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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީެއއްެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 އެޕްރީލް 13

 

 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:

 ނަކަތ ން   އައްސިދަ  ވަނަ ދ ވަސް.  12  ން މަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވީ    2022  އެޕްރީލް  13  އަދަކީމި

.  ގައިޖަލްސާ   ވަނަ  31ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    6  މިއީ

ތިއްބެވީމަޖިލީހަމި ވަގ ތ    ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން  މެންބަރ ން  27  ށް  ހެލްތަށް ިއްއޒަތްތެރި  ނާއި، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   9 ވަނީ  ސަލާމ ގައި ން.ންނަވައަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަ

 

   ންއިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 31/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ސްކ ރ ން ޔައ މިއްޔާ ފާ .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ   2022ެއއީ    އަށް ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ.  27/ 2022/1ފެށިެގން  އިން    25/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

  ސް މަޖިލިއ މިްއޔާތައް.  ޔަ އާ ދެމެދ ެގ ޖަލްސާތަކ ެގ  ވަނަ ޖަލްސާ  27  ވަނަ ޖަލްސާއިން  25އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 ބަލައިަގނެވިފަ. އްޔާތައް ަވނީ މި ޔައ މިވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   218ަގާވއިދ ެގ  

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކަށަވަރ  މިއަދ  އޮތީ ލިޔ މ ން ކ ރާ ސ ވާލ  ނޫންކަން. މިނިސްޓަރ  ވަޑައިެގން ދެއްވާ ޖަވާބ   ންީގއަޅ ަގނޑ  ޔަ ؛ ސ ވާލ 

  އި ޝައ ޤ ވެރިކަން ބަހައްޓަވަ  ، ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ވަޒީރ ންނަށް  ކަމަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް

ސިޓީފ   މި ލިބިވަޑަިއެގންނެިވ  ވަޑައިެގން ތަނ ން  އަވަހަށް  ނެތި  ވެސް  ބަލަިއލެއްވ މެއް  އިތ ރަށް  ދ ވަހ     ،ޅަށް  ކ ރީ 

ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީތަނ ަގއި ވަގ ތ  ހޭދަކ ރެއްވީތީ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ  މި

 ށް. ރިޔާޟަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ރ  ޢަބްދ ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަ

ތ. ތިމަރަފ ށީ ހެލްތ     ،`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ

އަޕްްގރޭޑ   ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގސެންޓަރ  ހިމަނާފައިވާ    މި  އިކ ރ މަށް  ޚަރަދ   1.5އަހަރ   ރ ފިޔާ  ކ ރެއްވ މަށް  މިލިއަން 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ފައިވަނީ ކޮންކޮން ކަންކަމަކަށްތޯނިންމަވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

   އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފ ރަތަމައިނ ން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހ ެގ ތަހ ނިޔާ ތި ހ ރިހާ  

ކ ރާއިރ   ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  އަރިސްކ ރަން. މި މައްސަރަކީ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް ެއކަކ  އަނެކަކަށް މ ޢާމަލާތް

ވާހަކަތަްއ ނ ފެތ ރ މާއި، އެ ސަވާބ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ   ދޮގ   ،އިކ ރައްވަ ލާތްއޯާގތެރި ޮގތަކަށް މ ޢާމަ  ،ރީތި
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މަސައްކަތް އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން  މައްސަރެއް.  ކަމަށް  ރައީސް.    ވަރަށްކ ރަންޖެހޭ  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 

ތިމަރަފ ށީ ހެލްތ   ،ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އޮތީތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ސ ވާލަށް ޖަވާބ  ދެންނެވ މ ެގ ޮގތ  ،އަޅ ަގނޑ 

މިލިއަން   1.5ވަނަ އަހަރ ެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓ ަގއި    2022ކ ރ މަށް އަދި ވަށާފާރ  ރޭނ މަށް  ސެންޓަރ އަޕްްގރޭޑ  

ހ ރި މަސައްކަތް   މިވަނަ ައހަރ  ފަށާފައިވާ ވަށާފާރ  ރޭނ މ ެގ ނ ނި  2021. މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ދަށ ން  ރ ފިޔާ ވަނީ ހިމެނިފަ

މި އެކްސްޓެންޝަން .  އިމާރާތްކ ރ މަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ  އްޙީ މަރ ކަޒ ަގއި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއްޞިނިންމ މާއި،  

ހެލްތ  ޔ ނިޓ ، ކޮންފަރެންސް ރޫމް، ކައ ންސިލިންގ ރޫމް، މެޑިކަލް ސްޓޯރ، ޖެނެރަލް   އިމާރާތ ަގއި އޮފީސް، ޕަބްލިކ  

އްޙީ މަރ ކަޒަށް  ޞިމިހާރ  ވެސް    ،. މި އިމާރާތ ެގ މަސައްކަތް ނިންމ މ ންނެއަދި ަގރާޖެއް ހިމެނޭ  ސްޓޯރ، ލޯންޑްރީ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން މި ކ ރަން.  މީދ ންކ ރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ދިމާވެފައިވާ ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ހައްލ 

މަލީ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ޢަމި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ    ،ހަވާލ ކ ރެވި   ންސިލާ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިައށް ެގންދިއ މަށް ކައ 

ން ކޮށްެގން ވެސް ޝަރ ތ  ފ ރިހަމަވާ ފަހަރ  މަތީ  ތިން ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އެ ކައ ންސިލ ން  ފަރާތެއް ހޯދ މަށް ޓެންޑަރ

ކ ރިމަތިލާފައި ދާދި   ، ނ ވާތީފަރާތެއް  ތެރޭަގއި  މަސް  ޕް  މި  ބިޑިންގ  މިނިސްޓަރީން  ކ ރިއަށް  ފަހ ން  ރޮސެސް 

މި ޕްރޮޖެކްޓ ެގ    ،. އެހެންކަމ ންލިޔ ްއވާފަވަނީ އަންަގވާފައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް.    ެގންޮގސްދިނ މަށް އެދި ކައ ންސިލ ން

މި މަހ ެގ ތެރޭަގއި  ދަނީ ކ ރަމ ން.    ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރީން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް ޓެންޑަރ

ތެރޭަގއި އެ   ހ ެގމި މަ  ،ކ ރަން މަސައްކަތްތައްދ ވަހ ން ނިންމޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ލަފާމަސްހަތަރ   ރެވޭނެ.  ކ އިޢ ލާން

ކަމަކަންތައް   ވިވަ   ށްކ ރެވިއްޖެ  ތައްޔާރ  ނީ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މިހާރ   ހ ރީްއޔާ.  ވާ ޓެންޑަރ.  ަގއި    ، ޮގތަކީ  ކ ރ މ ަގއި 

ޔ މަންޓ ަގިއ އިތ ރ  ފ ރިހަމަކަމެއް އަޅ ަގނޑ ެމން ެގންނަން ބޭނ ންވޭ. ެއއީ  ކ ރެވޭ ބިޑ  ޑޮކި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތައްޔާރ  

އޭެގ ޑީޓެއިލަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން   ،އެއީ ކ ޑަދޮރ ތައް ހަދާއިރ  ؛ކ ޑަ މިސާލެއްހަމަ  ކ ރާއިރ  މިސާލަކަށް،  ޓެންޑަރ

 ތައްކޮށް ނިންމާލަނީ. ނިންމާލީމަ ވާކަން  ވަރަށް ޚަރަދ  ކ ޑަ ޮގތަކަށް އެ މީހ ން އެ  ،ޮގތަކީ  ދާންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާ

 ކޮލިޓީެގ  ށްއެކަހަލަ ސަކަރާތެއް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ދަ  ،ލީކ ވެ ތަންތަނ ން ފެން  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ނ ވާނެ އެ  ،ޮގތަކީ

ޖެހޭ  ެއވެސް    ހެންވީމާ،އެ؛ އެްއޗެހިތައް ކަންތައްތަކެްއ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެކަހަލަ  އެހެންީވމާ،  ޑިފައިންކ ރަން. 

ކްޓެްއ  ޮގތ ަގއި ތަންކޮޅެްއ ރަނަގޅ  ޕްރޮޑަ  ފަހަރ . އެހެންވީމާ، ިމޮގތ ން ައޅ ަގނޑަށް ހީވާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން މި

ތައް ބަދަލ ތަކެއް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. މަސަްއކަތް ފެށ މަށްފަހ  އެ  ،ކަމަކީ   ދެންވާ އަނެއްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެރެވޭނެ.  

ބެލިއިރ   ައޅ ަގނޑ   ކަެމއްކަން  މީަގގި   ވަރަށް  ،މިއީ ކިހިނެއްވާ  ފަހަރަށް  ހ ރޭ. އެ ޢަކޮރަޕްޝަނ ެގ    އިނަ  މަލ ތަކެއް 

މި އަޅ ަގނޑ މެން  މިދެންނެވީ  މައްސަލަތައް ވެސް  މިހެން  ބަލަމ ން.  އިތ ރަށް    އެ  ،ދަނީ  ކޮށްފައި އަނެއްކާ  ކަންތައް 

މަތިެވެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ   ތައްއް ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ފަރާތްތަކަށް މި ކަންތައްލާރިކޮޅެ
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މަސައްކަތް  ވަރަށް   ށްކަންތަކަ ސަމާލ ވެެގން  ދެކެން.  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މޭރ މ ން  ކ ރަންޖެހޭ  އެ  އެހެންވީމާ، 

 އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކ ރަނީމަސައްކަތްމި ކ ރޭތޯ އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ   ކ ރ މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިތ ރ  ސ ވާލ    ،އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ންބަރ . ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ރ  ޢަބްދ ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަ

މިދިޔަ އަހަރ ެގ   ، ހަމައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ

އްޙީ ޚިދ މަތް ދެމ ންދާ  ޞިނ ވޭ. މިހާރ  ވެސް    އްެއއްެވސް ކަމެއް ކޮށްފައެ  އިމިލިއަން ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނަ  1.5ވެސް  

  އްއޮތް އިމާރާތެއް. އެްއވެސް، އެްއވެސް މަރާމާތެއް މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި ހިނާގފައެ   އި އަހަރ  ވެފަ     28އިމާރާތަކީ  

ކ ރަްއަވއިފި. މަނިކ ފާނ  އްޙީ މަރ ކަޒަށް ޒިޔާރަތްޞި   އި،ޓަށް ޒިޔާރަތްކ ރައްވަ ށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވސް ތިމަރަފ ނެތް.  

ރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ. މި ސަރ ކާރ ން ތަނ ެގ ހާލަތ  މަނިކ ފާނަށް ވަ  ކ ރަްއަވއިފި. މިވެސް ޒިޔާރަތް 

ދިޔަ. މިހާރ  އެއަށް ވެސް  ދ ވެަވޑަިއެގން ހޮސްޕިޓަލެްއ އަޅައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ފ ރަތަމަ އަހަރ ަގއި ވިދާޅ ެވެގންއ ވަ

  ދެްއވާނެ ކަމަށް. މި އިޅަ ެއކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް އަ  ފާރާއިވަށާ  ،ޮގތެއް ނޭނެގ. މިހާރ  ތި ވިދާޅ ވަނީ   ވެފައި އޮތް

ކ ރެވޭނެތޯ އެކަން  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ   ؟އަހަރ   ކ ރެވޭނެތޯ 1.5 ؛ެއއީ  އެކަން  ރ ފިޔާއިން   ،މިނިސްޓަރ ؟މިލިއަން 

 ބިޑ ...  ، ވެސް ޓެންޑަރތިމަރަފ ށީެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކިހާވަރެްއެގ ޔަީގންކަމެއް ދެްއާވނަންތޯ އަނެއްކާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިދިޔަ އަހަރ  ވެސް ހިމެނިފައިވަނީ.  

މަޖިލީ ރައްޔިތ ންެގ  ރަނަގޅަށް  މާ  އަޅ ަގނޑަށްވ ރެން  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ތި  މެންބަރ ންނަށް ހ އެކަމަކ   ެގ 

ކ ރ މަކީ ވަކި  ބަޖެޓ  ؛ ބަޖެޓ ަގއި ލާރިވަނީ.    ކަންތައް ނ ފެށި  ަގނޑ މެންނަށް މިއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކީްއވެެގންކަން އަޅ  

ކަމެއް. ބަޖެޓ ން ލާރި ލިބ މަކީ ވަކި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ މާލީ ހާލަތ  ހ ންނަ މިންވަރަކ ން ބަލައިެގން  
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  ށް ހިއެއްނ ވޭ މިކަން އެހެން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑައަޅ ަގނޑ މެން ޝެޑިއ ލްކޮށްެގން މި ކަންތައް ކ ރެވެން އަންނާނީ. އެނޫ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދެން އިތ ރަށް އެ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑަށް ހިއެއްނ ވޭ ދެއްކ މ ެގ މާނައެްއ އޮތްހެނެއް. ކަންތައް ކ ރެވޭނެހެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ   ލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.  ހޯރަފ ށީ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހޯރަފ ށީ

  ، އޮތް. ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  ސ ވާލެއް ެއބަ  ދެއަޅ ަގނޑ ެގ    ، އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަރަށް މ ހިންމ    ،ިގނަ ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މެްއ އޮންނަ ކަމެއް އާސަންދައިެގ ސިޔާސަތ  މިހާރ  ޮއންނަ ޮގތ ން  ވަރަށް

ހ ރިތޯ    ވިސްނ ންފ ޅ  އެބަ  ، މިނިސްޓަރނ ލިބޭ.    އްޙީ ބައެއް ކަންކަމ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް އާސަންދަިއެގ އެހީތެރިކަމެއްޞި

ރައްޔިތ ންނަށް   އަދި މި ދަންނަވާ ކަންކަމަށް އާސަންދަިއެގ އެހީތެރިކަން ދިވެހި؟ ކ ރަްއވަންއ  އާސަންދަިއެގ ސިޔާސަތ  ރިވި 

ހޮސްޕިޓަލް ީގމިނިސްޓަރ ޔަ  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ދެއްަވންލިބޭނެ ޮގތެއް ހައްދަވައި   މި   ންކަން ދެްއވަފާނަންތޯ ހޯރަފ ށީ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ަވރަށް ؟ކަންއަހަރ  ތެރޭަގއި ފެށޭނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ  އާދެ! ވަރަށް

ސިޔާސަތާ  ،ހީވަނީ ވަރަށް  އާސަންދައިެގ  ސ ވާލެއްހެން.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ސ ވާލަކީ  ކ ރެްއވި  ތި  ޮގތ ން  ިގނަ    ބެހޭ 

 ެގން އެށް ކޮތ  މަޝްވަރާކ ރަން ަގސްޔާއާދޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  އާސަންދަ  ފަރާތްތަކ ން ތިކަހަލަ ސ ވާލ ތައް އެބަ

  އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިކަމ ެގ ައޅ ަގނޑ މެން ނިމޭ ދާނަން.  ކަންތައް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިައށް ެގން

 އާސަންދައިެގ ކަންތައްތައް. ބަިއވަރ  ކ ދިކ ދި ކަންތައްތައް އެބަ  ،ަމޖިލީހަށް ފޮނ ވައިދޭނަން  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓެއް އަޅ ަގނޑ 

ނ ލިބޭ.  ހ ރި ކަންތައްތައް  ލިބެންޖެހޭ  އެހީަގއި  އެބައާސަންދަިއެގ  ވެސް  ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ހ ރި.     

ަވގ ތަށް ެގނެވެން ޮއތް އެންމެ ރަނަގޅ  ހައްލެއް    މި  ،ކަންތަކަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ހަްއލެއް  ބަލާފައި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ 
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ެގ ތެރޭަގިއ  އަހަރ   ދެން މި  ! ކ ރައްވާތިކަށް ހ ރިހާ ކަމެއް ނ ެއއް ނ މޭނެ. އެކަަމކ  ވެސް ަގބޫލ ފ ޅ ޔަ ކ ރާނަން. ކ އްލި

 ހޮސްޕިޓަލ ެގ މަސައްކަތް ފެްއޓޭނެ އިނޭގތޯ. އާދެ! ހޯރަފ ށީ ހޮސްޕިޓަލ ެގ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا. ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔައ ޤޫބްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ޔައ ޤޫބް ދާންދޫ ދާއިރާެގ

ޑިެއއް، ޭމޒެްއ، ނދަށް. ޮގ  ދާންދޫ ހެލްތ  ސެންޓަރ ެގ ހާލަތ  ވަރަށް  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ޓެސްޓެއް ހަދަން ބޭނ ންކ ރާނެ ވަސީލަތްތަކެއް ެވސް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން    އިރެއް އަދި ލެބޯޓަރީގަ ޓައ ކޮމްޕި

ލިބޭ  ،ބޭނ ންވަނީ ހައްލެއް  ކިހާތާކ ތޯމިކަމަށް  އަތޮޅ    ،އާއިނީ  ދަށް.  އެހާމެ  ވެސް  ހާލަތ   ހޮސްޕިޓަލ ެގ  އަތޮޅ   އަދި 

ރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ން ލައްވާ  ސަ  އިތ ރަށް އެތާެގ ސިވިލްޭއގެ   ،ހ ރިއިރ   ވަސީލަތްތައް މަދ ވެފައި  ،ހާލަތ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  

އްލެއް ހޯދ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް، މ ޅި ކ ރ ވ މަކީ ެވސް ެއހާ އ ނދަޫގ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިކަމަށް ހަމަސައްކަތް

ކަމަށް ހައްލެއް ކިހާތާކ   ދެމި  ؛މިކަން ،ވީމަ ބޮޑަށް ބޭނ ންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް

  ؟ލިބިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ިގނަ    އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން ވަރަށްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ަގނޑ ެމން ޕްލޭނެއް ރާވައިެގން މި އެ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅ  ތަންތަނ ެގ އާބާތ ރަ ފިލ ވަންެވފައި ހ ރީ މިހާރ  އިނޭގތޯ.  

ތް ކ އާޓަރަގއި ތަރ ތީބެއް ކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެން ރޑް ކ އާރޓަރ، ފޯޓަރ، ސެކަންޑް ކ އާޓަރ، ތައަހަރ ެގ ފަސްޓް ކ އާ 

ށް ވަނީ  ރިޒަމ ެގ ކަންތައް ވެސް ރަނަގޅަށް ދާ ކަމައިރާދަފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓޫهللا އިނޭގތޯ. ދެން    އ ޅެނީ  މި

ޓަރ، ހަތަރ ވަނަ ކ އާޓަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   މީދ ކ ރަނީ ދެވަނަ  ކ އާޓަރ، ތިންަވނަ ކ އާންއަޅ ަގނޑ  އ ވިްއޔާ  

ންތޯ.   ނޫދެން ދާންދޫ ހޮސްޕިޓަލްކ ރެވޭ ވަރަށްވ ރެ މާ ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. 

ސެންޓަރ ހެލްތ   ސެން؛ ދާންދޫ  ހެލްތ   ދޭނަން.  ދާންދޫ  ސަލާމަލ ކަމެއް  ޚާްއޞަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތަކަށް  ޓަރ ެގ 
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އެ އެއަޅ ަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ނޭގ  މިހާރ   ހާލަތ   ހ ރި  ތަންތަނ   ހަމަ  ތަން  އެހެން  އެބަ  ގައިއެޮގތަށް  ހ ރި   ވެސް 

ދިމާވެފަ ހިމެނިފައިމައްސަލަތަކެްއ  ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  .  ވީނަމަވެސް  ކަމ ަގއި  ކަންތައްތައް    އެ   ހ ރި 

ކ ޑަ އަދަދެްއެގ    ވަރަށް  އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހެނީ. ،ކ ރަންޖެހެނީ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެެގން ހ އްދަތަކެއް ނަަގިއެގން

ފައިސާެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ޕެޓީ ކޭޝް ވެސް ހ ންނަނީ. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން 

މިކ ރަމ މަޝްވަރާ ފ ރާނަޞި.  ެގންދަނީ  ން  މީހ ންެގ  ދާއިރާއަކީ  މިޔާ  އްޙީ  ދާއިރާެއއް. އެހެންވީމާ،  ދާއިރާއަށް   ގ ޅޭ 

މ ޅި ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބިެގން ނޫނިއްޔާ  ؛ހ ރި ހ ރިހާ  ވެވެން

ދާއިރާޞި އެކަ  އްޙީ  އަޅ ަގނޑަށް  އެއީ  ނޭރޭނެ.  ނޫން.  ކ ރިައކަށް  ކަެމއް  ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ނި  އެހެންވީމާ، 

ހ ރިހާ ދާއިރާެއއްެގ އެހީތެރިކަން    ވާހަކަތަްއ މިހާރ  ދައްކައިފިން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ހަމަ މި  މީދ ކޮށްެގން މިންއ 

މައްސަލަައކީ ހަމަެއކަނި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލިބޭނެ.  އާމްދަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބޭ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނީކޮޅ  

ށް  ކަނަގޅަވ ނ ހާ ރަވެ   ށްއަޅ ަގނޑަ  !ކ ރަްއވާފ ކަންތައްތަކަށް ދަްއޗެއް އަރަިއެގން އ ޅެނީ. މާ  ތަންކޮޅެއް މަދ ވީމާ އެ

 ކޮށްދޭނަން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މ ޙައްމަދ  ވިސާމް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ަގމ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މ ޙަްއމަދ  ވިސާމްމެންބަރ   ދާއިރާެގ ަގމ 

ަގއި އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް މިނިސްޓަރަށް އަމާޒ ކޮށްލަން އެބަ އޮތް. ލ. ަގމ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަވއ ދ ވެފަިއވާ  ާގއިމ ކ  ކީްއވެެގންތޯރ މަށް ސަރ ކާރ ން  ވަނީ  މި  ލަސް  ނ ފެށި  ހޮސްޕިޓަލް  އަހަރ  ؟ ޓަރޝަރީ  ެގ  މި 

، މި ސަރ ކާރ ން ލ. ަގމ ަގއި ކެންސަރ  ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމ ކ ރ މަށް  ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ ނެތޯތެރޭަގއި އެ މަސަްއކަތް ފެށޭ

އެކަމ ެގ އެްއވެސް ކަހަލަ  ؟ އެ މަސައްކަތް ކިހިނެއްތޯ ކ ރިއަށްދަނީ ޖެޓ  ވެސް ކ ރެވިފަިއވަނީ.  ވެސް ނިންމައި، އަދި ބަ

 ކ ރިއްޔާ. ޝ ؟ ތަފ ސީލެއް ދެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 
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އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ެގ އެހީަގއި ލ. ަގމ ަގިއ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ބިލިޓީ ސްޓަޑީ ނިމި، އެ ރިޕޯޓަށް މިހާރ  ވަނީ  ނދ ެގ ކެންސަރ  ހޮސްޕިޓަލްެގ ފީޒިއެ  50ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ރ  ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ.  އްޔާރީތައް މިހާކްޓ  ފެށ މ ެގ ތަ ން، މި ޕްރޮޖެިއ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން. އެހެންކަމ ކޮމެންޓ ކ ރެވިފަ

ތަފ ސީލ  ޭއެގ  ދ ވަހަކ ން  ހާޒިރ ކ ރާ  ތަނަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   އަރ ވާނަދެން  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ަގމ ަގިއ   ން.  ލ. 

ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތް ދަން  ހޮސްޕިޓަލްެގ  ޓަރޝަރީކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ވާހަކަ  ނަަވއިލާނަން. ޕްރޮޖެކްޓ ެގ 

ޗަރ ބޭންކ   އިޑޮ ކީ،  ޕްރޮޖެކްޓަ  މި   ދަނީ ކ ރެވެމ ން.ހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރ  މިމަސަްއކަތް ފެށ މަށް ވާންޖެ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ

ައޅ ަގނޑ   އް. ދެން ކ ރިން ކ ޕްރޮޖެކްޓެލޯނ  އެހީެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް ެގންދިޔ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   ރެއްވި ސ ވާލަކަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ އަހަރ ެގ  .  ލަ ެއއްޗެހިހަމިކަ  އިއ ޓަރާއެއީ ދާންދޫެގ ޮގނޑިމޭޒާއި މިކަހަލަ، ކޮމްޕިން.  ބ އަރ ވާނަވާޖަ

ނިޔަ  ބަރ އޮކްޓޫ ވޯމަހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިލަށް  ބޭންކ ން  ލިބޭ   ލްޑް  އެކަމަކ    ތަކެތި  އޮތީ.  ހަމަޖެހިފައި  ޮގތަށް 

އ  އަޅ ަގނޑ   ެއކަމަކ   ނ ލިބޭ.  އަދި  އަރައިެގން  ދަތިތަކެްއ  ކަހަލަ  މިންކޮންމެވެސް  މަހ ގެ   މޭ  ،އ ޅެނީ  މީދ ކޮށްެގން 

 އިރާއްޖޭަގ ؛ތަކެތި ލިބޭނެ ކަމަށް. އޭެގ ސަބަބ ން ހ ރިހާ  ތެރޭަގއި ނ ވަތަ ޖޫން މަހ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

އަދި ފަރ ނީޗަރ ެގ    ،ޓަރ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިއ ކޮމްޕިހ ރިހާ ހެލްތ  ސެންޓަރެއްެގ    ހ ރި ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކާއި

 ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި ަވޒީރ . ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

އާދެ!   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ިމހާރާ  2018ޝ ކ ރިއްޔާ  ހަވާލ ވިއިރާއި  ސަރ ކާރ ން  މި  އްޙީ  ޞިބަލާއިރ   އަޅާ  ަގިއ 

ކޮން ހ ރީދާއިރާއިން  ެގނެވިފައި  ކ ރިއެރ ންތަކެއްތޯ  ޑޮކްޓަރ ން   ؟ކަހަލަ  ޮގތ ަގއި  ލިބޭ  ޚަބަރ   އަޅ ަގނޑަށް  އަދިވެސް 

ހ ރި. ދެން    ހ ރި. އަދި މ ވަްއޒަފ ން ހަމަވ މ ެގ ެވސް ބަެއއް މަްއސަލަތައް އެބަ  ހަމަވ މ ެގ ބަެއއް މައްސަލަތަްއ އެބަ

 ؟ހިސާބެއްަގއި ފެށޭނެތޯމ ލީެގ ހޮސްޕިޓަލ ެގ ެއކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކިހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ.    ވަރަށް  ،އާދެ!  ހޮސްޕިޓަލ ގެ ބޮޑަށް  ހެލްތ   ؛ދިްއަގރ ަގ 

ައޅ ަގނޑ މެން  ށްޓަރަ ކ އާޑްރތަތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެށޭނެ އިނޭގތޯ.  ެގއަހަރ  ސެންޓަރ ެގ މަސައްކަތްތައް މި

 ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ެގމ ލީެގ ހޮސްޕިޓަލް ކަންތައް. މ ލީެގ ހޮސްޕިޓަލ  ؛މ ލިއ ޅެނީ އިނޭގތޯ.    އަމާޒ ކޮށްެގން މި

. ެއއިން ކޮންމެ ފ ރާޅެއްެގ ތެރެއިން އެބަ ލީކ ވޭ.  އިއ ޅޭ އެތަނ ަގ  ފ ރާޅ  އެބަ  ސާޅީހަކަށްހ ރީ ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރ   

  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް މ ލީެގ ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އެ  އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ހަމަ ވަރަށް

 އިތ ރ ކ ރަމ ން   އިތ ރ ކ ރަމ ން  ޅ ކޮޅ ން ކޮތިއެ  އެީއ އެތިކޮޅ ކޮޅ ންތަނ ން ވާރޭ ހިޔާވާނެ އެްއެވސް ކަހަލަ ޮގތެއް ނެތް.  

ވެފައި ެއކަހަލަ   ޮގސް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ހޮސްޕިޓަލ ތަކ ަގއި  ހަދާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ކަމެއް.  ހ ރި 

ކ ދިކ ދި ތަންތަންކޮޅ ،    އިވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިތ ރ  އެކްސްޓެންޝަނާ ެއއްޗެހި ނ ލަ  2040  ،މައްސަލަތަކެްއ ދިމާނ ވެ

ހިއްސާކ ރަން   އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ންނަށް  ތިކ ރެވެނީ.  ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަފާ  އިނ ލަ   ކޮޅ ކޮޅ ފ ރާޅ 

އެ ދާއިރާއެްއެގ އިްއޒަތްތެރި   ، އަޅ ަގނޑ ެމން ހަދާ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ޑިޒަިއން މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ؛ބޭނ ންވޭ ހ ރިހާ

 މެންބަރަކާ އަޅ ަގނޑ މެން ހިއްސާކ ރާނަން އިނޭގތޯ. އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އެކީ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާ  ޞިއްޙީ  ހަާވލ ވިއިރ   ސަރ ކާރ   ވަނީ  މި  މި  އެކައްޗަކަށް 

ބޮޑ  މަސަްއކަ ބ ރަ  ކ ރަމ ންދާއާރާސްތ ކ ރަންޖެހިފަ. އެ  ދެ   ތް މިނިސްޓްރީން  ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއބަ  ތަން ވެސް 

ކ ވޭ ހަފ ތާަގއި  ކ ރީ  ހަފ ތާެގ  މިދިޔަ  ސ ވާލަކީ،  ފ ރަތަމަ  އޮތް.  އެބަ  ރާއްޖޭެގ  ސ ވާލެއް  އެހީަގއި  ފަންޑ ެގ    7ތ  

ހ ޅ ވަ   7ސަރަޙައްދެްއަގއި   އިމާރާތްކ ރ މަށް  ސ ވާލަކީ އި ހޮސްޕިޓަލެއް  ފ ރަތަމަ  އޮތް  ލެވިފަިއވޭ.  ، ޝެޑިއ ލްކ ރެވިފައި 

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    ،ތ  ފަންޑ ެގ ދަށ ން އެ ހޮސްޕިޓަލ ތައް އިމާރާތްކ ރެވިެގންދާނެތޯ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީޮގތަށް ކ ވޭ

ނަރ ދޫއްފީވަ އަޅ ަގނޑ ެގ    ،،  ފާސްކ ރެވިފަ.  ޖެހިފައި،  ވެއްޖެ  ެއކްސްޓެންޝަން  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ  ޞިއްޙީ  ރަށ ެގ  ދެ 

؟ ެގންދެވޭނެތޯ  ކިހާ ތަނެްއަގއި ިމ މަސައްކަތް، ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭވަރަށް އިޢ ލާންކ ރެިވެގން ކ ރިއަށްސ ވާލަކީ،  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ތ ެގ ފަންޑ ެގ ކަންތައް ހަމަ ބަރާބަރަށް ކ ރިއަށްދާނެ އިނޭގތޯ.  ކ ވޭ ؛މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އާދެ!

އޮންނާ އެ  ހަމަޖެހިފައި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މިހާރ   ކ ރިއަށްދާނެ.  ހަމަ  ކަންތައް  މި  ކ ވޭއަޅ ަގނޑ މެން  ފަންޑ ން  ނީ.  ތ  

މަރ ޙަލާގައިއަޅ ަގނޑ މެ ފަހ   އެންމެ  މިހާރ   ވެސް  އެްއޗެހި  ލިބެންޖެހޭ  ހީވަނީ.    ހެންންނަށް  އަޅ ަގނޑަށް  އ ޅެނީ  އެ 

ނަރ ދޫެގ ކަންތަްއ    އަދި  މިހާރ  ލިބިއްޖެ އިނޭގތޯ އަސްލ ަގއި. މިހާރ  ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ފީވަކ ެގ  !މިހާރ ، ސޮރީ

ެގންޮގސްދެވިދާނެ ކަ  ޭއެގތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ާއދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ވެސް  ލަފާކ ރެވޭ އިނޭގތޯ.  މަށް 

 ބޭނ ންވާ ދެތިން ކަމެއް އެބަ އ ޅޭ. ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކޮށްެގން އިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ.

  ފީއަލީ ޞިްއޙީ   ދޫ، ފ.ނގ ރައިއި  ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި. ކެލާ، ރ.  ، މި ސ ވާލ  އަތ ވެދާނެތީ ؛ކެލާ

ށް ފޮނ ވޭނެ. ކ ރ މަށް މި މަސްތެރޭަގއި ފިނޭންސަެގ ައއ  އިމާރާތ ެގ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް ޓެންޑަރމަރ ކަޒ 

  ދޫ، ގޮއި  މަކ ނ ދޫ، ށ.  ތޮްއޑޫ، ހދ.  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކޮށްެގން އިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އއ.

އ ކ ޅަސް ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ެގ ައއ  އިމާރާތ ެގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަށް   ާގފަރ ، އއ.  ކަނޑިތީމ ، ކ.  .ށ

ވަނަ އަހަރ ެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓ ަގިއ    2022މި ހިނާގ  ފޮނ ވޭނެ.  ށް  މަސް ތެރޭަގއި ފިނޭންސަ  ކ ރ މަށް މޭޓެންޑަރ

ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ެގ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލ ކޮށްެގން ކ ރިއަށް އެބަދޭ. އަދި   މަރޮށި، އ ތީމ ، ކެންދޫ ހިމެނޭ ށ.

ނ.  ށ. ތ.   ފޭދޫ،  ދިއްަގރ    ، ިގލިނދިޔަމި  ލަންދޫ،  ެއކްސްޓެންޝަންެގ    މ. ؛އަދި  ަމރ ކަޒ ެގ  ޞިއްޙީ  ދިްއަގރ  

ޓެންޑަރ ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކ ރ މަ  ،ކ ރެވިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ތަންތަނަށް  އެމި  ހިނާގ  މި  މަހ ެގ ށް  ޕްރީލް 

ޕޮިއންޓަކީ އަނެްއ  ހަވާލ ކ ރެވޭނެ.  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ  ހިމެނިފައިނ ާވ މީގެ   ،ތެރޭަގއި  ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީަގއި  އިތ ރ ން 

އެކ  މި ޕްރޮޖެކްޓ ތައް އަހަރ ެގ   އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ ަގއި ފެށެންނެތ މާ ،މަޝްރޫޢ ތަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިވާ ޮގތަށް ބަލާއިރ 

 ޓަރ ތަކ ަގއި ފެށ މަށް ވަނީ ޕްލޭންކ ރެވިފަ.   ހ  ކ އާފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ޖާބިރ .هللا ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ސ ވާލަކީ ވަޒީރާ  އިްއޒަތްތެރި   ބޭނ ންވާ  ކޮށްލަން  ރެ  ،އަޅ ަގނޑ   ަވއްކަންކ ރަމ ންދާތީވެ،  ދ ވާލ   ޔާއާސަންދައިން  އި 

ދ ނިޔޭެގ ތަހ ޒީބ  ؟ ނައްތާލަން  އާސަންދައިން ވަްއކަންކ ރާ އެ ފޯމިއ ލާ  ދާއިރ ަގއި ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެޅީ  ވަްއކަންކ ރަމ ން

ތަހ ޒީ  ،ސ ާވލަކީ  ދެވަނަ ؛ޤައ މ ތަކ ަގއި އާސަންދަ ދ ނިޔޭެގ  ކީއްެވެގންތޯ  ޮގތަށް  އޮޕަރޭޓްކ ރާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބ  

ޮގތަށް ؛ނ ެވެގންއޮޕަރޭޓ  ނެތް  ލައިބިލިޓީެއއް  އެްއވެސް  ލައިބިލިޓީއެްއ،  ލިމިޓެޑް  ނެތް.  ެއއީ    ލް ހޮސްޕިޓަ  ،ލިމިޓް 

މިނިސްޓްރީން ފައިސާ  ެގސްޓްހައ ސް ޮގތަށް ހަދައިެގން އާސަންދަ ހިނަގމ ންދާއިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަދި  

   !އެ ވާހަކަ ސާފ ކޮށްދެއްވާ؟ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެޅީ އަދާ ހަމައަށް ، ކަމަށް ވިދާޅ ވަމ ންދާއިރ  ނެތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ތަނ ަގއި    ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް މި  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާސަންދައިެގ ކަންތަކާ ބެހޭ

ބޭފ ޅ ންނާ  ްއވިކ ރެ އެ  ދެންނެވިން  ޖަވާބ ައރ ވަމ ން  ެގންދަނީ.    ސ ވާލަކަށް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޝްވަރާކ ރަމ ންނޭ 

ވަމ ންދޭ ން ރ ފިޔާ އާސަންދަިއެގ ކަންތައްތަކަށް އެބަ ޚަރަދ އަ ބިލި  1.2  މިހާރ  ާގތްަގނޑަކަށް  ،ޮގތަކީ  އާސަންދާަގއި ވާ

  ހަމަ ؛ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަމ ަގއި ކިތަންމެ މައްސަލަތަކެއް އެބަ އ ޅޭ. ެއއީ ާއސަންދައިން މި އޮންނަ  ދެންޭގތޯ.  އިނ

ކަންތައް ހިނާގ މިންވަރ   ޖެހޭނީ އެ  މެންތި ވިދާޅ ވި ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ވެސް ހިނާގ ކަންނޭނެގ. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޮގތަކީ   ދެނެަގންނަން އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، އާސަންދަިއެގ ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައި ހ ންނަ ޮގތ ން ވާ

ކަންތައްތަ ބައެއް  އެބައިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ޖަވާ  އް  ކ ރި ސ ވާލަށް  ކ ރީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ާވހަކަ  އެ  އަރ ވަމ ން ބ ހ ރި. 

ކ ރަމ ންންދެއަޅ ަގނޑ    އަޅ ަގނޑ   ކަންތައް  އެ  އެހެންީވމާ،  މެންބަރ    ނެވީ.  ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނަން 

 ނ ކ ރާނެ ިއނޭގތޯ.  ައޅ ަގނޑ  ަވްއކަމަކަށް ތާއީދެއް ،ންކ ރަްއވާީގޔަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ރެންދޫ  ނ ކ ތާއެއް  ؛ވަޒީރ .  ދާއިރާެގ    .ނިޒާމީ  މިލަންދޫ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާީމ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ

 ؛ިމނިސްޓަރ  ދެއްވި ޖަވާބ  އަޅ ަގނޑަށް އެހާ ސާފ ނ ވާތީ، ައޅ ަގނޑ  ދެވަނައަށް ކ ރި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  ރައީސް

އި  އި ޖަހަޓ ަގނަރ ދޫގައި ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ  އަޕްގ ރޭޑ ކ ރ މަށް މި އަހަރ  ވަނީ ބަޖެ ފީވަކާއި ށ. އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ ށ.

 ؟  ކ ރެވިފައޭ. އެ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ ކިހާތާކ ތޯއޭފާސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނަރ ދޫެގ މަސަްއކަތް، މިލަންދޫެގ ޕްރޮޖެކްޓާ އެކ ަގއި ެގންދެވޭތޯ   ؛އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ އަޅ ަގނޑަށް ައޑ ިއވ ނ  ކަމަށް

ޮގތ ން ެއއްޗެއް    ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އަޑެއް އިވ ނ . އެހެންނަމަވެސް، ފީވަކާ ގ ޅޭ  ވިދާޅ ވި  ، މިނިސްޓަރ  ބައްލަވާނެ ކަމަށް

 މަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގވީ.  ކަ  ވާނ ވިދާޅ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ތެރޭަގއި    ެގޓަރއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް މިސްވެފައި އޮވެދާނެ އިނޭގތޯ. މި އަހަރ ެގ ތަރޑް ކ އާ  އާދެ!

 މަސައްކަތް.   ންއަޅ ަގނޑ މެން ފަށާނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި   ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ވަޒީރ .  ކ ރެންދޫ    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ 

  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލް

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރޝ ކ ރިއްޔާ  ެއކި  ސްހޮ  !މަރ ޙަބާ  ރާއްޖޭެގ  މަރ ކަޒ ތައް  ޞިއްޙީ  ޕިޓަލ ތަކާއި 

އްލ ނ ވެ ހ ރީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ހަކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ތަރައްޤީކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެކަމަކ  މ ވައްޒަފ ންެގ ދަތިކަން އަދިވެސް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ްއލ  ލިބިެގންދާނީ ކިހާތަނެއްަގިއތޯހައަދި މިކަމަށް ؟ މަސަްއކަތް ކ ރެވޭތޯ ޓަކައި ކިހާވަރެްއެގ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

  އިދާރީ  ؛ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭެގ  ،އ ޅޭ ޮގތަކީ   ސ ވާލެއް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެެގން މި  ވަރަށް ރަނަގޅ   އާދެ!

ހ ރޭ އެބަ  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ކ ރަންޖެހޭ  އެތެރެއިން  ައޅ ަގނޑ މެން  ރަޖިސްޓަ  ޮގތ ން  ރީ  މީހ ންެގ 

ވަނީ ކަމަށް  ެވއްޖެ  މިހާރ     އިތ ރ ކ ރަން  ވަނީޔަ ވަޒީފާ  ،ޮގތަކީ  ވާިވއްޔާ.  ކަމަށް  ކެނޑިއްޖެ  މީހަކ    ،ިވއްޔާ   ކ ން 

ދޭތެރެއިން  މި  އ ޅެނީ.  މި  ދިމާވެެގން  މައްސަލަތަކެއް  ެއކަހަލަ  ބާޠިލ ވެެގންދޭ.  އެ  ފަހ ން  ދ ވަސްކޮޅެއް 

ން ހިނގައްޖެ. ތަނ ން ފ ރައިެގ  ވިޑ  ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންވާ ވަރަށް ިގނަ މީހ ން މިކޮ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ރެ ވ ރެ  ކ ރެވ ނ ކްރޫޓ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގޕް   ވަރަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ިގނަ.  މާ  އަދަދ   މީހ ންެގ  ދިޔަ  ފ ރައިެގން 

ސަރަޙައްދ ން ޑޮކްޓަރ ން މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ، ޮގތަކީ  ފިލްނ ކ ރެވިެގން އަދިެވސް މި އ ޅެނީ އިނޭގތޯ. މިހާރ  ވެސް ވާ

 މޭ  ،މީދ ކ ރަނީންއ ޅެނީ. މިހާރ  ކިއ ބާއިން އަންނަ ޑޮކްޓަރ ން ައޅ ަގނޑ  އ   ެގން މިެގނައ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެ

ައއީމަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ   26މަހ ެގ ކ ރީކޮޅ ަގއި އަންނާނެ ކަމަށް. އެއީ   ޑޮކްޓަރ ން. އެ 

ން. އެހެންވީމާ، ިމކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އަޅ ަގނޑ   ތަސައްލީެއއް މިކަމަށް ލިބޭނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ސްޕެޝަލިސްޓ 

ެގންދަނީ. އެކަމަކ  މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވަރަށް ބ ރަކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭ އަޅ ހަނޑ މެން   ކ ރަމ ން މި

ންމެ ކަންތައްތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ވަގ ތ  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ ކިތަ  ،ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   .އިނޭގތޯ

ެއ ކަންތައްތަްއ ތަރ ތީބ ކ ރަމ ން   ،މ ންންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބ ދެޖަވާބ ދޭ ؛ށްކައެކަހަލަ އެްއޗެހިތަ  ،އެބަ ހ ރޭ. އެހެންވެ 

އަޅ ަގނޑ  ިމ ކަންތައް ކާމިޔާބ ކ ރެވޭނެ    ެއކީ  މާލ ވާިގފ ޅ ން އަދި ތި ބޭފ ޅ ންެގ އެއްބާރ   ެގهللا.  ެގންދަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި

   ނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ. މީދ ކ ރަނީ އިންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ގައްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ 

ަގއްދޫ ހެލްތ  ސެންޓަރެގ ހާލަތ  ވަރަށް    ،ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ ރަން ވެއްޖެއްޔާ ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލ ަގއި އެދިެގން އެ ކަމެއް    ެވއްޖެ. މަރާމާތެއް  ދައްކޮށް ދާތާ ވަރަށް ޒަމާންަގނޑެއް

ެވއްޖެއްޔާ  ވެއްޖެްއޔާ، އެްއޗެްއ ހޯދަންހަލާކ ވެފައި ހ ންނަނީ. ެއއްޗެއް ބަދަލ ކ ރަން   ނ ވެފައި އޮންނަނީ. ިއކ އިޕްަމންޓ ތައް

އަދި   ،ކޮށްެގންަގއި ރިކ އެސްޓ ލ އެހައި ިގނަ ަވގ ތ  ނަާގ. އެހާ ިގނަ އ ނދަގ ލާ ެއއްކޮށް އެކަން ވަނީ. ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަ

. ައއ  އެްއޗެހި އެ މީހ ން ބަހައްޓާފައި ބައ  ެއއްޗެހި  ތައް ވެސް ފޮނ ވަނީ ބައ  އެްއޗެހި ފޮނ ވަނީމެޝިންވާއިރ   ނ ފޮ
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؟ އެޅެނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯ  އިވާ ހޮސްޕިޓަލްަގއްދޫަގއި ައޅަން ނިންމާފ  ،ފޮނ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

 ؟ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ އެ މަސަްއކަތް އޮތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ކެޕިޓަލް   އާދެ! ތިނަދޫއަކީ  ތިނަދޫން.  ބަލަހައްޓަނީ  ކަންތައްތަްއ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ  ގައްދޫ  މިހާރ   އިނޭގތޯ.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގއި ތި އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހިނާގނީ އިނޭގތޯ.  ެގ  ވަކިކޮށްފައި އޮންނަ ތަނެއް. އެ ތަނ 

  ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބޯޑ ެގ ކަންތައްތައް  ،ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެންރިހާ ކަމެއް ވެސް  ރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި މި ހ މްޢ ދެން  

ކ ދިކ ދި ދަތިތަްއ    އިތަން ހިންަގނީ. ދެން މީަގ  އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާ ޮގތަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ނޫން އެ  ،ެއކީ  މަޝްވަރާއާ

ވަދެެގން    ،ތ ެގ ތެރެއިން ބަލައިެގންދެވޭ ޚިދ މަ  އިތަނ ަގ  ވެސް ހ ންނާނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވާ. އަޅ ަގނޑ މެން މި

ކަންތަކާ    ތި މ ވަްއޒަފ ންެގ  ިއނޭގތޯ.  މަސައްކަތްކ ރާނަން  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވޭތޯ  ކ ރީަގިއ  ބެހޭ  ކަންތައް  ޮގތ ން 

ޮގތ ން ސ ވާލ ކ ރެްއވި. ެއއަށް އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބެއް އަރ ވާނަން އިނޭގތޯ.    ސ ވާލ ކ ރެއްވި އިނޭގތޯ. އިކ އިޕްމަންޓާ ބެހޭ

