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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ   ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މި  ވަގުތުގައި  ފެށުނީ. މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައެކުމް. 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  

ދާهللا ޢަބްދު އުތުރު  ހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  ޝަފީޤު،  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު އަދި ޙަސަން ޒަޒީރު  

މެން ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ  އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. އަޅުގަނޑު

ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ އިއްޔެގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލު މި ކޮށްލަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

ހުށަހެޅިފައިވާ   މިހާރު  ބައްދަލުކޮށްލުމެއް  ބައްދަލުކޮށްލާ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ސިފައެއްގައި  ނުރަސްމީ  ވަރަށް  މިއީ 

އިމެދުގައި. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން ބާ ކައުންސިލާއި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން މި  ބިލަކާ

މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން. ކުޑަކުޑަ ނޯޓިސްއަކުން   ފުރަތަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކޮށްލުމަކީ،  ބައްދަލުކޮށްލާ 

ބޭފުޅުން  ތި  ދަންނަވާލުމާއެކުގައި  ކަމަށް  ހަމަ  ހަމަޖައްސާލަދެއްކި  އިންތިޒާމު  ވަގުތުން  ބައްދަލުކޮށްލަން  ކޮމިޓީއާ   

ފަދައިން ވަރަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި   ފަދައިން، ދަންނަވާލި  ޓަކައި. ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިޝަރާތްކުރި 

ނުކުރެވޭނެ ލައިވެއް  މިއީ.  ބައްދަލުކޮށްލުމެއް  ބައްދަލުކޮށްލާ  މި  ކަމަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ  ހަމައެކަނި  އަދި   .

އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯކަސް މިއަދު މި ކޮށްލަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް  

އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކޮމެންޓް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރަމުންދާތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާ  ބިލެއްގެ  ހުށަހެޅުއްވި 

ނުރަސްމީ  ހިއްސާކުރައްވާފަ ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް  އިތުރަށް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  އިވޭ. 

ސިފައެއްގައި ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުދަންނަވަން. އަދި ތި ބޭފުޅުން ރަސްމީ  

އިވޭ. އަދި އެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމުތައް އަދި  ސިފައެއްގައި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްލަން އެދިވަޑައިގެންފަ

އަވަހަށް   ދާދި  އަދި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދަންނަވަން.  މަޢާފު  ވެސް  ލަސްވެފައިވާތީ  ހަމަޖައްސާނުދެވިވާތީވެ، 

ންވާނީ ދަނގެތީ  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ވެސް ކުރެވޭތޯ ބަލާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެނގިވަޑައިގެންފައިހެ

މާއްދާއެއްގެ   މަދު  ވަރަށް  ބިލެއް.  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  އެއީ  ބިލު  ހުށަހެޅުއްވި  ނާޡިމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ބިލެއްކަން   ގުޅިފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޤްޞަދާ  ގާނޫނުގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބިލެއް.  ކުޑަކުޑަ  ހިމެނޭ  މައްޗަށް 

އަޅުގަ ދެން  މެންބަރުން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކޮމިޓީ  ބައެއް  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރާއިރުގައި  މި  ކޮމިޓީގައި  ނޑުމެން 

ފަށަނީ   އެ ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން  ކަމަކީ  މުހިންމު އެއް  ބިލުގައި ފާހަގަކުރާ އެންމެ    1ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ އެ 
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އާއެކުގައި އެހިސާބަށް ދާއިރުގައި މިހާރު  ގައި ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ފައްޓަން އޮތީ އެ ބިލު. ދެން ހަމަ އެ  2021ޖަނަވަރީ  

ވެސް   ދޭތެރޭގައި  މި  އަންނާނެ،  ގުރެޖުއޭޓްވެގެން  ދެން  ވެސް  ފަހުން  އަދި  ދަރިވަރުންނާއި  ގުރެޖުއޭޓުވެފައިވީ 

މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް އަންނާނެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ހުވާލައިދެވޭނެ ހައްދަވައިދެއްވުން މަޤުޞަދަކަށްވެފައި އޮތީ. ދެން  

ބާވަތެއްގެ   އެއްވެސް  އަދި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ނުހިންގާ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  ކުރަނީ  މި  އިސްތިސްނާ  މި 

ފުރިހަމަވީމަ   ކަމެއް  ދެތިން  އޮތީ. ހަމައެކަނި  ހުށަހެޅިފައި  ދެން  ބިލު  ނުދީ ހުވާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް  ވެސް  އެގުޒާމެއް 

ތަމަ ޑިގުރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތީމަ، ދެން ކުށެއް ސާބތުވެފައި  އަހަރުވީމަ އާއި ފުރަ  21ނިމުނީ. އެއީ އުމުރުން  

ފާހަގަކޮށްލަން   ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުން  ތި  މިކަމާމެދުގައި  ހުވާލެވޭ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ،  އެ  ނެތިއްޔާ 

އިރުގައި އެކަމަކަށް ނެތް ރަސްމީ  ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓަކަށް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވެވި

ކޮމެންޓްސްތަކެއް   ބޭފުޅުންގެ  ތި  ކަންތައްތަކަކީ  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރައްވާފަ. ދެން  ސިފައެއްގައި ކޮމެންޓެއް 

ލިބިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ސީދާ މި ބިލާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަޤުޞަދާ މެދުގައި  

ވަރަށް  އަޅު ގޮތް  ހުރި  ޚިޔާލު  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދަންނަވާލަން.  ސުވާލުތަކެއް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ގަނޑުމެންގެ 

އިނގޭތޯ.   ގޮތަކަށް  ޗެޓްކޮށްލެވޭނެ  ކޮންފޮޓަބަލީ  ވަރަށް  ބައްދަލުކޮށްލާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިފައެއްގައި  ނުރަސްމީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އަދި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   .`

ދަންނަވާލެއްވީތީ މަޝްވަރާކޮށްލައްވަން ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފެށުމުގެ ކުރިން ތަޢާރުފުކޮށްލާނަން  

އިގަންނަވަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ، މަޢާފްކުރައްވާ!  އަޅުގަނޑާއެކު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑަ

ޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛް  ރައީސް  ނައިބު  ކައުންސިލުގެ  މެންބަރ  هللا ބާ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ދެން  މުޢިއްޒު، 

ފަހުމީ، ނޫރުބާން  އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  މުޢިއްޒު،  އަޙްމަދު  އެގްޒެކެޓިވް    އަލްއުސްތާޛު 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ދެން އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙަސަން އެކްޒެކެޓިވް  

އަޅުގަނޑު   ފުރަތަމަ  ޖަބީން. އެންމެ  ޑރ.މަރިޔަމް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު. ދެން  ކޮމިޓީގެ 

އަ ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން  އިބާރާތުގެ  ހަމަ  މުޅިން  ފަހަރެއްގައި  ސިޓީ  ފޮނުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

ފަހަރެއްގައި އުޅެދާނެ މިސްކޮމިޔުނިކޭޝަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ވެސް އޮންނާނެ  

އި މި އޮތް މަޤުޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް އެ  ބާ ކައުންސިލުން މި މަޤުޞަދަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަ
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ބޭނުންވެފައި   ތާއީދުކުރާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން  ކުރައްވާ ނުވަތަ އެ އިޝާރާތްކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަމަށް 

އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭކަން މި   ފަންނުގެ، ގާނޫނަށް  ޤަބޫލުކުރަން ގާނޫނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މާނައަކީ  އޮތީ. އޭގެ 

އެކަން  ވަ އެހެންވީމާ،  ޓަކައި.  ލިބިދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  ހުވާނުކުރެވި  މިހާރު  ވެސް  ގުތަށް 

އެ   ބިލުގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވޭ. އެއާއެކު  ދަންނަވާލަދޭން  ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

މާއްދާތަކަ އެ  ހަމަ  ގޮތަށް  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިބާރާތްކޮށްފައި  ތާއީދުކުރާކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ސީދާ  ށް 

ނުދެންނެވުނު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުންނާނެ ބިލުގައި  

ބިލުގަ އެ  މަޖިލީހަކުން.  ނެތް  ވެސް  ފާސްކުރެއްވޭކަށް  ގޮތަކަށް  އޮތް  އެ  ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ  އި އޮންނަ ގޮތުން  އޮތް 

  1ވެއްޖެއްޔާ މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ މާއްދާގައި ވެސް އެ ބަޔާންކުރަނީ މިވެނި މާއްދާތަކަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާނީ  

އިން ފެށިގެންނޭ. މީގައި ހަމަ ގާނޫނުތަކަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙު ގެންނަ ބިލުތަކަށް ބަލާއިރު އޭގައި    2021ޖަނަވަރީ  

ތިރީގައި ބުނަނީ  އޮތްގޮތަށް  މި  މި  މާއްދާގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް.  މިވެނި  ބަޔާންކުރާގޮތަށް  މި   

ބައްލަވައިފި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެގޮތަކަށް ނެތް ދެއްތޯ އެ ގާނޫނަށް އެ ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ކޮން މާއްދާއެއް ކަމެއް  

. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިވީ ސީދާ އެ މާއްދާތައް  ޙަޤީޤަތުގައި އެއަކުން، މިހާރު ބިލު އޮތްގޮތަކުން ނޭނގެ

އެ އޮތްގޮތަށް ހަމަ ފާސްކުރައްވަން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންވެގެން  

ވާ ތާއީދުކުރާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އުޅުނީ.  މި  ދަތިކަމެއް  ކުޑަ  މި  ޙާލު  ކަންނޭނގެ  ހަކަދަންނަވާ 

ހުރި.   އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  ވަރަށް ދަތި  ވެސް އެނގޭ މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު 

ޚާއްޞަ   ދުވަސްކޮޅު  މި  އަދި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  މަޤުޞަދަކީ  ފާހަގަވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ކުރި މިހެން  ވެސް  އޮންނައިރު ކޮވިޑްޙާލަތްތަކެއް  ވެސް    19-މަތިވެފައި  ލުއިތަކެއް  ޚާއްޞަ  ވެސް އެކުގައި  ޙާލަތާއި 

ވެސް   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތަށް  އަދި  ހުށަހަޅުއްވާފަ.  މިއޮތީ  ވެސް  ބިލު  މި  މަޤުޞަދުގައި  ލިބިދިނުމުގެ 

ތާއީދުކުރާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ.  މި  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި    ބަލައިގެންފައި  ދެން  ކަމެއް. 

ފަރާތުން   ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް 

ހިމަނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން ވެސް  ބާވަތުގެ  މި  އެއްކޮށް  އިޞްލާޙުތަކާ  ބައެއް  އެހެން  ހުންނާނެ  ހުށަހަޅާފައި 

ފެށުމާ އެއްކޮށް ބާ  ވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް ފާ ޢަމަލުކުރަން  ބާ އެގްޒާމެއް، ހަމަ މި ގާނޫނަށް  އެއްކަމަކީ  ހަގަކުރީ 

ހިތުން   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.  ނަގާނެ  ދުވަސް  ވެސް  އިންތިޒާމުކުރަން  އެ  ދަތިވާނެކަމާއި  ލާޒިމްކުރީމަ  އެގްޒާމެއް 

ވަރަށް މުއްދަތު  އެ  ވެސް  ފާސްވެއްޖެއްޔާ  ބިލު  މި  މިހާރު  ބަޔަކަށް  އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި  މުއްދަތު  އެ  ބޮޑުތަން   

އަންފެއަރ ގޮތަކަށް ޓުރީޓު ނުވެ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ވަރަށް، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  
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ވެސް  ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަންފެއަރ ގޮތަކަށް އެ ޓްރީޓު ނުވުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން 

ހާސިލްވެގެންދާނެ.   މަޤުޞަދު  މި  ފާސްކުރެވުނީމަ  ބިލު  މި  މަޤުޞަދު،  ބިލުގެ  މި  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަވާބާ އެއްކޮށް ފޮނުވާފައި ހުރި އިތުރު ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެހެންވެސް ހިމަނަން  

ވެސް  ވެސް ހަމަ ކޮންމެހެން  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި ދުވަސްވަރު  ގާނޫނަށް   މި 

ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިތުރު ކަންކަން   ފެންނަ ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަދި ދަންނަވާލަން 

ބައެއް ކަންކަން ހު ތަފްސީލީ  އެއަށްވުރެ  ކުރިން ވެސް ހުށަހަޅާފައި ހުންނާނެ. އަދި  ންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  މީގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން މިދަނޑިވަޅު އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ ހުރެ މި ބިލު ފާސްވުން ލަސްވެގެންދާކަށް. އެހެންވެގެން  

 އަޅުގަނޑުމެން އެ ބައިތައް އެގޮތަށް ނުހިމަނާ އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހަމަ  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ  ހުޅުވިފައިވަނީ  ނގޭތޯ. އަދި 

އިއްޒަތްތެރި   ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަދި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  މަޖިލިސް  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ  އޮތީ  ހުޅުވިފައި 

އަ އިޝާރާތެއްކޮށްލަންދެން  ބޭފުޅަކު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް.  ސުވާލެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް  ޅުގަނޑު 

އޮތީ   ބައްދަލުވެފައި  އެކިފަހަރުމަތީން  ގުރޭޖުއޭޓުންނާ  ސްޓޫޑަންޓުންނާއި  ބާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވައިލާނަން. 

ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ނުރަސްމީ ގޮތްގޮތުން ވެސް. އެ ކުދިން އެބަ ފާހަގަކުރޭ ބާ އެގްޒާމެއް ދެން އަދި މި  

މިހާރު   ފެންވަރުގެ  ދަންނަވަނީ  އެ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  އެގްޒާމެއްގެ  ފެންވަރުގެ  ކުރައްވާ  ޕްރިޕެއަރ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި 

މެންބަރުން ވެސް   ވަރަށް ގިނަ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރައްވައިގެން ވެސް ކޮމިޓީގެ  ދެވޭނީ އަދި  އެގްޒާމަކާ ހަމައަށް 

ޖެ އެބަ  ގެންނަން  ވަކި  އެއީ ސްޓޭންޑޭޑްތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރައްވާ.  ވެސް.  ތަންތަނަށް  ކިޔަވައިދެވޭ  ހޭ 

މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުދިން، ދަރިވަރުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ވިލިންގއޭ، ވަރަށް ރެޑީގައި މި  

ވަނީ   މި  ދަތިފުޅު  ބޭފުޅުންނަށް  ސިޓްކުރައްވާފަ.  އެގްޒާމެއްގައި  ޕްރޮ  1ތިބެނީ.  ޓްރެއިނިންގ  ގްރާމެއް  އަހަރުގެ 

މުއްދަތުތަކެއް   އިތުރު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ކަމަށްވާތީވެ  ކަމަށް  ފަސޭހަނޫން  އެހައި  ގޮތް  ހަމަޖެހޭ 

ނަގަންޖެހި މިކަމަށް ލަސްތަކެއް އަންނާތީ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އެ މީހުން، އެ ކުދިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ. 

ލުކުރަން އެގޮތަށް. އަނެއްކާ މި ބިލާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މެންބަރުން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޤަބޫ 

ވެސް ފާހަގަ އެބަ ކުރައްވާ މިހާރު ވެސް އޯލްރެޑީ އެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތުތަކެއް ރިލެކްސްވެގެން ގޮއްސަ  

އައިއްސަ  ވާއިރުގައި އަދި އޭގެ އިތުރަށް މި ކޯވިޑުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އަނެ ވެސް އުދަނގޫތަކެއް، ދަތިތަކެއް  އްކާ 
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މެންބަރުންނަށް   ހުރިހާ  ހަމަ  ވެސް  ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަކެއް  ލުއި  ވާކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކުދިންނަށް 

ވިސްނުން ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެދުގައި  މުއްދަތާއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އިއްތިފާޤުވެވޭ  ހުރި    ގާތްގަނޑަކަށް 

ބާ   މި  އެއްޗެއްކަން.  މުހިންމު  އެއީ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރޮގްރާމް،  ޓްރެއިނިންގ  އަސްލު  އެއްގޮތަކީ 

ކިޔަވައިދޭ   ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ފަދައިން،  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ކުރީގައި  މީގެ  ކައުންސިލު 

ތަން ގިނަ  ވެސް  ސްޓޭންޑެޑް  މިނިމަމް  ފާހަގަކުރޭ. އެހެންވީމައާއެކުގައި  ތަންތަނުގެ  ވާކަން  އެބަ  ނައިސް  ހަމަ  ތަން 

ޕްރެކްޓިސިންގ ދާއިރާއަށް ނުކުންނައިރުގައި ދަރިވަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑެއް ކިރިޔާ ވެސް މައްޗަށް ޖެއްސެން  

އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެވެސް  ވެސް  ވިސްނުމަކީ  އެގޮތަކާމެދު  އެހެންވީމާ،    އޮތިއްޔާ  ދެކެން. 

