނދަޫގކޮށްިފއޭ

ށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއްޔާ ަވރަ .ާވނޭ ،ެއްއެވސް ކަމެއް ނޫނޭ އްޔާޖެ އްނިކ މެ އެަކން ކ ރަން އ ޅެ .އޭާވނެ ،އޭ ާވނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  .ބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން 

 ށް. ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ލަބީބަ އިލްޔާސް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ
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ިމ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ هللاމެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ ްއޒަތްތެރި އިަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތަކަްށ  މެދ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަންހެނ ންނާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ރާރަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ަރންަގ

 ކާއި ހ ރަސްތަ ކާިއ ހ ރިަގާވއިދ ތަ ،ނޫނ ތަާކއިާގ ،ނިޒާމާއި، ހ އްޓ މެއް ެގނައ މަށް ޓަަކއި ކަމާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަާކއި

ރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ަގހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ހެދ މަށް އިންކ އަރީ ރީ ންޓަޕާލިމަރ ންތައް ދެނެަގތ މަށް ޓަކައި ތަފާތ ކ 

 އަންހެނ ންނަށް ވަޒީފާަގއި ،ިއއްޒތްތެިރ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފި  .ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށްއަފ ރިހަމަ

ދާއިރ   ެވސް އަދި ރާއްޖޭގައި އ ޅޭއިރ  ދިމާާވ މައްސަލަތަކ ެގ ާވަހކަ. މަގ މަތިން ހިނާގފައި ދިރިއ ޅ މ ަގއިދި ެވސް އަ

ތެރޭގައި ަމގ މަތީަގއި ރަށ  ،ެވސް ދިމާާވ މައްސަލަަތކ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ެވސް ފެންނަ މަންޒަރެއް 

ނ ާދ އެ އަންހެނަކާ ބެހިފައި ،ޮކންމެެވސް މީހަކ  އެ މީހަކާ ،ސްެވ ރ ނޫނީ ަސއިކަލެްއަގއި ދާއި ،ހިނާގފައި ދާއިރ 

ހޯދަން  ެއއަށް ަޙއްލެއް ،ީކްއެވެގްނތޯ އެކަން ދިާމަވނީ ިއ،ފަހަރެއް މަދ . މިއީ މި ާރްއޖޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

ކަމަށް ޙައްެލއް އެ ، ދެނެަގނެމީެގތެރެއިން ޙައްެލއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އި،ކ ރެޭވ މަސަްއކަތަކީ ކޮބައިޯތ ބަލަ

އަޅ ަގނޑ  ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައެއާެއކީ ،ހޯދަން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ާފހަަގކ ރަން

ބޮޑ   ރެއަށް ވ ހަތްދިހަޖީ.ޑީ.ޕީެގ ިއ ރާއްޭޖަގ .އ ލ ަގއި ދިާމާވ ކަންތައްތައްޙަ ަވޒީފާެގ މާ ،ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ްނޭވ

ޭއެގތެރޭަގިއ  .ސަބަބ ން ކ ެގިވޔަފާރިތަޑް ޓ އަރިޒަމް ރިލޭޓެނޫނީ ށް ޓ އަރިޒަމް ދާއިާރއަ ،އޮންނަނީ މި ޕަސެންޓެއް

 ؛އަންހެނ ން ނީ ފިރިހެނ ން. ކ ރަމި  މީހ ން މަސައްކަތް 90% އޭެގތެރޭަގއި  ؛ރައީސް  70ޖީ.ޑި.ޕީެގ %

އެބަޖެހޭ  މެންއަޅ ަގނޑ  .ދާއިރާަގއި ކ ރަނީ މި އްކަތް މިސަމަމަދ  އަންހެނ ން  ށް ވ ރެއަ 10ާގތްަގނޑަކަށް %

އެއަށް ެއޑްރެސްކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދަން. އިއްޒަތްތެިރ  އިކޮބައިތޯ ބަލަ  ދިމާާވ މައްސަލަތަކަކީ ،ކޮބައިތޯ ،ކީްއެވެގންތޯ 

ސަރ ކާރ  ޑ މެން މިސާލަކަށް ަގނައޅ  !ރަނަގޅ  ،އ ލ ަގއިޙަަވޒީފާެގ މާ  ށް އަންހެނަކ  ނިކ މެފައި އޭނާއަަވޒިފާ .ރައީސް

 ޓޮޕް އެންމެ ކ ންފ ނީެގ  4ާވ. ޭއެގތެރެއިްނ ސާއްހި  އޮޭވކ ންފ ނި ެއބަ 32 ެވސް ާވ ކ ންފ ނިތަކަށް ބަލާއިރ ސާއްހި

 ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ޕްރައިެވޓް ،އޮފީސްތަކ ަގއި  ތިއްބެިވ. އަދި ރަށްރަށ ގައި ެވސް ލެަވލްަގއި އަންހެން ބޭފ ޅ ން އެބަ

ންނަ ބާރާއި އިޚ ތިޔާރ ެގ ތެރެއިްނ ކަމެްއ އ ލ ަގިއ ދީފައި އޮޙަމާ މަސަްއކަތ ގެ  ދާއިރ ކ ރަމ ން އްކަތްން މަސައަންހެނ 

އަންހެނަކަށް  ިއ،ކަމަްށ ހ ރަސްއަޅަކޮްނމެެވސް ބަަޔކ  ަވދެ އެ ،މަސައްކަތްކ ާރއިރ ން ކަމެއް ަޙއްލ ކ ރަ ދިމާެވެގން އެ

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ.  ސައްކަތްކ ރާކަށް އެކަްނ ކ ރަން މަީވތީެވ ެއކަން ިވޔަނ ދީ ޭއނަ ބޭނ ން ޮގތަ

ަމސައްކަތ ެގ ތެެރއިން އެހެން އެ  ނަށް،އަންހެނ ން އޭނަ ،އޮފީެހްއަގިއ އޭނަ ކ ރާ މަސަްއކަތ ަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މ ޖ ތަމަޢ ގައި ހ ންނަ  ދި އަ އި،ބާރަެވރިކ ރ ަވ އަންހެނ ން ،، ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދެނީއިނަށް ޖާަގ ހޯދައަންހެނ ން

މަސައްކަތ ެގ ެވސް  އަންހެނ ންނަށް ދިމާާވ މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މަށް ކ ރާ މަސައްަކތ ގައި ،ގ ޅޭ އަންހ ންނާ

 ޮގތ ަގއި ބައެއްެގ އެއީ މަދ  ،ނެތި ކަމަށް ިވސްނ މެއްއެ ،ކަމެއް ދެނެނ ަގނެތްތަކ ން އެރާއ ލ ގައި އ ޅޭ ބައެއް ފަޙަމާ
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 ސީދާ ގ ޅ ން ހ ންނަ މައްސަލަތަކ ަގއި  ރައްޔިތ ންނާ ފަހަރ  ދިމާެވފަިއ ހ ރޭ ބަެއއް ؛މަށް އެޑްރެސްނ ކޮށްކައެ ،ދެކިެގން

އަންހެނ ން ކ ރާ މަސައްކަތް  ،. މިަކން ޙައްލ ކ ރަން އެ މީހ ންެވސް މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ަވރަށް ިގނައިން ދިމާެވފަ

އެކަްނ  ،އ ނދަޫގކ ރ މާއި ،އަށް ޖެއްސ ްނކ ރ މާއި ލ ެގ ތެރެިއން އޭނައ ޙަަމސައްކަތ ެގ މާ ،އިފިްއޔާއިތ ރ ކ ރަން ފަށަ

ން އެބަ ފާހަަގޭވ. އަިދ ކަިވޔަނ ދިނ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވެޅއްެގ ޮގތ ަގއި އެ މީހ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ

މި ކަންަތއްތަކ ެގ  .ހިނާގ ޯގާނކ ރ މ ެގ ކަންތައްތަްއ ކަްތކ ާރއިރ  ޖިންސީ ފ ރައްސާަރކ ރ މާއިއޮފީސްތަކ ގައި މަަސއް

އޭނަ ެއކަން  ،ނޫނީ އެކަމާ ގ ޅޭ މީހެއް ކައިރި ބ ނީމާ ،ެވރިއެއް ކަިއރީ ހ ންނަޮއފީހ ގައި  ޮގސް އެ އަންހެނަކ  ާވހަކަ

ލަ ބާއްާވފައި ެއކަން އެ މައްސަ ،ބެހޭ ވ ޒާާރއަކަށް ހ ށަހެޅ ނީމާ ކަމާ އިއަދި އެކަމ ަގ .ހ އްޓ ާވލަން އެބަ މަސައްކަތްކ ރޭ

ދިމާކޮށް  އ ލ ަގއި ތިބޭ އެންމެން އޭނައާޙަމަސައްކަތ  މާއެ ދެން އެ އޮފީހެއްެގ  ،އޭެގ ސަބަބ ން އެބައޮތް.ބަލާ ނ 

އެބަހ ޭރ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި  އ ލަށް ނ ނިކ މެޭވަވރ  ކޮށްލާފައިޙައެ މަސައްކަތ ެގ މާ ،އޮފީހަކަށްއެ  އަށްއޭނަ

މަސައްކަްތކ ރާއިރ  ެއ  ންހެނ ން އެބަ މަސަްއކަތްކ ރޭ.ކަލް ވަޒީފާތަކ ަގއި އަތެޭރަގިއ ަވަރށް ޓެކްނިއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކަމަްށ ެވސް އެއީ އަންހެނަކ  ކ ަރންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ  ދޭ ބައިަވރ  މީހ ން އ ޅޭ. އެކަމަކ  އެކަމަށް ހިތްަވރ 

ތެރެއިން  ެގއިންކ އަރީ މި  ޮގތްތަކެއް ބައ ޅޭ. އެ މައްސަލަ ބެލޭނެއެ ކަމަށް ފ ރައްާސރަކ ރާ މީހ ން ެވސް އެ ،ކިޔާފައި 

އަދާކޮްށ  އްަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އެީއ އަންހެނ ން ނިކ މެ އެކަހަލަ މ ހިންމ  ވަޒީފާތަޅ އަ .ކަމެއް  ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭަޓށް ޝަނަލް އަންނެ ؛އިްއޒަްތތެރ ރައީސް .ޤައ މ ށް ޚިދ މަތްކ ރަން ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  މިއިން .ކީ ފިރިހެނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަ  4.8%ކީ އަންހެނ ން. އަ  5.9% ،ލާއިރ ބަ

އެ  ،ވަޒީފާތަކ ަގއި ތިބިއިރ   މ ިގނައިން ވަޒީފާތަކ ަގިއ ތިބީ ފިރިހެނ ންކަން. އިނޭގ އަންހެނ ންނަށް ވ ރެ އެބަ

ފަހަރ  ކަންކަން ނިންމ މ ެގ ބާރ ަގިއ  ތިބީ. ިގނަހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ން ލެަވްލތަކެްއަގއިތޯ އަން ކޮންތަކ ަގއި ކޮންވަޒީފާ

އަންހެނ ންނަށް ދިމާވާ  ،ކަެމއް ނިންމާއިރ   ަގއިއ ލ ޙަމާ ވަޒީާފއެްއެގ  ،ތިބެނީ ފިރިހެނ ން. އެހެންކަމ ން މި

ރެއިން މަސަްއކަތްތަެކްއ އެހެންީވމާ، އެކަން ަޙއްލ ކ ރ މަށް މީެގތެ. ިވއޮންނަީނ އެޑްރެސްނ ކ ރެ މައްސަލަތަކަށް މި

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ.  .އި އަޅ ަގނޑ  ދެކެންކ ރެޭވނެ ކަމ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ ،އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . . ހޯރަފ ށީށްސަލީމަ އަޙްމަދ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ
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ހ އްޓ މެއް ެގނައ މަްށ ތަފާތ ތަކަށް ކ ރާ މެދ  ރައީސް. އާދެ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ރާރަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ަގްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ މި އިޓަކައި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ 

ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރާނެ އެންމެ ަވނަ ރަ  19އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ ެގ އަންހެން  ،ނަާވ ސަބަބަކީ މިދަން. އެހެންޢ ޟޫއ އިމ  ެވސް މި މަަގހަމަ ،ޟޫޢަކީއ މ ހިންމ  އެއް މަ

ނަ އަންހެން އޭ ،އޭނާެގ ލޯިބާވ ޤައ މަކީ ،ލާއިރ މީހަކަށް ެވެގން ނިކ ެމ ބަލައި ،ިކޔަަވިއެގން ،ފ ޅ  ބޮޑ ެވެގން ދަރި

ޮގތ ަގއި އިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭަގހަމަ ،އިހ ާސސްކ ރެޭވ ހިނދ  ކަމ ެގީވތީ ތަފާތ ކ ރާ ޤައ މަކަށް ވެއްޖެ ކ އްޖަކަށް

 އިޭއގަ . އަޅ ަގނޑ  ،މީހަކީ ފެއިްލިވ އި ޭއަގ .އަޅ ަގނޑ ެގ އަންހެން ދަރިފ ޅެްއ ނޫންއެ ފެއިްލަވނީ  އިއޭގަ 

މެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތ ަގިއ ޑ އެ ކ ދިންނަށް ޓަކައި އަޅ ަގނ، އެ ސަބަބަކީ . އަޅ ަގނޑ  ،ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ މީހަކީ

އިތ ރ   އެކ ަގއި ހެންީވމާ، މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  ހިތްަވރަކާއިހ މާލ ިވކަން ެއކަމ ން ދޭހާަވތީ. އެ

ޓަކަިއ ކޮށް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނެ  ދަރިންނަށްައޅ ަގނޑ މެން އަންހެން ؛މިދެންނެިވ މައްސަލަ  ،ކޮށް  ެކއްމަސައްކަތްތަ

އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ބޭނ މެއް ނ ާވނެކ  ސް މީހައަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއއްވެ  ،ެއއްފަދައިން  ދެކެން. އަޅ ަގނޑެކޭއަޅ ަގނޑ ކަމަށް 

މި ޤައ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ ދަިރފ ޅަށް އަދި އެ މީހެއްެގ ލޯބިާވ ދައްތައަށް ިވޔަސް ތަފާތ ކ ރ ންތަކެއް އޮތް، މަންމައަށް

، ާރއިފަންަވ، ިދެވހިރާއްޖޭ މިހާހިސާބަށް އައ މ ަގިއ އަންހ ންެގ ހިތްަވރާއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޤައ މ  ާވކަށް. 

. ކޮށްފަސާ އްހިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ފިިރހެނ ންނެކޭ ހަމަ އެއް ހަމަެއއްަގއި ަވނީ  ިވސްނ މާ، ޒ މާއިޢަ

، ެގދޮރ ެއޅ މ ެގ ދާއިާރއަށް ބެލިޔަސް ،ބެލިޔަސް  ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ާދއިރާއަށް ،ށް ެބލިޔަސްމަސްެވރިކަމ ެގ ާދއިރާއަ

 ،ބަާލއިރ ްއޞަކޮށް ދަރިން ތަރ ބިއްޔަތ ކ ރ މ ެގ ދާއިރާއަށް އަދި ަވކިން ޚާ  ،ކިަޔވައިދިނ މ ެގ ާދއިރާއަށް ެބލިޔަސް

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ، އަދި ފެންނަނީ ަވކިން ބޮޑަށް. ައޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތަކީސާއްހިއަންހެނ ންެގ 

 ެވހިރާއްޖެ ސަތޭކަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިއާ ނ ލާ އަ 50%ައކީ އަންެހނ ން ކަމަށް ީވހިނދ ، އެ  50%އާބާދީެގ 

 ،އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އަޑ އިިވެގން ހިނަގއްޖެ ޭވނެކަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް،ސައްަތއިެގ ތަރައްީޤއަކަްށ ނ ެގންދެއިން

 ؛ނ ވާ ދިެވހިރާއްޖެ ބައިެވރި !ނ ކ ރާކަން. ތެދެއްތަފާތ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާީސަގއި އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާ

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގ. ެއެވްސ  އް ނެތްކަންޕްރޮޓޮޯކލެ ،ސް މ ޢާހަދާެއއްެވރިނ ާވ ެއއްެވމި ރޮނގ ން ބައި

ނ ކ ރާކަން ހަމަ  ތަފާތ  ބެހޭ ޤާނޫނ ގައި އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާއާ ތަދެއް ޙަޤީޤަތެއް. ދިެވހިރާްއޖޭެގ ވަޒީފާ 

 ދަްއކަންޖެހެނީެގ ޙަޤީޤަްތ ބަލާއިރ ަގއި ާވހަކަމެން ކަމ އަޅ ަގނޑ  ؟ހިނެއްތޯއަޅ ަގނޑ  ެވސް ެއއްބަސް. ކަން އޮީތ ކި

  ، މިއީ ހިސާބ ން ފެންނަން ހ ރި .އަމިއްލަ އިހ ސާސަކަށް ނޫން އަމިއްލަ ރަޢ ޔަކަށް ނޫން ،ޖަޒ ބާތަކަށް ނޫން

ތްތެރި ފަހަރ  އިްއޒަ ނައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަްށ ިގ .އަދަދަކ ރެިވަފއި ހ ރި މައްަސލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 .ނޑ  ެވސް ބޭނ ން އޭެގ ބައެއް ިހސާބ ތައް ތަކ ރާރ ކޮށްލަންއަޅ ަގ ،ބަރ ންެގ ފަރާތްޕ ޅ ން އިިވެގން ހިނގައްޖެމެން
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ކ ޑަކަމ ން ެއ ކަންތަްއ  އްޮގތ ެގ ޙަޤީޤަތް ައޅ ަގނޑ މެން އަދިެވސް ަގބޫލ ކ ެރޭވލެ  ޮގތް. ކަން އޮތް  ކަން އޮތް

ަގއި ހިމެނޭ ަވޒީފާ ނެތް މީހ ންެގ ޮގތ ަގއި ދިެވހިާރއްޖޭ !ބައްަލާވ ؛ސްތެރި ަރއީ. ިއއްޒަތްކ ރަން ބޭނ ންަވނީތަކ ރާރ 

. ތަފާތ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަފެނޭ. ސަރ ކާރ ެގ ީމހ ން. އޭެގތެެރއިން ިގނައީ ައންހެނ ން 36% ނީކަމަށް މި ބެލެެވ

އެއޮތީ. މަތީ މަޤާމ ތަކަށް  ނަން ފެން އަންހެނ ންެގ ނިސްބަތް ފިރިހެނ ން ތިބިއިރ ގައި 62%ވަޒީފާތަކ ަގއި 

  ގ  ހ ރި ފަރަ  ކަންކަން ނިންމަން ތިބި ފިރިހެނ ންނާއި އަންހެނ ންނާ !އްާވއިލަ މެން ނަޒަރ  ހިންަގއަޅ ަގނޑ 

 ޮގތ ން އަންހެނ ން ހ ރިހާ ދައިރާއަކަށް ބަާލއިރ  ެވސް ާއމްދަނީެގ .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަީކ ފިރިހެނ ންެގ އެްއޗެއް. ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރެގ  60%މ ެގ މެތިކޮށް. ިވޔަާފރިއާއި ތަަނަވްސކަފެންނަނީ ނިކަ

. 7%ައކީ ސާއްހިާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައޑ ިއވެއްޖެ ޭއެގ ޙަޤީޤީ ިހސާބ ތަކަށް ބަލާއިރ ަގިއ އަްނހެނ ންެގ 

ބެލެހެއްޓ މަކީ އަްނހެނ ންެގ ކަމެއް. ެގދޮރ ެގ . ެގދޮރ  7% ހެނ ން ވަޒީާފަގިއ އ ޅެނީ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ާދއިރާަގއިއަން

ެވރިންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި އަންހެނ ްނެގ އެހެންނަމަެވސް، ެގދޮރ   ކަމެއް. ހ ރިހާ އިންތިޒާމ ތަކެއް ކ ރ ަމކީ އަންހެނ ން

ހ ރިހާ  ،ދައްކާއިރ  މ ދދާެވރިކަމ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ؛ެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދަދ  އެއީ ަވރަށް މަދ  ބަ

ާރއްޖޭަގިއ މ ދާެވރިކަން ބެލޭ އެންމެ  ފިރިހެނ ންެގ ކޮންޓްރޯްލަގިއ ހ ރި ެއއްެޗއް.އީ ިވޔަފާރިތަެކއް ކަހަލަ ޮގތަކަްށ މި

 !ބައްަލާވ މިލްކ ެވިރކަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮއޑިދޯނިފަހަރ ެގ  ،އޮންނަނީ މ ހިންމ  އެކައްެޗްއެގ ޮގތ ަގއި މި

ެވރިކަމ ެގ ދަށ ަގިއ ެލޭވ އަދަދަށް ެވްސ އަންހެނ ންެގ މިލްކ  އިއިނިގލިން ގ ނަފަސް  ެގއަތ   މަ ޔަޤީންއަޅ ަގނޑަށް ހަ

ކ ީރަގިއ  އަދަދ ތައްއަންހެނ ންެގ  ޚިލާފަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ޔާއޮޑިދޯނިފަހަރ  ރާއްޖޭގައި ނ ހ ންނާނެ. އެ

ރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަްއވައިފި ަބއެްއ ތެްއޒަތްދެްއކެިވ ބައެއް އިޅ މީެގ ކ ރިން ާވހަކަފ  .އަނިޔާ ލިިބެގން ،އ ޅެނީ

 ؛ހިސާބެއް މީގައި ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނ ން. ކ ޑަކ ދިންެގ ތެރެއިންއަޅ ަގނޑ  ަވކިްނ ކަންބޮޑ ާވ ެއއް ތަފާސް .ނ ކ ތާތައް

 އެއްތެރެއިން  އަްނހެން ކ ދިންެގ ބާރަކޮންމެ  ،ކ ޑަ ައންހެން ކ އްޖަކ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ބަލާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

ަވރަްށ ދަްއކާކަށް. ނެތޭ ކިޔާފައި ާވހަކަތަފާތ ތޯ ނ ަގނޭކ ދިން. އަޅ ަގނޑ މެން ލަދެއްާވ ކ އްޖަކީ އަނިޔާ ލިބިފައި 

ޭއެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގައި މި ރޮނގ ން އޮތީ. އ ލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭޙަަވރަށް ނ ތަނަަވްސ މާ ،ބިރ ެވރި

ާވމީ ކިތަންމެ ލަނޑ ދަނޑިތަކެއް ހ ރީ ގ  ޮގތ ން ދިެވހިރާއްޖެ ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަެގ އެއްޖާނަތީ

 ؛މަންޓް ޯގްލސްެގ ޖެންޑަރ ިއކ އަލިޓީ ލޮޕްެވޑި. ޭއެގ އެްނމެ ސާފ  ސީދާ ހެއްކަކީ މިލީނިއަމް ނ ކ ރެިވފަހާސިލ 

ދިެވހި ސަރ ކާރ ން އަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ތަްއ  .އީސްތެރި ރަނޑ މެންނަށް ހާސިލެއް ނ ކ ރެވ ނ . އިްއޒަތްއަޅ ަގ

ދެއްާވތި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކަިއ މިނެޓ  އިތ ރ ކޮށްލަ ެއއްއަޅ ަގނޑަށް  ؛ހަމަކަންހަމަ ނ މަށް ދިހޯދައި

ބަރަކަށް ހ ރެ ންމެ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ،ލަންއަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކޮށްގ ނަ. ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ިގނަކ ރަ

ޓިކ  ެވރިކަމ ެގ ތެޭރގައި އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ އ ފެދ ނ  ޑިމޮކްރެ
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ްއ ކ ރެއްިވ ބަެއއް މަސަްއކަތްތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އިްސވެ ދެއްވ މަށް ހަމަކަން ހޯދައިހަމަ ށްއަންހެނ ންެގ ޙައްޤ ަތކަ

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައ ންސިލެއް އޭރ  ސަރ ކާރ ން އ ފެއްދެީވ. އެ ފާހަަގކޮށްލަން. ނެ ެއކ އ ފަލާއަޅ ަގނޑ  ަވރަށް 

 ެގ ކޮންމެ ސަރ ކާރ   ޚ ދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ. ،ކައ ންސިލ ެގ ޖެންޑަރ ޯފކަލް ޕޮއިންޓަކަށް ހ ންެނވީ 

 . ޖެންޑަރޕޮއިންޓެއް ކަނަޑއެޅީމ  ލްފޯކައަޅ ަގނޑ މެން ޖެންޑަރ  މިނިސްޓަރ ލެަވލްގައިޓީ އ ޑެޕި  އިރީއެްއަގމިނިސްޓް

ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެްއަގއި ހ ރި މިދެންނެިވ މައްސަލަތަްއ  މ .ލީއިޕޮލިސީތަާކއި ސިާޔސަތ ތައް އޭރ  ެއކ ލަވަ އިކ އަލިޓީ 

 ަގތ ން ެއއީ ފަހަރެއްަގއި ެވދާނެ ެއއްކަން ރަނަގޅަށް ހިނަގއި ެއކަން .ފިަޔަވޅ ތައް އަޅަމ ްނ ެގންދިޔައިމ  އި،ބަލަ

ިމއަދ  ، ނަމަމ ން އައިަގހިނ އޭރ  އްޓާލަންޖެހ ނ . ރަނަގޅަްށ އިންސްޓިޓިއ ޝަންަތއްސަރ ކާރ  ަވ އޭރ ެގސަބަބަކަށް 

ޑ  މީހެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނ ށް ކ ރެވ ނީސްކަްނ އެ މަންޒަރ ތައް ލޮލ ން ދ ކިތަންމެ  ގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފެންނަ ފަރަ

 ،އެއް މަސައްކަތަކީ މ ހިންމ  ެވރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އޭރ  ފެށ ނ  އެންމެ  ބާރ ހެނ ންއަން . ރައީސްހެކިަވން. ިއއްޒަތްތެރި

ންެގ މަޝްރޫޢެއް. އަމިލި ދިހަލި އިޓަކައި ސަރ ކާރ ން އެކ ލަވަ އަންހެނ ން ވެއްދ މަށް ށްސީދާ ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަ

 ؛ލެވި އިެއކ ލަވަ   އެީހަގއި ޭއ.ޑީ.ީބެގ ،ރާމިޓަކައި އެ ޕްޮރްގމަށްދިނ ަގިއ އެހީތެިރެވޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރީ ށްއަންހެނ ންނަ

ެގންދެޭވ ޮގެތއް ނ ިވ. ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް އެކަްނެވސް ކ ރިއަށް  ،އެހެންނަމަެވސް

ޔާސީ ށް ޓަކައި ސިެގންދިއ މަކ ރިއަށް  އަިދެވސް އަންހެނ ން ،ނަމަެވސް ކަމ ގައި ީވރޮނގ ތަކ ން ކ ރިއެރ ން ހޯދ ނ 

ކ ެގ ތެރެއިްނ ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަ. ޮގތ ން ހ ރަސްތައް އެބަހ ރި ގައި ހ ރަސްތައް އެަބހ ރި. ޢާއިލީމައިދާނ 

ކ ރިަމތިާވ ހ ރަސްތައް އެބަހ ރި.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ފީ ިވސްނ މ ެގ ެތރެއިންާގބޯދާ ސަހ ރަސްތައް އެބަހ ރި.  ކ ރިމަތިާވ

 ދިޔ މަށް ހ ރި ހ ަރސްތައް އެބަހ ރި. ާގނޫނ ތަާކިއ ަގވާއިދ ތަކ ެގ ތެެރއިން އެއިރަ ދީ ޮގތ ން އަންހެނ ން ކ ރިއަޞާއިޤ ތި

 އަދިެވސް، މި  ،އަިދެވސްހ ރި ހ ރަސްތައް އެބަހ ރި. ައދ ބައެއް މީހ ންެގ ނަޒަރ ަގއި  ދިޔ މަށްއިމީހ ން ކ ރިއަރަ

ބޫލ ކ ރ ން އެީއ ަގ ބޫލ ކ ރާަގ  ބައެއް ކަމަށްޒަމާނ ގައި ެވސް އަންހެނ ންަނކީ ޭގެގ މަސައްކަތ ަގއި ހަމައެކަނި ތިބެންޖެހޭ

ބޮޑ  ނ ރައްކާ. އަޅ ަގނޑ ެގ ާވަހކަކޮޅ  ނިންމާލަމ ން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ   މީގައި އޮތް އެންމެ

އި ިވދާޅ ެވަފއިާވ ާވަހކަފ ޅެއް. އޭނަ ިވާދޅ ެވފަ  ާޕިކސްތާނ ެގ ބާނީ މ ޙައްމަދ  ޢަލީ ޖިނާޙް ،ންޭވފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ 

ކޮށްެގން ނޫނީ ދ ނިޔޭެގ ެއއްެވސް ަޤއ މަކަށް ފަޚ ރ ެވިރ އެކ އެީކަގއި މަސައްަކތް އަންހެނ ން ފިރިހެނ ންނާ ،އޮންނަނީ

ަތރ  ފާރ ެގ ތެރޭަގއި ކ ށްެވިރންެގ ޮގތ ަގއި ބަންދ ކޮށްެގްނ އަންހެނ ން ޭގެގ ހަ. ކަށް ނ ެދޭވނޭސްމިނަކާމިޔާބ ެގ އ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަވރަށްދެކޮޅަށް ހިންާގ ޖަރީމާއެޭކ.  ެގންގ ޅ ަމކީ މ ޅި އިންސާނިްއޔަތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .  ޠީފްަސން ލަޙަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ދެއްެކވ ން:ހަކަާވ ޠީފްހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަ

ާވ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި މި

ރާއްޖޭގައި  ޖެހެންދެން ެވސް މި  މީެގ ހަމަ ދ ަވސްކޮޅެއް ކ ިރއާ ،ާވ ާވހަކަތަަކކީ އެ ،ަގރާރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލ ކ ރާ އަދި ބަލައިަގންނަން ެވްސ ބޭނ ންާވ ކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް ަގމ ޖ ތަމަޢ   އީއްކ ން ެވސް އެ ާވ ާވހަކަތައް ދެ އޭަގއި

 ،ދަންަނަވނީ ދ ަވސްޮކޅެކޭ މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހިމެނޭ ަގރާރެއް. ހަމަ ދ ަވސްކޮޅެްއ ކ ިރއާ ޖެހެންދެން. 

ާވހަކަތައް ދައްާކއިރ   މި ،، ހަނދާން އެބަހ ރޭއަހަެރއް ނ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  އެބަ ހަނދާންޭވ 50އަޅ ަގނޑަށް އަދި 

ދައްކަން ެވސް ރަނަގޅ  ނޫން ާވހަކަތަކެއް ކަމަށް  ،ކަމަށް މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިއީ އަޑ އަހަން ރަނަގޅ  ނޫން ާވހަކަތަެކއް

. ްއ ނޫންދިަޔ ކަމެއިކ ރިައކ ން ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ހިނަގ ، އެީއކީ މާ ކ ރި ދ ަވްސަވރ . އެހެންީވމާބޫލ ަގމ ޖ ތަމަޢ  

މާއްާދއަކީ  އެ ؛ަވނަ މާއްދާ 17ދިޔަ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރ  ަރއީްސ، ޤާނޫނ އަސާީސެގ އި ހިނގަ ދ ަވހ އިހަކަށް

މީހެްއެގ  ؛އޮންނަނީ މާއްދާެގ )ހ( ގައި އެ އެ ؛ނ ކ ރ މ ެގ ާވހަކަ އޮްނނަ މާއްދާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތަފާތ 

ބަލާފައި އެްއެވސް ކަެމއްަގިއ އެހެން ެވސް ބަޔަކ ން ކަމަށް  ޖިންސަށް، ކ ލައަށް، ނަްސލަށް ބަލާފައި އަދި

އް. އިއްޒަތްތެރި ކ ރެިވދާނެ ހާލަތްތަކެއެެހންނަމަެވސް ތަފާތ  ،މާްއދާެގ )ށ( ގައި އޮވޭ  ނ ާވނޭ. އެކޮށްެގންތަފާތ 

ލާފަިއ އިއެކަނި ކިޔަ  މާްއދާެގ )ހ( އެީކގައި ީވމަ. ެއއީކީ އެ )ހ( ާއއި )ށ( އާ ،ަވނީ މާއްދާ މާއްާދއަަކށް އެ ؛ރައީސް

 ްވޓި ޒިމެ. ޕޮ ސް  ެވާމއްދާެގ )ށ( ެވސް އޮތީމާ އެކަހަލަ ޮގތަކަްށ އޮތް މާއްާދއެއް ނޫން. ެއީއ ދޫކޮށްލެޭވ 

. އޭެގ ބޭނ ންތައް ެވްސ ަވނީ ަބޔާންކޮށްދީފަ ާމއްާދގައި އެ ޑިސްކްރިމިނޭޝަންެގ ާވހަކަ ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެ

ޑްރާފްޓިންގ  ،އޭރ  ެވސް ބަެއއް މެންބަރ ން ،ދިޔައިރ ކ ެރެވމ ންސީ ޑްރާފްޓ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގ. ޤާނޫނ އަސާ

މަޖިލީހ ން މިއަދ  އެ އަޑ ިއިވެގންދިޔަ ބައެްއ  ކޮމިޓީގައި ިތއްބެިވ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް ދެއްކެިވ މި

އްަގިއ ެއއްެވްސ ހާލަތެ ށްސް މީހަކަދެން އެްއެވ ،ނ ކ ރެޭވނެ ކަމަށް ލިޔ ނީމާޤާނޫނ އަާސސީަގއި ތަފާތ ާވހަކަ. 

. މ ޖ ތަމަޢ ގައި ާއއްމ  ބޫލ ކ ރާ ހަމައެއް ނޫން ެއއީައކީަގއަޅ ަގނޑ   .ނ ާވނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކ ރެިވެގންތަފާތ 

ރ ން ކ ކ ރ ން އޮންނާެނ. އަދި އެ ތަފާތ ހާލަތަށްވ ރެ ނިކަމެތި ހާލަތެއްަގއި ާވ ބަޔަކަށް ިވއްާޔ އެ ތަފާތ 

ެވްސ  ސިޔާސީ މަިއދާނ ގައި އަދި އެހެން ،. އޭެގ މިސާލެއް އްމ  ހާލަތަށް ެގނެެވންާވނެމީހ ން އާ އެެގން ިވކ ރެބޭނ ން

ިވޔަފާީރެގ މައިދާނ ަގިއ، އަންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް ނެތީ ކަމަކަށް ކޮންމެހެން ދަންނަަވނީއެއް ނޫން. 

ފ ރ ޞަތ ތައް  ންޏާ ދެން އެަވ ށްޖ ތަމަޢ  އޮތް ކަމަނ ކ ރެޭވ ޮގތަކަްށ މ އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ބޭނ ން ،އެހެންނަމަެވސް

އެ ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ބޭނ ްނކޮށްެގން ކ ރަންޖެހޭނެ.  17ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ާވ ަގއި ާވ ަގރާރ  ނަޒަރިއްޔާތ ން ބަލަިއެގން ޫނނިއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއި މި
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 53ހަމައަށް މި ފާއިތ ިވ  އިން ފެށިެގން މިއަދާ 1966ސިލެއް ނ ކ ރެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހާ ކަންކަމެއް

 346ަވނީ އެންމެ  ކ ރަމ ން އައިސްފައި މިމަލ ޢަމިހާތަނަށް  އިކ ރ ަވދިެވހިރާްއޖޭގައި އ ފަން ،އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި

ން ކޮންމެ ާގނޫނެްއ އިމި ،ހިތ ން އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ ރީެއއް ހަރީ އިންކ އަންޓަލިމަޕާ. ށްާގނޫނަ

ދެނެަގތ ން. އެ ެވދާެނ  އިކަންކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަާގނޫނ ަގިއ ބ ނަނީ ކޮންމި ނަޒަރިްއާޔތ ން ިއ، ަވކިން ަނަގ

ބަލާބެލ މަށް އޭގައި ޖިންސީ  ާގނޫނ  ކަމަށް ެވސް. ެގޔަތްކ ރ މ ތައް ހިމާަލއްބަތަކާއި ހިންނައިފާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮގ

އަަޅއިަގންނަ  އިމި ނަޒަރިްއޔާތ ން އެ ާގނޫނ  ެވސް ބެލީމާ އޭަގ ،ކ ރ މެއް ނ ފެންނާނެ. އެހެންނަމަެވސްތަފާތ 

ިއ އެ ާގނޫނ ގައި ެވސް އޭެގ ޒާތ ގަ  ؛ާގނޫނ  ކ ރާހަމަ އެހެންމެ އެއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކަންތައްތަެކއް ހ ންނާނެ. 

ކަންކަން  ކ ރ ންަތެކއް ެގނެްސެގން މިމި ނަޒަރިްއޔާތ ން ބެލީމާ އޭގައި ތަފާތ  ،ންނަމަެވސްހަމަހަމަކަން އޮންނާނެ. އެހެ

ތެްއ ކަމ ގައި ރީ އިންކ އަީރެގ މ ިހންމ  މަސައްކަންޓަލިމަ، ޕާކ ރެޭވ ޮގތެްއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ. އެހެންީވމާސިލ ހާ

މާ ބައިަވެރއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ާގނޫނ ތައް ަވކިަވކިްނ  ،ާގނޫނ  346ނެިވ މިދެން ؛އަޅ ަގނޑ  ދެކެން

 346އެކަންކަން ކ ރ ން.  ،މި ނަޒަރިއްޔާތ ން. އަދި އެއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގނެލ ން އިބަލަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ މާއްދާއަކަށް  ،ން އެއީ އިޞްލާޙ ަތއް ެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ާގނޫނެްއެގ ާވހަކަ ދެންނެީވމާ 

އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިކަންކަްނ އިޞްލާެޙއް ިވޔަސް ެވސް މިދެންނެިވ އަދަދ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ.  އޮތް ެގނެއްސަ

. މަސައްކަތް ކ ެރިވެގންދާނެ ންެގ މިއަޅ ަގނޑ  ކޮށްލީމާ އަދި މާ ފ ރިހަމައަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެ

ފައި އޮތް ބަދަލ . ށާފަ ންައންނަސިޔާސީ މައިދާނަށް މިއަދ   !ބައްލަާވ  މަސައްކަތެއް ކޮށްލީމާއަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަކ ޑަ

އަިދ  ާގތަްށ ެވސް  ެއކަށީެގްނާވ މިންަވރާެވސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން އެކަީށެގްނާވ ބަދަލ  ައއި ކަމަކަށް. އެްއޮގތަކަށް 

ަވނީ އަންހެނ ންެގ  ކެންިޑޭޑޓ ން އެ 722ން ެވހިރައްޔިތ ްނެގ ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީކަނި ދިހަމައެ ،ނާދޭ. އެހެންނަމަެވސް

. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަކ ޑަ ނ ކ މެފަ ކ ާރ ކޮމިޓީއަށް ކެްނޑިޑޭޓ ްނެގ ޮގތ ަގިއ ާވދަކ ރ މަށްތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް

 ަކއ ންސިލ   ؛ަގއިބ ޚާއިންތި ކައ ންސިލ އެކީ އާއި އެހަމަކ ން ކޮށްލީމަ. މަސައްކަތެއް ާގނޫނަށް ެގަނއި ބަދަލަ

. ނެރޭނަންއަންހެނ ން އަޅ ަގނޑ މެން އިރާަދކ ރެއްިވއްާޔ މިއަދ   33ބ ތަކ ަގއި ކޮންމެ ަކއ ންސިލަކަށް %ޚާއިންތި

މެވ މ ގައި އިސް ބަްސ އަދި ކަންކަން ނިން ،ކ ރަން ެވސް، ސިޔާސީ މަިއދާނަށް ެވސް، އަންހެނ ން ިވޔަާފރިއެހެންީވމާ

އެ  ކ ރާނެ މީހ ން ރާްއޖޭގައި ނެތީެއއް ނޫން. ދ ނިޔޭަގއި ނެތީއެއް ނޫން. މަސައްކަތްބ ނާނެ މީހ ންެގ ޮގތަށް

ބައެއް ބޭފ ޅ ްނެގ ިވސްނ މ ގައި ހަމަހަމަކަން ފ ރ ޞަތ ތައް ހަނިކޮށްފައި އޮންނަނީ ަވރަށް ނ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް. 

ނޫން.  މެއްކަން ނެތް ކަމެްއެގ ތެރެައކަްށ އެއީ ހަމަހަމަކަހަމަ ހަމަ ބ ން ހ އްޓާލީމަހިސާ ދެން އެ ،އޮންނާނޭ ބ ނީމާ

ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތެއް ދެިވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  އޮތް  ށްފިރިހެނ ންނަ ބޫލެއް ނ ކ ަރން އަންހެނ ންނާއިަގއަޅ ަގނޑ މެން 

ަގނޑ މެން އެ ހަމަހަމަކަން ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( ބޭނ ންކޮށްެގްނ ައޅ  17ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ،ްއޔާއެހެންެވއްޖެކަމަކަށެއް. 
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އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ އަނިޔާ ެވްސ، އަދި ޖިްނސީ ޯގނާ ެވްސ، ފ ރައްސާރަ  ؛ިރ ރައީސްފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެ

 ތ ން މި ާގނޫނ ތަކަށް ެގނެޭވ ބަދަލެއްެގ ސަބަބ ން. ަވރަށް ދާނީ މި ަނޒަރިްއޔާހ ރިހާ ކަމެއް ހ ްއޓ ިވެގން މި ،ެވސް

 ިރ ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ޔާ ިއއްޒަތްތެބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހ ޅ މާލޭ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   ،އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ޢަލީ ނިޔާޒަށް. ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން:  މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒްރާެގދާއި ހ ޅ މާލެ

މަށް ެގަނއ މަށް ވ ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތައް ހ އްޓ   މެދ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ އަންހެނ ންނާ

ކ ރ ންަތްއ ހ ރި ހ ރަސްތަކާއި ތަފާތ  ަގއި ަގާވއިދ ތަކ   ،ާގނޫނ ތަަކއި ،ިނޒާމާއި  ،ގ ޭޅ ސިޔާސަތ ތަކާއި ޓަކައި ކަމާ

ށަހެޅ އްވި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ހ  ،ރީ އިންކ އަރީެއއް ހެދ މަށްންޓަލިމަދެނެަގތ މަށް ޓަކައި ޕާ

 ިއ،ހ ރި ކަންކަމާ ފާަހަގކޮށްފައި އިީމަގ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަން. ހ ށަހެޅ އްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރިހަޅ ްއަވމ ން އިއަދި ަގރާރ  ހ ށަ

 ؛ތަކެއްަވަރށް މ ހިންމ  މެސެޖ އަދ  ިމ ާވހަކަދަްއކާ ޮގތަކީ ެވްސ ަވރަށް މ ހިންމ  ޮގތެއް. މެދ  މި މި ަގރާރާ

ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ  ޮގތާ ްއެގ ނަޒަރ ަގިއ މިކަން އޮތްއެބަތިބޭ އަޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ާގނޫނ  ހަދަން 

 އީސް. ައޅ ަގނޑ  ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ހެނދ ނ  ގެއިން މިާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަ ޮގތަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމަކަށް ދެކޭ

ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ޭގތޯ. މީހ ން. އަޅ ަގނޑ  އެކަނި ފިރިހެނަކަށް ހ ރީ އިނ 4އަޅ ަގނޑ ެގ ޭގަގއި ތިބެނީ  ،ނިކ ންނަނީ

ފެނެއޭ  ؟ބައްޕަމެންެގ ަމސައްކަތަކީ ކޮބައިހޭ އިއަސްލ ގަ  ،ިގނަ ފަހަރަށް އަހާ އަޅ ަގނޑ  ކައިީރަގއި ދަރިފ ޅ  ަވރަށް

މިފަދަ ކަންކަމ ގައި ރަނަގޅަްށ  ،ާވނީ  ތަން. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތަކަށް ން ާވހަކަަދއްކަން ހ ންނަޓީީވ

ކ ރ ން. ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ދަރިންނަށް ިވްސނައިދޭ ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްޤ  ހޯދައިިދނ މަށް މަސައްކަތް ،އި ާވހަކަދަްއކަ

 ؛ނަށް ެވސް ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައްންާގނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ަތއް ހަދާއިރ ަގިއ އެންމެ ،ކީތަނ ގައި މިކ ރާ މަަސއްކަތަ  މި

ާގނޫނ ތަާކއި  ،ތ ކޮށް ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތައް ލިބޭ ޮގތަކަްށ ަވކާލާއަންހެނ ންނަށް ެވސް، ފިިރހެނ ންނަށް ެވސް 

އަޅ ަގނޑ މެން  .ނަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްއެޮގތ ަގިއ އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ދެމިތިބޭ ަގާވއިދ ތައް ހެދ މޭ. 

ބޮޑ  ެއއް ބަދަލ ެގ ތެޭރަގިއ  ންމެށް ނ ަވތަ ލާމަރ ަކޒީ ނިޒާމަށް ެގނެވ ނ  އެންސަލޯކަލް ަގަވރނަ ދ ަވހ ދާދި މިދާކަށް

އަންހެނ ންނަށް ދިނ މަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ . އެ   33ތަކ ެގ %އަންހެނ ން ބާރ ެވިރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކައ ންސިލ ، އެބައޮތް
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ެވސް  ރ އިފާޅ ކ ރި  ޚިޔާލ  ން  ކޮމިީޓެގ މަރ ޙަލާގައި ެވސް އާއްމ ބަހ ސްެގ ތެރޭަގިއ ެވސް  ބަދަލ  ެގނައ މ ގެ 

ޮގތް  ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭގައި އަންހެނ ންނާ ަވރަށް ،ންނަށް ފެނ ނީއަޅ ަގނޑ މެ

ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ  ،އަްށ ދާކަށް ނެތިން އަޅ ަގނޑ ސްޓިސްޓިކްޓެސްހެން ކޮންމެ. ންތަފާތ ކަ

އެންމެ ހަތަރ    ،ނަމަ މެން ާވހަކަދައްކާއް ކަމަށް ދެކި އަޅ ަގނޑ އޮތް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހެ ލިބިެގން ހޮިވފައި

 ިސިވލް ؟ްއެގ ާވހަކަތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންީވސެޓިސްޓިކްޓެތިބީ. ދެން ކޮން ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިތާ މި

ޅާ ހިސާބާިއ، ޮގތް ނިންާމ ަވނީ ސިޔާސަތ ތައް ކަނަޑއަ ދެންމެ ދެއްކި. ތަފާތަކަށް މިމ ތަކ ެގ ާވހަކަ ޤާރިވްސެގ މަސަ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތް ަރނަގޅ .  ޮގތް. އެހެން ހ ިރހާ ދިމާލެއްގައި ެދކޭ ދޭތެރޭގައި ެދކޭ އަންހެނ ންނާ ގައިހިސާބ 

 އިނޭގތޯ. ތީއިދާރީޭމޒ  ޖަހާފައި އޮ ؛ބީތިއެ އެތ ރިލައިެގން ތިބި މޭޒ ަގއި ެވސް  ކ ރިމަތީަގއި  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރ މަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މައްސަަލއެްއ ނެތް. ދާރީ މަަސއްކަތ ގައި އަންހެނ ން ބަިއެވރިއި، އެހެންީވމާ

ދެކ ން ތަފާތ .  ހިސާބަށް ދާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭ އެ އަންހެނ ން ،ކަންކަން ިނންމާ ހިސާބަށް ،އެހެންނަމަެވސް

ބަހ ސް ފެށީމާ ނިކ ތ މަށް  ށް  ާވދަކ ރ މައަންހެނ ން ބ ަތކ ަގއިޚާދަންނަަވީނ ލޯކަލް ަކއ ންސިލް އިންތި މި އަޅ ަގނޑ 

ކ ރ ާވ ކ ރިމަތި ކ ރ ާވ، އަޅ ަގނޑ މެންނާކ ރިމަތި އޮތް ހ ރިހާ ސަބަބ ތަކެއް ދެއްކި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެކަން ނ ާވން

އަންހެން  3 އެ އަންހެން މެންބަރ ން ހޮިވެގން 3މެންބަރ ން ތިބޭ ތަނެއްަގއި  5މިާސލަކަށް  .ަބއެއް ސ ާވލ  ،ސ ާވލ 

ެވސް އަންހެނ ންނަށް ީވތީ ބަެއއް ފަހަރ  ނަަގންޖެހޭ ޗ ްއޓީތައް ހ ްނނާނެ. މިސާލަކަށް ިވހެއ މ ެގ މެންބަރ ންނަކީ 

ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ހ ރި  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ހ އްޓޭނީތޯ ކައ ްނސިލ  ،ދެން ކިހިނެއްތޯ  ޗ އްޓީ. ެނީގމާ

 ހ ރަސްތަކ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެން އަަރިއަގންނަ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި އްކަްނޖެހޭނީ އެައޅ ަގނޑ މެން ދަޮގތް. 