 ،ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި ވަރަށް ބަިއވަރ  ިއކ އިޕްމަންޓް އެބަ ؛މަންޓްއިކ އިޕް

ެގންދަވަން.  ހަމަ  އިކ ިއޕްމަންޓް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ވާހަކަދަްއކަަވއިެގން  ގ ޅިަވޑަިއަގންނަަވއިެގން،  އޮފީހާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ނެތް    ފޮނ ވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަޖެހިފައެއް  .ނެހ ރި. ެގންދެވޭ  ވަރަށް ިގނަ އެްއޗެހި އެބަ

ވަރަށް ިގނަ އިކ އިޕްމަންޓް މިހާރ   !އަދި. އެހެންވީމާ، ހިންަގވާ ތިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން އެކީ މަސަްއކަތްކ ރަން

އްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންތައް ކޮށްދެވިދާނެ.  ވި   މަދ ވާ ެއއްޗެއް ކަމަށް ވަނީހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި.    އެބަ

ތި ބޭފ ޅ ންެގ ބޭފ ޅ ން ވަޑައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި ހ ރި އެއްޗެހި ވެސް ބެއްލެވ މ ެގ   ،ހ ރި އެއްޗެހި ބައްލަވާފައި 

 ހޮސްޕިޓަލަށް ްއޔާ ވިކަމަށް ވަނީ  މަގ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ަވއިދޭނަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މަދ ވާ ެއއްޗެއް ހ ރި

އަޅ ަގނޑ  ވެސް ބޭނ ން އެއްޗެހި ބޭރ ކ ރަން   ؛ވަޑައިެގންނެވީމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެ އެްއޗެހި ދައްކަިއެގން ެއ ޗެްއޗެހި

ހެލްތ  މިނިސްޓްރީެގ އެންމެ ގ ދަނެްއ    ،ވެސް. އަޅ ަގނޑ މެން ގ ދަންކ ރާނެ ތަނެއް ވެސް ނެތް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

އިނޭގތޯ.   ނ ހ ރޭ  މަރާމާތ ކޮށްެގން ވެސް  ތަންތަން  ބައ   ހ ރި  ފަރ ކޮޅ ފ ށީަގއި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ، 

  ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާނެ. ދެން ގދ. ؟ އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، ކީކޭތޯ  އެްއޗެހިތައް ބަހައްޓަިއެގން މި
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މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. މި ެގންދަނީ ޔ ެގންދި  ށްކ ރިއަ  ަގއިބޭންކ ެގ ލޯނ ެގ އެހީ  ޑޮިއޗަރ ގައްދޫެގ ހޮސްޕިޓަލަކީ  

 ވާހަކަދަްއކަވަން މަސައްކަތް ފެއްޓޭތޯ އިނޭގތޯ.   ،އެ ބޭފ ޅ ންނާ މަޝްވަރާކ ރަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޙީދ . هللا  ޢަބްދ މެންބަރ ަވޒީރ . ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަތޮޅ ެގ    ބޭންކ ެގ އެހީަގއި ހއ.  މްބަޖެޓ ަގއި އިންޑިއަން ެއގްޒި  ެގވަނަ އަހަރ   2022ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެ މަސައްކަތް މިހާރ  ޮގއްސަިއވާ ހިސާބަކީ    ، އެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީއިމާރާތްހޮސްޕިޓަލ ެގ  

އަތޮޅ ެގ ހޮސްޕިޓަލ ެގ ޑިޖިޓަލް ެއކްސްރޭ މެޝިނެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބ ނާތާ ދ ވަސްކޮޅެްއ ެވއްޖެ.   ދެން ހއ. ؟ ކޮބައިތޯ

 ؟ ތޯއެހެންވީމާ، ެއކަން މިހާރ  ޮގްއސައިވާ ހިސާބަކީ ވެސް ކޮބައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ޮގއްސައި  އާދެ! ތަނ ެގ ކަންތައް  ޮގ  އެ  މިހާރ     ،ކީ ތަވާ  ސޮއިކ ރ މަށް މި  އީ.ޕީ.ސީ އެްގރީމަންޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން 

ޓަރ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ރޑް ކ އާ ތަތައްޔާރ ވަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވެ އެ ކަންތައް ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން މި އަހަރ ެގ  

 މަސައްކަތްތައް ފެއްޓޭނެހެން.  ،އްތައް ކަންތަ ތި ކ ރެއްވި ސ ވާލ ތަކ ެގ  ތި ބޭފ ޅާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ
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ތިނަދޫަގިއ އަލަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓަރޝަރީ   ، ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

ދެން ތިޔަ ވިދާޅ ވި ސާމާނ ތައް ހޯދަން އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަންވީ    ،އާއި ތާކ  ފެށޭނެތޯހޮސްޕިޓަލް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކިހާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ހެނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯއޭޖެކިއ  ހަދަން؟ ތޯއޭއްކިހިނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ލް، ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްނ ވި. އަދި ެއއްފަހަރ  އަޅ ަގނޑަށް. ތިނަދޫެގ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަ  ސާފެއް

އެހެން   ބޭފ ޅަކަށް  އެްއވެސް  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   އެީއ  ސ ާވލ   ދެވަނަ  ދެން  ދ ވަހަކާިއ،  ލަފާކ ރައްާވ  ކަމަށް  ފެށޭނެ 

އް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ނިންމެވޭނީ ސާފ ތޯ ވެސް،  ޮގތ ަގއި އޮތް ސ ވާލެ ެގ  ސާފ ވެެގންދިޔަ ސ ވާލެއް 

ޖަވާބ ދެއްވާނަންތޯ ވެސް، ނޫންތޯ ވެސް. ައޅ ަގނޑ  ވެސް އެހެން ރަޖިސްޓަރކޮށްެގނެއް ނޫން ެގންދަނީއެއް.   ؛ނޫންތޯ ވެސް

 ސާފ ނ ވާ ބޮނޑިބޮނޑީަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ  ނަސީމްއަޙްމަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 

ބެހޭ  އާދެ! ކ ރެްއވި ސ ވާލާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޅ ދ އްފ   ތިނަދޫން  އިނޭގތޯ.  ތިނަދޫއި ޓާށްޮގތ ން  ފ ަވއްމ ލަކާިއ، ،  އާިއ 

ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ޖޫން މަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިންމޭނެ    ެގމި ތިން ހޮސްޕިޓަލ   ؛ރަސްދޫ

ލަފާކ  އ ޅެނީރެވިކަމަށް  މި  ކަންތައްކ ރ ޓެންޑަރ،  އިނޭގތޯ  ެގން  ކ ރިއަށްދާނެ    ޓެންޑަރކ ރ މަށް.   .މ ެގ  ކަންތައް  އެ 

 ޮގތަށް އިނޭގތޯ. ޖޫން މަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޢ ލާންކ ރެވޭނެ.  އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ . ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ  

ވާ    މި އަހަރ  ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައި މި  ، މީދަކީންފ ނަދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ އެބްނެ ބޮޑ  އ   ރައީސް. ށ.ޝ ކ ރިއްޔާ  

ފ ނަދޫއަށް ޚާއްޞަކ ރެވި ހިމެނިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯއާިއ،  ؛އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  50
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ސެންޓަރ ތަ  ށ. ހެލްތ   ޅައިަމގ ެގ  ފެށޭނީ މާއ ނޫގދޫާއއި  މަސައްކަތްތައް  ހިމެނިފަިއވާ  ޮގތ ަގއި  މަރާމާތ ެގ  ކަށް 

 ކިހާހިސާބެއްަގއިކަން ސާފ ކޮށްލަދެއްވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ ، އަޙްމަދ  ނަސީމް

ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ޓަރ ަގއި ޓެންޑަރ ވަނަ ކ އާތިން  ނޑ މެންނަށްައޅ ަގ  ،ވާބަކީތި ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ ޖަ  އާދެ!

ކ އާ ތިންވަނަ  ހަމަ  ެވސް  މަސައްކަތް  ޅައިމަގ ެގ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކ ރިއަށްލަފާކ ރެވެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޓަރ ަގއި 

 ެގންދެވޭނެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މިއީ އަޅ ަގނޑަށް މިފަހަރ  އެރ ވެން އޮތް ފަހ    .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ރަށ ބާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއީ ފަހ  ސ ވާލ . ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ސ ވާލ . ެގމަނަފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ެގ މެންބަރ  އަބާރަށ  ދާއިރާ

ވަޒީރ   ރަީއސް.އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އެއީ   !މަރ ޙަބާ  މަރ ކަޒ   ަގޑިއިރަށް    24ގަޑިއިރ ން    8  ،ބާރަށ  ޞިއްޙީ 

ހާލ ަގިއ    ވަރަށް ދަތި  ،ބަދަލ ކޮށްފައި އޮތް ތަނެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އެއާ ގ ޅިެގން އެއްެވސް މ ވަްއޒަފަކ  އިތ ރ ނ ވެ

ިގނަ ވަރަށް  އެކަ  ފަހަރ   ކ ރިއަށްދާތީ  މަސައްކަތްކ ރެިވއްޖެ.  އެކަމަށް  ކިހާތާކ ތޯހަމަށް  މަތީން  ލިބޭނީ  ދެން  ؟ އްލެްއ 

މަތީން އެ މަސައްކަތްތަްއ    ފަހަރ   އް ެއއްކޮށް ހަލާކ ެވފައި ހ ރެެގން ވަރަށް ިގނަތަބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ކޮމްޕިއ ޓަރ ސިސްޓަމ 

 ؟ އްލެއް ލިބިެގންދާނީ ކިހާހިސާބެއްަގއި ކަމަށް ލަފާކ ރެްއޭވތޯހަކަަމށް އެ  ،ވެސް އެދެވިފަިއވާތީވެ 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ 
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ވިދާޅ ވި  އާދެ! ތި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބެހޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތ ން   ކަންތަކާ 

މިކަހަލަ އެއްޗެހީެގ ވާހަކަ    ، ފަރ ނީޗަރާއި  ،ޖަާވބެއް ދެވޭކަށް ނެތް. އެކަމަކ  ކޮމްޕިއ ޓަރ ތަކާއި   ކްލިއަރއަޅ ަގނޑަކަށް މާ  

ޮގތަށް އެ ޖަވާބ  އަޅ ަގނޑަށް އެރ ވިފައިވާނީ ކ ރީަގއި.   ވާއަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލ ތަކާއި ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތައް ޝާމިލ 

ޖޫންމަހ ެގ އަހަރ ެގ  މި  ހަމަޖެހިެގންދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައްތައް  އެ  އަޅ ަގނޑަކަށް   ތެރޭަގއި  ދެން  ކަމަށް. 

 އިތ ރ  ޕެނެލްޓީއެއް.  ؟ ރެްއވިންތޯ ކ ވާލެއް ސ ކ ރައްވާތި އިނޭގތޯ. އިތ ރ  ފ ސާފެއްނ ވި ދެން ކ ރެްއވި ސ ވާލެއް. މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ެގމަނަފ ށީ ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  ސަޢީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ެގމަނަފ ށީ

ކަނޑ ހ ޅ ދޫ،  ،  ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، ެގމަނަފ ށި، ދެއްވަދޫ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ 

ޚިދ މަތްތައް  4މި    ،ކޮނޑޭ މަރ ކަޒ ެގ  ވެސް ޞިއްޙީ  ދަށްކޮށް ؛ރަށ ަގއި  ވަރަށް  ޚިދ މަތްތައް  ދަނީ.   އިމާރާތްތަކ ެގ 

ތެރެއިން ދެ ރަށެއް  އަދި މީެގ؟ ފެށިެގންދާނީއެހެންވީމާ، މި ތަންތަނ ެގ އިާމރާތްކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް ކޮން ހިސާބެއްަގއިތޯ  

ަގޑިއިރަށް ޚިދ މަތްދިނ ން    24، ދެއްވަދޫ މި ސަރ ކާރ ން މި ވަނީ  ެގމަނަފ ށި  ،ވަނީ ބަޖެޓ  ވެސް ކ ރެވިފަ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

ބަދަލެްއ ނާދޭ. މި  ،ބަދަލ ކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް  ެއއްެވސް  ތަނަކަށް ވެސް  އަދި  އަވަހަކަށް ކަން ކިހާމ ަވއްޒަފެއް   

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ފެށިެގންދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނަސީމް އަޙްމަދ  ހެލްތ  އޮފް މިނިސްޓަރ

ފ ންެގ ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ މި ޒަ ފ ން ބަދަލ ވެ، މ ވައް ން މ ވަްއޒަށް ހީވަނީ މިހާރ  ދެ ފަހަރެއްެގ މަތީއާދެ! އަޅ ަގނޑަ

  ފ ންެގ ކަންތައްތަކަކީ ވަކި ތަނ ަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ައޅ ަގނޑ  އެބަ ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. މ ވަްއޒަ

މ ވައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބެނީޒަވަރަކަށް  އަޅ ަގނޑ ފ ން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  .  ނިމެންވާއިރަށް  އަހަރ   މި  މެން 

ްއލ ކ ރެވޭނެ ކަަމކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އިނޭގތޯ. ެއީއ  ހަކ ން  ޔަ އްލ ކ ރެވޭނެ. އޭެގ ކ ރިހަމ ވަްއޒަފ ންެގ ކަންކަން  

އެއްޗެ ލިސްޓާ  މީހ ންެގ  ނަަގންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިތ ރަށް  ހަމަޖައްސަމިހާރ   އައި ހި  ފޮނ ވަންީވ  ،  ޅ ަގނޑ މެން 

ފަރާތްތަކަށް މިހާރ  ވަނީ ފޮނ ވާފަ. އެ މ ޢާމަލާތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހިންަގމ ން އެބަ ެގންދަން. އެކަމަށް ބަޖެޓ  ތަންދިން 
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މަށް ކ އާޓަރ ތަކަކަށް ބަހާލައިެގން މި ކަންތައްތައް ކ ރ ލާރި، ފައިސާ ތަންދިން މިންވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ،މިންވަރަކ ން

ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަޅ ަގނޑ   ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ކޯޕަރޭޝަ  މިހާރ  އޮތީ ރާވާފަ. ދެން 

ފ ން  އްލެއް ިމ ކަންތައްތަކަށް އަންނާނެ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ަވއްޒަހަ ރަނަގޅ     އްޔާއެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކ ރެއްވި 

ހަމަޖެހޭނެ    މީހ ން މި އަހަރ  ނިމެންވާއިރަށް ހަމަ މި ހ ރިހާ ތަނަކަށް    ،ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީވެސް ހަމަ

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އެކ  ހޭދަކ ރެއްވި ވަގ ތަށް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ؛ ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ށް. ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތްއަ 7މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް   އަޅ ަގނޑ 

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއވާ ޢަބްދ   -7.1

މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިްއޔަ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ  ދަތިތަކަށް އަންހެނ ންެގ  ދިމާވާ  ައދާކ ރ މ ަގއި  ތ  

މި ަގރާރ ެގ ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑަެއޅިފަިއ    ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން.  އިލައިޮގވަ  ެގނައ މަށްއްލެއް  ހަ

 ނީ އަރ ވަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މިނެޓ   8ެއއް ަގޑިިއރާއި    ،ދެން، ބާކީ އޮތީ  ަގޑިއިރ . މިހާތަނަށް  4ވަނީ  

 .ށްހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

ންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

ވާ ަގރާރަކީ    މި  އްލެއް ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފައިހަމެންބަރ ން މަސްއޫލިއްޔަތ  ައދާކ ރ މ ަގއި ދިާމވާ ދަތިތަކަށް  

ގ ޅޭ ހާލަތާ  މ ނާސަބަ  ،ވަގ ތާއި  މައްސަލައެއް.  ތ އެހާމެ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ހ ށަހެޅޭ  ތަޅ މަށް   ޕަބްލިކ   ވަގ ތެއްަގއި 

ަގއި މި މ ހިންމ   ގ އް ހަމި ަގރާރ ަގިއ އިޝާރާތްކ ރަްއވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ން ތިއްބެވިތިޚާބ ެވވަޑައިެގއިންއޮފީސްތަކ ަގއި  

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  )އ ތ ރ (  ަގލޮޅ  ދެކ ނ     ، މައްސަލަ މި މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނެވި ކަމަށް ޓަކައި

ވަސްތަކ ަގއި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަނީ ވަރަށް މި ވޭތިެވދިޔަ ދ ؛ އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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  އިކަމަނާ ވަނީ ލައްކަ ިގނަ ކައ ންސިލަރ ންނާ ވެސް ބައްދަލ ކ ރަްއވަ  ިގނަ އަތޮޅ ތަކަށް، ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކ ރައްވާފަ. އެ

ެއ ދެްއކެވި ާވހަކަތަކ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް.    ،ަގރާރ ން ހާމަވާން މި އޮތީ   މި  ،ޚިޔާލ  ބައްދަލ ކޮށްލައްވާފަ. ެއހެންކަމ ން

ރައީސް  ޮގވަ   ،އެހެންކަމ ން؛ އިްއޒަތްތެރި  ަގރާރ ަގއި  މި  ޓަކައި  ނެގ މަށް  އެކްޝަން  ފަހ މްކޮށް  މައްޗަށް    އިލާޭއެގ 

 ން. މި ސަބަބަށް ޓަކައި ވެސް ލ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރައިއެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓ  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކ ލަވަ

ަގރާރަށް ރައީސް   މި  ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  ފ ރިހަމައަށް  ރަށްރަށ ެގ    ،އަތޮޅާއި ،  ސިޓީާއއި؛ އަޅ ަގނޑ  

އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތ ން ވޯޓ ލައިެގން އަންހެން ބޭފ ޅ ން   ،ކައ ންސިލ ތަކަށާއި

ތި މަހޮއްަވވާފައި  މާތް  ވަރަށް  ނަންބަރ   ގ ސަބީ  ާގނޫނ   ެއއީ  ނަންބަރ     ، އާއ2019/24ިދެްއަގއި.    7/ 2010ާގނޫނ  

ެގނައ މ ެގ ާގނޫނަކީ ވަނަ އިޞްލާޙ   8  (އަށްއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ)

ދ ަގއި ެގނައި ާގނޫނެއް.  ގ ސަމަ ބައިވެރިވ ން އޮެވެގން ކަންކަން ކ ރ މ ެގ  ކަންކަމ ަގއި އަންހެނ ންެގ    އިމި ޤައ މ ެގ އެންމެހަ

ތާ އިންތިޚާބ ވެމި  އަންހެނ ން  ދަށ ން.  ާގނޫނ ެގ  އެ  އަންނަނީ  މި  ވާހަކަ  އެސެސްމެންޓ ެގ  ކޮމިޓީތަކާިއ    ،ަގއި 

ެގންދަވާ  މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން  މަާގނޫނ   ،އިރ ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ނިޔަތާ ގ ސަެގ  އެ    ދާއި  ކަންކަން  އެްއޮގތަށް 

ފަހިވެފައިކަން   ހ ރީ  އެސެސްމެންޓެއް.ކަނބަލ ންނަށް  ހަދާ  ހެދީމާ   ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  އެސެސްމެންޓް  ދަންނަވާ  މި 

ބޭނ މެއް   ، ޮއވެ  އިކަން ބަޖެޓ ޖެހޭ މަކ ޑިތަކަކީ ކޮބަިއކަން. ކޮބަ އްޓަ ކޮބައިކަން އެޅިފައިވާ ހ ރަސްތަކަކީ، ނައް  ނެދެނެަގނެވޭ

ެގ މިނިަވންކަމެއް ޕޮލިސީ ލެވެލްަގިއ  ކަމަކީ. މިހާވަރ ނަމަ އޭެގ ސަބަބަކީ. ކޮބައިކަން ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފަހި  ނ ހިފޭ

  ޭއެގ ސިއްރަކީ އަދި ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ވެސް   ،ނަމަ  ނ ލިބޭ؟ ކަންކަން ނިންމަން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިވަޑައިެގންފަިއވޭތޯ

އެކ  ވ ޖޫދ ކ ރި ާގނޫނ ން ވަރަށް  ވަނަ އިޞްލާޙާ އށް ؛ މިފަދަ އެސެސްމެންޓެއް ހެދީމާ ދެނެަގނެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަންހެނ ންެގޙަސަރީ ހިންާގނީ  ސިޓީތައް  ރަށާއި  އޮންނާނެ،  ބ ނެފައި  ރައްކާތެރިކ ރެވިގ އްހަ  ކޮށް  އަންހެނ ންެގ    ،ތައް 

. ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އަންހެނ ންެގ ދައ ރެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނާނެ ކަމަށް މަށްކ ރ ކަން ކަށަވަރ ބައިވެރިވ މާ އެކ ަގއި 

ތެރެއިން   މެންބަރ ންެގ  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ސިޓީ  ކައ ންސިލ ތަކާއި  ރަށ   ބ ނެފައިވާނެ.   33%ވެސް 

ެއސެސްމެންޓެްއ  ؛ ށް ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްދިނީ މި ސަބަބަޞައަންހެނ ންނަށް މި ދެންނެވި ާގނޫނ ން ޚާއް

ޖެހެނީ އާބާދީެގ     ޕަބްލިކ    ،ޖާަގއެ އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަޑ  ިއއްވަން    ،ވެފައި  އަކީ އަންހެނ ން ކަމަށް  50%ހަދަން މި 

ނޫނ ަގއި ބ ނި  ޖެހޭ. ެއ ފ ރ ޞަތ  މި އޮތީ ާގ  ކަން ލިބޭތޯ ވެސް ބަލަން އެބައޮފީސްތަކ ަގިއ ތިއްބެވި ކަނބަލ ންނަށް އެ

އެ ކަނބަލ ން ބ ނާ ބަސް  ،ޖެހޭ. އެސެސްމެންޓް މި ހަދަނީ   މިނިވަންކަމާއެކ  ފަހިވޭތޯ ބަލަން އެބަ ،ނިޔަތާ އެްއޮގތަށްތޯ

މ ހިންމ    ބާރާއިއަދި ކަންކަމ ަގއި ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ    ،ބަހަށް ކިހާވަރެއްެގ އިޖާބަެއްއ ދެވޭތޯ  ޖެހޭތޯ ބަލަން. އެ   ހަރ ތާ އެބަ

ލިބިފައި  އިނިންމ ންތަކ ަގ އެބަ  އިޚްތިޔާރ   ބަލަން  ކިހާވަރަކަށްތޯ  އެ  ވަނީ  ކިހިނެއްތޯ  މިސާލަކަށް  ޖެހޭ.  އޮތީ.  ކަން 

އެބަ ދަނޑިވަޅ ަގއި  މި  ކޮބައިކަން  ހ ރަހަކީ  ބޮޑ   އެންމެ  އެޅިފައިވާ  މިއަދ   ވެސް  ހިންގ މ ަގއި  ޖެހޭ   ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ 
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  ، ޖަލްސާތައް އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ކަށަވަރ ކ ރަން ވެސް އެބައިނިންމ ންތައް ނިންމަސާފ ވާން. ކަންކަން ސާފ ކޮށް،  

އެއީ ކޮން ނ ފޫޒަކ ން އެޅިފަިއވާ ހ ރަހެއްތޯ   ،ނަމަ  ހެދޭކ ންފ ނި ނެ  ،ޖެހޭ. ޤާނޫނ ަގއި އެ ފަހިކަން ލިބިދީފައި އޮތަސް