އިތުރަށް   ލަސްތަކެއް  ދެވުން  ހަމައަށް  ހުވާކުރުމާ  ކުދިންނަށް  އެ  ވަގުތުގައި  މި  ހެދެން  ޕްރޮގުރާމެއް  ޓްރެއިނިންގ 

ވެސް، އަނެއްކާ ވެސް ލަސްތަކެއްވާތީވެ އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓްރެއިނިންގ އާއި މެދުގައި އިސްތިސްނާއެއް މި  

ޖުއޭޓްވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް، ހުވާނުކުރެވި ތިބި ކުދިންނަށް އެ އިސްތިސްނާ ދެވުމާއިމެދުގައި  ވަގުތުގައި މިހާރު ގުރެ

އެގްޒާމެއް   އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރޭ.  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އެބަ  ހަމަ  މެންބަރުން  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮންމެ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޒާތެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ދެވިގެން  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  އެގްޒާމެއް  މިންވަރެއްގެ  ވެސް 

ތައްޔާރުކުރައްވާ   ބޭފުޅުން  ނުކުންނައިރުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ މިދެންނެވިހެން ތި  ޕްރެކްޓިސިންގ ދާއިރާއަށް 

ނޫނިއްޔާ   އަންނާނެ ކަހަލަ  ބޭފުޅުން  އެ  ފެންވަރުގެ އެގްޒާމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ސްޓޭންޑެޑަކަށް 

ކިހިނެއްތޯ   ހެއްދެވުމާމެދުގައި  ގޮތަކަށް  ހުވާކުރެވޭނެ  ފަހުގައި  އެގްޒާކަމަށް  ދެވޭ  ވިސްނުމުގައި  އެ  ގޮތަށް  ގެނެވޭނެ 

  3ދެން އަޅުގަނޑުމެން މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ގާތްގަނޑަކަށް މި ބިލު ފާސްވުމާ އެކުގައި  ؟ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ

ބާވަތުގެ އެ  އެބަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ދެވިދާނެތޯ  މަސް  ކުދިންނަށް  އެ  ކޮށްލަވާފައި  ޕްރިޕެއަރ  އެއީ  ؟ އެގްޒާމެއް 

ހުރީ ވިސްނުންފުޅު  އެގްޒާމެއް ވެސް  ؟ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ ؟ ކިހިނެއްތޯ  މި ބިލު އޮތްގޮތުން  އެއީ މިހާރު 

. އޭރުން މިވާގޮތަކީ މި ބިލު  ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނުވޭ. އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ޓްރެއިނިންގއެއް ހަދާކަށް ލާޒިމެއް ނުވޭ

ވެސް   ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި  ކޯޓުން  ކުރީގައި ސްޕްރީމް  ދޭ. އެއީ  އެބަ  ގެއްލި  ބޮޑަށް  މާ  މަޤުޞަދު  އޮތް    1އަސްލު 

ދަށްވަނީ   މުއްދަތެއް ނަގާފައި ދެން ކޯޓަކާ ހަމައަށް ވެސް ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ މިންގަނޑަށްވުރެ ވެސް  އަހަރުގެ 

މި ގާނޫނަކަށްވެފައިވާއިރުގައި، ގާނޫނަށް ހެދިފައި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ގާނޫނެއް އެހެން އޮއްވާ އަދި    މިހާރު މި ބިލު،

އޮތް   އެ  ދިޔައިރުގައި  ދެމުން  ހުއްދަ  އޮތްއިރުގައި  ކޯޓު  ސްޕްރީމް  ކުރީގައި  އިޞްލާޙު  ގެންނަ  މި  މިހާރު  ދެން 

އެހެންވީ ކަންބޮޑުވުމަކީ.  ދަށްވާތީވެ  ވެސް  އެގްޒާމެއް  މިންގަނޑަށްވުރެ  ތެރޭގައި    3މާ،  ދުވަހުގެ  މަސް 
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އޮތީ ވިސްނުންފުޅު  ކިހިނެއްތޯ  ދެއްވުމާއިމެދުގައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކޮންކަހަލަ  ؟ ތައްޔާރުކޮށްލައްވާފައި 

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވުނު އެއް ކަމަކީ. ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ފާހަގަކޮށްލީ.  ؟ ކަމަކަށްވެދާނެތޯ

 

  އްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިވެހިރާ

ދަންނަވާލަން   ވާހަކައެއް  ޖަވާބުގައި ދެތިން  ކުރެއްވި ސުވާލުގެ  ތި  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

އަދި ބިލު  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބިލު  ބޭނުންވޭ.  މި  ބަދަލުތަކާއެކު  ގެންނަންޖެހޭ   

ތައްޔާރުކުރުމަށް   އެގްޒާމު  ބާ  މަސައްކަތަށް،  އޮތް  ފަށާފައި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް  ފާސްކުރެވުނު 

ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ. މިހާރު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުން ގެންދާ  

އަޅުގަނޑުމެން  މަސައް ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ގެންދާނަން.  ކުރަމުން  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ބާރުމިނުގައި  އެ  ކަތް 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އެގްޒާމަކީ  ބާ  މިދާ  ތައްޔާރުކުރަމުން  ނުވަތަ  އެގްޒާމަކީ  މިދާ  ތައްޔާރުވަމުން  ވެސް  މިހާރު 

 އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ އެގްޒާމަކަށް ނުވެސްވާނެ. އެކަން ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ

ބޭއްވުމަށް   އިމްތިހާނެއް  ބާ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެނެގަނެގެން  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަ އާދައިގެ  ނުވަތަ  ތިރިކޮށްފައި  މިންގަނޑު  ތަންކޮޅެއް  އައީ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފަ.  ޓަކައި  ކަށް 

ވެސް   އަވަހަކަށް  އެންމެ  ހިސާބުގައޭ  ނޮވެންބަރ  މިއަހަރުގެ  އަންދާޒާއަކީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ބޭއްވޭވަރުވާނީ އެވަރުން ވެސް. އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނިންމުންތަކާއި އެއްޗެހި ނިންމާފައި މި  

ތިޚާނަށް ވަކި ނިންމުންތަކެއް. އެ ނިންމުންތައް އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މުރާޖަޢާކުރާނެ  އޮތީ ވެސް މިއަހަރުގެ ބާ އިމް

އަދި   އަޅުގަނޑުމެން  އިމްތިޚާނުތައް  ބާ  ދާއިމީ  ވެސް. އެއީ  ނިންމާފައި  ބާއްވަން  އަދި  އިމްތިހޚާނު  އަހަރުގެ ބާ  މި 

ފެށު ހަމަ  މީގެ  ވެސް  އެއީ  ހަދަން.  މިންގަނޑަކަށް  ހަރުދަނާ  ވެސް  އެއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  ނީއްސުރެ 

ހާސިލްކުރުމަށް   މަޤްޞަދު  ގާނޫނުގެ  ކަންކަން  އެ ލާޒިމްކުރާ  ގާނޫނުގައި  އެއާއެކު  ހަމަ  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ކުރިމަތިވާ 

  ޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން ޖެހުނު ނިންމުމެއް ކަމުގައިވާތީ އެގޮތަށް ނިންމާފައި 

ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އެ 

ސުވާލުގެ   ސީދާ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ތައްޔާރުކުރާކަށް  އިމްތިޚާނެއް  ބާ  މިންގަނޑުގެ  ބޭނުންވާ  އެންމެ  ގޮތުގައި 

މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވަންޏާ  މި    3  ޖަވާބުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިމްތިޚާނެއް،  އެފަދަ  ދުވަސްތެރޭ  މަސް 

މި   ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  އިމްތިޚާނެއް  ކަމަކަށް. އެންމެ    3ވިސްނާފަދަ  ތެރޭ ބޭއްވޭނެ  ދުވަސް  މަސް 

ފެ ހިސާބު. އަޅުގަނޑުމެން  ނޮވެންބަރ  އޮތީ  މި  ވިސްނިފައި  މި  މިހާތަނަށް  ދެން  އަޅުގަނޑު  ށިއިރު  އަވަހަށް ވެސް 
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މަސައްކަތްތަކަށް   ކުރަންޖެހުނު  އެހެންނަމަވެސް،  ބާއްވަން.  އިމްތިޚާނު  ހަމައަށް  ސެޕްޓެންބަރާ  މިއަހަރުގެ  އަމާޒަކީ 

ންތަކާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމުގައި މި ބޭނުންކުރާ މާހިރުންގެ މި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލީގް  ބަލާފައި އެ ނިންމު

ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް އެ ސުވާލުތައް ތައްޔާރުކުރެއްވުމާއި  އޮފް އެޓަރނީގައި ދިވެހިރާއްޖޭ

އޭގައި   އަދި  ދަތިތަކާއި،  ހޯދުމުގައި  މާހިރުން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތައްޔާރުކުރެއްވުމާއި،  ކަރުދާސްތައް  މި 

އަޅު ވެސް  ދަތިތަކާއެކު  ހުރި  އޭގެ  ބަލާފައި  ނިންމުންތަކަށް  އޮތީ  ނިންމަންޖެހޭ  މި  ޓައިމްލައިން  ގަނޑުމެންނަށް 

ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ޖެހިފައި އެއީ ނޮވެންބަރ ހިސާބަށް. އެއަށްވުރެން ވެސް ފަހަތަށް ޖެހުން އެއީ ފަހަރުގައި ވެސް  

  ހަމަ އެ ވެދާނެ ކަމެއް އިނގޭތޯ އެ ކަންތައްތައް ދާ ގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗަކަށްވެފައި މި އޮތީ 

އެންމެ   ވީ  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަން.  މަސައްކަތްތައް  އެ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ކޮވިޑުގެ  މި 

އަޅުގަނޑަށް   ޖަވާބުގައި  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  ގެންދެވޭތޯ. އެހެންވީމަ، ތި  ކުރަމުން  އެ މަސައްކަތްތައް  ފުރިހަމައަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަ އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ދެންނެވޭނީ  އެއަށްވުރެން  އަދި  އެގްޒާމެއް  ބާ  ނުވެއޭ  އެކަށީގެނެއް  އެހާ  ށް 

މިހާރު   ހެދޭނެކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން  ތިން މަސް ދުވަސްތެރޭގައި  މި ކުރިއަށް  ދަށްކޮށްފައި  މިންގަނޑު 

ދަށް މިންގަނޑެއް ނުވަތަ ގާނޫނުން ވެސް މި ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެ  ފެންވަރަކަށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބޭނުންވާ 

އެއާއެކު   ހަމަ  ނޮވެންބަރ، ޑިސެންބަރ ހިސާބުގައި. ދެން  ފެންނަނީ  މި  ކަމަށް  ހެދޭނެ  މިންގަނޑަކަށް  ދަށް  އެންމެ 

މިއީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންނަން.  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  މި  އިތުރުކަމެއް  އަޅުގަނޑު 

ތަޢާރުފުކު މި  ވަރަށް  އަލަށް  ބަލާލުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކަންތައްތައް  އިމްތިޚާނެއްގެ  ބާ  ރެވުނީ 

މުހިންމު އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އެކަން ކުރާގޮތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވައިލާނަން. އިނގިރޭސި  

ތަކެއް މިހާރު އެބަގެނޭ. އެ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް  ވިލާތުގައި މި ސޮލިސްޓަރސް ކޮލިފައިވާން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލު

ހިސާބުން،    2013ފައްޓަވާފައިވަނީ   އެ    2013އާއި    2011އާއި  މަސައްކަތްކުރީ.  ބޭފުޅުން  އެ  ހިސާބުން  އާ 

  ބޭފުޅުންނަކީ މިކަހަލަ ތާރީޚެއް އޮތް ބައެއް ދެއްތޯ. އެ ބޭފުޅުންގެ މި ކޮލިފިކޭޝަނާއި، މި އެގްޒާމްތަކާއި، މި ހުރިހާ 

ނޭނގެ   ވެސް  ގަރުނެއް  ކަންތައް.  ގެންދަވާ  ހިންގަމުން  ބޭފުޅުން  އެ  ތެރޭގައި  ޑެކޭޑްސްއެއްގެ  އެތައް  ކަންކަމަކީ 

އެ   ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮތަކީ  ކަންކުރެއްވި  މި  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާކަމެއް. 

ބަދަލުކުރެއް އޮތް އިންތިޒާމު  މިހާރު  އަހަރު. އެހެންވީމާ، މިހާ  ތައްޔާރީތައް  ދިހަވަރަކަށް  ނަގާ  އެބަ  މަރުޙަލާ  ވުމުގެ 

ހިސާބުން މި އަންނަ އަހަރު އަދި އެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާނެކަމަށް މިހާރު ވެސް ނިންމަވާނީ އަޅުގަނޑަށް އެ  

މި އިމްތިޚާނުގެ  އެ  ނިންމަވާނެ  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި  ވަންޏާ  ކަމުގައި  ކުށްނުވާ  މިހާރު  މަޤުލޫމާތު  ންގަނޑުތައް. 

ލިބޭނެ   އަދި  ފަހުން  އޭގެ  އަހަރު.  އަންނަ  މި  ފައްޓާނީ  އަމަލުކުރަން  އެއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެކުލަވާލައްވައިފި. 



 2020  ޖުލައި  7                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  33ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

8 

 

އެކުލަވާލި   ދެ ޓްރެކުން ހިންގާނެ. އޭގެ މާނައަކީ އަލަށް  އަހަރުގެ މުއްދަތެއް  ފަސް ވަރަކަށް  އަހަރު  ހަތަރުވަރަކަށް 

އެ އައު ޓްރެކުން ސޮލިސްޓަރސް ކޮލިފައިވާން އެ ލިބޭ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ސޮލިސްޓަރސްއަށް   މިންގަނޑުން ނުވަތަ

ދެ ޗޮއިސްއެއް މި އޮންނަނީ. އެއް ޗޮއިސްއަކީ އައު ޓްރެކުން ދާން، ކޮލިފައިވާންދާން. އަނެއް ޗޮއިސްއަކީ ކުރީގައި  

ތް ކުރިއަށް ދިއުން. އެހެންވީމާ، އެ ދެކަފިވެފައި މި  އޮތް ޓްރެކުން. މިހާރު މިއޮތް ޓްރެކުން ކޮލިފައިވުމުގެ މަސައްކަ

މި ދެންނެވިހެން   އިޚުތިޔާރެއް. އެހާތަނަށް އެހެންވީމާ، އެ    2025އޮންނަނީ  ނޯންނާނެ  ފަހުން  އާއި ހަމައަށް. އޭގެ 

ތު އެ އޮތީ  ބޭފުޅުން އެ ބައްލަވާފައި މި އޮތީ އޭރު ކިޔަވަން ފައްޓާފައި ތިބި އެންމެން ނިމިފައޭ އޮންނާނީ. އެ ފުރުޞަ

ފަހިކޮށްދެއްވާފަ. އޭގެ   ފުރުޞަތު  އެ އޮތީ  ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް  ބަޔަކަށް  އެ  ތަޢާރުފުކުރިއިރު  ގޮތެއް  ދެވިފައި. އައު 

ގެ ފަހުން ދެން ކޮލިފައި ވާންޖެހޭނީ ހަމަ އަލަން މި އެކުލަވާލި ގޮތަށް. އެ އެކުލަވާލެއްވި ގޮތަކީ މިހާރު  2025ފަހުން  

ގިފައި އޮތް އެއްޗެއް. އެއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިދެންނެވީ، އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެއްމެންނަށް އެނ

ވެސް ވަރަށް ބުއްދިވެރި ވާނެކަމަށް ފެންނަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއީކަން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެ ކަންކުރުން.  

ފެ ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  އަހަރު  މިދިޔަ  ދެންނެވީ ހަމަ  މި  އަދި  އެހެން  ކުދިން  ދިޔަ  ށުމާއެއްކޮށް އޭރު ކިޔަވަމުން 

ހުރަހެއް   މި އޮތީ ހަމަ ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު  ކުދިންނާ ވެސް  މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ  ގްރެޖުއޭޓްވި ކުދިންނާއި  އޭރު 

ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ ވެދާނެ  އަންފެއަރނަސްއަކަށް  ދެންނެވި މި  މި  ވެސް  ކުރީގައި  ،  އައިއްސަ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ބޮޑަށް ހިތްޕުޅުގައި ބަހައްޓަވައިގެން   ވަރަށް  މި ކަންތައްތައް  މެންބަރުން  އެދެން ހަމަ  ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭފުޅުންނަށް   ވަޑައިގެންނެވި އެހެން  އެއްކޮށް  ދެން އަޅުގަނޑާ  ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަޅުގަނޑު  މިއާއިމެދު  އަދިވެސް 

އި މުޤައްރިރުގެ  އަރުވާނަން  މި  ފުރުޞަތު  އެގްޒާމް  މިހާރު  އެގްޒާމް،  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަދި  އެއްކޮށް  ޒުނައާ 

އެސޯސިއޭޝަނާ   ބާ  އެމެރިކަން  މިހާރު  ޖެނެރަލަކީ  ސެކްރެޓެރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެއްވުމަށް.  ތަފްސީލު  އޮތްގޮތުގެ 

  އެއްކޮށް. ޝުކުރިއްޔާ.  އެއްކޮށް ސީދާ މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ބޭފުޅާކަމުގައިވާތީއާ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޑރ.މަރިޔަމް ޖަބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. މި އަހަރުގެ ބާ އެގްޒާމް ދެންމެ ރައީސް ވެސް އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްލޭން   ޝުކުރިއްޔާ 

މިދިޔަ   މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  އެން.ސީ.ބީއާ  ދެން  ބޭއްވޭތޯ.  ނޮވެންބަރުގައި  ދަނީ  މި  ކުރަމުން 

ސައްކަތްތައް ފައްޓައިފިން. އަދި އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ލީގަލް  އަހަރުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މި މަ

މި   ޙަޤީޤަތުގައި  ފަށައިފިން.  ވެސް  މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ސްޓޭންޑަޑްސް  މިނިމަމް  އެޑިޔުކޭޝަންސްގެ 

މަސައްކަތްތަކެ ދާންޖެހޭ  ކުރިއަށް  އެކުއެކީގައި  އް. އެއީ ލީގަލް  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ސެޓިންގގެ މަސައްކަތަކީ 
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މި   ސެޓްކުރެވެން  ސްޓޭޑަޑްތައް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ލީގަލް  ސެޓްކުރެވިގެން  ސްޓޭންޑަޑްތައް  ބޭނުންވާ  ޕްރޮފެޝަނަށް 

ސްޓޭންޑަޑެއް   އެއްވެސް  ރާއްޖެއަކު  ޙަޤީޤަތުގައި  ފެށިއިރު  މަސައްކަތަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ. 

