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   10:31 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

   14:01 :ަގޑި ނިމުނުސާ ޖަލް
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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 އެޕްރީލް 12

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަްއސިދަ  ވަނަ ދ ވަސް.  11  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަީވ    2022  އެޕްރީލް  12  ،މިއީ

ދ ަވސް.    5  ނަކަތ ން ތިބީ،  ވަނަ  މި  އިށީނދެ  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ    ވަނަ   30ވަނަ 

އިްއޒަތްތެރި    5  . ސަލާމ ގައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  27  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ މަޖިލީހަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . ންމެންބަރ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 30/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 މައްސަލަ .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ެގއިރާދާ މާއްދާެގ ދަށ ން، މަޑ އްވަރީ  ވަނަ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    .މަްއސަލަ  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

  ެގއިރާ ދާމަޑ ްއވަރީ  . މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވ މަށް  މައްސަލައާދަމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާ    މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

ހޯރަފ ށީ   .މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގއިރާ ދާމަޑ ްއވަރީ  .  ެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެންއާދަމް ޝަރީފް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

 ެއއް. ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ

 

 ( ސަލަ)ނިޒާމީ މައް

 ކަދެއްކެވ ން:އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަ މެންބަރ  ެގއިރާދާހޯރަފ ށީ 

ން، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން    ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ  

(. އެ މާއްދާަގިއ ބ ނަނީ، ަމޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް ފޮނ ވާ ަގރާރ ތަކާއި، މަްއސަލަތަކާިއ، 4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ )   22

މައިމް ގ ތިޔާޒ ެގ  ކަންކަމާ  އެނޫންވެސް  އަދި  ލައްސަލަތަކާއި  ާގނޫނީ  ޮގތ ން  ލިބިފައިޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ފާ 

ތ މ ން މި މައްސަލައަކީ ޝަރ ތ  ހަމަވާ މައްސަލައެއްތޯ ފެންނަން ނެ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެފަދަ ލަފައެއް ޕޯޓަލްަގއި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އި ނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮށްދެއްވ ން އެދެން. ކައ ންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވާފަިއވާ ލަފާ އަޅ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ މަޑ އްވަރީ  ނ ަގނެވޭ.އްނިޒާީމ ނ ކ ތާ ބަލައެެގ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

  

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ންމ މަށް ހަވާލ ވި ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ން  ހިޔާ ފްލެޓ ެގ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އި

ނައ މަށް ހ ށަހަޅާ ލ ކަމަށް ެގޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ މައްސަލަ، ސަރ ކާރ ެގ ސަމާސާއަށް  އިމަސައްކަތްނ ކ ރ މާިއ، އަދި ފަ

ޢަބްދ މައްސަލަ.   ފެއްهللا ރައީސް  ވެރިކަމ ަގއި  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ  ދަށ ން ޓެވި  ޔާމީން  މަޝްރޫޢ ެގ  ބޯހިޔާަވހިކަމ ެގ 

ގ ޅިެގން ކޮންމެހެން ތިން މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދިރިއ ޅެން ފެށ މަށް އެންގ މާ  އިމާރާތްކ ރެވިފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓ ތަކ ަގއި  

ޮގތ ން ހެން ޮގތްންޏަށާއި އެހެނިދަރަ ތްތައް ނިންމ މ ެގ ޮގތ ން ފްލެޓ ތައް ލިބ ނ  މީހ ން  ންެގ މަސައްކަހޭ ފިނިޝިނިންމަންޖެ

ދިނ މ ން އެ   ތަކެއްޗާއި ފަިއސާ ހޯދައި، ފިނިޝިންެގ މަސައްކަތް ކޮށްދިނ މަށް އެދ ނ  ބައެއް ކ ންފ ނިތަކަށް ފައިސާ

ތަްއ ދަތިތަކާިއ، އ ނދަޫގ  ،ޚިޔާނާތްތެރިވ މ ެގ ސަބަބ ން ފޫނ ބެއްދޭވަރ ެގ ެގއްލ މާއި  މަސައްކަތް ނ ކޮށް، އަދި ފަިއސާއަށް

ފަރާ  ފްލެޓ  ކ ރިމަތިތްތަލިބ ނ   މަސަްއކަތްވެފަިއވާތީާއއި،  ކަށް  ނަމ ފިނިޝިންެގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ބަެއްއ ކ ރާ  ަގއި 

ވެ، ހިޔާ ފްލެޓ ތަކ ެގ  ން އިތ ރ ަވމ ންދާތީފަރާތްތަކ ން ފައިސާ ހޯދައި ފްލެޓ  ލިބ ނ  މީހ ންނަށް އޮޅ ަވއިލ މާއި މަކަރ ހެދ 
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، އަދި  ނ ކޮށްކ ރ މަށް ކަމަށް ބ ނެ ފައިސާ ނެިގ ބަެއއް ކ ންފ ނިތަކ ން މަސަްއކަތް  ނިންމ މ ެގ މަސަްއކަތް  ،ޝިންގ ފި

ކ ންފ ނިތަކ  މައްސަލައާއި،  ނ ދޭ  އަނބ ރާ  ފައިސާ  ނެިގ  ފައިސާ  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކ ން  ބަެއއް  ނަމ ަގއި  ދައި ހޯެގ 

އޮޅ ވާމީހ ންނަށް ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ސަމާލ ކަމަށް  ސަރ ކާރ ެގ  މައްސަލަ  މަކަރ ހަދާ  މަޖިލީހ ެގ    ،ލަިއ،  ރައްޔިތ ންެގ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމެވެ. މާއްދާެގ ދަށ ންވަނަ   179ަގާވއިދ ެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވައިދެއްވ ން އެދެން.    ،ޢާންމ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީ

ންނަށް ދަންނަވާލަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޯވޓަށް އެހ މ ެގ ކ ރީަގއި  އައްސަލާމް ޢަލައިކ މް. ައޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައިެގ  

ކާއި ބިލ ތައް އަދި ެއނޫންވެސް ކަންކަން ކ ރިއަށްދަނީ މި މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދާއި،  ސަލަތަށަހަޅާ މައްމި މަޖިލީހަށް ހ ން،  އެދެ

ރެޓިކް ހަމަތައް ނެެގހެއްޓ މަށާިއ، އަދި ޚިޔާލ  ޚާްއޞަކޮށް ޑިމޮކްއި.  އްަގއެންމެ ފ ޅާ މިނެރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީ ތަންދޭ  

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ރ މ ެގ ޖާަގ އެންމެ ފ ޅާމިނ ަގއި ދިނ މ ެގ އ ންމީދ ަގއި. ބައެއް  ، ބަހ ސްކ ތަފާތ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތާއި

ެއއްކޮޅ ން  ހ ރި ޮގތް ކަމަށް.    ޑަިއަގންނަވާ ބަހ ސް ހ އްޓ ން އެީއ، އެ ބޭފ ޅަކ  ތާއީދ ކ ރާ ޮގތަށް އެންމެ ފައިދާއެބަ ދެކެވަ 

ށް. ޅ  ޮގތް ކަމަލ ން. ެއއީ ހ ރި ެއންމެ ރަނަގބަހ ސްކ ރެވި، ކަންކަން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ންފި،  އަނެްއ އ ސޫލަކީދެކޭ  

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    މަޑ އްވަރީވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    179ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ؛މައްސަލަ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރ   

 ވ ން އެދެން. ޯވޓ ދެއްފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް  

 

 ]ވ ންވޯޓ ދެއް [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވޯޓ ދެއްވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް 

    35     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސްނ ވޭ            ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދަމް ޝަރީފް  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     މަޑ އްވަރީވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    179މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  

ަމޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރެްއވ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ ؛ މައްސަލަ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   6  ވީވޯޓ ދެއް  ފެންނަ ކަމަށް  .މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  41  ވެ ތިްއބެވީހާޒިރ   މެންބަރ ން.  87

ކަމަށް މެންބަރ ން.  29  ނ ފެންނަ  ވޯޓ   ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް  ނެތް.  ވަކި  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  ޯވޓ ަގިއ  ނ ދެްއވާ 

މެންބަރ ން.    35ވަޑައިަގތީ  ބައިވެރި  ބޭނ ންިއއްޒަތްތެރި  މި    .ވޯޓ   18ނީ  ވަފާސްވ މަށް  މައްސަލަ  އެހެންވީމާ، 

 ފާހެއްނ ވި.  ބަހ ސްކ ރ މަކަށް 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އައިޓަމް   މައްސަލަ  -6އެޖެންޑާ  ހ ރި  ޢަބްދ ނ ނިމި  އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   هللا . 

ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ އަންހެން    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ަގރާރ  ހ ށަހަޅާ  ޮގަވއިލައި  ެގނައ މަށް  ހައްލެއް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ  އަދާކ ރ މ ަގިއ  ކ މަސްއޫލިއްޔަތ   ބަހ ސް  ރިއަށް  ެގ 

  48  ޑިއިރާއިަގ  2ބާކީ އޮތީ،    ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން  4ށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޖ މ ލަ  . މި ަގރާރަޔ ންެގންދި

ކޮމަންޑޫ  .  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދަށްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކޮމަންޑޫ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކޮމަންޑޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   މައްސަލަައކީ މ ހިންމ  މައްސަލައެްއެގ މި    ވާމިއަދ  ހ ށަހެޅިފައިއަޅ ަގނޑ  ވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ހ ށަހެޅިފައިާވއިރ  މިއަދ   މައްސަލަ  މި  އަދި  ބަލައިަގންނަން.  ދިރާސާކޮށް  ، ޮގތ ަގއި  މައްސަލަ  ހ ރި   ،މި  މިކަމ ަގިއ 
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މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ޓީެގ މ ޤައްރިރ  ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމި  ހައްލ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލ މަށް

މައްސަލަ ދިރާސާކ ރަމ ންދާތީ އެ ކަމަނާއަށް އަދި އެ    ،ޓީަގއި އެ މައްސަލަ ބަލަމ ންދާތީމިހާރ  ކޮމި  ޖީހާން މަޙްމޫދ  

ދަްއކާއިރ     ޓީެގ ވާހަކައަންހެނ ންެގ ކޮމި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ އާދެ!  ޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ކަމަނާެގ ކޮމި

ޓީެގ ބަެއއް ކަންކަމ ަގއި  އަރާ ބައިވަރ  އެްއޗެހި އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކ ޑައިރ  އަންހެނ ންެގ ކޮމިއަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

ޓ  އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑާ  ކޮމެޓީެގ އެކައ ންޓ  ހ ޅ ވައި، ެއކައ ން  ެގޖެހ ނ . އަންހެނ ންއަޅ ަގނޑ  ވެސް އ ޅެން

ރ ފިޔާެގ   60ރ ފިޔާ.    15  ،ނަމަ  ވެސް ހަވާލ ެވެގންދިޔަ. އޭރ  އަންހެނ ންެގ ކޮމެޓީެގ އ ޖޫރަައކީ ޖަލްސާއެއް ބާްއވައިފި

 ފޮހެ، މިސްކިތްދަށް ނޮޅައި، އޮފީހ ެގ ދޮރ ފޮތި ؛ދިޔައީކޮމެޓީެގ މެންބަރ ން އޭރ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ެގމަގ ން އަންހެނ ން

ސާފ ކޮށް ހަދަންޖެހ ނ . އޭރ  އެކިއެކި ޮގތްޮގތަށް މަސަްއކަތްކޮށްެގން ލިބޭ ލާރިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނިކަމެތި ކ ދިންނަށް 

ފޯރ ކޮށްދެމ ން އަންހެނ ންއެހީތެރިކަން  ހާލެއްަގއި  ފަދަ  މި  އަިއސްކޮމި  ެގދިޔަ.  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  އޭރ   މި    ،ޓީތަްއ 

އ ފެ ާގނޫނ   ކޮމިލާމަރ ކަޒީ  ައންހެނ ންެގ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  މިދިޔަ ދި،  ައއިސް،  ައއްޔަންކ ރެިވެގން  ޓީތައް 

. ޖަލްސާެއއް ބާްއަވއިފި އިދިޔައީ ވަރަށް ނިކަމެތި ދަތި ހާލ ަގޓީތައް އ ޅެމ ންވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް ވެސް ކޮމި  2021

ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ ިގނައިން ނ ލިބޭ   500ވަން އަމ ރ ކޮށް،  ޖަލްސާ ބާއް  4ރ ފިޔާެގ ރޭޓ ން، ިގނަެވެގން މަހަކ     125  ،ނަމަ

ޓީތައް އޮތީ ހިފަހައްޓާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ައދ ެގ ސަރ ކާރ ން، ރައީސް  ޮގތަށް މިދިޔަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަންހެނ ންެގ ކޮމި

އަންހެނ ންެގ    ،ިމއަދ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެސް   ގައިމަތ ޢާ ޒަޞައްޚާެގ  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް

އަދ ެގ   ، އެނިގނަށް ދިމާނ ާވކަން އަޅ ަގނޑ މެން ޓީއާެއ ކޮމި  ޓީެގ އެލަވަންސާެއ ކޮމި އިޓީން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތާ ކޮމި

.  ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ހައްލެއް އެކަމަށް ެގނެސްދީފަ  މިއަދ  މި  ،ށް އަދި ރައީސްެގ ޓީަމށް އެކަން އެނިގރައީސަ

އެ    ،ބައްދަލ ކޮށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަތޮޅ ތެރޭެގ ރަށްތަކަށް ކ ރެްއވި ދަތ ރ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކާ

ހާ ބަލަހ އެ ކޮމިޓީތަކ ެގ ވިންދާިއ އި  އި،ލ  އޮޅ ންފިލ ވަ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ކޮބައިތޯ  ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތާ  ިއ،ސާސަކީ    އެ 

.  ހަމަޖެހ މެއް ލިބިފަ ތްވަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެވެސް ަވރެއްެގ ހި  ނ ވާ އ ޖޫރަެއއްކަން އެނގ މ ން މިއަދ  މިއެކަށީެގން

ރ ފިޔާ ލިބެމ ންދިޔަ އެލަވަންސް    500.  ބޮޑ ކޮށްދީފަގ ނައަށް    12އިން،  ގ ނަ  10ގ ނައިން،    8އެ އ ޖޫރަ ިމއަދ  މިވަނީ  

  އަދ ެގ ސަރ ކާރަށް ވަރަށް  ، . އެކަމަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ވަނީ ބޮޑ ކޮށްދީފަ  ރ ފިޔާއަށް މިއަދ  މި  6000،  5000،  4000

ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.   މިއަދ ބޮޑަށް  މިދިޔަ  ާއދެ!  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  މިއަދ   ވޭތ ވެދިޔަ   ؛ވަރަކަށްހަތް  ވެސް، 

ައހަރ ހަތް  ގެ ސަރ ކާރ  ފެނިެގންވަރަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރޭަގއި  ކޮމިޓީތަކާދ ވަހ ެގ  އަންހެނ ންެގ  ިއ  ދިޔަީއ 

ވަނީ އެކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެވެސް    މިއަދ  މިބޮޑަށް ެގންގ ޅ ނ  މަންޒަރ .    ކޮށްެގން ވަރަށްކައ ންސިލްތައް ހައިޖެކް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބަދަލ  މި ެގނެވ ނީ  ،އަރަނީށް. އަޅ ަގނޑ  ހިތަބިފަވަރެްއެގ ހައްލެއް ލި

.  ނޭމަސައްކަތ ން  އަންހެން ބޭފ ޅ ން ކ ރިބޭފ ޅ ން ކ ރި މަސައްކަތ ންނޭ.    ތެރެއިން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ކަނބަލ ންނާއި
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ެގ މި މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އަތޮޅ ތެރެއަށް  ބ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޚާއިންތި  މެންއަޅ ަގނޑ 

އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކ ން   އިތަކާ ކައ ންސިލ ޔާފިލ ވަމ ންދިޔަ ވަގ ތ  އެ ކަމަނާިވންދ  އޮޅ ން  ،ކ ރަްއވާ ރައްޔިތ ންެގ ހާލ 

ދިނ މަށް މަށް ހައްލެއް ެގނެސްކަނާ މިއަދ  މިއެލަވަންސްެގ ވާހަކަ ދައްކާ ައޑ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ާގތ ން އެހީމ . އެ ކަމަ

އަދި   .ދަންނަވަން ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ށް ވަރަށްކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި ރޮޒައިނާ އާދަމަޓަކައި  

މި ކޮވިޑ ެގ    ،ހަމައެއާެއކ  މ ޅި ދ ނިޔެ ބަނޑަށްޖެހިފައިޚާމިއަދ   ހާލަތ ަގއި  މެންެގ ޤައ މ ެގ  ވަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ އްޞަ 

މިނިސްޓަރ  މިއަދ ެގ މި ހާލަތ  މިހެން އޮއްވާ އަންހެނ ންެގ    ދީ ވަޒީރ ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ، ފޮރިން ޞާވެރިން އިޤ ތި

ހައްދަވައިދެއްވ މަށް މަސައްކަތް ޮގތެއް  މިފަދަ ރަނަގޅ   ޮގތަކަށް    ިއ،ކޮށްދެްއވަކޮމިޓީތަކަށް  މިފަދަ  މިފަދަ ވަގ ތެްއަގއި 

އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ    ، ޝާހިދަށާއިهللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދ   ފޮރިން  ،ވީތީ ފަްއޔާޟް އިސްމާޢީލަށާއިމިކަން ކޮށްދެއް

އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދަންނަވަން.    ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   އަދިވެސް ދައ ލަތ ެގ އެހެން ވަޒީރ ންނަށް ވަރަށް  ،ށްއަމީރަ

ހ ރި. ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓ    ވެސް މައްސަލަތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައި އެބަ  އަންހެނ ންެގ ކޮިމޓީތަކަށް މިއަދ   ،ބޭނ ންވަނީ

ދިޔައިރ  ވެސް އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ގ ނައިން، ހަތަރ  ގ ނައަށް ބޮޑ ެވެގން  ގ ނައިން، ތިން  ދެ

%ބަޖެ %  5ޓ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  ލިބިފައި  5.5  ،5ކަނޑައެޅިިއރ   ދަށ ން  ހ ރި   މިލިއަނަށްވ ރެ 

އެކަން އަޅ ަގނޑަށް  ވަރެްއ ނ ވާނެ.  ވޭކަށް އެލަވަންސް ދެ ތަފައިސާައކ ން އަންހެނ ން ކޮމިޓީވާ  އަށް   5% ތަކ ެގ  ކައ ންސިލ 

އެހެންވީމާ،  އެ ބަޖެޓ   މިލިއަނަށް  5.5ނޭގ.  ދަށ ން  ކައ ންސިލ ތަ   ލިބިފައި  ވ ރެ  ކޮމިޓީއަށް  ހ ރި  އަންހެނ ންެގ  ކ ެގ 

ައޅ ަގނޑ  ން.  ީގއެލަވަންސް ދޭނެ ކޮންމެވެސް ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަީއސް ހައްދަަވއިދެްއވާނެކަން ައޅ ަގނޑަށް ޔަ 

ކައި ެގނައި މި މ ހިންމ  ޓަކޮށްދިނ މަށް  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިމާވެފަިއވާ ަމއްސަލަތައް ހައްލ  

. އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް  ވަނީ މ ހިންމ  ކަންތައްތަކެއް ފާހަަގކ ރެވިފަ  އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި  ،އެކ   ބަދަލާ

ހައްލ  ދަތިކަން  ޖާަގިއެގ  ސަރ ކާރ ންދިމާވެފައިވާ  ެވސް  ހާލަތ ަގއި  ކޮިވޑ ެގ  ޓަކައި  މަސައްކަތްތަކެއް   ކ ރ މަށް  ދަނީ 

ކ ރަމ ން. ެއ  އ ލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވ މަށް ޓަކައި ިމއަދ  ދަނީ މަސައްކަތްޙަކ ރާނެ މާ. އެ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްމ ންށްދެކޮ

މި ދިމާވާ  ތަމްރީނ ބޭފ ޅ ންނަށް  ހޯދައިދިނ މާއިނޫން ވެސް  ތަމްރީނ   ދިނ މާއި،  ތަްމރީނ   ބޭފ ޅ ންނަށް   ،ކ ރ މާއި،  އެ 

ެއކަންކަން ޖެހޭ މިއަދ  ފަހިކޮށްދޭން.    ކެއް ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަހޯދ މަށް ޓަކަިއ ަމސައްކަތްތަ  އާމްދަނީ  

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މި ސަރ ކާރ ން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އެންމެ   އަދިކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަީގންކ ރަން.  ެއކަން  ސަރ ކާރ ން  

ޖެހޭ އިތ ރ ކ ރަން.   ބޮޑަށް އެބަ  ކައ ންސިލ ތަކ ން އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް އަޅާލާ މިންވަރ  ވަރަށް  ،މ ހިންމ  ޕޮއިންޓަކީ

 ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި ދައ ލަތ ން  ކައ ންސިލ ެގ  ،ކޮށްފައިާވއިރ ޞަ ށް ޚާއްއައަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ  5ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  %

ބަޖެޓ ެގ އެކްޝަން ޕްލޭނ ަގއި  އެކ  ހަދާފައިވާ    ދޭ ްގރާންޓ  އެކަންޏެއް ނޫން. ކައ ންސިލަށް ލިބޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީއާ
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 އޮެވެގން ކ ރަންޖެހޭ ބައިވަރ  މަސައްކަތްތަކެއް ހ ންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ސާކައ ންސިލ ެގ ހިއް  އިއަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއާ 

އެ %ހަ ނ ބަ  5މައެކަނި  ބަޖެޓ ގަ   ލައި،އަށް  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އަދި އި،  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީ  އަންހެނ ންެގ  ކައ ންސިލާިއ 

ބޭފ ޅ ން ވެސް    މަށް ޓަކައި އެޔ އެހެނިހެން މ އައްސަސާތަކާ ެއކ  ބައިވެރިެވެގން ކ ރެވޭ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ެގންދި

އެބަ ކ ރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮމިޓީއާޖެ  އިސްނަަގިއެގން  ައންހެނ ންެގ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   އަދި   އިހޭ. 

ކ ރަމ ންދާ ިމއަދ   މަސައްކަތް ޞް އިޚ ލާ ؛ކައ ންސިލ ތަކ ން  ކައ ންސިލ ތަކަށާިއ، ތެރިކަމާއެކ   ކ ރަމ ންދާ 

މަސަްއކަތްޞްއިޚ ލާ ކޮމިޓީތަކަށް  ތެރިކަމާެއކ   އަންހެނ ންެގ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.    ވަރަށްކ ރަމ ންދާ  ދެްއިވ ބޮޑަށް 

 .  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ޙައްމަދ  ވަޙީދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ 

ކ ރާ  `. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި، އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް

ަގލޮޅ  އ ތ ރ    ލައިހައްލެއް ެގނައ މަށް ޮގވާ  ކަށްލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައޫކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ ަމސް

ކ ރާ ރާރަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ަގވާ    ރި މެންބަރ  އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރަީއސް ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ސިޔާސީ ޮގތ ން އަންހެނ ން ބާރ ެވރި  އި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ރާއްޖޭަގ

މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. ކަމަނާއަށް ޝ ކ ރާ    އަޅ ަގނޑ  އެ  ،ފާހަަގކޮށް  މަސައްކަތް  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރައްވާ

ސިލ ވޭތޯ  ހާހަދާ ާގނޫނެއްެގ ބޭނ މާއި މަގ ސަދ     ،ކ ރާ ަމސައްކަތ ން ނެރެވޭ ނަތީޖާައކީ ކޮބައިތޯ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

.ޕީެގ ފަރާތ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި އަންހެނ ންެގ އަޅ ަގނޑ ެމން އެމް.ޑީއަޅ ަގނޑ މެން ބެލ ން އެއީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް.  

