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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ނަތިރީއޮެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 އެޕްރީލް 11

 

 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:

ދ ވަސް.  10  ންމަހ   ދަރޯަވނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަ ވީ    2022  އެޕްރީލް  11  ދަކީ،މިއަ   ދަ އައްސި  ވަނަ 

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނ29ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ަވސް.    4  ނަކަތ ން

އެންޑް  ފިޝަރީޒް  މިނިސްޓަރ އޮފް    ނާއި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  30  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ށް  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

 ން ސަލާމ ގައި.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  4އެްގރިކަލްޗަރ.  

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 29/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ން ގާ އެންގ  ރިޔާސަތ ން އަން .  4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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ަގާވއިދ ެގ  ޔިތ ންެގ  ރައްން.  ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ  ާމއްދާެގ ދަށ ން    153މަޖިލީހ ެގ  ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފަިއާވ ވަނަ 

ބަރ އޮފް ކޮާމސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްެގ  ސ ންަގޑި އިޢ ލާންކ ރ ން. އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ ީމ ޗެމް

ެއއީ  16ބިލ ،   ސ ންމޭ  މެންބަކަމ   ަގޑި   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ވަނީ.  މި  ކަނޑައަޅ ްއވައިދެްއވާފައި  ެގ  ރ ަގއި 

ޝަކ ާވޔަކަށް ވެފަިއ އޮތީ،  ެގ  ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ކ ރީ ދ ވަހ  ލިބ ނ .   އަޅ ަގނޑަށްއެްއ އެސް.އެމް.ެއސްައކ ންޝަކ ވާ 

ވަގ ތ  ނިންމާލީ އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ  މިނެޓ  ބޭނ ންނ ކޮށް    3ބާކީ ވަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ  ެއ  އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ތިން މިނެޓ   

ންނަށް ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރިހާ  ހ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަން،  ؛ ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަކަމަށް. ދެން  

މަޖިލީހ ގެ  ހޭ. ވަޒީރ ންނާ ރަނަގޅަށް ސ ވާލ ކ ރެވި، އަދި ކަންކަން އޮޅ ންފިލ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައް މާ ބޮޑަށް އޮންނަންޖެ

 ންނަށް ރ އްޒަތްތެރި މެންބަެގ އިސްތަށިފ ޅ ަގއި ވާ ކަމެއް. އިންރ އްޒަތްތެރި މެންބައެ މަަގށް ބަދަލ ކ ރ މަކީ އި  ަގާވއިދ 

ވަޑައިަގމިސާ މަޖިލީހަށް  ބޭފ ޅ ން  ވަޒީރ ން  ނޯޓިސްލަކަށް،  މި؛ ތ މ ެގ  ވައެއީ  އޮތީ    މި  ެއއީ    14ގ ތ   ދ ވަސް. 

ަގވާއިދަށް   ،ފ ރޮޅިެގން ައއީހަމަ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ، މި  ދ ަވސް  14އަސާސީަގއި އޮތް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، ނޫ ޤާނޫނ 

 ރ  ކެލާ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބައެއީ   ކ ރެވިފަެއއް ނެތް.  ތަކެއް އަދި ެއކަމ ަގއި. މާ ބޮޑ  ބަހ ސްފ ރޮޅިެގން އައީ

ފާހަަގކ ރަ ވަނީ  މައްސަލަ  މި  ވަނީމިދަންނަވާހެން  ޝަކ ވާ  އަދި  އ ފ ްއވާފަ.   ސިކ ންތ    46މިނެޓ     24ިއ  ލަވާފަ 

؛ ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބައިލާފައިވާ ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  މް ނިންމައަޅ ަގނޑ  އެޖެންޑާެގ އެ ައއިޓަ  ވެފަިއވަނިކޮށް

 އިތ ރަށް ދެވިފަ. ެއ  ސިކ ންތ  އެ އޮތީ އަޅ ަގނޑަށް  46މިނެޓ     4މިނެޓ .    20ށް ޙަޤީޤަތ ަގއި އޮންނަނީ  އިތ ރ  ސ ވާލަ

މިނެޓ   4  އޮތީ،  އެރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް ތީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް ޙަޤީޤަތ ގައި؛ ސިކ ންތ  18މިނެޓ    24ދ ވަހ  

 މިނެޓ .  20އިތ ރަށް ދެވިފަ. އިތ ރ  ަގޑިއަށް މި އޮންނަނީ ސިކ ންތ   46

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސ ވާލ .  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ން ރިސޯސަސް، މެރިޒްފިޝަރީ، މިނިސްޓަރ އޮފް  ވަޙީދ هللا ޢަބްދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ  ދިއްދޫ  -{ 5.1} 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާ ދާދޫ ދިއްކ ރައްވާ ސ ވާލ .  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަނާޗަރ ްގރިކަލް އެ އެންޑް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދިއްދޫ
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ގައި.  2022  ބ ރ ވަރީފެ  2މި ސ ވާލ  ފޮނ ވާފައިަވނީ  އަޅ ަގނޑ     . މިނިސްޓަރ   މަރ ޙަބާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަދ  ޞާލިޙް   މ ޙައްއްދޫަގއި ައއިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމ ކޮށްދެއްވ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމްހއ. ދިސ ވާލަކީ،  

ދ ވަހ  ސަ  8ބަރ   ންސެޕްޓެ  2021ދ ެވވަޑައިަގންނަވާފަ. އެއާެއްއޮގތަށް  އ  ވަވަނީ ފަންޑ ެގ އެހީަގއި ހޢޫވަނަ    އ.ދީ 

މަސަޕްލާއަިއސްޓަނ ެގ    25ދިއްދޫަގއި   ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ފިނޭންސްއޮ  ނިސްޓަރމިތް  ކައްންޓެއް  ވަނީ ފް  ފަރާތ ން  ެގ 

މިހާރ  އެކަން ޮގސްފަިއވާ ހިސާބަކީ    ،އް ނ ލިބިެއއްެވސް މަޢ ލޫމާތެ  ކަމ ެގފަހ ން އެސް، ޭއެގވެވިފަ. އެހެންނަމަރެކ އިޢ ލާން

ށް މަޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ ކަޚިދ މަތް ރައްެގ  އޭ   ، ފެށިތްމ ކ ރ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަ ލާންޓް ގާއިޕްއަދި ައއިސް؟ ކޮބައިތޯ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ  ؟ލަފާކ ރެވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:    ރަޝީދ  ޙަސަންޑރ. ޙ ސައިންޗަރ  ެއްގރިކަލްއެންޑް    ސަސްފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯމިނިސްޓަރ އޮފް  

ޔާ އިބްރާހީްމ އްދެްއވ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިށްޕްލާންޓެއް ާގއިމ ކޮދިއްދޫަގއި ައއިސް.  ހއ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް `.  

ޕްލާންޓެްއ  ޓަނ ެގ ައއިސް 25ދިއްދޫަގއި   ެގ އެހީަގއި ހއ.ޑ ފަން ދީޢޫދ ވެަވޑައިެގންފަިއވާތީ، ސައ ވަ ލިޙްޞާއްމަދ  މ ޙަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ ން    ،ަގއި ވަނީ  2021ރ   ބަންޓެސެޕް  9އަށް  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑިން

ދަތ  ހަމަވިއިރ   އްމ މ ެގ  ޅ ހެަގއި. ބިޑ  ހ ށަ  2021އޮކްޓޫބަރ     21ތ  ހަމަވެފައިވަނީ  ދަންޑަރ ެގ މ އްޓެ  ހ ޅ ވައިލާފަ. މި

ހަޅާ ފަރާތ ން ބިޑ  ހ ށަ  ،ފައިވެ  ޑަކަށް ހ ށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކ ން. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިބިޑ 

ޑ  ހ ށަހެޅި  ލާންޓް ގާއިމ ކ ރ މަށް ބިޕްއިސްއަދިއްދޫ    ،ވާއިރ    ށްކަކަމަ  މަކީ ލާޒިމ ރީވ ރިން ރަޖިސްޓަކ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިޑ 

ިއވެފަ.  ވާތީ، ެއ ފަރާތ ެގ ބިޑ  ވަނީ ޑިސްކޮލިފަ  ރީވެފައިނ ާވ ފަރާތަކަކަށްކައި ކ ރިން ރަޖިސްޓަޓަމަށް  ޑ  ހ ށަހެޅ ފަރާތަކީ ބި

  ޑ  ރީކ ރެއްިވ އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ބިރީކ ރެްއވި. ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓަން ރަހިސްޓަފަރާތަކ   4ޅ މަށް ކ ރިން  ޑ  ހ ށަހެބި

. އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ނ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ތިތަކެއް ހ ރިޑ  ހ ށަހެޅ މަށް ދަހ ށަހަޅާފައެއް ނ ވޭ. ބި

ބޭރ  ކަނޑ ކަމަކީ،  ތަކެތި  ކ ރިމަތިވެފަިއވާތީން  ދަތިތައް  ެގނައ މަށް  މ އްދަތ ަގއި  މަ  6ދީފައިވާ    ،މަގ ން  ސްދ ވަހ ެގ 

  ކ ރާ ފަރާތްތައް ދެކޭކަން. ދެވަނަ ކަމަކީ، ފައިނޭންޝަލް އެލިޖިބިލިޓީ ކްރައިޓީރިއާޑ ބިނެ ކަމަށް  މޭކަތް ނ ނިންއްސަމަ

ބި ިގނަމަތިކަމ ން  ޝައ ޤ ވެރިވާ  ކ ން  ޑ ކ ރ މަށް  މަސައްފ ނިތަދިވެހި  ޑިސްކޮލިފަިއވާކަން.  މިކަމަށް  މިހާރ  ކައް   ތް 

ކޮބައިތޯ ސްފައި ޮގ ހިސާބަކީ  ޖަވާބ ަގއި    ވާ  މިކ  ؛ންނަވަން ދަކ ރަްއވާފަިއވާ ސ ވާލ ެގ  އެހެން ދެންނެރިން  ކަންކަން  ވި 

ހ   ދެވަނަ  ،އެކ   ހ ރ މާ ބީލަން  ކަރ ދާހަށްފަހަރަށް  ބީލަން  ޓަކައި  ކަމަށް ޅ ވައިލ މަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލ ތަކެއް   
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ދީ ފަންޑަށް ޢޫއެކ  ސަ  ެގ ސިޓީއަކާިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،އެ ބަދަލ ތައް ބީލަން ކަރ ދާހަށް ެގނެސް.  ރެވ ނ ަގބޫލ ކ 

މ އްދަތ     ޕްލާންޓް ގާއިމ ކ ރ މަށް ކ ރިން ދީފައިވާއިސްއަ   ،ަގއި ހ ށަހެޅި. މިޮގތަށް ެގނަިއ ބަދަލ ތަކަކީ  2022ރ ވަރީ  ފެބ   6

ބަދަލ ކ  ހަމަ  8މަހ ން    6 އަރ ށް  ރިން.  ކޮލިފިކޭޝަން  ބިޑަރ ންެގ  ތެރޭ ދި  ފައިނޭންޝަލް ކ އަރމަންޓ ެގ  ހިމެނޭ  ަގއި 

ވ ރެ ދަށްކ ރ ން. ސަރ ކާރ ން   ކ އަރމަންޓް ކ ރިއަށްއަދި ބިޑަރ ންެގ ތަޖ ރިބާެގ ރި  ،ކ އަރމަންޓް ބިޑަރ ންެގޖިބިލިޓީ ރިއެލި

ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް   2022ރީ  ރ ވަފެބ   21ދީ ފަންޑ ން  ޢޫއްބަސްވާ ކަމަށް ސަމަށް އެއ ހ ށަހެޅި އެ ބަދަލ ތައް ެގނަ

މިކަން   ނަމަވެސް،  އަންާގފަ.  ވަނީ  ސަރަފިނޭންސަށް  ފަންޑ ޢޫސްމީކޮށް  އެންީގދީ  ަގއި.    2022  ޗ މާރި  21  ،ން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ ން މަށް  ށަހެޅ ހ ލ ން  ކަރ ދާސް އަންބަދަލ ތައް ެގނެސް، ބީލަ  ހަށް ެގންނަންޖެހޭދާކަރ ބީލަން

ވޭ. މިޮގތ ން އި ފަާގަގއި އަން   2022ރިޗ   މާ  23މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރަށް  

ބަދަލ  ބީލަންތަެގންނަންޖެހޭ  ެގނެސްއް  ފިނޭންސަށްމިަގއި    2022ެއޕްރީލް    4  ،ކަރ ދާހަށް  އޮފް  އަލ ން    ނިސްޓްރީ 

ަގިއ  2022އެޕްރީލް    5  ،މަށް އެދިޝަން ހޯދ ކްޖެއޮބްފަންޑ ެގ ނޯ ޢޫދީ  ސަކ ރ މަށް ޓަކައި  ފަހަރަށް ބީލަން  ފޮނ ވ މ ން ދެވަނަ

ޕްލާންޓް ާގއިމ ކ ރ މ ެގ  އައިސް ؛ތެރި ރައީސް ިއއްޒަތްދީ ފަންޑަށް ވަނީ ފޮނ ވާފަ.  ސަޢޫ ފިނޭންސ ން  ފްއޮ  ރީމިނިސްޓް

ކީ ކޮބައިތޯ ކ ރެްއވި ސ ވާލ ގެ ޚައޭެގ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ލބިެގންދާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރާ ތާރީ  ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި

ދެވަނަ ދަޖަވާބ ަގއި   ހ ޅ   ންނަވަން.  ބީލަން  ނޯ ޢޫސަ  ވޭނީވައިލެ ފަހަރަށް  ފަންޑ ން  ލިބިެގޮއބްޖެކްދީ  އަޝަން  ދި ން. 

ަގއި ލިބޭނެ  ރޭތެެގ ތާަވނަ ހަފ   3ެގ އެޕްރީލްެގ  2022އޮބްޖެކްޝަން ފަންޑ ން ނޯ ދީޢޫންކ ރ މަށް ސަލަޕްލާންޓް ބީއައިސް

އަ އަންދާޒާކ ރެޭވއިރ ކަމަށް  ހަފ ތާަގ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ބަލާއަދި  ކަމަށް  ހ ޅ ވައިލެވޭނެ  ބީލަން  ބީލަން    ،އިރ އި 

 ލިބި،  އްތަ ބީލަން  ،ާވއިރ ފައިހި ދިނ މަށް ހަމަޖެ  ( ދ ވަސް  މަސްދ ވަސް )ތިރީސްއެްއ  ޅ މަށް  ބީލަން ހ ށަހެ ؛މަށްވައިލ ހ ޅ 

ހ ޅ ވޭނީ  ބީ ހަފ   މޭ ،  2022ލަން  ފަހ   ބީމަހ ެގ  ޞައްޙަ  އަދަދަށް  ބޭނ ންވާ  ހ ޅ ވައިލ މ ން  ބީލަމަށް  ން ލަތާގައި. 

މަށް ބެލެވޭ. ބީލަން ކާިމޔާބ ކ ރާ  ކަދ ވަސް ނަާގނެ    15ން  މަދ ެވެގ  ށްނަމަ، ބީލަންތަކ ެގ އިވެލ އޭޝަނަ  ވާހ ށަހަޅާފައި

ށް ނަވަނަ ހަފ ތާަގއި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  2މަހ ެގ    ޖޫން  2022  ،ވ މ ަގއި ެއހެންވީމާ ސޮއިކ ރެވޭނީސް އެކ  ެއއްބަފަރާތާ

ކަމަށް ަގއި  2023  ން. އެއީ މާރިޗ މަސްދ ވަސް ފަހ   8ރާތާ  ކ ދެވޭނީ ސޮއިތްޚިދ މަ  އިޕްލާންޓް ނިންމަވޭ. އައިސްބެލެ

ރަީއސްކ ރެވޭ.  ލަފާ އިއް ؛ިއއްޒަތްތެރި  މަރިތެޒަތްދެންމެ  ހއ.ޖި  ޖަވާބަކީ،  ދިން  މި  އަޅ ަގނޑ   ދިއްދޫަގިއ    ލީހަށް 

ޮގތް އޮޅ ންފިލ ވައިދިނ މަށް އެދިއިވާ އައިސްފަގާއިމ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހި ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ   ، ޕްލާންޓް 

  ، ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް  ެގ ޖަވާބ ވާލ  ސ ްއވި  ރެވަޙީދ  އަޅ ަގނޑާ ކ هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ރާެގ އި ދިއްދޫ ދާއި  ހއ.

ސަ ޖަވާބަކީ  އައިސްޢޫމި  ދަށ ން  ފަންޑ ެގ  ނިންމާފައިޕްލާދީ  ސަރ ކާރ ން  ާގިއމ ކޮށްދިނ މަށް  އަނެއް  ންޓް   ރަށް   4ވާ 

 ާގއިމ ކ ރ މ ެގ  ޓްޕްލާންއިސްރަތަފަންދޫަގއި އަ   ، ގދ.މާމެންދޫއާއި   މީދޫއާއި، ލ.  ރަސްދޫާއއި، ދ.  އއ.  ،ކަމ ަގިއވާ
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ަގއި ވެސް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް  ކަމ   މަސައްކަތް މިހާރ  ޮގސްފަިއާވ ހިސާބ  ސާފ ކޮށްދޭ ބަޔާނެއް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތި ތާވަލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވެއްޖެ. ދިއްދޫ ދާއިރާެގ  ށް ވަރަށް ބޮޑަ.  ަވޒީރ ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ތްތެރި މެންބަރ . ޒައިއް 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަވަޙީދ   هللا އިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ދިއްދޫ ދާ

އ ތ ރ ެގ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އ މަޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްކާކ ރެވޭނެ  ަގއި  އ ތ ރ   ،ކ ރޭދ މީންސްވެރިން  ނިޒާމެްއ  ަމސް 

ސީލ  ދެްއވ ން  އެކަމ ެގ ތަފ   ، ނަމަ  ކ ރެވޭ؟ ން ކ ރެވޭތޯއިތެރެ   ން. އެފަދަ މަސައްކަތެއް މިނިސްޓްރީެގޔ ގާއިމ ވެެގންދި

  ؟އެދެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

 ެގން ވެ އަޅ ަގނޑާ މިއަދ  ކޮރަްއވާފަިއ އޮތް ސ ވާލ ެގ ދާއިރާަގިއ ހިމެނޭ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތައްޔާރ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބެހޭ މަސައްކަތްތައް    އަދި ހ ރި ތަންތަނާ  ،ވާ ޮގތާއި އި ތައް ރޭވިފަަގތ މ ެގ ކަންމިހާރ  އ ތ ރ ަގިއ މަސް  ، ވީއައީ. މި ދެންނެ

  އެއްވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ދެވ މަކީ އެ މީހަކާ މެދ  ފިޔަވަޅ އެޅޭ ޒާތ ެގ ކަމަކަށްލާފ   ޚިޤަތާ  ހ ރި. މި މަޖިލީހަށް ޙަޤީ   އެބަ

ވެސް ވަރަށް    އިހަކައިެގ ދާއިރާގަ ވާދެންމެ ކ ރިން ދެއްކެވި    ،ށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެޅަ ވަރަށް ރަނގަ ށްވާތީ، ރަީއސަ

އެބަ ާގނޫރ ބަމެން  ސްމަޖިލި،  ތްއޮ  ރަނަގޅަށް  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  ވަޒީރަކާ  ދާއިރާއެްއ  ން  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  ދަށ ން  ނ ެގ 

ހަމައެދިޖަވާބ   ،އޮންނަކަމާއި ލާޒިމ ވަނީ  ައޅ ަގނޑ   ނޯޓިސްކަނ ން  ސ ވާލ ެގ  އެ  ގ ޅޭ    ނި  ކަންތައްތަކާ  އޮތް  ދީފައި 

އެހެންވީ އަިއސްކަންކަމަށް.  ބެހޭމާ،  ސ ވާލ ކ ރައްަވއިފިްއޔާ    ޕްލާންޓަކާ  ރައީސްޮގތ ން  އަޅ ަގނޑަށްއިްއޒަތްތެރި   ، 

މަ ކަންބޮޑ ވޭ. އެއީ އެ  ހަަގއި ވަރަށް  ހ ދެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ލަފަެއއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ވާހަކަދައްކަން މި މަޖިލީޖަވާބ 

 ޮގތ ން. ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ  އޮތް  ވަޒީރ ންނާ  .ާގނޫނ  އޮތް ޮގތ ން

 



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

6 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އިްއޒަތްތެރި   ފ ރ ޞަތ ވަޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އިތ ވަހ ޅ   ރ .  ފ ރ ޞަތ . އިލަނީ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  ރ  

 ރިޔާޟް.هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

ރައީސް.`.   އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ންނަ   ތ. ؛މިނިސްޓަރ  !މަރ ޙަބާ  ގ ރައިދޫަގއި  އަތޮޅ  

އޮޕަރޭޝަނަލް ނޫންތާ  އައިސް ހަމަ  6ޕްލާންޓް  ެވއްޖެ.  އަިއސް  ހިރިލަންދޫގައި  އެއާެއކ ަގއި ތ.   އަހަރ   ޕްލާންޓް ހ ރި 

އަތޮޅ ެގ މަސްވެރިންނަށް ސަރ ކާރ ން މި    ދ ވަސްވެފައި ވަނީ. ކޮބައިތޯ ތ.  މަހަކަށްވ ރެ ިގނަ ނޫންތާ  ލްއޮޕަރޭޝަނަ

ރަށ ެގ ކަންތައްތަްއ    މި ދެ  ،ކޮބައިތޯ؟ މަކީ ކޮބައިތޯކަ ޔަީގންގެ ކަމ ނެދޭ އަިއސް ލިބޭމި  މިފްކޯ މެދ ވެރިކޮށް   ؛ވާ އްދެ

   . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ؟ އްވ ން އެދެންލަދެ ޮގތް ސާފ ކޮށް އޮތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

ގ ރައިދޫ    ،މެންބަރ  ެއ ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ލް މައްސަލަތަކާ ހެދި. އެކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަޕްލާންޓް ނ ހިނާގ ހ ްއޓިފައި ހ ރީ އެ ޕްލާންޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިއައިސް

ްއވިްއޔާ  ރެއްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ދަން. އިރާދަކ  ހަވާލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސަޔާކަނަކ ރ މަށް ފެޓ ޕަރޭތަން އޮ އަދި އެ

ައިއސް ހިރިލަންދޫެގ  ދެން  ކ ރެވޭނެ.  ެއކަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރޭަގއި  ހަފ ތާއެއްެގ  މިހާރ މަދ   ސް  ވެ  ޕްލާންޓަކީ 

ހިން އައިސްަގމިފްކޯއިން  ައއިސްމ ންދާ  އެ  މެދ ކެނޑިޚި  ެގޕްލާންޓ ޕްލާންޓެއް.  ޝަތްޚިދ މަ  ،ދ މަތް  ވާ  ކ ނ ލިބޭކަމ ެގ 

ެގން އެ ޕްލާންޓ ެގ އި ާވހަކަދައްކަ ޔާށް ލިބިފައެއް ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މިފްކޯޑަތަނަށް އަޅ ަގނހާމި

އްޔާ އެކަން ރަނަގޅ ކ ރެޭވތޯ ބަލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އްވި ރެ އިރާދަކ  ،އިޚިދ މަތް މެދ ކެނޑިފައި ހ ރީ ކީއްެވެގންކަން ބަލަ 

  ރިއްޔާ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަޙްމަދ  ސަޢީދ .ރ ރި މެންބަތެދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ށީެގމަނަފ ރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 ދެއްކެވ ން:ވާހަކަ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ެގމަނަފ ށީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ައއި  ގއ  !މަރ ޙަބާ  ބޮޑ ކ ރ މަށް ސް.ެގމަނަފ ށީެގ  އިތ ރަށް  ޕްލާންޓް 

މ ޙައްމަދ  ޞާ އިބްރާހީމް  ވަލިޙްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރިޔާސީ  ތެރޭއ ެގ  މި  ދ ެގ  ހިމެނިފައިވޭ.  ޕްލާންޓ ެގ އިސްއަ ަގއި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ މިެގންދާނެތޯނިމަސަްއކަތް އެ ސާބެްއަގއި  ހިހާއަދި ކި؟ ެގންދާނީ ކޮން ދ ވަހަކ ތޯމަސައްކަތް ފެށި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

ޕްލާންޓެއް ެއޅ މ ެގ މަސައްކަތަކީ އިންޑިއަން ެއްގޒިމް ޓަނ ެގ ައއިސް  50ެގމަނަފ ށީަގއި    ގއ. ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ދީ ފަންޑ ން ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޢޫ ސައީއިވާ ކަމެއް. އެމަށް ހަމަޖެހިފަެގ ދަށ ން ކ ރ .އޯ.ސީ ލްއެ، ބޭންކ 

ފެލިވަރ ެގ    ،މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  .އޯ.ސީލްއެމި    ،ަގއި ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ދަންނަވައިލީ. ދެން މީެގތެރޭ ސާފ ކޮށް

 ވެސް. ދެން  ންރ  ބޮޑ ކ ޓީކެޕޭސި  ސްޓޯރޭޖ   ލްޑ އެތާ ކޯ  ،ޓީ ބޮޑ ކ ރ ާމއިސިދަޅ  ބަންދ ކ ރ މ ެގ ކެޕޭ ؛ޓީސި ކޭނިންގ ކެޕޭ

ރާތެއް އޮތީ ނ ލިބިފަ. ފަެއްއވެސް    ރައްވާނެލައިެގން ޕްރީކޮލިފައިކ އިވަޅ ކޮލިފައިކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ރީޕްމިކަމަށް    ތަމަފ ރަ

ދެވަނަ ޕް  އެހެންކަމ ން،  ހ ލިރީކޮފަހަރަށް  މިހާރ   ކެޕޭސިޓީ    ،އޮތް  އެބަ  ވައިލީމާޅ ފިކޭޝަން  ކޭނިންގ  ދެންނެވި  މި 

ކެޕޭސިޓީ ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ވެސް ޕްރީކޮލިފިކޭޝަނަށް މީހ ން ހ ށަހަޅާފަ. އެއް   ސްޓޯރޭޖ   ކޯލްޑ   ،ރަނަގޅ ކ ރަން ވެސް

މިހާރ  އެ އިވެލ އޭޝަން ހަދަމ ން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ،    ބެނީ.ލި ށް މަޢ ލޫމާތ   ޑަހ ށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަށް އަޅ ަގނ  ފަރާތަކ ން

  ،ދަންނަވަންނޭގނެ   އެށްއަޅ ަގނޑަ  މިއަދ  ވެސް ފަހަރެްއަގއި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ ިއވެލ އޭޝަން ނިމިދާނެ. ނިމ ނީމާ

  ހިމެނެނީ ކޯލްޑ  ޓް  ލާންޕްހިސާބަކަށްކަން. ދެން ެގމަނަފ ށީެގ ައއިސްތާރީޚ ެގ ޮގތ ން ދާނީ ކިހާމި ދެންނެވީ މި މަސައްކަތް  

ތެރޭގައި  ސްޓޯރޭޖ  ޮގތ ން  ކޮމްޕޯނަންޓ ެގ  ބެހޭ  އެކަމާ  ވަގ ތ   މި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އޮތް ައޅ ަގނޑަށް  .  ދެންނެވެން 

 މަޢ ލޫމާތަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނާޒިލް.  ހ ޅ ދޫ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޕްލާންޓ ެގ  ހިތަދޫަގއި ހެދިފައި ހ ރި އައިސް  އައްޑޫ ސިޓީ ؛ވަޒީރ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ކޮބައި ބޭނ ންފ ޑ  ސާނ އަޅ ަގ  ތޯކެޕޭސިޓީައކީ  އަިއސް؟ ކޮށްލަން  އެ  ހެދެމިހާރ   ައއިސް  ަގޑިއިރ     24ނީ  ޕްލާންޓ ން 

ރަނަގޅ    ންމިހާ މަސްވެރިކަ  ،ޓަނ  ައއިސް ވެސް ނ ލިބޭ 2ޏަކަށް  ވަންޏާ ދޯންން ޓަނ  ައއިސް. ެއހާވަރ  21ތެރޭަގިއ 

 ؟ ހ ރެތޯ ނީ ކޮން ސަބަބަކާވެނ ކ ރެޕްލާންޓް މަސަްއކަތްދ ވަސްވަރެްއަގއި. ފ ލް ކެޕޭސިޓީަގއި އަިއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ބަރ  ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން އަދަދެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެ ތެރި މެންދެންމެ އިްއޒަތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގނެއް ނޫން އަޅ ަގނޑަށް އައިސް މި ހ ރެވ ނީކީ.  އިތ  ހިފައެ މަޢ ލޫމާ  ،ދަންނަވަންއަދަދ  އެއީ މިވެނިމިވެނި އަދަދެކޭ  

ންނަވާކަށް  ދަކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް މި ވަގ ތ     ޕްލާންޓެއްޓަނ ެގ ައއިސް  25  ،ކަމެއް  ޓަނ ެގ ައއިސް ޕްލާންޓެއް  50އެއީ  

