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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  10ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ     ގައި ގުތު ވަދަންނަވަން. މި  ޙަބާ ރުރުންނަށް މަބަމެން  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 

ވަޑަކޮ މި  އިމިޓީއަށް  ފޮނަދޫ    ވީ އްބެތި ގެން  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު 

މުޢިއްޒު، ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  هللا މަތިވެރި 

ސަޢު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  މާފަންނު  ދުޝަހީމް  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޙުސައިން   

އިމްތިޔާޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އެހުމީފަ  އުތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ބާޖެ.  މިވަނީ    ކައުންސިލާ   ންޑާގައި 

މުގެ  ރެއްވުކު އެކުގައި އެންމެފަހުން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވި ބައްދަލު  އީ ބާ ކައުންސިލާ އެ   ބައްދަލުކުރުން.

މު އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހު  ސިއަލީގައި އަދި  ފޮނުއްވެވި  ބޭ އެ  ގުޅިގެން  ތަކާޓީއައްސަސާއަށް ފޮނުވުނު  ފުޅުން 

ގައި އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި  ތުލަނީ. މިވަގުށްއްދަލުކޮބަމެން މި  އަޅުގަނޑުލުވުމެއް  ދަގުޅިގެން ފޮލޯއަޕް ބައް  ބާޖަވާ

  ނަގާނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ މީޑިއާގެ އިންތިޒާރުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް  މެންބަރުން

ޖުޑިޝަރީ  ތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު އަޅުގަނޑުމެން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ބައްދަލުވުން  މިކޮ  `.  ދެންމެ  ޓީގެ 

ޖެހުމާ  ފައިށިފެ ރަނގަބީލު  ވޯޓުގެ  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހިވަވަނިކޮށް  މެންބަރުން  ކުރީގައި  ޑައިއެކު  އިގަތީ 

އަންޓައިމްލީން   ނޫށްތަކައޮންނަ ވަގުފައި  ޝެޑިއުލްކުރެވި އައި  ވަގުތެއް  ށް  ރަ ނީ. ވަ  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހުމަގޮތަކަށް 

ބޭފު ތި  އެދެން  މަޢާފަށް  ތަބޮޑަށް  ގިނަންޅުން  މަޑުކޮށްލަންޖެހިވަރު އިކޮޅެއް  މިއަދުގެ  ވަންދެން  މިހާރު  ޑައިގަތީމަ. 

އަދި    ކާ ވުމައްޖެންޑާގައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީ ދުވަހެއްގައި ބާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވި ބައްދަލުކުރެއެ

އަޅުގަނޑުމެން   ސިޓީބިޓީއާ ހިއޭގެފަހުން  ބައެއް  ދެން    އްސާކުރި  ބައްދަލުވުމެއް.  ފޮލޯއަޕް  ބާއްވައިލާ  ގުޅިގެން 

މިވަގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިބި މެންބަރުން ދަންނަވައިލާނަން. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

ލަޠީފް، ޙަސަން  މުޤައްރިރު،    މެންބަރު  ނައިބު  ކޮމިޓީގެ  ސިރާޖް  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ 

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

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ޒަރީރު،  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމްهللا ޙަސަން  ދާއިރާގެ    ކެންދޫ 

ވަޑަ ދެންމެ  މެންބަރު  އަ  އިގަތް. އެކަމަކުއިއްޒަތްތެރި  ނެތް. އެކަމިވަގުތު  ފެންނާކަށް  ވަޑައިގަތް.    މަކުދި  ހާޒިރީއަށް 

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ޙުސައިން އަދި  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު  ވިލިނގިލި 

ބޭ  .ފަހުމީ  ތިޔާޒްއިމް ތި  ފުރަތަމަ  ބާ  ވަ ންނަށް  ޅުފުއަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޮޑަށް  ރަށް 

ރައީ ނައިބު  އަދި  ޙަމީދަށް  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  އެކްސްކޯގެ  ސަކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަދި  ށް 

އިއްޒަ ބޮޑަށް  ތްހުރިހާ  ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީކޮތެރި    ގެ މިޓީއަށް 



  

ދަކުޑަ  ފަރާތުން   ކައުންސިލަންނަވާ ސްޓޭޓްމަންޓެއް  ބާ  ދެން  އެއަށްފަހުގައި  ބޭނުންވަނީ.  ފުރުޞަތު    ށް ލަން  ވެސް 

ލޯ ގްރެޖުއޭޓުންގެ  މި    ރުވޭނެ.މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އެ ކޮމިޓީގެ  އެއާއިއެކުގައި އިއްޒަތްތެރި    އެރުވޭނެ. ހަމަ 

 ވޭތުވެދިޔަތާނގައި ކަންކަން  މިންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑު  ނު ކަ ފާހަގަކުރެވު  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ

ކައު ބާ  ބެލުމުން  ބަލަމުންދިޔަ  ކޮމިޓީއާދިރާސާކޮށް  މި  އޭގެ    ންސިލުން  އަދި  ކަންކަމާއި  ބައެއް  ހިއްސާކުރެއްވި 

އަޅުގަ ވެސް  ދެންނެވުން  އިތުރުން  ދަންނަވައިލާ  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބިފައިވާ    ވަނީ. ދަންނަމި  ނޑުމެންނަށް 

އޭރު ކިޔަވަމުންދިޔަ    ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއިރު ގްރެޖުއޭޓްވެފައި ތިބި ދަރިވަރުންނާއި

ގާ  ދަރިވަރުންނާ ވުއަދި  އައުޖޫދަނޫނު  ގްރެޖުއޭ ށް  ހޯއްދެވުމަށް  ވިޓްމަށްފަހު  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  ދަރިވަރުންގެ   

  ބޫލުކުރަން ދަތިކަމަށް ނުވަތަ ޅުވި ވިދާޅުވުން މި ކޮމިޓީއަށް ޤަދަތިފުޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ކަމަށް ވިދާ

ން ދަތިކަމަށް.  ރަބޫލުކު ޤަ  ޅުވި ވިދާޅުވުން މި ކޮމިޓީއަށް ށް ވިދާ މަވާން ނެތްކަލީ ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް މިކަން ޕްރެކްޓިކަ

ނުގެ މަޤުޞަދު  ން އެ އިމްތިޚާނު ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތީ ސުރުޚީއެއް ފަދައިންކަމަށާއި އެހެންކަމުމްތިޚާގާނޫނުގައި ބާ އި

އިމް ބާ  ކައުންސިލަކަށް  ބާ  އެއްވެސް  ނަމަވެސް  ވިދާޅުވި  ކަމަށް  މަޤުޞަދު  ތިޚާއެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ  ނުގެ 

ސަ އިއޮޅުންއަރަންޖެހޭ  ބާ  ނުދެކޭކަން. އަދި  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަކަށް  އޮތް  މުޤައްރިރާއި، އިމްތިހާނު  މްތިޚާބަބެއް  ނުގެ 

ގޮ އިމްތިޚާދޭނެ  އުސޫލުތަތާއި،  މިންގަނޑުތަކާއި،  ބައިވެރިވެވެވޭނެ  އިމްތިޚާނުގައި  ތާރީޚު  ކާއި،  އޮންނާނެ  ނު 

ގާނޫނުން   އެ  ކައުންސިލާ ކަނޑައެޅުން  ގާނޫނުގަ  މަތިކޮށް   ބާ  ބަޔާންކޮށްފައި  އި އެކަން  މި    ވާކަންކަނޑައެޅިގެން 

ކައުންސިލުން ބާ  ފާހަގަކުރެވޭކަން.  ކޮމިޓީއާ  ކޮމިޓީއަށް  އެއް  ފައެންމެ  މި  އެކްސްކޯގެ  ދުވަހު  ބައްދަލުކުރެއްވި  ހުން 

ނެއް  ވިޔަސް ތަމްރީނު ދެވޭނެ ތަ  ދަރިވަރުންނަށް  10ރެއްގެ ތެރޭގައި  ޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަހަ މެންބަރަކު މި ކޮމި

ނެތް ވިދާ  .ކަމަށް  ރާއްޖޭގައި  މެންބަރަކު  ދަތިކަން  ޅުއަނެއް  ޖާގައިގެ  ބަލާއިރު  އަދަދަށް  ދަރިވަރުންގެ  މިވަގުތު  ވީ 

ކަމަށް.  ކަނޯވެދާނެ   އޮންނާނެ  ބަލާއިރު  މުސްތަޤުބަލަށް  ދަތިކަން  އެ  ނަމަވެސް،  މެންބަރުން  މަށް.  ދެ  އެކްސްކޯގެ 

ކޮމި މި  ތަފާތުވުމަކީ  މިހާ  ކަމެއް ވާހަކަފުޅު  ކަންބޮޑުވި  ބާ    ޓީން  އޮތްގޮތް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަން  އެއީ  އަދި  ކަމަށް. 

  5ދެކޭކަން. އޭގެފަހުން މިމަހުގެ    ންކަމަށް މި ކޮމިޓީ  ކަމެއް   ކައުންސިލަށް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވިފައި ނުވާކަން ދޭހަވާ

ރު ވެސް ޓްރެއިނިންގ ހެދުމަށް ޓަކައި  ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ވީ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިހާ 

ބާ    50 ނުވާކަމަށް  އެދިފައި  ސްލޮޓަކަށް  އެއިން  ގްރެޖުއޭޓަކު  އެއްވެސް  ނަމަވެސް  އެބައޮތްކަމާއި  ހުހަށް  ސްލޮޓް 

އިއްޔެ   ކައުންސިލުން  ބާ  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަމަށް  ވިދާޅުވި  މެންބަރުން  އެކްސްކޯގެ  ކައުންސިލުގެ 

ފޮނުއްވެމަޖިލީހަށް ވެސް    ވި  ފާހަގަކުރެވޭ.    57ސިޓީއެއްގައި  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން  އޮތްކަން  ހުހަށް  ސްލޮޓް 

ކައުންސިލުން    އެހެންކަމުން ބާ  ޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް  ހޯއްދެވުމަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ވަނީ  ނުލިބި  ކުރިން  ފުރުޞަތު  އެ 

މި ކަމަށް  ނެތުމުން  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ދެކެންއެކަށީގެންވާ  ކޮމިޓީން  ދައުލަތުގެ   އެއްވެސް    . 

ނުވާކަމަށް   ނަގާފައި  ގްރެޖުއޭޓަކު  އެއްވެސް  ދިނުމަށް  ޓްރެއިނިންގ  ހެދުމަށް،  ޓްރެއިނިންގ  މުއައްސަސާއަކުން 



  

އެކަށީގެންވާ   ކައުންސިލުން  ބާ  ޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް  ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް  ފުރުޞަތު  އެ  އެގޮތުން  ވިދާޅުވިއިރު 

ވަރަށް ތްޕުޅެމަސައްކަ ކުރައްވާފައިވަނީ  މަސައްކަތްޕުޅެއް  އެކަމަށް  އަދި  ނުވާކަމާއި  ކުރެއްވިފައި  ތާރީޚެއް    އް  ފަހުގެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއަކުން އެނގޭކަން  2020ރީ  އަފެބްރު  11ކަމަށްވާ   އަދި  .  ގައި ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން 

   އޮފީހާއި ފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ވަޑައިގެންއެދި ޓްރެއިނިންގގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މިގޮތުން  

އޮފީހު ޕްރޮސެ ޖެނެރަލްގެ  ނުވަތަ    ގައި ކިއުޓަރ  ޓްރެއިނިންގ  ފާހަގަކުރެވޭކަން.  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެކަނިކަން 

ކަމަ މަޖުބޫރުކަމެއް  ދިނުމަކީ  އެލަވަންސެއް  ނުވަތަ  މުސާރައެއް  ވަގުތު  ޙާސިލުކުރަމުންދާ  ށް  އިންޓަރންޝިޕް 

ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުދޭހަވާގޮތަށް  ރާ  ކަމަށް.  ނުދެކޭ  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަށް  ވާހަކަފުޅެއް  ހަމަޖެހޭ  އެހާ  ބޮޑެތި  މަކީ  އްޖޭގެ 

މުސާރައެއް    ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  މުއްދަތުގައި  ހޭދަކުރާ  އިންޓަރޝިޕްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ވެސް  ޑޮކްޓަރުން  މެޑިކަލް 

ފާހަގަކުރެވޭ ކޮމިޓީން  މި  މިހާރު  ކަންނުލިބޭކަން  އެއްޗެހި  ކިޔަވައިދޭ  ތަންތަނުން  ކިޔަވައިދޭ  ގާނޫނު  ރާއްޖޭގައި   .