ވަރަށް ކަނޑަެއޅީ  ހިމެނ މަށް  އިންސައްތަެއއް  ޓަކައި   ވަކި  ބޭނ މަކަށް  ޓަކައި.    ވަރަށް  ،ބޮޑ   މަގ ސަދަކަށް  ބޮޑ  

މި  ،އެހެންނަމަވެސް ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިޞްލާޙ     އަދިެވސް  މި  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ރާއްޖޭަގއި  ދަނީ 

ބައްދަލ ވާ ކޮންމެ އަންހެން ކައ ންސިލަރެއް    ައހަރ  ވެެގންދާއިރ  ެވސް އަރާ ކޮންމެ ރަށަކ ން  ެއއްޅ ަގނޑ މެން ެގނައިތާ  އަ

އަދިެވސް ފ ނިވަރެްއެގ ބަިއވަރ  ޝަކ ާވ    ،ކ ރާ ކޮމިޓީ މެންބަރެއް ިވޔަސްވިޔަސް، އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް

އ ޅޭ ޕްރޮސެސްއަކީ    ވަައކީ ހ ންނާނެ ޝަކ ވާތަކެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ފަށަިއެގން މިޝަކ މި    !ތަން. ރަނަގޅ   ކ ރަމ ންދާ

އަހަރަކ ން ވެސް ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ ލިބޭ ޝަކ ވާތަކ ެގ  އް އެކ ން ައދި  ޔަކ ން، ދެ ރެޔައެއް ރެ 
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. މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމ ަގއި ދަންނަވަންއަޅ ަގނޑ   ،ކ ރ ން ެއއީއަލީަގއި އެއަށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތް

ނ ކޮށް  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ޚިޔާލ  ތަފާތ ވި ކަމެއް އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަކި

 ކައ ންސިލ  އޮތީ ކ ރީެގ އަތޮޅ  ކައ ންސިލާއި ރަށ   މިސާލަކަށް  ، ސިންކޮރޮނައިޒްވާ ޮގތަށް  ،ޮގތަށް  އެްއކޮށްެގން، ގ ޅޭ

އޮންނަ   ޮގތަށް  ވަކިން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ން އަތޮޅ  ކައ ންސިލަކީ ހ ރިހާ ރަށ  ކައ ންސިލެްއެގ ރަީއސ ން ހިމެނޭ

ކޯޓާ ކަނޑައަޅާފައި އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި   33% ؛އެޮގތަށް ރަށ ަގިއ ކޯޓާ  . ހަމަނެްއެގ ޮގތަށް ވާނީ ބަދަލ ކޮށްފަގ ނަ

ކ ރާ ކޮމިޓީެގ ރައީސާއި ނައިބ  ރައީސް ހިނާގށޭ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  ،ށް ވާހަކަދެއްކިންބޮޑަ  ވެސް ވަރަށް

ކޯޓާ އެ  ހިމަނަން.  މަސައްކަތް  ،ކައ ންސިލ ަގއި  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  އިންސައްތައަކީ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ކ ރާ 

ދިޔަީއކީ.  ހަދަން ހިނާގށޭ. ެއ ދޭތި އެހެންނަމަވެސް އެޮގތަކަށް ނޫން ފާސްވެެގންށް  ކަންނަ އިންސައްތައައޮ  ފައިކޮށްއްޞަޚާ

  ކ ރ މ ަގއި ވަރަށްކ ރާ ކޮމިޓީތަކަށް މަސައްކަތްއަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ،އެޮގތަށް ަވކިން އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން

ބޮޑަށް ފާހަަގވި ކަމެްއ.    ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް  ގެ އަހަރ   އެއް މިދިޔަ  ހ ރިކަން އެއީ  ބޮޑެތި ހ ރަސްތަކެއް އެބަ

މި މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ   އަނެއްކާ ވެސް ދަންނަވާލަން  ަގމި    ،އެހެންވީމާ،  ރާރ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ  

ކ ރެވޭ ސިލ ހާ މިކަމ ެގ ނަތީޖާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ނަމަ  މި ދޭތި އެއްވާނެ މަަގކަށް ހެދިްއޖެ  އަލ ން އަނބ ރާ  ،ބޭނ ން

ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި މި ޑިމޮކްރެޓިކް   އަނެއް.  ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވެެގންދާނޭ  މިންވަރ  މާ

ބޭނ މަކީ މީހާއަށް ރ   ،މަސައްކަތ ެގ  ައޑ ަގދަ  ބޭނ މަކީ  ލާމަޒ ކަރީ ނިޒާމ ެގ ވެސް  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިގނަާވ  އް އަދި 

ައހަރ ވެފައިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް، ކޮންމެ އަންހެނަކަށް    18  ،ލ ެގ ބަދަލ ަގިއ، މަޑ މަޑ ން އަޑ މަޑ ކޮށް ހ ންނައ ސޫ

ާގނޫނ ެގ ކ ރިމަތީަގިއ    ،ެގ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސްއެއް އިލާޢާއަދި ކޮންމެ ރަށެއްެގ ކޮންމެ    ، ވިޔަސް، ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް

ހޯދައިދިނ ން. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި މަހަމަ ހިއްސާ އޮންނަކަން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން،  މީހެއްެގ ހަ  ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި އެ

ކޮންެމ  ވަނަ އަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހ ށަހެޅި މެނިފެސްޓޯަގއި ާގތްަގނޑަކަށް    2018  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ހިނާގ  ،މިދެންނެވީ

ެގ ހިއްސާ ރާއްޖޭެގ ހިންގ މ ެގ ކަންކަމ ަގއި، ރަށްރަށް ސިޔާސަތެްއަގއި ހިމެނޭނެ އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މާއި، އަންހެނ ން

އަންހެނ ންެގ   ،ތަރަްއޤީެގ މަސައްކަތްތަކ ަގއި ހިމެނ މަށް ޓަކައި އަންހެނ ންެގ ހިއްސާ ހިމެނ މަށް  ،ހިންގ މ ެގ ކަންކަމ ަގއި

،  ށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންތެރެއިން ޚާއްޞަކޮ ކ ރ މަށް ވަކި ޚާްއޞަ ސިޔާސަތ ތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެ. ޭއެގދައ ރ  ބޮޑ 

ކ ރާ ކޮމިޓީތަކަށް މިސާލަކަށް އެ ރަށެއްެގ އަންހެނ ން ވިންނަ  އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  ކ ރ މ ެގ ޖާަގ. ވިޔަފާރި

ތަކ ެގ  ނ ވަތަ ކައިރީަގއި ހ ންނަ ރިސޯޓ   ،ފަން ނަަގިއެގން ކައިރީަގއި ހ ންނަ ރިސޯޓ ތަކަށް ނ ވަތަ ިވއްކޭނެ އިންތިޒާމ 

އެ ހަދަިއެގން  އެއްބަސްވ ންތައް  ނަަގިއެގން  ނަމ ަގއި  އަންހެނ ންެގ  ރަށ ެގ  ޖާަގ    މަސައްކަތްތައް  ކ ރެވޭނެ  ކަންކަން 

ކަންކަން ހިފަހައްޓަން   ޚާއްޞަކޮށް މި  ،ބައެއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ  !ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ،  އިނޭގތޯ

ކައ ންސިލ ތަކަށް   ބޭފ ޅ ން،  ޖާަގވިޔަފާރިއ ޅ ްއވާ  ޑަބްލިކ ރ މ ެގ  ބޭފ ޅ ން،  އ ޅ ްއވާ  .ޑީ.ސީތަކަށް އ ނ ދެއްވާން 
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. އާދައިެގ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޮޅ ން އަންނާނޭ  ،ކ ރައްވާ ބޭފ ޅ ން ެއބަ ވިދާޅ ވޭ ނ ދެްއވަން މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ޖާަގވިޔަފާރި

އަޖައިބ ވޭ  ކ ން  ،އެކަމަކ   އ ފައްދާ  ސަރ ކާރ ން  ކިޔާފައި  ފ ނިއެހެން  ރަމ ން  ކ ބިޔަކ ރަމ ން،  ބޮޑެތިވަރަށް،  ފ ނިތައް 

ވަރަށްެގންދަނީ.   އ ފެްއދ ނ   ސަރ ކާރ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ވިޔަފާރި   މިސާލަކަށް  ބޮޑ  

. އެއިން ފ ރ ޞަތެއް އެއީ ހެނދ ނ ެގ ނާސްތާ ޕްރޮްގރާމ   ެގވިޔަފާރީވަރަށް ބޮޑ   ރަށްރަށ ަގއި އ ފެދ ނ    ؛ފ ރ ޞަތެއް

ދިޔައީ ެއްގރޯނެޓް ކިޔާ ކ ންފ ންޏެއް ހަދާފައި ކޮންމެ  ކ އްލިއަކަށް މި ފެނިެގންއް.  ތަރ ޞަތ ފ   ެގފެދިެގންދާ ވިޔަފާރީ އ 

ކަިއރީަގއި ހ ންނަ ރަށްރަށ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެއްގރީ ދަނޑ     ކ ރީ.ހަވާލ   ރަށެއްެގ ނާސްތާެގ ކަންކަން އެ ކ ންފ ންޏާ

ނެތް ރަށްރަށ ެގ މީހ ންނަށް ވެސް ދަނޑ ވެރިކަން ކ ރެވޭނެ ޖާަގ ދޭ ވާހަކަ  ، ބިންޖާަގ  ކ ރެޭވނެހަދާފައި ދަނޑ ވެރިކަން  

މަގ ން ނ ދާކަމީ އަޅ ަގނޑ     ކަންކަން މި   މި  ،އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އަޑަށް ބާރ ލާފައި ދެއްކި ވާހަކަެއއް. ެއހެންނަމަވެސް

ޅ ަގނޑ  ވަރަށް ތާއީދ ކ ރަން، އަޅ ަގނޑ މެން  އަ  ،ންނަވާނީކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަ

ސަދ  ގ ޖެހޭ މި މަސައްކަތް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގިއ ހިމެނި ޮގތަށް، ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅި ޮގތަށް މި މަ އެބަ

ނިންމ  ؛ސިލ ވަމ ންދޭތޯހާ ކަންކަން  އަންހެނ ން  އަޑ ،  އަންހެނ ންެގ  ބާރ ވެރިކަން،  މީހ ންއަންހެނ ންެގ  އެ    ެގ މ ަގއި 

ހިމަޝާމިލ ވ  ެއއީ  މ ންދޭތޯނަން  ކަމ ަގއި   ކަށަވަރ ކ ރ ން  މަސައްކަތެއް  ކ ރަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހ ން  މި 

މި  ،ަގބޫލ ކ ރަމ ން ެއއްފަހަރ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ަގ  އަދިވެސް  ރައީސަށް  ނައިބ   މަޖިލީހ ެގ  މި  ހ ށަހެޅ އްވި  ރާރ  

 .ލަިއކ މްޢަ ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

  ،ރާރަކީ ަގވާ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

ލިއްޔަތ ތަްއ  އޫކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްއަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  މިއީ

ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި    އިލައިކ ރ މަށް ޮގވަ އެ ދަތިތައް ހައްލ    ،ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެަގނެއަދާކ 

އިންތި  !ކ ރައްވާތިފ މާ ؛މަލ ޢަާގނޫނަށް   ކަނޑައެޅިެގން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން  އިންސައްތަެއއް  ކ ރެވ ނ   ބ ޚާަވކި 

ދިޔައިރ ަގިއ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ކަމެއް. ދިޔައީ.    އަހަރ  ވެެގން މި  އެއްކައ ންސިލ ތަކަށް  

ނެތި   ަގއި މެދ ކެނޑ މެއްގ  އްހަވެސް އަންހެން ބޭފ ޅ ންެގ    ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މަިއކ ން އަބަދ    ،އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން 
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ފަހ ން   އެންމެ ؛ކ ރ އަދާކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް ޝ   އަޅ ަގނޑ  ވަރަށްވަކާލާތ  ކ ރަްއވާ މަިއކެްއ އެ މައިކަކީ.  

މިބ ޚާއިންތި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  މަސައްކަތް  388ަވގ ތ     ކ ރެވ ނ   އެބަ  ކައ ންސިލަރ ން  ކ ރައްާވ. އަންހެން 

ޚާއްޞ372ަކ ރެވ ނ  ސްލޮޓ ތަކ ެގ އަދަދަކީ  ލޮކޭޓ އެ ޮގނޑި. އެހެންނަމަެވސް، އަންހެނ ންނަށް ވަކިން  ތަކެްއ  ނ ކ ރެވޭ 

ނިސްބަތ ން މަދ .   ،ތަން އަޅ ަގނޑަށް މި އަދަދ ތަކ ން ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ވާކޮށްފައިވެސް އަންހެނ ން ކާމިޔާބ 

އަދި އަންހެން ކައ ންސިލަރ ން ހިމެނޭ    އި،ކ ރާ ކޮމިޓީއާ އެކީަގއި ައންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  މި ެގނެވ ނ  ބަދަލާ

ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން. ބަެއއް ބޭފ ޅ ންެގ  ޮއތީ މަސައްކަތް   ށް ކިހާވަރެއްެގ ޖާަގއެއްތޯ ލިބިފައި މިޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަ

އަޑ ިއވިެގންދިޔަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަމާޒ   ،ވާހަކަތަކ ަގިއ  ކައ ންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ  ޚާއްޞަކޮށް  ކ ރެވ ނ   ވަކިން 

ލ ކަން ދިނިން. އަދި އެކަމ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ައޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް އެކަމަށް ސަމާ ވާހަކަތަކެއް. ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް 

.ޑީ.ސީ މެންބަރ ން ތަޅ ލި ވާހަކަ ވެސް ދެއްކި. މިތާަގއި  އ މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލްެގ ޑަބްލި ؛އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ ބެލިން.  

ރައީސް.  ވެސް  އެއީ   އިްއޒަތްތެރި  ދޮެގއް  ބ ހ ތާނ   ކޮމިޓީއަށް ރޯ  ސިޓީ އ ޑަބްލި  ،އަންހެނ ންެގ  މާލެ  .ޑީ.ސީއަށް 

ައޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި.    ރާނެ ތަނެއް ނެތް ވާހަކަ ވެސް ހ ޅ މާލޭކ މަސައްކަތް  އިކައ ންސިލ ަގ

ބ ަގސްދޮށ ޭގަގިއ  ންހ ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަޑައިަގންނަވާށޭ ޖަ  ،ބަލާލިން. އަޅ ަގނޑ  މޭޔަރަށް ގ ޅާލީމަ ވިދާޅ ވި

އޮފީހެއް ޑަބްލި  ،ށް ރަނަގޅ  ވަރަ ހެދިެގންއ  ތަނަވަސް  އެ  އެ  ،.ޑީ.ސީއަށް  ެއ    ތަނ ަގއޭ  މިހާރ   ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތް 

ރައީސްކ ރަްއވަނީ.   ކައ ންސިލ ތަކ ން  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑަށް 

 ؛މިދެންނެވި އިޞްލާޙ    ،.ޑީ.ސީއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނ މަށް. އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެއ ކ ރޭ ޑަބްލިމަސައްކަތް

ިގނަ ބާރ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވިފައިވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ރަށްވަނަ އިޞްލާޙ ން ވަ  8ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ   

ޭއެގޔަހިތާމަ  ،އެހެންނަމަެވސްކައ ންސިލ ތަކަށް.   އިކީ  ބާރ ތަކަކާއި،  މާލީ  ާގނޫނ ަގއި ޞީޞާތި ޚްތެރޭަގިއ  ބާރ ތަކެއް   

ކ ރަން މައި ސަރ ކާރ ން  ޛ ފީއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އެ ބާރ ތައް ތަން  ،ޔަީގނ ން ވެސް ލިޔ ނ . އެހެންނަމަވެސް

އި  ޖާަގދޭ އެއީ  ވިޔަސް،  ކަމެއް  މާލީ  އެއީ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވިޔަސް.  ޞީ ޞާތިޚްތަނެއް  ކަމެއް  ެއކަމެްއ   

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ވަތަ އެ ބާރ ެވރިކަން އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ.  ޛ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ތަންފީ

ރަީއސް.  ަަންތައްތަ  އެކ އިއްޒަތްތެރި  ނ ހިނާގ  ެއޮގތަކަށް  ރައީސްކެއް  މި ؛އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ ނީ    އިްއޔެ  ތަނަށް 

މަްއސަލައެއް.   ގ ޅ ންހ ރި  މައްސަލަެއއް.  މަސްވެރިކަމާ  ގ ޅ ންހ ރި  ބޯހިޔާވަހިކަމާ  ހ ށަހެޅ ނީ  މި  މިއަދ   ބޭރ ކޮށްލީ. 

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދ ރަ  ކީއްކ ރާތަނެއްތޯ ؛ބޭރ ކޮށްލީ.  މަޖިލީހަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ ްއޔިތ ންެގ  ތަނެއްތޯ  ކީއްކ ރާ 

ެވއްޖެށްހިތަ ަގބޫލ ނ ވާ މަްއސަލައެއް  އްޔާ މިތަނ ން އަރާ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން 

އެ މައްސަލައަކާ ދޭތެރޭަގއި ޮގތް    ހެނދ ނ  އިރ އަރާއިރ   ގ ޅ ންހ ރިތޯ ނެތްތޯ ބެލ މެއް ނެތް.   ބޭރ ވަނީ. ރައްޔިތ ންނާ

ތަނ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތެދ ވެވަޑަިއެގން    ެގ ވާހަކަ މިއޮންނަނީ. ދެން ރައްޔިތ ން  ނިންމާފައި މި
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ރަީއސް.   އިއްޒަތްތެރި  ރަނަގޅ ާވނެ  މާ  ދައ ރ ނ ދެއްކެިވއްޔާ  ައންހެނ ންެގ  އަންހެން   ،މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި 

މަސްވެރިކަމ ން ބާނާ މަސްކޮޅ  ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވ ރެ ކ ޑައެއް  ށްކަފ ޅ ންެގ ދައ ރ  ވަކި ފިރިހެން ބޭފ ޅ ންނަބޭ

ފަޅ ވެރިެގކިރާލައި  ދޯނީެގ  ދަތ ރ ކ ރާ ނ ވަތަ އެ  އެ ދޯނިން  ލިބެނީ  ލިބޭ ނަފާ  ދޯނީެގ ކެޔޮޅަށް  ޔަ ން  ކަށް ނ ވަތަ އެ 

އެ ފައިސާއަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ    ،އިލާެއއް ބިނާކ ރާނެ ފައިސާޢާއެތައް    އެކަންޏެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަޅ ަގނޑަށް  .  ކ ރަމޭއަދާ  ލިޙަށް ޝ ކ ރ ޞާ  ތެދ ވެ އަޅ ަގނޑަށް ލަވަ ދަސްކޮށްދެއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ 

ތަނ ަގއި ދައްކަންީވ    މިއީކީ ނޫނޭ މިކ ރަމޭ.  އަދާ  ޅެން ދަސްކޮށްދެއްވި ކަމަށް ތަކައި ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް ޝ ކ ރ 

އިްއޒަތްތެރި    އިަގއި އެ ތިބީ ދެކ ނ ެގ މަސްވެރިންނަށް މަސް ނ ކިރިފަޑޫ މިއަދ  ކޫއް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ައކީވާހަކަ

ތަނ ަގއި ތެދ ވެ ދައްކަންވީ. އެކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަެއއް މި ރައްޔިތ ންެގ    އްލ ކ ރާ ވާހަކަ މިހަމި މައްސަލަ    ރައީސް.

  ބޭރ ކ ރާނީކީ ނޫން، ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ   އިއެ މައްސަލަ ސައްޕެއްޖަހަ  މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ހ ށަހެޅ އްވީމާ

އަބަދ    ؛، ރަސް އޮންލައިންވަންޏާ. އަޅ ަގނޑަށް އިްއޔެ އޮންލައިން ނޫހެއްަގއި   އެދިެގން މިތާ މަސަްއކަތްކ ރާ ކަމަށް

ވެސް ރަސް އޮންލައިންަގއި ޖަހާ އާޓިކަލްތައް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ންނަށް 

އިޤ ތިޞާދީ    ،ނަމަ  އިންތިޚާބ ނ ވެއްޖެ  ޟް ފައްޔާ  ، އޮތީ  ދ . އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ްއވި އާޓިކަލެްއަގިއ މިޢިފޮނ އްވާނެ މޫސާ ސާ

އ ނދަގ ވާނޭ.   އަރައިަގންނަން  އަރައިަގންނަން    ،ނަމަ  އިންތިޚާބ ނ ވެއްޖެ  ޟްފަްއޔާހާލަތ ން  ހާލަތ ން  އިޤ ތިޞާދީ 

 އެބަ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބެްއަގއިތޯއޭ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށްއަރާ ؟އ ޅެނީ  އ ނދަޫގވާނޭ. ކޮންކަހަލަ އިންތިޚާބެއްަގއިތޯ މި

އިންތިޚާބ ކ ރަން ދައ ލަތ ަގިއ، ސަރ ކާރ ަގއި އޮތިއްޔާ އޮތް އެްއޗެއް ހޭދަ މި ކ ރަނީ   ޟްްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފައްޔާ އި

ހ ރި  މިއީ   ޚަރަދ ކ ރަން  ިއންތިޚާބަށް  އެތެރޭެގ  ޕާޓީއެްއެގ  މިއީ ސިޔާސީ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ފަިއސާ  ރައްޔިތ ންެގ 

ނޫން މައްސަލަތައް  ިއއްޒަތް  ،ފައިސާެއއް  ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ރައީސް.  ފައްޔާހަތެރި   އިންތިއާ  ޟާއިއްލ ކ ރަންވީ. 

އްލ ކ ރަންވީ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިންެގ މި ހަކ ރަންީވއެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރި މައްސަލަތައް  އިންތިޚާބ 

ވެެގން    އަހަރ  4؟ ކިތައް އަހަރ ތޯ ބޭނ ންވަނީ ؟ ބޭނ ންވަނީކިތައް އަހަރ ތޯ  ،ނ ދެވިދައިއްލެއް ހޯހަހ ރި މައްސަލަތަކަށް  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނެތް.   މި ދިޔައީ. ބޮޑ ކ ރެވ ނ  ސްޓޯރޭޖެއް ނެތް. ޕްރޮސެސް އިތ ރ ކ ރެވ ނ  ފެކްޓްރީއެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  އްެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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.ޑީ.ސީެގ މާލެ ސިޓީ އ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގިއ ޑަބްލިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނ ދާ ތަޅ ލާފައި  ތިްއބާ  ކޮޓަރީަގއި  ބޭފ ޅ ން  މަސައްކަތްކ ރައްވާ  އިތ ރ ފ ޅ ހެއްދެވީަމ    ކައ ންސިލ ަގއި  ވިދާޅ ވެ  ކަމަށް 

އްޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް ެއކަން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އޭތި މަޖިލީހ ެގ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ސާފ ކ ރީ. އި 

ެމންބަރ ންނަށް ދެންމެ ގ ޅާފައި   3.ޑީ.ސީެގ  އ ން ވެސް އެކަން ސާފ ކޮށްފިން. އަދި ޑަބްލި ލް.ޖީ.ޭއއިއަދި އަޅ ަގނޑ  އެ

ތެދ  ؛ވެސް  ދެންމެ މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވާހަކަދެްއކެއެހެންވީމާ،  އިްއޒަތްތެރިވ ބަހ ން  ކޮންމެ  ވެސް    މަކީ  މެންބަރަކ  

   ..ންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ ައޅ ަގނޑ .ްއވަކ ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެކަން   އިއެލް.ޖީ.ޭއއަށް ގ ޅަ   ، ންމ  އަރިހ ން ވެސް އެދޭނަންޢާ  އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

ންދަވާއިރ ަގއި ކަންކަން  ެގ  އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްދެްއވަން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން

ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ   ހިނާގފައިވާ ޮގތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ވެވަޑައިެގން ވާހަކަދެއްކ މަށް އަޅ ަގނޑ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރައީސް.ރަނަގޅ .   ިއއްޒަތްތެރި  މީޓިން  ޝ ކ ރިްއޔާ  އަދި  ދަންވަރ ަގޑީަގިއ  ަގޑިތަކ ަގއި،  ބޭްއވިޔަސް ނ ރަސްމީ  އެްއ 

އެްއ ހިނާގކަން ނޭނިގ ޮއވެދާނެ. ެއއީ ެއްއވެސް ހާލެްއަގިއ މޭޔަރ  ނަށް ފަހަރ ގައި މަތީަގިއ މީޓިންތިރީަގއި އިންނަ ޕިޔޯ

ނޫން.  ނޫނިއްޔާ ކަމެްއ  ކ ށްވެރިވާންޖެހޭ  ޭއަގއި  ރައީސް   ކައ ންސިލަރަކ   މި ؛އިްއޒަތްތެރި    ، ދައްކަނީ  އަޅ ަގނޑ  

 ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން  ހ ރި ކަންތަކ ެގ ވާހަކަ. މި  ރަންއަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ކ 

މަސައްކަތްތަކަކީ  ަމއްސަލަައކީ  ،ހ ރި  އ ޅޭ  ކަންބޮޑ ެވެގން  އެންމެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރައީސް   ،މިައދ     ، ިއްއޒަތްތެރި 

ޑ ވާނެ. މި ކަންބޮޑ ވ ަމކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އަންހެން ބޭފ ޅ ން މިކަމާ ކަންބޮސްތިޖާޖ  މިކަމާ ކ ރިއަހ މަސްވެރިން އި

ޑަބްލި ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ބޭފ ޅ ން  އަންހެން  ހ ރިހާ  ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ    ،.ޑީ.ސީތަކާއި އ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނ ން ވެސް އެކަމަކާ  ީގއެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފ ޅ ން ޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފ ޅ ންނާއި

ދޯންޏެއް ަގއި  .މިއަދ  ޅ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޫއްޑޫަގއި އެ ޖެހިެގން އ ޅޭ މައްސަލަ.    ، ދޭތެރޭ ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް މިއީ 

 އޮތަސް އެ އޮތީ ދެކ ނ ަގއި. މަސްވެރިކަން މިއަދ  އޮތީ ދެކ ނ ަގިއ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ އަހަރެްއަގއި ދެ 

މި   ނ ކިރި ހާފަހަރ   މަސް  ރަނަގޅ ވެެގން  މަސްވެރިކަން  ރަނަގޅ ވާކަން.  އެބަ  މަސްވެރިކަން  އަންނަކަން.   ؛ލަތ  

ދެވަނަ ދ ވަހ  އެބަ ކޮންޓްރޯލްކ ރޭ.  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ބަ ކޮންޓްރޯލްކ ރޭ، ދެަވނަ ދ ވަހ  އެ  ވާމަސްވެރިކަން ރަނަގޅ  
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އެތަްއ    ،ތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ެއކަމަކ  ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ   މިކަމަށް ތައްޔާރ ވާ

 މިލިޔަން ޑޮލަރެއް މަސްވެރިކަމ ެގ ނަމ ަގިއ، މަސްވެރިންެގ ނަމ ަގއި....  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވެއްޖެ ނޭނިގެގން ތަޅ ލާފައި ދެވިނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

.ޑީ.ސީން އެ ަމއްސަލަ  އ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށް މިހާރ  އެބަ އޮތް ޑަބްލި  ،ދާނޭ. ނޫން  ވެސް

ރަހީނ ކ ރީ މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ މޭޔަރ  އެތާ  ހ ށަހަޅާފައި ވެސް. އެހެންވީމާ، ކަނޑައެޅިެގން ހަމަ އަންހެން ބަޔަކ   

 އެތެރޭަގއި.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ރި   ޮގތ ން އޮޅ ންފިލ ވެން  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން ވެސް ެއކަމާ ގ ޅޭ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

  އިރ ، ަވކި ަގިއ އެްއޗެއް ވިދާޅ ވާ ޢ ޟޫއ ރި މެންބަރ  އެ މަމަޢ ލޫމާތެއް އޮޅ ންފިލ ވާނަން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ    ވިދާޅ ނ ވ މަށްއެްއޗެއް ދެން އިހަށް  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

. ތެރޭަގއި ލައްކަ ފަިއސާ ޗާޕ ކޮށްފި  ެގމި ދެ އަހަރ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  

މަދެއްނ ާވނެ، މަދެއްނ ވާނެ.  ލޯނ   ނެިގ  ނަމ ަގއި  މަސްވެރިންެގ  ނަގައިފި.  ލޯނ   ރައީސް.   ލައްކަ    އިްއޒަތްތެރި 

  ..އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ.   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ރ ވަނީއަޝ ކ ރިއްޔާ  އިނގ ރައިދޫ 

 މަދަށް. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް ހ ށަހަޅާފަިއ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޑިމޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ތަކާއި    ، ައޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއޮތް މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.  