މައްސަލައެއް ދިާމވެެގން    ށްއެހެންވީމާ، އެ ައއިސްޕްލާންޓަ   ޕްލާންޓް ހިންަގނީ ހަމަ މިފްކޯއިން.ނޭނެގ. ދެން އެ ައއިސް

 ...ކ ރާނަން. ހަމަކެޕޭސިޓީަގއި ައއިސް ނ އ ފެްއދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޓަނ ެގ ޕްލާންޓެއް ކަމަށް.  25 ، ވެނީ އެއީ ލަފާކ ރެ ށްއަޅ ަގނޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ވިދާޅ ވާ އަދަދަށް ބައެއް ފަހަރަށް    އެ  ،ރައީސް  ހ ންނަ ޮގތ ން  ނ ެގ ޕްލާންޓަކ ން މި ދެންނެވީ ކެޕޭސިޓީޓަ  ފަންސަވީސް

 ފިޝަންސީ ވެސް ހ ރޭ ިއންއެ  އިއައިސް އ ފެއްދ މަކީ ހަމަ އެކަށީެގންވާ ކަެމއް. ބައެއް ފަހަރަށް އައިސްޕްލާންޓ ތަކ ަގ

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލަ އަޅ ަގނޑ  ވަކިން ބަލާނަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  

 އެދިަވޑަިއަގންނަވަންޏާ އެ މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ  ފޯރ ކޮށްދޭނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ށް. ބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބަންހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ 
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 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަ ބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބްންހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެ

ޕްލާންޓ ތަްއ  ައއިސް  ، ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސ ވާލަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވޒީރ  އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ 

ވަރެްއެގ  މިއީ ކިހާ؛ މަސައްކަތް   ، ލާރި ހޯއްދަވަންތަކ ން ލޯނ  ހޯއްދަވަންޑ ހެދ މަށް ވަޒީރ  ވިދާޅ ެވއްޖެ ބޭރ ެގ އެކި ފަން

  ، ވަނަ ސ ވާލަކީ 2؟  ހިނާގނެތޯކަށް ާގތްަގނޑަކަށް ކިހާ ވަރެއް އެކި ޓަނ ެގ އަިއސްޕްލާންޓަ؟ ޚަރަދެއް ހިނާގ ކަމެއްތޯ

އެ ނ ކ ރެވެންޏާ ނ ކ ރެޭވ  ؟ ނ ކ ރެވޭތޯ  ، އައިސްޕްލާންޓ  ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހ ރިއިރ  އަިއސްޕްލާންޓ  އޮޕަރޭޓ ކ ރެވޭތޯ

ކޮބައިތޯ ނ ވަނީތޯ؟ ސަބަބ ތަކަކީ  އެކަން  ވިދާޅ ެވއްޖެ؟ މިފްކޯއަށް  ވަޒީރ   ދެންމެ  ހިންގަ   ، ދެން  ިއ  އައިސްޕްލާންޓެއް 

ފެނަކައޮޕަރޭޓ  މެންޑޭޓ ޔާކ ރ މަށް  ފެނަކަިއެގ  ެއއީ  ވާހަކަ.  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ  ހަާވލ ކ ރަްއވަން  މިހާރ     ެގ  ތެރޭަގއިތޯ 

 ؟ ވަނީއައިސްޕްލާންޓ  ހިންގ ާމއި އޮޕަރޭޓ ކ ރ ން ހަވާލ ކ ރެވިފައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތަން ައޅ ަގނޑަށް    ސ ާވލެއް ކ ރި  3ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 އިވ ނ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .އަޑ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ސ ވާލ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަިއސްޕްލާންޓަކަށް ކިހާވަރެއްތޯ ދަނީ ކ ރެްއވި  ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި   ؛ރައީސް

ޓަނ ެގ އައިސްޕްލާންޓެއް ހެދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަރަދ    25ފ ރަތަމަ ޖަވާބ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން.    އިސ ވާލ ގަ 

މިލިއަން    4.5ފާހަަގކ ރެވިފައި މި އޮތީ  މެދ ތެރެއާ އެްއކޮށް  ޭއެގ    ހެން އެްއކޮށް، މި ދެންނެވިޔާހިނާގ ކަމަށް ކޮިވޑ ެގ ކ ރި

ފަހ ން ޝިޕިންގ ކޮސްޓ  އެްއޗެހި މަްއޗަށް ހިނަގއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓީލްެގ ައގ   އިނޭގތޯ. މިހާރ  އޭެގ  ދިވެހި ރ ފިޔާ

އެކަށީެގންާވ ވެސް މަްއޗަށް ހިނގައްޖެ. ޭއެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން މިހާރ  ބިޑ ތައް ލިބޭއިރ  ެއއަށް ވ ރެ މަތިވ މަކީ ހަމަ 

މިއޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ދެން   ޓަނ ެގ އަިއސްޕްލާންޓެއް ކަމަށް    50ކަމެއް. ކަނޑައެޅިެގން އައިސްޕްލާންޓ ެގ އަަގކީ 

މި ދެންނެވީ.    އިންއިނޭގތޯ. ހަމަ ރ ފިޔާ  މިލިއަން ވަރ  ޚަރަދ ވާނެހެން  10މިލިއަން،    9ވަންޏާ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  

ޮގތ ން ެއ   އައިސްޕްލާންޓ  ހިންަގން ހަވާލ ކ ރަނީ ކީއްވެތޯ. ފެނަކަިއެގ މެންޑޭޓ  އޮތްޔާފެނަކަ  ،ދެން ކ ރެްއވި ސ ވާލަކީ 

މީހ ންނަކީ ފެނާއި ކަރަންޓ  އ ފައްދާ ބައެއް. އަިއސް އ ފެްއދ މަށް އެންމެ ބޮޑ  އިމްޕ ޓަކަށް ވަނީ ކަރަންޓ ، އިނޭގތޯ.  

ވީމާ ސޯލްޓ ވޯޓަރ  ބޭނ ންކ ރަނީ  މި  ފެނަ  ޚާލިޞް  ،ދެން  އ ފައްދަނީކީ.  ރަނަގޅ   އައިސް  ފަހަރަށް  ިގނަ  ނޫން  ކ ން 

ބަޔަކީ އެ    ބޭނ ންކ ރެވޭނެެއކްސެސް ކަރަންޓ    ؛ކަރަންޓ  ދީެގން ައއިސް އ ފެއްދިދާނެ  ހެޔޮކޮށް  އެހެންވީމާ، އެންމެ ައގ 
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  ށް ހަވާލ ކ ރ މަކަ  ައއިސްޕްލާންޓެއް ހިންގ ން  ޔާފެނަކަ  ަގާވއިދަކ ން  ،ފަރާތް. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް ކަހަލަ ާގނޫނަކ ން

 ެގންދަން އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާފައި އޮތީ.  ހ ރަހެއް ނާޅާ. އެހެންވީމާ، ެއ ޮގތަށް އެ ކަންތައް ކ ރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފްންމެިއއްޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

މަރ  ރައީސް.  ވަޒީރ ޙަޝ ކ ރިއްޔާ  ކަންތަްއ   !ބާ  މަސްކިރ މ ެގ  ކަމަކީ  ބޭނ ންވާ  އެންމެ  ވަގ ތ   ިމ  މަސްވެރިން 

މަސްކިރ މ ެގ ކަންތައް ހައްލ ކ ރ މަށް    ،ން. އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ަވއ ދަކަށް ވެފައި ވަނީޔ ހައްލ ެވެގންދި

ދެވޭނެ  ،ވާތީވެ   ގައިކަމ  ކަމަށް  ކޮބައިތޯ  މި  މި ؟ ތާރީޚަކީ  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  މެނިފެސްޓޯ  ަވޒީރ     ސަރ ކާރ ެގ 

ތަންފީ؟ ވިދާޅ ވެފައިވޭތޯ ކަން  މި  އެކ ލެވިފަިއވޭތޯޛ އަދި  ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ން ސިޔާސަތ ތަކެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ؟ ކ ރ މަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި ަވޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ވަނަ    16ާއއި  ވަނަ މާއްދާ  15ެގ  2005/2ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަޒީރ ންނާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އިންކްރިމިނޭޓ  ވެސް ވެދާނެ    މާއްދާ އޮތް

ނެގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ގ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނީމާ އަޅ ަގނޑ  އިތ ބާރ  ނެތްކަމ ެގ ވޯޓ އޭެގ ޒާތ ން މި މަޖިލީހަށް ދޮއަދި  ކަމެއް.  

ކަމަ އޮތް  ކ ރިމަތިކ ރ މަކީ  ކަށްވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމެއް  އެފަދަ  މެންބަރ   ވާތީ،  އެްއވެސް ންިއއްޒަތްތެރި  ިމ  ؛ެގ 

ކަމަކަށް   ކަމެއް  ބޭނ ންފ ޅ ވާނެ  މެންބަރަކ   އެއްެވސް  މަޖިލީހ ެގ  ަގބޫލެއްއިްއޒަތްތެރި  އަދި  އަޅ ަގނޑަށް  ނ ކ ރެވޭ. 

މެދ ވެރިކ ރާކަށް ބޭނ ންފ ޅެއް ނ ވާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އެހެންވީމާ،    އްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ެއކަހަލަ ކަމެ

ދޭނަން.  އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވމ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ވާލ  ފޮނ ްއވައިފިއްޔާ ހަމަ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ވެސް  

 އަދި މަޖިލީހަށް އައިސް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ޖަވާބ ދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިޔަ  ނޫން  ކަމެއް  ބާވަތ ެގ  އެދޭނެ  ވެސް  ެއކަކ   ައޅ ަގނޑ މެން  ަވޒީރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

މިހާރ   ޚ ލާސާކޮށްދެއްީވކީ އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވަ.  ދާއިރާނީ  މި  ވަގ ތ   ނިލަންދޫ  މި  މެންބަރަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ން. ނިލަންދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   46ވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ  ޒިރ ވެހާށް މަޖިލީހަ

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަޙަމީދ   ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރަށްރަށ ަގއި ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާ    !އާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ 

އަހަރ ،    5އަހަރ ،    4  ،ބައްލަާވ ނަމަ؟ އައިސްޕްލާންޓ ތައް ހަލާކ ެވ، މަސައްކަތްނ ކ ރޭތޯ ެއްއވެސް ވަރަކަށް ބައްލަވަންތޯ

ވެފައި ހ ންނަ ައއިސްޕްލާންޓ ތައް ރަނަގޅ ނ ކ ރެވޭ    އަހަރ   6އަހަރ ،    5އަހަރ ،    4ފައި ހ ންނަތާ  ހަލާކ ވެ؛ އަހަރ   6

އަހަރ .    4އަދި ނިލަންދޫަގއި ގާއިމ ކ ރެވިފަިއވާ އައިސްޕްލާންޓ  ހަލާކ ވެފަިއ ހ ންނަތާ  ؟ މައިަގނޑ  ސަބަބ ތަކަކީ ކޮބަިއތޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯމި އައިސްޕްލާންޓ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ރައީސް  މަޖިލީހ ަގއި   !އާދެ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އަދި  ހިމެނޭ.  އެބަ  ބައެއް  ޖެނެރަލް  ސ ވާލ ތަކ ަގއި  ކ ރެއްވި  ދެންމެ 

ާގނޫނ   މި  ސ ވާލ ކ ރާއިރ ަގއި އެ ސ ވާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ލަްއވާ އާނެއކޭ، ނޫނެކޭ ބ ނ ވ މ ެގ ޮގތ ން ސ ވާލ ކ ރ މަކީ  

ކޮށް އާނެއކޭ، ނޫނެކޭ ބ ނ އްވ މ ެގ ޮގތަށް ސ ވާލ ކ ރ މަކީ  މަކަށް ސްޕެސިފިކ ، އިނޭގތޯ. ވަކި ކަހ އްދަކ ރާ ކަމެއް ނޫން

. އެހެންވީމާ،  އި އޮތް ކަމެއްކަނޑައަޅަިއެގން ކޮންެގން ނ ާވނެ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ  އިދެންނެވި ާގނޫނ ަގކ ރިން މި

އައިސްޕްލާންޓ ެގ ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެއް ދަންނަވާނަން. އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ހަމަ    ، އެ ބަޔަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ޮގސް

ިމ    ،އަހަރ  ެވއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅ ާވއިރ   4  އެ ައއިސްޕްލާންޓ  ހަލާކ ވެފައި ހ ންނަތާ  ،އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ދަންނަާވނީ

  ާގނަަގއި ބިންހިއްކ މާ ގ ޅިެގން އެ ތަނ ެގ ފެންއަހަރ  އަދި ނ ވޭ، އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެ ރަށ   4ފަހ ން    ސަރ ކާރ  އައި

ސަމާލ ކަމަށް    ެގެވެގން ެއކަން ނ ކ ރެވިފަިއ އޮތް ކަމަށް ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  ނޫނިއްޔާ ބްލޮކ    ،ހޮޅި ހަލާކ ެވެގން  އިންޓޭކ 

ކަން ކ ރ ވާނަން. ާގ މީހ ންނާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން އެއައީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ެއކަން ހިން  މިހާރ  މިކަން މި 
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އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މަނިކ ފާނ  ތި ހ ށަހަޅ އްވާ   ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން އޮތީ  ،ިއްއޒަތްތެރި  ،އިްއޒަތްތެރި

 މައްސަލަ ތި އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހައްލ ކ ރާނަމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްންމެ ިއްއޒަތްތެރި ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޢަބްދ ލްޣަނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

މިނިސްޓަރ  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ަމއްސަލަ    ! ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑެތި  އައިސްެގ  އެހެންވީމާ،  ބޮޑ .  ވަރަށް 

އަދި ކިހާ ލ އިފަސޭހަ ؟ އޮތީ ކިހިނެއްތޯއިެގންފައި  ޑަ ދޯނިފަހަރ ަގއި އައިސްޕްލާންޓ  ބެހެއްޓ މަށް ސަރ ކާރ ން ވިސްނާވަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޮގތަކަށް ެއކަން ެވެގންދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެްއިވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން. ސަރ ކާރ ން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމްސް   ޑްއަދި ަމސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން ދޯނިފަހަރ ަގއި ރެފްރިޖެރޭޓެ   ،ވިސްނ ން އެބަ ހ ރި

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމިްއލަ ފައިސާ ބޭނ ންކޮށްެގންނާއި  ބޭނ ންކޮށްެގން މަސްފިނިކ ރ މ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކޮށްދިނ މަށް. އެ 

ބޭ ފައިސާ  ބޭންކ ެގ  ޑިވެލޮޕްަމންޓ   އިސްލާމިކް  އިތ ރަށްއަދި  އައިސްޕްލާންޓ   އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ނ ންކޮށްެގން 

ދީ ޢޫއައިސްޕްލާންޓ ެގ ބަދަލ ަގއި ދޯނިފަހަރ ަގއި ފިނިކ ރާ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން. ސަ

ައޅ ަގނޑަ މި ކޮމްޕޯނެންޓ  އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ދަށ ން ވެސް  މިމެންފަންޑ ެގ  މިހާރ   ޚިދ މަތް   ،ދަނީ      މި 

.  ވެފަނަމަވެސް، ހ ށަހެޅ ނ  ބިޑ ތަކަކީ އެކަށީެގންާވ ބިޑަކަށް ނ ވާތީ އޮތީ ޑިސްކޮލިފައި  .ދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރިން ބިޑ ކ ރެވ ނ 

ދަނީ މި ޚިދ މަތްތައް ރާއްޖޭަގއި ދިނ މަށް ޓަކައި ވެންޑަރސް ާގއިމ ކ ރަން. އެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް    މިހާރ  ބަލަމ ން މި

ކ ރާނީ. ކޮށްފަިއ  އްޔަންއަމީހ ން އިންޓަރނޭޝަނަލީ ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑ ެގ ތެރެިއން    ކޮށްފައި އެއްޔަންއަ އި ކ ންފ ނިތަކެއް  ޓަކަ

މެދ ވެރިކޮށް ލޯނ  ލިބޭނެ.    ނަާގ ފަރާތަށް އެސް.އެމް.އީ ބޭންކ މީހ ން އެ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، ލޯނ   އެ

ދިނީ ޚިދ މަތް  އެ  ލޯނ  މާވެންޑަރ  އެކަމަކ   ދިނީމަ.  ޚިދ މަތް  އެ  ލާރިދޭނެ  ވަގ ތ ން  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެންޑަރއަށް   ،
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މިކަން  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ޮގތަކަށް  ލ އިފަސޭހަ  ެއހެންވީމާ،  ތެރޭަގއި.  މ އްދަތެްއެގ  ވަކި  އޯނަރ  ެގންދާނީ  ދައްކަމ ން 

މ ނ ކ ރެވިެގން ނޫނީ ައއިސްޕްލާންޓްތައް ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ޕްލާންޓް ރަށްރަށ ަގއި ާގއި ައއިސް  ކ ރެވޭނެ. މިކަން ކ ރެވ ނީމާ

ވަރަކަށް ދޯނީަގިއ  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހައްލ ވެެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ދ އިސައްތަ

ޑ މެން މި ސަރ ކާރ ެގ މ އްދަތ ެގ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނهللا ެގ ތެރޭގައި މިކަން ކ ރެވޭތޯ. މި ދެންނެވި ތިން ސްކީމ 

 އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  މިކަން  ތެރޭަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ.  

 

 ދެއްކެވ ން: ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ވާހަކަ

އައިސް މިނިސްޓްރީން  ރައީސް.  ޚިޔާރ ކ ރ މާއިޝ ކ ރިއްޔާ  ރަށްރަށް  ާގއިމ ކ ރ މަށް  ހޮވ މ ަގިއ   ޕްލާންޓް  ރަށްރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ެގންގ ޅ ްއވަނީ ކޮންކޮން އ ޞޫލ ތަކެއްތޯ ސާފ ކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ މިނިސްޓަރ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  .ރޑ  ، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ޕްލާންޓް ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ، އަިއސް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ،ެއއް ކްރައިޓީރިއާައކީ އެ ރަށ ން މަހަށް ފ ރާ އ ޅަނދ ތަކަށާއި  ،ބަލަނީ  މި ދެންނެވީ؛ބިނާކ ރާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅ މ ގައި

އެ ރަށް އޮންނަ ތަނ ެގ    ،އިތ ރ ން މި ދެންނެވީ، އެކަހަލަ ކަންކަމަށް. އަދި އޭގެ އި އެ ރަށް މަސްވެރިކަމާ ހ ރި ގ ޅ މާ

އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ   އޭެގ  .އައިސް ހޯދ މ ެގ ޚިދ މަތް ހޯދާ ކަހަލަ ރަށެއްތޯ ބަލާ  ،އެ ރަށަކީ މަސްވެރިން ލަފާފ ރާ  ޮގތ ން

ވަ  އޮތް  ކ ރަްއވާފައި  ރައީސް  ދަނީ  ފ ރިހަމައ މި  ހަމަ  މަސަްއކަތްދ ތަްއ  ޓަކައި  ރައީސް  ކ ރ މަށް  ދެން  ކ ރަމ ން. 

 ންތިޚާބ ެގ ތެރޭަގިއ އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑަިއެގން. ދ ކ ރަްއވާފަިއވަނީ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ފަހ ން ބޭްއވ ނ  ރިޔާސީ އިއ ވަ

ވާނީ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ ބޭނ ންތައް  ދ ތައް ކ ރައްވާފައިއ މަނިކ ފާނ  އެ ވަ  އެ އެހެންވީމާ،

ށް ވާތީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މި ދެންނެވި މައިަގނޑ  ކްރައިޓީރިއާތަކަކީ. މި ކްރައިޓީރިއާތައް ފ ރިހަމަވާ ކައެކަމ ަގއި އޮތް ކަމަ 
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ެގ ތެރެއިން  ކަމާިއ، ެއކަން ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިންނާއި ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓ ޕްލާންޓް ެއޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާރަށްރަށ ަގއި ައއިސް

 އެކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޒާމ ކޮށްެގން ކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޔަޢ ޤޫބްهللا ޢަބްދ ރި ަވޒީރ . ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 هللا. ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا. ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ރ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

  ކޫްއޑޫ ކޯލްޑ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  !އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، މަސްވެރިން ބާނާ ހ ރިހާ މަހެއް ދާއިމީ ޮގތެްއަގިއ  ؟ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާތާކ ތޯބޮޑ   ސްޓޯރޭޖ 

ކ ރަން އެދިފަިއވާތީެވ، ޕްލާންޓް ރީލޮކޭޓ ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ، ދާންދޫެގ އައިސް؟ ދެޭވނީ ކިހާތާކ ތޯކިރޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައި

 އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެްއ ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ކ ތާއެއްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ދިއްދޫ ދާއިރާެގ    ،ވަޙީދ  هللا ޢަބްދ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އަޅ ަގނޑަށް ޮއޅ މެއް އެރީ ކަަމށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ވަނަ    80އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއިވ ސ ވާލ ަގއި ލިޔ މ ން ވެސް ޖަވާބ ދެްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ.  

 ؟ އ ޅޭ ކަމެއްތޯމިއީ ކިހިނެއް ެވެގންއެހެންވީމާ، އޮތީ ސ ވާލ .  ކަމަށް ލިޔ މ ަގއި މި ްއވި މާއްދާެގ ދަށ ން ސ ވާލ ކ ރެ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ަވޒީރ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ބަލައިަގންނަން.  ނ ކ ތާ  ނިޒާމީ  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި   ؛އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  އަރިހ ަގއި ަވޑަިއަގންނަވަން    ،ންނެވީއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  މިތަނަށް ަވޑަިއެގން ތި އި

ތަނަށް ލިޔ މ ން ފޮނ ވަން ދަންނަވަން   ދެންނެވ ނީ ޯގހ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  މި

ޮގތަކަށެ ދިޔައީ ިމކަން ހިނާގއިކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ހިނަގ  ޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. މި   އް ންވީ 

އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް ވެސް އެދެން. މިހިސާބ ން   !ނޫން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ަވގ ތ  ވެސް، މަސަްއކަތް ވެސް ނިމ ނީ.

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ރީއަޅ ަގނޑަށް ކ އްލި މަްއސަލައެއް ލިބިފަިއވޭ. އެީއ މަޑ އްވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  

މަޑ ކ ރައްވާ  ؛މެންބަރ  ލިބިފައިވަނީ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މާފ ކ ރައްވާ!    !ނޫން،  މައްސަލަެއއް  ކ އްލި  އަޅ ަގނޑަށް 

 ތެރި މެންބަރ .  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ފަރާތ ން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ގ ޅިެގން    ކ ރ މާަގންނަ މިންަވރ  ކޮންޓްރޯލްމަސް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނ ކިރ މާއި

ވަގ ތ ން   ދަތިތައް  ކ ރިމަތިވާ  ގޮވައްހަމަސްވެރިންނަށް  ސަރ ކާރަށް  މައްސަލަ. އިލ ކޮށްދިނ މަށް  ކ އްލި  ހ ށަހަޅާ  ލައި 

ރަނަގ މަސްވެރިކަން  ދ ވަސްވަރ ރާއްޖޭަގއި  މި  ރަނަގޅ ވެފައިާވއިރ     ، ޅ ވެފަިއވާ  މަސްވެރިކަން  ދެކ ނ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް 

ފ ނިތަކ ން ވެސް މަސް ަގންނަ  އާއި އަދި އެހެން ކ ންވާތީ ކޮށްފައިަގންނަ މިންަވރ  ހަތަރ  ޓަނަށް ލިމިޓ ކޫއްޑޫއަށް މަސް

ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، މި ރަމަޟާން މަހ  ަގދަ ައީވަގއި ކަނޑ މަތީަގިއ މިންވަރ  ހަތެއް ނ ވަތަ ފަސް ޓަނަށް ކޮންޓްރޯލް

ތާއެްއހާ ދ ވަހ  ކިޔ ަގއި މަޑ ކ ރަންޖެހ މާއި، ބައެއް ދޯނިތަކ ން  ދ އްަވއިެގން މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅ  ކިރ މަށް ހަފ 

ވަހަކ  ކިރާލެވޭ މިންވަރަށް މަސް ބޭނ މަކީ މަސްވެރިންެގ ޚަރަދ ެގ  ވަރަކަށް ޓަނ ެގ މަސް އ ކާލަންޖެހި، ކޮންމެ ދ ދިހަހަތް

ތިބެން ނ ޮގސް  މަހަށް  މަސްވެރިން  ބައެއް  މިކަމ ެގ ސަބަބ ން  ނ ވާތީާއއި،  ކަމަކަށް  ދެކޮޅ ޖެހޭ  ޖެހ މ ގެ  ޮގތ ން ވެސް 

އެތަ މަސްވެރި  އްސަބަބ ން  މަސްވެރި  ލާއަކަޢާއި  ނ ލިބި،  އާމްދަނީ  ލިބެންވާ  ކ ރިމަތިެވ،  ޢާއިށް  ދަތިތައް  ލާތަކަށް 
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އާިއ، މަސްވެރިކަން ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޑީސެލްެގ ައގ ބޮޑ ވ މާިއ، ލިބ ން ދަތިވ މާއި،  މަސްވެރިންެގ ޖީބ ތައް ހ ސްެވފައިވާތީ 

އ ޅެންޖެހޭ ހާލ ަގއި  މި  މަސްވެރިންނަށް  މޫސ މެްއަގއި  މަސްވެރި  މިއަދާ ތީކޮންމެ  މަސްޔަހަމަ  ާއއި،  ކިރ މ ަގިއ  ށް 

ހައްލ މަސްވެރި މައްސަލަތައް  ހ ރި  ވަ  ،ލިބިނ ކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި  ވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ދ ތައް  އ މި ސަރ ކާރ ން 

ނ ފ އްދޭތީއާިއ، މަސް ރަްއކާކ ރާ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ނ ވެ، މި މައްސަލަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ތަކ ރާރ ވަމ ންދާތީ، މަސްވެރިން  

 ... ދަތިތައްގ ޅިެގން މަސްވެރިންނަށް ކ ރިމަތިވާ  ކ ރ މާަގންނަ މިންވަރ  ކޮންޓްރޯލްމަސް ،ނ ކިރި މަސް ބާނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގތ ން، މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅާ ށްފަހ  މައްސަލަ  ނަމަ، ސ ރ ޚީ އިއްވޭނީ. ފާސްވ މަ  އާދެ! މަޖިލިސް ގަވާއިދ  އޮންނަ 

 ހ ށަހެޅޭނީ. މިހާރ  މައްސަލަ އެ ހ ށަހަޅ އްވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ގ ޅިެގން މަސްވެރިންނަށް ކ ރިމަތިވާ    ކ ރ މާަގންނަ މިންވަރ  ކޮންޓްރޯލްއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މަސް ޝ ކ ރި

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ   170ލަިއ، މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  އިއްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަ ހަދަތިތައް ަވގ ތ ން  

 ކ އްލި މައްސަލަ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

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

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  
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މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ؛މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލަ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 09    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 41    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    50     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސްނ ވޭ            ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ޙ ސައިން   170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ކ ރެއްވ މާ ގ ޅޭމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސް ؛ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލަ  ފްޠީމ ޙައްމަދ  ލަ

ޖ މ  އަދަދަމަޖިލީހ ެގ  ތިއްބެވީ.  87  ކީލަ  ކަމަށް      .މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  57  ހާޒިރ ވެ  އިއްޒަތްތެރި    9ފެންނަ 

ނ ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  41  ނ ފެންނަ ކަމަށް  މެންބަރ ން.

ބަިއވެރި  މެންބަރ ން.    50ވަޑައިަގތީ  ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވައިްއޒަތްތެރި  ކ އްލި   .ވޯޓ   26ނީ  ފާސްވ މަށް  މި  އެހެންވީާމ، 

 ނ ވި.  މައްސަލަ ފާހެއް

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  6
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  هللا  ބަހ ސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއވާ ޢަބްދ އީތިދާ އިބ   -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ކައ ންސިލަރ ން މަސައްކަތްއަންހެން  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  މަސްނާިއ  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ލިއްޔަތ   އޫކ ރާ 

ޮގވަ އަދާ ެގނައ މަށް  ހައްލެއް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ  ކިޔ ން ަގމި  ރާރ .  ަގ  ހ ށަހަޅާ  އިލައިކ ރ މ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ރާރ ެގ 

ރާރ   ަގވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި   23ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ ައހަރ ެގ ފ   22ަގއި ބޭްއވ ނ    2022 ޗ މާރި  28އިްއވާފަިއވަނީ  

ޢަބްދ   އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   ހ ށަހަޅައިދެއްވާނީ  ދާއިރާެގ  هللا. މަޖިލީހަށް  އ ތ ރ   ަގލޮޅ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

މި އިްއޔެއަށް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކައ ންސިލ ތަކަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙ ކޮށްެގން  ާގނޫނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވީ 

ޮގ .ޑީ.ސީއަށް ާއ ބާރ ތަކެއް ދީެގން ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށްެގން  އ އަދި ޑަބްލި  އި، ކޯޓާ ކަނޑައަޅަ   ،ޑިނއަންހެނ ންނަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބ ޚާއިންތި  ، ރާރ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީގަ އަޅ ަގނޑ  މި  އަހަރ .    ެއއްވީ    ށް މިއިްއޔެއަ  ،ކ ރިތާ 

ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ތިއްބަާވ  ސިފަކ ރި ޮގތަށް  ދިން ބާރ ތަކާއި، އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާގނޫނ ގައި

ޑަބްލި އަދި  މެންބަރ ންނަށާއި  ތަރައްއ އަންހެން  އަންހެނ ން  ކޮމިޓީތަކަށް،  މަސައްކަތް.ޑީ.ސީ  ކޮމިޓީތަކަށް ޤީއަށް  ކ ރާ 

ާގނޫނ ަގއި  ެއ  ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  މަސައްކަތް  ސިފަކ ރި  ީމހ ންނަށް  އެ  ޮގތަށް  ކ ރެވޭތޯ ބޭނ ންވި 

ންީވ  ކ ރަވަންޏާ ރަނަގޅ    ނ ކ ރެޭވ ކަަމށްއަހަރ  ވެެގންދާއިރ  ެއޮގތަށް މަސަްއކަތް  އެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބެލ މަށް.  