ންވީމާ، ހަމަ ސްކްރެޗުންނޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްތައް  އެކުލަވާލެވިފައެއް ނެތް. އެހެ

ކައުންސިލުން   ބާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަހު  ފެބްރުވަރީ  މިއަހަރުގެ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ފަށައިގަތީ.  މި 

ލީގަލް އެޑި އެންގިއްޖެ  އަދި ރާއްޖޭގެ ލޯ ސްކޫލްތަކަށް މިހާރު  މިނިމަމް  އެޑޮޕްޓްކޮށް  ޔުކޭޝަންގައި ހުންނަންޖެހޭނެ 

ތެރޭގައި   އޭގެ  މިހާރުވާނީ    13ސްޓޭންޑަޑްސްތައް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ  މޮޑިއުލެއް  ކޯ 

އެންގިފަ. އެހެންނަމަހީ ވެސް މި މިންގަނޑުތަކަށް ކިޔަވާކުދިން ނިމޭނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ފަހުން. އެއީ އެ  

އަހަރު  މިން ތިން  މީގެ  ގްރެޖުއޭޓްވާނީ  ކުދިން  ފަށައިގެން  ޢަމަލުކުރަން  އެއަށް  އޭގެ  ތަޢާރުފުކުރެވިގެން  ގަނޑުތައް 

ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ގާނޫނުގައި އެހެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީވެ ބާ އެގްޒާމްގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް  

 ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. އަދި ބާ އެގްޒާމްގެ  ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ވަރަށް ބާރު

މަސައްކަތްތައް މި ކުރެވެމުންދަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ގާނޫނީ ދާއިރާތަކުގެ  

އޮފް އެކްސްޕާޓްސް މި ކިޔަނީ. އެ ފަރާތްތަކުގެ  މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމުގައިވާތީވެ އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމިޓީ  

ކޮމިޓީއެއްވެސް ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިގެން އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަ ހަފްތާއަކު ދެ ބައްދަލުވުން ތިން  

މި އޮތީ  މި  ދާއިރާއެއް  ހަ  މި  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީތަކުގެ  އެ  އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ހާރު  ބައްދަލުވުން 

ފަށައިގަނެވެނީ   މިންގަނޑަކުން  ދަށް  އެންމެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވީ  އެ  ދެންމެ  ރައީސް  ކަނޑައެޅިފަ. އެއީ 

ފެނުނީ   މި  ގޮތަކަށްތޯ ބެލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާއްދާއަކުންނޭ އަޅުގަނޑުމެން    6ދާއިރާއެއް ނޫނީ    6ކޮން 

ރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަސް ސްކޫލުގައި ވެސް ކުދިން ކިޔަވާފައި ހުރި މާއްދާތައް.  ފަށައިގަންނާނީ. އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެ 

އަދި ބޭރުގެ މި ކޮމަން ލޯ ސިސްޓަމްތަކުގައި ވެސް ކުދިން ކިޔަވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކުރެވިފައި ހުރި ހަ  

މަސައްކަތް   މި  އެހެންވީމާ،  ފެށީ.  މި  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބާރު  ދާއިރާއިން  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު 

އެބަހުރޭ.   ކަންކަން  ޓެކްނިކަލް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ތެރޭގައި  މީގެ  ވެސް  އެހެންނަމަހީ  އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  ސްޕީޑެއްގައި 

ޓޮޕިކްތަކެއްތޯ   ކޮން  އޮންނަންޖެހޭނީ.  ސުވާލުތޯ  ކިތައް  މާއްދާއެއްގައި  މި  ދަންނަވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

ކޮންމެ  ކަވަރކުރަން ދޭންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބުރަދަނެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކަށް  ކޮންމެ  ޖެހޭނީ. 

އޭރިއަރއަކަށް ކިހާ ބުރަދަނެއްތޯ ދޭނީ. ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ސުވާލުތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ. މި ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  

މީހަކަށް   ހުރި  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ  މި  މީހަކަށް  ތެރޭގައި  ހުރި  ސިޓްކޮށްފައި  އެގްޒާމެއްގައި  ބާ  ނޫނިއްޔާމުން 

އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި   ބަލާއިރު ވެސް ދެތިން މީހުން ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި މިތިބީ. އަދި 
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ލަ  15 ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވި.  އެބަ  ކޮމިޓީގައި  އެކްސްޕަރޓްސް  އެކީގައި  މީހުންގެ  ފާއާ 

މަހު   ޖުލައި  ނެގި  ޑިސިޝަންތައް  މި  މިހާރު  ދެން  ގެންދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   އިނގޭތޯ.  ޕަބްލިޝްކުރާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އައުޓްލައިނެއް  ކޯސް  މި  ޓާގެޓްކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ލައިންތައް އަޅުގަނޑުމެން މި މަހު ޕަބްލިޝްކުރާނަން. މީގެ ދެ މަސް އިމްތިޚާނުގައި، މި އިމްތިޚާނުގެ ޑީޓެއިލް އައުޓް 

މި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ދެން  ޕަބްލިޝްކޮށްފަ.  ދާއިރާވާނީ  ހަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ކުރިންނޭ 

ޓޮޕި ކޮންމެ  އޮންނާނީ  އޭގައި  އައުޓްލައިނެއް.  އެގްޒާމް  ނޫނީ  އައުޓްލައިނެއް  ކޯސް  އެގްޒާމްގައި  ނިކުންނަނީ  ކެއް 

އަންނާނެ މި ހަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން. ޖުލައި، އޮގަސްޓްގެ ތެރޭގައި ކުއެސްޝަން ކަރުދާސްތައް ފަރުމާކުރެވިގެން ދާނީ. 

ފަރާތްތަކާއި   އެކްސެސްކުރާ  އިމްތިޚާނުގައި  މި  ނޫނިއްޔާމުން  ކުރާ  އިމްތިޚާން  މި  އޮންނާނެ  ސެޕްޓެންބަރގައި  އަދި 

ބޮޑު މަސައްކަތެއްގެ  އެކުލަވާލާ ފަރާތްތަކާއި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ތަމްރީންތަކެއް. މި  އޮންނަ   މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

ތަފާތު އެއްޗެއް. މީގެ   ވަރަށް  އިމްތިޚާނުތަކާއި  ސްކޫލް  ލޯ  ދައްކަނީ. ބާ އެގްޒާމަކީ އަދި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ 

ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޓެ އެކީގައި  ތެރޭގައި މި ޓެސްޓްކުރެވެނީ ޕްރޮފެޝަނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި. ލޯ ސްކޫލް ތިޔަރީސްއާ  ންސީ 

އެބަ.   ކަވަރވާންޖެހޭ  އެއްޗެހިތަކެއް  މިކިޔާ  ބޭސިކްސް  ޑޭވަން  މި  ވަންނައިރުގައި  ޕްރޮފެޝަނަށް  އިނގެންޖެހޭ  އެބަ 

ޑެންޓިފައި  ކުދިންގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުނަރު ނޫނިއްޔާ ކޮމްޕިޓެންސީގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗެހި އައި

ކުރުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ހަމަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ތިބެލާފައި އެކި  

މިހާތަނަށް   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  ކޮށްލާކަމަށް  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ވަކީލުން 

ބޭރުގެ މާހިރު ވެސް ހަމަ  މަސައްކަތްކުރެވުނު  ވަކީލަކަށް  ކޮންމެ  ތަޖުރިބާއަކީ  ހުރި  ކުރެވިފައި  ވެސް  އެކީގައި  ންނާ 

ކަންތައްތައް.   އެކި  ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުން  އެކި  ދެން  އެ  ހުންނަންޖެހޭނެއޭ.  ކަންތައްތަކެއް  މިވެނި  ވިދާޅުވާނެ 

އޭ  ނޫނިއްޔާމުން  މުހިންމު  ޙަޤީޤަތުގައި އަސްލުގައި އޭގެ އެންމެ  ވެސް  ބަލަންޖެހޭ  އެހެންނަމަހީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެއީ އަސްލު ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވަމުން  

އުފަލާއެކީގައި   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ކުރެވެނީ.  މި  މިކަން  ޙަޤީޤަތުގައި  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްއެއްގެ  ލާނިންގ 

ގޮތަކަށް  ފާހަގަކު ބޭފުޅުންކަހަލަ  ހުރިހާ  އުސް  ފުންނާބު  އެންމެ  ހަމަ  ދާއިރާގައި  މި  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  އަސްލު  ރަން 

ބައިވެރިވެވަޑައި އެބަ ގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓި އޮފް އެކްސްޕަރޓްސްގައި

މިއޮތީ ނޮވެންބަރަށް. އެހެންނަމަހީ  ވަރަށް އުފަލާއެކީގައި ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. މި އެގް ޒާމް މިހާރު ޝެޑިއުލްކުރެވިފައި 

ވެސް މި ރައީސް ވެސް ދެންނެވި އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ޑިވެލޮޕްވަމުންދާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް  

ހިސާބުން މި ޖެހެނީ ކޮމިޓީގެ   ކަންކަން، ބައެއް ޓެކްނިކަލް ކަންކަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ 
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ކަންތައްތައް   އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ލަސްކޮށްލަން.  ހަފްތާވަރު  ދެ  ނޫނީ  ހަފްތާ  އެއް  އިތުރަށް  އަދި  ނިންމުމެއް 

ދިރާސާކުރެއްވުމުން ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ޙަޤީޤަތުގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެހެންނަމަހީ ވެސް  

ބަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ މި ކުރަނީ. ދެން ޑިސެންބަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ފުރަތަމަ ބާ އެގްޒާމްގެ ނަތީޖާ  ހަމަ ނޮވެން

ދަނީ.   މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިވަގުތު  ކައުންސިލުން  ބާ  ބޭއްވުމަށް  ހަމަ  އެގްޒާމް  ބާ  އަހަރުގެ  މި  ނެރެވޭގޮތަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ މިވަގުތުގައި ހިއްސާކޮށްލާފައި   ވެސް ޚިޔާލުފުޅެއް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ޝުކުރިއްޔާ. ކިހިނެއްތޯވާނީ 

 ދެން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިލުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ބާ ކައުންދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދެން   ދެއްވީތީ.  ފުރުޞަތު  ވާހަކަދައްކާލަން  މާހައުލެއްގައި  ނުރަސްމީ  މިފަދަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ތާއީދުކުރާ   ބިލަށް  މި  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ވިދާޅުވެދެއްވައިފި  ރައީސް  ޕޮޒިޝަން  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްދަދޭން ފެންނަ ވާހަކަ. ދެން  ވާހަކަ. މި މާނައަކީ މި ބާ އިމްތިޚާން ނަހަދާ މި ތަމް

މި ކޮމިޓީގައި ރިޔާސަތުން ސުވާލުކުރައްވައިފި މި އިތުރު އިމްތިޚާނެއް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  

ދަންނަވައިފިން އަ އިންތިޒާމުކުރެވިދާނެތޯ. ދެން އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ބާ   ވަކި  އެއްޗަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  ނުފެނެއޭ.  ކަމަކަށް  ކުރެވިދާނެ 

ވާހަކައެއް   ބާ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ  ވެސް ނޫން. އަދި އެގޮތަކަށް މި  ވާހަކައެއް  ކައުންސިލުގައި ނިންމުމެއްގެ 

ބޭފުޅު ވިސްނުން ތި ހުންނެވި ގޮތް ހަމަ ސާފުކޮށްލަންވެގެން. އިމްތިޚާނެއްގައި އިށީންނަ  ވެސް ނޫން. ހަމަ ތި  ންގެ 

ފޮލޯކުރެއްވުންތޯ   މޮޑިއުލްތަކެއް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމެއް  އިމްތިޚާނަކުން ފާސްވުންތޯ ނޫނީ ވަކި  ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން 

ސުވާ  ހިތުގައި  ހަމަ  ވާހަކަ  އެއްޗެއްގެ  ހިތަށްއެރި  ހަމަ  ގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްލުމުގެ  ހަމަ  އުފެދުނީމަ  ލެއް 

އަޅުގަނޑުމެން   ޤަބޫލުކުރާކަމަށް  ވަކި  ވެއްޖިއްޔާމުން  އެގޮތަށް  ވަކި  ކައުންސިލުން  ބާ  ކޮންމެހެން  ދަންނަވާލީ. 

އެ   އާނއެކޭ  ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތެއް  އެހެން  ނޫނެކޭ،  ވެއްޖިއްޔާ  އިމްތިޚާނެއް  ނޫން.  ވެސް  ވާހަކައެއް  އޮތް  ނިންމާފައި 

 ހަކައެއް ވެސް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުން  

ފަސޭ ވެސް  ކުރިއަށްވުރެން  ހަމަ  ޕާސްއެއް  ހުރީ އެއްކޮށް ފްރީ  މިހާރު  ދިޔައިރުގައި ވިސްނުމަކަށް  ދިނީމާ  ހަގޮތަކަށް 

ގެއްލި މުޅިން  މަޤްޞަދު  ގާނޫނުގެ  މި   ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  އަނެއްކާ  އެބައޮތް.  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެކަމުގެ  ދާތީވެ 

އެކަމަކު   ނޫން.  ވެސް  އޮތްކަމެއް  ގޮތަކަށް  އިފެކްޓިވް  އެހާ  ދެން  އެވެސް  ކޯޓުން  ސުޕްރިމް  ކުރީގައި  ދެންނެވިހެން 

ހަމައަށް މި ދެވެނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދެން މީގެ ތެރޭގައި ހޭކިލާފައި އުޅެ އެއް އަހަރަށް    ވެސް އޭރުގައި ކޯޓަކާ 

އެހެންވީމާ، އެ މިންގަނޑަށްވުރެން ވެސް އަދި   ހުވާ ލައިދިނުމަށްފަހުގައި.  އޮންނަނީ  ކަންނޭނގެ ދެވޭގޮތަށް  ފަހުން 

އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަދި މީގެ އިމްތިޚާނަކާ ހަމައަށް    ދަށަށް ދާތީވެ ގާނޫނެއް ހެދިފައި އޮތްއިރުގައި އެ ކަންބޮޑުވުން 

ދެވޭއިރުގައި މި އަންނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފަހުން އެވެސް، އެހިސާބަށް ދާއިރު އަދި އިތުރު ގްރެޖުއޭޓް ވެސް  

ވާ ނުކުރެވި  އެއްހާ ކުދިން މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަ އުޅޭހެން ހު  300ވާނެ. މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ މި  

އެކި   ދަރިވަރުން  ބައެއް  އަދި  އެބަ  ދެން  އަންނާނެ.  ވެސް  އަންނަން  ވެސް  ގްރެޖުއޭޓްވެގެން  ވެސް  މިހާރު  އަދި 

ތިމަންނަމެން  ކުދިންނޭ.  އުޅޭ  އަހަރުގައި  ދެވަނަ  މިހާރު  ނިމެންދެން  ތިމަންނަމެން  ސުވާލުކުރޭ  އެބަ  ތަންތަނުގައި 

ބަ މަޑުކޮށްލާށޭ. ދެން  އެއް އަދި ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކަންނޭނގެ ސަމާސާއަކަށް ކަންނޭނގެ ބައެއް  ނިމެންދެން ވެސް 

އެހެންވީމާ،   ހަދަން.  ލޯ  އެބަހުއްޓޭ  އިންޓެންޝަން  ތިމަންނަމެންގެ  އެބަބުނޭ  ވެސް  ކުދިން  ހަދާ  އޯލެވެލް  ކުދިން 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮ ކޮމިޓީގެ  މަޑުކޮށްލަދޭންވީ ނޫންހޭ. އެހެން ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރޭ  ޑުވުން އަޅުގަނޑު 

މެންބަރުންގެ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި މޮޑިއުލްތަކަކަށްނޫން ބޮޑަށް. މިސާލަކަށް ކޯޓަކާ ހަމައަށް ދެވޭއިރުގައި އެންމެ  

އަހުލުވެރިވެފައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރެއްކަން   ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާޢަތްތަކުގައި  އިޖުރާޢަތްތައް ރާއްޖޭގައި  މި  ކުޑަމިނުން 

މްތިޚާނަކުން އެ މިންވަރު ދެނެގަތުން ކަހަލަ ކަންކަން ގާނޫނީ ލިޔެކިއުންތަކަށް ފަރިތަވެފައި ހުރި މިންވަރު އެކަހަލަ  އި

މިންވަރު   ކުޑަ  އެންމެ  ފަންޑަމެންޓަލް  މިކަހަލަ  ބޭސިކް  ކުޑަ  އެންމެ  އެ  އެގްޒާމެއް  ކަހަލަ  ދެނެގަނެވޭނެ  ކަންކަން 

އި ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަދަންވެގެން އެ ހަމަ ހުރެފައި ހުވާ މިހާރު ލައިދިނީމަ މި  ނަމަވެސް އިމްތިޚާނެއް ކޮށްލުމަށްފަހުގަ

ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް ގެއްލިދާހެން ހީވެ  ބޮޑަށް މަޤްޞަދު  އޮވެފައި މާ  ގާނޫނު 

ބޮ އެގްޒާމެއް މިގޮތަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެހެން ދިނުމަކުން އަދި އެހާ  ޑަށް މަޤްޞަދު ވެސް ހާސިލުވަނީކީއެއް  ކަހަލަ 

ނޫންކަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މި ގާނޫނު އޮވެފައި ދެން ހަމަ މި ދެންނެވިހެން ކުރީގައި އޮތްގޮތަށް ވެސް  

ވެސް   ޓަކައި  ލިބިގަތުމަށް  ތަމްރީންތަކެއް  އިތުރު  ނެތި  ވެސް  މަޑުކޮށްލުމެއް  އަހަރުގެ  އެއް  ދާތީވެ  ދަށަށް 

ވަނީ.    މަޑުކޮށްލުމެއް ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ދޭތީވެ  މިހެން  ހުއްދަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ދާންޖެހޭ  ކޯޓުތަކަށް  ނެތި 
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ސެޓްކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި   އެގްޒާމެއް  މޮޑިއުލްސްތަކަކަށް  ވަކި  ދެންނެވިހެން  އެހެންވީމާ، މި 

އިޖުރާޢަތް ބޭސިކް މިންވަރެއް  މައިގަނޑު  ކަހަލަ  އެއީހެން އަޅުގަނޑަށް  ދެންނެވި  އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު  ތަކަށް 

 ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓެންޝަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ދިވެހިރާއް

ނޑު ކޮންމެހެން އިންޓަރރަޕްޓް ކުރާކަށެއް ނޫން އޭރު މި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަޢާފްކުރައްވާ އަޅުގަ

ހަމަ   ވެސް  މެންބަރުން  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައަށް  ތަފްސީލުކޮށްދެއްވި  ހަމަ  ދެންނެވީ. 