އަދި ާގނޫނ ތައް ެގންނަިއރ ަގއި ެވސް އެއްފަހަރާ ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅ ނ ވާނެކަން    ،މަތައް ޤައ މަށް ެގންނައިރ ަގއިހަ

ވެރިކަމަ ރާއްޖޭެގ  މި  ޕާޓީ  ޑިމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިވިއަން  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިމަތިލާއިރ ަގއި    ށްވެސް 

ޕާޓީެގ ހ ރިހާ   ،އެ ނޯޓ ކ ރެވި ައއިސް  ިއ،ކަންކަން އޮޅ ންފިލ ވަދެ، އެ ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ޭގެގއަށް ވަ

ދެ ހަފ ތާއެްއވަރ  ހ ރިހާ އެންމެން   ސްކޫލެއް ިވޔަސް، އެހެން ތަނެއް ވިޔަސް ހޯދައިެގން ހަފ ތާއެއް  ،ގ ނަވަންތަކެއް ެއކ ވެ 

  ، ހ ރިހާ އެްއޗެހި ލިޔެވި  ،ދެވޭނެ ބާރ ތަކާއި  ،ހަމަތަކާއިއެކ ވެ މަޝްވަރާކ ރެވިެގން ާގނޫނ ތަކަށް ވެސް އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް  

ފޮތެްއެގ ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ އަތްަމއްޗަށް އެބަ ދޫކޮށްލެވޭ. ެއ ދޫކޮށްލެވ ނީމާ އެ    ،ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެެގން އެ ފޮތް

ތޯ. ޭއެގ މަްއޗަށް ބ ރަވެ  މިއީ ތިމަންނާމެންނަށް މިކަމ ން ލިބެނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ، ކޮން ލާބައެއް  ،ރައްޔިތ ން އެބަ ކިޔާ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އިތ ބާރ ކޮށްފައި ވޯޓ ދެނީ. ާގނޫނ ތައް ހެދިެގންދާއިރ ަގއި   ،ތިބެ

ތަންފީޛ ކ ރެވި އެންމެ    ،ާގނޫނ ތައް  ކ ރެވޭ  ާގނޫނ ން  ކަންކަން  މި  ބޭފ ޅ ން  ދައ ލަތ ެގ  ތިއްބަވާ  އިދާރާަގއި  ތަންފީޛީ 

އަދި ދައ ލަތ ަގއި ތިބޭ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ޅ  އަމާޒަށް ވާސިލ ވޭތޯ ބެލ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މި މަޖިލީހ ެގ ވެސް ރަނަގ

. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަެއކަނި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މ ސާރަ  ވެސް ވާޖިބެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށްލެވިދާނެ

ބޮޑ ކ  ނޫން  ޑަބްލިއްރެވެންޖެހޭނީއެއެކަންޏެއް  އެ  ކައ ންސިލަރ ން،  އެ  ތިއްބަވާނެ އ .  ބޭފ ޅ ން  ައންހެން  .ޑީ.ސީެގ 

ވަސީލަތްތައް ވެސް ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް އިންނާނެ ތަނެއް ނެތް. ކައ ންސިލަރ ން ވެސް ިމއަދ  

ިމ  ؛ސް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ ދިރާސާކ ރެވިއިންނާނެ ތަނެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިއ މަން ރިސޯސަ

ހ ރި އެންމެ ރަނަގޅ  އެއް ޔ ނިވަރސިޓީ ހ ރީ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ަގބޫލ ކ ރަނީ.    އޭޝިއާ ބައްރ ަގއި

ދިރާސާކޮށްފައި ކަންކަން  ެވސް  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެހެން  ކަން  ،ޕްރޮފެސަރ ންނާއި  ،ދ ނިޔޭެގ  ކަން  މި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިޕޯޓ ތަކ ން  ބިނާވެެގންދާކަން  ކަންކަން  ޭއެގ މައްޗަށް ލިޔެވޭ ރިޕޯޓެްއެގ މައްޗަށް  ދިރާސާކޮށްފައި 

ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީ ވަކި    ްއޔަކީ،ވެސް އަދި އެހެން ކަންކަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. މިއި

ދ ޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް   ،ރަނަގޅ   ،ލްޤ  ހެޔޮޚ މި ކ ރަނީ ޤައ މީ ކަމެއް.   ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ  މީހެއްެގ ކަމެއް ނޫން.

ބިނާކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެންެގ ިވސްނ ން އެްއޮގތްވާންޖެހޭ. މި ޕާޓީއަށް މާދަމާ ރައްޔިތ ން ދެކޭނެ ޮގތެްއެގ  

މައްޗަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޢަަމލ ތައް ވެސް، ބަސްމަގ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބިނާކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މަތީން މިހެން ހ ންނަ   ނ ކ ރެވޭނެ. ެއޮގތ ގެ   މި ޕާޓީއަކަށް ާގއިމެއް  ނަކަށް،  މ ސްތަޤ ބަލެްއ އަޅ ަގނޑ މެންއޮތް  އިމާދަމާަގ
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ވަނީ. އެއީ   ފޯދެމ ން ޮގއްސައި  ،ތަފާތ ވ ން އޮންނާނެ. އޭެގ މައްޗަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ހަޔާތް އ ފެދި  ޚިޔާލ  ؛ހ ރިހާ ކަމެއް

ަމއްޗަށް  އެއީ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ  ،ވަކި ދިވެހިރާއްޖެައކ  ެވސް ނޫން  ޤައ މ ތަކެްއަގއި ވެސް އެކަން ހިނާގ ޮގތް. އޭެގ 

އެކީަގއި ކަންކަން  ޔާ  އެންމެންެގ ަމޝްވަރާ  ،ެއއް ތަނަކަށް އެްއވެ  ،ތަފާތ ވ ންތައް އެްއކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން ޚިޔާލ 

ދާ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް، ރައްޔިތ ންނަށް އަދި ސަރ ކާރަށް ވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑ  ފައި  ،މަކީ އެއީ ޔ ދިނިމިެގން

ފަހަރ  ނ ެގނެވޭނެ ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ފަހަރ ، މަހަކ  އެއް  ދައްކާފައި މި ާގނޫނ ތައް ހަފ ތާއަކ  ެއއް  މި ވާހަކަ

ފްލޯ  ކެތްތެރިކަމާވެސް   ނިންމައިެގން  މަރ ޙަލާަގިއ  ކޮމިޓީ  ކަންކަން  ެގނައިއެކީަގއި  ދެކޭޮގތ ަގިއ    މާއަށް  އަޅ ަގނޑ  

ަގޑިއިރ ން ސައ  އ ސަ ަގޑިއިރ ން އަންނާކަށްީވސް  ާގނޫނ   ީވސް  މި ލާމަރ ކަޒީ  ވަނަ އަހަރ  އ ފެދި    2010ނ ޖެހޭނެ. 

ވަނަ މަޖިލީހ ން ވެސް އެތަްއ އިޞްލާޙ ތަކެްއ މި ާގނޫނަށް ެގނެިވއްޖެ. އަނެއްކާ    19އަދި މި    ،މިހާހިސާބަށް އަންނައިރ 

 ެގންނަނީ ކަންކަން ފަސޭހަކ ރ މަށް، މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ލ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް،  އޮތީ ެގނެއްސަ. މިއިން ކޮންމެ ބަދަލެއް މި  މި

ޯވޓ ލާ ރައްޔިތ ން  ހޯދަ  ފައިއެ  ވަސީލަތެއް  ރަނަގޅ   ޚިދ މަތްކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  މީހ ންނަށް  ތިބޭ   އިހޮވާފައި 

ކޮންތާކ ތޯ އެ   ،ން ވަސީލަތެއްތޯ ހ ރީމަގ ފަހިކ ރ މަށް. މި ކަންކަން ބެލ މަށް އަމާޒ ހިފަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ. ކޮ

އެ    ،މީދެއް. އެ ކައ ންސިލަރ ންނާއި ންކަމެއްތޯ އެ މީހ ން ކ ރަނީ. އެ މީހ ންެގ ވެސް އެބަ އޮތް އ ކޮން  ، މީހ ން ތިބެނީ

ހައްދަަވއިެގން  އ ޑަބްލި ެމނިފެސްޓޯއެއް  ވެސް  އަމިއްލަފ ޅަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކ ރިމަތިލައިެގން  .ޑީ.ސީއަށް 

ކަން އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ އޮތް ލިޔެފަ. އޭެގ ަމއްޗަށް ާގނޫނ ން މިވެނި ކަންކަންއްޔިތ ންނަށް ތިމަންނަމެން ކޮށްދޭނީ މިވެނިރަ

ލިބިދޭ ހ ރިހާ ބާރެއް އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލެވެން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ބޮޑެތި ހާދިސާތައް  

  ،ެއއް ައވަށ ން އަނެއް ައވަށަކަށް މަިއ ސަރ ކާރ ން އެހީއެއްނ ޭވ. ެއ ރަށަށް ލިބޭ ފައިސާއަކ ން  ނޫނިއްޔާ  މެދ ވެރިވީމަ

އާމްދަނީއަކ ން އެ ރަށެއްެގ ކަންތައް ނިންމާ ޮގތަށް ދ ނިޔޭެގ ކަންކަން ބައްޓަންކ ރެވިފައި ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  

ދަނީ ކިހާ މިންަވރަކަށްތޯ. ެއއްކޮށް ދޫކޮށްލެވޭހާ އިހޭ. ދެން ކ ރިއަރަ ލަން އެބަ ޖެއިން. ދޫކޮށްލާފައި ބަލައެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ެވސް.  ހ ންނަނީއެއް  ކަންކަން  ޤައ މ ަގއި  އަނެްއހެން  ނޫން  ޮގތަކަށް  ވެސް 

ންފާ ލިބިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ   އެކައްޗެއް ކިޔާފައި މި ާގނޫނ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ މައެންމެން އެކީ   ،ލޯހ ޅ ވިފައި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެސް އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީެވ ަވގ ތ ެގ ބޭނ ން މި ހިފީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ހިންނަވަރ   އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މޫދަށް. ހިންވަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޖީހާން މަޙް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ 

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  އަންހެނ ން ސިޔާސީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިޖ ތިމާޢީ،  ޮގތ ން   އަދި 

ފިކ ރީ   ޞިއްޙީ   ، ޮގތ ންނާއި ބޮޑ     ޮގތ ންނާއި،  އެންމެ  ެގނެވ ނ   ތާރީޚެްއަގިއ  ފަހ ެގ  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  ވެސް  ޮގތ ން 

ެވސް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި ެގނެވ ނ    އިމ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގއި ހަމަގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާބީ އެްއ ބަދަލަކީިގއިން

މި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ރަށްރަށ ެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިޞްލާޙ ތައް.  ދަތ ރ ކ ރާއިރ   ރަށްރަށަށް  ، އަޅ ަގނޑ މެން 

 ،ހެނ ންކަންކަން ނިންމ މ ެގ އިސްސަފ ަގއި ކޮންމެ ރަށެއްެގ މަލަމަތިން އިސް ލީޑަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަން

ފިރިހެނ ންނަށް ފަހަރަށް  ިގނައިން  ބައެއް  ރައީސް  ވ ރެ  ކައ ންސިލ ތަކާ އިްއޒަތްތެރި  ތަރައްޤީއަށް   އި،  އަންހެނ ން 

ލާފައި ތިބޭއިރ ، އެއް މޭޒ ދޮށ ން ބައްދަލ ކ ރާިއރ  އަންހެނ ން ިގނައިން އެބަ އިމަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތައް އެްއކޮށް އަތ ރަ

ޮގތ ަގއި އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި    މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ.  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެނޭ،

އަންހެނ ން   ންާގނޫނ   ،އިރ އި ފަހ ެގ ތާރީޚެްއަގއި ެގނެވ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ހެޔޮ ބަދަލ . ިމ ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނަ 

އަދި ޚާއްޞަކ ރެވ ނ   ކޮމިޓީތަކަށް  މަސަްއކަތްކ ރާ  ޒިންމާތަތަރައްޤީއަށް  ލާޒިމްކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ެގ  މަތީން 

، ީމެގ ކ ރިން އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަނދާންކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  ޖެހިލާނަން  

ކަތްކ ރާ އަންހެނ ން  ސަފ ަގއި މަސައް  އަދި ރަށ  ފެންވަރ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ އަންހެނ ން އިސް  ،މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތައް 

ޚާއްޞަކޮށް   ،ކަމެްއތޯ. ރަށ ެގ ކ ނިކެހ ން، މީހަކ  ރަށ ން ބޭރ ންކ ރީ ކޮންކަމެއްތޯ. އެ އަންހެނ ންނާ ހަވާލ ކ ރެވ ނީ ކޮން

ތަްއޔާރ ކ ރ ން،   ސަިއ  އިސްތިޤ ބާލ ކ ރ ން،  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވަޑައިަގންނަވާ  ިއއްޒަތްތެރިން  މާލެއިން 

އާންމ ރަށ ތެރެ   މެންބަރ ންނަށް  ކޮމިޓީތަކ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  ައންހެނ ން  މިއީ    ޮގތެއްަގއި   ކ ނިކެހ ން، 

އަދި ައދާކ ރަމ ންެގންދާ މަސްއޫލިްއޔަތ ެގ ޮގތ ަގއި ފެނިފައިވާ ކަމަކީ   ،، ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ޒިންމާައކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ     ކ ރިންެގ، މީިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށެއްގައިކޮންމެ ރަ  ،ވެސް. ކަން މިހެން އޮތްއިރ 

ތަފާތ . ެއއާ  މިއަދ   ނޫން.  ލާޒިމެއް  ވެސް  އޮތ ން  ރައީސް   ކޮމިޓީތައް  ތަރައްޤީއަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  އަންހެނ ންެގ 

ގާއިމ ވެފަިއ   ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ކޮމިޓީައކީ  ކަނޑައަޅަ އޮންނަންމަސައްކަތްކ ރާ  ކަމަށް  ނިޒާމެއް  ކޮންމެ   އި،ޖެހޭނެ 

އިްއޒަތްތެރި ވެސް    ދިޔައިރ ކ ރެވިފައިފާ ސީޓ ތައް ކަމަށް ކަނޑަެއޅިެގންއަކީ އަންހެނ ންނަށް ޚާއްޞަ  33ކައ ސިލެއްެގ % 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތާގ އް ހަ އަންހެނ ންެގ    ރައީސް،  ލިބ ނ   ކޮމިޓީތަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ   ވ ނ ހަވާލ ކ ރެ   ިއ،ތަކަށް 

ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް، ގ އްހަ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ހަނދާންކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީެގ އިންސާނީ  

މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރާ އަންހެނ ންެގ އަދަދ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ސިޔާސީ އަދި އިޖ ތިމާޢި ދާއިރާަގއި އަންހެނ ންެގ ބާރ ވެރިކަން 

އަދި ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  އަންހެނ ންނަށް ލިބެމ ންދާކަން    އިކަމާން، ވަޒީފާދެ ަމއިދާނަށް އަންހެނ ން ނ ކ ންނަމަސައްކަތްކ ރ 

ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން، ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ  ކ ދަކ ދިންެގ ޞިއްޙީ  ކަށަވަރ ކ ރ ން، އަންހެނ ންނާއި 
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އިންސާނީ   ރައްގ އްހަކައ ންސިލ ެގ ސިޓީެގ  ވަޒީފާތައް  ލިބޭ  އަންހެނ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރ ން.  އަދި    ،ކާތެރިކ ރ ަމށް 

  ވިޔަފާރީެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން، އަންހެނ ންނާ ބެހޭ މ ހިންމ  މަޢ ލޫމާތ ، ޑޭޓާ ެއއްކ ރ ން 

ަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. މިކަން ފާހަަގކޮށްލަން ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ޒިންމާތަކ ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ  ފާހަ   ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރަީއސް،  ބޭނ ންވަނީ ވަޒީފާތަކ ަގއި   އިއްޒަތްތެރި  އައި  ކ ރަމ ން  އަންހެނ ން  ކ ރީަގއި  މިއީ  މަސައްކަތަކީ    ، މި 

އަދާކ ރަމ ން އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮށްފައިވާ  ކ ރަމ ންދާ،  އަންހެނ ން  ތަފާތ    އައި  ގ ނަ  ހާސް 

. މި މަސަްއކަތްތަކަކީ މިކަމ ެގ ތަޢ ލީމާއި، މިކަމ ެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަސައްކަތްތަކެއް. މިއީ ފަންނީ މަސައްކަތެްއ،

ނޫނީ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ކ ރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫން.   ތަޖ ރިބާއާއި، މިކަމަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލިބިެގން

މި މަސަްއކަތް މިޮގތަށް ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަކީ ވެސް.ގ  އް ހަ.ސީތަކަށް  .ޑީ އ މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޑަބްލި

މި މަސައްކަތް މިޮގތަށް ކ ރ މަށް ޓަކައި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކާިއ    ،ބައްޓަންކ ރ މަށް ޓަކައި 

ކަ ބޭނ ންވާނެ  އެހީތެރިކަން  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ކައ ންސިލ ންނާިއ  އަދި  އަންހެން  އެހެންކަމ ން،  ކަށަވަރ ކަމެއް.  މަކީ 

ދަތިތައް  ދިމާވާ  ައދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ   މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ަމސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ 

މި މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި    އިއްލ ކ ރ މަށް ޮގވާލަ ހަ

މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ވެސް  ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ ން  މި  މިީއ  ތާީއދ ކ ރަން. އަދި  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް 

ެގ އޮކްޓޯބަރ  މަހ  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ ؛ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ 

ެގނައ މަށް ޓަކަިއ  ކަން ހ އްޓ މަކަށް  ، އެއިތަފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާ މެދ  ކ ރެވޭ ނޭދޭ

ދިރާސާެގ ނަތީޖާެގ މައްޗަށް ައޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދެއްކީމ .  ރީ އިންކ އަރީެގ  ކަންކަން ދެނެަގތ މ ެގ ޕާލިމެންޓަކ ރަންޖެހޭ  

އެ ދިރާސާެގ ނަތީޖާެގ މައްޗަށް ފިކ ރ ކ ރީމ . އަދި އެ ކަމ ަގއި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ގެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަގަވެެގންދިޔަ    ،ކ ރ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަޅ މ ަގއި ތަކ ރާރ ކ ރިން. އެ ތަކ ރާރ 

އެއީ މިހާރ  ވެސް    ،ގައިމ  ވެސް ދައްކާ ޮގތ ަގއިއެ ދިރާސާއިން ހަމަ  ،އެންމެ ބޮޑ  ޮގންޖެހ މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ބޮޑ  ައދި މ ސާރައިެގ ޮގތ ން    އި ސަފ ަގއާ ިއސް  ،އި އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ން ހިމެނޭ ޮގތ ން ސިޔާސީ މަޤާމ ތަކ ަގއާ

ފިރިހެނ ން  އަންހެނ ންނާއި  ލިބިފައިވާކަން،  ައންހެނ ންނަށް  ޤާބިލިްއޔަތ ކަން  އަދާކ ރ މ ެގ  މަޤާމ ތައް  ލިބޭ  މ ސާރަ 

ޮގންޖެހ މާ  ފިކ ރީ  މި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން    ަގބޫލ ނ ކ ރާކަން  މި   ،ނިކ ންނަނީމި  އެކ   ތިބީ    ނިކ މެ 

ވަރަށް    ،އެހެންނަމަވެސް  ؛ވަރަށް ވެސް އ ނދަޫގ  ،ޞަކޮމިޓީތަކަށް ވަރަށް ޚާއްތަކަށް މަސައްކަތްކ ރާ  ގ އްހައަންހެނ ންެގ  

ައހ ލ ވެރިކ ރ މަށް، ބޭފ ޅ ން  މި  ތެރެއަށް  ޒިންމާތަކ ެގ  މި  ހަވާލ ކޮށްެގން.  ޒިންމާތަކެއް  މ ހިންމ   އަންހެނ ން   ވެސް 

ރައީސް  އި ކ ރ ވައަހ ލ ވެރި އިްއޒަތްތެރި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ެއއީ  ވަރަށް    ، އެހީތެރިކަން  ދިމާވާނެ.  ޮގންޖެހ ންތައް  ބޮޑެތި 

މ ޖ ތަމަޢ ެގ ވިސްނ ން، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ މ ައއްސަސާއެްއެގ ވިސްނ މ ެގ ތެރޭަގއި ޮއންނާނެ. އަންހެނ ންނަށް މި  
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  ން ޢ  މި މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް އަދާކ ރެވޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ އިތ ބާރ  މ ޖ ތަމައަންހެނ ންނަށް  ، ވަޒީފާތަްއ އަދާކ ރެވޭނެކަމާއި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ފެށ މ ން  އަދާކ ރަން   ، ކ ރަން  ޒިންމާ  މި  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީތަކަށް 

ަގންނަންވީ އެންމެ ބޮޑ  ރަން މިހާރ  ައަވސްވެ އްލ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ހަމަގ ފަހިވެެގންދާނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި  

މި ަގރާރ  ހ ށަހެޅި ؛ ފިކ ރީ ވިސްނ ން ނައްތާލަން، ބަދަލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފިކ ރީ ތަފާތ ކ ރ ން،  ކަމަކީ.

ޞަތަށް ޓަކައި ކަމަށް ޓަކައި އަދި ވެސް ެއްއ ފަހަރ  މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަދި މި ފ ރ 

 . والسالم عليكم ރައީސަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރ އެޅިން،  އަސާސީ އ ފަންކ ރިއިރ ަގއި  ޤާނޫނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

 ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް، އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ދިނ މަށް ޓަކައި. އެ މަގ ން ިމ  ޞަޚާއް

ބަލަ ތަރައްޤީއެއްއިމަޖިލީހަށް  ބޮޑ   މާ  ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  އެއާ  ލިއިރ   ހަމަ  ެއކ ެއކީަގިއ  ނާންނަކަން. 

 ފ ރ ޞަތ ތަކެއް އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް  ޞަމި ވަގ ތ  ކައ ންސިލ ތައް އެތ ރިފައި ތިބި ޮގތ ން ވެސް ޚާއް  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ދެން އޮތީ.  ހަމަޖެހިފައި  ޮގތަށް  ހަމަ  ދޭ  ނ ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ނެތެކޭ  ފ ރ ޞަތ   ވެސް ފިރިހެނ ންނަށް  ގައިމ  

ިގންތިކޮށްެގން މަ މިއަދ   އެހެންީވމާ،  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ހަނިވަމ ންދާކަން  ފ ރ ޞަތ   ޒ ވާނ ންނަށް  ސްވެރިންނަށާއި 

އަބަދ  ވާހަކަދަްއކާއިރ   ބޮޑ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން،  ކ ޑަެއއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދައ ރ   ބޭފ ޅ ންެގ  އަންހެން  ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްޓަރ  ؛ މަސައްކަތަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ވޭރެއޮންނަންވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރަން، މި ކ 

ކޮންފިޑެންސް އެބަ ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ރ ފިޔާ ހޯދައިެގން އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭނެ ކަންތައްތައް. ޑޮލަރ   

މަސަްއކަތެއް ަމގ ތައް.  ަމސައްކަތ ެގ  މަގ ތަކަކީ  އޮންނަ  ނެތި  ،ނ ކޮށް  ލިބެން  އޮފް  ކޮސްޓ    ،ރިސޯސް  ކޮސްޓ    ،

ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންވީ ރިސޯސް ދޭން. ރިސޯސް އިތ ރ ކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކޮށްެގންސް  އޮޕަރޭޝަން

މިސާލެ މަސައްކަތްކ ރަނީ.  މި  ހައިކ ރަން  ކޮސްޓް  ޮގތ ންނ ދީ  ފަރާތްތަކ ެގ    ،ްއެގ  އިންވެސްޓ ކ ރާނެ  ރާއްޖޭަގިއ 

ެގއްލިެގންދިޔަިއމާކޮންފިޑެންސް ޕަވަރއިންވެސްޓ މެ  ،  ޕަރޗޭސިންގ  ސަބަބ ން  ނ ލިބ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ންޓ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމިކް ސެކްޓަރަށް   ،އ ފެއްދ ންތެރިކަން މިއަދ  ކ ޑަވެެގން މި ދަނީ. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަނީ
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ނޫނ ތައް ވ ޖޫދ ކ ރަމ ން މި ދަނީ. ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ކ ރަމ ން މި ދަނީ.  ބަލާއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވ ޖޫދ ކ ރަންޖެހޭ ާގ

މި އ ޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންފިޑެންސް ލެވެލް ވަރަށް    ެގކޮސްޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ވަރަށް މަތީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން 

ދަންނަވަ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  މިސާލެްއެގ  ދަށްވެއްޖެ.  ކައ  އިބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބާރ ދީލާނަން.  އަދި   ،ންސިލ ތަކަށް 

ިމ ކ ރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކ ރިއަށް މި ދަނީ. ރާއްޖޭެގ ައންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މ ަގއި    ންއަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވަ

ޤާނޫނ   ސާދަފަނަރަމިދިޔަ   ކ ރިން،  ދ ވަސް  މަޖިލީހ ަގއި އަހަރ   މި  އ ފަންކ ރިއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަސާސީ 

 ، ކ ރާ މެންބަރ ން ތިބޭތީވެންެގ ރޭޝިއޯ ފ ދޭވަރަކަށް ރަނަގޅަށް އޮތް. އެީއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަްއޔަންއަންހެންވެރި

އެ ފ ރ ޞަތ  އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ދިނީމާ އެ ފ ރ ޞަތ  އޭރ ަގއި ލިބިފައި އޮތީ. އެ ފަހ ން މި މަޖިލީހ ެގ އާބާދީއަށް 

މި ޕަސެންޓޭޖެއް  ކ ޑަކ ޑަ  އިންތިޚާބ     ބަލާއިރ ަގއި ވަރަށް  އެއީ  ވަދެވިފަ.  މަޖިލީހަށް  މި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތިބީ އަންހެން 

އޮންނަ ޮގތ ން. އަދި އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ ކޮށްެގން ައއ މ ން ެވސް    ކާމިޔާބ ކ ރަން އ ނދަޫގތަކެއް ހ ރީ ރާއްޖޭެގ ލޮޖިސްޓިކ 

ކ ރ މ ަގއި އަމާނާތްތެރިކަން ދ ނިޔޭެގ ސައްކަތް އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ވަރަށް ހަނި ޮގތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެއީ މަ

ޮގތ   ދަްއކާ  ރަނަގޅީ  ަގއި އިންޑިކޭޓްތަކ ން  ތަނ ން  ބޮޑ   މާ  ބޭފ ޅ ން  އަންހެން  ރިޝްވަތ ެވއްޖެްއޔާ    ، ނެގ ާމއި. 