ދެނެަގނެ ކަމެއްތޯ  ލިޔ ނީރަނަގޅ   ، ކޮންކޮން  އެހެން  ވެސް  ާގނޫނ ަގިއ  އެ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި   ،ކ ރ މަށް 

.ޑީ.ސީއަށް އިތ ރ  ބާރ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން އ އަދި ޑަބްލި   ، ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ އަންހެނ ންނަށް ސީޓ  ަވކިން ކަނޑައެޅީ 

ރަށ  ފެންވަރ ަގއި ވެސް،  .  ޅ ަގނޑ މެން ެއއީ ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރާތީދިނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ 

ބަސް ވެސް  ފެންވަރ ަގއި  ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ،ބ ނ މ ގައިއަތޮޅ   ތަންފީ  ،ސިޔާސަތ   ސިޔާސަތ ތައް  އެ  ކ ރ މ ަގިއ ޛ އަދި 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،އްެގ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއީ މ ހިންމ  ކަމެ  ،އަންހެނ ންެގ ޚާއްޞަ ބަހެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަން

ކޮންމެހެން ވެސް    ،ޤައ މ  ހިންގ މ ަގއި އަންހެނ ންެގ ބަހެއް އޮތ ން އެއީ  ،ނަމަ  ކ ރ ކޮށް ދަންނަވާ.  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާތީ

ރ ކޮށް ކ ރެވޭތޯ ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރާތީެވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ަމސައްކަތް ތަކ ރާ

 ، މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި   ،މަނިކ ފާނަށް މާ ރަނަގޅަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމި ބަލަނީ.  

ވެރިކަމ ަގއި  ފ ރަތަމަ  އެކ ލަވަ   2010  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ފ ރަތަމަ  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  ހ ށަހެޅިން އި ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ލިއިރ  
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މިހާރ  ތ ޅާދޫ    ،ޙ  ައޅ ަގނޑަށް ޑްރާފްޓ ކޮށްދެްއވީ އޭރ ެގ ރައީސް އޮފީހ ެގ ލީަގލް ސެކްރެޓަރީއިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާ

ޑްރާފްޓ ކޮށްދެއްވެ  މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން އަޅ ަގނޑަށް އެ އިޞްލާޙ   އިްއޒަތްތެރި  ެއއީ ހަމަ ދާއިރާެގ  ވީ ވެސް. 

އްޞަކޮށް ހަމަ މިޮގތަށް އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅީ. ކޯޓާެއއް ޚާ  ،ޚާއްޞަކޮށް  ޑިނކައ ންސިލ ތަކަށް އަންހެނ ންނަށް ޮގ

ފާހެއްނ ވި.    ،އެހެންނަމަވެސް ިއޞްލާޙ   އެ  އޮންނާތީެވ  މެޖޯރިޓީ  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ޑީ.ާއރ .ޕީއަށް  އޭރ  

.ޕީެގ ފަރާތ ން  އެމް.ޑީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަނެްއކާެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ބާރ  ލިބ ނ  ދ ވަހ     އެހެންނަމަވެސް

އޮތީ    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި  ިއ،ވެސް ހަމަ މި މަސައްކަތް ކ ރެވޭތޯ ބަލައަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އަނެއްކާ

ާގނޫނ  ިއޞްލާޙ ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ  ބަލަން ބޭނ ންވީ ެއޮގތަށް އެ މަސައްކަތް  .  ކ ރެވިފަެއޮގތަށް މިހާރ  އިޞްލާޙ   ާގނޫނ 

ރަ ކ ރެވޭތޯ.  އިްއޒަތްތެރި  ޑަބްލިއީސް  އަދި  އަންހެނ ންނާއި  ތިއްބަާވ  ވާހަކަދައްކާއިރ   އ ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  .ޑީ.ސީއާ 

.ޑީ.ސީއަށް  އ ބައެއް އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް އަދި ޑަބްލި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މައްސަލަތަކެއް އެބަ ފާހަަގކ ރަްއވާ.

ބ ނޭ. ެއއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތ ަގިއ ބަިއވެރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ     މަސައްކަތ ަގއި ެއއްވެސް ދައ ރެއް ނޯންނަ ކަމަށް އެބަ

  ، ހަމައެކަނި ކަްއކާލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދ ން  ،ބ ނޭ. މިސާލަކަށް މަޝްވަރާަގއި ބަިއެވރިނ ކ ރ ން  އެބަނ ލިބޭ ކަމަށް  

ފަހަރަށް ސަފ ން ވެސް ޖާަގނ ދޭ   ނ ވަތަ ބައެއް  ،މެހެމާނ ން ދާ ަގޑީަގއި ހަމައެކަނި ސަފ ަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދ ން

އެބަ ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ބަޖެޓ ެގ    ހިސާބަށް  އެބަދޭ.  ެވސް  މައްސަލަތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް   ވެސް   ހ ރޭ. 

ވެސް   ތިބި. އެކަމަކ   އެބަ  ހަމަ  ކ ރާ ކައ ންސިލ ތައް ވެސްފ ރިހަމައަށް އެކ ަގއި މަސައްކަތް  ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

  އީ މިއީ ވަރަށް އައ  އެ  .ކަމެއްހެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީވަރ   ލަންޖެހޭއިމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

  ބާރަވަރަކަށް އަހަރ މިހާރ     ،ނިޒާމ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ ކަެމއް. މ ޅި ލާމަރ ކަޒީ    ކަމެއް. މިީއ ވަރަށް ައއ 

އެހެންނަމަެވސްވެެގން ާގނޫނ     ދަނީކަން.  މި  އަނެއްކާ  އައ . އަލަށް  އަދިވެސް  އައ .  ައދިވެސް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އިޞް ފަހ ންއަޅ ަގނޑ މެން  އެކ    ލާޙ ކ ރި  ބާރ ތަކާ  އައ   މި  ބާރ ތަކާއި  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ،ވެސް  އަތޮޅ     ،ދީފައިވާ 

މ ޅި ނިޒާމ  ވެސް އައ . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީކީ ކޮންމެހެން    ،ދީފަިއވާ ބާރ ތަކާ އެކ ކައ ންސިލ ތަކަށް  

  ، ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  .ޑީ.ސީއަށް ޖެއްސ ންކ ރަނީއެކޭ ނޫން  އ ލިނ ވަތަ ޑަބް  ށްކައ ންސިލ ތަކ ން އަންހެން ކައ ންސިލަރަ

ިގނަ ވަރަށް  ދަންނަވަނީ.  މި  ޖެއްސ   އަޅ ަގނޑ   ނޭނިގެގން  މ ެގފަހަރަށް  ހަމަ  ފެންނަނީ  އެ  މެ.    ވެސް  ޮގތ ަގއި 

ޮގތް ބަެއއް   މިކަހަލަ ކަންކަން ކ ރިއަށް  އި،އާއިންކްލޫސިވް ޑިސިޝަން މޭކިން ެގން ފަހަރަށް ހަމަ ނޭނިގ  ެގންދަންވީ 

. އަޅ ަގނޑ ެގ ބޭނ މަކީ އެ ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރ ން. ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަހަލަ ނަތީޖާ އެބަ ނިކ މޭ

އޮތޯރިޓީ   ަގވަމަންޓް  ލޯކަލް  މިހާރ   އަދި  ދިރާސާކ ރ ން.  ވެސް  ފަރާތ ން    ، ފަރާތ ންނާއި)އެލް.ޖީ.ޭއެގ(  މަޖިލީހ ެގ 

އެއް އެން.ޖީ.އޯތަކ ެގ ފަރާތ ން ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް މިހާރ  ވެސް މި ދިރާސާކ ރަމ ން އެބަ  އަދި ބަ އި.ައއި.އެންއާ އައި.އާރ 

އެ މަސައްކަތް ޑ ބްލިކޭޓ ކ ރާކަށް ވެސް ނޫން.    . އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީކީ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ންެގންދޭ
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ދަ ެއ   ،އ ރެއް އޮތިްއޔާއެ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަކ ރަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރަކާ އެކ  

ހ ށަހަޅާއިރ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  އަންނަ  ފ ރިހަމަކޮށްެގން  ވެސް   މަސައްކަތް  ެއޮގތ ން  ވެސް 

އެހީތެރިކަމެއް އިތ ރ   ފ ރިހަމަ  ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ެގނެސްދެވެންޏާ  ކަމެއް  އަފ ރިހަމަ  ންހެން  ކޮށްދިނ ން. 

ޑަބްލި ެއ  އ ކައ ންސިލަރ ންނަށާއި  އޮތިްއޔާ  ޮގތަކަށް  ދެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބާރެއް  އިތ ރ   މަސަްއކަތަށް  .ޑީ.ސީެގ 

ޖާަގެއއް ހޯދަިއެގން ެއ ޖާަގ ހޯދައިދިނ ން. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީކީެއއް ެއްއ  

  ޑް ތަކަކ ން ކ ރެވޭނެ ކަންކަމެްއ ނޫންކަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގ. ހަމަ މައިންރެއެްއެގ މަތީން ތަމްރީނ 

މ ޖ ތަމަޢަ މ ޅި  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ.  އެހެންވީމާ،  ސެޓްތަކެއް  ެގންނަން.  ބަދަލ ތައް  ބައެއް  ިވސްނައިދޭންޖެހޭ  އެބަ  ށް 

ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އެްއވެސް ހާލަތެއްަގިއ    ކަންހޭ ކަމެއްތަކ ރާރ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތ ަގއި ދެމިތިބެންޖެ

ކޭ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީކީ.  އެއެއް ރެއްެގ މަތީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން ކ ރެވޭނެ

ެއއީ   ،ަގނޑ މެން ވަކާލާތ ކ ރީލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް އެބަ ޖާަގދޭންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކަށް އަޅ 

ފަދައިން ދިން  ޮގނޑިތައް  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  އަންހެނ ންނަށް  ރައީސް،    ،ހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ 

  ، އި އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނާ  ،ވާތީވެ. އެއީ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނާއި   އަޅ ަގނޑ މެން ހިތ ެގ އަޑިން ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ ނިޒާމަކަށް

ބާރ ވެރިކ ރ ަވއިެގން  އަތޮޅ ތަކާ  ރަށްރަށާއި  ެގނެވޭނީ  ޮގތެްއަގިއ  އިންސާފ ވެރި  އެންމެ  ތަރައްޤީ  ޤައ މ ެގ   ކަންމ ޅި 

މި.އެމް.ޑީ މިކަން  އަޅ ަގނޑ ެމން  ަގބޫލ ކ ރާތީވެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާތ ން  މި    ޕީެގ  ކ ރަނީ. 

އެ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖާަގދޭންޖެހޭ.  ފ ރިހަމަކ ރެވޭތޯ ވެސް ބަލަނީ. އެހެންވީމާ

  ބައެއް   ،ޏާ އެއްކައިރިއަށް ޖެހިފައިޖެހެންފަހަރަށް މައި ސަރ ކާރ  އެއްކައިރިއަށް ޖެހެން  ޖެހޭ. ބައެއް   ކ ރިއަރ ވަން އެބަ

ހިންާގ ކ ންފ ނިތައް އެއްކައިރިފަ ޖެހިޖެހެޖެހެން  އަށްހަރަށް ސަރ ކާރ    ؛ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް  ،ފައިންޏާ އެއްކައިރިއަށް 

އަދި ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ    ،ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކަށާއި  ،އަތޮޅ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަށާއި  ،އިށާރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަ ؛ކައ ންސިލ 

ޑަބްލި މެންބަރ ންނަށާއި  އަންހެން  ާގނޫނ ަގއ ތިއްބެވި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަ  އި.ޑީ.ސީއަށް  މަސަްއކަތް  ސިފަކ ރި  އެ  ށް 

  ދެ ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖާަގދޭންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  

އަންހެނ ންެގ   ،ނަޒަރަކީ   ދެއްވ މަށް. ެއއްލަނަޒަރަކ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފަރާތ ން މި ަގރާރާ ދޭތެރޭަގއި ބައްލަވާ

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ނަޒަރ ން ބައްލަަވއިދެްއވ މަށް.   ،އަންހެނ ންނަށް ޖާަގހޯދ މ ެގ ނަޒަރ ން. އަނެއް ނަޒަރަކީ  ،ކ ރިއެރ މަށް

ަވގ ތ  ނަންަގަވިއެގން   ،ކ ރަްއާވއިރ   އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް

.ޑީ.ސީތަކަށް  އ ބްލިޑަީވހާވެސް ިގނަ ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފ ޅ ންނާއި އަދި    ،ވީހާެވސް ވަރަކަށް   ،ވިޔަސް 

އަދި ގ ޑް ޕްރެކްޓިސަސް ހ ރި ތަންތަން ވެއްޖެއްޔާ އެހެން   ،އެްއކޮށް މަޝްވަރާކ ރަްއަވއިެގން ހ ރި މައްސަލަތައް ދެނެަގނެ
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ެގން ވެސް  ކަންކަން  އެ  ބޮޑަށް  ތަންތަނަށް  ވަރަށް  ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވ މަށް.  މިކަން  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގސްދީެގން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގރާރާ   މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ޅ ވާލަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން    ގ ޅޭޝ ކ ރިއްޔާ 

 މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. ސްކ ރ ހ ބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

ތަފާތ ކ ރ ންތަކާއި އެ ކަންކަމަށް ހ އްޓ މެްއ ެގންގ ޅޭ    މެދ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަންކަ ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ދެނެަގތ ެގނައ މަށް  ގ ޅޭން  މާލި  މާ  މިޓަމެންޮގތ ން  ހެދ މަށްފަހ   އިންކ އަރީެއއް  ތަނަށް    ރީ 

ދި ެއ  ދެކެވ ނ . އަ  ަގއި ހ ށަހެޅ ނ  ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާަގއި މި ވާހަކ2021ައޮކްޓޫބަރ     25  ،ހ ށަހެޅ ނ  ރިޕޯޓ 

އެ    ،ދެކެވި   .ޑީ.ސީތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކ ެގ ވާހަކައ ޑަބްލި  ،ދ ވަހ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ައންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް

ލާމަރ ކަޒީ   ،އިންނަަވއިެގން ވިދާޅ ވި هللا ދ ވަހ  ރިޔާސަތ ަގއި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

އެ ބަލަ  ކޮމިޓީއަށް  ގ ޅިެގން   ،ންކަންކަން  ކޮމިޓީއާ  ރައިޓްސް  ހިއ މަން  ބަލަން    ދެ  ،އަދި  ކަންކަން  އެ  ކޮމިޓީވެެގން 

ެއީއ   ؟އި އެބަ ކ ރިއަށްދޭތޯގަ ހ ށަހަޅ އްވާނެ ކަމަށް. ދެން ައޅ ަގނޑ  މި ހިތަށްއަރަނީ އެ މަސައްކަތް ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ

އޮންނަނީ މި  ަގރާރ ަގއި  ިމާވ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ކަ  ، މިއަދ   ތަރައްޤީއަށް އަންހެން  އަންހެނ ންެގ    އ ންސިލ ންނާިއ 

 އިލައިއްލެއް ެގނައ މަށް ޮގވަހަ މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ ެމންބަރ ންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގިއ ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  

ޒީ ކޮމިޓީން  މަރ ކަޮގތ ން އެ ދ ވަހ  ައޅ ަގނޑ މެން ލާ  އެ ދަތިތަކާއި އެ ކަންކަމާ ގ ޅޭ،  ކަމަށް ވާތީވެ  ހ ށަހަޅާ ަގރާރ 

ކ ރިއަށްެގންޮގސް ނިންމާފައިވޭތޯ އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ    ތައް މިހާރ  އެ ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތްހޯދަން އެދ ނ  މަޢ ލޫމާތ 

ިއއްޒަތްތެރި    ،މ ޤައްރިރ  އަރިހ ން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ އެއް ކަމަކަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ކަމަކީ

މިރައީސް މިހާރ   އޮތްއިރ  ،  ގޮއްސަ  މަސައްކަތް  މިހާހިސާބަށް  ގ ޅިެގން  ބަދަލ ތަކާ  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  ހާ ކި  ، 

އަދި ެއއާެއކީަގއި މިހާރ  ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ެވސް   ،ޓިވްކޮށްތޯ މި މަސަްއކަތް ހިނަގނީކްއިފެ

ކަމެއް މ ހިންމ   ވަރަށް  ެއއީ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ޑަބްލިދިރާސާކ ރ ން  މަިއަގނޑ   އ ހެން.  އ ފެއްދ މ ެގ  .ޑީ.ސީތައް 

މަޤާމަށް މި  .ޑީ.ސީެގ  އ ސީދާ އަންހެނ ން ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. ޑަބްލި  ،ދަކީގ ސަމަ

. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދާިއމީ ވަޒީފާެއއް ޮގތަށް މ ސާރަދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަ ބައެއް ނޫން  ،ެގންނަ ބޭފ ޅ ންނަކީ މިއީ

އެލަވަންސެ ސިޓިންގ  ހިނަގއްޖެ.    އް އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ބޮޑ ެވެގން  އެލަވަންސް  އެ  މިހާރ   އޮންނަނީ.  މި  ދީފައި 
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ތަކ ން ެއ  .ޑީ.ސީއ އް. ރޯދަމަހ ެގ އިނާޔަތް ނ ލިބިެގން ެވސް ޑަބްލިއެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ހަމަ ސިޓިންގ އެލަވަންސެ

 ،އްކެވި. އެކަމަކ  ާގނޫނ ަގއި ސިޓިންގ އެލަވަންސްދޭ މީހ ންނަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ނޯންނާތީވެވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެ

ލިބިެގން ވެސް  އެލަަވންސް  ރޯދަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބޭފ ޅ ންނާ  އެ  އަންނަ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ދިޔައީ. 

މަޤާމަށް މި އާދެވެނީ. އެހެންވީމާ،   ނަށްން އެ ބޭފ ޅ ންެއވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްެގ  ،އެްއވަރ ެގ ބޮޑ  ކެމްޕެއިނެއް ކޮށްެގން

 ބަޖެޓެއް. ލިބެނީ ސިޓިންގ އެލަވަންސެއް. އެހެންވީމާ،  ޑަމަޤާމަށް އައިއްސަ އެ ބޭފ ޅ ންެގ މި އޮންނަނީ އެއަށްވ ރެ ކ  

ާގނޫނަށް   ދިރާސާކޮށްފައި  ައޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ކަމެއްތޯ  ހިނާގ  ފެއަރކޮށް  އެންމެ  ެގންނަންޖެހޭ މިއީ  ބަދަލ ތަކެއް 

ލިބޭ އެއްޗަކާއި،   ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް  ،ކަމެއްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

އޮތީ އެންމެ    މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް އަޅާކިޔާއިރ ަގއި މިހާރ  މި  ،ތެރެއިން ލިބޭ ފ ރ ޞަތާއި  ެގކައ ންސިލ   އެ ބޭފ ޅ ންނަށް

 ،ވަރަށް ސާފ ެވެގން ިމހާރ  އެބަދޭ. އެހެންވީާމ، ެއކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން   ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަގޅަށްރަ

މަސައްކަތް  ހ ށަހެޅ މ ެގ  އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  މި  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   މިކަން  ކޮމިޓީން  ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

.ޑީ.ސީތަކ ެގ ރޯލ  ވަރަށް ބޮޑަށް  އ  ރަްއޔިތ ންނަށް ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ޑަބްލިެގންޮގސްދެއްވ ން ެވސް. އާންމ   ކ ރިއަށް

.ޑީ.ސީތަކަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދޭންޖެހޭ  އ އޮންނަނީ. އަދި ޑަބްލި  އޮޅިފައި މި

  ށް ސާފ ވެެގން ކަެގ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނަގޅައެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ެއ ބޭފ ޅ ން  ،އެއްޗެހި ނ ދެވޭތީވެ  ތަކާޓްރޭނިން

ޑަބްލި  ޮގއްސަެއއް ރަށެްއެގ  ެއއް  ހަދިޔާކ ރީމާއ ނ ވޭ.  ރަށަށް.  މ ޅި  ޑަސްބިސްތަކެއް  ހަދިޔާކޮށްފާނެ  އެހެން   .ޑީ.ސީން 

ކޮށްފިއޭ.  ތި މީހ ން ކޮންކަމެއްހޭ ތި ކ ރަނީ. މިވެނި ރަށަކ ން ޑަސްބިން ވެސް ހަދިޔާ  ،.ޑީ.ސީން އެބަ ބ ނޭއ ރަށެއްެގ ޑަބްލި 

ޕްރީ ރަށްރަށ ެގ  ބައެއް  ޑަބްލިއަނެއްކޮޅ ން  ހިންާގ  އެބަ  އޮއ  ޑަބްލި  .ޑީ.ސީން.އ ސްކޫލ   ލިބިފައި  މަދ   .ޑީ.ސީއަށް  ންނަ 

ޕްރީ ޖެހޭ  އެބަ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ތެރެއިން  ނޫން  ބަޖެޓ ެގ  ކ ރާކަށް  ކަންކަން  މި  މ ސާރަދޭން.  ޓީޗަރ ންނަށް  ސްކޫލ ެގ 

އޮތީ. ހަމަ ސީދާ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީައށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް    .ސީ އ ފައްދާފައި މި.ޑީއ އަޅ ަގނޑ މެން ޑަބްލި

އަންހެނ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ މަސައްކަތްތަކާިއ،    ،އެ ރަށެއްެގ އަންހެނ ން ކ ރާ މަސަްއކަތްތަކާއި   ،ކޮށްފައިއަިއޑެންޓިފައި

ކ   ބާރ ވެރިކަންކ ރަން  އިތ ރަށް  އަންހެނ ން  ރަށެއްެގ  ކަންކަން    ރަންއެ  މި  ކޮބައިކަާމއި،  ކަންތައްތަކަކީ  ހ ރި 

ކ ރ މަށްފަހ  ކައ ންސިލާ ގ ޅިެގން މި މަސައްކަތްތައް ކ ރަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި މ ޅި ރަށަށް ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ  އަިއޑެންޓިފައި

 ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ބަޖެޓ   ތެރޭަގިއ އޮންނަ ކަމެއް. އަންހެނ ންނަށް ކ ރަންޖެހޭ  ކަންތައްތަކަކީ ެއއީ ކައ ންސިލ ެގ ޒިންމާެގ

.ޑީ.ސީ ބަޖެޓ ން ކަމަށް މިހާރ  ވިސްނިފަިއ މި އޮންނަނީ. ެއކަމަކ  ެއއީ އެހެން އޮންނަ  އ ޖެހޭނީ ޑަބްލިވެސް އަންނަން

ކަތް  ސިޓިންގ އެލަަވންސެއް ދީފައި ބައްދަލ ވ ންތަކެއް ބާްއވަން އެކަނި ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ންނާ މަސައްކަމެއް ނޫން.  

އޮންނައިރ   ބައްޓަންކ ރެިވެގން  ،ހަވާލ ކ ރެވިފައި  ާގނޫނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެކްސްޕެކްޓ އަޅ ަގނޑ މެން  މި    ،ކ ރަނީ ދިޔަިއރ  

ެއ ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ހިންޭގނެ    ،ކ ރ މަށްފަހ މިހެން އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީައށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ އެ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގ
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ކ ރެ  ފާހަަގކ ރ މަށްފަހ ޕްރޮގ ރާމ ތަކާިއ  ކޮބައިކަން  ަމސައްކަތްތަކަކީ  ހިއްސާކޮށްެގން  ،ވޭނެ  ކައ ންސިލާ  ކަންކަން    ،އެ 

ތެރެއިން އެ ކަންކަން ހިނަގންޖެހޭނީ. އަންހެނ ންނާ ބެހޭ ހ ރިހާ ކަމަކީ ކައ ންސިލ ެގ   ކައ ންސިލ ެގ ވެސް ބަޖެޓ ެގ 

ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން     ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތަކ އެކަނި  ން.ޑީ.ސީއ ޑަބްލި  ،ބަޖެޓ ން މ ޅިން އެކަހެރިވެފައި އޮންނަ

އަސްލ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ވެސް އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް    ،މީދ ކ ރަނީންއޮތީ. ެއހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އ   ބައްޓަންކ ރެވިފައި މި

 ކަންތައްތައް ކ ރ މ ަގިއ  .ޑީ.ސީން ފާހަަގކ ރާއ ެއކީަގއި މަސައްކަތްކޮށް ޑަބްލި  .ޑީ.ސީތަކާއ  ޑަބްލި  ،ދީ  މި އިރ ޝާދ ތައް

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ވެސް އެންެމ ބޮޑަށް ހަމަ އެއްބާރ ލ ން ލިބިެގން މި ކަންކަން ކ ރ ން. އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި މިހާރ  

 ،އަންހެން ކައ ންސިލަރ ން ވެސް ނ ކ މެފައި އެ ހ ންނަނީ ޕާޓީތަކ ެގ ޓިކެޓ ތަކ ަގއި ކަމަށް ވާތީ   ، .ޑީ.ސީތައް ވެސްއ ޑަބްލި

ަގނޑ މެން ޕާޓީތަކ ން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހ ރި ދަތިތަކާ އެއްޗެހި ބަލަން. މި ހ ރިހާ ޕާޓީއަކ ން ވެސް އަޅ 

އަންހެނ ންެގ ޮގތްޕެްއ    ،ވެސް އެބަ އޮވޭ   އި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ. ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގިއ ހ ރިހާ ޕާޓީތަކެްއަގ

ެއ ޮގފިތަކ ން މި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކާިއ އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާ    ،ވަންޏާކަމަށްހެންކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް އޮންނަ. އެ 

ޕާޓީ    ،ސްތަކާއި އެްއޗެހި އައިޑެންޓިފައިކޮށް، އެ ބޭފ ޅ ން އެ ކ ރައްވާ މަސައްކަތްތަކ ަގިއ ހ ރި ޗެލެންޖައިގ ޅ ން ބާްއވަ 

ކަނޑައެޅ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަސަްއކަތް އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ ސިޔާސަތ ތަްއ  ލެވެލްަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ައޅ ަގނޑަށް އަދި ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެްއ    ،ޮގތެއް އިންތިޒާމ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  އެދެން އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ންނަކަށް ނޭނޭގ އަސްލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ަވރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ   ،ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ކަމަކީދެއްވ މަށް.  