ޖެހޭ ތަންތަނ ގައި ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭނެ. އޭެގ ނަޒަރަކ ން ިވސްނަިއެގން ހެންޖެ އަޅ ަގނޑ މެން ފަހަތަށް .ރައީސް

 ،. އެހެންނަމަެވސްމެއްކ ރ . އެއީ ތަފާތ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އްކ ރ މެތަފާތ  އީދިނީ. އެ 33 %އަޅ ަގނޑ މެން

އި މަންފާއަްށ ޓަކައި ެގނެއްސަ އޮތް ޔާކ ރ މެއް. އެއީ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ލާބަށް ެގނެއްސަ އޮްތ ތަފާތ ކަރަނަގޅަ

 ހޯދ ންތަކ ން ދިން ލަފެާގ އެކި އިދާރާތަކ ން ޯހދިާވމީ ެއކިެއކި މ ޖ ތަމަޢ  ނ ަވތަ އެކި ގ އަ ކ ރ މެއް. އެއީ ބައިނަލް ތަފާތ 

ކ ރ ން ތަފާތ  މަތީގައި ައޅ ަގނޑ މެން ދެމިތިބެންާވނެ. އެ ކ ރ ންކ ރ މެއް. އެ ތަފާތ ތަާފތ މައްޗަށް ެގެނއްސަ އޮތް 

ެގނެޭވނީ.  އްއަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަހަމަ މ ޖ ތަމަޢެއަދިެވސް އިތ ރަށް ތަފާތ ކޮްށެގން 

އި ިޑއަށް އަރަމއަޅ ަގނޑ މެން މި ޮގ ،ދަްއކާއިރ ަގއި ސީ ކަންކަމ ެގ ާވހަކައަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަށް ެގނައ މަށް ޓަަކއި އަންހެނ ން ެވފައި އޮތީ ކޮންފަދަ ޤ ރ ބާނީއެއްތޯ ބަލަްނ ޤާތިބޭއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި މަ

ދެކޮޅަްށ  ބަޣާާވތް އައ މަށްފަހ  ެއކަމާ. އިްއޔެ އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްީކ ބަޣާާވތ ެގ ާވހަކަ .ސްއެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ

 ،އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތާވ އެއީ؟ އްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއެމަގ މަތީގައި އެންމެ ިގނައިްނ އަޑ އ ފ ލީ ކޮންބަ 
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ކ ރިން ަވރަްށ ބ ގައި އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް ޚާެގ ހީާވިގ މެންބަރ ން. ިރޔާސީ އިންތިހ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަންހެނ ންެގ ރޫ 

ށްވ ރެ މަތީ އަދަދަކަށް އިދާރީ ޮގތ ން އަ 75ކ ރިން. %ބެްއގައި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި މަސައްކަތް ޚާހ ރިހާ އިންތި ،އިރިންކަ

ދެން ކީްއެވތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ނިންމާ ހިސާބަށް ެގންނަ ހިސާބަްށ ކ ރަނީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން. ސައްކަތްމަ

ނ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ާވހަކަދަްއކާކަށް ؟ހަކަަދއްަކންީވއަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރ ަގއި އިތ ރ  ޮގތަކަށް ާވ

ބޮޑެތި ހ ރަސްަތކެްއ  ،އަދި ަގާވއިދ ަގއި ޮއތަސްާގޫނނ ގައި  ހަމަހަމަކަން މި އޮތް އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާ 

 އިއިންކ އަރީ ހަދައަށް މި ފ ރިހަމަ .ތެރެއިންެގ މި އިންކ އަރީ  ނަށްއެބަހ ރި. އެ ހ ރަސްތައް އިނޭގނީ އަޅ ަގނޑ މެން

 އިނޭގނެ. ދައްކާ ާވހަކަިއެގ ތެދ  ޙަޤީޤަތް ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މި ހިސާބަށް އައިމާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އޮތް   އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންނާ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަ އިންކ އަރީއެއް ހެދޭނެ. އަދި

އްެގ ޮގތ ަގއި އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ މ ސްތަޤ ބަލ ގައި ކާމިޔާބ  ޢެހަމަހަމަ މ ޖ ތަމަ ،ެލިވއި ނައްތަކ ރ ންތައްތަފާތ 

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ  ަވރަށްރާަދކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ފެނިެގންދާނެ. ރާއްޖެއެްއެގ ޮގތ ަގއި އި

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ެވސް  ،ބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ކަށަަވރ  ޒަތްތެިރ މެންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއް

 ލަކޮށް މި ަގރާރަކ ން މިމ ޅި ޖ މ  ،ހ ރި ކަމެއް އިތ ރަށް ކ ރެެވން ،ފައި އޮންނާނީމަަސއްކަްތެވ ،ށްކަިވސްނ ންފ ޅަ

ީވ މިންަވރަކ ން  ،ޒެއް ނޫން އެއީީކއެއް. އެހެްނނަމަެވސް އަމާ ކަމ ެގކ ރެިވދާނެއްލ ޙަމާދަމާ ރާއްޖޭެގ މިހ ރިހާ ކަމެއް 

ދެން އޭެގ ސަބަބ ން   ، ފަހިކޮށްދީެގންއެކަންތައްތައް ،ހ ރި ކަންތައްތައް ދެނެަގނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެެވން

ާދއިރާެގ ފ ށީ ިވލ  ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   .އާއަދި ނެރޭ ނަތީޖާ ށް ކ ރ ާވ އަސަާރއި މ ޖ ތަމަޢަ

 ިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ފީފަޢައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން 

 

 ފީފ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޢަިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން 

ްއާވފަިއާވ މި ހ ށަހަޅ هللا ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއާވ ަޢބްދ 

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ާގނޫނ ތައް އަދި ަގާވއިދ ތައް  ؛ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަައށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެްއ ލިީޓއަށް ިވސްަނއިެގން. އަދަނީ ޖެންޑަރ އީކ  ން މިެވސް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ހަދަމ 

މިއީ މިއަދ   ؟ކަންތައްތައް ެގންގ ެޅޭވތޯ ކ ރ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޒ ފީތަން އެ ާގނޫނ   ،ހެދިއެއް ކަމަކ 

އް ކ ރ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކަންތައްތަ ؛ އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއޮތް ސ ާވލަކީ.  ކ ރިމަތިެވފަިއ މި އަޅ ަގނޑ މެންނާ
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ރާއްޖެ ށް ނ ތިބެޭވނެ. ކަަގނޑ މެންނަލާފައި ައޅ އިނައްތަބައިކ ޅަ ެއއްަބއި އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާން  އާބާދީެގ ދެ

ޮގތެްއަގިއ  ޞައެއީ ޚާއްރާއްޖޭެގ މ ޅި އާބާދީ ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތ ަގއި ބައިެވިރެވެގން.  ،ނީ ކ ރެޭވތަރައްޤީ

ރަން ލ ކ ބޫަގައޅ ަގނ މެންނަށް  .މިެދންނެިވ ހަމަހަމަކަން ެގންގ ެޅިވެގން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނިންމ މ ަގއި ކަންތައްތައް

ބޮޑަށް  އެންމެ ކާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން އަންހެނ ންނަށް އަނިޔާ ެވސް ކ ރޭ. ެގެވށި އަިނޔާެގ ކަންތަ ،ދައްޗަސް 

ށް ކ ރާ އަނިޔާތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް އަންހެން ކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިޔާ ހަމަ . އަދި ކ ޑަކ ދިންނަދިމާަވނީ އަންހެނ ންނާ

 ؟ަވނީ ކީއްެވތޯ ކަންތައްތައް މިހެން މި ނ ިވަޔސް ޙަޤީޤަތް. މިބޭނ ންން އަޑ އަހަން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެބޮޑ .  ަވރަށް

 މި އިންކ އަރީ ހެދ ން  ؟ެގްނތޯކިހިނެއް ވެ  ؟ެގންގ ޅެެވނީ ކީްއެވެގންތޯ ބޮޑ  ތަފާތެއް މި މެދ  މިހާ އަންހެނ ންނާ

ަގންނަނީ. ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  ބަލައިދ ގައި ހ ށަހަޅާފައިާވ ަގރާރެްއެގ ޮގޤްޞަމ ހިންމ  ކަމަކީ. މިދެންނެިވ މަ

ަވނަ އަހަރ  މި  2008އަޅ ަގނޑަށް ދިމާިވ ހާދިސާެއއް.  ،ލާނަންއިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވދެކެނީ. 

 ކ ިރއިރ ގައިގައި މަަސއްކަތްނޤާނޫނ އަސާސީ ފާސްެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ޖޭ.އެސް.ސީ އ ފައްަދއިެގން އެތާ

ިމއަދ   ،ދ ަވްސަވރ  އެ .ޖެހ ނ މ ަގއި ހ ންނަންޤާައޅ ަގނޑ  ެވްސ އެާތެގ ަރއީްސެގ މަ ،ރި ޮގތ ންކަންދިމާކ 

މާސްޓަރސް ހައްދަަވިއެގން އާދެ، އެކަމަނާ  ؛ސ ޖޫން ކަމ ަގިއވާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސ ޕްރީމް ޯކޓ ެގ ެއއް ފަނޑިޔާރ 

 ކަމަނާއަށް ވަޒީފާ ދިނ މ ެގ ކަންތައްތައް ކ ިރއަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެަވަޑއިެގން އަެނއްކާ ަވޒީފާއަްށ އެދިަވަޑއިަގތީމާ 

ޅަކަްށ މެންބަރ ންެގ ެތރޭގައި އަންހެން ބޭފ  ޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނ ެގމިދެންނެިވ ޖ ޑީ ،ެގންދިޔައިރ ަގއި

 އޭރ ގައި އެ ންބޭފ ޅ ން ތިއްބެިވ. އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ ކ ރެއްިވ ހަާވލ ކ ރ މަްށ އިޢ ތިރާޟްކަންފަނޑިޔާރ 

ަވޑަިއެގންނެިވ ބޭފ ެޅކޭ. ދެން ކޮބައިތޯއޭ ީމގައި އޮތް  އިހ ންނަާވފަކަމަނާއަކީ ކ ރީެގ ފަނިޑޔާރަކަށް  މި ،ބޭފ ޅ ންނަށް

 އެ ،ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ާވހަކަދައްަކވާއިރ  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ،އ ޅޭ ާވހަކައަކީ މިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ؟ ހ ރަހަކީ

ދީނީ ކަމަކަށް ހަދައިެގން  އީ  ހާސިލ ކ ރި ޤައ މ ަގއި ހ ރި އާަދކާދަިއެގ ތެރެއިން ެގނެސް މި މ ލީޢ ބޭފ ޅ ން ތަ

ެވސް  މިއަދ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްބޮޑ  އ ނދަގ ެލއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ދިމާަވނީ.  އެންމެ އިދަްއކާތީ މީގަ ާވހަކަ

މައިންބަފައިން އަންހެްނ ކ ދިން ސްކޫލަށް ނ ފޮނ ާވ އް އެބަ އެއީ. އެންމެ ބޮޑ  ކަންތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާާވ

ން މި ތަފާތ ކ ރ ން  އޮންނާތީެވ އަޅ ަގނޑ މެތަފާތ ކ ރ ން  މި  !ތިބި. އާދެނ ދީ އެބައެބަތިބި. ކ ޑަކ ދިންނަށް ެވްކސިން

އް . މި ކަންތައްތަބަލަން އެބަޖެހޭއަންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ކީއްެވެގންތޯ މި ތަފާތ ކ ރ ން މި ޖެހޭ.އްތާލަން އެބަނަ

 ށް ކަންތައްަތއް ކޮްށެގްނ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަ މި ؛އ ޅެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަޅ ަގނޑ މެްނ  !އާދެ ؛ނ ެގންެދޭވނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގޕީޑެްއަގއި ކ ިރއަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޤއ މ ެގ ތަަރއްޤީ ހަލ ިވ ސް

ތަކަށް ތްސިޔާސީ ހަރަކާ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްެކިވއިރ ޒަތްެތރި މެންބަރ  ާވހަކަފ ޅ ދެންމެ ހ ޅ މާލޭެގ އިއް

 ޭއަގިއ ބަިއެވރިެވަވޑަިއަގންނަާވ ިގަނއިން ަތކަށް ބަާލއިރ ަގއި އެންމެމަގ މަތީެގ ހަރަކާތް ،ސް އިނޭގތޯ ެވ އިރ ަގއިބަލާ
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އަންހެން ބޭފ ޅ ންނެއް  ީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚާބ ކ ރަންބޭފ ޅ ންނަކީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން. އެކަމަކ  މި މަޖިލީހަށް އިންތި

ނ ން ކ ރަންީވމާ، އަންހެން ބޭފ ޅ ންނެްއ ކަމަކ ނ ދޭ. މި ިވސްއިންތިޚާބ  . ަކއ ންސިލ  ެމންބަރަކަށްކަމަކ ނ ދިޔަ

ހަމަކަން  މަހަ ށްނައ ޅެނީކީ މި ާގނޫނ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަން

އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ްނ  ިވސްނ މ ގައި ހަމަހަމަކަން ނެތިެގން މި  ެގނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެއްނެތި

އެްއޮގތަށް ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި   ާގނޫނާ ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ން

ބޭފ ޅ ންނަށް ޚާއްަޞ   މި ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދޭން. އެއީ ާގނޫނ ަގިއ އެފ ރ ޞަތ ތައް ނެތް ފަރާތްތަކަށް

ލ  ކަހަލަ ބަދަލ ތަްއ ެގނެއްސަ ޮއތް ބަދަ ރ  ލޯކަލް ަކއ ންިސލ  އިންތިޚާބަށްއިމްތިޔާޒ ަތކެއް ީދެގން ނަމަެވސް. މިހާ

 ހެން،އާދެ، ައޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަާވއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިދެންނެިވ ކަންތައްތައް ކ ރަން.  ،ެގނެސްެގން ނަމަެވސް

ސިިވލް ސަރިވްސ ތަންކޮެޅްއ ކ ރީަގއި ، ނެތޭ ިވދާޅ ާވއިރ ަގއި އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބައެއް ބޭފ ޅ ްނ ތަފާތ ކ ރ މެއް

ފަރާތް   ޯގާނކޮށްެގްނ މި މަޖިލީހ ން އެ ންސީެގ މ ަވްއޒަފަކަށް ޖިނއެތާ ސަކަށް ހ ްނނެިވ ބޭފ ޅަކ ކޮމިޝަނ ެގ ރައީ 

އޭނައަށް އަނެއްކާ  އި،އެއީ ނ ާވ ކަމަކަށް ހަދާފަ ،މ ން ަވކިކ ރަން ނިންމީމާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޯޓ ން ކިިހނެއްތޯޤާމަ

އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ދާއިރާއެއްަގިއ  ،ޖެހެނީ ލ ކ ރަން މިވަޒީފާ ދޭން އެްނީގ. މިކަހަލަ ިވސްނ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެވސް. މިއީ މީެގ ބޭނ މަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާވހަަކއެއް ދަންނަާވލަން ބޭނ ން.  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން ސަޔަށް ހ އްޓ މ ެގ ކ ީރަގއި ދެ

ެވސް އާއްމ   ނީިގނަ ފަރާތްތަކ ން ސިޓީ ފޮނ އްަވާވ. އަޅ ަގނޑ  އެދެ މި މަޖިލީހަށް ަވރަށް ،ަވަޑއިަގންަނާވނެއެނގި 

ޮގތ ން ސިޓީ ފޮނ ްއވ ން. މި ލިބޭ ސިޓީތަކ ަގއި  ރައްޔިތ ން މި މަޖިލީހަށް އެ ރައްޔިތ ންނާ ކަންބޮޑ ާވ ކަންަކމާ ގ ޅޭ

ރަްއޔިތ ން ސިޓީެއއް އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ްއެވީވމާ، ޭއެގ  ،ތް ޮގތަކީ މަލ ކ ރެެވން އޮޢަމި މަޖިލީހ ން  ،ޮގތް މަލ ކ ރާޢަ

. ިވ ބޭފ ޅަކަްށ ފޮނ ވ މ ެގ ޖާަގއެްއ އަޅ ަގނަޑކަށެްއ ނޯޭވއް ސިީޓ ފޮނ  އަޅ ަގނޑަށް އެ ސީދާ ،ށްއް އަޅ ަގނޑަޖަާވބެ

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ ސިޓީއާ އެ ނިންމަނީއެ ކޮމިޓީއަކ ން  ިއ،އަޅ ަގނޑ  އެ ސިޓީެއއް މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނ ަވ

ަދންނަަވން. ދެން އަޅ ަގނޑ   އްއެ ަގނޑ  ނ ެގންަދނީ. އަޅ  ކ ރަމ ންމަލ ޢަޮގތް. ދެން ެއޮގތަކަށް  މަލ ކ ރާނެޢަ

 ޝައ ޤ ެވިރކަމާ އެީކގައި ަބއްަލަވން އެ  ބޭފ ޅާ ހ ންނަަވންޖެހޭނީ މަޖިލީހަށްދެކޭޮގތ ގައި ސިޓީ އަޅ ަގނަޑށް ލިޔ ްއިވ 

 ދި އަ ،ކަމާއި ސިީޓެގ އަދަދ  ިގނަ ،ޮގތް. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  މި ދިމާާވ މައްސަަލއަކީ ސިީޓއަށް ަވމ ންދާ ބޭފ ޅާެގ

ށް ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ މިސާލަކަ ؛ީވމާއިން ކޮންމެ ސިޓީައކީ ކޮމިީޓެގ މައްސަލަެއްއެގ ޮގތ ގައި ަރޖިސްޓްރީއެ

ޮގތ ން އަދި  އޮތް ަވގ ތ  ަގވާއިދ  މި ސިޓީ. އެ އަށާރަ ސިޓީ މިއަށާރަ ގ ތ  ދިރޭ ަވ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި އެބައޮތް މި
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އަށާރަ މައްސަލަިއެގ ޮގތ ގައި ކޮމިޓީން ބަލަމ ންެގންދަނީ. ދެން  ސިޓީ  އަށާރަޮގތ ން މި  ދާމަލ ކ ރަމ ންޢަ

ސިީޓެގ  ،ފިއްޔާލައިއިބާަވތްތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަ ،އެހެންނަމަެވސް، މީެގތެޭރަގިއ މި އަށާރަ ސިޓީެގ ތެރޭގައި

ތެރޭ ތޮޅ އެބަޭވ. ދެން އަ ގ ޅޭ ސިޓީތަެކއް  އަދި މެރިޓައިމް މައްސަލަތަކާ ިޝޕިންގ މިސާލަކަށް  ؛ބާަވތްތައް

މިދެންނެީވ ހަމަ އެންމެ   .ބޯހިޔަަވހިކަމ ެގ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ ސިޓީތަެކއް .ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ސިޓީތަކެއް

ލިބޭ އަދި ޚާޢްޞަކޮށް  .ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޯހދ ން މަލ ކ ރާނެޢަދެން  އި،ކޮށްފަ ބައިހ ރި ސިޓީަތއް ބައިކޮމިޓީއެްއަގއި 

 ށްގ ޅ ން ހ ންނަ ސިީޓއަ ަގރާރ ަތކާ ،ބިލ ތަާކއި ،މަިޖލީހ ގައި ހިނަގމ ންދާ މައްަސލަތަކާއި ؛ހިނަގމ ންދާ ސިޓީތަކަކީ

ބިލ ތަކ ެގ ޚިާޔލ ެގ ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން  ،ެގަގރާރ ތަކ   ،ަވރަށް ިގަނއިންޭވ. އެހެންީވާމ، އެއީ އެ މައްސަލަަތކ ގެ 

މަޖިލީހ ެގ  ،އްރިާރއިޤަމ  ކޮމިީޓެގ މ އްއާ  ިއ،އިބ  ރައީސާެވސް އެއީ ބޭނ ންތެރިކަމެްއ. އަޅ ަގނޑ  ާވނީ ނަ

 މިކަމާ އެބޭފ ޅ ންެގ އަރިހ ަގއި  5 ،އި އަދި މަޖިލީހ ެގ ބިއ ރޯ ޗީފާ ،ޖެނެރަލާއި ލްމަޖިލީހ ެގ ަކއ ންސެ ،އަމީންޢާއްމާއި

 ،ހަލ ވި  ،ނަގޅ ޭނ އެންމެ ރަމަލ ކ ރެޭވޢައަދި އެކަމަށް  ،ސިޓީަތއް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއަގނެ ިއ،ބޭފ ޅ ން އިށީންނަަވ

ކޮމިޓީތަކ ެގ  ،ބޭފ ޅ ން އަރިހ ަގއި  އެ ދެން އަޅ ަގނޑ  އެދ ނިން .ދިނ މަށް ދަންނަާވފައިއަަވސް ޮގތެއް ހޯދަ

ށްދެއްވ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގިއ އެބަހ ރި ހ ރިހާ ސިޓީެއއް. އްރިރ ންނާ ެވސް މަްޝަވރާކ ރަްއަވިއެގން މިކަން ކޮޤަމ 

 ،ހ ރިހާ ސިޓީއެްއގައި އޮތް ާވަހކަތައް. ެދަވނަ ާވހަަކއަކަށް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބޭނ މީ އެނޭގ އެ އަޅ ަގނޑަށް އެބަ

 ،ރަށް ބޮޑަށް އެބަބ ނޭަވރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް މަޖިލީހ ެގ ތެރޭގައި. ދެން މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  ަވ 5މިހާރ  އެބަޭވ 

މަޝްަވރާކ ރ ން ހިންާގނެ ޮގތްތައް ދެން  ،ރާތް ލިބ މާއިމާ އި އާއްމ ންނާ މަޝްަވރާކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާ

ތިްނ  ،ަވތެއްގެ ބާ އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ އެބަ ދެ ؛އިމާރާތ ގައި އިތ ރ ެވަފއިވ މާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާ

ދެން  ، ބޭްއވި މި މަޖިލީހ ެގ އިދާރާަގއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ،ބާަވތަކީ  ހިނާގ. ެއއް އެބަ މަޝްަވރާ ބާަވތެްއެގ

 އެ ،ދެން އަދި އެތަނ ގައި ިޚޔާލ  ފާޅ ކ ެރިވ ،އަހަން ބޭނ ންެވަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފ ޅ ން ަވޑަިއެގންއަޑ   ،އާއްމ ން

މިހާރ  ިމސާލަކަށް ފ ލ ހ ންެގ ބިލ .  ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އެހެން ،އިން. އަނެއްބަިއ ޮގތ ގަ އ ދިާވހަކަތަްއ ދެެކިވެގން

އ ސޫލ ތައް  އަނެކިސްޓ  ައދި ،ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެްއގައި ފ ލ ހ ންެގ ކ ރީެގ ޗީފެއް ،ބަވޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އެ

ން. އަިދ އ ޝަނެއް ެގންދިތަފާތ  ޚިޔާލ  ނ ކ ްނނާނެ ޮގތަކަށް ޕެނަެލއްެގ ިޑސްކަ ،ބޫލ ކ ރާ މީހަކ  ނ ަވތަ ަރްއޔިތަކ ަގ

 ހަމަ އަނެްއކާެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާ  ؛ޗަރއި ެލކްަތނ ަގ ކަމ ެގ މާހިރ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތ ަގއި މި ،އިތ ރ ން

ްސ އިމާރާތ ަގިއ ތަޤ ރީރ ކ ރެްއވ ްނ. އެއީ އާއްމ ންނަށް ެވސް ައޑ އެހޭނެ. އަދި އެކަމަކ  އެއީ ޚާއްޞަ ޮގެތްއގައި މަޖިލި

ެއ ީވމާ، އެހެންއެިކއެކި ކަންކަމ ެގ މާހިރ ން.  ؛މިސާލަކަށް ކަންކަމ ެގ .ނަށް ދޭ ތަޤ ރީރ ތަކެއްމެންބަރ ން

ީވ އެންމެ  ،ަވރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި ެއއީ ދެކެނީ  މަސައްކަތްތަްއ ފަށާއިރ ަގިއ ފ ލ ހ ންެގ ބިލ  އަޅ ަގނޑ  މި

ެވސް އެބައޮޭވ މަޝްަވާރއަްށ  އަދި ތިންަވނަ ޮގތެއް ؛މަޝަްވރާ ފ ޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްަވާރކ ރަން. ފ ލ ހ ންެގ ބިލ ެގ
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އެހެންނޫނިއްޔާ ެއކިެއކި  ،ހޮޅ އަށިތަކ ަގއި  ،އަށިތަކ ަގއި ހޯލް ނ ަވތަ ރަށްރަށ ެގ ފިނިއ ން ދެކޭ ޓަ ެއއީ މި .ދެޭވ

ކަްނކަން  އެޚިޔާލ ާފޅ ކ ރ ންތައް.  ،ބައްދަލ ވ ންތައް  ،ޖަލްސާތައް  ،ކ ރެޭވ މަޝްަވރާތައް ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ަގއި މި

ފ ލ ހ ންެގ  .ޮގތެއް އެ މަޝްަވރާތަެކއް ެވްސ ހިނާގނެމަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން ބެލެހެއްޓިެގން ހ ރިހާ އަތޮޅެްއގައި ެވސް 

 ،މ ހިންމ ކަން ދީެގން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެވފައިާވ ބިލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މެންއަދި އަޅ ަގނޑ  ،ބިލ ެގ މ ހިންމ ކަމާއި

އްސަލަ. އެީއ ކ ރާ މީހ ންނަށް ދެޭވ އިނާޔަތ ެގ މަ މަސައްކަތްހޯދ މަށް  އ ޖޫރަ ކަނަޑއެޅ މާއި ަވޒީފާއެއް އެންމެ ކ ޑަ

ިއ ލީމާޢ ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގޭވ. އަދި މަތީ ތަ ،ޮގތ ަގއިެގ ނ ން މައްސަލައެއް މަޝްަވރާކ ރ މަށް ބޭ

އާދޭ. އެހެންީވމާ، ިމ ށް ދަނީ ބަހ ސްކ ރެެވމ ން. ކޮމިޓީ ަވގ ތ  އެބަލީމ ެގ ބިލ  މިހާރ  އެބަޭވ މަޖިލީހ ގައި. އެ ބިލަޢ ތަ

ލީމީ ޢ ިގނަ ތަ ަވރަށް އިރާއްޭޖަގ ،އެނިގަވަޑިއަގންާވނެ ؛ަވރަށް ފ ޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ؛ެވސް ފ ޅާ ޮގތ ން ބިލާ ގ ޅޭ

ދާއިރާ  މީލީޢ ނަަވސް ިޚޔާލ  އެބަހ ރި ތަބޭފ ޅ ންެގ ތަ އެ ،ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާާލއި ދާއިރާެގ މާހިރ ން. އަދި އެ 

ެގ ބޭފ ޅ ންެގ ިޚޔާލ  ހޯދޭނެ. ބޯހިޔާަވހިކަމ  ލ ތަކ ގައި އެތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބި

ލަ މަސައްކަތެއް މިތަނ ގައި އެަބ ނ ގައި އެަބއޮތް. އަދި ބޯހިޔާަވހިކަމާ ގ ޅޭ ޖ މ ތަ މި އެއްމެދ  އިމާރާތާ ގ ޅޭ ބިލެއް 

ފެންނަ ޮގތ ަގިއ މަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑަށް އ ، ބޯހިޔާަވހިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މަޝްަވރާއަށް ދިހިނާގ. އެހެންީވމާ

ލީ އިންޞާފ ެގ ބިލ ެގ މަޝްަވރާއަށް ފ ޅާ ާގއިންތި ފ ެގ ބިލ .ސާލީ އިންާގތަނ ގައި އެބައޮތް އިންތި  ރިކަމެއް. މިބޭނ ންތެ

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެްނ  ަވގ ތ  ަވރަށް މ ހިންމ  ގައި މިރާްއޖޭ އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ މި ،މަކީއ ދާއިރާެއއްަގއި ދި 

ދެން އެ  ؛ަގއ2012ިސަރ ކާރ  ބަދަލ ީވޮގތް  ،ޔަކ ެގ ހިތ ގައި ކަމެއް ހަނދާންނެތިިގނަބަ ަވރަށް ،އެންމެން

ަގޅަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ރަނހިތްތަކ ގައި ތަހައްމަލް ،ެވްއޖެ ކަމަށްން ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަހައްމަލްިއެގަވރިހަމަކޮށްލަ

އެހެންވާއިރަށް އަނެއްކާ މ ިޅ  ހަމަ ، ތިބެފައި ދ ަވސްތަެކއްކަމަށް ހީކޮށް ކަނަޑއެޅިަފއި ބޭްއވިއްޖެތ ގައި ރީތިކޮށް ހި

ީލ ާގއަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އިންތި އެހެންީވމާ،އިެގން. ަބއެްއ ބާަވތ ެގ ކަންަކމާ ،ެގން ެތދ ޭވއި ރާއްޖެ އެަބ ެއކަމަކާ

 ގައިމ  ާވެއއް ކަމަށް ހަމަރާ މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރ ފ ެގ މަްޝަވސާއިން

ބިލ ެގ މި މަަސއްކަތް މަޖިލީހ ެގ އިދާާރއިން  5ިމދެންނެިވ  ؛ލީ ބިލ ާގެވސް ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެަބ ދެކެން. އިންތި

ށް ކަކަމަ އިތ ރ  ޚަރަދެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިއި އެަބއޮތް. ތަނ ަގ ޖާަގ މި .ތިބީ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި މިހާރ  ކ ރެޭވ

ނެތް. ަވރަށް ބޮޑަްށ  ންީވ އެްއެވސް ސަބަެބއްނޫން. ެދން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ނ ކ ރާ ކީއްޔަނިކ ރަންޖެހެ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މެދ ކަނޑާލީ ސަޔަށް.

 

 {އަށް 11:03އިްނ  10:31 :ކޮޅ ގ ތ  ސްަވހ }

 (ޝީދ ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަރައީސްމަޖިލީހ ގެ  ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ތ ންރިޔާސަ

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  -6.1ޖެންޑާ އައިޓަމް ދަނީ އެ ކ ރަމ ން މި އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ،الم عليكمالس  `. 

މެދ  ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތަކަށް   ިދެވހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ 

 ހ ރި ހ ރަސްތަކާއި، ަގވާއިދ ތަކ ަގއި މާއި، ާގނޫނ ތަކާއި ިނޒާ ،ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަާކއި މަށްަޓކައި ަކމާހ އްޓ މެއް ެގނައ 

ހ ށަހަާޅ ަގރާރ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ   އިްނކ އަީރއެއް ހެދ މަށް ޮގާވލަރީ އިންޓަތަފާތ ކ ރ ންތައް ދެނެަގތ މަށްޓަކައި، ޕާލިމަ

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ ށް. ަވޙީދަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތެރި ޒަތްއިއް  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ އަރ ަވނީ މި ފ ރ ޞަތ 

 .  މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ަވޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ އ ނޫގފާރ 

މެދ  ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތަކަށް ހ އްޓ މެއް  ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިާރއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާ .`

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި މަޖިލީހ ެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ ންކ އަީރެއއް ހެދ މަށް އިރީ ންޓައ މަށްޓަަކއި ޕާލިމަެގނަ

ާވ ަގރާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވަހކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ހ ށަހަޅ އްާވފައި هللا ނައިބ  ރައީސް ީއާވ ޢަބްދ 

 ާވހަކަ މި ،އަހަރ  ފާިއތ ެވދިޔަ ފަހ ން 20ަވަނ ަގރ ނ ެގ  21 ،ނިމިަވނަ ަގރ ނ   20 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މެންބަރ ންނަކީ ފިރިހެނ ން   83މެންބަރ ން ހިމެނޭ މަޖިލީހ ގައި  87ެގ އެންމެ ބޮޑ  ޙަޤީޤަތް. މި ޖެހޭކަމީ، މީދައްކަން

 މިއަށް މާ ބޮޑަށް  ީއ އަދިެވސް މި ޖެހ ންދައްކަންގައި ާވހަކަޢ ޮގތ ަގއި ތިބެ، އަޅ ަގނޑ މެްނ އަންހެނ ންެގ ދިފާ

ިރޔާސަތ ން  ،ޖިންސީ ތަފާތ ކ ރ ންތައް އޮތް މިންަވރ  ނ ަވތަ މެދ  ަގއި ހ ރި އަންހެނ ންނާބާރ ލިބިދޭ ޙަޤީޤަތެއް. ރާއްޖޭ

ރާއްޖޭެގ އެންމެ ކ ރީަގިއ  .ޮގތަށް އެަބއޮތް ތާރީޚ ގައި ެއކި ދ ަވްސަވރ  އެކި ؛ެވސް ރައީސް ިވދާޅ ެވެދއްވި 

 ފެންނައިރ ަގިއ، މެންނަށް ތާރީޚީ ފަތްފ ށްތަކ ންކަމަށް ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ފަށް އޮތްޔާ ޚިލާރ ެވިރކަން އާދަ އަންހެނ ންެގ ބާ

 ފެށީއްސ ރެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޅަފަތ ން ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާންާވން ،އަޅ ަގނޑ މެން ފަހ ން

 މި ާވހަަކ ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ތެރި ރަީއސް، މިއަދ ދޭތެރޭގައި އޮްތ އިހ މާލަކީ އިްއޒަތް އަންހެނ ންނާ

އި، އާ ެވެގން ައޅ ަގނޑ މެން ބަހ ރ ވަ ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ާފހަަގކޮށްލަން. އާދަ އިހ މާލެއް ފަދަ ދައްކާލަންޖެހޭ

ން ރި ރައީސް ރައިަވަރކ ެވަފއި އޮތް ޮގތް ިއއްަޒތްތެއަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ ާމއި، އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އާދަކާދަ ަބއްޓަން

ފޮތި ފ ަވކ ލާން މިާސ. ަވށް ، ދ ނިޔެ އ ފެދިފައި، އަންހެނ ން ަވރ  ބ ނަންތާށްޔަލާނަން. އިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

ކާން ފިރިމީހާ. ނޭނިގ ހ ރެ ނަންނ ގައްެޗއް ކޮށާަފިއ  ޔަށް ތެދެ، ަކންނ އަންާގ ބޭރ  މީހާ ،ނަންނ ަގތި ކ ދިކޮށް ކޮށާ 

ކ ެރޭވ ަވރަށް މަލާމާތް ،ށް ދެރަަވރ މީހެކޭ އަންހެނަކީ. ައންހެން ކަމަކީ ަވރަކާންދޭހާ ނ ބައި ެވސް ފިރިމީހާއަށް 

ަވރަްށ  ،މާނީ ބާރަކީ ަވރަްށ ަގދަސްޖި ،މެއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ ެމން މ ޖ ތަމަޢ  ދެކެމ ން އައީ. ފިރިހެން ކަމަކީކަ
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ރިހާ ގޮތަކަށް ހަދައިެގން ކަންކަން އަޑ ން ހިތ ހ  ،ރ ދެމިތިބެެވެގން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ބާ ަގޓ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި

ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންޭވ  ؛ން ައިއްއސަ އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްފަތެއް މި ރާއްޖޭަގއި ދެމިެގާގމ މ ެގ ސަނިން

ފ ޅަްއަގނޑ  ހަދާ ބަދިެގ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޅަފަތ ެގ ދ ަވްސަވރ  އ ޅ ނ އިރ  އަންހެނަކ  ަކްއކަ

ޖަހައިެގްނ  ދަރި ކިހިލިއެއް އ ރ ގައި ،ަގިއ ލޮލ ން ފެން ބާލަމ ންއެ ިދލަ ދ ންަގނޑ ެގ ތެރޭ  ، ދ ން ނ ކ މެތެރެއިން

ނިންމާ ޮގތަށް ދެފައި ެއއްތާކ   އި ދިނ މަށްޓަކައި ކ ރާ ބ ރަ މަސައްކަތް. ކަޭގަގއި ތިބި ހ ރިހާ ފިރިހެނ ންނަށް ކާން

ށް ކައްކަން ކ ރާ ބ ރަ ރ  ހޮަވިއެގން ައއިސް އަެނއްކާ ެމންދ ރަަވލަށް ޮގސް ދަ ،ށް ޮގސްނ ޖަހާ ބާރަށް ދ ފައި ރަށަ

، ބާކީ ހ ންނަ އެއްޗެއް ކާަލއިެގން އަނެއްކާ ަވލަށް ޮގްސ މަނިމިެގން އެއްމެން ކެއީ އި ދ ރ  ކައްކަމަސައްކަތް. މެން

ފޮތިަތކެްއ ރިހާ ސީބޮޑ  ފަތިހާ ހޭަލއިެގން ހ  ؛ތިހ ކޮންމެެވސް މަަސއްކަތެްއ ކ ރަން. ފަ ،ންނާންފަންިގިވ ން،ބިންބި ތަޅާ

މި ހ ރިހާ  ،ކޮށް ެއއްޗެިހ އިސްތިރި ،ެގ ެއއްޗެހި ޮދެވއަދި ޭގަގއި ތިބޭ ފިރިހެނ ން ން،ނިކަހާޭގދޮށް ކ  ން،ދޮންނާ

ްއ އަިއއްސަ ހެނދ ނ ެގ ނާސްތާ ތަންކޮޅެެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެމން ފިރިހެން ކ ދިން ހަމަ ަގދައަށް ރ ޅި  ؛ކަމެއް

ްސ ެވ ގައިމ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމަ ،ޅ ންއ އ ޅ ނ   ފައި ހަޅޭއްަލަވިއަގނެފައި މި ޖަހާލަސްާވއިރަްށ ބާރަށް ތަށި

ކިބައިން އެކަމަށް  ެގއަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ނިޔާެވފަިއާވ މަންމައާއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަްއތަމެން

  ިވސްނ ން، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނގ ން،ޮގތް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރިއ ޅ ން ހ ރިމާފަށް އެދެން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދި

އަޅ ަގނޑ ެމން ލަދ ެވތިކަމާެއކީ މިއަދ   ؛ަގނޑ މެންނަށް އ ެޅިވފައި ހ ރި ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރ ާވކ ޑަކަމ ން އަޅ  

 ަވރަށް އަޅ ަގނޑަށް ަވގ ތ ކޮެޅއް ދެއްިވއްޔާ ؛ރ ހ މ ގައި އަިދ ނ ރ ހ މ ގައި ؛މިކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް

ހިންާގ ގ ޅ ަމކ ން ރަންމެދ ެވދަނީ އަންހެން  ެގ ދެ މީހަކ  ެވެގން ހ މ ގައި ދެ ޖިންސްރަނަގޅ . ރ ހ މ ގައި އަދި ނ ރ 

ފ ރަތާިއ، ޢާއިާލެގ ނަ ،ކ ރިމަތިަވނީ އަންހެން މީހާ. އަދި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ފ ރަްއާސރައާއި  އަދަބާ  އި މީހާ. ފަނޑިޔާރ ޭގަގ

އަތ ން ދަރި އްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއް . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށްރަށ ން ފެނޭ އިއާރިމަތިަވނީ އަންހެން މީހާ ކ 

އ ޅޭ ަގހ ންެވްއޓޭ ަވދ  ބަނބ ކެޔޮ ހިފައިެގން ޖިފ ޓި ަގނޑަށް ަވދެ ،ޖަހައިެގން އަނެއް އަތ ްނ މަގ  ހިނާގއިރ ހިލިކި

އޭަނެގ  ،ކ ން އޭނާެގ އިހ ސާސްނިތްކ ިރއަށް އަރާފައި ހ ންނަ ރޫތަ ،ެގމަތީއެކަނިެވިރ އަންހެން މީހާެގ މޫނ 

އްޔާ ދެ މީހަކާ ިއާވ ިގލަންެވރިކަމާއި ރިހ ން. އަްނހެނަކ  ވެއްޖެ އޭަނެގ ހިތ ގަ  ،އޭނަެގ ބާީކކަން ،ިރކަންއެކަނިެވ

ބާރަ ްއޔާ ދިހަރިހެނެއް ވެއްޖެނ ަވތަ ކޫޑިައކަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ފި  ނ ަވތަ ރަންޑިއަކަށް ަވނީ ބަޑިއަކަށް ހިތާެވލީމަ

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ  ، ަޒމާނ އްސ ރެީވމާިވޔަސް ަވނީ ާކމިޔާބ  މީހަކަށް. ބިޓ ން ކާމިޔާބ  މީހަކަށް. އެހެންހިތާ ންނާމީހ 

ޒަމާނ ްއސ ރެން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކ ެރެވމ ން އައި ަވރަށް ބޮޑ  އިހ މާލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އޮތް ފ ރައްސާރަެއއް

ހަމަ   ؛ދެކޮޅަށް މިކަމާ ހަކަ ކޮންމެހެންެވސް ދައްކަންޖެހޭ ދަނޑިަވޅ . އަޅ ަގނޑ މެންާވމި   އީޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިއަ

އަޅ ަގނޑ މެން ހ ްއިޓ ިތބީ.  ޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަބަންދެއްގައި މި ިތބީ. އެންމެން ހ އްޓި މި
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ެވރި ދިރިއ ޅ މެއް ހޯާދ ާވހަކަ، ަޤއ މ ެގ ހަމަޖެހ މ ެގ ، އަޅ ަގނޑ ެމން އ ފާއަޅ ަގނޑ މެން އިންސާފ ެގ ާވހަކަ ދައްާކއިރ 

ެއކަމަށް  ިއ،ދޭތެރޭގައި ިވސްނާލަ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  ައޅ ަގނޑ  ޭގަގިއ ހ ރި ބޭއިންސާފ ތަކާ ،ާވހަކަ ދަްއކާއިރ  

މި ާވހަަކ  ށް ިއނޭގ މިހާރ ެވސްންީވ ަވގ ތ . އަޅ ަގނޑަކ ރާ އްލެއް ހޯދަން މަސަްއކަތްޙަ އަޅ ަގނޑ ެގ ފެންަވރ ގައި 

ކިޔަން. ދަރި ބޮލަށް ކ ދި ިވކަިއެގންޑިނދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަްނހެނ ން އިންނާނެކަން ހެޔޮަވރ ަވރަކަށް ދަތްކ 

 ؛އަޅާލަިއެގން އެހެރީއޭ ދައްކާ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އަންހެނ ންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނ ން މިއަދ ޖަހާފައި ޮގސް ޓައީ

ކ ރާ އަޅ ަގނަޑކީ ެވސް ރަނަގަޅށް އ ޅެޭވތޯ މަސައްކަތް  ، މީހަކަށް އަދި ނ ިވޔަސް ރަނަގޅ ކީ ެވސް  މާއަޅ ަގނޑަ

 .ކަންކަން އޮޅ ން ިފލ ަވިއެގން ރަނަގޅަށް އ ެޅޭވތޯ މަސައްކަތްކ ރާ މީހެކޭ ،މީހެކޭ. މާ މޮޅ  މީހެއް ނޫނަސް

 ނޑ  ައދި މާ ބޮޑަށް ކ ިރއަށް އޮތް ރަނަގޅ ޭވޯތ އަޅ ަގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ށ ން އެ ހ ންނަ އިހ މާލ ަތއް

 ކ ރާނަމޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަނ ަގއި މަސަްއކަތް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ކެންދޫއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެންދޫށް. ޙ ސައިނަ ލީޢަ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ާވ ަގރާަރކީ ަވރަށް މ ހިންމ   އާދެ، ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހެޅިފައި މި

އޮްތ   އަޅ ަގނޑ ެގ ހެޮޔ ހިތ ން ތާއީދ ކ ރާ ަގރާރެްއ. މި ަގރާރ ަގއި މިމައަދި އަޅ ަގނޑ  އެ ަގރާަރަކށް ހަ

ަގާވިއދ ތަކާއި، ިސޔާސަތ ތަާކއި،  ،މަލ ކ ރާ ާގނޫނ ތަާކއިޢަ ާލިއރ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއިއިކަންތައްތަކަށް ިވސްނަ

ެއއް ރީ އިންކ އަރީ ންޓަ ޕާލިމަލައި އަންހެނ ންނަށް ހ ރި ދަތި ޮގންޖެހ ންތައް ބަ ؛ނިޒާމ ތަކ ަގއި ހ ރި ދަތި ޮގްނޖެހ ންތައް

ަގވާއިަދކ    ،ނޫންއ ޅެނީ ާގނޫަނކ  ެވސް  ޮބޑަްށ މައްސަލަ މި ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގއަޅ ަގނޑ  އޮތީ.  ހިންަގން  މި

ކަމެްއ ކ ރ މ ގެ  ،ިނޒާމ ަގިއ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެަބ އިނގޭ  ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަެވްސ ސިޔާސަތ ތަާކއި

ހަމައެކަނި  ،ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބަޔަކަށް ނ ދީ ،ބިލ ކަން ބަޔަކަށް ނ ދީޤާކ ރ މ ެގ ކަމެއް  ،ހައިސިއްޔަތ  ނެތި 

ެއ ކަމެްއ  ،ަވންކަން އެބައޮތޭ ިކޔާފައި ދޫކޮށްލ މަކ ންެނއް ެއ މިނިަވންކަމެއް ާގނޫނ ަގއި ެއކަން ކ ރ މ ެގ މިނި

މިނިަވންކަމެްއ  ،އެއްަވރ ެގ ޙައްޤ ތަކެއް  ނ ންނާށް ެވސް ފިރިހެޙަޤީޤަތ ގައި އަންހެނ ންނަކަށް ނ ކ ރެޭވނެ. އަންހެނ ންނަ

ބިލ ކަމާއި، ޤާެއކަން ކ ރ މ ެގ  ،ަވންކަން ދިނަކަސްމިނި މަށް ާގނޫނ ގައި ިލޔެކަ ނ ަވތަ ހަމަ ހަމަ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ލިބޭ

ނ ެވ.  ތިބޭނީ ބާރ ެވރިހެނ ންން އަ ،ކަމަށް ަވންޏާ ނ ދޭއެކަން ކ ރ މ ެގ ހައިިސއްޔަާތިއ، ެއކަން ކ ެރޭވނެ މަގ  ފަިހކޮށް
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ށް އަޅ ަގނޑ  ޤައ މީ ތަރައްޤީަގއި އަންެހނ ންެގ ހިއްސާ އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ާވހަކަަދއްާކއިރ ަގއި ފ ރަތަމަ ކަމަކަ

ޤައ މ ެގ ތަރައްޤީ މިނާ މިންަގނޑ  ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ   ންޭވ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ 

ބެލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ެގ އ ެފްއދ ންތެރިކަމަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ކަމ ގައި ބަލާ ،މިންަގނޑަކީޤީ މިނާ ެގ ތަރައްއެކަނި ޤައ މ 

ބީންގ ނ ަވތަ ދ ޅަހެޮޔކަން ެއއީ ަޤއ މ ެގ ތަަރއްޤީ މިނާ މިންަގނޑ  އެބަޖެހޭ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ެވލް ންނިމ މަކަށް ެގންނަ

ންނާއި، ޖިސްމާނީ ޮގތ ންނާއި ޞިއްޙީ ޮގތ ންނާއި، އަދި  ޮގތ ސާނީނަފް ،ކަމ ގައި ބެލެިވއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ

ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅޭ އެތަެކއް ފިަޔަވޅ ތަެކއް އަިދ އަންހެނ ން ބާރ ެވރިކ ރ ވ މ ެގ ޮގތ  ،ނޫންެވސް ޮގތްޮގތ ން މި

އަިދ  ،އިރ  ަދއްކާ ެގ ާވހަކަބޫލ ކ ަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ސިޔާސަތ  ަގއޭެގތެެރއިން އެޅިެގންދާނެކަަމކީ ައޅ ަގނޑ މެން 

ތްތަކެއް އެބަހ ރި. ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ޙަޤީޤަަގ ދައްާކއިރ  ކ ރ ާވ ާވހަކައަޅ ަގނޑ މެން އަންހެނ ން ބާރ ެވރި

އިނޭގ ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ ެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން، އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

. ަވކިން ާޚއްޞަޮކްށ އެޅިފަަވީނ ހ ރަސް ރިއ ޅ މަށް ކ ރާ ބަިއަވރ  މަަސއްކަތްތަަކށް މިއަދ  މިން ދިއަންހެންެވރި

ބޭނ ންާވ ފަން ހޯދަން   ، އަންހެނ ންނަށްއަށްިވންނަށް ބޭނ ންާވ އަންހެން މީހާފަންިގ ،ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން 

އަދި އަމ ދ ން  ރަށެއްބޮނބި ހޯދަން ދާނެ ފަޅ  ރޯނ  ަވށަން ހޯދާ ރަށެއް ނެތް. ރޯނ  ަވށަން ބޭނ ންާވ މީހާއަށްދާނެ ފަޅ 

ރަށެއްގައި ރިސޯޓ  ހާ ފަޅ ހ ރި ރާއްޖޭަގއި ހ ރިއްޔާ ހ ރި ހ ރީ ނެތް. އެހެންީވމާ، ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލެިވަފއި މި

އްެގ މަްއޗަށް. ކެ ހަދައިެގން ފަތ ރ ެވރިކަމަށް ބިނާކޮށްެގން މ ޅި ޤައ މ  ެއއަށް ބަރޯސާެވެގން އޮންނަ ސިޔާސަތ ތަ

ރަންޖެހޭ އަނެްއ ބޫލ ކ ަގއަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ބަދަލ ކ ރަން ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން 

ބާނާ މަްސ ކެްއކ މަށް ބޭނ ންާވ ދަރ  ެވސް އަދިެވްސ ހަމަ ހޯދަނީ  އެ މީހ ން ކ ންމަސްެވިރ ޢާއިލާތަ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ދަރ ކޮޅެްއ  ،އ ނދަޫގ ހާލަތަކީއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކ ރިމަތިެވފައިާވ ދަތި ،ށ ން. އެހެންނަމަެވސްރަށްރަިގނައިން ފަޅ 

، އަންހެނ ންެގ ާވހަކަ ރަށެއް ެވސް ނެތް. އެހެންީވމާެވސް ނެތް، ފަންކޮޅެއް ހޯދަން ދާނެ ފަޅ  އްރަށެހޯދަން ދާނެ ފަޅ 

ރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެީކަގއި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ަގރާރ ަގއި ކ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ  މިަކން ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގ

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ަގކަމަށް ާވއިރ ަގއި، އަޅ ަގނޑ މެން  އަންހެނ ން 50%ނ ަވތަ  49%ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް 

 އި ޮގތަށް ހ ރިހާ ރަށެއްގަ  ަޞކޮށް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ ހިެމނޭަވކިން ޚާއް ؛ދިެވހިރާއްޭޖެގ ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ނެތޭ.  ފެނެއް ،އ ޅެނީ ެއ ތިބެނީ. ދަންނަަވްނ މި އިކ ރާނެ ޮގތް ެނތިފަތްޖަޙާމީހ ން ޤަޟާ ެވސް އަންހެންެވރިން އެ

މަށްޓަކަިއ ކ ރ ތް، އެ މީހ ންެގ ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަްއ ޤަޟާހާޖަސާފ  ފެނެއް ނެތޭ. ފެނާއި ނަރ ދަމާއެއް ނެތޭ. އެހެްނީވމާ

މަށްަޓކަިއ، ، މި ހާލަތ ން އަރައިަގތ ތިބީ. އެހެންީވމާ  ބ ރަ އ ފ ލަންޖެހޭ ހާލަތ ގައި އަންހެނ ން މިަދޫގއ ނދަތި ެވސް

ކ ރަން ޮގްއސަ އަންނަ މާބަނޑ  އަންހެން މީހާ  ޓަށް ސްކޭންށްއޭދަފ  ؛އަދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނ ން

ސިންާގ ދިގ  ހަރ ަގނަޑކ ން. ދިގ  ހަރ ަގނޑަކ ން ޖެހެނީ ބޮޑ ނެތް. ފަޅެއް ނެތް. ފައިބަންކިހާދޫއަށް ފޭބޭނެ ޮގތެއް 
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 ،އ ޅެނީ  . ދަންނަަވން މިނދަރ  މައްޗަށް. ހަމަ މިފަދަ ހާލަތ ގައި މި އޮންނަނީ ކ ޑަރިިކލ ޖެހެނީ ބަފެރީން މި ފައިބަން

ޔާސަތ ތައް. ނީ ސިޖެހެ މަކަށް ބަދަލ ކ ރަން މިއަންހެނ ންެގ ާވހަކަދަްއކާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ކަ

ޖަޒީރާ ރާއްޖޭެގ ާވހަކަ  ،. އަޅ ަގނޑ ެމންެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސަތ ތައް ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ނޫނ ތަކަށްވ ރެާގ

  ،އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާވހަކަ ދެއްިކއިރ ަގއި ރަށްރަށ ގައި ައސާސީ ޚިދ މަތްތައް ނ ދީ ،ދެއްކިއިރ  

އަނެއްާކ  ،ނ ދީމި ދަންނަާވ އަްނހެނ ންނަށް އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށް ؛ނ ންނަށްށްރަށ ގައި މި ބ ނާ އަންހެރަ

ައޅަން ބްރިޖ  އި،މާލޭގައި ަވަށއިެގން އޮތިްއޔާ އޮތްހާ ތަނެއް ހިއްކަ  ިއ،ފަހަރަށް މާލޭެގ މަގ ތައް ހަދަތިންަވނަ 

ހެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްޓަކައި ަވރަްށ ނ ާވމާދި ކާއި ކ ާރ ކަމަކާދިމާކ ރީމާ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ މި ދައްކާ ާވހަކައަ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ސަތ ންޔާރި

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވއިކަރަދޫއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ ށް. ޒިޔާދަ ންޙ ސައި

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

ރީ ންޓަޓަކައި، ޕާލިމަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ ތަފާތ ކ ރ ންތައް ދެނެަގތ މަށް

ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް  ،ްށެވ ހ ރެހ ށަހަޅާފައިާވ ަގރާރަްށ އަޅ ަގނޑ  ފިރިހެނަކަ އިީރެއއް ހެދ މަށް ޮގާވލަންކ އައި

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ަގމި ަގރާރަށް ތާއީދ ކ ރާ ަވރަށް ިގނަ ސަބަބ ތަކެއް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން  ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ 

. އ ސޫލ ތަެކއް . ަގވާއިދ ަތެކއް ހެދިއްޖޭާގނޫނ ތަކެއް ހެދިއްޖޭ ،ެވސް  އޮތްއިރ މި ަގރާރ ަގއި ފެށެން  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ރީ ންޓަމި ހިނަގނީ ކީއްެވޯތ ބަލަންެވެގން ޕާލިމަ . ދެން މިކަންއޭ. އެކަމަކ  ނަތީޖާއަަކށް ބަދަލެއް ނާދެއްޖޭހެދި

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ މީެގްނ މި ސިފަަވނީ. ފަހަރެްއަގިއ ެވސް މަރަދޫ ާދއިރާެގ  ީރއަކަްށ ލާފައި އޮތް ންކ އައި

މި  ކ  ނެތް.ޔަނ ލިބިެގން އޮތް ާވހަކަެއއް މި ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ ަވރި  ،ރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ެރއްިވ ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެ

 އ ަފއްދާ ސިޔާސަތާ  . މިކަން ކ ރެެވނީއޭޖެހެ އ ޅޭ ެއއްަޗކީ ދ ޅަހެޔޮ އަންހެނ ން އ ފައްދަން އެބަ ބ ނެދޭން މި ަގރާރ ން

އެ ަގއި ލިޔެފީމޭ. ޞަތ  ާގނޫނ ތަކ . އެ އޮތް ފ ރ ދެިވެގންނޭހަމައަށް އަންހެނ ންނަށް އާ އ ފެއްދ މާ  ސަތ ށް، ސިޔާހަމައަ

ރީ ހަދަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ޕާލިމެންޓަށް ަވރަށް ބޮޑ  އެއް ަމގ  ކ އަންމި އި .ފ ރ ޞަތ  އަދިެވސް ނަތީޖާއަކ ން ނ ފެނެއޭ