ދާއި  ވާހަކައަށް  ތަމްރީނުގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އިންނެވިކަން.  ކުރައްވަން  ސުވާލެއް  ނުވަތަ  ރު  ވާހަކަފުޅެއް 

ކޯޓުން   ސުޕްރިމް  މިސާލަކަށް  އޮތް  އެ  ކުރިން  މީގެ  ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ވެސް  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި 

އަމިއްލަ   އަޅުގަނޑު  ނޫންކަން. އެއީ  އިފެކްޓިވް  ޕްރެކްޓިކަލީ އެހާ  ވެސް  ބަލާއިރު  އުސޫލަށް  އޮތް  ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

ށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއް. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ނަމަކޮށް  ގޮތުން ދަންނަވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަ

ކޯޓުތަކުގައި   ކަންނޭނގެ  ނެގުނު  ފިލާވަޅުތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އެއްވަރަށް  ހަމަ  އެއްޗަކާ  އޮތް 

މި މިގޮތަށޭ  ކަންކުރާނީ  ކޯޓުގައި  ސިވިލް  ގޮތަށް.  އޮންނަ  ސްޓްރަކްޗަރ  ކޯޓުތަކުގެ  ގޮތަކަށް.  އެކަން،  ކަހަލަ 

ވެސް   ގާނޫނު  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ސިފަކުރެއްވި  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންނަމަވެސް، 

ތަސައްވުރުކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން އެކަން އޮތީކީ. ދެން އެހާ ހިސާބަށް އެއަށްވުރެން ގޯސް ހިސާބަކަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް  

ވިދާޅުވާއި ކަމަށް  މިދިޔަ އަހަރު ގާނޫނު ވުޖޫދުވީއިރު ވެސް  އެ ބިރުއޮތް  ހަނދާންކުރަން މުހިންމު  ރު އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ދެއްތޯ.  ކޮލިފައިވެއްޖެ  އެގޮތަށް  ނުކޮށް  ކަނޑައްތު  އަހަރު  އެއް  އެއްބަޔަކު 

މިދިޔަ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން  ވެސް ތިން ބުރަކަށް    ރިކޯޑްސް އަދި އެހެން ދަންނަވާއިރު  އަހަރު އެކަނި 

ކަމެއް   ފުރިހަމަކުރެއްވި  ތަމްރީން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އެއް  އަދި  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  ހުވާކުރި.  ވަކީލުން 

ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް  ނެތް.  އިނގޭކަން  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެނިކްޑޯނަކަށް  ތަންކޮޅެއް  އެވިޑެންސުން  ޓަލް 

ގެ މާރިޗްގައި ވެސް އެ ހުވާކުރެއްވި    2019ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން މާރިޗްގައި،  

މި ދެންނެ ކުރަނީ  މި  އެފަދަ ތަމްރީންތަކެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ތަފާތު  ވެސް  ވީ  ބޭފުޅުންގެ 

މިހާރު   ފަހަރެއްގައި    300އަޅުގަނޑުމެން  އެސްޓިމޭޓެއް.  ރަފް  ނުވަތަ  އަންދާސީ  ދެން  އެ  ދެންނެވިޔަސް  އޭ 

އެއަށްވުރެން ވެސް މަދު ވެސް ވެދާނެ އެއަށްވުރެން ގިނަ ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ވެސް ތިއްބެވި ބައެއް  

ޅުން ތިއްބެވި ގްރެޖްއޭޓް ވެވަޑައިގެންފައި އެހެންނަމަވެސް، ހުވާ  ބޭފުޅުން މި ގާނޫނު ވުޖޫދުވީއިރު ވެސް ބައެއް ބޭފު
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ނުކުރެވި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ، ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައި އެބަހުރި އެހެން ވިދާޅުވެފަ.  

ގްރެޖުއޭޝަން  އެ  މީހުން  އެ  ނުހުރޭ.  ސެޓްފިކެޓްތައް  އެ  ވެސް  އެދުނީމަ  ކޮންވޮކޭޝަން    ތިމަންނަމެން 

އިންތިޒާމެއް   އެ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ބޭފުޅުން  ހާސިލުކުރެއްވި  ތަޢުލީމު  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  އެއީ  ފުރިހަމަނުވާތީވެ 

އެއްބައި   އެހެންނަމަވެސް،  ޙާލަތުގައި.  އެ  ހަމަ  އެބަތިއްބެވި  ބޭފުޅުން  ގިނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ނުކޮށްދެއްވައޭ. 

ލުއި ލިބިވަޑަ މީގެ  އަންފެއަރނެސްއަކީ. އެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ކަންބޮޑުވާ  މި  އިގެންފި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތިއްބެވި   ފުރިހަމަވެވަޑައިގެންފައި  ހާސިލުކުރެއްވުން  ތައުލީމު  ނުވަތަ  ގްރެޖްއޭޓްވެވަޑައިގެންނެވި  ދުވަސްވަރެއްގައި 

ތަޢުލީމު ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ބޭފުޅުންނަކީ  އެއްބައި  އެކަމަކު  އެ    ބޭފުޅުން  އަދި  ތިއްބެވީމަ  ހާސިލުކުރައްވާފައި 

އެ   ޓަކައި  ކަމަށް  ނުބޭއްވި  ސެރެމަނީ  އެ ކޮންވޮކޭޝަން  ސަބަބަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ނާރާތީ  ސެޓްފިކެޓް  ބޭފުޅުންގެ 

،  ބޭފުޅުންނަށް މި އޮތީ ފުރުޞަތު ގެއްލިފަ. މިހާރު އަނެއްކާ އެހެން މަރުޙަލާއަކަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ

ޓްރެއިނިންގގެ   ދެން  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަމެއް  އަންފެއަރ  އެއީ 

ޕްރެކްޓިކަލް ކަންތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ވެސް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން  

މުހިން ވަރަށް  ތަމްރީނެއް  ހަމަ  ބާވަތްބާވަތުގެ  ކޮންމެސްވަރެއްގެ  އެކިއެކި  ކަންކަމުގެ.  އިޖުރާޢީ  ޚާއްޞަކޮށް  މު. 

އެހެންނަމަވެސް،   ތަމްރީން.  އެ  ވަރަކުން  ވީ  ކަށަވަރުކުރުމާ  އެކަންކަން  ދެނެގަތުމާ  އިޖުރާޢަތްތައް  މައްސަލަތަކުގައި 

ލޯޔާ ޓްރޭނީ  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އޮތްގޮތުން  ތަރުތީބުވެފައި  ގާނޫނު  ވެސް  ޓްރޭނީ  މިހާރު  ގޮތަށް،  ރސް 

ލޯޔާރސްގެ ވަކި ކެޓެގަރީއެއް ނެތް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ކޯޓަށްގޮސް ވަކާލާތުކުރެވޭނީ ވަކީލަކަށް  

ދަށުން   ސުޕަރވިޝަންގެ  ގޮއްސަ  ކޯޓަށް  މަރުޙަލާގައި  ތަމްރީން  އެ  ލިބިގެން.  ތަމްރީން  ވަކީލަކަށްވެވޭނީ  އެކަނި. 

ގޮތަކަ ކުރެވޭ  ގޮތްތަކެއް  އެކަން  އޭގެ  އެކުލަވާލަން  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީކީ.  ގާނޫނު  އަދި  ނޫން  ށް 

ބައި   މި  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  ތަފްސީލީ  ހުށަހަޅާނެ  އަދި  ކައުންސިލުން  ބާ  ދެންނެވިހެން  މި  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން 

އަހަރު  އެއް  އަދި  ވެއްޖެއްޔާ  މިއޮތްގޮތުން  މިހާރު  އަންނާނެ.  ފުރިހަމަކުރައްވާ    ވެސް  ޓްރެއިނިންގ  ދުވަސް 

އެ   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަންތައްތައް  އެ  އެއްކަލަ  މާނައަކީ  އޭގެ  ވަޑައެއްނުގެންނެވޭނެ.  ކޯޓަކަށް  ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް 

ގޮތެއް   ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަޑައިގެންނެވިދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުގެންނެވޭނޭ.  ލިބިވަޑައެއް  ތަޖުރިބާ 

އެންމެ  ހޯދައިގެ އެހެންނަމަވެސް،  މިސާލަކަށް.  ގޮތަށް  ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ  ވާހަކަދައްކައިގެން  ކޯޓުތަކާ  ން 

އެހެންވީމާ،   ކަމެއް.  މިއުޅޭ  ކުރަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނަޒަރުގައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ހާސިލެއްނުވޭ  ރަނގަޅުގޮތުގައި 

ގެންނަންޖެހޭ. އެހެ  ބަދަލުތައް  ބައެއް  ވެސް  ޓަކައި  ކައުންސިލަށް  އެކަމަށް  ބާ  މިވަގުތު  ންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން 

މިއޮތް   އިޞްލާޙު  މި  ވެސް  ދޫކޮށްލާފައި  އަދި  ކަންތައްތައް  ދެންނެވި  މި  މިހާރު  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް 
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އިޞްލާޙާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި   މި  ގޮތަކަށް  ލަސްނުވާ  މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް  ބޭނުންވާ  މި  ހާސިލުކުރަން 

އަދިވެސް ހަމަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް   ބަލާއިރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، ޕްރެކްޓިކަލް ޓްރެއިނިންގއާ 

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކޯޓަށް  އެބަޖެހޭ.  ގާއިމުކުރަން  ނިޒާމު  މިދެންނެވިހެން  އެބަހުރި.  ކުރަންޖެހިފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކްރެޑިޓް   އޭތި  ގޮތެއް  ތަޢުލީމު  ވަޑައިގެންނެވޭނެ  ހުށަހަޅާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ގޮތެއް.  ކުރެވޭނެ 

އޭގައި   މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން  ޕްރޯބޯނޯ  މިސާލަކަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  ދުވަސްވަރު  ހާސިލްކުރައްވާ 

ކް އެ  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  ކްލިނިކްތަކުގައި،  އެ  މަސައްކަތް  ހިލޭ ސާބަހަށް  ދަށުން  ލިނިކްތަކުގައި  ސުޕަރވިޝަންގެ 

ކްލިނިކްތަކުގައި   ހިލޭ  ހިންގަވާ  ތަކުން  ޖަމްޢިއްޔާ  އަދި  ކްލިނިކްތަކުގައާއި  ހިންގަވާ  ފާރމްތަކުން  އެހެން  އަދި 

ލޯވ   ބޭފުޅުންނަކީ  އަދާކުރައްވާ  ދައުރެއް  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  އިމްޕްރޫވްކުރަން  ޖަސްޓިސް  ޓު  އެކްސެސް 

ވިދާ ކިޔަވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ވަޑައިގެންދެއްވާ  ސްޓޫޑަންޓުން.  ބައިވެރިވެ  މަސައްކަތް  ކުރައްވާ  އެ  ދުވަސްވަރު  ޅުވާ 

ވެސް   ތަމްރީން  އެ  އޭރުން  ވާގޮތަށް.  ކްރެޑިޓް  މަސައްކަތް  ކުރައްވާ  އެ  ދަށުން  ސުޕަރވިޝަންގެ  މަސައްކަތް 

ގާއި ނިޒާމެއް  ދާކަހަލަގޮތަކަށް  ކްރެޑިޓްވެގެން  ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަން  އިތުރަށް  ވަރަށް  އެބޭފުޅުންނަށް  މުކުރުން 

އަދުގެ ޙާލަތަށް   މިތިބީ އެ ހިސާބުގައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހާރު  މުހިންމު. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އަޅުގަނޑުމެން 

ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދިވެސް އޮތީ ހަމަ މިވަގުތަށް މި  

ވެސް އަ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރަން  އޮތީ މިހާރު  ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ތިއްބަވާތާ. އަދި  ހަރެއްހާދުވަސް ވެއްޖެ ވަރަށްގިނަ 

ބައެއް ބޭފުޅުން ފައްޓަވައިފި. އެ ބޭފުޅުން ތަމްރީން ކުރައްވަން ފެއްޓެވިކަމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖާގަ އޮތް  

އޮ އަންގަވާފައި  އިދާރާތަކުން  ބޭބޭފުޅުންނާއި  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަމަށް  އެ    150ތީ  ނުވާނެއޭ  ގިނައެއް  އަށްވުރެން 

ތަމްރީން  މަޢާފްކުރައްވާ.  ނުވަތަ...  ބޭނުންފުޅު  ތަޢުލީމު  ތިއްބެވި  އެބަ  ދެގުނައަށް  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަދަދެއް. 

އަދި  އޮތްކަން  އެ  ވެސް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކެޕޭސިޓީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން.    ބޭނުންފުޅުވާ 

މުއައްސަސާތަކުގައި ވެސް އެ އޮވެގެން އެ އިންތިޒާމުކުރެވިގެން އެކަން އެވަރަށް ފުރިހަމަނުކުރެވޭއިރު އަނެއްކާ ވެސް  

އެ ބޭފުޅުންނަށް ރިކުއަރކުރުން، އެގޮތަށް ލާޒިމްކުރުން އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. މީގައި  

މަސައްކަތްތައް ވަރަށްގިނަ  މަސައްކަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި  ހުރި  ކުރެވެން  އަދި  ކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެންނަމަވެސް،   ބަދަލުތައްގެންނަން.  ގެންނަންޖެހޭ  މި  މަސައްކަތްކުރަން  އެއްކޮށް  މަޖިލީހާ  ހަމަ  މިތިބީ 

ބި  މި އޮތީ މިހާރު މި  ކަމެއް  މި ވަގުތުގެ ހަމަ އެންމެ މުހިންމު  ވެސް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލު މި 

 މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ފައިޞަލް ވާހަކަދެއްކެވު

އެއްޗެއް   ދެތިން  ދެން  ހިތަށްއެރި  ދަންނަވާލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ބިލު   ފާސްވެއްޖިއްޔާ  ބިލު  ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއް  އޮތްގޮތަށް  މި  މިހާރު  ކަމަކަށް  އެއް  ދަންނަވާލާނަމޭ.  އަޅުގަނޑު 

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ތަޞްދީޤުކުރާ  ނުވަތަ  ރަސްމިއްޔާތެއް    03ފާސްވާ  ހުވާކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސްދުވަސްތެރޭ 

ކުދިންނަށް   ހުރިހާ  ތިބި  ހާސިލުކޮށްފައި  އެލް.އެލް.ބީ  އެހާތަނަށް  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުވާކުރުމުގެ  އެ  ބާއްވާނެ. 

ދެން   ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެލް.އެލް.ބީއޭ  ދެން  ޝަރުތާ  21ބައިވެރިވެވޭނެ.  އަނެއް  ދެން    އަހަރުވުމާއި 

އާދޭ   އެބަ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލާފަ. ދެން  ހިތުން ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ހަމަވާނެ ޝަރުތަކަށް  އަޅުގަނޑު 

ފައްޓަނީ   ޢަމަލުކުރަން  މި  ޕްރޮގްރާމަށް  ޓްރެއިނިންގ  އެގްޒޭމާއި  ބާ  ގާނޫނުގައި  މި  ވެސް  ގެ    2021އޭގެފަހުން 

މާނައަކީ    1ޖަނަވަރީ   އޭގެ  ކުދިންނަކީ    2020ޑިސެންބަރ    31އިން.  ހުރިހާ  ލިބޭ  އެލް.އެލް.ބީ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކަށް އެލިޖިބަލްވެފައި ތިބި ކުދިންނޭ. އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް  

އެއީ   ޖަނަވަރީގައި.  ބަލަމާތޯ  ބާއްވާނަން،  ހަމަ  ރަސްމިއްޔާތެއް  ހުވާކުރުމުގެ  ނިޔަލަށް  ޑިސެންބަރު   31ވެސް  ގެ 

ސިޓްކުރާކަށް.   އެގްޒޭމްގައި  ބާ  ނުޖެހޭނެއޭ  ތިމަންނައެއް  ބުނާނެ  ކުއްޖާ  އަންނަ  ހާސިލުކޮށްގެން  އެލް.އެލް.ބީ 

ޢަމަލުކުރަނީ   އެއްޗެއްސަށް  އެ  ބިކޯޒް  ހަދާކަށް.  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ  ނުޖެހޭނެއޭ  ގައޭ.    2021ތިމަންނައެއް 

ހަދައިދޭށޭ. އެހެންވީމާ،    އެހެންވީމާ، ތިމަންނައަށް  ވެސް ޖެހޭނެ. ދެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި   ވެސް  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  އޮތްގޮތުން.  މި  މިހާރު  ދާނެ  ރަސްމިއްޔާތެއް  ހުވާކުރުމުގެ  ދެ  ބޭސިކަލީ 

ޙަ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ވެސް  މެންބަރުންގެ  އެހެން  ކޮމެޓީގެ  ވިސްނުމަކީ  އަޅުގަނޑުހިތުން  ހަމަ  ޤީޤަތުގައި 

ޕްރޮފެޝަނަށް ނިކުންނަ ލޯޔާރސްގެ ވަކި ސްޓޭންޑަޑެއް ހުރުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތުން  

ވަނަ މާއްދާގައި މިއިންނަ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އާކުރާއިރުގައި    34ގާނޫނުން އެކަން މިކުރެވޭ އެއްގޮތަކީ ގާނޫނުގެ  

ން އޮންނަ ގޮތް. އެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ވަކި ސްޓެންޑަރޑެއް އެބަޖެހޭ ކަނޑައަޅަން. ވަކި ގޮތަކަށް  އެކަން ކުރަ

ހުއްދަ   އެ  އެހެންވީމާ،  އާކުރެވޭނީ.  ހުއްދަ  ކޮށްގެންނޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަކި  ހަމަވެގެން  ޕޮއިންޓްސްތަކެއް 

ކުދި ލިބޭ  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  މިހާރު  ސްޓޭންޑަޑަށް  އާކުރާއިރުގައި  އެ  ޖެހޭނެ  އެމީހުން  އެހިސާބުން  ވެސް  ން 

އެ މީހުންނަކަށް ހުއްދަ ރީނިއުއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ދެން   ރީޗްވާން. އެ ސްޓޭންޑަރޑަށް ރީޗްނުވަންޏާ 

އަންނާ ދެން  މެއިންޓެއިންކުރުން  ސްޓޭންޑަޑް  އެ  ރީނިއުކުރާއިރުގައި  އަބަދު  ހުއްދަ  އޮޓަމެޓިކަލީ  ނެ  އޮންނަ 

ކޮންމެވެސް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  އިޝާރާތްކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  މިންގަނޑަކީ. 