 ،ދިނީމާ  33ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން %   މިއީ ކީްއކ ރަން ދައްކާ ވާހަކައެއް  ދެްއކީމާ  އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވާ ވާހަކަ

ކަމަށް  ކަމެއް ނ ވިސްނޭއެއީ ކީއްެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްެގން އ ޅޭ ކަމެއް  އަންހެނ ންނަށް ދިނީމާ  33%  ކައ ންސިލ ތަކަށް

އެްއޮގތަކަށް  ެއއީ  ބޭފ ޅ ންނަށް.  ބައެްއ  ފާހަަގކ ރެޭވ  ހަމަ  ެވެގން އަންހެނަކ  އެތާަގިއ  އަޅ ަގނޑަށް  އަންހެނަކަށް  ވެސް 

ައންހެނ ންނަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ   ،ާވއިރ ަގއި  އަށް 50ބައިންދާކަށް ނޫން. ެއކަމަކ  ައންހެނ ންނަކީ ވެސް މ ޖ ތަމަޢ ެގ % 

ސިޔާސަތ  ކަނޑައަޅާ މޭޒ ދޮށަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި  ހަމައެކަނި ކޮންމެވެސް މީހަކ    ވިސްނ މާއަންހެނ ންެގ ހާލަތްތަކާއި

  ލާނަން.އިއެތާ ބައިންދާކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރާ ކަމެއް ނޫން އެީއ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ މިސާލަކަށް ދަންނަވަ

ތަކ ެގ ފާޚާނާތައް ބޭނ ންކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އަންހެން ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެއަރޕޯޓ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ފާޚާނާއަށް ވަޑަިއަގންނަވާނީ ކޮނޑ ަގއި ދަބަހެއް އަޅ ްއވަިއެގން. އެ ދަބަސް އަޅ ވާނެ ތަނެއް ފާޚާނާ ތެރޭަގއި ނެތީމާ

ކ އްޖަކ  ޮގވަިއެގން  ކ ޑަލެއް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް އ ނދަޫގވޭ. ެއކަމަކ  ފިރިހެނ ންނަކަށް ނ ވިސްނޭނެ އެ އ ނދަގ  

ކ ޑަކ އްޖަކ  ނ ލާ  އ ނދަޫގވޭ. އެކަމަކ   ނެޕީ ބަދަލ ކޮށްލާނެ ތަންކޮޅެްއ ެއ ފާޚާނާަގިއ ނެތީމާ ،ފާޚާނާއަށް ވަންނަ މަންމަ

ށް އެ  އެްއކަލަ ފާޚާނާ ޑިޒައިންކ ރ މ ަގއި ވެސް، ެއ ތަނަ،  ނ ކ ރެވޭނެ. އޭެގ މާނަައކީ  ދާ މީހަކަށް އެ ކަމެއް އިހ ސާސެއް

މަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެންެގ ބޭނ ންތަްއ ެއ  ކަ  ބޭނ ންކ ރާ ހ ރިހާ އެންމެންެގ ޚިޔާލ  ހޯދިެގން އެކަން ކ ރާ



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

24 

 

ދެންނެވީ. މ ޅި   ތަނ ން ފ ދިެގންދާނެ. އެހެންކަމަށްވާއިރ ަގއި މިއީ އަދި ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ކަމެްއެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި

އަންހެނ ން. ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއަގިއ    4މި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް މި ތިބެނީ އެންމެ    ،ކ ރާއިރ ޤައ މ ެގ ސިޔާސަތ  ބައްޓަން

މާނައަކީ އޭެގ  ނެތް.  އަންހެނ ންނެއް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވެސް  ހ ންނަވަރަށް  ކޮމިޓީތަކ ަގއި   ،އަންހެނަކ   ާގނޫނ ތައް 

އ ނދަޫގތަކަކާއި ނ ވަތަ އިތ ރަށް ފަސޭހަކ ރަން    ،ކާއި ދާއިރ  އަންހެނ ންނަށް އޭެގން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަބައްޓަންކ ރެިވެގން

ރަނަގޅަ އެންމެ  ކަމެއް  މިކަކ ރެވިދާނެ  ބޭނ ންވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ދިރާސާކ ރެވިެގންނ ދޭ.  އ ޅެނީ   ށް 

ސަތ ތައް  ސިޔާސަތ  ކަނޑަައޅާ މޭޒ ދޮށ ަގއި ިގނަ އަންހެނ ންތަކެއް ބައިތިއްބަން. ެއއީ އަންހެނ ންެގ ހިއްސާ އެ ސިޔާ

އެކަނޑައެޅިެގން އެހެންވީާމ،  ޮގތ ން.  އެކަށައެޅ މ ެގ  އެދާއިރ ަގއި  ބޮޑަށް  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފިރިހެން ދެކަމަށް  ން 

މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީ މި ބޭނ މ ަގއި ކަމަށް ވިސްނިަވޑަިއަގންނަަވިއެގން.   ،އެއްބާރ ލ ންދެއްވ މަށް   ބޭފ ޅ ން

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޢަލީ ރިޟާއަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  އާދެ! ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 .ޑީ.ސީ އ ޑަބްލި  މ ހިންމ  ަގރާރެކޭ. ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ވަރަށް ިގނަ  ،ނަމަ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  އެްއޗެއް ދަންނަވާ

އަޅ ަގނޑ     އިމެންބަރ ންނާ ކަމަކަށް  ފ ރަތަމަ  ެގންދަވާ.  އެބަ  މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން  މެންބަރ ން  ކައ ންސިލ   އަދި 

 .ޑީ.ސީއ ޑަބްލި   މި މަޖިލީހ ެގ އ ފެއްދ މެއްކަން.  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ މިީއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އ ފެއްދ މެއް. މި ސަރ ކާރ ގެ 

ކައ  އަދި  ވެސް  %މެންބަރ ންނަކީ  ނ ވަތަ  ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް  އެހެންވީމާ،    33ންސިލ ތަކަށް  ވެސް.  ޚާއްޞަކ ރ މަކީ 

ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ބޮޑ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް    ،އަޅ ަގނޑ މެން އެ އ ފެއްދ ން އެންމެ ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި އ ފެއްދ ން 

  އޮތް ސަރ ކާރަށް  މިހާރ  މި  ،ވ ރެ   ކާރަށް މި ސަރ   ، އ ފެދޭ ކަމެްއ ނޫން. ދެވަނަ ކަމަކީއް ހޯދާނެކަމީ އެކަމ ެގ ޝަްއކެ

ްއވާ ސަރ ކާރެއް ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ންގެ ދިރާސާކ ރަ  އިލާ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަްއސަލަތައް ާގތ ން އަޑ ައއްސަވަ ވ ރެ ވަކި އަޅާ

   ވ ޖޫދެއް އަދި  ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރި ސަރ ކާރެއް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚަކ   އްލ ހަމައްސަލަތަކަށް  

ތައް ކ ރަްއވާއިރ  ެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް މިހާރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދަތ ރ ފ ޅ   ،އޭެގ ެއއް ހެއްކަކީނ ވޭ.  

ބައްދަލ ކޮށް   ތަކާ.ޑީ.ސީއ ޑަބްލި ޚާއްޞަކޮށް  އަޑ ައއްސަވަ   ،ަވކިން  ޝަކ ވާތައް  ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް   އިއެ  އެ 
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އެ ބޭފ ޅ ންެގ    ،ތަކާ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ބައްދަލ ކޮށް.ޑީ.ސީއ ޑަބްލި  ވަޑައިަގންނަވާއިރ ގައިވަގ ތ ދެއްވާ. ަވޒީރ ން ވެސް  

ވަނަ އަހަރ    2021  ،ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަކިން ަވގ ތ ދެއްވާ. ޭއެގ ެއއް ސާފ  އެއް ހެކި ެއއީ  އިޝަކ ވާތައް ައޑ ައއްސަވަ

މި.ޑީ.ސީއ ޑަބްލިއިރ ަގއި  އި އަ ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށް  އޮތީ  އ ޖޫރަ  ާގތްަގނޑަކަށް  ތަކ ެގ  ރ ފިޔާ  2000ންވަރެއް.   ވަރަކަށް 

ެއއީ ވަރަށް ކ ޑަ އަދަދެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް   .ރައީސަކަށް ެވސް މ ޅި މަހެއް ނިމޭއިރ ގައި

ޞާލިޙް މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  ައއްސަވަ   ފާހަަގކ ރެވ ނީ.  އަޑ   ވަނީ    އި،އެ  އެ  ކ ެގ  ތަ.ޑީ.ސީއ ޑަބްލިމިހާރ  

ެގނެއްސަ. އެކަށީެގންވާ މިންވަރެއް ނޫން. އަދި އެންމެ ރަނަގޅ  މިންވަރެއް ވެސް    އ ޖޫރައަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް

އެކީަގިއ ވެސް އަދިވެސް    ހެޔޮ ބަދަލާ ؛ވެސް ބޮޑ ވާން. އެ ބަދަލާ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ބޭނ ން އަދި ެއއަށްވ ރެ

މި ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ވެސް   ،ސް މައްސަލަތައް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ައދިވެ  ،ނަ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ިގނަގ 

 .ޑީ.ސީ އ ޑަބްލި   ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގއަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ފާހަަގކ ރެވ ނ  ެއއް ކަންތަްއ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ދަންނަވާލަން.  

ރ ފިޔާ.    5000ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކަށް    ޑީ.ސީ.އ ޑަބްލި  ރ ފިޔާ.  6000ރ ފިޔާ. ނައިބ  ރައީސަށް    7000ކޮމިޓީެގ ރައީސަށް  

  4000. މެންބަރަކަށް  5000. ނައިބ  ރައީސަށް  6000ރައީސަށް    ެގ.ޑީ.ސީ ކޮމިޓީއ އާންމ  ރަށެްއެގ ޑަބްލި ؛ރަށެއްގެ 

 ކ ރަންޖެހޭ ވަކި މަސައްކަތ ެގ ޕޯޝަން ސިޓީ ވީމާމެންބަރ ންެގ އަދަދ  ިގނަވޭ.  ތަފާތެއް އެބަ އޮތް. ސިޓީ ވީމާ ރ ފިޔާ.

ިގނަވީމާ ެއއީ މެންބަރ ެގ އަދަދ   މެންބަރ ން ތިބީމާ  .ވަކި ބޮޑެއްނ ވޭ.  ހިތ ން ިގނަ މަސައްކަތްތައް    ިގނަ  އަޅ ަގނޑ  

ހަމަ އެއްވަރެއް މި ަވނީ. އެހެންވީމާ، ވަކި ސިޓީއެކޭ ކިޔާފައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެއް މަޤާމަކަށް    ބަހާލީމާ

އ ޖޫރާަގއި ތަފާތ ، މި ތަފާތ  އ ޅެެގންނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެކަން ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އެހެން އެކަން އޮންނަ   ،ަގއިއިމ ސާރަ

ސިޓީެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މ ސާރަ ވެސް ޖެހޭނެ ބޮޑ ާވން. ސިޓީެގ ރަްއޔިތ ންެގ    ،ކަމަށް ވާނަމަ

އެ ތަފާތ    ،އޭނައަށް ކ ޑަކޮށް  ޑ ކޮށް، ރަށ ެގ އާދަިއެގ ދާއިރާއެއް ވީމާއޭނައަށް ބޮ ރާެގ މެންބަރ  ވީމާމަޖިލީހ ެގ އެ ދާއި

އެއް  ެވސް އެ   ޖެހޭނެ. އެ ތަފާތ  ނޯންނަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ތަފާތ  އޮވެެގން އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަގައިމ އޮންނަން

 ، މި ސަރ ކާރ ން ފަރ މާކ ރަމ ންދާއިރ ބަލައެއްނ ަގނެވޭ. އަނެއް ކަމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ  ރަށްރަށ ެގ އޮފީސްތައް

ައންހެނ ން ކޮމިޓީއެއް ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ޖާަގތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ޮގތަށް    ،އަޅ ަގނޑ  މި ަގބޫލ ކ ރަނީ 

އަދިެވސް    ،ކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ. އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. މިހެން މިދެންނެވީ  އެ ޑިޒައިންތައް ބަދަލ ކ ރެިވެގންދާ

ނ ވަތަ މެންބަރ ންނަށް މަޖ ބޫރީ ންނަށް  ބައެއް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރަީއސ ން އަންހެނ ން ކޮމިޓީެގ ރައީސ  ؛ެގތަކ  ކައ ންސިލ 

ލިބޭ އެބަ  ކ ރިމަތިކ ރ ވާކަމ ެގ ޝަކ ވާތައް  ވެސް  ފޯރަމަކަށް  .ހާލަތްތަކެއް  ބައްދަލ ވ މަކަށް  ،މިވެނި  ެއވެނި    ،މިވެނި 

ރަީއސް އަންާގ    ެގހޭނީ ކައ ންސިލ ޖެދާންވީއޭ. ދާންޖެހޭނޭ. އަންހެނ ން ކޮމިޓީަގއި އޮންނަން  ރަށަކަށް މިވެނި ތަނަކަށް

އަޅ ަގނޑަށް    ،ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް،  ިގނަ.  ވަރަށް  ވެސް  ޝަކ ވާތައް  މިކަހަލަ  ކ ރާށޭ.  މިންވަރަކަށް  އަންާގ 

ާގނޫނީ މަޝް   ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ބައެކޭ.  ވަކި  މިއީ  މައްސަލަެއއްޮގތ ން  ހޯދ މަކީ  ނ ވަތަ    ،ނޫނޭ  ވަރާ 



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

26 

 

ޓަކައި ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް  މ ޖ ތަމަޢ ަގ  ،އަންހެނ ން  އަންހެނ ންެގ  ޮއންނަ  ރަށެްއަގއި  ަމއްސަލަތަްއ    އިއެ  ދިމާވާ 

  ވަކިކޮށްފައި، ާގނޫނީ   ،ވަކި ޮގތަކަށް  ،ަވކި އ ޖޫރައެްއ ކަނޑައަޅާފައި   ، އްލ ކ ރ މަށް ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އ ފައްދާފައިހަ

ައކީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަޖ ބޫރީ ހާލަތެއް ކައ ންސިލ ެގ  .ޑީ.ސީއ ޑަބްލި    ޮގތ ން ަވކިކޮށްފައި އޮންނަ ބައެކޭ

ނ ވަތަ  ،  ކަމަށް ިވޔަސް ކ ރިަމތިކ ރ ަވއިެގން ވަކި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރ ވަން، ވަކި ޮގތަކަށް ބައްޓަންކ ރ ވަން   ރައީސް

ތަބާކ ރ  ފިކ ރަކަށް  ަގބޫލެއް ވަކި ސިޔާސީ  ކަމަކަށް  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  އ ޅ ަމކީ    ވަން 

ޮގތ ަގިއ   ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   އެންމެ  ހޯދީ.  ފ ރ ޞަތ   ައޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން  ާވހަކަތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ނ ކ ރެވޭ. 

ބޭނ ންވޭ ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮމިޓީތަކ ގަ   ،އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  މި  ވެސް  މެންބަރ ންނަށާއި އ ޑަބްލިއި  މިހާރ   .ޑީ.ސީ 

އަންހެނ ންެގ ކައިންސިލ  މެންބަރ ންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ދެނެަގތ މަށް ވަރަށް ބޮޑ  މަސަްއކަތްތަކެއް  

ހިތ ން ވ ރެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ     ކ ރަްއވަމ ން އެބަދޭ. އެ މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ންދަނިކޮށް މި ަގރާރ  ައއީމަ އަދި އިހ ނަށް

ނަޔަސް  މަށް ވެސް ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ. އަދި މި ަގރާރ  ައޔަސްޔ ދެން ތަންކޮޅެއް ބާރ މިނ ަގއި މަސައްކަތް ެގންދި

އެ މަސަްއކަތް ައޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއ ކޮމިޓީތަކ ން ނިންމަމ ންދާނެ. އެ ނިމ މާ އެކީަގއި އެ ދިރާސާތަކ ެގ  

މި ސަރ ކާރ ން އެ ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނެސްދޭނެ. މި ސަރ ކާރަކީ   ،ލ ތައް ސަރ ކާރަށް ހ ށަހެޅީމާއަލީަގއި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަ

ބިލ  ޤާމި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވ ޖޫދ ިވ، މިހާތަނަށް ވ ޖޫދ ވި އެންމެ    ،އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

   ސަރ ކާރޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ދާއިރާގެ   ހ ޅ މާލޭ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ލީ ނިޔާޒަށް. ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޢަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލީ ނިޔާޒް ޢަހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ަގރާރ ަގިއ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅ އްވި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ަގލޮޅ   އާދެ! 

ވާތީ ކަންކަމަށް  އެދޭ  ބެލ މަށް  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަަމކީ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ    ،ފާހަަގކޮށްފައި 

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖަށް ދިޔައިމާ އެދ ނ  ޮގތަށް ކަންކަން ކޮށްދޭނެ   އެ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ަގރާރަށް ބަހ ސްކޮށް ނިމ މ ން 

އަދި ލާމަރ ކަޒީ    އި،ދަންނަވަން. ެއޮގތ ން އަންހެނ ންެގ ކ ރިއެރ މަށް ސީދާ ފޯކަސްކޮށްެގން މި ކަންކަން ބެލ މާ  ވާހަކަ

އަދި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނާ ދޭތެރޭަގއި    އިާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ޮގތަށް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ތިބި އަންހެން މެންބަރ ންނާ

ޮގތާ  ެވެގންދާ  ޮގތަށް  އި، ކަންތައްތައް  ވ ޖޫދ ކ ރި  ާގނޫނ   އެ  ކ ރިއަށްދޭތޯ  ،އަދި  ކަން  ެއ  ޮގތަށް    އި ބަލަ   ދ ށް 
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ކޮށްދޭނަން. އަދި އެ ކަމަށް ރިޕޯޓެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔާރ ކ ރާނަން.   ކަންއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން އެ

 އް މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދަ މަސައްކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނެ  އަދި ައއްޑޫ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ވާތީ އަދި ކޮމިޓީއަކ ން ނ ކ ރަން. އެއީ ރަސްމީ ސިފަެއއްަގއި ެއޮގތަށް ކޮމިޓީއަށް ެއކަހަލަ ަމއްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިފައި

އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް    ، މަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ވާތީ. އެހެންނަނ ވަތަ މައްސަލަެއއް ބެލ މަށް ވެސް އެދިފައި

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަކ ާވތައް އަޑ އަހަން. މ ޅި ނިޒާމ    ،އަދި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނާ ބައްދަލ ކޮށް  އިކައ ންސިލ ތަކާ 

އެ ހ ރި ޮގތަށް، އެ ހ ރި ފައްކާކ ރ މަށް ޓަކައި، ހަމައެކަނި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއެއް ނޫން، ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ބައެއް ކަންކަން  

ނ ވެ ކީއްވެތޯ   މ އްދަތަށް  ވެސް    ،ވަނީ  ހަފ ތާަގއި  މިދިޔަ  ެއޮގތ ން  ދިރާސާކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ މެން  މެދ   ކަންކަމާ  އެ 

އަދި   ،ެގ ރައީސް ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށްހ ޮގތ ން މަޖިލީ  އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ

އަދި މި ކަމަށް ކ ރިއަށްދާނެ ޮގތްތަކެއް   ، ސްރީލަންކާެގ އެކްސްޕަރޓ ންނާ ެއއްކޮށް މަޝްވަރާކ ރެވި  އިސްނެންެގވ މެްއަގއި 

އަދި ައޅ ަގނޑ މެން   އިއާމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ލޯކަލް ަގވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި 

އެ ކަމަށް މަސައްކަތް ފެށިފަިއވާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި    ،އެކ  ަމސައްކަތްކ ރެވި   މެންބަރ ންނާ  ެގކޮމިޓީ

ދެންނެވިން؛ ރައީސް އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ހ ށަހަޅަމ ން  ާގނޫނ   މި  ކަމަކަށް  ފ ރަތަމަ  ކޯޓާ    އަންހެނ ންނަށް  ،އެންމެ 

ަގއި ބަިއވެރިކ ރ މަށް ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ  ނ ވަތަ އަންހެނ ން ކައ ންސިލ ތަކ   މަށްހަމަޖެއްސ 

އަޅ ަގނޑ    ވާހަކަ  ޮގތ ެގ  ެގންގ ޅޭ  ެގނައ މަށް  .ދެންނެވީމި  ވިސްނ ން  އެޮގތަށް  އިޞްލާޙ   ާގނޫނަށް  ަވކިން   ،އެ 

ތަކ ން ދ ށް ޮގތ ަގއި ފިރިހެނ ންނާ އަންހެނ ންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބައެއް ބޭއްވ މަކީ ބަެއއް މެންބަރ ން، ނ ވަތަ ބައެއް ފަރާތް

ދޭތެރޭަގއި ތަފާތ ކ ރ ން ކަމަށް ވެސް ދެކޭ. އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންކަން ފޫބެއްދ މަށް ޓަކައި އެންމެ ފަހ  

ޤީޤަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން ދިން ދ ލެއް ެއއީ ޙަ  ، ނ ކޮށް ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައިކަން ދޫަގޑީަގިއ އެ ކޯޓާ އެޮގތަށް އޮތީތީ، އެ 

ކޯޓާެގ    ،ވާނަމަ  މެންބަރ ން ތިބޭ ކަމަށް  3ށް ބަދަލ ކ ރ ން ވެސް ެއއީ.  އަ  5ން  އި  3ކައ ންސިލ  މެންބަރ ންެގ އަދަދ   

އާންމ ންެގ ތެރެއިން     އޮތީފައި ދެން ސ ވާލަކަށްވެފައި އަދި ކައ ންސިލ ެގ ރައީސަށް ވަކި ކޯޓާއެއް އޮ ވެއެއް މެންބަރ  އޮ 

އެންމެންނަށް ޚާއްސަނ ކޮށް އޮތީ އެންމެ ސްލޮޓެކޭ. އެންމެ ފަހ  ަގޑީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެގނައި  ހ ރިހާ ވާހަކައެއް ހ ރިހާ  

ޮގތ ަގއި  އެއީ  ބަދަލެއް ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ބަދަލެއް.  ރަނަގޅ   ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެން  .  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  އަންހެނ ން 

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން ެގނައި ބަދަލެއް. އެ ބަދަލ ެގ ނަތީޖާ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    ކަން ލިޔ މަށްޮގތްދޫނ ކޮށް މި ާގނޫނ ަގއި އެ

އަހަރ   ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ ެއއް  އާދެ!  ެއބަ  ފެނިެގންދާނެ.  ޝަކ ވާތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ެވެގންދާއިރ ަގިއ  ހ ރި. 

 ންބަރ ންނާ އަޅ ަގނޑ  ބައްދަލ ކ ރިން.މާލޭެގ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ މެ،  އިޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނާ 

ނ ން  ީގކަމެްއެގ ވާހަކަ އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކަވަނީ. ހަމަ ޔަ 3  ،މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ފާހަަގވީ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަގަވީ

ރަތަމަ ވާހަކައެއް. ފ   3މެންބަރ ން ދައްކަވަނީ    ެގމާލޭެގ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  ؛ވެސް ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ މެންބަރ ން ދައްކަވަނީ
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ދެއްކެވީ  ، ވާހަކަައކީ ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ާވހަކަ.  ނެތް  ޖާަގ  މަސައްކަތްކ ރާނެ  ވާހަކަ.   ،ތިމަންނާމެން  ކ ޑަ  އ ޖޫރަ  ލިބޭ 

ެއ ބޭފ ޅ ން ދެކިވަޑައިަގންނަާވ  ؛ ކައ ންސިލ ެގ އެހީތެރިކަން ނެތް ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ،ވަނަ ކަމަކަށް ދެްއކީތިން

ޮގތ ަގއި  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ  ،ޮގތ ަގއި ދެކިވަޑަިއަގންނަާވ  ޓައިްމ   ،މެންބަރ ން  ފ ލް  ކ ރަްއވަނީ  ެވސް  ބޭފ ޅ ން  އެ 

އެހެންނަމަވެސް  ެއޮގތަށް.  އޮންނަންވާނީ  ވެސް  އ ޖޫރަ  އެހެންވީމާ،  ފަރ މާކޮށްފައިވަނީކީ    ،މަސައްކަތެއް.  ާގނޫނ   މި 

އިްއޒަތްތެރި  ،  ކަން ދޭހަވާ ޮގތަކީއެ  .ތ ަގއިޮގ  ެގޓައިމް ވަޒީފާއެއް   އެޮގތަކަށް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ޕަރޓް

މެންބަރ ންނަށް    ،ރައީސް ވަޒީފާޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ  އެހެން  ލެވޭ  އެބަ  ވެސް.ކ ރިމަތި  ތިބެ    ،އެހެންނަމަވެސް  ެއްއަގއި 

ަވޒީފާަގއި ޮގތަކަ  ފ ލް  ،ފ ލްޓައިމް  ަވޒީފާެއްއަގއި ތިބެެގން އަދާކ ރެވޭ  ަވޒީފާތަކަކީ އެހެން  ށް އޮތް  ޓައިމްކޮށް އޮންނަ 

އެ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެން   ،އޮތީ  ޮގތެއް ނޫން. އެއީ މި ާގނޫނ  ފަރ މާކ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެނިގތިބެ ކ ރި ކަމެއް. ދެން

ތަރައްޤީއަށް   ބަދަލ ކ ރާނީތޯ އަންހެނ ންެގ  ތެރޭަގއި  ކައ ންސިލެްއެގ  ކޮންމެ  އަލީަގއި.  ތަޖ ރިބާެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

،  ންސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ   މާލޭ؟ ރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ޖާަގއެއް އޮތ މަކީ އެީއ ކ ރެވިދާނެ ކަމެއްތޯމަސައްކަތްކ ރާ ފަ

ހ ރި ހ ސްޖާަގ. އެހެން   ނ ވަތަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ން ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ެއއީ ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރެވިދާނެ ކަެމއް. އެބަ

ތަނަވަސްކޮށް  ،ވާނަމަ  ކަމަށް އެޮގތަށް  ޖާަގ  މިއެ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ކ ރ ން  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ކަން  ދިނ މަކީ 

ާގނޫނަށް މި ބަދަލ  ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދެއްކިއިރ ަގިއ    ،ކ ރިއަށްދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ފާހަަގކ ރިހެން

 މަށް.ކަ  ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންމިއީ    ،މ އައްސަސާތަކ ން ވެސް، ބަެއއް މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ

ތި ވަރަށް މީހ ންނެއް ވެސް ނ ލިބޭނޭ ފ ރަތަމަ   ؟ތީ  ކީއްކ ރަން ެގންނަ އިޞްލާޙެއް ހެއްޔޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ ަގއި ބ ނި

ކ ރިމަތިލާކަށް ވެސް. ައޅ ަގނޑ މެން ދެންނެވިން ނޫނެކޭ ތިއީ ތި ބޭފ ޅ ންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގއި  

ެއއް ނޫން މިހާރ  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  33؛ %ކަން ވާ ޮގތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޭގނީ މިއެ  ދެން  އޭނަމޭ. ޖެހީމަތާޖަހާ

ފިރިހެނ ންނާ ވާދަކޮށް ެވސް ހޮިވވަޑަިއެގންފަ.   ، ތިބީ. އެއަށްވ ރެ ިގނައިން އެބަތިބި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ކޯޓާެގ ބޭރ ން ވެސް

އަންހެނ ންެގ ދައ ރ  އަދި އަންހެނ ން ކ ރާ   ،ން މަދ  ނަމަވެސްހ ގައި ކިތަންމެ އަންހެނ މި މަޖިލީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގންނަން. އަދި އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރާ މަސައްކަތަކީ މި މަޖިލީހ ަގއި މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް  

އެްއ މެންބަރަކީ ރަްއޔިތ ންެގ    ،މެންބަރ ންނަކީ  4ތިއްބެިވ    ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މިސާލަކަށް މި މަޖިލީހ ަގއި 

މިނިވަން މ ައއްސަސާތަކ ެގ   ،ޖޭ.ެއސް.ސީެގ ރަީއސް. އަނެއް މެންބަރަކީ   ،މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް. ައނެއް މެންބަރަކީ

ންމެހެން އަންހެނ ން ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ . އެހެންވީމާ، ކޮ  ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ . އަނެއް މެންބަރަކީ

އަދި ތިބ މަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތަކަށް ވެސް އަދި މ ޅި މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތަށް ވެސް އ ނދަގ ލެއް ވެސް  

ފަޚ ރ ވެރި އަޅ ަގނޑ މެން  ފަސޭހަވަނީ.  މިހިރަ ނޫން،  ަގރާރ ަގއި  މި  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ވަނީ. 

ޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި ކަންތައްތަކ ެގ ިއތ ރަށް ވެސް މ ޅި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކަިއ ކަންތައްތަކަކީ ބަލަން
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 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ  ކޭ.ްއެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކަމެއަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް ބ ނާ ާވހަކައެއް ިމއީ، ިމއީ ޑިއ  ޕްރޮސެސެ

އަދި އަންހެނ ންެގ    ިއ،ރާތަކެއް ހަމަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މި މަސައްކަތާޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ހިންިގ ކަހަލަ މަޝްވަ  ބެހޭ

  ޮގތ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގިއ މި އޮތް ކަންކަމާ ގ ޅޭ   ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަންހެނ ންެގ ދައ ރާ ގ ޅޭ

ފަރާތްތަ ބެހޭ  ކަމާ  ރަީއސްއަޅ ަގނޑ   ކާ ޮގތ ން  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ.  ާގނޫނ ަގއި ؛ މެން  ައޅ ަގނޑ މެން 

ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް ޮއތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އަހަރަކ  ެއއް ފަހަރ  ކައ ންސިލ ތަްއ ހިނާގނ ހިނާގ    ،ޖެހިން

 ،ވާނަމަ  މި ބ ނާ ބަދަލ ތަްއ ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށްޮގތ ެގ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ   

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމަށްއެ ބަދަލ ތައް ެގނައ  ޮގތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި؛ .  އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް    ،ހަމަ މި 

މާލީ ތަނަވަސްކަން  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ޮގތަށް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ    ފަރާތްތަކާ ގ ޅޭ މަސައްކަތްކ ރާ  

ޮގތ ން ދިރާސާެއްއ    އެ ކަންކަމާ ބެހޭ؟ މިއީ އެންމެ ރަނަގޅަށްތޯ  ނީލިބެ  ، ބަޖެޓ ން ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރާއި  ، އޮތް ޮގތާއި

ދެކޭޮގތ   އަޅ ަގނޑ   ވެސް  މިނިސްޓްރީއާ ކ ރ މަކީ  ފިނޭންސް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ަގއި 

  އަދި މ ޅި ކައ ންސިލ ތަކ ން ލިބޭ ފީެގ އަދަދ  އި، އާ  40%  ،އާއި   5%  މިހާރ  އޮތް ކ ރާނަން. ކަތްއެްއކޮށް ެއ މަސައް 

ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ؟ ލީމާ ވެސް ކައ ންސިލ ތައް ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް މާލިްއޔަތ  ނެތީ ކީްއެވެގންތޯ މ ޅި    ،ެއއަށް 

ބަދަލ  ެއއްކޮށް  ކައ ން  ،ނޫންނަމަ؟ ެގނައ ންތޯފޯމިއ ލާއަށް  ޮގތ ަގއި ނ ާވ  ްގރާންޓެްއެގ  ސްޕެޝަލް    ،ސިލ ތަކަށް 

މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވިސްނިދާނެ ކަންކަން. ؟ ކޮންޑިޝަނަލް ްގރާންޓެްއެގ ޮގތ ަގއި އިތ ރ  ްގރާންޓެއް ތަޢާރަފ ކ ރާނީތޯ

އި އެމް.ޑީ.ޕީން  ޮގތ ން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރާނަން. މި ނިޒާމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކަ  ކަމާ ބެހޭކަންމި  

މަސައްކަތްކ ރާނަން. މި ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ    ެމންމަސައްކަތްކ ރާނެ، އަޅ ަގނޑ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހޯރަފ ށީ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

އައާދެ!   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރާ ޝ ކ ރިއްޔާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  އަދި  ކައ ންސިލަރ ން  ންހެން 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ    ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ހ ރަސްތަކާއި ޮގންޖެހ ންތަކާ ގ ޅޭ

ކޮށް މި ޞަ ވީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ަގރާރެއް. ޚާއްދެކޭޮގތ ަގއި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އް

ދިޔައިމާ ފަސް އެނބ ރި ބަލާލ ން ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގން އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ފާއިތ ެވެގން
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މަ ކިހިނެއްތޯ،  ހިނަގނީ  ކަންކަން  ރަނަގޅ .  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ގ ސަވަރަށް  އިތ ރަށް  ނިޒާމ ަގއި  ހާސިލ ވޭތޯ،   ދ  

އެބަ ރައީސް ؟ ހ ރިތޯ  ކަންތައްތަކެއް  އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ަގރާރަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ؛ އެޮގތ ން 

މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އަންހެނ ންެގ ދައ ރ  އިތ ރ ކ ރ މަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ ައޅ ަގނޑ މެން   ިއ،އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވަ

ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    19އީ ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  އޮތް ޮގތް. އަދި  . އެންމި މަޖިލީހ ން ާގނޫނަށް ެގނެސްފި

ކަން ޮއތީ އެހެން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ެގ ެމނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އެ

އަށްވ ރެ ވަކި ފަހި ފ ރ ޞަތެއް ތަނަވަސްވެފައެްއ  ދިގ  ތާރީޚ ަގއި އަންހެނ ންނަށް ޤައ މީ ތަރައްޤީަގއި ބަިއވެރިވ މަށް މި

ނެތް. އަދި މިއަށްވ ރެ ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކެއް އަދި މިައށްވ ރެ ރަނަގޅ  ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއް އޮތް ޒަމާނެއް ެވސް 

ޒިންމާތައް ފެނިފައެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  ެއއްެވސް    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާލެއްަގިއ ާގނޫނ ަގއި 

ތަފާތ ކޮށް ލިޔެފައެއް ވެސް ނެތް. ބާރާއި އިޚްތިޔާރ ތައް ދިނ މ ަގއި އެ ކައ ންސިލަރ ، މި ކައ ންސިލަރ  ތަފާތ ކޮށްފަެއއް  

ކޮމިޓީތަކ ެގ   ،ިމ ިއވޭ ވާހަކަައކީ  ،މި އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔެފަެއއް ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ހ އްޓޭ.   ދި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ހިމެނޭ އަންހެން މެންބަރ ން މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި ދަތިތަކެއް އެބަމަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި އަ

ޮގތ ން   މިހާރ ެގ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑ  އޮތް ؛ ވަރަށް މ ހިންމ  ސ ވާލެއް، ިވސްނާލަންޖެހޭ ނ ކ ތާއެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނީ ކައ ންސިލ ތަކ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރ ލ ންދީެގން. ާގނޫނ ެގ   ޮގތެްއަގއި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއަށް މަސަްއކަތްކ ރެވޭޞަޚާއް

 ކައ ންސިލ ތަކ ން އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކަށް އެއްބާރ ލ ން   ،ބ ނޭ   ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ  56

ތްކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ކައ ންސިލ ތަކ ން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއް ނޫން. އަދި ކޮމިޓީތަކާ އެކ ަގއި މަސައްކަ

ބ ނެފަ އޮތީ  މި  ާގނޫނ ަގއި  ެވސް  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭނެ  ނޫން.  ކަމެއް  އިޚްތިޔާރީ  ވެސް  އެއީ   .

ބަޖެޓާ  ކައ ންސިލ ތަކ ން އެބަ ހަމަ އެއާއެކީަގއި ސަރ ކާރ ެގ  މި ކަންކަން ހާސިލ ކޮށްދޭން.  ހިލޭ އެހީެގ    އިޖެހޭ  އަދި 

ފައިސާެގ %ޮގތ ގަ  ލިބޭ  ކަމަށް  5އި  ކަނޑަައޅަންޖެހޭނެ  ކަމަށް ވެސް   ،ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއަށް  ދޭންޖެހޭނެ  އަދި ފައިސާ 

ބައެްއ   ،މެންނަށް އިވޭ ވާހަކަތަކަކީއަޅ ަގނޑ   ،ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ. މި ވެސް އިޚްތިޔާރީ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

 ލަންޖެހޭއިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ ވެސް ފަހަތ  ފަޔަށް އެބަ ބ ރަވާ ކަމަށް. މިކައ ންސިލ ތަކ ން މި ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި އަދި

ކޮބައިތޯ ސަބަބަކީ  ރައީސް ؟ މީެގ  އެބަ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ފެންނަ  .  އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

  18ތެރެއިން  ބައި ިއލެކްޝަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާއްަވއިފި. ޭއެގ  20ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  ވަރަކަށް މަސް ދިހަފާއިތ ވެދިޔަ  

ބައި އިލެކްޝަނަކީ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން އިސްތިއ ފާދީެގން ބާއްވަންޖެހ ނ  ބައި 

މިީއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި   އިލެކްޝަންތަކެއް. މިއީ،

މަޖިލި ރައްޔިތ ންެގ  އެވަރަށް  ދެކެނީ.  މެންބަރ ން  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ނ ދޭ.  ިއސްތިއ ފާެއއް  އެވަރަކަށް  މެންބަރ ން  ސް 

ނީ ކޮންމެވެސް މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ނ ދޭ. ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނަށް މި ދިމާވަ  އިސްތިއ ފާއެއް
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ކަން އެބަ ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ. ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަންޖެހޭ. ަގބޫލ ކ ރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި

ޑ މެން ަގބޫލ ކ ރާ ރަނަގޅ  ހަމަ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން ދިެވހިރާއްޖެ ހިންގ މަކީ އަޅ ަގނ  ،މިއާއެކ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރަނަގޅ  އ ސޫލ . އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރާ ޮގތް. އެހެންވެެގން ކައ ންސިލަރ ންެގ އަދަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ ކޮށްފިން.  

 ،ކައ ންސިލަރ ން. މިހާރ ެގ އަދަދަކީ  653މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ކ ރިން ތިބީ    ،ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ

އަދަދ  މި ދެންނެވީ. އަޅ ަގނޑ މެން މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށްފިން ކައ ންސިލަރ ން. ދިވެހިރާއްޖެ ހިންަގން ވެރިން ތިބި    982

އިތ ރ ކޮށްފިން،  ކައ ންސިލަރ ންގެ  މ އްދަތ   ޮގތ ން.    ،ދައ ރ ެގ  ފ ރ ޞަތ ދިނ މ ެގ  ފ ޅާކޮށްފިން  ބާރ ތައް  ާގނޫނީ 

މި ހ ރިހާ ހެޔޮ   ،ދަ ރިިވއ ެއއް ހަދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭމިފަ  ،އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދަކީ ކޮބައިކަން  ގ ސައޭެގ މަ  ، ކޮށްެގންކަމާއި  ކަމަށް ބޮޑ  ހޭދައެއް، ބޮޑ  ޚަރަދެއް  ބަދަލ ތަކެއް މި ެގނައީ ރައްޔިތ ން އެ

ރައްޔިތ ންެގ   ެގންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ހަނދާނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އަނބ ރާ  ބަލަިއަގންނަ،    ، ާގތ ން އަލ ން  ރައްޔިތ ން 

ޮއންނަ ބައިވެރިވ ން  ފެންނަ  ،ރައްޔިތ ންެގ  ފ ށް  ވެރިކަމ ެގ    ،ދެ  ނިޒާމެްއ،  ކ ޑަ  ކޮރަޕްޝަން  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިިވ، 

ދ ތައް ހާސިލ ވަމ ން  ގ ސަިމ މަ  ،ނިޒާމެއް ެގނައ ން. މި ރިިވއ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިމަނަން ބޭނ ންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

  ، ރައްޔިތ ންނަށް ވެރިން ޖަވާބ ދާރީވ ން އިތ ރ ެވއްޖެތޯ، ރަްއޔިތ ންެގ ހިތްހަމަޖެހ ން މި ނިޒާމަށް އެބަ އޮތްތޯ ،ދޭތޯ އެބަ

ހަލ އިވެ ޚިދ މަތް  ސަބަބ ން  އަދި  ؟ ވެއްޖެތޯންޓ  އެފިޝެ  ،ނިޒާމ ެގ  ސ ވާލ ތަކެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ 

ރިވިއ ކ ރާ  ނިޒާމ   ފަހ ން  މައ ޟޫއަހަރެއް  މި  ބަލަޢައިރ ަގއި  ކަމެއް. އިށް  މ ހިންމ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ލ މަކީ 

ދާ އިންތިޚާބ ތަކާއި ބައި އިލެކްޝަންތަކަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން    އަނެްއކޮޅ ން އިތ ރ ވަމ ން މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  މަޢ ލޫމާތ ން ދެ ލައްކަ ރ ފިޔާ އެބަ ހޭދަވޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންމެ ބައި އިލެކްޝަނަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައިވާ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ބޭްއވި ބައި ިއލެކްޝަންތަކަށް ބަލާއިރ ަގިއ  މަސް  10ރަށެއްަގއި ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން. ފާއިތ ިވ  

ތެރޭގައި.   4 ދ ވަސް  އަހަރެއްހާ  ހޭދަެވއްޖެ  ރ ފިޔާ  ރައީސް   މިލިއަން  އިންތިޚާ؛ އިްއޒަތްތެރި  ރޭޓ ން  ބަިއ މި  ބ ތައް، 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ކަމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަހަރ   5  ،ނަމަ  އިލެކްޝަންތަްއ ބާްއވަން ފަށައިފި

ހ ރި ޮގތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ހަމަ މިއާ ގ ޅޭ އަނެްއ    ނ ވެސް އެނޭގ. މިއީ ދައ ލަތަށް އެންމެ ފައިދާ

ިއއްޒަތް މި  ،  ތެރި ރަީއސްނ ކ ތާއަކީ  ބޮޑ ވަކިވަކިން ރާއްޖޭަގއި  ޚަރަދ   ، ބާއްވާ އިންތިޚާބ ތަކަކީ ެވސް އިންތިޚާއަށް 

 !ބައްލަވާ   ރައްޔިތ ންނަށް ޭއެގ ތަކ ލީފ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފ ލަންޖެހޭ ިއންތިޚާބ ތަކެއް. މިސާލަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮތް.   މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފައި އެބަ  78ދިޔަ އިންތިޚާބަށް ދައ ލަތ ން  ކައ ންސިލ ތަކާއި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ ނިމިެގން

ފަހ ން ބޭއްވ ނ  ރައްޔިތ ންެގ    އޮތް. އެންމެ  މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި އެބަ  55.8ނިމިެގންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  

ލަ ންނެވި މަިއަގނޑ  އިންތިޚާބ ތަކަށް ޖ މ އޮތް. މި ދެ  މިލިއަން ރ ފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި އެބަ  45.5އިންތިޚާބަށް    ހ ެގމަޖިލީ

އޮތް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަޖިލީހ ން ހަމަ    މިލިއަން ރ ފިޔާ ރައްޔިތ ންެގ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހޭދަކޮށްފައި އެބަ   179.3
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އެފިޝެ  ،ނ ލެވޭނެތޯއިބަލަ އެންމެ  ބޭއްވ މ ަގއި  ިއންތިޚާބ ތައް  ޮގތަކީކޮބައިތޯ  ޚަރަދ ކ ޑަ  އެންމެ  ޅ ަގނޑ   އަ؟ ންޓް، 

  . މި ހ ރިހާ ޚަރަދެއް ވަރަށް ބޮޑ  ތަން އެބަ ކ ޑަކ ރެވޭ  ،ނަމަ  ވިސްނާލިއިރ ަގިއ އިންތިޚާބ ތަްއ އެކ ަގއި ބޭްއވޭ ޮގތް ެވއްޖެ

ށްެގން މިކަން ކ ރެވިދާނެ. އެއީ މިލިއަން ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޭދަކޮ  87ހ ރިހާ އިންތިޚާބ  އެއްކޮށްލަިއފި ނަމަ  

ަވކިަވކިން މި   ؛ހިސާބ ަގއި ައދި މި ބާއްވާ   އަޅ ަގނޑ ެގ މި  .އެއް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ނީމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ސޭިވން  92.3

،  އ ޅޭ ވާހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އިލެކްޝަންތަކެއް ނ ހިމަނަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި  ބައި  ބާއްވާ

އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން   ޚަރަދ ތަކާއިންތިޚާބ ތަކަށް މި ކ ރެވޭ  ،  ޮގތާއި   އިރ ަގއި މި އިންތިޚާބ ތައް ބޭއްވޭދާމިފަދަ ރިވިއ އެއް ހަ

ޚަރަދ ކ ޑަ އެންމެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ައދި  ކަމެކޭ.  ޮގތެްއ    ،ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ކ ޑަވާނެ  ޚާއްޞަކޮށް  ޚަރަދ   ހިންގ މ ެގ 

ލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ދެ ހ ށަހެޅ ން އަޅ ަގނޑ  މި ރިިވއ ަގިއ ހިމެނ މަށް ހ ށަހަޅަން. އަދި އިއަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ަގއި ބަލަ 

ކަމަށް  އެ ތާއީދ ކ ރައްވާނެ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ ންއ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މީދ ކ ރަން. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 މީއަށް. މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މީ ހ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަ

ރާރަށް ައޅ ަގނޑ   ަގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އްވި  

އްވ ރާއި އެ ވިސްނ ން ސައެމް.ޑީ.ޕީެގ އ ފެއްދ މެކޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ެއ ތަ  ،ކ ރ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތާއީދ ކ ރަން. ލާމަރ ކަޒ 

 ތަޖ ރިބާތަކ ގެ  މި  ަވނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް. އަދި މިކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންެގނޑ މެން ެގނެސްދީފައިއަޅ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ  މަކީ ވެސް  ޔ ކަންކަން ާގތ ން ބަލަމ ންދި   އިތ ރަށް މި  ،ދެނެަގނެ  އަލީަގއި

ޑ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ލާމަރ ކަޒ ެގ ނިޒާމަކީ. އެހެންވެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ  އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަރަށް ބޮދެކެން.  

ނަޝީދ ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކ ރެވިފައި ވަނީ މި ނިޒާމ  މ ޙައްމަދ   ރަީއސް    ،ކ ރީެގ ސަރ ކާރ 

ްއޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދީފައިވާނެ.  މެނިފެސްޓޯއެްއަގއި ވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ޚާކ ރ މަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ  ޅ ރަނަގ

އަދި ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދެވިފައިވާނެ.   ،ަގއި ެވސ19ްމިފަހަރ ެގ އެޖެންޑާ  

ކ ރިއިރ ަގއި ސީދާ ރައީސް މ ޙައްމަދ   އްކަތް މަސަ  މަށްފަދަ ކަންކަ  19އެޖެންޑާ    ،އަދި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

މި ތެރޭގައިނަޝީދ   މާ  ،ކަމ ެގ  އިންނަަވއިޙައެ  މި  ވައިޓް  ،އ ލ ަގއި  ލިޔ ްއވަިއ،  ފެށ ނީއްސ ރެ   ކަންކަން  ބޯޑ ަގއި 
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  ،އިންނަަވއި  ގައިްއވ ރ  ެގންނެވ މ  ސަިމއަށް ެގންނަންޖެހޭ ތަ  ،މިފަދަ ބިލ ތައް ހެއްދެވ މ ަގއި   ،ންދެން އިންނަވައިނިންމެ

މި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް   ،ޒިރ ވ މަށް ވިދާޅ ވެހާކަމަށް  އެ  ،އި ވެސް ދެްއވަ  ވިތާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވޭކަޕްކޯލްއަދި ނ 

އަދި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި    ވެސް ދަންނަވަން.  ކ ރްއވި ކަމަށް ޓަކައި މަނިކ ފާނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝ ކ ރެއް

ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ަގލޮޅ     ހ ށަހެޅ ނ ރ ަގއި  އޭ ؛ވަނަ އަހަރ ަގއި މި ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ   2010

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އޭރ ަގިއ    ،ރާރ  ހ ށަހެޅ އްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ަގމި   ؛އ ތ ރ   ދާއިރާެގ

ކައ ންސިލަށް ވަނީ  ޢަބްދ އީ  ؛ވެސް  އަދަދަކަށް އަ   30ކައ ންސިލ ެގ %ވަނީ  އޭރ ަގއި ވެސް  هللا ވާ  މަދ ނޫން  ށްވ ރެ 

ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ .    ވ ނ  މީހަކީ ެވސްކ ރެއަދި އެއަށް ތާއީދ   .ހ ށަހަޅާފަކަމަށް ހ ށަހެޅ މެއް    ެގ ހަމަހަމަޖިންސް

  ެވސް  އެއަށް ވޯޓ ދެއްަވއި އެކަން  ދެކޮޅަށްސީދާ  ހަމަ  ޑީ.އާރ .ޕީ    ،އޮތް ޕާޓީ  ގައިކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އޭރ ަގއި އިދިކޮޅ  

  ، އި އެކިއެކި ޒާތްޒާތ ެގ ބަދަލ ތައް އެހެން ެގންނަވަާގނޫނަށް    ރ ަގއި ހަމަ އެވެސް އޭ  ފަހ ން. އަދި ޭއެގކޮށްލެއްވީބ ޚަރާ

ވަނީ.    އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ފަހަތަށް ޮގސްފައި މި  ދ  އެްއކޮށް ެގއްލިފައިވާ ޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރެްއވީތީވެ ގ ސަމ ޅި މަ

އަޅ ަގނޑ މެ ބޭނ ންއަނެއްކާވެސް  ފ ރ ޞަތ ެގ  ލިބ ނ   މި  ން  ޖެހެނީ  މި  ނިޒާމ  ހިފަން  މި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް.  ނިޒާމ  

ތަ އެމް.ޑީ.ޕީން  ޮގތަށް  އްވ ރ  ސައަޅ ަގނޑ މެން  ބެލ މަށްސިލ ހާކ ރި  ވެސް   .ކ ރެވޭތޯ  ދ ވަސްވަރަށްފަހ ަގއި    ، ބަޣާވާތ ެގ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ަގއި ދިާމވީ މި ހަމަ  އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގއި ވެސް  

.ޑީ.ސީެގ  އ ބްލިބައްދަލ ާވއިރ  ޑަ  ނިޒާމަށް. ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް. އެހެންވީމާ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކާ

ޮގތ ަގއި މި ހ ށަހަޅޭ ކަންކަމަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަކީ  ކ ެގ  މެންބަރ ންނާ ބައްދަލ ވާއިރ ަގިއ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަ

  ، ތާއީދ  މި ކ ރެވެނީ. މިކަމަށް އެޓެންޑްވެ  އަށް މި  ،ވެސް ދެކޭތީ  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  ކޮންމެހެނެއް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ކޮ މައްސަލަ  މި  ފޮނ އްވަިއެގންއަދި  ޑަބްލި  މިޓީތަކަށް  ފާހަަގއ ކައ ންސިލ ތަކާއި  އެ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް .ޑީ.ސީން  ކ ރާ 

ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެނެއް  ެއޑްރެސްކ ރ ަމކީ  ިމ  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ދެކޭތީވެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި 

 ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައިސް. ޝ ކ  .ވީރާރަށް ތާއީދ ކޮށްލަން ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .އާދަމް ޝަރީފަށް. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

  މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ
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ރާރަށް  ަގހ ށަހެޅ ްއވި  هللا ވާ ޢަބްދ އީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތާއީދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަމ ން  ރައީސް ވާހަކަ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ރާއްޖޭަގިއ    ،ލަން 

ެވއްޖެ    ،މިކަހަލަ ދ ވަސްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަކަށް  މިކަހަލަ  ކޮމިޓީތައް  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް 

އެކި  އަންނަތާ.  ެގނައި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ބަދަލ ތައް  ކަހަލަ  އެކި  ިވޔަސް  ވެރިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށް    ، ކަމ ަގިއ 

ރައީސްަގ އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލެއް    ޅ ަގނޑ މެންނަށްއަ   ،ބޫލ ކ ރެވެނީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ 

ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަށް    އަކ ންއްޔާބޮކްސްަގއި ތަންކޮޅެއް ތަފާތ  ނަޒަރިހަމަ އައ ޓް އޮފް  ެގނައ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން  

ޔޫ ވިލް    ،ޑޫ ވަޓް ޯއލްވޭސް ހޭވް ޑަންއޯލްވޭސް    އިފް ޔޫ  ޮއވޭ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިނިގރޭސި ބަހެއްަގއި ބ ނެފައި

ޮގޓ ެގޓް  އޯލްވޭސް   އޯލްވޭސް  ހޭްވ  ޔޫ   you done, always you’ve what do always you If )  ންވަޓް 

gotten always you’ve what get always)   ވ ރެ    ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މަސައްކަތްކ ރާ ޮގތަށްއެހެންީވމާ، އަޅ

ށްދިނ މ ަގިއ  ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮ  ،ތަފާތ  ނަޒަރަކ ން ވިސްނާފައި އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އަންހެނ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި

 ެވސް  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ެގ ތެރެިއން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތާ ދ ލ ން

ެގންނަންޖެހޭ އެބަ  ތަފާތ   ރައީސް  ކަމަށް.  އެ  އަންހެ ؛އިއްޒަތްތެރި  އޮންނަނީ  މި  ތަރައްޤީއަށް  ނ މިހާރ   ންެގ 

މިހާހިސާބ ން   ،ޓ ަގއި ކަނޑަައޅާފައި ރަށ  ކައ ންސިލ ން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެބަޖެ  5މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި % 

އެނގޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަ  ،ވެސް  އެ  އަހަމިއްޔަތ ކަމެްއ    ތަކަށެއްައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ބޮޑ   ެއހާ 

 ާގނޫނ ން  ،ން ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެ؛ ނ ދެވ ނ ކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮމިޓީއަށް ކިޔާ   ؛ވެސް  ކ ރ ން  އެއީ ވަކި އޮފީހެއް ހަދަންޖެހެންޏާ އެކަން،  ވެސް  އ ލ ންޙަ ވެސް އަދި މަސަްއކަތ ެގ މާ

 އެހެން ކޮންމެވެސް ނަމެއް ބާވެފައި އޮތް އެއްޗެއް.    މިހާރ   ެގ ވާހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްމި ކޮމިޓީތަކ   ،ވެސް  ނަން

އެންެމ  ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ  ަގ  ށްތަފާތ ތަކެއް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. ެގނެސްެގން ނޫން ޮގތަކަށެއް އަޅ ަގނޑަކަ ކިޔަިއެގން ވެސް  

މި ދާއިރާ    ،އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގއި ިމއަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަމަކަށެއް. ައދި ހަމަ މިއާއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ

ކ ރިއެރ މަށް ވައިބްރަންޓް  ތަރައްޤީކޮށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރާ   މިކަމާ،  ޓަކައި  ވަރ ަގދައަށް  ވަރަށް  ވެެގން 

 ،ހ ނަރ  ހ ރި ،ޤ ެވރިކަން ހ ރިއ މީހ ންނަކީ މީެގ ޝަ ދަިއެގން އެއްއެމްބަސަޑަރސްތަކެއް ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް އ ފަ

ބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ  ަގނޫން ޮގތަކަށެއް އަޅ ަގނޑަކަށެއް  މިކަމަށް މަސައްކަތްކ ރަން އެ  ކ ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ތިބި ބަޔަލ   ޤާބި

ރައީސް  މާ  ،އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއެރ ންތަކެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ބަދަލ ތަކެ  މާ  ްއ،ބޮޑ   ށެއް. ކަކަމަ  ެގނެވޭނެ  އްބޮޑ  

ޮގތ ން   ފިކ ރ އަޅ ަގނޑ މެންވެސް  ސިޔާސީ  ބަދަލ ކ ރަން  ެގ  އިއްއެބަ  ރައީސްޖެހޭ.  ވަރަށް   ؛ޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް 

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ    ،ދިޔައީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން  .ހައިރާންކ ރ ވަނިވި ކަމެްއ ދިމާވި މި ދޭތެރެއިން

  ެގ ބައިއަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީ  .ނިލަންދޫ ދާއިރާަގއި   ،ފ. އަތޮޅ ަގއިއިލެކްޝަނެއް    ބޭއްވި ބައި
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ބޭްއވިއިރ   ރައީސް  ،އިލެކްޝަނެްއ  ފާހަަގކ ރެވ ނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ކެން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޑިޑޭޓަކ  

ހިތަށްއެރި ފިކ ރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މި  މިހާބޮޑަށް  ތަރައްޤީއަށް    ، ކީްއވެބާއޭ  އަންހެނ ންެގ  ޤައ މ ަގިއ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ރައީސިޔާ  ،މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ   ިއއްޒަތްތެރި  ތަމްސީލ ކ ރ މ ަގއި  ދާއިރާތައް  އެ  ޕާޓީތަކ ން  ބޮޑ     މާ  ،ސްސީ 

ބަދަލެއް ެގންނަ ކަމަށް    ،ޖެހޭބޫލ ކ ރަން ަގނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލައަށް އެބަ  މި ނ ދެވެ  އްސަމާލ ކަމެ

އަޑީ ހިތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ބަދަލ   ވަންޏާ  އެ  އެއާ ފަލ ކޮށްބޫަގން  އަޅ ަގނޑ މެން  އި  އެްއޮގތަށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާނީ. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ     އެއްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނަތީޖާ  މަސައްކަތްކ ރަން ފެށީމާ

ބަދަލ ކ ރަން.   ،ދަންނަވާނީ ޖެހޭ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެްއކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަމ ންދާ  މި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން 

ެއއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  5ބަދަލ ކޮށްފައި އަންހެނ ންނަށް ބާރ ވެރިކަން ދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ ން އޮންނަންޖެހޭނީ %

ބައްޓަންކ ރެވި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ޮގތަކަށް  ހ އްދަ  ،އެނޫން  ކައ ންސިލ ެގ  ރަށ   ކަމެއްަގއި  ،  އެހީތެރިކަން،  ކޮންމެ 

މަދަދ ވެރިކަން ހޯދ ން ނޫން ޮގތެްއ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދާފައި އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދީެގން ނޫން 

ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެންކަށެއް އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މި ަގއަޅ ަގނޑަކަށް    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޮގތަކަށެއް

ވާހަކަ ހަމަ    ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ފަހިކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށެއް. މިނ  އަންހެ  ، ކ ރެވޭ މަސައްކަތަށް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކަިއ   ؛ނިސްޓްރީންދައްކާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖެންޑަރ މި

ހ ރީ ކޮން ގ ޅ ންތަކެއްކަން     ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކާ   ރަށ ަގިއ ހ ންނަ އަންހެނ ންެގށްރަ  ،ކ ރެވޭ ކަންކަާމއި

ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަސައްކަތްތަކެ  ،ދެނެަގނެެގން ިއްއޒަތްތެރި އް ކ ރަންމިާއއެކ ަގއި  ޖެހޭ. މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރާއިރ  

ދެވޭނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ކ ރިއަށްކަންކަމ ަގިއ  ކިހިނެއްތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ  ،ރައީސް

އެބަ ހ ރި ހެނ ން  ވެހިރާއްޖޭެގ އަންންނަކީ ކެރ ންހ ރި ބައެއް. ދިނ ހ ނަރ ވެރި ބައެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެހެނ ންނަކީ  އަން

އެންމެ   ،ރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތައް ކ ރެިވެގންދިޔައިރ    ،. އެނިގވަޑައިަވޑަިއަގންނަވާނެ ބަދަލ ތައް ެގނެސްފަ