އެ   ކޮށްފައިދައ ރ  ފ ރިހަމަ ހަ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ  ހިތ  އިފި،ދައްކަވަ 

ލިޔެފައި އޮންަނ  މައްސަލައަީކ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށްސީދާ އިދިކޮޅަށް. މިއީ ަޙޤީޤީ  ދެްއކެީވ މ ޅިްނ މި ަގާރރާކަާވހަ
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ކަން އ ެޅނީ. ޙަޤީޤަތ ގައި އިޚ ލާޞްެތރި ނިޔަތެްއގައި މިީއ މި އަރަިއެގން މިފ ށ  އެްއޗަާކއި، ހިތ ަގއި އޮތް ިނޔަތާ

ނ ާވނެ. މިއީ މިއަދ  ޮއެވެގން ހިސާބ ގައި އަންހެނ ންެގ ހާލަތ  މި ،ކ ރާނަމަ ކަމަށް ދަނެެގން ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ 

 ،ޖެހެނީ ޞިއްޙީ ދ ޅަހެޔޮ އަންހެނަކ  އ ފައްދަން މި ،ނަފްސާނީ ދ ޅަހެޔޮ ؛ބޫލ ކ ރާ ޮގތަކީ. ދ ޅަހެޔޮަގއަޅ ަގނޑ  

އްކަތް ަވރަށް ހެނ ން ކ ރަްއާވ މަސަކ ރ މަށްޓަކައި. އަން ތަރ ބިއްަޔތ ޮގތ ން ދަރިފަސްކޮޅެއް ދ ޅަހެޔޮކޮށް ނަފްސާނީ

 މެންއަޅ ަގނޑ  ،ެތރި މެންބަރ ން ެވސް މިތާނަގއި ހާމަކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެެހންނަމަެވސްއެހެން ިއއްޒަތް ތަފ ސީލ ކޮށް

ދޭ. އަންހެނ ންނަށް ލިބެންާވ އަންހެނ ންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާއަކަށް ހ އްޓ ެމއް ނާ ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީަގ

 ، އަނިޔާ ންަވރަށް ެވްސ. މިއަދ  އަންހެނ ންކައިރިކ ރާ މި އެއާ ޙަޤީޤަތ ގައި ނެތްންސާފެއް ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އި

ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބެއް އޮެވެގްނ. މި ތިބީ ބޫލ ކ ރާ ހިސާބ  އަންހެނ ން އެަގކަމަްށ  އަނިޔާައކީ އަނިޔާ ނޫން

ތިބީ  ީމެގން ނަތީޖާ ނ ނެރެވ ނީމާ މިއަދ  އަންހެނ ން އެއި، އް ހަދަމި ާގނޫނ ތައް ިލޔެ ަގވާއިދ ތަ  ިއ،ދައްކަ

ބޮޑ  ައނިޔާއެއް އިންސާނަކަށް ދެން  ބޫލ ކޮށްެގން. މިއަށްވ ރެަގކަމަށް  ލިބޭ އަނިޔާއަީކ އަނިޔާެއއް ނޫންންނަށް އަންހެނ 

 ބޫލެްއ ނ ކ ރަން ދެޭވނެ ަގ އަޅ ަގނޑ  ބޮޑ  އަނިޔާެއއް ބޫލ ކ ރ މަްށވ ރެަގ ކަމަށް ދެޭވނެ. އެ އަިނޔާ ެއއީ އަިނޔާ ނޫންނ 

ކ ރެޭވނީ އިން ނަތީޖާއެ ހަދައިެގން  މި އ ސޫލ ތަކާއި މި ާގނޫނ ތަކާ ،ޖެހެނީ އަރީ ހިންަގން މިކަމަކަށް. މި އިންކ 

މ ޅި ރާއްޖޭގައި ެވސް އަންހެނ ން ކ ރާ މަސައްކަތަށް  ،ައޅ ަގނޑ މެްނ މި މަޖިލީހ ެގ ހާލަތާއި ؟ކޮންކަމެއްތޯ

ފަހަތ ަގއި  ،ފިރިހެނ ން ތިބެން މި ޖެހެނީ 83މި ތާނގައި  ،ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަކީޫބލ ަގރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އިއިލާބަލަ

ށް މި  ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އަންހެނ ންނަބޫލ ަގ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން އަންހެނ ން ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްެގން

ހަމައަށް ެދއްކިފަިއ އޮތީ ާވހަކަ. ލިެޔިވފައި ހ ރީ ަގާވއިދ ތައް. ހެދިފައި  ންނަށް މިއަދާއަޅ ަގނޑ މެފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދޭން 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް  ،މާހ ރީ އ ސޫލ ތައް. ސިޔާސަތ  ކަނޑައަޅާ ހިސާބަކަށް ައންހެނަކ  އަންނަންީވ

ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،ެގނެހެންާވހަަކއެއް ނޫން. ސިާޔސަތ  ކަނަޑއަޅާ ހިސާބަށް އަންހެނަކ  ނ   ެގަގނޑ  އ ނދަޫގޭވ. އަޅ  

ނޭޅޭނެ. އެ ނިޔަތ ގައި  ނެރެޭވ ސިޔާސަތ ތަެކްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަނޑަެއއްހ ރި، ނަތީޖާފައިދާ ންނަށްއަންހެނ 

އޭެގ ެއްއ ސަބަބ . އަންހެނ ން ކ ާރ  ،ނެތީ ންމަސައްކަތ ެގ ނަީތޖާ ފެންނަވ ނ  ހަމައަްށ ކ ރެ މެން މިއަދާއަޅ ަގނޑ 

. އަންހެނ ން ޚާްއޞަކޮށް ދިެވހި ؛ޮގތެއް  ދިެވހިންނަށް ޮއޅިފައި އޮންނާނެ ކީމިއީ ،ހެނ ން އ ޭޅ ޮގތާންއަ ،މަސައްކަތާއި 

 ހޭބަހ ސަކަށް މި ަވނީ، ބަހ ސަކަށް ާވންޖެ  ޮގތ ގައި އަްނހެން، ފިރިހެންކ ރާބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   ،މީެގ އެންމެ ދެރަކަމަކީ

ކ ރަނީ، ަގދަކަމާއި ބާާރއި ނ ފޫޒ  ސިފަކ ރަނީ ެވސް ބޫލ ަގިމ  ަގނޑ އަޅ  އް ކަމަށްސަބަބެއް ެވސް އެންމެ ބޮޑ  ސަބަބެ

 ،ކަމަކީ. އަންހެންންކ ެރެވމ ން އައ އްޔަތ ތަރ ބި މީހ ން، ދަރީން ކަމަށް ދައްކައިދީެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ންފިރިހެނ 

 ،ރީން ބޮޑ ކޮށްފި ނަމަެގ ދަޑ މެންޅ ަގނޑ މެން، އަޅ ަގނަކމެއް ކަމަށް ބ ނެދީެގން އަ ތިނިކަމެ ،ދެރަކަމެއް ކަމަށް

އަންހެނ ންނަށް  ،ށް ނާންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީކަޔަހަމަ މެްއ ައޅ ަގނޑ މެންނާކަދ ަވހަކ  ެވސް މި
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އްޤ ތައް ލިބޭނެ ލިބެންާވ ޙަ ކަށްބޭނ ންާވ، އަންހެނަ ކ ނަނޫން. އަންހެނަކަށް އަންހެދާ ާވހަކަެއއް ޤ  ހޯއްެގ ޙަ ަވރިކ ރ މ 

ބައްަޓން މި ކ ރަނީ ދ ޅަހެޔޮ، ނަފްސާނީ ޮގތ ން ދ ޅަހެޔޮ ޖެހޭ. ތަމަޢ  ބައްޓަންާވން އެބަމ ޖ މި  ޮގތަކަށް

ކ ެރޭވ މިހާރ ެގ ބޫލ ަގއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފިނ ކޮށް މެންޑ ފިރިހެނ ންތަކެއް އ ފައްދަން. މިކަން ައޅ ަގނ

ރާއްޖޭަގއި  ،ހ ރިފެންނަން އެބަ ންނަށްނޑ މެތަފްޞީލ ތައް އަޅ ަގ ެވސް ަވރަށް ރަނަގޅަށް އިންސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ، ންނަަވން ކެރޭއަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ސާފ ކޮށް ދަ ޮގތާއި، ދޭތެރޭގައި މިއަދާ ހަމައަށް ކަންކ ރެިވފައި ހ ރ އަންހެނ ންނާ

 .ނ ޭވ ކަށް ކ ަޑެވސް ަތފާތެއް ެގނެިވަފއެއްނަައޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ތަކ ން ،މި ަގާވއިދ ތަކާއި ،މި އ ސޫލ ތަކާއި

ނެތް. މި ަގރާރަކީ ިމ  ކަށްތީ. ނަތީޖާެއއް ެގނެވޭ ހަމައަށް ދެްއކިފައި އޮ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ާވހަކަ މިއަދާ 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީެވ، މި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ނަތީޖާ ެގންނަން އެޅޭ ފ ރަތަމަ ފިޔަަވޅ 

 .ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް  އްޔާރިކ ރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ތާއީދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؛ދާއިާރެގ މެންބަރ  އ ތ ރ އަރ ަވނީ، މާފަންނ  ްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ށް. އ ޝާމަދ  ޙްމަ އަމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ، އަރ ަވނީަގނޑ  މިހަރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ   !ފ ކ ރައްާވމާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ިވލިމާލޭ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ދާއިރާެގ މެންބަިވލިމާލޭ

ދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ަވއިަގރާެރއް ހ ށަހަޅ އް ރައީސް. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ެވސް މިފަދަ ރި އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ

. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދަންނަަވން ޑަށް ޝ ކ ރ ަވރަށް ބޮ އަށްهللاޢަބްދ މެންބަރ  އީާވ ރި ތްތެއިްއޒަ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ 

. ލައެއްސަސްކ ރަންޖެހޭ ަވރަށް މ ހިންމ  މައްއަޅ ަގނޑ މެން ބަހ މިއަދ  ގައި މި އޮތީ ރ  ކ ރާ ޮގތ ގައި މި ަގރާބޫލ ަގ

އަޅ ަގނޑަށް މީަގިއ ކ ަޑކޮށް ަތފާތ .  ލ ޚިޔާ އަޅ ަގނޑ ެގކަމަކަްށ ެއއް އެހެންނަމަެވސް، މި ަގރާރ ަގއި އޮްތ 

އް ދެނެަގތ މަށް ޓަކަިއ ތަމަށް ހ ރި ހ ރަސްވ ކ ރ ންތައް ހ އްޓ ތ މެދ  ކ ރާ ތަފާ އަންހެނ ންނާ ،އެއްބަސްނ ެވެވނީ 

ށް ންނަނޑ މެއަޅ ަގ ؛ކަމަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ނެރީ އިންކ އަރީެއއް ަހދަންޖެހޭންޓަޕާލިމަ

ގ ިޅެގންކަން.  އް ނ ެގނިެގން މި އ ޅެނީ ކޮން ސަބަބަކާވ މެތަފާތ ކ ރ ންތަކަށް ހ އްޓ މެދ   ހެނ ންނާނޭގ އަންއެބަ އި

މިކަމަށް ހޯދަންޖެހޭ ޙައްލ ތަކަކީ ކޮަބއިކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ސާފ ޮކށް އެބަ އިނޭގ. ޭވތ ެވދިަޔ 

ހ ރި. އެތަްއ ތައް ބަިއަވރ  ދިރާސާތަކެްއ ކޮށްފައި އެބަ ޮގތ ން އެޅޭގ  މާމިކައި ރޭަގތެ ދ ަވހ ެގއަހަރ ވިއްަސކަށް 

ަގއި އެތައް ަބިއަވރ  ، ކޮންމެ ިދރާސާއެއް އިހ ރި. ެއއިން ޮކންމެ ރިޕޯޓެއްގަ ލާފައި އެބައިވަ ބައިަވރ  ރިޕޯޓ ތަކެްއ ެއކ ލަ
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ދީފައި  ންޑޭޝަންތަކެއްމެރިޕޯޓ ަގއި ރެކޮޑިކް ރޮޕީއި ލްނިަވރސަޔ މިސާލަކަށް  .ހ ރިންޑޭޝަންތަކެއް ދީފައި އެބަމެރެކޮ

ޔޫ.އެން ަޗއިލްޑް ަރއިޓްސް ކޮމިޓީްނ ހ ރި. ންޑޭޝަންތަެކއް ީދފައި އެބަމެރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ރެކޮ ޑޯހ ރި. ސީއެބަ

ފަިއ  ދީޝަންޑޭންމެހ ރި. ކެޓް ރިޕޯޓ ތަކ ގައި ރެކޮންޑޭޝަންތައް ީދފައި އެބަމެަގއި ރެކޮތަކ ރިޕޯޓ  ހ ރިފައި ލާއިއެކ ަލަވ

ގައި ެވސް ަވރަށް ބަިއަވރ  ކ ރި ރިޕޯޓ ތައި ހ ފަ ކޮށްަތކ ން ތައްޔާރ ހ ރި. ހަމައެއާެއކ  ރާއްޖޭެގ އެކިެއކި އެން.ޖީ.އޯއެބަ

އިދާރާަތކ ެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ ތަކ ަގިއ  ގ ޅ ން ހ ރިރ ެގ ކަމާ އިތ ރ ން ސަރ ކާހ ރި. މީެގންޑޭޝަންތައް ދީފައި ެއބަމެރެކޮ

ދީފަިއ  ންޑޭޝަންތަކ ަގއިމެެރކޮ  ،ހ ރި. މަްއސަލައަކަށް ެވެގން މި އ ޅެނީއެބަންޑޭޝަްނތައް ދީފައި މެރެކޮެވސް ަބއިަވރ  

 އ ލަތ ެގ ކަމާ ދަ ރ ެގ އިދާރާތަކ ން އަދި ެއކަށީެގްނާވ ިފޔަަވޅ ތަކެްއ ސަރ ކާކ ރ ަމށް ޓަކަިއ ޅ ރަނގަ  ހ ރި ކަންކަން

ބަިއަވރ   ަވރަށް ޓ ަގިއ ެވްސ ރިޕޯ ޑޯ ފަހ ެގ ސީ އެންމެށް ލަކަމިސާނ ެގންދާތީ. އިދާރާތަކ ްނ އަަޅމ ން ހ ރިގ ޅ ން

މި ކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެކަީށެގްނާވ  ،ހ ރިކަމަކަށް ެއބަ ންޑޭޝަންތަކެއް ދީފައި ހ ރިއިރ ގައި އެއްމެރެކޮ

ތެރި ރައީްސ، ްއޒަތްސް އިއެހެންނަމަެވ .ންގައި ހ ށަހަޅާފަޝަ ންޑޭމެދިނ މަށް ރެކޮ ކާރ ެގ އިދާރާތަކަށްރ ބަޖެޓެއް ސަ

އޮޯތރިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ބަޖެޓަށް ބަލާއިރ  ެވސް ަވނަ އަހަރ ެގ ދައ ަލތ ެގ  2020

ރެްނ އެންޑް ފެމިލީ ސަރިވްސ ޑްޗިލްމ ޅި ރާްއޖޭގައި ހ ރި ހ ރިހާ މިލިއަްނ ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ.  9ފައި މި އޮތީ ިވދެ

ހަމައެކަނި މި  ،މި ބަޖެޓަކީޔާެގ ބަޖެެޓއް. މިލިއަން ރ ފި 29ދެިވފައި މި އޮީތ  ށްމެްނނަަގނޑ އަޅ   ސެންޓަރ ތަކަށް

 މިހިރަ  ންތަކ ަގއިންޑޭޝަމެމ ސާރަ ދިނ މަށް ޓަކަިއ ެއކަީށެގންާވ އަދަދ ތަެކއް. މި ެރކޮ  މ ަވއްޒަފ ްނެގ އިދާރާތަކ ގެ 

އެކަީށެގންާވ ން އަޅ ަގނޑ މެ ؛ށް ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓ ތަކައިދާރާމި  ،ކ ރ މަށް ޓަަކއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ ތައްތައް ކަން

ންޖެހޭ މައްސަަލއަކީ. ހ ރިހާ ކަެމއް ެވސް ރަކ އްލ  . މިއީ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޙަންހަމަޖައްސައިދިނ  ބަޖެޓ ތަކެއް 

ާގނޫނީ ޖެހޭ ރަންންނަ ބަޖެޓ ތައް ކަމަށް ާވތީ، އިދާރާަތކ ން އަދާކ އޮއިދާރާތަކަށް ދީފައި އެ އަިއއްސަ މި ޖެހެނީ 

ކ ރަން. ލ ބޫަގދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް ޓަކައި އެކަީށެގންާވ ބަޖެޓ ތަެކއް ެއ އި

ެވސް ހ ން އަނެއްާކެވސް އިންކ އަީރއެްއ ހެދިކަމ ގައި ީވނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންއަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީ

ިމ އެހެންކަމ ން، އަނެްއކާެވސް ކަންކަން.  ށްފައި ހ ރި ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ފާހަަގކޮ ިވނެދެން އަޅ ަގނޑ  މި މފެންނާނީ

ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ރައްޔިތ ްނެގ  ،ަގއި ލ ބަދަ ހިންގ މ ެގރީ އިންކ އަރރީެއއް ންޓަލިމަމައްސަލަތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި ޕާ

، މި އިކ ރާ މިންަވރ  ބަލަޒ ކަމަންޑޭޝަންތައް ތަންފީާވ ރެތަކ ަގއި ޓ މި ރިޕޯ ،މަޖިލީހ ން މިހާރ  ކ ރަންީވ މަސައްކަތަކީ 

ނ ކ ރެިވ ހ ރި ސަބަބ ތަކަކީ  ،ތަކަކީ ކޮބައިކަާމއިެގ ތެރެއިން ނ ކ ރެިވ ހ ިރ ކަންަތކ ންޑޭޝަންމެކޮރިޕޯޓ ތަކ ެގ ރެ

ަގނޑ  ޅ ތް. އަްއކަ މަސަދާރީކ ރ މ ެގބ ެގ އިދާރާތައް ިމހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ަޖާވއ ލަތ  ދަރ ެގ އަދި ، ސަރ ކާއިކޮބައިތޯ ބަލަ 

 ހަމައަށް  ނިމ މަކާމި މަސައްކަތް  .ފަށަނީ ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް ކަމަށްމި ކ ރަނީ މަޖިލީހ ން މި ފެށެނީ، ބޫލ ަގ
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ތައް ލިިބެގންދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއި ލ ނޑ މެން މި ދައްކާ ާވހަކައަްށ ެއކަށިެގްނާވ ޙައްދާއިރ ަގއި ައޅ ަގ

 ދަންަނަވން.  ޝ ކ ރ ބޮޑަށްރަށް ަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ ރ  މި ޅ ަގނޑ  މިހާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަ

 ށް. ޙަސަން އަޙްމަދަމެންބަރ  

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވ  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ަރއިދޫ

ފައި އޮތް  ހ ށަހަޅާ هللاމެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ އިއްޒަތްތެރި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ 

ޅި ަޤއ މ  ބިނާކ ރ މ ގައި އަންހެނ ންެގ މ މި ޤައ މ ަގއި،  ؛ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާތީއދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ދިޔައިރ ،ކ ީރގައި ރަށްރަށ ަގިއ ފާލަން އަޅަމ ން ،ޔަސްތަކަށް ބެލިރީޚ އީ. ތާހިއްސާ ަވރަށް ބޮޑ  ޤައ ެމއް މި

 ރާ ކަމެްއ ކ ސް އަންހެނ ން. ހެލިޔަދޯނިފަހަރ  އެލަން ެވސް ތިބެނީ ިގނައިްނ އަންެހނ ން. ާގ އ ފ  އެޅ މ ަގއި ފާލަން

ސައްކަެތއް ކޮށްފައެއް ނެތް. އި މަމ ަގއަންހެންެވރިންެގ ބައިެވިރވ ން ނެތިއެއް މިހާހިސާބަކަށް މި ޤައ  ކަމަށް ަވންޏާ

ން ހޯދައިދޭން. ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެމ ިދޔ އިރަޖެހޭ ކ ރިއައެބަ އެހެންނަމަެވސް، އެ އަންެހނ ންނަށް މިއަދ 

 ދާއިާރގެ  އަޅ ަގނޑ ެގ ،ދަްއކަނީޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަފަންިގިވންނަ މީހާއަށް ފަން ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭން އެބަ

ހިެގން އޮންނަ ިވންނަ ރަށެްއ. ކ ރީގައި ޖެަވރަްށ ިގނައިން ފަންިގ ،ރާެގ ިގނަ ރައްޔިތ ންނަކީނަމާދޫ ދާއިއިން މާދޫ،ރަސް

ކާށި ހޮަވިއެގްނ ނ ަވތަ ފަން ހޮަވިއެގން  ަވންޏާށް ަކމަ ތަނެއް ލަތ ެގ އަދި ދައ  ދެޭވ. އި ފަން ބަލަ އަށްަވންދޫ

 ތީ ެވސް ެއ އޮ މިއަދ   ،މަތީން ކ ރަމ ން އަިއ ަކމެއް . އެ ޮގތ ެގެއއްްށ ބަލަތަްށ ބަެއއް، ހޮާވ މީހާއައަޅާަފއި ދައ ބައި

ފަްނ  ންރަށ އެ ށް ަރއްޔިތ ންނައެ  ހަމަތަކ ެގ މަތީން އް. އ ސޫލ  ހެދިފައިއިންޑަްސޓްރިއަލް ރަށެއެ ރަށަކީ ހ އްޓިފަ. 

ން. މިއަދ ެގ މި ހާލަތަށް ޮގާވލައަށް ސްޓްރީމިނި ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އެްނަވޔަަރންމަންޓް

މ  މި އޮތީ. ަޤއ މ  ބިނާކ ރަންޖެހޭ ހާލަތ ގައި މިއަދ  މި ޤައ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފަތިހ  ތެދ ެވ، މި ބަލާއިރ 

ތެރެއިްނ،  އ ސޫލ ެގާއދޭސްކ ރާ  ،ކ ދިކ ދި ކަންކަން މެއް ނޫން.ބޮޑެތި ކަންކަ އެހެން ހ ންނަ ކަންކަން ކ ދިކ ދި، މާ

އަރާނެ ޮގެތްއ ޤައ މެއް ކ ރި ދެން  ،އް ނ ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާލެސް އާދޭސްކ ރީމާ އެއަށް ޙައްޮގން ރެއިެގ ތެމަތަކ ހަ

ަވރަށް ިގަނ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ާލއިރ ަގއި އިދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކަށް ބަލަ ށް،ައންހެންެވރިންނަނޭ. ިވސްއަޅ ަގނޑަކަށް ނ  

ްނެގ ޙައްޤ ތަްއ ހޯދައިދިނ މަށް. ހަމަ މި ޤައ މ ަގއި ެވސް ންެވރިންހެއަ ަވކާލާތ ކ ރަމ ން އެބަދޭ އަންހެންެވރިން

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ިވދާޅ ިވހެން އިންކ އަރީައކީ ހަމަ ތި ިވދާޅ ިވ  ލޭިވލިމާމި ދައްކަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާވހަކަ
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ޒާީތ  ؛ކ ރޭ އެބަންކަންްނ ކަފައި އޮތް ަގރާެރއް އެީއ. ދައ ލަތ ެގ މ އަްއސަސާތަކ ޅިހ ށަހެކަންކަން ބެލ މަށް 

މި ނޫން ޮގތަކަށް ޖެހޭ. މެން ނެއްޓެްނ އެބަރަތ ކަމާއި ރ ޅިެވރިަކމ ން އަޅ ަގނޑ ޖެހޭ ނެއްޓެން. ނަފ ތަޢައްސަބ ން އެބަ

 ބޫލެއް ނ ކ ރަން. މިއަދ  ަގޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަން ޙައްލ ެވެގންދާނެ ކަމަކަށް އަ ،ފި ނަމަިވސްނައިއަޅ ަގނޑ މެން ނ 

ެވސް  ކ ރަނީޑ  އާބާދީއެްއ، އެންމެ ބޮޑ  ޕަެސންޓެއް ޤައ މަށް، ދައ ލަތ ެގ ެވސް މަސަްއކަތްބޮންމެ ެގ އެއްޖޭ ެވސް ރާ

ޭގަގއި ަކއްކަމ ން، ހ ރިހާ ، އަންހެންެވރިން ދަރިން ބަލަމ ން، ދަރީން ސްކޫލަށް ެގންދަމ ން އަންހެންެވރިން. އެ

ަނީއ ިގނައީ އަންހެނ ން. ތަޢ ލީމީ ދާއިރާގައި ެވސް ިގ ސްވެ  އަދ ން މިރަވަޒީފާ އަދާކ  ،މ ން ކ ރަފިރިހެނ ންނަށް ޚިދ މަތް

ަގިޑއިރ  މި ަޤއ މ  ބިނާކ ރ މަށް ޓަަކއި ބ ަރ  24ނަީއ އަންހެނ ން. ިގއަންހެނ ން. ޞިއްޙީ ާދއިރާަގއި ެވސް 

ނ މަީކ އިދިހޯދަ ށް ޓަކަިއ ޮގތްތަކެއްންނައި އަންހެނ ން. އެ އަންހެނ ަގމަސައްކަތްތަެކއް ކ ރާ ބަަޔކީ ޙަޤީޤަތ 

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާތއީދ ކ ރަން.  ަގރާރަށް މި ؛އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ަކމެއް. އެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 މެ ާވހަކަެއއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް ކޮން ؛ކޮށްފައި ދޫކޮްށލ މ ން ދެން އެކަމެއް ހިނާގ ޮގތްޒ ކަމެއް ތަންފީ

ހިނެއްތޯ ެވްސ ދެން އެ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަނީ ކި ،ނޫެނއް ހެދ މަށްފަހ ކ ރަން. ާގފާހަަގއަޅ ަގނޑ  އެ ާވހަކަ އެބަ 

ެއ އޮތީ ާގނޫނެކޭ ކިޔާފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް.  ،ރަން. ދޫކޮށްލައިެގން ޖެހޭ ދިރާސާކ ން އެބައަޅ ަގނޑ މެ

ދެނީ އެ ، ަރއްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްލައިތް ބަ ޮގކ ރާ ކަންއެކ ރާ މ އައްަސސާައކ ން ޒ ަތންފީ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާގނޫނ 

އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކޮށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ އޮތް ާގނޫނ ަގއި 

ބޮޑަށް  ށްަވރަ  ފ ރ ޞަތަށްވި ން. ދެއް ތާއީދ ކ ރަށް ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ ބާރެއް ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  އ މ ަގއި އަންހެނ ންނަޤަ

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރިޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ . އިްއޒަތްެތރި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ށް.މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 ާވަހކަދެއްެކވ ން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

އަދ  ހ ށަހަޅާފަިއާވ މި هللاމެންބަރ  ީއާވ ަޢބްދ އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ަގއި  19ންޑާ  އެޖެ އަދި ެވސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ މެނިފެސްޓޯަގއިަގރާރަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންަނާވނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

މ ން، އެ ކަމަނާއަށް ިމ ދަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ާބރ  ލިބިެގންދާ ަގރާެރކޭ. އެެހންކަޢ ެވަފއިާވ ަވ އަޅ ަގނޑ މެންެވސް 

އްާކއިރ ަގއި . ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ާވހަކަދަންދަންނަަވ މަށް ޓަކއި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ކަ ިވެދއްއިަގރާރ  ހ ށަހަޅ ްއަވ
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ތ ކ ރ ންތަކެއް ހ ރި ބޮޑ  ތަފާ ލީމަ، ބަލާބެލ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެނިދާނެ މާ އިށް މިހެން ބަލަމ ކޮ އާއްެވސް ހަމަ

 ކަެށއް ިއ އޮތް ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަފަޮގތެއް ހަދާޭށ ކިޔާފައ ލިޔެ ކަމަށް. ާގނޫނަކ ން އަންހެނ ންނަށް ދެރަ

ލީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގންޭދ އިށް ިވސްނަންކޮފ  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ފެންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އި

ޅ ަގނޑ މެން ކައ ްނސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ތަްއ އަ އޮތް ހ ރިހާ ދ ަވހ   މި މައްސަލަތަކެްއ އެބަ ހ ރިަކން.

ހެން އިން އަން 68އިން  65 .ަކއ ންސިލަރ ންނެއް ހޮވާއިރ ގައި އެތައްހާސް  1 .ދިަޔއިރ ަގއިބާއްަވމ ން

 ބީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ މައްސަލަތަކެއް ހ ރިކަން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ން ތިލަރ ކައ ންސި

ތަން   އަންހެނ ން މިތާނގައި ތިބޭ 5ނ ން، ހެންއަ 4ެގންދާއިރ  ކޮންމެ ދައ ރެއްގައި ެވްސ ވި އިންތިޚާބ ތައް ބޭއް

ޕާޓީތަކ ގައި  ގެ ައޅ ަގނޑ މެން ؛ޒަތްތެރި ަރއީސް ިއއް ކަން.ރި ސަލަތަެކއް ހ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއބަ އިނޭގ މައް ފެނ ނީމާ

ން. ތަތައް ހެދިފަިއާވފެނޭ އަންހެނ ންެގ ޮގފިމެންނަށް އެބަހ ރިހާ ޕާީޓއެްއގައިހެން އަޅ ަގނޑ ހަމަ ެވސް، 

 ގައިމިކަމ ށް ނ ފެނޭ. ކަތަނެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަ އަިދެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންާވ ނަތީޖާ ނެރެޭވ ،އެހެންނަމަެވސް

 ،ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ މީހ ން އައިސްެގން ހަދާފައި ހ ންނަ ސަރޭވތަކާއި ،ަތޖ ރިބާކާރ ންނާއި އް އެިކއެކިލަތަހ ރި މައްސަ

. އެހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލަތަކަށް ދޭމެންނަށް ބައިަވރ  މައްސަލަތައް ފެނިެގން އެބަމި ހ ރިހާ އެއްޗަކ ން އަޅ ަގނޑ 

ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ްނ  މަސައްކަތްަތއް އެބަިގނަ ަވރަށްން ކ ރަންޖެހޭ ޅ ަގނޑ މެއައި ޓަކަޙައްލެއް ހޯދ މަށް 

ައއިސްެގން އަިދ  ރ މި ސަރ ކާ ރ ން މިހާރަަގނޑ  އ ާފކ ހ ރި. އަޅ  އެބަ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ެވސް

ންހެނ ންތަކެއް ލެެވްލެގ މަޤާމ ތަކަށް ިގނަ އަކިން ން މޭޝަިޑޒި  ،ން ިމހާތަނަށް މަތީ ފަންތީެގހ ފަ މި މަޖިލިސް އައި

ސ ޕްރީމް ކޯޓަށް ެވސް އަންހެން ފަނޑިޔާރ ން   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޮވިއްޖެ. ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ  

ެގ ެވސް ނެޓ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާދންޖެހޭ ހިސާބަށް ދާން ާގތް ެވސް ނ ޭވ. ކެބި ކ ތަން ފެނިއްޖެ. އެކަމަ  ލެވ ނ 

އްޖެ. ިވނަށް ިގނަ އަަދދެއްެގ އަންހެނ ން ލެންބަލާފައި އަޅ ަގނޑ މެ އަށްޏާއެހެން ށްނަބޮޑ  މެޖޯރިޓީއެއް އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރަންޖެހޭ މަޤާމ ތަކ ގެ އްޔަންޢަ ހ ންމި މަޖިލީހ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީ  ،ންރަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފާކ އަދި އަ

އަންހެން ބޭފ ޅ ން  3.ީސ.ސީަގިއ ެވސް ކ ރ މ ަގއި އޭްއޔަންޢަކަށް ެވސް މީހ ން ަސސާތައައްަވން މ  މިނި ތެރޭގައި

ކ ރެވ ނ  ދެ މަޤާމަށް ެވްސ އްޔަން ޢަކ ެރިވެގންދިަޔ. އަިދ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝނަށް ެވސް މިހާރ  ންއްޔަޢަ

ންަތކެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަދިެވްސ ރ ކ ރިއެަވނީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން. މިއީ މި ކ ެރިވފައި އްޔަންޢައަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ލާއިރ  ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ އިޖެހޭ ބަދަލ ތަކަށް ބަލަ ހ ރި. ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް އެބަން މަ ެގންނަހަ

  ކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ހަމަހަމަ ،ެއކަނި ބެލިކަމ ަގއި ިވޔަސް ެވސް މިނިަވން މ ައްއސަސާތަކަށް ،ފާހަަގކ ރެވޭ 

އްޔާ މެންބަރ ން ތިބޭ ކޮމިޝަނެއްގައި ވެއްޖެ  5ކެއް ކ ރަން. މިސާލަކަށް މަސައްކަތްތަ ެގން ެގންަނންވި ާގނޫނ ަގއި ލިޔެ

އެ ހެޮޔ ންބަރަކީ ަވނަ މެ 3ދެން ކަމަށް،  މެންބަރ ން ތިބެންޖެހޭނެފިރިހެން  2ނާއި ންބަރ ންއަންހެން މެ 2މަދ ެވެގން 



2020ޖޫން  61                                             ސާލްޖަވަނަ   7 ގެއ ރ   ދަނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

43 

 

ާލއިރ ަގއި ހަމަ ާގނޫނ ތަކ ަގއި ލިޔެިވެގން އިނޑ މެން ބޯޑ ތައް އެކ ަލަވަގއަޅ   .ެވސް ސް ޔަކޮންމެ ޮގތަކަށް ިވދެން 

މ ތަކަށް މީހ ން ޤާމަ އިސް  ،މ ތަކަށްޤާސަރިވްސެގ މަ އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ހަމަހަމަކަން ެގންނަން އެބަޖެހޭ. ިސިވލް

މި  ޖެހޭ. ކ ރަންއެކަން އެބަ ނޑ މެންެގަގއަޅ   ކ ރެިވެގން ެގނެޭވނެ ޮގތަކަށް ަބއްަޓންެވސް އެ ހަމަހަމަކަންއި ނަގާއިރ ަގ

ފެންނާނެ. އެއީ ކޮންމެހެން ަގސްތ ަގިއ ރ ޞަތ ތައް މިހެން ލިބިެގން ދާތަނެއް ނ ންނަށް މި ފ ނޫން ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެ

ދަނީ.  ން މިކަން ހިނަގިއެގަކން މ ތަކަށް މީހ ން ލ މ ގައި މިޤާެވސް އަޅ ަގނޑ  ނެތިން ދަންނަާވކަށެއް. މަ ކަމެކޭ ކ ރާ

ީޑަގިއ ނކ ހިސާބަށް އައިއިރ ަގއި ސިމިހާ ،އިކޮންޝެސްލީ ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ކަލްޗަރާ ނޑ މެންނަށް ސަބްަގއަޅ 

އެބަޖެހޭ އިތ ރ   ޭބރ ކ ރަން ިވސްނ ންތަކެްއ ބައްޓަންކ ެރިވފަިއާވ ޮގތ ން. އެ ިވްސނ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން

އެބަ ޅ ަގނޑ މެން އަ  ޞަ ޮގެތއްަގއިްސ އިތ ރ  ޕްރޮްގރާމ ތަކެއް ާޚއްެވ ކ ރ މ ެގރިމަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަން ހޭލ ންތެ

 އ މެއް ބިނާކ ރ މ ގައި ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ޤަ ،ހިންަގންޖެހޭ. ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ނަޒަރަކ ން ބަލަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ތަކެްއ ޕޮލިސީ ްނމޭ ހިސާބ ން.ތަކެއް ނިންމ ންނ ން ނި މަސައްކަތްތަކެްއ މި އަންނަނީ، އެންމެ ފ ރަތަމައިމ ހިންމ 

ދެން އޭެގ ތިރިއަށް ހިނގާ  ޝަން ނެތ ނީމާއ ރިބިހިސާބ ގައި އަންހެނ ންެގ ކޮންޓް އެެލޭވ ހިސާބ ން. އިަވއެކ ލަ 

އެހެންީވމާ،  .ެވސް ނ ކ ންނަމ ންދާނެއި ތާނަގތް ކަންތައްތަކ ަގިއ ހަމަ ނ ކ ންނާނެ މައްސަލަތައް ކ ރިއަްށ އޮ

ޕޮލިސީތައް ހަދާ ލެެވލްގައި  ،ށްކިންގ ލެެވލަޑިިޒޝަން މޭ ވ ނ  މަސައްކަތެއް ކޮްށެގންނޑ މެންނަށް ކ ރެަގއަޅ 

ނޑ މެން ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ހަމަ ނ ެގނެސް ަގމަށްޓަކައި އަޅ  އ އަންހެނ ންެގ ިވސްނ ން ެގނަ 

ސް ެއކަން ވެ އި ސްނ މ ގަ ސް ތިބި ެވރިްނެގ ިވވެ އި ނ ދެޭވނެ. އަދިހަމަ ހ ރިހާ ތަނެއްގަ ނޑ މެންނަކަށެއް ކ ރިއަަކށްއަޅ ަގ

 ނޑ ަގނޑ މެންނަކަށް ެގްނނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ނ ެގނެޭވނެ. އެހެންީވމާ، އަޅ  ަގއިެގން ނޫނިްއޔާ އަޅ  އެޮގތަށް ބަހައްޓަ 

ލ ކ ެރެވން އްޙަ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މި ،ފަދައިން ވާ  ެވސް އެދެނީ ހަމަ ީވާހެވސް އަަވހަކަށް މި ަގރާރ ަގއި މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝ ކ ރިއްޔާ އިަވސްެވަގތ ަމށްއަ ންެގއިމި މަސައްކަތާ  ދަިއ،ހ ރި ޮގތްތަކެއް ހޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 ންމާނަން. ޮގތ ން ޮގތެއް ނި ނޑ މެން ަގރާރ  ބަލައިަގތ މާ ގ ޅޭނީ. އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ ޯވޓ ެގ ަގޑީަގއި އަޅ ަގމި ނިންމަ

 

 ސައްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަ 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ހ ރި މައްސަލަތަކަށް.  ނ ނިމި ،ޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމ  ނަގއަޅ 

 ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ގ ހެންޭވރ  ހ ޅަނ ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -7.1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ -{7.1}

ެގ މި ބަހ ސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ެގންދިއ ން.އަށްދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރި ،ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ފްޠީލަ

 45 ޓ މިނެ 7ށް ިސކ ންތ  ބާކީ އެބައޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަ 26ޓ  މިނެ 14 ެގޖ މްހޫރީ ޕާޓީހަމަެވފަ. ަވނީ  މިހާރ  ަވގ ތ  

ަވކި ބާކީ އެބައޮތް.  ޓ މިނެ 1އަށް ބާީކ އެބައޮތް. އެމް.ޑީ.އޭ  ޓ މިނެ 8އަށް ސިކ ންތ  ބާކީ އެަބއޮތް. ޕީ.އެން.ސީ

ނޑ މެންނަށް ަވގ ތ  ައޅ ަގ އަދި ބާކީ އެބައޮތް. މި ޓ މިނެ 4ނ ަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ަޑއިސްބަތްެވަވޕާޓީއަކަށް ނި

. ަވނީ ހަމަެވފަ ބޭފ ޅ ންެގ ަވގ ތ  އެ ،ެގ މެންބަރ ން. އެހެންނަމަެވސްީވ އެމް.ޑީ.ޕީ ތަޅ މ ގައި ަވޑަިއެގން ތިއްބެ 

ފަށް މި ބިލާ  ޠީސަން ލަޙަރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެްނޭވ ،އަރ ަވނީނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގ

 ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެއްވ މަށް. ބަސް ިވދާޅ ވެ ހ ޮގތ ން ފަ ގ ޅޭ

 

  ެކވ ން:ފް ާވހަކަދެއްޠީސަން ލަޙަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނގ ރައިޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ާވނަން. އިނގ ަރއިދޫ އިފ ރ ޞަތެއް  އަޅ ަގނޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޙްމެންބަރ  ޙަސަން އައިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

ޤައ މ ަގިއ ެގ ނޑ މެންބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަދައްާކއިރ ގައި އަޅ ަގ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ލ ހ ންެގޝ ކ 

ެވްސ އެ އިދާރާއެްއަގއި ކަންކަން އި ކޮންމެ އިދާރާއެއްގަ  ، ދިޔަ ކަންތައްަތކ ެގ ާވހަކަ އަދި ފ ލ ހ ންނެއް ނޫންއިހިނަގ

އ ސޫލ ތަެކއް  ،އިދ ތަކެއް ހެދިފައިަގވާ  ،ފައިހެދިމަޖިލީހ ން ާގނޫނ ތަކެއް  ހަދާާގނޫނ  ،ރެިވަފއިކ ރާ ޮގތް ލިޔެ ބަޔާންކ 

ކަންަކން ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ކަންަތއް  އެ ަވންޏާ ކަންކަން ޚިލަފ ާވ ކަމަށް  ހ ންނައިރ  އެ އ ސޫލ ތަކާހެދިފައި

ސް ާވހަކައެއް ނޫން. އަދި އެހެން ހ ންެގ އިދާރާ ޯގދައްކަނީ މ ޅި ފ ލ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ކަމަށް ނޑ  ވައްކަްނކޮށް އ ޅޭ. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން އަޅ ަގެވސް މ ޅި އެންެމން ޯގސް ާވހަަކއެއް ނޫންއި ގަ ތަނެއް

ކަަމކަށެްއ ކ ރަނީ ކީ އެ ޭގ އެންެމން ވައްކަންްއޔަ. ދެން އެއިލާފަ ނަން ެގނޑ ެގ ގޭ ަގރަށ ެގ މީހ ން ޮގާވނެ އަޅ  ަވންޏާ
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ނިޭޔެގ . ދ އްސަަލއަކީއ ޅޭ މަެގން ތާ ޮގާވނީ. އެއީ މި ދިމާވެ އިނަން ލާފަނަމަެވސް ައޅ ަގނޑ  ޭގެގ ާވނެ. އެހެންނ 

ލާއިރ ަގިއ އިަގިޑއިރ  ޓީީވ ބަލަ  24ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް ިމއަދ އި ތަރައްޤީެވފައި ހ ރި ަޤއ މ ތަކ ގަ 

. އެއީ ފ  ހޯދ މަށް. އަދ ލ ެވރިކަން ހޯދ މަށްއިންސާ ،ރައްޔިތ ން އެަބ ނ ކ މޭކ ރާތީެވ ތަފާތ އެކަންކަން  އަނިާޔެވރިކަމާިއ،

 ،ނަމަެވސްީކ. އެހެންއްޔަކ މެެގން އެއ ޅެނިނ  މ ަގއިއެކަ ،ހ ރިހާ ފ ލ ހ ން ނ ބައިެވެގންނެއް ނޫންމ ޅި އެމެރިކާަގއި 

ކ ރަން ާވހަަކ ދައްކާނެ. އެކަން އެބަޖެހޭ ަގބޫލ  ސް އެ ޔައްގައި ނ ަވަތ މ ައްއސަސާެއއްެގ އެންމެ މީހަކ  ކ ރިމ ޖ ތަމަޢެ

ިއސްލާމީ  ،ައއްސަާސއަކަށް ނޫންކަން. ތާހިރ  ދިރިއ ޅ މެއްހަމައެކަނި މ ޅި މ ެވސް. އެ ޮގަވނީ  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން

 އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ  އީ އެ  ،ންއި ަކންކަން ރަނަގޅ ކ ރ ކޮށް ހ ރެފަސް އް ބިނާކ ރަން ދާއިރ ގައި ޯގމ ޖ ތަމަޢެ

 ށްށް ައޅ ަގނޑަމ ޅި ތާއަބަދަ ގައި އިނދެފައި ިމއީ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި ޮގނޑީ ނ ާވނެދެިކެގން ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ 

މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަާވ ޤާއެ މަ ،މެއްަގިއ އ ޅ ްއާވފައި ޤާ. މައަޅ ަގނޑަށް ސިފަެވެގންނ ާވނެ ެޗއްެގ ޮގތ ަގއި އެއް ލިބެންޖެހޭ

ަގނޑ މެން ކ ަޑއިރ ަގއި މާލޭ ަގނޑ މެން ހިތ ެގ އަޑިްނ އެބަޖެހޭ ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ  ޅ ދާނެކަން އަ އެ މާދ ަވސް ައއި

 ދިދަ ނަަގން އިޭގގަ  އެ ،ދެއްވައިިފއޭފާޢ މިެވިނ ބޭފ ޅަކ  އިސްތި ،ިވދާޅ ާވނެ ެވސް ބޭފ ޅަކ  ކޮންމެމަގ މަތިން ދާއިރ 

އ މެްއެގ ޤަ ެވސް. އެހެން އޮތް އި ހާލަތ ގަ  ނ ަވނީ އެނ ންޑި ެވސް ަނާގލަން ބޭނދަދިދަޓްއެޭޓކ ޖެހޭ ާވހަކަ. ހާމާ އިދިޔަ

މިއަްށވ ެރ  .މިންަވރަކީ ނޫނޭ ިލބެންާވ  މިެއއް ،ދީެގންއިޮގތ ަގއި ިމއަދ  ރަްއޔިތ ންނަށް އިންސާނަކ  މ ޅި އ މ ރ  ިވސްނަ

 މޯލްޑިިވއަން އަކީމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭކަން ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކޮށްދިން ޕާޓީ އް އެބަ ރައްޔިތ ރަނަގޅ  މިންަވރެ

ްއ ނޫޅެްނ ނޑެނޑަށް ކ ރި އަނިޔާ އަޅ ަގދެން އަޅ ަގ ؛ރަތެއްނޑ މެންެގ ެއއްެވްސ ނަފ އަޅ ަގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.

ނޑ މެން އަޅ ަގ ތިބޭފ ޅ ން ެވސް ައިއސް ެވސް ދައްކާކަށް. ިމއަދ  ލީ ާވހަކަ ޖަލަށް .ެވސް ދަްއާކކަށް ޔާކ ރި ާވހަކަނިއަ

 ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ާވހަކަައކީ ،ަގިޑއިރ . އެހެންނަމަެވސް  24ތިބީ ހަމަ ރެޑީެވެގން  ލާންީވ. އެޮގތ ގައި މި ޖަލަށް

 އިަވފާތެރިކަމާ އެީކގަ އޯާގތެރިކަާމއި އެއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން  ،އި އެބަޖެހޭަގފ ލ ސް އޮފީހ 

މ ައއްަސސާއެްއކަން ހިތ ެގ ައޑިން  ،ޮގތަްށ ކ ަރންޖެހޭ ބައެއްކަން  އޮތްާގނޫނ ަގއިެއކަންކަން  ،ކ ރެޭވމަލާތްޢާމ 

ދައްކަނީ. ެއއްެވސް  ނޑ މެން މިެގނެއް ނ ާވނެ. ެއާވހަކަ އަޅ ަގދީނަށް ޚިދ މަތްންަގބޫލ ކޮްށެގން ނޫނިއްޔާ ަރްއޔިތ 

ފ ލ ސް އެބަހ ރި ތިޔަ  ބިލ ގައިއެހެްނީވމާ، މި ކީ. އްޔަތަން ޯގސް ާވހަކަެއއް ނޫން މިދަންނަަވނި  ހާލެއްގައި މ ޅި

 ިއ،ެގރެންީޓއާ އެްއކޮށް ަވިކ މީހެއްެގ ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ަވ ،ެވސް ަފއިދާހ ރި އޮފީހ ަގިއ މަސަްއކަތްކ ރާ ހ ިރހާ ބޭފ ޅ ންނަށް

، ނޑ  ފޯނ ކޮށްލީމާބޭބެއަކ  އެތާ ހ ރީމާ އަޅ ަގ ެގނޑ ހ ރިހާ ޮގތްތަކެއް މީގައި އެބަހ ރި. އަޅ ގަ  ލިބޭނެ މ  ޤާމަ

 ،ގ ނީމާނީމހާ އެކ ރަނީ ކ ެށއްކަން ާގނޫަނކ ން ކ ށެްއކަން އެ ކ ށްކ ރާނ ާވނެ. އްޖޭަގިއ އޮެވެގންރާ  ކަންކ ރެޭވ ޮގތް މި

ށް އަމީހާ އަދ ލ ެވިރކަމާ އެކީަގއި އެ އިރަނަގޅަށް ބެލިފައި އިންސާފ ެވރިކަމާ  ،އެއަށް ރަންަގޅަށް ތަހ ޤީޤ ކ ެރިވފައި
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 ކ ރިއްޔާ ރަނަގޅަށްހެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ  ނީހ ންނާ ަގނޑަށް ހީަވނީކަނޑައެޅ ނީމާ އަޅ  

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެމް.ޑީ.ޕީ ަވގ ތ ަވީނ މި ިބލ ެގ ބަހ ސްަގއި ހަމަެވަފއޭ.  ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދެންެނިވން

 ؛އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރ ންެގ ދެން އިތ ރ  ޕާޓީައކ ން އެިދަވަޑއިެގންަފއެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑަށް އެބައޮްތ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކ ރަނީ މި އިއްަޒތްތެރި ދެ މެންބަރ ންނަށް  ތ ނޑ  ަގސްއެހެން ޕާޓީތަކ ެގ ަވގ ތ  އަދި އެބައޮތް. އަޅ ަގ

ހ ށަހެޅ އްިވ އިއްޒަތްތެިރ  ފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ފަހ ބަސް ބ ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބިލ   އެރ ވ މަށްފ ރ ޞަތ 

 ހަމަީވ. އަޅ ަގނޑ   ންީވމާ، މިހާރ  ބިލ ގައި ާވހަކަެދއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް އެދ މ ެގ ަވގ ތ މެންބަރަށް އަރ ަވން. އެހެ

އަށް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ ސާޢީ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މިމިހާރ  

ރ ން ބަިރ މެންޮގތ ން ިއއްޒަތްތެ ލާ ގ ޅޭ ނޑ  ފ ލ ހ ންެގ ބިއެރ ވ މ ެގ ކ ީރަގއި ައޅ ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ 

 ؛. މި ބިލ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންފަިއ އެަބއޮތްަހއްދަާވ އިަވރަށް ިދގ ކޮށް ކިޔ އްވަ  އި،ަވރަށް ފ ންކޮށް ަބއްލަވަ 

ެވސް  ރަްއކާތެރިކަމ ެގ ބާބ  އެީއ ދ ަވހަކ  ކ ަރްއާވ ފ ލ ހ ންނަށް އޮތް ހިމާޔަތާިއ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްަސސާަގއި ަމސައްކަތް

ކަންކަން ފޯރ ކޮށްދީފައި އޮތް ބާބެއް. އަދި މިންަވރަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނ ދޭ މިންަވރަށް  އެ ފ ލ ހ ންނަށް 

ކޮށް އެކަންކަން އިންސާފ ެވރި އި،ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހޯދ މާ ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރަކަށް  އި،ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއަށް ބައިެވިރވ މާ

ބިލ ަގިއ  ޮގތެއް ޕްރޮމޯޝަންެގ ކަންަކން ހިނާގނެ. ބަޔާންކޮށްދޭެގންދިއ މަށް ބިލ ަގއި ަވރަްސ ޞަރީޙަ އިބާރާތ ން 

އަދި ެއކިެއކި ކަްނކަާމ  ،ޮގާތއި . ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ެއކ ލެިވެގންާވނެަވރަށް ޞަރީހަ އިބާރާތ ން ބަޔާންކޮށްދޭ

ޒަމާނީ  ،ަވނީ ބިލ ގައި މި ތްތައް މި ބިލ ގައި ސާފ ކޮށްފައި އެބަޭވ. ހަޤީޤަތ ގައި މިޮގއ ފ ލޭނެ ފ ލ ހ ންނަށް ޝަކ ާވ 

ތ ތައް. އަޅ ަގނޑ  މި އައިޖ ރާ އިމަޢ ލޫމާތ . އަދި އެންމެހަ އިހ ންެގ ޒަމާނީ މ އައްސަާސއަކަށް ބޭނ ންާވ އެންމެހަފ ލ 

ދިނ މަށްޓަަކިއ ްސރާބ  ކަށަަވރ ކޮށްއި ނ ަވތަ މިޮގތ ން ތިބޭފ ޅ ންނަށް އިތ ރަށް މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކަ ގ ޅޭ ބިލާ

އްދީން ނޫރަ ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ ނ ަވަތ ސިފައިންެގ އިދާާރއެއް އ ފެދިެގން އައީ  ،ދަންނަާވލަން ބޭނ ން

 އަހަރ  ހެންޭވރ   އެަވަނ އަހަރ .  1893 ނ ަވތަ 1892ޮގތ ަގިއ  ދާންާވނނޑ  ހައަޅ ަގ ެގ ރަސްކަމ ގައި.ބަންޑާރައިން

މާ   ނާމް އަޅައިެގން ހިނާގ ބަެއއް ރަނދ ންހަމަޮކށް ޔ ނިފޯއިރ ަގއި ފައިއިން ަވޑަިއެގންނެވި ންޑާރަ ޗަށް ބައްބޮޑިހި

 ،ެވސް އަރިހ ގައި ރަދ ން ބައިތިއްބަާވފައި ިތްއބެިވ. މިދެންނެިވ ޕާޓީއަކީ ވ ރެ  ބޭކަލ ންނަށް ހަނގ  ރިހ ަގއި،އަ

ނޫރައްދީން  ިވކަން ދަސްކ ރަންަވރ ަގއި ހެ އާ ަގނޑ  ދީދިފަތި. މީހ ންނަށް ކިޔަނީ  ރ ަގިއ މާލޭ މީހ ން އެ އިއެ

ޭގ ބަހ ރ މީރ ަވނީ  ކ ދިްނެގ ސަރ ދާރަކަށް ެއއިރ ަގއި ބަހައްޓާފައި ކ ދިން. އެ ޒ ާވން ވިއްަސކަށްބަންޑާރައިން ެގންނެިވ 
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ސިަފއިންެގ ޮގތ ަގިއ އަީއ ސިފައިްނެގ ޮގތ ަގއި. އެކަން  މި  ހެިވކަމ ެގ ްގރޫޕ  އާ ަގނޑ ަވރ ެގ ދެން ދީދީ.ލްޢީއިސްމާ

ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ބޮޑ ން  މާލޭަގިއ  .ބޮޑ  ހ ޅ ގައި ،ޭއެގ އަހަެރއް ކ ރީަގއި މ ޅި މާލެ ރޯކޮށްފި ،ެގން އައީ އ ފެދި

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްެޖއަށް އިފިލަ އިބ ރިން ހަންަގނެފައި އެިކ ރަށްރަށަށް އަރ ަވ އި،ޕަށް ނަގަ ތްކަ އިޗޭނ ޖަހަ

އެީއ  ؛މ ައއްސަާސއެްއ އޮންނަންޖެހޭކަން ،ފަރާތެއްމަށް ދާއިމީ ޮގތެްއގައި ބާރ ެވރި އ ހަމަޖެހ ން ެގނަ

ބޭބޭފ ޅ ންނަށް މިކަން އަދި މ ޅިން ނ ާވކަން  މި ،އަސްކަރީްނނާއި ،އަރިްސ ބޭކަލ ންނާއި ،ހަނގ ބޭކަލ ންނާއި

ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނާ އެކ ަގިއ  ފެށީ. އަންނަން ށްއަނޑ މެންނަށް ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއަކާ ިދމާެގން އަޅ ަގއެނގި 

ވަކިކ ީރ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ިސފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނާއަޅ ަގނޑ މެން  .ން ތިބީދެ

 މި ރާއްޖޭަގއި ހަތިޔާރާ  އެއް ބާރ މިނެްއެގ ެދ މ އަްއަސސާ ،ންމ  އެއްަޗކީހިިވސްނ ންފ ޅ ަގއި ބަހައްަޓަވްނީވ އެންމެ މ 

އަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްގައި  ،ބ އްިދެވރިކަމެއް ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ  ާގތ ގައި ބަެއއް ާވަދެވރިން ބ ނޭތިއްބ މަކީ އެީކގައި ބޭ

 ނޑ  މި ކޮށްދޭަގަކމެއް. އަޅ   އެއީ ތަފާތ  ބަހ ސްގައި ަބއިެވިރވ މާއި ާވހަކަދެްއކ މާ ،ބައިެވިރަވނީއޭ. އެހެންނަމަެވސް 

 އޮތް ފ ލ ސް އޮފީހާ ގ ޅޭ  މިއީ މިހާރ  މި ،ާވަހކަައކީ އ ޅޭ ދަންނަަވން މިބިލ ެގ މިސްރާެބއް ދެޭވތޯ ދަނީ. މި ،ކަމަކީ

މީދެކޭ. އްއ ކ ރާ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން ދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޫނޭ. މިއީ އަންނަން އ ޅޭ ފ ލ ސް އޮފީހަކާ ގ ޅޭ

ކ ރާ ފ ލ ސް އޮފީހެއް އެބައޮތް. އެތަނ ން ހިންިގ ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަހ ރި. އެތަނ ން އޮތް ދެން އާދެ! މިހާރ  

 އްކަެމއް ެވސް އެބަހ ރި. ދެން އޭެގ ރަނަގޅާިއ ނ ބައިެގ ާވހަކަ އެަތއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނެ އެތައް

މި ބިލަީކ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންެގ  ،ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ  ،. ެއހެންނަމަެވސްެގންދަާވން މ ާވހަކަދަްއކަަވ

 ސާ. ޢީމެންބަރ  އަޙްމަދ  ތެރި އިްއޒަތްކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ ބިލެކޭ. 