 ށް ބޭނ ންތެރި ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭން މ ސްތަޤިއްލ ކަމާރައްޔިތ ންނަ   އޮތް  ޖެހޭ. ާގނޫނ ަގއި އެބަ  ވެސް ބަލަން އެބަ

ެއއިން ކަމެްއ ނ އެއްފެނޭ.  ދެވޭނެ ޖާަގދީފަ. އެކަަމކ   އެކ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރތައް ހަދައިެގން ކ ންފ ނީެގ އ ސޫލ ން ޚިދ މަތް

އިޢ ލާނެއްކޮށް ފެންނަނީ  މި  ފަރާ  ،ހައްތާވެސް  ހަާވލ ކ ރި  ކަމެއް  ނަގަ ވަކި  ެއކަމެއް  އަތ ން  އަންނަ  އިތ ެގ  ދެން،   ،

އެ އިޢ ލާނ  ައނެއްކާެވސް ެއއަށްވ ރެ މަތީ    ،ތަނާއި  ކައ ންސިލަކ ން އައ  އިޢ ލާނެްއކޮށް، ަވކި ޮގތަކަށް ކަންތައް ނިންމާ

ެގ  ކ ރިއެރ މ  ކަމެއް ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދާ މަންޒަރ .    އެހެން ވިސްނ މަކަށް  ،މަރ ހަލާއަކ ން ބާޠިލ ކޮށް

  ންލާ އެސެސްމެންޓ އިއެޅޭ ތަން. ފަހަތަށްދާ މަންޒަރ . މި ަގރާރ ން ޮގވަަގއި މި ފެންނަނީ ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި މަކ ޑިބަދަލ 

އަދި  ؛ އެސެސްމެންޓ ތައް މި ކަންކަމ ން ހާމަވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމި ކަންކަން ހާމަވޭ. މި ަގރާރ ަގއި ހ ށަހަޅާ  

އެއް  ހ ށަހަޅައިފަހަ  ވެސް  މަޖިލީހަށް  މި  މައްސަލަ  މ ހިންމ   މި  މެންބަރަށް ރ   އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެްއވި 

 ލާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އިޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޙްމަދ  ޠާރިޤަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކޮމިޓީތަކާއި ބަދަލ  އިންތިޚާބ ކ ރި  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ،ެގނެސްެގން  ދައ ރާއި  ،އަންހެން  މީހ ންެގ  މީހ ންނާ   ، އެ  އެ 

ކޮށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ   ޞަ ޮގތ ން ޚާއް  ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭހަވާލ ކ ރެވ ނ  މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މ 

ައޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި ހެދި   ،ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ؛ލެވޭނީއި ރައީސް ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ މި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

ރައީސް ނައިބ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ަގބޫލ ކޮށް  ތަންފީޛ ނ ވާކަން  ހ ށަހެޅ އްވީތީ   ާގނޫނ   ަގރާރ   މި  ތަނަށް    ،މި 

ތިބެ ހަމަ  މިތާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ދިވެހި  ހަދާފައި  ާގނޫނެްއ  ބަހައްޓާފައި 

މ ޅި ރަށްރަށ ަގއި މި ދިމާވާ    ،ތެރޭގައި  ެގއެ ތަންފީޛ ކ ރަން މ ޅި ސިސްޓަމ   ،ކައިރީަގއި މީތި ތަންފީޛ ކ ރާށޭ ބ ނާއިރ 

މިހާރ    ޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ރަށްރަށ ެގމައްސަލަތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސާފ ވަނީ.  މި  އ ޅ ްއވީމާ  ވަޑަިއެގން  ކެމްޕޭނ ތަކަށް 

އަޅ ަގނޑާ ކ ރެވ ނ     އި މަޖިލީހ ން އ ފެއްދި ދ ވަސްވަރ  އެ މަސައްކަތް ކ ރެއްވި ބައެއް ބޭފ ޅ ންނާޞަޚާއް  އަސާސީޤާނޫނ 

އެނިގެގންދިޔައީ ނ ވަތަ    ،މަޝްވަރާތަކ ން  އިންތިޚާބ ތައް  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެ  ލޯކަލް  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ 
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މާ ބޮޑ  މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައެއް ނޫނޭ. އޭރ ަގއި އިދާރީ   ، އެ އޮތީވަނަ މާއްދާއިން ލާފައި  230  ،ހިންގ މާ ބެހޭ ބާބ 

ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ،އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރަމ ން ދިޔައިރ  ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހިންގ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ޤާނޫނ 

އަސާސީަގިއ  މި ޤާނޫނ   ،އަކަށް ވަނީިގނަ މަޝްވަރާތަކެއް ނ ކ ރާ ކަމަށް. ނަތީޖާ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މާ ބެހޭ މާ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ ޮގތ ން   ،ތެރޭަގއި  ސަފ ހާެގމި ދެންނެވި ބާބ  އޮތީ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަކޮށް. ާގތްަގނޑަކަށް ެއއް  

ޭއެގ ޮގތ ން.  ބެހޭ  މަޖިލީހ ގައި    ،ފަހ ންހިންގ މާ  ރައްޔިތ ންެގ  ދ ވަސްީވ  ިގނަ  އަޅ ަގނޑަށްވ ރެ  މިތާނަގއި 

ތްކ ރެއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި. މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑ  މި ހޭދަކ ރި މ އްދަތ ަގއި ލޯކަލް  މަސައްކަ

 ،ވ ރެ ިގނަ އިޞްލާޙ  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބަދަލ ކ ރި ާގނޫނެއް ނޯންނާނެ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ާގނޫނަށް

އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،. މިހާރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން ެވސްއަޅ ަގނޑ  ހ ރި މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި

ާގނޫނާއި  ހަނދާންވަނީ    ،ކ ރިން  ،ފާސްކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ   ފ ރަތަމަ  އެހާިއރ    ؛ހިސާބ ަގއި  10،  2008އެންމެ 

ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ވެސް އަޅ  ؟ފާސްކ ރެވ ނ  ާގނޫނާ ދޭތެރޭަގއި ކިތައް ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރެވިއްޖެތޯ

  ، ޭއެގ މާނައަކީ؟ ެގނެވިއްޖެތޯޮގތަށް ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ާގނޫނަށް ބަދަލ   ކިތައް  ،ކިތައްކިތައް ފަހަރ 

ރީމަ. ބ ރަށް މި ާގނޫނެއް ބަދަލ ކ ރަމ ން މި ދަނީ މީަގއި ަމއްސަލަތަކެއް ހ   3  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ އަހަރަކ  ދެ ބ ރަށް

ދިމާވާ ަމއްސަލަތަްއ    ނ ވަތަ  ށްރަށްރަށަށް ޮގސް ކެމްޕޭނ ތަކަ  ،ެގނެއްސަ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ވެސް ާގނޫނަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް  

އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ތި  ކަމ ދާ ެއްއޗެއް ނޫނޭ މި އޮތީ ހެދިފަ. މިހާރ  މީ  !އަނހާ  ،ބަލާއިރ 

ނިންމާ އ ސޫލ ތަކެކޭ ެއއްޮގތްވާނެ.  ނއެޗް.ޕީ.އޭން    ދ ވަހ ިއހަކަށް  ،ބަލާއިރ ަގއި  ާގނޫނ   ެގތަކ ެގ އިންތިޚާބ ލޯކަލް ކައ ންސިލ 

ކޮން ާގނޫނަކަށްތޯ ޢަމަލ ކ ރަންވީ ެވސް ނޭނޭގ ވަރަށް ދ ވަހަކ  ވެސް އެ އ ސޫލެއް ސާފެއްނ ވާނެ ރަްއޔިތ ންނަށް. މިހާރ   

އ ޅޭކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން   ެގނެވިފަ. އެހެންވީމާ، ީމަގއި ަމއްސަލަެއއް އެބަބަދަލ   ހާރ މި ާގނޫނަށް ހ ންނާނީ މި

  ،ރޭަގއި އަހަރ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެ  5އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  ؛ ޖެހޭ. ެއއީ އެްއ ކަންތަްއ ެއއީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަ

ާގ  5ޕީ.ޕީ.އެމްެގ   މި  ތެރޭަގއި  ވެރިކަމ ެގ  ބަދަލ އަހަރ ެގ  ެގނައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ   ؛ނޫނަށް  ތެރޭަގއި  ެގ  އެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ން ނ ވަތަ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާއަށް ބަލާއިރ 

؛ ވަރަކަށްދިހަ ބ ވެފަ. އެދިޔަ  ވަނަ ކައ ންސިލެއް މި އޮތީ އިންތިޚާ   4ލާމަރ ކަޒީ ޮގތ ން ހިންގ މަށް ޓަކައި ާގތްަގނޑަކަށް  

ކައ ންސިލަރ ންނަށް މ ޅި ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މަށް    3އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ދިޔަ  

މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ނިޒާމ  ތަންފީޛ ވަމ ންދާ ތަނެއް ނ ފެނޭ. އޭރ ަގއި ާގނޫނ  އޮތް ޮގތ ން އެންމެ   ޓަކައި ކ ރި

ޤާނޫނ   3މަދ ވެެގން   ޮގތަށް  އިންތިޚާބ ކ ރަންޖެހޭ  އަދި  ކައ ންސިލަރެއް  އޮތީ.  ކައ ންސިލަރ ން  އަސާސީ 

ތެރޭަގއި އިސްތިއ ފާދީެގން ބައި އިލެކްޝަންތަކަށް ދާންޖެހޭ   ެގދާ ދެ މަހެއް، ެއއް މަހެއް   އެ  ،އިންތިޚާބ ކ ރ މަށްފަހ 

ބަދަލ ކ ރިން ާގނޫނ   އޭރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޔާމީނ   ، މައްސަލަިއަގއި  އަބަދ    ެގރައީސް  އެއީ  ތެރޭަގއި.  ވެރިކަމ ެގ 
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ހ ސްވާ ޖާަގތަކަށް ކެމްޕޭނ ކ ރ މަށާއި ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރަންޖެހޭތީ. އަޅ ަގނޑ     ން މިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ާގނޫނ 

އަޑ އަހަންހ އްޓާއިހަކަށް ޓީ.ީވއަށް  ވަގ ތ ކޮޅ  ؛ދ ވަހ   ޕީ.ޕީ.އެްމެގއަޅ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ  ؛   އަޑ އެހިން  ޓީ.ވީން 

ފ  ރައީސް  ކޮމިޝަނ ެގ  ވިދާޅ ވިއާއިލެކްޝަންސް  އިންޓަރިވއ ެއއް.  ދެްއވި  ތައ ފީޤ   ތަރައްޤީއަށް    ، ދ   އަންހެނ ންެގ 

ކޮމިޓީތަކާ ިއންތިޚާބ ވާ  ިއ، މަސައްކަތްކ ރާ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ކ ރިމަތިލާންވާނީ  ން،  އަދި  ބޭފ ޅ ން    5ކ ރިމަތިލާ 

 ،އަދި އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އިލްތިމާސް ދެންނެވި   !ދޭ ޮގތަށް ކ ރިމަތިނ ލާށޭދ ވަހަށޭ. ހަމަ އަބަދ  ިއސްތިއ ފާއަހަރ 

ކެން ކެންކ ރިމަތިލާ  ހަދާ  އެހެން  އިތ ރ  އިސްތިއ ފާ  އިންތިޚާބ ވީމާކ ރިމަތިލާފައި    ދެން ؛ޑިޑޭޓ ން ޑިޑޭޓ ،  މީހ ން    ދޭ 

މި ނޮހޮވާށޭ.  ކޮމިދައ ރަކަށް  އިލެކްޝަންސް  ވާހަކަތަކެއް  މައްސަލަ  ކަހަލަ  ިއސްތިއ ފާދޭ  ދެްއކެވީ  ރައީސް  ޝަނ ެގ 

ންޖެހޭ މަްއސަލައިަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ   އްލ ނ ވެެގން. އަބަދ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިންތިޚާބ ތަކެއް ބާއްވާހަ

ންނަ ބަޔަކަށް އާދެވޭ ދޭ މީހ ންނަށް ނ ވަތަ ފަހ ން އަސްތިއ ފާއި ަވކިަވރަކަށް މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި    ،ެގނައީާގނޫނަށް ބަދަލ 

ދެ ކައ ންސިލަރ ން    ،ނ ވަތަ ވަކިވަރަކަށް ައދަދ  މަދ ނ ވާހާ ހިނދެއްަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރެވޭ ވަރަށް  ،ޮގތަށް

ތިބޭހާ ހިނދެއްަގއި އިތ ރ  ކައ ންސިލަރ ން އިންތިޚާބ  ވެސް ނ ކ ރާ ޮގތަށް. ެއއީ މި ދެންނެވި ބައި އިލެކްޝަންތަކ ެގ  

ދިޔައިމަ. މިހާރ  އެއަށްވ ރެ މޮޅ  ޮގތެއް ހަދަންެވެގން މި ސަރ ކާރ  ައއިއްސަ މި އްތަހާ ވެސް ިގނަވެެގންކަންތައް ހަ

އެޖެންޑާ މަޖިލީހ ެގ  އެޖެންޑާ   ،އަށް  19  -ރައްޔިތ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  އަ  19-ރައްޔިތ ންެގ  ލިބ ނީމާ ޣ އަށް  ލަބިްއޔަތ  

އަހަރ     3އަހަރ  ދ ވަހަށް،    5އެއީ  އޮތް.    އިރ  ރަނަގޅ  ކަމެއް އެބަރި އަސާސީ ބަދަލ ކ އަސާސީ ބަދަލ ކ ރީ. ޤާނޫނ ޤާނޫނ 

ފަހ ން  ކަން ފަރ ޖެއްސޭނެ. އެކަަމކ  އޭެގއެ ދ ވަހަށް އޮތްއޮތ ން ބަދަލ ކ ރ ން. އޭރަށް އަބަދ  އިންތިޚާބ ތަކަކަށް ނ ޮގސް  

ާގނޫނ ން ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ނަތީޖާ މިހާރ  ވެސް މި އަންނަނީ ފެންނަމ ން. ދިވެހި ދައ ލަތް   ؛ެގނައި ބަެއއް ބަދަލ ތަކ ެގ

ބަލާއިރ   ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  ޮގތަށް  ތަރ ތީބ ވެފަިއވާ  ޒަާމނ އްސ ރެ  ރަށްރަށަށް    ،ކ ރީ  މީހ ން   7،  މީހ ން  5ރާއްޖޭެގ 

  ، ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮިވޑާެއކ   ؟އިންތިޚާބ ކޮށްެގން ޭއެގން ނަތީޖާތަކެއް އާދޭތޯ

ދަށްވެފަ  ހަނގ ރާމަތަކާ އޮންނަނީ  މި  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަވައެކ   ކައިރި  ޤައ މ ތައް  އް.  ޓެރި 

އަޅ   ދައ ލަތ ން  ބަނގ ރޫޓ ވަމ ންދަނީ.  ދިވެހި  ތިބެނީ  މި    20ކައ ންސިލަރ ން،    12ކައ ންސިލަރ ން،    7ަގނޑ މެން 

ޭއެގން ނަތީޖާ އާދޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް މި ހ ންނަނީ.   އި،ހޮވަ  ށްކައ ންސިލަރ ން ތަންތަނަ

ދަން ައޅ ަގނޑ   އިޝާރަތްކޮށްފި.  ކަމަށް  ހަމަެވއްޖެ  ަވގ ތ   އޮތީއަޅ ަގނޑ ެގ  ތަރައްޤީއަށް   ، ނަވާލަން  އަންހެނ ންެގ 

ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން އޭރ ަގިއ   ،ައދި އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންތައް އިންތިޚާބ ކ ރިއިރ    އި، ކޮމިޓީއާ   މަސައްކަތްކ ރާ 

ަގިއ  ައދި ރާއްޖޭެގ ސޮސައިޓީ   ،ތަންފީޛ ވެެގންނ ދަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ިވސްނ މާއިދިން ފ ރ ޞަތ ތައް  

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިބޭ މެންބަރ ންނަށް ސާފ ނ ވާތީ. އެހެންެވެގން މި ދެންނެިވ    ،މި އޮތް ވިސްނ ން ައޅ ަގނޑ ެމން

މިދިޔަ   ާގނޫނަށް  12ޮގތަށް  މި  ތެރޭަގއި  ރައްޔިތ ންެގ   އަހަރ ެގ  މި  ާގނޫނެއް  އަންނަންޖެހ ނ   ިގނަ އިޞްލާޙ   ވ ރެ 
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އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި މި ދިމާވެފައިވާ  ؛ ތްތެރި ރައީސްމަޖިލީހ ން ފެންނަން ނެތީ. އިއްޒަ

ފަހަރ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް މި ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް    ވެސް އެއްއަދި   ،މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން 

  ދ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް ތާއީ  އެ  ، ވާތީ  އޮތް މަްއސަލައަކަށް  އީއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ 

 . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އަރ ވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ނަދޫ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ .މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަށް. ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ ނަދޫ ދާއިރާެގ ފ 

ހިސާބަށް ދިޔައިރ ަގއި   މ ެގކ ރ ޛ  ތަންފީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތަކ ެގ ާގނޫނ  ހެދި.  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރިއްޔާ  ޝ ކ 

ޖަހައިަގނެ ެވރިކަން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޅަފަތ ަގއި  ވަރަށް  އޭރ  މަގ މަތިކޮށްލީައޅ ަގނޑ މެން    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .

ލި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މަރ ޙަލާަގއި  އްބ ން ނ ވީނދަރި އޮތީ ހަމަ ކިރ ތ   އ ފެއްދި ޅަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި

ދަރިފ ޅަށް    އޭރ  އ ފެދ ނ  ވެރިކަންތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި ޅަ  . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވީ ވަރަށް ދެރަ ޮގތެއް

ޮގ އެކ  ބަލަހައްޓަމ ންދިޔަ މި ބ ނާ   މީދާންދިޔަ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ނ ހަނ  ފޮނި އ ތްޮގތް ހަދަމ ންވަރަށް އިހާނެތި 

ނެތް ދަރިއެއްެގ    ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ން  ،ދަރިފ ޅަށް އޭރ ަގއި ެގނައި ވެރިކަމ ން ދިން އިހާނެތި އަނިޔާެގ ސަބަބ ން

ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ     ެގހ ސް ބޭކާރ  ދަރިއެއް   ،އަރާޑ މެންނަށް އޮތް ބަލަދ އަޅ ަގނ  ،ނ ކ ޅެދޭ ކ އްޖެްއެގ ޮގތ ަގއި  ،ޮގތ ަގއި

ވިސްނެން ރައީސް  ރައްޔިތ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ޙައެއީ   ؛ފެށި.  އެކަމަށް ޤީޤަތެއް  ތާއަބަދ   އަޅ ަގނޑ މެން 

 އަތްފައި  ،ޖަހައި ރ ން އަނދަޮގނޑިކައ ންސިލ ތަކ ެގ ކައ ންސިލަ،  ތިޖާޖ ކ ރަމ ންދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް ހ އި  ،އިންކާރ ކޮށް 

މިީއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން   ހަްއޔަރ ކ ރެވ ނ .ކޮށް އެތަްއ ބަޔަކ  ހ ރަޭގަގއި  ސަސްޕެންޑ   ކަށް ނ ވިތާ  ،ދެނބަ

މައްސަ  ކައ ންސިލަރ ންނާ ނިޒާމ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެއީ  ހިސާބ .  ފެށި  ޝައްކ ކ ރަން  ފ ރަތަމަ  ނޫން.  މެދ   ލައެއް 

ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ެގ ،  ތާރ  ވެރިކަންކައ ންސިލަރ ންެގ މައްސަލައެްއ ނޫން. އެީއ އޭރ  އ ފެދ ނ  ޚ ދ މ ޚް

ރައްޔިތ ންނަށް   ރާއްޖޭެގ  ސަބަބ ން  މަޖ ބޫރ ކ ރ ަގއަނިޔާވެރިކަމ ެގ  ރައީސްހާ  ވިބޫލ ކ ރަން  އިްއޒަތްތެރި  ؛ ލަތެއް. 

ެއކ  އިހ ނަށްވ ރެ ބާރަށް މި މަސައްކަތް   ވަނަ އަހަރ  ވެރިކަމ ެގ ބާރ  ލިބ މާ  2018އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެްއކާެވސް  

އޭެގ އަންހެފެށ ނ .  %ނ ތެރޭަގއި  ދަށ ން  ކޯޓާެއްއެގ  ޚާއްޞަ  ކަނޑަެއޅި  33ންނަށް  އަންހެނ ންެގ   ،ކައ ންސިލ ން 

އަންހެހ ން އިންތިޚާބ ކ ރެވ ނ . ެއއީ    ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި ކޮންމެ ރަށަކަށް މަދ ވެެގން ފަސް 
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ހ ރަސްއެޅ މ ން އަލ ން  ދަށ ން ކ ރަމ ން އައި ކަންކަން ކ ރިޔަނ ދީ  ބާރ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އޭރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތް.  ފެށި  ކަނޑައެޅި؛ އަޅ ަގނޑ މެން  ކޯޓާ  ތަރައްޤީއަށް  ނ އަންހެ  ، މިދެންނެވި  ންެގ 

ބަލައިލީމާމަސައް ޮގސް  ރަށްރަށަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރީަގއި  ެއކަށައެޅ މ ެގ  ކޮމިޓީތައް  ރައީސް  ކަތްކ ރާ   ،ފެންނާނެ 

ބޫލ ކ ރެޭވ  ަގޖަލްސާއަކަށް ޮގވާލިޔަސް ހ ރިހާ އަންހެނ ން އައިސް މި އިނށީންނަވަނީ ފަހަތ  ޮގނޑިބަރީގައި. އެ މީހ ންނަށް  

ޮގތ ަގއި. ނަމަެވސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ެގތ ަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ފަހަމަތަޢ ަގއި އެ މީހ ންނަކީ  މ ޖ   ،ކަހަލަ

ބޫލެއް ނ ކ ރޭ އެ މީހ ންނަކީ ފަހަތ  ޮގނޑިބަރީަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ބަެއްއެގ  ަގއަންހެނ ން މިހާރ  އެ މީހ ން    ،ފެންނާނެ

ިއއްޒަތްތެރި   ؛ފ ޅ ން. ރަށްރަށަށް ވަޑަިއެގންއަންހެން ބޭިގނަ  ތިއްބެވީ  ެގ ވެސް އެންމެ ކ ރީަގއި މި  އަޅ ަގނޑ މެން   .އިޮގތ ގަ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނައިބ  ރައީސް ެވސް ވަޑަިއެގން ރަށްރަށ ަގއި    ،ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ  ދާދި  ،ރައީސް

ނ ކ ރާނެ.  ން މިހާރ  ފިރިހެނ ންނަކަށް ދ ލެއް  ނ އަންހެ  ކަނާއަށް ވެސް  އެ  ،ރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރ . އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެހަ

 ވެއްޖެ. ެއކަމާވިށް ޖެހިލަން މަސައްކަތްކ ރާލެއް ބާރ ވާނެ. ކ ރިއަށްދާ ސްޕީޑ  ހަލ ޔައެއްހަމަ  އަންހެނ ން ފިރިހެނ ންނާ

  އެ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް ތަނަވަސްވީމާ ކ ރިއަށް   ،އަންހެނ ންނަށް ބާރ ދީ  ،އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ

ރާއް މިހާރ   އިހ ނަށްޖެހިލާކަން.  ބަސް  އަންހެނ ންެގ  ތަރައްޤީަގއި  ިގނަވާނެ  ޖޭެގ  އަޑ   ، ވ ރެ  އެ  އަހަން   ބާރ ވާނެ. 