ތަންތަނާއި މިނިމަމް  ބެލިއްޖެކަމާއި ނަމަވެސް އެކަން ހުރީ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްއަކަށް ނޫންކަމާއި އަދި ކިޔަވައިދޭ  

ންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވުމުން ވެސް  އި ދިމާނުވާކަން ކޯ މޮޑިއުލްތަކަށް ކިޔަވާފައި ވެސް ނުވާކަން ބާ ކައުސްޓޭންޑަރޑާ

ބާ ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ބޭނުންތެރިކަން. އިމްތިޚާ  ހާމަވަނީ  ބައިވެރިވުމުގެ  ނުގައި 

ކޮމިޓީއަށް   މި  ބަދަލުކުރުމަށް  އޮތްގޮތް  މިހާރު  އެޓެސްޓްކުރުމާއިމެދު  ޑޮކިއުމަންޓް  ގާނޫނުގައި  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ 

ގާނޫނުގަ  ންނަކަންނުފެ މި  މުހިންނުވަތަ  އެފަދަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާނޫނަށް  އި  މި  ގޮތަށް  ގެއްލިދާ  މަޤުޞަދެއް  މު 

ނުފެންނަ  ވަޒީފާއަށް    ބަދަލުގެނައުމަށް  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ޑޮކިއުކަމަށް.  ހުރިހާ  އެޓެސްޓްކޮށްގެން  މައެދޭއިރު  ންޓެއް 

ވިޔަސް    ޅުނުޖެހޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރައްވައިގެން ކަމުގައިކޮލުކުރަމުންދާ ދެމިހާރު ޢަމަ  ހުށަހެޅުމަށް ތަކުލީފަކަށްވާ ގޮތަށް

ގާނޫނު   ކަމާ މި  މުއައްސަސާތަ  ނެގެހެއްޓުމަށް  މާ   އެކުގައި   ކާ ބެހޭ  މަސައްކަތްކުރެއްވުން  ކައުންސިލުން    ބާ 

މިސާރިބޭނުންތެ އެކަމަށް. އެގޮތުން  ލިޔުންލަކަށް، ވަޒީފާއަށް  ހުށަހަޅާތަދި  އެޓެ  އް  ނުޖެހޭ ގޮތަށް  ވަގުތު  ސްޓްކުރަން 

ދެންނެސަމުއައް މި  ގެންގުޅޭ  ބޭނުންތެރިކަމަސާތަކުން  މާ  ބަދަލުގެންނެވުން  އުސޫލަށް  ދެކޭކަން.  ށްވި  ކޮމިޓީން  މި   

އުންސިލުން  ކަ ބާ  ށްކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަކަމަ  ގެ ރީ ޕަބްލިކުރަ  ނޮޓަށްގައި އޮންނަގޮތަކު އެހެން ޤައުމުތަ

އެ   ވިދާޅުވިއިރު ޤައުމުތަކުގައި  މި  ކިއެކި  އޮންނަކަން  އެކަން  ފާހަގަކުރެވޭކަން.ކޮގޮތަށް  ލައިދީގެން    ހުވާ   މިޓީއަށް 

ކުރާގޮ އަދިތަށާއެކަން  އެކަން  ހު   އި  ދީގެން  އެފަމޭޝަން  ނުލައި  ލައިދިނުމަކާއި  ކޮމިޓީއަށް  ކުވާ  މި  ވެސް  ރެވޭކަން 

ރާ އަދި  ރާ ފާހަގަކުރެވޭކަން.  ހުންނަ  ބޭރުގައި  ޚިޖޭގެ އްއްޖެއިން  މި  ކޮންސިއުލޭޓްތަކުން  އެމްބަސީތަކާއި  މަތްދޭން  ދު 

ގާނޫނަށް    ގެން އެ ޚިދުމަތްކުރާ އޮފިސަރުން ކަނޑައަޅައިޒްށް ނޮޓަރައިނަނަމަ އެ ތަންތަންވާ ކަމަށްވާނުބޭ ދެވޭގޮތަށް 

ދަތިޔާރުޚި  ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  ކަމަށް.  ހުރިކަކުރެވިދާނެ  މި    ންތައް 

ފާހަގަކޮ ވެސް  އުފެ   2019ޖޫން    27ރެވޭ.  ކު މިޓީއަށް  ކައުންސިލު  ބާ  ބަޖެޓެއްގެ  ގައި  ޚާއްޞަ  ދައުލަތުގެ  އްދުމުން 

ރުފި   7.5  ންތެރެއި ސަރުމިލިއަން  ގޮތުގައި  ބަޖެޓެއްގެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  އެ  ކަނޑައެޅުއްވިކަން  ޔާ  ކާރުން 



  

ފާހަގަކުކުފާހަގަ ކޮމިޓީއަށް  ބަޖެރެވޭ، މި  ސަބަ  ޓުރެވޭ.  ނޫހިފެހެއްޓުމުގެ  ނަބުން  އެކައުން  ޓް ހުޅުވުމުގައި  ންމަވެސް 

މައްސަލައާ ކޮމިޓީބަޖެޓް  ގުޅިގެން    ދިމާވި  މި  ލަސްވިކަން  ފާހަގަކުރެވޭޖަމާވުމުގައި  ވެސް  ބަޖެޓު    .އަށް  އެ  އަދި 

ސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ޓަކައި  މަލު  ގައިކަން އެނގޭކަން. ނަމަވެސް، ބާ ކައުންސި  2019  ބަރުއޮކްޓޯ  31ޖަމާވެފައިވަނީ  

ޖުލައި   އެއީ  މަހު  އިންތިޚާބުކުރެވުނު  ކޮމިޓީ  ފެށިގެން    2019އެގްޒެކެޓިވް  ނެއް  ތަތުން  ގުތީގޮވައިން 

ކައު ބާ  ރިންފޯރުކޮށްދެވުނުކަން  އަހަރީ  ފާޕޯސިލުގެ  ވެސް  ޒަމާނީ  އިގަކުރައްވާފަހަޓުގައި  އަދި  އެނގޭކަން.  ވާކަން 

އި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް  ކުގަ ރެވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެއިންތިޒާމުކުއޮންލައިން ނިޒާމެއް    ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި

އަ  ރެވުނު ގާއިމުކު އޮތްކަން  ހަރީ  ކަމަށް  ލިޔުއްވާފައި  ބަޖެޓު    2019  ބަރު އޮކްޓޯ  31ވޭ.  ރެފާހަގަކު ރިޕޯޓުގައި  ގައި 

  މާރާތެއް ނުހޯއްދެވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބަޖެޓުން ނެ ޢިހިންގާ  ންލު ކައުންސި ބާ އިރު ވެސް  ޔަ ބުމަށްފަހު އަހަރު ނިމިދިލި

ކެއެ ކުރެވިފައި  ޕިއްވެސް  ޚަރަދެއް  އަ ނު ޓަލެއް  ލިވާކަމަށް  ރިޕޯޓުގައި  ފާހަގަކު ޔުހަރީ  އަދި  އްވާފައިވާކަން  ރެވޭކަން. 

އަ   2020 އައިއިރު ވަނަ  މަސް  މާރިޗް  އޮ  ހަރުގެ  ޢިވެސް  ފެމާރާފީސް  މަސައްކަތް  ވަދެވި  ނުވާކަމަށް  ފަށިތަކަށް  އި 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްސްކޯގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވާކަން    އިރާމެއްގަގްޕްރޮ   ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވީ ޓީވީ  5މިމަހުގެ  

އެއްކަމަކީ   މައިގަނޑު  މެދުވެރިކުރި  ލަސްވުމަށް  ކަންކަން  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކުރެވޭ. 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019ކޮމިޓީން ދެކޭކަން. ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ    ހިންގުންތެރިކަން ކުޑަވުންކަމަށް މި 

ބައްދަލުވު ބަލާއިރު ދެ    7ދުވަސް،    11ދުވަސް،    13ދުވަސް،    16ދުވަސް،    21  ށްދެމެދަ  މެއް ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ދެ މުއްދަތުތަކެއް  ދިގު  މިގޮތަށް  ބާވިދުވަސް  ރިޕޯ  ފައިވާކަން  އަހަރީ  ބެކައުންސިލުގެ  ކޮމިލުޓަށް  މި  ޓީއަށް  މުން 

ގާނޫނުގައި މި  މިއީ  ނުހިނގި    ތަކާއްދަތުމުދެވިފައިވާ    ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.  މަސައްކަތް  ތަންފީޛީ  އެއްގޮތަށް 

ކަމެއް  ބެލެވިދާނެ  ކަމަށް  ކޮ  ސަބަބެއް  މި  ފާހަގަކު ކަމަށް  އަދި  އިތުރަށް  ދެން  ދެކޭކަން.  ކަމެއް  މިޓީން  ވަކި  ރެވޭ 

ގާނޫނެ މުއްދަތެކުރުމަށް  ވަކި  އިއްގައި  މުއްދަތަކަށް  އެ  ދެވިފައިވާނަމަ  ތަންފީޛުކުރުމަކީ  ޚްއް  އެކަމެއް  ތިރާމްކޮށް 

ވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން  ރުވޭ ނުވަތަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުމު މަޤުޞަދެއްކަމާއި އެ ފަރާތަކަށް ބާރު ނުފޯ ހިންގާނޫނުގެ މު 

  ސް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމަކުން ވެގެން ނުވާނެކަމަށް ސުވި ހުރެ  ށްކަށް ޢަމަލުނުކޮތައްދަތުމު މެނުވީ އެ ގާނޫނެއްގައިވާ  

ބޮޑީ ރެގިއުލޭޓްރީ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ވަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  ގާނޫނަކުން  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  މައްޗަށް    ކި އެއްގެ 

މުކަމުގެ  ންފީޛުކުރުމުގެ މުހިންތަވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް  އި މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފަ

ބަދަ ބާރުއެޅުމުގެ  ހިލުމައްޗަށް  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ލިތް ގައި  ކޮމިޓީއަށް  ވަރު  މި  ވަކާލާތުކުރެއްވުމަކީ  ބޭގޮތަށް 

ޕްރޮ ލީގަލް  މަޤުޞަދަކީ  މައިގަނޑު  އެކްޓެއްގެ  ޕްރޮފެޝަން  ލީގަލް  ނޫންކަމަށް.  ކަމެއް    ފެޝަންގެ ބަލައިގަނެވޭނެ 