މަސައްކަތްފ ރަތަމަ   ބ ރަ  އެންމެ  އެޅިއިރ ަގއި  އެއަރޕޯޓެއް  ކަނބަލ   ހ ޅ ލޭަގއި  އަންހެން  ރާއްޖޭަގއި  ން. ކ ރެްއވީ 

ލަތްތަކ ަގއި ދޫނިދޫ ހާބައެއް    ވާރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާދަތަށް ނ ރައްކާ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހ ރި

ވެސް އަންހެން ކަނބަލ ން އެކަން ކ ރެއްވި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަނބަލ ންެގ   ވަށަިއެގން ފަލިޖަހާފައި ދަތ ކ ރަންޖެހ ނީމާ 

އެ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތައް   ،އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  ،ރ އެ ހިތްވަރ  ހ ންނައި

ލާފައި އެ ފ ރ ޞަތ ތައް އިތަންމިނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތް ހ ޅ ވަ  ،ކ ރ ވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންފަހިކޮށްދީފައި ބާރ ވެރި

ހިތ  ފަހިކޮށްދޭންވީ.  އަންހެނ ންނަށް  ައޑިންއަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ،ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ ،  ާގނޫނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

  ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑަކަށް    ،އޮނިަގނޑ ެގ ތެރެއިން އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދީެގން ނޫން ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ މީހ ންނަށް އެންމެ    ،ކެއްއަންހެނ ން ތަރައްޤީކ ރ މަށް މި ކ ރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭަގއި  ނ ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަ
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ކ ރިައށް ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ކ ރެޭވނެ  އެކަން  ޮގތަކަށް  ނިޒާމެއް  ފަހި  ތެދ ފ ޅެއް ާގެގންދާނެ  ކަމަކަށް.   ! އިމ ކ ރެވޭނެ 

އެންމެ ތ އްތ  ކ ދިންނަށް ކިޔަަވއިދިނ މަށް ޓަކައި   ،ސްކޫލ ތައް ހިންގ މަށް ެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބ ނަންޕްރީ

ކ ރަންއެކަން ބަޔަކ   ކޮންމެވެސް  ޕްރީ  އިރާއްޖޭަގ.  އޭޖެހެ  ތަންތަނ ަގއި  ިގނަ  އަންހެނ ންގެ ވަރަށް  ހިންަގނީ  ސްކޫލ  

ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީތަކ ން.  މަސައްކަތްކ ރާ  އެ   ؛ތަރައްޤީއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ޅާކޮށްފައި  ެއއަށްވ ރެ 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަށީެގންާވ ޮގތެްއަގިއ މަސައްކަތްކ ރެޭވ    މ ކޮށްދެވ ނީމާއިާގ  އްކ ރެވޭނެ ނިޒާމ ތަކެތައް  މަސައްކަތް

  ، އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިންެވސް އިޝާރާތްކ ރި ފަދައިން   .ބޫލ ކ ރެވޭނީަގކަމަށް    އ ލެއް އ ފެއްދ ނ ޙަމާ

ކ ރާ ޮގތް ފިޔަަވއި ތަފާތ  މި  ހާރ  މިކަން  ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި މި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ މި   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެން   ،ވަރަކަށް އެކަހެރިކޮށްލާފައި  ައއ ޓް އޮފް ބޮކްސްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި އޮންނަ އ ސޫލ ތައް ކޮންމެވެސް ؛ޮގތަކަށް

ނ ކ ރެވޭ  އްބޫލެ ަގ  ައޅ ަގނޑަކަށް  ނިޒާމ ތަކެްއެގ ތެރެއިން މަސަްއކަތްކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ރާވަން. އެޮގތަކަށް ކ ރެިވެގން ނޫނީ

 ދާނެ ކަމަކަށް. ފ ރ ޞަތ  ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މިކަން ކ ރެވިެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ސަޢީދަށް. މާވަށ  ދާއިރާ މ ޙައްމަދ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ވާ   ހ ށަހަޅ ްއވާފައި މިهللا ވާ ޢަބްދ އީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

  ، ފަދައިން  ދެއްކެވި ބޭފ ޅ ން ހަމަ ވިދާޅ ވިއަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަފ ޅ   ،ރާރަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަގ  ،މައްސަލައަކީ 

ލ ން. މި  ނައްތާ  ތައް.ޑީ.ސީ އަދި ކައ ންސިލ ެގ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރަްއވާ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާވާ ހ ރަސްއ ޑަބްލި

ެއއް  ؛ ބޫލ ކ ރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ބޭނ މެއް ކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް ނާެގ  ކަމަ  ހެއްދެވ ން އެ   ރިވިއ  

މަޖިލީހ ެގ އެއްވެސް   ،ބޫލެްއނ ކ ރަންަގމިއަކަށް އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ.    ދެނެަގންނަންމިކަން    ވެެގންދާއިރ   އަހަރ 

ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ،  ފާނެ  ހައްދަވާއެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވ މަކ ން  ދެކޮޅ   ވަކި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

  ކަަމނާއަށް މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ   ެވސް ހަމަ އެ  އަޅ ަގނޑ 

ަމޑ ްއވަރީ    ައޅ ަގނޑ ެގ އަޚް  ދެންމެ  ،ލަން ބޭނ ންވަނީދަންނަވާޮގތ ަގއި  ެގ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ވާހަކަެއއް 

އެ ވިދާޅ ވީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާރ  ދިމާވާ   ،ވިސްނ ންފ ޅ   ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވި ައއ ޓް އޮފް ބޮކްސް

،  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިކޮޅ  ؛އީސްރަ  ރިބޫލ ކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެަގމައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރަްއާވފައި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

37 

 

އަޅ ަގނޑ މެން ވާދަވެރި ޕާޓީެގ ހައިސިއްޔަތ ން ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށްދާއިރ  ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ 

ން ފ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވަނީ މިއަދ  އަންހެސައެންމެ ިގނަ އަދަދަކަށް ކ ރީ    ،އެކ  ދަންނަވާލަން ކެރޭ  ފަޚ ރ ވެރިކަމާ

އެއީ ވަކި ސިޓީއަކ  ވެސް    ، ަވކި މާލެއަކ  ނޫން   ،ބޭފ ޅ ން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ހ ރިހާ ހަރަކާތެއްަގއި ވެސް 

ވަރަ ބޭފ ޅ ން  އަންހެން  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ެވސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  މަސަ  ށްނޫން.  ެގންޮގސްބ ރަ  ކ ރަމ ން   ،އްކަތްތަކެއް 

އެްއ  އަޅ ަގނޑ  މީެގ  ؛ ވެރިކަން މިހާހިސާބަށް މި ެގނައީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީެގ ސިޔާސީ ބާރ 

. މި ދަންނަވަނީ  ަގވަރނެންސްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ؛މިސާލެއް ހަމަ ޖަހާލަން ބޭނ ން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ  މި ކ ރީ

އޮންނަ ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަކ ން. އަޅ ަގނޑ މެން    ޖެހެނީކ ރަންމި  މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި އިންޖިނިއަރ  

ފަށް ނެރެެގން މަސައްކަތްކ ރި ޒަމާނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސަވެސް ައންހެން ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ކ ރީ    އިއެމް.ޑީ.ޕީަގދ ށިން  

ތ ން ވެސް އިސިއްޔަހަސިޔާސީ އަދި ވާދަވެރި ޕާޓީެގ    ،ކަންކަން ނ ފެންނާތީ  އެ  މިއަދ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކޮން އަތޮޅެްއަގިއ    ،ކޮން ރަށެއްަގއި  ،އ ޅޭ މައްސަލައަކީ  ޖެހެނީ. މިސާލަކަށް މިހާރ  މިއަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންތައް  މި ވާހަކަ

ނ ބ ނަ ކީްއެވެގންބާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މައްސަލައެްއތޯ  އ ޅޭ  ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ   ؟ންވީދިމާވެެގން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން 

ކޮން    ،ކޮން ދާއިރާެއއްކަން   ، އެއީ ކޮން ރަށެްއކަން  ެގ ހ ރަސްތަްއ ހ ރިއްޔާ ހަމަ ނަންކިޔަން ެއބަ ޖެހޭމަސައްކަތްކ ރ މ  

ބޮޑީެގ ހަިއސިްއޔަތ ން މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން އެކަން    އޯވަރސައިޓް  ންީމދ ކ ރަން މި މަޖިލީހ ންއަތޮޅެްއކަން. އަޅ ަގނޑ  އ 

ކ ރ މަށް ންަގވަރ  ،ކ ރ މަށް ޓަކައިޮގތ ަގއި މ ޅި ދައ ލަތ ން މިކަން އިންޖިނިއަރ  ެގދެަވނަ ކަމެއް  .ކަމަށް  ދިރާސާކ ރަްއވާނެ

އަދާލަތ  ޕާޓީެގ ފަރާތ ން    ،ވާލ ވެފައި މި އޮންނަނީހައެލް.ޖީ.ޭއެގ ބެލެނިވެރި މ ޅި ޒިންމާ    އެލް.ޖީ.އޭ.   އޮންނަނީޓަކައި މި  

މިނިސްޓްރީއާ ހ ންނެވި  ހަ  ހޯމް  ޢަބްދ ޢިވާލ ވެ  މާއާهللاމްރާން  އަޅ ަގނޑ   ތަފ   .  މި  ބޮޑ   ނެތިން.  ދާކަށް  ސީލަކަށް 

ށް ޓަކައި ކިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރައްވާނެބާއޭ ނ ވަތަ ޟޫޢ ަގއި އެ މަނިކ ފާނ  މި އަންނަ މައްސަލަތައް ދެނެަގތ މައ މަ

ޟޫޢޫަގއި ާމ ފ ންމިނަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދާކަށް ނެތިން. މިސާލަކަށް މިއަދ  ހެނދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ މި މަ ؟ނޫންބާއޭ

މިެގންދިޔައިރ ަގިއ ނި  ،ަވޑަިއަގންނަވާފައި  ތަން.  ަވޑަިއެގންނެވިތަނަށް    މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރ  މި  ،ދިޔައީ  މި  ފެނިެގން

މިސާލަކަށް    .ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ބޮޑ  ބަޔަކީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން،  ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޫލ ކ ރަން ެއބަަގއަޅ ަގނޑ މެން  

ބައިނަލްއަ ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ  ސެކްޓަރަގއި  މަސައްކަތްކ ރަން  ގ ޓޫރިޒަމް  ފެންވަރެްއަގއި  ވާމީ 

މާ ގ ޅިެގން.  ޔ ދި ލެވިެގންދިޔައި އްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ަވރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހ ޅ ވަ ރާ  ،ފެށ ނީ

ދިވެހި ިވޔަފާރިވެރިންެގ ބ ރަ މަސައްކަތ ން. ވަރަށް    ،ރޭންޑްތަކާއި ދިވެހި އިންވެސްޓަރ ންނާއިބްއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޮޑެތި  

މިސާލަކަށް    ،ަގއި މަސްވެރިކަމ ެގ ސެކްޓަރ   . އެކަމަކ ތަކ ަގިއ އެބަ ހ ރި ހަަމޖެހިފައިންތިޒާމ ތަކެއް ބަެއްއ ރިސޯޓ ރަނަގޅ   

ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މަކަށް   ،ޏާއަންހެން ބޭފ ޅ ން ބާރ ވެރިކ ރަން  އަދި ކައ ންސިލ ތަކ ން ވެސް އެ މީހ ންނަށް 

ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ބަޖެޓ ން މި މާލޭަގއި އަޅާ މިލިއަން ރ ފިޔާ    235ން.  ޔ ދިެގން  ވާނީ ރަށ ެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް
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ޕާލަންޓް ރަށެއްަގއި އަިއސް  58ޟޫޢ ަގއި ރާއްޖޭެގ  އ މަެގ  މިއަދ  ހެނދ ނ   ،ބްރިޖަށް ހޭދަކ ރާއިރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ންވީނ ކ ރައް  ކީއްެވެގންބާ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްތަކެ  ؟ނ ކ ރަނީކީްއވެެގންބާ އަޅ ަގނޑ މެން ބާރ ވެރި  .އެބަ ނިންމާ  އިއަޅަ

މަސްދ ވަސް ތެރޭަގިއ   އާސަންދައަށް ފ ރަތަމަ ތިން ؛ދައްކަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަގވަރނަންސްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި

 ، މ ޅި ޖ މ ލަކޮށް ރާއްޖޭަގއި މިހެން ހަދާ ާގނޫނ  ހ ސްެވއްޖެ. އެހެންވީމާ  އިނަަގ  75% މ ޅި އަހަރަށް ކަނޑަެއޅި ބަޖެޓ ެގ  

އެ އޮފީސްތަކ ަގއި މީހ ން ނެތީއެއް ނޫން. ނޫން.    ކ ރާނެ އެކިއެކި އޮފީސްތަްއ ނެތީއެއްޛ ނޫނ ތައް ތަންފީާގ  ނެތީއަކީ ނޫން.

 މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި ަމޖިލީހ ަގއި ެވސް އޮތީ. ކޮމިޓީތަކ ަގއި ެވސް މެޖޯރިޓީ އޮތީ. ދައ ލަތ ެގ ކޮންމެ އޮފީހެއްެގ

 ސ ވާލ ެގ މި؟ ކީްއެވެގންތޯއޭ މި ކަންކަން ނ ކ ރެވިެގން މި އ ޅެނީ  ،ވެސް މެޖޯރިޓީ އޮތީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ައޅ ަގނޑ މެން އަދި ައޑަށް ބާރ ލާފައި މިކަން ނ ވެޭއ ބ ންޏަސް   ، ޖަވާބ  ނ ލިބޭހާ ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން

 އް، ޕޯޑިއަމެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބ ނަން ؛ތައްގ އްހަތަކަކީ އިންސާނީ  ގ އް ހައަންހެނ ންެގ    !ކ ރާނެ ޮގތެއް. ތެދ ފ ޅެއް  މިކަން

އަޅ ަގނޑ މެން މަގ މައްޗަށް    ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލީ ޮގތ ން ސީދާ  ފަހަރަކ . އެހެންނަމަވެސް، ކަންކަން  ހޭ ކޮންމެމައިކެއް އަތ ޖެ

ޮގތަށް   ކަން ކަން  މި  ،ނ ނިކ މެސީދާ ގަވަނަންސްެގ ހަރަކާތަށް ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް    ،ހަރަކާތަށް މި ނިކ ންނަ 

މި މަޖިލީހ ެގ  ؛ންންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން ވެސް ކޮމިޓީކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އެހެ

އަންހެނ ންނަށް   .ިމއީ ކޮން ރަށްރަށެއްކަމާއި ކޮން އަތޮޅ ތަކެްއކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިޔައިދޭށޭ  ،ކޮމިޓީއަށް ޮގވާލަން

 ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ިމޮގތަށް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 

   )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ކަންކަން ހިނަގިއެގން އ ޅޭ ތަން  ؛ހިނަގިއެގން އ ޅޭ ތަންތަންމި ކަންކަން 

މާ މަޖިލީހަ  ނޭނޭގތީ  ސ ވާލ   އަމާޒ ކ ރާތީ  ށް،ބޮޑަށް  އަންހެން  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކައ ންސިލ ެގ  ސިޓީ  މާލޭ 

ލާފައިއ ޑަބްލި މެންބަރ ން  ކައ ންސިލަރ ން  ،.ޑީ.ސީ  ގެ   ،ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ވަޑަިއަގތީ  އަންަގިއެގން  މޭޔަރ ން  ޕޮލިހަށް  އަށް. 

 އަންހެން މެންބަރ ން ނެރެންޖެހ ނީ. މިއީ އަދި އެއް ތަން. އެ  އަށް އަންަގިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެލް.ޖީ.އޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މި ބާވަތ ެގ ކަންކަން    އެ ަގރާރ  ހ ށަހެޅ ްއވީ ދެން ޖ މ ލަކޮށް ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެ ފާހަަގކޮށްދެއްވީ ހިނާގފައި އޮތް އެއް ތަން. ެއއީ ހިނަގމ ންދާ ކަމަށް. ދެން ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

 ވަނީ. މާަވށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މި މާލޭަގއި ކަމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް ތީެގ؛ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިނޭގތޯ.  ވާހަކައެއްހެނެއް  ރަނަގޅ   ތިއީ  ހިޔެއްނ ވޭ   ؛އަޅ ަގނޑަކަށް 

ކީ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، ތީ  އަޅ ަގނޑ  ތީެގ ތަފ ސީލަށް ދާކަށް

ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ  ަވގ ތ     އްޚައްސާސް މައ ޟޫޢ ތަ  ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މިފަދަ ޚާއްޞަ މައ ޟޫޢ ތައްމަޖިލީހ ަގއި ޖަދަލ 

މި ަގރާރ  ހ ށަހެޅ ްއވި  ،  ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ހަމަ މި މައްސަލަ ؛ހ ސްކޮށްނ ލާށޭ އިނޭގތޯ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދަންނަވަމ ން ޝ ކ ރ   ކަންތަ  ،ފަރާތަށް  މިފަދަ  ައޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީަގއި  ެގނެސްދެްއވ މަށް  ނަޒަރަކ ން  ދިރާސީ  އްތައް 

 ޮގވާލަމ ން ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ މެންދ ރ ެގ ަވގ ތަށް.  

 

 { އަށް 12:59އިން  12:03 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގލޮޅ    ބަހ ސް. އެއީ  އީތިދާެގންދަނީ އިބ   މި ދަންފަޅީަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި  .`

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަންހެނ ންެގ  ،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  هللاއީވާ ޢަބްދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  

އްލެއް ެގނައ މަށް  ހަތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްޫއލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް  

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙަސަން ލަޠީފް  ބަރ މެންިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ހ ށަހަޅާފައިާވ ަގރާރ .    އިލައި ޮގވަ 

 

 ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ 
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ކ ރާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި  ައންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކައ ންސިލަރ ންެގ މަސައްކަތާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެސެސްމަންޓެްއ ހެދ މަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި  އިންތިޚާބ ވެފައި ތިބި އަންހެން  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން.  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ރައީސް،  

މެ. އިްއޒަތްތެރި    ވެސް  ވަރަށް ބޮޑ މި ވަގ ތ    މ ހިންމ ކަން  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެފަދަ އެސެސްމަންޓެއް ހެދ މ ެގއަދި  

  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މ ެގ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ،ދަންނަވާ ސަބަބަކީ  އެހެން މި ؛ރައީސް

މަފް  އިވައްޓަފާޅިއާ  އެ  ޕާޓީއަކީހޫއަދި  ތަޢާރަފ ކ ރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މި   ،މް  ޕާޓީ.  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި 

ޮގތަށް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޑައަޅަ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން   އި،ދެންނެވި 

ނޑ މެން އަންހެނ ންނަށް ޚާއްޞަކ ރެވިެގން ޮގނޑިތަކެްއ  އެކަން ލާޒިމ ކޮށްެގން އަދި އެައށް އިތ ރ  ބޮޅެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގ

މި ކަނޑައަޅަ ކަނޑައަޅަިއެގން  ކައ ންސިލ ތައް  ޮގތަށް  ތަރައްޤީއަށް    އި،ދެންނެވި  އަންހެނ ންެގ  އޭެގއިތ ރ ން  އަދި 

އަކީ ވެސް  އެ ވިސްނ ން ެގނައި ޕާޓީ  ،މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކެއް އ ފައްދައިެގން އެ މަސައްކަތް ކ ރަން ފެށި ޕާޓީއަކީ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ޕާޓީ.  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 1980 ؛ދިވެހި  ތެރޭަގއި  އަހަރ ތަކ ެގ  ެގ 

އެ ކޮމިޓީތަކަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ    ،ތެދ ފ ޅެއް ؛އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކ ރާ ކޮމިޓީ  ،ފެނިެގންދިޔަ

އަޅ ަގނޑ މެން    ، ތިްއބެވީ ހަމަ ބޮޑެތި ފިރިހެނ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ފިރިހެނ ންނަށްސީލ ކ ރަންކޮމިޓީތައް ތަމ 

ކަށް އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޔަފިރިހެނ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ފ ރިހަމަ

އަންހެނ ންނަށް. އެހެންވީމާ،    ،ހަމަ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް  ކ ރެވޭނީ   ކަންކަން ދެނެަގނެވޭނެ ޮގތެްއ ނޯންނާނެ. އެކަން

އަދި   ،ވި ޮގތަށް ވަކި އަދަދަކަށް އަންހެނ ންނަށް ޖާަގދީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ވިސްނ މ ަގއި މި ދެންނެ

ައޅ ަގނޑ    ؛ރި ރައީސްކަމެއް ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެ  އަދި ނިންމ ން އެންމެ މ ހިންމ    އިޔާ މަޝްވަރާ  އިއަންހެނ ންެގ ވިސްނ މާ

ސީލ ކ ރާ ބަޔަކީ އަންހެނ ން. އަށްވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއް ތަމ    50% ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ    ،ކަެމއް ެއއީ  އަބަދ ވެސް ފާހަަގކ ރާ

  ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ަމދެއް ނޫން އަންހެން ބޭފ ޅ ން އެކިއެކި މަސަްއކަތްތަކ ަގއިަގއި  އަންހެނ ން މި މ ޖ ތަމަޢ 

ަގާއއި ދައ ލަތ ެގ މަސައްކަތ ަގއި ވެސް ޝާމިލ ވާ އަދަދ ތައް މަދެއް ތަކ  އަދި އެކިއެކި އަިމއްލަ މަސައްކަތް  ،ޝާމިލ ވާ

ޝާމިލ ވާއިރ  މަސައްކަތ ަގއި  ދެންނެވި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފ ރ ޞަތާ،  ނޫން.  ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ެއ    އި،ކަންކަމ ަގއި 

ށް ނިންމ މ ަގއި އަންހެނ ންެގ ބަިއވެރިވ ން އިންތިހާއަށް ކ ޑަ. އަޅ ަގނޑ   އަދި ކަންކަން ވަކިން ޚާްއޞަކޮ  އި،މިނިވަންކަމާ

ކަށް ޝަންއަފެ  ،ނިންމ މޭ މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެކިެއކި މަޝްވަރާތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ އެއީ

؛ ހެންނަމަވެސް، ކަންކަން ނިންމ މަށްވެސް ވެެގންނާ އެކީަގއި އަންހެނ ން ބައިވެރިކ ރާ ތަން މިހާރ  އިތ ރ ވެއްޖެ. އެ

ތަން އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ މިންވަރަކަށެއް    ނިންމާ ފަރާތްތަކަކީ އަންހެން ބޭފ ޅ ން ކަމ ަގއި ވެެގންދާ،  ނިންމާ މީހާ

  އެއް ތާހަތަރ  ހަފ ފާއިތ ވި ތިންމި  ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް   ؛އެކަމެއް ނ ހިނާގ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ދަތ ރ ކ ރެވިއްޖެ.    ދ ވަހ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްތެރޭަގއި  އަންހެނ ންެގ    އަދި  ބައްދަލ ކ ރެވޭ.  ވެސް  ކައ ންސިލ ތަކާ 

އަދިވެސް ައޅ ަގނޑ މެން  ؛ކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ ވެސް ބައްދަލ ކ ރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް

އެ    ،އް އަންހެނ ންނަށް އެ މީހ ން ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި ބައިވެރިވާން ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް އެ ޖާަގމި އެދޭ މިންވަރަކަށެ

 ؛ކ ރ މ ަގއި ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް ދެކެން އަޅ ަގނޑަށް ދަތި. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ މަސަްއކަތް

އެ މީހ ންެގ    ،އަންހެނ ން  އަންހެން ބޭފ ޅ ން،  ކ ރ މ ަގއި ސީ މަސައްކަތްއިޖ ތިމާޢީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކ ެގ އިތ ރ ން ސިޔާ

މީހ ން   ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި މަސައްކަތްޔާރ ޚިވިސްނ މާ އެްއޮގތަށް އެ  ފ ރ ޞަތ  ކ ރާ ސިޔާސީ  ލިބިފައި އޮތް  ކ ރަން 

ވާހަކަައކީ ދަންނަާވ  މި  ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  އަދި  އެކި   ،ހަނިކަން  ވާދަކ ރ މަށާިއ،  ކަންކަމ ަގއި  އެކި 

ަމސައްކަތް އެކީަގއި  ކެނޑިޑޭޓ ންނާ  ވާދަކ ރާ  ކަންކަމ ަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެކިއެކި  އަންހެން  އެ  އޮތް ކ ރ މަށް  ލިބިފައި 

ންކަން ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރިމަތިލައްވަންޖެހޭ ކަ  ެގކ ރީމާ އޭެގ ކޮންސިކ އެންސަސްއެ ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ން  .ފ ރ ޞަތ 

ޮގތަކީ އެހާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޮގތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް    އަދި އެހާ ރަނަގޅ   ،އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ސިފަކ ރެވިފައި އޮންނަ 

ކެނޑިޑޭޓ ންނާ ބަެއްއ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރެވޭ.  އެކީަގިއ    ަގބޫލެއް 

ކައ ންސިލ ތަކ ަގއިމަސައްކަތް ފިރިހެން ކ ރީމާ  ތިއްބަވާ  ބަސްބ ނަން  މައްޗަށް  ކެނޑިޑޭޓ ންެގ  އަންހެން  ތިއްބަވާ   

ކައ ންސިލަރ ން  !ފ ކ ރަްއވާމާ ؛ކެންޑިޑޭޓ ން ދޭތެރޭ    ،ފިރިހެން  ކައ ންސިލަރ ންނާ  އަންހެން  އެ  ކައ ންސިލަރ ން  ެއ 

ޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. އެީއ  ތަން އަ   ދެކޭޮގތް އަދި ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި އެ އަންހެން ކައ ންސިލަރ ން ބާކީވާ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،   ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރީަގިއ ެއ ޝަކ ވާ ކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް  ެގޝަކ ާވއެއް 

ވާ އަހަރ ެގ ވެރިކަން ހިންގިއިރ  ރަށްރަށ ން ސަރ ކާރ ން ބޭނ ން  30މިއަދަކީ ރައީސް މައ މޫންެގ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ފައި ހ ރި ާގނޫނ ތަކެްއ  އިލާނޫނީ އެ ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީ ހ އްޓ ވާނެ ޮގތަށް ެއކ ލަވަ   ކަންކަން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ކ ރީމާ

ެއޮގތަށް ހިންާގނެ ސަރ ކާރެއް ެވސް އޮތް ޒަމާނެއް ނޫން  ،ވެސް ހ ރި ޒަމާނެއް ނޫން   . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އަދި 

ނ ކ ރަން ަގބޫލެއް  ަވޒީރެްއ  އެމް.ޑީ  ،އަޅ ަގނޑެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ންނަވަިއެގން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔަކ   .ޕީެގ 

މަސައްކަތް  ހ ރި  ކ ރަން  ރަށެއްަގިއ  އެ  ދެން  ތާއީދ ނ ކޮށްފިއްޔާ  ަވޒީރަށް  އެ  މަޤާމަކަށް  ހ ރި  ކ ރިމަތިލައްވާފައި 

 . ރިއްޔާ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ..ހޫފާނެ ކަމަކަށް ރައީސ ލްޖ މްއިހ އްޓ ވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ، ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       
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 ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

  މި ބިލ ަގއި ވަރަށް މާތް މަގ ސަދެްއަގއި  ލިޔެފައި   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅ 

  ، އެ ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދަވަނީޙަސަން ލަޠީފް  ހ ރި ވާހަކަތަކެއް ހ އްޓާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ދައްކަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން އެންެމން ވެސް ދައްކާނީ ކެމްޕޭނ ެގ    އި ކެމްޕޭނ ެގ ވާހަކަަގނކެމްޕޭނ ެގ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިތާ

 ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ފާހަަގކޮށްލީ އަޅ ަގނޑ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

  ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ 

ިއއްޒަތްތެރި    ،ަގބޫލެއް ނ ކ ރާނަންހަމަ  ދަންނަވާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑެއް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި

ަވޒީރަށް    ކ ރައްވަމ ންދާއިރ  އެހ ރި މަޤާމަކަށް ކެމްޕޭންފައި  އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވަޒީރަކ  ކ ރިމަތިލައްވާ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ަގބޫލ ފ ޅ ވޯޓ  ކަމަށް  ހިންަގންނ ދެްއވަފާނެ  ރަށެއްަގިއ  އެ  ކަަމކަށް،    ކ ރެްއވިެގން  ހ އްޓާލަފާނެ  މަޝްރޫޢ ތައް  ހ ރި 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނަންފ ޅ     ، ނޫންއް  ފާނެ ކަމަކަށް. އެހެނެއިެއޮގތަށް ިވސްނަވަ އެ ކަންކަމ ަގއި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ނޫން ކ ރައްަވއިެގބޭނ ން ވިސްނ މެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ެއއީކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ވިދާޅ ވެދާނެ.  އެހެން  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ން 

ދަންނަވާ   ވެސް ެއކަމެއް ނ ކ ރަްއާވނެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެއް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއޮގތަކަށް

ޔަދަންނަ  ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ    ނ ން ވެސް މި ީގވާ ވާހަކައަކީ 

 ...ދަންނަވާހެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް އާދެ! ނިޒާމާ

 

  މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ      

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މަހ ަގއި މިހާރ  މި ދެކެވޭ ވާހަކަިއގައި ށް ވާހަކަެއްއ  ކަބަރަކާތްތެރިކަން ކެނޑޭ ޮގތަ  ހ ރި  މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން 

 ނ ވާނެ. ޮގސްެގން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިންނަނީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް    ން އެދެން. ައޅ ަގނޑ  މިފާހަަގކޮށްދެްއވ   އެއްބެހޭ ނ ކ ތާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމާ

 ަގޑިއަށް ބަލަހައްޓަިއެގން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .. 

