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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަރުޙަބާ    5ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ   ބޮޑަށް  ފެށުނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުން މި 

ލަޠީފް،   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  މިތިއްބެވީ  ވަޑައިގެން  މިވަގުތުގައި  ދަންވަން. 

މޫ މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ފޮނަދޫ  މެންބަރު ޙަސަން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި  ސިރާޖު،  ސާ 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  هللا ކަނޑިތީމު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމް 

ދާ ގާނޫނީ  އޮތީ  މި  އަޅުގނޑުމެން  މިއަދު  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކިޔަވާ  ދާއިރާގެ  އިރާގައި 

އެ   ފަހަރުމަތިން  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވޭ  މީޓްކޮށްލުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކުދިންތަކެއް  ތިބި  ވިދާޅުވެފައި 

ކޮމިޓީގެ   ބައްދަލުކޮށްފައި  ކުދިންނާ  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  ވެސް  ކުރީގައި  އައިސްފައިވާތީ. މީގެ  ހުށަހެޅުންތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެ މިފަހަރު  މިވަގުތު  ފަރާރުން.  ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވާލީ.  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މަތިން  އެދުމުގެ  ން 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އަދި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ގުޅިވަޑައިގެންފި 

އެޖެ މިވަގުތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  މިހާރު  އާދެ!  ޙުސައިން.  ސަޢުދު  ބާ  މެންބަރު  އޮތީ  މި  ންޑާގައި 

ބައްދަލުކޮށްލަން   އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދަރިވަރުން  ބައެއް  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ގުޅިގެން  ގާނޫނާ  ކައުންސިލުގެ 

އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެ ކުދިންނާ، އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަޢުވަތު ދީފައި މިވަނީ. މިހާރު  

އެބަ ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުން  ވަޑައިގަންނަވަން  އެ  މަޝްވަރާއަކަށް  އިތުރު  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ތިއްބެވި. 

ދާއިރާގެ   އުތުރު  ހެންވޭރު  ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  ދަންނަވައިލާނަން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަ  ނެތްކަމަށްވަނީ  ބޭފުޅަކު 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެ ވެސް  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންނަވައިފި. 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުމަކީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން މިވަގުތު. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

ނައިބު   ކޮމިޓީގެ  މި  އެއީ  ސިރާޖު،  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  މުޤައްރިރު. 

އިއް ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ޒަރީރު،  ޙަސަން  ޢަބްދުމެންބަރު  މެންބަރު  ކެންދޫ  هللا ޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އަދި  

ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ތި  އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގޮތްގޮތުން  ގިނަ  ވަރަށް  ބައްދަލުކޮށްލުމަށް  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ 
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މެސެޖް ލިބެމުންދާތީވެއާ އެކުގައި ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ތި ބޭފުޅުން ދަންނަވާލީ. މިވަގުތު  

ލި ލިސްޓުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އޮތް  ނަން އެބައޮތް. އެ    15ބިފައި  ތިއްބެވީ.    15ބޭފުޅެއްގެ  ތި  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުންތޯ 

އިތުރު   އަދި  ކޮށްލެއްވުން.  އިޝާރާތެއް  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އިންނެވި  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅަކު  އެހެން  އިތުރަށް  އަދި 

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ  އާދެ!  ވަޑައިގަންނަވާ.  އެބަ  މީގެ  ބޭފުޅަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަދައިން  ދަންނަވާލި  ވެސް   

ފަންނުގެ   ގާނޫނީ  ވަރަށް ގިނަ  ވެސް  އޭގެ ފަހުން  ދިޔައިރު އަދި  ބިލު ދިރާސާކުރަމުން  ފަންނުގެ  ކުރީގައި ގާނޫނީ 

ނާ އަދި  ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައި ތިއްބެވި އަދި ވަކީލުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައި ނުވާ ދަރިވަރުން އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް   ކޮމިޓީގައި  މި  އަދި  ވޭ.  ވެސް  ބައްދަލުކުރެވިފައި  ގޮތްގޮތުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ގުރެޖުއޭޓުން 

ބާ ކައުންސިލާ ވެސް   ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް. ދެން އޭގެ  ބައްދަލުކުރެވިފައިވާނެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނާ އޭރުގައި 

ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގައި  ތި  ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ނއަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ދެން  ހިނގިއްޖެ.   

ތެރެއިން   ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަދި  އެކުގައި  ވެސް  ވާހަކަފުޅާ  ދެއްކެވި  ކައުންސިލުން  ބާ  ވެސް  އަނެއްކާ  ބޭފުޅުންނާ 

ތި އެކުގައި  ރައްދުވަމުންދާތީއާ  މެސެޖުތައް  މައްސަލައިގެ  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ   

ވަރަށް   މިހާރު  ކޮންސަރންސްތައް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޑުއަހާލުމަށް  އިތުރަށް  އަޑުއަހާލުމަށް، 

އެހެންނަމަވެސް،   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅަށް 

ފާ އިތުރުކަމެއް ތި ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް  ގޮތުން  ހަގަކުރައްވަން އޮތް ކަމަށްވަނީނަމަ އެކަމެއް ފާހަގަކޮށްލުގެ 

މިނިޓުވަންދެން ކަމަށް މި    45މި ފުރުޞަތު މި ދިނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ގެންދާނީ ދިގުވެގެން  

ފަހަރު  ފަރާތުން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނގޭތޯ.  ހުރިހާ  ބަލަނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ގައި 

ހުރިހާ   އެ  ފަހަރުގައި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ސުވާލުތައް  ކުރައްވާ  މެންބަރަކު  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސުވާލެއް 

ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުން.  ވަގުތުގެ  ނުދެވިދާނެ  ފުރުޞަތު  ދެއްވުމަށް  ޖަވާބު  ސުވާލެއްގެ 

ކޮންމެ ފުދޭނެހެން.  ތަމްސީލުވާނެގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާލީމާ  މެންބަރެއް  މެންބަރުންކޮޅެއް  ވެސް 

އިޢުތިރާޟެއް   މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، 

ކޮން މޭޖަރ  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތްކަމަށްވަނީނަމަ  ސަރންސްތައް 

 އިއްވާލަދެއްވުމަށް އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލަން.  

 

 މުސްޠަފާ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެމް.އެން.ޔޫގެ   ޙަމީދު.  މުސްޠަފާ  އަޅުގަނޑަކީ  އިނގޭތޯ.  ދެއްވީމަ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ 

ތިބި   ގުރެޖުއޭޓެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރއަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ގާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ނިމިފައި 

ތިބި   ނިމިފައި  ފަހުން  ގާނޫނުގެ  އަދި  މި ކުދިންނާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާގައި. ދެން  މި  ކުދިންތަކެއް އެބައުޅޭ 

ދެން   ހަމަޖެހިފައެއް.  އެއްގޮތަށް  ގާނޫނާ  މި  ނެތް  އަދި  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ކުރެވޭނެ  ޕްރެކްޓިސް  ދާއިރާގައި 

ކުރިން. އަދި  އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތަކާ އެ ކޮންސަރންތައް އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހިއްސާ 

އޭގެ އިތުން ބާ ކައުންސިލާއި އޭ.ޖީއާ ވެސް ހިއްސާކުރިން. ދެން ބާ ކައުންސިލުން ބުނަނީ ގާނޫނު އެގޮތަށް އޮތީމަ  

އެކަން   ތިމަންނަމެންނަށް  ކޮށްގެންނޭ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނު  ނެތޭ.  ފަހިކޮށްދެވޭކަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ތިމަންނަމެންނަކަށް 

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް އެއްޗެއް  ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގާނޫނު ފާސްވެގެން އައިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި  މެން 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ހަމަ މި ތިބެނީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތިފަ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން  

 ޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް ގެނެސްދެއްވުން އެއީ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްލައްވާ. އޭރުން. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   1އާދެ

 

 މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމާފައިވަ ކިޔަވާ  އަޅުގަނޑު  ގުރެޖުއޭޓެއް.  ވެސް  އަޅުގަނޑަކީ  ނައުފާ.  އޮފް  އަޅުގަނޑަކީ  ޔުނިވަރސިޓީ  ނީ 

މި   ނޫނޭ  ކަމެއް  އައު  އަސްލު  މިއަކީ  ބޭނުންވާކަމަކީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިން.  ވެސްޓްމިސްޓަރ 

ގާނޫނީ   އިނގިރޭސިވިލާތަކީ  ކަންނޭނގެ  ޤައުމު  އެއް  ބަލައިގަންނަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ.  އުޅޭ  ދިމާވެގެން 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިކަމެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ވަނީ ހަމަ ދިމާވެފަ. އެ  ކަންކަމުގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް.  

އާއި   އެގްޒާމް  ހަދަންޖެހޭ  ސޮލިސިޓާސް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޝަން  ސޮލިސިޓާސް  ބޭފުޅުންގެ 

ބަދަލުކޮށްލަން   މުޅިން  ބޭފުޅު  2018ކަރިކިއުލަމް  އެ  ބޭފުޅުން ނިންމީ. ނިންމާފައި  އެ  އެނައުންސްކޮށްފައި  ގައި  ން 

އޮތް   ކުރީގައި  މުއްދަތު  ހަދާނެ  އެގްޒާމް  ހަދަންޖެހޭ  އަލަށް  ބޭފުޅުން  އެ  އޮތީރިޓީން  ރެގިއުލޭޝަން  ސޮލިސިޓާސް 

ފަށަން ވެސް ނިންމާފައިވަނީ   ހަދަން  އައު އެގްޒާމް  އުވާލާފައި  ގެ އޯޓަމްގައި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް    2021އުސޫލު 

އޮތީ   އެ  މުއްދަތެއް  މިކަންތައްތައް  ދިގު  އެކަންތައްތައް،  އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  އެއީ  ޓްރާންސިޝަނަލް،  އެއީ  ދީފަ. 

ވެގެންދާއިރު ކިޔަންވަން ފަށާފައި، އެއީ އެލް.އެލް.ބީއަކަށް އެހެންނޫނީ ކޮލިފައިން ލޯވ އެގްޒަމިނޭޝަން ޑިގްރީއަކަށް  
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ކުދިންނާއި ލިބިފައި  އޮފަރއެއް  ކުދިންނާއި  ތިބި  ފަށާފައި  އޮފަރ  ކިޔަވަން  ކުދިންނާއި  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ   

އަހަރުގެ މުއްދަތުދީފައި ކުރީގައި    11އެކްސެޕްޓްކޮށްފައި ތިބި ކުދިން މި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިތުރަށް އަދިވަނީ  

އަޅުގަނޑުމެ  މިވެސް  އެހެންވީމާ،  ކޮލިފައިވުމަށް.  ބޭނުމިއްޔާ  ކޮލިފައިވާން  އެބޭފުޅުން  އެބޭފުޅުން  އުސޫލުން  ން  އޮތް 

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު އެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު

 

 މިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު 

ގުރެ އިނގޭތޯ. ވިލާކޮލެޖުގެ  ގައި    2019ފެބްރުވަރީ    21ޖުއޭޓެއް. އެއީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު މިރުޝާން 

އުޅޭ   ވެސް  ދަރިވަރުންގެ  އަދި  ގުރެޖުއޭޓްސްއިންގައާއި  ޖުމްލަކޮށް  އަނެއްހެން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުރެޖުއޭޓްވީ. 

ގާނޫނު   ޓަކައި  ގާނޫނުގައި މިހުރި ސްޓޭންޑަޑްސްތައް ހިފެހެއްޓުމަށް  ހީވަނީ  މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑު  އެންމެ 

ފައި މި އޮތީ. ގާނޫނުގައި މިހުރި މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ބޮޑަށް ހަމަ ނައުފާ އެ ފާހަގަކޮށްލެއްވިހެން  ހެދި

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަހެން.  ޕީރިއަޑެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން    2019ޓްރާންސިޝަން  ފެބްރުވަރީގައި  ގައި 

މަސައްކަތް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިސާބުން  މަސައްކަތް  ގުރެޖުއޭޓްވީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބެޗުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފަށައިގަނެފިން. އެއީ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް  

ދަށު އެލް.ޕީއޭގެ  މަގަކީ  ދާންވީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮބައިކަން  ކޮބައިކަން،  ގޮތްތަކަކީ  ން  ފަހިވާނެ 

އައިސް   ކުރެވެމުން  އެހާތަނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި.  ލިބުމަށް  ލައިސެންސް  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހަމަ    1ގާތްގަނޑަކަށް   އަޅުގަނޑު  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ފާއިތުވެގެން  މި  އެކަމުގައި  އަހަރުދުވަސް 

ނުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދޭންޖެހޭ އެއް ނިޒާމުން  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ގާނޫނު އައިއިރުގައި އެ ގާނޫ

އަނެއް ނިޒާމަށް މި ބަދަލުވާންޖެހޭއިރު މި އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމު ޕީރިއަޑެއް އޮތްނަމަހީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް  

މި  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިގެން ދިޔައީހޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ  ހައްލުތަކެއް އޭރުގައި ވެސް   ކްލެއިމްކުރާ ނުވަތަ  ވަރެއްގެ 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢުވާއަކީ ވެސް މިތާނގައި މި. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު
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އެބަބުނޭ   ގާނޫނުގައި  ފާހަގަކޮށްލާނީ  އަޅުގަނޑު  ފަރާތުން.  އެމް.އެން.ޔޫގެ  އިނގޭތޯ  ޖިހާދު  އަހަރުގެ    1އަޅުގަނޑު 

ގާތްގަނޑަކަށް   އެބަތިބި  ވެސް  މިހާރު  ބަޔާންކުރާއިރުގައި  ދެން  ވާހަކަ.  ހަދާ  ގިނަ    100ޓްރެއިންގއެއް  އަށްވުރެ 

ޖޫ މިއަހަރު  ނުކުރެވި. ދެން  ހުވާ  ނިމިފައި  ނިމޭ  ކުދިން  ޑިސެންބަރުގައި  ބެޗެއް. އަނެއްކާ  ނިމޭ  އެބަ  ވެސް  ންގައި 

ދެން   މޯ  ގާތްގަނޑަކަށް  އެއްކޮށް  ކުދިންނަށް   150ބެޗާ  މި  އިނގޭތޯ. ދެން  ކުދިން  ނިމޭނެ  މިއަހަރު  އުޅޭނެ  ވަރު 

ފުރުޞަ ހެދޭނެ  ޓްރެއިނިންގ  ދަށުން  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ހަމަވަ  ސްޕަވައިޒަރ ޝަރުތު  ބުނާ  މި  ތުތަކެއް  ގާނޫނުގައި 

މިއިނީ   ވެސް  ސްލޮޓްތަކުގައި  އިޢުލާންކުރި  މި  ކައުންސިލުތަކުން  ބާ  އެނމެފަހުން  ކުދިންނަކަށް.  މި  ނެތް 

ޖާގަ މި އިނީ. ދެން ގާނޫނުގައި މި ބުނަނީ އޭ.ޖީ އޮފިހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީހާއި ދެން ސުޕަވައިޒަރަކު    37ގާތްގަނޑަކަށް  

ދެވޭނެ   ތަމްރީނު  ތަނެއްގައި  ބަޔާންކުރޭ  މަސައްކަތްކުރާ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ދެން  ކަމަށް. 

ވަކި ފެންވަރެއްގެ ލޯވ ޕްރެކްޓިސްތަކަކާއި ލޯވް ފަރމްތަކެކޭ މި ހުންނަންޖެހެނީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ސްޓެންޑަޑަށް ފެތޭ  

ކުދިން، މޯ ދެން    100އި މިތިބަ  ލޯ ފަރމްތަކާއި ލޯވ ޕްރެކްޓިސްތައް ރާއްޖޭގައި މަދު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނިމިފަ

އިނގޭތޯ.    100 ނެތޭ  ތަންތަނެއް  ދާނެ  ހަދަން  ޓްރެއިންގ  އެކުދިން  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  އެބަތިބި.  ކުދިން 

ޓްރެއިނިންގ   ނަމަވެސް  ގެނެސްގެން  ކަންތައްތަކެއް  އިންތިޤާލީ  ގާނޫނަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

އޮންނަ   މި  ގެނެސްދެއްވާށޭ.    1މުއްދަތު  ނަމަވެސް  ގޮތްތަކެއް  އިތުރު  ގޮތުގައި  މުއްދަތުގެ  ޓްރެއިނިންގ  އަހަރުގެ 

ފުރަތަމަ   ގާނޫނު  ނެތޭ    18އަޅުގަނޑުމެން  ވަކާލާތުކުރިން.  އެކަމަށް  ހަމަ  ވެސް  ހުށަހަޅަމުން  މަޖިލީހުގައި  ވަނަ 

ކައުންސިލުން ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕްގައި ވެސް    ރާއްޖޭގެ ލޯވ ފާމްތަކުގައި އެވަރުގެ ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތޭ. މި އުޅެނީ ބާ

ހަމަ ގިނަ ވަކީލުން ފާހަގަކުރި ކަމަށްވަނީ ތިމަންނަމެންނަކަށް ނެތޭ ދެ ކުދިން ވެސް ގެންގުޅެވޭކަށެއް. ބާ ކައުންސިލު  

ގަވާއިދުގައި މިއިނީ   ވެއްޖިއްޔާ    10އަހަރާއި    5އެކުލަވާލި  ކަމަށް.    2އަހަރާ ދޭތެރޭގައި    12ކުދިން ގެންގުޅެވޭނެ 

މަތިވެއްޖިއްޔާ   މި    5އަހަރުން  ފާމްތައް  ލޯވ  ތިމަންނަމެން  އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  އެބަ  ވަކީލުން  އެކަމުން  ކުދިން. 