ތައް  ޤުކުރުމާއި، ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ވެސް ޙައްޅުގެ ފެންވަރު ރަނގަޚިދުމަތު  ދެވޭ ންނަށް  މުންއާ  ،އިއުފެއްދުމާ  އިތުބާރު

މި އަދި  ދެކޭކަން  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަށް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނީ   ރައްކާތެރިކުރުން  ސްޓޭންޑަރޑް  ޕަބްލިކް    ޕްރޮފެޝަންގެ 

އެ  އެނގޭކަން.  ރައްޔިތުން އިންޓްރަސްޓްގައިކަން  ތަހެންކަމުން،  ފާސްކޮށް  މަޖިލީހުން  ގާނޫނީ  ޞްގެ  ދީޤުކުރެވިފައިވާ 



  

މަސައްކަތްކޮ ކައުންސިލު  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް  ނުގެއްލޭ  މަޤުޞަދު  ގާނޫނުގެ  މިވަގުތު    ންދެއްވަށްފަންނުގެ 

  ލާޞްތެރިކަމާއި މިޓީން އިޚް ކޮއްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މި  ޙަވާ ނުކުރެވިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައަށް  ހުވަކީލުކަމުގެ  

އެދޭކަން   މެދުމިއީ  އެކުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި  ގައި 

  2ޔާ  އްނޫނި  އަހަރު   1ލުކުރެއްވިއިރުގައި  ދަ ބައް  ންނަވަން ބޭނުންވި ވާހަކަތަކެއް. ދެން ކުރީފަހަރު ކޮމިޓީއާދަފަރާތުން  

ކުރެއްވުން ފަސްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީވެ  ލުމަރުޙަލާއެއް ވަކި މާއްދާތަކަށް ލެއްވުމަށް ޢަމަ  އަހަރުގެ އިންތިޤާލީ

ހު މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެވޭކަށް.  އެގޮތަކަށް  މުއްދަތު  އެ  ނުފެނުނު  އަދި  ވާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނުކުރެވި 

ނުލިބިވާ  ފުރުޞަތު  ފެށުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ފަރާތް  ޓްރެއިނިންގ  ނުގެއްލޭގޮތަށް  މަޤުޞަދު  ގާނޫނީ  މި  ތަކަށް 

ހު ހަމައަބޭފުޅުންނަށް  ގޮތެއް  ވައާ  ވިސްނަވާ  ދެން  ބޭފުޅުން  ތި  ނޫނިއްޔާ  ޚިޔާލުފުޅެއް  ގޮތްތަކެއްގެ  ދެވޭނެ  ށް 

ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދެކޭތީވެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ރަނގަޅުކަމެއްގެ  ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަކީ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އަރުވަން. އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛް ، ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުން  ،`.  އެންއަޅުގަ  .އިއްޒަތްތެރި  ފުނޑު  މަ  ރަތަ މެ 

މިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ކޮ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޖުޑިޝަރީ

ހަމަ    އެ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ  ލިފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އުފަލެއް.  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބުނުކަމީ 

އަ ތަޢާރު  ފުރަތަމަ އަޅުގަނރުވާނަންފެއް  އަޅުގަނޑާއި  ބޭފުޅުން.  ވަޑައިގެންނެވި  އެއްކޮށް  ބާ    ޑާއި  އެކުގައި 

ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު  ނައިބު ރައީސް  މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  هللا ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  މުޢިއްޒު. ދެން 

ގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  ލް، އެޞަދު ފައިމަމުޙައްޒު. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއް

ބާ   އަދި  ފަޙުމީ  ނޫރުބާން  އުސްތާޛާ  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޙަސަން،  އަސީލް  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

އަލްއުސްތާޛު   މިދިޔަ  މުޙައްކައުންސިލުގެ ޖެނެރަލް ކައުންސެލް  އިވިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަދު ނިޝާތު. ދެންމެ 

އަޑުއަހައިފިންއަޅުގަޓްމަންޓް  ޓޭސް އިވިއްޖެ  ނޑުމެން  އެ  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލައިގަންނަން  އީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޚިޔާ ކޮމިޓީގެ  އެ  ކަޙަޤީޤަތެއް  އެއީ  ކަމަކީ  އެ.  ންކައްފުޅުތަލުޖުޑިޝަރީ  ބަލައެއްނުގަންނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  މަށް 

މަޢުލޫމާތު   އެއީ ފުރިހަމަ  ބޫލުކުރަން. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ޤަ  ކަން އަޅުގަނޑުގަތްނު ޑައިވަލިބިބިނާކުރެއްވި ކަންކަން 

އެހެންނަމަ ދަންނަވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވެމި  މެންށްބައްދަލުވުމަމި  ސް،  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުމަކީ  އައުމުގެ    ބަރުންނާ  

މި  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ކައު  ޖަދަލުކުރުމެއް  ބާ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  އަމިއްންއައީ  ލަ  ސިލުން 

އިންސާފުވެރި    މިއޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައިގައި މި އެދުނީ ގާނޫނުކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ށްއިސްނެގުމަކަ

ގްރެޖުއޭޓުގޮ ކަންތަކަށް  ނުކުރެވޭ  ކަންކަން  ޤަ މަނާއިމެދު  ތައެބޫލުކުރެވިގެން.  ށް  ވާހަކަތައް  ވެސް  ކު  ރާރުކުރާކަށް 



  

އިއްޒަސްމަވެނެތީމު. އެހެންނަ މުޤައްރިތެތް،  މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި  ތުގައި އަޅުގަނޑު  ޞަރުފު ދެއްވި  ދެންމެ    ރު ރި 

ކޮމިވާދަންނަ ޖުޑިޝަރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޓީލަން  އިވިފައި  ސްޓޭޓްމަންޓް  ގޮތަށްދި ގެ  ނުކުތާއެއް  ފަހު  އެންމެ  އެ     

އަޅުގަނޑުމެން ދެން  ކަންކަމަށް.  މަސަވެ އަބަދު    ވިދާޅުވި  މި  މި އްކަތްކު ސް  ޙުދޫދުގެ  ރަމުން  ގާނޫނުގެ  ގެންދަނީ   

ކަތެ ހުރިހާ  ހުރި  ތަންފީޛުކުރެވެން  ކުރުމަށް  ދައްމުއެ  ކުރަން  އް  މެރެއިން  އެކަން  ވެސް  ތެރޭގައި  ތުތަކުގެ 

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން  ނަ ންދަ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް  . އެހެންވީމާކުރަންމަސައްކަތް ވައިލެވޭނެ މިހާރު ވެސް އެންމެ 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން    ކަންކަން. އެއީ އޭރު  ށް ހާޒިރުވުމުގެ ފަހުން މެދުވެރިވި ބައެއް ރިފުޅުމައްޗަޝަރީ ކޮމިޓީގެ ކުޖުޑި

ފަދައި ބޭރުންދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދިޔައި  ގެ  ހޯދަމުން  އެހީތެރިކަން  ބާންފަރާތްތަކުގެ  އެގޮތުން  އެގްޒާމާ    . 

އަޅުގަނޑުމެ ތަންކޮޅެއްންގުޅޭގޮތުން  މަޢުނަށް  ތަފުސީލީ  އެގްޒާމް  ލޫ  ބާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައޮތް.  އެރުވެން  މާތު 

ނަށް ވިސްނެނީ  ންކުރަން ޢަމަލީގޮތުން ބާ އެގްޒާމެއް ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެޛުމިހާރު އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން ނުވަތަ ތަންފީ

ކުރެވޭނެކަ އެކަން  ޤަނުވަތަ  ނޮވެމްމަށް  މުއްދަތަކީ  އަވަސް  އެންމެ  ނިޔަ ބޫލުކުރެވޭ  މަހުގެ  އަހަރުގެ  ބަރ  މި  ލަށް. 

ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ  ންނަށް ޤަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ  ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބާ އެގްޒާމެއް ބޭއްވިދާނެ

ނުވަތަ   އޮތްގޮތަށް  ރާވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް  އެ  އެބަހުރި.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރިއަށް 

ގޮތަށްރާވަ ނުބޭއްވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،  މުންގެންދާ  ވެސް  އެހާހިސާބަކަށް  ވެސް  އެ ތާރީޚަކަށް   ކުރެވިގެން މެނުވީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާ އެގްޒާމެއް ބޭއްވުން. ދެން ބާ އެގްޒާމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު އަދި އެ  

ލިބިދެވެން މި އޮންނަނީ. އަދި އެ ފަރާތްތައް އެ ތަމްރީނު    ލުކަމުގެ ހުއްދައެގްޒާމުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ވަކީ

ތަމް ފުރިހަމަކުރުމުން.  ފުރިހަމަކުރުމާޕްރޮގްރާމު  ޕްރޮގްރާމު  ދަންނަވައިގު  ރީނު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ލާނަން.  ޅޭގޮތުން 

އެބައޮ ސިޓީގައި  ލިބުނު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ސުވާލުކުރައްވާރައްޔިތުން  ކޮންކޮން  ތް  ފައި 

އެހެންނަމަވެސް ޝަރުތު ދަސްވެނިވިވެފައި  މި  ތިބީ.    ބަޔަކަށްތޯ  ހުވާނުކުރެވި  މިހާތަނަށް  ސަބަބުން  ފުރިހަމަނުވުމުގެ 

ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ހުވާނުކުރެވި   ވަރަށް ފަސޭހަ ޖަވާބެއް އެބައޮތް. އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް. ޝަރުތު  އޭގެ 

ސަބަބަކީ އެލް.ޕީ.އޭ، ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ.  ފަރާތެއް ނެތް.    އެއްވެސް

. އެހެންވީމާ،  2019ޖޫން    27ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން. އެއީ    މަލުކުރަން އަހަރު ދުވަސް ގުނާނީ ގާނޫނަށް ޢަ  އެ އެއް

ފަރާތަކަ  2020ޖޫން    26 އެއްވެސް  ކުރިއަކަށް  ލިބިގެނެއްނުވޭގެ  އެފަދަ  ށް  އޮތްގޮތުންނެއް.  ގާނޫނު  ޙައްޤެއް  އެ   

ފަރާތެއް   އެއްވެސް  ހުށަހެޅޭނެ  ލިބިގަތުމަކަށް  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ގާނޫނީ  އެއީ  ލިބިދިނުމަށް.  ހުވާ  ނުވަތަ  ކަމަކަށް 

އެބަހުރި ވެސް  ޖަވާބުގައި  އެ  ސިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިދާރާ  މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ،  ތަފުނެތް.  ސީލީ   

ހިމަނާފަމަޢުލޫ ވެސް  މާތުތަކެއް  ޖަވާބެއް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނާނީ.  ފޮނުވާފައި  ވެސް  ލިސްޓެއް   .

ސުވާލަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ޖަވާބަކީ އިނގޭތޯ. އެއްވެސް  އެ  އެބައޮތް. އެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު މި އަރުވަނީ. އެއީ ސީދާ 

ސިފަ ބޭފުޅުން  ތި  ނެތް  ގޮތަކަށްފަރާތެއް  އެނގޭ  ކުރެއްވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހުވާނުކުރެވިއެއް.   



  

މަސައްކަތް ވެސް  ޙައްޤު  މަޖިލީހުން  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ކުރައްވަނީ  އެހެންވީމާ،  މި  ހޯދައިދިނުމަށްކަން.  ތައް 

އެ ރޫޙުއަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެންވެސް  މި އެރުވީ. އެއީ  ތަފުސީލު  ޖަވާބުގެ  މި  މިހާތަނަށްގައި  ލިބިފައި    ނަށް 

ހަނދާންވާގޮތުން   އަޅުގަނޑަށް  އެބަތިބި  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  އެގޮތަށް. ޖުމުލަ    183އޮތް  ފަރާތެއް.    183ފަރާތެއް 

އަޅުގަނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ސީޓީގައި ހިމަނާފައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  

އަޅުގަ އެހާއެއީ  ލިބިފައި ނޑުމެންނަށް  ކަމުގައި  ތަނަށް  މަޢުލޫމާތު  މި  ހުރި  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަށް    183ވާތީ. 

ބާ   އިންތިޒާމުކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރިހަމަކުރައްވާފައި  ތަމްރީނު  އަހަރުދުވަހުގެ  އެއް  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ 

ފާސްވެވަ އެގްޒާމުން  ބާ  އެ  އިށީނދެވަޑައިގަންނަވަން.  އެއެގްޒާމްގައި  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހެންވީމާ،  ޑައިގަތުމަށް. 

ރީ ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު  ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖުޑިޝައަޅުގަނޑު އަދި

މި   ންކަންޔަޤީ އަބަދު  ކޮމޓީން ތާ  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަދި  ކައުންސިލުން  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން    އަރުވަން 

މަޤްޞަދު މަސައްކަތްކުރަ ގާނޫނުގެ  ފުރިހަމައަކަށް  އެންމެ  ވީ  ކަންކަން  ލާޒިމުކުރާ  އެ  ގާނޫނު  ގެންދަނީ  މި    މުން 

 ކުރުމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ. ނުގެއްލޭގޮތަށް ގާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް އެކަން ތަންފީޛު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ  އުންސިލުގެ އެހެންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ބާ ކަ

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އަރުވާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  އެ 

އަޅުހުޅުވައި  ފުރުޞަތު އިޝާރާތެއްކޮށްލައިފިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަލާނަން.  އެ  އަރުވަމުން    ތެއްގަނޑު 

 ރީރު.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަގެންދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

މުޤަ އެނގިލައްވާނެ ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ  މަރުޙަބާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އްރިރު.  ފަދައިން 

ޑުވުމެއް މިހާރު އޮތް ގާނޫނީގޮތުން ކިޔަވައިގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ދާއިރާއިން  ރަށް ބޮޑު ކަންބޮތެރޭގައި ވަ

ހަމަ   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކަށް  ބައެއް  ފާހަގަކުރައްވާ  ތި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ހުރަސްތަކެއް.  ކުރިއަށްދިއުމަށް 

ބާ ކައުންސިލު ގާނޫނުން ތި    ،ޤަތަކީ މި ގާނޫނުންޖެހޭނެ ޙަޤީކުރަންބޫލުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤައެއްބަސްވަ

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ބާ  

ފެށިގެން   ސިލެއް ހަދައި  ރޭގައި ބާ ކައުންދުވަހުގެ ތެ  90ކައުންސިލު އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން އިންތިޚާބުކުރާ ދުވަހުން 

ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ދި ގެޒެޓްކުރެވި  ސަރުކާރުގައި  ނަންބަރު    ވެހި  ގާނޫނު  ގާނޫނީ  5/ 2019ކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،



  

ގާނޫނުގެ   ބަޔާން  70ފަންނު  މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ގަވާއިދުތައް    ވަނަ  ސުވާލަކީ މި  ފުރަތަމަ  އެބަހުރޭ. އަޅުގަނޑުގެ 

 . ނުހެދިވާނަމަ އެ ނުހެދިވަނީ ކީއްވެގެންތޯއޭ. ހެދިފައިވޭތޯއޭބުނެވިދިޔަ ތާރީޚަށް 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛް ، ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ   އްރިރު. އިއްޒަތްތެރި 

ހެދިފައި ގަވާހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެޒެޓްކޮށްފަ  ހުންނާނީ  އެއީ  އިދުތައް  އެކުލަވާލެވުނު    90.  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ކަމަށް    . އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދުތަކެއް ހަދަންޖެހޭނެ ގައި ހުންނާނެ ގެޒެޓްކުރެވިފަ  2019އޮކްޓޯބަރ    12ގަވާއިދުތައް  

ވަ ޤަ ދާއިރާތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އެ ބޫލުކުރާ  އެބަހުރި.  ކަންކަން  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ރަށް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ 

ގަވާއިދެއް ހެދިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ގެންދަނީ.   މި  ތާރީޚު  2019އޮކްޓޯބަރ    12ކުރިއަށް  އެކިއެކި  ވެސް  ފަހުން  ގަވާއިއެކިއެކި   ތަކުގައިގެ  ދުތައް   

 ލާފައިވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.އެކުލަވައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ގާނޫނުގެ    2 ބުނެވިދިޔަ  ސުވާލު.  ބައެއް    7ވަނަ  ހަދާ  ލާޒިމުކުރޭ  އެބަ  މައްޗަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި   ރާގައި ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ގާނޫނީގަވާއިދުތައް ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއި

އަދި   ފިޔަވަޅުއެޅުން.  އެކަށައަޅައި  ސިޔާސަތުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑުތައް  ސުލޫކީ 

ގަވާއިދުތައް  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ހުއްދަދެވޭނެ  ވަކީލުކަމުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި   ގާނޫނީ  އެ    އެކަށައެޅުމާއި 

ވަނަ މާއްދާގައި    7ލުކުރުން. ހަމަ   ހިފެހެއްޓުމާއި އަދި ހުއްދަ ބާޠި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަދިނުމާއި އަދި ހުއްދަ

މުން  ގުޅޭ ފަންނީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ މިންގަނޑުތައް މުރާޖަޢާކުރަ   ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައާއެބަހުނޭ

އަ ސުގެންދިއުން.  ޤަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅުން  ތި  ނުކުންނަ  ވާލަކީ  ކިޔަވައިގެން  ވަކީލުކަން  ބޫލުކުރައްވަންތޯއޭ 

މި  ދަތިވެގެން  ކުރިއަށްދިއުމަށް  ބުނިހެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގައި  މި  ހުއްދަ    ދަރިވަރުންނަށް  ނުވަތަ  އުޅެނީ 

 ބޫލުކުރައްވަންތޯ އެކަން.  ޤަށް ތި ބޭފުޅުންކަމަ  އް ނުހެދިގެންއުޅެނީ މި ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުތަ  ނުލިބިގެން މި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛް ، ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބޫލެއްނުކުރަން. ، އަޅުގަނޑުމެން ޤަ އްރިރު. ނޫންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި



  

ސުވާ   3އަޅުގަނޑުގެ   ހަމަ  ވަނަ  އުފައްދާ  7ލު.  ގާނޫނަކުން  އެބަބުނޭ  މާއްދާގައި  ނުވަތަ  ވަނަ  ކޯޓެއްގައި  ފައިވާ 

ޢާބިއުނަލެ ޓްރައި މައްސަލައަކީ  ކުރިއަށްދާ  ނުވަތަ އްގައި  ހިމެނޭ  މަސްލަޙަތު  މަސްލަޙަތާއި   އްމު  ބޮޑު  މުޖުތަމަޢުގައި 

ކަމަށް ބާ ކައުންސިލަށް   މާލު އޮތް މައްސަލައެއް މު ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އިޙްތިރީ ގޮތުން މުހިންޅޭ ގާނޫނީ ދުސްތޫ ގު

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ތި ބޭފުޅުން ބާ ކައުންސިލު އުފެދުނު   ވެވޭނެ މަ އެ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލު ފެނިއްޖެނަ

ފާހަގަކުރެވިފަ މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ  އެއް ފަހުން  މިފަދަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ  އަދި  ވެސް  އިވޭތޯއޭ. 

 މައްސަލައެއް ތި ބޭފުޅުން ތަދައްޚުލުވެފައިވޭތޯއޭ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛް ، ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މުޤަޝުކުރިއްޔާ   ކުރެއްވިއިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަން  އްރިރު.  ޖަވާބުގައި  ނަވާނީ،  ސުވާލުގެ 

މަޤާމުތަކާ މި  މަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކިފަހަރު  އެބަހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިން  ހަވާލުވިފަހުން 

މުހިން ބައެއް  އިންޓަރެސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ޕަބްލިކް  ކަމެއްގައި  އެއްވެސް  އެއިން  އެހެންނަމެސް،  ކަންތައްތައް.  މު 

ބަ ލެޓިގޭޝަ އެ  ގާނޫނުގައި  ސިފަކުރެއްވިގެން  ތި  މެންބަރު  އޮތޮރައިޒޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  ން  ގޮތަކަށް  ޔާންކުރާ 

ތަދައްޚުލުވުމެއް ނުވަތަ އޭގެ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚުލުވުމަށް ނިންމާފައެއް ނެތް. އަދި މިހާތަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. .ތަދައްޚުލްވެފައެއް ނެތް

 

 ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަރިޔާސަތު

އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މުސާ    އާދެ!  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް.  ރައީސަށް  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

 އަރުވަން. ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަޅުގަނޑު ކުރިން ދުވަހު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް    ލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ސުވާ

ގާނޫނުގެ  ހަމަ އެއީ  ބަލައިލުމަށް.  އަޕްޑޭޓެއް  އޭގެ  ތަކުރާރުކޮށްލާނަން  ސުވާލެއް  ކޮށްލި  މި    6  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރާ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް މިހާރު ކިހާހިސާބަކަށް އެ މަސައްކަތް ގޮއްސިތޯ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛް ، ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ ގެރާއްޖޭ ދިވެހި

ސަބް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އެކުލަވާލުމަށް    5އްރިރު. ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެ ދާއިމީ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ 

ކުރިމަތި  ނުވަތަ  އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް  މިހާރު  މިހާތަނަށް  ހުށަހެޅުންތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި    4ލުމަށް 



  

އެބަ  ކުރިލަތިލައްވާފައި  ކުރިމަތިލަ ކޮމިޓީއަކަށް  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އެއް  އެ  ހުރި.  ނެތް.  އްވާފައެއް 

ކީ އެ  ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދިރާސާކޮށްފައި މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ މަރުޙަލާއަ

އިރާދަކުރެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ހެދުން.  ޗެކެއް  ބެކްގްރައުންޑް  އަވަހަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެ  ވީ  އްވިއްޔާ 

 އްޔަންކުރެވިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ންނަށް ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢަފުރިހަމަކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ތަމްރީނާ  2ގަނޑު  އަޅު ސުވާލަކީ  އަހަރު  ވަނަ  އެއް  ސުވާލެއް.  ވާ  ގުޅޭ  ތަމްރީނުގެ  ގާނޫނުގައި  ދުވަހުގެ  ހަކަ 

ޢާ ނުފެނޭ  ބަޔާންކުރަނީ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ވިސްނުމުގައެއް  އެ  އަވާޒްއަށް.  ކްރެޑިޓް  ގުނަނީ  މި  އަހަރު  އްމުކޮށް 

އޮތްތަނެއް އެހެން  އެ  ގަވާއިދުގައި  ޢާ ވިސްނު.  ނެތީތޯއޭ.  އަވާން  ކްރެޑިޓް  ހަމަ  ގުނަނީ  ވަގުތު  ޒްގޮތުގައި  އްމުކޮށް 

އްމުކޮށް ހަމަ ކްރެޑިޓް އަވާޒް  މެއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢާ ހެއް ވިޔަސް އަދި އެހެން ކަރުގައި އެއީ ކޯ ގިނަފަހަ

 ން ނަމަވެސް ގެނައުމުގެ. ހަމަކުރުން މި އޮންނަނީ. އެ ވިސްނުމެއް ނެތްތޯ ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެ

 

 ކަދެއްކެވުން: މައުމޫން ޙަމީދު ވާހައަލްއުސްތާޛު ލުގެ ރައީސް  ބާ ކައުންސިއްޖޭގެ ދިވެހިރާ

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  އެއީ  ގަވާއިދެއް.  ގެޒެޓްކުރެވުނު  އިއްޔެގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އްރިރު. 