ދި  އަ  ސަރ ކާރ ެގ ަމޤާމ ތައް އަދާކ ރ މ ަގިއ މާ ބޮޑ  ތަނ ން އަންހެން ވެރިން ރަނަގޅ  ކަމަށް ދަްއކަނީ.  ، ކަރަޕްޝަނާއި

ދ ނިޔޭަގިއ ކޮންމެ ހިސާބެްއަގިއ ވެސް އަންހެން ބޭފ ޅ ން ަވނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ންތައް ހޯދާފަ. ރާއްޖޭަގއި ވެސް  

ެއދެނީއެ މަގ ން އެ ޮގތެއް މެދ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ،ކަން ދާންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  އަބަދ  ވެސް  ރާއްޖެއަށް ރަނަގޅ  

ދަނާވާންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކ ތަކ ން ލޯނ ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ލޯނ  އަނބ ރާ  ރާއްޖޭެގ ިއކޮނޮމިކް ސެކްޓަރ ހަރ 

ދައ ލަތ ން އ ފައްދާ    ދައްކަންޖެހޭނޭ. ކައ ންސިލަށް މީހަކ  އިންތިޚާބ ކ ރިްއޔާ އޭނަ ޕްރޮޑަކްޓިްވ މަސަްއކަތެްއ ކ ރަންޖެހޭނޭ.

، ކޯޓ ތަކ ން އަމ ރ ތައް ނެރެންވާނީ  ނަގައިެގން ންކ ތަކ ން ލޯނ ކޮންމެ ތަނަކަށް ރިސޯސް ދޭންވާނޭ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ބޭ

ވަނަ މަޖިލީހ ން އިންތިޚާބ ވި މީހ ންނޭ ހޮވާފަ.   19ރާްއޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ  މިހާރ  ެއހެރީ މި  ދިވެހިތަޖ ރިބާެގ މައްޗަށޭ.  

  . މިހާރަށް   ހަމަ މިހާރ ން  ޖެހޭ  މްކ ރަން އެބަދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި ކޯޓ  ރިފޯ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ސ ޕްރީމް ކޯޓ  ރިފޯމްކ ރެވި

ޮގތ  ަގބޫލ ކ ރާ  މިނިވަން  ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެވއްޖެއްޔާ  ހިނދަކ   ނ ާވހާ 

އަދ ލ ެވރިކަން ނެތިއެއް ނ ހިނާގނޭ.    ،ކޯޓ ތައް ހ ންނަންޖެހޭނީ ތަޅ ލާފައޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިަވން ކޯޓެއް ނެތިެއއް

 ޔާމީން... ؟ ސްވެއްޖެތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ގޮވާތާ ކިތައް އަހަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޙަސަން ޢަފީފަށް.
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ  އީވާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   އަންހެން   ،هللاއާދެ! 

ކައ ންސިލ ންނަށާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިާމާވ  

ޖެހޭ    ލަން އެބައިއާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ ؛ވާ މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައި މިއިލައި  އްލެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޮގވަ ހައް  ދަތިތަ

މިހާރ  މި ކ ރާ   ކީްއވެެގންތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ެގންނަން މި ޖެހ ނީ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން

  އި ކައ ންސިލ ެގ އަންހެން މެންބަރ ންނާ  ކޮށްޞަ ޚާއް  ،ން ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ވާއިރ  ދަތ ރ ތަކ ަގިއ ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  އަންހެ

ކޮމިޓީގެ  އަންހެން  ތަރައްޤީެގ ؛އަދި  ކ ރިއަރ ވަ  ؛ައންހެނ ންެގ  މެންބަރ ންނާ   އިއަންހެނ ން  ކޮމިޓީެގ  ތަރައްޤީކ ރާ 

ބޭފ ޅ  އެ  އެބަދޭ.  ލިބެމ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާބައްދަލ ކ ރާއިރ ަގއި ޝަކ ވާތަކެއް  މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  އ ލ   ޙަންނަށް 

ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވިއްޖެ. ކ ރިން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބ ނ     !ރަނަގޅ   ދަތިކަމ ެގ ވާހަކަ އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ ދައްކަާވ.

ވަންސް  ކޮންމެހެން އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެލަ  ްއޔަކީ އެލަވަންސް ބޮޑ ކޮށްދެވިއްޖެ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  މި ފާސްކ ރި

ބާރ ވެރިކަން  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ   ބޭފ ޅ ންެގ  އަންހެން  އިތ ރ ކ ރަން.  ބާރ ވެރިކަން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ނޫނޭ.  މައްސަލައެްއަގެއއް 

އިތ ރ ކ ރަން. އަންހެން ބޭފ ޅ ން ކ ރިމަތިލާ ކަންތައްތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ކަމ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް  

މެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ؛ައސާސީމި ާގނޫނ  ފާސްވ މ ެގ ކ ރިން، އަދި މި ޤާނޫނ  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްހޯދައިދިނ ން. އި

އަސާސީ ފާސްކ ރ މ ެގ ކ ރީަގިއ ވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކެއް އ ފެދިެގން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޤާނޫނ 

ދިޔަ. އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ އިސްނެގ މ ަގއި އެކި ކަންކަންތައް އެ ރަށްރަށ ގައި ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ.   މަސައްކަތްކ ރަމ ން

އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން އޭރ ަގއި އެސް.ޓީ.ޯއެގ ެއްއވެސް    ،ހ ރި  އަޅ ަގނޑަށް ފެނިފައި އެބަތެރެއަށް  އާދެ! ޭއެގ

ރާއްޖޭެގ   ނ ހ ންނާނެފާމަސީއެއް  ރަށެއްަގއި  ރަށް   ،ހ ރިހާ  ހ ންނަ  ހޮސްޕިޓަލް  އަތޮޅ   އަދި  ފާމަސީއެްއ.    އެސް.ޓީ.އޯ 

ހިންގ މ ގެ   އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން  ،ވެސްއެހެން ރަށެއްަގއި ފާމަސީއެއް ނ ހ ރޭ. އެހެންނަމަ  އިފިޔަވަ ފާމަސީ 

މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިޔަ. އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ  

އި،   އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވަ އަދި ެއއަށްވ ރެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންވަނީ  ންެގންދިޔަ.ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެމ 

އަސާސީ ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ މަސައްކަތ ަގއި އަންހެނ ންެގ ހިއްސާ ބޮޑ ކ ރ މަށް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި ޤާނޫނ 

އ ޅ ނ އިރ  ޤާނޫނ   ،ފާސްކ ރަން  ލިޔަމ ންމި  ބަހ ސްކ ރަމ ން  ،ދިޔަިއރ އަސާސި  ިމއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން    ދިޔައިރ އަދި 

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް މި ދަންނަވާ ޮގތަށް މިހާރ  ކައ ންސިލ    ،ކަތްކ ރިންމަސައް

ިއއްޒަތްތެރި  ބައެްއ  އޭރ ަގއި    ،ކ ރަން. ނަމަވެސް ޞަކޯޓާެއއް އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ޚާއް  33މެންބަރ ން އެ އޮތް ޮގތަށް %

ނޫން. އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް    އްކަން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއެކޮންމެހެން އެ  ،އީ މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގތީ އެ
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އެބަ ހޮވެއޮތެއް  ވެސް  ކ ރިމަތިލައިެގން  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ފ ރ ޞަތ .  ކ ރިމަތިލާނެ  ނޫންތޯއޭނޫންތޯއޭ  ެއކަމަކ   ؟ ންވީ 

އް ފަށައިެގން އަންނައިރ  ދ ނިޔޭެގ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކަންތައްތަ  ،ޖެހޭ ދެއްތޯ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން ެއބަ

ޤައ މ ތަކ ގައި ބޭފ ޅ ންނަށް  ިގނަ  ޓަކައި  އަންހެން  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  ބޭފ ޅ ން  ،ފ ރ ޞަތ   މައިދާނަށް   އެ  ސިޔާސީ 

ޚާއް ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މި  އެބަހ ރި.  ކ ރެވިފައި  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  މި  ޓަކައި  ަވކި  ޞަނެރ މަށް  ސީޓ ތަކެްއ  ކޮށް 

ކަނޑައެޅިފައި އެބަހ ރި. އެހެންވީމާ، ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ފަށާފައި 

މިހާރ     ،ލަމާތޯއިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  މި އޮތީ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް. އާދެ!  މި އޮތީ ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި. ދެން

 ޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކޮބައިތޯ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ ަމސްއޫލިްއޔަތަކަކީ. އަދި އެބަލާމަރ ކަ

ޮގތ ން   ރަށ ެގ ނ ވަތަ ސިޓީެގ ތަރައްޤީެގ ކަންކަމ ަގއި ކައ ންސިލ ން ދެމ ންެގންދާ ރަށްވެހިކަމ ެގ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ  ،ބ ނޭ

އަޅ ަގނޑ  ލަފާދިނ ން.  ދެންކައ ންސިލަށް  ކަހަލަ    ،ލަންވީއިބަލަ  މެން  ެއއްވެސް  ކޮބައިތޯ  ކ ރ މ ަގއި  ކަންތައްތައް  މި 

ކޮބައިތޯ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކަކީ. އާދެ!   ،ެއްއވެސް ކަހަލަ ހ ރަހެއް އެބައޮތްތޯ  ،އޮތްތޯ  ޮގންޖެހ މެއް އެބަ

މަސައްކަތްކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ެގރިކ ރ މ  ތައް ރައްކާތެގ އް ހަރަށ ެގ ނ ވަތަ ސިޓީަގއި އިންސާނީ    ،ދެން، މި އޮތީ

އަޑަކީ  ެއއް  އިވެމ ންދާ  އަނިޔާ،،  އަބަދ ވެސް  ކ ޑަކ ދިންނަށް  މައްސަލަ.  އަނިޔާކ ރާ  ެގވެށި  އެކިެއކި    އަންހެނ ންނަށް 

ކަ މި  ދައ ރެއް  އިސް  އެންމެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައްތަކ ަގއި  މި  މައްސަލަ.  ންތައްތައް ޯގނާކ ރާ 

ރަށ ެގ އަންހެން ބޭފ ޅ ން. އަދި އެ ބޭފ ޅ ން    ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އަދާކ ރެވޭނެ އެއް ފަރާތަކީަގއި  އްލ ކ ރ މ ހަ

ތަމްސީލ ކ ރަން މި އޮތީ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރެވޭނެ  

ޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި    ޖެހޭ ދޭން. ކައ ންސިލ ން ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކ ން ވެސް އެބަ  ޑ މެން އެބަޖާަގ އަޅ ަގނ 

ކަންކަމ ަގއި    އާދެ! ސިޔާސީ އަދި އިޖ ތިމާޢީ؛ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމ ަގއި ކ ރިއަށް ދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ

އްކަތްކ ރ ން. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް. އަންހެނ ންެގ ބައިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރަން މަސަ

ސިޔާސީ  ،  ބައި ތަމްސީލ ކ ރާ އަންހެން ބޭފ ޅ ން  ކ ޅަ ެއއްބައި   އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި އާބާދީެގ ދެ

ކޮބައިތޯ    ،އިތޯ ެއ ކަަމށް އޮތް ހ ރަހަކީމަސައްކަތ ަގއި ވެސް ހަމަ އެ ހިއްސާ ެއ ބޭފ ޅ ން ހޯއްދެވ ން. އެހެންވީމާ، ކޮބަ

މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި އެ ކަންކަމަށް ފަހިވާނެ ޮގތްތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ އެ ކަމަށް އޮތް ޮގންޖެހ މަކީ

  ހ ށަހެޅިފައި މި ނޫނީ މި ަގރާރ  މަޖިލީހަށް    ،ކަންތައްތަކެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ

  ރ ން، ޞިއްޙީ ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރަން މަސަްއކަތްކ   ެގއާދެ! އަންހެނ ންނާއި ކ ޑަކ ދިން  މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ހ ރީމަ.  އޮތީ

ފަހިކޮށްދިނ މ  ފ ރ ޞަތ   ވިޔަފާރީެގ  ވަޒީފާ،  ލިބޭ  މ ހިންމ     މަސައްކަތްކ ރ ން،  ެގއަންހެނ ންނަށް  ބެހޭ  އަންހެނ ންނާ 

މަސްއޫލިްއޔަތ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނިފައިާވ  މިީއ ައންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ    .ކ ރ ންމަޢ ލޫމާތ  އެއް

ކަށް . ބޭރ ެގ ފަރާތްތައޭލާއިރ ަގއި ރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަނީ ވަޒީފާެއއް ނ ލިބެއިކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ
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ހ ރި. ކޮންެމ ރަށެއްަގއި ވެސް ސްކޫލެއް   . ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ ެވސް ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ  އެބަ އޭ ދެ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވޒީފާ އެބަ 

  ޞަ ހ ރި. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ވެސް މި އ ޅެނީ ޞިްއޙީ މަރ ކަޒ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ޓެކްނިކަލް މީހ ން، ޚާއް  އެބަ

ޑޮކްޓަރ ން ނަރ ހ ން،  ރާއްޖޭގައިޮގތެްއަގއި  ނ ލިބިެގން.  ނޫ    މީހ ން  އަދަދަށް  ނޫ  ފެއްދިެގން.ެއ  ފެއްދިެގން. ޓީޗަރ ން 

މި ކަންތައްތަްއ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަންހެނ ން  ،ސްކޫލ  ނިންމާ ކ ދިން ޝައ ޤ ވެރިކ ރ މާއި ކަމަށް  އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަން 

މެންބަރ ންނަށް ކޮމިޓީެގ  ބޭ  ތަރައްޤީކ ރާ  އެބައެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތްތަކެއް  ކ ރެވޭނެ  މަސައްކަތްތައް  ޖެހޭ   ފ ޅ ންެގ 

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި ކަންތައްތައް ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ. އެ   ހޯދައިދޭން. ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންވީ، ކޮބައިތޯ

ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ ހޭ ނައްތާލަން.  ކަމަށް ހ ރި ހ ރަސްތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ޖެނ ކ ރެިވެގން އ ޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

އްލެއް  ހަޖެހޭ    ނެތިެގން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަކައ ންސިލ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޖާަގ

މ ހިންމ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ ނ ވަތަ މި ަގރާރަކީ ވަރަށް  ؛ ހޯދައިދިނ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހެދ ން އެއީ އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ މި ކޮމިޓީން މި  ،ަގރާރެއް. އެހެންވީމާ، މި ަގރާރ  ބަލައިަގނެ

 ޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެްއ. އަދި ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގތ މަށް އެދިވަޑައިެގން  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ލާނަން. އިކަނޑަސް މެދ މަޖިލި  ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން އިތ ރ  މެންބަރަކ  މި ވަގ ތ  ތަޅ މަކ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ 

   .ަގއި. ޝ ކ ރިއްޔާ  1:00ދެން، އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ  

 

 { އަށް 13:00އިން  11:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރިއަށް` ޖަލްސާ  މަޖިލީހ ެގ  ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ   މި  .  ކ ރިއަށް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފަށަނީ.  މި  ެގންދަން 

ަގއިވާ ަމއްސަލަ. އެއީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އީާވ    6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،ެގންދާ މައްސަލަައކީ

ކައ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ هللا ޢަބްދ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  އަންހެން  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  ންސިލަރ ންނާިއ 

ޮގަވިއލަހަލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  އޫމެންބަރ ންެގ މަސް ެގނައ މަށް  ރާރ ެގ  ަގހ ށަހަޅާފައިވާ    އިއްލެއް 

 ށް. ރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިނަތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ،ބަހ ސް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ
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 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފާ. އަޅ ަގނޑ   ސައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ފަލް

 އް ބާރ ވެރިކ ރަން މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން މި ކ ރާ މަސައްކަތަށްލ ތަކައ ންސި  ،ކޮށްޛ ހިތ ން ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ތަންފީ

ވ ރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކ ރި ެއއްވެސް ސަރ ކާރެއް އަދި ނާދޭ. ރަށްރަށ ެގ ރަށ  ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރަށް ހ ރަސްނާޅަިއ  

ކޮށް ދީފައި ާގނޫނ ަގިއ  އެއް   ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މިނިވަންކަމާ ޛ މީހ ންެގ ާގނޫނ ެގ ބާރ  ތަންފީ  ރަށ  ކައ ނސިލ ތަކަށް އެ

އްކޮށް ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ދީފައި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އާދެ! ލާމަރ ކަޒީ  އެ  ްއވ ރާސަބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތް ތަ

އަދި  މ ހިންމ   އެންމެ  ކ ރެވ ނ   ބާރ ވެރިކ ރ ވަން  ޮގތ ން  އަންހެނ ން ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ 

އަންހެހ ންނަށް ޚާއްޞަ ޮގނޑިތަކެއް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ކަނޑައެޅ ން. އެ ކޯޓާ ނ ވަތަ    ،ޑ  އެއް މަސަްއކަތަކީ އެންމެ ބޮ

ހެދ މ ންރި ައޅ ަގނޑ މެން  ެއޮގތަށް  މާ  ،ޒަރވޭޝަންސް  އިތ ރ  ޙަސިޔާސީ  ހަރަކާތްތެރިވާން  އަންހެނ ނަށް  އ ލ ަގއި 

އެާއއެްއކޮށް  އްފ ރ ޞަތ ތަކެ ހަމަ  ފަހިެވެގންދިޔަ.  ދައ ރާއި    ދިން  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީތަކަށް  ކ ރިއަރ ވާ  އަންހެނ ން 

ނ ވަތަ    މ ކޯޓާ ސިސްޓަ؛ ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ބާރ ވެރިކަން ެއއީ

ލިބެންޖެހޭ    މީހ ންނަށް  އެ  ،ބައެއް   މަޢ ެގ ވަކިްއ ނ ވަތަ މ ޖ ވަކި ސެކްޓަރެ  ،ރިޒަރވޭޝަންސް ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ެގންނަނީ

ލިބެމ ން ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ފާހަގަވީމާފ ރ ޞަތ ތައް  އެއީ    ،ނ ދާކަން  ޮގތ ން.  އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ޚާއްޞަ 

ނަތީޖާ    ވެސްއެްއޮގތަކަށް  މާދަން  ނ ަވތަ  އެނޭގނެމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ކ ރާ  ،  ރެން 

ނާޔަތްތަކެއް ދީެގން ނ ވަތަ ވަކި  އިނ ވަތަ ވަކި ބަެއއްކަން ޚާއްޞަ    ، ނ ވަތަ ނ ަވތަ މި ކޯޓާ ސިސްޓަމ ރިޒަރވޭޝަންސް

ދެމަހ ން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަންކަން ނޫންކަން. މަސް   ، ކަނޑައަޅައިެގން ައޅ ަގނޑ މެން މި ެގންނަ ބަދަލ ތަކަކީއްޮގނޑިތަކެ 

  ބައެއް    ،ވިހި އަހަރ   ،ދިހަ ައހަރ   ،އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ކަމަކީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނ ެގ ތަޖ ރިބާެގ އަލީގަ 

ފެނިެގންދާން.   ތެރޭަގއިެގ   ޮގތެއްަގއި ނަތީޖާ މ ޖ ތަމަޢ ނަވީޢ މަ  ދ ވަސް ނަާގކަން ޙަޤީޤީ  ވެސް ިގނަ  ފަހަރ  އެއަށްތ ރެން

އެއީ ބަހ ސް  ކ ރާ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ސިސްޓަމ   ،އެހެންވީމާ،  މި  ކޯޓާ  ދީެގން  ނ ވަތަ  ރިޒަރވޭޝަންސް   

އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަދި ތަންކޮޅެއް ައވަސް ބަހ ސެއް ކ ރަން. ނަމަވެސް، މި ެގނެވ ނ    ،ނަތީޖާއެއް ފެނޭތޯ ނޫންތޯ

މާ ސިޔާސީ  އަންހެނ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރެއިން  ބަދަލ ެގ  ހ ރި  ޙަނިޒާމީ  ކ ރަން  ބާރ ވެރިކ ރ ވަން  އ ލ ަގއި 

ކ ރަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަންޖެހޭ ބޫލ  ަގވެސް    އެއީ އަޅ ަގނޑ  ؟ރަނަގޅަށް ކ ރެވޭތޯ އެބަ  މަސައްކަތްތައް އެންމެ

 ،ސިޔާސީ ކަންކަން ހިންގ މާއި   ، އ ލ ަގއި ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅ ާމއިޙަސިޔާސީ މާ ؛ކަމެއްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް. އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވަން އެންމެ ސިޔާސީ  ސަކަރާތްޖެހ މ ަގއި އެންމެ އިސް ދައ ރެއް އަދާކ ރަ 

  ، ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ިވޔަސްޖެހެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން. ރަްއޔިމ ހިންމ  ދައ ރެއް އަދާ އެހެންވީމަ މި ކ ރަން
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ބާރ ވެރިކ ރ ވ ެގ    ސިޔާސީ ޮގތ ން އަންހެނ ން  ،.ޑީ.ސީެގ ތެރެިއން ވިޔަސްއ  ޑަބްލި  ،ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ިވޔަސް

ކ ން. ތަޓީބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އ ފ ލަންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ޕާަގއެންމެ އިސް ދައ ރެއް އަދާކ ރ މ ެގ ޙަޤީޤީ ޒިންމާ އަޅ ަގނޑ   

ވަރަށް ިގއާދެ!   އެ    ،ން ނ ކ ތީމާނ ންހެސިޔާސީ އެކި މަސަްއކަތްތަކ ަގއި އަ  ނަ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ 

 ޮގތ ން  ސީސިޔާ ތަމަޢ ަގއި ދެން އ ޅޭ މީހ ންތަން. މ ޖ  އްސަން ވަރަށް ިގނަ އ ކ ޅ ތަކެއް ބޭނ ންކ ރާމީހ ން ފަހަތަށް ޖަ

ނ ވަތަ ވަރަށް    ،ހިތްމަރާލަން ނ ވަތ ޑިސްކަރޭޖ ކ ރަން ވަރަށް ޒާތީ   ެގއެ މީހ ން  ދިމާލަށް  އެންމެ ހަރަކާތްތެރިާވ މީހ ންނާ

ނ ދާން ނ ވަތަ ފ ރ ޞަތ ތައް ހަނިކ ރަން  އެ މަސައްކަތ ަގއި ކ ރިއަށް  ،ށްއަޚ ލާޤީ މިންަގނޑ  ދަށް ފެންވަރަށް މ ޚާޠަބ ކޮ

  މިސާލެއް ތަމަޢ  ޢަމަލ ނ ކ ރާކަން. އާދެ!  މެދ  އެޮގތަށް މި މ ޖ   ފިރިހެނ ންނާ  ،ފާހަގަވޭ  މަސައްކަތްކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދަންނަވާ އަޅ ަގ  ،ނަމަ  ޮގތަށް  ވެސް  އިންތިޚާބ ަގއި  ހިނަގމ ންދާ  މި  މި މިހާރ   މަޖިލީހ ަގއި  މި  ފެނޭ  ނޑ މެންނަށް 

ހަރ  ވަރަށް  ބަލާޣާތްތެރިކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ރާތަޅ މ ަގއި  މަލާމާތ ެގ  ފަހަރ   ބައެއް  ެއކިއަޑ ން  ސިޔާސީ    ގ ަގއި 

މި   ، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނ ފެނޭ އިނޭގތޯ  ތަން. އެކަމަކ    ކެމްޕޭނ ތަކ ަގިއ ރައްދ ދެމ ންދެމ ންދާ

ފަށް އެންމެ ހަރަކާތްތެރިކޮށް ސަ އި އެންމެ އިސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ ިއންތިޚާބ ަގ  ،ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި

 ވެސް ެއއާ މެދ  އެއްޗެއް ބ ނެ ރައްދެއް  އެންމެ ހ ތ ރ  ބަހ ން އެއްޗެހިކީމާ  ދިމާލަށް  ނ ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަންހެނ ންނާ

 ، އިންޓަރނަލް އިލެކްޝަނެއްެގ ބައިވަރ  ވާހަކަތައް  ޮގތ ން މި ޕާޓީެގދިން ތަން. ޚ ދ  މި ބަހ ސްެގ ތެރޭން ވެސް ސިޔާސީ  

ދިން.   ފްލޯަގއި  މި  އެ    މި  ،ަގއި ގ  އްހަ އަންހެނ ންެގ  ،  ނަމަވެސްރައްދ ތައް  އެްއޗެއް  މެންބަރެއް  އެްއެވސް  ޕާޓީެގ 

ހިތާމަޔާގ  އް ހައަންހެނ ންެގ   ފާހަަގކ ރަނީ  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ނ ބ ނާކަން  އެްއޗެްއ  މިދެންނެވީ   ެއއްކޮށް.    ަގއި 

ަގިއ  ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤަތ    ، ލ ކ ރަންޖެހޭނެ އ ސޫލަކީން ބާރ ވެރިކ ރަން ޢަމަނ އަޅ ަގނޑ މެން ައންހެ،  އެެއއްނޫން

  ، ެގ ތެރެއިންނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ފަށަންޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޭގތެރެއިން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ  މިކަން ކ ރަން ބޭނ ން

މިއީ ކ ރަންޖެހޭ   !އާދެ! ތެދ ފ ޅެއް ؛ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ     މި މަޖިލީހ ން.

 ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ެއްއ ނޫން މި މަސައްކަތްމަސައްކަތެއް. އެކަަމކ  މިއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަންމަދ  ޝިފާޢ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  މ ޙަންމަދ  ޝިފާޢ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ބަހ ސްކ ރ މަށްޝ ކ ރިއްޔާ  ތަޅ މ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،  އާދެ! 