ގެންގުޅެވޭކަށެއް ކުދިންނެއް   ފެންވަރަކަށް  ބުނާ  އެ  ނެތޭ  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ހަދައިގެން.  އަމިއްލަ ގޭގައޭ  އޮންނަނީ 

ގޮތަ ހާސިލުކުރާ  މަޤްޞަދު  މި  ފާހަގަކޮށްލަން  ގާނޫނުގައި  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  ހެދޭކަށެއް.  ޓްރެއިނިންގ  ށް 

ބޭނުންވަނީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެބަބުނޭ ޓްރެއިނިންގެ މަޤުޞަދަކީ ކްލެއިންޓުން ހޭންޑްލް ކުރުމާއި މި ހުރިހާ  

ޕީ.ޖީގައި ނޫނީ  އޭ.ޖީ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދަސްކޮށްދިނުމޭ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖަކަށް    ކަންތައް 

އެނގޭނެހެއްޔޭ ކްލެއިންޓުން ހޭންޑްލް ކުރަން. އެ ކުދިންނަކަށް އެއެއް ނޭނގޭނެ. އެއީ ޕީ.ޖީއަކީ ގައިމު ވެސް ހަމަ  

ޕީރިއަޑެއް   ޓްރާންސިޝަނަލް  ހުރީމަ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނޫނޭ.  ބައެއް  ޑީލްކުރާ  ކްލެއިންޓުންނަށް 

ގްޒާމާއި ދެން މި ޓްރެއިންގއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވާށޭ. ދެން އަދި ފާހަގަކޮށްލަން  ގެނެސްގެން ބާ އެ
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ބޭނުން އެމް.އެން.ޔޫގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ފުދޭވަރަކަށް ކުދިން އެބަ ކިޔަވާ. ކިޔަވާއިރުގައި ކެމްޕަސްތަކުގައި ތިބި ކުދިން  

ކުދި ކިޔަވާ  އައްޑޫގައި  މިސާލަކަށް  ކިޔަވަނީ  އެ  މި  އަންނައިރު  އަންނަނީ.  މި  ކުދިން  ރަށްރަށު  އެކި  ވެސް  ން 

އަތޮޅު   ތިބެނީ  މި  ބުނާ ސުޕަވައިޒަރުން  މި  ގާނޫނުގައި  ފުރުޞަތުތަކެއް.  ހެދޭ  ތަމްރީނު  ނެތޭ  ވެސް  ކުދިންނަކަށް 

އުންސިލުގައި  ކައުންސިލުގައި ވެސް ވަރަށް މަދު ތަންތަނެއްގައި. ދެން އައްޑޫއަށް ބަލައިފިއްޔާމުން އައްޑޫގެ ސިޓީ ކަ

ކުދިން. އެ ކުދިން ގެންގުޅެވޭނެ    15ވެސް ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ނެތް މިހާރު، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެބަތިބި ނިންމާފައި  

އެބަ ހަދާ ބެޗެއް. މި   ސްޕަވައިޒަރެއް ނެތް އައްޑޫގައި ވެސް. ހަމަ އެއާއެކު ތިނަދޫގައި އެބަ ހަދާ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 

ވީ މި ކުދިން މާލެ އަންނަން. މާލެ އަންނަން ބަލާއިރު މި ކުދިން އަންނަންވީ މި ކުދިން  ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދެން

އަތޮޅު   އެބަހުއްޓޭ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ދޫކޮށްލާފަ.  ވަޒީފާ  މިތަނަށް.  އަނެއްކާ  ދޫކޮށްލާފައި  އާއިލާ 

  1މާލެ އައިއްސައެއް މި ޓްރެއިނިންގ ހެދޭކަށެއް،  ތެރޭގައި ތިބި ކުދިން ތަހައްމަލު އެބަކުރޭ. މި ކުދިންނަކަށް ނެތޭ  

 އަހަރުވަންދެން މި ކޮޅުގައި މަޑުކުރެވޭކަށެއް. އެއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ޖައިލަމް ތައުފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަ ޖައިލަމް  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވާ  `.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގުރެޖުއޭޓެއް.  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  އުފީޤް. 

ދޭ މަރުކަޒުތަކުން    67، މި ގާނޫނުގެ  2019/5ކޮންސަރނަކީ   ތަޢުލީމު  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ  ވަނަ 

ޓް ކުރެވިފައިވާ މުޤައްރަރަކާ  ފަށާ ގާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތައް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ ބާ ކައުންސިލުން އެކްރެޑި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ނިމިފައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި    17ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގައި ތަފާތު،    17ޙައްޤުތައް އެބަ ހަނިވެގެންދޭ. އެގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

އެހެންމެ  ތަފާ އެބަ ޚިލާފުވެގެންދޭ. އަދި  އެ މާއްދާގެ ރޫޙާ ވެސް މުޅިން  )ހ( ގައި    67ތުނުކުރުން  މައްދާގެ  ވަނަ 

އަޅުގަނޑު ކޮލެޖުތަކާ    180އެބަބުނޭ   ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ. އެ މަންހަޖެއް ހަދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި 

ކޮލެޖަކުންނެއް އަޅު މަންހަޖެއް  ވާހަކަދައްކާލުމުން އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތެއް އެ މުޤައްރަރެއް  ގަނޑަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް 

ކަނޑައެޅިގެން އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި ވާކަމަކަށް. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  

ވަރަށް  ވެސް  ދަރިވަރުންގެ  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙައްޤުތަކެއް  ގެއްލިގެން    ގިނަ  ޙައްޤުތަކެއް  ގިނަ 
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އެހެންވީމާ،  ގާނޫނުން    20އެބަދޭ.  ރައްކާތެރިކަމާއި  ގާނޫނަކުން  ބަޔާންކުރާ  މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކޮންމެ   ކަމަށް.  ޙައްޤެއް  ވެސް  ރައްޔިތެއްގެ  ދިވެހި  ކޮންމެ  އެއީ  ލިބިދިނުން  ހަމަހަމަކަމާއެކު  މަންފާ  ލިބިދޭންޖެހޭ 

 ޙައްޤެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަވާ ނިމިފައި ތިބިއިރު މިދާ ދުވަސްތަކަކީ  މީހެއްގެ ވެސް 

ދާކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި   ލިބިގެން  ބޮޑަށް އުނިކަން  ވަރަށް  ޙައްޤަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ 

ނޑައެޅިފައި ނެތުމީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ އެހެންމެ ދެން ވަކި މުޤައްރަރެއް އެގޮތަށް ކަ

މައްޗަށް އެޕްލައިވާނެ ކަމެއް ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިހާރުން  

ވީމިހާރަށް ވެސް  ކު    ގުރެޖުއޭޓުންނަށް  ތިބި  ނިމިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަވަހަކަށް  ބުނާ  އެންމެ  މި  ރީގައި 

ވަނަ މާއްދާގައި މި އަންނަ ހަމަހަމަކަމުގެ މަބްދަޢު އެޕްލައިވާގޮތަށް ކުރީގެ ވަކީލުންނެކޭ އެއް    20ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

މާޙައުލުގައި   މަސައްކަތުގެ  އަދި  ލިބިގެންދިއުން  ޙައްޤު  ހުވާކުރުމުގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުސޫލުން 

 ގެ ޙައްޤު ލިބުން.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދިއުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އާދެ! އިތުރު ބޭފުޅަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ނިޔާމް

ބޮޑަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގްރެޖުއޭޓް.  އިން  އެމް.އެން.ޔޫ  ނިޔާމް  ޙުސައިން  އަޅުގަނޑު    އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

އެއީ   ލައިދިނުމަށް.  މިއަށް  މަޖިލީހުން  އިއްޒަތްތެރި  މި  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  ގާނޫނަށް  ބޭނުންވަނީ  އަސްލު 

ސެމެސްޓަރ   ފައިނަލް  އިޔަރގެ  ފައިނަލް  ސްޓޫޑެންޓުންގެ  ގިނަ  މިއައީ  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

މާކުރިން ޕްލޭންތަކެއް  ހަތަރު ފަސް އަހަރު މި ކިޔެވީ. ކިޔަވާ ނިމިގެން    ތެރޭގައި. އޭރު އަޅުގަނޑުމެން  ހަދައިގެން 

ރެޑީވާން   އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  ދެން  އައިމަ  ގާނޫނު  މި  ސިޓްކުރަންވީއިރު  އެގްޒާމްގައި  ދުވަހު  ފަހު  އެންމެ 

 މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން މިހާރު ކިޔަވަމުން ދާ ދަރިވަރުން

ގައި ތިބި ދަރިވަރުން. އެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް މި ގާނޫނުގައި މި ބަޔާންކުރާ    4އިޔަރ    3މިހާރު އެބަތިބި އިޔަރ  

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ގޮތެއް  ފެއަރ  އެވެސް  ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ  އުސޫލެއް  ދެވޭނެ  ތެރެއިން  ކޯހުގެ  އެ  ތަމްރީނު 

އޮ ގާނޫނު  މިހާރު  ވޯކް، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައިޓަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކަމަކު  ރައިޓް ޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތްގޮތުން 

އެއް   މަރުޙަލާގައި  އިންތިޤާލީ  މި  ތެރޭގައި.  ހުސްކަމެއްގެ  ގާނޫނީ  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެބައާދޭ.  ހަނިކަން 
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ތާށިވެފަ މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަލާގައި  މި  ބަދަލުވާ  ސްޓެޕަށް  އަނެއް  ނުބުނަން  ސްޓެޕުން  އަޅުގަނޑު   .

މި ދަންނަވަނީ އެތާނގައި ތާށިވެފައި   ކައުންސިލުގެ ފޯލްޓެކޭ. އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފޯލްޓެކޭ ނޫނީ ބާ 

އެދެނީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  އެބަކުރެޔޭ  އަސަރު  އޭގެން  އަޅުގަނޑުމެންނޭ.  މިތިބީ 

މަޖިލީހު އެންމެ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯއްދަވައިދެއްވުން.  ގޮތެއް  އިންސާފުވެރި  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން 

 ބޮޑަށް މި ޑިމާންޑް ކުރަނީ ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަޑަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމުގަ ނުކުރައްވާ  އިޝާރާތެއް  މިވަގުތު  ބޭފުޅަކު  އެހެން  އިތުރު  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން އާދެ!  އަޅުގަނޑު  އިވަނީނަމަ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ވެސް ހަ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މި އިނީ  ވެސް  މަ. އަޅުގަނޑު 

ބޮޑު   ވާހަކަތައް ވެސް. އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހުރި ހަމަ އެންމެ  ހަމަ ތި ހުރިހާ ދަރުވަރުން ދެއްކި  ކަނުލާ އަޑުއަހަން 

ނުލިބުމުގެ   ހުއްދަ  ދަރިވަރުންނަށް  ތި  ނިމިގެން  ކިޔަވާ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ތި  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ތި  ކަންބޮޑުވުމަކީ 

އެބަ  މައްސަ މެންބަރުން  ބައެއް  ދެން  މައްސަލައެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ލަ. 

ސަބަބުންނޭ   އުނިކަމެއްގެ  ހުރި  ގާނޫނުގައި  ނުވަތަ  ސަބަބުންނޭ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ހުރި  ގާނޫނުގައި  ވިދާޅުވޭ 

ފުރަތަ އަޅުގަނޑުގެ  އޮތީ.  މި  ނުލިބި  ހުއްދަ  ކޮންކޮން  ތިމަންނަމެންނަށް  ހުރީ  ގާނޫނުގައި  އެ  ސުވާލަކީ  މަ 

މާއްދާތަކަކީ؟ ގޮންޖެހުންތަކެއްތޯ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  ؟ ކޮބައިތޯ  ދަރިވަރުން  ބައެއް  ހަމަ  ދެން 

ކިހާ   ބޭނުންވޭ  އަހާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  ވިދާޅުވޭ 

އެއީ ވިދާޅުވެއްޖެ ރާއްޖޭގެ މާހައުލު މި  ؟ ތެއްތޯ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައިމުއްދަ

ފާރމްތައް   ލޯވ  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށް.  ހުރި  ދަތިތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ކުރުމުގައި  ޕްރެކްޓިސް  އޮތްގޮތުން 

 ބާ ކައުންސިލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ  ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ

ނަންބަރު   ގާނޫން  އެބަޖެހޭ    2019/05ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ދަށުން  ތެރޭގައި    3ގެ  މަސް 

ގެ މިކޮޅަށް  ބޭފުޅުން  އެ  އެންމެފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ހަދަން  އުސޫލުތަކެއް  ނެސް  ގަވާއިދުތަކާއި 

ވެސް އަދިވެސް އެ އުސޫލުތަކެއް ނެހެދޭ، ގަވައިދުތަކެއް ވެސް ނެހެދޭ.   ވަނަ މަސް    4މަސްވެ    3ސުވާލުކުރިއިރު 
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ވަނަ މަހަށް މި އެޅީ ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ މި އުސޫލުތަކާއި މި ގަވައިދުތައް ނެހެދުމުގެ ސަބަބުން ތި    7މިހާރު މި ދަނީ.  

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ މަތިވާ ކަމަށްބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދަތިތައް ކުރި

 

   މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ ލައިސަންސް    30އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ދަންނަވާލަން އޮތް އެއްޗަކީ ގާނޫނުގެ  

އަށް ދާ މާއްދާތައް.  ވަނަ މާއްދާ އެއީ ޑީޓެއިލްސް   32ވަނަ މާއްދާއާއި    31ލިބުމުގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފަ. ދެން  

އެގްޒާމެއްގެ   ބާ  ޓްރެއިނިންގއަށް  އޮންނަނީ  މި  ކަމަކަށް  އިތުރު  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ދެން  އޮންނަނީ  މި  އޭގައި 

އިތުރަށް   އޭގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ    34ވާހަކަ.  މިހާރު  ބަލާއިރުގައި  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ލައިސަންސް އައު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި ހަމަ ގާނޫނުގައި އެބައޮތް ޓްރާންސިޝަނަލް  ވަކީލުންގެ ވަކީލުކަމުގެ 

ވަނަ މާއްދާ. އޭގައި އެބައޮވޭ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަކީލުންނަކީ    66ޗެޕްޓަރއެއް. އެ ޗެޕްޓަރގައި އެބައޮވޭ  

މީހު ތިބި  ލިބިފައި  ލައިސަންސް  ވަކީލުކަމުގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ގާނޫނު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ންނޭ. 

އެއީ   ނެތުން.  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ހާލަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  ދައްޗަކީ  ވާ  އޮތްގޮތުން 

ދެއްތޯ މުއްދަތެއްތޯއޭ  ކޮން  ދެންނެވީ  ސުވާލަށް  ދެވަނަ  ދައްޗަކީ.  ވާ  ކަމަކަށް  ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ 

އައިސް  އަޅުގަ ގާނޫނު  ކެޓަގަރީއެއްގެ ކުދިން. އެއީ  ދެ  އުޅެނީ  މި އުޅޭ ކުދިންގެ ތެރޭގައި މި  ތެރޭގައި  ނޑުމެންގެ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ވެސް ކިޔަވާ ނިމިފައި އެކަމަކު ހުވާ ނުކުރެވި ތިބި ކުދިން. އެ ކުދިންނަށް ހުވާ ނުކުރެވި މި  

 ބަލާނަމަ ނަތީޖާ ލިބި ސެޓްފިކެޓް ލިބެން އަދި ދޭ ދުވަސްތަކެއް.  އޮތް ސަބަބަކީ ޕްރެކްޓިކަލީ ކަންތައް ހިނގާގޮތަށް 

ކޯސް   ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ފެށިފަހުން.  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ލިބުނީ  ސެޓްފިކެޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އޮތީ ހުވާކުރުމުގެ  ގައި  2019ނިންމައި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ ނަތީޖާ ވެސް ލިބިފަ. އެހެންވީމަ މޭއި އެންމެ ފަހަކަށް  

ތިބި   ހާލަތުގައި  އެ  އެހެންވެގެން.  ބައިވެރިނުވެވުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަސްމިއްޔާތުގައި  އެ  ރަސްމިއްޔާތެއް. 

ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް   އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ނުހިނގާނެ  ގާނޫނެއް  މައްޗަކަށް  ދަރިވަރުންގެ 

ގާނޫ ތިބީ  ދެން  އެކުދިންގެ  ނުހިނގާނެތީވެ.  ކުދިން.  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  ފެށިފަހުން  ޢަމަލުކުރަން  އައިފަހުން،  ނު 

މަޖިލީހުން   އެއީ  ނިންމަންވާނެހެނެއް.  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މުއްދަތެއް،  ވަކި  މައްޗަކަށް 

އިނގިރޭސި ދީފިން  މިސާލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމަންވާނީ.  އެކަން  ވަނީ  ކަންނޭނގޭ  އެ    2018ވިލާތުގައި  ގައި 

ގައޭ އެ ބޭފުޅުން    2021ބޭފުޅުން ނިންމީ އައު މުޤައްރަރަކާއި އައު އެގްޒާމެއް ފޮލޯކުރަން. ދެން އެ ބޭފުޅުން ނިންމީ  

ދިން  ބޭނުމަށް  އެ  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ފޮލޯކުރާނީ.  އުސޫލަށް  އައު  އުވާލާފައި  އުސޫލު  އޮތް  ކުރީގައި 
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. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަންނޭނގެ އެންމެ ބޮޑަށް އެނގިލައްވާނީ ވަކި  އެގްޒާމްޕަލެއް

މުއްދަތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެހެން    މުއްދަތެއް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ބޮޑަށް.  ވެސް  ވުރެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ރުމަށް.ދަރިވަރަކަށް ފުރުޞަތު ދެން ތިންވަނަ ސުވާލަށް އާންސަރ ކު 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖިހާދުهللا ޢަބްދު

ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަޑަށް ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ، އޭގައި ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިހާރު މިދިޔަ އަހަރު ގާނޫނު  

ހަމަ   ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  އެބައުޅޭ  ވެސް  ކުދިން  ފެއްޓި  ޖަނަވަރީގައި  ކުރިން  އައުމުގެ 

އަޅުގަނޑު   އަހަރު  މުޤައްރިރާއި ވެސް މީޓްކުރިއިރު ވެސް  އަދި މިދިޔަ  އެބައޮތޭ  އެކުދިނަށް  މިސާލަކަށް  ދެންނެވިން 

ބާކީ   އެބައޮތޭ  އަދި  ކުދިންނަށް  އެ ބުނާ    3ފެއްޓި  ގާނޫނުގައި  މިސާލަކަށް  ބޭނުމިއްޔާ  ކުދިން  އިނގޭތޯ. އެ  އަހަރު 

ޑިޕްލޮމާ ބޭނުމިއްޔާމުން  އެކުދިން  ނޫނިއްޔާ  އެބައޮތޭ  ކުދިންނަށް  އެ  ވެސް  ރެޑީވާން  ވެސް  ކަންކަމަށް  އަކުން 

ގައި ތިބި ކުދިން. މާނައަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީ އަހަރު ކިޔެވި    2ނިންމާލެވިދާނެއޭ. ދެން ބަލަމާ ހިނގާށޭ އިޔަރ  

ކުދިން. އެކުދިން ނިމޭނީ މިއަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ. އެ ކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ އެ ކުދިންނަށް ވެސް އެބައޮތޭ  

އެބައޮތޭ ގާނޫ އެޑްވާންސް  ދުވަސްކޮޅެއް  ބޭނުމިއްޔާ މިސާލަކަށް  އެ ކުދިން  އަނެއްކާ  ތައްޔާރުވާންވެގެން. ދެން  ނަށް 

އިޔަރ   ދިމާވަނީ  މައްސަލަ  މި  މީގައި  ކުއްޖާއަށް.  ބޭނުންވާ  ނިންމާލަން  ނިންމާލެވިދާނެއޭ  ވެސް    3ޑިޕްލޮމާއަކުން 

އި މިއަހަރުގެ ޖޫން އާއި ޑިސެންބަރުގައި  މާނައަކީ މި އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގައި ނޫނީ ޖޫންގައި ނިމޭ ކުދިންނާ

ނިމޭ ކުދިން އިނގޭތޯ. މިހާރު މިސާލަކަށް މިއަހަރު ނިމޭ ކުދިންނަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު ނިމޭ ކުދިންނަށް މި ބުނާ ބާ  

އެގްޒާމް ވެސް ބާ ކައުންސިލުން މި ވިދާޅުވަނީ ސެޕްޓެންބަރ ހިސާބުގައޭ ބާ އެގްޒާމް އޮންނާނީ. އޮންނައިރުގައި ބާ  

އެގްޒާމް ވެސް މި ވަކި ކަރިކިއުލަމަކަށް މި ހެދެނީ. އަދި މިސާލަކަށް ޑިސެންބަރުގައި ނިންމާ ކުދިން މިދަނީ މިހާރު  

ނުވެއްޖިއްޔާމުން   ދިމާނުވީ.  މިސާލަކަށް  އެގްޒާމް  ބާ  ހަދާ  މި  ކުދިން  އެ  ކަރިކިއުލަމާއި  ފެށި  ކިޔަވަން  އެކުދިން 

ދަށްވާ ގޮތުގައި ޓްރާންސިޝަނަލް  އެކުދިންގެ ތެރެއިން ފާސްވާ ނިސްބަތް  ޤަބޫލުކުރާ  ނެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު 

ޕީރިއަޑުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ނިމޭ ކުދިންނަށާއި ނޫނިއްޔާ މިހާރު ނިމިފައި ތިބި ކުދިންނާއި މިއަހަރު ޑިސެންބަރުގައި  

ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވާނަމަ  ހެދިއްޖެ  ގޮތެއް  ކުދިންނަށް  މުއްދަތަކަށް  ނިމޭ  އެކަށީގެންވާ   

މި   ކޮލެޖުތަކުން  އެކި  ވެސް،  އެގްޒާމްގައި  ބާ  ދެން  ވާހަކަ،  އެގްޒާމްގެ  ބާ  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  މީތިވެދާނެ. 