ައޅ ަގނޑ    ވެސް  ެއއާެއކ ަގއި  މަޖ ބޫރ ކ ރ ވާ.  މިހ ށަ  ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލައަށް    ހެޅިފައި  އޮތް 

ން މި ބޭނ ންވާ ސްޕީޑ ަގިއ  މެބާރަށް ައޅ ަގނޑ  ވ ރެ    ވަރަށް  ދާ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ފ ންކޮށް ވިސްނަން. މިހާރ  މި

  މި ތިއްބެވި އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަދި އަންހެން ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސަްއކަތް ހިނާގލެއް ހަލ ވިކ ރާނެ   އިރާއްޖޭގަ 

ނޫންނަމަ   ،ނ ކ ރެވެނީފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ަމސައްކަތް  ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންާވ އެންމެ

އްލެްއ  ހައެކަމަށް    ،ކަންކަން ހޯދައިަގނެ  އެ  ،އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަސައްކަތ ަގިއ ދިމާވާ އެްއވެސް ދައްޗެއް ޮއތްތޯ ބަލައި

ކަންކަމަކީ    ބޫލ ކ ރަން. މިަގވެސް    މެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮން

އްލ ތަްއ  ހަހޯދަން ހ ރި    ،ކ ރެވިމަޝްވަރާ  މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މ އައްސަސާތަކާ  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގިއ ކޮމިޓީއަކ ން ބެލި

ހޯދައި ޮގތ ަގ  ، އަވަހަށް  ކަންކަމ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ބޮޑަށް  ަގއި  ެއއަށް  ވަރަށް   ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއވި  ބޫލ ކ ރަން. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދެކ ނ   ތިނަދޫ  ،  އަރ ވަނީއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެކ ނ  ދާއިރާ ށް. ތިނަދޫފަސަނީهللا  މެންބަރ  ޢަބަދ 
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 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކައ ންސިލ ތަކާއި އަންހެނ ން  އާދެ!  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރާ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ 

އްލ ތައް ހޯދ މަށް ޓަކައި  ހަކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ހޯދަންޖެހޭ    މި   ،ދަތިތަކާއި   ،ޮގންޖެހ ންތަކާއިދިމާވެފައި ހ ރި    ށްކޮމިޓީތަކަ

ޮގތ ަގއި ހަމަ ރަނަގޅ  ކަެމއް. ެއއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ީމަގއި ަމއްސަލަތަކެއް   ނަމަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ބަލަިއަގން

އެާއއެކ މެ  އެބަ ހަމަ  އެބަ  ، ހ ރިމެ.  ލިބެންޖެހޭ  ފާހަަގކ ރެވިފައި  އަންހެނ ންނަށް  ލިބެންޖެހޭ   ،ހ ރި  ޮގތ ން  ސިޔާސީ 

ައޅ ަގނޑ މެން   ހ ރިކަން  ވެސް  ދާދިަގބާރ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ.  ެއބަ  ރައިޓްސް    ބޫލ ކ ރަން  ހިއ މަން  ފަހ ން 

 ،އި ަގނިހެން ދާއިރާއެހެ  ،ސީ ޮގތ ން ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއިޔާކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަންހެނ ންނަށް ސި

ދިފަިއ  ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ހޯ  ،ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކ ރެވި  ށްއ ލ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަޙަވަޒީފާެގ މާ

ންކ ރެވޭނެ  ނ ރާތ  ކޮމިޓީއަށް ދާ  މަރ ޙަލާަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ކ ރި ދިރާސާ މިއަށް ބޭަގމި    ،ޅ ންމި ހ ށަހެހ ންނާނެ.  

އަންހެނ ންެގ ކައ ންސިލަށް ހޮވިފައި ްއޔާ  ނޫނި  ،ބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތައްަގަގނޑ   ކަމަށް އަޅ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  ؟މީހ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަކީ ކޮބައިތޯ  30ތިބި %

 ،ެގންނަންޖެހޭއެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ،  އެއާއެކ  .  ދާދި ފަހަކ ން،  ހެދ ނީ ފަހަކ ންހިންގ މަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނެއް  

ޚާއްޞަކޮށް    ،އެއީ މ ޅިން އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެކ ލަވައިލި ާގނޫނެއްކަމ ން. އެ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ނެތިންހިތެއް  އެއް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ ކޮށްފައި އޮތް ޕާޓީ މް.ޑީ.ޕީައކީ ިގނަ ގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއްއެ

ސިޔާސީ ެއްއެވސް ޕާޓީއަކ ން ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގ މަށް   ؛އެްއެވސް ޕާޓީއެއްއ ފެދިފައި އޮތް ސިޔާސީ  

ިމދިޔަ   އެީއ  ކަމަކަށް.  ހ ރި  މަސަްއކަތްތަކެއް  ހ ރި  ކަން   ދިހަކ ރެވިފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ އްދަތ ަގއި    އަހަރ ެގ 

ށް އަލިއަޅ ވާލައި ވާހަކަދެއްކެން އެބަ  ހިނގައިެގންދިޔަ މަގ  ފެންނަމ ންދާތީވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ސާފ ކޮށް މިކަމަ

އޭެގތޭރޭ  ބަދަލ ގައިއޮތް.  ހިންގ މ ެގ  ކައ ންސިލ ތަްއ  ސަރ ކާރ ން  ނިމިދިޔަ  ާގނޫނަށް   ،ަގއި  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ 

ބިރ އިޞްލާޙ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ބަދަލ ަގިއ  އިންޒާރ ެގނައ މ ެގ  ބަޔަކ  ދެްއކީ.  އެތަްއ  ތިބި  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި    ދިނީ. 

 ، މި ާގނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސް   ،ވެރިކަން ލިބި  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،ސަސްޕެންޑ ކ ރީ. އެާއއެކ މެ

އްލ ކ ރ މަށް ހަސިޔާސީ ޮގތ ން އޮތް ޖާަގ ހަނިވ މާ ގ ޅިެގން ެއކަން    ،ންނަށް އޮތް ޖާަގނ އޭެގ ތެރޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް އަންހެ

މަ ދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާ  ކަނޑަެއޅ ނ .   33%ން  ކައ ންސިލ   ،ޝްވަރާކ ރެވިޓަކައި  ޮގތ ަގއި  ޖާަގއިެގ  އަންހެނ ންެގ 

ބޮޑަށް ވަކާލާތ ކ ރިން  ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަ  ބަހ ސްތަކ ެގ  އަންހެނ ންެގ   ،އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން އެ 

ކަމ ަގއި    ބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބެވޭނެ ބަެއއްނައިބ  ރަީއސާ ދެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ކައ ންސިލ  މެންރައީސާއި  ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނޭ  

  ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބަސްބ ނ ން  ؛އަންހެނ ން ކޮމިޓީަގއި ތިބޭ މީހ ންެގ  ،ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް. އެހެން އެކަން ވާންޖެހެނީ

ކައ ންސިލ  ވިސްނ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ސިޔާސަތ   ެގނޫނީ  ޓަކައި.  ހިންގ މަށް  ސިޔާސަތ    ؛ތެރޭަގިއ  ރަށެއްެގ 
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ނިންމ ންތަކ ެގ   ންދާއިރ ކަނޑައެޅިެގ ނިންމާ  ކައ ންސިލ ން  ސިޔާސަތ ތައް  ކޮމިޓީެއއްެގ  އޮންނަ  ހޮވިފައި  އަންހެނ ން 

އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އި އަ   ތެރޭަގއި ހިމެނ މަށް ޓަކައި. ެއހެންނަމަވެސް، ދިރާސާކޮށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ނިމިެގން

އަ މިއީ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ދެވިފައެއް  ފ ރ ޞަތެއް  ކަމަށް އެ  ކަމެއް  ިވސްނާލަންޖެހޭ  ފ ޅާކޮށް  އިތ ރަށް  ޅ ަގނޑ މެން 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި ބޭފ ޅ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް    ،ބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެންަގއަޅ ަގނޑ   

ހ ރި. ޙަޤީޤަތ ަގއި    ތަކެއް އެބަހިންގ މަށް ދަތި  ،އެާއއެކ މެ   ދާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސަްއކަތެއް.   މި  ކ ރަމ ން

ދަތިތަކަކީ ހ ރި  ޖާަގ  ،ހިންގ މަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މައްސަލަ.  މަސައްކަތްކ ރާނެ    އެ  .ނެތީއިދާރާތަކ ެގ  އިދާރާތަކ ަގއި 

ވެސް ނެތްކަން    ކައ ންސިލ ތައް ހިންާގނެ ކައ ންސިލ  އިދާރާތަކ ެގ ޖާަގ  ،ބޫލ ކ ރަން ަގއަޅ ަގނޑ     ،ނެތީ. އެާއއެކ މެ ޖާަގ

އެލް.ޖީޭއ    މއޮތީ  ހިތްބޫލ ކ ރާަގއަދާ ހިސާބަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ިގނަ އިދާރާތައް ހެދިެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދެން  މި

ންެގ ކޮމިޓީއަށް ނ އަންހެ ؛ންނަށްނ ހެކައ ންސިލ  އިދާރާތަްއ ހެދިެގންދާއިރ ަގއި އަން  އޭ،އެބަ ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަންޖެހެ

މ ޅިން ވަކިން ިއންނަ ވަކި ޚާއްޞަ ޖާަގެއއް  ދެވިެގންދާ ޮގތަށް އެ އިމާރާތް    ،ކި ޚާއްޞަމަސައްކަތްކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަ 

ޖެހެނީ  ކޮންމެހެން   މަކީފަރ މާކ ރ  މި  ހ ންނަން  މަސައްކަތް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ، ވެސް 

ޞަތ  ދިނ މ ން ނޫނިއްޔާ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެހެން  އެ ފ ރ ޔާޒިންމާދާރ ވެރި   ،ގ ޅައިެގން   އާޔާ ކައ ންސިލ ެގ ޒިންމާދާރ ވެރި

ލަތް އެބަ ދިމާވޭ. ެއީއ އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކެއް. މިކަން ހާަގޑިތަކެްއަގއި އޮފީސް ބޭނ ންނ ކ ރެވޭ  

އަޅ ަގނޑ    ؛ފާހަަގކޮށް މަޖިލީހ   ، ބޫލ ކ ރަނީަގއާދެ!  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފާހަަގކ ރެވެނީ  މި  ރައީސް  މިކަން  ނައިބ   ެގ 

މީދ ކ ރަން. ންތާނަގއި ދ ރ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ   އޮތް   ކ ރިއަށްކަންކަން ފެނ ނީމަ ކަމަށް. އިތ ރަށް    ރަށްރަށަށް ދ ރ ވެ މި

ނ ވެ ހ ރެދާނެ. އައިޑެންޓިފައިބާވަތ ެގ ކަންތައްތައް ފަހަރެއްަގިއ    ނެތ މ ން މިކޮށްފައިކެއް  މީެގ ކ ރީަގއި އެފަދަ ދަތ ރ ތަ 

 .  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ފާލެއްއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަލާނަން އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ެގމަނަފ ށީ   ،އާދެ!  އޮޅ ންފިލާތޯ.  ކަންކަން  ރާއްޖޭެގ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެ

މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް   އިށް ޮގވައިލަ އްލެއް ެގނައ މަހަ  އް މެންބަރ ންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަ

ވެސް ދަންނަވަން.   ރާރެއް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވީތީ ޝ ކ ރ ަގރާރަށް ތާީއދ ކ ރަން. އަދި މިފަދަ މ ހިންމ   ަގހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  
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އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެްއަގއި އަބަދ ެވސް ޖިންސްެގ ތަފާތ  ނައްތާލ މަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ، ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ތަކ ެގަގއި ފާސްކ ރި ފ ރަތަމަ ބިލ 19ސް އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  އިމި ސަރ ކާރ  އަ.  ކ ރަމ ން ެގންދެވޭ

އަޅ ަގނޑ  ބަދަލ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ާގނޫނަށް  ެގނައީލާމަރ ކަޒީ  ދައ ލަތ ެގ    ،މެން  އަދި  ޮގތ ން  ސިޔާސީ  އަންހެނ ންނަށް 

ލ މަށް ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތަކެްއ  އެކަަމށް ހ ރި ހ ރަސްތައް ނައްތާ  ،ހިންގ މ ަގއި ބަސްބ ނެވޭނެ ޮގތްތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި

އަންހެން    33 ކަނޑައެޅިން. % ައންހެނ ންެގ ކައ ންސިލަރ ން ތިބ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޯޓާއެއް   ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން. އެޮގތ ން 

ތިބ ން ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ލާޒިކ ރި  ،ކައ ންސިލަރ ން  ެއކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  އެހެންމެ .  ންާގނޫނީ  ހަމަ  އަދި 

ާގނޫނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން   ،އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެއއް ކޮންެމ ރަށެއްަގއި ވެސް އޮތ ން ެއއީ 

 ، މަސައްކަތަކީދާ  ކަނޑައެޅ މަށްފަހ  ދެން މިހާރ  ކ ރަމ ން މިމި ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ މެން    .ކަންތައްތައް  ކަނޑައެޅި

މަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ތައް    އެ  ،މިކަން އެންމެ ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި

ދ ަވސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރ   ،ޖެހޭ  ބޫލ ކ ރަން ެއބަަގން  ބެހެއްޓ ން. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ

ލީ ވެސް ހ ރި ދަތިތަކާ ހެދި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ފައިނޭންޝަ  ،ހެދި  ދަތިތަކާ  ،ހެދި  ދަގ ލާ ނެގ އ ދިމާވި ޕެންޑަމިކ  

ކޮމިޓީތަކާއި  ދަތިތައް  ،މަސައްކަތްކ ރާ  ހ ރި  ހިންގ މ ަގއި  ދައ ލަތް  ބޮޑ .  އަދި  ޭއެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެން   ވަރަށް 

ބޫލ ކ ރަން. ެއހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން ަގނެތްކަން އަޅ ަގނޑ   އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށް މި މަސައްކަތްތައް ހިންިގފައި

ޭއެގތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާ  ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮށްފައި އެބަ    ،ހަަގކ ރަން ހ ރި މި ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް. 

ސިލްސިލާ މަހާސިންތާތަކެއް ބޭއްވި. ީމެގ ސަބަބ ން އަންހެނ ންެގ  ،  ބޭއްވި   އްޚާއްޞަކޮށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމ ތަކެ

ކޮމިޓީތަކާ މަސައްކަތްކ ރާ  ތަމްރީނ ތަކެއް ން  އަންހެއި  ތަރައްޤީއަށް  ިގނަ  ދާއިރާއިން  ހިންގ މ ެގ  ކައ ންސިލަރ ންނަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަގޅ ަގނޑ   ލިބިެގންދިޔަ ކަމަށް އަ އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް މިކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ؛ ބޫލ ކ ރަނީ. 

މަރ ޙަލާަގއި ނިމިެގންދާއިރ  ދިރާސާ ކޮމިޓީ  މި  ހ ރި ކަންތައްތައް  ހާމަެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރަން  އެނިގ 

އިތ ރަށް   ،އެކީަގއި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެސްފައި  ެއއްކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތާ  އެބޫލ ކ ރަން. ެއާއއެކ އެކީަގއި  ަގ

ެއ މަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން އަމާޒ     ،އަންހެނ ންނަށް ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ކ ރެވެން ހ ރި މަސަްއކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި 

ކަމެއް މ ހިންމ   އެއީ  އަޅ ަގނޑ   ެގ  ބައްޓަންކ ރ ން  ރަީއސްޮގތ ަގއި  އިއްޒަތްތެރި  ޔަ؛ ދެކެން.  ވެސް   ނ ންީގހަމަ 

  ،ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީން ރަށްރަށ ަގއި އެ ކ ރާ ަމސައްކަތްތަކަކީ ބަލަިއަގންނަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަންހެނ ން

ށްެގންނ ވާނެ ެއ ކ ރާ ބޫލ ކޮަގ ަމސައްކަތްތަކެއް. އަޅ ަގނޑ މެން  ގ އްހަތަޢ ރީފ     ެގއެންމެން އަދި އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން

މަސަްއކަތެއް ކ ޑަ  ފާހަަގކޮށްފާނެކަމަށް  މަސައްކަތްތަކަކީ  މީހ ން  ބަެއއް  ބަެއއްެގ    ،.  ތިބޭ  ރިސީވްކ ރަން  ހަމަެއކަނި 

ނޫން. ހަމަ ިގނަގ ނަ މަސައްކަތަކެްއ ރަށްރަށ ަގިއ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީން    ޮގތ ަގއި. އެީއެއއް

ެގ ފާހަަގކޮށްލަންކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ   ެގންދަނީ.  ކ ރަމ ން  ވެސް  މެންބަރ ންތައް  ކައ ންސިލ   އަދި  ބަެއްއ    ،ންދަނީ. 
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ރައީސ  ނައިބ   ކައ ންސިލަ  ެގންކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ައންހެން  ތިއްބެވި  ރ ންޮގތ ަގއި ވެސް  މި.  އެބަ  ން އިއެހެންވީމާ، 

ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   .ބޫލ ކ ރަނީަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ބޮޑެތި  ފައިދާތަކެއް ދިވެހި ދައ ލަތަށް ލިބެމ ންދާ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ބަރ .ެގ އިްއޒަތްތެރި މެން. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާށްއާދަމް ޝަރީފަ

 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި   ލ މ ެގ ކ ރިންެއްއޗެއް ދަންނަވާަގއި  ޟޫޢ އ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަ

ބައެއް މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅީމާ މަޖިލީހ ން ރިޖެކްޓ ކ ރާތީއާ އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިއ ސްކޮންފްރެންސެްއ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް ރައްޔިތ ންނާ ހިއްސާކ ރ މަށް ޓަކައި އިްއޔެ ަމޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި  

ޢާންމަށް    ށް ވެސް އަދި އަމީންދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ރައީސައިހަމަޖައްސަވަ  ބޭއްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރާތްތަކަށް  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. މިއީ ވަކި އިމްތިޔާޒެްއެގ ދަށ ން ކޮންމެހެން އިދިކޮޅ  ފަ

އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިކަހަލަ އިންތިޒާމ ތަކެއް މަޖިލީހ ެގ   ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވެސް  ކޮށްދެއްވި ކަެމއް ކަމ ަގއި ނ ވި 

ފާހަަގކޮށްލާފައި ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ތެރެއިން ކ ރެވިެގންދާކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއކަން އަޅ ަގނޑ   

  ގައިމ  އަތޮޅ ަގއި ހަމަ  ރ.  ،ހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންއަން  ،ބޭނ ން

ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ ެގ  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ؛ވެސް  އެބަ  ބޭފ ޅ ންތަކެއް  ހަރަކާތްތެރި  ވަރަށް  މީދޫަގއި  ރަށް   .މަޑ އްވަރީ، 

 ަގއި ވަރަށް ޚާްއޞަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރައްވަމ ން އެބަ ެގންދަވާ. ކަންކަމ   މި  ިއ،ކ ރިއެރ ވ މާއި އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މާ

 ެގންދަވާ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ   މީހ ން ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މަށް ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކ ރައްވަމ ން

މައިދާނީ ދަތ ރ ތައް ރާވަިއެގން ެއ    އަދި  ،ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިތްވަރ ދީޖެހޭ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އެކަހަލަ މަސައްކަތް

ކ ރިއަށް ވެސް  ޕްރޮގ ރާމ ތަކެއް  ދަސްކ ރ މ ެގ  މަސައްކަތްތައް  ކ ރާ  ރަށްރަށަ  ފަރާތްތަކ ން  އެހެން  އެއީ  ން ެގންދަން. 