 

 ސާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢީކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

 ހިތ ެގއަޅ ަގނޑ  އަާދކ ރަން.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލ  ހ ށަހެޅި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

 ކ ރަންެވފައި އޮތް ތަނެއްލާޙ ޞް އަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް އި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްަސސާ ،ަގބޫލ ކ ރަންއަޑިން 

ަގބޫލ ކ ރޭ ފ ލ ހ ންެގ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެވސް  ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ަރއްޔިތ ންއެާއއެކ  އަދި ހަމަކަމަށް. 

އެ  ކަމަށް.  ކ ރަންޖެހޭޙ ލާޞްކަމަށް. އެހެންީވމާ، މ އަްއސަސާ އި  ބަހ ރިމ އައްސަާސގައި ަބއިަވރ  މަްއސަލަތަކެއް އެ

ަވރަށް ބަިއަވރ  ާވހަކަ ަބއެއް ބޭފ ޅ ްނ  ،ާވހަކަ މި މަޖިލީހ ގައި ފެށ ނ  ހިސާބ ންލާޙ ކ ރާ ޞްއިމ އައްސަސާ 

 ،ންދެންބޭފ ޅ ންެގ ތަޢ ލީމީ ސަނަދ ެގ ާވހަަކއަށް ދާ ދައްކަާވަފއި އެބަހ ރި. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްަސސާަގއި ތިއްެބިވ

ފައި އެބަހ ރި. ިއއްޒަތްތެިރ ންދެން ދަްއކާެގ ާވހަކަެއއް ދައެތަނ ަގއި ިޑްގރީ ަނަގިއެގްނ ތިބި ބޭފ ޅ ންެގ ޕަސެންޓޭޖ  

ދ ނިޔޭަގިއ ޑޮކިއ މެންޓްރީައކ ން ޭގަގއި ޔޫިޓއ ބް ބަލަން އިންއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ   އިރޭަގައޅ ަގނޑ   ؛ރައީސް
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ްނ ައކީ ޗިލްޑްރެކ ޑަކ ދިން މެރި ެއއް ީސރިއަލް ކިލަރ ،އ ފެދ ނ  އެންމެ ނ ރައްކާތެރި ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރި

 ؛އޭނާ އެަވރ ެގ ބޮޑ  ސީރިއަލް  ؛ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަހދާފައި ހ ރި މީހެއް ރސްމާސްޓަ ންޖީސައިކޮލޮ

ިދޔަީއ އޭނަ އެްއޗެްއ ނ ކިަޔާވ އަނިޔާކ ިރ މީހަކަށް ބަދަލ ެވެގން ،ާވހަކަައކީ އެތައް ަބިއަވރ  ކ ދިންނެއް މެރި

. ކިތަންެމ ނަމަ ިކޔަަވިއެގން ތަންދޮރ  އެނގޭ  ،ްއ ނ ހިންާގނެެއަވރ ެގ ޖަރީމާއެްއ އޭާނއެ ،ކަމަށް ާވނަމަ ؛ތޯހ ރެެގން

 މިއީ ،ވ މާ ޖަނަާވރަކަށް އިންސާަނކ  ،ވ މާއި ގ ނަސް އިންސާނަކ  ިއންސާނަކަށްނތަންދޮރ  އެ ،ސްޔަަވރަކަށް ިކޔެވި 

 ފައި އޮތަސްކިތަންމެ ރަނަގޅަްށ ާގނޫނެއް ހަދާ ،ށްކަކަންތައް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކިތަންމެ ަވރަ ަވރަށް ތަފާތ  ދެ

 ،ެގ ފަސޭހަާއއިާގނޫނ  ށް އެމީހާއަާވ ކ ރަން ބޭނ ންދ މަތްޚި ރައްޔިތ ންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިހާރ   ؛އަކީސަސާ އްހ ންެގ މ އަފ ލ  ،ނީކަދައް . ދެން މިނީލިބެ ނ ެގ ބާރ ެވރިކަންާގނޫ ދި އެމަންފާއާއި އަ

 ،ހ ރީ ނ ންންެގ ިވސްޅ ފ ިގނަ ބޭ ކ ރިެގ ެވރިކަންސަސާއައް  މ ލ ހ ންެގފ ަވރަކަށް އަހަރ  ދިހަ މިހާހިސާބަށް މިދިޔަ

ކ ރަްނ ނ  ބޫެލއްަގ. އަޅ ަގނެޑއް ލ ކ ރަންތަނަކަށް ބަދަ އަީކ ރައްޔިތ ން ބިރ ަގންނައައްސަސާ  މ ފ ލ ހ ންެގ

މ ެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަ ؛އި  ރައްކާތެރިކަމާނަށްތ ންޔި ަރއް ،އިރިންންމެ ކައެ ްނނާކްރަސީެއްއގައި ަރއްޔިތ ޑިމޮ

 ރައްޔިތ ން ަބއިތިއްބަން؛ ބައިިތއްބަން ަގންނަާވފައި ން ިބރ އްޔިތ ރަ  ،ސާއަކީ މ އަްއސަޖެހޭ ދޭން ޔަޤީންކަން

އަްއސަސާައީކ މ  އެ ،ކ ެރެވނީލ ބޫަގޑަށް ޅ ަގނއަ .މަކަށްކަ ހޭނެށް ާވންޖެންނަ މ އަްއސަސާއަކަތައްޔާރ ެވފައި އޮ

 . އެކަމަކ  ޖެހޭނީާވން ައްއސަސާމ  ސަާސއަށޭ އެއްއަ ހ ންނަ މ ޑަށް ހޯދާފައިންމެ ބޮއެ އި ލޯބިމާތިރާހ ރައްޔިތ ންެގ އި

ީއ މި .ނޫން ެއޮގތަކަށް ،ފެނިފައި އޮތީ މެންނަށްއައްސަާސ އަޅ ަގނޑ  މ ލ ހ ންެގރާއްޖޭެގ ފ ހިިދެވ ، ރައީސްރިޒަތްތެއިއް 

 ރަނަގޅަށް އަދާކ ރާ ފ ލ ހ ްނ ލިއްޔަތ އޫމަސް ތެިރ މަޤާމ ެގޞްބި އިޚ ލާއަްއސަސާެގ ތިެވސް އެމ   އެްއޮގތަކަށް

ބި ތި ފައިސަާސއަށް ލިބިއައްމ  ، އެއަްއސަސާަގއި ތިބިއެމ އީ . މިނޫން ހަކއެއް ނަާވ ާވޑ  ދަން ޅ ަގނހިމަނައިެގން އަ

ިތ ށާއި ޤައ މަށް ބޮޑެތ ންނަފ ލ ހ ންެގ ސަބަބ ން ރައްޔި އަިދ އެ ،ތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާޖާއިޒ  ޮގކަން ނާރި ާގނޫނ ެގ ބާރ ެވ

 މިދަންނަަވނީ. ޑ ނަގއަޅ   .ރި ރައީސް ތްތެއިްއޒަހ ންެގ ާވހަކަ ހ ރި ފ ލ  އިލިބިފަބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް  ،ތައް ޔާއަނި

އް ކަމެ ،ެވސް ސްނ ޖެހ ނަ. އަދި ކިތަންމެ ހިތްހަމަނޫން އަދަދ  މަދެއް   އެާސގައިައއްސަހ ންެގ މ ލ  ފ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ކަމެއް  ، ެއއީމެ ބޮޑ  ައސާސީ ސިފަެއއްޖެހޭ އެންލ ކ ރަންބޫގަ ކ ރ މަށްޓަކައި ނަގޅ  ރަ ؛އޮންަނނީ  މި ކ ެރެވންރަނަގޅ 

ފަހ   ެގން ނެރ މަށްދައިލީހ ން ހަޖިާގނޫނ  މަ ހަށް ެވސް އަދި މިޖިލީމަ . މިއަދ  މިރ ންކ ލ ބޫަގކަްނ ތްސްކޮށް އޮޯގ

 ައއްސަާސއަކަށް އެމ  ކ ރާހ ތިރާމ ން އިތ ަރއްޔި ،ޙ ކޮށްލާ ޞްއި ަސސާއައްމ   އައްސަާސއަށް ެވސް އެންެގ މ ހ ފ ލ 

އިްއޒަތްތެރި  .ންެރިވލ ކ ބޫަގމަ  ފ ރަތަންކަންކަ ހ ރި ޯގސްކޮށް  އިއައްަސސާގަ މ  އެެރޭވނީ ކ ސަސާ ބަދަލ އައްމ 

ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންނަށް އަނިާޔ  ންެގހ ފ ލ  ،ނޫން އެކަނި ާވހަކަެއއް ލ ހ ންެގ މ އައްަސސާ ފ ހިާރއްޖޭެގ، ދިެވރައީސް

ޔޭަގިއ މ ޅި ދ ނި އަކީހަކަކ ރާ ާވމަޤާމ ެގ ނ ފޫޒ  ބޭނ ން ،ހަކަާއއިތ ންނަށް ބިރ ދައްކާ ާވހ ން ރައްޔިފ ލ  ،އި ކައާލިބޭ ާވހަ
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އް ެއ  ޤައ މ ތަހ ރި ތަރައްީޤެވފައި ،ޅިނޑިނޭމ ތައް ކެޤައ  ދ ނިޔޭ .ނަ ާވހަކައެއް އަން ަގއި ދެކެެވމ ން ދ ތާއަބަ

ތ ްނ ޔިއް ަރއްދ މަތްތަޚިެގ ލ ހ ންފ ދީެގން ނާއި ތަޖ ރިބާމްރީކޮށްެގން ފ ލ ހ ންނަށް ތަޙ ލާޞް ތަްއ އިމ ތަކ ެގ ާގނޫނ ޤައ 

ޔޭެގ ަވރަށް ިގަނ ރ  ދ ނިހާމ ދ ން މިއަ އަދި .ނީއަންނަރަމ ން ކ އްކަތްމަސަ ރަންލ ކ ބަދަ ށް ަވރަންމި ތިރާމްކ ރާހ އި

ރަމ ން ކ  މ ޒާހަރާޔޭަގއި ދަނީ މ ޅި ދ ނި އެ ދެކޮޅަށް  މާލ ހ ންެގ އަިނޔާެވިރކަ ތަކ ަގިއ ފ ޤީެވފަިއ ހ ރި ޤައ މ ތަރައް

. ނީޖެހެ ރަތަމަނޑ މެން ފ ަގޅ  ން އަރަކ ބޫލ ަގން މިކަ .ކަމެއް ހިނާގމިއީ ، . އެހެްނީވމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިކޮށް ، ރީރި ަރއީސްޒަތްތެިއއް ބަލާއިރ  މަށްހ ރި ކަންކަ ައއްސަާސެގ ތެރޭަގއި ހިނަާގަފއި ެގ މ ލ ހ ންފ ެގ ރާއްޖޭހިދިެވ

 7 ން އެބަހ ރިރަކާތާިއ މަންަޒރ ން ފެންނަހަ ކޮށްހަަމ ރީތި ،މަންޒަރ   .ނޫން އްަހަކއެ ާވއޮތް މީހަކ  ލިޔެފައި

 ،މާރާމާރީ ،އި ަވްއކަންތެރޭަގ ެގސަސާ އައްންެގ މ ހ . ފ ލ ކ ރި އަނިޔާހ ން ަގިއ ފ ލ ރީ ަވރ ބްފެ 8 ،ރީަވފެބްރ 

މިއީ ސާބިތ ެވެގން ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ގައި ބަިއެވިރވ ންމަސްތ ާވތަކެތީެގ ިވަޔފާރީ ،ކ ރ ން ޯގނާޖިންސީކ ޑަކ ދިންނަށް 

ކަްނ ކަން ނާގކަންކަމަކީ ހި މި މިއީ. ންކަންކަ ިއ ހ ރިދަބ ދީފަކޮށް އަންކ ހ ހ ންނަށް ހ ންެގ ތެރެއިން ފ ލ ފ ލ 

 އ ޅެނީ މި އަޅ ަގނޑ މެން ،ފަދައިން ިވދާޅ ިވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  ަގނޑ ެގ އަޚްައޅ . ރި ރައީސްޒަތްތެއިއް 

ރާތ ން ހ ންެގ ފަމާދ ާވލ  އަނިާޔތަކެއް ފ ލ ނަށް ރޯއަޅ ަގނޑ މެންނޫން.  ާޔކ ރި ާވހަކަ ދަްއކާކަށްނަށް އަނިއަޅ ަގނޑ މެން

 ެވހިތަނ ަގއި ދި އޮތް ިރއަށްދެން ކ  ،ބަލ ގައިން އޮތް މ ސްތަޤްށް އަންނަރައްޔިތ ނަ ދިެވހި ،ހ ރީމާ ލިބިފައި

  ޖިލީހ ން މަ ދިނ މަށްޓަކައި މިނ  ޞަތ  ރ ބެ އެފަދަ އަނިޔާތައް ކ ރާނެ ފ ތި ލައިެގންހ ންެގ ޔ ނީފޯމް ލ ށް ފ ރައްޔިތ ންނަ

ަހަކ ާވ . މިމިއީ  ެވސް ންހަަކ ދެއްކ  ާވ މި ،ެވސް ންރ  ބަދަލ ކ ނޫނ  ާގ ،ސްރައީިރ ޒަތްތެކ ރާ މަސަްއކަތް ިއއް

 ، ސަސާެގ ެވރިންނަށް ޮގާވލަން ބޭނ ންއައްހ ންެގ މ ދ  ފ ލ އަޅ ަގނޑ  މި. އަނ ާވނެ ކަން ރަނަގޅެއްނ ދައްކާ މި

 ޯގްސކޮށް ،ންޏާަވ ށްކަމަ . އެހެންެވްއޖެއޭޖެހެޙ ކ ރަންލާޞްއަްއސަސާ އި ހ ންެގ މ ިވދާޅ ަވީނ ފ ލ  ެވސް ތި  ންތިބޭފ ޅ 

 ެގދައްކާ ާވަހކައި  މީހާ އެ  އެލ ގައިބަދަ ެގކ ރ މ ތ ރަަނފްއަށް ަދއްކާ މީހާ އެ މާއްކީާވހަކަ ދެ  ެގކަންތައްތަކ  ހ ރި

ެވސް  ންފ ޅ ހާ ބޭ ބި ހ ރި  ތިއައްސަާސަގއި ހ ންެގ މ ލ  ފ ން މިއަދ ކ ރަޅ  ކަންކަން ރަނަގއެ އި،ސްނަދ  ިވމެ ތްތަކާޤަޙަޤީ

 ފެންނަނީ އެ  ،ސްރި ރައީ އިއްޒަްތތެންބޭނ ާވލަން ދަންނައެކ  ޔާހިތާމަ ،ނީަމކ  މިފެންނަކަ. އެޖެހެނީމަސައްކަތްކ ރަން

 ކ ރަން ލާޙ ޞްއި  އިމަޖިލީހ ގައި ދައްކަ  ތަކ ެގ ާވހަކަ މިށް ހ ރި ކަންތައް ޯގސްކޮ ފެންނަނީ ން މިނޫ މަންޒަރެއް

 ،ކޮށްންޖެއްސ ނަށް ބަރ ންލީހ ެގ މެންޖިެގ މަކ  ރައްޔިތ ން ންމެ ަވގ ތަކޮ ރާެގ މެންބަރ ން މަސައްކަތްކ މަޖިލީހ 

ެރޭވނީ ކ ލާޙ ޞްސަސާ އިަގއި މ ައއްލ ކ ރާ ޮގތ ބޫަގއަޅ ަގނޑ  . ފެންނަނީ މިރައްދ ދީ ހަދާ މަންޒަރ   ،މަލާމާތްކޮށް

 ްއޒަތްތެރި އި  ށްކަކައައަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ  ާވހަ. ށްެގންބޫލ ކޮ ަގކަން އެ  ،ިވސްނަިއެގންކާ ހަރ ދަނާ ާވހަކަތަކަށް ދައް

ން މިނިަވ އޮތް ފައިއްދާޓަކަިއ އ ފަލ މަށްން ބެނާގ ކަންކަަގއި ހިއައްސަސާ މ ލ ހ ންެގފ  ؛ން ބޭނ ންދަންނަާވލަ އީސްރަ

މ އައްސަާސެގ ތެރޭަގއި އެ  އް ކިހިނެ. ދެން ފަެވލްފޭމިޝަން ެވސް ޮއތީ ްގރިޓީ ކޮއިންޓެލް ނެޝަނަ ؛އައްސަސާ މ 
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ގައި ދޭތެރޭ ލ ހަކާފ  ކ ރާ ށް ކަމެއް ްސކޮޯގ އަދި ؟ންނާނީ ެވސްަގކަން ދެނެނ ހިނާގ ންްސކޮށް ހިނާގކަޯގ މެއްކަ

 ތްތެރިެގން އިްއޒަނަަކށް ދޫކޮށްލައިނ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންޅ ކަން ރަނަގކަންމި ؟ސްެވނީ ޅެއް އެޅޭ ފިޔަަވ ށްހަރ ދަނާކޮ

 ހ ން ކަންތައްލ ބޭ ފ އި ތިަގޅ  ފެދޭ އަތޮއ އެބަ ސ ާވލ   ަވހަކ ދ  އިރ އަރާ ކޮންމެ ށްމެންނަނޑ  ަގނެ. ައޅ ރައީސް ނ ތިބެޭވ

 ޅ ަގނޑ  އަޮގތ ން  ގ ޅޭ ްއޗާއްދާ. މަސްތ ާވތަކެ އ ފަ ބަތ ން އެއްޔިއް ރަ ެވސް އެތައް ސ ާވލެ ދޭތެރޭަގއި ޮގތާކ ރާ 

ޅ  އަތޮ  ،ނަށްލ ހ ންއް. ފ ަހަކއެއްޔިތ ން ދަްއކާ ާވރަ ގެ ރަށްރަށ  ެގރާ ެގ ދާއިއަޅ ަގނޑ   ،ނޫން ެއއްދައްކާާވަހކަ

 ކ ދިންކ ރާ  އި ެއކަންގަ ެގ ކ ރީއައ މ  ބަލަން މިރަށަށް މައްަސލަ އެ ހ ންރީމާ ފ ލ ކ އެއް ިރޕޯޓ ސަލަހ ންނަށް މައްފ ލ 

ްނ ކަންކަ ބަެއއް އިތެރޭގަ އައްސަސާެގ އެހ ންެގ މ ފ ލ ށް ލެެވލަ . މި މީހާއަށް އެބަ އިްނޒާރ ދޭޅިށަހެ ހ ސަލަމައްޮގސް 

 ފ  ންސާނަށް އިޔިތ ންރައް ،އްލި ގެ  ބާރ  އޮތް އިތ ތެރޭގައިދޭ  ތ ގައި މ އައްަސސާއާހި ެގރަްއޔިތ ން ،ޔާެވ ފޫޮގސް ދޯދި

ްނެގ ހިތ ަގިއ ދޭެތރޭގައި ަރއްޔިތ  މާތެރިކަޞްލާޚ އި އިމާކަ ެވރިތެދ  އެްއެގ ސަސާ ރާ މ އައް މަސައްކަތްކ ދޭންހޯދައި

މެން ިމއަދ  ޅ ަގނޑ . އައެއްދެަރ މައްސަލަ ަވރަށް އި ަވރަށްކް ަޤއ މެްއގަ  ޑިޮމކްރެޓިއީސްއްޒަތްތެރި ރައި މަކީ ފެދ އ ސ ާވލ 

އިދޭން  ދަމާއި ލޯބި ހޯތިރާހ ޔިތ ންެގ އި އްއަށް ރަސަސާ ލ ހ ންެގ މ އައް ފ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ތަކީއްކަސަޖެހޭ މަކ ރަން

 އިއައްސަާސގަ ެގ މ ންފ ލ ހ ދ  މިއަ ،ނީ އެދެޅ ަގނޑ ނީ. އަކ ރަ މަޖިލީހ ން މި ކަތް މިަސއް މަ . އެރ ންމަސައްކަތްކ 

ށް ލަކޮއައްސަސާއަށް ޖ މ މ  އިތ ބާރ  އެ ންެގ އްޔިތ ރަ ިއ،ބޫލ ކ ރަްއވަ ަގން ން ެވސް އެކަފ ޅ ިވ ބޭތިއްބެ  ށްސްކޮއި

ހ ން ފ ލ  ށްއްކޮއެ  ތަކާއަްއސަސާލަތ ެގ މ ލީހާއި ދައ ހޯދަން މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖި އިތ ާބރ  އެ ،ކޮށްބޫލ ަގތްކަން ނެ

ަގއި މ ން ދެއްކެިވ ކަހ ަކ ފ ލ ށް ތަޢ ލީމީ ސަނަދ ެގ ާވހަރަ ންމެ ަވކިތަ ،މަކަމަށްާވނަ. އެހެންޫނންކ ެރއްވ ންމަސައްކަތް

 ތަންދޮރ  ަވިއެގން ހ ރިކިޔަ  ، ރައީސް އ ނދަޫގާވނެތެރިޒަތް އިއް  ބޫލ ކ ރަންަގނަށް ތ ންރަްއޔި  ހިެވދި  ،ެވސް  ިވޔަސް 

ންމެހެން  ކޮކީ. ެއއީއީސްއްޒަތްތެރި ރަ އިނޫން  އްދަދ  މަދެ އަހ ރި ނަާވރަކަށް ެވފައިހާ ޖާހިލ ެވ ޖަމީ ދަންނަ

ނަގޅ  ހާ ރަމީ އެ ،ތެދ ެވރިކަން ،ތެރިކަންޞްލާޚ . މިހާެގ އިނ ޭވ ހާ ބަދަލެއްމީއެ ށް ަތކަކަލާއިތާ މަ ކ ޑަަޔަވިއެގންކި

 ށް ޝ ކ ިރއްާޔ.ބޮޑަ. ަވރަށް ީއސްްއޒަތްތެރި ރައި  އެްއޗަކީ ށް ބަދަލ ކ ރާރި މީހަކަތެޞްލާޚ އި

 

  ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތްތެިރ ރާެގ އިއްޒަމީދޫ ދާއި ަވނީ އައްޑޫ އަރ ފ ރ ޞަތ  ހާރ  މިަގނޑ  މި. އަޅ މެންބަރ  ތްތެރި އިްއޒައްޔާޝ ކ ރި

   .ތްެތރި މެންބަރ ރާެގ އިްއޒަމީދޫ ދާއި ައއްޑޫ ށް.މަދައިނާ އާމެންބަރ  ރޮޒަ

 

  ާވަހކަދެއްެކވ ން: ދަމްއިނާ އާމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒަ ްއޑޫއަ
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ންެގ ހިތ ަގިއ ބ ނީމާ ރައްޔިތ ނޭ ހ ން ފ ލ ނ ަވތަ  އޭެގ މ ައއްަސސާހ ންފ ލ  .ތެރި ަރއީސްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ކާތެރިކަްނ މީާހެގ ފަރާތ ން ރައް  އެ ،ބ ނީމާ ހެކޭކ ރެެވންެޖހޭ ފ ލ ލ ބޫަގ. ރައްޔިތ ންނަށް ހޭޖެމެއް އ ފެދެންފަޚ ރ ެވރިކަ

 ،އި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިރ ަގށް ބަލާޮގތަ އޮތް އިސްފަން ައއިތައްތައް ެވެގކަން ،ށް. އެހެންނަމެަވސްކަމަ ލިބެންޖެހޭ

ހ ންެގ ފ ލ  ،ސައްކަތަކީދާ މަ މި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން .ރެޭވކަށެއް ނެތްބޫލ ކ ަގކަށް މ ިޅން ންނަތ ތަށް ރައްޔިޮގމި

ނަށް ތަ ސް ބޮޑަށް އެެވތަހާއް ބާރ  ހަ ތ ްނެގ އިތ ރައްޔި ،ށްވ ރެ ރަނަގޅ ކޮށްރަމިހާ ،ދަނާކޮށް ހަރ މ އައްސަާސެވސް 

ހާ  ރިހ  ،ާވނަންންނައްކަތެއް. އަޅ ަގނޑ  ނ ދަސަމ ންދާ މަރެެވ ކ ަކއިރ މަށްޓަކ ޓަންކަން ބައްށް ކަންޮގތަކަ ބޭނޭލި

ހ ންެގ ފ ލ  ބޭ ބަެއއްތި ތެރޭގައި އެތާ ،ައދި މ އައްސަސާ ެއއްކޮށް ޯގހީެއކޭ. އެހެންނަމަެވސް .އެކޭބަ ންނަކީ ޯގސްހ ފ ލ 

ން  ނަަގއްއްަވެރއްެގ ޒިންާމއެގައި ހަމަ އެެގއްލޭ. މިކަމ  ތ ބާރ  ެއބަޔިތ ންެގ އިރައް ޮގތ ން ހ ންނަ ހިއްޗެއެ ތަކާލ ޢަމަ

 އެ  ،ރީމާ ނ ކ އްކަތްއެކީަގއި މަސަ ރ ކަމާހ ން ޒިންމާދާލ ެވސް. ފ  މިޝަނ ންްގރިޓީ ކޮއެބަޖެހޭ ނެޝަނަލް އިންޓެ

 ދާހާ  މިޝަން. އެކަމަކ  އެތަނަށްކޮ ރިޓީްގނެޝަނަލް އިންޓެ ،ކީތަނަ ނަންއަަޅން އޮޔަަވޅ ތެރޭ ފިދޭ ނާންމީހ 

  މިށްޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަގ  ބ މާތިބިތިން އެހެ ،އް ނ ބެލިެވސް މަްއސަލައެ އެއް  ،ތަކެއް ހިފަހައްަޓއިެގން މައްސަލަ

.  ދާ މަންޒަރ ހަމަކ ރަމ ން މ ން ކަންކަން ކ ރަ ށް އެހަމަ ތަކ ރާރ ކޮ ންހ ފ ލ ސްކޮްށ ކ ރާ ކަންކަން ގޯ  ،ފެންނަނީ

ްށ ެވްސ ދިމާޭވ ަވރަށް އޯާގތެރިކޮ އިރ ަގއިޒާހަރާތަކ ެގ ތެރޭގައި އ ޅޭ ޅެއް ނޭޅޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ވަ ސް ފިޔައެްއެވ

 އެ ،ންނަކީދިމާާވ މީހ  ށްަގނޑ މެްނނަ. އެކަމަކ  އަެނއްބައި ފަހަރ  އަޅ  ހ ންނާާވހަކަދަްއކާ ަވރަށް ރަނަގޅ  ފ ލ 

 ތ ން ޮގ ގ ޅޭ މާއ ޅ އެްއވެ  .ހ ންނޭގ މީެވސް ނޭ އްޗެއް ންނަ އެ އޮ ާގނޫނ ގައިޮގތ ން ގ ޅޭ ކ ރ މާމ ޒާހަރާ ށްމީހ ންނަ

ޚިލާފ   ނީ ާގނޫނާކ ރައްަވބޭފ ޅާ ތިކޮށް ތިރ ތަކ ރާ ަގނޑ މެންއަޅ  .  މީހ ންެވސް ނޭނޭގ އްެއއްޗެ  ންނައި އޮާގނޫނ ގަ 

ެވސް ނޭނޭގ  ނާ އެއްޗެއްބ  ެވސް އެ ނީމަ ބ . ކ ރަނީ މި  ކަމެއް ލާފ  ޚި އް ނޫނޭ ާގނޫނާނޑ މެންނެަގއަޅ   ،ކޭމެކަ

 މިޝަނާ ކޮ ޓީރިްގޓެމައްސަލަތައް ނެަޝނަލް އިން ްސެގން މި ޮގސާބަށްމިހާހި އިތްލަޔަްށ އަސް ގަ ޮގދެން . ަވނީަގދަރ ޅި

ެއކަންކަްނ ތ ގައި ެއޮގތަށް އަނެއްާކެވސް އެހ ރި ގޮ  ހަމަ .ލޭބެނ އް ްއެވސް މަްއސަލައެ ން އެދިޔައިމަ މިއިއަށް ހަމަ

ިތ އްދާ ތަކެ ހަންސް ދަނޑ ެވރިމިހާރ ެވ ،ރި ރައީސް ްއޒަތްތެއި  ސްވެ  އިރ އިލާ ރާއަށް ބަލައަޅ ަގނޑ  ާދއި  ންދަނީ.ކ ރެެވމ 

 ނޭގ ިމއީއެ ބަސް އެވެ  އްޗެހިތަްއ ަގންަނއިރ އެ ޔަކ  އެބަ އަެނއް  . ދެންްއކަނީިވ ސްކ  ޮގަބޔަ  އެއްެގންަވަގށް ަނަގއި 

ދެްނ  ،އްކީމާާވހަކަ ދެސަލަތައް ބޮޑ ެވެގން މިމައް ން މި. ދެ ކަންހިޗެ އަންނަ އެއް  ަނަގިއެގން ެގނެސްެގންށްަވަގ

މެއް ލޭކަ ބެ ނަކަށްންމަންނަމެބ ނެއޭ ތި ހ ން މީ އެ ؛ފ ލ ހ ންނަށް ، ބ ނާނެފިއްޔާ ބ ނެރަންހޭއް ނ ކ  ރިޕޯޓެންނަކަށްހ ފ ލ 

ރައްޔިތ ންެގ  ޅިމ  ،ތަކީ ޮގ ާވ  މިޤީަގތ ަގއިކަތައް ދެއްކީމާ ޙަ ާވހަ. ދެން މިކަހަލައޭ ނޭނެގކަށްމަންނަމެންނަތި .ނޫނޭ

ކަްނ ހެއް ަވކި މީށް ެވސް އެނގޭ ަގނޑ މެންނަައޅ ؛ ްއެގ ާވހަކަ ަވކި މީހެ. ދަނީ ެގްއލިެގން މި ައއްސަާސއަށްބާރ  މ އިތ 

ޅި  މ ދަނީ  ެވެގން މިިރފްލެކްޓްއެ ،ސްނަމަެވހެ. އެބ ނަނީ މިހެން މިން ނޫންކަ  މ އައްސަސާމ ޅި .ބ ނަނީ އެހެން އެ
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. އްކަމެ އްެގބޭ ބައެެވރިންނަށް ތި އިެއްއަގއްސަސާއަމ  ކ ރ މަކީ އެ ަގޅ އެކަން ރަނ ،ންީވމާހެ. އެއައްސަާސއަށްމ 

. ކ ރަން އެބަޖެހޭއްކަތްމަސަކ ރ މަށް ަގޅ  ކަންތައްތައް ރަނ އެަވންޏާ  މަށްކަ ތައް ދާ ށް ކަންަތއްކޮސްޯގ

 ބި ތި ފައިަގިއ ޖެހިެގ ަވބާ ގ ައކީ ޑްރަ މީދޫ ،ފިއްޔާ ބަލައި ާދއިރާައށް ދޫައއްޑޫ މީ ،ދަނީ ށް ފެނިެގން މިމެންނައަޅ ަގނޑ 

 ެވސް އެ ންމ  ރައްޔިތ އްއާ .ކަންބޮޑ ެވފަ ބެނީތި ސް އެއިންބަފައިން ވެ މަތަނެއް.  އ ޅޭ ންތަކެއްދިްއެގ ކ ދަދެނަ އަިގ

 ންކޮށްދޭތްން މަސައްކަޢ މ ޖ ތަމަ ނޭތޯ މ ޅި ދ ަވހެއް ފެަގޅ ނރަށްވ ރެ ނަށް މިއަދިންކ  . އެޑ ެވފަންބޮތިބެނީ ކަ

ކ ށްކ ާރ ން ެވސް އެތަނަަކށް ދިއ މ ެގ ކ ރި މީހަކ  ިރޕޯޓ ކޮށްފިއްޔާ ،ތަކީޮގ ާވ ފަހަރ  މި ިގނަ . ެއކަމަކ ދިއެއެދި

ށް ނިންމާފަިއ ކޮކ ރާނެ ކަމެއް މީހ ން އެން ެގގި އެނ . އަންނަަކންހ ންއާދޭކަން ފ ލ  ނޭގ އެބައެ އެބަ ށްމީހާއަ

 މެދ ަގއި އޮްތ ޔިތ ންގެ ޭވޭވ ޮގސް ރައް. މިކަންކަން ތަކ ރާރ  އަންނަނީ ހ ން މިފ ލ ފަހ ން  ދާ އެތަނަކ ން ދ ރަށް

ސް ްއެވއެ .ބ ނަންީވކީ ބ ނަނީ، ކީްއކ ރަންހޭ ފ ލ ހ ންކައިރީ ކޮންމެހެންހޭ ލެނީ. ކީއްކ ރަންއްށް ެގއިތ ބާރ  އެްއކޮ

. ންނޫ ހަަކެއއް ާވއަޑ އަހަން ބޭނ ންާވ ަގނޑ މެންއަޅ  . މިީއ ސްޏަކަންއް ބ މެންނަކަށެމަންނަ ތިއް ނ ލިބޭނޭޙައްލެ

ްނ ތިމަގ މަ .ރިކަން ލިބޭނެކަންމަތްތެލާމީހާއަްށ ސަ ަރއްޔިތ  މާގ ޅީ ކާހަފ ލ  ،ޭބނ ންަވނީ ައޑ އަހަން ަގނޑ މެންއަޅ 

 ކަށް ާވކްޓިމަވި ހާެގ ފަރާތ ން ރައްކާތެރިކަން މީ އެ ،ކ  އެތާ ހ ރިއްޔާހަފ ލ ްނ ފެނ ނީމާ ތަ އް ހިނާގޯގސްކޮށް ކަމެ

ެގ ަގނޑ މެން ައޅ  ،ޭބނ ންަވނީ ަގނޑ މެންއަޅ  . ން ބޭނ ންަވނީދައިދޭހޯ ަގނޑ މެންއަޅ  އިތ ބާރ   އެ. ންނެކަލިބޭމީހާއަށް 

 ަގނޑ މެންއަޅ  ޑައިރ މެން ކ ޑ  . ައޅ ަގނކ ރާ ތަނަކަށް ެވެގންދިއ ންއިތ ބާރ  ކީ ރައްޔިތ ންސާއަ އައްސަލ ހ ންެގ މ ފ 

، ބޭނ ންަވނީ ންށޭ ާވހަކަޕޮލި ،ބ ނާނެނީމާ  ކ ރާނީ ބ މެއްހޭ ން ކޮންކަކ ދިން ކައިރީގައި ބޮޑ ެވެގ ،ހަނދާންހ ރޭ

 ހޭިވސްނާލަންޖެ ަގނޑ މެންއަޅ  މިއީ ؟ ކ ދިންތޯ ތިބީ ބ ނާ ކިތައް މިހާރ  އެހެން. ނ ންަވނީބޭ ެގ މީހަކަށޭ ާވންސިފައިން

 މީހ ން ބޮޑ ެވެގން އެ  އެެވްސ ރެސްޕެކްޓ ކ ރާ  ކ ޑަކ ދިން ،ކީައއްސަސާތަކަ ރ ެވރި މ ަޤދަ ެގ މިަގނޑ މެންއަޅ  މެއް. ކަ

 ދެޭކ ތެރޭަގއި ދޭ ންނާމީހ  ޅ  ަނޒަރިްއޔާތަކ ން އެަގޢ ަގއި ަވަރށް ރަނޖ ތަމަމ  ،ްނ ބޭނ ންާވކ ރައްކަތްަގއި މަސަ ތަންތަނ 

ބިލ   މި ،މާހެންީވ. އެ އެަބ ކ ރަންެޖހޭސައްކަތްަތއް މަ ހޭޖެކ ރަން ަގނޑ މެންައޅ ދ މަށްޓަކައި ތަންތަނަށް ހެ

 ،އް އަިއސްތަކެލ ސް ަރނަގޅ  ބަދަށް ެވސަސާއަެގ މ ައއްހ ންފ ލ  ،ރަނީ އ އްމީދ ކ  ަގނޑ އަޅ ެގންދާއިރ ަގއި ެވފ ރިހަމަ

 ެވްސ ބޮޑ ެވެގްނ ާވން އްކަލަ ކ ަޑކ އްޖާީކ އެ ެގ މ އައްަސސާއަހ ންލ ްއކާެވސް ފ އަނެ ،ބާރ  އ ފެދިންެގ އިތ ތ ރައްޔި

 .އީސް ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ. ޝ ދާން ބޭނ ންަވނީންތަން ފެނިެގ ލާއި ކ ރަހަފަިއ ފޮޓޯށޭ ކިޔާފ ލ ހަކަނ ންަވނީ ބޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޅަނގ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ހެންޭވރ  ހ  އަރ ަވނީ ރ ޞަތ ފ  ހާރ  މި. އަޅ ަގނޑ  މިބަރ އްޒަތްތެރި މެންކ ރިއްޔާ އި ޝ 

 ގ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ނރ  ހ ޅަލަޠީފަށް. ހެންޭވބަރ  ޙަސަން މެން
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  ާވހަކަދެއްެކވ ން: ލަޠީފްސަން ބަރ  ޙަމެންޅަނގ  ދާއިާރެގ ހެންޭވރ  ހ 

ދީދީ  ބަހ ރ ޭގ ިއސްމާޢީލްރ  މީރ  ރައީްސ، ހެންޭވރި ރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެޒަތްތެރިއްާޔ ިއއް ޝ ކ 

 . ށްލީޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮއަ ،ހ ޅަނގ  ދާއިރާޭވރ  ންމީރ ބަހ ރ ެގ އެއީ ހެ ާވަގންނަަވޑައި ެވނިސްބަތް

 ...ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

 

  ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

 .ެގ ދާއިރާއަށްތަނެއް ނިސްބަތްަވނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހާެގ ހ ރިމ ލެޭގ ެވިރކަމާ . މިތެރި މެންބަރ ޒަތްއިއް 

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ން: ލަޠީފްބަރ  ޙަސަން މެންޅަނގ  ދާއިާރެގ ހެންޭވރ  ހ 

ެވްސ ޓިކް ޕާީޓެގ އަބަދ  ރަމޮކް ެގ ޑިހި ރަްއޔިތ ން، ދިެވސްަރއީޒަތްތެރި ަރއީސް. އިއް  ރިްއޒަތްތެރިއްާޔ އި ޝ ކ 

 އި،ހޯދަޮގތެްއ   ހެދޭނެއްސަާސއަަކށްއަ ޝަރަފ ެވރި މ  ،ެވރި ދަރ ޤައްަސސާައކީ ހ ންެގ މ އަފ ލ  ،އީ އެއް ނ މެސްިވ

 މަސައްކަތް ފެށި. އަދި އެ  ރ ން އެ އޮތް ސަރ ކާ ރ ނަ އަހަރ  އޭަވ 2008ސް، ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީއެކަން ކ ރ 

ްށ ކޮ ރ  ބަޣާާވތެއް ަވނަ އަހަ 2012ޮގތ ން  މ ންދަނިކޮށް ކަންދިމާކ ރިެވރެ ްއ ކ ސައްކަތެމ  މަންްށ މ ހި ަވރަމަސައްކަތ ެގ

ތ  ޞަރ ފ  ނަށް އެަގނޑ މެންއަޅ  އޮތީ  އީސް މިތެރި ރަަޒތްކ ރެްއިވްއޔާ ިއއްރާދަ ާކެވސް އިނެއް ވައްޓާލީ. އަ ކާރ އެސަރ 

 ޔަތ  ލިއްއޫމަސް ގ މ ެގ ރ ކާރ  ހިންއޮތީ ސަ އްިވއްޔާ މިކ ރެން އިރާދަކް ޕާޓީޓިކްރެތ ްނެގ ޑިމޮޔިއް. ދިެވހި ރަފަލިބި

ީކ އްކަހެ ތްަވރ  ހ ރިކަމ ެގ އެންމެ އަލިަގދަ ާޔސީ ހިސިއެ  ެގ ިވސްނ ން އަދިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ަގނޑ މެންއަޅ . ފަލ ެވާވހަ

ިއ ޓަކަ މަށްލާޙ ކ ރ ޞްސާ އިސަ އްެގ މ އަ ންހ ލ ަވނީ ފ ްއޔާ ޖ މ ހޫރިސ ލްެގ ރައީ.ޕީއެމް.ޑީ މިއަދ  ،އީސް ރި ރައިްއޒަތްތެ

ހ ެގ  އެކ  މަޖިލީނާމެންބަރ ން 65ެގ ޕީ.ޑީ.ހެންމެ އެމްއެ. އަދި ހަމަ ފޮނ އްާވފަ ބިލ  މިހަށް ލީމަޖިތ ންެގ ރައްޔި މި

 ރ މ ަގއިން ކ މާިއ ހިތްަވރ  މިކަނ ެގ ސިާޔސީ ިވސްޕީ.ޑީ.މްކަަތކީ އެ ކ ރަްއާވ މަސައް ިއެގން މިއަދ  ތިަވނަ ންރައީސް އި

ްނ އް އޮެވެގތ ތަކެ ޔާސަސި ،ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް  ؛ސްްއޒަތްތެރި ރައީ. އި ރި ރައީސްއް ިއއްޒަތްތެހެއްކެ  ކަމ ެގ އަލިަގދަހ ރި

ން އެްއެވސް ޕާީޓއަކ ްނ އެހެ. ޓިކް ޕާޓީކްރެމޮެގ ޑިރައްޔިތ ން ހިިދެވ ،މަށްޓަަކއި އޮތް ޕާީޓއަކީކ ރ  ހަމައެކަނި މިކަން

 .ކ ރ މ ެގ ާވހަކަައކީލާޙ ޞްއަްއސަސާ އި ލ ހ ންެގ މ ެވިހ ފ ސަތ ތަކެްއ ޮއެވެގން ދިިސޔާ ނޫން  ާވހަަކއެއްދައްކާ

ކ ރ މަށްފަހ  ނެރ ނ  ރިޕޯޓ ގައި އެންމެ ޤީޤ ން ތަޙ ކޯނީ .ކޯނީ  ؛ކ ރި ތަޙ ޤީޤ ފަހ   ށްބަާޣާވތަ ސް އީޒަތްތެރި ރައް އި

 ަގނޑ މެން އަޅ . ންނެކަކ ަރންޖެހޭލާޙ  ސަާސ އިސްފ ލ ހ ްނެގ މ ައއް ، އޮތީށް ފާހަަގކޮށްފައިމަކަ ކަމެއް  ހިންމ  އެއްމ 

ެގ ލާޙ ކ ރ މ ޞްއައްަސސާ އިލ ހ ންެގ މ  . ފ މަސައްކަތް  އެ ްއކަތަކީ ހަމަކ ރާ މަސަ ރެްއިވއްޔާ މިއަދ  މި ރާދަކ އި
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. ލާފައިަވއަޅ  ށް މިަވނީ އަލިޗަންކަމެްއެގ މައްށް ަވރަށް ިގނަ ކަކޮލަ ޖ މ ބިލ ގައި މި ،ރި ރަީއސްއްޒަތްތެ. އި މަސައްކަތް

ފައި ެލިވއިަވލަ އެކ އް ަގނޑެ ނިފ ލ ހ ންެގ އޮ .ދީފަަވނީ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށް މި ތްޮގ ެވެގންާވލ ހ ން އިންތިޒާމ ފ 

 ،ށް ކަތަކ ހ ންެގ ެއކިެއކި ރޭންއަދި ފ ލ  .ށްދީފައި އެބަވޭ  ަބޔާންކޮ ނެ ގ ޅ ންއޮންނާ ތަމަޢާއި ފ ލ ހ ންނާ. މ ޖ އެބައޮތް

ލ ހ ންނަށް  އިތ ރ ން ފ އޭގެ  ،ވާއިރ  ށްފައި އި ބަޔާންކޮަގބިލ  އް މި ކ ރާނެ ހަމަތަ ރެކްރޫޓ ން ތަކަށް މީހ މ އެިކއެކި މަޤާ

ފ ލ ހ ންެގ . އެބަޭވ ށްފައިކޮބިލ ގައި ބަާޔން ންެގ ޙައްޤ ތައް މިހ ޔަތ ތަާކއި އަދި ފ ލ މަސްޫޢލިއްރ ތަކާއި ބާބިެގންާވ ލި

ބަޔާންކ ރޭ. އެ މީހ ންެގ ތަމްރީނާއި ތަޢ ލީމ  ލިބިފައި  އިގަ ބިލ   ކޮންޮގތަކަށްކަން މިންނަންާވނީއި ސ ލޫކ  ހ އަޚ ލާޤާ

ކެއް މީަގއި އެބަ ކަނޑައެޅޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ބަޔާންކޮށްފައި އޭެގ ިސޔާސަތ ތަ ށްކަމަ  ކިހާ މިންަވރެއްނީހ ންނަންާވ

 ،އިތ ރ ންމި ބިލ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިޭވ. ީމެގސާފ ކޮށް ަތކީ ކޮބަިއކަން ެވސް އްޔަމ ތަކ ެގ މަސްއޫލިޤާމަ ެގ އިސްފ ލ ހ ން

ހަާވލ ެވ ހ ންނަާވ މިނިސްޓަރ ެގ މަސްއޫލިްއަޔތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން ެވސް މި  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާެގ ަމސްއޫލިްއޔަތާ

މ  ބައެއް ކަންކަން ތަފ ސީލ ކޮށްފަިއޭވ. ންމ ހި ކަތ ެގ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭބިލ ގައި ފާަހަގކޮށްފަިއޭވ. ފ ލ ހ ންެގ މަސައް

 ،ހިނދ  ލިބިދެޭވ ބާރ ތަކާއި ޭވލެ އިނަަގ ންއަމަ ،ބަލައި ފާސްކ ރ މާއި ، ަވނ މާއިށްއޭެގތެޭރގައި ތަންތަނަ

ށްފައި އެބަޭވ. މި ހ ރިހާ ކަންކަމެއް މީގައި ތަފ ސީލ ކޮށް ބަޔާންކޮ ،ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތްތަކާއި

ެވސް މި  ކާއި ހަމަތައްފިޔަަވޅ އެޅޭނެ އ ޫސލ ތަ މެދ  އިޞްލާޙީ މީެގ އިތ ރ ން ފ ލ ހ ންނާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ެވސް މި ބިލ ަގއި ނެއްކާ ކޮށްފަިއޭވ. ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިދެޭވ އިނާޔަތްތައް ަވރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް އަން ބިލ ގައި ބަޔާ

އޮނިަގނެޑއް މީެގތެޭރަގިއ  ،ޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލެއް ެވސް ބެހޭ ބަޔާންކޮށްފައި އެަބޭވ. ފ ލ ހ ން ކ ރާ ކ ށްކ ށާ

މ  އެއް ންސޫލ ތައް ެވސް މި ބިލ ގައި ބަާޔންކ ރޭ. އެންމެ މ ހިއެބަ ބަޔާންކ ރޭ. އަދި ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ެގ ހަމަތަކާއި އ 

މާޔަތ ެގ ާވހަކަ ެވސް މި ބިލ ގައި އެބަޮއޭވ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެިވހެން ހިދެޭވ ފ ލ ހ ންނަށް ލިބި ،ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ

ެއއް ބިނާކ ރ ން. އެހެންީވމާ، ސާދަރ ެވރި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަޤަ ،ޝަރަފ ެވރި ؛އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންެވެގން މި

އިތ ރ ްނ ންކަން މިހެން ިހމަނާފައިާވއިރ  ޭއެގމި ދެންނެިވ ކަ. ަވނީ ލާަފއި މިއިއެކަންކ ރ މަށް ަޓކައި މި ބިލ  އެކ ަލަވ

ކަމަށް  ނެހިމެނެންޖެހޭ ،އެހެންނަމަެވސް ؛ބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. މި ިބލ ގައި ނ ހިމެނޭ