ކިޔަވައިދެނީ   މި  އެމް.އެން.ޔޫގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ކިޔަވައިދޭއިރުގައި  ކަރިކިއުލަމަށް.  އެކި  ކިޔަވައިދެނީ 

ލޯ އާއި ޝަރީޢާ. ރާއްޖޭގެ ކޮންސެޕްޓް ވަރަށް ކުޑަކޮށް މި ކިޔަވައިދެނީ. އެ ހާލަތުގައި ބާ އެގްޒާމް  ބޮޑަށް ކޮމަން  
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އަޔަސް މިސާލަކަށް   ނޫނިއްޔާމުން އެހެން ގޮތަކަށް  ބޮޑަށް އައިސްގެން  ދޭއިރުގައި މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސެޕްޓް 

ކުދިން ފާސްވެއްޖިއްޔާމުން މުޅި ކޮލެޖު ވެސް އެކަމާ    10ކުދިންގެ ތެރެއިން    100އަޅުގަނޑުމެން ކޮލެޖުން ސިޓްކުރާ  

ކީއްވެގެންހެއްޔޭ،   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާން  ކޯޓަށް  ގޮވައިގެން  ކޮލެޖު  ވީއޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ލަދުގަންނާނެއޭ. އަނެއްކާ 

ކިޔަވައިދޭންޖެހެއެއްނޫ އެއްޗެއް  މިވެނި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެއްލިއްޖެއޭ.  ޙައްޤު  ކީއްވެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ންހޭ. 

މަގުމައްޗަށް   ކުދިންތަކެއް  އަނެއްކާ  ހޯދަންވެގެން  ޙައްޤު  އަނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަނެއްކާ  ނުކިޔަވައިދިނީ. 

މިދެންނެވިހެން   ގޮތުގައި  ޕީރިއަޑްގެ  ޓްރާންސިޝަނަލް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިކުންނަންވީއޭ. 

އަހަރުދުވަހަށް ލައިފިއްޔާމުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ އެކަށީގެންވާ    1ނަށާއި  މިހާރު ނިމިފައި ތިބި ކުދިން

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި   އުސޫލުތައް ނެހެދުމުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރަން  މުއްދަތަކަށް ވެދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން 

ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން ނޭނގޭ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އުސޫލުތަކެއް ނެހެދުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ޒިންމާވާން

އިނގޭތޯ. އުސޫލުތަކެއް މިސާލަކަށް ގާނޫނުގައި އެބަ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރޭ މިވެނި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިވެނި  

ވަކި   މެންބަރުންނަކީ މިސާލަކަށް  ބާ ކައުންސިލް  އަނެއްކާ  މުސާރައެއް  އުސޫލުތަކެއް ހަދާ ނިންމަން ޖެހޭނެއޭ. ދެން 

އެ   ފާހަގަކުރަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ބައެކޭ.  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  ވޮލަންޓިއަރކޮށް  ހަމަ  ނޫނޭ.  ބައެއް  ލިބޭ 

ބަޖެޓު   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުދިން  ކިޔަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ފަހުންނޭ.  ވަރަށް  ލިބުނީ  ވެސް  ބަޖެޓު  ބޭފުޅުންނަށް 

ނޫން ދެއްތޯ އުފުލަން ޖެހޭނީކީއެއް. ބާ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާ ނުނެންގެވީމާ  ނުލިބުނީމަ އޭގެ ތަކްލީފު އަޅުގަނޑުމެން  

ދެން އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީކުރުވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  

ހޯދައިދޭށޭ. ޙައްޤުތައް  އުޅޭ  މި  ގެއްލިގެން  ވެސް  މިހާރު  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުދިންގެ  ތިބި  ނިމިފައި 

ބުނަންޏާމުން   އެއްކޮށް    100ގާތްގަނޑަކަށް  އާއިލާތަކާ  ކުދިންގެ  އެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ގިނަކުދިން.  އަށްވުރެ 

އިފެކްޓް   މީގެ  މީހުންނަށް  ގިނަ  ހާހަކަށްވުރެ  ބުނަންޏާމުން  ގާތްގަނޑަކަށް  އެބަކުރޭ  އިފެކްޓް  މީގެ  ގާތްގަނޑަކަށް 

 ، ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް މި ގެއްލުނީ އިނގޭތޯ.  އެބަކުރޭ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ދެން  ؟ ދެން އެ ތިން ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބިވަޑައިގެންތޯ؟ ދެން އެހެން ބޭފުޅަކު އެބައޮތްތޯ އެއާ ވިދިގެން

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒަރީރު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ކިޔަވާ   ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  މަޤްޞަދެއްގައި.  މާތް  ވަރަށް  އުފެއްދީ  މި  ކައުންސިލެއް  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ތި   ބޭނުންވޭ  އަހާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދަނީ.  މި  ލިބެމުން  ޝަކުވާތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ފަރާތުން  ކުދިންގެ 

ވޭ ގުޅިގެން  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ކުދިންނާ  ހުރި  ތި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ކައުންސިލުން  ބާ  ދުވަސްތަކުގައި  ތުވެދިޔަ 

ހަތަރު މަސް   މިބުނި އެއްޗަކީ ތިން  ބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވޭތޯއޭ. އެހެން  އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ތި 

އުސޫލުތަކާއި އެއްޗެހި ނެހެދޭތީ. ތި ބޭފުޅުންގެ    ހަތް މަސްވެގެންދިޔައިރު ވެސް އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ގަވާއިދުތަކާއި

 ؟ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެޓެންޑްވޭތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުސްޠަފާ ޙަމީދު 

ކްސްކޯގެ  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން ގޮތްގޮތުން ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި ރައީސާ އަދި އެ 

އެއްވާހަކައެއް   ވިދާޅުވަނީ  ހަމަ  ވެސް  އަބަދު  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބައްދަލުކުރިން  ވެސް  މެންބަރުންނާ 

މަސައްކަތްކުރާނެ   ތިމަންނަމެން  ލިބިފައެއް،  ބަޖެޓެއް  ނެތޭ  ލިބިފައެއް،  ތަނެއް  ނެތޭ  ތިމަންނަމެންނަކަށް  އިނގޭތޯ. 

ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުވާކޮށްދޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވޭކަށް    މާހައުލެއް ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ތި

 ވެސް ނެތޭ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ބުނުމަކީ އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ނިޔާމް

ކައުންސިލުގެ   ބާ  ގިނަފަހަރު.  ވަރަށް  ބައްދަލުކޮށްފިން  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލާ  ބާ 

ގާނޫނެއް   ސްޕެސިފިކްވެފައޭ.  ބޮޑަށް  ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްވުރެ  ގަވާއިދަކުން  އަސްލު  އޮތީ  މި  ގާނޫނު  ކޮންސަރނަކީ 

އަންނާ އެހާސްކަމެއް  ސަބަބުން  އޭގެ  ވުމަކީ  ދެން  ސްޕެސިފިކް  ލައިގެން  ގަވާއިދުތަކެއް  އިތުރަށް  އުނދަގޫވާނެ  ނެ 

ތިމަންނަމެންނަށް  ދެން  އޮތީ.  މި  ގާނޫނު  ސްޕެސިފިކްވެފައޭ  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެ  ރެގިއުލޭޓްކުރަން.  ގަވާއިދުތަކުން 

 ތަޢާރަޟުވާ  ކޮށްދެވޭނެކަމަކީ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއޭ. އެކަމަކު އެ އުސޫލުތަކަކީ ގާނޫނުގައި ބުނާ އެއްޗެއްސާ

ދަށުން.   ބެލުމުގެ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ކޮންމެ  ޓްރެއިނިންގެއެއް  ފަށާށޭ  ކުދިން  ތި  މިހާރު  މިސާލަކަށް  އުސޫލުތަކެއް. 

ގާނޫނާ   ބުންޏަސް މިސާލަކަށް  ގެރެންޓީއެއް ނެތް ދެއްތޯ މާދަމާ ބާ ކައުންސިލުން  އެކަމަކު އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސުޕަވައި ޤަބޫލުކުރާ  ރަނގަޅު  ޚިލާފަށޭ،  އެއީ  ބުންޏަސް  އެހެން  ކޮމްޕްލީޓްކުރީކީއެއް.  ތި  ނޫނޭ  ދަށަކުން  ޒަރެއްގެ 

ތިބި   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  ކައުންސިލުގައި  ބާ  ދަނީ.  އެއްޗެއް  ބުނާ  މި  މިހާރު  ޚިލާފަށްތާ  ގާނޫނާ  ދެއްތޯ  ވާހަކައެއް 

ފުރިހަމައެއްނުވޭ އަދި  އެކުލަވާލަމުންދަނީ  ދަފްތަރެއް  ނެތް.  އަދި  ރަޖިސްޓަރީ  ލޯޔަރުން  އަދި  ވެސް  ފާމްތައް  ލޯވ   .
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ތަމްރީންތަކެއް   ދީފައި އެއަށް  މުޤައްރަރެއް  އަންނަންވާނީ  އެގްޒާމެއް  ބާ  އަންނައިރު  އެގްޒާމެއް  މިހިރީ. ބާ  ނުކުރެވި 

  ދެވިގެން އެ ސިލަބަސްއެއް އައިސްގެން އޭގެ ފަހުގައި އެގްޒާމެއް އަންނާވާނީ ބާ އެގްޒާމަކީ. އެކަމަކު އަދި މި އުޅެނީ 

މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާނުލެވިގެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް ގަވާއިދުތައް ނުހެދުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް  

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަސްލު  އުފުލަންޖެހުނީމަ  ތަކްލީފް  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަތިތައް  އެ  އެކަމަކު  ކަމަށްވެދާނެ. 

އަޅުގަ އުޅެނީ.  މި  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ.  ކޮންސަރނަކަށްވެގެން  ސްޓެންޑަޑެއް  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  ނޑުމެން 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު މި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވައްޓަވާނުލައްވާށޭ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  

 ރިކުއެސްޓަކީ ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ކޮންސަރނާ  ރެއިޒްކުރި  ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކައުންސިލާ   ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު 

ދަންނަވާ ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީން  ހަމަ  ބައްދަލުކުރިން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށްވަނީނަމަ   

ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  މި  ޒިންމާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނެތް  ޤަބޫލުކުރެވިފައެއް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އިއްތިފާޤުން 

  3ބުނަނީ    މަސް ދުވަސް، ފުރަތަމަ ގާނޫނުގައި މި  7އުފުއްލެވި ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެބަޖެހޭ މި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަން އިނގޭތޯ. ގަވާއިދުތައް    90މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ  

އިތުރަށް   އަދި  ފަހަނައަޅާގޮސް  މުއްދަތު  އެ  އޮތްއިރުގައި  ދެން    4އެކުލަވާލަން  ގޮއްސި.  އިތުރުވެގެން  މަސް 

އަޅުގަނޑަކަށް   ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް،  ޔަޤީންކަމެއް  އެ    2ހަމަގައިމު  ވީނަމަވެސް  ދިންކަމުގައި  އަހަރު 

ބާ   އިނގޭތޯ.  ނުބުނޭ  ހިތެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ހިންގިދާނެ  އެކުލަވާލައިގެން  މިގޮތަކަށް  މި  ބޭފުޅުންނަކަށް 

ކެވަޑައިގަންނަވާ. އެކަމުގެ  ކައުންސިލުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވިފައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ދެ 

ބަޔަކަށް.   އެއާއިއެކުގައި އެބަ ޤަބޫލުކުރަން އޭގެ ގެއްލުން އެބަ ދައްކާ އެހެން  ހަމަ  ސަބަބުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮންދުވަހެއް   ތި ބޭފުޅުންނަށް. ތި ބޭފުޅުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ފޭށޭނެ ގޮތެއް ނެތީ، އެގްޒާމައަށް ސިޓްކުރެވޭނީ  އެއީ 

އެނ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން. އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  މިދެންނެވި  ކައުންސިލުގެ  ގެންނެތީ އެއީ ބާ 

ވަރަށް   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކުރާއިރުގައި  ގާނޫނެއް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ގާނޫނު،  މި  ޤަބޫލުކުރަން 

ހުންނާނެ. ހިންގާފައި  ބަޙުސްތައް  ވަރަށް  ކުރާނެ،  އެދެވޭ    މަޝްވަރާތައް  ފެނިގެން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އެކްސްޕާޓް   ހަމަ  އެއީ  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މުއްދަތުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ހަމަ  މުއްދަތުތަކަކީ 
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ކުރީގައި   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަދި  ތިއްބަވަނީ.  މި  ބޮޑީގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ތިއްބަވަނީ  އެ  ލޯޔަރުން 

އުފައްދާ  ފާ މަޖިލީހުން  ވަރަށްގިނަ  ހަމަ  މައްސަލަ  ބަޖެޓުގެ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  މައްސަލަ،  ބަޖެޓުގެ  ހަގަކުރެއްވި 

އެޖެންސީސްތަކަށް ދިމާވޭ އިނގޭތޯ. ބާ ކައުންސިލަށް އެކަންޏެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

އަޅުގަނ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކައުންސިލަށް  ވެސް  ބާ  އޭރުގައި  ދެއްކެވުނޭ  ތަނެއް  މަޢުލޫމާތަކީ  ލިބިފައިވާ  ޑުމެންނަށް 

މަސައްކަތްޕުޅު   އެތަނުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ދެއްކެވުނު.  އިމާރާތެއް  ވަކި  ސްކޫލެއްގެ  ސަރުކާރުން  އިނގޭތޯ 

އެނޫ އަދި  ލިބުނު  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެނުނީ. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ދައުލަތުގެ  ނުކުރެއްވި  ވެސް  ން 

ބޭފުޅުންނަށް، ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެއްކެވި އެ  މުހިންމު މުއައްސަސާއެއްގެ އިމާރާތެއް 

އްކަތްކުރެއްވީމަ ވަކި ބަޔަކަށް ވަކި އަތަކަށް ޖެހިފައި ތިބެގެން ކުރެވޭ  ތަނުގައި އެ ބޭފުޅުން މަސަމަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އެ

އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އެބަ  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  އެކުލަވާލަން  ގަވާއިދު  އަނެއްކާ  ދެން  ކަށްވެ 

އެއަށްފަހުގައި ދެން ފެނުނީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ލޯވ ފަރމްތަކުން މަސައްކަތްކުރެއްވި. އަދި މާބޮޑަށް ކޮންފްލިކްޓް  

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ   ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  މާބޮޑު  އަންނަ  ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދައްކަވާ 

ބާ   ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  ކުރުގޮތަކަށް  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ހަމަ  ދަންނަވަންޖެހޭ.  ކަމަށް  ނުޖެހޭ  ދެކޮޅެއް 

އްކަތްކުރެވިފައި  ކައުންސިލުގެ ޒިންމާ، ގާނޫނީ ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ބޭފުޅުން ހަމަ މަސަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން   އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހުގައި  ފާހަގަކުރެވޭތީވެ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލީ. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ނެތްކަމަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ދެން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރަށް. އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.  