 

 ެގންދެވ ން(  މައްސަލަ ކ ރިއަށް )ނިޒާމީ     

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ަގއި  ފ ން ބޭރ ޞާރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ ންފ ޅެއް ނ ވާނެ އެްއވެސް މީހަކަށް ޢަދ ލ އިން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އެްއވެސް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭނެއް ކ ރާކަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފ ޅ  ނިންމަވާލަދެއްވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަ  ،ބެހޭ ނ ކ ތާއެއް ނޫން ނިޒާމާ

 

  ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ 

  ، ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ަގލޮޅ  އ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން 

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި    އި،ރާރ ަގިއވާ ފަދަ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަަގ. އަދި އެ  ށްރާރަގަ ވާފައި އޮތް  ކަމަނާ ހ ށަހަޅ އް

  ،ކަމަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގނެކަންކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތި    .ޑީ.ސީަގއި ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށްއ އަދި ޑަބްލި

ހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެޖޯރިޓީ އްލ  ހޯދޭނީ ެވސް ދިވެހަކަމަށް  ކަން  އެ

ވަރަށް ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން  ފ ރިހަމަ ޔަ  އޮންނަ  ކޮށްދޭނެކަމ ެގ  އެބަީގފ ރިހަމައަށް އެކަން  އޮތް.   ންކަން އަޅ ަގނޑ ެގ 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޙ ސައިން ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން
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ކަމަކީ އެނޭގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ށަހެޅ އްވ މ ން  މިޮގތަށް  ަގރާރ   މި  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ، ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަންހެނ ންެގ  ).ޑީ.ސީ އ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި އަދި ޑަބްލި ،ތަކާ ގ ޅިެގންގ އްހައަންހެނ ންެގ 

،  ލާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކޮށްެގންއިކ ރޭތޯ ނ ކ ރޭތޯ ވެސް ބަލަމަސައްކަތް  (ކ ރާ ކޮމިޓީތައްތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

އެހެން މީހަކ  މިކަން ކ ރާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން ތިބ މަކީ ޮމޔަކަމެއް ކަމަށް ފެނިެގން، ނޫނީ އެކަން ނ ހިނާގނެ ކަމަށް 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާރ  ހ ށަހެޅ އްވި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ެއކަމަށް ޓަކައި  ަގފެނިެގން މި  

މި ދަންނަވަން  ދަންނަވަން.  ވެސް  ސަބަބަކީ  ޝ ކ ރ   އެ  ،ޖެހޭ  ޮގތަކަށް    ، ނޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަކި  ާގނޫނ ަގއި 

  ވާނ ވާ ނ ވަތަ ދެންވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިގނަ ެއ އެސެސްމަންޓ ،    ،ވަކި ކަމެއް ލިޔ ނަސް  ،ލިޔ ނަސް

އަންހެނ ންނަށް   ައޅ ަގނޑ މެން  .އަޅ ަގނޑ މެން  ިމއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ؛ރި ރައީސް ނ ލެވޭ. އިްއޒަތްތެށް ބަލައެއްކަފަހަރަ

ހަމަ ހަޔަރ އެޑިޔ ކޭޝަން   ،މަތީ ތަޢ ލީމ  ވެސް، ހ ރިހާ ތަޢ ލީމެއް، ައދި ދަށ  ސެކަންޑަރީ، ޕްރައިމަރީ ؛ތަޢ ލީމ  ދެމ ން

ދީފައި ތަޢ ލީމެއް  މީހ ން    ،ހ ރިހާ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހ ން  ބައެކޭ    ދެން ދެން  އ ޅޭ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެހެން  ހާދަ 

 ކިޔާފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ އްޓާލައިެގން  ހޭނޫނިއްޔާ ކަލޭމެން ތިއ ޅެނީ ކޮންކަމެއް ނ ވެެގން  ،އަންހެނ ންނަކީ ކިޔާފައި

ދީފައި، ނ ވަތަ ހަމަެއކަނި އ ޅޭ ވާހަކަައކީ، ހަމަެއކަނި ކޯޓާ އިތ ރަށް ދަންނަވަން މިސް.  ދެނެއް ނ ތިބެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ހޮ ހ ރި މައްސަލަތައްވާކޮމިޓީތަކެއް  ތެރޭަގއި  ދޫކޮށްލ މަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނ ންެގ    ،ފައި 

އަންހެނ ންެގ   ނ ވަތަ  ލާބަތަރައްޤީއަށް  ަމންފާއަށްޔާ ކ ރިއެރ މާއި  އަންހެނ ންގެ   ،އި  ތެރޭަގއި   ؛ނ ވަތަ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ެގ 

ދ ޅަހެޔޮކަމަށް   މަސައް  ކައިޓައަންހެނ ންެގ  ނިންމައިެގންކަކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  ކ ރެވޭނެ  ނ ވާނެ. ތްތައް 

މިސާލަކަށް   .ލީމައިޓެރި ޤައ މ ތަކަށް ބަލައްައވަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން މި އެނެގނީ ކައިރި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއބަ އެނޭގއިފަދަ ޤައ މ ތަކަށް ބަލަ  އިންޑިއާ   ަގއި އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ލިބ މ1947ާ،  ލީމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކޮިމޔ ނިޓީ އެހެން  ބައެއް  އަދި  ޓްރަިއބް  ޝެޑިއ ލް  ކާސްޓް،  ޝެޑިއ ލް  އެތަނ ަގއި  ޚާއްޞަގ ޅިެގން  ވެސް    ތަކަށް 

ިމ   ހިސާބަށް ައއިއިރ  ވެސް   އޮތް. އެހެނނަމަވެސް، ިމއަދާ  ރީާއއިން ދީފައި އެބަޛައިޚ ތިޔާރ ތަކާއި ޖާަގތަކެްއ ކޯޓާެގ  

އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އަންހެން  .  ދެންނެވި ޚާއްޞަ ހާލަތ ަގއި ތިބި މީހ ންެގ ހާލަތަކަށް މާ ބޮޑ  ބަދަލެއް ނައި

ހިވާފަިއ،  ބަދަލެއް    ކައ ންސިލަރ ންތަކެއް  ހާލަތެއް  މި  ދޫކޮށްލިޔަކަސް  ހަމައެކަނި  ހޮވާފައި  ކޮމިޓީތަކެއް  އަންހެނ ންެގ 

ބަދަލ  ލިޔ ނމި  ނ ވާނެތީވެ ނ ވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ަގއި  ކަމަށް  ބަލަންޖެހޭނެ  ކިހިނެއްތޯ  ހިނަގނީ  ދެން  ކަން   .

ޮގތް  ހިނާގ  މިކަން  ޖެހޭ ސ ވާލަކީ، ދެން  މި  ކޮން ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން    އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން  ބެލ މަށް ޓަކައި 

މިކަން މަޖިލީހ ން ނ ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ދެން މިކަން ކ ރާނެ އެހެން ބަޔަކ    އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން ؟ކ ރާނީ

މިތަނ ން ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  ކަމަކަށް.  ބަޔަކ     ކޮމިޓީން  ބެހޭ  މިކަމާ  ،ތިބޭނެ    ،ހާޒިރ ކޮށްެގން ހާޒިރ ކ ރަންޖެހޭ 

ޖެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްެގން މިކަން ނ ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ކ ރަން،  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭއަހަންޖެހޭ ސ ވާލެއް އަހައިެގން،  



2220 އެްޕރީލް 6          ޖަލްސާ                               ވަނަ   82ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

45 

 

  ، ނ ވަތަ އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނަށް ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތަކާއިއަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް    ، އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން

މިހެން ހ ންނަމީ  އެ ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ދެނެަގނެވޭނެ  ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށް 

ނޮވެންބަރ     ،ާގތްަގނޑަކަށް ޮއކްޓޫބަރ   ،އަޅ ަގނޑ  މިތާނަގއި މިދިޔަ އަހަރ  ނިމެން އ ޅެނިކޮށް  ،ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ

ެގނެސްެގންތޯ  ނޫނ އަސާސީެގ ކޮން ާމއްދާއަކަށް އިޞްލާޙ ޤާ  ،ބަލަން މޭ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ   ،ހިސާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިން

ހެދޭނީ ޮގތް  ލިބޭނެ  ފެންފ ޅިއެއް  ޓަރމިނަލްަގއި  ޑޮމެސްޓިކް  ހެދޭނީކޮފީ؟ މާލޭެގ  ޮގތް  ލިބޭނެ  ރޯދަ ؟ ތަށްޓެއް    ދެން 

ދައްކަންވީމަ ވާހަކައެްއ  މިކަހަލަ  ސަރ ކާރަ  މި  ،އެހެންނަމަެވސް  .މަހެއްަގިއ  ނިސްބަތްާވ  އެމް  ށް،ތަނ ން  .ޑީ.ޕީއަށް 

ދ ވަސް  އިނޭގތޯ. ތިން މަސް  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެކަން ހަމަޖައްސާނަމޭ ތިން މަސް  ،ދެއްވި އެމް.ޕީއަކ  އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންކަން

ތަނ ަގއި    އެ  ެވސް  ތެރޭަގއި ހަމަޖައްސާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ފަހ ން ައޅ ަގނޑ  އެއަރޕޯޓަށް ފ ރަން ދިޔައިރ 

ޚިދ މަތެއް ނެތްމިދިޔަ މަހ  އަޅ ަގނޑ  އެއަރޕޯޓ ން ފ ރައިެގންނ ޖެހޭ.  ދ މަތެއް ހަމައެއްއެ ޚި .  ހަމަޖެހިފަ  ދޔައީ. އެ 

ދެން މި މަހ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން    ،ނ ވޭއަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއް

އިނޭގތޯ.    އް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައޭ މި ހ ންނަނީމިވަރ  ކ ދިކ ދި ކަންތައްތަ  ،ޅޭ ވާހަކައަކީ އ   މި

އޮތް   ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑަކަށް    ،ރާރަކީަގމިއީ  ެވސް  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ކަމެއް.  ބޮޑ   މާ  ވ ރެ  ެއއަށް 

ކަމ ެގ ބިރ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ  ނެފާއި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިކަން ނ ހިނަގއްނ ވޭ މިކަން ކ ރެވޭނެހެނެހިޔެއް

މި މައްސަލަ    އޮތް. އަދި ެއޮގތަށް އެ ބިރ  އޮތީމަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް އެބަ

  ، ލައި އިގ ޅޭ ކޮމިޓީއެއް ެއކ ލަވަ   ދ ކ ރާ ކަމެއް މިއީ. އަދި މިކަމާއީއޮތީ ވެސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

ށް ނޭނޭގނެ  ކަލައިެގން ަމްއސަލަތައް ދެނެަގނެެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނައިއެކ ލަވަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޕޯޓެއް ެއކަށައަޅައިރި

 . އެހެންީވމާ، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  މެއްައޅަންޖެހޭނީ ދެން ކޮން ފިޔަވަޅެއް ކަކ ރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް.  

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް މ ހިންމ   ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފެށ މ ެގ ކ ރިން ވަރަށް  ަވގ ތ     ވެ،ރާރަކަށް ވާތީ ަގއަޅ ަގނޑ  

ހ ށަހަޅަންއިތ ރ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  ކ ރ މަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެދޭތީވެ.  އެކަމަށް  މެންބަރ ން  ިގނަ އިއްޒަތްތެރި  ؛ ވަރަށް 

 ދީެގން ާގނޫނ  ތަންފީޛ ނ ވެ ދާ ވާހަކަ މި ާގނޫނަކ ން ބާރ ހންމ  މައްސަލައެއް.  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއީ މ 

ންނަށް ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ތަނަވަސް  ނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަންހެ  ،ނ ވާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީތަނ ަގއި މި ދަްއކަނީ. ތަންފީޛ  
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ތެރެއިން ާގއިމ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކަިއ.   ެގޖ ތަމަޢ ، ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް މ އި ވަކ ރ  މި ކ ރަނީ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ބާރ ވެރި

ޚާްއޞަކޮށް އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް   ،އ ނދަޫގތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާޒީަގއި ކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރ 

ބާރ ވެރިކަން    ސަދެްއަގއި ާގނޫނ ތަކ ން މިގ ްއލ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި. ރަނަގޅ  ހެޔޮ މަހައެކަންކަން    ކ ރިމަތިވާތީވެ

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ފާހަަގކ ރެްއިވ   ؛ހަދާފައި  ހޯދަމ ން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާ   ދޫކޮށްލެވެނީ. ދޫކޮށްލީމާމި  ާގނޫނެއް ހަދާފައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން    ،ފަދައިން

ކަމަ އަތް އަދާކ ރެވ ނ   ތިބެނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ހީެވ،  ކީްއެވެގންތޯށް  ވަނީ  މި  އެހެން  އަޅ ަގނޑަށް  ؟ އ ރާލަިއެގން. 

ދެ ކަމެއް މި އަންނަނީ ވެސް ސަރ ކާރާ  ހަތަރ   ،ތިން ކަމެއް  ،ފާހަަގކ ރެވޭ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ންދިމާލ   ކަމެއް 

ހެޔޮ ޒިންމާ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  އަދާނ ކ ރެ  ސަރ ކާރ ން  ބައްޓަންެވެގންޮގތ ަގއި  ިމޮގތަށް  ކަންކަން  މިސާލަކަށް  ވޭތީ  ދަނީ. 

ބަލަ ދާއިރާއަށް  ތަޢ ލީމީ  ދައްކާއިރ ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ޒިންމާދާރ  އިއަންހެނ ންެގ  ވާނަމަވެސް،  ކަމ ަގއި  ލި 

ސަރވިސް އިދާރާތަކަށް  ކ ރާ ފަރާތަކީ އެ ފަރާތްތައް. ސިވިލް  ެއކ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްތަކ ަގިއ އެންމެ އަހ ލ ވެރިކަމާ

ަވޒީފާލައިބަ އަދާކ ރަންޖެހޭ  އެ  ވީނަަމވެސް،  ކަމ ަގއި  ރައީސް  ލި  އެކަމާ  ،ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރިހަމައަށް  ެވެގން    އެންމެ 

މަސަްއކަތް ބ ރަކޮށް  އެންމެ  ނެރެވޭތޯ  ނަތީޖާ  އޭެގ  ފަރާތްަގޔާވެެގން  އެ  ފަރާތަކީ  އެކަން  ތައްކ ރާ  ފަރާތްތަކަށް  އެ   .

ާވނަމަ  ޖެނ ކ ރެވިއްޚާއްޞަ ފަރާތްތަކ ން ކ ރެ  ،ކަމަށް  ެއ  ހިތާމަ ވެސް  އެހެންކަމ ން  އޭ ޭއެގ    ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތަކާއި  އެ ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ދައްކަނީ ކައ ންސިލ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

  . މ ަގއި އެ ފަރާތްތަކަށް ހ ރި ހ ރަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގތ މ ެގ ވާހަކަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ ވާހަކަތަކަށް ާވއިރ  ޒިންމާއަދާކ ރ 

ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަްއ  ހ ރި. ދައ ލަތ ން އެ    ބައިވަރ  ހ ރަސްތަކެއް އެބަ

؟ ކޮބައިތޯ އަދާކ ރެވ ނ  ރޯލަކީ  އިންލް.ޖީ.އޭ ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ  އިން ހާމަކޮށްދެވިެގން މިއޮތްކަން މި  އިނާޅަ

ޮގތ ަގއި ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް ފައިދާ ހ ރި ކަންތައް ކ ރ މަށް    އެ ފަރާތްތަކ ެގ ބޭނ ން ހެޔޮ  ،ޒިންމާދާރ  ޮގތެއްަގއި

މިއީ  ؟ ބައިތޯިމހާހިސާބަށް އައިއިރ  ކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކަކީ ކޮ؟ ޓަކައި އެލް.ޖީ.ޭއެގ ރޯލަކީ ކޮބައިތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ދާނީ ހަމަ ތޮޅިއަށޭ.   އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ މި  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމ ން  ބޮޑެތި ސ ވާލ ތައް  އ ފެދޭ

  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅޭ   ،އިޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ފާހަަގެވެގންދާނެ  ދާނީ  ރާރ  މިތާ ތެރޭަގއި އޮެވފައި ތޮޅިއަށްަގމި  

ތަން   އިލާމަޖިލީހ ން އެއްލަ  އިގ ޅ ންހ ރި މ ހިންމ  ކަންތައްތައް މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީން ބޮލާލައި ޖަހަ  ރައްޔިތ ންނާ،  މ ހިންމ 

ތަނަށް   މި  ،އިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔަ މި ފެންނަނީ. ދެކ ނ  އަތޮޅ ތަކ ަގއި މަސްވެރިކަން އިންތިހާއަށް ރަނަގޅ ވެެގން  

  ވާފައި ހ ރި ޒިންމާދާރ  ަވޒީރެއް އް ދާރ  ވަޒީރެްއ ނަމަ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅ ވަޒީރ  ިމއަދ  ަވޑަިއެގން ޒިންމާ

ސ ވާލ ކ ރި ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރާނަމަ  ިއއްޒަތްތެރި  ވަ  ،ން  ހިމެނޭ އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ތެރޭަގއި  ދ ތަކ ެގ 

ސަރ ކާރ ން އި  އަދި ެއކަމ ގަ  ؟ންއިސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާމަ  އިން، އެ ދާއިރާ  ލެއްވިންތޯ އިކަންތައްތަްއ މަނިކ ފާނ  ބައްލަވަ
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ކަންކަން މަނިކ ފާނ  ކިހާވަރަކަށް ތަންފީޛ ކ ރައްވަން ނޫނީ    ސިޔާސަތ ތަކެއް ެއކ ލަވާފަިއވާ ކަމ ަގއި ވާނަމަ، އެ   އެކަށޭނަ

ފޯރ ކޮށްދެއްާވފައިވޭތޯ  މަނިކ ފާނާއެކަން   ސަރ ކާރ ން  ސ ވާލެ ؟ ހަމައަށް  އާދައިެގ  ވަރަށް  ަވޒީރ ިމއީ    ކަމާ އް. 

މަސްއޫލިއްޔަތ ެގ ތެރޭަގއި އަދާކ ރަންޖެހޭ   ،ވާލ ެވވަޑައިަގންނަވާއިރ  އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ތިމާެގ ޒިންމާތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހަ

ކ ރެވޭ  ތިމާއަށް  ަގބޫލ ކ ރަން. ފ ރ ކޮންމެ  ލިބޭ   ؛ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބ ނެލެވެންޖެހޭނެ  ވެސް  ޞަތެއްަގިއ 

ވަރަ ކ ޑަކޮށްއެހެންނަމަވެސް،  ޒިންމާދާރ ކަން  ރައްޔިތ ންނާ  ،ށް  އިހާނެތިކޮށް  ތަން    ކަންކ ރަމ ންދާދޭތެރޭ    ވަރަށް 

ރާރ ަގިއ ހ ރި ަގިމ ދަންނަވާ   ؛ހ ރި ޮގންޖެހ ންތައް  އިމީަގ  ،ޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އަ  ،ދަނީ. އެހެންކަމ ންފެންނަމ ން

އޮތް ސަރ ކާރަކ ން    ިމއަދ  މިމި ކަންކަމަށް  ަގއި ވީނަމަވެސް،  ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަމ ޮގންޖެހ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ބަެއއް   ؛ޮގންޖެހ ންތައް  ދިމާވާ ބޮޑެތިވަޒީފާެގ ތެރޭަގިއ   ؛ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތައްއެީއ ވަޒީފާަގިއ  ެގނެވޭނެ ކަމަކަށް. އްލ ހަ

އޮތް ހ ރިހާ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެން   އި މިރޭަގެގ ތެފަހަރ  ފ ރައްސާރަކ ރ ން އިންތިހާއށް އެބަ އާދޭ. އެއީ މ ޖ ތަމަޢ 

އެހެންކަމ ން ާގސަ އޮތ މ ން.  ބަދަލ ނ ވެ  އަދިވެސް  ކަންކަން  ބައެއް  ހ ރި  ތެރޭަގއި  ތެރޭަގއި    ،ފަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކިދާނެ   ބަިއވަރ  ކަންތައްތަކެްއެގ ވާހަކަ ދެއްއްއެތަ   ، ތަްއ ނ ހިންގ މާއިހޭލ ންތެރިކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ހިންޭގ ޕްރޮްގރާމ 

ދައްކާކަށް ާވހަކައެއް  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ، މި   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް،  ނެތިން. 

މި ދާން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކީއްވެތޯއޭ  ހާލަތަށް  ދޫކޮށްލާފައިާގނޫނ ؟ ޖެހެނީ  ކޮންމެ އްއެތަ ،  ހަދާފައި  ާގނޫނެއް  ބަިއވަރ    

ހިސާބަށް ކަންކަން    މަޖިލީހ ން ސަރ ކާރ  ހިންގަންޖެހޭ  އި،މަޖިލީހ ން ޒިންމަތައް ނަަގ  ފައި،ފަހަރަކ  ހަދާފައި ދޫކޮށްލާ

އިސްތިއ ފާ  މާދިޔައި މިއަދ   ރައީސްދެއްވަންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ ؟ ނ ޖެހޭތޯ  އަޅ ަގނޑަށް  މިކަން 

ރިޢާޔަ ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  މެންބަރ ން  މަޖިލިސް  ކަންނޭއިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭ  އެބަ  ހ ންނެިވ  ނތްކ ރަްއވަން  މިއަދ   ެގ. 

ކަމ ގައި  ކަންކަން  މި  އަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިސްތިއ ފާދެްއވަންޖެހޭ  ،ނަމަވާ  ހައްލ ނ ކ ރެވޭ  މަނިކ ފާނ    ން ކައެ 

ދާއިރާަގ މަސްވެރިކަމ ެގ  ރާއްޖޭެގ  އެއީ  ކަށަވަރ ެވއްޖެ.  ކަނބަލ ންެގ    ވީ  އިއަޅ ަގނޑަށް  ނޫން.  ފ އްދ ނީކީ  ވައ ދ ތައް 

ވަނީކީ ނޫން. ަވކި އްސ ންލަިއެގން. ެއއިން ކަެމއް ހައްލ ދަނީ ބޮ  ޮއއްކަންތައްތައް އެ   ހައްގ ަގއި ނިންމެވި އެތައް ބަިއވަރ 

އޮތީ  ެގދިވެހިރާއްޖޭ މިއަދ  ހާލަތ  ،ބަލައިލި ކަމ ަގއި ިވޔަސްށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހ ރިހާ ދާއިރާއަ ،ދާއިރާެއއް ނޫން

ދަންނަވަނީ މި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކޮިވޑ  ،  މިޮގތަށް.  ފައިސާ  ެގކޮބައިތޯއޭ  ފައިސާތައްޗާ؛ ތެރޭަގއި    ޕ ކ ރި 

ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް މީެގ  ؟ ލީ  އެކިއެކި ފެސިލިޓީތައް މެދ ވެރިކޮށް ހޯދި ފައިސާތައް ކޮންތާކަށްތޯ؟ ކޮންތާކަށްތޯ ވަނީ

ހާމަކޮށްދެއްވައި  ހަމައަާގ  ، ތަފ ސީލ ތައް  ކެޕޭސިޓީތައް    ، އިމަސްވެރިންނަށް  ކިރޭނެ  މަހަށް  ބާނާ  މަސްވެރިންނަށް 

  ނެއް އެއީ ބޮޑ  ެއްއޗެއް ނޫނޭ. އ ޒ ރ ދައްކަިއެގން އްތިން އަހަރ ، ދެ އަހަރެ ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ަގއި ވެރިކަން ލިބެން ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނާދިރ ކަމެްއ.   2023  ނަމަވެސްވެރިކަމ ަގއި އެހެން ތިބި ކަމ ަގއި ވީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 
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 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 . ބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމްންމެ އިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ރައީސް.  `.   ިއްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އީވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މި  هللا ަގލޮޅ  

އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާިއ  ؛ ރާރ  ަގރާރ ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  ަގވާފަިއވާ  ހ ށަހަޅ އް

މަސް މެންބަރ ންެގ  ކޮމެޓީެގ  ަމސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  ދަތިތައް  އަންހެނ ންެގ  ދިމާވާ  ައދާކ ރ މ ަގއި  އޫލިްއޔަތ ތައް 

ޮގވަ އަދަބ ވެރިކަމާަގހ ށަހަޅ އްވާ    އިލައި ހައްލ ކޮށްދެްއވ މަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މި    ރާރ .  މަިއަގނޑ  ަގއެކ   ރާރ ެގ 

މި ގޮވަ  ސ ރ ޚީަގއި  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ކަންތައް  ދާއިރާ؛ ންނަ ލާއިވާ  ެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަާވ ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީން މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ  

ހިފައިެގން ދިޔައީ.   ތަޅ ދަނޑި  ތަޅ ލައިފައި  ތިްއބާ  ބައްދަލ ވ މެއްަގއި  މެންބަރ ން  މޯލްޑިވްސް  ހ ރިހާ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ 

ފަހ ން އެ ކަނބަލ ންނަށް އެ ތަނ ން ނ ކ މެވ ނީ. މިއީ   ެގގ ޅައި އެތައް ަގޑިިއރެއް  އޭއަށާށާއި އެލް.ޖީ.އަޕޮލިސް ސަރވިސް

ހ ރިހާ    .މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށް ކަެމއް ނ ެވެގނެއް ނޫން  ، ޖެހޭ ސަބަބ ތަކަކީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާމި    ރާރ  ހ ށަހަޅަންަގމި  

ނަށް މިތާ ކައިރިން މި އޮތީ ފެންނަން. ނ ކ ރެވޭ ޤައ މ ތަކ ަގިއ  ކަމެއް މި ދަނީ ކ ރަމ ން. ނ ކ ރެވޭ ޤައ މ ތައް ތިބޭފ ޅ ން

ކަރަންޓ  ކަނޑާ    ،ވަރާއިކާބޯތަކެތި ނެތް  ،ޑޮލަރ ެގ ައގ  ހ ރި މިންވަރާއި  ،މީހ ން ތިބި ހާލަތާއި  ،ކަން ހިނާގ ޮގތާއި 

އ މ ތަކ ަގއި ކަންކަން  މިއީ ކަންކަން ނ ކ ރެޭވ ޤައ މ ތަކ ަގިއ، ކަންކަން ނ ކ ރެވޭ ރައީސ ން ތިބި ޤަ  ، ަގޑީެގ އަދަދާއި

ލާފައި އަންހެން   މި އޮތީ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން  %33ސަރ ކާރ ަގއި    ެގޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެން  ފެނިެގން ޮގސްފަިއވާ

 އާދެވޭނެ ޮގތް ހަދައިދީފަ. މި ސަރ ކާރަކީ އަންހެން ކަނބަލ ންެގ ބަިއވެރިވ ން  ކަށްކަނބަލ ންނަށް ކައ ންސިލ ެގ މަޤާމ ތަ

މ ސާރަތައް   އަލަށް މި ހެދ ނ    ފަހަރ   މި ؛ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ ކ ރީެގ  ،ިއވާ ސަރ ކާރެއް. ިމ ސަރ ކާރ ން މި ވަނީއިތ ރ ކޮށްފަ

މިހާރ  މި ކ ރެޭވ  ފަހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ވަނީ މ ސާރަތަްއ ބޮޑ ކޮށްދެއްވާފަ.  ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންނާ މަޝްވަރާކ ރ މަށް

ރާރާ  ަގާވ    ހ ށަހެޅިފައި މި  ، ޓީަގިއ މިހާރ  ވެސް އެބަދޭ ެގ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިމަސައްކަތަކީ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ 

ރާރ  ވެސް ެއ  ަގދާދި އެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ބެލ މަށް އިސްނަންގަވަިއެގން ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތެއް. ައޅ ަގނޑ  މި  

ޓީަގއި މިހާރ  ހިނަގމ ންދާ މަސައްކަތް  ައދި އިތ ރަށް އެ ކޮމިއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި    މާޔ އަށް ދިޓީކޮމި

ނ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭނީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭެގ ކެމްޕޭ  ،މާ ފ ރިހަމަވެެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ޓީެގ އެތެރޭެގ ކެމްޕެއިނެްއެގ ވާހަކަ،  ޕާ  ،ޑިޑޭޓ ންެގ ވާހަކަޭއ. ކެމްޕެއިނެްއަގއި ނެްއެގ ބައިވެރިެވެގން އ ޅޭ ކެންއެ ކެމްޕޭ
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އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން  ދައްކަމ ންރާރެްއެގ ވާހަކަަގ

ހޭ ކަމެއް  ސަރ ކާރަށް ރަތްމަހަށް ނ ޮގާވ އެްއޗެހި ގޮވަންޖެ  ، އެއީ   ޑިޑޭޓަކ  ވާދަކ ރ މަކީއެތެރޭެގ އިންތިޚާބެްއަގިއ ދެ ކެން

  ނެތީމާބޮޑަށް ދެއްކެން  ކޮށްފައި އޮތް ކަެމްއ މާ  ،ބިލ  ވާހަކަ ދެއްކެންޤާނޫން. ކެނޑިޑޭޓެއްެގ މޮޅ  ާވހަކަ ދެއްކެން،  

ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެްއ  ޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓ ނެއް އެ ކެންސަރ ކާރަށް ރަތްމަހަށް ނ ޮގވާ ވަރަށް އެއްޗެހި ޮގަވއިެގން

ވަޒީ އަދި  ވިޔަސްނ ދެކެން.  މެންބަރަކަށް  މަޖިލިސް  ިވޔަސް،  ބިލ  ޤާހިންގ ންތެރި    ،ރަނަގޅ   ،ތެރިޞްއިޚ ލާ  ރަކަށް 

ވެ  މާއްޖެބޭފ ޅެއް  އެތެރޭަގއި  ްއޔާ  ޕާޓީ  މި  ދައްކާކަށް  ވާހަކަތަކެއް  ބިރ ދައްކާ   ބަިއވަރ   ވޯޓ ދޭނެ.  ހަމަ  ނ ޖެހޭ. 