ވެސް   ރައީސް  އަދި  ވެސް  މުޢިއްޒު  ޕީ.ޖީ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރެވިދާނެތޯ.  ކަމެއް  ސިފައެއްގައި 
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އަޅުގަނޑުމެންނަ ބޭއްވުމަކީ  އެގްޒޭމެއް  ބާ  ބަލާއިރު  އިޝާރާތްކުރައްވައިފި  ޕްރެކްޓިކަލީ  ނޫން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ކަށް 

ކުޑަކޮށް   ނޫރުބާންއާއެކީ  ދެންމެ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން.  އޮތީ  އެކަން  ހަމަ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި 

އިނގޭތޯ،  ނޫން  ކައުންސިލްގެ ސްޓޭންޑެއް  ބާ  މި  ދެން  ކޯޓުން،  ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދައްކާލިން.    ވާހަކަ 

ކުރި   މިކަންތައް  ކުރިން  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކައެއް.  ހިތަށްއެރި  ދެންމެގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ބައެއް   ފަދައިން  އިޝާރާތްކުރި  ތި  ވެސް  މުޤައްރިރު  އެއްކޮށްފައި  އެއްތަނަކަށް  ދަރިވަރުން  ހުރިހާ  އުސޫލުން 

ޕްރޮސީޖަ ކިޔައިދެވިދާނެބާއޭ. ސިވިލް  ބޭސިކް  ޕްރޮސީޖަރތައް  ޕްރޮސީޖަރގެ  ކްރިމިނަލް  ކަންތައްތަކާއި  ބޭސިކް  ރގެ 

ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ލީގަލް ސިސްޓަމާއި މިކަހަލަ ބޭސިކް ކަންތައްތަކެއް ކިޔައިދިނީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް  

އަނެ ޖަސްޓް  އިނގޭތޯ.  އޮތްކަމެކޭ  ޓޭބަލްގައި  ހަމަ  ދެން  އެވެސް  ވަންޏާ  ހާސިލުވާނެބާއޭ.  ވާހަކަ  ކަމެއް  އްހެން 

 ދައްކާލަނީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ތޭންކްޔޫ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނޫރުބާން ފަޙުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛާ

އެ   ފައިޞަލް  އަނެއްހެން  ކަންތައްތައް  އުޅުނު  ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  މެންބަރ.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑަށް   ކޮންސަރން  ބޭނުންވި  ރެއިސްކޮށްލަން  އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެއްވީ. 

ޕްރޮސްޕެކްޓިވް. އެއީ އަޅުގަ  ބޭފުޅުންގެ  ލޯވަރ  އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ ތި  ދާކަމަށް ގާނޫނުގެ  ސްޓޭންޑަޑަނޑު މިހާރު  ކަށް 

މަޤްޞަދު އެހެން އޮއްވާ. އެ ޕަރސީވްޑް އެއްޗެއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ބާ އެގްޒާމެކޭ  

ޔަސް ބާއްވާނީ. އެހެން ކިޔާފަތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާ ޕޭޕަރެއް މިސާލަކަށް ކުޑަ އިމްތިޚާނެއް ވި

ވިސްނުމަކީ ބޮޑު  ؟ އެއީތޯ  ވަރަށް  އިމްތިހޚާންތަކަށް  މިއުޅޭ  ބާއްވަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންކަމަށް 

މިސާލަކަށް އެ  ސްޓޭންޑަޑްފަރަގެއް ވެސް އަންނާނެ   ކުދިން  މި  ނުފެތުން  ސްޓޭންޑަޑް ވައިސް ވެސް. އަދި  ތަކަށް 

އެވެ ވަކީލުން.  އަންނަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސެޓްކުރެވިގެން  ސަބްސްޓޭންޑަޑެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ސް 

އެއީ   ދިޔައީ.  މި  ވެސް  މީހުން  މި  ތުރޫވެގެންނޭ  އެގްޒާމަކުން  ސެޓްކުރި  ކައުންސިލުން  ބާ  މިސާލަކަށް  ސެޓްކުރި 

ވެއްޖެއްޔާ އެހެން  އެގޮތަށް ހަދާފައި  ފޮރ ވަޓްއެވަރ ރީޒަންސް  އޮފްކޯޒް  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އޭގައި  މުން 

ވެސް ހަމަ ފުށުއަރާނެ ކަންތައްތަކެއް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެއް ކަމޭ ވިސްނާލަން.   ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ އަނެއްކާ 

ބޭނުންވީ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އަނެއް  މިހާރު    300ދެން  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ދަރިވަރުން  އެއްހާ 

ތިބިއިރުގަ ގިނަ  ހުވާނުކުރެވި  ފުދޭވަރަކަށް  ދިމާވި  ވާހަކަދެއްކި  އަޅުގަނޑާ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އި، 

ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ގޮސް ޕްރެކްޓިސް ކުރެވިފައި ތިބި ދަރިވަރުން. އެ  
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 ތިބެގެން ދިއުމާއި ދެން އެމީހުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު  މީހުންނަށް މިވާ ގޮތަކީ ބަދަލުގައި ދިއުމާއި އެހެން ގޮތްގޮތަށް 

ހަމަ ފަހު އަހަރު ތެރޭގައި   ލާސްޓް އިޔަރގައި މިގޮތަށް  ތިމަންނާމެން މިސާލަކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގޭ  ކޮންސަރނެއް 

އެބަ ވެސް  ކޮންސަރން  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  މައްސަލަތަކުގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ދެވިފައޭ  ފުދޭވަރަކަށް  އޮތޭ.  ކޯޓަށް 

އެހެންވީމަ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައެއް މިހާރު މިތިބަ ސްޓޫޑަންޓުންނަކީ ނޮޓް ނެސެސަރިލީ ދަ ބިގަރ އީވިލް  

ސަބް އެއީ  މިއުޅޭ.  އެވޮއިޑްކުރަން  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ސްޓޭންޑަރޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގްރެޖުއޭޓުންތަކެކޭ  ގެ 

ނަޒަ އަޅުގަނޑުގެ  އެއަށްވުރެ  ސްޓޭންޑިންގ  ނުބުނެވިދާނެ.  ލޯންގް  އެ  އެބަހުރި  ކޮންސަރންތަކެއް  ރުގައި 

ޑިންގ ޕްރޮފެޝަންގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙްކުރަން  ސްޓޭންޕްރެކްޓިސްތަކެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ގައި މިހާރު އައި  ބޭނުންވާ، ފެންވަރު މަތިކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ، ލެސަރ އީވިލްއަކަށް ބަލާއިރު

އަޅުގަނޑުގެ   ދިނުން  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ދީގެން  އޮޕަރޗުނިޓީ  އެ  ފެއިތުގައި  ގުޑް  އެއީ  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް 

ނަޒަރުގައި އެޓްލީސްޓް މާ އެދެވިގެންވޭ އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ދިއުމަށްވުރެ. ދެން ފައިޞަލް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  

 އެއް ކަމެކޭ، އަޅުގަނޑު ނުކިޔާނަން ދެން ބާ އެގްޒާމެކޭ ވެސް ޓްރެއިނިންގެއެކޭ ވެސް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ހިންގިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްޗެއް  ކަހަލަ  ސެމިނަރއެއް  އިންޑަކްޝަން  އެހެންނަމަވެސް، 

ޕެއް ގޮތަށް ހަފްތާއަކަށް ވެސް ކުރިއަށް  ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި އިޖުރާޢަތުތަކެއް ދަސްކޮށްދިނުމަށް. ދެން ހަމަ ވޯރކްޝޮ

ބީންގ   ގެންގޮސްގެން ސެޓިފައި ކުރެވިދާނެ. ބަޓް އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް ފެނޭ އެއީ ނެސެސަރިލީ ކޮންޑިޝަނަލް ޓު 

ހެޔޮ   ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން  މަޤްޞަދު  ގާނޫނުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތަށް  ލައިސެންސްޑް 

އި ކުރާ އިތުރު ތަމްރީނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވިދާނެ ގާނޫނުގައި އެހެން ނުލިޔެ އަޅުގަނޑުމެން ގުޑްފެއިތު އެކަން  ނިޔަތުގަ

މަރުޙަލާއެއް   ދެ  މި  ވިސްނާލުން  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ނެތް.  އޮބްޖެކްޝަނެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ކުރުމަށް 

މި ކަންތައްތަކެކޭ  ޑިފިކަލްޓް  ވަރަށް  ގިނަ  އަންނައިރުގައި  ވަރަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  އަންނަނީ.   

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަންނަނީ. ދެން އުސޫލެއްގެ  ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެން ސްޓޫޑެންޓުންގެ ކޮންސަރންތައް މި 

ލައިސެންސް ދެވެން. އެހެންނަމަވެ ސިޓްކުރެވިގެން  ބާ އެގްޒާމް  ތަންރީނެއް ހެދިގެން  ފެންނަނީ  ދުނިޔޭގެ  ވެސް  ސް 

ޝޮކެއް   މީހުންނަށް  ތިބި  ކުރީގައި  މިއަންނަނީ  ގާނޫނެއް  އުސޫލަކީ  ޢަމަލުކުރާ  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްދަދޭނެ   ކުރީގައި ވެސް އެބައޮތްކަން  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  ޖެހޭގޮތަކަށް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު 

އަ އެހެންނަމަވެސް  އެއްޗެހި.  ތެރެއިން  އުސޫލުތަކާއި  އޭގެ  ވާހަކައަކީ  ވަކީލުންގެ  ގިނަ  ދިމާވާ  ހަމަ  ޅުގަނޑާ 

ތިމަންނާމެންނަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަހެއްނުވެއޭ. ހުއްދަ ލިބިގެން ދިޔައީއޭ. ސްޓޫޑެންޓުންގެ ވެސް ކޮންސަރނަކީ  

މިގޮތަށް އެންފޯސްކުރެ  އައިއްސަ  ގާނޫނު  ލިބެއޭ  ޖަސްޓިސްއެއް ނުއެއް  އެއީ. ޕަރސީވްޑް  ވުނީމާ. އެހެންވީމާ،  ވެސް 
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މިއޮތްގޮތަށް ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިގެން.   މިހާރު  ފެއަރނެސްއެއް އަންނާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން  ބެލެންސްޑް 

ރަނގަޅުކުރެވިގެން.   އެ  ހުރިކަމަށްވާނަމަ  ކަންތައްތަކެއް  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ޢިބާރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން 

ންސަރން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އީކުއަލީ ޝެއަރކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތު  އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮ

އެރައުންޑް   ފެންނަނީ  ޕަރސަނަލީ  އަޅުގަނޑަށް  އެޓްލީސްޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  މީގައި    300ހަމަ  ސްޓޫޑެންޓްސް 

 ދިނުމޭ. ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި  ހިމެނޭއިރުގައި އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު މިގޮތަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ތެރެއަށް  ޕްރޮގްރާމްގެ  ލައިސެންސިންގ  ކޮންޓިނިއުންގ  އަންނަ  އެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ތިން 

އެގްޒާމެއް   ކަހަލަ  ވަކި  މިސާލަކަށް  ތިބިއްޔާ  ވެފައި  އަހަރު  ކިތައް  މިސާލަކަށް  މިންގަނޑުތަކަކަށްތޯ  ކޮން  ބެލިދާނެ 

އޮން    ސިޓްކުރަން ބޭސްޑް  އޯލް  އިސް  އިޓް  ގޮތަކަށް  އެހެން  ހުރިއްޔާ  އަހަރުވެފައި  ގިނަ  ނުވަތަ 

މިއީކީ.   ނޫން  ކަންތައްތަކެއް  ލާޒިމު  ހަދަން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ޤައުމެއްގައި  އެއްވެސް  އަސްލު.  ސަރކަމްސްޓޭންސަސް 

ޕްރޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕްރެކްޓިސްއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މާހައުލާއި  ފެތޭގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފެޝަނަށް 

ރޫމް   އޯލްވޭސް  އިސް  ދެއަރ  އެހެންވީމާ،  ގެންދެވިދާނެ.  ވެސް  ޕްރޮސްސެސް  ރިނިއުވަލް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިމްޕްރޫވްކުރުމާއި މިކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ށް ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް މިކަމަށް ވެއިޓްކުރާއިރުގައި ތި ބޭފުޅުން ކޮންސިޑަރ ކޮށްދެއްވުން  އެދެން މި ޙާލަތުގައި ވަރަ

ދެން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް އެގްޒާމަކާއި ޓްރެއިނިންގއަކާ ނުލައި މި ކުދިންނަށް ލައިސެންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް  

 ޞަތު ދެއްވުމަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ! ހަމަ އިންތިޒާމުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިޞްލާޙްކުރުމަށް ފުރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސީލަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންމެ ނޫރުބާން ފާހަގަކޮށްލެއްވި ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ގި ވަރަށް  ފަހަރުތަކުގައި  ބައްދަލުވި  ސްޓޫޑެންޓުންނާ  ހަމަ  އޮތީ  ވިސްނިފައި  ކުދިންނާ  އޭރުގައި  އަދަދެއްގެ  ނަ 

އެ   ބައްދަލުވި އެ ބޭފުޅުންނާ އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެގްޒާމްއަކަށް ސިޓްކުރުމަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި 

ދެއްވުމަށް   އެގްޒާމެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިރެއްގައި  ކޮންމެ  ހަމަ  ނުކުރައްވާ.  އިންކާރެއް  ބޭފުޅުން 

ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުވެވަޑައިގެންފިއްޔާ އެ  

އެހެންވެ އަޅުގަނަޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ އެގްޒާމެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެތޯ އަދި ތި ބޭފުޅުން މިހާރު  

އިނ  ނަޔަސް  ފެންވަރަށް  އެގްޒާމް  ބޮޑު  ތައްޔާރުކުރައްވާ  މިހެން  މި  ގޮތުގައި  ޝޮކެއްގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ދެން  ގޭތޯ. 

ޤަބޫލުކުރަނީ   ހަމަ  އޮތް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުނުކުރެވިފައި  ކުރީ ވެސް  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަންނާތީ 
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ތިބެ މީހުން  ގިނަ  ތައްޔާރަށް  ހިފަން  ބޭނުން  ލިބިއްޖެއްޔާ  ފުރުޞަތެއް  މިކަހަލަ  ވެއްޖެއްޔާ  ންޖެހޭނެ  ސްޓޫޑެންޓުން 

ހައިވާނެ މަގަކަށް ދެވެންޏާ. އެއީ މިއީ އައު ކަމެއް ނޫން އެއްވެސް ތަނެއްގައި. ވަކީލުކަން    ސްޓޭންޑަޑެއްކަމަށް އެ  

ކަމަށް   ބޭފުޅުންނަށް މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް އެނީ ޓައިމް އައިސްފާނެ  ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އެ  ކުރާ ބަޔަކާއި ވަކީލުކަން 

ދެން އެހެންވީމާ، އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އޭރުގައި އެހާ ބޮޑަކަށް އެއްބަހެއް    ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. 

ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެއަށްފަހު  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އިނގޭތޯ  އަސީލަށް  ނޫން. 