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ   ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހަމަ މިކަމުގައި ތި 

ލިބޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގައި އަހާލަން ބޭނުންވަނީ މި ހާލަތުގައި ކިތައް ކުދިންތޯ ޖުމްލަ މިވަގުތު  

ތިބީ ތިބީ؟ މި  ކުދިންތޯ  ކިތައް  ޖުމްލަ  ގްރެޖުއޭޓްވާން  ނިޔަލަށް  ޑިސެންބަރުގެ  މިއަހަރު  އެއީ  ؟ ދެން  އެހެންވީމާ، 

 އަޅުގަނޑު، މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު ޖަވާބު.  
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 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުސްޠަފާ 

 ނިމިފައި ތިބި  މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން މި އަންދާޒާކުރަނީ ޓޫ ހަންޑްރެޑަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. މި ބުނީ 

 ކުދިންނާއި މިއަހަރު ޑިސެންބަރާ ހަމައަށް ނިމޭ ކުދިންނާ އެއްކޮށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވަރަށް  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން ލޯވ ސްޓޫޑަންޓުންގެ ކަންބޮޑުވުން 

އެކުލަވާލި  ގާނޫނު  އޮތީ. ދެން ބާ  އެކަން މިހާރު އަޑުއިވިފައި  މި  ވެސް  ސަބަބަކީ، ހަމަ އެއް ކަމަކަށް   މައިގަނޑު 

ގުޅިގެން   އެކަމާ  ޚިޔާލުފުޅާކޮށް  މީހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ފަންނުގައި  ގާނޫނީ  ލިބުން.  ކުދިންނަށް  ފުރުޞަތު 

  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބަސް ބުނާނެ ފުރުޞަތުދިނުން. މީގެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތަކީ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެއްޗެއް 

މާޙައުލެއް   މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އެއްކޮށް  މިނިވަންކަމާއި  ނައްތައިލާ  އެކަން  ބާތިލުކުރަނީ.  ހުއްދަ  ބުނެފިއްޔާ 

ތަމްރީން   މި  ވެސް ފާހަގަކޮށްފި  ކުދިން  ހުރިހާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ގާނޫނެއް ގާނޫނަކީ. ދެން  ގެނެވުނު  ގާއިމުކުރުމަށް 

ނީ އެކަމަކު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ މި ގާނޫނުން އަލަށް ވުޖޫދަށް ގެނައި  ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަ

ނޫން   މިކަން    1ކަމެއް  ކޯޓުން  އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް  ގާނޫނު  ތަމްރީނަކީ. މީގެ ކުރިން  އަހަރު ދުވަހުގެ 

ނަ. އެއީ ތިންވަނަ  ތިންވSCRU-3ަ / 2015ގ ނަންބަރު ކުރަމުންދިޔައީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިން

މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި    2015ރޫލިންގ ނަންބަރު   އެކުލަވައިލާފައި  އެކީގައި  އެ ރޫލިންގއާއި  ވަނަ އަހަރުގެ. އެއީ 

ބުނާގޮތުން ވެސް   ގަވާއިދު. މި ގަވާއިދު  ހުއްދަ ދިނުމުގެ  ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ    1ގާނޫނީ 

ދުވަ އަދި  އަހަރު  ކޯޓުތަކުގައި  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ  އަދި  ކޯޓުތަކުގައި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ތަމްރީން  ހުގެ 

ހަމަ   ލިބެނީ  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  މިއީ    1ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު.  ތަމްރީނު  ދުވަހު  އަހަރު 

އު  2015 އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ކަމަކަށް  ވަނަ  އެކުލަވާލި  އަލަށް  ގާނޫނުން  މި  ސޫލެއް. 

ކުރިން   މީގެ  ކަމެއް.  އެކުލަވާލި  އަލަށް  ހެދުމަކީ  އެގްޒާމެއް  ބާ  ހެދުން.  އެގްޒާމެއް  ބާ  އޮންނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރާނެ  ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން ބާ އެގްޒާމް ހެދުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަ

ގޮތްތައް ބާ ކައުންސިލަށް އޭގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނީ. އެއީ ގާނޫނެއްގައި ދެންމެ ހަމަ ޙުސައިން  
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ބާ   ދޫކުރީ  ކަންކަން  އެ  ވާހަކައެއް.  ނުލިޔާނެ  ތަފްސީލުކޮށް  އެހާ  ގާނޫނެއްގައި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ނިޔާމް 

ގަވާއިދު  ކައުންސިލުން  ބާ  ގަވާއިދު  ކައުންސިލަށް.  ކައުންސިލުން  ބާ  އޮތީ.  ދޫކޮށްލެވިފައި  ގޮތަށް  ހަދަންޖެހޭ   

ބާ   ވާހަކަތައް  ދެކެވުނު  ހާޒިރުވެ  މިކޮޅަށް  ފަހުން  އެންމެ  އަދި  ކިޔާލިން.  ގަވާއިދު  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހެދިއިރުގައި 

އަޅުގަނޑަށް ކުރިން.  ވެސް  ސުވާލުކުރަން  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެކެވުނުއިރުގައި  ގަވާއިދުން    ކައުންސިލާ  ވެސް 

މި   އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން  އެއީކީ  ގޮތަށް.  ނުކުރެވޭނެ  މިކަން  އޮތީ  އެ  އެކުލަވައިލާފައި  ގަވާއިދު  ފެންނަނީ 

ވެސް.   ބޭނުންވި ގޮތަކީ  ކުރަން  އެކަން  އަދި  މަޤުޞަދަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރަން  މިކަން  އެކުލަވާލައިގެން  ގާނޫނު 

އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދު  ކަމަކަށް  މިހާރު  ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  އެއީކީ  ހަމަ  ނުފެނޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަކަށް  އޮތްގޮތުން  ފައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ލިބެންޖެހޭނެ.  ޙައްލުތަކެއް  އެއަށް  ކަމަށް.  ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  ކުރުމަކީ  ކުދިންނަށް  ހުވާކުރުމަކީ، 

ޖުމް ހަމަ ހޯދައިދޭނަން. ދެން  ހުރި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއަށް ޙައްލުތަކެއް  ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ލަގޮތެއްގައި މި 

ދެންމެ   ހަމަ  ފެނުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކުދިކުދި ކަންކަން  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ހުރި  ކުރަން  މުއްދަތުތަކުގައި 

އެއީ   ފާހަގަކޮށްލާނަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،  ވަނަ  4އިމްތިޔާޒް 

ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޙުއްދަ ދިނުމަށް އެކުލަވައިލާ ސަބް ކޮމިޓީތަކާއި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރަނީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިސެންސިންގ    6ވަނަ މާއްދާ.    6އަދި އެއީ  

އިސްތިޢުނާފް ކޮމިޓީ އާއި، ގާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އާއި، ލޯވ ރިފޯމް އެންޑް    ކޮމިޓީ އާއި، އެތިކްސް ކޮމިޓީ އާއި،

ބާ   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ދެންނެވި  މި  އަސްލު  އެކުލަވާލައިގެން  ކޮމިޓީތައް  މި  އެއީ  ކޮމިޓީ.  ރިސަރޗް 

ފަ އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  އަންނަނީ.  ކުރެވެން  މަސައްކަތް  އެ  ހާޒިރުކޮށް ކައުންސިލަށް  މިކޮޅަށް  ހުން 

ގާނޫނަށް   ދުވަހުގައި  ކޮމިޓީއެއް    7ވާހަކަދެކެވުނު  ސަބް  މިހާތަނަށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މަސްވެގެންދިޔައިރު 

ވެސް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. ދެން މީގައި އެއް ބަޔަކު ކުށްވެރިކޮށް އަނެއް ބަޔަކު ކުށްވެރިކުރުމެއް  

މިކަ ހަމަ  ނޫން  އަޅުގަނޑު  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  މީގައި  ދެން  އެބަޖެހޭ.  ހޯދަން  ޙައްލެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މުގައި. 

އެއީ   ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ވެސް  ކުދިން  ހުރިހާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ކަމަކީ  ބޭނުންވި  ފާހަގަކުރަން 

ވަނަ އަހަރުން    2015އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ.    އަލަށް އައި ކަމެކޭ. އެއީ އަލަށް އައި ކަމެއް ނޫންކަން

އޭރުގައި.   ހުވާކުރޭ  އޭގައި  އުސޫލަކީ.  އުސޫލު  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ރާއްޖޭގައި  ހަމަ  ކަމަކީ  އެ  ފެށިގެން 

ޞަތެއް އޭރަކު  އެހެންނަމަވެސް، ހުވާކުރިޔަސް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތަކުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރު

އޮންނަނީ ހަމަ   ވަކާލާތުކުރަން.    1ވެސް ނުލިބޭ. އޭރުގައި  ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ކޯޓުތަކުގައި  އަހަރު 

މިހާރު ވެސް ހަމަ ބަދަލުގައި ދެވޭ. އޭރުގައި ވެސް ބަދަލުގައި ދެވެނީ. އައުކަމަކީ ބާ އެގްޒާމެއް އައުން. އަޅުގަނޑެއް  
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ބާ ނުކުރަން  ހާޒިރުކުރި  ޤަބޫލެއް  މިކޮޅަށް  ފަހުން  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުލަވައި،  އެގްޒާމް  ކައުންސިލުން   

ނަގާކަމަށް   ވަގުތު  އެކުލަވާލުމަށް  އެކީގައި  މަޝްވަރާއާ  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭރުގެ  ބާ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރީ  ދުވަހުގައި 

އެގްޒާމެއް   ބާ  އަޅުގަނޑަށްއަދި  ލިބިފައި  ދެވޭނެއޭ.  މަޢުލޫމާތު  ތާރީޚެއްގައި    އަވަސް  އެންމެ  ގޮތުން  އޮތް 

ސެޕްޓެންބަރު ކަމަށް. އެއީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަމަ  

ތައްޔާރުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ފަރާތްތައް ހަމަ ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ވެސް    ބާ އެގްޒާމެއް 

ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ވަކީލުކަން ކިޔަވަން ލޯވ ކިޔަވައިގެން ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ނުލިބި ކުދިންތަކެއް ތިބީތީވެ އަދި  

ކައުންސިލުން އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެއް   އެ އުފެދުނު  އެކީގައި  ނެތި ގާނޫނާ  ކުދިންގެ އިޙުމާލެއް  މިކަމުގެ 

އޮ ނުވެ  އެކަން  މާތް  ފުރިހަމަނުވެ  ވަރަށް  ގެނައީ  ގާނޫނު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބެންޖެހޭނެ.  ޙައްލު  އެއަށް  ތުން. 

ކުރަން   އެކަން  ގޮތަކަށް  ރައްކާތެރިވާނެ  ޙައްޤުތައް  އެންމެން  ރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން  ފަންނަކީ  މި  މަޤުޞަދެއްގައި. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެވި މީގައި ހުރި  އެކުލަވާލި ގާނޫނެއް. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ގާނޫނުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް

ވަރަށް   ހަމަ  ވާހަކަދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ގިނައިން  ވަރަށް  ބެހޭގޮތުން  ތާރީޚުތަކާ 

ހުރި    ރަނގަޅަށް ހަމަ ދިރާސާކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ވެސް ކޮމިޓީގައި ހަމަ މަސައްކަތްކުރިއިރު ކުރެވިފައި

މީގެ ކުރިން ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން   ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ  މިއަށް ޙައްލެއް އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަންކަން. ދެން 

މުއްދަތުގައި   މިދިޔަ  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ވަރަށް    7ގްރެޖުއޭޓްވި  ނެތި  އިޙުމާލެއް  ކުދިންގެ  ދިޔައީ.  މި  މަސްދުވަސް 

ސަރުކޮށްފި. އެ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  މަސްދުވަހުގައި ކުދިންނަށް އަ  7ބޮޑަށް  

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ތަމްރީނު ޕޮރޮގްރާމާއި ބާ އެގްޒާމް ނަހަދާ ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ކަމަކަށް  

ކަންކަން   އެ  މުއްދަތުގައި  މިދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުފެނޭ.  އެކަން  އަޅުގަނޑަކަށް  އިދާރާތަކުން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  ޙައްލެއް  އެއަށް  ވަނީވިއްޔާ  ކަމަށް  ދަރިވަރުންނަށްވާ  ގެއްލުން  އޭގެ  ނުކުރެވިގެން 

 ޤަބޫލުކުރަން. އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނެކަން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:    ތައުފީޤްޖައިލަމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   ވިދާޅުވެއްޖެ  މޫސާ ސިރާޖު  ތައުފީޤް. އާދެ! ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ، ޖައިލަމް 

ރަނގަޅު،  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް.  ޓްރެއިނިންގ  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް  ނިމޭ  އެބައޮތޭ  ސަރކިއުލަރއެއްގައި 

ނިމޭ   ލިބިގެންދޭ. އޭރުގައި  ފުރުޞަތު  ޖޮއިންކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމަށް  ޓްރެއިނިންގ  އެ  ކުދިންނަށް  ހުރިހާ 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިއޮތް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ޚުދު އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި  
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އަޅުގަނޑު   ޓް  10ދައްޗެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ކައިރީގައި  ލޯޔަރުން  ނޫންތޯއޭ  ވަރަކަށް  ވެދޭންވީ  ފަރާތަކަށް  ރެއިންކޮށްދޭ 

ކޮންމެ   އެ  ދިގުކަމުން  މުއްދަތުގެ  ބުރަކަމާއި،  ބޮޑުކަމާއި،  ކަމުގެ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  އެއިން  ދެންނެވުމުން 

އަނެއްކާ   ލިބުމަށް  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިއިރު  މިހެން  ކަން  އިންކާރުކުރަނީ.  ވެސް  ފަރާތެއް 

އަހަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް    1މެން އެބަޖެހޭ މަޑުކުރަން އިތުރު  އަޅުގަނޑު

ކިޔަވާނީ އޭގެ ފޮނި މޭވާ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކުރާނެ ކަމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް. ނިމޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  

ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ   ތެރޭގައި  ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާނުލުމުގެ  ހުސްކަމުގެ  ކަމެއް. ދެން  ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދާނެ 

އަޅުގަނޑު ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން  ބާ  މިއީ  ބޭފުޅުންގެ  މައްސަލަ. މިކަމަކީ  އެ  ބޭފުޅުން    އެ 

ހަމަ މިއަދާ  ދެއްތޯ  އަދާނުކުރެވުނީމަ  ފުރިހަމޮގޮތުގައި  އެންމެ  އޭގެ  މިކަން އަޒިންމާ  މި   ށް  އީ.  ޔަދި  މިހެންވެގެން 

ހިމާޔަތްކޮށްދީ    އެހެންނަމަވެސް، ޙައްޤުތައް  މިދާ  ގެއްލެމުން  ނުވަތަ  ޙައްޤު  ގެއްލިގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަވަހަކަށް   އެންމެ  ވީ  ފުރުޞަތު  ކުރިއަށްދިއުމުގެ  އެކީގައި  ޕްރޮފެޝަނާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ހޯދައިދޭން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ދެން ތަރުތީބަށް ބަލާއިރުގައި ފުރުޞަތު ދޭން އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.  

ކަމަކަށް   މަޖިލިސް  މުހިންމު  އެހެން  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް، 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖެހިފައިވާތީ  ވަނީނަމަ    އެޓެންޑްވެވަޑައިގަންނަވަން  ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޟެއް  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ 

 އެ ފުރުޞަތު މިވަގުތު ބަދަލުކޮށްލާފައި ދެން އެއަށްފަހުގައި ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަރުވާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްރިރު އަދި ޢަލީ ޙުސައިން. އަޅުގަނޑު ވެސް ދެތިން ކަމެއްގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ތި   ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެކަމެއްގައި  ބޭނުން. އެއް ކަމަކަށް  ވެސް  އަދި ސާފުކޮށްލަން  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން 

ވިދާ އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އެއީ  ހުރިކަން.  ކަންބޮޑުވުން  ވެސް   ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  ޅުވާހެން 

ވިދާޅުވިހެން. އެއީ އެގްޒާމެއް ހަދަންޖެހިފައި އޮތް ގޮތާއި އެކަމުގެ ވާހަކަ އާއި ދެން އެއާއި ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގއަކާ  

ދެކޭގޮތުގައި   އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަމަގައިމު  މަޖިލީހުން  ޙަޤީޤަތުގައި  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަންތައް.  ދެ  އެ 

ޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ކަމަކީއެއް މީގައި ކޮން ބައެއްތޯ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފައި ނެތީ ނުވަތަ ގާނޫނު  އަ
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އަޅުގަނޑުމެން   މިހާރު  ހުރިކަން  މައްސަލަތަކެއް  މީގައި  ނޫން.  ދިއުމެއް  ޑިބޭޓަށް  އެ  ނޫންތޯ  ރަނގަޅަށްތޯ  އޮތީ 

ފާހަގަކުރެވޭ އެބަ  ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެންނަށް ވެސް މިހާރު  މިއަށް ޙައްލު ގެނެވޭނީ  . އެހެންވީމާ، ދެން 

ގާނޫނާ   ރަނގަޅު،  ކުރަންވީ.  މިހާރު  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ގެންނަން  ޙައްލު  އެ  އަދި  ގޮތަކީ.  މަސައްކަތްކުރަންވީ 

ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ވަންޏާ އެއްވެސް  ބައެއް ލައްވާ އެގޮތަށް އެ  އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރެވި އޮތް ކަމަށް 

ކަންކަން ކުރުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރާނަން އިނގޭތޯ. އެކަމަކާއި ދޭތެރެ ތި ބޭފުޅުން ވެސް ޝައްކު ކުރައްވާނެ  

ކަމެއް ނެތް. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ތި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު  

މަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ހަމަ  ނުލިބޭ ކަ

ކުރާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން. އެއާއިއެކީގައި ގާނޫނު ރިވިއުކުރަންޖެހޭ  

ދަންނަ މި  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކޮންމެހެންނެއް.  ކަމަށް  އަދި  ނޫން  ވާހަކައެއް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ގާނޫނު  ވަނީ 

ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައި   ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ  ރިވިއު މިހާރު ކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  އެހެންނަމަވެސް، އެ 

މުއްދަތުތަ  އެ  ހުރި.  ކުރަން  ކަންކަން  ކައުންސިލުން  ބާ  އެބަހުރޭ  މުއްދަތުތަކެއް  ހިނގައްޖެ.  ހުރި  ފަހަނައަޅާ  އް 

އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އެ ގާނޫނު ރިވިއުކުރަން ދެން ކިހނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދޭނީ.  

އެ ދޫކޮށްލާފައި އޮތުން އެއީކީއެއް ކަމެއް ނުވެ އޮތީމާ ދެން އަދިވެސް މުއްދަތު ދީފައި އެކަން ކުރަން ބުނާއިރު ދެން  

ން އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ގާނޫނުތަކަށް، ގާނޫނު  އޭގެ ފަހަތު

އެއީކީ   އަދި  ވާހަކަ.  ރިވިއުކުރާ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އޮޅުވާނުލައްވާތި.  މި  އިނގޭތޯ.  އެބަޖެހޭ  ރިވިއުކުރަން 

ދަ މި  މިވަގުތު  ނޫން  ވާހަކައެއް  ބަދަލުކުރާ  އެއަށް  ކޮންމެހެން  އިނގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިވިއުކުރީމާ  ންނަވަނީ. 