ތަމަޢ ަގއި އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވައި އަންހެނ ންެގ  މ ޖ   އޮތީ.   ޟޫޢެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއ ވާހަކަދެްއކ މަށް މ ހިންމ  މަ
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މިހާރ ެގ   ،ކަމެއް. މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ކަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންތަމަޢަދައ ރ  ފ ޅާކ ރ މަކީ ެއއީ ދ ޅަހެޔޮ މ ޖ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ސިޔާސީ މައިދާނ ަގއި  ރެޑް ރިކޯޑެްއ ދަނީ މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ން ހަދަމ ންނޭ.  ޓްސަރ ކާރަށް ސައްތައިން ސައްތަ  

  ރެހ ރި. އެއަށްވ   އ ޅ މ ަގިއ ދިވެހި މ ޖްމަތަޢ ަގއި ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއް އެބަޮގތެްއަގއި އަންހެނ ން ހަރަކާތެރިވެ  ޚާއްޞަ

ެގން  ލީޑަރޝިޕް ނަަގއި  ،ލީޑަރޝިޕް ލެވެލްތަކ ަގއި ެވސް  ،ރަށްރަށ ެގ ލެވެލްަގއި ެވސް   ،ނަމަ  ވެސް ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮށްލާ

ހ ރި. އެ ޮގންޖެހ ންތަކ ން    ންނަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއް އެބަނ އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވ މ ަގއި ވެސް އަންހެއި  ކަންކަމ ގަ 

ޓަކައި  ފަ  ،އަރަިއަގތ މަށް  ވ ޒޫދ ވީ  ސަރ ކާރ   މިއަދ ެގ  ޓަކައި  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  ިގނަ  އަންހެންވެރިން  މ ހިންމ   ހ ން 

ހ ރި އެޅިފައި  އެޮގތ ންފިޔަވަޅ ތަކެއް  ފާހަަގކޮށްލަން.  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ޚާއްޞަ  ،ކަން  ލާމަރ ކަޒީ    ވަކިން  ޮގތެްއަގއި 

މިއަދ ެގ  ،  ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީންހިންގ ން ލާމަރ ކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ  ، ެގނެސްއްާގނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެ

ވެސް    ކޮންމެ ކައ ންސިލަކީ  ، ޖާަގތަކެއް ކަނޑައަޅައިސަރ ކާރ ން އަންހެނ ންނަށް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ަވކިން ޚާްއޞަ

މަށް ޓަކައި މިފަދަ ސިޔާސީ ެގ ބަިއެވރިވ މާ ެއއްކޮށް އ ފެދިފައި އޮތް ކައ ންސިލެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ  ންނ އެއީ ިމއަދ  އަންހެ

އަން ހޯދައިދިނ މ ގައިހެންވެރިދައ ރ   މ ހިންންނަށް  ެގނެވ ނ   އަން  ެއއާްއކޮށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ބަދަލެއްކަން  ހެނ ންެގ  މ  

އެ ކޮމިޓީތަކަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކަކާިއ    ،ދައި އްާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އ ފަތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކެއް  

ބާރ ތަކެ އޮތ އްއަދި  ދީފައި  އެއީ  މި  ،ން  އެހެންނަމަވެސް،  ފިޔަވަޅެއް.  މ ހިންމ   އެޅ ނ   ޓަކައި  ވެސް    އަދ އެކަމަށް 

 މި ބޮޑ    ،ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި ިއޞްލާޙ  ެގނެވ ނ އިރ   ދަން އެބައއ ފަ  ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ މެން

ވިސްނ މާބަދަލ  ހ ރި  ވިސްނ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަންހެނ ންެގ   ެގނެވ ނ އިރ ަގއި  ރަށްރަށ ެގ  މިސްރާބަކަށް  އެއް 

އަދި ރަށްރަށ ަގއި ހޮވިފަިއ ތިބި އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް ެއ   ؟ކ ރާ ކޮމިޓީތައް އެބަ ދޭތޯތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

ންމ  ކ ރި ޮގތަށް އަދާކ ރ މ ަގއި ކިހާ ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެްއތޯ އޮތީ. ެއކަމާ ގ ޅޭ މ ހިއްވ ރ  ސަައޅ ަގނޑ މެން ތަ  ،ޒިންމާ އެޮގތަށް 

ބޫލ ކ ރަން.   ަގވެސް    އެއީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އެކަމަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ  ،ދިރާސާތަކެއް ކޮށް

ސާފ ކ ރާ ބަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ވެސް  ިއ  ރަށްރަށ ެގ ބަެއއް އަންހެންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކަކީ އޮފީސް ފޮޅަ

ހޮވިފަިއ   ންސާފ ކ ރަ  އިކ ނިކަހަ  ތެރެރަށ ހަރަކާތެރިވާ ބައެއް ކަމަށް ކައ ންސިލ ތަކ ން ތަޞަްއވ ރ  އެބަ ކ ރޭ. އަދި  

އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގޅ ، ދ ޅަހެޔޮ  ދޭ.  ެގ ޮގތ ަގއި ވެސް  ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަމ ން  އެބައް ތިގބި ބައެ

ފ ދ ންތެރި ޮގތ ން  އިޤ ތިޞާދީ  ވަރ ަގދަ  މ ޖ ތަމަޢެއްގައި،  ދައ ރ     މ ޖ ތަމަޢެއްގައި،  މާ  އަންހެނ ންެގ  އެއަށްވ ރެ 

، ސިޔާސީ މަިއދާނަށް ނެރެ ލީޑަރޝިޕް ރޯލްތަކ ން އަންހެންވެރިން ފެނިޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.ފ ޅާވާން

އިޤ   ، ދައްކ ަވއިދީ މިހާރަށްއަދި  އަންހެނ ންނަށް  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  މަންފާކ ރާނެ  ފ ޅާ   ތިޞާދަށް  ވ ރެ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ދައ ރެއް ފ ރ ޞަތ ތައް  ހޯދައިދޭން  ވިޔަފާރީެގ  ޖެހޭ.  ެއބަ  މަސައްކަތްކ ރަން  ރާއްޖޭަގއި   ވެސް 

ފ ރ ޞަތަށް ވެސް އަންހެނ ންނަށް   ެގއަދި އެސް.އެމް.އީ ލޯނ  ފަދަ ލޯނ ތަކ   ،އެންޓަރޕްރެނަރޝިޕަށް ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް
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އަންހެނ ންނަށް ވަޒީފާެގ    ، އެހެންމެ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ  ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އަދި ހޯދަން އެބަ  ޚާއްޞަކޮށް އެ

އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  ހޯދައިދިނ މ ަގއި  ފ ރ ޞަތ ތައް  ކ ރިއެރޭނެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ިއސްކަންދޭ  ފ ރ ޞަތ ތަކ ަގއި 

ންމ   ހި މިފަދަ ބޮޑެތި މ   ،ނަ މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކ ރާހެންއިސްކަންދީެގން ކަންކަން ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ގި 

ސިޔާސީ  ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިތަކ ެގ ދައ ރަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ދައ ރެއް. ައސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި   ތަކ ަގއިލ ބަދަކަންކަމ ަގއި 

އް  ން އިސްނަަގިއެގން ނޫނީ މިކަހަލަ ބަދަލ ތައް މ ޖ ތަމަޢ ތަކަށް، ސޮސައިޓީތަކަށް ެގނައ މަކީ ެއއީ ފަސޭހަ ކަމެޕާޓިތަކ 

އިސް    އިމަޢ ަގތައަންހެނ ންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނ ަގޔާއި އަދި މ ޖ   އަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  ، ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

.  ދެން މި ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ރޯލެއް  ޕޭއްދައ ރެއް އަދާކ ރ މ ަގއި މ ހިންމ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދައިދީ

އަންހެނ ންނަށް  އެއް  އަދާކ ރަންޖެހޭ   ޕާޓީތަކ ން  ސިޔާސީ  ޕާޓީތައް.  ސިޔާސީ  ހަމަ  ހޯދައިދޭން ބަޔަކީ  ފ ރ ޞަތ ތައް 

  ކ ރިއަރައި  ،ފެންނަނީ ޤައ މ ތަކ ަގއި އަންހެނ ން ކަންކަމ ަގއި ިއސްވެ   މަސައްކަތްކ ރެވ ނ  މިންވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

  ވ ރެ  ހަދާވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ސީ ކަމަކަށްޔާެގ ވާހަކަ ދެްއކ ން މިއީ ސިއަންހެނ ން؛ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދާ މަންޒަރ .  

ތަމަޢ ަގއި ައންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދޭން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން މ ޖ   ،މ ހިންމ  ކަމެއް. ސިޔާސީ މައިދާނ ަގއި

ކ ރާ މަސައްކަތަކީ ވެސް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތަކަށްވާން ެއބަ ޖެހޭ. ތިމާ ހިތްނ ހ ރެ އަންހެނަކ  ވަކި ކަމަކަށް ނ ކ ތީމާ 

  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަ  ފެނޭ. އެއީކީ   ޒަރ  މިހާރ ލާ މަންއިކ ދިކޮށް ކޮށަ  އި،ޢަށް ނ ކ މެ އޭނަ ކަތިލަމ ޖްތަމަ

ނ ކ ންނަ އަންހެންވެރިންނަށް   ވެނޫން ކަންކަން ވާންވީ ޮގތަކީ. އަންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި އިސް 

ހިތްވަރ ދޭންޖެހޭ.    އެކަމަށް  ބެކްކ ރަންޖެހޭ.  ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ންހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ފަދަ    ،އަޅ ަގނޑ މެން

އ ސޫލ ތަކާ މަންޒަރ   ކަންކަމ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ  ޕާޓީތަ  ،އެްއޮގތަށް  ސިޔާސީ  ބަޔަކީ  ދައްކ ވައިދޭންޖެހޭ  .  އްނަމޫނާ 

އެކަނި ތިމަންނާމެންނޭ މި  އ ސޫލ ތައް ހިފަހައްޓައި ނަަގހައްޓާ މަންޒަރ  އެއީ ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ

 ލީމަ މި ފެންނަނީ އ ސޫލޭ ބ ނެެގނެއް އަދި ެއއީކީ އެކަން އޮތް ޮގތެއް ނޫން. ކޮންމެއިތިމަންނާމެން ބަލަ  ،އ ސޫލަކީ

ޮގތެްއަގިއ ކ ރެޭވ ިއޚ ތި  ނެކ ރ މ ެގ ބޭނ ން  ލ ކަމެއްަގއި ވެސް އެ ކަމަކީ އެއީ ސިޔާސީ މަންފާެއއް ހާސި ލާޞްތެރި 

ޙަޤީޤަތ މަސައް ޮގތ ަގއި މަސައްކަތްކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ  ނ ފެންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ކަތެްއެގ  ަގއި އާޚިރ ަގއި ނަތީޖާއެއް 

  މިއަދ  ވެސް މިތިބީ ޙަޤީޤަތ ގައި ސިޔާސީ މައިދާނ ަގއި އަންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ މ ަގއި ވަރަށް ފަހަތ ގައި. 

ނޑަައޅަިއެގން  ޓ ތަކެއް ކަސީސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއކަން ސާފ ވާނެ. ަވކި ޚާއްޞަ  ލައިލިޔަހަށް ބަ މަޖިލީމި ރައްޔިތ ންެގ

ކަނި އަންހެނ ން ހަމައެ  އްއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮިމޓީތަދި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީކައ ންސިލ ތަކަށް އަންހެނ ން ހޮވ ން، އަ

ދެއް ގ ސައަސްލ  ޙަޤީޤީ މަ  ސް، ން އިންތިޚާބ ވެފައި ތިއްބަރި ހެންވެނަށް އަންެގން އެ ތަންތަވެ ށްއިންތޚާބ ވާ ކޮމިޓީތަކަކަ

ށް ފ ރ ޞަތ ތައް ނަންނ ކަންކަން ހާސިލ ކ ރ މ ަގއި ައންހެ  މިހާރ  މި  ،ވެސް އެދ މަކީ  ހާސިލެއް ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ ގެ 

ދިރާސާކޮށް ރަނަގޅަށް  ޮގންޖެހ ންތައް  ހ ރި  އަންހެނ ން  ،ދެނެަގނެ  ،ތަނަވަސްކ ރ މ ަގއި  ރަނަގޅަށް   ެގމިހާރަށްވ ރެ 
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އ ލެއް  ޙައަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް ވެސް ޒިންމާއަދާކ ރ މ ަގއި ވެސް ފަހ  މާ  އިކ ރާ ކޮމިޓީތަކާތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔ ފަހިވެެގންދި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން.  ިއއްޒަތްތެރި ދިއްަގރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

ިއްއޒަތްތެރި   އާދެ!  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި   މި    މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ   އަންހެން  ؛ރާރ ަގއީާވ 

ސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ނަށް މަކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ން

ދަތިތަ ގޮވައިލައި  ދިމާވާ  ެގނައ މަށް  ހައްލެއް  ދަންނަކަށް  އެއްޗެއް  ަގރާރަށް  މި  އާދެ!  ަގރާރ .  ވާލަން ހ ށަހަޅާފައިވާ 

ޑ   މިދިޔަ ހަފ ތާ ބަންދ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނވާތީ.    ކަށްމިއީ މ ހިންމ  މައ ޟޫޢަ،  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފ ރ ޞަތަކަށް މިއެދ ނީ

އެކ ަގިއ ެވސް ައޅ ަގނޑަށް    ެގ ބޭފ ޅ ންނާައންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީ  ،އައީ ދާއިރާއަށް ޮގސް   މި

ފ ރ ޞަތ    ހޭދަކޮށްލ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ވަގ ތ ކޮޅެއް  މަންޒަރ   އ ޅ ްއވާ  ކ ރ މ ަގއި  މަސައްކަތްތައް  ބޭފ ޅ ން  އެ  ލިބ ނ . 

އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ    ، ޑަކަށް ފާހަަގކ ރެވިފައެއް ނެތް ހ ރަސްތަކެއް އޮތްހެނެއް. އެ ބޭފ ޅަކ ދެކ ނިން. އަދި އަޅ ަގނ

އ ޅެވޭ މަސައްކަތްތަކާ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ވެސްކަންއިެގން  ތެރޭަގއި  ކައ ންސިލ   ހަަމ  އަދި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް   ، 

ން ިއސްނަންަގަވއިެގން ކ ރަން ބޭނ ންވާ ބޭނ ން މަސައްކަތްތަްއ  ކައ ންސިލ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެ ބޭފ ޅ 

އެހެންނަމަވެސް، އިސްނެގ މ ަގއި ޮގންޖެހ ންތަކެްއ    ވޭ.ހަމަ ފާހަަގކ ރެ  ށްކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތްކަން ވެސް އަޅ ަގނޑަ

ފަތް އޮތް ޮގތ ން ާގސަ   ،މި އޮތް ޮގތ ންއ ލ   ޙައެއީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ެގ މާފާހަަގކ ރަން.  ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ   

މި ަވގ ތ     އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެހެންނަމަވެސް،  ށް ފާހަަގކ ރެެވނީ.  ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހ ންނަނީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ

ހަމަ އެ   ،ފިރިހެން ބޭފ ޅ ންނޑ ެގ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި  އެންމެ ާގތ ން މި ފެންނަނީ އަޅ ަގއަޅ ަގނޑަށް  ހަމަގައިމ  ވެސް  

  ދޭންވާ އެއްބާރ ލ ން ހަމަ ދެއްވާކަށް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑަށް ބަެއއް ބޭފ ޅ ން މިއަށް ބަހ ސްކ ރައްވަމ ން

ތެދ ފ ޅެ ވަގ ތ ތަކެއް ނަާގނޭ  ،ފާހަަގކ ރެވ ނ    ަގއިދިޔައިރ  ވާނެ  އް.  ަވގ ތ ތަކެއް ނަަގއިެގން  މިއީ  ހަމަ.    ކަެމއް.  ެއއީ 

ފަތެއް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ ދ ަވސްތަކެއް ނަަގިއެގން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ރަނަގޅ  މަސައްކަތެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ކ ރަން  ާގސަ

އަންހެން ބޭފ ޅ ން މިޮގތަށް    ، ރަނަގޅ  މަސަްއކަތެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މި މަސައްކަތް ކ ރ މ ަގއި  ،ފެށިފައިވާ

ކަމެއް އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ޮގތ ަގިއ  ބާރ ވެރިކ ރ ވ މ ަގއި  ތަމްރީނ ެގ  ފާހަަގކ ރެވެނީ  ހިތްވަރ ދިނ ން.    ،އަޅ ަގނޑަށް 

ބާރ ވެރިކ ރ ވިެގން  ދޭ ތަމްރީނ ތަކެްއެގ ތެރެއިން  ރޭވ ންތެރިކަމާ ެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ވިސްނ ންތެރިކަމާ ެއކ ަގއި 
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ކަ މެންބަރ   އަންނާނެ  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ވާހަކަ  ރިވިއ އެްއެގ  އަދި  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑަށް  އީވާ  މަށް 

ފަހަރ    ރިވިއ ކ ރ ން. ހަމަ އަހަރަކ  އެއް  ،ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ދެއްކެވި. ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްހެން

ކައ ންސިލ ތައް ހަމަ ރަނަގޅަށް   ،.ޑީ.ސީއެއް ނޫންއ  ނޫން ނ ވަތަ ޑަބްލިހަމައެކަނި އަންހެން މެންބަރ ންނެއް،  ކ ރިއެރޭވަރ 

މާކްސް  ރަނަގޅަށް  ،ރިވިއ ކ ރެވި  މިންަގނޑ ތަކަށް  މ ހިންމ ދެިވެގންއެކި  ވަރަށް  މިންަގނޑ ތަްއ    ދިޔ މަކީ  އެ  ކަމެއް. 

.ޖީ.ޭއއިން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ. ެއކަމަކ   ހ ރޭ އެލް  މިންަގނޑ ތަކެްއ އެބަޖެހޭ ކަނޑައަޅަން. މިހާރ     އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ 

މިންަގނޑ ތަކަށް ޕަރފޯމަންސަ  އެ  މެންބަރ ންެގ  އިންޑިވިޖ އަލް  ސީދާ  ބޮޑަށް  އެބަ  ށް ވ ރެ  ޖެހޭ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރިއަށްދޭތޯކެމިންަގނޑ ތަ މެންބަރ ން  ބަލާއިރ ަގއި  މިންަގނޑ ތަކ ން  އެ  ކަނޑައަޅަން.  އަންހެން ،  ްއ  ހަމައެކަނި 

ކަމެއް. ެއއީ މަިއަގނޑ  އަޅ ަގނޑ     ނ ދޭތޯ ބެލ މަކީ މ ހިންމ   ، ފިރިހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ކ ރިއަށްދޭތޯ  ،ނޫންބޭފ ޅ ންނެއް  

ކައ ންސިލަށް އެލޮކޭޓ ކ ރެވިފަިއ    33ވަނީ %   . ދެން މީަގއި މި ަވގ ތ  ވެސް މިތައްހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ކަން

ހަމަހަމަ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ތެރެއިން.  ބޭފ ޅ ންެގ   33%  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ފ ރ ޞަތ މެންބަރ ންެގ  އަންހެން  އެލޮކޭޓ ކ ރީ 

ޮގތ ން    މ ަގއިއިސްނެންެގވ  ބާރ އެޅ މ ެގ  ެއޮގތ ން  އެހެންވީާމ،  ަގބޫލ ކ ރެވޭތީެވ.  ކަމަށް  އ ޅޭ  ފަހަތ ަގއި  ތަންކޮޅެްއ 

  33. އެހެންނަމަވެސް، އެ % ކަނޑައެޅިެގންދިޔ ން  33ވަރަށް ރަނަގޅ  ފާހަަގކ ރަނީ %  އޮތް   އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނ ކ ރެވިފައި

ވާތީވެ، އަންހެން ބޭފ ޅ ން ނ ކ ތ މ ެގ  އެއީ ކަނޑައެޅިފައި ެއއީ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް އެލޮކޭޓ ކ ރެވިފަިއވާ ސީޓ ތަކަކަށް

ތ މަށް  ނ ކ   ކަމެއް.  އ ލެއްަގއި ވާދަކ ރަން އަންހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ނ ކ ތ މަކީ ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  ޙަހަމަހަމަ މާބަދަލ ަގއި  

މާ އ ފައްދައިދީޙަބާރ އެޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މާ  ،އ ލެއް  ބޭފ ޅ ންނާ  ޙައެ  ހަމަ  ފިރިހެން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން  އ ލ ަގއި 

ބާރ  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކ ރ ަމށް  ޮގތަށް  ސާބިތ ކޮށްލެވޭ  ފައިތިލަ  ކަމެއްއެޅިެގންއެްއޮގތަށް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ެގ  ދިޔ މަކީ 

ފާހަަގކ ރަ ޮގތ ަގއި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މިސާލަކަށް  ކަންބޮޑ ވޭ.  ހަމަ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ވެސް  މިހާރ   ން. 

ކަމެއް.    ެގންދިޔ މ ަގިއ ެވސް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖ ކ ރ މަކީ ވެސް މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގއި ޕާޓީ ކ ރިއަށް 

ދ ރ ވާ ކަމަށް ވާނަމަ   އި،އާ ދ ރ ވޭތޯ ާގތްވޭތޯ މިއެއް ބަލައެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީ

ކަމެއް. ެއކަން ކ ރ މަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް   އެ ބޭފ ޅ ން ާގތްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ 

ހެން ބޭފ ޅ ން ކ ޑަކޮށް މިއަދ  އަދި އަން  ،ފާހަަގކ ރެވެނީ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަކީ ވަރަށް ޤާބިލ  ބޭފ ޅ ންކަން. ނަމަވެސް

އެ   ޕާޓީާއ ާގތްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި. އެހެންވީމާ، މިޮގތ ން   ން،ހަކަ ދައްކަވާ  ޖެހިލ ންވޭ ފިރިހެން ބޭފ ޅ ންނާ 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ެގއިސްނަންގަވަިއެގން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް  ހ ރިހާ ޮގތަކަށް ވެސް އަންހެން ބޭފ ޅ ން

ރިވިއ  ފާހަަގކ  ޕަރފޯމަންސް  ،ރަން.  އިންޑިވިޖ އަލް  ހަމަ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  އަޅ ަގނޑ   އަންހެން   ؛ދެން  ފިރިހެން 

ދިޔ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްިވ  ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ރިވިއ ކ ރެިވެގން

 ފ ރ ޞަތަށް. 



2220 އެްޕރީލް  12                ޖަލްސާ                       ވަނަ   30ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 .މަދ  ނިހާދ މެންބަރ  މ ޙައްިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާެގ . މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ މަދ  ނިހާދ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް

މި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހ ށަހެޅިެގން އ ޅޭ ަގރާރ 

ނޫން ަގރާރެއް  ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭ  ހ ށަހެޅެިގން  މަޖިލީހަށް  މި  ކައ ންސިލަރ ންނާއި މަށްކަ  ވަގ ތ   އަންހެން  . ސަބަބަކީ 

ން މެންބަރ ންެގ ކަންތައްތައް ބެލ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކ ން ބޮޑ   .ޑީ.ސީއަށް ހޮވިފައި ތިއްބެވި އަންހެއ ޑަބްލި

އެއީ ކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާއިން    ،އިތ ރ ން އެލް.ޖީ.އޭއިން ޭއގެ  ؛ދިރާސާއެއް ހަދަމ ން އެބަ ެގންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް   ،ން ތަމްރީނ ކ ރ މާއިއަންހެން ކައ ންސިލަރ   ،.ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ން ތަމްރީނ ކ ރ މާއިއ ޑަބްލި

.ޑީ.ސީ މެންބަރ ން މިކަމަށް ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އ އަދި ޑަބްލި  ،ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީ

މަ އެކީަގއި  ދިމާވ ާމ  އިންތިޚާބެއް  އެތެރޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިންަގމ ންދަނީ.  ޕްރޮގ ރާެމއް    ،ސްވެރިންނޭއެތައް 

.ޑީ.ސީ މެންބަރ ންނޭ ކިޔަިއެގން އެކި ޒާތްޒާތަށް  އ ޑަބްލި  ، އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނޭ  ،ބޯހިޔަވަހިކަމޭ   ،ދަނޑ ވެރިންނޭ

ބަޔަކަށް    ދިރާސާކ ރަމ ންެގންދާ އަދި ދިވެހި ސަރ ކާރ ން އެ  ،އެކި ޮގތްޮގތަށް މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ބަލަމ ންެގންދާ

ޮގތ ން ާގނޫނީ  ކ އްލި  ޓަކައި  ަގރާރ ތަކާއި  ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާއިރ ަގއި  ފ ރިހަމައަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  ހ ރިހާ  ދޭންޖެހޭ   

އެ ޕާޓީައކަށް ހ ށަހަޅަިއެގން    ،ކ ރާ މަސަްއކަތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި ޮއވެމެ  މައްސަލަތަކާ ހ ށަހަޅަިއެގން މި 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،އެހެން މި ދެންނެވީ ؛ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެ  ެގއްލ  ހޯދަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ހަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް    ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީން  ،މި ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅޭ މައްސަލައިަގއި

  އަށްނ ބާްއވާ އޮންނަތާ    އަންހެނ ންެގ ރޫހ ެގ އިންތިޚާބެއް  ،ނ ވަތަ މ ައއްސަސާ   ،ޓަކައި އޮންނަ އެންމެ ވަރ ަގދަ ޮގފި

އަދި ަގރާރެއް ލައިެގން    ،ކ ރާ ވާހަކަ އަހަރ . އެކަމަކ  އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތް  ނ ވައަހަރ ،  

ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި މި    މި އިންތީޚާބ ަގއި ފައިދާތަކެއް ނެޭގތޯ ބަލަން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން  ،މިއަށް ވަކާލާތ ކޮށް 

މެންބަރ ންނާއ ޑަބްލި ؛ރައީސް ރޫހ ެގ  އަންހެނ ންެގ  މެންބަރ ންނާއި  %އަންހެން ؛.ޑީ.ސީ  ކައ ންސިލަރ ންނާ   33  

ނާޔަތްތަްއ  އި.ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނަށް  އ ޑަބްލި  ިއ،އަދި ހޮވައެއް ކޮމިޓީ   ނ ންެގއަންހެން  ެގ ޮގތ ަގއި ދިނ މަށް،ކައ ންސިލަރ ން

ނަށް ވަޒީފާ އަދާކ ރެވޭނެ .ޑީ.ސީ މެންބަރ ންއ އަދި ކައ ންސިލ  އިދާރާ ނ ވަތަ ެއ އިދާރާއެްއެގ ތެރެިއން އެ ޑަބްލި   ،ދީ

ބޮޑ  ބަޖެޓެއް އަންހެނ ން ކޮމިޓީއަށް    ،5އަދި ކައ ންސިލ ތަކަށް ދެވޭ ބަޖެޓ ެގ %  އި،ދިނ މާއިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖައްސައި

ހިންަގމ ން. އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ އި ދަނީ ކަންތައްތައް ރާވަ  ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން މި ދީެގން މި
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ފޯރ ކޮށްދެމ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހީތެރިކަން ބަރާބަރަށް  ހ ރިހާ ކަމެއް   ؛  މި  ބީދައިން ސަރ ކާރ ން  މި ދެންނެވި 

ސިޔާސީ މަސައްކަތެްއަގއި ެއންމެ ބޮޑަށް އެހީވާން ތިބެނީ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިޔާސީ ކަމެއް ކ ރަން  .ކ ރަމ ންދަނީ

ކަމ ގައި ބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ންނާ  އަންހެން  އެ  އެހެން   އި،ކ ޅެލަ   ވާތީެވ،  މ ޅިން  ކ ޅެެގން  ސިކ ނޑިއާ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

މަސައްކަތްސަތަ އެ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  މަންފާއެއް  ިވސްނައިދީެގން ސިޔާސީ  ރައީސް  . ކ ރަނީއްވ ރެއް  ިމ   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ހ ރިހާ ކ ރަން  ދެންނެވި  އެބަކަމެއް  ކަންތައްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ ަގއި  ބަލަމާތޯ  ހ ރި  އ ޅ މ ެގ   .