ރި ަބއެްއ ަގކ ރަްއާވފައި ހ ހަަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގކ ެރޭވ އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަްތތެރި އެތައް މެންބަރ ންނެއް ފާ ޅ އަ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ކަމެއް އެއީ ތެޭރގައި ހިމަނަންޖެހޭ . ެއއް ކަމަކަށް ިމ ބިލ ެގ މަޤްޞަދ ެގކަންކަން

ޮގތ ަގިއ  އެ މީހ ންނަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރ  ނަހަމަ ،ރާ ފ ލ ހ ންނަށްކ ޚިލާފަށް ޢަމަލ  ނޫނ ތަކާ ާގޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

ނ ދިނ މަށް ޓަކަިއ އެފަދަ ޢަމަލ ތައް ހިންާގ މާލ ިވޔަހ  އެ މީހ ން އިށްޖިބަފ ލ ހ ންެގ ާވ ،ނ ދިނ މަށާއިބޭނ ންކ ރިޔަ

ފ ލ ހ ންެގ  އެބަ އޮންނަ އިބާރާތެއް ންމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލާއި ހަމަތައް ބަޔާްނކ ރ ން. މިފަދަ އިބާރާތަކ  ފ ލ ހ ންނާ

ޮގތ ެގ  ޒީ އ ސޫލ ން ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ ހިންާގނެއެއާއެކީ ާލމަރ ކަ. ހަމަެގ ތެރެއަށް ަވންނަންޖެހޭބިލ ެގ މަޤްޞަދ 
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 ެގމާލޭ ،ާވްނ އެބަޖެހޭ. ެއޮގތ ންއިތ ރ   މިހާރ  ބ ނެިވފައި އޮތް މިންަވރަށްވ ރެ  .ތަފ ސީލ  މި ބިލަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ

އެބަޖެހޭ. ންކ ރަން ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ ތައް ބަޔާ ސަރަހައްދެްއަގއި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ބެހިެގންދާނެ 7 ،އިތ ރ ން

އެއީ ތިލަދ ންމަތީ އ ތ ރ ބ ރިާއއި ދެކ ނ ބ ރި  .އެ ތަފ ސީލ ަތއް ދަންނަާވފަ ،ާވނެ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅަމ ން

 ،އ ތ ރ ބ ރިއާއި  ރީޖަނަލް ޕޮލިސްެގ ޮގތ ަގއި. ހަމަ އެޮގތަްށ މިލަދ ންމަޑ ލ  ، ރީޖަންނޯތ  ، އެއީ އަޕަރޮގތ ން ހިމެނޭ

ފާިދއްޕޮޅ  ހިމެނޭ ޮގތ ްނ  ،މާޅޮސްަމޑ ލ  ދެކ ނ ބ ރިާއއި އި،ސް މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ިރއާ މާޅޮ ،މިލަދ ންމަޑ ލ  ދެކ ނ  ބ ރިއާއި 

ސެންޓްރަލް ރީޖަންެގ   އަތޮޅ  އެީއ ނޯތ  ލިދެފެ ،އަތޮޅާއި  އަރި ،އަތޮޅާއި ރީޖަންެގ ޮގތ ގައި. އަދި މާލެ އެއީ ނޯތ 

ޅ ަމޑ ލާިއ ހައްދ ންމަތި އެީއ ސައ ތ  އަތޮޅާިއ ެއއީ ސެންޓްރަްލ ރީޖަންެގ ޮގތ ގައި. ކޮ ންދެތޮޅާިއ ނިލަ ޮގތ ަގއި. މ ލަކ  

ަގއި. އަިދ ރީޖަންެގ ޮގތ  ފައި އެއީ އަޕަރ ަސއ ތ އަތޮޅ ެގ ދެބ ރި ެއއްކޮށްލާ ސެންޓްރަލް ރީޖަންެގ ޮގތ ަގިއ. ހ ަވދޫ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   މ  ކަމެއްންރީޖަންެގ ޮގތ ގައި ިހމެނިެގންދިއ ން އެއީ މ ހި ފ ވައްމ ލަާކއި ައއްޑޫ ެއއީ ސައ ތ 

އިތ ރ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރީޖަނަލް ކޮމިޝަނަރ ެގ މަާގމ  ތަޢާރަފ ކ ރ ން މި ބިލ ން އެއީ ަވަރްށ ފާހަަގކ ރަން. މީެގ

ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްަގއި އަިދ  ،ސަހަރައްދ ަގއި  7 ލެޭވއިބަހަ ތައްފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތްއި ދެކެން. ކަމ ަގ އްމެމ  ކަންމ ހި

މ  ކަމެއް. މިއިން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްެގ އެންމެ އިސް މ ވައްޒަެފްއެގ ން ރ މަކީ މ ހިހ  ކ މާލޭގައި ރީޖަނަލް ކޮމިޝަނަރަ 

އޭނާއަކީ އެސިސްޓެންޓް ޕޮިލސް  ،ނަލް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހ ރެޮގތ ަގއި ރީޖަ އްެގރެއެންމެ އިސް ކޮިމޝަނަ ،ޮގތ ަގއި

ކަމެއް. ރީޖަނަލް   މ ންވ ަމކީ މ ހި ކަށްެގ ފެންަވރ ެގ މީހަމ ޤާޝަނަރ މަކޮމިޝަނަރ ނ ަވތަ ޑެޕިއިީޓ ކޮމި

އޮތ މަީކ  އެ މީހ ންެގ މަސަްއކަތ ެގ ާދއިރާ ބިލ ަގއި ކަނަޑއެޅިފައި ، ަވކިކ ރާނެ އ ސޫާލއިށްއްޔަންކޮޢަ ންކޮމިޝަނަރ 

 ،ބިލ ން ބާރ އަޅައި ސަރަހައްދ ަތކ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ހ ރިހާ ޚިދ މަތެއް ދިނ މަށް ؛މ  ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންމ ހި

އަދި މާލެ ފިަޔަވިއ ެއ  ؛އި ަވެއއީ މާލެ ފިޔަ  ،ކޮންމެ ސަރަހައްދެްއަގިއ ެވްސ އެ ސަރަަހއްދެްއަގިއ ހިނާގ ކަންކަން ބެލި

 ޮގތ ން ކަންކަން ނިންމ ން  ގ ޅޭ  އެ ަސރަހައްދެއްަގއި އެ ކަންކަމާ ،ބޮޑެިތ މައްސަތައް ފިަޔަވއި  ރިހ އި ސަރަހައްދ ތަކ ގަ 

މާލެ ފިޔަަވއި އެހެްނ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ ؛ތްތެރި ރައީސް މ  ކަމެއް. އިްއޒަންއެއީ ަވރަށް މ ހި

ގ ޅޭ ހ ރިހާ ކަމެއް އެ  އެކަމާ ،ތަނ ގައި އެ މައްސަލަ ބެލި އެ ،ސަރަހައްދެްއގައި ހިނާގ ކ ެށްއެގ ޢަމަލ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެިވ

ެވސް އެ ސަރަހައްދެްއަގއި ކ ެރޭވެނ   ތަންފީކ ރ ންންކ ހ ތަންފީޒ ކ ާރ  އަށްމީހާ އަދި އެ ،ސަރަހައްދެްއގައި ކޮށް ނިމި

ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  ؛ ރައީސްރި އިްއޒަތްތެ މ  ކަމެއް.ންޮގތެްއެގ އިންތިޒާމ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ން ެގނައ މަކީ މ ހި

ޮގތ ން އަދި  ލެިވފައި އޮތްަވއި އްޔަންކޮށް ަވިކކ ާރ ޮގތަށް ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ. މިހާރ  މި ބިލ ގައި ެއކ ލަޢަޕޮލިސް 

ނ ކ ރެޭވ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ށް ަގބޫލެއްކަކަމަ ޮގތަށް ބަލާއިރ  ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްމ ންދާ ހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމި

މަށް ޤާއްޔަންކޮށް ަވިކކ ރ މ ަގިއ. ކޮމިޝަނަރެގ މަޢަޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ  އޮންނަްނޖެހޭ، މީެގމައްޗަށް ބާރ 

މެންބަރ ންެގ ބޯޑަކ ން ކ ރާ   7 ލާއިހޫރިއްޔާ އެކ ލަވަ އީ ރައީސ ލްޖ މްއްޔަންކ ރާނެ މީހެއްެގ އެެސސްމަންޓް ހެދ ން އެޢަ
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ަވރަްށ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އަދި  ންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ އެ ށް އޮތ މ ންޮގތަ ކަމެއްެގ

ކީަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް  އެ ކަމެއް ިމ ކަމަކީ. ހަމަ އެއާ ފާހަަގކ ރެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސްިގނަ 

ާވ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސެއއްަގއި ންދެކެން ބޭނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ؛މިހާރ  ދީފައި ހ ރި ބާރ ތައް

 ،ޮގތަކަށް ދަންނަަވންޏާ ަވނީ. އެެހންދީފައިލިބިޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް މިހާރ   ،ނޫން ކަހަލަ ބާރ ތަކެއް  ލިބެންާވނެ

އްޔަންކ ރ މ ަގއި ކ ރަންެޖހޭ އިންޓަިވއ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ޢަރ  ެވސް ނ ަވަތ ބާއްަޔންކ ރ މ ެގ ޢަފ ލ ހ ންެގ ކޮމިޝަނަރ  

ީކަގއި ިއއްޒަތްތެިރ އެކަމެއް ދިމާެވެގންދާނެ. ހަމަ އެއާ   އެަތއް ަގިއ ދެކޮޅ ނ ޖެހޭއޭ  ،އޮތ މ ން ކަށް ޝަން ބޯޑަޕްރޮމޯ

ނޫނަްސ އަދި މި ،އިޓްރެފިކް ޮޕލިހ ންނާ ،ޓޫރިްސޓް ޕޮލިހ ންނާއި ، ޕޮލިހ ންނާއިޓްޕޮލިހ ންނާއި ސްޮވރައީސް، ަރޔަޓް 

އެ މީހ ންނަށް ދެވޭ  ،ޝަރ ތ ތަކާއި ،ލ ހ ންެގ ތަޢ ލީމީ ފެންަވރާއިއި ތިބޭ ފ ތަކ ގަ މިފަދަ ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމަންޓ 

ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރަންާވނެ.  ގައިހަމަތައް މި ބިލ ވަޒީާފއިން ަވކިކ ރެޭވ  ،ަވޒީފާދެޭވ އ ސޫލ ތަކާއި ،ތަމްރީނ ތަކާއި

މެދ   މ ެގ ތެރެއިން އެ ފ ލ ހަކާދ ލ ެގ ނިޒާއަ އީޖިނާ ،ނަމަ ކޮށްފި  ކ ެށއްއީފ ލ ހަކ  ެވސް ޖިނާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރާނީ ފ ލ ހ ން  ކ ށްތަކ ެގ ތަޙ ޤީޤ ކ އީޢަމަލ ކ ރެޭވނެކަން މި ބިލ ަގިއ ބަޔާންކ ރެެވްނާވނެ. އަދި ފ ލ ހ ން ހިންާގ ޖިނާ

 ްގިރޓީ ކޮމިޝަނާކ ރަން ނެޝަަނލް އިންޓެ ބިލ ަގިއ ބަޔާންކ ެރެވންާވނެ. ެއ ކަންކަން ނޫންކަމ ގައި ެވްސ މި

ޮގތ ަގިއ ނެތ މަީކ  ތެރޭަގއި އޮންނަ ަވކި ޑިޕާޓްމަންޓަކ ން ކ ރާ ކަމެއްގެ  ެއއީ ފ ލ ހ ންެގ ،ތ  ަހާވލ ކޮށްޔަމަސްއޫލިއް

 އިތ ރ ން މި ާގޫނނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ  ަހދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ީމެގ ؛ރައީސްކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  މ ންމ ހި

ހެދީމާ ދ ތައް ފ ލ ހ ން އިކަމެްއ. ފ ލ ހ ން ރެގިއ ލޭޓްކ ރާނެ ަގވާ  މ ންމ ހި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތ ން އެއީ އެފެއާޒް

 ެވސް އެބަދޭ. އެހެްނީވމާ، އެީއ އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަެމއް ކ ތިމަރިެވެގން މިހާރ  ކަެމއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ާވ އެަތއްދިމާ

 ؛ހަތިޔާރ  ޮގތ ން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް،  ެގމ  ކަމެއްންހަމަ އެހެންމެ ަވރަށް މ ހިހަަގކ ަރން. ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފާ

، މަޤްޞަދަކަްށ ޮގތ ން ލީތަލް ެވޕަން ެވސް ހިމެނިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ތިޔާރ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  މި ބިލ  އޮތްހަ

ަކްނ އެއަދި  ؛ޮގތަށް ފ ލ ހ ން ލީތަލް ެވޕަން އެކަނި ެގންގ ޅޭނޮން، ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީ ެވފައި އޮންނާނެ

ފ ލ ހ ން ހަތިޔާރ    ،ކަެމއް އެއީ  ޑ ާވއިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކަންބޮ ،ހ ރި ަގާވއިދަށް ބަލާއިރ  ެވސް މިހާރ  ހަާވލާދީފައި

ލީތަލް ެވޕަްނ  ކ ރައްާވ!ފ މާ ؛ަގލް ށް ލީއެ ަގާވއިދ ން ޮޕލިސް ކޮމިޝަނަރަ ،ބާރ ލިބިދޭ ަގާވއިދަކީ  ންމިހާރ  ެގންގ ޅެ

ލާަފއި އޮތް ަގާވއިދެއް. އެ ަގވާއިދ ެގ ދަށ ން ފ ލ ހ ންނަށް ލީތަލް ެވޕަން  އިތަށް އެކ ލަަވޮގ ެވސް ފ ލ ހ ންނަށް ދެޭވ

ނެ  ހޭ ތ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އެއަށް ަޢމަލ ކ ރ ން ހ އްޓާލަންޖެަވގ  އޮތ ން ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިޮގތަށް އޮންނަ  ދެޭވ

ޭވނީ ކޮން ހަތިޔާރ ތަކެްއކަން. އަިދ ޅެނަށް ެގންގ ހ ންލ ފ  ަގާވއިދެއް. އެހެންީވމާ، މި ބިލ ގައި ަބޔާންކ ރެެވންޖެހޭނެ 

ިއ އަދި މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ  ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލާއެީކަގިއ ޕްރޮސިނ ެގންގ ެޅޭވނީ ކޮން ހަތިޔާރ ތަކެއްކަން ެވސް. މިއާ 

އެ ދެ ބާބަްށ  ؛ބާބ  2ނާފައިާވ ޮގތ ން މި ބިލ ަގިއ ހިމަ ގ ޅޭ  ޔާ ބަ 2ްށ، އެ ޔަބަ 2މި  ؛ބެހޭ ކޮމިޓީާއއި ޚިދ މަތްތަކާ
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ކިއ ޓަރ ނޫން. ޕްރޮސި ބޮޑ  މައްސަލައެއް އޮިތްއޔެއް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް ެވސް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ ެގ މާ

ޮގތ ން ފ ލ ހ ންެގ ބިލ ަގިއ އޮތ ން އެއީކީ މައްސަަލއެްއ  ގ ޅޭ ފ ލ ހ ންނާ ކ ރައްަވންޖެހޭނެ މަސައްކަތްަތއްޖެނެރަލް 

ބެހޭ ކޮމިޓީން ކ ރާ މަސައްކަތްތައް ފ ލ ހ ންެގ  ނ ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް، ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ 

 މ  ކަމެއްންޓީން މިކަމަށް ިރޢާޔަތްކ ރ ން މ ހިއް ދިމާެވދާނެތީ އެއީ ކޮމިއޭަގއި ހަމަނ ޖެހޭ ކަމެ ،ާގނޫނ ަގއި އޮތީމާ

ޮގތ ަގއި މި ެގ މ  އެއް ކަމެއް ންއިތ ރ ން، އާދެ! އެންމެ މ ހިގެ އޭ  ؛ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަގއި ކަމަްށ ދ ަވްސ ހަމަާވ ތާރީޚ މަސް 3 ރީޚ ން ފެށިެގންބިލ  ތަސްީދގ ކ ރާ ތާ ،ފަށާނީ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން

ށް ފ ރިހަމައަްށ ާގނޫނަ .ދ ަވސް ަގާވއިދ  ހަދައި ނިންމަން ެއބައޮތްމަސް 3ެގ ފަހ ން އެ ތާރީޚ   ،ބަޔާންކޮށްފަިއާވތީ

ޮގތ ން. އެހެންީވމާ، އެީއ  ފަހ ން މިހާރ  މި ބިލ  އޮތް ދ ަވސް މަސް 6ފެށޭނީ ބިލ  ތަސްދީގ ކ ރާތާ  ޢަމަލ ކ ރަން

 ދ ަވސް މަސް 6ބިލ  ތަސްދީގ ކ ރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަގނޑ  ހިތ ން ަވރަށް ދިގ  މ އްދަތެއްއަޅ 

ހިތ ން ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ  އެއީ ފެށޭ ޮގތަށް އޮތީމާ ާގނޫނ ަގއިާވ ކަންކަމަށް ޢަމަލ ކ ރަން ،ެވށްފަހ ން މި ބިލ  ާގނޫނަކަ

ދ ަވސް ހަމަާވ މަސް 3ެގން މި ބިލ  ތަސްދީގ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށި ،ކަައކީދަންނަާވ ާވހަ އަޅ ަގނޑ  މި މ އްދަތެއް.

ހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަގވާއިދ  ހަދައި އެހަދަން.  މަސްދ ަވސް ަގާވއިދ  3ެގ ފަހަށް އެބަލިބޭ އަދި ތާރީޚ 

މަހެއްހާ ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި  3 ާގތްަގނަޑކަށް ،ންާވނެ. ޖ މ ލަކޮށް ދަންނަަވންޏާކ ރ  މ އްދަތެއްަގިއ ނިންމެ އެއަްށވ ރެ

ނޑ  ަވރަްށ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަޅ ަގ ފެށެންާވނެ މި ާގނޫނަކަށްެވ ޢަމަލ ކ ރެެވން އެންމެ ލަސްެވެގން މި ބިލ 

ފާޅ ކ ެރއްިވ  ،ޮގތ ން އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްކެިވ ާވހަކަފ ޅ ތައް ގ ޅޭ ރ ދަންނަަވން މި ބިލާބޮޑަށް ޝ ކ 

 ޔަތް ެވސް ކ ރާނެ ކަންކަންހާ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މި ބިލ  ދާނެ ކޮމިޓީން ރިޢާ ރިއަދި އެ ހ  ؛ޚިޔާލ ތައް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތަފާތެއް  48އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކ ރި ޮގތ ގައި ބިލ ގައި  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

ގ ޅ ަވިއެގންދިޔަ. ދެން އެ ާވހަކަތަްއ  އެހެން ާވހަކަތައް ެވސް ބިލާ ެގނައ މަށް ފާހަަގކ ރަްއވައިފި. އާދެ! ަވރަށް ިގނަ

ހަމައެކަނި އެ ާވަހކަތައް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ   ،ތައް ެވސް ައޑ ައއްަސާވނެ ބޭފ ޅ ން އެ ާވހަކަ އަޑ އައްަސާވ

ކަންަތއް  48އެ  ގ .ނޑ  އަރަިވ މަިއަގަގކ ރެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަ ޮގތ ން ގ ޅޭ އަޑ އަހަން މި އިނީ ބިލާ

 ،ތްތެރި މެންބަރ ން އެދިަވޑަިއަގންަނަވނީިއްއޒަ ވިއްޔާ ކަމަށް ަވނީ ޔައ މިްއޔާއިން ފާހަަގާވނެ. ޖ މ ލަކޮށް ދަންނަާވ

ެވސް ބޭނ ންޭވ. އެހެން ކ ލަެއއް ެވސް  އްނަމެ އެހެން ބޭނ ންެވއޭ. އެހެން ފ ލ ސް އޮފީހެއް ،ދެކެަވަޑިއަގންނަަވނީ

ީވ އެހެން ތަނެއްގައޭ. މިދިޔަ ހ ރިހާ ދ ަވހަކ  އެ ންމައި މަރ ކަޒ  ެވސް ހ ންނާ ،ހ ންނަންީވތަން  އެ. އަދި އޭބޭނ ންެވ
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އަިދ  ،އެީކަގއި އ ޅޭ ރަްއޔިތ ންނާ ،ބާެބއް ފެށެނިއްޔޭ. މިއީ ރައްޔިތ ން ދެެކ ލޯބިާވ ޔަ ތަން ނިމ ނިއްޔޭ. މ ޅިްނ އާދި

މާތްެވެގްނާވ  ،ހިތާިއންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް ،ންމަތީ ޮގތ ެގ ާވކަން ާގޫނނ ަގއި ންރައްޔިތ ންެގ ކަ

އެީކގައި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ދޭނޭ ފ ލ ހ ންގެ   ން އ ފާެވރިކަމާޮގތ ެގ މަތީ ްތާވެއއްޮގ ތަކާއިސްލާމްދީނ ެގ އ ސޫލ 

ބައިެތއް. ްނަވޅ ޭގ ސީީދެގ ޅެންނޫނ ައސާސީ ސިފަކ ރ މަށް ބޮޑ ފެޤާ ،މ އައްސަާސއެކޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ަވންނަނީ

ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  .ފަރިާވއިރ ން އ ޅޭނެއޭ ބ ލްބ ލްތަާކއި ކޮކާތަކާ  ،މަޭގ ނޫާރނީމާ ފޮޅޭނެއޭނަޔާ އެީއ ގ ްލޒާރ ގާ 

 .  ންމެންބަރ 

އ ތ ރ   ތިނަދޫ ،އަށް. ެއއީ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން 7.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ިމ އެނބ ރެނީ  -{ 7.2} 

 ގެ ދިެވހިާރއްޖޭ) 2007/1ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އާްވފަިއާވ ރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ 

 4ށް ިއޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިމ ބިލަށް ބަހ ސްކ ރެްއވ މަށް ކަނޑައަެޅިވަފއިާވ ޖ މ ލަ (އައިމިްގރޭޝަން ާގނޫނ 

 ފަންނ  އ ތ ރ މާ ،ރ ަވނީއަފ ރ ޞަތ  ެވސް ާބކީ އެަބއޮތް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިަގިޑއިރ ެގ ތެެރއިން ިގނަ ަވގ ތ  އަދި

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ށްފަހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަ އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް.ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

ދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ތަހި ،ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ދެން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ

 އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއްމަދ  އަސްލަމަށް މެންބަރ  މ ޙަ

 

 ާވހަަކދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްދާއިރާެގ މެންބަރ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ

ށް ހ ށަހެޅިފަިއ (އަާގނޫނ  ެގްގރޭަޝންމި ިދެވހިރާއްޖޭެގ އި) 2007/1ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޞަތަށް މި އެދ ނީ.  ފެންނަ ބައެއް ކަންކަން ދަންނަާވލ މަށް ފ ރ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ހަމަ  ގ ޅޭ ާވ އިޞްލާޙާ މި

ަވނަ ނަންބަރަށް   6ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 9ޮގތ ގައި ބިލ ެގ ެގ ފ ރަތަމަ އިޞްލާޙެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވނަ ނަންބަރަކީ   6ޮގތ ން  ވާ . މި އިޞްލާޙ ގައިފަިއާވ އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން ދަތިކަމ ގައި ދަންނަަވންޖެހޭާވހ ށަހަޅ އް

ަވނަ  9 ކ ެގ ިވސާ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މާއްދާކެޓަަގރީތަތަފާތ  ިވާސެގ އެކި  ،ޯވކް ިވސާ ބަޔާންކޮްށފައިާވ ،އެއީ 

ބެހޭ  ޯވކް ިވާސެގ ބަދަލ ަގއި ަވޒީފާއާ ،ެގނެޭވ ބަދަލ ަގއި  ނަންބަރަށް މި ަވނަ 6 ގެ ަވނަ ާމއްދާ 9މާއްދާއަކީ. 

 ން އެަގބެހޭ ާގނޫނ  ހިން ަޕރމިޓަކަށް ިވސާ ބަދަލ ެވެގންދަނީ. އަދި އެ ޕަރމިޓަކީ ވަޒީާފއާާގނޫނ ެގ ދަށ ން ދޫކ ރާ ޯވކް

ޮގތ ން މި ިވސާ  ަގބޫލ ކ ރާ ފަިއާވ ވ ޒާރާއަކ ން ދޫކ ރާ ެއއްަޗކަށް ބަދަލ ެވެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑ ަވގ ަތކ  ހަާވލ ކ ެރިވ

ބެހޭ  އާވަޒީފާ ؛ދެވ ެމއް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަންދެޭވ އި އ ސޫލ ން ބޭރަށްިވސާެގ މ ޅި ަހމަތަކާ ،ދޫކ ރ މ ެގ

 ބެލެހެއްޓ މަށް ބެޭހ ކަންތައްތައް ފާއާަވޒީ ،ރ ން އ ފައްދާފައިވާ ކާން ސަރ ދަޢ ލަތ ެގ ފަރާތ  ންާގނޫނ ެގ ދަށ 

ނޫން.  ިވާސއެއް  އެއީކީޕަރމިޓަޒާާރއިން ޯވްކ ޕަރމިޓް ދޫކ ރ މަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް. ޯވކްވ އ ފައްދާފަިއާވ 
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ކޮންޓްރޯލަރ ޮއްޕ ެވސް . ިވާސއަކީ އަބަދ ބެލިެގން ޯވްކ ިވާސ ދޫކ ރެެވންޖެހޭނީ ޕަރމިޓަށް ކްބަލަިއ، ޯވޯވކް ޕަރމިޓަށް 

މެއް. ކަ ހ ިރހާ ތަނެއްަގއި ެވސް ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލ ން ކ ރާ އިމިްގރޭޝަނ ން ދޫކ ަރްއާވ އެްއޗެއް. ެއއީ ދ ނިޭޔެގ

އަނެއް ާބަވތ ެގ ިވާސ އަނެްއ އިދާާރއަކ ން ދޫކ ާރ  ،އެހެންީވމާ، އެްއ ބާަވެތްއެގ ިވސާ އެްއ އިދާާރއަކ ން ދޫޮކށްފައި

އަޅ ަގނޑ މެން  ކާއިރ އްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ހަމަ މި ާވހަކަ މިހެން ދަ މ ޅިން ރަނަގޅ  ޮގތެއްއެއީ ކީ ޔަމަހަ

 ،މަަސއްަކތަށް ކޯޓަރ ދޫކ ރ މ ަގާއއި ،ޭވތ ެވދިޔަ ތަނ ގައި މި ދެންެނިވ ޯވކް ޕަރމިޓް ދޫކ ރ މ ަގާއއި ،ަގބޫލ ކ ރަން

ާގފައިާވކަމ ެގ ބޮޑެިތ ގައި އިންތިހާއަްށ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ހިންއަދި މި ދެންނެިވ ބާަވތ ެގ ިވސާ ދޫކ ރ މ 

އިމިްގރޭޝަން ފަދަ  ،އެ ތަންތަނ ަގއި ަވޒީފާއަދާކ ެރއްިވ ިއސް ެވރިްނނަށް އި،އެ ަވނީ ކ ރެިވފަ ތ ޙ މަތ ތަކެއް

 .ކަން ޙައްލ ކ ރ މަކީ ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެިވދާނެ ކަެމއްކަން  އެ . އެ މައްސަލަތްއ ައަވހަށް ބަލައިގައިތަންތަނ 

އިމިްގރޭޝަްނ ނޫން.  އެކަން ބަދަލ ކ ރ މެއްޒާރާއަކަށް ވ  އިމިްގރޭޝަނ ން ރަނަގޅަށް ކަމެއް ނ ކ ެރޭވތީ އެހެން 

ައޅ ަގނޑ   ،ބަދަލ ކ ރައްަވންޖެހޭނީ އޮފިސަރ ންކަމ ނ ދަންޏާ  އޮފިސަރ ން. އެތަނ ަގއި ތިއްެބިވ ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭނީ

 އިތ ރަްށ ދެ ެގއޭ ބޫލ ކ ރަނީ. ގަ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅަްށ ކ ެރޭވނެ، ެއކަން އެހެންީވމާ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި.ަގ

ްސ ރެސިޑެން .ސިެޑންސް ިވސާއާއި ކޯޕަރޭޓް ރެިވސާ  ގ ެގ އިތ ރ  ވިޒާ ހިމަނ އްާވަފއި އެަބޭވ. ެއއީ މީޓިންބާަވތެއް 

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ އާރެސިޑެންސް ިވސާ ދެކެން.ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ   ިއޞްލާޙެއް  އަންނަންޖެހޭޮގތ ން އިތ ރ   ގ ޅޭ ިވސާއާ

މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް  ަވނަ 16. ާގނޫނ ެގ އިަވނަ މާއްދާގަ  16 ާގނޫނ ެގ އެ ،ަވނީ ޔާންކ ރެިވަފއި މިބަ

ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން.  16 ،. އެހެންކަމ ންއިމި ބިލ ަގ ހ ށަހަޅ އްާވފަެއއް ނެތް

 ައީކ އެއީ ރާއްޖޭަގއި ދިެވހިންނާ ރެސިޑެންސް ިވސާ ،ހާރ  ބަޔާންކ ރެިވފަިއާވ ޮގތ ންަވނަ މާއްދާަގިއ މި 16ާގނޫނ ެގ 

 ގ ޅޭ  ދާރާއަކ ން ހ އްދަ ލިިބެގން ކ ރާ ިވޔަފާރިައކާބެހޭ އި ކަިއެވނިކޮްށެގން ތިބޭ މީހ ންނަށާއި އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

ޮގތ ން ދޫކ ރެޭވ ިވާސެއއް. ެއހެންނަމަެވސް، މި ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ގައި ކޯޕަރޭްޓ ރެސިޑެންސް ިވސާ ދޫކ ރާ 

ަވނަ މާއްދާއަްށ  16 ،އ ނިކ ރ މަށްފަހ  ންބައި ، ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކ ރާ ިވސާ އެހަކަ އެބައާދޭ. އެހެްނީވމާާވ

 ތަްނތަން ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން ދިރިއ ޅޭ ބިދޭސީންނަށް ޕާމަނަންޓް  ެވހިާރއްޖޭަގއި ދިގ  މ އްދަތަށްެގނެޭވ އިޞްލާޙ ަގއި ދި

ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަާވަލން މި މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންމ  ކަމެއް ކަންރެސިޑެންސީެއއް ދިނ މަކީ މ ހި

ދޫކ ރާ ތަންތަނ ަގިއ  ،ބަެއއް ރިޯސޓ ތައް ،ލާއިރ އިތައް މިހާރ  ބައްޓަންެވ ބަދަލ ަވމ ންދާ ޮގަތށް ބަލަިވޔަފާރި ؛ރައީސް

 50ެވސް ހަދާ  ދިގ  މ އްދަތަށް ެއބަ ވިއްކާ ކޮަޓރީެގ ބޮޑެތި ިވލާ. އަދި  ެއ ިވލާތައް އެބަހ ރި އިނޭގތޯ ތިން

ނ ލިބެންޖެހޭ   ރެސިޑެންސީ ތަނ ެގ ޕާމަނަންޓް ށް މިެގން ހ ންނަ މީހަކައަހަރަށް އެއިްނ ިވލާެއއް ަގނެ 50އަހަރަށް. 

ނަ ަގންއަހަރަށް  50 މިލިއަން ޑޮލަރަށް މިއިން ިވލާެއއް 4ށް، މިިލއަން ޑޮލަރަ 5ސްނޭ ނ ވި  ސަބަބެއް އަޅ ަގނޑަކަށް

ެވސް  އިންެވސްޓަރ ންނަށް ގންއޮތ މަކީ ފޮރި އިއް ާގނޫނ ެގ ތެރެއިްނ ލިބިދީފަފަރާތްތަކަށް. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ލ އިތަ
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 ޕާމަނަންޓް އިމާއްދާގަ  ަވނަ 16 ،އެހެންކަމ ން .އޮތް މަެގއްކަމ ގައި ެދކެން ދ މަށްއަދި އިތ ރަށް އާމްދަނީ ރާއްެޖއިން ހޯ

 ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ . އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ ކަމެއް މ ންމ ހި ލ މަކީއިހ ޅ ަވ ަގޮގތަށް ޖާ ރެސިޑެންސީ ލިބޭ

ލ ިއކޮށް ިވސާ ލިބޭެނ މަގ ތަެކއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް މިހާރަށްވ ރެ  ެދެގންނދިެވހިންނާ އި ؛ބިދޭސީން

ިވސާ ނ ލިބިެގން ދަރިންނާ  ،ޖޭގައި ތިބޭއިރ ެގ ދަރިން ރާއްމީހެއް އެ ،ފަހ  އީ ަކއިެވނި ރޫޅ މަށްފަހަރ  އެ ބަެއއްއެއީ 

މީހ ންގެ  އެ، އެހެންނ ެވ ދޭ.  އެހެންީވމާލަތަށް އެބަހާތިބެންޖެހޭ  ބައެއް ބިދޭސީން އި ނެތިފަ ބައްދަލ ކ ރެޭވނެ ޮގތް

  ޓް ޕާމަނަން ންނަށްހ ންނަށް އާދެެވންޖެހޭނެ. އެފަދަ މީހ ކަމ ގައި ިވޔަސް އެ މީ ދަރިންނާ ހިސާބަށް އެއީ ބިދޭސީން

. ެވްސ ދަންނަަވން ާވހަކަ ކަމ ަގއި ެވސް ދެކޭީތ އެ  ކަމެއް  މ ންލިބޭނެ މަެގއް އޮތ ަމކީ މ ހި ެއއްރެސިޑެންސީ

ާމއްދާ ަވނަ  16ކ ިރއަށްދާިއރ  ބިލ ެގ  ނެތަސް ކޮމިޓީ މަރ ަޙލާގައި މަަސއްކަތް އިފަހ ަށހެޅި އިއެހެންކަމ ން،  ބިލ ަގ

ވ ރެ ފ ރިހަމައަށް ބަދަލ ކ ރ މަކީ ެވސް  ޭއެގ ޑެފިނިޝަން މިހާރ  ބަޔާްނކ ރެިވފަިއާވ ޮގތަށް ރެސިޑެންސް ިވސާ އިތ ރަށް

 ލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ފާަހަގކޮށްެވސް އެކަން  ކަމ ގައި ދެކޭތީ  ކަމެއް މ ންމ ހި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ މިމެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ .މީއަށް. ހ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަ

 

 މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން:ހ ފަ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

ލަތ  ހާެގ 19-ކޮިވޑ  ،ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަށް ާވހަކަދެއްކ މަށް އަޝ ކ ރިއްޔާ 

  ލަ ނެތީމަ ޖ މ ށް ހަނދާންބޮޑަ ަތއްޔާރ ވ ން މިހާރ  މާ އޭރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ތަްއޔާރ ިވ ،ާވތީެވ ކަމަށް ދިމާވ މ ެގ ކ ރިން

 ހަކަފ ޅަށް އަސްލަމް އެ ދެއްެކިވ ާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ނ ންަވނީޮގތެްއގައި ކ ރ ކޮށް ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭ

 ސާ ކ ީރގައި އޮންނަނީ ިވސާ ދޫކ ރ މަކީ ހަމަކް ިވޯވ ؛. ެއއީ ިވސާ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރެޭވ ށްއަޅ ަގނޑަ

ެވސް އަިދ   ިވސާމިހާރ  މިއޮތީ މިނިސްޓްރީއަށް ،ާވތީވެ  ށް އޮންނަންޖެހޭ އެކްސްކ ލޫިސްވ ރަިއޓަކަށްއިމިްގރޭޝަނަ

އެހެންީވމާ، ލެޭވ ޮގަތކަްށ މި އޮންނަނީ. އިދައްފ  ޓަކ ންކް ޕާމި ތް. ޯވިވާސެގ ާވހަކައެއް ނެެވސް.  މިޓްރޕަ ކްޯވ

ަކކީ ިވާސެގ ކަންތަ ބޫލ ކ ރާ  ޮގތ ަގއިަގއަޅ ަގނޑ   .ޑ ވ ން ހަމަ ރަޖިސްޓަރކޮށްލަން ބޭނ ންާވތީެވއަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮ 

ތްތެރިން ރާއްެޖއަށް ކަމަސައް ިވސާ ދޫކ ެރެވންޖެހޭނެ އޮތޯރިޓީއެއް. ންޖެހޭނެ ޮއންނަސީދާ އިމިްގރޭޝަނަށް

ޓްެގ މިޕަ ކްއެހެންނަމަެވސް، ޯވ ިވސާ ދޫކ ރ މ ެގ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަންާވނީ އިމިްގރޭޝަނ ން. ،ެގނެޭވއިރ ަގއި



2020ޖޫން  61                                             ސާލްޖަވަނަ   7 ގެއ ރ   ދަނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

61 

 

 ؛، މިކަން ހަމަ ދަންނަާވލ މަށްމާ. އެހެންީވހޭ އެހެން މ އައްަސސާތަކ ންބެ ަސރ ކާރ ެގ ކަމާކަންތައް ހަމަޖައްސަންާވނީ 

 ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރ ކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮގތ ން ާވހަކަދައްަކަވން ފ ރ ޞަތަށް ެއދިަވަޑއިެގން ތިއްެބިވ ހ ރިހާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލާ ގ ޅޭ

 އަހާ ަގީޑގައި ބިލަށް ޯވޓަްށ ށްއެރ ިވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ޯވޓައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ 

ބަސް ިވދާޅ ވ މަށް ައޅ ަގނޑ  ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފަހ  ކ ރައްާވ!ފ މާއާދެ! އަހާނަން. 

 އަރ ަވން.ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީދާއިރާެގ މެންބަރ  އ ތ ރ  ދޫ ތިނަ

ށް ރ ކާރ ެގ ފަާރތ ން އިމިްގރޭޝަން ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ިއޞްލާޙަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ސަ

 ން ސްގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަ ،ސްކ ރ މަށްފަހ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިމިެގންދާއިރ ހ ބަ

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ  ،ނެޮގތ ަގއި ބަލަިއަގ ކ ެގރަނަގޅ  ޚިޔާލ ތަރަނަގޅ  ހަމަ  ،ފާޅ ކ ރެްއިވ ިގނަ ޚިޔާލ ތައް

 މި ބިލ ެގ  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީންކ ރަން. އަދި ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ ދާނެރިޢާޔަތްކޮށް ޮގެތއް ނިމިެގންޚިޔާލ ތަކަށް 

 ޤައ މެްއެގ ޒީބ ެވފަިއާވ ހ ތަ އަދި ދިެވހިރާއްޖެައކީ ،ލާޙ ކ ެރިވމިކަން އަޅ ަގނޑ މެން އިޞް ،އިޞްލާޙ  ބަލަިއަގނެ

 މި  ،ފަހ  ިވެގން ެގަނއ މަށްފ ރިހަކ ރެ މ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ އިތ ރަށް ެވސް ންދިއ މަށް ބޭނ ންާވ މ ހިށްއަަގއި ކ ރި ޮގތ 

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛މަށް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަ  އިޞްލާޙ  ފާސްެވެގންދާނެ

ދ ކ ރާ ެއއަށް ތާއީ ،ބޫލ ކޮށްަގެވްސ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ  ނޑ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް އެ ފާަހަގކ ރެްއިވ  ނ ކ ާތއަކީ އަޅ ަގ

ބ  ހ ޒީއަކީ ެވސް ތަެވސް އެދޭ ކަމެއް. ެއއީ ިދެވހިރާއްޖެ ިދއ މަކީ ައޅ ަގނޑ ކަްނ ކ ރިއަށްތަށް އެ އިޞްލާޙެއް. ެއޮގ

ތިިބ  ށްެގން ެވސްޓ ކޮންްނ އިދިެވހިރާއްޭޖެގ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ  ،ީވހިނދ  އަންނަ ޤައ މަަކށް ކ ރިއަރަމ ން

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ކ ރަންޖެހޭ ގަ ޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ  މަގެއް ހަމަޖައްސަންނަށް ފަސޭހަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން

އަށް ނޫނީ ކ ރ  މ އްދަތެއްެގ ިވސާ  ކްޯވ ަވދެ ނިކ މެ ާވން ބޭނ ންާވ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ން ރާއްޖެއަށް ކަމެއް. އެ ބޭފ ޅ 

އޭެގ ބަދަލ ަގިއ  . ޖެހެނީ ން މިަވދެ އަދި ނ ކ މެެގންދާއެ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ  ، ބޭފ ޅ ންއެ ،ފަހ  ށްމަިވސާެއއް ހޯދ 

ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭަގއި ިދގ  މ އްދަަތކަށް ިވސާނެ ލިބޭނެ ޮގތެއް  ،ކ ރާ އިްނެވސްޓ މަންޓ ެގ ޮބޑ ކ ޑަމިނަށް ބެލ މަށްފަހ 

ެވސް ކ ރަންެޖހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމ ން، މި ހެންކޮންމެ ލ ކ ރާ ޮގތ ގައިބޫަގ ެވސް ހަމަ މަގ ފަހިެވެގންިދއ މަކީ އަޅ ަގނޑ 

ލާގައި މި ިއޞްލާޙަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަ ،ހ ށަހެޅ ނ  އިޞްލާޙ ތަކާއި އަިދ މެންބަރ ން ފާޅ ކ ރެއްިވ ިޚާޔލ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
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ސް ައަވހަކަށް ފާސްެވެގންދިއ މަީކ ެވހާމަޖިލީހ ން މި އިޞްލާޙ  ީވމި ތްތަެކއް ނިމިެގްނ އައ މަށްފަހ  ރަނަގޅ  ޮގ

 ކޮށްލަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމ ަގިއ ފާހަަގ ކަެމއް އަޅ ަގނޑ  އެދޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަގީޑގައި މި ބިލ  ގެ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވހެން ޯވޓ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މެންދ ރަށް

މެންދ ރަށް ހ އްޓާލ މ ެގ ކ ރީގައި އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް އަހާނަން. އަޅ ަގނޑ   އިަގތ މާ ގ ޅޭބަލަ

 ބެލެމ ންދާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ ،ހެނދ ނ ެގ ަވގ ެތއްަގއި ާވީނ ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ ކޮމިޓީައށް ލިބިފައިާވ ސިޓީތަކާއި 

ދ މަތްތަކާ ސަލާމަތީ ޚި ،ކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  ާވނެސާއްހިޔަ ބޭފ ޅ ންނާ ތިަވަރކަށް މަޢ ލޫމާތ   ޮގތ ން ކޮންމެެވސް

. އެ މެންދ ރ ފަހ  ބައްދަލ ވ މަށް ައޅ ަގނޑ  މި ިވސްނަނީ .އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ ތަްއޔާރ ެވކ ރ މަށް ބައްދަލ   ބެހޭ ކޮމިޓީއާ

 ،އިނޭގތޯ . ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންތްމައްސަލަ އެބައޮ 38ަވނަ އަހަރ އްސ ރެ ފެށި  2015ަވގ ތ   ކޮމިޓީގައި މި

ގައި ކޮމިީޓެގ މ ޤައްރިރ  ެކނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   2015ރީ ަވފެބްރ  26 ،އޮތީ ފ ރަތަމަ މައްސަލައަކަށް މި

ދ ަވހ   ަރއީސް މ ަޙއްމަދ  ނަޝީދާ ގ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް. ެއއީ އޭނާ އެ ،އޮތީ ޢަލީ މަޢ ރޫފް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއ މި

 ން ަގާވއިދ ެގ މައްސަަލއެއްނެޝަނަލް ސެިކއ ރިޓީ  ފެންސް ެއންޑްޔަރ ކ ރި ަމއްސަލަ. މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިހައް

ޮގޅީ އ ތ ރ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މާރިޔާ  މައްޗަންޮގތ ން  ރ ްއތައް ކަނޑާލ މާ ގ ޅޭހ ށަހަޅ އްާވފަިއޭވ. ފެންފޯއް

ެވސް ަވނީ ނ ނިމި. މެންބަރ ެގ ސައިކަލ ެގ މައްސަަލއެްއ  . އެ މައްސަލަ އްމަދ ދީދީ ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ މައްސަލައެޙްއަ

  . ލޫފްޚްަގލޮޅ  ދެކ ނ  ާދއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަ ހ ށަހެޅިފައިޭވ. ެއއީ އޭރ ެގޮގތ ން އެ ަމއްސަލަ  އަންދާލ މާ ގ ޅޭ

 8ެވްސ ީއ އެ ؛ލާދިން މައްސަލަމަަގއި. މެންބަރ  އިލްހާމަށް ހަ 2015މާރިްޗ  8ޮއތީ އި މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފަ

 ،ސައިކަެލއް ރޯކޮށްލ މާއި  ޭވ،ްޗަގިއ އެބަ ރިމާ 8ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ؛ަގއި ޗ ރިމާ

ޗްަގއި ަގލޮޅ  ރިމާ 8ހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ ބާރ ތައް ހަނިކޮށްފައިާވ މައްސަލަ ަވނައަށް  6 . ހަމަލާދިނ މާ ކަށްމެންބަރަ

 15 ޮގތ ން ގ ޅޭ އި ހިނިގ ހާދިސާއާަގރިޔާސީ ލޯންޗ  .ހ ށަހަޅ އްާވފަ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ެގދެކ ނ  ދާއިރާ

އޭރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ކޮމިީޓެގ މ ޤައްރިރ  ަގއި 2015އޮކްޓޯބަރ  

އޮތީ އަދި ްސ، އެ މައްސަލަ   ނަާގފައިޭވ. އެހެންނަމަެވސްެވ ދެން ސަބް ކޮމިޓީއެއް .މަޢ ރޫފް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

އަށް އެނބ ރ ނ އިރ   2016ނިންމާލ މަށް.  ބާަވތ ެގ މައްސަލަތައް އެދޭނެ މިރައްޔިތ ން ނ ނިމި. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން 

ނެގ މ ެގ  ންޔާބޫރ ކޮށްެގން ބަ މަޖ  ހާ ފ ލ ހ ންެގ މަްއސަލަ. ފ ލ ހ ންނަންޓެްގ ނ ޖަ .ލް ރަޝީދ ެގ މަރ ެގ ރިޯޕޓ ނަދާ

އިރ . ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ  އި އަށް އަ 2019ގ ޅޭ މަްއސަލަ   ދަޢ ވާއާޔާމީންެގهللا  އަބްދ  ރައީސް .މައްސަލަ

 21އެއީ އިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް، ނައިފަރ  ދާއޭރ ެގ.  ؛ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ،ރިފްޢާ
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ތ ޅާދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  އި ޖޫންގަ  24 ،ލ ނ  މައްސަލަން ގެއްއަޙްމަދ  ރިްޟާވ .ފަރީަގއި ހ ށަހަޅ ްއާވަވފެބްރ 

 ،ތިޖާޖ ެގ މައްސަލަހ ގ ިޅެގން ފ ލ ހ ންެގ އި މައްސަލައާ . މ. އ ޖާލާޭގހ ށަހަޅ އްާވފަޙ ސައިން ސާން ޙިމެންބަރ  

ަކއ ންޓަރ ޓެރަރިޒަްމ  ެގ.2019 އިަގޖ ލައި  10 އިހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްާވފަ 

ގައި. މަރ  ކޮމިޝަންެގ  2019ޖ ލައި  16 ،ެއއީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ؛އެކ  ބޭްއވ ނ  ބައްދަލ ވ މެއްބިއ ރޯެގ ބޭފ ޅ ންނާ

މާ ކ ހ ން ހ ޕޮލިއެބައޮތް.  އި ތަޅ މ ން ހ ށަހެޅިފަ ގައި ަމޖިލީހ ެގ 2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 5 ،އެއީ ރިާޟާވން ،ރިޕޯޓ 

ށް ަޖާވބ  ފ ލ ހަށް ފޮނ ިވ ސިީޓއަ .ބަރ ގައިންސެޕްޓެ 10އއ. މަިތެވިރ  ،ޝަރީފް ޢަމަލ ނ ކޮށްެގްނ ާއދަމް ތަށްއެްއޮގ

 ،މައްސަލަ. ިގރިފ ށީ ނޫންތަނަކަށް އަސްކަރީ ތަމްރީނ  ބަދަލ ކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވނ ލިބިެގން މީހަކ  

އ ެފއްދ މ ެގ ޚިޔާލ   އްއްާވފަިއާވ މައްސަލަެއއް. ޑިފެންިސްވ މެޭކނިޒަމެބަރ  ހ ށަހަޅ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެން

 21 ،ަވނަ އަހަރ ެގ ރިޕޯޓ   2019ަގއި ހ ށަހަޅާފަިއ އޮތް މައްސަލަެއއް.  2019 ބަރ ންޮނެވ 25އެއީ  ހ ށަހެޅ ން،

 އިރީގަ ަވފެބްރ   10ން މައްސަލަ ށް ހަމަލާދިނައަރީގައި ހ ށަހެޅިފައި އޮްތ މައްސަލައެއް. ހ ޅ މާލޭަގއި ފަތ ރ ެވރިންޖެނ 

ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ . ކ. މާފ ށީގައި ފަތ ރ ެވރިއަކ   ؛ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

ިއާވ ލާފައިޮގތ ން ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއލްޔާސް ލަބީބް ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ މަްއސަލަ. މަރަ ހައްޔަރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ

ޝީމް ޢަލީެގ ފްރާއަ .ރއްލިފަިއާވ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤ ކ ާރ ކޮމިޝަނ ން ފޮނ އްަވާވަފއިާވ ޑމީހ ންނާއި ެގ

މެދ  އަޅ އްާވަފިއާވ ފިަޔަވޅ ތަަކކީ ކޮަބއިކަްނ  ކޮމިީޓން ނިންމާފައިާވ ރިކޮމެންޭޑޝަންތަކާއި މަރ ެގ މައްސަަލއިގަ 

 ޙަސަން ލަޠީފް  ޅަނގ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ސް ހެންޭވރ  ހ ައނެއްކާވެ  ،ސާފ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ 

ފ ލ ހެއް. ެއއީ އަމިްއލަ މީހަކ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ  ؛ރ މަތް ކަނޑާލި މަްއސަލަޙ  ެގދޮރ ެގހ ށަހަޅ އްާވފަ. ފ ލ ހ ން ޯގތި

ންބަރަކ  ހ ށަހަޅާފައިާވ ްއލަ މެށް އަމިމަމައްސަލަެއއް. ފ ލ ހެްއެގ އިހ މާލ ން އިހ މާލ  އޮތް މަްއަސލައެއްތޯ ބަަލއިދިނ 

 ،ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޕޮޒިޓިްވ. ފަތ ރ ެވރިޔާެގ މައްސަލަ  ؛އަށް ފައްިސވި  19-ން ކޮިވޑ  ޅ. ކ ރެންދޫ މައްސަލަެއއް.