ގޮތެއް   މުހިންމު  އެހާ  އެއީ  ދެކޭގޮތް  އަޅުގަނޑު  ޕަރސަނަލީ  ބަދަލެއްތޯ. ދެން  ކޮން  އޮތިއްޔާ  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ 

އަޅު ދެން  އެއީ  ނޫން.  އެއެއް  ނޫންތޯއެއް  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭތޯ  ގާނޫނު  ކޮންމެހެންނެއް  އެ  ނޫން  ގަނޑުމެން 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  އެ  ހުޅުވާލެވިގެން  އެ  މަޝްވަރާތައް  އެ  ކޮމިޓީގެ 

އިންޓްރަސްޓް ހުރިއްޔާ ވަޑައިގެން އަޑުއައްސަވަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ކްލޯޒް  

ގެންދަނީކީއެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުޑޯ ސެޝަނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެ އިނގޭތޯ.  ން  ކަމެއް  މެން އެ މަރުޙަލާގައި ކުރާނެ 

ކަންކަން މިކަހަލަ  މިކަން  ދެން  ލިޔުމަކުން  މަޖިލީހަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ނެތީމަ.  ސާފުވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ވީމަ 

ދެން ޕެޓިޝަނެ؟ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާނެތޯ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލިބިފައި އޮތް  މި ދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުން  އް މަޖިލީހަށް 

ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ސާފުވެފައެއް ނެތް އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މިހާރު އެ ކަންކަން މަޖިލިސް ތެރެއިން މި  

މިކަން ކުރާއިރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ތި    19 ވަނަ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން 
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ލެކްޓިވްކޮށް އެކަހަލަ ކަމެއްގައި އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ތިބޭތަން. އެހެން ވިދާޅުވެފައި ތި ބޭފުޅުން އެކަން  ބޭފުޅުން ކަ

ޝައްކުކުރަނީއެއް   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އޮތުން.  ސާފުވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަން  ކުރައްވާތަން 

ތިއްބަވާނީ ހަމަގައިމު ވެސް ތިކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން އޮތީމަކަން. އެ    ނޫން. ތި ބޭފުޅުން މިހާރު މިތަނަށް ވަޑައިގެން 

ވާހަކައެއް ނޫން މި ދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕެޓިޝަނެއް ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވައިފިއްޔާ ހަމަގައިމު  

އިނގޭތޯ.   ފަސޭހަވޭ  ވަދެގެންދާލެއް  އެކަން  ތެރެއަށް  ނިޒާމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިދާޅުވި ވެސް  ތި  ބޭފުޅުން  ތި 

ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު ވެސް ނޯޓުކުރަމުން އެބަ ގެންދަން. އެއާއި ވަރަށް ތަފާތު އެކަމަކު މި ދެންނެވި ކަހަލަ ގޮތެއް  

ވެއްޖެއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހިތުން އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭލެއް ވެސް ގޮތް ވެސް ތަފާތުވޭ އިނގޭތޯ.  

އެ އެކަން  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން  ތި  ކަލެކްޓިވްކޮށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެވޭވެސްމެ.  އެބަ  ވެސް  ވެއިޓެއް  އިތުރު  އަށް 

ބަލާނެ   އިތުރަށް  އަވަހަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދާއިރު  ޙައްލު  މިއަށް  ކުރައްވައިފިއްޔާ  އެކަން  އަވަހަށް  ކުރައްވަން 

ލިބި ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހުންނާނެ  ވެސް  އެ  ލިޔުން  އެހީތެރިކަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ފައި 

އެ   މުޤައްރިރު  އެޖެންޑާކޮށްގެން  އެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ކަންކަން 

އިރާދަކުރެއް ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިނގޭތޯ.  މަސައްކަތްކުރާނަން  ހޯދުމުގެ  ޙައްލު  މިކަމުގައި  މީގެ  ވިދާޅުވިހެން  ވިއްޔާ 

 ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

ހަމަ   އިނގޭތޯ  ލިޔުމުންވާނެ  އަދި    18އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މަޖިލީހަށް  ހަމަ  ވަނަ    19ވަނަ  ވެސް  މަޖިލީހަށް 

ކަންބޮޑުންތަކަކީ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ  ފޮނުވާފައި  ގިނައިންވާނީ  ފަހަރަށްވުރެ  ހަތަރު  ދެތިން،  ހަމަ  ލިޔުމުން 

މަޖިލީހުގެ   ފޮނުވިން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެޑްރެސްކޮށް  ހަމަ  ވަކިން  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ކިޔާފައި  މިއީއޭ 

ވެސް އެޑްރެސްކޮށް  ހަމަ    ރައީސަށް  ސީދާ  ފޮނުވިން  ވެސް  ޑިސެންބަރުގައި  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވިން. 

އަޅުގަ އެޑްރެސްކޮށް  ރައީސަށް  މިވެނިމަޖިލީހުގެ  ބޭނުންވަނީ  މި  އިޞްލާޙުގެ    ނޑުމެން  ކިޔާފައި  އިޞްލާޙެކޭ  ކަހަލަ 

  އެސެސެލްގެ  ގެވރީޢާ ލޯއޮފް ޝަ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.އެން.ޔޫގެ މި ފެކަލްޓީ  

ގެނެސްދެއްވަދޭށޭ   އިޞްލާޙު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  ފޮނުވިން  ލެޓަރހެޑްގައި  ހަމަ  ފާރާތުން 
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މިދިޔަ މަހު ހަމަ މި   ހަމަ  ފޮނުވައިދިނިން. އަޅުގަނޑުމެން  ތައްޔާރުކޮށްފަ  ޑްރާފްޓް ހަމަ އިންގޮތަށް  ހަމަ  ކިޔާފައި 

ހެދީއް ހަމަ  ގަވާއިދު  ފޮނުވަން  މިކޮޅަށް  ހަމަ  ވެސް  ސިޓީ  އެބަ  ހަމަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ކޮންމެދުވަހަކަ  ހަމަ  ސުރެން 

ޕެޓިޝަންގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ.  ޕެޓިޝަންގެ  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  އެޑްރެސްކޮށްފަ.  ހަމަ  ކަންބޮޑުވުންތައް 

 އޮތް ޕެޓިޝަން މިހާރު ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް  ސޮއިކުރަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން  އޭތި  ކުރަމުންދާތީ.  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމުގެ  އެކަމަކު  ގެނައިން.  އަޅުގަނޑުމެން 

 ހަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން  އާދެ! ޝުކު ފެއްޓިއިރުގައި  ރިއްޔާ. ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު 

ލޯވ   ބައެއް  ވެސް  ކުރީގައި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި.  މިހާރު  ވާހަކަތަކެކޭ  ހުރި  އައިސްފައި  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދަލުކޮށްފައި ވީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހަމަ މިހާރު ވެސް  ގްރެޖުއޭޓުސްނާއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް ބައް

އަދި   ކަންކަން  ހުރި  އައިސްފައި  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުޢޫރުތަކަކީ  ހުރިހާ  ފާޅުކުރެއްވި  ތި  މިހާތަނަށް 

އޮތް އިޞްލާޙެއް ވެސް    ލިޔެކިއުންތަކުން ވެސް އެކި ސިފަސިފައިގައި އައިސްފައި ހުރި. ބައެއް ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަށް

އައިސްފަ. އެއް އިޞްލާޙެއްގައި އޮތީ މިހާރު އޮތް ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން   ދެ ދިމާލަކުން  އޮތް  އިޞްލާޙެއްވަރު  ދެ 

އެއް   އެއީ  ގޮތަށް.  އެޕްލައިވާ  މި  ފެށިގެން  ކުދިން  އެންރޯލްވާ  އަލަށް  ގެންނަންވީ  ބަދަލު  މިއަށް  މަޑުޖައްސާލާފައި 

  މިވަގުތު ފުރުޞަތު އަރުވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޙަސަން ލަޠީފަށް.  އިޞްލާޙަކީ. އަޅުގަނޑު

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

ކޮމިޓީގައި   ޑޮކިއުމަންޓްސް  ވިދާޅުވި  އެ  އެ  އިނގޭތޯ.  ސާފުކޮށްލަން  އިތުރަށް  ކަންތައް  އެ  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. 

މި   އަޅުގަނޑު  އެބަހުރީތޯ.  އެއްޗެހި  ފޮނުވި  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮމިޓީގައި  ޖުޑީޝިއަރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ.  އެބަހުރިތޯ 

ބޭފު ތި  ޑްރާފްޓްކުރެވެމުންދިޔައިރު  ގާނޫނު  މި  ދަންނަވަނީ  ނޫން. އޭގެފަހުން  ނޫން. އެއެއް  ޚިޔާލުތަކެއް  ދެއްވި  ޅުން 

އޭގެ   ގުޅިގެން.  މައްސަލައާ  މި  މަޖިލީހަށް  އޮންނާނެތޯ  ލިޔުމެއް  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  ދިމާވީމަ  މައްސަލަ 

ލިބި އިންޕުޓު  ބައިވެރި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޑްރާފްޓްކުރިއިރު  ދަންނަވަނީ.  މި  އެ  ވާހަކަ  ގެން 

ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އެ އޮތީ. އެއެއްނޫން. އޭގެފަހުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔެކިއުމެއް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި  

 ؟ ހުރިތޯ
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 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އެކަމާ   ކަންބޮޑުވުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު  ތި ކުދިންގެ ތި  ހަމަ  ވެސް  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ 

ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމުން އަދި އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  

 އެކަން ވެސް ހަމަ ކުރާގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ. އެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ގައި ބާ ކައުންސިލު އުފެދުނީ. މިއަދާ  2009ޖުލައި    13އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ހަމަ ދެތިން ސުވާލެއް. އެއީ  

އުންސިލުން ގާނޫނުގައި  ދުވަސް ގާތްގަނޑަކަށް މިވީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ބާ ކަ   10މަހާއި    7ހިސާބަށް މިއީ  

ބާ   އެގޮތަށް  ހަމަ  އޮންނާނީ.  ހާލަތު  މިހާރު  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ހެދިނަމަ  ގަވާއިދު  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކުރާ 

ވާނީ. ކަންތައްތައް ތަފާތުވީސްތޯ. ހަމަ   ކިހިނެއްތޯ  އެކުލަވާލިނަމަ  އެގްޒޭމް  ބާ  ބުނާގޮތަށް  ގާނޫނުގައި  ކައުންސިލުން 

މަންހަޖެއް އެކުލަވާލަން  އެގޮތަށް  މި    180  ދަންވަން  މި  މިހެން  ހިތަށްއަރަނީ.  އަޅުގަނޑު  މަދުބާއޭ  ހަމަ  ދުވަސް 

ޚުދު   ވެސް  ދެއްކީމަ  ވާހަކަތައް  ކޮށްފައި  ބައްދަލުކުރި.  އުންސިލުން  ބާ  ކޮމިޓީއާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖެހުނީ 

ތިއީ  ދެން  ދަވަންތޯއޭ ތި ވަޑައިގެންނެވީ.  އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރިން އިންޓަރިމް އިންޖަންކްޝަނެއް ހޯއް

ހޯދަން. ލޯޔަރުން ހަމަ   ޖަންކްޝަނެއް ހޯދަނީ ކީއްކުރަން އިތުރަށް ވަގުތު  ވީމަ، މިހާރު ކިޔަވާފައި ހުރީމަ އިންޓަރިމް 

ށް  އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު އުފެދެނީ ދެންމެ ޗެއަރމަން އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް، މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑަ 

އޮފީސް   ކައުންސިލަށް  ބާ  ތަނަކުން  ދެ  މުއައްސަސާއަކުން  ދެ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  އެބަ  ލިބިފައިވޭ  މަޢުލޫމާތު 

އެއީ   ނުދެއްކުން  ތަނެއް  ގަޔާވާ  ހިތްހަމަޖެހި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެއްކިކަން.  ތަނެއް  ހަދާނެ  އޮފީސް  ނުވަތަ  ސްޕޭސް 

ނަތިޖާއެ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައަކީ.  އަދި  ޙަޤީޤަތުގައި  ޓުވިޓާގަޔާއި  ފެނުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  އް 

ކައުންސިލު   ބާ  ބަޔަކު  އަނެއް  ކުށްވެރިކުރަނީ.  މަޖިލިސް  އެއްބަޔަކު  އެކިއެކި  މި  އެތަންމިތަނުގައި  ފޭސްބުކުގައާއި 

އަނެއް ބަޔަކު  އެއް  އެހެންވީމާ،  ކުށްވެރިކުރަނީ.  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ  ބަޔަކު  އަނެއް  ބަޔަކަށް.    ކުށްވެރިކުރަނީ. 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެކަން އަންޑަސްޓޭންޑު ވޭ އެއްކަލަ ފުރަސްޓޭޓުވީމާ ވާނެގޮތަކީ އެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އައީމަ އެކަން  

ޙަޤީޤަތުގައި މި އެކަށީގެންވާ   ބޭނުންވީ  ކުދިންނަށް އަސްލު ސާފުކޮށްދޭން  ހިނގާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ތި 

ހީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫނިއްޔާ  މިންވަރަކަށް  ޕްރޮވައިޑުކޮށްދޭ  އެ  ހަމަ  ތަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  ސަރުކާރުން  ވަނީ 

ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ   ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަވޭހެން. އެހެންވީމާ، ބާ 
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އެގް ބާ  ހިސާބަށް،  މަހާ  ސެޕްޓެންބަރު  މިސާލަކަށް  ސެޓްކުރަން،  މަހާ  އެގްޒާމްއެއް  ސެޕްޓެންބަރު  ހަދަން  ޒޭމް 

އަދި   ބުނެލިޔަސް  ފެކަލްޓީއެއްގައި  އެއްޗަކީ  އެނގޭ  ނުވިސްނޭ. އަޅުގަނޑަށް  އެއްވެސް ސަބަބެއް  ދާންޖެހޭ  ހިސާބަށް 

އެގްޒާމެއް   ބާ  އެގްޒާމެއް،  ތެރޭގައި  އެއްހަފްތާގެ  ބަރާބަރު  ހަޔަރކޮށްލިޔަސް  ލޯޔަރު  ޕްރޮފެޝަނަލް  އުޅޭ  މިތާ 

އެ  އެއްގޮތަކަށް  ސެޓްކުރެވޭނެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އެއީކީ.  ނޫން  އެއްޗެއް  މާސިންގާ  ބޮޑުސިންގާ،  އީ 

ނެތީމައޭ.   މެންބަރުން  ކައުންސިލު  ބާ  މިސާލަކަށް  ހީވެދާނެ  އެއީ  ދެން  ޙަޤީޤަތުގައި.  ނުވޭ  އަންޑަސްޓޭންޑެއް 

ސުވާލެއް ހުރިހާ  މި  އަޅުގަނޑު  ތިއްބާ  މެންބަރުން  ކައުންސިލު  ބާ  ކުރިން    އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދުވަހު  އެ 

ބޭފުޅުން ހަތްތާ ވެސް މި އޮފީސް ނެތް. ސްޓާފުން ނެތުން. ދެން   މިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ކިހިނެއްވެގެންހޭ މިހެން 

ތި   އަޑުއިވިއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  ނެތުން. މި  ރިސޯސް 

ހަކަ ވެސް ހަމަ އަޑުއިވިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ޙަސަން ލަޠީފް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިހާ ކުދިން ދެއްކި ވާ

އެންމެ   އެއީ  ޙައްލު ހޯދުން  ބޭނުންވާނެ  ބޭނުމެއް ނެތޭ. މިއަށް  ދިއުމުގެ  އިތުރަށް  ތެރެއަށް  ކޮންމެހެން އޭގެ  މިހާރު 

ކްޓަރ ނޫނިއްޔާ މީގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް ބައެއްގެ  އިސްކަމެއް ގޮތުގައި ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ހިއުމަން ފެ

ހޯދަން   ޙައްލު  އެކަމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއަށް  ވަންޏާ  ލިބޭކަމަށް  ދެރަކަން  ވަންޏާމު  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް 

ލުކުރަން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންވީ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ތި ކުދިންނާ ވެސް ބައްދަ

މިކަމުގައި   އިން ޕްރޮސްޕެކްޓިވް  އަސްލު  ބޭނުންވީ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  އޮތީ. އެހެންވީމާ، ސުވާލަކަށްވުރެ  ނިންމާފައި 

ޙަޤީޤަތުގައި ހަމައެކަނި ގާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއްގެ މައްސަލައަށްވުރެ ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބާ ކައުންސިލުން  

މީގަ އެބަހުއްޓޭ  އެކަށީގެންވާ  ވެސް  މަސައްކަތް  ބޭފުޅުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އި. 

ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައެއް ނެތް. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ވެދާނެ ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެކްސްޕެކްޓުކުރައްވާ ކަހަލަ  

އަޅުގަ ސަރުކާރުންނޭ  މިސާލަކަށް  ނުދެވުނީމަ،  ސްޕޭސްއެއް  ބުނަންވީ.  އޮފީސް  ދައުލަތުންނޭ  ބުނަންވީ.  ނޑުމެން 

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި އެ މަސައްކަތްކުރާކަށް ތިބުނާވަރުގެ ތަނެއް ވެސް ތި ބުނާވަރުގެ ހުރިހާ  

ރިޢާޔަތްކޮށްފަ  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވަނީކީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫން  ތަނެއް  ހުރި  އި  ފެސިލިޓީސްތައް 

ވާހަކަތައް   އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  އެނގެން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  އެކަން  ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އައި ޝުޢޫރުތަކެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިކޮޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 މުސާ ސިރާޖަށް.  