ނެ ވާހަކަެއއް  ނ ލިޔާޭއަގއި ދެން ލިޔެފައި  ،ޗަށް ބަލާއިރ ަގއިކޮޅ ން މަޖީދީމަގ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ފޮއްއްވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި އެ

އެ ފޮތިތަކ ަގއި ލިޔެފައި، ހަރ ކޮށްފަ. ބަލައިލާއިރ  ެއއްކޮޅ ން އެްއ   ހ ރި ވާހަކަ ވެސް ހ ރީ ނެތް. މަހާނަަގލ ގައި ލިޔަން

ޕާ ޕާޓީެގ  ބޭފ ޅ ންނާިއ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ހިންަގވަނީ  ޮގަވއިެގން  ބޭފ ޅ ންނާކެނޑިޑޭޓ   ގ ރޫޕ ެގ   . ލިމަންޓ  

އެއްކޮށް    މިހާރ ެގ ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕ ެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން. ލީޑަރޝިޕް  ،އަނެއްކޮޅ ން އަނެއް ކެންޑިޑޭޓ  ޮގަވިއެގން ހިނަގނީ

  މިވެނި ކަމެއް ީމނަ ހޮވައިފިއްޔާ ކ ރާނަމޭ. އެެވނި ކަމެއް އޭނަ ހޮވައިފިއްޔާ   ،ވިދާޅ ވަނީ މި  ާގތްަގނޑަކަށް. ހިންަގވަމ ން  

ނިންމަކ ރާނަމޭ.   ދައ ރެއް  ނ ކ އިވިދާޅ ާވއިރ ަގއި  ވަޑަިއަގންނަވަނީ ޗެއަރޕާ   ،ވަޑައިެގން މެ ލާފައި  މި  މި   ،ސަން  ޮގސް 

ވިދާޅ ވާއިރ    ،ބ ނަނީ ދެއްވާނަމޭ.  ފައިސާ  ހަރ ެގތަކަށް  ޕާޓީެގ  ދެއްވާނަމޭ.  ބިން  ހަރ ެގތަކަށް  ދައ ރެްއ    ،ޕާޓީެގ 

ވިދާޅ ާވއިރ  ފަސް އަހަރ    ދަފ ތަރ  ރަނަގޅަށް މީނަ ހޮވައިފިްއޔާ ބަލަހައްޓާނަމޭ  ފ ރިހަމަކޮށްފައޭ މި ވަޑައިަގތީ. ޕާޓީެގ

އަމިއްލަފ ޅަށް ނ ކ ރެްއވި ކަެމއް މީހަކ     ،މި ަވޑަިއަގތީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއްތޯ  ލާފައިއިރަނަގޅ  ދައ ރެއް ނިންމަ

އެއްކޮށް ޕާޓީެގ.    ރޝިޕްވަޑަިއަގންނަވަނީ ލީޑަމި    !އްލަވާ. ބަ ގޮއްސަ މީނަ ލައިެގން ކ ރީމަ ކ ރެވޭނޭަގއި ހިފައިެގން އަތ 

ނަކަސް މަޤާމ  ދިއެ  އަނެއް ބޭފ ޅަކަށް    ންެއއް ބޭފ ޅަކ   ެގޓ ސެކްރެޓޭރިއެ ހަމަ  ޓް އެްއކޮށް. ަވޑަިއަގންނަާވއިރ   ސެކްރެޓޭރިއެ

ޑިޑޭޓެއް މި ން ކެންޮގތަށް ޮގސް އެހެ ޓ  ހ ރިއަންނާނެ ބަދަލެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ވިސްނޭ. ޕާޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއެ އެައކަށް

،  ލައިފިއްޔާ ެއކަން ވާނޭދައ ރ  ހަމަވި ބޭފ ޅާ ވެސް ވަޑަިއެގން މި ދައްކަަވނީ އެހެން ބޭފ ޅަކ . މީނާއަށް ވޯޓ   ،ދައްކަނީ

ޓ ަގިއ  ނޫނިއްޔާ އެ ސެކްރެޓޭރިއެ  ، ކަެމއް ނޫނޭ. އެ ވިސްނ ން ނެތް  . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ އެހެނެްއ ވާމިކަން ވާނޭ

ލައިފިއްޔާހިމެނިވަޑައިނ  ބޭފ ޅަކ   ކ ރެވޭނީ.    އޭަގންނަވާ  ކަެމއް  އަޅ ަގނޑ   އާ  އެހެންވީމާ،  ކ ރެޭވނީ.  ކަމެއް  އެހެން 

ޗެއަރޕާ   ،ދަންނަވާނީ ހިތާމަކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފަހަރ   މި  ބޭފ ޅަކ   ައޅ ަގނޑ މެން  އަންހެން  ވެސް  ސަނަކަށް 

މިފަހަރ   هللا އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ ަގލޮޅ     ސް،ކ ރިމަތިނ ލެއްވީތީ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކ ރީމ 

ކަހަލަ ެގންނަ  މި  ހަމަ މިހާރ     ،ތަފާތ  ދައްކާނެހަމަ  ސަން ކަމަށް ކ ރިމަތިލެއްިވ ނަމަ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޗެއަރޕާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް    ،ދެްއވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ ސްއޭރ ން ވެސް ެގނެ  ހަމަ  ރާރ ތަކާ ެއއްޗެހިަގ

ދިޔ ން.  ސަނަކ  މި ޓަރމ  ނިމިެގން ދެން އަންނަ ދައ ރެްއަގިއ ވެސް ލިބިެގންވެސް އިތ ރ  އާ އަންހެން ޗެއަރޕާއަނެއްކާ 
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މިހާރަށްވ ރެ އިތ ރަށް ސަމާލ ކަން    ށްދިޔ ން. އަދި އަންހެނ ންެގ ކަރާމާތަާއއި ކ ރިއެރ ން ލިބިެގންއަންހެނ ންނަށް ތަރައްޤީ

ތަން ފެނ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި    މ ޅި ސަރ ކާރާއި ދިވެހި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ދީެގންދާ  ،ންމ  ރައްޔިތ ންނާއިއާ

 ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލްންމެއިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލްންދާއިރާެގ މެހިތަދޫ ދެކ ނ  

ރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ަގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  

ކޮމި  ،ލާނީއިދަންނަވަ މަސަްއކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  މެންބަރ ންެގ ޓީއަންހެން  ތަކ ެގ 

ޮގަވއިލަ ެގނައ މަށް  ހައްލެއް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ  އަދާކ ރ މަށް  އިްއޒަތްތެރި  ؛ރާރ ަގހ ށަހަޅަިއފައިވާ    އިމަސްއޫލިއްޔަތ  

ވަނަ    19މި    ،ެގ ވެރިކަމާއި ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމްލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ  ރަީއސް  ؛ ރައީސް

 މ ޅި ރާއްޖެއަށް  ،މަޖިލީހާ އެކީަގއި ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ން މި ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙަކީ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ާގނޫނެކޭވެސް   ލިބިެގންދާ  ޮގތ ަގިއ  ހެޔޮ  ހަމަ  މަންފާ  ތަރައްޤީއަށް  ޭއެގ  އަންހެނ ންެގ  ބ ނާ  މި  ާގނޫނ ަގއި  މި   .

ަގިއ  ީމެގ ކ ރީަގއި ވެސް މި ތާ  ،ފަސް ައހަރ ެގ ދައ ރެއް އަިއއިރ   އިނޫނީ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީގަ   ،މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީ 

ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ މެންބަރ ން ވެސް ވޯޓ  ހޯދ މ ަގއި މ ޅި    ، އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރ ން 

 ހ ރިހާ ޔާލާރި  ، ހޭދަޔާއި  ،ނަ ަވގ ތާއިފ ދޭވަރަކަށް ިގ  .ވޯޓ  ހޯދަންޖެހެނީ  ރަށ ަގއި ނޫނީ އަތޮޅ ަގިއ މަސައްކަތްކޮށްެގން

ެގ  ންސްވައިރ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ސިޓިންގ އެލަލިބެނީ. ލިބޭ  މި ޮގނޑި  ،ވޯޓާ ހިސާބަށް  އެްއޗެއް ެވސް ޚަރަދ ކޮށްެގން މީެގ

ާއއި  ންމާމަސަްއކަތ ެގ ޒި  ެގއެ ބޭފ ޅ ން   ، ޮގތ ަގއި މި ލިބޭ ދެ ހާސް ރ ފިޔާއަކީ އަޅ ަގނޑަކަށް ވެސް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ

އެންމެ ފަހ ން   ،. އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވައިލީހެންނެ ެއއްޗެއްވެސް އެންމެ އެކަށީެގންވާ  ށްކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތަ

މެންބަރ ންނާ  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ  ަވޑަިއެގން  ސިޓީއަށް  އަްއޑޫ  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ހ ށަހެޅ ނ  ހ ށަހެޅ ންތައް އަޅ ަގނޑ  ވެސް އަޑ އެހިން. ިއ ވެސް އެ މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން  ކ ރެއްވ މ ަގބައްދަލ ކ ރެްއވި

އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭ    ިއ،ވަންސްތަކާ ވަންސާއި އެހެނިހެން އެލަ އެހެންވެ، އަޅ ަގނޑ  ިމޮގތަށް މި ދެންނެވީ. ރޯދަ އެލަ 

  މަނިކ ފާނ  އެތިމަން  ،ހޫރިއްޔާ ވަރަށް ސާފ  ބަހ ން ިވދާޅ ވީއިނާޔަތްތަކ ެގ ވާހަކަ ސަރ ކާރާ ހިއްސާކ ރެވި. ރައީސ ލްޖ މް

މަސައްކަތްކ ރާ  ސަރ ކާރ ން އަބަދ ވެސް    ،ކަންތައްތައް ވަރަށް ާގތ ން ބަްއލަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގން

ރަނަގޅ ެވެގންދާނެ އެކަން  ޓޯކިންންކަޮގތ ން  އޮތް  އެބަ  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ވެސް    .  ޮގތ ަގއި  ޕޮއިންޓްސްެގ 
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އޮތް    ކަށް ތިން ހާސް ރ ފިޔާ ލިބެންޏާ މިހާރ  މިހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ހ ށަހެޅ ންތަކެއް. މިހާރ  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ ރައީސަ 

ހ ށަހެޅ މ ަގއި އެބަ އޮތް ސިޓީ ކައ ންސިލެއް ެވއްޖެްއޔާ ހަތް ހާސް ރ ފިޔާެގ ހ ށަހެޅ މެއް އައިސް. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ 

އީ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ މެންބަރ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ އ ފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އާދައިެގ ނައިބ  ރައީސް  މި

ށް ހަ ހާސް ރ ފިޔާ، އެހެން މެންބަރަކަށް ފަސް ހާސް ރ ފިޔާެގ އެބަ ލިބޭ  ނައިބ  ރައީސަ  ،ނޫނީ އެހެން މެންބަރަކަށް

އަޅ ަގނޑ   ކާރ ން މި އަދި މި މަޖިލީހާ އެކީަގއި މި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން. އެހެންީވމާ ސަރ 

ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީެގ    ،ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ ވ ޖޫދަށް އައިސް ؛ ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ބޭނ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އައްޑޫ ސިޓީން ވެސް ކައ ންސިލާ ގ ޅިެގން އެ ކޮށްދެްއވާ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނމެންބަރ ން 

ޒިޔާރަތްކ ރާ ސިޓީއަށް  އައްޑޫ  އޮތް.  އެބަ  ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީާއ    ،ފެންނަން  ބޭފ ޅ ން  އިސް  ހ ރިހާ  ވަޑަިއަގންނަވާ  ނޫނީ 

ެގ .ޑީ.ސީ ވެސް ޑަބްލިއ   ބައްދަލ ކ ރަްއވާ. އެންމެ ފަހ ން އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވީ އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ މިނިސްޓަރ 

ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކ ރެއްވި. އަދި   ެގވެސް ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ މެންބަރ ންނާ ބައްދަލ ކ ރެއްވި. އިންޑިާއެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ 

 ،އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނ ން ަވޑައިެގންނެވިޔަސް ހަމަ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއާ ބައްދަލ ކ ރަްއވާ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި އ ޅެނީ 

ށް ެގންދަން  އަނޫނީ ކިހިނެއް ކ ރި،  ކިހާ ރަނަގޅ  ބަެއއް ކަމަށް  ،ލިއ .ޑީ.ސީއަކީ ކިހާ މ ހިންމ އެ ކައ ންސިލަކ ން ޑަބް

ދެވޭނެ ހ ރިހާ ށްއަކޮށްދޭ މަސައްކަތާ އެކީަގއި ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީއަށް ކ ރި   ތިބި ބައެއް ކަމަށް ޔަީގންކ ރެެވންޏާ ކައ ންސިލ ން

 ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ހަމަ ވެ، އެ ވާހަކަ  އެހެން .ކަމެއް އެބަ އޮތޭ މި ާގނޫނ ން ފަހިވެފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ެގ ަގޑި ޖެހިއްޖެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ހ ރި މަސައްކަތް  ނ ނިމި  ،ވޯޓަށް އެހ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާނަން

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އަޙްމަދ   އިސްމާޢީލް  މެންބަރ   ނަންބަރ     ،އިްއޒަތްތެރި  ފޮރިން    20/ 2021ާގނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވާހަކަފ ޅ   ާގނޫނ (އަށް  ެގސަރވިސް  ބިލަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ެއއްެވސް  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

ަގޑީަގއި ވޯޓަށް  ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ވޯޓ މެންބަރަކ  އިންނެވިތޯ. )

  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެދެން. ) ދެްއވ ންަވއިޖައްސަލަ އެހޭނެ. އިދާރީ މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ 
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 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓަށް އެހ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ލިބިފައިވާ ފަސް މިނެޓ ަގއި ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 .ށްއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ބަހ ސްކ ރަމ ންދިޔަ ަގރާރަ ،އަޙްމަދ  ޢީސާ

 

 އަޙްމަދ  ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރާރަށް އެއްޗެްއ ަގކ ން ވެސް މި  ޔަދޭތެރެ  ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް މިހާ ހަނި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެއްވީމަ ފ ރ ޞަތެއް  އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސް  ރައީސް ބ ނެލަން އިއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  އަޅ ަގ؛ .  ވެސް  ނޑަށް 

ާގނޫނ ަގއި އަންހެނ ންެގ    ،ކ ރި ޮގތަށްޙަޤީޤަތ ަގއި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތައް ައޅ ަގނޑ މެން އ ންމީދ   ،ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ 

ބާރ ތަކެއް  ާގނޫނީ  އެކ ލަަވއިލަ  ކޮމިޓީތަކަށް  ކޮމިޓީތައް  އިންތި  ިއ،ދީ  ާގނޫނ ަގއި  ޚާކޮމިޓީތައް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބ ކ ރ ާމ 

ދ  އެންމެ ރަނަގޅަށް އަދި ފ ރިހަމަވަމ ންނ ދާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ައޅ ަގނޑ ެގ  ގ ސައެކަންކަން ހިމެނި މައަޅ ަގނޑ މެން  

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާިއރާެގ ރަށްރަށ ެގ އަންހެނ ންެގ    ،އެްއ ކަމަކަށްފާހަަގކ ރެވޭ.    ،ދާއިރާއިން ވެސް 

ންހެނ ންެގ ކޮމިޓީން ހިންާގ ހަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ  އައެ  އަޅ ަގނޑ  ބައްދަލ ކ ރާއިރ ަގއި    ކޮމިޓީތަކާ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ނެތް.  ކޮމިޓީތަކަކަށް  އަންހެނ ންެގ  ސެޓަޕެއް  ރަނަގޅ   ކ ރެޭވނެ  މަސައްކަތްތައް  ؛ އިދާރީ 

މ ަވއްޒަކައ ންސިލ  ކައ ންސިލ ެގ  ޑެސްކެްއަގއި  އެސައިންތަކ ަގއި  ބޭފ ޅ ންންނަހ ކޮށްލާފައި  ފަކ   އެ  އިދާރީ    ެގނީ 

ންނަ އިދާރީ ހ މަސައްކަތްތަކަށް. ިގނަ ފަހަރަށް ކައ ންސިލ ެގ މަސައްކަތްތަކާ ހ ރެ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެސައިންކޮށްފައި  

ާގނޫނަށް މ ވަްއޒަ ހ ށަހަޅަން  އަޅ ަގނޑ   ނ ދެވޭ.  ސަމާލ ކަމެއް  ދޭންވާ  ކަންކަމަށް  ކޮމިޓީެގ  އަންހެނ ންެގ  ފަށް 

ައންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް ަވކި  ،  ދާއިރ ަގއި އިތ ރ  އިޞްލާޙެއްެގނެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ދެންނެވިހެންއިޞްލާޙ ެގނެވިެގން

  ގެ ވަރ ފަކ  ހަމަޖައްސައިދިނ ން. އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކ ރެވޭ އިދާރީ މ ވަްއޒަ  އިއޮފީސް ސްޕޭސްއަކާ 

މ ވަްއޒަ ާގނޫނ ޤާބިލ   ހަމަޖަްއސައިދިނ ން،  ިއއްޒަތްތެރި  ފަކ   ކަމަކަށް  ދެވަނަ  އެދެން.  އަޅ ަގނޑ   ފަހިކޮށްދިނ ން  ން 

ބޭނ ން  ރައީސް ފާހަަގކޮށްލަން  މިތާ  ،އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ވާހަކަދެއްކިއިރ     އަޅ ަގނޑަށް ެވސް 

ޓީތަކ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ާގނޫނ ަގިއ  އަންހެނ ން ކޮމި  ،ޮގތަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  ފާހަަގކ ރެްއވި

ދާ އެްއޮގތަށް ފަންކަޝަންވެ، ކަންކަން ކ ރަން ެއ ގ ސައެ ބޭފ ޅ ންނަށް ރަނަގޅަށް މަ  ،ދ ގ ސައެ ބޭފ ޅ ން އ ފެއްދި މަ

ށް ނ ވަތަ އެ ޓްރެކ ަގއެއް ނޫން މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވަނީ. މިސާލަކަ ،ދަސްވެފައެއް ނެތް ބޭފ ޅ ންނަށް އަދިއަކ 
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އަންހެނ ން ކޮމިޓީތަކ ން ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ިވސްނ ން ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ެގންގ ޅ ްއވާ. ޕްރީސްކޫލ ތައް 

ދަނީ ހޯދ މ ެގ ވިސްނ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ެގންގ ޅ އްވާ.  އާމް ؛ޮގސް މިކަހަލަ ފައިސާމިހެން  ،ދިނ ން  ހިންގ ން، ކޮޓަރި ކ އްޔަށް

ހިންާގ ޕްރޮްގރާމ ތަކ ަގއި އެހީތެރިވެދޭ ސަޕޯޓިން ޓީމެއްެގ ޮގތ ަގިއ    އިަގއި ކައ ންސިލ ތަކ ން ރާވައަނެއް ބައި ރަށްރަށ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ހަރަކާތްތެރިވޭ.  އެބަ  ކޮމިޓީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ؛ އަންހެނ ންެގ  ބަޖެޓ ަގިއ   ،އަޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލ ެގ 

މ ެގ  ތ ފައިސާައކީ ެއއީ އޮޕްޝަނަލް އެްއޗެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮ  ހ ރި  ދޭން ހިމަނާފައި  އަންހެނ ންެގ ކޮިމޓީއަށް  ،ހިމަނާފައި

އަންހެނ ންެގ   ވަކިކޮށް،  ހަމަ ސީދާ  އެއީ  ކައ ންސިލ ެގ   ކޮމިޓީއަށްބަދަލ ަގއި  ހަމަޖެއްސ ން.  ޮގތ ަގއި  ެއއްޗެއްެގ  ދޭ 

ޮގތ ަގއި ހަމަޖެއްސ ން އަދި އަންހެ  އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަށް  އި،ތެރެއިން ވަކިން ނަގަ  ނ ންެގ ކޮމިޓީން ދޭ އެްއޗެއްެގ 

ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް އަންހެނ ން  ރަށްރަށ ަގއި  އެ  ހަރަކާތްތަކަކީ  ހިންާގ    ،ހިންާގ  ބާރ ވެރިކ ރ މަށް  ކަނބަލ ން  އަންހެން 

ަގބޫލ ކ ރަނީ. މިސާލަކަށްހަރަކާތްތަކަކަށް ވާން އެއީ އެ އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް އާމްދަނީ   ،ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

މަސައްކަތެ ެވސްހޯދަން  ވިޔަސް  ކަމަށް  ދަސްކޮށްދިނ ން  ކަންތައްތަކެްއ   ،އް  ދަސްކޮށްދޭ  ޮގތ ން  ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ 

ައންހެނ ންެގ ކޮމިޓީން ހިންާގ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ އަޅ ަގނޑ    ؛އެ ދަސްކޮށްދޭ  ،ދަސްކޮށްދިނ ން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް

ތިމާޢީ ތިޞާދީ ޮގތ ން ވިޔަސް، އިޖ އެއީ އިޤ   އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ހިންޭގ ހަރަކާތަކަށް ވާންޖެހޭނޭ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

ޓީއަކީ ކައ ންސިލ ން ހިންާގ ހަރަކާތްތަކ ަގިއ  އަންހެނ ންެގ ކޮމި  ،ޮގތ ން ވިޔަސް. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ

ކައ ންސިލ ެގ ހިޔަނީެގ ދަށ ަގއި އޮންނަ ބަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   ، ސަޕޯޓިންގ ޓީމެއްެގ ޮގތ ަގއި

ހެދި ނ ެއއީ ާގނޫ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއިން ވެސް ފެންނަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ދީފަިއ ޮއތް ވަކި ބާރެއްެގ ޮގތ ަގިއ    ތަކެއްާގނޫނ ން ބާރ  ؛ދާ ެއއްޮގތަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ަވކި ބާރެްއެގ ޮގތ ގައިގ ސަމަ

ވެސް ޮގތ ން  ވަކިކޮށްދީފައި  ،އިދާރީ  ކޮމިޓީތައް  އަންހެނ ންެގ  ވެސް  ޮގތ ން  ބޮޑަށް  ައދި    ،މާލީ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ  

ދ ވަސްކޮޅެއްމަސައްކަތްކ ރަމ ން   ރައީސް  އަންނަތާ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން   ،ެވއްޖެ  އެ  ކޮމިޓީތަކަށް  އަންހެނ ންެގ 

ތަމްރީނެއް ޮގތ ެގ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން   ހަރަކާތްތެރިވާންވީ  އަޅ ަގނޑ   ހޯދަން  ކަނބަލެއް  ައންހެން  ތަޖ ރިބާކާރ   ދޭނެ 

ނ ކ ރެިވެގން. އަޅ ަގނޑ   އ ޅެނީ އެކަން ކާމިޔާބ   ށް އަދި މިއަޅ ަގނޑަ؛ އަންނަތާ ދ ވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަން   ންނައޮއެލް.ޖީ.އޭއިން ެވސް އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލާފައި    ، އެކ  ދަންނަވަންޔާވަރަށް ހިތާމަ

ހަރަކާތްތެރިވާންވީ ބޭފ ޅ ން  އެ  ކޮމިޓީތަކަށް  އަންހެނ ންެގ  ފެންނަނީ.  ބ ނެދީ، ޮގތް  އަޅ ަގނޑަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ތަްއ 

ދޭ ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަގައިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އިއެކަމ ެގ ތަމްރީނެއް އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް ހިންގަ 

  ންވީއަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތައް ހަރަކާތްތެރިވާކ ށް ކަމަށް ވެދާނެ. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ އެލް.ޖީ.ޭއއިން  

އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީތަކަށް ބ ނެދޭން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެލް.ޖީ.ޭއއިން   ޮގތް، އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީ އޮންނަންވީ ޓްރެކ 

ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؛ތަނެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ  ކ ރާ
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ފެންނަނީ ދީފައިއެ  ،އަޅ ަގނޑަށް  ާގނޫނ ން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ވެސް  ބާރ ތަކާއި  ލް.ޖީ.އޭއިން  ބޭފ ޅ ންެގ    ،އޮތް  އެ 

ދިނ މ ގައި ބިޒީކޮށް އ ޅ ްއާވ  ލިއްޔަތަކ ެގ ބޭރ ން ކަންކަންކ ރަމ ންދާ ތަން. ރަށްރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ާގނޫނީ ލަފާއޫމަސް

އް، ރެިގއ ލޭޓަރީ ބޮޑީެއއް. އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރަންވީ ކަން  ތަން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެލް.ޖީ.ޭއއަކީ މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީއެ 

 ދޫކޮށްލާފައި އެހެން ކަމެއް ކ ރައްވާ ތަން ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިއްދޫ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން؛ ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ ވޯޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  

އިލެކްޓްރޯނިކް މ ޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކޮށް،    ،ވަޙީދ  ހ ށަހަޅ ްއވާފައިވާ هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

ތަރައްޤީ  ނިންމިޤައ މީ  ކޮމިޓީން  ތަރިކަިއެގ  މެންބަރ ން ޮގ  އާއި  އިްއޒަތްތެރި  މެދ   ފާސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ން   ތަށް 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ވަޙީދ  هللا ޢަބްދ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 46    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 44؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 46؛ ދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ  

 ފާސްެވއްޖެ. . 23؛ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ   ދެވަނަ  ފަރާތ ން ؛މިއަދ ެގ  އަޙްމަދ     ،ސަރ ކާރ ެގ  އިސްމާޢީލް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދ ވާފަރ  

)ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ   20/ 2021ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 މެންބަރ ން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދ ވާފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 46    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    41     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 41؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 46؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާރިޖީ   ،ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން. 21؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 41؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ގ ޅ ންތަކ  

 

 ން ނިންމ  
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހަމަޖެހިފައިވާ މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީ  ދަންނަވަިއލާނަން.    މިއަދ ެގ  ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   11ޮގތް    ، ޖެހިއިރ   11  .މާލިްއޔަތ  

  11  .ކޮމިޓީ  ރހިއ މަން ރައިޓްސް ެއންޑް ޖެންޑަ  ،ޖެހިއިރ   11  .ކޮމިޓީ  ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ މަންރަޔައެންވަ 

ރީ  އަަގއި ޖ ޑީޝި 11:30  .އްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީއަމިނިވަން މ   އިަގ11:30އާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ،  ޤައ މީ ތަރައްޤީ   ،ޖެހިއިރ 

ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް    އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ.   ،ޖެހިއިރ   12ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ،    ،ޖެހިއިރ    12  .ކޮމިޓީ

 ަގއި.  10:30ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   2022އެޕްރީލް  12 ،އޮންނާނީ
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/11/2022 11:06:47 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah_MP.Hussain Mohamed Latheef

Results

Present: 57
Eligible to vote: 56

Yes: 9
No: 41

Abstain: 0
Voted: 50

Not Voted: 6

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/11/2022 11:07:35 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/11/2022 11:07:35 AM]



ID Name Organisation Result

85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/11/2022 11:07:35 AM]



Overall Voting Result 4/11/2022 1:35:11 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Electronic muaamalaaithakaa behey bill faaskurumah

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 44
No: 0

Abstain: 0
Voted: 44

Not Voted: 28

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:35:55 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Not Voted
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:35:55 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:35:55 PM]



Overall Voting Result 4/11/2022 1:36:49 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no.20/2021 Dhivehi Raajjeyge Foreign Service ge ganoon ah islah
genaumuge bill balaigathumah

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 41
No: 0

Abstain: 0
Voted: 41

Not Voted: 31

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:37:34 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Not Voted
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:37:34 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/11/2022 1:37:34 PM]