ެގ ަވނީ. މ ޙައްމަދ  އަނީސްެގ މަރ އި ފް އެ ަމއްސަލަ ހ ށަހަޅ ްއާވފަސަން ލަޠީޙަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ާދއިރާެގ ެމންބަރ  

އިން ދޮގ   13ޤީޤ ކ ރ ން ލަސްާވ މައްސަލަ. ފ ލ ސް އޮފިަސރެއްެގ ެގެވށި އަނިާޔެގ މަްއސަލަ. ޗެނަލް މައްސަލަ ތަޙް

މަޢ ލޫމާތ  ފަތ ރާ މައްސަލަ. މަހިބަދޫގައި ލޯންޗ ަތއް ޮގްއާވލި މައްސަލަ. ރ. މީދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަންަގއި ފ ލ ހަކ  

ގ ޅޭ  ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނާ .ގ ޅޭ މަްއސަލަ ެގ އ ސޫލާމިޓްރލ ހ ން ދޫކ ރާ ޕަފ  ގައިއަނިޔާކ ރި މަްއސަލަ. ލޮކްަޑއ ން

ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ިއ،ަގމޭ  24މައްސަލަ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސއާއި މަރ ެގ ަމއްސަލަތަކާ ގ ޅޭ އަނެއްާކެވސް 

ކާ ގ ޅޭ މައްސަލަ. ޓީމ ެގ މައްސަލަތަ ޓީ. ފ ލ ހ ންެގ ތަޙްޤީޤ ެގމެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ސި

ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީަގއި އެބަޭވ. ެއ  ފަށަިއެގން ސ ރެއިން 2015 މައްސަލައެއް 38 ،މިދެންނެިވހެން

ބައްަލަވމ ން  ަވގ ތ  އެ ކޮމީޓިން ަގއި. އަދި މިެވސް ޮގސް ހ އްޭޓނީ އެ ކޮމިޓީ ފ ލ ހ ންެގ ބިލ  ކޮމިޓީން އެންމެ ބޮޑަށް
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ޮގތެއްަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ  ޞަމަރ ތަކ ެގ މައްސަލަާއއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ. ާޚއްއެއީ  ،ންދަަވނީެގ

 ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ން  ،ެވސް ކޮމިޓީ ،ެވސް ކަމަށް މި މަޖިލިސް ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލަ މިހާރ  އެބަ ކޮޅެއްަގއި ޖެހެންޖެހޭ

ފަހަރަކ   ކަމަށް އެބަ އެއް ާވ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ބައެއް އި އިގަ ރެއިން އެ މައްސަލަދެކޭ. މި މަޖިލީހ ެގ ތެެވސް އެބަ

ކަމަށް.   ކ ރެޭވ މީހ ން ާވތ ހ މަތ އެބަ ފ ލ ސް އޮފީހ ެގ ތެރޭގައި އޮތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަ

ެވސް ދައ ލަތ ެގ  އަދި އެކިެއކި އެހެން .ކަމަށް އެކަކ  ާވ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ އިމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްަގ ؛ސަލާމަތީ

ޭވ. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅޭ ކޮމިީޓެގ މަސަްއކަތް މިދެންނެިވހެން މިހާރ   ކަަމށް އެބަ އިސް މަޤާމ ތަކ ަގއި ާވ

އެ ބޭފ ޅ ންނާ މަްޝަވާރކ ރ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އަމާޒަކީ. އަޅ ަގނޑ  ތި އިްއޒަތްތެރި  ،ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބ  ދެެނަގނެ

އަޅ ަގނޑ މެން މައްސަލަތައް. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔާ. މިހާރ  އެ ކޮމިޓީގައި ހ ރި  ،ލީއިރ ންނަށް މި ދަންނަަވންބަމެ

 މި މެދ ކަނޑާލީ މެންދ ރަށް. 

 

 {އަށް 13:03 އިން  12:33 :ކޮޅ ަވގ ތ  ސްހ }

 (ރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ީށ ދާއި ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަ 8
 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ށް. އެީއ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަާޅ އަ 8މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅ ަގނޑ މެން ،الم عليكمالس  `. 

 . 1:30؛ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ  ެވސް ހަމަ އެހެންޏާ ،ކަންކަން. މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތަކީ

 ލި މޯލްިޑްވސް ޭސފް ޓ އަރިޒަމް ަގިއޑްލައިން އިއެކ ަލަވ ންރިޒަމ އަ އޮފް ޓ  މިިނސްޓްރީ ،ަވނީ ަގއި މި 8.1

 ެގ ފ ރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންާވ ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީއާ(އެމް.އެސް.ީޓ.ޖީ)

 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ންތިޞާދީ ކޮމިޓީގ ޅިެގން އެ ަގއިޑްަލއިން އިޤ  ނ ވ މާހިއްސާކ ރ މަށް އެދި ފޮ

 ،ަވނީ ރިޕޯޓ ެގ ަބހ ސްެގ ަވގ ތ . އެހެންީވމާ ލެިވފައި މިއި. މިހާރ  ހ ޅ ަވަވނީ ހ ށަހެޅިފަ ބަހ ސް. މި ރިޕޯޓް މިހާރ 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެދިަވަޑިއަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .  ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މި ަވގ ތ  އެަބއޮތް ފ ރ ަޞތަ

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ރިޕޯޓާ މި ،އިްއޔެަގއި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއިވ

ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ާވހަކަދައްކަން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަފއިާވ ކަމަށް. އެދިަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށް. 

މި   ؛ގ ޅ ން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޓ އަރިސްޓ ްނ އައ ން ފެށ މާ ،އޮތީ ބިނާެވފައި މި ރިޕޯޓ   މި ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެނ
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މަލ ކ ރާނެ ޮގތްތަެކއް އެަބ ނިންމާންޖެހޭ.  ޢަ އަޅ ަގނޑ މެން ޓ އަރިސްޓ ން ާރއްޖެއަށް ެގްނނައިރ ަގއި ދެން .މައްސަލައަށް

އާދެ!  ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ()ހަަގކ ރާ ނ ކ ތާތައް. ފާ ެއ ރިޕޯޓ  ،ކ ރަނީ މި ފާހަަގ ޮގތ ން މި ރިޕޯޓ  ގ ޅޭ އެ ކަންކަމާ

 ނިންމ މަކީރިޕޯޓް ައަވހަށް ިމއަދ   ،އެހެންނަމަެވސް ؛އި އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ ެގ ަބހ ސްެގ ަވގ ތ  ާބްއަވ

  ބޭނ ންތެރިކަމެއް.

އި ަގަދަވާޔއެކ  މަހ ެގ ތެރޭަގ މޭ -8.2އަރ ަވީނ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް މި ފ ރ ޞަތ  ައޅ ަގނޑ  ،އެހެންނަމަެވސް  -{8.2}

ން މަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީންއެްނަވޔަރަ ،ކ ރި ިވއްސާރަިއަގިއ ރަށްތަކަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ންތައް ރާއްޖެއަށް

ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،މ ޤައްރިރ ކޮމިޓީެގ  ،ްއވ މަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ އްވައިދެ

 މަދ  ސަލީމް. މެންބަރ  އަޙް

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:

އަޅ ަގނޑ  މި  ،ކ ރެއްިވ ފަދައިންލާންޢ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ދެންމެ ތި އި

 އިަގއި ރަށްތަކަށް ލިބ ނ ކ ރި ވިއްާސރަ ހ ެގ ތެރޭގައި ަގދަ ަވާޔެއކ  ރާއްޖެއަށްމަ ލަނީ ހ ސްިވ މޭއިދަންނަަވ

އަހަރ ެގ  ން ދިރާސާކޮށް ތައްޔާރ ކ ިރ ރިޕޯޓް. އާދެ! މިމަންްޓ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ޮކމިޓީންެގއްލ ންތަްއ އެްނަވޔަރަ

ެވހ މ ެގ ސަބަބ ން  ަގދަަވޔާެއކ  ބޯކޮށް ާވރޭ ،މަހ ެގ ތެރޭގައި މ ޅި ރާއްޖެއަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޫސ ން ޯގސްެވ މޭ

ން އިސްނަަގިއެގން ބަލާ މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި މި ކޮިމޓީ ،ެގ ރަށްތަކަށް ތަފާތ  އެކި ެގއްލ ންތައް ލިބިރާއްޖޭ

ބައްދަލ ވ މ ން މި މައްސަލަ ބެލ މަށް  ަވނަ  21. ކޮމިޓީެގ ގައި 2020 މޭ 17މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާކ ރެވ ނީ 

ކ ިރ  ހ ެގ ތެރޭަގއި ަގދަަވޔާެއކ  ރާއްޖެއަށްމަ ތް. ހ ސްިވ މޭން މަސައްކަތް ކ ރިއަްށެގންދިޔަ ޮގކޮމިޓީ ނިންމި.

 ދ ަވހ  ބޭއްވ ނ . ީވ އާދިއްތަ 2020މެއި  17މި ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލ ވ މެއް  ގ ޅިެގން ިވއްސާަރިއގައި ލިބ ނ  ެގއްލ ްނތަކާ

ކޮންމެ އަހަރަކ   ،މަޝްަވރާކޮށް މެދ  ފ ޅާ ދާއިރާއެްއގައި  ަވނީ މި މައްސަލައާ  މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން

ެއކަން ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް  ،ކ ރާ ިވއްާސރައިަގއި ރާއްެޖއަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަެކއް ލިބޭކަމާއި  މި ދ ަވސްަވރ 

 ،ތަްއޔާރ ވެ  އިނ ދިނ މަށް އެ ކަމަށް ދ ރާލަނ ަވތަ ެގއްލ ން ލިބ ނަ ކ ރ މަށްލިބޭ ެގއްލ ްނތައް ކ ޑަ ،ތަކ ރާރ ާވއިރ 

. އަދި މި ންާވ ފިަޔަވޅ ތަެކއް އެޅިފައި ނ ހ ންނަކަން ފާހަަގކޮށް، ެއކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ްނ ފާޅ ކ ރައްާވފައެކަީށެގ

އެ ރަށްތަކަށް ލިބ ނ   ،އިަކމާއިިވއްސާަރިއގައި ާރއްޖޭެގ ަރށްތަކ ެގ ތެެރއިން ެގއްލ ްނ ލިބ ނ  ރަށްތަކަކީ ކޮބަ 

، އިޅ  ކައ ންސިލ ތަކަށާއި ސިޓީ ކައ ްނސިލ ތަކަށް ސިޓީ ފޮނ ވަ އަތޮ ެގއްލ ންތަްއ އޮޅ ންފިލ ވ މަށް ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ

ަވނަ ދ ަވހ  ރަްއޔިތ ންެގ  2020 މޭ 18 މ ނިންމި. މި ނިންމ މ ެގ މައްަޗށް ބިނާކޮށްންމަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ކޮމިޓީ

ލ ތައް ހިމެނޭ ޮގތ ްނ ހ ރިހާ ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކަާށއި އަތޮޅ  ަކއ ންސި ަވނީ ންެގ އިދާރާ މެދ ެވރިކޮށް ކޮމިޓީމަޖިލީހ 
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ކޮށް ބެލިއިރ ަގިއ . އަދި އެ ސިީޓެގ ޖަާވބ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ މ ން ދިރާސާފަރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނ ާވފަ 21ލަ ޖ މ 

ޖަާވބ  ނ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ާވތީ، އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމީ ފަރާތެްއ ކަމަށް  12 ލިބ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރަތަމަ ޖަާވބ 

ެގންދިއ މަށް. މި ކ ިރ މަސައްކަތ ން ޅ. އަތޮޅ  ޖަާވބ  ހޯދ މ ެގ މަސަްއކަތް އިތ ރަށް ކ ރިއަށް އިގ ޅަ ފޯނ ން

ލަިއގައި ފޮނ ިވ ސިޓީެގ ކައ ންސިލ ތަކ ން މި މައްސަ އެހެން ހ ރިހާ އިހދ. އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ  ފިޔަވަ  ކައ ންސިލާއި

ފަހ  މި   ލިބ މާއެކ  މަޢ ލޫމާތ ތައް ދިރާސާކ ރ މަށް. ކައ ންސިލ ތަކ ން މަޢ ލޫމާތ ތައް ޖަާވބ  ކޮމިޓީއަށް ލިބ ނ 

ިވއްސާަރިއގައި ލިބ ނ  ެގއްލ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރިން. ކޮމިޓީއަށް ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ ތަކ ން މި ކ ރި  

ްނ ެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ން ިގނަ އަދަދެއްެގ ރަށްަތކަށް އެިކަވރ ެގ ެގއްލ ންތައް ލިބ ނ ކަ ިވއްސާަރިއަގިއ ރާއްޖޭ 

 ގ ޅޭ  މަލ ކ ރަމ ންދާ ފިޔަަވޅ ަތކާޢަގ ިޅެގން  ެގއްލ ންތަކާ ، އެ ޮގތ ންާނއި ގ ޅޭ  މި ގެއްލ ންތަކާ ،ސާފ ެވފަިއވާއިރ  

ކ  އަޅ ަގނޑ މެން ަބއްދަލ ވ މެއް ޭބއްިވން. އަދި ިމ ބެހޭ އިދާރާަތކާއެ ޮގތ ން އިތ ރަށް ކަންކަން ާސފ ކ ރ މަށް ކަމާ

ލަނީ. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އިއަޅ ަގނޑ  މި ދަންަނަވ ހަަގކ ެރވ ނ  ކަންަތްއތައްގ ިޅެގން ކޮމިީޓއަށް ފާ ިވއްސާަރއާ

އެންމެ އ ތ ރ ން ރާއްޖޭެގ  ،ލަކޮށް ރާްއޖޭެގ ހ ރިހާ އަތޮަޅކަށް އެިކަވރ ެގ ެގއްލ ން ލިބިަފއިާވ ކަމާއި ިވއްސާަރިއަގިއ ޖ މ 

ކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ . މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ ރަށަކަށް ގެއްލ ން ލިބިފައިާވ 75ލަ ހަމައަށް މީހ ން އ ޅޭ ޖ މ  ދެކ ނާ

ފަޅ ަގއި އަޅާަފއިާވ  ،ލ މާއިއި ަވއިަގަދވ މ ެގ ސަަބބ ން ޭގެގެގ ފ ރާޅ  އެއްލަ  ،ލިބިފައިާވ ެގއްލ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

 ،ކަށްަވނަ ކަމަ  3ަގސް ެވްއޓ ން ހިމެނޭ. އް ިގނަ އަދަދެްއެގ ފަތްކޭާލިއ ބޮޑެތި ރ  ،ންވ މާއި ފަހަރަށް ެގއްލ އޮޑިދޯނި

 135 ،ެކޔޮ ަގހާއި 4400މ ިޅ ރާއްޖެއިން ާގްތަގނޑަކަށް  ،ބައެއް ދަނޑ ބިންަތއް އެްއކޮްށ ހަލާކ ވ މ ެގ އިތ ރ ން

 ން ކަހެނިހެން ބާަވތްތަކ ެގ ަގސް ެވއްޓިފަިއާވިގަނ އަދަދެއްެގ އެ ،ަވރަކަށް ރ ކ ެގ އިތ ރ ން  70ބަނބ ކެޔޮ ަގްސ، އަދި 

ިގނަ ރަށްތަކަށް އ ދައެރ މާއި ބޯކޮށް ާވރޭެވހ މ ެގ ސަބަބ ްނ  ،މިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީަވނަ ކަމަކަްށ ކޮ 4ފާހަަގކ ރެޭވ. 

ބަެއއް  ،ެގްނގ ޅޭ ތަެކއްޗަށް ބޮޑެތި ެގްއލ ންތަކެއް ލިބ މާއި އިފަރ ނީޗަރާއި ހިފަ ،ޭގެގއަށް ފެންަވދެ  ،ފެންބޮޑ ެވ

މ ެގ މައްސަލަ ކ ރިއަްށވ ރެ ބޮޑަށް މި ވިއްސާރަިއަގިއ ެވިލަގނޑ  ިގަރއިެގްނ ދިއ  ،އަތޮޅ ތަކ ެގ ރަށްތަކަށް އ ދަެއރ މާއި

އަތޮަޅކީ ރާއްެޖއަްށކ ރާ ިވއްސާރަތަކ ގައި ފެންޮބޑ ެވެގން މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭ  ހ ަވދޫ ،ަވނަ ކަމަަކށް 5 ކ ރިމަތިިވކަން.

ތަްއ މ ކޮށްފައިާވ ފްލެޓ ، ކޯސްޭވަގިއ ގާއިއަތޮޅ  ކޮލަމާފ ށި  ޮގެތއްަގއި ހ ަވދޫޞަޚާއް ، ކަމާއި ރަށްތައް ިގނަ އަތޮެޅއް

 އެ  ،ތައް ވެއްޓ މ ެގ ބިރ  އޮްތކަމާއިފްލެޓ  ،ނަމަ ދޫެވއްޖެ ޑ ޮގސް ެއ ފަސްަގނކައިރިން ބިންަގނޑ  ިގރަިއެގން

ހިތާމަެވރި ހާދިސާއެއް ކ ރިމަިތވ ން ާގްތކަން  ،ނަމަ ނޭޅިްއޖެތަނ ގައި ރަްއކާތެރިކަމ ެގ ދާިއމީ ފިޔަަވޅެއް ައަވހަށް 

މ ކޮްށ އްއާ ،ނަމަ އަތޮޅ  ތިނަދޫއަކީ ބޯކޮށް ާވރޭެވހިއްޖެ ހ ަވދޫ ،ަވނަ ކަަމކަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ  6ފާހަަގކ ރެވ ނ . 

ސަލަަތްއ ތިނަދޫެގ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމަށް ެވސް ެއކި މައް މި ޮގތަށް ފެންބޮޑ ވ މ ން ،ކަާމއި ފެންބޮޑ ާވ ރަށެއް

ާގއިމ ކޮށްފަިއާވ ެޕީވލިއަންެގ ދަށ ން ެވލިަގނޑ  މާލޭ ރަސްފަްނނ ގައި  ،ަވަނ ކަމަކަށް 7ކ ރިމަތިަވމ ންދާކަން. 
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ތަނ ގައި ހަދާފައިާވ ިގނަ ތަންތަނަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެްއ  ޮގސް އެރަސްފަންނ  ަވރަށް ބޮޑަށް ިގރައިެގން  ،ދަމައިަގނެ

ްށެގން މި ސ ނާީމ ބިނާެގ ޮގތ ގައި ބޭރ ތޮށީަގއި ޝީޓްޕައިލްކޮ ،ށް ފާހަަގކ ރެވ ނީަވނަ ކަމަކަ 8ލިބިފައިާވކަން. 

ތަނެއް ނޫން  އްދަކީ މީހ ން ޮގސް އ ޅ ން ރައްކާތެރިހައެ ސަރަ ،އްދ  ހަލާކ ވ މ ެގ ސަބަބ ންހަިވއްސާަރިއގައި އެ ސަރަ

މި ވިއްސާރަިއަގއި މާލޭެގ ބަެއްއ  ،ނީކަމަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އަދި ފަހ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ 

ަވރ ެގ ެގއްލ ން ލިބ ނ ކަން. ެގއްލ ން ލިބ ނ  ކަމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ެގައކަށް އެކި  30 ،އްދ ތަކ ަގއި ފެންބޮޑ ެވހަސަރަ

ފަހަރ ެގ ެގއްލ ންަތކަކީ ެވސް ަގދަަވޔާއި ިވްއސާރަިއެގ ސަބ ބ ން ލިބ ނ  ެގއްލ ންތަކެއް  މައިަގނޑ  ސަބަބ ަތއް. މި

ަވއިަގަދވ މ ަގއި އަިދ ބޮޑ  ަތފާތެއް  މާ ކާ ހާދިސާަގިއ ކ ރީ އަހަރ ތަ މޫސ ން ޯގްސވ މ ެގ ސަބަބ ން މި ،މަެވސްނަ

ފަހަރ ެގ  މި -2ރިވްސއިން ފާހަަގޮކށްފައިޭވ. ިވއްސާަރިއގައި ެވސް ނެތްަކން މޯލްޑިްވސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަ

ހ ރި ސަބަބ ތައް  ސް ެއ ރަށްރަށަށް އެކަންކަން މެދ ެވރިެވަފއިދިޔައީ ކ ރިން ެވހާދިސާގައި ެވސް ެގއްލ ން ލިބިެގން

މަސައްކަްތ  ،ގ ިޅެގން ކ ރެވ ނ  މަޝްަވރާތަކ ން ފާހަަގކ ރެވ ނ . މި ޮގތ ން ތ ަގިއ ދެމިއޮތ މ ން ކަމަްށ މިކަމާއެޮގ

ިވފައިާވ ތޮށިތައް މިހާރ  ޮގނޑ ދޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ލެ ،ނ ވ ާމއިނިމިފައި ޝްރޫއ ތައްހ ރި ޑްރެއިނޭޖް މަ  ފެށިފައި

 ހިއްކާ ބިމަށް ،ރތައް މަރާމާތ ނ ކ ރެވ މާއި ކ ެވފަިއާވ މިަފދަ ސްޓްރަކްޗަހަލާ ،އެކަީށެގންާވ އ ސްމިނެްއގައި ނެތ މާއި

ރތަްއ ޮގތ ން ފެްނހިންދ މަށް މަގ ފަހިާވ ޮގތަށް ރަށްރަށ ގައި ހ ންނަ ީފޗަ ގ ދ ރަތީ  ،ވ ރެ އަސްލ  ބިންަގނޑ  ތިިރވ މާއި

ނެތްކަްނ  ސީލަތްތައް ރަށްރަށ ގައިއިޖާބަދެޭވނެ ަވފެންބޮޑ ާވ ހާލަތްތަކ ގައި ަވގ ތ ން ެއކަމަށް  ،މާއިހަލާކ ވ 

ގ ިޅެގން ެގއްލ ންތައް ކ ޑަކ ރ ަމށް ކ ރެިވފަިއާވ އަދި ކ ެރެވމ ންދާ މަސައްކަތްތައް ެވްސ  ފާހަަގކ ރެޭވ. ިވއްސާރައާ

  ކަމަކަްށ ިވއްސާަރިއގައި މާެލއިން ެގއްލ ްނިވ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ން ފާހަަގކ ރިން. ފ ރަތަމައަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ

ންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައ ްނސިލ ން އެކަށީެގްނާވ ައަވހަށް ރ މެނޭޖްމަންޓް އޮޯތރިޓީނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ ކޮށްދިނ މ ގައިފޯރ 

 ަވގ ތީ ެއހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ތެޭރގައި ެފންބޮޑ ިވ ރަށްރަށަށްމި ފަހަރ  ހަރަކާތްތެރިިވކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. އަތޮޅ 

ރިވސް އަދި މޯލްިޑްވސް މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަ ،ރަށ  ަކއ ންސިލ ަތކާއި ،އާއި ރ މެނޭޖްމަންޓް އޮޯތރިޓީޑިޒާސްޓަ

ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި  ،ފޯސް ގ ޅިެގން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްިދނ މަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއޭވ. މިޮގތ ން ނެޝަނަލް ޑިފެންސް

ލ މ ެގ ަސބަބ ން ލިބ ނ  ެގއްލ ންތައް ފ ރާޅ  އެއްލާ ޭގޭގެގ ،ޕ  ަބހައްޓަިއެގން ހިއްކ ާމއިމްިވ ފެްނަގނޑ  ޕަބޮޑ 

މަގ ހެދ މ ެގ  -3ސާފ ކ ރ ން ފާަހަގކ ެރޭވ. އި ެވއްޓިަފއިާވ ަގސްަތކާިއ ރ ްއތައް ނަގަ  ،އްލ ކޮށްދިނ މ ެގ އިތ ރ ންޙަ

ބަެއއް  ،ާވ ކަމާއި ކ ރެިވފައި ހަރ ކ ރ މަށް ޑިޒައިން ިސސްަޓމ  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ރަށްރަށ ގައި ޑްެރއިނިންގ 

ހިނދޭ ޮގތަށް   ޕ  މެދ ެވރިކޮށް ފެންމްއަދި އަނެއްބައި ރަށްރަށ ަގއި ޕަ ،ފެންހިނދޭ ޮގތަށްޮގތ ން  ށ ގައި ގ ދ ރަތީރަށްރަ

ަވނަ ކަމަކަށް ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރ މަކީ  4ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރެެވމ ންދާކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ . ޑިަޒއިން

އަދި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަީކ  ،ކަމާއި  ާގނެ ކަމެއް ، އެއީ ަވރަށް ޚަަރދ  ހިނިވޔަސް  ކ ރަން ރަނަގޅ  ކަމެްއ ކަމ ަގއި
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ސިފަތަކަކަށް  މިފަދަ މ  ންގ ދ ރަތީ މ ހި ،ެގނެޭވއިރ ހ ރި ރަށްރަށ ެގ ވެއްޓަށް ބަދަލ  ގ ދ ރަތީ ޮގތ ން ފެންހިނދޭ ޮގތަށް

ކީ ގ ދ ރަތީ އަލަށް ހިއްކާ ރަށްރަށަ ،ކަށްަވނަ ކަމަ 5ނ . ނާންނާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ރޭވ ންކަން ފާހަަގކ ެރވ  ބަދަލ 

ކަމ ން، އެފަދަ ރަށްރަށ ަގއި ފެންބޮޑ ވ ން ހ އްޓ ވ މަށް  އްެދއްހަސަރަ ހިްއކޭ ޮގތ ން އ ފެދިފަިއާވ ރަށަށްވ ެރ އ ސްކޮށް

ރ ން ނ ލާ ަވކިން ހިއްކ މ ެގ ިވސްނ ެމއް ސަރ ކާއިގ ޅ ަވ ޮގތ ން ހެދިފައިާވ ރަށާއި އަލަށް ހިއްކާ ރަށާ ގ ދ ރަތީ

ަވނަ  6 ޮގތެއްކަން ެވސް ޮކމިޓީއަށް ފާހަަގިވ. އެއީ ަރއްޔިތ ން ބަލަިއަގތ ން ދ ރ  ،އިރ  ެގންގ ޭޅކަން ފާހަަގކ ެރވ ނ 

ޑްރެއިނޭޖް ރ ފަހަރ  އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑ ިވ ައއްޑޫ ސިީޓެގ ފޭދޫަގިއ ސްޓޯމް ޯވޓަ މި ،ކަމަކަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ

 ޕ ަތއްމްހ ރި މަސައްކަތަކީ ޕަ މިހާރ  ނ ނިމި ،ކަމާއި ތް ކ ރިއަށްދާސިސްޓަމެއް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަ

 ،ަވނަ ކަަމކަށް 7ޕެނަލްތަކެއް ެގެނސް ހަރ ކ ރ ންކަން ފާހަަގކ ރެިވފަިއޭވ.  ހިންގ މަށްޓަކައި ބޭރ ން ެގްނނަންޖެހޭ

މީ ެގއަކަށް ދާއި 20ިވފައިާވ ލިބޭ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެ މާލޭގައި ފެންބޮޑ ާވ ކޮންމެ ހާދިސާއެްއގައި ފެންަވދެ ެގްއލ ން

ަވނަ  8ދާކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިޭވ. ދ  މަޝްަވރާކ ެރެވމ ންމެ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނ މަށް ކ ެރެވންހ ރި ކަންކަމާ

 ،ކަމާއި ަވގ ތީ ޮގތ ން ރަްސފަންނ  ބޭނ ންކ ރެޭވ ަވރަށް މަރާމާތ ކ ރ މަށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނާގ ،ކަމަކަށް

ޮގނޑ ދޮށ ެގ ެވިލަގނޑ  ޭބއްެވީނ  ،ކަާމއި މ  ޮގެތއްަގިއ ެވސް ހިނާގއްރަދެއް އާ ތަން ދެމެހެއްޓ މަށް ބޮޑ  ޚައަދި އެ

މާލޭަގއި ފެން  ،ަވނަ ނ ކ ތާއަކީ 9 އާޓިފިޝަލް ބީޗ ން ެވލިެގެނސް ެވލިއަަޅިއެގންކަން ކޮމިީޓއަށް ފާހަަގކ ރެިވަފއިޭވ.

ޕ  ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މްއި ޕައްދ ގަ ހައި.ޖީ.އެމް.ެއޗ  ސަރަނ ދިނ މަށްޓަަކއި ެވްސޓ ޕާކ  އަދި އަބޮޑ ިވޔަ

ކަމ ެގ ގ ޅިެގން މާލޭ ސިޓީ ކައ ްނސިލ ން ކ ރިއަށްެގންދާ ރ މެނޭޖްމަންޓ  އޮތޯރިޓީއާމަސައްކަތް ނެޝަނަލް ޑިޒާްސޓަ

 ތެރެއަށްފައިބާ ފެން މާލެ ސިނަމާލެ ބ ރިޖ ން ،އަދި ފަހ  ކަމަކަށް ފާހަަގކ ެރވ ނީ މަޢ ލޫމާތ  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައޭިވ.

މަށްޓަކައި ބ ރިޖ ެގ ދަށ ގައި ފެން ރައްކާކ ެރޭވނެ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާކަން. ދ އަޔަނ ދީ ހިން

ގ ދ ރަތީ ކާރިސާަތކ ން ސަލާމަތްވ މަށްޓަކަިއ  ،ދަންނާަވލަނީ ދެން، އަޅ ަގނޑ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންކަން.   މި ހޯދިހޯދ ންތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ަބއެއްޮގތ ން ގ ޅޭ ދާކ ރާ ަދއ ރާމ އައްސަސާަތކ ން އަ

އެޅ މ ގައި މިނިސްޓްރީ ގ ިޅެގން ފިޔަަވޅ   ޮގތ ން ދިމާާވ ކާރިސާތަކާ ގ ދ ރަތީ ،ގ ޅިެގން  މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާ -1

މޫސ މީ މިފަދަ  -2ޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . ސް ދައ ރެްއ ނެތްކަން ކޮމިމަންޓަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ އެއްވެ ންއޮފް އެންަވޔަރަ

ދެނެަގތ މަށްޓަކަިއ  އިމޫސ މަްށ އަންނަ މިފަދަ ބަދަލ ތައް ދ ރާލަ ،ޓަކައި ެގއްލ ންތަކ ން ާރއްޖެ ސަލާމަތްކ ރ މަށް

 ،ރ ސްޓޭޝަން ގާއިމ ކޮށްދައްދެްއގައި އޮޓަމެިޓްވ ވެ ހަސަރަ 35ރިވްސއިން ރާއްޖޭެގ މޯލްޑްވސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަ

އެ މަޢ ލޫމާތ  ނިސްބަތ ން ަވރަށް  ،ދެނެަގނެވި  އިޓޭޝަން މެދ ެވިރކޮށް މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތައް ދ ރާލައެ ސް

ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ ން   މޫސ މާ  ،ަވނަ ނ ކ ތާައކީ 3އަަވހަށް ފޯރ ކޮށްދޭކަން ކޮިމޓީއަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ . 

ރސިޓީއަާކއި ރާއްޭޖެގ ޤައ މީ ދ މަށް ބޭރ ެގ ދެ ޔ ނިަވްއޖޭެގ ކަނޑ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހޯހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ރާ



2020ޖޫން  61                                             ސާލްޖަވަނަ   7 ގެއ ރ   ދަނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

69 

 

އިޓަލީ ސަރ ކާރ ެގ  ،ކަމާއި އެއް ހަރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދާގ ިޅެގން ޯއޝަން ބޮއީ ރސިީޓއާޔ ނިަވ

 ޑެލް ތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ މަަސއްކަތް ރިވސްިއން ޭވްވ ފޯކާސްްޓ މޮއެހީތެރިކަމާއެކ  މޯލްޑިްވސް މީޓިއޮރިލޮޖިކަލް ސަ

އަދި ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް ހ ޅަނގ  މޫސ މ ގައި  ކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ެވސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިޭވ.ކ ރިއަށްދާ

ކޮންެމ  ިއ،ެގއްލ ންަވމ ންދާ ކަމާ ،ިވއްސާަރވ މ ންނާއި އ ދައެރ މ ެގ ސަބަބ ން ިގނަ އަދަެދއްެގ ދަނޑ ބިންތައް ހަލާކ ެވ

އެ  ،ބެހޭ ވ ޒާރާއަށް ފޮނ ިވ ނަމަެވސް އް އެ ފަރާތްތަކ ން ކަމާސް ެގއްލ ންވ މ ްނ އެ މަޢ ލޫމާތ ތަފަހަރ  ެވ

އެ  ،ންނަށް ގެއްލ ންތަކެއް ީވނަމަެވސް ދަނޑ ެވރީ ،ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރ ކޮށްދެޭވނެ ޮގތެްއ ނެތްކަާމއި

 ،ަވނަ ކަމަކަށް  5ޭވ. ނެތްކަން ފާހަަގކ ރެ ހަމަޖެހިފައިދެޭވނެ ނިޒާމެއް ސަރ ކާރ ެގ ތެެރިއން ެގއްލ ންތަކަްށ ބަދަލ 

 ،ދަނޑ ެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރ މ ގައި ެއކި ކައ ންސިލ ަތކ ން އަދާކ ރާ ދައ ރ  ތަފާތ ވ މ ން

ރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭނެ ދަނޑ ެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ަގއި އެހީތެ ،ކަމާއި ދަނޑ ެވރިންެގ ދަފ ތަރ  އަްޕޑޭޓްނ ކ ރެޭވ

ން  ބެހޭ މިނިސްޓްރީ  ިވއްސާރަިއެގ ސަބަބ ން ދަނޑ ަތކަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލ ންތަކަްށ ކަމާ ،ސަބަބ ން ޮގތެއް ނެތ މ ެގ

ނ ެގންދާކަން ން ބަލަމ ންރ  މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ ،ފަރ ާވތެރިކަމާއެކ  

ކޮްށެގން ތަޢާރަފ ކ ރި ޞަރ ން ދަނޑ ެވރިންނަށް ާޚއްއަދި ފަހ  ކަމަކަށް ސަރ ކާ ވ ނ .ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެ 

ދެްއކ މަށް ދަނޑ ެވިރންެގ ފަރާތ ން އެކަީށެގްނާވ  10%އިންޝ އަރެންސް ްސކީމަށް ދަނޑ ެވރިން ދަްއކަންޖެހޭ 

 ށްކަމަ  ތަރ ހީބެއް ލިބިފައިނ ާވބޮޑ  އިންޝ އަރެންސް ކ ންފ ިނތަކ ން މިކަމަށް މާ ،ނ ވ މާެއކ އިޖާބައެއް ލިބިފައި

އާދެ! މި ދެންނެިވ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަްލޗަރ ން ފާހަަގކޮށްފައިޭވ.  ޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ

 .ކަންތައްަތއް އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރާ ތިީރަގއި ން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާ ކަްނތައްތަކަކީހޯދ ންތަކ ެގ އަީލގައި ކޮމިޓީ

ކޮންމެ ރަށަކަށް އެންމެ އެކަީށެގްނާވ ، ކ ރ މަށް ޓަކައިމަ ކަމަކަށް، ރާއްޖޭެގ ަރށްތަކ ަގއި ފެންބޮޑ ވ ން ކޮންްޓރޯލްފ ރަތަ

 ،ފ ރިހަމަކޮށްލަިއ، ކ ރަންޖެހޭ ސަރޭވތައް ަވއި ޕްރޮްގރާމެއް އެކ ލަޞަޑްރެއިނޭޖް ނިޒާމަކީ ކޮބައިކަްނ ދެނެަގތ މަށް ޚާއް

 ހިނާގނެ  މިކަމަށް ،ދެނެަގތ މާއި ަޙއްލެއް  އެކަީށެގންާވ އެްނމެ ރަށަކަށް ކޮންމެ ށްިބނާކޮ މަްއޗަށް އެ ސަރޭވތަކ ެގ

އޮފް ނޭޝަނަލް  ޓްރީނިސްމި ޕްލޭނެއް ޮގތ ެގ ހިންާގނެ މަސަްއކަތް  ،މ އްދަތާއި  ހޭަދާވނެ މަސަްއކަތައް، ޚަރަދާއި

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި  ކޮމިޓީާއ މަސް  އަށްތަްއޔާރ ކޮްށ ކ ރިއަށް އޮތް  ންޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްަރސްޓްރަކްޗަރ 

ިއމ ކ ރ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ާގ ސްޓޯމް ޯވޓަރ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމ  ،ންޑޭޝަނަކީަވނަ ެރކޮމެދެކ ރ ން. ސާއްހި

އަހަރ ެގ ނިޔަލަށް މި  ީދ، މި ސަްއކަތްތައް ނިންމ މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއްމިހާރ  ފެށިފައި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ މަ

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  ޓްރީނިސްމި މަޢ ލޫމާތ  އެ ، ފ ރިހަމަކޮްށ ނިންމ މަށްފަހ މަސައްކަތްތައް

ށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް  ަވަނ ކަމަކަށް، ެގދޮރ  އެޅ މާއި ޫމސ މަތިން ކ ރ ން.ސާއްހިމި ޮކމިޓީއާ  ންއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ 

އެޅ ން އެއީ ބ އްދިެވިރ ފަހ  ެގދޮރ  ވ ރެ ބޮޑަށް އ ފ ލ މަށް ށްމާރާތ ެގ ތަޅ ން މިހާރައިހޭނ މ ެގ ޮގތ ން ބިމ ން މައްަޗށް 
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 ތިން ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ފެންނާތީ، ބިލްޑިންގ ކޯޑ ަގއި އެކަން ހިމެނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް އޮތް 

ެއކަމ ެގ  ންސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންްޑ ިއންފްރަ ޓްރީނިސްމި ނިންމ މަށްފަހ  ތެޭރަގއި  ެގދ ަވހ މަސް

ރަށ  ފެންަވރ ަގިއ  ލަތ ގައިހާތަކ ެގ ސާދ ރަތީ ކާރިގ  ،ންޑޭަޝނަކީަވނަ ރެކޮމެހަތަރ ކ ރ ން. ސާއްހިކޮމިޓީއާ  މަޢ ލޫމާތ 

 ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގިއ ދެޭވ އެހީ މިހާރަށްވ ރެ ައަވަހށް ެގއްލ ްނިވ ފަރާތްތަކަށް ،ކޮށްރ ދަނާހަެދޭވނެ ޮގތްަތއް އަަވހަށް އިޖާބަ

ޝަނަލް ކ ރަްނޖެހޭ ކަންކަން ފާހަަގކޮށް، ައޅާނެ ފިޔަަވޅ ތައް ނެރަނަގޅ  ތައް ހަމަޖެއްސ މ ެގ ޮގތ ންދެޭވނެ އިންތިޒާމ 

ަވނަ ފަސްކ ރ ން. ސާ އްހި ތެޭރގައި ކޮމިީޓއާ ދ ަވހ ެގމަސްތިން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮޯތރިޓީން ކ ރިއަށް އޮތް 

ާޓއި ށްެއއްަގމ  ތޮ ރަށްރަށ ގައި ޮގނޑ ދޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ލެޭވ ،ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަހަޅަނީ

ކަނޑ ތޮށި ލ މ ގައި ދ ނިޭޔެގ މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް ރިޔަޢާތްކ ރ މަށްފަހ ، އެފަދަ ސްޓްރަކްޗަރތައް 

ޮގތ ން ހަދަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް  ރީކ ރ މަށް އިދާ މާކ ރ މ ގައި ދިގ  މ އްދަަތކަށް އެކަީށެގންާވ ޮގތައް އެ މަސައްކަތްފަރ 

ދ ަވހ ެގ މަސް ތިންްނ ކ ރިައށް އޮތް އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެްނޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ  ޓްރީނިސްހަދައި، މި

ތަކ ެގ ސަބަބ ން، ސާދ ރަީތ ކާރިގ  ،ންޑޭޝަނަކީ ރެކޮމެަވނަފަސްކ ރ ން. ސާއްހިތެރޭގައި ެއކަން ކޮމިޓީއާ 

އެކަީށެގންާވ ބަދަލެްއ ލިބޭނެ އިންޝ އަރެންސް ނިޒާމެއް އޮތ މަކީ މ ހިންމ   ކަށްގެއްލ ންތަ ދަނޑ ެވރިންނަށް ލިބޭ

ރޭަގިއ ދ ަވހ ެގ ތެމަސް ތިންމ ެގ މަސަްއކަތް ކ ިރއަށް އޮތް އިލ ރ ދަނާ ނިޒާމެއް އެކ ަލަވހަކަމަކަށް ެވަފއި، ރަނަގޅ  

ށް ހ ށަހެޅ ން އަދި  އެކަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ ފަހ ،ން ފ ރިހަމަކ ރ މަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެްގިރކަލްޗަރ 

ަވނަ ހަތްެގންދެވ ން. ރިއަށްތިސާދީ ކޮމިޓީއިން ކ ޤ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ އިމިކަން އޯަވރސައިޓް 

 ތިން އޮތް އަށްކ ރި ލަްސެވެގން ބިލ  އެ، ހަލ އިކޮށް މަސަްއކަތް  ބިލ ެގ ބެހޭ ިރކަމާދަނޑ ެވ ،ންޑޭޝަނަކީރެކޮމެ

 މާޭލގައި ،ންޑޭޝަނަކީަވނަ ރެކޮމެއަށްހ ށަހެޅ ން.  ަމޖިލީހަށް ރައްޔިތ ްނެގ ފަރާތ ން ސަރ ާކރ ެގ ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގސްމަ

ހ ރިކަްނ  ގެއެއްިވހި  ލިބޭ ެގއްލ ން ތަކ ރާރ ކޮށް ފަރާތ ގައި މާލޭެގ ހ ޅަނގ  ފަހަރަކ  ކޮންމެ ބޮޑ ާވފެން

 ޙައްލެއް ާދއިމީ ެގތަކަށް އެ  ،ބަދަލ ަގއި ހޯދ މ ެގ ޙައްލެއް އެ ެގތަކަށް ަވގ ތީ ފަހަރަކ  ކޮންމެ ވ ާމއެކ ،ފާހަަގކ ރެިވަފއި

 ދެ  އޮތް ކ ރިއަށް ަކއ ންސިލ ން ސިޓީ މާލޭ ތައްޔާރ ކޮށް  ޕްލޭެނއް ޮގތ ެގ ތަންފީޒ ކ ރާނެ މިކަން ،ދިނ މަށާއިހޯދައި

ންޑޭޝަނަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ހަމަ ! ެއންމެ ފަހ  ރެކޮމެކ ރ ން. އާދެސާއްހިކޮމިޓީއާ  މި ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގމަސް

 އިމ ކޮށްފަިއާވގާ  ޭވަގއިޒްކޯ ކޮލަމާފ ށީ އަތޮޅ  ކޮމިޓީން ދެކޭ ޮގތ ގައި ހ ަވދޫ .ަވރަށް މ ހިންމ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް

 އެފަދަ  މާެއކ ،ތ އޮ ބިރ  ެވއްޓ މ ގެ  ތައްފްލެޓ  ނަމަ ދޫެވއްޖެ  ފަސްަގނޑ   ،ިގރަމ ްނޮގސް ކައިރި ތަކ ެގފްލެޓް

، ފެންނާތީ ކަމަށް އިތ ރ ެވެގންދާނެ ެވސް ބޮޑަށް މާ ެގއްލ ން ލިބޭ އެކަމ ަގއި ކ ރިމަތިެވއްޖެ ަނމަ، ދެން ކާރިސާެއއް

 ދ ަވހ ެގމަސްދެ  އޮތް ކ ރިއަށް މަޢ ލޫމާތ  ޕްލޭންެގ ރާއްާވާވ ސަރ ކާރ ން  ހޯދ މަށް ޙަްއލެއް އަަވސް މައްސަލައަށް މި

ކ ރ ން. ސާ އްހި މަްނޓް ކޮމިޓީއާންން އެްނަވޔަރައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް ޕްލޭނިންގ  އޮފް ރީމިނިސްޓް ތެރޭގައި
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ތެރި ަމޖިލީހަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  މި  ެއކ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މި ިއއްޒަތް ންޑޭޝަންތަކާމި ރެކޮމެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ގައި ޢަމަލ ކޮށްދެްއވ ން އެދި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްާޔ މެދ  ރިޕޯޓާހ ށަހަޅަނީ މަޖިލީހ ން ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި ރިޕޯޓ ެގ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  ތިޔަ ވަނީ ހ ޅ ިވފައި

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ދިްއަގރ އަރ ަވނީ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ބަހ ސްގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިަގތ މަށް. އަޅ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި ދިްއަގރ  ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

 ދާއިރާގެ  ހޯރަފ ށީ ،ދަްނަވްނ ބޭނ ންކ ރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ޝ 

އި ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަެކއް ކ ަރއްވަ  ަވރަށް ،ށް ށް ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮމެންބަރ  ސަލީމަ އިްއޒަތްތެރި

ެކްއ އި ަވނީ ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަގަ އި މިދިޔަ ިވއްސާރަ !މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހާ ހަމައަށް ެގނެސްދެްއީވީތެވ. އާދެ

ަވީނ ހަމަ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް ެވސް އަށް ޅ ަގނޑ ެމންެގ ދާއިރާއެޮގތ ން އަ .ރާއްޖޭެގ ެއކި ހިސާބ ތަކަށް ކޮށްފަ

. ަވރަށް ިގަނ ަވރަށް ބޮޑެތި ގެއްލ ންތަކެއް ެވފަ ަވނީ ށްޭވަވށަ  .ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ށް. ޚާއްޞަކޮށް ޭވަވލިބިފަ

ކި ަވރ ެގ ެގއްލ ންަތްއ ައދި އެ ،މަންދޫ ެވސްތްެއޮގތ ން ހަމަ ރަ ،ރ އް ެވއްޓި ،ަގްސ ެވއްޓިއަދަދަކަށް ބަނބ ކެޔޮ 

 އި . މީގަ ަވނީ ެވފަ އަތޮޅ ގެ  މ. އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ެވސް. އަށް ެވސް ަވނީ ެވފަމަޑ ްއަވރީ  ،ދިއްަގރ 

ނ ަވތަ އެ އަތޮެޅއްަގއި ދިރިއ ޭޅ  ަވނީ އެ ރަށެްއގައި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް ެގއްލ މެއް މިެގއްލ މެއް ާވއިރ ަގއި 

އެހެންީވާމ، އެ ެގއްލ ން ީވާހެވސް ކ ަޑކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ނ ަވތަ ެއ ެގއްލ މ ން އަަރިއަގނެޭވނެ  ރައްޔިތ ންނަށް.