 

 މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި  މައްސަލައަކީ  ދާއިރު  ބޭސިސްއަށް  މިކަމުގެ  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލަ   ނޫން.  އެކަންކަމެއް  ލިބުނުތޯ  އޮފީސް  ލިބުނުތޯ،  ބަޖެޓު  ކައުންސިލަށް  ބާ  ޕަރސްޕަކެޓިވްއިންއަކީ 

ގޮތުގައި   ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ވާނީ  ބޭސިސްއަކަށް  ސަބަބަކަށް  ދިމާވި  ކުރިމަތިވާން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަ އަޅުގަނޑުމެން  ނެތުން.  ޕީރިއަޑެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ޓްރާންސިޝަނަލް  މިހާރު  އެބަވޭ  ގާނޫނުގައި  ލައިލާއިރު 

އެއްވެސް    5ވަކީލުންނަށް   ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެކަމަކު  ދީފަ.  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  އަހަރުގެ 

ކުދިންގެ   ތިބި  ފަށާފައި  ކިޔަވަން  އަދި  ވެސް  ކުދިންނަށް  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  ވެސް،  މާއްދާއެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް 

ށް ވެސް ޢަމަލުކުރާނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި އެއްވެސް ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަޑެއް ގާނޫނުގައެއް  މައްޗަ

ނެތް. އެއީ ކަންނޭނގެ މި ބޭސިސްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ޑިމާންޑަކީ ވެސް  

 ފާހަގަކޮށްލީ.  ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަޑު. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނ ދިގެއް ނުކުރާނަން. ދެން  އެހާ  އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ  ނެތުމުން  މުޤައްރިރު. ވަގުތު  ޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތްކުރާތާ   މި  މިހާރު  ބޭނުން،  ދެން   10މިހާރު  ފާއިތުވެއްޖެ.  ދުވަސް  ގިނަ  ވަރަށް  މިވީ.  މަސް 

މިހާރު   އަހާލަން  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނުލިބޭ.  އަދިވެސް  ޙައްލެއް  އެދެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި ދެން  ނަގާނެތޯއޭ  ދުވަހެއް  ކިހާ  ބޭނުންވަނީ  އިތުރުން  ޔަޤީންކޮށްލަން  އޭގެ  ދެން  އަންނަން.  ޙައްލެއް  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެލް.ޕީ.އޭގެ ކުރިން ނިމިފައި ބައިވަރު ކުދިން އެބަތިބި. ތިރީހަކަށް ކުދިން  

މި އެލް.ޕީ.އޭއަށް ފޯލްވޭތޯއޭ. އެއީ   އެ ކުދިން  ހަނދާންވަނީ. ދެން  ތިބިހެން އަޅުގަނޑު  އްދާގައި  ވަނަ މާ  30އެބަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  ހުވާކުރެވޭނީ.  އެ  ފާސްވިކުދިންނޭ  މުޤައްރިރަކުންނޭ  އެ  ޤަބޫލުކުރާ  ކައުސިލުން  ބާ  އެބައޮތް 
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އެ   އެލް.ޕީ.އޭއަށް.  މި  ފޯލްވޭތޯއޭ  ފާސްވެ،  ކުދިން  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ނޫން.  މުޤައްރަރަކަށް  އެ  ކިޔެވީކީއެއް 

 ކުދިންނަށް ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ.  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އަރުވާނަން.   ފުރުޞަތު  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮށްލާފައި  ކޮމެންޓެއް  ކުޑަ  އެއަށް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނެއް މާނަކުރެވިގެނެއް ނުވާނެހެން ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް. އެއީ މިހާރު ސިލަބަހެއް  

ބާތިލު  ނޫނިއްޔާ   އަނެއްކާ  އެ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ  ތަނަކުން  ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ  އެ  އޮވެގެން  މުޤައްރަރެއް 

ވެސް މާނައެއް   އެއްކޮށްވެގެން އެހެން ދާގޮތަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަކަށް ބާ ކައުންސިލުން  އެއްޗަކަށް 

ރައްޔިތުން  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މާނަކުރާނެހެން.  ނުކުރާނެ.  އެގޮތަށް  ވެސް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ  ގެ 

އޮތް   އެ  އޭގެފަހުން  ދެން  ކުދިންނަށް  ގުރެޖުއޭޓުވާ  އޭގެ  ނިމިގެން  ކިޔަވައިދިނުން  ކިޔަވައިދޭ  އެ  އެހެންވީމާ، 

އެހެންނަމަވެ ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭނެ  ކަނޑައްތު  މިހާރު  މަރުޙަލާތައް  ސް، 

އެގޮތަކަށް   ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ބެލިގެންނެއް  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ބާތިލު  އެއީ  މުޤައްރަރު  ކިޔަވައިދެމުންދާ 

ޙައްލެއް   މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހަކުންތޯ  ކިހާ  ކަމަކީ  އަނެއް  އޮތްހެނެއް.  ފުރުޞަތެއް  މާނަކުރުމުގެ 

ންމެ ބޮޑު ކޮންސަރނަކީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުވާނުކުރެވި ޓްރެއިނިންގ ފެށޭނެ ގޮތެއް  ހޯދައިދެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ

ނެތިފައި އޮތް އޮތުން. އެއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް އޮންނާނެ.  

ނޭނގެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އެކަނި    އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮން ވަގުތަކުތޯ އެހެން ދަންނަވަން

މި   ޑްރާފްޓް،  ބިލު  މި  ކަންނޭނގޭ  ނޫން  ކޮމިޓީންނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  މަސައްކަތަކީ.  މި  ނޫން  މަސައްކަތެއް 

ބިލުގެ ރިވިއު ޕްރޮސެސް ހިންގާފައިވަނީ ވެސް އެހެން ކޮމިޓީއަކުން. އެއީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެއް ވެސް ނޫން.  

މަޖިލީހުން  އެހެންނަ ރައްޔިތުންގެ  ދެން  ތެރެއިން.  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފޯލްވަނީ  ކައުންސިލު  ބާ  މަވެސް، 

އެ ނަގާނެ މުއްދަތު.   ގެނައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އެމެންޑުމަންޓެއް  ބިލެއް ފާސްކުރަން އެދާ ހުރިހާ މުއްދަތެއް އޭގެ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޖައިލަމް ދެއްކި ވާހަކައާ ގުޅިގެން ވެސް ހަމަ އެއާ ގުޅުވާލާފަ.  

ކަމަށް.   ނޫން  މައްސަލައެއް  ފުރިހަމަކުރުން  ތަމްރީނު  ފާހަގަވީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ވާހަކައިގައި  ޖައިލަމްގެ 



 2020  ފެބްރުވަރީ  24                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

26 

 

ވަނަ އަހަރުން    2015ރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން ކަމަށް މައްސަލައަކީ. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރިހެން  ފު

ވަނަ އަހަރުން    2015ފެށިގެން އެއް އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ތަމްރީނަކީ ހަމަ ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް،  

ދުވަސްމި ފަސްއަހަރު  މިހާރު  ވީމާ،  ފަށައިގެން.  ފުރިހަމަކުރާތާ.  ތަމްރީނު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އެއް  ތަމްރީނު  އެ  ވީ 

މިހާތަނަށް   އެކުލަވާލެވިފައި  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ފުރިހަމަ  ތަމްރީނު  އައިއިރުގައި  އެ  ގަވާއިދުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް މި އޮތީ. އެއަށް ހައްލެއް  ނެތުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ހުރިހާ އެންމެންގެ 

މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އެގްޒާމް،  ބާ  ދެން  ހޯދާނަން.  މަޝްވަރާކޮށްގެން  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  ހޯދޭނެ 

ކަމަކީ   އެއްވެސް  އެނޫން  އައުން.  އަލަށް  އެގްޒާމެއް  ބާ  އޮތީ  ކަމަކަށް  ފާހަގަވި  މި  ކަމަކަށް  އަލަށް  ގާނޫނުން 

ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން އެންރޯލްވެގެން    2015ނުކުރެވޭ އަލަށް އައު ކަމެއް ކުރިހެނެއް. ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް

ދަށު   އެނގޭނެ ކިޔަވާ ނިންމާފައި އަދި އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީނަކަށްފަހުގައިކަން  ހަމަ  ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް 

ވަކާލާ ކޯޓުތަކުގައި  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ  ހުއްދަ  ކޯޓުތަކުގައި  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ތު، 

ކައުންސިލު އެކުލަވާލުމަށްފަހު    2015ލިބިގެންދާނީ   މި ބާ  ޤަބޫލުކުރަން  ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން. އަޅުގަނޑުވެސް 

އެހެންވީ ގޮތަކަށް.  އެއްވެސް  ނެތް  ދައްކާދީފައެއް  ގޮތެއް  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  ތަމްރީނު  ހަމައަށް  އެއަށް  މިއަދާ  މާ، 

ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ. ކުރީގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި އުސޫލުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނޫނިއްޔާ އެނޫން ގޮތަކަށް ކަމަށް  

ވިޔަސް އެކަމަށް ހައްލެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ހައްލެއް ހޯދަދޭނަން. އަދި މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ  

މަސް ދުވަހު އެ ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް އެ ލިބުނު ގެއްލުމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް    7ދިޔަ  މަސައްކަތްކުރާނަން މި

ނެތި   މައްސަލައެއް  ކުދިންގެ  އެއީ  ބަލައިދޭނަން.  އެކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަމަގައިމު  މަޝްވަރާކޮށް  އަޅުގަނޑު 

އަ އެހެންނަމަވެސް،  ލިބެންޖެހޭނެ.  ޙައްލު  އެއަށް  ދިމާވީމަ  ތަމްރީނު  އެކަން  އެ  ސްޓޭންޑަކީ  ހަމަ  ޅުގަނޑުގެ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ބާ އެގްޒާމް ހެދުން އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެއީކީ މައްސަލައަކަށްވާނެ ކަމަކަށް.  

އައުން  ގޮތެއް  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  ވެސް  ހެދޭނެ ގޮތެއް އައުން ބޭނުންވަނީ، ތަމްރީނު  ވެސް  އެގްޒާމް  ވެސް ބާ    އެއީ 

ނައުފާ   ދެން  ނުފެނޭ.  ވެސް  ފަރާތަކުން  ކުދިންގެ  އަސްލު  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެނޫން  ބޭނުންވަނީ.  މީގެ 

މިދެންނެވިހެން   ބޭނުންވާ ކަމަށް. އެ އަޅުގަނޑަށް  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  ވަނަ    2015ފާހަގަކުރައްވައިފި މި 

މަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އައު ކަމަކަށް މިއައީ ހަމައެކަނި ބާ އެގްޒާމެއް.  އަހަރުން ފަށައިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްވީ

ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސްޓޭންޑަކީ މީގައި، ދެން އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ ދެން އަދި މަޖިލީހުން މީތި  

އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ މިހާރު    ފާސްވެގެންދިޔައިރުގައި އެންމެންގެ ވޯޓާ އެއްކޮށް މެޖޯރިޓީން ފާސްވެގެންދިޔަ. ދެން 

ސިޓިންގ ލޯޔަރުން ވެސް ހުއްދަ ލިބެންވާނީ، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބެންވާނީ ބާ އެގްޒާމް ހަދައިގެންނޭ. 
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ކޯޓުގައި   ހަމަ  މާނައަކީ  އޭގެ  ވެއްޖެއްޔާ  މީހެއް  ފާސްނުވާ  އެގްޒާމުން  ބާ  އެއީ.  ގޮތަކީ  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު 

ރާށޭ. އެއީ ދެން އެކަމަކު މެޖޯރިޓީން ނިމޭ އެއްޗެއްވީމަ މީގައި މިގޮތަށް މިހާރު ތިބި ވަކީލުންނަށް އޭގައި  ވަކާލާތުނުކު 

ކުރުމުގެ   އައު  ހުއްދަ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އޮތް  އެހެން  އަދި  ފެނޭ  ގާނޫނުން  މި  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިފަ.  ލުއެއް 

ތެރޭގައި ހަމަ މިހާރު ތިބި ވަކީލުން ވެސް ބާ އެގްޒާމް    ޕްރޮސެސްއެއް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ޕްރޮސެސްގެ 

ހަދަންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ، އެއީ ކަންނޭނގެ މި މުޅި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ވެސް. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އެއީ.  

ފުރިހަމަ ތަމްރީނު  ހަދަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު  އެގްޒާމް  އިތުރަށް ބާ  އޭގެ  އަދި  ފުރިހަމަކުރަން  ގޮތެއް  ތަމްރީނު  ކުރެވޭނެ 

ބާ   ލިބެންވާނީކީ.  ނޫން  ސެޕްޓެންބަރަކަށް  ވެސް  ބާއެގްޒާމް  އޮންނަންވާނެ.  ގޮތެއް  ފަސޭހަ  ދެންނެވިހެން  ކުރިން 

ގޮތަކަށް   ކުރެވެންޖެހޭނެ  ފަސޭހައިން  ފާހަގަކުރިހެން  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އެގްޒާމަކީ 

އްލެއް ލިބުނީ. އެ ޙައްލު ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން. ދެން  ބަދަލުވީމަ މި މުޅި މައްސަލައަށް ޙަ

ހަމަ   އެކަން  މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަމަގައިމު  ހޯދައިދޭން  ޙައްލެއް  ވެސް  މުއްދަތަށް  މިދިޔަ 

 ޔަޤީންކަން އަރުވަން މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން   އެއަށްފަހު  ދެން  ޙުސައިނަށް.  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހުރި ބައެއް ސުވާލުތައް ވެސް  

 ދަންނަވާނަން. 

 

  ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ގާނޫނު ތަތުބީޤުކުރުމުގެ ވާހަކަ އައިއިރުގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ  

ގޮތުގައި މިހާރު މުޤައްރިރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ކިޔަވަން ފަށާފައި ތިބި ކުދިންނަކަށް އަލަށް އަންނަ މުޤައްރިރުން  

ތަތުބީޤުކުރެވިގެން  ވާހަކައިން  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުދިންގެ  ބައެއް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނުވާނެ  އެޕްލައިކުރެވިގެންނެއް  ނުވަތަ   

އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެންދިޔަ ބާ ކައުންސިލުން އެނޫންގޮތަކަށް އޭތި މާނަކުރާކަމަށް. އެއީ އަސްލު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  

ނޫނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުލިޔަ މިސާލަކަށް  ގޮތުގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. އެގޮތަށް މާނަ ނުވެސް ކުރެވޭނެ. ގާ

މުޤައްރިރު   އެ  މާނައަކީ  އޭގެ  ލިޔުނީމަ  ވާހަކަ  މުޤައްރިރެއްގެ  ގާނޫނެއްގައި  ނުލިޔުނަސް  ވާހަކަ  އިސްތިސްނާގެ  އެ 

ތި  ކިޔަވާފައި  މުޤައްރިރު  ކުރިން  އޭގެ  އެޕްލައިވާންޖެހޭނެއޭ.  އޭތި  ކުދިންނަށް  ފަށާ  ކިޔަވަން  ބި  އެކުލަވާލުމަށްފަހު 
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ކުދިން އެޕްލައިވެގެނެއް ނުވާނެތާ. އެއީ އެބްޒާޑް އެހެންނޫނިއްޔާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގާނޫނު،  

 އުސޫލާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ އަޅުގަނޑު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކު ދީފައި  އާދެ!  ފުރުޞަތެއް  މިކޮޅަށް  އެރުވުމަށްފަހު  ފުރުޞަތު  ފަރާތަށް  އެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރިއްޔާ. 

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު ވެސް ދަންނަވާނަން.  

 

 މުސްޠަފާ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   ޒިންމާ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކައުންސިލުން  ބާ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގޮތަކަށް  ކޮމިޓީން  އެކަށީގެންވާ 

އަދައެއް ނުކުރެއްވެއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މި ބާ ކައުންސިލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ  

ކޮބައިތޯ ތިކޮޅުން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ  ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް  ކައުންސިލު  ބާ  ކޮމިޓީހެން. އެހެންވީމާ،  ؟ ޖުޑީޝިއަރީ 

އެބައުޅޭ ބައެއް ކުދިންޑުމެންގެ ތެ މިހާރު އަޅުގަނ ނިމި ދިޔަ އެއްއަހަރު މިސާލަކަށް ސިވިލް މައްސަލަތަކުގެ    ރޭގައި 

ބަދަލުގައި ދާ ކުދިން. ދެން އަނެއްކާ މިކޮޅުން އަނެއްކާ ގާނޫނެއް ގެނެސްގެން އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ވެސް ހަމަ  

އަހަރުގެ   އެއް  ވެސް  އަނެއްކާ  މަޑުކުރަންވީތޯއޭ  ކުދިން  މި  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޕްރޮގުރާމަކަށް  ޓްރެއިނިންގ 

ކޮޅުން ވެސް ބާ ކައުންސިލުން ވެސް ޒިންމާދާރުކުރެވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން  

 ބޭނުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެ  ސެލްފް  ވަކި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކައުންސިލަކީ  ބާ  ގާނޫނު  މި  މި  އިންނަންޖެހޭ ގޮތަކަށް  ގޮތަކަށް  ގިއުލޭޓަރީ 

ބުނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަކީ އެ މީހުންނަށް އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގާ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮންނަ ގޮތަކަށެއް  

ށް މި މުއްދަތުގެ  ނޫން އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ދެވިދާނެ އެ ބޭފުޅުންނަ

ތެރޭގައި ނުވެވިފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެކަހަލަ ސުވާލެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންގެ މެންބާރޝިޕް އެ ބޭފުޅުންގެ  

ބޭބޭފުޅުންގެ   ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ތި  ހަމަ  މިކަމަކީ  ޢައްޔަނުކުރުމާއި  ވަކިކުރުމާއި  ބޭބޭފުޅުން  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް 

ދޫކޮށްލެވި އެހެންވީމާ،  އަތްމައްޗަށް  ނޯވޭ.  ފިޔަވަޅެއް  އެޅޭ  މޭރުމަކުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަމެއް.  އޮތް  ފައި 

ގޮތުގައި   ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގައި  ހުރި  ދިމާވެފައި  މި  ދަންނަވާލެވޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ކަ ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއޮތީ.  ވެފައި  ދަންނަވާނެ  މިހެންމިހެންނޭ  ވާހަކަތައް  މި  އުންސިލަށް 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފެނުންތައް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިންޑިންގްސްތައް ދަންނަވަން. ކުރިއަށް.  

 

 ޖައިލަމް ތަޢުފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅަން. އިޞްލާޙު   އިޞްލާޙު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. އެންމެ 

ކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑު   2:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ޖަނަވަރީ  23ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 

ހަޅާފައިވާނެ. ދެން ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ޚުދު އަޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަ

އެކުލަވާލުމަށް   މަންހަޖެއް  ވާހަކަ  ދެންނެވި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  ދުވަހަކީ    180ޢަލީ 

ގަވާއިދުތައް  ގާނޫނުތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  މުއްދަތެކޭ.  ފަރުމާކުރަމުންދާއިރު    އެކަށީގެންވާ  އެ  ހަދާ 

ތަހުޒީބީ   އެ  ދަންނަވައިފި  ނައުފާ  ބަލާލަން.  ގޮތަށް  ކަންކުރާ  މުޖުތަމަޢުތަކަށް  ތަހުޒީބީ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ އަހަރު އެ މަންހަޖު ކިޔަވައިދޭން ފެށީ.    2018މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާ ގޮތް. އެގޮތުން  

އަހަރުގެ މުއްދަތެއް    3ވަނަ އަހަރު. ޖުމްލަ    2015މަވެސް، އެ ޔޫ.ކޭގައި އެ މަންހަޖު އެކުލަވާލަން ފެށުނީ  އެހެންނަ

ދިޔަ މި މަންހަޖު އެކުލަވާލައި ފުރިހަމަކޮށް އެންމެ ފުރުޓްފުލް ގޮތެއްގައި ނެރުމަށް ޓަކައި. އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ވަރަށް  

ދުވަސް    180ން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން މި ކުރަމުން ގެންދަނީ  ފޮނިވެގެން ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން   ވުމުން  މިގޮތަށް  މިކަން  ނުވި.  އެކަން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ދީފައި 

 ބޭނުންވަނީ މި އިންތިޤާލީ މުއްދަތެއް ގެނައުމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ގޮތުން  ވަރަށް  ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ   ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުތަކެއް އިނގޭތޯ އަމާޒުކޮށްލާނަން. އެންމެ 

އެއީ   ގޮތުގައި  އެނގޭ  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮފެޝަނަކީ  ކޮންމެ  މި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

އުފައްދާ ޕްރޮފެޝަނެއް. އެހެ ދޭންވެގެން  ޚިދުމަތް  އެޖެހެނީ ސިފައެއްގައި  ބަޔަކަށް  އެ ކުރެވެން  ރެގިއުލޭޓް  ންވެގެން 

އަޅުގަނޑަށް   ގޮތުން  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސްޓޭޑަޑެއް  ކުރެވެނީ  މި  ރެގިއުލޭޓް  ނަމަވެސް.  ކަމަށްވަނީ  ގޮތުން  ގާނޫނުގެ 

 އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެ ސްޓޭންޑަޑެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. އަދި 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ހަމަ ތިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ހުވާކުރެވިގެން ޕްރެކްޓިސްކުރާ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުން  

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ހަމައެއާއެކުގައި އެއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެމްޕްލޯއިމެންޓެއް ނޫނިއްޔާ ވަކީލަކަށްވުމުން އެ  
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ނަވަން ބޭނުން އޮތް އުސޫލު މިސާލަކަށް މި ގާނޫނުގައި ބުނާ އެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން ކުއްލި  ވެވަޑައިގަން

ވެސް   ޙައްޤު  އަދި އެހެން ބައެއްގެ  ހުވައެއް ކުރެއްވި، ކުރައްވައިގެން އެހެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ 

ކަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވަކީލުން  ގެއްލޭކަމީ  ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  ޙައްޤުތައް.  ކްލަޔަންޓުންގެ  މެއް. 