ލައިސަ ގަވާއިދެއް.  ހުއްދަދިނުމުގެ  އިންނަނީ    ގ ންސިން ދެކޭގޮތުން  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ރޫލްސްގައި 

އެއްކޮށް މިހާރު ވަކި ވަގުތުތަކެއް ހަމަކުރެވުނީމަ އެއް އަހަރު    ނައުމާ. އެ އިޞްލާޙުތައް ގެއިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެއްސަ

އެއީ   ހަމަކުރީމަ.  ވަގުތުތަކެއް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން    360ދުވަސްތެރޭގައި  ހަމަކުރެވުނީމަ  އަހަރުގެ  ގަޑިއިރު  އެއް 

އެއާއި  ފުރިހަމަކުރެނު  ގޓްރެއިނިން ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  މި  ބަލާގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އެއްކޮށް 

މެން އިއްޒަތްތެރި  މީގައި  ޢާފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތިޔަ  އަދި  މިހެންނޭ.  ބަރު  އޮންނާނީ  އްމުކޮށް 

އަ  އެއް  ބަހުން  ސާފު  ވަރަށް  ފަސޭހަގާނޫނުގައި  އެއީ  ބުނީމަ  ދުވަހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްހަރު  ވަކި    ކަމެއްނޫން 

މުއްދަތުތަކެ  ކުރު  ތި  އެއަށްވުރެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާކަށެއް.  އެހެން  އް 

ގޮތަކަށް ބައްލަވާކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނުބެލޭނެ ގާނޫނުގައި  ވިދާޅުވިގޮތުން އެ ބެލޭނެ މިވެނި 

ނަކުރަން ބަލާއިރު އެއް އަހަރު އެހެން  އޮތް އެއްޗެއް މެނުވީ އެހެން އެއްޗަކަށް. އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު މާ

ޓަކައި.   ޕްލެކްސިބަލްކުރުމަށް  ވެސް  ވީހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރާއަކަށް  އޮތީ  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީމަ 

ޢަމަލުކުރަން   360އެހެންވެގެން   އިއްޔެގައި  ގަވާއިދުގައި  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މި    ގަޑިއިރޭ  ގަވާއިދުގައި  ފެށި 

އެ  ބުނަ ދުވަސްތެރޭގައި  އަހަރު  އެއް  މިހާރު  ހަމަވީ   360ނީ.  އަހަރު  އެއް  ހަމަކުރީމަ  ކަމަށް.    ގަޑިއިރު 

ވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދައެހެންނަމަވެސް،  ނޯންނާނެ ނުވަތަ  ނުކުރާނެ އެއް    ން ކުފައެއް  ހުއްދައެއް  އެ  ވެސް 



  

ދުވަސްތެރޭގައި   އަޅުގަނ  360މަސް  އެ  ހަމަކުރުމަކަށް.  މުހިންގަޑިއިރު  އެނގެން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މުކަމަށް  ޑު 

ފެންނާތީ މިހެން މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އެއް އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި އެ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ. އެ އެއް އަހަރު  

އަދުވަހުގެ   އެއް  އެ  އޮތީމަ  ކަނޑައަޅާފައި  އެގޮތަށް  ގާނޫނުން  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ވިދާޅުވެފައި  ހަރު  ޓްރެއިނިންނެކޭ 

ބަލާނީ    ގދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން މި    12ލިބުނުކަމަށް މި  ދުވަސްތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގަޑިއިރުގެ    360މަސް 

 ކަން ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު. ޝުކުރިއްޔާ.ނިނެއް ފުރިހަމަވެފައިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުމުން އެ ޓްރެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަ ޚިޔާލުފުޅެއްއެހެން އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށްވާނަމަ އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވާ. އަދި    ސުވާލެއް އޮތް  ،ވާހަކަފުޅެއް  ،ރުގެ 

 ކައުންސިލަށް އެބައޮތް ފުރުޞަތު.   ހަމަ އެއާއެކުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބާ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  މެންބަރު ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެގްލުގެ ބާ ކައުންސިގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  އިޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  އިޝާރާތްކުރެއްވީ  އްޒަތްތެރި  ތި  ފެށުނުއިރުގައި  ބައްދަލުވުން  އްރިރު 

ގޮތެއްޖުޑި ޖުމުލަ  ނުވަތަ  މައްސަލައިގައި  މި  ކޮމިޓީން  ގާނޫނާޝަރީ  އެ  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ގުޅޭގޮތުން    ގައި 

ވި  ފާހަގަކޮށްފައި ކަންތައްތައް  ވާހަކަފުޅުތައް  ހުރި  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވިއިރުގައި،  ދާޅުވަމުން 

  ގުޅޭގޮތުން. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި   ކަތަކާއްކާފައި ހުރި ބައެއް ވާހައިޝާރާތްކުރެވުނު ސްޕެސިފިކްކޮށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދަ

މަހުގެ   ޓީ   5މި  ވީ  ދުވަހު  ނޫ ވަނަ  އިތުރުން  އަޅުގަނޑުގެ  ޕްރޮގްރާމަކީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ވީގެ  ވެސް  ރުބާން 

ތެރެއިން ވާހަކަތަކުގެ  ދެއްކި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮގްރާމުގައި  އެ  ދެން  ޕްރޮގްރާމެއް.  ވާހަކައަކަށް    ކުރިއަށްދިޔަ  އެއް 

ވިދާޅުވި ނުލިބޭކަމަށް  ތަނެއް  އަދިވެސް  ޕްރޮގްރާމުގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް. އަޅުގަނޑު    އިޝާރާތްކުރެއްވި 

 .. ތުން އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ކަންނޭނގެ އެއީކީ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ.ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަނެއް   އަސާފުކޮށްލަންތޯ.  ލިބިވަޑައި ނުލިބޭކަމަކަށެއްނޫން  ތަނެއް  ބަޔާނުގައި.  އިއްވި  ދެންމެ  ގެންފައި،  ޅުގަނޑު 

 ކަމަށް.   ހިނގާތީވެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުފެށިފައިވާމާރާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއްއެހެންނަމަވެސް އަދި ޢި

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  ފައިޞަލް މުޙައްމަދުއަލްއުސްތާޛު   މެންބަރު ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެގްލުގެ ބާ ކައުންސިގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 

އިދާރީގޮތުން   އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިއްޖެއޭ.  ތަނެއް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ފުރިހަމަކުރަ ހަފުތާއެއްގެ އަޅުގަނޑުމެން  ދެތިން  އޮތް  ކުރިއަށް  އަވަހަކަށް  ފުރިހަމަވެވުނުހާ  ކަންތައްތައް    ންޖެހޭ 



  

ވަދެވޭވަރުއަޅުގަނ  ތެރޭގައި  އެތަނަށް  ދެޑުމެން  ކަމަކަށް.  އެއް  އެއީ  އެ  ވާނެއޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ދެ ވާހަކަތައް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ދަރިވަރުންނަށް  ވެސް  ދުވަހާ ންނެވިއިޕްރޮގްރާމުގައި  އެ  އެއީ  ހަމައަށް    ރުގައި 

އެޕްލައިކޮށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  ސްޕަވައިޒަރުން  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސްލޮޓްތަކުގެ  ހުރި  ދަރިވަރުންނަށް   

  ސްލޮޓް ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ކުއްޖަކު އެދިފައިނުވާ ވާހަކައެއް  50ތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީ. އެހާ

ކަށް  ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ސްލޮޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީ. އެ ސްލޮޓްތަ  ނަށް ކުދިން އެދިގެން އޭގެނޫން. އެހާތަ

ކުދިންނަށް ވެސް ތަމްރީނުދެވޭނެ ފުރުޞަތު    10ން  ހަމަ އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ އޮތް ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތު

އިޝާރާތް އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެއީ  ކޮމިޓީގައި.  ޖުޑިޝަރީ  ވާހަކައެއް. ނެތޭ  އިއްޒަތްތެރި    ކުރި  ވެސް  ވާހަކަ  އެ 

ގަކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ.  ފާހަ   ގައި ގެ އަދި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުއްރިރުމުޤަ

ދަންނަވަން  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިއަދު  އަދި  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދުވަހު  އެ    އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތުގެމަ އެ  ޕްރޮގްރާމު  ތަމްރީނު  އޮތް  ތަޞައްވުރުކޮށްފައި  ގާނޫނު  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ފުހަމަކުރުމަކީ  ބޭނުންވަނީ  ތިން 

ވެސް މިއަދު  ގާތްކަމެއް.  ނުކުރެވުން  އޮތްގޮތުން  މާޙައުލު  ރާއްޖޭގެ  އެ  މިވަގުތު  ދަންނަވަނީ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު   

އަޅުގަނ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަގޮތަށް.  ގާނޫނުގެޑުމެން،  ލުއިކުރެވޭނެ    ނޑުމެންނަށް  ކަންތައް  އެ  ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ 

ފަދައިން    . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ދެންމެ އިޝާރާތްކުރެއްވި އޮތީ ލުއިކޮށްފަ  އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަށް އެ 

އެއީ   އަހަރު  އެއް  އަވާޒްއޭ،    10އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަވާޒްއޭ.    20ކްރެޑިޓް  މަސް  ކްރެޑިޓް  އެއް  އޭތި  އަދި 

ނިންމާލެވޭނެ ތަމްރީނު  އަހަރުގެ  އެއް  ނިންމާލީމަ  ގާ  ދުވަސްތެރޭގައި  މިހާ ކަމަށް  މާނަކުރުމުގެ  ނޫނު  އޮތްގޮތުން  ރު 

އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ގާނޫނުގައި މިސާލަކަށް އެއް އަހަރުގެ މާނަކުރުމެއް ދީފައި އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފަސޭހަވެގެންދި ހަމަތައް  ވަރަށް  މާނަކުރުމުގެ  ގާނޫނެއްގެ  އެއްވެސް  ނެތީމަ  އެއެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ޔައީސް. 

ނޫން ޖުޑިޝަރީން ކަންކަން މާނަކުރާ ހަމަތަކަށް ބެލިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގާނޫނުން ވިޔަސް އަދި އެ   ބަޔާންކުރާ

ގައި އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަ  އެ އެއް އަހަރު އެ ނޫން ގޮތަކަށް މާނަކުރެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އޭރު 

ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ގައި، އަޅުގަނޑު ޤަޙަޤީޤަތުގަނޑު  ވެސް ދަންނަވާލީ. ދެން ޖުމުލަގޮތެއްގައި އަޅު

މުޤަރި އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެގައި  މަޢުޕޯޓް  ގޮތަކީ  އެއް  ވާހަކަތަކަކީ  ގިނަ  ހުރި  އިއްވައިދެއްވިއިރުގައި  ލޫމާތު  އްރިރު 

ގޮތުގެ  ،ހުރި  ލިބިވަޑައިގެންފައި  މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުރީމަ އެ  މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ    ނުރަނގަޅު 

ކަންތައް ހުރިހާ  އެ  ކަންތައްތަކެއް ރިޕޯޓެއް.  ވިދާޅުވެވުނު  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ވެސް    ތަކަކީ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތް    ބޫލެއްނުވެއްކުރެވޭ. މީގައިޤަ

އްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނު ހަމަ ކުރިން އޮތްގޮތަށްވުރެން ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ރަ މި ކުރަނީ 

ޚިދުމަ ގާނޫނީ  ގޮތެއްލިބިދޭ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ފޯރުތްތައް  ޓަކައި  ގައި  ކަންތައްތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކޮށްދިނުން. 