ސަރ ކާރަކަށް ބަދަލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަބަދ  މ ހިންމ  ކަމެއް. އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

ޖެހޭނެ. ނެތް ފައިސާއެްއ ހަމަޖައްަސން ެވސް ސަރ ކާރ ން ސާެއއް ެވސް ނ ދެޭވނެ. ފައިސާ ަވންނާނެ އިންިތޒާމ ފައި

ބޮޑަށް އެދޭނެ   ަވރަށް އަދި ރައްިޔތ ން .ދިނ މަކީ ރަނަގޅ  ޮގތެއްބަދަލ  ،އެހެން އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ .ނ ދެޭވނެ

ލަ ެގއްލ މެއް ޙަޤީޤަތް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ަރންޖެހޭ. މިކަހަ، ދިނ ން. އެހެންނަމަެވސްބަދަލ ެއއީ  ެވސް ކަމެއް

ބ އްދި ، ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ؛ަހމަޖައްސާފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެެވސް އިންތިޒާެމއްވާއިރ ގައި ސަރ ކާރަކ ން 

ޮގތ ަގއި  ެގންޑޭޝަނެއް މެދެޭވނެ ޮގެތއް. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ފާަހަގކ ރަން މީަގއި ރެކޮބަަދލ  ،ަގބޫލ ކ ރާ އިންތިޒާމެއް 

ރ އް ކަހަލަ  ،ަގސް ޔޮއަދި ބަނބ ކެ .އެއީ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރަންކ ރ ން. އިންޝ އަރ
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ސަލާމަތްކ ރ މަށް އެްއެވސް ަގިއ މިހެން ކ ރާ ިވްއސާރަެއއް މިކަހަލަ ަގދަ ަވއިޖެހި ަގިއ،އި ރަ ަގސްތަްއ މިކަހަލަ ިވއްސާ

 އި،ހޯދަ ެވސް ސަލާމަތްކ ރެޭވނެ ެއްއެވސް ޮގެތއް އޮތްތޯ ެގން އެހ ރި ޮގތަށް އިތ ރ  ސަޕޯޓެއް ެއއަށް ދީ ޮގތެއް މިހާރ 

ަވރަށް ފ ރިހަމަ  ހަމަ އާެދ! މިއީ ދިނ މަކީ ެވސް ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން. އި އެއަށް ަޙއްލެއް ހޯދަ އިބަލަ

ަގއި މިހިރަ މީ ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި .ާވލަން ބޭނ ންއަެނއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަ. ރިޕޯޓެއް

އެދިފައިާވ ކަންކަން ހަމައަށް  ހާމަޖިލީ ިއ،ތަކަށް ބޭސްޮކށް ސަރ ކާރ ން އަަވސް ފިަޔަވޅ ތަެކއް ައޅަންޑޭޝަންރކޮމެ

ރަނަގޅ   ،ނ ޮގސްމިެގންއ އްމީދ ކ ރަން. މި ރިޕޯޓަކީ ހަމައެކަނި ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތ ަގިއ ނި ެގންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

ރައްޔިތ ންނަށް މީެގ ފައިދާ ކ ރާނެ ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަިދ  ،ރ ދަނާ ފިޔަަވޅ ތަކެއް ެއޅިހަ

ަރއްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ   ،ކަތްތަެކއް ކ ެރިވސް ތެރެއިންނާއި ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ަރނަގޅ  މަސައް މީެގފަހ ން މަޖިލި

ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް  ،ންދާނެ ކަަމށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންތައްތަެކއް ެވެގ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ   ދާއިާރެގިއއްޒަތްތެރި  ިވލިނިގލީއަރ ަވނީ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ  

 ށް. ނަޙ ސައި ޢ ދ ސަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީ

ޮގތ ްނ  އަށް ކ ިރ ިވއްސާަރއާ ބެހޭތެޭރގައި ަގދަަވޔާެއކ  ރާއްޖެ މަހ ގެ މޭޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ހާ ަގއި ރާއްޖޭެގ ހ ރިއިއެ ިވްއސާރަ ،މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓ  ކޮމިޓީން މި ކ ރެއިްވ މަސައްކަތ ަގއި ންއެންަވޔަރަ

ފާހަަގކ ރަން. ިމ  ކަންކ ރެިވެގންދިޔަލިބ ނ  ެގއްލ ންތަްއ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން އިސްަނންަގަވއިެގްނ ކަލެކްޓ  ރަށަކަށް 

ކޮމިޓީން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  މަންޓް ންަވޔަރައެންރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އިމައްސަލަިއަގ

ަވރަށް ރަނަގޅ   ،މިޔާބ ކާަވރަށް މި ކ ރެއްިވ މަސަްއކަތަކީ ގައި އެކީ ަގަވިއެގން ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނާއިސްނަން

ންޑޭޝަެންއެގ ރެކޮމެ މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ގައި ؛މަސައްކަތެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ަވގ ތަށް ސަރ ކާރ ން މި ކަްނކަން  ތަކަކީ މިންޑޭޝަންމި ރެކޮމެ، ކަމަކީކަން  ނ ަވ އޮތް މިޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއާވފަިއ 

މި  ؛އަަވސް ފިަޔަވެޅްއެގ ޮގތ ްނ ޙައްލ ކޮށްދެްއވ މަށް ަވރަްށ މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވސް ަވރަށް ބޮޑެިތ  ށްަޅށް ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ތެރޭަގއި ކޮލަމާފ ށި އަދި ިވލިނިގއްޔައަތޮ ހ ަވދޫ އިިވއްސާަރިއަގ

އަރަމ ންދިޔައިރ  ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބިރ ެވރިކަމެއްެގ ތެޭރަގިއ  ޓަށް އ ދަށްެގއްލ ންތަެކއް ލިބިެގންދިޔަ. ކޮލަމާފ 
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 ކޮށް ބޮޑެިތ ރާޅ ތައް ަޑއިރެްކޓ  ތިނެ އްއެްއެވސް ހ އްޓ މެ. ދިޔައީެގ މަތިން ހަނދާންކ ރަމ ންސާސ ނާމީ ކާރި

މ ޅި ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ގ ޅިެގން ކ ިރ  .ެގންިދޔަ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީރަށ ތެރެއަށް ަވދެ

ދެްއކި ރިެވތި ކޮލަމާފ ށީެގ ޒ ާވނ ން  ،މަސައްކަތ ން އެތައް ެގތަެކްއ ސަލާމަތްިވކަން މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފާހަަގކޮށް 

ެގައކަށް ެއކި  64ެގ ޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮަލމާފ ށީއިއް  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވްނ.މި ފިރ ޞަތ ގައި އަށް އަޅ ަގނޑ  ނަމޫނާ

ިދރިނޫޅެޭވ ހިސާބަށް ދިޔަކަްނ  ،ަވރަްށ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތައް ލިބި ެގައކަށް އަށް ،ަވރ ެގ ެގއްލ ންތައް ލިބިެގންިދޔައިރ 

މާ ނިޒާމ  އެއްކޮށް ނަރ ދަފެންަވެދ ެއކި ެގތަކަށް  ،ޭވ ބަންޑ ންެވޒްކޯ  އިއެއާެއކީަގިއ ިވލިނިގލީގަ  ފާހަަގކ ރަން. ހަމަ

ތެރޭަގިއ  ކ ެގތަންޑޭޝަންބަންޑ ންެވެގންދިަޔކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންީވމާ މި ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި މި ރެކޮމެ

ެވސް ފާހަަގކ ރި  އަޅ ަގނޑ  ަހމަ ކ ރިން ،ރަްއޔިތ ންއަޅާަފއި ހ ރި ފްލެޓ ތަކ ަގިއ ދިރިއ ޅޭ ަގއި ވޭ ޒްކޯ  ކޮލަމާފ ށީެގ

ލޮކޭޝަނެއްަގއިކަން މި ކޮމިޓީެގ ރިޯޕޓ ގައި ފާހަަގކ ރެިވަފއިާވކަްނ  ދަނީ ހައި ރިސްކ ރ ެވސް ދިރިއ ޅެމ ންމިހާ ،ޮގތަށް

ަވހ ެގ ތެރޭަގއި މަސްދ ދެ ބެހޭ ވ ޒާާރިއން  ސަރ ާކރ ން އަދި ކަމާ ،އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފަހަަގކ ރަން. އެހެްނެވ

 ންކަކ ރަްއާވފަިއާވކ ރާ ޮގތަށް ފާހަަގސާއްހިޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތްއ މި ކޮމިޓީއާ ޓަކައި އަޅަންމި ކަމަށް ޙައްލެއް ެގަނއ މަށް 

މި ެދއްވ މ ެގ ޮގތ ން މ ޅި ރާއްޭޖެގ މި މައްސަލައަށް ޙައްލ  ހޯްއދަވައި ؛. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްރަންކ ެވސް ފާހަަގ

ިއ އަދި ާރއްޖޭެގ އެހެނިހެން އާ ރަށ ަގހެދޭ ރަށްތައް ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  އަދި މަގ ންޑޭޝަންރިކޮމެ

ެވްސ މި  ލެއްވ މަށް ަޓކައިއި އިމ ކ ރ މ ެގ ޕްލޭނެްއ ެއކަށައަޅަ ގާ  މ ސްޓޯމް ޯވޓަރ ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަރަށްރަށ ގައި 

ދެން  އިމި ވިއްސާރަިއަގ ؛ހަަގކ ަރން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެިވަފިއާވކަން ފާންޑ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި ރިކޮމެ

އެންމެ ފަހ ން އަދި މަސަްއކަތް ނިންމާލި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ިވލިނިގީލަގއި  ،ޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވ އެްއ ކަމަކީއަޅ ަގނ

 އި މި ިވއްސާަރއިގަ  .ކަމަށް އިޢ ލާންކޮށްފައިާވ ިވިލނިގލީެގ ބަނދަރ ެގ ބޭރ  ތޮށީެގ މަސައްކަތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަސް  އެއްކ ރެިވެގންިދޔަ ތަޖ ރިބާއަކީ މަސަްއކަތް ނިންމާލިތާ އަދި  ،އަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ ތަޖ ރިބާ

 ބިރ ެވރިކަމެްއެގ ތެޭރަގިއ މި ބޭރ  ތޮށި ގެ ބަނދަރ  ިއ،ތޮށި ަމއްޗަްށ ރާޅ އަރަބޭރ  އިަގދަަވޔާިއ ިވއްސާަރއިގަ  ނ ަވނީސް

 މައްޗަށް ރާޅ   ެގބޭރ  ތޮށީ ؛ރައީސް އެހާ އަަވަހށް ހަލާކ ެވެގންދާނެކަމ ެގ ިބރ . އިއްޒަތްތެރި ތޮށި ބޭރ  ،އޮތީ

މިހާރ  ފާހަަގކ ރަމ ންދަނީ. އެހެންީވމާ،  ށްކަމަ ތޮށީަގިއ ޖަހާފައި ހ ންނަ ހިލަ ރޫޅިެގންދާނެދިޔައިމަ ބޭރ އަރަިއެގން

 ރާޅ ަތއް މަތަކ ެރޭވނެ ށް ބަަލއިެގންޯވޓަރ ެލަވލަ ޗެހި ހެދޭއިރ އެއް ެވސް މިފަދަ ބަނދަރ ތަކާ ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި

ތެރޭަގިއ މިހެން ކ ރެޭވ ައތޮޅ  ،ކަށް މި ކަންކަން ފަރ ާމކ ރެެވން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނަޑށް ކ ރެޭވ ތަޖ ރިބާއަކީ ޮގތަ

ތަެކއް އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ. ިވލިނިގީލަގިއ ގ ފަރަ ،ތަކ ަގއި މަސައްކަްތކ ރެވޭއިރ  މަސައްކަތ ގައި އަދި ަވކިަވކި ލޮކޭޝަން

ޙައްލެްއ ނާދޭ. ށް މި ކަމަ .އަހަރ  ެވްއޖެ 12ޮކންނަތާ މިހާރ   ރ ބަނދަށް ބަހާލައިެގްނ ތަަކކަހިފިަޔަވ ކ ރަންީވމާމިކަން 

ރަނީ. މާލެ ކ  ކޮށްލައިެގން ން ރ ފިޔާ ޚަރަދ އަމިލި 80 ،ންއަމިލި 70ހަމަ  ނގައި މަސައްަކތްކ ރަންީވމާތަންތާ ހެންއެ
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މެން ހިސާބ ގައި މި އަހަރެއެ ތަންތާނަގިއ ކަމަކ  ރާޅެއް ދ ަވހަކ  ެވސް އަރާ ތަނެއް ނ ފެނޭ. އެ ީވމާ ަވށާ ހިލަޖަހަން 

ކޮށްލަން ީވމަ މި ކ ރެެވނީ ހަމަ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލާ އ ސޫލ ން މިކަން ކ ރެެވނީ. އެހެންީވމާ ކ ރިއަށް އޮްތ މަސައްކަތް

 ،ތައް މި ކަންކަންއެކީގައި ދިގ  މ އްދަ ރަދ ނާކަމާހަޕްރޮޖެކްޓ ތައް ަރާވިއރ   އި،ތައް ނައްތާލަތާނގައި މިފަދަ ތާފ 

ކޮށްދެްއވ ން ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ކ ރެޭވ ޚަރަދ  ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއގައި ކ ެރޭވނެ ޮގަތަކށް އިންތިޒާމ 

ރ ދަނާ މަސައްކަތެއްކަްނ ހަސައްކަަތކީ ަވރަށް ކޮށްފަިއ އޮތް މަ މި ކޮމިޓީން؛ ަރއީސްފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި 

މި  ،ބަލައިަގނެ އަށް ފ ރިހަމަންޭޑޝަންސް ރިކޮމެ ނ ަވ ރިޕޯޓ ަގިއ ހިމަނާފައިާވމި ކޮމީޓީެގ  ،ފާހަަގކޮށް

ކޮށްެދއްވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ން މި ކަންކަން ހާސިލ ކ ރެްއވ މަށް މަސައްކަތްތަކ ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީންޑޭޝަންރިކޮމެ

 ،ކ ރެއްިވ މަސަްއކަތަކީ މި އަަވދިނެތި  ؛ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން މި މަސައްކަތްމި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަދި 

ގ ިޅެގން މި ކ ރެިވފައާވ މަސަްއކަތަކީ ަވރަްށ  ވިއްސާރައާ .އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން

 ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ،ފާހަަގކޮށްއަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެްއކަން  ،ދިރާސީ

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

 ދެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އަދި ޯވޓަށް ެގންެދޭވކަށް ނެތް. 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ،އެިދަވަޑއިެގްނފައި އެަބޭވ. ހަމައެާއއެކ ަގއި ން ަވދައްކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ާވހަކަ

 )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (ަގއި ަގއިދ ރ ކޮްށެގން ތިއްެބވ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން. އިށީންނަވާއިރ  

 

 ށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން . ވޯޓަށް އެހ މަ 9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ މެންބަރ  ޢަލީ  އިރާލެ ދާޅ މާތ ން، ހ ރ ެގ ފަރާސަރ ކާފ ރަތަމަ ޯވޓ . ޯވޓ  މިއަދ  އެބައޮތް.  ފަސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ލ ން ސޫމަރ ކަޒީ އ  ތައް ލާއިރާ ރީ ދާެގ އިދާއްޖޭދިެވހިރާ) 2010/7 ނޫނ  ނަންބަރ ގާ ، ފަިއާވޒް ހ ށަހަޅ ްއާވނިޔާ

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ އަށް ިއޞްލާ(ނޫނ ާގހިންގ މ ެގ 

  ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[
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 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 69    އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    69     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ހަކަދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް  ހ ޅ މާލޭ ،. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޯވޓ ެގ ނަތީޖާ ދެންމެ ނެގ ނ  

 އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ދިެވހިާރްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރ ކަޒީ) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. ގ ޅޭ އ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާެގނަށް އިޞްލާޙ  (އަާގނޫނ 

މެންބަރ ްނ  69ކަމަށް  ފެންނަ. 72؛ ކީ ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީމެންބަރ ންެގ އަދަދަ

ނެތް.  ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެވސްކަށް ޯވޓ ޮގތަ ަވކިކ  ެނތް. ނ ފެންނަ ކަަމށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަ އިފި.ދެްއަވޯވޓ 

ބިލ  ބަލައިަގތ މަށް  ، މިީވމާ ޯވޓ . 35ނީ ފާސްވ ަމށް ބޭނ ންަވމެންބަރ ން.  69ަވޑަިއެގންެނީވ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވ

 ބިލ  ފޮނ ޭވނީ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށް. މިފާސްވެއްޖެ. 

 

  :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ސިީޓއަށް ކ ރިމަތިެވަފއިާވ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކ ން   މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ ވިއްސާރަިއަގއި އެސިޓީެގ ރަށްަތކަށް އަްއޑޫ

ޮގތ ން ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ   ގ ޅޭ އްލ  ހޯދިދާނެ ކަމަކާޙައަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި ކޮމިީޓެގ ދާއިރާެގ ތެރެއިން 

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   އްވ މާތ ެގ ިރޕޯޓް ފާސްކ ރެން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ

 ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ 
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 71    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    71     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ން ާވހަކަދެްއެކވ ންރިޔާސަތ 

 71ކަމަށް  . ފެންނަންމެންބަރ  73 ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ. 87؛ ކީދަދަލަ އަމަޖިލީހ ެގ ޖ މ . ޯވޓ ެގ ނަތީޖާނެގ ނ  

ނ ދެްއާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ  ަވކިކ  ނެތް. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަ އިފި.ދެއްވަ ޯވޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  

. ޯވޓ  36ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ. މެންބަރ ން 71 ަވަޑއިެގންެނީވޯވޓ ގައި ަބއިެވިރވެ  .ނެތް މެންބަރަކ  ެވސް

 ފާްސެވއްޖެ.، މި ަގރާރ  އެހެންީވމާ

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ދ  މެ ިދެވިހރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާ ،ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވهللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އީާވ ޢަބްދ 

 ،ާގނޫނ ތަކާއި  ،ނިޒާމާއި ،ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަާކއި ަކމާ ،ޓަަކއިޓ މެއް ެގަނއ މަށްކ ރ ންތަކަށް ހ އް ކ ރާ ތަފާތ 

 އި ރީ އިންކ އަރީެއއް ހެދ މަށް ޮގާވލަންޓަލިމަޕާ ،ޓަކައިތަފާތ ތައް ދެނެަގތ މަށް ަގާވއިދ ތަކ ގައި ހ ރި ހ ރަސްތަކާއި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ މާމަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ  ،ހ ށަހަޅާ ަގރާރ 

 ދެްއވ ން އެދެން.ޯވޓ 
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 هللاަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި މެން

 71    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    71     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 36      ސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :ފާ

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

؛ ކިމަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ަގރާރާ

. އިފިދެްއަވޯވޓ  ކ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަ 71ކަމަށް  ފެންނަ. 73؛ ކީ. ާހޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެްނބަރ ންެގ އަދަދ87ަ

ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެވސްޮގތަކަށް ޯވޓ  ަވކިކ  ނެތް. ބަރަނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެން

ަގތ މަްށ ، މިަގރާރ  ބަލައިއެހެްނީވމާ ޯވޓ . 36ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ. މެންބަރ ން 71ީވ ަވޑަިއެގންނެ ބައިެވިރވެ 

އިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ރަ އެހެންކަމ ން މި ަގރާރ  ދިރާސާކ ރ މަށް ހިއ މަން ؛ބިލ  އެހެންކަމ ން މި ފާސްވެއްޖެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ދިެވހި  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއވާ  ފްޠީ ޙަސަން ލަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މެދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަްށ  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޯވޓ 
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ފް ޠީެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 71    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް 

    71     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

؛ ކީޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދަމަޮގތ ން ެނގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅޭ ފ ލ ހ ންެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

ނ ފެންނަ ކަމަށް   .މެންބަރ ން 71 ދެްއީވކަމަށް ޯވޓ  ފެންނަ .މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  73 . ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ87

 71ޑަިއަގތީ ވަ ިރެވނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވ ނ ދެްއާވ ެމންބަރަކ  ެވސްޮގތަކަށް ޯވޓ  ަވކިކ  ނެތް. ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަ

ބިލ    މި ،. އެހެންކަމ ންމި ބިލ  ބަލައިގ މަށް ފާސްެވއްޖެ، އެހެންީވމާ ޯވޓ . 36ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ. ންބަރ ންމެ

 ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަަވން.  ދިރާސާކ ރ މަށް ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޓ . ސަރ ކާރ ެގ ފަާރތ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ ެގ ފަހ  ޯވ

ށް އިޞްލާޙ  (އަދިެވހިރާއްޭޖެގ އިމިްގރޭަޝންެގ ާގނޫނ ) 2007/1ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،މ ޣ ނީ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވޢަބްދ ލް
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ެދްއވ ން ނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެމެދ  އިއް ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މ ޣ ނީ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 71    ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    71     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓ ެގ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ހާޒިރ ެވ . 87؛ ކީއަދަދަމަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. ޮގތ ން  ގ ޅޭ ބިލ  ބަލަިއަގތ މާ ެގއިމިްގރޭޝަން 

މަށް  ނ ފެންނަ ކަ. 71؛ ކީދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކަމަށް ވޯޓ  ފެންނަ. 73؛ ކީތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަ

 71ަވޑަިއެގންެނީވ ނެތް. ޯވޓ ގައި ބައިެވިރވެ  ނ ދެްއާވ މެްނބަރަކ  ެވސްޮގތަކަށް ޯވޓ  ަވކިކ  ނެތް. ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަ

ބިލ   މި ،. އެހެންކަމ ންބަަލއިަގތ މަށް ؛ިމ ބިލ  ފާސްެވއްޖެ ،އެހެްނީވމާ ޯވޓ . 36ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ. ންމެންބަރ 

 ކޮމިީޓއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަްނނަަވން. އި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ލާމަތާސަޤައ މީ ދިރާސާކ ރ މަށް 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7
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 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 ؛ހ ރި މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެޭރަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ނިމިބ ރޭނަން. ނއަޅ ަގނޑ މެން ނ ނިމިހ ރި މަސައްކަތަށް އެ

ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ަސރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ،ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ 

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ށްްއޒަތްތެރި މެންބަރަހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އި ؛މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްލޔާސް ލަބީބް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ފާހަަގކ ރަްއާވ ބިލ  ހ ށަހެޅ އްީވ އަޅ ަގނޑ   ؛ބިލ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  . މި ތަނަށް ބިލެއްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ތި މައްސަަލއިަގއި ަވރަށް ޮބޑަށް ދިރާސާކޮށްފީމ 

ސަރ ކާރ ެގ ޕާީޓެގ  ؛ބިލެއް ފޮނ ަވނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ  ސަރ ކާރ ން އެ ،ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވާއިރ ގައި

ކެނިދކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ  ،ބިލ  ފޮނ އްާވފައި އޮތީ ސަރ ާކރ ން މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ބެެލނިެވރިކަމ ެގ ދަށ ަގިއ. 

ތަނ ގައި ދިާމިވ  އެ ބިލ  ހ ށަހެޅި ަގޑީަގއި މި ،އެހެންނަމަެވސްދަށ ަގިއ. ނިެވރިކަމ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބެލެ

ކެނދިކ ޅ ޫދ  ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ؛ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއްއެގ ތެރެއިން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސާޢީބަރ  އަޙްމަދ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ މެން

ޮގތް ސާފ ޮކށްލަދޭން ބޭނ ންާވތީ. އެކަްނ  އަޅ ަގނޑ  ތަންކޮެޅއް ކ ރ ކޮށް ެއކަްނ ހިނާގފައި އޮތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެއއީ އޮތް ހިނާގފައިއަާޅ އ ޫސލ ން ކާޅ  ާހއްޔަށް ކޮެވިލ ބިސް ،ހިނާގފައި އޮްތޮގތަކީ 

ަވންޏާ އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ ހަމަ އެ   އެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އެ ކްރެޑިޓް ބޭނ ންފ ޅ ާވ ކަމަށް ،އެހެންނަމަެވސް

 .އިނޭގތޯ ދޭންޅާއަށް އެ ބޭފ ފ ރ ޞަތ  
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެއޅ މ ެގ ހާއްޔަށް ޮކެވލި ބިސްކާޅ  ރިއްޔާ. ީމގައި ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ 

ިވލ ފ ށީ )ަލއިފިން. އިއ ސޫލ  އެއީ ބަލަިއަގނެޭވނެ އ ސޫލެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ަވ

ދެއްެކވ މަށް އަޅ ަގނޑ  އާދެ! މި ބިލަށް ާވަހކަފ ޅ ( ންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަާވލ ެވަވަޑިއަގތ ންދާއިރާެގ މެ

 ށް. އިބްރާހީމް ނާޒިލަތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްމި  ރ ޞަތ ފ  މިހާރ 

 

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް ާވހަކަެދއްެކވ ން:

 ައޅ ަގނޑ  ެވސް ދެތިން ނ ކ ތާއެއް  ؛ބެހޭ ބިލަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙ  އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީފާ 

 ،ކ ރަމ ން ައއި ާވހަކަެއއްެތރޭަގިއ ަވރަްށ ބޮޑަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރަގއި ބަހ ސް. ޭއެގފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

އޮންނަނީ މި  ނަށްދ ަވސް އަޅ ަގނޑ މެންމަސް 3އްޔާ ޮގތ ން ެވްއޖެ މިހާރ  ާގނޫނ  ބ ނާ ؛މ އްދަތ  ެގޕްރޮބޭޝަން

ިގނަ ފަރާތެއްެގ  އޮތ މަށް ަވރަށްއި ބިލ ަގއި އޮތް އަދ ަވހަށް މިހާރ  އަލަށް ސްމަ 6މ އްދަތެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެ މ ްއދަތ  

ީވހާ ދ ަވހ   ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި މިަގައޅ ަގނޑ  ެވްސ ހިސާބަށް އައި.  ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ެވްސ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއް ދ ަވްސ ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތެއްެގ ެތރޭގައި ާބއްަވިއެގން އައ ަމކ މަސް 3އަޅ ަގނޑ މެން 

، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އެދެްނ ބޫލ ކ ރަން. އެހެްނީވމާަގނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކަހަލަ ނ ރަނަގޅ  އަސަެރއް ކޮށްފައި

އެީކަގއި ޕްރޮބޭޝަން މަސް ދ ަވހަށް ބޭއްވ މަށް. ދެން އެއާ 3އޮތް ޮގތަށް  ިމ މ އްދަތ  މި ،ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި ެވސް

މ ސާރަާއއި އިނާޔަތްތައް  ؛ދާ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަާކއިއެ މ އްދަތ  ތެރޭގައި ަވޒީފާ އަދާކ ރަމ ންިއ، ަގޑ  ޕީރިއަ

ންކޮށް ައރ ަވން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް. ޤީޔަ ންބަރާބަރަށް އެްއެވސް ަބއެއް ަމދ ނ ެވ ލިބޭނެކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބިލ 

 ކަން. މީެގ އެްނމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެްއ މި އެ މ އްދަތ  ެތރޭަގިއ ލިބޭނެެވސްތެރޭަގއި އަިދ ސަރިވްސ ޗާޖ  މީެގ

ޓ ތަކ ަގއި ހައި ސީޒަން ކަމަށް ސޯކ ަރއްާވ ޭބފ ޅ ން. ޚާއްޞަކޮށް ރިރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީގައި މަސަްއކަތްއައަންނަނީ ޓ 

ޕްރޮބޭޝަން  އީއެ  ،އި ަނަގިއެގންޓ ަތކަށް ަވގ ތީ ސްޓާފ ންެގ ޮގތ ގަ ސޯރި ،މަސްދ ަވހ ެގ މ އްދަތ ަގއި  6އޮންނަ  މި

މީހާ  އެ ވަޒީާފއިން އެ  ،މަސްދ ަވްސ ނިމ މަށްފަހ  6އެ  މަްސދ ަވސް ބޭނ ންކ ެރވިއްެޖއްޔާ 6ޕީރިއަޑ  ތެޭރަގިއ އެ 

ެއީއ  ؛ދޭ ފަރާތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއް ެއބައޮޭވ ވަޒީފާ ލ މ ެގ ަވރަށްއިއަނބ ރާ ފޮނ ަވ

ބޫލ ކ ރަން. ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ަގލައިަގނެޭވނެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ސަރިވްސ ޗާޖ  ެނެގންޏާމ ން އެ ނެޭގ ސަރިވްސ  ؛ސަރިވސް ާޗޖ  ،ދެަވނަ ޕޮއިންޓަކަްށ ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނ ން

 ތެްއ އޮތ މަީކ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ޮގއެ ސަރިވސް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމައަށް ބެހިެގންދާނެ 99ޗާޖެްއގައި %
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ސަރިވސް  ،ޮގތ ަގއިެގ އިދާރީ ީފއެއް  1ޮގތަކީ. އޭެގ % ބޫލ ކ ރާ އަދި ަވކާލާތ ކ ރަމ ން އަންނަަގސް އަބަދ ެވސް ެވ

ެގ ޗާޖ  އެާއެއކީަގއި މި ސަރިވސް .ފަރާތްތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ބަހާ ޮގތ ަގއި ނެިގދާނެެގ އިދާރީ ފީެއއް  ންޗާޖ 

 އަންނަ މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން ދޭންާވނޭ ،ނިމިދިޔަ މަހ ެގ ސަރިވސް ޗާޖ   ،ކަންތަކ ަގއި ބިލ ަގއި އެބަ ާފހަަގކ ރެވޭ 

އެ  ޖ ލިބެންޖެހޭ ސަރިވސް ޗާ ސްވެ  ހަތަރ  މަސްެވެގންދާއިރ ސަރިވސް ޗާޖ . ެއއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ެވސް މިހާރ  ތިން

މި ބިލ ން އެ މައްސަލަ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގައއ މެއް. އަޅ ަގނޑ  ކ ާވަތކެއް އަންނަބޮޑ  ޝަ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ލިބޭތީ ަވރަށް

ެދން އަނެއް ނ ކ ާތއަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ކަމަށް. ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަްއލ ެވެގން އަންނާނެ

އޮތ މަްށ ފަރ މާކ ރެިވފައި އޮތް ދ ަވސް ސަާލން ބ ނެެގން މ ސާރަ ލިބޭނެ ޮގތަށް މިހާރ  މި ބިލ ގައި 30ސަލާން. 

ދ ަވހ ެގ  30އެ  ،ިގނަ ބޭފ ޅ ން އެބަ ފާހަަގކ ަރއްވާ  ބޫލ ކ ރަން އިޞްލާޙ ެގ ޮގތ ގައި ަވރަށްަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ 

 15އަނެއް  ،ނ ލާ މ ސާރަ ލިބޭނެ ޮގތަށް ބާއްާވަފއި ނޫނީ ސެޓްިފކެޓަކާ ،ނ ލާ ދ ަވސް ެއއީ ެއމް.ސީއަކާ 15ތެރެއިން 

އެޮގތަށް އެ އިޞްލާޙ  ެގނައ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ؛އޮތ ންެއއީ ސެޓްފިކެޓ  ހ ަށހަޅަންޖެހޭނެ ޮގތަށް އޮންނަ ދ ަވސް

އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަދިެވސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި މި ބިލ ގައި އެބަހ ރި ަވރަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވަހކަ ދަންނަާވލަން. މިއާ

ޫބލ ކ ރަން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި މިއަށްވ ރެ ެވސް ފ ރިހަމައަށް ަގ. އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭެގންނަންމ ހިންމ  ބައިތަކެއް އިޞްލާޙ  

 މި ބިލ ެގ މަސައްކަތްތައް ނިިމެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ .ޞީބްރާހީމް ނަ އި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ 

 

 ރ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޞީމ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްބރާހީމް ނަ

 ށް ެގނެޭވ މި އިޞްލާޙ ތަކާ (އަ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނ ) 2008/2ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ތަކާ އީސް، މި ރަމެދ  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ެރެވމ ންދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިމ  ؛މެދ  އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނ ކ ރެޭވ ފަހަރަށް ހިމާޔަތް އްޤ ތަްއ ިގނަޙަ ަވޒީފާ ލިބިަގްނނަ ފަރާތްތަކ ެގ  އިދޭ ފަރާތްތަކާއަބަދ ެވްސ ަވޒީފާ ،ފެންނަނީ

އް ދިނ މަށް މި ިއއްޒަތްތެިރ ަވނީ މިނިމަމް ޭވޖެ  އެާއއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ާވހަކަ. ހަމަ

އާދެ،  ؛މ ސާރައިެގ އެންމެ ދަށް މ ސާރައެއް ޮގތ ަގއި ،ފަދަިއން . އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެމަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރެިވފަ

ރ ިފޔާ އެ  4000ދިޔައީ  އި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ބަހ ސްކ ރެެވމ ން މިޮގތ ަގެގ އްއެންމެ ދަށް މިނިމަމް ޭވޖެ

ނ ކ ރަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ބޫލެއްަގމ ަވްއޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  އެޮގެތއް 
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ރ ފިޔާ އެ މ ަވްއޒަފަކަށް  5500ާޔާއއި ރ ފި 5000ޮގތ ގައި  ބޫލ ކ ރާ ަގޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެގ އެންމެ ދަށް މ ސާރައެއް 

ރ ފިާޔ  4000މިހާރ ެވސް އެންމެ އާދަިއެގ ވަޒީފާތަކ ަގިއ އ ޭޅ ފަރާތްތަކަށް ެވސް  ،ލިބެންޖެހޭނެ. މިހެން މިދެންނީެވ

ޓ ތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ލިބިެގންދިޔ މަީކ ސޯރ ފިޔާ ޚާއްޞަކޮށް ރި 8000ލިބެމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. 

 ،ރ ފިާޔ ލިބިެގންދިޔ ން  6000އެާއެއއްކޮށް މެދ  މ ސާރައެްއެގ ޮގތ ަގއި ހަމަ ބޫލ ކ ާރ އަދަދެއް. ަގަގނޑ  ހަމަ އީ އަޅ  އެ

 ،ފަދައިން  ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްިވ ؛އަޅ ަގނޑ  ެއއަށް ތާއީދ ކ ަރން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ެގންގ ޅޭ މިންަގނޑަށް އްޔަންކ ރ މ ަގިއ މިޢަޮގތ ން މީހ ން  އަށް ަވގ ތީޚާއްޞަކޮށް ަވޒީފާ ،ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެްއަގއި 

ެވސް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި  ަމސްދ ަވހާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ  ިޚޔާލ  މ ޅިން ތަފާތ . ކ ރިން 6އޮްތ  މި ާގނޫނ ަގއި މި

ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި  ރާނެީއދ ކ މަސްދ ަވސް ޭބްއވ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ެއއަށް ތާ  3ކ ރެިވެގންދިަޔ ޮގތަްށ  މިކަން

އެ ަވޒީފާއަށް ކ ލ ނ ޖެހޭ ހިސާބ ން އަނެއްކާ އޭނާ  ،ލ ެވރިެވހ މަސްދ ަވސް އޮތ މ ން ަވޒީފާއަށް މީހާ އަ 6 ؛ރައީސް

ކ ރިންެވސް  ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، ބޫލ ކ ެރޭވނެަގއަނބ ރާ ެގއަށް ދާންޖެހ ން އެއީ އެްއޮގތަކަްށެވސް 

މަސްދ ަވސް ބޭްއވ ން އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ެއއަށް ާތއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ެއޮގތަށް  3ށް ޮގތަ ޔަމަލ ކ ރަމ ންދިޢަ

 ؛ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މިކަްނ އިޞްލާޙ ކ ެރިވެގންދާނެ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ގ ިޅެގން ފާސްކ ރެވ ނ   ޮކިވޑ  ޯރާގއާ އްޞަކޮށްާވފަ. ޚާަވނީ މި މަޖިލީހ ން ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްދެއް އަޅ ަގނޑ މެން މި

. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެަތއް ިގނަ ަވީޒފާތަކަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ން ަވނީ މަހްރޫމ ެވފަ ،ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން

މީހ ންެގ މ ސާރަތައް  އެ ޓ ގައި މަަސއްކަތްކ ރަމ ްނެގންދިޔަ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ަބއެއް ފަރާތްަތކަށްސޯޚާއްޞަކޮށް ރި

ނ ލާ ަވޒީފާއިްނ  ައނެއްބައި ފަރާތްތަްއ ެއްއެވްސ ޙައްޤަކާ  ިއ،ލިބިފަ އަެނއްބަިއ ފަރާތްތަކަށް ޭއެގ ހާފ  އި،ލިބިފަ

ަވެރއްެގ އިނާޔަެތްއ މީެގތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ.  ވަކިކ ެރިވފަިއޭވ. އެ ފަރާތްތަަކށް އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ޮކންމެެވސް

މިފަދަ ބަޖެޓެއް   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން .ާވތީމީހަކ  ަވކިކޮށްަފއި ވަޒީފާއިން އެ ނ ލާ  އެންގ ަމކާެއއްެވސް ،ސަބަބަކީ

ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ަހމަ އެއާެއއްކޮށް ިއއްޒަތްތެިރ އިފަރާތްތަކަށް ބެލިފަ ދިޔައިރ ަގއި އެ ފާސްކ ރެެވމ ން

ވަޒީފާ ނެތް  ވާއިރ ަގިއ މީގައި ބައިެވިރވ މަށް ެވްސ އަޅ ަގނޑ އި ލާފައިަވހ ޅ ދައ ލަތ ން އެ ފ ރ ޞަތ   ؛ރައީސް

ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  އިްލތިމާސްކ ރަން. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރިވސް ޗާޖ ެގ ާވހަަކ 

 ޮގތަްށ މި ނ ލިބޭސް ޗާޖ  ކ ރާ ކ ދިންނަށް މި ސަރިވޓ ަގއި މަަސްއކަތްސޯދަްއކަނީ. ާޚއްޞަކޮށް ރި  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ސ ޕަަވއިޒަރ ން ފެިށެގން މަތީ ފަންތީެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ސަރިވސް ޗާޖ  ނ ލިބޭ ޮގތަށް  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ  ،އޮތީ

ޓެއްަގިއ ސޯނ ކ ރަން. ރި އެޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީެދއް ،އޮތީ އިޞްލާޙ ކ ރެިވފަ. އެހެންނަމަެވސް މި ާގނޫނ ގައި މި

އ ޅޭ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ެވސް ޚިދ މަތަށް ނިކ ންނަ ފަރާތްތައް. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ސަލާން  ގައިވަޒީފާ ، ވެއްެޖއްޔާ

ފަރާތަށް އަތ ެވދާނެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮްނމެފަދަ ހާލަތެއް ެވސް ަވޒީފާ އަދާކ ރާ  ސަލާން ބ ނެިވާދނެ ،ބ ނ މ ގައި
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ނެ. ހަމަ އެއާެއއްޮކށް މެޑިކަލް ލީްވ ނަންަގާވ ލާން ބ ނެެވންޖެހޭސަލާން ބ ނަންޖެހޭ ހާލަތެއް. އެ ހާލަތ ަގއި ސަ

ފަހަރަށް  ިގނަ ،ނ ލާ މެޑިކަލް ލީވެއް ނެެގންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާކ ން، ފަރާތްތަ

ގައި އ ޭޅ ޓ  ސޯރާތްތަކަށް. ރިޓ ަގއި އ ޅޭ ފަ ސޯަވނީ ާޚއްޞަޮކށް ހަމަ ރިކ ރިމަތިކަންަތއްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ފަރާތްތަކަށް ބަލިީވމަ  ، އެޭވޓެއްަގއި އެބަ ހަމަޖެހިފައިސޯވަޒީފާ އަާދކ ރާ ފަރާތްތަކ ން އެ ރި ،ފަރާތްތަކ ން

ހ ންނަ  އިތަނ ަގ އެކ ރެޭވނެ ޮގތާއި އަދި ޮޑކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހިފައިޭވ. ރަށ ން ފ ރަިއެގން ނ ދެޭވ. ބޭސް

އަދި ަވީޒފާ ނިމޭނެ ަގޑި ެވްސ ެއ  ،ކަމާއި   ވަޒީާފއަށް ނ ކ ންނަނީ މިެވނި ަގިޑއަކ  ީމހާ ބެލޭ މިށް އެބަރަސ ޕަަވިއޒަ

 ށްބ ނ މ ަގއި ނ ަވތަ މެޑިކަލް ީލަވކޮށް ސަލާންޞަ، ޚާއް. އެހެންީވމާށް ަވނީ ރަނަގޅަށް އެނިގފަރަސ ޕަަވިއޒަ

ެއޮގަތށް ނ ކ މެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާ ނ  ކާހ ށަހަޅަން އޮތް ހ ށަހެޅ މަށް އެއް ދ ަވސް އަދި ދެ ދ ަވްސ މެޑިކަލް ލީަވ

 ފ ރ ޞަތަށް. ބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ ަގއަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

 ،ަވނަ ފ ރ ޞަަތަކށް އަޅ ަގނޑ  މި އެދ ނީ 2 އި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! މި

 ގ ޅިފަިއާވ ބިލެއް. މި އަދި މ ޅި ޤައ މ ެގ ހިންގ މާ ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްަގއަޅ ަގނޑ  

ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ، ަގނޑ މެްނނަށް އާއްމ ކޮްށ ައޑ ިއޭވ ާވަހކަެއއް މިއީ އަޅ  ތްތަކ ެގ ާވހަކަ. ދެކެެވނީ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާ 

ކ ރާ ދޭތެރޭގައި  ފޯމެންސާފަރާތްތަކ ެގ ޕާ ނ ކ ރެޭވ ާވހަކަ. އަދި އެފަރާތްތަކ ން އެންމެ އެދެޭވ ޮގތ ަގއި މަސަްއކަތް

 ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ،ންއ އަށް ޮގއްސަ ކޮފީައށް ދިަވޒީފާ ،އިޝަކ ާވަތކަކީ ހަމަ އާއްމ ކޮްށ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ބ ނާ ޮގތ ަގ

ގ ޅ ންހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ  ފޯމެންސާޕާމިކަހަލަ  ؛ކ ރެޭވ މަސަްއކަތ ެގ އަދަދ 

 ަވރަށް ށްމިކަހަލަ ބިލަކަ ،އ ޭޅ ާވހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ  ަދންނަަވން މިނ ާވކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ބެހެއްޓިފައި

 ފ ްނެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓޭނޭމ ވައްޒަ ؛ފ ންނަށްމ ހިންމ  އެއް ބާބ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ މ ަވްއޒަ

ފ ްނެގ ަކންކަން ެވްސ ބެލެހެއްޓިެގްނ ނިޒާމެއް ހެދިެގން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއ ނިޒާމ ެގ ތެރެިއން ހ ރިހާ މ ވައްޒަ

ެއ ނިޒާމ ަގއި ހ ންނަންާވނެ  ،ށް ބާެބއްަގއި އެ ިނޒާމ  ހެދިެގްނ އަންނަންޖެހޭނެ ޮގތާއި ތަކަން. އެޮގދާންޖެހޭނެ

ވަޒީާފަގިއ  ކ ރެޭވނެ ޮގތާއި، އެ މަަސއްކަތަށް ބިނާކޮށްކ ރާއިރ ަގއި މަސަްއކަތް މޮނިޓަރމަސަްއކަތް ކަންކަމާއި، އަދި

ކ ެރޭވ  މަހެްއގައި ެވސް އޭނައަށް މަަސއްކަތްއަދަދ ަތއް ކޮންމެ އ ޅޭ ކޮންމެ ފަރާތަކ ން ެވްސ މަސައްކަތް ކ ރެޭވ
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ފޯމެންސް އޭާނެގ ޕާ އި،އެ އަދަދ ތަކަްށ ބަލަ،ކ ރެޭވ އަދަދ  ނ ަވތަ އެ ދޭ މ އްަދތެއްެގ ތެޭރގައި މަަސއްކަތް ،އަދަދ 

ދަދ ތަކަށް ކ ރާ އައ މެްނސް ރިވި . ޕާރޯތްކ ރާ ާވހަަކ އެަބއޮއ  ފޯމެންސް ރިވި އަހަރަކ ން ޕާ 2ކޮންމެ  ،ކ ރާއިރ ަގއި އ  ރިިވ

ބޫލ ކ ރަން. އެކަްނ ަގސީދާ ސައިންޓިފިކަީލ އެކަން ކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އި،ބަލަ

ެއީކަގިއ  ާވހަކަތަކާ ސް ާވހަކަދެްއކި ކަމ ަގއި ިވޔަސް ެވސް އެއިްއޔަންކޮށް ބޯޑަކަށް އަދި ބަޔަކ  އަޢަބޯެޑއް  ،ނ ކ ރެިވ

ކ ރަން ާވހަކަ ދެްއކިދާެނ. އެކަން ާވހަކަ ދެއްިކޔަސް އެންމެ ހަރ ދަނާ ޮގތެއްގައި އް ރަނަގޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމެއަޅ 

ތެެރއަށް އިމޯޝަންސް ަވންނާނެ. ބޮޑަށް އޭެގ ިއރ ގައި ަވރަށްނ ހިންޭގނެ. އެއީ ާއއްމ ކޮށް އިންސާނ ން އެކަންކަން ކ ރާ 

އޮޓަމޭޓެޑް ސިްސޓަމެްއެގ  ،ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއިން  ، ނިޒާމެއްެގ ތެރެިއންެއކަމަކ  ނ ހ ންނާނެ ތަެކއްއެ އިމޯޝަން

 އެ ލޮޖިކަކަށް އެ  ،ންނަ ލޮޖިކެއްކޮށްގައި އޮތެރެއިން އެކަން ހިނާގއިރަކ . އޭގައި ައޅ ަގނޑ މެން އެ ބިލްޑ 

 އާޓެކްނޮލޮޖީ ޑަށްޮގތ ަގއި އަދި ީވާހެވސް ބޮ ޫބލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   .، އެޮގތަށްކ ރާނެ. އެހެްނީވމާމަސައްކަތް

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މިކަްނ ަގއަހ ލ ެވރިކޮށް މަސަްއކަތްތަްއ ެގންދެޭވނެ ޮގތް ެވސް ހަމަޖެހިެގން އައ މަކީ ައޅ ަގނޑ  

 ،ާވނަމަ ކ ރެިވއްޖެ ކަމ ގައިެއއް  ށްތެރެއަކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި މީެގއެންމެ ހަރ ދަނާކޮށް ހިންޭގނެ ޮގތް

ޮގތ ން އެ  ،މަށް ަވރަށް ހެޔޮ ބަދަލެްއ އަންނާނޭ. ވަޒީފާތަކ ެގ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓިނޑ  ދަންނަާވނީ މ ޅި ޤައ އަޅ ަގ

 ،ބޮޑ  ހަމަ ބަދަލެއް، އެދެޭވ ބަދަލެއް ފެނިެގންދާނެ. އެޮގތ ން ށް ެވސް، ޕްރޮޑަްކޓިިވޓީއަށް ެވސް ަވރަށްފޯމެންސަޕާ

ަވންޏާ.  ތެރެައށް ލެވިއްޖެ ކަމަށްމީެގ ނިޒާމ  އެ ރިއެރ ންތަެކއް އަންނާނޭަވރަށް ރަނަގޅ  ކ  ހަމަ މ ޅި ޤައ މަށް ެވސް

ން. އ ދި ނީ ެލިވެގންކ ެރިވެގން ނޫމި ނިޒާމ  މި ބިލ ެގ ތެެރއަށް ބާބެްއެގ ޮގތ ަގއި ެއޑ  ،އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާަލން

 ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަރ ަވނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަށް.  هللاޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަ

، ބިލ ގައި. އެހެންީވމާ  މިތް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ާވ ހަެއއްކަ ނ ކ ތާ އެަބއޮ

ހ ށަހަޅާފައި  މި ބިލ ގައި ށްޑަ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއެ  ،ެލޭވތޯ. ެއޮގތ ންއިނ ކ ތާއަށް އަލިއަޅ ަވ 6އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން އެ 

ކ ރަނީ ހަމަ ރާ ޮގތެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ެވސް ތާއީދ އެްއޮގތަކަށް  ދ ަވސް ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަމަސް 6 ތއޮ

ެއަވރ ން ފ ދޭނެ ކަމަށް. ދެންމެ   ދ ަވހ ެގ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއެޑެއް އޮތީމާމަސް 3ޮގތަށް ހަމަ  އޮތް ކ ރިން ެވސް
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ޅ ަގނޑަށް ެވސް ނ ފެނޭ އަ ،ވ ެރ ކ ރިން ެވސް ބަެއއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށް ގައި އަޅ ަގނޑަށްނމިތާ

 .އ ނަދޫގ ކަެމއްއ ލ ަގިއ ދިމާާވ ދަތިޙަަވޒީފާެގ މާ ،ދ ަވސް ޮއތ މަކ ންމަސް 3އޮންނަ   މިހާރ  މިޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއެޑް

ތަނެއް ައޅ ަގނަޑކަށް މި ީވހާ ތަނަކަށް ނެތް  ކ ރާބޮޑ  ޝަކ ވާ  މާ ދޭ ފަރާތަކ ން ެވސް އެކަހަލަ ކަމަކާއަދި ަވޒީފާ

އެޮގތ ގައި މަސް ހަމަ  3ކ ރިން ޮއތް  ؛މަސް 3ބޫލ ކ ރަނީ މިާހރ  އޮތް ަގ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެހެންީވމާ. ފެނިފައެއް

 އަޅ ަގނޑ  ންބަދަލ  ެގންނަ ަމސް ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  އެ 6 ތްިބލަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮ ، މިއެހެންީވމާބާއްަވން. 

 ސަލާމ ެގ ޗ އްީޓ ެވސް މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މ ެގ ޗ އްޓީ. ނ ކ ރާ ާވހަކަ ެވސް ަދންނަަވން. ދެން އޮތީ ސަލާތާއީދ 

ސަލާން ސެޓްފިކެޓް ެގންނަން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ ފ ދޭަވރަކަށް އ ނަދޫގ  ކޮންމެ ދ ަވހަކަށް ،ތީއޮ ބިލ ގައި މި

މީހަކ   ބ ނަންޖެހޭ ކޮންމެ ދ ަވހަކީ އަދި ބަލިެވެގން މެޑިކަލީ އެ ސަލާން ،ކަމަކަށް ެވސް ާވނެ. އަދި ޮކންމެ ދ ަވހަކީ

އް ކެއެތަނ ޖެހޭ މީހަކ  ކ ރަން ރަށް އެ، މީެގ ސަބަބ ން އިތ އެހެްނީވމާޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ދ ަވހެއް ެވސް ނޫން. 

، ޭވ. އެހެންީވމާބޫލ ކ ރެ ަގކ ިރމަތިާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ  ފ ންނާތަެކއް މ ަވއްޒަކަމެއް، އަދި އެތަްއ އ ނަދޫގ

ދ ަވސް ެވސް ހަމަ މިހާރ  އޮތް ޮގތަށް ބާއްަވން. ދެން އެންމެ ކ ޑަމިނ ން  30 ކ ރަނީ ސަާލމ ެގ ހަމައަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

 ،ާވނަމަ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މިއަށް ބަދަެލއް ެގްނނަން ބޭނ ން ކަމަށް ،ާވނަމަ އަށް ބަދަލެއް ެގންނަން ފެންނަ ކަމަށްމި

ދ ަވސް ސެޓްފިކެޓް ެގެނއްސަ،  15 ،ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ޮގތަށް  އެންމެ ކ ޑަމިނ ން

 އިމީަގ ،އިތ ރ ންދެން އޭެގކ ެރެވީނ. ތަށް ބާއްަވން އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ޮގ ސް އޮތްެވދ ަވސް ފްރީކޮށް މިހާރ  15އަނެއް 

މި ބިލ  އޭެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  ޭވޖ  ާޚއްސަކޮށް މިނިމަމްއަޅ ަގނޑ މެން  ؛އެންމެ ަވރަށް މ ހިންމ  އެއް ކަންތައް

ޖޫރަ. އެްނމެ ކ ޑަމިނ ން ދެޭވ އ ޖޫރަ މިނ ން ދެޭވ އ ކީ އެންމެ ކ ޑަަދއްކާ ަމއިަގނޑ  އަސާސަ އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަ

  ން މި ބަލަނީ ބެނިފިޓްސް ރމ ޕޭ އަޅ ަގނޑ މެން އަނެންހެން ޓެކްނިކަލް ޓަމިހާރ   ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތަކީަގދޭއިރ  އަޅ ަގނޑ  

އިން ަވކި ތަކ ެގ ތެޭރަގއި މިސާލަކަށް އެބެނިފިޓ  ،ކަންބޮޑ ާވ ކަމަކީމީަގއި ކޮށް ައޅ ަގނޑ  ޞަ ޚާއް .އިންކައިްނޑް

ފަހަރެްއަގއި  ،ބިލ  ފަރ މާކޮށް ފައިނަލްކޮށްފިއްޔާ ޭވޖަށް ެއޑްކޮށްފައި އެޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ޕަސެންޓެއް މިނިމަމް

ޓްތަކ ެގ ެވރިންނަށް ސޯޫނނީ ރި ،ކ ރާތަކ ެގ މަސަްއކަތްމިސާލަކަށް ފ ރ ޞަތ  އޮެވދާނެ ރިސޯޓ  ،ނެ ކަމެއްދިމާެވދާ

 8000ފަސް ހާސް ރ ފިޔާ ހަމަޖައްސާފައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ނިންމީ ކަށް ހަތަރ ޭޕ މިސާލަ ފ ރ ޞަތ  އޮެވދާނެ ބޭސިކ 

ތެރެއިން ހަމަޖައްާސ އި އެކޮމޮޑޭަޝން އޭެގފ ޑާ ،ންނަ ބަޔަކީބާކީ އޮ ،ްއޔާޭވޖަކީ. އެހެންވެއްޖެ ރ ފިޔާއޭ މިނިމަމް

 ބިރ ެވިރކަން ައޅ ަގނޑަށް  ފާނެތީ އެއިރ ފިާޔ މިސާލަކަށް ހަމަޖައްސަ 8000މީހ ން  އެްއޗެްއެގ ޮގތ ަގއި ހަދަިއެގްނ އެ

މިސާލަކަށް ރިސޯޓ ަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ ސްޓާފ ންެގ  ،ާވންޖެހޭނެ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ އެބައޮތް. އެހެންީވމާ 

 8000 ޖެހޭނޭެއއީ ެގައށް ެގންދެެވން ،ްއޔާކަމަށް ވެއްޖެ ރ ފިޔާ 8000ޕޭއަކީ ނޫނީ މިނިމަމް މ ސާރައަކީ  ބޭސިކ 

ޓޭކް ހޯމް ޕޭ   ،ކިޔާ ޚާއްޞަ ޓަރމަކ ން މި އިއަޅ ަގނޑ މެން މީަގ ؛މާނައަކީ ޓޭކް ހޯމް ޕޭ. ޝްެގ ޮގތ ަގއިކޭރ ފިޔާ 
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ނޫީނ  ން،ަވރ . ތިމަންނަމެން ެއ މ ަވްއޒަފަކ  ހ ންނަ އެ ަފއިސާެގ ޮގތ ަގިއ ެގއަށް ެގންދެެވންޖެހޭނޭ ،ކޭޝްެގ ޮގތ ަގއި 

ެވސް ހަމަ އެ .ފައިސާއޭެވްސ  އީއެ . ނޫންހޭދެމެއް ދ ގައި ެއބަރަކާން ތިމަންނަމެންެގ ޚަރަދ ގައި ރިސޯޓ ަގއި ޚަ

އެޮގތަށް ހިމަނައިެގްނ މ ަވްއޒަފ ންެގ މ ސާރަ ެއޮގތަށް ހިމެނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    .މ ސާރައިެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނެންޖެހޭނޭ

ެގ ނހަތަށް ކަންނޭފަ ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރ  އޮތް ހާލަތަށް ވ ރެ އްޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ން ދެވިއްޖެ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިީޓ  ،އިރ ފާސްކ ރާކަށް ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ާގނޫނައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވނީ. އެހެންީވމ

ސަމާލ ާވންޖެހޭ ަވރަށް މ ހިންމ    ،އަޅ ަގނޑ ެމން ސަމާލ ކަން ދޭންޖެހޭ އީލާގައި މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ދާއިރ ، މިޙަމަރ 

މިނިމަމް ޭވޖެއްެގ ޮގތ ގައި  ،ކ ރަންޖެހޭނެ، އަޅ ަގނޑ މެން ކަށަަވރ އެހެންީވމާ. ަގނޑ  ަދންނަަވންއަޅ   ނ ކ ތާއެްއކަން

އަދަދަކީ ގެއަްށ ެގންދެޭވ އެންމެ މަދ  މިންަވރ ކަން. އަދި ޚާއްަޞކޮްށ  އެ، ދާއިރ ަވކި އަދަެދއް ކަނަޑއެޅިެގން 

ތެޭރަގިއ ންތާނގައި ަސރިވސް ޗާޖ  މީެގނެޭގ ތަ ސަރިވސް ާޗޖ  ،މީެގތެރޭަގއި މި އަދަދ  ކަނޑައެޭޅއިރ 

މ ޅިން ދ ރ  އެހެން ެއއްެޗއް. އެީއ  ަސރިވސް ޗާޖަކީ މިއާ . ނ ާވނެކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންހިމެނިެގން

 އަިދ ސަރިވސް ޗާޖ  ސަރިވސް އްޗެއް.އިތ ރަށް އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރާ ަމސައްކަތްތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ންަނށް ލިބެންޖެހޭ އެ

 ހަމަ އެާއއެކ  ސަރިވސް ޗާޖ ަގއި  .ބޫލ ކ ރަންަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ަވރެްއ ެވްސ ކަނޑަެއޅެންޖެހޭނެންމި ޗާޖ ެގ މަދ 

% އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިްވ ފީެގ ޮގތ ަގިއ 1އޮންނަ ޮގތަށް  ލިބެންޖެހޭ ހ ރިހާ އެއްޗެއް ަހމަ މ ވައްޒަފ ންނަށް މިހާރ ެވސް

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ބޫލ ކ ރަން. ދެންަގލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ންނަށް ހަމަ ބަހާހަމަ މ ަވްއޒަފ  99ނަާގފައި ބާކީ %

ތިޞާދީ ޮގތ ން ެވސް މި ފަހ ެގ ތާރީޚެއްަގިއ މި ހާލަތަކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް އިޤ  ،ެވސް ާވހަކަ ދަްއކަމ ން އަންނައިރ 

 ެވސް އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ. ޅަަކން ެވއްޓިފައި އޮތް ަވގ ތ ކަން އަނދަވަ ތިޞާދ  މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ  ،ދިމާިވ އެންމެ ބޮޑ 

އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  މިކަން ކ ރ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނަޑށް ހީަވނީ މިއީހެން މިކަން  ،އެހެންނަމަެވސް

 މި ބިލ  ، މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންއެހެންީވމާ .އިއްތިފާޤ ާވ ދަނޑިަވޅަކީ ެވސް ންކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ

އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަަވގ ތ ކޮެޅއް އިތ ރ ކޮށްދޭން އެެދން. ކ ރިއަށް އޮތް މ އްދަތަށް  ؛ެގން ކ ިރއަށް އޮތްާގނޫނަކަށް ފާސްކޮށް

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ެވސް ިލބެންޖެހޭނެ ތެއްތަްއޔާރ ާވން ކޮންމެެވްސ ަވރެްއެގ މ އްދަ ،އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ާރއިރ  

 މި  ،ރަެވެވނީ، މިނިމަމް ޭވޖ  މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ެވެގންހަމަ ބޮޑަށް ބ  ށްައޅ ަގނޑަ ެއޮގތ ން. ބޫލ ކ ރަންަގ

އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގތްަގނޑަކަްށ ހެން. ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  މ އްދަތ  2021ޖ ލައި  1ކ ރަން ޒ ތަންފީ

 ،ހ ށަހެޅ އްިވ ޮގތަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހާން . ދެން ހިންނަަވރ  ާދިއރާެގ އިދެިވފަ ންނާނީއޮހާ ދ ަވސް އްއަހަރެ

ންޓް ބެނެފިޓްސް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ހިމަނަިއެގން މެއިމިއާއެކ އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަންއެމްޕްލޯ

އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ދ  ޢ ަވއަނެްއ ެގ 19ައޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  ްއޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަްނ ފާސްކ ރެިވއްޖެ

ަގިއ ހ ރި މ ހިންމ  ަވޢ ދ ތަކ ެގ 19ނޑ  ޤަބޫލ ކ ރަނީ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ، ައޅ ަގލެވ ނީ. އެހެްނީވމާއިފ އްދަ
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ކޮްށ ގ ޅޭ ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ސީދާ ޑައިރެކްޓ  ޚާއްޞަކޮށް މ ަވްއޒަފ ންނާ ،ތެރެއިން ބޮޑެތި ަވޢ ދ ތަެކއް

. ކަމަށް ދ މަށް ލިބޭ ހަމަ ރަނަގޅ  ރަނ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އެ ަވޢ ދ ތައް ޙަޤީޤަތަަކށް ހެ ،ތައްށް ލިބޭ ބެނެފިޓ އެ ބޭފ ޅ ންނަ

ކަންތައްތައް ހިމެނިެގން އަިދ  ލާ ނިމިެގން އަންނައިރ  މިޙަބޫލ ކ ރަނީ ެވސް ކޮމިޓީ މަރ ަގއަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

 .ކަމަށް ކ ރިެވެގން އަންނާނެޮގތަށް މި ބިލ  ފަރ މާ ޚާއްޞަކޮްށ މ ވައްޒަފ ންނަށް ފަހިާވ ،މ ަވްއޒަފ ންނަށް

. ތަޢ ލީމަކީ ކޮންމެހެން  ންއާއެކ އެީކަގއި ހަމަ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމަށް ެވސް އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ތަކެއް ެގްނނަމި

  ...ނޫން އެކަންޏެއް ޭއެގން ލިބޭ ނަތީޖާ އިމްތިހާނެއް ހަދައިެގން ފޮތ ން ކިޔަަވއިެގން އެ ފޮތ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  އެދެން އިނޭގތޯ. ންްއވ އިލެއިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ާވހަކަކޮޅ  ނިންމަަވ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ސްކޫލ  ނިމިެގން އަންނަ  ،އ ޅޭ ޕޮއިންޓަކީ ، ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން މިއެހެންީވމާއަޅ ަގނޑ  މި ނިންމާލަނީ އިނޭގތޯ. 