ފަންނުގައި ތި   އޮފިސަރުންނަށްވެގެން އެބަދޭ އެހެންނޫންތޯ ގާނޫނީ  ބޭފުޅުންނަކީ އާޚިރުގައި ކޯޓު  ކަމަށްވާއިރުގައި ތި 

ސްޓޭންޑަ ހަމަ  ވެގެންދާއިރުގައި  އޮފިސަރުންނަށް  ކޯޓު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ޑެއް 

މަތިކުރުން   ހައިކުރުން،  ސްޓޭންޑަޑް  އޮތީ  ވެފައި  މަޤްޞަދަކަށް  އަސްލު  ގާނޫނުގެ  މުޅި  ނޫން  އެ  ހުންނަންޖެހޭ. 

މަޤްޞަދަކަށްވެފަ. އެ ނޫން   ކުރުން އެންމެ ބޮޑު  ހައި  ބޭބޭފުޅުންގެ އިނގޭތޯ. ހަމަ ސްޓޭންޑަޑް  ފަންނަށް ނުކުންނަ 

ތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  އެކަން ޙާސިލުނުވަންޏާ މީތި އޮ

މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެހެން ކްލަޔަންޓުންގެ   އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަސްލު އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ. ދެން 

ސޮސައިޓީއަށް ގެއްލުމެއް މުޅި  ބޮޑު  ހިމާޔަތްނުކުރެވެންޏާ ވަރަށް  އޮފް ލޯއެއް    ޙައްޤު  ޕޮއިންޓް  ލިބިގެންދޭ. ގާނޫނީ 

ފާހަގަކުރެވެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގިއްޖެ ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުން ގޮސް ނޭނގިއްޖެ  

އް  ކަމަށްވަނީނަމަ އެ ގެއްލެނީ އެ ކްލަޔަންޓެއްގެ ޙައްޤު ޕްލަސް މުޅި ކޯޓުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ޝަރީޢަތްތަކެ

މުޅި އެ ގޮތް މި ގޮތްވެގެން އެ ޖެޕަޑައިޒްވެގެން އެ އޮތްދަނީ. ހަމައެއާއެއްކޮށް މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލިގެންދޭ.  

ފެންވަރު   ކުރާއިރުގައި  ޑްރާފްޓެއް  މިފަދަ  ހީވާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ވިސްނުމަކީ  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ، 

އެއީ މިންގަނޑު  ހަމަ    ރަނގަޅުކުރުން  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ 

ދަންނަވާލާއިރުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެބައޮތްތޯ އެނގިވަޑައިގެންފައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އިނގޭތޯ މިފަދަ  

އިނގޭ ސްޓޫޑެންޓުންނަށް  އޮންގޮއިންގ  އައިއިރު  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނެއް  ސްޓޫޑެންޓުންނަށް  އެލް.ޕީ.އޭ  އޮންގޮއިންގ  ތޯ، 

ނުޖެހޭ   ހިންގަން  ޕްރޮސެސްއެއް  ޓްރެއިނިންގ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ނުޖެހޭ  ހަދަން  އެގްޒާމެއް  އެއްވެސް 

އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއެކުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެގްޒާމެއް ހަދަން  ؟ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިއްސިތޯ

ގޮތަށް އޮންގޮއިންގ    ނުޖެހޭ  ފާހަގަކުރެވޭތޯ  އޮތްކަން  ގޮތަށް  ނުޖެހޭ  ހަދަން  ޓްރެއިނިންގއެއް  ނޫނިއްޔާ 

 ސްޓޫޑެންޓުންނަށް. 

 

 މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތަށް ބަލާނަމަ އެ ބޭފުޅުން   ހިނގާފައިވާ  އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ފާހަގަކޮށްލި ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަންތައް 

ކޯސް އޭރު  ކުރީގައި ހަ ޕްރެކްޓިސް  ކޯސް. އެހެންވީމާ، ލީގަލް  ޕްރެކްޓިސް  ލީގަލް  ސަމްތިންގް ކޯލްޑް  އައީ  ދަމުން 
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ތަޢާރުފުކުރި   އަލަށް  އެހެންނޫނީ  ގޮތެއް.  ދެވޭ  ރޫޓުން  އެ  ބޭނުމިއްޔާ  ހަދަން  ވެސް  ކުދިން  ފަށާފައިވާ  އެލް.އެލް.ބީ 

 ކުދިންނަށް އެ ރޫޓުން ދެވޭ ގޮތަށް އެ އޮތީ. އެއީ ދެ  ސޮލިސިޓޭސް ކޮލިފިކޭޝަން އެގްޒަމިނޭޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ 

ވެސް   ފެށިއިރު  އިންޓްރޮޑިއުސްކުރަން  އެސް.ކިއު.އީ  އެކަންތައް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެއީ  އޮތީ.  ދީފައި  އޮޕްޝަން 

އައު   ފުރަތަމަ  މި  ތަފާތަކީ  ހާލަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިތާ  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  ވުޖޫދުގައި  އޮތީ  އެލް.ޕީ.ސީ 

 އްޗަކަށްވީމަ ބާ އެގްޒާމް. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސޮލިސިޓާރސް   ރެގިއުލޭޓަރީ  ސްޓެޗޮރީ  މިސާލަކަށް  ވެސް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ކަންތަކަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  ތީގައި 

އެއަށް އެ    ރެގިއުލޭޓަރީ ދެއްތޯ މިއައި ބަދަލު އޮތޯރިޓީގެ އުސޫލުތަކަކަށް އައިއްސަ ސްޓޭންޑަޑެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

އައި ބަދަލަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހަކީ ސޮލިސިޓަރއަކަށް ވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެބަ ޖެހޭ ލޯވ ޑިގުރީއެއް ހާސިލުކުރަން.  

އެ   ލުއިކަމެއް  ހެދި  ޑިގުރީއެއް  އެހެން  އީކުއިވަލަންޓް  ނޫން  ޑީގުރީ  ލޯވ  އަންނަނީ  އެ  ބަދަލަކުން  އަންނަ  އެއަށް 

ހަ ޑީގުރީއެއް  އިނގޭތޯ.  އުފެދޭ  އަންނަނީ  އަލަށް  މި  ހެދީމައި،  ޓްރެއިނިންގއެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ވެސް  މީހަކު  ދާ 

ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގއެއް ހެދީމާ އެ މީހަކަށް ސޮލިސިޓާރއެއްގެ ގޮތަށް ވޯކްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު   އުސޫލުގެ ތެރެއިން 

މި  ފަހުން  އެކަމަކު  އާދޭ.  ވެސް  އެގްޒާމްތައް  ޓްރެއިނިންގއެއް.  ހަމަ  އެކަމަކު  ވަކި  ލިބެނީ.  ގާނޫނުން  ތި  ހާރާއި 

ނެތް   ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ގެއްލުމެއްވާ  ބާއްވާއިރުގައި  އެ  ބޭއްވުން  އެ  ބާއްވާ  އެ  ތަންފީޛުނުކުރެވި  މުއްދަތަކަށް 

ހިޔެއްނުވޭ   އަޅުގަނޑަކަށް  ބަދަލަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ގެއްލުމެއްވާ  ނެތް  ވެސް  ކުއްޖަކު  އަންނަ  ފަހުން 

އެ ކަހަލަ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އެއްވެސް  ނޫނީ ސްޓޭންޑަޑަކަށް  ވެގެންދާހެންނެއް  ގެއްލުމެއް  އަދި  ފަރާތަކަށް  އްވެސް 

ޖެޕަޑައިޒްވެގެންދާ ހެނެއް ވެސް އެ އުސޫލު ބަލާ ކަމަށްވަނީނަމަ އިނގޭތޯ. ދެން އެއްވެސް ޤައުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ހުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުތުމާ  ދިރާސާތަކުން ހަމަ އެންމެ ޤައުމެއްގައި މިސާލަކަށް އެންމެ ފަ 

ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް އެއައި ބަދަލުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޯޔަރުން އެބަޖެހޭ އަނެއްކާ ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  

ތެރެއި  ސިސްޓަމުގެ  އޮންނަ  އެ  ޔޫނިއަންގެ  ޔޫރަޕިއަން  މަސައްކަތްކުރަން.  ގޮތަށް  ލޯޔަރުންނަށްވުމުގެ  ން  ސީދާ 

ގާނޫނު   ކުރީގައި  އޮންނަނީ  މި  މީހުންނަށް  އަންނަ  އަލަށް  އަނެއްކާ  ވެސް  ތެރެއިން  އޭގެ  ވަކިވެގެންދާއިރު. 

ޔޫނިއަންގެ   ޔޫރަޕިއަން  ލޯޔަރަކަށްވުމުގެ،  އެޕްލައިކޮށްފައި  ފާސްވިއިރުގައި  ގާނޫނު  އެ  ނޫނިއްޔާ  ފާސްވުމަށްފަހުގައި 

މީހު ތިބޭ  އެޕްލައިކޮށްފައި  ނުހިމެނޭ،  ލޯޔަރަކަށްވުމުގެ  ތެރެއިން  މީގެ  ދަރިވަރުން  ކިޔަވަމުންދާ  އެ  އިންނަނީ.  ންނަށް 

ފަހު އެގްޒާމް ހަދާ ކުއްޖާ ވެސް ނުހިމެނޭ. އެޕްލައިކުރެވިފައި ކޮށްފައި ތިބޭ ދަރިވަރުން މީގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނުން   
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ބަދަލުން ވެސް އިނގޭތޯ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ   މި އަންނަ  އިނގިރޭސިވިލާތް  އިސްތިސްނާވެގެންދަނީ  އެ ގާނޫނުން 

ވާހަކަދެއްތޯ ކަންނޭނގެ  ދިގުވަނީ  މާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވަކިވެގެންދާއިރުގައި.  ބޭފުޅުންނަށް  ؟ އީ.ޔޫއިން  ހުރިހާ  ތި 

ލުކް   ބޭފުޅުން  ތި  ގޮތަށް  ސުވާލެއް  އަނެއް  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ހުންނާނެ  ނޮލެޖް  މި  އަސްލު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ 

މި އެގްޒާމް ހެދުމާއި ނޫނިއްޔާ މި ޓްރެއިނިންގ ހެދުމާއި  ފޯވާޑް ނުކުރައްވާ   ކަމަށް ކީއްތޯ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

އެހެންވެގެންތޯ މި ޝުއޫރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ؟ މިއިން ކަމެއް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ލުކް ފޯވާޑް ނުކުރައްވަނީތޯ

ގޮތުގަ ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ކުރެއްވެނީ.  މި  ފާހަގަކުރެއްވި  ފާޅު  ވެސް  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އި 

އަހަރުގައި   އެއް  ޓްރެއިނިންގއެއް  ހަމަ  ކުރީގައި  ގޮތުން  އޮންނަ  ގަވާއިދުގައި  އޮތް  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ގޮތަށް 

ށްވަނީ. އެއީ  ހަދައިގެން ނޫނިއްޔަކާއެއް ކޯޓަކަށް ވަޑައެއްނުގަނެވޭ އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެންމެ ކަމެއް އެއީ އައު ކަމަކަ

ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައި، ބަލައިނުގަންނަވަމުތޯ   އެހެންވީމާ، މި ލިބުނު  ބާ އެގްޒާމެއް ހަދަންޖެހޭކަން. އެއީ 

ދެންނެވި   މި  ނުކުންނައިރުގައި  މައިދާނަށް  މި  ހިފެހެއްޓުމަށް  ރަނގަޅުކޮށް  ސްޓޭންޑަޑް  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ހެދު ޓްރެއިނިންގ  ބަލައެއް  ކަހަލަ  ގޮތުގައި  ފުރުޞަތެއްގެ  ލިބުނު  ކަންކަމަކީ  މި  ހެދުމާއި  އެގްޒާމް  ބާ  އަދި  މާއި 

އޮތީ ކަމަކަށްވެފައިތޯ  ނުކުރައްވާ  ފޯވާޑް  ލުކް  ނޫނިއްޔާ  ނުގަނެވެނީތޯ  އުފެދޭ  ؟ ނުގަންނަ  އެބަ  ސުވާލު  އެ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  

 

 އަޙްމަދު މިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާ   ގޮތަށް  ޕްރޮފެޝަނެއް  އެކުލެވިގެން  ބޮޑީއެއް  ގޮތަށް  ޕްރޮފެޝަނެއް  މިއީ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކައުންސިލުތައް   މިކަހަލަ  ނާސިންގް  އަދި  ޑޮކްޓަރސް  ކަމަށްވަންޏާ  ބަލާ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވަންޏާ 

 ނޭނގެ ހުރިހާ ކުދިން ޝެއަރކުރާނެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ  އުފެދިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަޅުގަނޑަކަށް

ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއް އަންނަ ކަމަށްވަންޏާމު ރެގިއުލޭޝަންސްތަކެއް   ވިއު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި 

މި  ޝުއޫރުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެ.  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކެއް  ފޮލޯރކުރަންޖެހޭ  މި    ނުވަތަ  ހުރީކީ 

އެގްޒާމެއްގައި   އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ކުރެވި  ހައި  ސްޓޭންޑަޑްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހެދި  ތަމްރީނުތައް  ހަދަންޖެހޭ 

ބުނެލާ   ބުނާ  ލޯޔަރެކޭ  ކޮލިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ނުކުމެ  މައިދާނަށް  ފާސްވެގެން  ވެސް  އެގްޒާމުން  އެ  ބައިވެރިވެ 

ރާކަށް ނޫން. އެގްޒާމަށް ވެސް ލުކް ފޯވަޑް ނުކުރަނީކީއެއް ވެސް ނޫން. އަދި އެ  ބުނެލަން އެ ބޭނުންވާ ބުނެލުން ނުކު 

ޓްރެއިނިންގ ނުހަދާކަށް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ހާލަތަކީ ގާނޫނެއް އައިއިރުގައި  

އަ ގާނޫނު  އެ  ތިބީމާ  ދަސްވެނިވެފައި  ނިމި  ފާސްވެ  ކުރިއަށް  އައުމުގެ  ގާނޫނު  ކުރަންޖެހޭ  އެ  ދެން  އިސްގެން 
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ހުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަސްތަކެއް   ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި އެ ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާ  ތަރުތީބުތައް ކުރުމުގައި އެ 

ގެއްލިގެންދަނީ. އާދެ! ކުރީގައި އޮތް ސިސްޓަމުން ނުވަތަ ކުރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް އެ ނިންމުމާ  

ރާ ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެބަ މި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނިންމާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މި ތަމްރީނުގެ  އެއްގޮތަށް ކު

އެ   އެއީ  ފޯރުކޮށްދޭ.  އެބަ  އެކަޑަމީއިން  ޖުޑީޝިއަލް  ހިންގާ    1ފުރުޞަތު  އެކޮޅުން  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އޮތް  އިޔާރ 

މިޖެހެނީ.   ބައިވެރިވާން  ޕްރޮގުރާމްތަކެއްގައި  އެ  ތަމްރީނު  ހުވާކުރުމަށްފަހު  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދެން ދަށު ލެވެލް ކޯޓުތަކުގައި މި ވަކާލާތުކުރަން ފެށެނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

އައިއިރުގައި ގާނޫނު  ނުވަތަ  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާސްޒިޝަނަލް  އެ  ދިމާވީ  މި  ނިމިފައި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިން  އެ 

ގްރެޖުއޭޓްވި އެ   އަންނަ  އައި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ގާނޫނު  ތިބި ކުދިންނާއި އެ  ގާނޫނުގެ ކުރިއަށް ނިމިފައި  ނުވަތަ 

މަރުޙަލާއަށް   އަނެއް  މަރުޙަލާއިން  އެއް  ޓްރާންސިޝަންވާން  ކުދިންނަށް  ގްރެޖުއޭޓްވި  ބޭރުން  ތެރެއިން  މުޤައްރަރުގެ 

ޓަކައި އެ ޓް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިއުމަށް  ޕީރިއަޑުނެތީ. އަޅުގަނޑަކަށް  ރާންސިޝަން ވާން އޮންނަ 

ތެރޭގައި މި މި ތިއްބެވި ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅުންނަކު އަނެއްހެން ޖުމްލަކޮށް އިޢުތިރާފުކުރާ ކަމެއް  

ވެ  ނެގުމުގައި  ދެކޮޅު ހަދާކަމެއް. އެގްޒާމެއް  މިކަމާއި  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއްގެ  ނުވަތަ  މި  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ސް 

ބައިވެރިވެގެން އަޕްސްކިލްވުމަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް. އެއީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް މި އިންޑަސްޓްރީގައި  

ޑަށް ހިފަހައްޓަން  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި ހަމަ ގާބިލު ނުވަތަ މާކެޓަބަލް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަންޖެހޭ. އެއީ ސްޓޭން