ކަމަށް    ،ވިޒިޓ ކ ރެވި  ކ ރެވިެގންދާ  ފައިދާކ ރާނެ އެކަންކަން  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ެވއްޖެްއޔާ 

އަންހެނ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް   ،ބާރ ވެރިކ ރ ވ ާމއިއަންހެނ ން   ؛ތަކަކަށް ެވެގންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތް

މ ހިންމ   މިއި،  ފަހިކޮށްދިނ މާ އެންމެ  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ    ،ކަމަކީ  ކަންކަމ ަގއި 

މ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ނައްއަންހެނ ންނާ  ޕެޗ ތައް  ހ ންނަ  މި  ހަރ ލާފައި  އެބަޓާޖ ތަމަޢ ަގިއ  ޖެހޭ.   ލަން 
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  ،އަންހެނ ންނަށް ކ ރެވޭނެކަން  ،ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން. އަންހެނ ންނަކީ ކ ރެވޭނެ ބަެއއްކަން   ޮގތް އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭ

ބައެްއކަން ޤާބިލ   ހަމައެކަނި  ،އަންހެނ ންނަކީ  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ ތައް  ނޫންކަން  އެ  ެއ    ،ދޭންވީކީ 

ހޯދ މ ެގ   އެބަފ ރ ޞަތ ތައް  އަންހެނ ންނަށް  އެބަ  ،ހ ރިކަން  ޤާބިލ ކަން  މިއަދ   ަގބޫލ ކޮށްެގން   އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޖެހޭ 

މަސައްކަތް  ވިސްނ ންއެޮގތަށް  އެ  ނަްއޓާލަ  ،ކ ރަން.  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފިކ ރ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  ންއިެގއެ 

އެއް ކަމަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަންކަން  ން ޮގތަކަށެއް ާގނޫނ ތަކަށް ައދި ބަދަލެއް ެގނަސިކ ނޑިން ނައްޓާލައިެގން ނޫ 

އަންހެނ ންނަށް އެއީ   ،ރޭވިެގންދާއިރ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް    ،ކ ރެިވެގނެއް ނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

އެ ވިސްނ ން ބަދަލ ކޮށްލާފަިއ   ؛ނަކަށް އެކަމެއް ނ ހިންޭގނެ ކަމަށްކ ރެޭވނެ ކަމަށް. އަންހެނ ންވީމާ، ނ އަންހެނ ންނަށް  

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އެބަ  ކ ރެވޭނެކަން   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބައެްއކަން  ،އަންހެނ ންނަށް  ޒިންމާދާރ   ެއ   ،އަންހެނ ންނަކީ 

ެއ   .ދަނީ  ކ ރަމ ން މިކަތްަމސައް  އިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްނަަގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި މިއަދ   ކަންމީހ ން

އެބަ  ،ވިސްނ ން ފިރިހެނ ން  އެކަން  ހަމައެކަނި  ރައީސް  ނެއްޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  އެބަ   ،ނޫން  ވެސް  އަންހެނ ން 

ކ ރެވިފަިއ    ނަށްއަންހެނ ން  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ކ ރެވޭނެކަން.  މަސައްކްތްތަކެްއ  ހަރ ދަނާ  އެކީަގިއ  ޒިންމާދާރ ކަމާ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަޖިލީހ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން،  ހ ރިކަން. އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ  އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި

ހ ށަހެޅ އްީވމާ މައްސަލަ  މި  ރައީސް  ނައިބ   ވާހަކަފ ޅ ތަކ ން   އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ންެގ  ބައެްއ  ވާހަކަދައްކަވާއިރ  

ޅ އްވީ ވެސް ިއއްޔެ ެއކަމަނާ ދަތ ރ ތަކެއް ކ ރެއްވީމާ ފެނ ނ  ިއއްޒަތްތެރި ނައިބ  ރައީސް މިކަން މި ހ ށަހެ  ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

އެހެނެއް ކަމަށް.  ަގބޫލ ކ ރަންވީ  މަންޒަރ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  އެ    އެ  ،ނޫން  ކަމަނާ 

މެ ބޮޑަށް  ކަމަނާައށް މި ވަގ ތ  އެން  އެެވސް ރާއްޖޭަގއި ހ ރި މައްސަލަތަކެްއެގ ތެރެއިން    ވަކާލާތ ކ ރަްއވަނީ މިއަދ 

ެއއް މައްސަލަ ނަންަގަވއިެގން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މި  މި  ިއ،ޖެއްސ ންކ ރ މާ  އި،ތަނ ަގއި ބ ލީކ ރ މާ  ފާހަަގކ ރެވޭ 

ރާއްޖެައކަށް ކ ރިއެރ ންތަކެއް ނާންނާނެ.    ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާނ ލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި 

ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  މި މަޖިލީސް ބައްލަވާ. ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ    ،ރަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ 

ވަޒަންކ ރޭ އެ މީހ ން ކަންތައްތަކެއް. މި މަޖިލީހަކީ  އި  ބަލަ  ށްތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިޖަހާ ސަކަރާތް ވަރަށް ރަނަގޅަ  މި

ނަކީ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ކަހަލަ ބަޔަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބަލައިަގންނަ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ޖެހޭ ރަނަގޅ ކ ރަން. ރަނަގޅ     ތަނ ަގއި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތްތައް ވެސް 

ކަށް ޔަ މިސްރާބަކަށް ކ ރި  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެިވެގން ނޫނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ޤައ މ  ރަނަގޅ 

ހަތަރ  މެންބަރ ންނެއް ކަމަކ    ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ތިބީ  ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ މިއަދ   ނ ެގންދެވޭނެ. އެކަން

ވަރަށް އަޑ ަގދަ ހަތަރ  އަންހެން މެންބަރ ން އެއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،   ،އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ތޮޅ  މީދޫއަށް އަ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން ރ. ؛ނ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދީެގން މ ޅި ރާއްޖެއަށްމިތަ
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. ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނޭ  ންޒަރ ރަނަގޅ  ަމސައްކަތްތަކެއް އަންހެން ކަނބަލ ން ކ ރައްވާ މަ  !ވަޑައިަގންނަވާށޭ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިވ ނީ ތިނަދޫަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ފާހަަގކ ރެއްވީ  މިރަށްރަށަށް  ށްައޅ ަގނޑަ  ،އަސްލ   ލިބ ނީމާ  މަޢ ލޫމާތ   ދެވި  ދެން     ކަމަށް.  ފ ރިހަމަވާނެ  ކަންކަން 

ދ ަވހ  ފެނ ނ . ދެން އަޅ ަގނޑ     ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނަދޫެގ ޗާޓެްއ އަޅ ަގނޑަށް ކ ރީ  1903ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން    ،އަޅ ަގނޑ 

ން އެ ޗާޓ ެގ ކޮޕީއެއް. މިީއ  ައއި ޮގތް ބަލަމ ން. އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާލާނަ  ތިނަދޫ ބަދަލ ވަމ ން މި  އިޗާޓާ އަޅ ވަ މި  މި އަީއ  

ވަނަ އަހަރ  އިްއޒަތްތެރި   1922  ،ވަނަ އަހަރ ެގ ހަވަރ  ތިނަދޫ. ދެން މިހާރ  ބަދަލ ވަމ ން، ވަމ ން، ވަމ ން އަިއސް  1903

ދަނީ މިކަން ބަލަމ ން.   ޮގނޑިކޮޅ ގައި. ދެން އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެނިގހ ރި މިންވަރަކ ން މިެއ  މެންބަރ  އެ އިންނެވީ  

ޯގސްވިއިރާދަކ ރެ އެހާ  ފ ރ ޞަތ ކަޔަ ްއިވއްޔާ  މި  ިމހާރ   އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީ  ނ ދޭނަން.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ 

 އަށް.هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ަގރާރ  މި މަޖިލީހަށް މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް ހ ށަހެޅ ްއވީތީެވ،    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މިއަދ  ރާއްޖޭަގއި    ،ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަމަކީކަމަނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. މި ަގރާރ ަގއި  އެ  

  ، ރާއްޖޭަގއި އ ފެދެމ ންކ ރިން ވެސް    ވެސް އަދި މީެގ  މިއަދ ކ ރިން ވެސް ހިނަގމ ންދާ ކަންކަން.    މިއަދ  ވެސް އަދި މީެގ

ަގބޫލ ކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ   ަގރާރެްއކަން  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް  ަމއްސަލަތަކ ެގ  އަންނަ  އ ފެދިފައި 

ީމެގ އެތައް ޒަމާނެއް މ މެްއ  ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަކަށް އޯވަރނައިޓަކ ން ނި  ކ ރިން މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ަގބޫލެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ހ އްޓ ވ މަށްއްެގނެވޭނެ  ެއކަން  ބަޔަކ   އެހެންނަމަވެސް،  ށް ކަނިމ މަ  ،ނ ކ ރެވޭ. 

މަސައްކަތް ވެސް  ެގނައ މަށް  ހ އްޓޭނެކަން  ނ ވެސް  އެކަން  ހިނދަކ   ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ެއއީ  ނ ކ ރާހާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފާހަަގކ ރަންޙަޤީޤަތެއް.   ޕޮއިންޓަކީ  މި  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަތަކަށް    ،އ ޅޭ  ވަކާލާތ ކ ރާ  ހަިމ  އަބަދ ވެސް  ހޯދަން  އްލ  

އޭެގ ރަމްޒެއް ޮގތަށް    ،ކ ރާކަން ދޭހަވާއެމް.ޑީ.ޕީން މިކަމަށް މަސައްކަތް  ،ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަން ކ ރާކަށް

ފާހަަގކ ރަން ގ   ،އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ޤައ މީ  ޚާއްޞަކޮށްނަންތައެްމ.ޑީ.ޕީެގ  ެވސް  ތެރެއިން  އަންހެނ ންނަށް   ،ކ ެގ 

އަންހެނ ންެގ   ،ޚާއްޞަ ގ ނަވަނެއް ކަނޑައަޅާފައި ޮއންނަނީ އެއީ  ންރޫހެއްެގ ޮގތ ަގއި ވަކިޚާއްޞަކޮށް އަންހެނ ންެގ  

ދީެގން    ކަެމއްއެމް.ޑީ.ޕީން އަދި މި ސަރ ކާރ ން ޚާއްޞަ އިސް  ،އަންހެނ ންެގ މައްސަލަތަކަށް ޕާޓީން  ،މަސައްކަތްތަކަށް 
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މަސައްކަތްތައް ކ ރަމ ންދާކަން އެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. ވަރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  

ާގނޫނަށް މި ؛އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި  ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި  ެގނައި އިޞްލާޙ ެގ ތެރެއިން އަންހެނ ންނަށް   ލާމަރ ކަޒީ 

ފެންނަނީ އެހެނެއް  33ެގ % ކައ ންސިލ ތަކ   ައޅ ަގނޑަށް  ފެންނަނީ އަންހެ  ލިބޭ ވާހަކަ.    ނ ންނަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑަށް 

ވެސް ފިރިހެނ ންނަށް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ހ ރިހާ ޮގނޑިތަކަށް ވާދަކ ރ މ ެގ   ލިބޭ ވާހަކަ. ގައިމ   100ކައ ންސިލ ތަކ ެގ % 

މ ޅި   ؛ެގނައި ބަދަލ ެގ ތެރެއިން އަންހެނ ންނަށް ހ ރިހާ  މިއަޅ ަގނޑ މެން  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،    ފ ރ ޞަތެއް މިހާރަކ 

ކޮމިޓީ    ެގއެއީ އަންހެނ ންއޮތް.    ކައ ންސިލ ެގ މަލަމަތި އެއްކޮށް އަންހެނ ންނަށް ބަދަލ ކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  މިއަދ  އެބަ

  އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރާ މ ޅި ކައ ންސިލ ެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ކަމ ަގިއ ިވޔަސް. އެހެންނަމަވެސް،   ؛ވިޔަސް އަދި ކައ ންސިލ 

ހިސާބ ން އެކަން ނިމ ނީކީ    އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއްަގއި ެއޮގތަށް ެއކަން ެއހެން ކޮށްފައި ދޫކޮށްލ މ ން އެ   ،ކަމަކީ

މިދިޔަ ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބ ަގއި އަންހެނ ން   ،ސާފ  ހެކި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ،ނޫން. އޭެގ ސާބިތ  ހެކި

މަޤާ ބަލާިއރ   ވާދަކ ރި  %   99%މ ތަކަށް  ޚާއްޞަކ ރި  އަންހެނ ންނށް  އޮތީ  ވާދަކޮށްފައި  އަށް.    33އަންހެނ ން 

އަދި ކައ ންސިލ ެގ އިތ ރ  މަޤާމަށް   ިއ،ކައ ންސިލ ެގ ނައިބ  ރައީސްކަމާ  ިއ،އަންހެނ ންނަށް ކައ ންސިލ ެގ ރައީސްކަމާ

ކ ރަން   ެއކަން  ،ޖެހިލ ންވެެގން،  ރަން އ ނދަގޫވެެގން ކ   ވެސް ވާދަކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އަދިވެސް އަންހެނ ންނާ   ،ދިޔައީ ައޅ ަގނޑ ، ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގިއ އެއީ ދަތިވެެގން

އަދި   ،މަކަށް ނ ވާނެތީބޭއިންސާފ ތައް ހ ރީތީވެ، އެ ކަންތައްތަކ ން އަރަިއަގތ މަކީ އެހާ ފަސޭހަކަ  އިމެދ  ކ ރެވޭ ތަފާތ ތަކާ

ކަމެއް ކަމަށް   ދިމާވި  އްލެއް ނ ލިބޭނެތީވެހަކަންކަމަށް    ބާރ ހ ރި ކޮންމެވެސް ބައެްއެގ އެހީތެރިކަމަކާ ނ ލާ މި  ،ބާރ ަގދަ

މި ވަގ ތަކީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އެހީތެރިކަމާ އެކ     ،އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

މި ޤައ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ؛އްލ  ހޯދަންޖެހިފައި އޮތް ަވގ ތެއް. ކޮންމެވެސް ހިސާބަކ ންހަލަތަކަށް  މި މައްސަ

  ،އްލ  ލިބިެގންހައަހަރ  ފަހ ން ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް، މިކަމަށް    ވިހިތިރީސްޮގތ ަގއި ކޮންމެެވސް ހިސާބަކ ން އަދި މީެގ  

ން ބާްއވަިއެގން އެ  ކަނާޔަތެއްެގ ޮގތ ަގއި އެއި  ޚާއްޞަ  ،ދީެގން  އިސްކަެމއްއަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ިއތ ރ  ޚާއްޞަ  

ނ ޖެހޭ އެ  މަސައްކަތްކ ރަން  މަސައްކަތް  ެއ  ދ ވަސް.  ބޭނ ންވާ  ދެކެން  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  އައ މަކީ  ހިސާބަށް    ތަން 

ކަމ ަގއި    ފޯރ ކޮށްދީެގން. އެހެންނޫންއެހީތެރިކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން  އިސްކަމެއް ނޫނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭނީ މިައދ   

  ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ވަހަކ  ވެސް ިމކަމ ން އަރައެްއނ ަގނެވޭނެ.    ،ވާނަމަ

ފަރާތ ން ތެރެއިން   ،ސަރ ކާރ ެގ  މަސައްކަތ ެގ  ކ ރަމ ންދާ  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  އަންހެނ ން  ސަރ ކާރ ން  މި  ޚާްއޞަކޮށް 

ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާތަކ ެގ    ،ކެބިނެޓ ެގ ެއކިއެކި ވަޒީރ ންެގ ޮގތ ަގއި  ެގރ ކާރ ެގ ެއކިެއކި މަޤާމ ތަކ ަގއި ސަރ ކާރ  ސަ

އެކިއެކި މ އަްއސަސާތަކ ެގ ވެރިންެގ ޮގތ ަގއި އަދި މ ޅި ޤައ މ  ތަމްސީލ ކ ރާ ދ ނިޔޭެގ އެކިެއކި ޤައ މ ތަކ ަގއި އަންހެނ ން 

މަޤާމ   މި ެއކިެއކި  އަންހެނ ން  ރާއްޖޭަގއި  ސަރ ކާރ ން  މި  ައޅ ަގނޑ މެން އަތަކ ަގިއ  ެއއީ  ތިބިކަން  ްއޔަންކޮށްފައި 
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ެއކަމަށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ   ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

ތް. އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މ ެގ އެންމެ އޮ  އެބަ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގވާ ވަރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާއެއް

ސްކޫލ    ތެރެއިން.  މަދަރ ސާތަކ ެގ  ސްކޫލ   ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވޭނީ  މަސައްކަތެއް  އެއް  މ ހިންމ  

ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ައންހެނ ން  ތެރެއިން  ދަރިވަރ ންނަށް  ؛ދަރިވަރ ންނަށް  ،މަދަރ ސާތަކ ެގ  އަންހެން  ޚާއްޞަކޮށް 

އަންހެނ ންނަކީ ޤައ މ ެގ އެކިއެކި    ،ކ ރަންޖެހޭ  މ ދަރިސ ން މިކަން  ،ަގބޫލ ކ ރ ވާންޖެހޭ  ،އ ނަގންނައިދޭންޖެހޭ  ،ެގންޖެހޭއެނ

ވަގ ތ ކޮޅެްއ ދެއްވ ން އެދެން. އާދެ! މި   ؛އެކިއެކި މަޤާމ ތަކ ަގއި ޤައ މ ަގއި   ،މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން 

ކަމ ެގ  ދެވޭނެ   ރެއިން އަންހެން ކ ދިންނަށް ޤައ މ ެގ ެއކިެއކި މަޤާމ ތަކ ަގއި ކ ރިއަށްނިންމާލަނީ. ސްކޫލ  މަދަރ ސާތަކ ެގ ތެ

އެ ކ ދިންެގ މ ޅި ސިކ ނޑީަގއި އެކަން    ،ދީއިޮގތ ަގއި ކ ދިންނަށް ވިސްނ ވަ   ެގއެ ޤާބިލ ކަން ހ ރި ބައެއް   އިޔަީގންކަމާ 

ވިސްނ ވަ އަށަަގންނަ  މަސައްކަތް  އެ  ކ ދިންނަށް  އެ  އެކަންއިވަރަށް  ަގބޫލ ކ ރަން.   ދީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކޮށްދޭންޖެހޭ 

މަދަރ ސާތަކ ަގއި   ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީއޮތް  އެހެންވީމާ، ސްކޫލ   ބޮޑ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ،ޒިންމާ ވަރަށް 

ެގން މިކަމަށް އިސްކަންދީ ކ ރ މ ަގއި އަދި އ ނަގންނައިދިނ މ ަގއި  ސްކޫލ  މަދަރ ސާތަކ ެގ ޓީޗަރ ން ކ ދިން ތަރ ބިއްޔަތ 

 މަސައްކަތްކ ރައްވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . ސިން ޙަމީދ ޢަބްދ ލްމ ޙްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސިން ޙަމީދ  ޢަބްދ ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ . އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ

މި ަގރާރ  . އާދެ!  ހ ށަހަޅާ ަގރާރ   ލައިއިއްލެއް ެގނައ މަށް ޮގވަ ހަމަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  

ަގލޮޅ  އ ތ ރ   އިހ ށަހަޅ އްވަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް ވަރަށް  ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ގ ޅިެގން ؛ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   މިކަމާ  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއ މަން    ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް   އިސްވެ ސަރޭވއެއް ހެދިންން  ކޮމިޓީ  މެންެގއަންހެނ ންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ 

ޔ ނިވަރސިޓީ މެދ ވެރިކޮށް. ެއ ސަރވޭއިން ދަްއކާ ޮގތ ން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެ ފާހަަގކ ރި 

އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަކީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކ ރ މަށް ޚާއްޞަ    ،ަގބޫލ ކ ރަނީ   85އާބާދީެގ %  އަދިވެސް ރާއްޖޭެގ  ،ފަދައިން

މި ސަރޭވަގިއ   ؛ޭގތެރޭަގއި ހަލާކ ވެފައި އިންނަ ބޮތްކެއް  ، ނަމަ  ކަމ ަގިއ ވަނީ  ަގިއ. މިސާލަކަށް ބ ނާޮގތ    ެގބޭފ ޅ ން

  ހަލާކ ވެފައި އިންނަ ބޮތްކެއް ބަދަލ ކޮށްލަން މި  ،ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފައި ހ ރި ސ ވާލ ތައް މިއީ. ޭގތެރޭަގިއ އިންނަ
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އެ    ،އިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ޕަސަންޓެްއ މި ަގބޫލ ކ ރަނީ އެއީލާއިރ  ފިރިހެން ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިޖެހެނީ ކާކަށްތޯ ބަލަ

  ،ޮގތ ަގއި. އަދި އަންހެން ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ޕަސަންޓެއް މި ަގބޫލ ކ ރަނީ  ެގބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

 ؛ބަޔަކ ޖެހެނީ ކޮންކޮށްލަން ރަނަގޅ ޮގތ ގައި. ހަލާކ ވެފައި އިންނަ މޭޒެއް އެ  ެގއެކަމަކީ ފިރިހެން ބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

އަންހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަނީ    ެގ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި.އެ ބޭފ ޅ ން   ، ހަމަ އެޮގތަށް ހަމަ ފިރިހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް

ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭ  ފިރިހެނ ން  ހަރަކާތްތެރިާވން  ެގއެއީ  ކަންތައްތަކ ަގއި  ސިޔާސީ  ކޮންބައެއްތޯޮގތ ަގއި.  މި    ޖެހެނީ 

ފިރިހެނ ން ކ ރަންޖެހޭ    ،ބޮޑ  ޕަސަންޓެއް ަގބޫލ ކ ރަނީ އެއީ   ،ރޭވަގއި ކޮށްލި ސ ވާލެްއަގިއ ހަމަ ފިރިހެން ަގބޫލ ކ ރަނީސަ

ެގ ފިރިހެނ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ އެއީ ކަމެއް ޮގތ ަގއި. އަނެހެން ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ވެސް ބޮޑ  ޕަސަންޓެއް  

،  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މި ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ެގމިހެން މި ދިމާވާންޖެހޭ މައިަގނޑ  ސަބަބެއް ؛ޮގތ ަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތެރޭަގއި އަންހެން ބޭފ ޅ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ކަންތައްތައް ހިނަގމ ން ައއި ޮގތް.    ެގފަތ ާގރާއްޖޭަގއި ދިގ ދެމިެގންދިޔަ ސަ

ިގނަ އިްއޒަތްތެރި    ،އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަކީ  .ޮގތަށޭިގނަ މީހ ންެގ ވިސްނ ން ހ ރީ އެ  ،އަދިވެސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

އެ ީމހ ންނަށް ބޭނ ންވާ ކާެއއްޗެހި    ،ރަށަށް އަރާ މެހެމާނ ންނަށް  ، ތެރެ ސާފ ކޮށްރަށ   ،މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

ނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތައްޔާރ ކޮށްދޭން ތިބި ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި. ިމޮގތަށް ހަމަ އަދިެވސް ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މިެގނެޭވ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ؛ާގނޫނަށް

ހަމަ ޔަީގނ ން ކ ރީަގއި  ބަދަލ ތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަތ ވެއްޖެ.  ރަށްރަށ ަގއި  ިގނަ  މި އޮތް    ،ވެސް ރާއްޖޭެގ 

ކ ރީަގިއ   ؛ެވެގން ހިނގައްޖެ. އ މ ރ ހަގ ކ ރާ ކޮމިޓީެގ އ މ ރ  ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން  އްޤީއަށް މަސައްކަތްއަންހެނ ންެގ ތަރަ

އެ ރަށެްއެގ ވަރަށް އ މ ރ ން ދ ވަސްވީ މީހ ންތައް ހަމަ އެ   ،ކ ރާ ކޮމިޓީަގއި ތިބޭނީ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް

އިންތިޚާބ ކ ރެވ ނ    ފަހ ން  މިޓީަގއި ތިބޭނީ ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން. އެހެންނަމަވެސް،ކޮއެ  ކޮމިޓީަގިއ ޚާއްޞަކ ރެވިފައި ތިބޭނީ.  