ދަނީ ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކި ކަމެއް ނުކުރެވި    ޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް އަ



  

އެ ބަޓް  ދޫކޮށްލައިގެންނެއްނޫން.  ކަމެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނީ  ނުކުރެވިފައި  އެކަމެއް  އެ    އަށްވުރެން އޮތިއްޔާ 

ވެސް    ، އަޅުގަނޑަށް މިހާރުވީމާހެން. އެއިހުރިހާ ކަމަކާއެކީގަ  ހުރި ދަތިތަކާއި ހަމަ މި  ކަންތައް ކުރުމުގައި ހަމަ އެ 

ކޮމިޓީ  ބޭނުންވަނީ ތަކަށް ލިބޭނެ  އާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް ހަމަ ގުޅިގެން މި ކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ 

ހޯދުން. ބައިގައިއްޒަތް  ހައްލެއް  އެންމެފަހު  ރިޕޯޓުގެ  އިޝާރާތްކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  ތިބި    އި ތެރި  ހުވާނުކުރެވި 

ހަމަޖެކުދިންނަށް   އިންތިޒާމު  ކޮންމެވެސް ހުވާކުރުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮބައިކަމާ  އެދޭގޮތަކީ  އަޅުގަނޑުމެން    އްސުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ނިންމަވާލައްވަމުން.  ރިޕޯޓު  އިޝާރާތްކުރެއްވި  ގޮތުން  ވަރަކަށް  އޮތް  ގާނޫނު  މިހާރު  ށް 

ތަނަވަސްގޮތެއް އެންމެ  ބޮޑު  އެންމެ  ހަމަ  ދެވޭނެ  އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރޮގަރާމު    ގައި  ތަމްރީނު  ކުދިންނަށް 

އަދިވެސް    އިންތިޒާމުފުރިހަމަކުރެވޭ   ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަޖެހިފަ.  އެވަނީ  އޭގެ  ހަމަ  މިހާރު 

  އި ކައުންސިލު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އެކަމުގަ   ހުރި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަގުތު ބާގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ

އެ  ލުއި  އެންމެ  އޮތް  އޭގެ  ދެވެން  ދެން  ދެވިފަ.  ޤަބޫލުކުރެވޭ    އޮތީ  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  ކަންތައްތަކެއް  އިތުރުން 

އެ ފާހަގަކުރެއްވޭނަމަ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވުންގޮތްތަކެއް  ހީވަނީ    ގޮތެއް  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް 

އެކަމާ މަޝް   ވެސް އަނެއްކާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު ދެން  ވަރާކުރެވިވެސް  ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާނެ 

އެ  މިހާރު  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަންތައް  ތަނަވަސްކޮށް  އެންމެ  ބޮޑަށް    ހަމަ  ވަރަށް  ބައްޓަންކުރެވިފަ.  އެ  އޮތީ 

 އްޔާ.  ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އެރުވުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.    ވެސް   ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު  ކުރިން އަޅުގަނޑު  މުގެ 

ބާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން.  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ފާހަގަކޮށްލާނަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކައުންސިލުގެ 

އޭބައްދަލުކުރެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދުވަހުގައި  ބަލައިނުގަނެވުނީ  އްވި  ރު 

އިންތި އަޅުގަނޑުމެން  މިދެންނެވިހެން  އެއީ  ބޭއްވުން  އެހެން  އަހަރަށް  އެއް  ނޫނިއްޔާ  ދެއަހަރަށް  މަރުޙަލާއަށް  ޤާލީ 

ގޮތަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ     އެދެނީ އަދިވެސް އެގޮތް ނޫން ކޮމިޓީއަށް އެއްބަސްވެވުނު ކަމަކަށް ނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެން މި 

އެ  ތޫނުވާނެ.  ރަނގަޅުވާނެ.  ކޮބައިވިސްނުންފުޅު  ރަނގަޅުގޮތަކީ  އިތުރު  އޮތް  ހުށަހެޅުއްވެން  ކުރުމަށް  ތޯ. ކަން 

ނަށާއި  ހެދޭނެ ގޮތް ނުވެފައި ތިބި ދަރިވަރުން  ގ މި ޓްރެއިނިންބޭނުމަކީ  ވެސް މަޤްޞަދަކީ    އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ 

ތިބޭ    އި ހަމައަށް ނުދެވިފަ  އެގްޒާމާނުވަތަ    ހަމައަށް   ހަމަ އެއާއެކުގައި ހުވައާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި    ގުރެޖުއޭޓުވެފައި 

ބޭނުންމަކީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތު  މި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ގާނޫނު    ތިއްބެވި  މި  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

އޮތިއްޔާ އެގޮތަށް  ކައު  ބާ   ކުރައްވަން ތިއްބެވީ ޛުތަންފީ ބޭފުޅުންގެ އެހެން ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު  ންސިލު ކަމަށްވާތީ ތި 

މަގަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން މިދެންނެވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ތި ބޭފުޅުން    ގެން ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން އެހުށަހަޅުއްވައި 



  

ބަލައިނުގަނެވުނުކައްވުން  ހުށަހެޅު އަނެއްފާހަގަކޮށްމި    ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބޭނުންވީ.  ގޮތުގައި  ލަން  ކަމެއް 

ފާހަގަކުރެއްވި  ސިލު ކައުން  އެދުވަހުގައި އިއްޒަތްތެރި ބާ   ފާހަގަކޮށްލަން  އެ  މެންބަރު  އެކްސްކޯގެ    މީހުންނަށް   10ގެ 

ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ  ވަރަށްވެސް  ދެން  ވިދާޅުވީ  ،  އެދުވަހު  ވެސް   10  .ސްޓްރެސްކުރައްވާފައި    ދަރިވަރުންނަށް 

ރާއްޖޭގައި ނެތޭ އެހެން ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންމްތަ  ންނަށް ވެސްޖުއޭޓުގުރެ ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް  މިހާރު  ނަށް  ރީނު 

އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އެއަށްވުރެ ގިނައިން އެ ފުރުޞަތު އެބަ ހޯދޭކަން މިވަގުތު. ދެން ބާ ކައުންސިލުގެ އިތުރު އެހެން  

އެ  އެބަ  ދުވަހަކު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި    މެންބަރަކު  ލިއެ  މިވަގުތަށް  އެ އިންތިޒާމު    އޭ،ވަޑައިގަންނަވާނެ ބިފުރުޞަތު 

ކުރެވިދާނެ އެހެންވީމާކަ  ހަމަޖެހޭވަރު  މެންބަރުން އެ  ،  މަށް.  ދެ  ފާހަގަކޮށްލީ  ޚިޔާލު    އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އެބަފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި މިހާރު  މަތީގެ  އެއްގޮތްވެފައި ނެތީމަޔާއެކުގައި  ފަސްދޮޅަހުން 

މިހާ  ސްލޮޓް  މިވަގުތުއަދަދެއްގެ  އަދި  ހުޅުވިފައިވޭ.  ދަ  56  ރު  އަދި  އެދިފަސްލޮޓެއް  ބާ   އިނުވާރިވަރުން    ކަމަށް 

، ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީމަ  ގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އެހެންވީމާސިޓީވި  ކައުންސިލުން ފޮނުއްވެ

އުއް ވާކަމުގެ  އައެކަން  ހިމީދު  އެ  ލިބޭތީވެ  ލިބޭކަން  ތްޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަޖެހުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެން.  ދެން ށްލަން ބޭނުންވަނީ. ފާހަގަކޮ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ގާނޫނުގައި އޮތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް    .ގުޅޭ  މި ތަމްރީނާ   ހަމައަޅުގަނޑު އަދިވެސް  

ކުރަފާހަގަ އެ  މާނަ  ބޭފުޅުން  ތި  ކިހިނެއްތޯ  އަހަރުކަމަށް.  އެއް  ހަމަ  އެއްއަހަރުގެ  ކުރައްވައިފި  ހަމަ  ހަމަ  އްވަނީ. 

އެއް އެހެން  ގާނޫނުގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނެގުންތޯ.  އެގޮތަށް    ފުލްކޮށް  އެއީ  އޮތަސް  ޖަހާފައި  އަހަރު 

އެއް އަހަރު    ހެން.މާނަނުކުރެވޭނެ ދުވަހު އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑަކށް ނުކުރެވޭ  އެއްކޮށް މުޅި  އެ މަސައްކަތް ހަމަ  ހަމަ 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ނުއެއް ހަމަ  ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް  އަވަސްރސް  ވިސްނޭ. ދެން    ކްރެޑިޓް 

މަދުކޮށްފަ  360މިހާރު   ދެން    އިގަޑިއިރަށް  ފާހަގަކުރެއްވީ.  ތި  ތަޖުރިބާ   360އިންކަމަށް  އަވަރސް  ގެ  ކްރެޑިޓް 

ގާނޫނުގައި އެ ބުނާ އެއް އަހަރު ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު    އެ  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަކުރުން އެއީ ހަމަ

އަޅުގަނޑަކަ ގޮތެއް  ކް  360ނުވިސްނޭ  ށް  ނޯންނާނެ  ގޮތުގައި ހަމަކުރީމަ. އެއީ އެގޮތަށް  ގަޑިއިރު  އަވަރސް  ރެޑިޓް 

ބަޔާންކޮށްފަ އަހަރު .  އިނީމަ  އި މިހާރު  މުއްދައެއް  ބަލަނީ    ތެއްގެ  ތި  ގަޑިއިރު    360ނުވަތަ  ގަޑިއިރޭ.    360ކަމަށް 

ތަޖުރިބާ    ގަޑިއިރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބުމަކީ ހަމަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  360މީ ތަޖުރިބާ ލިބުން. ދެން އެ  ންމީގައި މުހި

  ހަމަ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި   ތާރީސްޕެސިފިކު މާނަކު   އިއޮތީ ލިޔެވިފަ. ގަވާއިދުގަ  ތި   އިލިބުން ކަމަށް މިހާރު ގަވާއިދުގަ 

ހަމަކުރުންތޯ. އެއީތޯ ގަވާއިދު. އަޅުގަނޑު    360ދުވަހުން    360  ނޫނީ ކުރެވުނު  ގެޒެޓް  އި އިއްޔަގަފަހުން  އެގަޑިއިރު 

 ވީ.، އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންމާލެވޭ. އެހެންވީބަލައެއް ނުއަދި ގަވާއިދެއް 



  

 

 މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްތާޛު އުއަލްންސިލުގެ ރައީސް  ބާ ކައުއްޖޭގެ ރާދިވެހި

އަހަރު ދުވަސްތޯ    ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެ އެއް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ޤައްރިރު.އިއްޒަތްތެރި މު  ޝުކުރިއްޔާ 

ޔިތުންގެ  ބާރާތުން އެހެން އޮތީމަ. އެހެންނޫންނަމަ ރައްޢިއަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރަނީ ސާފު    .އެ މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ

ގާނޫނު މި  ފާސްކުރެވުނީސް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެމަޖިލީހަށް  ތަމްރީނެއް  އެކަށީގެންވާ  ބާ   ގައި  އަދި    ކަމަށް. 

ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު   ތަމްރީނަކީ  އެ އެކަށީގެންވާ  ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު  ކައުންސިލުން 

މަޖި ނޫން  އެގޮތަކަށް  ދުވަހުގެ  ފާސްކުރެއްވުނީސް.  އަހަރު  އެއް  ފާސްކުރެއްވީ  މަޖިލީހުން  ފާސްކުރެއްވީކީ.  ލީހުން 

  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ، އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރާނީ ވެސް ހަމަ އެއް  ރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާއް ފުތަމްރީނެ

ނުބެލޭނެ   ބަނޑު  87ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މާނައެއްޝާއިރުންގެ  ކޮން  އޮތީ  ކަމެއް.    ގައި 

ސާފު  އަޅުގަނޑުމެ ގާނޫނުގައި  ބަލާނީ  އެހެންވީމާބާރާޢިން  އެއްޗަކަށް.  އޮތް  އެއްތުން  ވިދާޅުވީމަ    ،  ދުވަހޭ  އަހަރު 

މި  އަޅުގަނޑުމެން   ދުހަމަ  އަހަރު  އެއް  މީބެލީ  އަޅުގަނޑުމެން   ކުރިން  ގެވަހަށް.  ދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

ވެސް މި ބެލީ އެވެސް ގާނޫނީ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ   ގަޑިއިރު   360މި  ބަލަނީ  ވެސް މި   މިހާރު

މާނަކޮށްގެން  ފުޅާ ގޮތެއް   އީ އެ  .ގޮތަކަށް  ރައްކާތެރި  ދުވަ   އަދި  ކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ވެސް    ހަކުވެސް 

މަޤްޞަދުވިދެންނެ ގާނޫނުގެ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުގެއް  ން  އޭވެސް  ނުގެއްލޭގޮތަށް  ލޭގޮތަށް  މާނަ  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތުން  ފަހިކުރުމުގެ  ފުރުޞަތު  މި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އެންމެ  ވީ  އެހެންނަމަވެސް،  މާނަކުރުން. 

މި   ކުރަނީ  މި  މާނަ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ  ކަމަށް.   ގަޑިއިރު  360މިގޮތަށް  އިއްޒަތްތެރި  ،  އަޅުގަނޑު  އަދި 

އަރިހު ފައިން  މުޤައްރިރު  އަޚު  ވާހަކަފުޅެއް    ލްޞައަޅުގަނޑުގެ  ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމަށް  ޖަވާބު  އެ  އިތުރަށް  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ދަންނަވަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  މެންބަރު ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެގްލުގެ ބާ ކައުންސިގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 

މެންބައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި   ސު މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި  ކުރެއްވި  ސިރާޖު  މޫސާ  އަޅުގަނޑު  ރު  ވާލުގައި 

އޮތީ އެއް އަހަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރިމަށް ބަލާނީ    މިހާރު އެމެން  ލާނަން. އަޅުގަނޑުއިހަމަ ދަންނަވަ

ތެރޭގައި   ތެރޭގައި  ގަޑި  360އަހަރެއްގެ  އަހަރެއްގެ  މަހަކު  ގަޑިއި  360އިރުކަމާއި  ކޮންމެ  ޓަކައި  ހަމަކުރުމަށް  ރު 

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވަރެއް ނުކުރަން    ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެ  20ވެގެން  މަދު

ގޮ  އެއްވެސް  އޮފީހަކަށް  ފުލްޓައިމްކޮށް  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ޕްރޮގްރާމު  ޙާލެއްގައި  ތަމްރީނު  އެ  ސްގެން 

މިހާ ފުރިހަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން  އެގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގަރާކަށް.  ގަވާއިދުގައި    އި ރު  އެއޮތީކީ.  އެކުލަވާލާފައި  އެކަން 

މަވެސް އެއީ  ދެގަޑިއިރަށް ނަ  ކު މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖަކަށް ވެސް މިސާލަކަށް ދުވާލަ  އި އޮތް ގޮތުން އެހެން އޮފީހެއްގައެ



  

  ވިޔަސް ދުވާލަކު ދެގަޑިއިރު   އި އަދި ރަސްމީގަޑީގަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް  ޕަވައިޒަރެއްގެ ކައިރިއަނުރަސްމީގަޑީގައި ސު

ތެރޭގައި   ހަފްތާއެއްގެ  ނޫނީ  އެ  20ވިޔަސް  ހަމަކޮށްލިޔަސް  ތިން  ގަޑިއިރު  ބާކީ  އެ    މަހުގެ  އިތުރަކަށް  ހަފްތާގެ 

ވެސް  މަށް ޓަކައި. އެއީ އެއް އޮތީ. އެ ފަސޭހަކަން ދިނު  އެ ށްނޫން މިހާރު  ސުޕްވައިޒަރެއްގެ ކައިރިއަށް ދާންޖެހޭ ގޮތަކަ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު   ދޫކޮށްލާފައި  ވަޒީފާ  ފުރިހަމަކުރާކަށް  މިހާރު  އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖަކަށް އެ އޮފީސް 

ވެސް   ރިޕޯޓުގައި  އިޝާރާތްކުރެއްވި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  މުސާރައިން  ނުޖެހޭނެ.  މި  ފާހަގަކުރައިފި 

ވެސް   ކުދިންނަށް. އެ ކަމާ ނުލާ އަންނަ  އެ ކޮމިޓްވަމުން ކަމަށް   ބޭގޮތަށް މިކަން ބައްޓަންކުރާކަށް ނުޖެހޭ އުޖޫރައެއް ލި

އެ  އެ ކުރެވޭނެކުދިންނަށް  އެހެންވީމާ  ކަން  އަޅުގަނޑުމެންކަމަށް.  އެ   ،  ހަމަ  އުސޫ  ވެސް  ހަފްތާއެއްގެ    ލުންއޮތީ 

ގެން ވެސް އެ   ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބަހާލައިރެވިދާނެ ގަޑިއިރު ހަމަކު  20އެ    .ގަޑިއިރު  20މަހެއްގެ ތެރޭގައި    ، ތެރޭގައި

ހަފްތާއިން  20 އެއް  ހަމަކުރެވިދާނެ  ހަފްތާއިން  ގަޑިއިރު  ދެ  ހަމަ  ވެސް. އެހެންވީމާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ، މިހާރު 

ލާޒިމުކޮށްފަ އަހަރުވާ  އެ  އިގަވާއިދުގައި  އެއް  މައޮތީ  ބާރަ  ހަމަ  މާނައަކީ  ކުއްޖަކު    ސްންޖެހޭނެ.  އެ  ދުވަހު 

ތަމްރީނުގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްފަ ގޮތަކަށް މިސާލަކަށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް އަހަރު އެނޫން  .ހުންނަންޖެހޭނީ 

ތެރޭގައި   ދުވަސް  މަސް  ފުރިހަމަކު  360ދެ  ތަމްރީނު  ދުވަހެއްގެ  އެއްއަހަރު  އެއީ  ހަމަކުރީމާ  ކަމަށް    ރި ގަޑިއިރު 

ގަ  ބެލެވޭނެއޭ ލިޔެވިދާނެއެގޮތަށް  ގާނޫ  ކަމަށް  ވާއިދުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  އިންގޮތުން  ޢިނުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބާރާތް 

ހިތުން މިހާރު ، އެއީ ގާނޫނުގެ އެ މާނަކަމުގައިތަންކޮޅެއް ދަތި. އެހެންނަމަވެސް  މިހާރު   ވާނަމަ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު 

ގާނޫނަށް   ތަމްރީނުދެވިގެން  މާނަކުރުމެއް  ވެސް  އަހަރުގެ  ފުރިހަމަކުރި  އެއް  މިވެނި    ޕްރޮގްރާމު  ބަލާނީ  ކަމުގައި 

އެފަދަ މާނަކުރުމުއް ގާނޫނުގައި ދެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ    މަށްކަ  އަދަދަކަށް ކްރެޑިޓް އަވަރސް ހަމަކުރީމަ

އޮ މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިގެންދާނެ.  ޙައްލެއް  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށްތް އެކަމަށް  ކްސްކޯގެ  އެ  ،ގޮތުން 

،  ގޮތަކަށް ހަދާކަށް. އެހެންވީމާ މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް ނެތޭ އެނޫން 

ޖަވާބު އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެއްޖެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުގެ ސުވާލުގެ  .  ކަމަށް  އެއޮތީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އިއްޒަތްތެރި 

ހިތުން   އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނޫނީ  ކުލިއަރވާން  ރަނގަޅަށް  މީތި  ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް  އެންމެންނަށް  ތި  ހުރިހާ  އަދި  ވެސް  އެއާއެކީގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  އަދި  ވެސް  އަދި    އިބޭފުޅުންނަށް 

ކުރެ ކަންތައްތައް  މި  އޭރުން  ވެސް.  ވީކެންޑުތަކުގުރެޖުއޭޓުންނަށް  ހަމަ  މިހާރު  ހަމަ  ވޭނީ.  ވަޑައިގެން  ވެސް  ގައި 

ރަސްމީދުވަހެއްގަ އެއީ  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ.  ޕޮރޮގްރާމު  އަންނާކަށް   އި ތަމްރީނު  އެހެންވީމާ  ވެސް  އެ  ،  ނުޖެހޭ. 

އަޅު ހުރިއްޔާ  ގޮތްތައް  އިތުރު  ދެވިފަ. އަދި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  މިންވަރަކަށް  ދެވޭ  ހަމަ  ގަނޑުމެން ފަސޭހަކުރުންތައް 

އެކަންތައް އެ   ވެސް  ހަމަ  ގަވާއިދު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކުރާނަން.  ގަވާއިދު  ފުރަތަމަ    އޮތީ   އަޅުގަނޑުމެން 

މަސް   ހަތަރު  މުރާޖަދުވަސް  އެކުލަވާލިއިރު  އެހެންވީމާތެރޭ  ގޮތަށް.  މަހު  ޢާކުރަންޖެހޭ  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ކުރަންޖެހޭ  ޢާމުރާޖަ ހަމަ  އަނެއްކާ ވެސްދުވަސް ތެރޭގައި   މަސް   އޮތް ހައިތުރުން ކުރިއަށް މުރާޖަޢާކުރިން. އަދި އޭގެ 



  

އެހެންވީމާ  އެ ގޮތަށް   އެގޮތަށް  އޮތީ.  ވެސް މުރާޖަޢާކުއިތުރަށް  ،  ބަދަލެއް    ރާއިރު  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ބަދަލެއް ގެންނާނަން.  ގެންނަންޖެހިއްޖެއްޔާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ސުވާ އިއް މެންބަރަކު  އެހެން  މެންބަރަކު ޒަތްތެރި  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނޫނިއްޔާ  ނެތް   ލެއް  ވާހަކަފުޅެއް    ވެސް 

 ނޫރުބާން އިޝާރާތެއް އެބަ ކުރައްވާ. ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ،ކަމަށްވަނީނަމަ

 