 މެމްބަރުންނަށް. 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު އަސީލް ޙަސަންމަދު އްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛް މުޙަ 

ހުށަހެޅުއްވި   ތި  ކޮމިޓީން  އިއްޒަތްތެރި  އަލީގައި  ވާހަކައިގެ  ދެކެވޭ  ހަމަ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ކޮށްލަން  ކެރީއައުޓް  ހަމަ  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލާނަން.  ބައެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުއްވުމާ 

ން އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ބާ ކައުންސިލްގެ ކޮންސިޑަރޑް ޕޮޒިޝަނެއް ނޫން. ހަމަ ޚިޔާލު  ބޭނު

ފަންނުގެ   ގާނޫނީ  ހުށަހަޅާލާނަން.  ޚިޔާލުތައް  ބައެއް  ޑިސްކަޝަނަކަށްވާތީ  ޓެކްނިކަލް  ނިޔަތުގައި  ފާޅުކުރުމުގެ 

އިންތިޚާ ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ބަޔާންކުރޭ  ހަދަން    90ބުކުރާތާ  ގާނޫނުގައި  ގާނޫނުން  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ދުވަސްތެރޭ 

ވަނަ    2019އޮކްޓޫބަރ    12ލާޒިމުކުރާ ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން ލައިސެންސިންގއާ ބެހޭ ގަވާއިދު  

 ޓްރެއިނިންގއެއް  އަހަރު ދުވަހުގެ  1ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ގެޒެޓުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ  

ގައި    2019އޮކްޓޫބަރ    12ނިންމުމަށްފަހު ބާ އެގްޒާމަށް ސިޓްކުރުމަށްފަހު ދެނޭ ލައިސެންސް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ،  

ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ކުއްޖާ  ފަށާ  ހަދަން  ޓްރެއިނިންގ  ފަހުން  ގެޒެޓުކުރި  އުސޫލު  އެ  ޓްރެއިނިންގ    އަޅުގަނޑުމެން 

އް އެ ކުދިންނަށް  ބާ އެގްޒާމެހު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިމޭނީ މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަ

ދެވޭނީ. އަދި އެއަށްފަހު ލައިސެންސިންގ ސެރަމޮނީއެއް ބާއްވާފައި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހަމަޖެހޭނީ. މި ނުކުތާ  

ފާހަ އެ  ދެންމެ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ބޭނުންވަނީ  ގުޅުވާލަން  އަހަރަށް    2020ގަކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު  ވަނަ 

މިދާ   އެގްޒާމްތައްޔާރުކުރަމުން  ބަލާކަމުގައިވާނަމަ  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓައިމްލައިނަށް  މި  ޓައިމްލައިނަށް.  ގެ 

   ގާނޫނު އް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެބަ އަންދާޒާކުރެވޭ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި. މިއީއެގްޒާމެ  ބާއެވިދާޅުވިހެން މިއަހަރު  

ކޮމިޓީއާ  ތަޞައްވު މި  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓައިމްލައިނެއް.  އެއް  ޓައިމްލައިނާއި  ރުކުރާ 

ބައްދަލުކުރުމުގެ ދެތިން ފުރުޞަތެއް ލިބުމާއެކު ދެންނެވިން ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސް ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ތި ހުރިހާ  

އަ ލުއިގޮތަކަށް  މިއަށްވުރެ  އަލީގައި  ފުރުޞަތެއް  ނުކުތާތަކުގެ  ކުދިންނަށް  ތިބި  މިހާރު  ޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ޑިގްރީގެ އެންމެ   ގާނޫނު އަންނާނެ ކަމަކަށް  ކުދިންނަކަށް ތަޞައްވުރެއް ނުކުރެވޭ މި  ދެއްވަންވީނޫންހެއްޔޭ. އެއީ އެ 

ދެކެވިއްޖެ. ވާހަކަތައް  އެ  ނެތް  މައްސަލައެއް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ޖޮއިންކުރާއިރަކު.  ދުވަހަށް  އަޅުގަނޑު    ފުރަތަމަ 

ބަލައިގަންނަން. އަޅުގަނޑަށް    އަޅުގަނޑު  ކޮންސަރންތައް  ފާހަގަކުރެއްވި  ކޮމިޓީން  ނުކުތާއަކީ  ދަންނަވަން  ބޭނުންވާ 

އެގްޒޭމް، ނޯ ޓްރެއިނިންގ.   ނޯ ބާ  ދަންނަވާކަމުގައި ވާނަމަ  މި އޮތީ އިނގިރޭސިން  ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިހާރު ބިލުގައި 

ބާ   ހުށަހަޅުއްވަނީ  ތި  ދޫކޮށްލަން  ކޮމިޓީން  ކޮމްޕޯނަންޓް  ޓްރެއިނިންގ  އެހެންނަމަވެސް،  ސިޓްކުރާނީއޭ.  އެގްޒާމެއް 

ހިނގާތޯއޭ. ހަމަ އާގިއުމަންޓް ސޭއަކަށް އުސޫލެއް ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑަށް ގޯސް ހުށަހެޅުމެއް   

ޤަބޫލު އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  އެއީކީއެއް.  އިތުރުން  ނޫން  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވެނީ. 

މިންގަނޑެއްގައި   ދަށް  އައު އިމްތިޚާނެއް  އަލުން  މުޅިން  އިތުރުން  އޭގެ  ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު 

ދަށުން   ބެއްލެވުމުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ވެސް  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ  ބަދަލުގައި  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ވިޔަސް 

ޓައިމްލައިނާ  ކޮ މިދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  ވެސް  އެކްސްޕާޓުސްގެ  އޮފް  މިޓީގެ 

ހުއްޓާލައިފިއްޔާމު   މަސައްކަތް  އެ  އެހެންނޫނީ  ތައްޔާރުވާން.  އެގްޒާމަށް  ބާ  މިއޮތް  މަހު  ނޮވެންބަރު  އެއްގޮތަށް 

އެ މަސައްކަތް އަލު ގޮތެއްގައި ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން  އަޅުގަނޑަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  ފަށައިގެން ދެން ރަނގަޅު  ން 

ގޮތަކަށް   ރަނގަޅު  އެންމެ  ވެސް  ޕޭޕަރު  މިއުޅޭ  ތައްޔާރުކުރަން  ދެން  އަނެއްކާ  ދެން  އުނދަގޫވާނެއޭ. 

ން ޕޭޕަރު  ތައްޔާރުނުކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ނޮވެންބަރަކީ ވަރަށް ގާތް. މިހާރު ޖުލައި މަސް. އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު އެހެ

އެ   ޓެކްނިކަލީ  އަދި  ކަމަށް.  ބޭނުންވާނެ  ވަގުތުކޮޅެއް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތައްޔާރކުރަންޏާމު 

އެގްޒާމެއްގައި އޮންނާނެ އައުޓުލައިނެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ޢާއްމު ވެސް އެ ކުދިންނަށް. ދަރިވަރުންނަށް އެނގެން  

ދާއިރާތަކަކުންތޯ  ކޮން  ވަގުތު  އެބަޖެހޭ  ވެސް  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވިގެންދާނީ.  އިމްތިޚާނު  ކުދިންނަށް  އެ   

ނެތް. ވަގުތުތަކެއް  ދޭތެރޭ މާގިނަ  ނޮވެންބަރާ  އާއި  ހީވޭ އެދެވިގެންވާ   ބޭނުންވާނެ. ޖުލައި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް 

އެގްޒާމް ބާ  އެއްގޮތަށް  ޓައިމްލައިނާ  މިއޮތް  މިހާރު  ދެއްވަން.   ކޮމްޕްރޮމައިޒެއްހެން  ފުރުޞަތު  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް 

ވެސް ބައްލަވާ   އެކްސްޕާޓުން  ކޮމިޓީ އޮފް  އެ ވިދާޅުވާ ދަށް މިންގަނޑުން ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ރައީސް  އޭރުން 

ރިޢާޔަތްކޮށް   ޙާލަތަށް  ކޮވިޑުގެ  މިއޮތް  މިހާރު  އަދި  އެކަށައެޅޭ.  އެބަ  ސްޓޭންޑަޑެއް  ބައްލަވާފައި  ގޮތަށް 

އެގްޒެކެޓިވް  ކޮންމެވެ ދަންނަވާލަން  ވެސް  ނިންމާލަމުން  ވެސް  އަނެއްކާ  ލިބިގެންދޭ.  ވެސް  ޙައްލެއް  ސްވަރެއްގެ 

ކުރިއަށް   ކޮންވަރޒޭޝަން  ޚިޔާލެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ނޫން  ގޮތެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ކޮންސިޑަރކޮށް  ކޮމިޓީން 

 ގެންދިއުމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރަން އުޅުނު ސުވާލުގެ   އަސްލު  ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ބާ 

ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް    ޖަވާބު ތި ކަންބޮޑުވުން މި އޮތީ މި  ދެއްވީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް މި 

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އެކަން ކުރާއިރުގައި މިއަދު  

ދުވަސްވެ އަހަރު  ކުދިންނަށް  ތިބި  ނިމިފައި  އިތުރު  ކިޔަވާ  ގުޅިގެން  ޙާލަތާއި  ކޮވިޑުގެ  އަނެއްކާ  ދަނީ.  މި  ގެން 

ކުރެވުނަސް   ހުވާ  މިއަދު  މިސާލަކަށް  ނުކުރެވި.  ޕްރެކްޓިސް  ހުވާނުކުރެވި  އެކުދިންނަށް  ދަނީ  މި  މުއްދަތުތަކެއް 

ލިޔެދީގެންވެސް   ސިޓީއެއް  މި  100ކުއްޖަކަށް  އެހެންވީމާ،  އަންނާނެ.  ލިބިގެން  ފުރުޞަތު  ހޯދާނެ  ކަހަލަ  ރުފިޔާ 

ބައިވަރު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެކުދިންގެ މައްސަލަ މި އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު ގާނޫނު ވުޖޫދަށް މި ގެނައީ ހަމަ އެންމެ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ނުކުރެވިދާތީ  މިކަން  އެހެންނަމަވެސް،  މަޤްޞަދެއްގައި.  މާތް  ވަރަށް  ލަފަޔާއެކީގައި  ބޭފުޅުންގެ 

ންނަ ތިން މަސް، ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ތެރޭގައި މިހާރު ކިޔަވާ ނިމިފައި  ވިސްނުމުގައި މިއައީ މިސާލަކަށް މިއަ

ނޫން.   ގޮތަކަށް  ކުދިން މިހާރު މީގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި އޮތް  ޖަނަވަރީން ފެށިގެނެއް ނޫން.   1ތިބި 

ގާއިމުކުރުމު އިމްތިޒާމެއް  ހުވާކުރެވޭނެ  ކުދިންނަށް  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  ކުޑަ  މިހަރު  އާދައިގެ  ކުރީގައި  ގެ 

މިންވަރެއްގައި ނަމަވެސް މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަގަކުއްވި ގޮތަށް އިޖުރާޢީ ގާނޫނުގެ ނޫނީ ލިޔުންތައް ލިޔުމުގެ ހުނަރު  

ތައްޔާރުކޮށްގެން،   ގޮތުގައި ކުއެސްޝަނަރއެއް  މަލްޓިޕަލް ޗޮއިސް ސުވާލުތަކެއްގެ  ހުރި މިންވަރު އަދި ގާނޫނާ ގުޅޭ 

އަނެއްހެ ކުރެވޭނެތޯއޭ   ދެން  އެކަން  ކުރާނީއޭ.  އެކަމެއް  ގޮތުގައި  ކުރުމުގެ  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަންޏާ  ން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރު ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެވިއްޖެ އަސްލު. މިއަދު އެކަން އެ  

ހަމަޖެއްސިޔަސް  އިންތިޒާމެއް  ހުވާކުރެވޭނެ  މީގެ    ކުދިންނަށް  އެއީ  ނެތޭ.  މައްސަލައެއް  މާބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ކުރީގައި ތިން ބެޗެއްގެ ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިފައޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފެއަރ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  

ޒާމްގެ ތެރެއިން  މިހާރު ތިބި ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމޭ. ދެން ކުރިއަށް ނިމޭ ކުދިންނަށް ބާ އެގް

މީހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވޭތޯ   ހުވާކުރާ ކުދިންނަށް ވެސް އެ  ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ދިނުމޭ. އަދި މިހާރު މި  ކުރިއެއް 

ގާއިމުވެގެންދިއުން.   އުސޫލެއް  ކަހަލަ  ބައިވެރިވެވޭނެ  އެގްޒާމްތަކުގައި  ބާ  ހުރި  ކުރިއަށް  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ނުވޭތޯ  
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ންނެވިފަދަ އެގްޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ކުރިއަށް އޮތް  އެހެންވީމާ، ސުވާލަކީ މިދެ

 ތިން މަސް ތެރޭގައި ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަ އަންނާނެތޯއޭ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެއްވައިފިއްޔާ  ޝުކުރި ޖަވާބެއް  އެއްކޮށްލާފައި  ސުވާލެއް  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އްޔާ 

ދެން   މި.  އިނގޭތޯ  ސާފުކޮށްލަންށާއެކީގައި  ކަމެއް  އަދި  ސުވާލަކާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ.  ވަގުތު 

ނެވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އޮޅުންތަކެއް އަރާފާނެ ކަންނޭނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް އޮތް ތިންމަހޭ އެހެން ދެން

އަދި   ވެސް  ކޮމިޓީއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  މަހެއް  ތިން  ތަޞްދީޤުކުރާތާ  އަދި   ފާސްކުރާތާ  ގާނޫނު  އެއީ 

އަޅުގަ ކޮމިޓީގައި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  މުއްދަތުތަކަށެއް  ކޮންމެހެން  އެ  އޮތީއެއްނޫން  ނިންމިފައި  ނޑުމެންގެ  ވަކިގޮތެއް 

މަޝްވަރާގައި އެބަ ދެކެވޭ ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަސް ދޫކޮށްލާފައި ދެން އޭގެފަހުން  

ފީލްވެދާނެ   ކަމަށް  ގޮތެއް  އަންފެއަރ  ފަހަރެއްގައި  ވެސް  ދަރިވަރުންނަށް  އެ  ދެން  އެއީ  ތެރޭ.  މަސްދުވަހުގެ  ތިން 

ފާސްކޮ ގާނޫނު  އެއްކަލަ  ދީފާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ  ކަންނޭނގޭ  އިމްތިޚާނެއް  ދުވަހު  އަންނަ  ޖެހިގެން  އެ  ށްފައި 

ބާ   ކުރިން  އޭގެ  އެބަ  ދޭ  މުއްދަތެއް  މީހުންނަށް  އެ  އަދި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ތަޞްދީޤުކުރާ  ފާސްވެ  ގާނޫނު 

ޅުގަނޑު އަންދާޒާ މި ކުރަނީ  ކައުންސިލުން އިމްތިޚާނު ނުބާއްވަ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެއް މަސް ދުވަސް. މިސާލަކަށް އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުލައި ނިމޭ ހިސާބުގައި ފާސްކުރެވިދާނެއޭ މި ގާނޫނު. ތަޞްދީޤުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގެންދެވިދާނެއޭ  

ބާ   ތެރޭގައި  މަސް  އޮގަސްޓު  ކުރެވުނީމަ  ތަޞްދީޤު  ހިސާބުގައި  ނިމޭ  ޖުލައި  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މަހު  މި 

ނުބާއް ޓައިމްލައިނަކާ  އިމްތިޚާނެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މަސް. އެހެން  ތިން  ފެށިގެން  މަހުން  ވާނެ. އެހެންވީމާ، އޮގަސްޓު 

މަސްވަނީ.   ތިން  ނޮވެމްބަރަށް  އެބަ.  ވޭ  މަސް  ތިން  ހަމައަށް  ނޮވެމްބަރާއި  ނާރާ.  ފުށުއެއް  ނުވޭ.  ތަޢާރުޟެއް 

މި އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުއްދަތު  ނިމޭއިރު. އެހެންވީމާ، އެ  ވާހަކައެއްނޫން    ނޮވެމްބަރުގަ  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމި  ކޮމިޓީން 

މަސް   މި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކައެއް.  ދެކެވުނު  މަޝްވަރާގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވަނީކީ.  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

މަހުން   އޮގަސްޓު  ނުބާއްވާނެއޭ.  އިމްތިޚާނެއް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް  ފުރަތަމަ  ތަޞްދީޤުވީމަ  ޤާނޫނު  ނިމޭއިރު 

އޮގަސްޓު.  ފެށިގެން ޖުލައި  ޖޫން  ދޭ.  އެބަ  ނޮވެންބަރު  އޭރުން  ބޭއްވީމަ،  އިމްތިޚާނު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ތިންމަސް   

އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރ، އޮކްޓޫބަރ، ނޮވެންބަރ. އެއީ ތިން މަސް. އެހެންވީމާ، އެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  
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އަޅުގަ ކުލެރިފިކޭޝަނެއް  އެއީ  ދެން  ބާއްވަން.  އެ  އިމްތިޚާނު  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވަން  ނޑު 

ފުލް   ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ދެންމެ  އެނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

މިހާރު   އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް  މުއްދަތު  ތައްޔާރުވަންޏާ  އެގްޒާމަކަށް  ބާ  ރަނގަޅު  ހަމަ  ފްލެޖު 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅު ވާހަކައެއްނޫން  އިންތިޚާނެއްގެ  އެވަރުގެ  އަދި  ކޮންމެހެން  ކަމަކީ  އުޅޭ  ކުރަން  މި  ގަނޑުމެން 

ކަހަލަ   ހާސިލުވާނެ  ތެރެއިން  އޭގެ  ކަންކަން  ކަހަލަ  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކަނީކީ.  މި   މީހަކު  އެއްވެސް 

ފަދަ އިމްތިޚާނެއް އެ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭ ކަހަލަ  ގޮތަކަށް ދެވޭ އިންތިޚާނެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ

ބަދަލެއް   މިވަރުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ބޭނުންވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސާފުކޮށްލަން.  ކޮށްދެވިދާނެތޯ  މަސައްކަތް  ގޮތަކަށް 

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި  ގެންނަން އަނެއްކާ ވެސް ބިލެއް މިތަނުން ފާސްކުރާއިރު ތި ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއެއް ދެން ނު

ނުރަސްމީކުރަން.  އަދި  ވެސް  މިއަށްވުރެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ބޭނުންވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވީ.  ހޯދަން  އަޅުގަނޑުމެން 

މިކަހަލަ ކޮޓަރިއެއްގައި ނޫނީއްޔަކާ މިކަހަލަ ވާހަކައެއް   ގޮތުން  އެހެންނަމަވެސް، މިތާ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ 

 އް ހަމަޖެހިފައެއް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން ބޭނުންވީ.  ދެއްކޭކަށް އިންތިޒާމެ

 

 މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އަލްއުސްތާޛް ރައީސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ  

ތަކަށް. އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލު

ދެ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްކޮށް  ތަފްސީލާ  ދެއްވި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފަހުން  ދެން  ހަމަ 

މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކުރެއްވި ސުވާލު ހަމަ ދާދި އެއްގޮތަކަށް މިދިޔައީ ދެއްތޯ. އެ ތިން މަސް  