މި ކޮމިޓީތަކ ަގއި ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އ މ ރ  ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ބަދަލ ވެއްޖެ. ދެންމެ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

އިންތިޚާބ ކ ރެވިފަިއ   ަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ މިހާރ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާިއރާ  ،މެންބަރ  ވެސް ެއ ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

މަސަްއކަތް ތަރަްއޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  އޮތް  ހިންގަ މި  ހަރަކާތްތައް  އެކިެއކި  ތަފާތ   ކޮމިޓީން  ިގނަ   އި،ކ ރާ  ވަރަށް 

ދެންމެ ދާންދޫ ދާއިރާެގ    ،ންޕްރޮގ ރާމ ތައް ހިންާގ. އެހެންީވމާ، ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައި 

  ، ކަމަކީ   ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި. ެއއް  މީަގއި އޮތީ ދެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

ސިލަބަސްެގ ތެރެއިން މިކަން ވިސްނައިދީެގން  އެެވައރނެސް ޕްރޮގ ރާމ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ސްކޫލ ެގ    ،އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ

ލާފައި  އިޮގތް. ލޯމަރަ  އަހަރ ތަކެއް ފަހ ން މީެގ ނަތީޖާ އަތ ވެދާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރޭ. ދެން އެހެންނޫނީ މި އޮތީ އެއްމީެގ  

އަވަސް މ ސްތަޤ ބަލެްއަގިއ    ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި މި ހިއްސާ ދޭންވީ. އޭރ ންފަންސާސް ފަންސާހަށް  ނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  

އަޅ ަގނޑަ ކަމަށް  އަތ ވެދާނެ  ވާނަމަަގބޫލ ކ ރެވޭ  ށްނަތީޖާ  ކަމަށް  އެހެންނޫން  އަޅ ަގނޑ     ެގމިސާލެއް  ،.  ޮގތ ން 
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އ ޅޭއިރ  ވަރަށް އ ނދަގޫވާނެ. ައޅ ަގނޑ މެން މިހެން ކ ޅެން  ފަތ ަގއި މި އޮތް ޮގތް ބަދަލ ކ ރަންާގހަމަ ސަ  ،ލާނަންއިދަންނަވަ

މަ  ވީިގނަ ދ ަވސްތަކެއް    ،ކީޮގތަ   ބޭރަށް ދެވެންދެން އެ އިނިގލި ރަނަގޅ  ނ ކޮށް އިނީމަ ވާ  އިނިގއްޔެއް ހަލާކ ވީމާ

ޮގތަށް. އެ ބަދަލ ކ ރަން ވަރަށް އ ނދަޫގ. ރާްއޖޭަގއި އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް ވެސް ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް ިމ    އިންނަނީ އިން

ކ ރަމ ން ައއިސް    ،ކ ރަމ ން  ،ފަތް ތެރޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނާ ދޭތެރޭަގިއ ކަންތައްތައް ިމޮގތަށް ކ ރަމ ންާގމި ސަ  ؛އޮތީ

ހަމަ އެޮގތަށް މި އޮތީ ހަރ ލާފަިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި .  ެއއް ދިމާލަކަށްތީ އޮ  ނ ން މިއެންމެންެގ ވިސް

ދީެގން ބަދަލ ކ ރަން. އެހެންނޫނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެ   ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަށް އިސްކަމެއް

ިގނަކޮށްެގން އެ މީހ ންނަށް އެ   ،ނެސް ޕްރޮގ ރާމ  ކ ރިއަރ ވަިއެގންސިލަބަސްެގ ތެރެއިން ެއެވއަރ  ،ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ،  ވިސްނ ން ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ މީެގތެރެއިން ހޯދަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތ  ިމ  ޞަބަހ ސްެގ ވަގ ތ  ނިންމާލަން. އަޅ ަގނޑ  ފަހ  ފ ރ   ރ  މި ަގރާރ ެގ. އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ މިހާޝ ކ ރިއްޔާ 

 ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އަރ ވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   هللاއީވާ ޢަބްދ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

އިްއޒަތްތެރި   މަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އެދިވަޑައިޑަ ޢަޟޫއ މެންބަރ .  ވާހަކަދ ޅ ދައްކަން  ބޭފ ޅ ން  ށް  ހ ރިހާ  ިއެގންފަިއވާ 

ނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ފަހ ބަސް ދެންނެވ މަށް  ންނިމިއްޖެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެ  އިވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަ 

. މި ަގރާރަށް މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި ހ ރިހާ ފ ރ ޞަތ ދެއްވީތީ ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދަންނަވަން. ވަކި ސިޔާސީ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންހެން މި ަގރާރަށް ތާއީދ ކޮށްވީތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  

ސީެގ މެންބަރ ންނަށް އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަދި ޑަބްލިއ .ޑީ.  ،ޕާޓިއަކަށް ނ ބަލަިއ މި ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލައަށް 

 ،ނ ކ ތާތަކަށް އަދި މި މައްސަލަ ބެލ މަށް ޓަކައި  ޮގތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި  ބެހޭ  މާވާ މައްސަލަތަކާދި

އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ    އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ،އެ ދެއްކެވި ޝައ ޤ ވެރި ކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރ  ެވސް ޮގތ ން ޚާްއޞަކޮށް ލޯކަލް ަގވަމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތ ން މިހާ  ބެހޭ  ކަމާމި  ، ވެސް ދެންނެވިހެންހ ށަހެޅަމ ން

އިތ ރ  ހިތްވަރެްއެގ  ؛ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ  ހިތްވަރެއް  ެގންދޭ. އެ މަސައްކަތްތަކަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން އެބަ

، މި މައްސަލަ ބަލަން. އަދި ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީގެ ތް ބަލަންކަ އްޓީން މި މަސަޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މީ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި

  އަދި މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާނޭ، ނިޔާޒް ތާއީދ ކޮށްދެްއވި ތާއީދަށާއި    ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  ހ ޅ މާލޭ  ،މ ޤައްރިރ 

ެވސް   ތ ރ  ކ ރިއެރ މެއް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ އަބަދ އަދި މި ނިޒާމަށް ޚާްއޞަކޮށް އި  ،ވިދާޅ ވ މަށާއިކަމަށް އެ ވިދާޅ ވި
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ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް މ ޤަްއރިރަށާއި އަދި ކޮމިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ބޭނ ން. އެ ކޮމިޓީެގ އަތ ަގއި ިމ  

 މި މަްއސަލަ އަޅ ަގނޑ  ؛ައޅ ަގނޑ  އިތ ބާރ ކ ރަން ރަނަގޅަށް ބެލޭނޭ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ، މައްސަލަ އޮތ ން

އަޅ ަގނޑާ  ވާހަކަތަކެްއ  ބަިއވަރ   އެތައް  ވެސް  އަނެްއކާ  ލ މ ން  ބައިަވރ   ހަމައަށް  އެތައް  އަިއއްސި.  ވެސް 

ެވސް ކައ ންސިލެއްެގ އަންހެން މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑަށް އަނެްއކާ  އެތައް ބަިއވަރ   ،ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެއއްެގ މެންބަރ ންނާއި

،  އެބަ ދިމާވެއޭ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން   ަގރާރ  ލ މ ން ވެސް އެ މީހ ނަށް އިތ ރ  ދ އްތ ރާތަކަކާމި    .ވާހަކަތަކެއް ފޮނ ަވއިފި

،  ރަށްތަކަކާއި   ،ހަމައަށް މިހާރ  މި ވާހަކަ ޮގސްދާނެ. ައޅ ަގނޑ  ނަންތަކަކާއި  ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ އެތައް ެމންބަރ ންނަކާ

މިކަން ރަނަގޅ ކ ރ ން. އެހެންނަމަވެސް،    ެގ ބޭނ މަކީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ނޫން  ވަގ ތ  ދަންނަާވކަށް ބޭނ މެއް  މި  އަތޮޅ ތަކަކާ

މިީއ ޖެއްސ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ކ ރަންއ ޅޭ ކަމެކޭ. މިއީ ޖެއްސ މެްއެގ    ،ހީެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށްއެއްބައި ކައ ންސިލ ތަކަ

ކ ރަންއ ޅޭ ފ ރި  ކަމެއް  ޮގތ ަގއި  ނިޒާމ   މި  ބޭނ ންވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވަނީނޫން.  އަޅ ަގނޑ މެން    ، ހަމަވާން. 

  އަދާކ ރެވޭނޭ   ވާ އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށާއި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނަށް އެ މީހ ންެގ ޒިންމާ  އެ  އިންތިޚާބ ކޮށްފައި

ބޭނ މީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެން ވާން  އެ  ، ރަށްރަށ ގައި ؛ޮގތް  ތިބަ    ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އިންތިޚާބ ވެފައި 

ރަށްރަށ ެގ   އެ  މިއަދ   މެންބަރ ންނަކީ  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ރަށްރަށ ގެ ލީއަންހެން  އެ  މިއަދ    ޑަރ ން. 

 އެ ެވެގންދާނެ؛ ދޭތެރޭަގއި ކަންކ ރާ ޮގތް  ނާންއަންހެން ލީޑަރ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީ. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ މީހ 

،  އެ މީހ ން،  އިެއ މީހ ން އެ މީހ ންެގ މ ޖ ތަމަޢާ  ،ށ ަގއި ނ ކ ންނާން ތިބި އަންހެން ކ ދިންމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި އެ ރަށްރަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،    ދޭތެރޭަގއި ދެން އަޅާނޭ ފިޔަވަޅެްއ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަނޑައެޅިެގންދާނެ  މ ސްތަޤ ބަލާ  މީހ ންެގ  އެ

ދޭތެރޭަގއި    އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއެ    ، ރާއިއަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް ޖާަގދޭ މިންވައެ    މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

ކޮށްފައި އެ  ބ ޚާއިންތި  ށްއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންތަކެއް ރަށްރަށަ.  ޮގތ ން   އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކ ރާ

އެ މީހ ން ޮއއްބާލަން މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި    ، އެ މީހ ން ކ ޑަކ ރަންށާއި  ،ފ ރައްސާރަކ ރަންށާއި  މީހ ންނަށް

އެ    ، އަތޮޅ ތަކ ެގ އަންހެން ކ ދިންއެ  ތިބި    ެއ ބަލާން  ،ތިބި އެ ރަށްރަށ ެގ އަންހެން ކ ދިން  ތަން ބަލާން  ރައީސް، އެ 

މި ކައ ންސިލަރ ންނަށް   ންވާނެޖެހިލ   މީހ ންެގ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ދެން ނ ކ ންނާން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، 

ތިބޭންޖެހޭ.   ަގދައަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެން ހިތްވަރ ދޭންޖެހޭ. މި ކައ ންސިލަރ ންެގ ފަހަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ނިކަން ވަރ 

ރައީސް ވެސް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  އަންހެނ ން  ރަށްރަށ ެގ  އެ  ނިޒާމ  އެއީ  ލާމަރ ކަޒީ  އަދި 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ދެންމެ    މަޑ އްަވރީ ؛ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް ފިރިހެން މެންބަރ ން ނ ވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއްއ  ތަނަށް ލ   އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  މި  ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ ؛ އަޅ ަގނޑ  އެބަ ބ ލީކ ރެއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ބަރ ންނަށް ވަރަށް އ ނދަގޫވެެގން އެ ކަމާމެން

ރޭރ ކ ރާންވެެގން  ކިތަންމެ  ރޭރ ކ ރާންވެެގން،  ކިތަންމެ  އަޅ ަގނޑ   ނެތިން.  ބ ލީވާކަށް  ދެނެއް  ައޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި 
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ބަހ ން ނަމަވެސް އެްއޗެހިޮގވިޔަސް އިްއޒަތްތެރި  އްއަޅ ަގނޑާ ދިމާލަށް ވަ  ހެނ ން ވެސްއަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ޕާޓީެގ ފިރި

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ މ ރ ން އަޅ ަގނޑަށް    ލާކަށް ނެތިންއިރައީސް، ފިރިހެނެްއެގ ރޭރ ކ ރ މަކަށް ދެނެއް ައޅ ަގނޑެއް ދީލަ 

 އޮތް ާގތަށް   މި  ވ މާ  ަގނޑަކަށް ިވއްސަކަށް އަހަރ ވެއްޖެ. ސިޔާސީ މި މަސައްތ ަގއި އ ޅޭތާ ާގތް   އަހަރ   44މިހާރ   

އަންހެނ ންނަށް   ؛ެއހެންވީމާ، މިހާރަކ  އެ މަލާމާތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ މަލާމާތަކަށް ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދަނީ

 މި ތަނަށް ަގރާރެއް ަގއި ައޅ ަގނޑ ގ އްހައަންހެންނ ންެގ    ، އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި  ،ވަކާލާތ ކ ރ މަށް ޓަކައި 

  ކަށް ބޯލަބާކަށް ނެތިން. ފަހަތަށް ޔައް ކ ރިޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  އެތެލީމާ އަޅ ަގނޑަށް ކިތަންމެ މަލާމާ

  . ެވސް ނ ކ ރެވޭނެ. އ ނދަޫގވޭ ޖެހޭކަށް ނެތިން. އެ ރޭރެއް ައޅ ަގނޑެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ތަޅ މ ަގއި ހަމަަގއިމ 

 .ައޅ ަގނޑ  މިހިރީކީ  ،ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޮގތަކަށް  ޖެހޭ ފަހަރަކ  ފަހަތަށް  އ ނދަޫގާވ ކޮންމެ  އެކަމަކ އ ނދަޫގވޭ.  

ބްލިއ .ޑީ.ސީއަށާއި އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް މި ޑަ  ،ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ   ހަމަގައިމ 

ރަނ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  މައްސަލަ  ކަންކ ރާ  ދިމާވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިައދ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ބަލަން.  ަގޅަށް 

އަންހެނ ން  ،ޮގތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިަމގ ަގއި  އަންހެން ؛ދެން  ތިބި  ނ ކ ންނާން  ދެން  ނަށް  ންކ ދީ  ކ ރިމަގ ަގއި 

ށް މަގ ކޮށައިދެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ނ ކ ންނަެއ މީހ ން މި ކަންކަމ ަގއި  ނަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ންޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެ

ރަށ ެގ ލީޑަރަކަށް ތިމަންނާ ވާން   ، ންކ ދީ  ތިބި ކ ޑަ އަންހެން  ރަށްރަށ ަގއި ބަލާން  ،އެދ މަކީ ތިމަންނާއަކީ ތިމަންނާ 

ކަންކަން ރަށ ެގ  ތިމަންނާ  ތިމަންނާއޭ.  ނިންމާނީ  ކަންކަން  ރަށ ެގ  ތިމަންނާެގ  ބަހެއްތިމަންނާ  ނިންމާނީ  ބޭނ މޭ.    ެގ 

ހިތްވަރާއި  އެހެން ؛ލައިެގންނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ބ ނ މ ެގ  ައއ ން  އަޅ ަގނޑ     ،އެހެން ބ ނ މ ެގ ޝައ ޤ ވެރިކަން 

ބޭނ މީ އަޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލަރ ން  ، ބޭނ މީ.  އަންހެން  ަގދަފަދަ  އެތިބަ  އިންތިޚާބ ވެފައި  ަގދަފަދަ    ، ރަށްރަށ ަގިއ 

ތިބަ    އެ މީހ ނަށް އެ މީހ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މީ ؛ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ީމހ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ޖާަގދިނ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މަސައްކަތް ފ ރިހަމައަށް އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްކޮޝ ކ ރިއްޔާ  ަގރާރ ެގ  މެންބަރ ެގ  ނިމ ނީ  ށްއިއްޒަތްތެރި  ަގރާރ ެގ    .މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ހިފާފަ ފ ރިހަމައަށް  ވަނީ  ޕާޓީތަކ ން ވެސް  ސިޔާސީ  ހ ރިހާ  ބޭނ ން  ގަޑިއިރ ެގ  ހަތަރ   ހ ރިހާ ބަހ ސްެގ  އަޅ ަގނޑ    .

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ވެސް ވަރަށް  މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ެގ އެންމެ  މެންބަރ ންނާއި އަދި  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ 

ކަންކަމ  ޒަާމނ އްސ ރެރާއްޖޭެގ  ޓަކަިއ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  މިންވަރ   ބައިވެރިކ ރާ  އަންހެނ ން  ެއކި   ންަގއި  ފަށަިއެގން 

މ ޙައްމަދ     ،ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލ ވެ  އްޔަތަކަށްރިސަރ ކާރ ތަކ ން އެކި މަސައްކަތްކ ރަމ ން އައިސްފައި އެބަވޭ. ފ ރަތަމަ ޖ މްހޫ

ކ ރެވ ނ .   ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތް  ެގންހެނ ންކިލެެގފާނ ެގ ރައީސްކަމ ަގއި އަން ދޮށިމޭނާމީއަ
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ފ  ކިޔަަވއިދިނ މ ެގ  ހ ޅ ވަމ  ކިޔެވ  ؛ޞަތ ރ އަންހެނ ންނަށް  ބޮޑ ތަނ ން  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތ   ޖިންސ ެގ    ދެ  ،ލެވިއިެގ 

ނ ކ ތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ހ ޅ ިވެގންދިޔަ. ރައީސް  އަދި އާންމ ކޮށް އަންހެނ ންނަށް ވަޒީފާައށް    ،މަދަރ ސާތައް ފެށި

އަންހެނ ންެގ  ޞިއިބްރާހީމް ނާ ވެރިކަމ ަގއި ވެސް  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ  ަމއ މޫން  ވެރިކަމ ަގިއ ވެސް އަދި ރައީސް  ރ ެގ 

ބަ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ހިނަގމ ންދިޔަ.  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  މަސައްކަތްތައް  ައއި  ކ ރަމ ން  ހ ސްކ ރާ ތަރައްޤީއަށް 

ކޮން   ،ަގއިތޯ އަދި އެ ކޮމިޓީތައް ާގނޫނ ެގ ކޮން އިމެއް   ،އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ ދައ ރ 

ސަބަބެއް އެބަވޭ. ރައީސް މައ މޫންެގ ސަރ ކާރ ަގއި އަންހެނ ންެގ އ ޅޭ    މިސާފ ނ ވެިވެގން    ތަނެއްަގއިތޯ ހިފަހައްޓާނީ

ވަނަ އަހަރ  ފަށަިއަގނެވ ނ .    2000ޮގތ ަގއި    ރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ 

ޮއވޭ. ރަށ ެގ ކަތީބ  އަްއޔަންކ ރަްއވަނީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. ެއއަށްފަހ    ކ  ނ މެރަރަށ  ކައ ންސިލެއް އިންތިޚާބ ކ ރާން އޭ

އެކ ަގއި ދެން   ން ފެށ މާ ތިޚާބ ކ ރ ން ނ ވަތަ ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބ ކ ރަރަށ ެގ ކަތީބ  އިން  ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލަށް ބަދަލ ވެ

  ގ ޅޭ  ން އަިއ އަންހެނ ން ކ ރިއަރ ވާ ކޮމިޓީެގ ދައ ރަކީ ކޮބައިތޯއާމ ކ ރީަގިއ އިންތިޚާބ ކ ރަ  ،އ ފެދިެގން އައި ސ ވާލަކީ

މި ސ ވާލ ތަްއ.  އެފެދ ނ   ލާމަރ ޒީ  ޮގތ ން  ެގނެވިފަިއވާއިރ  ިއޞް  ެގނެވިފައިވާ  ާގނޫނަށް  ވަގ ތ   ލާޙ ތައް 

އްކަތްކ ރާ  އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސަ  އަދި  .މ މި ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދިޔައި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ފާހަަގ ދައ ރ   ހެދީމ .  ކޮމިޓީެގ  ކޮށް  ދާއިރާެގ    ވެސް  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   ައދި  ވެސް  މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ  ލާރ މަރ ކަޒީ 

މެންބަރ  ވެސްއިްއޒަތް ފާހަަގކ ރަްއވާ   ، ތެރި  މެންބަރ ން ވެސް  ތަރައްޤީއަށް   ،އަދި އެހެން އިްއޒަތްތެރި  އަންހެނ ންެގ 

ދާއިމީ ަވޒީފާއެއް އަދާކ ރާ ދައ ރެއް ކަމަކަށް މި ާގނޫނ  ބަޔާންނ ކ ރާ    ،މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ ދައ ރަކީ

 އަދި ނިންމާ  ،ތިބެ  ެއޮގތ ެގ މަްއޗަށް ބިނާވެެގން  ޮގތް.   ވެސް ދެކެވިފަިއ އޮތްލެވ ނ އިރ ގައިއި ކަމަށް. އެއީ ާގނޫނ  ެއކ ލަވަ 

އިޢ ލާން  ތިބެ ކެން އިންތިޚާބަށް  ބައިެވރިވެަވޑަިއެގންނެވި  އިންތިޚާބ ަގއި  އަދި  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީކ ރީ.  ެއީއ   ،ޑިޑޭޓ ން 

ވަޒީފާެއއް އެނިގަވޑައިެގން  ދާއިމީ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ކަމަށް  އިންތި  ތިއްބަވާ.  ނޫން  ބަިއވެރިަވޑައިނ ަގތް  ޚާއަދި  ބ ަގއި 

ދ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަ  ތީ.ފަހަރ  ދާއިމީ ަވޒީފާެއއް ކަމ ަގިއ ނ ވެ އޮތަ  ބަެއއް  ޑިޑޭޓ ން ބަިއވެރިެވވަޑައިނ ަގތީ ވެސް އެއީ ކެން

ނ ކ ތާތައް އަޅ ަގނޑ    ލަންޖެހޭއަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ ދައ ރ  ކަނޑަައޅާއިރ ަގއި ވިސްނާ 

މިދިޔަ    ،މިދިޔަ ދައ ރ ގައި  ،ދާއިރ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހިތ ން ިގނަ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްަގއި ކ ރިއަށް

ައޅ ަގނޑ  މިހެން މި ތަނ ަގިއ    ރަށްރަށ ެގ ރައީސ ން  ކައ ންސިލ ެގ ދައ ރ ަގިއ ރަީއސްކަމ ަގއި ތިއްބެވި ފާހަަގވާ ބައެއް

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ބޭއިންސާފަކަށް ވާނެ.    ،ނަމަ   އެ ނަންތައް ބ ނެ ބަެއއް ނަން ކައްސާލައިފިއިނދެ

  ،ތޮޅ  ފ ލިދޫ ކައ ންސިލަރ އަ  އެހެންނަމަވެސް، ދިއްދޫ ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް، ވެލިދޫ ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް އަދި ވ.