.ޑީ.ސީައށް ހޮވ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެމންބަރ ންެގ ތެރެއިން ކިތައް  އ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑަބްލި

އެ    އަމިއްލަ ޮގތ ން ހޮވިވަޑައިެގންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން. ގ ޅ އްވިތޯ؟ ހާލ  ބެއްލެވިތޯ  .މެންބަރ ންނަށްތޯ ގ ޅާލީ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ންބަރ ން ނ ވަތަ ކައ ންސިލަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް ރަސްމީކޮށް ެގންނަން.ޑީ.ސީ މެއ ޑަބްލި

ނ ކ ރަްއަވއޭ އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވި އެްއވެސް ކަމެްއ  ؟ ތަރ ަގއި ޖެއްސ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެްއވިތޯޕާޓީެގ ދަފ 

މަށް ޓަކައި މި ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. ައދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލެްއ  ސަޕޯޓ  ހޯދ   އަޅ ަގނޑ މެން ނިކ މެ ،ތިބެ  ނ ކޮށް

ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  މައްސަލަ  އ ފައްދާލަން  މި  ،މި  މިއަދ ަގއި  ަގރާރ   ބޭފ ޅާ   މި  ހ ށަހެޅ އްވި  މި  ތަނަށް 

ޑަބްލި ނިކ  އ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެންބަރ ން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ވަތަ  މެންބަރ ން  ކެމްޕޭނެއް.ޑީ.ސީ  ބޮޑ ސިންާގ   ަގއިމެ 

ކޮންޮގތަކ ންތޯ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްދިނީ އެ މެންބަރ  އެ  ؟ ކ ރިއިރ ަގއި ކާކަށްތޯއޭ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނީމަސައްކަތް

ން މި މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ތިބެ އަޅ ަގނޑ މެ ؟މަޤާމަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި، ިއންތިޚާބ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، ައޅ ަގނޑ މެން  ން.އް ނޫޮގތެ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ލަދ ަގނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީކީ މިކަން ކ ރައްވާ  ވާހަކަ ދެްއކީމާ

އެ އަންހެން ކަނބަލ ން   ،ދަރ ކ ރަންޖެހޭ. އެ މެންބަރ ންޣަތިރާމ  އެބަ ކ ރަންޖެހޭ.  ހ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ންނަށް އި

ވެފަ. އެ ބޭފ ޅ ންެގ    ެގ ޕާޓީއަށް ޓަކަިއ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޤ ރ ބާނީތަކެއްައޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓަކައި 

  އި، ނެތް. ވީވަރަކ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީެގން އެ ބޭފ ޅ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަ  ކަމެއް  ނާޒ ކ  ހިތާ މި ޒާތަށް ކ ޅެން ހަދާނެ

ސަރ ކާރ  ތެރެއިން ވެސް    ،ރެއިން ވެސްސް ތެމަޖިލި  ،ޮގތ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކައި ޕާޓީ ތެރެއިން ެވސް  ސިޔާސީ

 ؛އަދިވެސް އިތ ރަށް ކަމެއް ކޮށްދެވެން އޮތިއްޔާ އެކަން ކޮށްދޭން އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްކ ރަންވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ނަވާ.ޑީ.ސީ މެންބަރ ންނަށް ބައެްއ ދާއިރާތަކ ަގއި އ ނދަޫގ. މިސާލަކަށް ދަންއ ޑަބްލި  ؛ހ ރި އަންހެނ ން ކޮމިޓީގެ   އެބަ

އަޅ ަގނޑ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިން ؛.ޑީ.ސީ މެންބަރ އ އަޅ ަގނޑ ެގ ޑަބްލި ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވެސް  ،ނަމަ

  .ޑީ.ސީ މެންބަރަކަށްއ ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހިންާގ ކޮމިޓީއަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓިކެޓެްއަގއި ހޮިވވަޑައިެގން ހ ންނެިވ ޑަބްލި

ކީއްތޯއޭ ހިންާގ  ވާތީެވ،  މަޖިލީހ ެގ ވާނީ  ރަްއޔިތ ންެގ  އެއީ  ހިމަނާލަދިނ ން.  ޮގތ ަގއި  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޓީެއއްެގ   

މެންބަރ ންނަށް އެބަ ތިބެވޭ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ހިންާގ ކޮމިޓީަގއި. ދާއިރާތަކ ެގ ހިންާގ ކޮމިޓީގައި. ކީްއވެެގންތޯއޭ އިންތިޚާބީ  

. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ފ ރ ޞަތެއް ނޯވޭ؟ ެވންވީދެ .ޑީ.ސީ މެންބަރަށް ދާިއރާެގ ހިންާގ ކޮމިޓީަގއި ނީއ ޑަބްލި
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ިއންތިޚާބ ވާ މެންބަރަކީ ވެސް    .ޑީ.ސީ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އ ޑަބްލި  ،ތިބީ  ކ ރަން މިމަސައްކަތް  ހިންާގލަން ނ ކ މެ  މިއަދ 

ސީ ޮގތ ން ެއ  ސިޔާ   .އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ ހިންާގ ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި. އެ ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި

ބަސްބ ނެލެވޭ ފެންަވރ ެގ މީހަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި   ،މީހާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ތެރޭަގއި ވެސް އަނަގއިން ބ ނެލެވޭ

ރައީސް ފަރިއްކޮޅ  ެއއްޮގތަކަށް  .އިްއޒަތްތެރި  ަވޑަިއެގންނެވީމާ،  ިއއްޒަތްތެރިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މާފަތި    އި،އަރ ވަ ވެސް 

ދަންނަވަންޖެހޭ   މިއީ ؛ކޭ ތައްޔާރ ކ ރަން ތިބޭ މީހ ން ޮގތ ަގއި ެގންގ ޅޭކަށެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބޮ  ،އަރ ވަން ތިބޭ

އެ ވާހަކަ ހ ށަހަޅަންީވ   ،ދެންނެވި ވާހަކަތައް ދައްކަން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީމި ވާހަކަެއއް. ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. 

ތަނަށް ހ ށަހެޅ ނީމާ   ަގއޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ހިންަގންވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މިތާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހަށޭ. އެ

ހ ށަހެޅިެގން    ،ޚިލާފަށް ވިޔަސް  ަގއި ވެސް މި ބަހ ސް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އެއީ އަދި މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދާއަޅ ަގނޑ މެން މިތާ

މި ދެންނެިވ   ؛ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބައިވެރިވާން އެބަނީމާ ދެން އެކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ވ ހ ޅ   ބަހ ސްކ ރަން

ބަދަލ ކޮށްެގން މިކަން އެބަ ކ ރަންޖެހޭ.    ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަސާސީ ަގާވއިދ   ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިހާ

އަންހެނ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ވެސް އެ އޮތީ    ،ދިވެހި ސަރ ކާރ ން މި އަންނަނީ

%އިލެ ހ ޅ ވަ ވެސް  ލޯނ ެގ  އެސް.އެމް.އީ  ޚާއްޞަކޮށް  20ވ ނ   ކަނބަލ ންނަށް  ރައީސް ފައަންހެން  އިްއޒަތްތެރި   ؛. 

ދަނީ އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަމ ން. އަދިެވސް އިތ ރަށް އިޞްލާޙ ކ ރާނީ    ސަރ ކާރ ން މި

ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް    ނީ އެއްބާރ ލ ން މިހޭއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ސަރ ކާރަށް ދޭންޖެ  ، ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ

 ދ ވަހަކ ން މި ޤައ މ ަގއި އަންހެން ކަނބަލ ން ތިއްބަވާނީ ވަރަށް އ ފަލ ން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.   ޓަކައި. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . އިބްރާހީމް ރަޝީދ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ކ ރާ ކޮމިޓީެގ  އި މަސައްކަތްއަންހެން ތަރައްޤީަގ  ،އަންހެނ ން، އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަސްއޫލިއްޔަތ  ދަތިތަކަ  ތައް މެންބަރ ން  ދިާމވާ  ޮގވަ ހަ  ށްއަދާކ ރ މ ަގއި  ެގނައ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އިލާއްލެްއ  ަގރާރ .   

އަހަރ  ެވއްޖެ އިނޭގތޯ. މި ފާއިތ ވި ތާރީޚ ަގއި ވެސް    އަށް ސަތޭކަރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ    މި ؛ރާއްޖޭަގއި  މި ؛ރައީސް

ވެރިކަންތަކ ަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަޖަކ ރ މ ެގ މައްސަލަތަްއ    އިާގފައި ހ ރި ހ ރިހާ ކަންކަމާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނ

 އިފިރިހެން އަދި ކަޅާ  ،އަދި ޖިންސީ ކަންތައްތަކ ަގއި އަންހެން  ،އ ޅޭ އިނޭގތޯ. ެއކިެއކި ވިޔަފާރިތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކާއި

މާރ  ޒަމާނ ަގއި މި ސަރަޙައްދ ަގއި ވެސް އޮތް  ޢ އިސްތި  ،މާނ ަގއިމިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ދ ނިޔޭަގއި ކޮނޯޒިއަލް ޒަ  ،ދޮނާ
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އަމީން  މ ޙައްމަދ   މީަގއި.  ރަީއސް  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަަވއިލާނަން  ެއއްޗެއް  ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް.  ވަރަށް 

ން ކިޔަވަމ ންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފަހ  އެ ބަޣާވާތްކ ރި މީހ ން ފ ރަތަމަ އިސްކަންދިނީ އަންހެން ކ ދި  ދައ ރ ަގއި ބަޣާވާތަށް

އަންހެން ކ ދިންެގ    40އޭރ ަގއި ތިބީ. އެ    ،ކ ދިން ކިޔަވަމ ންދިޔަ އަންހެނ ން  40ފ ރަތަމަ މަދަރ ސާ ބަންދ ކ ރ ން.  

ކިޔަވާށޭ ބ ނީ.  އަންހެނ ން ޭގަގއި ތިބެެގން  ނ ވާނޭ ބ ނީ.  ެގއަށް ފޮނ ވާލީ. އަންހެން ކިޔަަވިއެގން  ފައިމަދަރ ސާ ބަންދ ކޮށް

އޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަނީ ދަރަޖަކ ރެވިފައި އިންތިހާައށް. މި ާގނޫނ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ލާމަރ ކަޒާ ބެހޭ  

ެގ  މަޖިލީހ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ   މި  19-ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި މިފަހަރ  މި އެޖެންޑާ  މި ހ ރިހާ  ،ާގނޫނ  ފަރ މާކ ރެވި

ދިވެހި އަންހެނ ން    33އިސްނަަގިއެގން މީަގއި % هللا އަދި ޚާއްޞަކޮށް ީއވާ ޢަބްދ   ެގ.ނިކ ފާނ ެއ މަ  ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑ 

ލީ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ާގތ ން އި ނ ވަތަ އަންހެނ ންނަށް ވަކިން ސިޔާސީ ދާއިރާަގއި ހަރަކާތްތެރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ

މާ ދެކޮޅ  ވެސް ހެދި ަވރަށް ބަޔަކ . އެކަމަކ  މިކަން  ެގންދިޔައިރ ަގއި. ވަރަށް މިކަ  ބެލިން މި ކަންތައްތައް ކ ރިައށް

އެބަ އިތ ރ ކ ރ ން   ކ ރަން  ދައ ރ   އަންހެނ ންެގ  އިޖ ތިމާޢީ ؛ޖެހޭ.  ދިވެހި  ،މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ކަންކަމ ަގއި   އިޤ ތިޞާދީ 

 33ޚާްއޞަކޮށް ކައ ންސިލ ަގއި ތިބި % ؛އްލ ކ ރ މ ަގއި ކައ ންސިލ ހަހ ރި މައްސަލަތައް    އަންހެނ ންނަށް ދިމާވެފައި

މީހ ން،   އެ  ބައިތިއްބައިެގން  ރަށ    ؛ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  އެއަންހެންވެރިން  ތިއްބަވާނެ.  ވެސް  ކައ ންސިލ ަގއި  ސިޓީ 

އިޤ ތިޞާދީ    ،އެްއކޮށް ރަށ ަގއި ތިބި އަންހެނ ންެގ އިޖ ތިމާޢީ  ބަިއވެރިވ މާކައ ންސިލ ަގއި ވެސް ތިއްބަާވނެ. އެހެންވީމާ،  

 ބަޔަކަށް ހެދ ން. ހަލާލ  މަސައްކަތ ން ކަންކަމ ަގއި ކ ރިއެރ ން، ކ ރިއެރ ންތައް ހޯދ ން. އާމްދަނީ ހޯދ ން. ފ ދ ންތެރި

 ؛ލާމަރ ކަޒީ   ހ ރި މި ބޭފ ޅ ން އިނޭގތޯ. މިއީ  ދިރިއ ޅޭ ބަޔަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތްކ ރައްވާފައި އެބަ

ކ ރެވޭ. މިހާރ    މަރ ކަޒ ، ލާމަރ ކަޒ  އިނޭގތޯ. މަރ ކަޒ ކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކ ރަން ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަ

ޑެްއަގއި  ބޯމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަކީ ސަރ ކާރ  ހަމަ. މާލޭަގއި އޮންނަނީ. އެ  ރލޯކަލް ަގވަ ؛މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ވާހަކަރލޯަގލް ގަވަ

އޮންނަނީ ބާރ ތަކާއި  .އެ  ހ ންނަ  ދީފައި  ހިފެހެއްޓ ންތަކާއި  ކަންކަން  ،އިޚްތިޔާރާއި  ،ކައ ންސިލ ތަކަށް    ، ކ ރ މ ަގއި 

  އިފިއްތަ  އި،މި ހ ރިހާ ކަމެއް ހިނާގ އަދިވެސް. ކ ރިއަށްދިޔަނ ދީ ހިފަހައްޓަ  ،ކަޒީ ބާރ ތަްއ ޖަމާކ ރ މާއިމަރ   ،ދޫނ ދިނ މާއި

ބ ނަނީ   މި  ވޯޓ ހޯދަން،ބަހައްޓާފައި  ކ ރިއަރ   !އޭ   ،އިންތިޚާބެއްަގއި  ައންހެނ ން  މައްސަލައަކީ   ކޮމިޓީ  ވާކޮބައިހޭ 

އަނެްއ ބަޔަކ     އެްއ ބަޔަކ   އޮންނާނީ  ރ އޭ  ،ން ބ ނާނެޑީ.ސީ. ދެން ޑަބްލިއ   !ބައްދަލ ކ ރަމާ ހިނާގށޭ  (އާޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ)

އިްއޒަތްތެރި    ،އަރިންގ ސިސްޓަމެއްކަމެއް ނޭނޭގ. ސްޓެ   ހިސާބަށް ގޮއްސަ. ައސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކޮން ބައެއް   ޒ ވާބާ

. ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމ  ދެއްތޯ އެއީ.  އްހ ންާގނެ  ނެންނާދ ްއވާ ކާރ ަގއި ހ   ، ކާރެއް ؛ރައީސް. ކާރެއް މިސާލަކަށް 

ހ ންާގނ  ފ ރޮޅާގ   ހ ންާގނ .  ދެ  ކ ރީ  އިންނަނީ  ހ ންާގނ ަގއި    ،ޅިފަިއ  އެހެންވީމާ،  އަނބ ރަން.  ދިމަދިމާލަށް 

އިންނަ ބަޔަކީ ސަރ ކާރ ،   ހިފަހައްޓަިއެގން   އެ ދެ ފ ރޮޅ  ޮގތްޮގތަށް އެނބ ރިޔަނ ދީ  ،ހިފައްހައްޓަިއެގން އެނބ ރިޔަނ ދީ

  5އޮތް ބަހާފަ. އެ    އްދަކަށް މި ސަރ ކާރ  އެބަޙަ ސަރަ  5  މަންޓް އޮތޯރިޓީ. ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެރލޯކަލް ަގވަ
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ރައްދ  އެ ޒާތ ަގއި އޮޕަރޭޓްވާނެ ޮގތަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މިނިވަންކޮށް. ނެތް ދޫކ ރެވިފަެއއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމ ަގިއ  ޙަސަ

 ؛ތަރައްޤީެގ މި ހ ރިހާ ހަރަކާތެއް   އްދަކީޙަ އްދެއް އޮތް. އެ ސަރަޙަ ވެރިކަމ ަގިއ ހަތް ސަރަ  އެންމެ ފ ރަތަމަ  ،އޮތީ ކ ރީަގއި

ބާރ ތައް އެ ފަރާތްތައް ދީެގން ހިންޭގ ޮގތަށް އޮތީ. ެއވެސް ކަމ ނ ދިޔަ. ބަޣާވާތްކޮށްފަިއ   ،އެކަހެރިކޮށް   މަރ ކަޒީ ސަރ ކާރާ

މި މިހާރ   އ ވާލީ. ދެން  ފަހެއް  އެކަން ވެސް  ބާރ ތައް ދޭންޖެހޭނީ. މިސާލަކަށް   އްދަކ ންޙަ. ފަސް ސަރައޮތީ   ނޫން، 

އް ހަދައިެގން. ފ ލ ހ ންެގ ޢާއިލާތަކަށް ތިބި އިނޭގތޯ. ފ ލ ހ ންެގ ކޯޕަރޭޓިވެ  ސް ކިޔާ ބަޔަކ  އެބައްލަވާ! ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ބަ

ވެސް    ންކޯޕަރޭޓިވްސް ހަދާ ވާހަކަ އަދި ފަހ ން ވެސް ދައްކައިފި. މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ  ؛ވެސް އެބަ އެހީތެރިކަާމއި

  އަންހެނ ން ކ ރިއަރ ވާ ކޮމިޓީ ނ ވަތަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީން ިއސްނަަގިއެގން ާގނޫނެއް އެބަދައްކާ. ެއއީ މިހާރ  ެވސް   އެބަ

. ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަނަ އަހަރ  ވެސް ފާސްކޮށްފަ. އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރެވޭނެ  2007އޮތް  

ގ ޅޭ ވިޔަފާރިތައް ކ ރިމަށް މިހާރ  އިސްނަަގިއެގން   ސީލަތްތަކާވަ   ޓޫރިޒަމް ނ ވަތަ މަސްވެރިކަމ ެގ ؛ގ ދ ރަތީ ވަސީލަތްތައް 

އޮތް ފ ރ ޞަތ ދީފަ. ާގނޫނ ތަްއ ފާސްކޮށްދީފަިއ    ޓަރީ ހެދެން އެބަޭގދޮށ  މަސްފެކް ؛ފެކްޓަރީ ހެދ ން  ،ތިބި އަންހެންވެރިން

ކ ރިއަރ ާވފަޔަހަމަ  މިއަދާ  . އޮތް  އެބަ ކަންތައް  އެ  ނެތޭ  ކ ރަންޖެހޭށް  އެއީނޫންތޯ  ޒަމާ.  މި  ކަމަކީ.  ޭގދޮށ  ނ   ަގއި 

ނޫން މި ދައްކަނީ. މި ދައްކަނީ ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ހ ންނަ   ކ ރީަގއި ދ މަށްޓެއްެގ ވާހަކައެއް  ،މަސްފެކްޓަރީއޭ ބ ނީމާ

ފެކްޓަރީތައް ބަިއވެރިވާނެ  ؛ފެންވަރ ެގ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އަންހެންވެރިން  ހެދ މަށް  ެއްއޗެހި  ފެކްޓަރީތަކާއި    ޕްރޮސެސިން 

އާިއ  33ވާ ކައ ންސިލ ެގ % މި ާގނޫނ ަގިއ ޚާއްޞަކޮށް އަންހެންވެރިންނަށް ދީފައި، އަންހެނ ންނަށް ދީފައި  ،ޮގތްތައް ހެދ ން

ދަކީ އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ން. ިއއްޒަތްތެރި ގ ސަމި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ މަ  ، އިތ ރ ން ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއެްއ އ ފެއްދ މާއިއަދި މީގެ 

ރައްޔިތ ން    ،އޮބަހައްޓަިއެގން  އިެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ ަގއި އަބަދ ވެސް ސަރ ކާރެއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކ  ފިއްތަ މި ރާއްޖޭ  ؛ރައީސް

ާގތްަގނޑަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވިސްނަނީ  ހަމައެކަނި  މަސއްކަތްކ ރަނީ.  ހޯދަން  ވޯޓ ކޮޅ   މީޓަރ  ކިލޯ  10ފިއްތަިއެގން 

  90000އެ ބ ނަނީ    ދިވެހިރާއްޖެޭއ ބ ނީމާ ؛ނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންއޭނަެގ ދާއިރާއެްއެގ ވިސްނ ން އޮ  ގައިރޭޑިއެސް 

ާވހަކަ  ،މީޓަރ ެގ ރޭޑިެއސްެއްއެގ ވާހަކަ އަކަކިލޯ މީޓަރ ެގ ރާއްޖެެއއް.  އަކަކިލޯ  90000. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  ައއިސިއްޔާ ވަރަށް ކ ޑަވާނެ ވިސްނ ންީމޓަރ  ރޭޑިއަސްއަށް  ކިލޯ  10000  ތިމަންމެންެގ ވިސްނ ން ؛އެކަމަކ ، ވިސްނ ން 

އ ޅޭ  .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި މި  ދިމާވެެގން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދާއިރާ  ؛މިއީ  ދާއިރާ    ،ނޫން ؛ައޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ  

ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނޭ  އެކަންޏެއް ޤައ މަށް  މ ޅި  ބ ނަނީ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް ނޫން.  ޤައ މ ެގ  މ ޅި   .

އަންނަ   ؛ންފަހަރ  ހޮވެ  ނަވާހަކަ ިގނައިން ދެއްކ ަމކީ މިީއ ައން  ވާހަކަދަްއކަން. ވޯޓ ން ހޮވެންވީމާ ދާއިރާެގ ރަށްިގރާ

ންެގ ދަރިންެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ރައީސް  ރީނޫން ހޮވަންވީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ދަރިންނާއި ދަ  ދައ ރަކަށް

ޚާއްޞަކޮށް  ،ނަޝީދ  ޢަބްދ    އަދި  ފަ هللا، އީވާ  މަސައްކަތްކ ރަހ އިންތިޔާޒް  ބޭފ ޅ ން  މިފަދަ  މިފަދަ މީ  ްއވަމ ންދަނީ. 

ތިމާެގ ސިކ ނޑި އެ ދާއިރާއަށް ،  އިެގން ކ ރިައށްދެވޭނީ. ހަމައެކަނި ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ހަނި ދާއިރާެއއްަގއިބޭފ ޅ ން މި ޤައ މާ
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  ދިޔައީމާ ދެން މި ޤައ މ ަގއި ޮއންނާނީ މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ  އެދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

އ ޅޭ    ރަން. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސިނކ ޑި ހ ޅ ވަން. ސިނކ ޑި ހ ޅ ވަންެވއްޖެ. މި ޤައ މ  މިއީ މިއަދ  އ ފެދިެގންކ   ވެސް

ިމހާރ  އިވެމ ންދަނީ މި ރަށް   ހަތަރ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ންދިޔަ ތިން  ޤައ މެއް ސަތޭކަ ރަށ ަގއި. 