ގޮތަކަށް ކޮންމެ  އަދި  ނަމަވެސް.  ދުވަސް  ގޮތަށަށް  އެގްޒާމެއް  ބާ  އިންޓަރިންގ  ގޮތަކަށް  ކޮންމެވެސް  ގުނިއަކަސް   

އިމްތިޚާނެއް   އެހެން  ނޫން  އިމްތިޚާނު  ގެންދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެހެން 

ނެވޭ ބަދަލުތަކާ ގާނޫނުން  ތައްޔާރުކުރެވިދާނެތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ގާނޫނުން އަދި އެ ގެން

އެހެންވީމާ،   އެގޮތަށް.  ކުރަނީ  މި  ވެސް  މިހާރު  ތަންފީޛުކުރެވޭތޯ.  ފުރިހަމަކަށް  އެންމެ  ވީ  ކަންކަން  ލާޒިމުކުރާ 

ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން އެރުވި ޖަވާބު އަދިވެސް އެރުވެން އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ  

ޔަޤީންކަމެއް މަސައްކަތުގެ  ބޮޑު  މިދާ  ކުރަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހަމައިން  ނޮވެންބަރާ  މި  ނެތް   އެރުވޭކަށް 

ތެރެއިން އެ އިންތިޚާނެއް އިންތިޒާމު ކުރެވޭތޯ. ހަމަ ލަސްވުން އެކަށީގެންވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުންވޭ މިހާރު  

މިހާރު ވެސް ތަޞައްވުރު ނުކުރާ ކަންތައްތައް ދިމާވެދާނެ   ވެސް އެވަރުގެ ޔަޤީންކަމެއް އަރުވަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން

ކަމަށް ޓަކައި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން ބައެއް ޓެކްނިކަލް ވަރަށް މިހާރު  
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ގޮތްތަކާއި ބެހޭނެ  އެ  ސުވާލުތައް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބައިތަކެއް  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  ހަމަ  ހިނގަނީ  ދެވޭނެ    މި  އެއަށް 

ބުރަދަނާއި އެ ކަންކަން. އަދި ބާ އިމްތިޚާނެއްގައި މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި އެ ޕޭޕަރެއް ސިޓްކުރުމެއް ނޫން. އޭގައި  

އެ   ކުރަން.  ނުވެސް  އެޑްރެހެއް  ކޮންޕޯނަންޓު  ޕްރެކްޓިކަލް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ބައިވެސް.  ޕްރެޓިކަލް  އޮތީ  މި 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކަށް އަންނާނީ ދެން މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަދި މި ނުވަތަ    ޕްރެޓިކަލް ކޮމްޕޯނަންޓުން

ގިނަ މެންބަރުން ވެސް މި ސުވާލުކުރައްވާ ކަންތައްތަކަކީ. އެއީ އިޖުރާޢީ ގޮތުން އެ ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ  

ހު ދަސްވެފައިތޯ  ރަނގަޅަށް  ހޯދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  އެ  ނޮލެޖު  ކޯމްޕޯނަންޓެއް  ޕްރެޓިކަލް  މީގެ  އެނގޭނީ  ރީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެއްކޮށް  ދަތި އެހެން އޮތުމާ  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  އައިސްގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެން  އަދިވެސް ނެތް ދެންނެވޭކަށް ނޮވެމްބަރުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ބާ އިންތިޚާނު ބޭއްވޭނެ ކަމަކަށް. ދެން  

ގޮތަށްވުން   ގެއްލޭ  މާނަ  މިކަމުގެ  ހަމަ  އޭރުން  ދެންނެވިހެން.  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އިމްތިޚާނެއް  ފެންވަރެއްގެ 

ކައެ އެކަމުގެ  އިނގޭތޯ.  މި  ކަށީގެންވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ.  ފާހަގަކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ންބޮޑުވުން 

ކޮންމެގޮތެއް   ނޫން  ސިޓުކުރުވުމެއް  ބަޔަކު  އިންތިޙާނެއްގައި  ނަމެއްގައި  ހަމަ  މަޤްޞަދަކީ  މިއުޅޭ  ހާސިލުކުރަން 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވޭ.  ކަށަވަރުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންވަރު  އެ  ކަންބޮޑުވޭ  ވިޔަސް.  ވަރަށް 

މިގޮތަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން އެހެން މެންބަރުން ވެސް ދެއްކި ވާހަކައިގެ އަލީގަޔާއި އެއްކޮށް އަދި އެއްފަހަރު   

އިޞްލާޙުން   މި  އިޞްލާޙުގެ  މި  ޕޮޒިޝަނަކީ  އޮތް  އެޑަޕްޓުކޮށްފައި  ކައުންސިލުން  ބާ  ދަންނަވާލާނަން  ހަމަ 

މަޤް ބޭނުންވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން  މާނައަކީ  އޭގެ  އިނގޭތޯ.  ތާއީދުކުރެއޭ  ކައުންސިލު  ބާ  ޞަދަށް 

ތަޞައްވަރުކުރައްވާފައި   އޮތީ  އިޞްލާޙުން މި  މި  ވެސް ނިންމާފައި މިއޮތީ  ކޮމިޓީން  މަޝްވަރާކޮށްފައި އެގްޒެކެޓިވް 

ކޮ ކުދިންނަށް  އެތިބި  މިހާރު  ލާޒިމު  ވެސް  ތަމްރީނު  އަދި  ނުބާއްވާ  ވެސް  އެ  އިމްތިޚާނު  ވިޔަސް.  ގޮތެއް  ންމެ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ލުއިދެއްވުމަށް  އެ  އެކުދިންނަށް  އެހެންވީމާ،  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް. 

އިނގޭތޯ.   ކަންތަކުގައި  އިންތިޚާނުގެ  މި  ހަމަ  ކަމެއް  އިތުރު  އެއްކޮށް  އެއާއި  ދަންނަވާލާނަން.  އަދިއެއްފަހަރު 

ކަން މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިހާރު  އަދި  ކަންބޮޑުވުމެއް  އޮތް  ވެސް  ކުރީގައި  މީގެ  ބޮޑުވުމެއް 

ދަންނަވަނީ. މި ކޮމިޓީން މި ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިފަކުރެވޭ ގޮތުގައި އޭރުން އަނެއްކާ  

އޮތީ މި  ނޭނގިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަނީ.  މި  ލަސްވުމެއް  އިތުރު  މި    ވެސް  ގާނޫނަށް  ދުވަހަކީ  ތިންމަސް  މި 

އިންތިޒާމުތައް   އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭ  ދުވަސް  މަސް  ތިން  ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  އިޞްލާޙަށް  ގެންނަ 

އެ   ހުށަހެޅުއްވީމަ  ގުރެޖުއޭޓުން  އެ  މާނައަކީ  މުއްދަތެއް. އޭގެ  މުއްދަތެއް، ދެއްވާނެ  އޮތް  ދެއްވާފައި  ހަމަޖެއްސުމަށް 

ބަލަން ނަގާ މުއްދަތެއް  ލިޔުންތައް އަޅު ބަލާފައި ޝަރުތު  ފުރިހަމަވޭތޯ  ބަލާފައި އެ ލިޔުންތައް ހަމަތޯ  ގަނޑުމެން 
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ނަގާފައި ހުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމުކުރަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ މި އޮތް  

ފާސްވެއްޖެއް އިޞްލާޙު  މި  ރޫޚުގައި  މި  ހަމަ  އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ  ގޮތަށް  އެކަން  އަވަހަށް  ވެސް  އެއަށްވުރެން  ޔާ 

މިނެއްގައި   ހަލުވި  އެންމެ  ވީ  މިނެއްގައި  ހަލުވި  ގެންދެވުނު  ހަމަ  ކަންތައްތައް  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާނަން. 

ނެގު މި  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  އިންތިޒާމުކުރާނަން.  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ހުވާކުރުން  އެ  ވާހަކަތަކަކީ  ބާއްވަން  ނު 

އަދިވެސް ހަމަ އިމްތިޚާނަށް މި ދޭތެރެއަށް ގެންނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ  

ދަންނަވާފައި   ވެސް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ރަސްމީ  ހާޒިރުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ 

ދެއަ ގާތްގަނޑަކަށް  ޓްރާންސެޝަނަލް  އޮންނާނެ  ބޭނުންވެއޭ.  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސެޝަނަރީ  ދުވަސްގެ  ހަރެއްހާ 

ޓްރާންސެޝަނަލް   ދުވަހުގެ  ދެއަހަރެއްހާ  ގޮތަކީ  ފެއަރ  އެންމެ  ގޮތަކީ،  އިންޞާފުވެރި  އެންމެ  އެރޭންޖުމަންޓުތަކެއް 

ސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން  އޭރެންޖުމަންޓުތަކެއް އޮތުމޭ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބާ ކައުން

ގޮތަކަށް.   ކަހަލަ  ދެވޭނެ  ހުއްދަ  އެ  އެބަޔަކަށް  ނަމަވެސް  ބައިވެރިވެގެން  ކޯހެއްގައި  ހިންގާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި 

ވެސް   މެންބަރު ފާހަގަކުރިހެން މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮތީ މިހާ ދުވަސް ހިނގާފައި އިއްޒަތްތެރި އެއް 

ގާނޫނީ  އެއްއަހަރެ ސިޓީއެއް  އެ  ވިދާޅުވާހެން  އެ  ނުލިބި.  ފުރުޞަތު  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިދިޔައީ  ދުވަސް  އްހާ 

ވަކީލެއްގެ ގޮތުން މީހަކަށް ސިޓީއެއްހާ ހިސާބު ވެސް ތައްޔާރުކޮށްނުދެވި މި އޮތީ ހަމަ މިކަމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  

ގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އާދޭސް ދަންނަވަން ހަމަ މެންބަރުންގެ  އިތުރަށް މި ލަސްވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެހެން އޮންނާތީ އަޅު

ޓަކައި   ކަމަށް  ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ  ވެސް  ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު  އިނގޭތޯ. ގާނޫނުގެ  ކަމެއް  ދެ  މީގައި އެ  ކިބައިން 

ވެސް އެ ވަގުތީ އިމްތިޚާނެއްގެ ވިސްނު އަނެއްކާ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެއް ފަރާތް ކުރަން  ން ނުވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހުށަހަޅާފައި   މަޖިލީހަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  މި  ކައުންސިލުން  ބާ  ވިސްނުން.  ތަމްރީނުތަކެއްގެ  އެހެން 

ވަކިވަކި   ޕޮޒިޝަނަކީ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ތާއީދުކުރަމޭ.  ޒާތުގައި  އޭގެ  އިޞްލާޙަށް  މި  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ގެންދިއު ކުރިއަށް  ބަޙުސް  މި  ރަނގަޅު  މެންބަރުން  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ  ވެސް.  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  އަދި  ޓަކައި  މަށް 

ގިނަ   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަމަކީ  ކޮންމެ  އެއިން  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ވާހަކަކފުޅުތައް 

 ކަމެއް މިއީ.  މަސައްކަތްތައްކޮށް ތައްޔާރީތައް ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. މިހާރަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު

ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހުވާކުރުން. ދެން  ބޭފުޅުންނަށް  ދެއްތޯ. އެ  މިއީ  ކަމެއް  އޮތް  ލަސްވެފައި  ދަންނަވަންޏާ  ތެދުތެދަށް 

ބޭފުޅުން   މި  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  ދަންނަވައިލާނަން  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ 

މާބޮޑަށް މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަފާތުކުރެވޭ  އެބަ  މާބޮޑަށް  ގުރެޖުއޭޓުން  ތިއްބެވި  ތަފާތުކުރެވޭ. މިހާރު މި   އެބަ 

އެއާއެއްކޮށް   ހަމަ  ލާޒިމުނުކޮށް.  އެކަން  އޮތީ  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ބެޗްގެ  ތިން  ދެވުނު  ހުވާލާ  އެ  އަހަރު 
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ދެއްތޯ. ކަންތައްތަކެއް  މިއަންނަނީ ލައިސަންސިންގ،    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވެސް ލާޒިމެއް ނުކުރެވޭ އެ  އެއީ އެބައި 

ލައިސަންސް އާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  

ންނާއި  ފެށި ތާރީޚުން ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެބަ ލިބޭ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް. އެ ގުރެޖުއޭޓު

ސްޓޫޑަންޓުންނަށް ހަމަ އެ މުއްދަތު ނުދެއްވުން ކީއްވެގެންބާއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ. ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އެ  

ވާހަކައެއް   އަހަރުގެ  ފަސް  އަދި  ކޮންމެހެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ.  ދެއްވުން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފުޅުންނަށް   ނޫން.  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.  އެކަން  އުސޫލަކުން  އެއް  ވެސް   

މި   ވެސް  މިހާރު  އަދި  މިކަން.  އަދި  އޮތީވެސް  ހުށަހެޅިފައި  ވެސް  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހިކޮށްދެއްވަން 

ންނަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް  ތާއީދު މިކުރަނީ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް އެހެން ނުބާއްވާ ލާޒިމު ނުކުރައްވާ އެ ބޭފުޅު

 ހުވާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުމަށް މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުރެޖުއޭޓުންނާއި   ވާހަކައެއް.  ދަންނަވާލާނަން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަޒީފާތަކުގައި،   މި  ބޭފުޅުން  އެ  ވާހަކަ.  ކަންތަކުގެ  އެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ބައްދަކުރިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ޓީމެ އެއް  ބައްދަލުކުރީ  އެއްފަހަރަކު  ކޮންމެ   އަޅުގަނޑުމެން  ވަކިވަކިން  ބައްދަލުކުރިން.  މަތިން  ދެފަހަރެއްގެ  އް 

ބޭފުޅުން   ހުރިހާ  ފިޔަވައި  ބޭފުޅަކު  އެއް  އަދާކުރައްވަންތޯ.  ވެސް  މިވަގުތު  ވަޒީފާއެއް  ދަންނަވާލިން  ބޭފުޅަކަށް 

މިނިސްޓްރީތަކުގަޔާއި  ކޮންމެވެސް ދިމާލެއްގައި މަސައްކަތުގައި ޖޮބްގައި އުޅުއްވީ އިނގޭތޯ ލޯ ފާމްސްތަކުގަޔާއި ބައެއް  

މަޖި ދެން  ކަންތައް.  ޕެޓިޝަނެއްގައި  މި  އިން  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޓީއަކަށް  އެހެން  ފޮނުއްވާފައި،  ކޮމިޓީއަކަށް  ލީހުގެ 

ޓްރެއިނިންގއަށް   ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟަކީ، ތިމަންނަމެން ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭތީވެ  އެ  ޓްރެއިނިންގގެ މައްސަލައިގައި 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުން، އެ  ދިއުމަށް ދަތިވެއޭ  

އާދޭ   އެބަ  ތަޢާރުޟެއް  އެބަ  ވާހަކަތަކާ  ބައެއް  ދެއްކޭ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާއި  ވާހަކަ  ދައްކާ  އެ  ދަރިވަރުން 

އޭރުގަ އަޅުގަނޑުމެން  ކުއްޖަކީ  ކޮންމެ  ގްރެޖުއޭޓްވާ  ވަގުތަށް  ކަންނޭނގެ.  ވަގުތުން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ވެސް  އި 

ތަޢުލީމެއް   ހަމަ  ވަޒީފާ  ކަންނޭނގެ  ނޫން  ގޮތަކަށް  ދެވިދާނެ  ކަހަލަ،  ދާނެ  ކޯޓުތަކަށް  ލޯޔަރަކަށްވެގެން 

  ހާސިލްކުރެވިއްޖިއްޔާ ޖޮބްތައް ލިބޭނެތާ ދެއްތޯ. އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮތްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވިގޮތަށް އެ 

ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ ތިމަންނަމެން ވަޒީފާތަކެއްގައި އުޅޭތީވެ ޓްރެއިނިންގ ހަދަން އެފަހަރުގައި ދެއްކެވީ އެ  

ފޮނުއްވި   ކޮމިޓީއަކަށް  އެހެން  ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެބައޮތް  ހަމަ  މޭރުމުން.  އެ  އިނގޭތޯ  ރާގަށް 
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ފާހަގަކުރަ އެކަން  ވެސް  ކަންބޮޑުވޭ.  ޕެޓިޝަނެއްގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  އްވާފަ. އެހެންވީމާ، އާމްދަނީގެ 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  ދެން  އެ  ވެސް  ނުދެވެންޏާ  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ސީދާ  ހޯދަން  އާމްދަނީ  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެ ވެސް  ންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން  މައްސަލައަކަށްވަނީ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ކަންތައް 

ވަޑައިގަތުމާއި   ކިޔަވައިގެން  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ތިބޭ  ކިޔަވާފައި  ޑޮކްޓަރުކަން  މެޑިކަލް،  ކުރީގައި  އަދި 

އެކުގައި ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވޭތީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެ އުސޫލު ހެދީމާ ދެން ހަމަ ޖެހުނީ  

އެކަން  އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނަށް  ފުލްފިލްކޮށްފައި  ރިކުއަރމެންޓެއް  އެ  ނޫނިއްޔާ  އެގްޒާމްތަކެއް  އޮންނަ  އެ  ވެސް  ގެ 

ކުރެވޭގޮތްވީ. އެ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރީކީއެއް ނޫން، ގޯލްޕޯސްޓް. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ނޫންވެގެން އެ ފަހަރު ވެސް ދިޔައީ. އިއްޒަތްތެ

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ހިނގަނީ.   މި  މީތި  ނޫން  ގޮތަކަށް  އެސްޕެކްޓްކުރި  އަޅުގަނޑު  އަނެއްހެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ގޮތަކަށް އާދައިގެ  ވަރަށް  ކެޝުއަލް،  ވަރަށް  އެކްސްޕެކްޓްކުރީ  ނޫންހެއްޔޭ  އަޅުގަނޑު  ހަދަންވީ  މިހެން  ކައްޕި  އޭ   .