ިގނަ އަންހެން ކައ ން ކިތަންމެ  އިންތިޚާބ  އަދި އެހެން ެވސް  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވައި  ސިލަރ ންނެއް އިންތިޚާބ ަގއި 

ައޅ ަގނޑަށް   ،ކާމިޔާބ ކ ރަްއަވއި ޚިދ މަތަކީ  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ރަށްރަށަށް  އެ  ޮގތ ަގިއ  ރައީސްެގ  ކައ ންސިލ ެގ  އަދި 
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ރަްއޔިތ ން  ، ކަށަވަރ ންީގޔަ ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ހިތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ރަށްރަށ ެގ  ފިލަިއެގންއެ  ވެސް  ހިތ ން    ، ެގ 

ރާރާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޮގތެްއ  ަގމި   ؛ކައްސައިެގންދާނެ ޚިދ މަތްތަކެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން

ނިންމ މަށް މިއަދ  ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އަހާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބައްދަލ ވާނީ  

 ަގިއ.   1:00

 

 { އަށް 13:01އިން  11:59 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގންދަނީ`.   މި  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންފަޅީަގއި  ކަންކަން.   ،މި  ހ ށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކ ން 

އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ިމ   ،ޖަމ ޢިއްޔާކ ެގ ބިލ 

ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ފަށަނީ. މި ރިޕޯޓ  މަޖލީހަށް  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ 

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 އްކެވ ން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެ

ވަނަ 19  ،ދ ވަހ  ބޭއްވ ނ    ވަނަ  11ވަނަ އަހަރ ެގ ޖޫން    2019ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް  

މަޖިލީހ ެގ   ރިޕޯޓ .   6ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ  ފޮނ ވިފަިއވާ  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 

ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ވަގ ތާއި އަދި ވަރަށް ިގނަ ަމސައްކަތްތައް ކ ރެވިފަިއވާކަން  

އެންމެ ފ ރަތަމަ މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ޓަކައި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީއެްއ    ،ކޮށްލަން. އެޮގތ ންފާހަަގ

އަދި ޖަމ ޢިއްޔާތައް    އި،ެގންދިއ ަމށްފަހ  ވެސް މި ބިލ ެގ މ ހިންމ ކަމާމަސައްކަތްތައް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ކ ރިއަށް   ،ނެިގ

މ ހިން  ކ ރ މ ެގރެގިއ ލޭޓ   ކަވަރ ކ ރާތީ ވަރަށް  ބިލ ން  މި  ކަންތައްތަކެއް  ބިލ ެގ    ،މ   މި  ެއއްކޮށް  ކޮމިޓީެގ  މ ޅި 

  ، ފަހ ން މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް މ ޅި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދެވި  ،މަސައްކަތްކ ރ މަށް ނިންމި

ނ ވ ނ  ފަހ ން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ސިޓީއެއް މޭޒަށް ފޮ  އަދި އެއްފަހަރ  ހަމަ މި ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ރިޕޯޓ  އިދާރީ

ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން ލިބ މާ ގ ޅިެގން    މަޖިލީހަށް ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެްއ ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރަން އ ނދަޫގވާ ޮގތަށް ހ ރި
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މި ވަނީ   މިހާރ   ،ފަހަރަށް ކޮމިޓީއަށް މި ބިލ  ެގންޮގސް ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމައި  އަނެއްކާވެސް ދެވަނަ

ބެހޭ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މާ ހަމަޔަށް މި ރިޕޯޓ  ފޮނ ވިފަ. ޖަމ ޢިއްޔާތަކާ 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ޖަމ ޢިއްޔާތަްއ    ގ އްހަވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިން ލިބޭ ޖަމ ޢިއްޔާތައް އ ފައްދައި، ހަދައި، ހިންގ މ ެގ   30

ައދި ޖަމ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް   .ތައް ބަޔާންކޮށްތްރީކ ރ މާއި ހިންގ މާ ގ ޅޭ މ ހިންމ  އިޖ ރާއަދި ރަޖިސްޓަ  ، އ ފެއްދ މާއި

ސިފަތަކާއިގ އް ހަލިބިެގންވާ   ޖަމާޢަތްތަކ ެގ  ޖަމ ޢިއްޔާ  ކަންކަން    ިއ،ިގންތިތަކާ  .ތަކާއި،  މާލީ  ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ  އަދި 

އަދި ަވކި އިމްތިޔާޒެްއެގ ދަށ ން ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި    ، މަސައްކަތްތަކާއިކ ރާނެ ޮގތާއި، ޖަމ ޢިްއޔާއިން ކ ރެވޭނެމެނޭޖ 

މ ޅި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ޖަމ ޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ ޮގތްޮގތާ ގ ޅޭ ަވރަށް ިގނަ މ ހިންމ  ކަންކަމެއް 

ތ ތަްއ  އިޖ ރާ  ، ރީކ ރ މ ެގ ކަންކަންއްޔާެއއް ރަޖިސްޓައެންމެ ފ ރަތަމަ ޖަމ ޢި  .ހިމެނިފައިވާ ބިލެއްކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. މިޮގތ ން

ކ ރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތް ވެސް މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް ބަޔާންކ ރެވިފައިޭވ. ޭއެގ ކ ރިން ހަމަ ޖަމ ޢިއްޔާތައް 

އެކ ލަވަ މި  މިހާރ   ވެސް  ކޮބައިކަން  ބައިތަކަކީ  ޖަމ ޢިއްޔާތައިބެހިެގންވާ  ބިލ ަގއި  އޮތް  ިގންތިކ ރެވި ލެވިފައި   ، އް 

އެކ   އެއާ   .ފާހަަގކ ރެވޭ  އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފަިއވާކަން ވެސް  ،ބައިކ ރެވިފައި ހ ރި ޮގތް

ތަކާއި އަދި ތްކ ރ މ ަގއި ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ އިޖ ރާރީޖަމ ޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަ ،ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް ފާހަަގކ ރިހެން

ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންތައްތައް މި  ތަކާއި މިފަދަ  ގ އްހަވ މ ން އެ ޖަމ ޢިއްޔާއަކަށް ލިބިެގންވާ  ރީ ޖަމ ޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަ

  އި، އަދި ހިނަގމ ންދާ ދެ ޖަމ ޢިއްޔާއެއް ެއއްކޮށްލަ ަގކޮށްލަން ބޭނ ން.  ބިލ ަގއި ބަޔާންކ ރެވިފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަ

  ، ތްތައް ވެސްކ ރަންެވއްޖެ ހާލަތެއްަގިއ ދެ ޖަމ ޢިއްޔާެއއް ެއއްކޮށްލ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ އިޖ ރާއެްއކޮށް މަސަްއކަތް

ަމގ  ތެރެއިން  ބިލ ެގ  މި  މިހާރ  ވެސް  ެއކަމަށް  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އަދި  މިހާރ   ފާހަަގކޮށްލަން.  ައޅ ަގނޑ   ފަހިެވެގންދާކަން 

ގ   ވަކިވަކިން ހިނަގމ ންދާ ދެ ޖަމ ޢިއްޔާެއއް އެްއކޮށްލަން ބޭނ ންވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ާގނޫނީ ޮގތ ން އެކަން ކ ރެވޭނެ މަ

މި  އްފަހިވެފައެ ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް   ނެތް.  އެކަމަށް  ވ މ ން  ާގނޫނަކަށް  ބިލ   އޮތް 

ފާހަަގކޮށްލަން.   ައޅ ަގނޑ   ރެގިއ ލޭޓ މަގ ފަހިވެެގންދާކަން  ހަރ ދަނާކޮށް  ހިންގ ން  ޖަމ ޢިއްޔާތައް  ބިލ ަގއި  ކ ރ މަށް  މި 

ޖަމ ޢިއްޔާެގ ޢަސާސީ ަގާވއިދ ަގިއ ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ    ،އި އެބަވޭ. ެއޮގތ ންބައިތަކެއް ހިމެނިފަ  ޓަކައި ހަމަ މ ހިންމ 

ެއކ  ޖަމ ޢިއްޔާ ކ ރެވިފައި އޮތްކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާމ ހިންމ  ކަންކަން ވެސް މި ާގނޫނ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  ކަވަރ  

ކަންކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތްތައް ވަރަށް ރަނަގޅަށް    އެ  ،ހަމަތަކާއި  ،އި ލ ތަކާސޫޖަމާޢަތްތަކ ެގ މާލީ ކަންކަން ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ އ 

އިތ ރ ން މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ނ   އޮތްކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. ޭއގެ ބަޔާންކ ރެވިފައި    ،މިހާރ  މި ބިލ ަގއި ފާހަަގކ ރެިވފައި

ލާއަށް ެގނެވ ނ  އެންމެ މ ހިންމ   ޙަރ ކޮމިޓީ މަ ؛ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިލަށް ެގނެވ ނ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ބޮޑ  

ފާހަަގކ ރެވެނީ  ޮގތ ަގއި  ބަދަލެްއެގ  ހިންާގ   ،އެއް  ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ން  ކ ންފ ނިތަކ ން،  ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  ދައ ލަތާއި 

  އެބަ  ތަކެއް ެގނެވިފައިތަކަށް މާލީ ޮގތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޮގތަށް މިހާރ  މި ބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ޕްރޮްގރާމ 
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  ، ވ މ ެގ ޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ އެސް.އޯ.އީތަކ ންއޮތް. އެޮގތ ން ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ން ހިންާގ މ ހިންމ  އިޖ ތިމާޢީ ކަންކަމަށް އެހީތެރި

ކ ންފ ނިތަކ ން ހިއްސާވާ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ    ،ސަރ ކާރ   ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް ސީއެ  ޕަސެންޓެއް  ވަކި  ބަޖެޓ ެގ  .އެސް.އާރް 

މިނިސްޓްރީެގ   އެކ  ޔޫތ ކ ރެވިފައި ވަނީ. ހަމަ އެއާ ންޓްރިބިއ ޓްކ ރަންޖެހޭ ޮގތަށް މިހާރ  މި ބިލ  ފަރ މާކަށް ކޮއެހީތެރިވާ ޕޫލަ

ތައް  އިޖ ތިމާޢީ އެކިއެކި ޕްރޮްގރާމ  ؛ތައް ތަކ ން ޕްރޮްގރާމ ބަޖެޓ ަގއި ވެސް ަވކި މިންވަރެއް ހަމަ މި ދަންނަވާ ޖަމ ޢިއްޔާ

ފޯރ ކޮ އެހީތެރިކްނ  ޓަކައި  ޕޫލެހިންގ މަށް  އ ފައްދަށްދޭ  ޮގތ ން   އި،އް  މާލީ  ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް  މެދ ވެރ ކޮށް  ޕޫލް  އެ 

  ، ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ.  ކ ރެވިފައި އޮތްއެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ޮގތަށް މި ބިލ  ފަރ މާ

ޮގތ ން. ެއ    ގ ޅޭ  ތ ތަކާޖެ ނަމަ، އ ވާލ މ ެގ އިޖ ރާޖަމ ޢިއްޔާެއއް އ ވާލަން ބޭނ ންވެއް  ،އޮތީ  ވަނަ ބާބ  މިދިހަމި ބިލ ެގ  

ނޫނީ މަސްއޫލ ވެރިން   ،ތިބި ހިންާގ ކޮމިޓީަގއި  ވެެގން ެވސް އަދި ޖަމ ޢިއްޔާެއއްެގ އޭރ  ޖަމ ޢިއްޔާއެއް ޑިސްފަންކްޝަން 

ތ ތައް މި ބިލ ަގއި ވަރަށް  ވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް ކަންކަން ކ ރާނެ ޮގތ ެގ އިޖ ރާން ބޭނ ންއެ ޖަމ ޢިއްޔާެއއް އ ވާލަ

އެބަ ބަޔާންކ ރެވިފައި  ފާހަަގކޮށްލަން    ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ   އަންނަ    ،ބޭނ ންހަމަ  އޮތް.  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން  މިހާރ  

ކ ރާ ސަރ ކާރ ެގ  ފަހ  ޖަމ ޢިއްޔާތައް ރެގިއ ލޭޓ ވ މަށްރީޖަމ ޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަ  ،ލާއިރ ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަ  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާ

އ ވާލ މ ަގ  ށްއައޮތޯރިޓީ ޖަމ ޢިއްޔާއެްއ  އެބަ  އިއެ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް  ފަންކްޝަން  ހ ރި  ބޮޑެތި  ޖަމ ޢިއްޔާއެއް  ނ ކޮށް  އެ 

އެކ ،    އޮތް ބިލ  ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ވ މާ  ކިތަންމެ ިގނަ ދ ވަސް ވީ ނަމަވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި 

ނޫނަކަށްވެ . އަދި މި ބިލ  ާގދީފަށައިހ ރި ކޮ  ރެވޭނެ މަގ ތައް މި ބިލ ަގއި އެބަކ ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ރެގިއ ލޭޓ   މި

ދެން ެއ   ؛ވެސް   ކ ރެވިފައި ހ ރި ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް ދެން ެވެގންދާނެ ޮގތްރީ އޭެގ ކ ރީަގއި ރަޖިސްޓަ  ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ނީމާ

ފ ރިހަމަ އިޖ ރާޖަމ ޢިއްޔާތަކ ން  ވާނަމަކ ރަންޖެހޭނެ  ބިލ ަގއި ންކަ  އެ   ،ތެއް  މި  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  ކަން 

ޮގތެއްަގއި  ބަޔާންކ ރެވިފައި އޮތް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ޖ މ ލަ  ރީކޮށް  މަދަނީ ޖަމ ޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަކަން 

 ބިލ  ާގނޫނަކަށް  ހިންގ މ ަގއި މިހާރ  ދިމާވެފަިއ ހ ރި ބޮޑެތި ާގނޫނީ މަްއސަލަތަކަށް މ ހިންމ  ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް މި

ލިބޭނެކަން ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ . މި ބިލ ެގ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާެގ މަސައްކަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކަާމ   މާދިޔައިވެެގން

ހަމަ ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ން   ،އެކ  މަޝްވަރާކ ރެވި، ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރެވި  ގ ޅ ން ހ ރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ 

ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި    ،ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ވެސް ެގންނަން ބޭނ ންވާ މ ހިންމ އަދި ރެގިއ ލޭޓ    ވެސް

  ، ތެރޭެގ ރަށްރަށ ެގ ޖަމ ޢިއްޔާތަކާއިއަތޮޅ   ،ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ ެއޮގތ ންމި ބިލަށް ެގނެވިފައި އޮތް

ރަކާތްތެރި ހައިތ ރ ން ވެސް ރާއްޖޭަގއި  ެގ ޖަމ ޢިއްޔާތަކާއި އޭގެ އްޔާތަކާއި އަދި ޤައ މީ ލެވެލް މާލޭަގއި އ ފެދިފައި ހ ރި ޖަމ ޢި

ެއކ  ވެސް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ    ރަކާތްތެރިވާ ޖަމ ޢިއްޔާތައް ވެސް. އެ ޖަމ ޢިއްޔާތަކާހަ  އިވާމީ ލެވެލްަގގ ބައިނަލްއަ   ،އެބަވޭ 

ވަނީ ނަމަ، ހަމަ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކ ން ވެސް ބޭނ ންވާ މ ހިންމ  ބަދަލ ތައް މަޝްވަރާކ ރެވި، ޖ މ ލަ ޮގތެްއަގިއ ދަންނަ

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް    ،. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭމިހާރ  އޮންނާނީ މި ބިލަށް ެގނެވިފަ



2220 އެްޕރީލް  31          ޖަލްސާ                             ވަނަ   13ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

42 

 

ވަރަށް ިގނަ   ،އްޒަފ ން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ަވގ ތ ކ ރެވ ނ އިރ  ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް އަދި ިއދާރީ މ ވަ

އިޖ ތިމާޢީ   ،މަސައްކަތް ކ ރެވިފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. އަދި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ޢީސާ އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކ ޅ ދޫ  މ ޤައްރިރ ،  ކ ރީެގ  ދަށ ކޮމިޓީެގ  ބެލ މ ެގ  އެންމެ  ން  ެގ 

ފ ރަތަމަ ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރެވި، ޢީސަެގ ކޮންޓްރިބިއ ޝަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލަށް ލިބިެގން ޮގސްފަިއވާކަން  

ވާ ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ   އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައި މި  ،ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ 

ދޭތެރޭ ޮގތެއް   ރަނަގޅަށް ބަްއލަވަިއ، މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން މި ރިޕޯޓާމެދ     ބަރ ން މި ބިލާރިޕޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މެން

 ނިންމަވައިދެްއވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  

 ؛ވަނަ މާއްދާ  87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.  

 . ޝަފީޤްهللا ޙައްމަދ  ޢަބްދ އާދެ! ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ގ ޅޭ ބިލެްއ މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮންނަތާ ވަރަށް ދ ވަސް ވެއްޖެ.   ޢިއްޔާތަކާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަމ 

ކ ވާ އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ކ ރެިވއްޖެ.  ދެން މި ފާސްނ ވެ ކ ރިއަށްދާތީ އެކަމ ެގ ޝަ

ެއ    ،އެކ  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް އ ފަލާ  ،އޮތްއިރ  ސްފައި  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އައި

ޚާއްޞަ  މަސަްއކަތް  އި ކޮމިޓީަގ އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތް.  މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންކ ރެްއިވ  ފާހަަގކޮށްލަން   ، ޮގތެްއަގއި 

މާލީ ޮގތ ން އެ އޮންނަ ދަތިކަން. އެ ދަތިކަން ފިލ ވައިދިނ މަށް    ،ބޮޑ  ދަތިކަމަކީ  އޮންނަ އެންމެ  ޢިއްޔާތަކަށް މިހާރ  މި ޖަމ 

ހީ  ހިލޭ އެ  ،ފ ރަތަމަ ހ ށަހެޅިެގން އަިއއިރ  ހިމަނާފައި ނެތް ވަކި އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް ؛މި ބިލ ަގއި ހިމަނާފައި

އޮތް   ެއޮގތަށް އޮތީ. މިހާރ  އެބަ  .ރީެގ ބަޖެޓ ން ކޮންމެވެސް ވަރެއް ކަނޑަައޅަންވާނޭފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި މިނިސްޓް

މިނިސްޓަރީެގ ބަޖެޓ ެގ. އެހެންވީމާ،    ާވ ފައިސާ ހިމަނަންވާނޭއަށް    3. %3ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި ބިލ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި % 

އެ ފައިސާ    ،މި ބިލ ަގއި   ބ ނޭ  ޢިއްޔާތަކަށް އޮތީ ކިހާަވރެއްކަން. ދެން އަދި އެބަޖަމ ނޭގ  އެ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ 

ލ  ހަދާއިރ  އެ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސޫލެއް ހަދާ ާވހަކަ. އަދި އެ އ ސޫކަނޑައަޅަން އ  .ޮގތް މަލ ކ ރާނެޢަބެހ މ ަގއި 

ކ ރެވެންވާނެ ކަމަށް. އެއީ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅ   ވެސް ހިއްސާ    ގ ޅ ންހ ރި ކޮމިޓީއާ  ކަމާ

މިފަދަ ކަންކަން ކ ރާއިރ  ކިހިނެއްކަން އެ ކަނޑައެޅި ފައިސާ   ،ޖެހޭ  ނިންމ މެއް. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ސާފ ވާން އެބަ
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ެވެގންދާނީ    މީދ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެކަންންަގނޑ  އ ޮގތަކަށްކަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ނޫނީ އަޅ   ކޮން  ،ބެހިެގންދަނީ

ޖަމ ޖަމ  ނ ހިނާގ  މަްއޗަށް.  މިންވަރެއްެގ  ހ ރި  ހިންގ ންތެރިކަން  ޭއަގޢިއްޔާތަކ ެގ  ނ ލިބ ން  އެހީ  އެ    އިޢިއްޔާތަކަށް 

އެ އެހީ ބޮޑަށް    ޢިއްޔާތަކަށްރަކާތްތައް ކ ރިއަށް ެގންދާ ޖަމ  ހަ   ،ޢިއްޔާތަކަށްާވނީ. ހިނާގ ޖަމ   އޮންނާނެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް

ޢިއްޔާތަކ ން ޖަމ   ،ފެނޭ ސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަށ ން  ިގނައިން އެބަ  ލިބ ން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން މިހާރ  މި ފަހ ން ވަރަށް

. ކ ންކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތަށް ސީ.ެއސް.އާރ ެގ ދަށ ން ކ ންފ ނިތަކ ން ވަމ ންދާ އެހީ. ސަރ ކާރ  ނިސްބަތްވާ ކ ންފ ނިތަ

ބިލ ަގ ކ ރެވޭނެ ކަމަށާއި ވެސް    އިމި  ެއޮގތަށް  ލިމިޓެއް ކަނޑަެއޅިފައި ނެތް ކަމަށް އެބަ  ،ެއކަން  ަވކި  އޮތް    ެއއަށް 

އ ފާހަަގކޮށްފަ އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން   ،ކ ރަނީމީދ ން .  އިތ ރ   ވެސް  ކ ންފ ނިތަކ ން  އެފަދަ  ިއތ ރަށް  ބިލާއެކީ  މި 

ބޮޑ     ޢިއްޔާތަކަކީ މާޖަމ   ،ނެ ކަމަށް. އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެޢިްއޔާތަްއ ހިންގ މަށް މަގ ފަހިެވެގންދާޢިއްޔާތަކަށް، ޖަމ ޖަމ 

ޢިއްޔާތަކެްއ  ނޫނީ ހިންަގމ ންދާ ޖަމ   ،ބޮޑ  މާލީ މަންފާތަކެއް ލިބޭތީ ހިނަގމ ންދާ  ނޫންނަމަ މާ  ،ރައ ސ ލްމާލެއް ޮއެވެގން

 ނޫންނަމަ ކ ޅިވަރަށް އެ  ،އެހެންނަމަވެސް، އިޖ ތިމާޢީ ކަންކަން .ނީކ ރިއަށްދަމި ޮގތެއްަގއި    ިއ ޚާއްޞަ ނޫން. ރަށްރަށ ަގ

ރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  ތައް ހަދައިެގން މ ޖ ތަމަޢ ތަކަށް އެހީތެބަޔަކ  ދޭ ޝައ ޤ ވެރިކަެމއްެގ ބޮޑ ކަމ ން އެފަދަ ޖަމ ޢިއްޔާ

ވެސް    ންހެ އެމަނޫންނަ  ،ދ ަގއި ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް ހިލޭ އެހީެގ ދަށ ންގ ސަމަތް  މާ

ޢިއްޔާތަްއ  ޖަމ ،  ނެ މަގ ފަހިކޮށްވޭކަށް އެ ކަންކަން ކ ރެ ތަ ޮގވިއި މަންފާކ ރަނިޔާށް ލާބަން މ ޖ ތަމަޢަށ ޕްރޮްގރާމެްއެގ ދަ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަޅ ަގނޑ    މަކީ ަވރަށް ރަނަގޅ  ފާލެއްޔ ދިވޭނެ މަގ ފަހިވެެގންމެދ ވެރިކޮށް އެ ކަންކަން ކ ރެ

،  ތަކ ންސްކ ން ފެނޭ ނޫޔަދޭތެރެހަމަ    ،އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތ ން އެބަ ދޭ  ބޭންކ   ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންމި ފ ރ ޞަތ  ފާ

މީދ   ންތަން. އަޅ ަގނޑ  އ   ންދާމ އެކި ކަންކަން ކޮށްދެ  ށްރަށަވެރިކޮށް އެކި ރަށްދ  އެ ބޭންކ ެގ ފަރާތ ން ޖަމ ޢިްއޔާތައް މެ

އް ޖަމ ޢިްއޔާތަކަށް ލިބި، ރާއްޖޭަގއި މި ތަމީެގތެރެއިން އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ   މި ބިލ  ާގނޫނަކަށްވެެގން ދިޔައިމާ  ،މި ކ ރަނީ

 ޮގތ ން  އަދި މާލީ  ،ން ލިބި ބާރ ވެރިކަރ ާގނޫނީ ޮގތ ން ވެސް އިތ   ،އޮތް މަދަނީ ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް އިތ ރ  ބާރ ވެރިކަން 

ބާރ ވެ އިތ ރ   ލިބިރިވެސް  ކ ރިއެރ ން  ،ކަން  ފ ތައިތ ރ   ދެއްވި  ކަމަށް.  ލިބިެގންދާނެ  ވަރަށްކެއް  ބޮޑަށް    ރ ޞަތަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ެގ  އްދާެގ )ހ(ވަނަ މާ  87ަގާވއިދ ެގ  ެގ  ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް  ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ން ޮގތ ެގ މަތީވާއެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި  ،ދަށ ން

މިއަދ  ތަޅ މ ަގިއ  ؛ންޢަލީ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން އިްއވ ނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ؛ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ...އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ނީ. ޯވޓަށް އަހާނީ

  ؛މިައދ ެގ ވޯޓަށް އަހަން ހ ރި ،އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމިޓީތަކ ެގ  ެގ... )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ކޮމިޓީ.  މި ނިމ ނީ  ށް މިއަދ ެގ މަސައްކަތ ން ތަޅ މ ަގިއ ހ ރި މަސަްއކަތް މިއަދަ

ޮގތް.   ރޭވިފައިާވ  މިއަދ   ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   11މަސައްކަތް  ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ    11  .ލާމަރ ކަޒީ  ގ ޅ ންތަކ ެގ    .ޚާރިޖީ 

އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ    ،ޖެހިއިރ   12ޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ.  ންހިއ މަން ރައިޓްސް އެަގިއ،  11:30

ށް  ޓަދ ވަހ  ވޯ  މިއަދ ެގ ވޯޓާ ހަމަޔަށް އަިއ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ  މި ަގސްތ ކ ރަނީ ހޯމަ؛ ންބަރ ންކޮމިޓީ. ިއއްޒަތްތެރި މެ

ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ެގ ބިލ  ފާސްކ ރ މަށް ބޭނ ންވާނެ. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެްއ ދ ރާލައި އަންަގިއެގން   ޯވޓ   44ދަންނަވަން. ެއއީ  

  ެގދ ވަހ  ވާ ހޯމަ    2022އެޕްރީލް    18ޖައްސަނީ. ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ހޯމަ ދ ވަހަށް ވޯޓ  މި ހަމަ

 . ގައި  10:30ހެނދ ނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 