. ރާއްޖެއިން ފެނެއެއްނޫންތޯ ަގބ ރ ސްތާނ ތަކައި އެްއޗެހި ކޮނެެގން  ފަޅ ކޮށްފި  މި ރަށް  ،މި ރަށް ފަޅ ކޮށްފި   ،ފަޅ ކޮށްފި

މިވެނި ރަށެއް ތިމަންނަމެން އާބާދ ކ ރަން، ިމވެނި   ، ތަން. މިހާރ  ނ ަގަވއޭ  ނަާގއިރ ަގިއ ރަށްތަކ ަގިއ ދިރިއ ޅެފަިއ ތިބި

  ކ ރަމ ންދާނީ ރަށެއް ފަޅ ކޮށްލި ވާހަކަ. އެެއއްޢ ލާން. މިހާރ  އަބަދ ވެސް އިނ ގޮވާނެ މިހާރަކ   ރަށަކަށް ފ ރ ޞަތ ދީފިއޭ

 ވ ރެން ިގނަ ރަށ ަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅެފައި އޮތް. ތިންށް  ސަތޭކައަ   ނޫން ކ ރީަގއި އޮތީ. ކ ރީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަތަރ 

ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ އޮތް. އެކަމަކ ،    ވެއްޖެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ން ސާފ ކޮށް ފެންނަން އެބަ  ސަތޭކަ އަހަރ   ހާސް ހަތަރ  

ހ ރި ހިސާބ  އެކަނި ފެންނަނީ. ފައިެގ ހިޔަންޏާ ހިސާބަށް   މިއަދަށް. މ ސްތަޤ ބަލަކަށް ނ ދެއްކޭ. މާޒީެއއް ނޭނޭގ. ހ އްޓި 

ދިޔައިމާ ވިސްނ ން  ރަީއސް  ތިމާެގ  އިއްޒަތްތެރި  ލޯކަލް  ؛ނ ފެންނާނެ.  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  މި  އެބަފެނޭ  އަޅ ަގނޑަށް 

އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތައް    ،ޓީ ެވސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނ ކޮށްދޭ އެކަށީެގންވާ މަސަްއކަތްތަކެއްމަންޓް އޮތޯރިރގަވަ

ކޮމިޓީއަމަށްކ ރިއެރ ވ  އަންހެނ ން  މ ޖ ތަމަޢަކަށް ށް.  އޮންނަ  ރަށެއްަގއި  އެ  ފަރާތްތަކ ން  އެ  ދެން  އެހީތެރިވެދިނީމާ   

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  . ޝ ކ ރިއްޔާމެއް ނ ކ ރޭފަސޭހަކަން ފޯރ ކޮށްދެވޭނީ. ެއ ކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާއިހަނިމާދޫ ދާ

ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ   ން ދެތިމި ހ ށަހެޅިފައިވާ ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ  

ިގނަ    ވ ރެ  ށްއަ  45މި ސަރ ކާރ ެގ ތާީއދ ކ ރާ    މި ސަރ ކާރ  ފެށ ނީއްސ ރެ  އަބަދ ވެސް  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ  ފާހަަގކޮށްލާ

ޮގތެްއަގއި ފައިދާހ ރި ކަމެއް ވެސް    އެްއކޮށް ނޫން  މެންބަރ ންެގ ަމސައްކަތާ  45 މަޖިލީހ ަގއި ތިބޭނެ. އެ  މެންބަރ ން މި

ފާސްވެފައި މަޖިލީހ ން  ިމ  މީހަކ  ކ ރަނީ ވަކި    ،އަދި އެހެން ކަމެއް ވެސް  ޮގްއސައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ވަކި 

ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަމ ންދާ މަންޒަރ     ސިޔާސީ ބޭނ ންތަކެއް ފ ދޭ  ޮގތަށް މިތާ ދަްއކައި މި ކަންކަމ ަގއި  މަސައްކަތެއް 

ދޭތެރޭަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ    ތެރިކަމާޞްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީ. މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ަގރާރ ެގ އިޚްލާ

ނަގމ ންދާ އިންތިޚާބެއްަގއި ހޯދަން ހި ؛ސ ވާލ އ ފެދޭ އެބަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހިނަގމ ންދާ ސިޔާސީ

 ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންކ ރާ އެްއޗެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މި ތަން ފެނިެގން މި ދަނީ. މީތޯ އްދ ތަކެ ގ ސަބޭނ ންވާ މަ
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ނޭގ  ކިޔޭއިރ ަގއި ނޭދިމާލަށް އެްއޗެހި  އަމިއްލައަށް ޕާޓީަގއި ތިބެެގން ެގނައި ވެރިކަމާ ؟މިކަން ކ ރަންވީ ޮގތަކީ މިއަދ  

ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ހާލަތެއްަގއި ތިބި ބަޔަކ  އ ޅޭ މަޖިލީހެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ. އެއީ މިއަދ  އެކަން އޮތް 

 ސަރ ކާރ   މިނޫން.    ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެނަކަށް ިމއަދ  ނެތް ދެ ބަހެއް ބ ނެވޭކަށް. މިއީ ވަކި ބަޔަކ  ެގނައި ސަރ ކާރެއްއެ

ކ ން ފެންނާކަށް ޔަ ްއކަތެއް މިހ ރިހާ މީހ ން މަސައްކަތްކ ރި. އިތ ރަށް ވަކި މީހަކ  ކ ރި އިތ ރ  މަސަ   ެގންނަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ބެލީމާ  ނޯންނާނެ ވީޑިއޯތައް  ރަީއސް.  ބަ  ،އެނޭގނެ  އިއްޒަތްތެރި  މސައްކަތްކ ރީ ެއއްކޮން  ބައެްއކަން    ،ކަން  ކޮން 

މަސައްކަތްނ ކ ރަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިއަދ ެގ ކ ރިމަތިން ފެންނަމ ންދާ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަކީ ވެސް މި ސަރ ކާރ  ެގންނަން 

މެދ  މޭަގއި އަތްޖަހާފަިއ ބ ނާނެ ަވކި    ކެނޑިނޭޅި މަސއްކަތްކ ރި މީހ ން. އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރ ެގ މިލްކ ވެރިކަމާ

އްލ ކ ރ މަށް  ހަނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނ ންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް  ފަރާތެއް އަޅ ަގ

އަންހެން   ،ކަމަކީ  އެ ެގންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރަތަމަ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ިގނަ މަސއްކަތްކޮށްދެމ ން

ރައިެގ އިތ ރަށް އެކަށީެގންވާ އ ޖޫރައެއް މިއަދ  ވަނީ ސަރ ކާރ ން މި  އިންތިޚާބ ވީއިރ  ލިބެމ ން އައި އ ޖޫ  ބޭފ ޅ ންނަށް

  މައްސަލަތަކެއް އެބަ   ،ހާލަތ ަގއި ޮއެވެގން ވެސް ހަމަޖައްސައިދެްއވާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގޭ 

. ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ލަ ހ ރީކީނޫން ަމއްސަކ   ހ ރި. ހަމައެކަނި އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮިމޓީއަ

އިްއޒަތްތެރި    އިހ ރި. ކައ ންސިލ ތައް ހިނާގނެ އިމާރާތްތައް މިއަދ  އެ ވަނީ ބޭނ ންވާ ވަރަށް ނެތިފަ  ވެސް މައްސަލަ އެބަ

ނެ އިމާރާތ ގެ ތ ރަށް ައންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް ބޭނ ންކ ރާއިރައީސް. އަދި ޭއެގ

އިްއޒަތްތެރި   ނޫން  އްލ ވެެގންދާނެ ކަންތައްތަކެއްހަފަހަރާ    ހ ރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހ ރިހާ ކަމަކީ އެއް  މައްސަލަތައް އެބަ

މަސައްކަތ ަގިއ  ހަކަންކަން  އެ  އީސް.  ރަ އެ  ދަނީ.  ެއ  ކ ރެވެމ ން  މަސައްކަތް  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ްއލ ކ ރ މަށް 

ދިމާލަށް ކަންކަން ވެެގންދާ މަންޒަރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް މީހެްއެގ    ރަނަގޅ  މަގާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ  

ވާ ކަމެއް  ނ ފޫޒ ން  ބާރ ންނާއި  ބައެްއެގ  އެްއވެސް  ފެންނަނީކީ  ކަމެއް  ނ ވަތަ  މި  އަންހެނ ން  ނޫން  ސަރ ކާރ ން   .

ފެންނަމ ން މި ދަނީ. އެނޫން އެހެން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮށްދެމ ންެގންދާ މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާ

ކ ންނެްއ ފެންނަމަކ ން ނ ދޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ  ޔައެްއވެސް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި

ދަތިކަން  ، ރަށްރަށ ގައި ފަިއސާެގ  ވެސް  ތަންތަނ ަގއި  އެހެން  އަދި  ެވސް  އަދި  ހ ރި  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ވެސް.  ކަން 

އަންހެނ ން ތަރައްޤީކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ެވސް އެ މައްސަލަ ހ ރިކަން. އަދި މ ޅި ޤައ މ ަގއި ވެސް އެ  

އެބަ ނެތީމ   ހ ރި.  މައްސަލަ  ދައްކާކަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  މައްސަލަެއއް  ނެތް  އެއީ  ރައީސް.    ، އިްއޒަތްތެރި 

ތިޔަ ރައީސް.  ވިދާއިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން  ދަްއކަވާފައި    ޅ ވާ  ބަެގއް  ކ ރެވޭނެ  މިކަން  ހޯދައިެގން  ފައިސާ  އިތ ރަށް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  މި ހާލަތ ަގއި މި ޤައ މ ެގ    ! އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނާނަން މޮޅޭބައްލަވާވަވާހަކަދަްއކަ

  ވ ރެ   ންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްކަންކަން ރަނަގޅަށް ކ ރެވެމ ންދާތީ އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ެވރިވާ
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ބޮޑެތި   އާބާދީެގ މަންޒަރ     ބާރ ެގ  ،ޮގތ ން  ެވއްޓެމ ންދާ  އަނދަަވޅ ތަކަށް  އިޤ ތިޞާދީ  މިއަދ   ޤައ މ ތަްއ  ަގދަ  ޮގތ ން 

ޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ ކ ރިމަތީަގއި ފެންނަމ ން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތ ަގއި އަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

އެްއކޮށް   ކަން މިހިސާބަށް ެގންދިޔަ ކަމަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާމި  ،އިޤ ތިޞާދ  މެނޭޖ ކޮށް

  ވޭ އެ ގ  އް ހަކަމ ަގއި  މި ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ހަމަ ޝ ކ ރ  ހަމަ މި

އެކ  މަސައްކަތްކ ރައްާވ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ޓީމަށާިއ އަދި    އެމަނިކ ފާނާ  ، އެްއކޮށް  އަދި އެމަނިކ ފާނާ މަނިކ ފާނަށް.  

ރައީސް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ރާއްޖޭެގ    ޓީމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި  ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައި  ދާ މަންޒަރ  ފެންނަމ ން  ކަންތައްތައް ކ ރިއަށްދާނީ ރަނަގޅަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް

މައަޅ ަގނޑ މެނެސަރ ކާރެއް.   ސިޔާސީ  ބަޔަކަށް  ވަކި  ނޫޅެން  ކަމ ންގ ސަްއ  މި  ހާސިލ ކޮށްދޭކަށްދެއް  އިްއޒަތްތެރި     

ތިބި ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން އިންތިހާއަށް މަސަްއކަތްކ ރި.    އި ރައީސް. މި ސަރ ކާރ  ެގނައ މ ަގއި މި މަޖިލީހ ަގ

އީސް.  އިއްޒަތްތެރި ރަ  ކަށް ނ ވަންނާނަންޔައަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރެއް ެގނެއްސައި ސަރ ކާރެއް މަގ މަްއޗަށް ދޫކޮށްލާފައި ެގ

މިއީ ކަެމްއ  އޮތް  ސާފ ކޮށް  މަސަ.  ވަރަށް  ކ ރަމ ންެގންދާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓ މަށް  ސަރ ކާރ   ްއކަތް މި 

ދަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ގ ސަވަކި މީހެއްެގ ސިޔާސީ މަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ެގންދާނަން  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް

މަޖި  ފަހަތަށް މި  އަނގައިންނ ބ ނެ  ނ ތިބޭނަންޖެހި  އޮތް  ލީހ ަގއި  ކ ރިއަށް  ރައީސް.  އެކަން   އިއްޒަތްތެރި  ތަނ ަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަކީ ސިޔާސީ މީހ ން ކ ރާ ޒާތ ެގ ކަންތައްތައް. ެއކަން ކ ރ މަށް    ފެނިެގންދާނެ

މިއަދ  ރައްޔިތ ންނަށް    ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެެއ މަސަްއކަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ތިބީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގ  ،ނ ކ މެ

ލަިއެގން އިރައްޔިތ ން އަނަގހ ޅ ވަ  ންއިެގރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކ ަގިއ ެއ ކަންކަމާ   ،އި ާގއް ހަބަސްބ ނ މ ެގ  

މަޖިލީހ ަގއި ދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން މި  އި  ނާކ ރި މަސަްއކަތ ންކަން. ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން  ތިބީ ައޅ ަގނޑ މެންމިއަދ  ނ ކ މެ މި

މިދިޔަ ފަސް އަހަރ  އެއީ ނ ވާ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސިނކ ޑީަގއި ބާްއވަިއެގން އެ    ،ތިބެ ވާހަކަދައްކާއިރ 

ެއ    ،ްއކަމ ން ެއ ެގންދަނީ. އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް މިއަދ  އެންމެ ރަނަގޅ ދަބޭފ ޅ ން ވާހަކަ

ވެސް. ހަމަ ހަޖަމ ކ ރެވޭވަރ  ކަެމއް އެއީ އެ   ށް ނ ކ މެ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވިޕްލައިނާ ޚިލާފަށް ވޯޓ ދޭންއެއްކޮ  ބޭފ ޅ ންނާ

އެްއކޮށް މަސައްކަތްކ ރަން. ރައްޔިތ ން    ތެރިކަމާޞްއަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެ އިޚްލާ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޭފ ޅ ންނަށް މިއަދ 

ަވކި މީހެއްެގ މަބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލ ކ ރަން މަސަ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނޫ  ދ  ހާސިލ ކ ރާކަށްގ ސައްކަތްކ ރަން. 

  ތ  ސިޔާސީ މީހ ންނަށް ހަލަސްމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނީ. މި ޤައ މ  ސިޔާސީ މީހ ންނަށްވ ރެން ބޮޑ ވާންޖެހޭ. މި ޤައ މ ެގ މަ 

ޮގތ ން ބަޔަކ  ބޭނ ންވާ    ނެތް މިއަދ  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްމާ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ  އިސްވާންޖެހޭ  ވ ރެ

ޮގސް  އެނބ ރި  ދޫކޮށްލާފައި  ،ޮގތަށް  ތެރެއަށް  ފަސާދައިެގ  ދޫކޮށްލާފައި    ،ޤައ މ   ވެރިކަެމއް  ެގނައި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަފަހަތަށްޖެހެ ދިވެހި  ދެމެހެއްޓ މ ަގއި  ވެރިކަން  މި  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ބޭނ ންވާ ވޭކަށް.  އްޔިތ ންނަށް 
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ދެމިހ ންނާނަން  އެއްކޮށް  ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙާ

 މިއީ ވަރަށް ސާފ ކޮށް އޮތް ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ކައ ންސިލަރ ންނާޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ ެގ  އަންހެނ ން  އިއަންހެން  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީައށް 

ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރެއް   ލައިއި އްލެއް ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން ޮގވަ ހަމެންބަރ ން މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި މަޖިލީހ ގެ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ކަމަށް ޓަކައި  މި ަގރާރަކީ. މި ަގރާރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި

ޙަޤީޤަތ ަގއި ޖެހިެގން މި އ ޅޭ    ،ދަންނަވަން. މި ަގރާރަކީ  އަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ޝ ކ ރ  هللا ނައިބ  ރައީސް ީއވާ ޢަބްދ 

މަްއސަލައަށް  ،މައްސަލައަކީ  މައްސަލަސީރިއަ   ވ ރެ  ސިޔާސީ  ފެއެ ސް  ައޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގއި  ލާމަރ ކަޒީއްެގ    ންނަނީ. 

އަދި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކެްއ   ،ދީއަންހެނ ންނަށް ކޯޓާ  ،ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެސް

ާގނޫނީ  ،ލައިއިއެކ ލަވަ ކޮމިޓީތަކަށް  ދީ  އެ  ވެސް  ބާރ ތަކެއް  ޒިންމާތަކަކާ   ،ޮގތ ން  އިންތިޚާބ ކ ރެވ ނ     އެއްކޮށް  އަދި 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ     ަގއި.ކޮޅ ނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސއްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކެއް މިހާރ  މި އޮތީ ވަރަށް އާ ފ ރަތަމަ އަންހެ

ކޮޅ ަގއި. ިމ އާ  ނީއ ޅެ ކޮޅ ގައި. މި ޮގތަށް ައންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެއއް ެވސް ނެނިގެގންވެސް އާ 

ާގނޫނީ ހެދި  ކޮމިޓީތަކަށް  މިހާރ   އޮތްޮގތ ން  މި  ޢަމަލީ ؛ފައި  މިކަން  މައިދާނ ަގއި    ،ޮގތ ން  ރަށްރަށ ަގއި  ޢަމަލީ 

ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް    ، އެންމެން ވެސް  ދަތިތަކެްއ ހ ރިކަން ެއއީ  ، މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޮގންޖެހ ންތަކެއް

ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތީ.   ކަށް އެދި މި ަގރާރ ހޯދޭނެ ޮގތަ  އްލ ހަ  ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތެއް. މި ޙަޤީޤަތް ަގބޫލ ކޮށް މި ކަންކަމަށް

މިހާރ    ންއެބަ ދަ ރ ކޮމިޓީން ހަމަ މި މައްސަލަޑަކޮމިޓީއެްއަގއި ިއންނަ ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެން  އަޅ ަގނޑ  އެ

 މައްސަލަތަްއ  ެއކ  ގ ޅިެގން މި  އެމް.އެން.ޔޫއާ  ،މަޝްވަރާކޮށް  ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ބަލަމ ން. ޑަބްލިއ .އެފް.ޑީއާ

ހ ރި ކަންކަމަކީ ކޮބަިއތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ   މި ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އަރަިއަގތ މަށް ކ ރެވެން  ،ދެނެަގނެ

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި މަޖިލީހ ަގިއ   ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  މަރ ޙަލާެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ފަށައިފިން.

ވެސް ކ ރީ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީެގ ޮގތ ަގއި. މި   ބ ޠަށްދިޔައިރ  ވެސް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މ ޚާބަހ ސް ކ ރިއަ

ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ދ ވަސްވަންދެން އަބަދ ވެސް އޮންނަ ކޮމިޓީެއއް. އެ ކޮމިޓީ ބޭނ ންކ ރަނީ   ، ރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންެގ 
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ެވއްޖެއްޔާ އަންހެނ ން ކޮމިޓީންއާ ެގ މަސަްއކަތަކަށް މި އޮންނާނީ އަތޮޅ ެވރިން ވަޑައިަގންނަވާ ދ ވަހ   މ ކޮށް ކ ރީަގއި 

ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަންހެނ ންެގ ދައ ރެްއ، ރަށްރަށް    ކެއްކ ން. ެއ ރަށެްއަގިއ މަސައްކަތެއް  ކ ރަންޏާ މަސައްކަތްކ ރ ން. 

އަށް  ޤީ ލ މަށް އަންހެނ ންެގ ތަރައްއިއަންހެނ ންެގ ހިއްސާެއްއ އޮންނަ ޮގތަށް ެއކ ލަވަ  ،ހިންގ މ ަގއި އަންހެނ ންެގ ދައ ރެއް

ެއކ ލަވަ  ކޮމިޓީެއއް  ހާސިލ ވޭތޯއިމަސައްކަތްކ ރާ  މިކަން  ާގނޫނ .  ލާމަރ ކަޒީ  މި  އިއްޒަތްތެރި    ،ލީ  މި  ބަލަން  ނޫންތޯ 

އޮތީ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ތަނ ަގއި ހަމަ އިހ ނެކޭ އެއްޮގތަށް މިހާރ  ވެސް އޮތީ   މި ަގރާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި  މެންބަރ 

ައންހެނ ންއަން ކ ރ މ ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީއެއް. ފަހަރ ަގއި ވެސް އަންހެނ ންެގ.  ެގހެނ ން މަސައްކަތްކ ރާ 

ކަމަކަށް ތައްޔާރެއް ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ތަނ ަގިއ    ތައް އަދި އެޖާަގ ނެތެކޭ ނޫން މި ދަންނަވަނީ. ކައ ންސިލ 

ކޮމިޓީ އޮތީ.  މ ޚާ  ހ ެގމަޖިލީ ؛އަދި  ވެސް  މެންބަރ ން  ޮގތ ަގއި.  ޠަިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އަންހެނ ންެގ  ބ ކ ރަްއވަނީ 

ކ ރަން ނަާގފައި އޮތް ކޮމިޓީެއއް ޮގތަށް.  ރަށްރަށ ަގއި އެކަން ދެކެނީ ެއޮގތަށް. އެީއ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއޭ. މަސަްއކަތް

  ،އެއީ   އޮވޭ  ތަކަށް ހީވެފައި އެބަކައ ންސިލ   ،ންޏާ އެއީ ެއއް ޖ މ ލައިން ެއނެގ  ،ކ ރ ޮގތަކަށް ބ ނަނީ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ 

ސަދ  ހާސިލ ވޭތޯ ގ . ޭއެގ ބަދަލ ަގއި މީެގ މަކޭކ ރާ ޓީމެކައ ންސިލަށް ލިބިފައި އޮތް ިއތ ރ  ލޭބަރ ފޯސްއެކޭ. މަސަްއކަތް

ކަމ ަގއި އަންހެނ ން  ރަށ ަގއި ހިނާގ ކަން  ،ސަދަކީގ އޮތީ. މަ  ރާރ  ހ ށަހަޅާފައި މިަގނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި  

ފެނ މ ަގިއ  އޮތްތޯ ނެތްތޯ ބަލަން. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ؟ ޮއތްތޯ  ބައިވެރިކ ރަން ޖާަގ އެބަ  ،ކަންކަށްކިހާ މިންވަރަ  ބައިވެރިވަނީ

އޮތް ކަން ކ ރެޭވކަށް ޖާަގެއއް ވެސް ނެތޭ. އަދި    ކަށް މި ާގނޫނ ަގއި މިޔައެންމެ ފ ރިހަމަ  ، އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ

އެ   މިކަން ޮގތ ން  ާގނޫނީ  ވެސް  ކޮމިޓީތަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީައށް  އަންހެނ ންެގ  ކޮމިޓީައކަށް،    އަންހެނ ންެގ 

ލިބިފައި އޮތް  ،މީހ ންނަށް  ނ ދެކެން. ކ ރަންޖެހިފައި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  އޮތް  އޮޅ ންފިލާފައި  ރަނަގޅަށް  މ ޅިން  ކަން 

މަސައްކަތް  އެކަމަށް ޓަކައި އެލް.ޖީ.އޭއިން އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް އތަރައްޤީއަށް  ކަންކަން އެބަ  ކ ރާ  ޯވކްޝޮޕްތަކާއި 

ކަމެއް  ކ ރަންވާ  ސަރ ކާރ ން  ވެސް  ފަހަރެއްަގއި  ނ ކ ރައްވާކ ރަްއވާ.  ކަމެއް،  ކަމަށް މީެގ    ނޫން  ޮއެވެގން  ތެރޭަގއި 

އޮތީ.   ންނަން ވެސް މިބެލ މ ން ފެއޮތީ. އަޅ ަގނޑަށް ބެލި  ސާސްކ ރެވެނީ. އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފައި މިހ އަޅ ަގނޑަށް މި އި

ޞިއްޙީ ކ ޑަކ ދިންެގ  އަންހެނ ންނާއި  މި  މިސާލަކަށް  ރަނަގޅ ކ ރ ން،  އަންހެނ ންެގ   ،ތެރޭަގއިެގ  ޒިންމާ  އީހާލަތ  

މަސައްކަތް  މިކަމަށް  ތަރައްޤީއަށް  ނޫނީ  ހާސިލ ކ ރ މަށް  މިކަން  ކަމެއް.  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  ޒިންާމެގ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ކ ރާ 

ދ ަވސް ފާހަަގކޮށް، ެއކަންކަމ ަގިއ ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ރަށ ަގއި ެއކިެއކި މަސައްކަތްކޮށް، މަސަްއކަތ  ؟ކިހާވަރެއްތޯ ކ ރެވ ނީ

އަދި އަންހެނ ންެގ ،  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ލާއިރ އިބަލަ  އިމިއަށް އަޅާކިރަ ؟ވ މަށް ކިހާވަރެއްތޯ ކ ރެވ ނީޢަމަލީ ޮގތ ން ބައިވެރި

މަސައްކަތް މިސްރާތަރައްޤީއަށް  ކޮމިޓީެގ  މިބ ކ ރާ  އެބަ ؛ވަގ ތ    ހ ރީކީ  ތަންތަން  ކ ރާ  ކަންކަން    ، ހ ރި  ރަނަގޅަށް 

ާގނޫނ ަގއި މި   ހ ރީކީ އަޅ ަގނޑ މެންއޮތް ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މ ޅި ޖ މ ލަކޮށް މިސްރާބ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގއި  

ޮގތަ ޮގތަކަށް ދިން  ނޫން  ކަށް  އެހެން  ހަމަ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  އަންހެން އ ންސިލ ކަން  ތިއްބެވި  އެބަ  ތަކ ަގއި 
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ންނަނީ އެހެން.  ހ ބާރާތް ވެސް  އިތަކ ން ބޭނ ންކ ރާ  މިހާރ  ވެސް ކައ ންސިލ  ؛. އަންހެން މެންބަރ ންމެންބަރ ން ލާފަ

ރ ކަމަށް މެންބަރ ން ކަމ ަގއި ވެސް ނ ވޭ. އެީއ އަންހެން މެންބަރ ން. އަންހެނ ންނަށް ކޯޓާެއއް ދީފަިއ މެންބަ ކައ ންސިލ 

ެއއީ ކައ ންސިލް    ،. އަންހެން މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އައީ. އެހެންނަމަވެސް ވެސްނޑ އަޅ ަގ  ެއއްބަސް  އެކަމާެގނައީ.  