މިހާ   އިނގޭތޯ.  ކުރީ  އިމޭޖިން  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ވީނޫންހެއްޔޭ  ހަދާލަން  މިގޮތަށް  ބުނެލާފައި  އެހެން 

ނޫން.  ފޯމަލްކޮށް އައިސްފައި މިގޮތަށް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް މޮޅެތި އާގިއުމަންޓް ދީފައި މިހެން ވާހަކަދައްކާކަށް  

ބޮޑަކަށް   ވެސް  ވީހާ  އިންފޯމަލްއޭ  އާދައިގެ  އެ  ޙަޤީޤަތުގައި،  އަޅުގަނޑު  ކެޝުއަލްކޮށް  ވަރަށް  އެއަށްވުރެ 

އިންފޯމަލްކުރަން ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވީ އެހެން. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މާ ފޯމަލްކޮށް މި ދަނީ.  

ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ހުސް  ދެން  މިހިސާބުން  މިކޮޅުގައި  ދެން  ލޯޔަރުން.  ހުސް  މިކޮޅުގައި  ހެން 

ލޯޔަރުން. މިވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ހަމަ ފަސް ހަ ގަޑިއިރުވަންދެން. ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަމަ އެއްކަލަ ބުނާހެން އާގިއުމަންޓެއް  

އްކާ ތިއްބާ ކުދިން އެބަތިއްބޭ.  އޯޑަރެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ހުސްނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ދައްކަދަ

އެބަޖެހޭ.   ހޯދަން  ޙައްލެއް  މިއަށް  ތިބެނީ.  ނުކޮށް  މަސައްކަތެއް  ނުކުރޭ.  ހުވާ  ލޯޔަރުން  ތިންސަތޭކައެއްހާ 

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ކުރި ކަމަކުން ވިޔަސް ނުކުރި ކަމަކުން ވިޔަސް، ބާ ކައުންސިލުން ކުރި ކަމަކުން ވިޔަސް  

ވި ކަމަކުން  އޭގެ  ނުކުރި  ކުދިންނަށް  ވިޔަސް  ކަމަކުން  ނުކުރި  ވިޔަސް  ކަމަކުން  ކުރި  ސަރުކާރުން  ޔަސް، 

އަސަރުކޮސްގެން ނުވާނެއޭ. އެ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްގެން ނުވާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ޕޮއިންޓް އަޅުގަނޑު ހަމަ  

މި އިނގޭތޯ.  ކުރެވެން  ހުވާ  އެބަޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭނުން.  ދެކޮޅަށް  މޭކްކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ 

ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަތް އަހަރު  ؟ ދެއްކިދާނެ ސްޓޭންޑަޑް އެގްޒާމެއްތޯ ދޭނީ ނޫނިއްޔާ އަނެއްކާ ފަހުން ރަނގަޅުކުރާނީތޯ
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ދޭންވީހެއްޔޭ މަސް  ދެ  އަނެއްކާ  ބަޔަކަށް  އަނެއް  އާގިއުމަންޓް  ؟ ދިނީއޭ.  މޮޅެތި  ދައްކާލަދައްކާލަ  މިވާހަކަ  ދެން 

ޖަހަން  ނެރެލަ ސަކަރާތް  މި  ގެނެއްސަ  އިޞްލާޙެއް  އެއްފަހަރެއްގައި  ނެރެލަނެރެލާ.  އާގިއުމަންޓް  ލީގަލް  ނެރެލާ، 

އެ   ވާހަކަދައްކާލަން.  ޓޯންގައި  މި  މިގޮތަށް  ކެޝުއަލްކޮށް،  މިގޮތަށް  ހިސާބުން  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ތިބެވިދާނެ. 

 ށް ހަދަން. ކުދިންނަށް ހުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެބަޖެހޭ ވަރަށް އަވަހަ

 

 ން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ފައިޞަލް ވާހަކަދެއްކެވު

ބަދަލުކޮށްލާފައި ޢަލީ އެ ވިދާޅުވިފަދައިން   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް އެހެންވީމާ، ޓޯން 

އެހެންވީމާ،   މިކަން ކުރެވޭނީ؟ ކުރިއަށްދަމާތޯއަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން ތިމަންނަމެން ؟ ކިހިނެއްތޯ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބިލު ފާސް މި ކުރަނީ މިވެނި ވިސްނުމެއްގައޭ. މި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްދޭށޭ ބުނެފިއްޔާ  

އަ ޓަކައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ކުރާނަން.  އަޅުގަޑުމެން،  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެން 

ކޮންމެވެސް ސިފަޔަކުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރާނީތޯ  ؟ އެހެންވީމާ، އެއްވެސް އެއްޗަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ދާނީތޯ ނޫނީ 

ޢަލީ ވިދާޅުވި ފަދައިން   ކަމަކީ، މަޢާފުކުރައްވާތި! އަޅުގަނޑު ވެސް ދެންމެ  ކުރާނެ  މިހާރު އޮތް  ޓޭބަލްގައި  ކޮބައިބާ 

 ތަންކޮޅެއް އިންފޯރމަލްކޮށްލީ ރައީސްގެ އިޒުނައާ އެކީގައި.

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  

ން ކުރަން އަންނަ ކުދިން ވަކި ސްޓޭންޑަޑެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި އަދި ޚާއްޞަ  ގާނޫނެއް ހަދާފައި ލޯޔަރުކަ

ކުލާހެއް، ޚާއްޞަ ޓެސްޓެއް ހަދާ މިކަން ކުރުމަކަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތު ވީހާ އަވަހަކަށް އެ ކުދިންނަށް  

ރީމް ކޯޓުގައި ހުވާ ކުރެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ހުވާކޮށްފައި އެ ހުވާގެ މަތީގައި މީގެ ކުރީގައި ވެސް ލޯޔަރުންނަށް ސުޕް

އެ   މުއްދަތެއް.  ވަކި  ބައިވެރިވާން  އެގްޒާމްގައި  ބާ  ދޭންވީ  ފުރުޞަތެއް  ކުދިންނަށް  އެ  ގޮތަށް  ދިޔަ  ކަންތައްތައް 

ކުދިން   މުއްދަތުގައި ބާ އެގްޒާމް އެ ކުދިން ފެއިލްވެއްޖިއްޔާ އަދި ސެކަންޑް އެޓެމްޕްޓުން. އެހެންވީމާ، އެ ގެޕުގައި އެ 

ކޮންޓިނިއު   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދެން  ފާސްވުމަށްފަހުގައި  އެ  ފާސްވާންވީ.  އޭގެން  މުއްދަތެއްގައި  އޮންނަ  އެގްޒާމު  ބާ 

ކުރެވޭނެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ހުވާ ކުރަންވީ. ހުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ކަނޑައަޅައިދޭންވީ. މިގޮތަށް  

އްކާ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަށް ލީމާ ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއަށް  ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް އަނެ 

ގާނޫނު   މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ގެއްލެނީ.  ކޮންސެޕްޓް  މީގެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ވަނީމަ  އުސޫލުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި 
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ކު ފަންނުގެ  މިވަގުތު ހުވާ ނުކުރެވިފައި ތިބި ގާނޫނީ  ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހުވާ  ފާސްކުރުމުގެ ސަބަބުން  ދިންނަށް 

މި   އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ގެންދިއުން  ވިސްނުން  އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަގަށް  އިންތިޒާމްކުރެވޭނެ  ކުރެވޭނެގޮތް 

 ފުރުޞަތުގައި ގޮވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން: މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުއަލްއުސްތާޛް  ރައީސް،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ  

އެ   ގެންނަވަންވީ  މެންބަރު ސަޢުދު އެ ވިދާޅުވިހެން މިހާރު މިސާލަކަށް އެ ބަދަލު  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި 

ކޮންމެހެން   ބޭފުޅުން  ފެއިލްވެފައި، އެ  އިމްތިޚާނުން  ބާ  އަވަހަށް ބާއްވާ  ހުވާކޮށްފައި ދެން އެންމެ  މިހާރު  ބޭފުޅުން 

ބައިވެރިވާތޯ އިމްތިޚާނުގެ  ބާ  ނޫންތޯވިޔަސް  ހައްލުވާނެ  މައްސަލަ  ދޯ.  ވެސް  ؟   ހުއްދަ  އެ  ކުރެވުނީ.  ވެސް  ހުވާ 

ދެވުނީ. އެކަމަކު ލާޒިމް ވެސް އެބަ ކުރެވޭ ދެން އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެން މި ނޮވެންބަރަށް ވެސް ޓާގެޓްކުރަނީ  

ޓަ ބޭއްވުމަށް  އަވަހަށް  މިހާރަށް  މިހާރުން  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ދަށްކޮށްފައި  ވަރަށް  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ކައި 

އަހަރަށް އެކަނި ކަނޑައަޅި މިންގަނޑެއް އެއީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  

އެންމެ   ވީ  ނުދޭތީ  ވެސް  އޭރު  އަދިވެސް  ޖާގައެއް  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާނޫނުން  އެކަމަކު  ވެސް  އެގޮތަކީ 

ބޭއްވުމަ އެ  އަވަހަކަށް  އޭރުން  ރަނގަޅު.  މާ  އެއްގޮތަކުން  ވެސް  ވިދާޅުވިގޮތް  އެ  ކަމެއް.  އޮތް  ކޮށްފައި  ޓަކައި  ށް 

އެބައުޅޭ   އަންފެއަރނަސްއެއް  ބޭސިކް  އެކަމަކު  އޭގައި  ސިޓްކުރަން.  ދެން  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

 ނުޖެހޭ އެކަން ކުރާކަށް. އެހެންވެގެން މި  އިނގޭތޯ. އެ ބޭސިކް އަންފެއަރނެސް އަކީ ކުރިން ކޮލިފައިވި މީހުންނަކަށް

ކުދިންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ކުދިންނަށް ހަމަ ނޫރުބާން ވިދާޅުވިހެން މި ކުދިންނެއް ނޫން މައްސަލައަކީ. ގާނޫނީ  

އެކަމަކު   ނުޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދި.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އޮތީ  ތަޞައްވުރެއް  ނުރަނގަޅު  މެދު  ވަކީލުންނާއި 

އެއްޗެކޭ  އިމްތިޚާ އެވެނި  ގޮތެކޭ  މިވެނި  ނުވަތަ  ދަށޭ  ފެންވަރު  ވަކީލުންގެ  ގާނޫނީ  އެއީ  ބައިވެރިވާކަށެއް.  ނެއްގައި 

އެ   އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  އަހަރު  ފަސް  އޮތީ  މި  ރަނގަޅުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދި.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބުނެވެނީ 

ކު ފާހަގަ  އޭރު  ސިރާޖް  މެންބަރު  އަންފެއަރނެސް،  ސޮލިއުޝަނަށް  ބޭސިކް  ވިދާޅުވި  ކަންތަކަށް  އަނެއް  ރެއްވި 

އޮތް   ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ވާހަކައެއް.  ރަނގަޅު  ނުހެދޭނެއޭ.  ޓްރެއިނިންގ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ސިރާޖު  އިނގޭތޯ  ބެލިއަސް 

ންވީމާ،  އެހެ؟ ހާލަތަށްވުރެ ގޯހޭ ވިދާޅުވީމާ ކުރިން އޮތީ ޓްރެއިނިންގ ބައި އެކަންޏޭ. ބާ އެގްޒާމް ބައެއް ނެތެއްނޫންތޯ

މަޢާފުކުރައްވާ!   ނުހެދޭނެކަން،  އެގްޒާމެއް  މިހާރު،  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުރެވޭ  އިކުއިވެލެންޓެއް  ދޭތި  އެ 

ހަދަން،   އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުހެދޭނެކަން  ޓްރެއިނިންގއެއް 

ޓްރެއިނިން އެ  އަދި  ހެދިޔަކަސް  ދެއްތޯއެގްޒާމެއް  އޮތީ ޚާއްޞަ  ؟ ގ ބައެއް ނައަންނާނެ  ކިހިނެއްތޯވާނީ މީގައި މި 
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ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އަދި އަމުދުން މި އުޅެނީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިގެން މި އުޅެނީ މި ކަންތަކާ ގުޅިގެން. ހަމަ މި  

ބާ ކުރަންވީ ފަހުން  އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް ކޮންޑިޝަން  ސަޢުދު  މެންބަރު  ނުވަތަ  އެގްޒާމްގައި ސިޓްކުރަން.  އޮތްގޮތަށް   

އެ ފެއިލް ވެއްޖިއްޔާ އޭގެ ފަހުން ވެސް ދެއްތޯ. އެހެން އެގްޒާމްތަކުގައި   ބާ އެގްޒާމްތަކުގައި ސިޓްކުރެވިދާނެ  ދެން 

 އޭތި ކަނޑައަޅާނީ އަދި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެ މިންގަނޑުތައް ވެސް ހަމަ ކަނޑައަޅާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ނޫރުބާން ފަޙުމީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛާރާއްޖޭގެ ބާ  ދިވެހި

މާ އެދެވިގެންވެއޭ   ދިނުމަށްވުރެ  ކިޔާފައި އެގްޒާމް  ނަމެއް  އެހެން  މިހާރު  ހިތަށްއެރީ  ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

ދަރި އެގްޒާމްގައި  ބާ  ބާއްވާ  މިސާލަކަށް  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިނުމަށްފަހު  ޖެހޭނެ  ހުއްދަ  ބައިވެރިވާން  ވަރުން 

ދޫކޮށްލަން   ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްކޮށްހެން  ގްރައުންޑް  އަންފެއަރ  ފެއަރ،  ތަފާތުކުރުމުގެ  ދެން  ކަމަށް. 

ތި   އަދި  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ހާލަތެއްތާ  ޚާއްޞަ  މިސާލަކަށް  ކުދިން  ތިންސަތޭކަ  މި  ދޫކޮށްލާފައި  ކަންނޭނގެ. 

އާއި ގުޅިގެން ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކި    19-ޑްބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ކޮވި

ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ހަމައެކަނި ގަވާއިދުތަކަށް އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެބަގެނޭ ކޮވިޑް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި.  

. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ މި ޚާއްޞަ ހާލަތުގެ ދަށުން ހުއްދަ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ސަރކަމްސްޓެންޝަލްކޮށް މި ވާހަކަދައްކަނީ

މާ   އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައެޅުން  އިމްތިޚާނުގައި ބައިވެރިވާން ޝަރުތުކޮށްފައި  ބާއްވާ ބާ  ދަރިވަރުން އަސްލު މި  ދެވޭ 

ގޮތެއް ވިޔަސް    އައުލާކަންބޮޑު އިންޓަރމީޑިއަރީ ދެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބޭއްވުމަށްވުރެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ

ޕޭޕަރު   ހަދަމުންދާ  މި  މިހާރު  ނުފެނޭ  ގޮތުން  މެންބަރެއްގެ  ކޮމިޓީ  އެގްޒްކެޓިވް  މިތަނުގެ  އޭޒް  އަޅުގަނޑަކަށް 

ލާޒިމްކުރީމަ   ގާނޫނު  ކޮމިޓްކުރެވިދާނެ.  އެއަށް  ދެން  ހެދުން.  ޕޭޕަރެއް  ކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ތި  އަދި  ހެދުމާއިއެކު 

މެ. އެހާ ޑިޒައަރަބަލެއް ނޫން އެ އޮޕްޝަނެއް. އަނެއް އޮޕްޝަން ޕްރިފަރޑްލީ  ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކުރާނަން ވެސް  

 އިނގޭތޯ. ތެންކިއު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިލުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ބާ ކައުންދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއާއި ވެސް.  ވާހަކަ  ހުވާކުރި  ކުރިން  ދައްކައިފިން  އަޅުގަނޑުމެން  އުޅުނީ،  ދަންނަވަން  އެކީގައި  އަޅުގަނޑު 

ދަފްތަރުގައި.   ތަމްރީނު  ތިބެނީ  ނުދެވޭ.  ކޯޓަކަށް  އޮތަކަސް  ހުވާކޮށްފައި  އޭރު  ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ފުރުޞަތު   ތަމްރީނު  ވާހަކަ.  ނުވާ  ބޭނުން  ދައްކަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި  ހަނދާންކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  އެކަން 

ކުދިން ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. އެހެންވީމާ،    10ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެންމެ    160ނުލިބުނު ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިއްޖެ.  
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އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ކަންތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ވަކީލުން.  އިނގޭ  އެބަ  ވެސް  ބޭނުންނުވާކަން  ހޯދަން  ތަމްރީނު 

ވާހަކައެއް ދައްކާތީ، އެހެ ހުރިހާ  އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި  ބަހައްޓަން  ވާހަކަ ވެސް  ހަނދާން  އެ  ންނޫންތޯ 

އިމްތިޚާނެއް   އިތުރު  ޚިޔާލަކީ  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުގެ  ފެންނަނީ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ނޯޓުކޮށްލީ.  އަޅުގަނޑު 

ޕްރޮގްރާމެއް   އޮރިއެންޓޭޝަން  ޕްރޮގްރާމެއް ނޫނީ  އިންޑަކްޝަން  ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް  ގަޑި  ބަދަލުގައި  ތަޢާރުފުކުރުމުގެ 

ސުޕް ކުރީ  ބައިވެރިނުވާގޮތަށް  އެ  އިމްތިޚާނެއްގައި  ހިމަނާފައި  މޮޑިއުލްތަކެއް  ވަކި  ވެސް  އޮތްއިރު  ކޯޓުން  ރީމް 

މިސާލަކަށް % ލާޒިމްވާގޮތަށް.  ދިނުމުގެ    90ހާޒިރުވުން  ހުއްދަ  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ނުވާނެއޭ.  ނުވެއްޖިއްޔަކާ  ހާޒިރު 

 ބަދަލުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަންތައްތައް އިމްތިޚާނެއް މަތިކޮށްފައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބައިވަރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލަން ޖެހުނީ. ދެން  ވަރަށް 

 ލިބުނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ވެދުން. ޝުކުރަން. 

___________________ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