ހޭނ ިވފައި ތިބި ކ ދިންތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ެވސް  ،ކ ރެިވފައި އ ލަށް ރަނަގޅަށް ތަރ ބިއްޔަތ  ޙަ ސައްކަތ ެގ މާކ ދިންނަކީ މަ

އެ ކ ދިްނ  ، ނ ކ ންނަށް ތިބޭ ކ ދިންނަށްސިސްޓަމްެގ ތެެރިއން ަވޒީފާއަށް ، ސްކޫލ އެހެންީވމާ. އެބަޖެހޭ ހަދަން

ރަނަގޅ  މ ަވްއޒަފ ންތަކެްއ  ނގައިތާ ޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް އޮތްއެކަމަށް ތައްޔާރ ކ ރެެވން އެަބޖެހޭ. އޭރ ން އަޅ ަގނ

 ، މިއެހެންީވމާ. ޤައ މ  ބިނާކ ރ މަށް ރަނަގޅ  ޖީލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިނާކ ރެޭވނީއަޅ ަގނޑ މެން މި 

ކަމަކަށް   ރިހާލާއިން މިކަން ނިމިެގންދާއިރ  މި ހ ޙަކަންބޮޑ ވ ންަތއް ހ ރީތީެވ އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ ކޮމިީޓ މަރ 

 ކަމަށް ޝ ކ ރިއްާޔ.  އެޑްރެްސކ ރެިވެގން ރަނަގޅ  ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރަގއި ާގނޫނެއް ފާްސެވެގންދާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއް

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ރާެގދާއި ެގމަނަފ ށީ

އަޅ ަގނޑ   ؛ބެހޭ ބިލ  އާދާ ވަޒީފާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ބަހ ސްކ ރަމ ން

އެންމެ  ބ ެވ ކެމްޕެއިން ފެށިެގން އަިއއިރ  ެވސްޚާއިންތި ހ ެގދަންނަާވނީ މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

މި އްލ  ހޯދައިެދޭވ ބިެލްއެގ ޮގތ ަގއި މި ފާހަަގކ ރެެވނީ. ހަމަ އެާއއެކ އެީކަގިއ ޙަދިޔަ މައްސަަލތަކަށް ަގދައަށް ެދކެމ ން
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ން އެންެމ އިއެ ާރއްޖޭެގ މަސައްކަތްކ ާރ މީހ ންނާއި މަސައްކަތް ދޭ މީހ ންެގ ޙަްއޤ ތައް ެވސް  ،ބިލ ެވެގންދާނީ

އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އްޤ ތައް ޭއެގ ކ ރާ މީހ ންެގ ޙަަތށް. އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ކަށަަވރ ކ ރެޭވ ޮގ

 ެއއާ އެްއަވރަކަށް ބިލ ަގއި  ،އެާއއެކ  އެ ަބޔަަކށް ވަޒީފާ ދޭން ތިިބ މީހ ންެގ ޙައްޤ ތަްއ ެވްސ ހަމަ ،ދާނީކަށަަވރ ެވެގން

ވަޒީފާއެްއ ނެތް މީހ ންނަށް  މި ޤައ މ ަގއި ަވޒީފާ  ،ގައިދޭ މީހ ންނަކީ ެވސް މި ޤައ މ  ބިނާކ ރ މ ވަޒީފާހިމެނިެގން. 

އެ މީހ ންެގ ަޙއްޤ ތަްއ  ،ކަމަށް ބަަލއި އެ މީހ ންެގ ެވްސ ޙައްޤ ތަެކއް އޮތް  އި،ތިބި ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި ަކނޑައަޅަ  ދޭން

ކަމަށް  ދާނެއް އަތ ެވެގންލާގައި ިގނަ އިޞްލާޙ ތަކެޙަޮގތަށް މި ބިލ  ބައްޓަންެވެގން މިހާރ  ކޮމިޓީ މަރ  ެވސް ނ ެގއްލޭ

މިހާރ   ،މަ އެާއއެކ އެީކަގިއ، ަވރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޝ ޫޢރ  ފާޅ ކ ރަްއަވއިފިނީ. ހަބޫލ ކ ރަަގއަޅ ަގނޑ  

އެީއ ދ ަވސް ލާގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރަީނ ތިން މަސްޙަކޮމިޓީ މަރ  ،ބިލ ަގއި  އެ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް

 ޗ އްޓީ މެިޑކަލް ންދ ަވހަށް ސަލާ 30 ؛ންއަދި ސަލާ. އެޑް އެީއ ަހމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގްތކަމ ަގއިޕްރޮބޭޝަން ޕީރި

އަޅ ަގނޑ   ،މ ަގިއ ާވނަމަކަ ެއއީ ެއޮގތަށް އޮެވއްޖެ .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބޫލ ކ ެރޭވނެ ކަމެއް ނޫންަގސެޓްފިކެޓް ެއއީ 

މަންފާތަކެއް ބަަޔކ   ނާޖާއިޒ  ،ެވސް ނ ރަނަގޅ  ައސަރ ތަކެއް  އޭެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ ިޞއްޙީ ނިޒާމަށް ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ޯހދަންޖެހޭ މެޑިކަލް ލިޔ ން ހޯދަން ޑޮކްޓަރ ން ަކއިރިއަްށ   ބ ނެެގންންކަމަށް. ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ސަލާ ފާނެއިނަަގ

 ޮގސްދާނެން ެވެގން ަކށް މިކަޔަބ ރަ ކަންތައްތަކ ެގ ސަބަބ ން ޞިއްޙީ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް އިތ ރ  ދާންޖެހ މާއި، މި

ހޭ ކޮންމެ ދ ަވހަކީ ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަްނނ ޖެހި، އަދި ބަލިިވކަމ ަގއި  ބ ނަންޖެންސަލާ .ބޫލ ކ ރަނީ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ނ ޖެހި އެ މީހާ ސަލާމަތ ން އަނެއް ދ ަވހ  ަވޒީފާއަށް ނ ކ މޭ ހާލަތްތައް ެވސް އަންނަ  ިވޔަސް ޮޑކްޓަރަށް ދައްކަން

ޖެހޭ ދ ަވހެއްެގ ޮގތ ަގިއ ން ބ ނާ ކޮންމެ ދ ަވހަކީ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ެގންނަން، ަސލާންީވމާކަންތައްތައް. އެހެ

 ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   ؛ެއންމެ ކ ޑަމިނ ންދެޭވ އ ޖޫރަ  ،ނ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ  

 ،ާވނަމަޔާ ކޮންމެ މަހަކ  އެބަދެޭވ. އެހެންކަމަށްރ ފި 5000އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އ މ ރ ން ދ ަވސްީވ މީހ ންނަށް ެވސް 

ޮގތަކަށް  އެއީ ރަނަގޅ  ،ކަމ ގައި ާވނަމަ ޖޫަރއެއް ެއންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރައިެގ ޮގތ ަގިއ ކަނޑައެިޅއްޖެކ ޑަ އ  މިއަށްވ ރެ

 މ ހިންމ  ކަމެއްބޮޑ  އ ޖޫރަެއއް އެންމެ ކ ަޑ އ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ގައި ކަނަޑެއޅ ން އެއީ  ، ިމއަށްވ ރެ ނ ާވނެ. އެހެންީވމާ

 އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ިފޔާ ެއއީރ  5500 ،ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެޮގތ ން

ނެތް މީހ ންނަށް ދެވޭ  ކ ރަމ ންދާ މީހ ން، ވަޒީފާ ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް. ހަމަ އެާއއެކ އެީކގައި ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. ދިއ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ން ފަހިެވެގން ،އިން މިެވސް އ ޖޫރަ ،އ ޖޫރަތައް ެވސް

ޞާދަށް ަވރަށް ބޮޑ  ތިއިޤ  ެގމި ދ ަވސްަވަރކީ މ ޅި ދ ނިޔޭ ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑިަވޅެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ައޅ ަގނޑ މެްނެގ މިފަދަ ދަ ،އަސަރ ތަެކއް ކ ރަމ ން އަންަނ ދ ަވްސަވރެއް. އެހެންނަމަެވސް
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ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ޮގތެްއ ހޯދަން މަސައްކަތް ށް ޒީފާ ނެތް މީހ ންނަތެރޭގައި ެވސް ވަ 

 ޔާ. ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އެކަން ފާަހަގކޮށްލީ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެްނީވމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޢަބްދ ލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލް

އިޞްލާޙ ގައި ށް ެގެނޭވ (އަބެހޭ ާގނޫނ  ޒީާފއާަވ) 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ްނ ިގނަ ދ ަވހ  އެމް.ޑީ.ޕީ އަހަރަށް ވ ރެ  12މިނިމަމް ވޭޖ  މިއީ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

ދިއ މަީކ ެވެގން ަވނަ މަޖިލީހ ގައި މިކަން 19ކަމެއް. އިރާދަފ ޅ ން މި  ކ ރަމ ްނ އަންނަމިކަމަށްޓަކައި ަވކާލާތ 

ސައްކަތަށް ލިބޭ ަވރަށް ޮބޑ  ކ ރިއެރ މެއް. އަދި މި ސަރ ާކރަށް ެވސް ލިބޭ ކ ރިއެރ ެމއް. ން ފަށާފައިާވ މި މަ މް.ޑީ.ޕީއެ

ހަމައެކަނި ބޭސިކް ސެލަރީކަމ ަގިއ  ،ބެނެފިޓްސް ނ ލާ ޑް އިންއެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ެވެގންާވނީ އިންކަ  ،އެހެންކަމ ން

 ،ތ ން ެގއަށް ެގންެދޭވ އަދަދ  ރަނަގޅ ެވެގންދާނެރާފައަާދކ ރާ  ޒީފާވަ  ންއެޮގތ  .އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ެވްސ  ދޭ ފަރާތާައދި ވަޒީފާ ވަޒީާފއަދާކ ރާ ފަރާތާއި  ،ތިޞާދަށްޭވޖަކީ ޤައ މެްއެގ އިޤ  ބޮޑ ެވެގންދާނެ. މިނިމަމް

ކަމ ަގއި  ކ ރ ން މ ހިންމ  މިކަމ ަގއި ަވރަްށ ިވސްނ ންތެރިކަމާެއކ  މިަކން ،ގ ޅިލާމެހިފައިާވ ކަމެއް. އެެހންވ މ ން

އޮތ ްނ އޮތްެގނެޭވ އިޞްލާޙ ގައި ހަމަހަށް އިތ ރ ކ ރަން ކަނޑަެއޅިފައި  ށް މިހާރ ދެކެން. ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއެޑަ 

ޮގތަށް ތިން މަހަށް ނ ަވތަ އަދި   މިހާރ ެވސް ހިނަގމ ންދާ ،އެޮގތ ން. ކަމަށް ފާހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ކަމ ނ ދާ

ަގއި މިހާރ  ޑ ްޕރޮބޭޝަން ޕީރިއެ ކަމ ަގިއ ދެކެން. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކަމެއް ެވސް ރަނަގޅ ޑަކ ރ ަމކީ އެއަްށވ ރެން ކ 

ދާކަމީ ިއޞްލާޙ ކ ރެޭވ ާގނޫނ ން ހ ރިހާ އިނާޔަތްތައް ލިިބެގން ، މިލާއިރ ަގއި އިާގނޫނ ަގއި ހ ރި ކަންތައްަތަކށް ބަލަ

 ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް. ައދި އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ވަޒީފާ ލިބޭ ަވރަށް ށްަވީޒފާގައި އ ޅޭ ފަރާތަ ،ތަށް ކ ރާ ފަރާމަސައްކަތް

ަވޒީފާެއއްަގިއ ެއއް  .ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާނެއަދާކ ރާ ފަރާތ ން ަވޒީފާއަށް އަހ ލ ެވިރވ ން ެވސް ބޮޑ ެވެގން

ަބއެއް ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ެވސް ާއއި ގަ ކ ރިސޯޓ ތަ  ެގމަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަްށ ަތފާތ ކ ރ ންތައް ަވރަްށ ބޮޑަށް ރާއްޖޭ

ލިބޭ  މ ސާރައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ މ ަވްއޒަފ ންނާ ދިެވހި މ ަވްއޒަފ ންނާއި  ،އެޮގތ ން. ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެޭވ

 ، މި ާގނޫނަްށ ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ަގއި މި ތަފާތ ކ ރ ްނ ަވރަށް ޮބޑ ކަން ފާހަަގކ ެރޭވ އެހެންީވމާ އި އިނާޔަތްތަކ ަގ

ިއއްޒަތްތެރި  ؛ބޫލ ކ ރަން. ސަރިވސް ޗާޖ ަގކަަމށް އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީ ަމރ ހަލާގައި ރިޢާޔަްތކ ރާނެ މަށް ެވސް ކަންކަ

ަސރިވސް ޗާޖ ެގ ޮގތ ަގިއ ނެޭގ  ،ިމ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ަގއި ސަރިވްސ ޗާޖ  ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ޮގތ ން ،ރައީސް
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އޮތީ. އަިދ  ރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްެގ ޮގތ ަގއި މިކ ރާ ފަސަްއކަތްދެްނ ހ ރި ފައިސާއަކީ މަ އި،ފިަޔވަ  1އަދަދެްއެގ %

، ބާރ ލިބިެގން އެބަދޭ އެހެންީވމާއިތ ރަށް .އޭއަްށ އެލް.އާރ ރ މަށް ކ މިހާރ  ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ެގ ަދށ ން މިކަން މޮނިޓަރ

 ދާނެމީެގ ހެޔޮ އަސަރ  ފެނިެގންެގނެޭވ އިޞްލާޙ ން ަވރަށް ބޮޑ ތަނ ން މ ވައްޒަފ ންނަށް  ށްމިހާރ  ސަރިވސް ޗާޖަ

މި އިޞްލާޙ   ؛ށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ  ަވީޒފާއާ) 2008/2 .ސްބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީަގކަމަށް 

 ޝ ކ ިރއްޔާ.  ން.ލަެވެދްއިވ ކަމަށްޓަަކިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ން ަވކި ހ ށަހަޅ އްވައި

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ރިޔާ

 .ަވޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ލާޙ ތަކަށް ދަންނަާވލަން ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްށް (އަބެޭހ ާގނޫނ  ވަޒީފާއާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޓަކަިއ ރަނަގޅ   ތިޞާެދއް ބިނާކ ރ މަށްއ ފެއްދ ންތެރި އިޤ  ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ނަރ ެވރި، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ؛އޮތީ

ރިހަމައަށް ފ  ،އެބަ ބޭނ ންޭވ އެބަ ބޭނ ްނޭވ. މިދެންނެީވ ާގނޫނީ ފްރޭމް ފ ރިހަމަެވެގން ދިއ މަށްޓަަކއިފްރޭމެއް ާގނޫނީ 

ހަމަ ެއއާެއކ ަގއި މަަސއްކަތްތެރިންެގ ޙައްޤ ތައް ފ ރިހަމައަްށ . ދިއ ންއްކަތްތެރިންނަށް މައ ލޫާމތ  ލިބިެގންމަސަ

އ ލެއް ގާއިެމއް ޙަ ރަނަގޅ  ަވޒީފާެގ  މާ ،މިދެންނެިވ ކަންކަން ހާސިލ ެވެގން މެނ ވީ  .ެވްސ އެބަެޖހޭ އެނިގެގން ދާން

އެއީ އެޖެންާޑ . ކަމެއް އެބައޮތް އެކ ަގއި ހާސިލ ެވެގންދާ ދެ  މި ބިލާޅ ަގނޑ މެންނަށްއަ  ކ ަގއިނ ާވނެ. ހަމަ އެއާއެ 

ބިލަަކށް މި ބިލ  ެވެގން އެބަދޭ.  ،ދާނެ ާގނޫނަކަށްދ  ފ ްއދިެގންޢ އެ ަވ ން ީވ ަވޢ ދ .ިޑޑޭޓ  ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކެނ19ް

ެއކ ަގިއ  މި ބިލާ ،އެޮގތ ން. ެވެގންދަނީ ފާސް މިދ ީވ ިގނަ ބިލ ތައް މި މަޖިލީހ ން މިހާރ  ޢ އޭރ  ަވ މެންއަޅ ަގނޑ 

ދާނެ. މި ބިލަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަްތތެރިންނަށް ީވ ަވޢ ދ  ފ ދިެގން

ަގނޑ ެގ އަޅ  . ފާހަަގވެއްޖެ މެންނަށްރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ ތެބައެއް އިޞްލާޙ ތަކަށް މަަސއްކަތް

ަވނަ  21 ،ަވަނ މާއްދާއަށާއި  14މި ބިލ ެގ  ،ެވސް އެކަން ފާހަަގކ ރި. ެއޮގތ ން އިރާެގ މަސަްއކަތްތެރިންދާ

 .ކ ރިަވނަ މާއްދާައށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ަތކ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ  52ަވނަ މާްއދާއަށާއި،  42މާއްދާއަށާިއ، 

ހ ށަހެޅިފައިާވ ޮގތަށް  ،ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކޮށްފިތ  ަވރަށް ޭބޝަން މ އްދަަވނަ މާއްާދގައި ބ ނާ ޕްރ14ޮ

ކަމަށް.  އްާޔ އޭެގ އ ނދަޫގ މަަސއްކަްތތެރިންނަށް ދިމާާވނެގޮއްިސ ކަމ ަގއި ވެއްޖެ ެގންދ ަވހަށް ހ ށަހެޅިމަސް ހަ

ދ ަވހަށް ްއޮގތަށް ތިން މަސްެވސް އެމިހާރެކޭ . މ އްދަެތްއެގ ޮގތ ަގއި އެ މ އްދަތ  ދިގ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ލާ ނިމިެގން ޙަބިލ  ކޮމިޓީ މަރ  މި ،ބޫލ ކ ރަނީަގ، އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާ .ކަމެއް އެ މ އްދަތ  އޮތ ން އެއީ މ ިހންމ 
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ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި  އަށްަވނަ ާމއްދާ 21ކަމަށް. ހަމައެާއއެކ ގައި  ދާނެއަންނައިރ ަގއި އެޮގތަށް ަބދަލ ެވެގން

 ަވނަ ާމއްދާއަށް ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކަށް ެވސް ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ން މަޝްަވރާ  42 ،އިޞްލާޙ ތަކާއި 

ހޭ ޮގތ ން. މި މާއްދާަގިއ ބެ ބ ނ މާ ންސަލާ ،ަވނަ ނަންބަރ ެގ )ށ( އަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަކީ 42 .ހަަގކޮށްފިފާ

ެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، އެ މާއްާދ  ނދަޫގ އަދި ދަތިކަމަކަށްއޮތ މަކީ އ  ންޖެހޭ ޮގތަށް އޮތްސަލާމ ެގ ސެޓްފިކެޓް ހ ށަހަޅަ 

ޮގތަށް އެ މާއްާދ  މަސައްކަތްތެރިން އެދޭއިޞްާލޙ ެވެގންދާން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހޭ ރަނަގޅަށް އެބަ

ަވނަ މާއްާދެގ  52 ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީެއއް ންމެ މ ހިންމ  އެ. ހަމަ މީަގއި އިޞްލާޙ ެވެގންދާނީ

އި ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ޞްލާޙ . މިކަމ ަގފައި އޮތް އިއަށް ސަރިވސް ާޗޖާ ބެހޭ ޮގތ ން ހ ށަހެޅި 4ެގ )ހ(

ެވސް ލިބޭ ެއއްެޗއް އެތަްއ  ހ ރި. ެއ މ ަވްއޒަފ ންނަށް މިއަދ ކ ާރ މ ަވްއޒަފ ންެގ އެބަރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަަސއްކަތް

ބަިއަވރ  އަދަބެއް ލިބޭ އެތައް  ކަމަކަށްއް ްނ އެއީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް. އެއ ދިދާޮގތަކ ން އ ނިކ ެރެވމ ން

ހާޒިރ ނ ވ މ ން ކެނޑޭ އެލަަވންސްަތއް ަވރަށް ިގނަ. އެހެންީވމާ، ސަރިވސް ށް ޮގތަށް މި މާއްދާގައި ެވސް ވަޒީާފއަ

އި އެކަަމކީ ކަންބޮޑ ާވ ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި އެ ފަރާތްތަކ ން ޗާޖ  ދިނ މ ގައި މިހާރ  އެެޓންޑެންސަށް ކެނޑިެގންާދއިރ ގަ 

ްނ ޤީނޑަށް ޔަރަނަގޅ  ޮގތަަކށް އެ މާއްދާ އިޞްލާޙ ެވެގންދާން. އަޅ ަގ ޖެހޭއެބަ ގައިެއކަމ  ންީވާމ،އެހެ ފާހަަގކ ރޭ.

މި މަޖިލީހ ަގއި . ންކަފާހަަގކ ރި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ެވސް ަޙއްލ  ލިބޭނެކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މަސަްއކަތްތެރިން 

ންތަކަްށ ހ ރި ދާއިރާތަކ ން އެ ފާޅ ކ ރާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް އަޅާެލިވެގން، އެ ކަންބޮޑ ވ ގ ޅ ން ށްންދާ ބިލ ތަކަފާސްެވެގ

ދޭން އޮތް  ތެރިންނަށްކ ރެިވެގން ބިލ ތައް ފާސްެވެގންދަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެ ހ ރިހާ މަސައްކަތްރިޢާޔަތް

ްނ ކ ރެިވެގށް ރިޢާޔަތްއަމަންތަކަށް ފ ރިހަރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ކަްތތެެވސް، މަސައް ދަކ ެރްއިވްއޔާ މި ބިލ  އިރާ ،ންކަމަކީޤީޔަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،. އަދި ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަށްރެޭވ ބިލަކަށްެވެގންދާނޭކ ފާސް

ެގ އެ ާގނޫނ ތަކ  ،ކ ރިޔަސް ސްފާ ަގއި ާގިއމ ެވެގންދާން. ާގނޫނ ަތއްޑް ނިޒާމެއް މި ޤައ މ ޓެ އެބަ ބޭނ ންޭވ އޮޓަރމޭ

ފ ރިހަމަ ބޭނ ން އަދި އެ ގާނޫނ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް އެ ބޭނ ންާވ ފަސޭހަ ލިބިެގންދާނީ މިއަދ  ދ ނިޔެ ެވސް 

ތަކަށް އިޞްލާޙ  ނ ށް މިއަދ  މި ާގނޫެވެގން. އަިދ އަޅ ަގނޑ މެންނަޓެޑްއޮޓަމޭ ކަންބަދަލ ަވމ ންދާ ޮގތަށް، އެ ކަން

ޖެހޭ ރަނަގޅ ާވން. އެކ ަގއި މި ާގނޫނ ަތއް އެބަ މިއަންނަ ބަދަލ ތަކާ ތަކަށްނީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ ޖެހެެގންނަން

 ރި ރައީސް.ތެ ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްެއބަ ނަށް ހިމާޔަތް ލިބި، ރައްކާތެރިކަން ލިބެންމަސައްކަތްތެރިން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .އަޙްމަދ  އިސްމާޢީލް މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ދ ާވފަރ ބަރ . ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންޝ 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ާވފަރ 

މ ެގ ބިލަްށ ެގނައ ްށ އިޞްލާޙ (އަަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ކ ާރ ޮގތ ަގިއ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  . އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ޮބަޑށް ތާއީދ ކ ރާކަްނ ފާހަަގކ ރަްނ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަންނަ ކ ރާ މާޙައ ަލށް ެވސް ބަދަލ ތައް ބިލ ތަކަށް ެވސް އަދި މަސައްކަތް ަގއިއެކ  ޒަމާނާއެކ  އަންނަ ބަދަލ ތަކާ 

ނޫނެްއ ާގ ؛ކ ރާ ޮގތ ގައި ާގނޫނަކ ންބޫލ  ަގންނަންޖެހޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  އަބަދަލ  ާގނޫނ ތަކަށް ެވސް  ،ފަދައިން

ރަން ކ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑަށް ން މިހާރަށްވ ރެ ކަންކަން އ ނދަޫގާވ ޮގތަށް، ތަކ ލީފ  ލިބިެގންދާ ޮގތަށްކަ އަންނަންޖެހޭނީ

 ބައެއް ކަންކަމަްށ ތީ ނަޒަރ ން ިވސްނޭ ބ ނިނޑަށް މިދަތި. އެހެންީވމާ، މި ބިލ ގައި ެވސް ބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގ

ކަމަކަްށ އަޅ ަގނޑ  އަިލއަޅ ާވލަން ބޭނ ން.  6ަގިއ މަިއަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ ލ ނ ކ ރެޭވ ާވހަަކ ދަންނަަވން. މި ބިއީދ ތާ

ަވނައަށް . ދެމި ގާނޫނަށް ދެަވނައަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙ  ،ެތރެއިން ފ ރަތަމަ ކަމަކީޭއެގ ؛އީސްއިްއޒަތްތްތެރި ރަ

ެވސް ާގނޫނ ަގިއާވ ، ޕްރޮބޭޝަން މިހާރ ތީ މ އްދަތ ަވގ  ،ަވނަ މާއްދާ 14 ،ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙ ަގިއ މި ަވނީ

އަޅ ަގނޑަްށ  ؛ދ ަވހަށް އިތ ރ ކ ރ މަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމަސް 6 ނީަރން މި އޮންނަކ ، ާގނޫނ  ިއޞްލާޙ ޮގތަށް

 ދ ަވހ ެގ މ އްދަތެއް އޮންނަސްމަ  3މަތީން  ކ ރެެވމ ންދާ ާގނޫނ ަގއިާވ ޮގތ ެގމަލ ްސ ޢަފެނ މ ގައި މިހާރ ެވފެންނަ

ށް ިދގ  ރަކ ަގއި ަވއެ އަިދ އެއާެގންދޭ. ލި ށް ބޮޑެތި ޙައްޤ ތަކެއް ގެއްެވސް ވަޒީފާ އަާދކ ާރ ފަރާތްތަކަށް ަވރަ ،ހިނދ 

  ކަންށް ަވރަށް ދިގ  މ އްދަތެއް ހޭދަކ ރަންޖެހޭމަކ ރ ކަށަަވރ އެ ވަޒީފާ  މާދިަޔއިބަދަލ ެވެގންހަށް ދ ަވމަސް 6މ އްދަތެއް، 

ންތަްއ މީަގިއ ކަންބޮޑ ވ އިތ ަރށް ްށ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ ފަރާތްތަކަ ،ދިމާވ މ ން ޮގތަށްން މިއެބަ ފާހަަގކ ެރޭވ. މިހެ

 ޕަބްލިކ  މިސާލަކަށް ،ނީފެނޭ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެެވއިތ ރ ެވެގންދާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ކ ެރިވެގންދޭ. ވަޒީފާ ކަަށަވރ  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ، ިގނަބޭފ ޅ ންނަށްިގނަ ބޭސެކްޓަރަގއި މި ޕީރިައޑްެގ 

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގިއ މަސް 3 ،ޓް ސެކްޓަރގައި ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ފެންނަ ހިތާމަެވރި މަންޒަރަކީކަމަކ  ޕްރަިއެވއެ

މަސް ދ ަވހަށް ބަދަލ ކ ރ މ ން   6 ،ތަށް މިކަން މި މަގ ން ހިނާގ ހިނދ ގައިޮގދެން މިްނ. ރެިވެގންދާކައިން ަވިކކ ވަޒީފާ 

ނަ ަވދެ ކ ރެޭވ. ބޫލ  ަގެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ރާ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ލިބިެގ ެގއްލ ން ވަޒީފާ އަާދކ  މީ

ަވނަ  21 ،ޅާފައި އޮތްަގިއ ހ ށަހަތ ޞްލާޙެްއެގ ޮގަވނަ އި  5 ،ންަވނީބޭނ  ށްލަންަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮތ  ކަމެއްެގ ޮގ

، )ރ( އިތ ރ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް )ނ( 21ރ މަށް. އަކ ެރއް އިތ ރ ކ  އަށްމާއްދާ

އްދާ ކޮމިޓީ  މާ މި ،އިޮގތަށް ބަލަހިނާގ ކަންން . މިހާރ  ވަޒީފާ މާޙައ ލ ންށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރެޭވކަން ފާހަަގކ ރަަވރަ

ދެކެން. މިހާރ  މި ހާލަތ ގައި ަވރަށް ިގނަ  މަކ އެކަ ޅ ަގނޑ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަ މަރ ޙަލާފައި އިތ ރަށް ތަފްޞީލ 

ލިބިދޭ މިކަން ފެނޭ. މި މާއްދާއިން ބާރ  އެބަތަން އެބަ ދާއިން ަވކިކ ެރިވެގން ފާފަރާތްތަކެއް ަވރަށް ފަސޭހަިއން ވަޒީ

 ކަން ކ ރަންޖެހޭނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ބެލިެގން މި  ،ންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެޭކ ހާލ ގައިރެެވ ކ  ސް ކަމަކީ ެވ މި ކ ރ މަށް.
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ވަޒީފާދީފަިއ   ނ ަވތަޏެއްކ ންފ ންއެ ނ ޮކށް ނ ާވ ދަރަޖައަށް ެވސް  ކޮންމެހެން އީށް ބޮޑަށް ބެލިެގްނ. އެކަމަށް، ަވރަ

މަކަން ތަފްޞީލ ކޮށް އެނޭގ މިންަވރަށް ދިޔައިެވހީނަރ  ކަން ކަން އެ އާިވޔަފާރިހ ރި ފަރާތެއްެގ މާލީ ކަންކަމާއި 

ށް ަވރަށް ބޮޑ  ޙައްެޤއް ެގއްިލެގންދާނެ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަ ،ނަމަނޫންޖެހޭ. އެހެންން އެބަރަާގނޫނ ަގއި ފާސްކ 

ކ ރ ން. ޙ ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާ 42ޙ ، ަވނަ އިޞްލާ 11ަވނަ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގިއ  3ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވ. 

ެރޭވ. ރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދ ކ ޮގތަށް މިައށް ަވިއާވ ެވސް ާގނޫނ ގަ ލާޙ  ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  މި އިޞް

ކ ންނާނެ އެދެޭވ ކަށިެވެގްނ ަވކި ނ އިތ ރަށް ހަރ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރިންެވސް ފާހަަގކ ރިހެން ،ސަބަބަކަށް ަވނީ

 ؛މިހާރ  ދ ަވހަކީ ެއއީ ަވރަށް ޮބޑ  ޙައްޤެްއެގ ޮގތ ަގއި 30ލިބޭ  ނޭ. ސަލާމ ގައިޖާއެއް އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނަތީ

މި އޮތީ. މި ޮގަތށް މިކަން އޮތްއިރ ަގއި މިހާ  ށްވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަ ޟަރޫރީ ަޙއްޤެްއެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އާދަިއެގ

މި ޙައްޤ  ެވްސ  ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެެވނީއެހާ ރަނަގޅ  ކަެމއްެގ އެއީ  އައ މަކީކަށް ޔަކ އްލި  ބަދަލެއް ބޮޑ 

ނަހަމަ ޮގތ ގައި މި ޙައްޤ   ޔަކ ނަހަމަ ޮގތ ގައި ހޯދާ މަދ  ބަ ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ހޯދާ ފަރާތްތައް މަދެއް ނޫން.

  ކަށް ހޭނެ ކަމަލަންޖެފ މ ެގ އިތ ރ  ތަކ ީލފެއް އ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަހެޔޮހޮތ ގައި ބޭނ ން ކ  އިއޭަގ ދިޔ މަކީމ ންބޭނ ންކ ރަ

އޮްތ ަވޒީފާއަށް ފަރ ާވ ކ ަޑކ ރާ ާފއާ ބެހޭ އެއްބަްސވ ންތަކ ގައި އެބަޒީަވ ގައިކ  ާއއެއެ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ހަމަ

ނަްށ ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންފެންނަނީ މި  ދަށ ން އަޅ ަގނޑަށް. މީެގކަންމެދ  އެޅޭނެ ފިޔަަވޅ ތަކާއި މި ކަން ފަރާތްތަކާ

 ނެ ކަމަށް. ައޅ ަގނޑަށް އަދި ަވގ ތ ކޮެޅއް...ދާިވލެއިއަލިއަޅ ވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ލައްާވ އިނޭގތޯ.އިނިންމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ާވފަރ 

ތާއީދެއް ނ ކ ރެޭވ. އަޅ ަގނަޑކަށް އެާހ ބޮޑަކަށް  މަށްއޮތ ޮއތްއ ނިކ ރަން ަވނަ މާއްދާ  53އިޞްލާޙ .  13އާދެ! ދެން 

އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް  ،ދާންޖެހޭ ކަމަށްއެއީ ސަބަބަކަށް ަވނީ ބިދޭސީންެގ ކަންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ބެލެިވެގން

މަްށ ވ ދާ ހަމަ އޮތް ޮގތަށް ބޭއްއެ މާއްއޮތް. އެހެންީވމާ، ަވނަ މާއްދާގައި މިކަން ފާހަަގކޮށްަފއި އެބަ  53ތަފްޞީލ ކޮށް 

ތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި އަދަދ  ހ ރިޭވޖާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ   ޭވ. ެދން މިނިމަމްރެ ޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ކ އަ

ފަ. އެކަަމކ  ށްއޮތ މަށް ރިޢާޔަތްކޮކ ރަން އޮތްމ ރާޖާ ންައހަރ  2 ،ަގނޑަށް ތާއީދ ކ ރެޭވ. ެއއީ ސަބަބަކަށް ަވނީޅ އަ

ރިސޯޓ ،  ޖެހޭރާއިރ  ަވރަށް ބޮޑަށް ބާރ އަޅަން އެބަކ މެން މި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މި މަސައްކަތް ބަްއޓަންއަޅ ަގނޑ 

މަޭޑޝަން ދެމ ންެގންދާ ފ ޑް އެންޑް އެކޮ މިހާރ ެވސްއެއީ ޚާއްޞަކޮށް ރިސޯޓ  މ ަވްއޒަފ ންނަށް ލިބޭ މިނިމަމް ޭވޖަކީ 
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ހިންމ  ކަމެއް.  ަވރަށް މ ކީކ ރ މަެގ ޮގތ ަގއި ކަށަަވރ  އްައދަދެނެ ، އަތަށް ލިބޭނ ހިމެނި ހަމަ ކޭޝްެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭނެ

ހ ރި. ދެން ކޮމިޓީ ޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެިވފައި އެބައި ެގނެިވދާނެ ބަދަލ ތައް އަަގއަދި މި ނޫނަސް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ

އްކޮށް މި މަސައްކަތްަތއް ކ ރާނެކަމ ެގ އެ ދާނެތީއާމި ބިލ   މެނޭ ކޮމިޓީއަކަށްްސ ހިެވމަރ ޙަލާގައި އަޅ ަގނޑ  

 ރ ަވމ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ކޮށްލަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ިރްއޔާ.ންކަން ރައްޔިތ ންނަށް އަޤީޔަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ހ ިރ މި ބިލ ގައި ައޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ބަިއަވރ  ކަންތައްތައް އެބަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝ ކ ރިއްޔާ

މަކ ނ ދޫ،  ؛ރަށ ަގއި  3ދާއިާރެގ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮްށ މި ބިލ ގައި ާވހަކަެދއްކ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 ކަކާިގނަ ކ ދިންތަ ،ކ ރާ ކ ިދންނަށްަގއި މަސައްކަތް މި ތިން ރަށ ގައި ެވސް ރިސޯޓ ތަކ  ،ނޭކ ރަންދޫ، ކ މ ންދޫ

ތަްއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަދޭނަން. އަދި ަގނޑ  ާވހަކަދެްއކިން. ޭއެގތެރެއިން ދެން އަޅ ަގނޑަްށ ފާހަަގީވ ނ ކ ތާއަޅ 

ތަކަށް މީދ ކ ރަނީ އެ ޕޮއިންޓ އްއެ ކޮމިޓީަގިއ ެވސް އަޅ ަގނޑ  އ  ،އްސަ ން މި ބިލ  ކޮމިޓީއަށް ޮގއިތ ރ އޭގެ 

ްނ ރިހަމަ އެ ކ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ؛ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަން ކަމަށް. އޭގެ ނެރެިވެގން އަންނާރިޢާޔަތްކޮށް، ބިލ  ފަރ މާކ 

 ދ ަވހަްށވ ރެ ދިގ މެދެމިެގން ގޮއްިސްއޔާ މަސް 3. ދ ަވސް ހަމަ ރަނގޅ މަސް 3 ެވސް ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި

ާވހަކަދެެކވ ނ .  ނޑާއަޅ ަގ ކާރާތްތަކ ްނ ެވސް ިގނަ ފަރާތްތަކަދޭ ފަހ ރި. ދެން ހަމަ ވަޒީފާތަެކއް އެބައ ނދަޫގ

 ،ނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންަގތެޭރަގިއ އަޅ  ަވޒީފާ ޕްރޮޭބޝަން ޓައިމަށް. ދެން އޭެގ ދ ަވހަކީ ހަމަ ރަނަގޅ މަސް 3އެހެންީވމާ، 

ޓާފ ން އެބަ ހިފަހައްޓާ ޚާއްޞަކޮށް ރިޯސޓ  ސް ،ަގއި ލ ދ ަވހަކީ ަވރަށް ހަރ ކަށިކޮށް ައސްސްމަ 3މިހާރ  މި އޮންނަ 

ކަހަލަ ޮގތަށް. އެހެންީވމާ، އެ ހަމަނ ާވީތެވ ނ ދީ މި މްދ ަވސް އެ ޕްރޮބޭޝަްނ ޓައިސްމަ 3 އޮފް ޭޑއަށް ެވސް އިނޭގތޯ.

ދ ަވސް ތެރޭގައި ެވސް ާގއިމ ކ ެރިވ، މަސް 3، ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ މާޙައ ލެއްަގއި އެ އިދޫކޮށްލަ  ރިސްޓްރިކްޝަންތައް

އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ިގނަ  އަށްލިބ ން. އެފ ރިހަމައަށް ހ ރިހާ އެއްެޗއް ޗާޖ ތަާކއި  ރިވސްއެ ލިބޭ ސަ

ރިސޯޓ  ބަހ ން ބ ނަންޏާ  އި އިނޭގތޯ. ދެން ގަ ރިވްސ ޗާޖ ެގ ޮގތ  ސަެވސް ޮގތް. ދެން ދެަވނަ ކަމެްއަގއި  ބޭފ ޅ ން އެދޭ

ސަރިވސް ޗާޖ ެގ  ށް ބަލައިެގންސް އިންޑިކޭޓަރަފޯމެންކޭ.ައއި.ޕީ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ތާއީދ ކ ރަން ކީޕިންގ ޕާ

ރިސޯޓ  ޤ ެވރިންނަށް އޭތި ިލބިެގންދާނެ. އަދި އްފ ރިހަމަ ޙަ ޭއެގ އޭރ ން ން.އ  ެގންދިކ ރިއަށް  ތައްކަންތައް

ންނަ އަޅ ަގނޑަށް ފެ ،މީގައި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ ކ މެނޭޖްމަންޓަށް ެވސް އޭތި މޮނިޓަރ ެވސް ކ ެރިވދާނެ. އެަކމަ
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ކަންތައް  އެ ރަށްއޭ ން.އ ދިޅ  ނިޒާމެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ާގއިމ ެވެގން ކ ެރޭވނެ ރަނަގަގއި އޭތި މޮނިޓަރޮގތ 

ެވސް  ފަރާތާ ދެން އެމް.ސީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދެ ؛ދާނީ. ދެން އެމް.ސީއެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި ކ ރެިވެގން

މެނޭޖަރ ންނާ ެވސް   ެވސް އަދި ތިބޭ ސް އަދި މެނޭޖްމަންޓާރިސޯޓ ތަކ ަގއި އ ޅޭ ކ ދިންނާއި ވެ  ކާލިން.ާވހަކަދައް 

ަގިއ  15. އެއް ށްކަމަ ރަނަގޅ  15 .15ކ ރޭ ހަމަ ބޫލ  ަގއިނޭގތޯ. އެމް.ީސގައި މިހާރ  އެ ބޭފ ޅ ން ެވސް 

 ެވްސ އަކީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި އަދި އިތ ރ  ޮގތްތަެކއްމިފްރީކޮށް އޮންނަން. އެކަމަކ  ަގިއ  15، އަނެއް އިފަހ ށަހަޅާ

ރަނަގޅ   އަށްމި  ބޫލ ކ ރަންަގ އަޅ ަގނޑ   ދެންނޑ  ދެކެން.  ޮގތ ަގއި ައޅ ގަ ގެ ހޯދޭނެ، ފަސޭހަ ޮގތްތަެކއް ޯހދޭނެ ކަމެއް

، އިރ  ޒަރަކ ން ބަލާިއންސާނީ ނަ ަގއިަވރަށް ައސްލ މިހާރ ެވސް  ،ަގނޑަށް ފެނ ނީލެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ެދން އަޅ  ބަދަ

ރިސޯޓ ތަކ ން މިހާރ ެވސް ހަމަ ދޫދޭ. އެއީ ރ ގައި ެވސް އަސްލ  ރަނަގޅ  ބައެއް އަށް ބަލާއި ހިއ މަން ރައިޓްސް

 އި ބަދ ެވސް ބާލަ އަ .މަތިމަސްހ ރި ތ ނބ ޅިއެބަ ކ ރާ ކ ދިންެގ އިނޭގތޯޓ އަރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި މަސައްކަތް

ތަކ ަގއި ަވކި ޑިޕާޓްމަންޓ ަވކި އ ސޫލ ތަކ ން،  ންރަކ ބޫލ  ަގޖެހެނީ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ފައި ހ ންނަންއޮމާންކޮށް

މަތިމަސް ެވސް ބެހެއްޓެންޖެހޭ.  ތ ނބ ޅި ނަށްއެ ދޫތައް ދޭން. އެ ކ ދިން ހޭޖެކ ރާ ކ ދިންނަށް އެބަމަސައްކަތް

 ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބެހިެގން ލާފައިއިމި ބ ނާހެން އ ސޫލެްއ އެކ ަލވަ  ރެެވންޖެހޭ. އެކަމަކ  ެވްސ ކ   އިސްތަށިަގނޑ  ދިގ  

ބޮޑަްށ  އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ؛ޖެހޭ މިހާރ . ދެން ދެަވނަ ކަމަކަށް އެނ އަލްންތައް އެބަ ބަދަލ ކ ރަލ އިހަލަ މި ކަ

އަނެއްބަިއ ރިސޯޓ ތަކ ން ނ ލިބޭ. އެ   ،ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ޓ ތަކ ންމިހާރ ެވސް ބައެއް ރިސޯ ،ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ކ ާރ ބޭފ ޅ ންނެކޭ ެއއްޮގތަށް އެނ އަްލ ޗ އްޓީއަށް ތްާދއިރ  ބިދޭސީންނެކޭ ރާއްޖޭަގއި ަމސައްކަ އެނ އަލް ޗ އްީޓއަށް

ެޓރި ޤައ މ ކަށް ދާ ބޭފ ޅަކަށް އްއަދި ަކއިރި އަވަ ދޭ. ޕަށް ދާ ބޭފ ޅަކަށް ެވްސ އެބަޔޫރައިރ  ޓިކެޓް ދިނ ން. ބޭރ ަގިއ ދާ

ދޭ ޮގްސ ައއ މަށް  ހަމަ ހ ރި. އެހެންީވމާ،. އެކަމަކ  ރާއްެޖއަށް ދާ ބޭފ ާޅއަށް ބަެއއް ފަަހރ  ނ ލިބި އެބަދޭެވސް އެބަ

ްސ، ަވގ ތ ކޮޅެއް ެދއްާވތި އިނޭގތޯ. އީން. ރައ ދި ެވެގންޓިކެޓް ހަމަ އެއް އ ސޫެލއްެގ ދަށ ން މީެގތެރެއިން ލާޒިމ  

ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ަގނޑ  ހ ރި. ދެން އޭެގތެރެއިން އަޅ  ބަ އެއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ަވަރށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް 

 ކަމެއް. ދާސް ކ ރަމ ންން އިނޭގތޯ. ބަެއއް ރިސޯޓ ތަކ ން ިމހާރ ެވއ އިންޝ އަެރންސް ގާއިމ ެވެގންދި  ހެލްތ  ،ބޭނ ންޭވ

 ކ އާސަންދަ އޮންނާތީެވ، އާސަންދަ އޮންނާތީ ބައެއް ރިސޯޓ ތަކ ން ނ ދޭ. އެކަމަ ،އޮތް ޮގތަކީ ން ދެން މިހާރ  ފެންނަ

ޑ  ސަރ ކާަރށް ެވސް ލިޭބ ަވރަށް ބޮ ެއއީ  އްޔާ އިފިދެއްވަ  ރ ޞަތ ކ ން ފ ޔަ އަސްލ  ޙަޤީޤަތަކީ ިރސޯޓ ތަކ ން އެއްހަމަ

އިންޝ އަރެންަސކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް ހ ރިހާ އެންމެންނަށް   ހެލްތ  ްނ ެވސް. އެހެންީވމާ،ތެރެއި ިއެގލ ޔެއް އާސަންދަ

ޒީާފަގިއ ަވ ،ން ިއނޭގތޯ. ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނީއ ދިންނަށް ެވސް ލިބިެގންހިިދެވ ،ކ ންޔައެއް ހަމަ

ެއއް  ،ކ ރ ން. އޭެގ ެއއް މިސާލަކީތަފާތ  ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ަތކ ަގއި ަވޒީފާެގ ؛ތަފާތ ކ ރ ން ެގންގ ޅ ން. ަވަރށް ބޮޑ 

ހ ރޭ. ެއަކމަކ  ސެލަރީެގ ފަަރގ  ަވރަްށ އެބަ އްއް، ެއއް ެއްކސްޕީރިއެންސެ، ެއއް ސްކިލެ ވަޒީާފއެްއަގިއ، އެއް ވަޒީާފއެއް 
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ބޮަޑްށ  ތަކ ެގ ފަރަގ  ަވރަށްލިބޭ ބެނިފިޓ ހ ރި. ފަރަގ  އެބައް ނޫން. އެކޮމަޑޭޝަންްސެގ . ސެލަރީ އެކަންޏެށްބޮޑަ

ންޏާ ރަދެމަފިރިްނ އެްއ ރިސޯެޓއްަގއި ބޭރ  މީހަކ  ަވޒީފާ އަާދކ  އެޮގތަށް ހ ރި މީެގތެރޭަގއި. ެއީއ ހަމައެބަ

މަކ  ިދެވހި މީހާ ޭއނަެގ އަންހެނ ން ރިސޯޓ ގައި . އެކަފަލިބޭ ދެމަފިރިންެގ ޮގތ ަގއި ަބލާދެމަފިރިންނަށް އެއް ކޮޓަރި ެއބަ

ެވސް އެހާ ރަނަގޅ   ނަޒަަރކ ން ަބލާއިރ  ެގބަހައްޓާ. އެހެްނީވމާ، އިންސާނިއްޔަތ   ަވކިކޮށްަފއި އެބަހ ރިއްޔާ 

 ދަނީ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިމިނިމަމް ޭވޖ   .ކ ރަން. ދެްނ މިނިމަމް ޭވޖ ރަނަގޅ  ތައް. މި ކަްނތައްެކއް ނޫންތަކަންތައް

ބަހ ސްކ ރެިވ، ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ބޫލ  ަގޅ ަގނޑ  އަެވސް ށް އިތ ރަށް . ދެން މިއަދައްކަމ ންާވަހކަ  އިއިންތަކެއް ކަނަޑއަޅަ 

އެންެމ މިައކީ  ،ންނަށް ެވސް އެނިގލަްއާވނެޅއ މިއަކީ ހ ިރހާ ބޭފ  ކ ރަނަގޅ  ހަމަ އަދަދެއް ނެެރިވދާނެ. އެކަމަ 

އިްނ 2008 ، މިނ ދެމިގ ދެން އިތ ރަށް ދި ،ޮގތަކީ  ކ ރާއީދ ތާ ައޅ ަގނޑ  ެވސް  ؛ސީދާ ދ ަވހެްއ ކަނޑައަޅަންރަނަގޅ  

ށް އެއްޗަ އެތައް ދ ަވހެއް މި ދަނީ އެ ،ޮގތަކީ އޮތް ހެދިފަ. އެކަމަކ  ައސްލ  ާވވަޒީފާ ާގނޫނ ގައި އެބަށިެގން ފެ

ދިނ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ ސީދާ  ެކއްކަނަޑއެޅިެގންާދއިރ  ދ ަވސްތަ ޭވޖްމިނިމަމް  ނ ކ ރެިވ. އެހެްނީވމާ، ދެންޢަމަލ 

  މިނިމަމް ޭވޖާ  ،ެގންފައި ދ ަވސް ކަނޑައެޅި ނެ ބ ލިބޭނޭ ްއގައިެވނި ދ ަވހެފައި މިޅާަޑއަނކަ އްހެދ ަވ އަޅ ަގނޑ މެން

 ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލެވ ނ . ދެން މިީއ އަންއ ދި ިރޕޯޓ  ނިމިެގން އަންަނއިރ  ފާަހަގކ ެރިވެގން ޓީކޮމިއި އެްއކޮށް މި ތަނ ގަ 

އި ެވސް ހ ށަހަޅާނަން. ަގކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ ޔާއްކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙ ތައް އިރާދަކ ރެވި  މ ހިންމ މަ ހަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.
 

 ން މ  ނިން 
 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 އަދި އެހެންީވމާ، ބިލަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ަވގ ތ  ެވްސ ަވީނ ހަމަެވފަ.  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އާދެ! މި

ޞަތ  މާދަމާ ބިލ   ެގ ފަހ ބަސް ިވދާޅ މ ެގ ފ ރ ލ  މި ހަމަީވ. ދެން މި ބިސްމިއަދ ެގ ޖަލްސާެގ ަވގ ތ  ެވ އަނެއްކާ

ާވ ބ ދަ ދ ަވހ ެގ  2020 ޖޫން 17ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  ހ ެގ ފަރާތަށް އެރ ޭވެނ. އާދެ! ދެން މަޖިލީިވހ ށަހެޅ އް
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