. ދެން  ބާރާތް ެވސް އެޮގތަށް ބޭނ ންކ ރަނީ. ކައ ންސިލް ހަމަވެއްޖޭއިމެންބަރ ން ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން އ ނދަޫގވާތީ، އެ  

ހ އްޓޭ ޮގންޖެހ ންތަކެއް.    އެބަ  ،އ ޅެނީ  ޖ މ ލަކޮށް ބ ނަން މި  ރ ންނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ނައަންނަނީ ދެ އަންހެން މެންބަ 

ފަރާތ ެގ ވެސް ބަލައިަގތ މ ަގއި ދެ  ކަމަކީ، ރާއްޖޭަގއި އަބަދ  ވެސް އޮތް    .ކައ ންސިލްަގިއ ވެސް،  މިކަން  މި  ދެން 

ޮގތެްއެގ މައްޗަށް ަގބޫލ ކ ރެވިފައި އޮތް ޮގތް އޮތަތީވެ، އެ ފަތަކަށް ވާތީ، އަބަދ ވެސް، ފެށ ނީއްސ ރެ މިކަން މިޮގތަށް  ާގސަ

އަންހެން މެންބަރ ން ކައ ންސިލަށް   އިކ ރާ ކޮމިޓީއާ ކ ރަން އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްނޫން ޮގތަކަށް މަސަްއކަތް

ރާރ   ަގމި  ،ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީއޮތީ. އަޅ   ރާރެއް ހ ށަހަޅާފައި މިަގބޭނ ން ފ ދޭތޯ ނޫންތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި  މި ލީ. އެ

، އެކ ، ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީައށް މީެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތާ

ވެސް ެއޮގތަށް ދެކެނީ.    ަގއިމ ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ބެލ މަށް އަންނާނެ ކަމަށް އ ންމީދ  އަޅ ަގނޑ  ކޮށްެގން މިމިކަން  

  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ކ ެގ  ތަކ ރާ ކޮމިޓީކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެން  

ރާރަށް ައޅ ަގނޑ   ަގހ ށަހަޅާ މި    އިލައިެގނައ މަށް ޮގވަ އްލ ހަ  ކަށްމެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  ައދާކ ރ މ ަގއި ދިާމވާ ދަތިތަ

  ،އެއްބައި ބަިއކ ޅަ  ދައްކަނީ ދ ނިޔޭެގ ާއބާދީެގ ދެއަޅ ަގނޑ  މި  ؛ ދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއީވެސް ފ ރިހަމައަށް ތާ 

އްަގއި  ދަނީ އެ މ ޖ ތަމަޢެެއއްބައި މީހ ންެގ ވާހަކަ. އިންސާނީ ޙަޟާރަތ  ބިނާެވެގން  ބައިކ ޅަ  މި ޤައ މ ެގ އާބާދީެގ ވެސް ދެ 

މ ޖ ތަމަޢެ އެ  ޤައ ެމއް،  އެ  އިތ ރ ކ ރެވިެގން  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގއަންހެނ ންެގ  އަސާސްތަކ ެގ  އް  އަސްލ    

ލާއިރ ،  އިައޅ ަގނޑ މެން ނަޒަރ  ހިންަގ؛ ޮގތ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގތަރައްޤީެވެގންދާ ޤައ މެއް  ،މައްޗަށް ބިނާވެ

ވަނީ   މިއަދ   އާބާދީ  ފަހަނައަޅަ  7.9ދ ނިޔޭެގ  ނަޒަރ   ފަޮގސްއި ބިލިއަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިސްބަތަށް  އާބާދީެގ  މި   .

ށް ދ ނިޔޭގެ ޔަހަމަ ދާދި ހަމަހަމަ  ،ައކީ ައންހެނ ން. އެހެންކަމ ން  49.58ހެނ ން. %ފިރިއަކީ    50.42ހިންާގލާއިރ ، % 

ދ ނިޔޭެގ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑ     ،އެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް ނ ކ ތާައކީއި އޮތީ. އެއާ  އާބާދީ ބެހިފައި މި
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ވަނީ  މި ނިސްބަތް  58.1%  އެ ޤައ މ ެގ އާބާދީެގބިލިއަން    1.4ލާއިރ  ވެސް  އިއަޅ ަގނޑ މެން ޗައިނާއަށް ނަޒަރ  ހިންަގ

އޮތީ އިންޑިއާ. ދ ނިޔޭެގ ދެވަނައަށް އެންމެ   މިއީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން. ދެން ޖެހިެގން މި  48.2ފިރިހެން ބޭފ ޅ ންނަށް. %

ޔޭެގ  އަންހެނ ން ނިސްބަތްވޭ. އެހެންވީމާ، މ ޅި ދ ނި  48.3%   ،ފިރިހެނ ން  51ބިލިއަން ާއބާދީެގ %   1.3ބޮޑ  އާބާދީ.  

 އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަމ ން މި  ަގއި ކ ރާއިރ  އާބާދީއަށާިއ ދ ނިޔޭެގ އާބާދީ ެއންމެ ބޮޑ  ދެ ޤައ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނިސްބަތް

، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަގއި ވާއިރ  ކަމަށް މިނެކިރައިލެވެނީ. އެހެންދަނީ ހަމަ ދާދި އާބާދީ ހަމަހަމަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާބާދީ  

އަޅ ަގނޑ މެން   ބާރ ވެރިކ ރެވިެގން ބައްޓަންވިސްނ ން  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  އަންހެނ ން  ދިެގން    ،ކ ރަންޖެހޭނީ  ބާރ ތަކެއް 

މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އަދި ޤައ މ  ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި އަންހެނ ން ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނެރެެގން އެ ަމސައްކަތް ކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއްެގ  

  ،ެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާ؛ ރި ރަީއސްކ ރަން. ިއއްޒަތްތެތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް

  33މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވަނީ % ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ،ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ންނަވާރަމި 

މިއަދ  އެކަން ދަނީ ތަންފީޛ ކ ކައ ންސިލ  ރެވެމ ން. އެހެންނަމަވެސް، ތަކަށް އަންހެން ބޭފ ޅ ން ލ މަށް ފާސްކޮށް އަދި 

އްލ ކ ރ މ ަގއި އަދިެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  ހަކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް  މަސައްކަތް   ،ރާރަކީަގ މިއަދ  ހ ށަހެޅިެގން މި ދާ  

އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ އަދި  ، ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން  ހ ރިކަން. ރަނަގޅ . އަޅ ަގނޑ  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ

މޮކްރަސީެގ ޅަފަތ ެގ ދައ ރ ަގއި. ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޅަފަތ ެގ ދައ ރ ަގއި މިހެން ކަންކަން ތަޢާރަފ ކ ރަމ ންދާއިރ ، ޑި

ނ ދާނެކަން. ކަމަކަށް ފަހ  ކަމެއް  ޙަޤީޤަތަކީ، ހ ރިހާ ކަމެްއ އެއްފަހަރާ ފ ރިހަމަވެެގން  އެއް  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

އަޅ   ެގނެސްެގންތަރ ތީބ ވެެގން  އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ވެސް  ާގނޫނ ތަކަށް  ދަނީ  މި  އަދި    ،ަގނޑ މެން 

ކޮށްެގން ވެސް  އެކަން  ވެއްޖެއްޔާ  އިޞްލާޙެއް  ެގންނަންޖެހޭ  އަންހެނ ން   ، ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ދަނީ ިގނަގ ނަ   މި ސަރ ކާރ ން މި  ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އަދިނަވާރަވެސް، މި    ަގިއމ ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި ހަމަ

ކ ރަމ ން. މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ައޅ ަގނޑ  ؛ ޖެހޭ ހަމަ ބަލައިަގންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަސައްކަތްތަކެއް 

 ދެކެވޭ ކީްއވެެގންތޯ ސިޔާސީ ނ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ވާހަކަ   ،އެްއކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެއާ 

ޖެހޭ މީެގ އަސްލ     އަޅ ަގނޑ މެން ައސްލ  އެބަ؟ ހ ރީ  މައިދާނަށް އަންހެންވެރިން ނ ކ ތ މަށް އަދިވެސް ޮގންޖެހ ންތަކެއް މި

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ރ ޖޫޢަވެލަން.  އެ  އިޝޫއަށް  ސިޔާސީ    ޖެހޭ  ބޭފ ޅ ން  އަންހެން  ޙަޤީޤަތަކީ،  ދައްކާލަން.  ާވހަކަ 

ފައިނޭންސް. ކޮންމެ އިންތިޚާބަކީ    ،ކީންތަކަޒަރ ަގއި ހ ރި އެންމެ ބޮޑ  ޮގންޖެހ މައިދާނަށް ނ ކ ތ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ނަ

އް. އެހެންވީާމ، އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކާއިރ   އެތަށް ޚަރަދ ތަކެއް ދާ އިންތިޚާބ ތަ

މަގ ފަހިކޮށްދޭން.    ށްކ ރ މަށް ޓަކައި ކަންތައްތަކަޖެހޭ ިވޔަފާރީެގ މައިދާނ ަގއި އަންހެނ ން ބާރ ވެރި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަކަދެްއކިޔަސް، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނ ކ ންނަ އަންހެންވެރިންނަށް އެ

؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފައިނޭންސް ނެތ މ ން. ބެކަޕް ނެތ މ ން. މިއީ ޙަޤީޤަތް  ،ކ ރިމަތިލާން މިއަދ  މި ޖެހެނީ  ނާކާމިޔާބާ
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ެގ  ވާ ޮގތ ން ިގނަ ވިޔަފާރީ ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިަގއި ލާއިރ  އިދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަޒަރ  ހިންގަ 

ިވޔަފާރިތަކ ަގއި ވެސް އަދިެވސް ބޮޑ  ޕަސެންޓެއް މި ހިްއސާކ ރަނީ ފިރިހެން ބޭފ ޅ ން.   ،މ ޢާމަލާތްތަކ ގައި އަމިއްލަ 

ވާހަކަތަކެއް ދެކެވ ނެްއ    ނޑ މެންނަށްައޅ ަގ  ކ ރ މަށްެވސް، އަންހެނ ން ބާރ ވެރި  ަގއިޅ ަގނޑ މެން ދެމ ންދާއިރ ލޯނ ތައް އަ

ނަޒަރ    ،ކަމަކ  ޤައ މ ތަކަށް  އެހެން  ކ ރިއަރަމ ންދާ  ތިބި،  ކ ރިއަރާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި 

ލޯނ ތަކެްއ  އިހިންަގ ލ ިއ  ދޫކ ރެވޭ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  އެ  ދ އަޅ ަގނޑ ލާއިރ ،  ބޭފ ޅ ންނަށް  ައންހެން  އަދި  ލެއް މެންނަށް 

ބޭފ ޅ ންނަށް  ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ މައިދާނ ަގއި އެ ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަންހެން

ތަކެްއ  ބޭފ ޅ ންނަށް ބެކަޕް ލިބޭނެ އންތިޒާމ   ފައިނޭންޝަލީ އެ  ،ދަނީ  ލިބިެގންދާ ރޯލ  ހަނިވެ، މަދ ވާ މަންޒަރ  ފެނިެގން މި

ޚާްއޞަކޮށް މިފަދަ   ،އްސަސާތަކަށް ވެސް އަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ސަރ ކާރ  ހ ރިހާ މ މ ނެތ ހަމަޖެނިފައި

ބޭފ ޅ ންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނެރެން ބޭނ ން ކަމަށް   ، ޙަޤީޤަތ ަގއި އަންހެންަގއި ރާރަކަށް ވާހަކަދަްއކަމ ންދާިއރ ަގ

ޖެހޭ ހައްދަން. އަމިއްލަ މަސައްކަތ ން ލާރި ހޯދޭނެ    ބޭފ ޅ ން އެބަ  ބަޔަކަށް އެނަމަ، ފައިނޭންޝަލީ ބަރ ވެރި    ވަނީ

އެބަ ދައ ލަތ ެގ ސޯސްތަކ ން  ރައީސް  ވަސީލަތްތަކެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ގާއިމ ކޮށްދޭން.  އެބޭފ ޅ ންނަށް  ެއއްކޮށް  ެއއާ؛ ޖެހޭ 

ބޭފ ޅ ން   ދަނީ އަންހެންަގނޑަށް ފާހަަގެވެގންވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް އަޅ  ނަވާރަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، މި  

ނި ބ މަދ  މެންބަރ ން ތިބި މަޖިލީހެއްެގ ޮގތ ަގއި. ޙަޤީޤަތް މިއީ. އެކަން އެހެން ެވެގން މި ދިޔައީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން  

މަސަ އަިމއްލަ  ބޮޑީ.  އަދިވެސް  ދަތިތައް  ހޯދ މ ެގ  ފައިނޭންސް  އޮންނާތީވެ.  ހަމަޖެހިފައި  ެއކަންކަން  ްއކަތ ން ޮގތަށް 

އާބާދީެގ ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ  އަދިވެސް ވަރަށް މަދ     ަގއި،ވިޔަފާރިކ ރާ އަންހެނ ން މި ޤައ މ ެގ ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ 

ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ  ނަވާރަ  މި  ،ެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާ

ެއއް ބޭފ ޅެއް އެ އިންނެވީ،  ަގއިރަނަގޅ  މަޤާމ ތަކ   ،ޒިންމާދާރ  އެ ތިއްބެވީ    މެންބަރ ން  ހަތަރ  މަޖިލީހަށް ހޮވ ނ     .

ރައީސަ ނައިބ   އިންނެވީމަޖިލީހ ެގ  އެ  ބޭފ ޅެއް  އަނެއް  ދެ    ،ކަށް.  އަނެއް  ޖ ޑީޝިއަރީަގއި.  ކޮމިޓީަގއި،  ޖ ޑީޝިއަރީ 

މި ސ ޕަރ   ،އަޅ ަގނޑަށް ެއބަ ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ،ހެންކަމ ންބޭފޅ ން އެ ތިއްބެވީ މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީތަކ ެގ މ ޤައްރިރ ންނަށް. އެ

ވާ މިންވަރ  އެބަ ގ އްހަބޭފ ޅ ންނަށް    އެ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް  ބިހޮވިފައި ތި  ންމެޖޯރިޓީ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ޕާލަމެންޓ 

ވާހަކަ ދައްކަނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން. ެއކަން   ދެއްވާކަން. އިހ ތިރާމ ކ ރާކަން. އެކަން އަބަދ  ވެސް ކ ރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެ

 ފެނިެގންދިޔަ  އެމް.ޑި.ޕީެގ ެމންބަރ ން ތިބޭ މަޖިލީހަކ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ކ ރެވެނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެމޖޯރިޓީ އޮންނަ

ވާހަކަތަްއ    އަޑެއް ނީވޭ. އެ  ށްބޮޑަ  ވާހަކަތައް ވެސް މާ  . އެހެންނަމަވެސް، އެޮގއްސި މަޖިލިސްތަކެއް  އްމީެގ ކ ރިން އެތަ

ލ  އޮތް ޮގތް. ެގ ހާދޭނެ މެންބަރ ން ވެސް ވަރަށް މަދ . މިއީ އޭރ އިއަޑ އަހަން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވި ކަމަކ ، އެ ިއްއވަ

ައޅ ަގނޑ    ބޭނ ންވަނީހަމަ  އެހެންވީމާ،  ބޭފ ޅ ން  ،ޮގވާލަން  އިދިކޮޅ   ބާރ ލާފަިއ  އަޑަށް  ވަރަކަށް  މިއަދ     ކިތަންމެ 

އި   ނޑ މެންނާއަޅ ަގ ކޮންމެ ިގލިނދިމާލަށް  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  އެ  ޮގތ ން  ޢަމަލީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަަމކ ،  ދިއްކ ރިއެއް 



2220 އެްޕރީލް  12                ޖަލްސާ                       ވަނަ   30ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

42 

 

ހެން ބޭފ ޅ ންނަކީ ޤައ މ  ، އަންއިޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޖޭަގއި އަންހެން ބޭފ ޅ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވަ   ،ދަނީކ ރަމ ންފަހަރަކ   

ެއއީ  ،ަގބޫލ ކ ރި ބަޔަކީ  ބައެއްކަން މ ހިންމ  ރޯލެއް އަދާކ ރަންޖެހޭނެ  ބިނާކ ރ މ ގައި ިމ    ،އެމް.ޑީ.ޕީ.އޭ.  އެކަން ކ ރީ 

 ސަރ ކާރ ންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީންނޭ އެކަން ކ ރީ. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން.   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލިނިގލީ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިލިނިގލީ

އަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީ

ދަތިތަ ދިމާވާ  އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޮގވަ އްހަ  ކަށްމެންބަރ ންެގ  ެގނައ މަށް  ހ ށަހަޅާ  އިލެއް  ރާރ .  ަގލައި 

ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވާ   ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިރަްއޔިތ ންެގ މޖިލީހަށް 

ތާަގ ބޮޑަށް  ަވރަށް  ައޅ ަގނޑ  ެވސް  ހަމަ އެއާއީރާރަށް  ައދި  މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.    ގައިެއކީ ދ ކ ރަން.  އެ 

ތަކ ަގއި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް  އަދިެވސް ރާއްޖޭެގ ކައ ންސިލ   ،އިން ދޭހަވަެގން މި ދިޔައީމި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނެތްކަން. އެހެންވީމާ. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އިތ ރަށް ކ ރ މ ެގ ޖާަގ ތަނަަވސްވެފައިމާޙައ ލެްއަގިއ މަސައްކަތްއެކަށީެގންވާ  

. ސްކ ރ މަށް ވަދެފަހ ށް ބަޢަޟޫއ  އޮތީ މި މަ  ރާރެްއެގ ސިފައިަގއި މިަގއެޅ މ ެގ ޮގތ ން، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  ބާރ 

ރައީސް  މަސައްކަތްދި  !ތެދެްއމެ؛ އިްއޒަތްތެރި  ތަރައްޤީައށް  އަންހެނ ންެގ  މިދާއިރާަގިއ  ކޮމިޓީތަްއ ވެހިރާއްޖޭަގއި  ކ ރާ 

. އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތ  ނިޒާމަކަށް ބަދަލ ވެފަ  ައޅާބަލާއިރ  މިއަދ  މިޮގތާ    ފެށިެގން ައއި

މީެގމަސައްކަތް ކޮމިޓީތަކަކީ  ރަށްރަށ ަގިއ  ކ ރާ  ވޮލެންޓިޔަރކޮށް ކ ރީަގއި  ބ ރަކޮށް  އެންމެ  ހީާވިގކޮށް،  އެންމެ 

އިޖ ތިމާޢީ ތަރައްޤީެގ އެންމެ ބޮޑ  ހިއްސާދާރ ންނަކީ ރަށްރަށ ެގ   ،ކ ރަމ ންދިޔަ ކޮމިޓީތައް. ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް

މަސައްކަތް  ޓީމ އިސްވެ  އަންހެނ ންެގ  ރަީއސް  ތައްކ ރަމ ންދާ  ހަ  .ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   މި  މަ 

މި  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބަދަލ ވެެގން  ރާއްޖެ  ނިޒާމަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ތަރައްޤީއަށް  ޔ ދިދިޔަ  މިހާރ   އަންހެނ ންެގ  މ ަގިއ 

ތަކަށް ވެސް  ިއސްކަމެއް ދެވި، އަދި ކައ ންސިލ  ؛އަދި ޖާަގ  ، ކ ރާ ކޮމިޓީތަކަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑ  އިސްކަމަކާއިމަސައްކަތް

ޮގތ ން ރަށްރަށ ެގ   ގ ޅޭ ތަކާއި އަދި ރަށްރަށ ެގ ކަންކަމާއަންހެނ ންެގ ބަިއވެރިވ ން ކައ ންސިލ   ،ށަހެޅިވަކި ކޯޓާތަކެއް ހ 

މިީއ  ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރެވިފަވަނީ އަންހެނ ންެގ ވިސްނ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓ   ށް މި ލެވެލަ  ޝަން މޭކިންސިޑި

ދަނޑިތަކ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސިލ ކ ރެވެމ ންދިޔަ ކ ރިއެރ ން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ ލަނޑ 

އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލެންޖެސްތައް އެބަހ ރި.   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ެވެގން  ކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގއަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްތެރޭަގއި  އޭެގ ެއއް ރަށްލާމަސީލ  ރަށަކަށް  ގއ.    ،ދިޔަ 

ރައީސް  ވިލިނިގއްޔަކީ. އެތަ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ވިއްމީެގ  ކ ރިން  އަހަރެްއ  އ ފެދ ނ ލި  އަދި   ،ިގނލީަގއި  ފ ރަތަމަ  އެންމެ 

މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އެކ ލަވައަންހެނ ންެގ  ކޮމިޓީތަްއ  ފެށިެގން  އިކ ރާ  ދ ވަސްވަރ ން  މަސައް ލެވ ނ   ކަތ ެގ  ކ ރި 

މާރާތެއް ޮއވެފައި،  އިކ ރާ ކޮމިޓީއަށް އަިމއްލަ ބިމެްއ ޮއވެފައި، ބޮޑ   ީވ، އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް   ނަތީޖާއަކަށް

ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނ ންެގ  އާމްދަނީއެްއ  ރ ފިޔާެގ  ހާސް  ސާޅީސް  ހާސް،  ތިރީސް  މަހަކ   ކޮންމެ  ޢިމާރާތަކީ  އެ  

ކޮމިޓީމަސައްކަތް އެތަ   ،ދިޔަހޯދަމ ން  ންކ ރާ  ރަށ ެގޕްރޮްގރާމ   އް އެތަ އްއަދި  ކަންކަމާއި  ތަކެއް  ރަށ ެގ    ،ިއޖ ތިމާޢީ 

މާރާތް މޯލްޑިވްސް އިއެ ކޮމިޓީެގ އެ   ؛ކަށް ދިމާވިޔަ ހަމައަށް އަިއިއރ  ކ އްލި  ތަރައްޤީއަށް ކ ރަމ ންދިޔަ ކޮިމޓީއެއް. ިމއަދާ

ކ ން އަލިފާނ ެގ ވަރަށް  ޔަކަރަންޓ ެގ ހާދިސާ؛ އިލެކްޓްރިކް ޝޯޓެއް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި އޮްއވާ، ދިމާވި  

މާރާތަށް ދޭންޖެހޭ އިއަދިވެސް އެ  އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    މާރާތް ބިމާ ހަމަވެފައި އެއިބޮޑ  ހާދިސާއެއް ހިނަގއި މ ޅި  

އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް   ލީ އިން ނ ވަތަ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަދިވެސް ވިލިނިގބަދަލ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތަރައްޤީއަށް  ކ މަސައްކަތް އަންހެނ ންެގ  މިައދ   ޮގންޖެހ ންތައް.  ބޮޑެތި  ހ ންނަނީ  މި  އެހެންވީމާ،  ނ ދޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ރާ 

އަމިއްލަ އ ފެއްދ ނ  މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަށް  ހޯދ ނ  އެސެޓް  ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނާ  ،ކ ރި މަސަްއކަތ ން ؛ކ ރާ    ، ގ ޅިެގން 

 ދޮޅ   ،އަހަރ   ،. އެހެންވީާމ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަންވަނީ ހ އްޓިފަ  ދަނީެގ ރިސޯސް މިއަދ  މި އާމް

ޮއތީ އަލިފާނ ެގ ހާދިސާައކ ން.    ހަމަވެފައި އެ  މާރާތް ބިމާއި އްލެއް ނ ެގނެވި. އެ  ހަދަނީ މިކަމަށް    އަހަރ  ވަމ ން މި

ަގިއ  އިން. އިލެކްޓްރިކް ޝޯޓެއް އެތާ ޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްތިއްބެވީ މޯލްނަަގިއެގން  ަވގ ތ  ކ އްޔަށް    އެތަނ ަގއި އެ

ދިޔަ ކަމ ެގ ސަބަބ ން ެގއްލ މ ެގ  އިތަނ ަގިއ ހިނަގ  ވަގ ތ  ކ ްއޔަށް ހިފަިއެގން ތިބި ފަރާތ ން އެ އެ އިތަނ ގަ   ހިނީގ. އެ 

  ގ  އްހައަށް ލިބެންޖެހޭ  އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ  ނަަގންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވިލިނިގލީޒިންމާ

ފ ރ ޞަތ ަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ޮގވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް    މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލ  ؛ ހޯދައިދިނ މަށް މި 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން.  ަވގ ތ ކޮޅެއް  މަސަްއކަތް؛ އިތ ރ   ތަރައްޤީއަށް  ނޫނަސްއަންހެނ ންެގ  ކޮމިޓީން    ، ކ ރާ 

ައދި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އަންހެނ ންެގ ބައިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް    ،މި ދާއިރާަގއި އަންހެނ ންެގ ކ ރިއެރ މާއި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އަންހެނ ން ޭގަގއި    ،ވިޔަފާރިތަކާއި  ރަކާތްތެރިވޭ. ކ ލަބ  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާއި އަދިހަ ޖަމ ޢިއްޔާތަކެއް ވެސް އެބަ  އްޓަކައި އެތަ 

ފާެގ ައދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަޒީ  ،އާއިއެ މަސައްކަތ ން ހޯދޭ ނަފާ  ،ތިބެެގން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތާއި

 ސަމާލ ކަމެއް  ޞައްޚާއަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް އަންހެނ ންެގ ބައިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް    އިއ ލ ަގއާ ޙަމާ

ޖެހޭ އެބަ  މިހާރ   ދޭން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  ލަނޑ ދަނޑިތައް    އިއްޒަތްތެރި  ތަރައްޤީެގ  ޤައ މީ  ދައ ލަތ ެގ 

އެ ވިސްނާލަން  ައޅ ަގނޑ ެމން  ނ ވަތަ  ހާސިލ ކ ރ މ ަގއި  ފޯސް  ލޭބަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖެހޭ  ބަ 

މީހ ން  ދާއިރާތަކަށް  ނ ވަތަ  ތަމްރީނާއި  ކ ރެވޭ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަނޑައެޅިެގން  ދާއިރާތައް   އަޅ ަގނޑ މެންެގ 
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ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ހާސިލ ކ ރެވޭތޯ.  މަގ ސަދ ތައް  ހޭދަ،  ކ ރެވޭ  މި  ޓެކްނިކަލް،  ދިވެހިރާ؛ ބިނާކ ރ މ ަގއި  އްޖޭެގ 

ވޮކޭޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ދިވެހި ޒ ވާނ ން ނެތ މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް.  

ހިއްސާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ޑަވަމ ންދަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެއާއެކީަގއި މި ދާއިރާތަކ ަގއި އަންހެނ ންެގ  

މި ދާއިރާތަކަށް   ،ދީެގން  ، މިކަމަށް ސަމާލ ކަންދީެގން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަށް ދިވެހި އަންހެނ ން އިސްކަެމއްއެހެންވީމާ

އަދި އަންހެނ ން އެކަމަށް ހިތްވަރ ދޭން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ    .ލެެވން ވެސް އެބަ ޖެހޭއިވަނ މަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  އޮންނާނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހ ެގ  ދެން   ...)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ލްޕްރީއެ  13ދެން 

 ގައި.   10:30ހެނދ ނ   ެގވާ ބ ދަ ދ ވަހ  2022ލް ޕްރީއެ  13މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/12/2022 10:42:03 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun, MP
Adam Shareef hushahalhuvvaafaiva massala ah bahuskurumah

Results

Present: 41
Eligible to vote: 40

Yes: 6
No: 29

Abstain: 0
Voted: 35

Not Voted: 5

VOTE - 1 / 2    [Document created: 4/12/2022 10:42:48 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 4/12/2022 10:42:48 AM]