ސަބަބަކީ.   އޮތް  ގެނެސްފައި  ގާނޫނު  ކަންނޭނގެ  އެއީ  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ރޫޙަށް  ގާނޫނުގެ  މި  ދެން  ޖެހޭ.  ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މި ގާނޫނުގައި މި ބުނާ ސްޓޭންޑަޑް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މިހާރު ތިބި  

އަހަރު ފަހުންނޭ ޙަޤީޤަތުގައި    5އަހަރު ދުވަސް. އޭގެ މާނައަކީ މީގެ    5ނަށް އެބަ ލިބޭ  ލޯޔަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން

ދެން   ހައްދަވަންޖެހޭނެ  އެގްޒާމް  ބޭފުޅުން  އެ  އަންނާނީ.  ބޭފުޅުން  އެ  ސްޓޭންޑަޑަށް  ބުނާ  އެ  ގާނޫނުގައި  މި 

 ކްލެއިމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް.  ލައިސެންސް އައު ކުރާއިރުގައި. އެހެންވީމާ، އެވެސް ދެން، އަޅުގަނޑުމެން އެ މި

އެބައޮތޭ   ބޭފުޅުންނަށް  އަންނަން.    5އެ  ސްޓޭންޑަޑަށް  ބުނާ  އެ  ގާނޫނުގައި  މި  ޓްރާންސިޝަނެއް  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ބުނާ   އެ  އިމީޑިއެޓްލީ  ކުދިންނަށް  ތިބި  ގްރެޖުއޭޓްވެފައި  ނުވަތަ  އިމީޑިއެޓްލީ،  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް  ކީއްވެގެންތޯއޭ 

ނެތިސްޓޭންޑަޑަ ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސިޝަން  އެއްވެސް  އޮތީ  މި  އަންނަން  އެއާއިއެކީގައި  ؟ ށް  ހަމަ  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެޕްލައިވެގެންދާ ގޮތް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިއަށް ގާނޫނު ވުޖޫދަށް  

ކެޓް ވެސް ލިބިފައި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް، އިދާރީ  އައުމުގެ ކުރިއަށް އެނެކްޓްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ފާސްވެ ނިމި ސެޓްފި
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މައްސަލަތަކާ ހުރެ ހުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ތިބި ދަރިވަރުން. އެހެންވީމާ، އެއީ ކަންނޭނގެ އަނެއް ޖުމްލަކޮށް  

   މި ގްރެޖުއޭޓްސްގެ ކޮންސަރނަކަށް އޮތީ. އަދި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުން ވެސް. އަދި ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ އަދި އެއް ސުވާލު އަޅުގަނޑު.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! މި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެހާ ދިގުކޮށް ނުދެވުނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށްވެދާނެ މި ކުރީގައި  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންޤި އިނގޭތޯ. މިހާރު  ނެގުން  ބަޔަކު  ބޮޑަށް  ފައިދާ ވަރަށް  ނާޖާއިޒު  އޭގެ  ދިނީމަ  މަރުޙަލާއެއް  ލާ 

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު އައިމަ ވީގޮތަކީ ފަނޑިޔާރުން ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު އެންމެ މަދުވެގެން އެބަ ކުޑަވެގެން އަނެއްކާ  

ލެ ޑިޕްލޮމާ  ސެޓްކުރީ  އޭރު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭންޑަޑް  އިނގޭތޯ.  ސެޓްކުރީ  ވެސް  ސްޓޭންޑަޑް  އެ  ވެލަށް 

ހުއްޓާ   ނުވާނެ.  ހަދައިގެން  ވާހަކަދެއްކެވިން  އިދިކޮޅަށް  ހެސްކިޔާފައި  ހަމަ  ވެސް  އޭރު  އަހަރުގެ    7އަޅުގަނޑުމެން 

މަ އެ ކިޔަވައިދޭން  މުއްދަތެއް ދިނީ. ދިނީމަ ދެން ވީގޮތަކީ މިއީ ހަމަ ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކޮލެޖުތަކުގައި ހަ

ރާސްލާފައި   ހަމަ  ފަނޑިޔާރުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ފަހާފައި  ގޮތަށް  ފަހާ  ކޯޓު  ހަމަ  އެއްކަލަ  ނޫން.  އެހެނަކުންނެއް  ފެށީ 

އެ   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނިންމާލައިފި  ހަދާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ތިން  ދެ  ހަދާލައިފި  މާސްޓާރސް  ޑިގުރީ،  ގޮސް 

ވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާ މާ ބޮޑަށް ނެގުނީމަހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ    ހުޅުވާލީމަ އޭގެ އެއްކަލަ ބުނާ އެ ވިންޑޯއެއް  

ތަޖުރިބާއެއް އަޅުގަނޑު   އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ  މިފަހަރު އެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެކަން ކުޑަވީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

މީ އެ  ގާތުގައި  އަޅުގަނޑު  ފެށީމަ  ކިޔަވައިދޭން  މި  ލޯވ  ދަންނަވައިފާނަން.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެދުނު  ހުން 

އުޅޭ   ފަނޑިޔާރުން  މިހާރު  ބުނިން  އަޅުގަނޑު  ދެން،  ދާން.  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމިކް  ފެކަލްޓީ،  ކިޔަވައިދޭން 

އެކަމަކު  ؟ ކޯހެއްހެއްޔޭ ނުދާނެއޭ.  ކަމަކު  ޙުސައިން  ޢަލީ  ދާކަށް  ކިޔަވައިދޭން  ކޯހަށް  އެ  އުހުނ،  ބުނަނީ  ބުނީމަ 

ކިޔަވައިދޭށޭ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ   އެލް.އެލް.ބީ ކިޔަވައިދޭން، އެކަމަކު  ؟ ހަދާ ކުދިންނަށް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  އަޅުގަނޑު 

އެލް.އެލް.ބީ   އެކަމަކު  ކަމަކުނުދޭ.  ދާން  ކިޔަވައިދޭން  ކޯހަށް  ޑިޕްލޮމާ  ކޯހެއްގައި.  ޑިޕްލޮމާ  އުޅެނީ  މި  ފަނޑިޔާރުން 

ފަނޑިޔާރުންނަށް އެބަ އިނގޭ ވަކި ގޮތަކަށް، ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް އެ    ހަދާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން. އެއީ މިވާ ގޮތަކީ 

ޙަޤީޤަތުގައި ހިންގާފައި   ޖަރީމާ  ހަމަ  ދަންނަވާނީ  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދޭންވެގެން  ބޭފުޅުންނަށް ސެޓްފިކެޓް 
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އެއްކަލަ  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  އެ  މިފަހަރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހެން  އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅެއް  ހުރީ.  ދިނުމުގައި   

 ސްކެޕްޓިކަލް ގޮތަކަށް ވިސްނިފައި އެ ހުރީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   މިހާރު  އެ  ކުރުކޮށްލަންޖެހޭތީވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ދިން   ވެސް    45އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަނައަޅާ  ރިޒަރވްކުރެވިފައިވަނީ  މިނެޓު  އެ  ރޫމް  ކޮމިޓީ  މި  އަނެއްކާ  ގޮއްސި. 

އޮތީމަ   ސުވާލެއް  ދެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އަދި  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ކޮމިޓީއަކަށް.  އެހެން 

ސުޕަވައިޒަރު ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ދެއްކެވި  ވާހަކަފުޅުގައި  ބޭފުޅާ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތިބީމަ  ދަންނަވާލަނީ.  ން 

ދެއްތޯ ދަތިވާނޭ  ވަރަށް  ކުދިންނަށް  އެ  މުއްދަތެއް  ؟ ޓްރެއިންކުރަން  ދިގު  ކިތަންމެ  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ސުޕަވައިޒަރުން   ދާނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންވަރަށް  އެ  އަދި  ދީގެން  ގަރުނެއްވަރު  މީގެ  ދީގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުރިހާ ތި  ބައިތިއްބައިގެން  އޮންނާނީ  ރަށްރަށުގައި  ލޯވ  އެހާހިސާބުން  އޭރުން  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  ކަމެއް   

ވަނީނަމަ.   ކަމުގައި  ގޮއްސި  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނައިގެން  މޭރުމުން  އެ  އެގޮތަށް  ކަންނޭނގެ  ސަސްޕެންޑުވެފައި 

މި ޙައްލު  އެއަށް  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ހުންނާނެ.  ވެސް  ދަތިތައް  އެ  އެކަހަލަ  ކައިރި  އެހެންނޫންތޯ.  އިން 

ކިތައް   ބޭނުންވޭ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ސުވާލެއްގެ  އަނެއް  ދެން  ލިބިދާނެހެން.  މުސްތަޤުބަލެއްގައި 

އެބަތިބިތޯ ގްރެޖުއޭޓްވެފައި  އައިއިރުގައި  ގާނޫނު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ؟ ގުރެޖުއޭޓުން  ތި  ކުދިންކަން  ކިތައް 

 ؟ފާހަގަކުރެއްވޭތޯ

 

 ދެއްކެވުން:  މުސްޠަފާ ޙަމީދު ވާހަކަ

 ކުދިން.  40އެރައުންޑް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ދެއްތޯ 40އެރައުންޑް 

 

 މުސްޠަފާ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

 އެއީ ވިލާ ކޮލެޖުންނާއި އައި.ޔޫ.އެމްއިން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުކުރެވި. އޭގެ ފަހުން އަދި އެތައް ބައިވަރު ދެއްތޯ   ؟ވަރަކަށްއެއްވެސް  އެ ކުދިންނަށް މިހާރު ހުވާކުރެވިފައިތޯ ހުރީ  

ކިތައް   ސާފުކޮށްލެވޭނެތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދަދު  އެ  ދެން  ވެސް.  ފަހުން  އޭގެ  އައީ  މި  ގްރެޖުއޭޓްވެގެން  މި 

 ގްރެޖުއޭޓުންތޯ. އާދެ! ފުރުޞަތެއް. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާ

އަޅުގަނޑުމެން   40މިހާރު   އިނގޭތޯ  އިހަކަށްދުވަހު  ލިބުނީ  ސެޓްފިކޭޓް  މީހުންނަށް  އެ  ތެރޭގައި  ކުދިންގެ 

އަޅުގަނޑަށް   ކުދިންނަށް  ލިބުނު  މިކޮޅުން  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  އެކަން  ގްރެޖުއޭޓްވިފަހުން 

 ން ސެޓްފިކޭޓް ލިބިފައިވީ.ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯސް ނިމުނުފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މިހެން ރައުންޑެއްގެ ގޮތުގައި އަޅެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކޮން ތަންތަނަކަށްތޯ އެޕްލައިކުރައްވާފަ. 

 

 މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓްރެޓަޖީސްއަށް އެޕްލައިކޮށްލާފައިވާނީ.އަޅުގަނޑު ލޯވ ފާމަކަށްވަނީ ކޮށްލާފަ. ސީ.ޓީ.އެލް 

 

 ޖައިލަމް ތަޢުފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ޕްރީމިއަމް ޗެމްބަރ.

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ސީން. އަޅުގަނޑު އެޗް.ޑީ.ސީ، ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށްދަނީ އަޅުގަނޑުގެ އިނގޭތޯ. އެޗް.ޑީ

 

 މުސްޠަފާ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ދިޔައީ ލޯޔަރެއް ކައިރިއަށޭ. 



 2020  ފެބްރުވަރީ  24                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

37 

 

 

 އަޙްމަދު މިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ވާނެ އެޕްލައިކޮށްފައި އެސް.އެން.އެންއަށް. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސްކުރާ ލޯޔަރެއް.  

ބޭފުޅުން ވެސް    3އަޅުގަނޑަށް ސީދާ އެ ލޯވ ފާމްގެ ނަން މިވަގުތު ހަނދާނެއް ނެތް.    އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޙިލްމީ،

 ރިޖެކްޓް އަދި މިހާތަނަށް.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަޖެހިފައި އިނީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މިވަގުތު ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް 

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައިން   ކައުންސިލުން  ބާ  އިޢުލާނުކުރައްވާފަ.    34މިވަގުތު  ފުރުޞަތުކަމަށް  ދެއްތޯ.    20ޖުމްލަ  ފެބުރުވަރީގައި 

ދެ މިހާރު  އެހާކަންހާއިރު.  އޭގައި  ދެން  ހަދާފަ.  ގްރޫޕެއް  ވައިބަރ  އެބައުޅޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ން 

ލިބިފައި   ނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައިން  ވެސް  އޭގައި  ހުވާނުކުރެވޭ  އަދި  އެކްޒެކްޓް    107ގްރެޖުއޭޓްވެފައި 

 އޫ.ނަންބަރ ބުނާނަމަ. ދެން އެއީ އަދި ރަށްރަށުގައި ތިބި ކުދިން ނުލާ. ތެންކި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ރަށްރަށުގެ   ބޭނުންވާތީ. މި  ފާހަގަކޮށްލަން  އެއްޗެއް  ކަމަކާ ގުޅިގެން  މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރި  ދެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

އެކުލަވާލަންޖެހޭނެ.   ގޮތެއް  ހޯދޭނެ  ތަމްރީނު  މީގައި  އަސްލު  ވެސް  ކުދިންނަށް  ތިބި  ރަށްރަށުގައި  ކުދިން، 

ގަވާއިދު   އެ  ކައުންސިލުން  ބާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަންކުރަންޖެހޭނީ  ނަޒަރުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ގަވާއިދުގައި.  ހަދާއިރު 

އެއްގޮތަކަށް   އޭގެ  އޮންނަންޖެހޭނެއޭ.  ގޮތެއް  ފަސޭހަ  ފުރިހަމަކުރަން  ތަމްރީނު  ގޮތަކީ  ހުރި  ވިސްނުމުގައި  އަމިއްލަ 

ކޯޓަށްދާނެ   ވަކީލަކު  ޢާއްމުކޮށް  ތަމްރީނުގެ  ގޮތެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް  ވަގުތު  ހެދިދާނެ  އެ  ވަގުތަށް. 

ބައެއްގެ   ކޮންމެވެސް  ތަމްރީނުގެ  އެއީ  ދިއުން  ހިޔަރިންގއަށް  ކޯޓު  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވަގުތަށް  އެ  ބަލާފައި 
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ވެސް   ރަށްރަށުން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށްވަންޏާ  ހެދިއްޖެ  އެހެން  ބެލިދާނެއޭ.  ގޮތުގައި 

މަ ޖިނާޢީ  ވެސް  ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ.  ޑްރާފްޓިންނަށް  ދެން  ގޮތަށް.  ހިމެނޭ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އްސަލަތަކާއި 

އޮތްގޮތުން އެބަ ލިބިދޭ   ގާނޫނު  މިހާރު ވެސް  ޖާގަ  އެ  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  ހެދިދާނެ. އެއީ  އުސޫލެއް  ކޮންމެވެސް 

އަޅުގަނޑު ގެނެވިއްޖިއްޔާ  ބަދަލުތަކެއް  ގަވާއިދަށް  އެގޮތަށް.  ތެރެއިން  ކުދިންނަށް  ގަވާއިދުގެ  ހުރިހާ  ނަޒަރުގައި  ގެ 

 ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެ. އެހެން އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން ގާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  

ތި  ކަ އިނގޭތޯ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ނަތީޖާ  މީގެ  ހުންނަނީ.  މި  ކަންކަން  ހުރި  ނުކުރެވިފައި  ންތައްތައް 

ކައުންސިލުން   ބާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގޮތުގައި.  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރަސްތައް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ޤަބޫލެއްނުކުރެއްވޭ އިނގޭތޯ. ނުކުރެވޭ. ދެން ނިންމާލީ. އަޅުގަނޑުމެން   ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ޙުއްޖަތުތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި 

ގޮތަކުން   އިޙުމާލުވީ  އިޙުމާލުވި ފަރާތުގެ  ދެން  އެ  ކޮންމެވެސް  މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ބަލާނަން 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ ކޮން  ގޮސްވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ގެއްލުންވާކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ތިކަމަށް މިހާރު

ދޭނަން. އަދި   ސެޖެސްޝަނެއް  ކޮމިޓީއަށް ގެންދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ޑެލިބަރޭޝަން އަޅުގަނޑުމެން  ޙައްލެއްތޯ އެ 

ވެސް   އެކަމަކު  ނުވެދާނެ.  ވެސް  ނިންމުމަކަށް  އާޚިރު  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  އެ  ކޮމިޓީން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ތި ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ  އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް އެ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ޓެންޑްވާނަން. ވަރަށް 

ތި ބޭފުޅުންގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާވުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަކީލުންނަށްވެ މޮޅު ބޭފުޅުންނަށްވެ މޮޅެތި ބޭފުޅުން ތި 

އިރާދަކުރެއްވިއް އެބައޮތް  ޔަޤީންކަން  ވާނެކަމަށް  ލޯވ  ތިއްބަވަނީ.  ވެސް  ޤައުމެއްގައި  ހުރިހާ  ދެން  ޔާ. 

ހުރިހާ   މަރުޙަލާއެއް.  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ފުރުޞަތެއް.  ހަނި  ވަރަށް  ފުރުޞަތަކީ  ލޯޔަރަކަށްވުމުގެ  ސްޓޫޑެންޓުންނަށް 

ލިބެނީ. އެއީ   ހާލުން  ފުރުޞަތު. ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އިންޓަންޝިޕެއްގައި  ލިބޭނެ  ނުވެސް  ގްރެޖުއޭޓުންނަކަށް 

ހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ. ލޯވ ކިޔަވަން ފެއްޓެނީ ވެސް އެހާމެ އުނދަގުލުން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި. އެހެން  ހުރި

މެޑިސިން   ނޫން.  ފަސޭހަކަމެއް  އެހެންވީމާ،  ނޯވޭ.  ވެސް  ފުރުޞަތެއް  ފެށުމުގެ  ނޫނިއްޔާ  ހުރެގެން  ޑިގްރީސްތައް 

އިންޓަރންޝި ބޭބޭފުޅުން  މަސައްކަތްކުރާ  އަޅުގަނޑަށް  ދާއިރާގައި  ވެސް  މަސައްކަތްކުރައްވާއިރުގައި  ވެސް  ޕްގައި 

އެ   ހަމަ  ނުލިބި  ވެސް.  އެއްޗެއް  އެލަވަންސެއްވަރުގެ  ވަރެއްގެ  އެއްވެސް  ކަންނޭނގެ  ނުލިބޭ  ވެސް  މިހާރު  ހީވަނީ 

އަސްލު  އޮތްގޮތް.  ކަން  އެ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ހަދަންޖެހިފައި  ވެސް  އެގްޒާމް  ހަދަންޖެހޭ  ދެން    ބޭފުޅުން 
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އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތަކުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްވޭތޯ.  

 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވިސްނުމެއް ގެނެވޭތޯ ބަލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ނިންމާލީ.
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