 ނޫރުބާން ފަޙުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު  ގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެ ބާ ކައުންސިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި އަހަރުނގޭތޯޝުކުރިއްޔާ  އެއް  މި  ބެހޭގޮތުން    .  ކަންތައްތަކާ  ބެލި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުނުމުގައި  ދުވަސް 

ވެސް    ސުވާލުކުރެވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ.  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހަމަ 

އެއްގައި ކަލެންޑަރ މަންތުތޯ ގުނާނީ  ޔަރ ވަރަށް ބޮޑަށް މިނެކިރިން ކްރެޑިޓް އަވަރސްތޯ ގުނާނީ ނޫނީ އެކަޑަމިކު އި

ކޮންސިޑަރ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކުރަނީ.  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ޢާއްމުކޮށް  މި    ކިހިނެއްތޯ  ކުރިން  ވެސް 

ބަލާއިރުގަ  އިޔުނިވަރސިޓީތަކުގަ މި  ކިޔަވަން  ހަމަ  މަސް    އި ވެސް  ކިތައް  ކިޔަވަނީ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ވެސް 

ހެން އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް ގުނުމުގެ އެ ވިސްނުމުގައެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ. ފަހުން  ންމެ އާއި ކޮ ދުވަސްތޯ

ގަޑިއިރަށް    360އިޞްލާޙު ގެނެވުނުއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ވިސްނާފައި އޮންނާނެ އެއްގަޑިއިރު ހަމަކުރުން މި  

އެހެރީ   އި ކަނޑައެޅިއިރުގަ ވިސްނާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކްވެސް  އަވަ   ޕޮއިންޓް  .ރސްރެޑިޓް  ކްރެޑިޓް    ސްއޭ ދެން 

ހަމައަނެއްހެން   ވިޔަސް  ގޮތަކަށް.  ނުބުނިކަމުގައި  ގުނޭކަހަލަ  ކޮންސަރނަކަށްވީ ހަމަ    ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން 

ސް  ދުވަ   މަސް   ރާކުރެވުނުއިރުގައި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާއި ވިސްނި ވިސްނުމުގައި މިސާލަކަށް ކުއްޖަކު އެއް ވަމަޝް

މި  ހަމަ   ތެރޭގައި  އަވަރސް  ޓްރެއި  ބުނާ  އެ  ދެން  ގނިންކުރިއްޔާ  ބެލިދާނެތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  އެއް 

ގާނޫނުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ  ދަތިކަ ބުނެފަޢިމެއް  އެ ތިންސަތޭކަ    އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އި ބާރާތުން އެއް އަހަރޭ 

ބޭނުންގޮތަކަ ހަމަކުރާށޭ  ގަޑިއިރު  މުއްދަތެއްށް  ފަސްދޮޅަސް  ކުރު  އެހެންވީމާއަހަރަކަށްވުރެ  ބުނުމަކީ.  ތެރޭގައި  ،  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންނަމަވެސް،  މަޝްވަރާކުރިން.  އެކިގޮތްގޮތަށް  ޙާލަތެއްވީމަ  ކަންބޮޑުވާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންވެސް 

އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އަހަރެއް  ހަމަ  ގޮތުން  މާނަނުކުރުމުގެ  ގާނޫނު  ގޮތަކަށް  މާނަކުރެވިގެން  ގޮތަ  ބޭނުންހާ  ކަށް 

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އަދިވެސް ހަމަ ކޮމިޓީގެ    ، އެފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ   އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެގޮތަށް 

ފާހަގަކުރެވުނު   ވެސް  ބައެއް  ރިޕޯޓުގައި  ގުޅިގެން އަދި ނިންމާލަމުން  އަޅުގަނޑުމެން    ތި ކަންތައްތަކާ  ފާހަގަކުރެއްވި 

ދެން  ކަށްކޮންގޮތަ ވިސްނާލުން.  ގޮތްތަކެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ކަމަށް  ޙައްލުކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  މިކަން  ތޯ 

ދެ އަހަރާއި  އެއް  އި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެދުނީމައަހަރުގެ  މުއްދަތަކަށް  މުއްދަތު  ންޓަރިން  ކަމަށް    އެކަށީގެންނުވާ   އެ 



  

އެހެންވީމާ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ހިތަށްކަމަށް.  އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް އަރަ،  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްވާނެތޯއޭ    ނީ 

އިޝާރާތްކޮށްލަން  މި  ޓްރާމި    އަޅުގަނޑު  އަޅުގަންބޭނުންވަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  މުއްދަތަކަށް.  މި  ސިޝަނަލް  ނޑު 

ޓްރާންސި ޓްރެއިނިންރިފަރކުރާ  މި  މިހާރު  މުއްދަތަކީ  ތިބި   ގޝަނަލް  ކިޔަވާ   ކުދިން  ނުލިބި  ތިބި    އިނިމިފަ  އެ 

ޅު  ގޮތުންނާއި ދެން އަދި ހަމަ ގާނޫނު އެ ތަޞައްވުރުކުރާ އެންމެ ރަނގަ ހުރި  ބާރާތް  ޢިށް ގާނޫނުގައި މިހާރު  ނަދިންކު

މާހައުލެއް   ފަންނުގެ  ތިބި  ގާ ގާނޫނީ  މިވަގުތު  ވިޔަސް  އޮތްކަމުގައި  އެހެން  ޙާލަތު  ތަޞައްވުރުކުރާ  އެ  އިމުކުރުމަށް 

ކަ ލިބޭނެ  ޙައްލެއް  ވަގުތީ  މިސާލަކަ  ހަލަ ދަރިވަރުންނަށް  މާއްދާއެއް    ށް ގޮތަކަށް  އިންޓަރިން  މި  ގާނޫނަށް 

އެނޫންގޮތަކަށް   ދަރިވަރުންނަށް  ތިބި  މިހާރު  ލިބޭގޮތަށް  ބާރު  ކައުންސިލަށް  ބާ  ހިމާނަލަދެއްވަންވީނޫންތޯއޭ 

މުއްދަގޓްރެއިން ކުރު  މިސާލަކަށް  އެއްއަހަރަށްވުރެ  ބުނާ  އެ  މިހާރު  އެއީ  ގޮތަކަށް.  ހިންގޭނެފަދަ  ބާ    ތެއް އެއް 

ޓްރެއިނިން  ކަނޑައެޅިދާނެ.  ކައުންސިލަށް ހިމެނޭގޮތަށް  މިވެނި  މިވެނިޕްރޮގްރާމެއް    ގ މިސާލަކަށް  ބައިތަކެއް 

އެހެން  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  ކަނޑައަޅާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަޅުގަނޑުމެން  ތަނަކުން  އެ  ވެސް  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

އަހަރު     ވެސް މި އެއް ށް ދާނެ. އޭރަދެވިވެސް    ވިސްނުމަކަށްއެކަހަލަ  ށް.  ހިންގިދާނެ. އެއީ ކުރު މުއްދަތަކަށް ހިންގުމަ

ބު ބުނާ  މި  ފަސޭހަގޮތަކަށްދުވަސް  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުންވޭ  ނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  ދެން  ހިނގައިދާނެ.  ވެގެން 

ނޫން    ށް ދަތިވާނެ އެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެ  ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބާ އެގްޒާމް ހަދަންވާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެން  ކަނޑައެޅުން.  ގޮތަކަށް  ދެވޭނެ  ލައިންސަންސް  ނަހަދާ  އެގްޒާމް  މި  ޙާލަތެއްގައި 

މަސް ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުކުރެވި  ފެނިވަޑައިގެންނެވީތީ  އޫ  ކޮމިޓީއަށް  އަދާނުކުރެވޭކަމަށް  ލިއްޔަތު 

ހިތާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަކުއަޅުގަނޑު  އެއީ  މިހަމަ  ރަން.  މަސައްކަތްކުރަމުން  ހަމަ    ކެނޑިނޭޅި  ދަނީ 

  ބާ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން    ގޮސް ނިންމޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއް

މުހިޚާއިންތި ބޭއްވުން  ހަމަ  ހަނޚާއިންތިމު  ންނަކީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިންތިއްނުދާނެނެއް.  އަޅުގަނޑުމެން  ނުގެ  ޚާވޭ 

ރަނގަޅަށް އޮންނަންޖެހޭނެ  މަޤްޞަދާމެދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސުވާކުރި ހަނދާނެއް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ  

އެ  ނެއްޚާއިންތި އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެސް  އެންގޭޖުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތަށް. 

ކަންތައްތަކާއި   ލަކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ބަލަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމުގައި  އެގްޒާމް  ބާ  ޓަކައި  އެ  ފައަކީ  ހިންގުމަށް  އެގްޒާމް 

ކަނޑައަޅައި އޭތި އިންވިޖުލޭޓްކޮށް ޚާއިންތިބާ  ޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސީދާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަކަށް  އަ   ނުގެ ކަރުދާހެއް 

ކުރުން އެއީ އެހާ ރަނގަޅުކަމެ  މޮނިޓަރކޮށް ، އެ ހަމަ ވިސްނާލެއްވީމަ ވެސް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ނޫން އް  އެގޮތަށް 

ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް  ތިގޮތަށް  ނުވަތަ  އް   ސްޓޭންޑަޑުގެ އެގްޒަމިނޭޝަނެހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކޮންޑަކްޓުކުރާނެގޮތާއި    އިމުކުރި ގާ އެގްޒާމް  އެ  ވިސްނަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  ގޮތާއި  ބެލޭކަމުގައި  ނެ 

އެއަށް   ގޮތާއި  ގޮތާއިދެން  މާކުކުރެވޭނެ  ބެލޭނެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އެގްޒާމައެހެންވީމާ  . ކުދިން  އޭގެ  ،  ކީ 

ރާއްޖޭގައި އަލަށް  ނޭޗަރގަވެސް ހަމަ ގިނަ ޕްރޮސެސްތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމެއް. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ  



  

ކަމެއް ތަމްރީވީމަ  ކުރާ  އަހުލުވެރިކޮށްދީ  ،ށްދީނުކޮބަޔަކު  މެކޭނިޒަމެ  ،ބަޔަކު  އެސްޓަބްލިޝްކުރަން.  އް އެކަމަށް   

ވެސް ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  އި  ، އެފަދަ ކަންތައްތައް ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގަ އެހެންވީމާ

އެ ކުރަން.  އެކަން  މިސާލަކަށް  ތެރޭގައި  މިއަހަރު  ދަތިވާނެއޭ  އެހެން  ހެންހާމަކުރީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް، 

މި މަސައްކަތްކުރަމުން  ކެނޑިނޭޅި  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އިޝާރާތްކުރި  ތެރޭގައި    އަޅުގަނޑުމެން  މިއަހަރު  ހަމަ  ދަނީ 

ބުނާ މުއްދަތަށް އެ  ހަމަވެގެން އެ   ،ގާނޫނު  އަހަރެއް  އި  އަންނަ މުއްދަތަށް   އެއީ ދެން  ނު  ޚާ ތިމްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮބޭއްވޭ އެހެންވީމާނެ  ހަދަން.  އަޅުގަނޑު  ތްތަކެއް  އެގްޒެކެޓިވް  ،  ކައުންސިލު  ބާ  ހަމަ  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން 

އެއްގޮތަށް ޓައިމްލައިމްތަކެއް    އިރުޝާދާއާއި    ލަފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިން    މާ ގުޅިގެން މިކޮމިޓީން ހަމަ މި އެގްޒާ

މަސައްކަ ހަމަ  މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ތްތައެކުލަވާލައި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަމުން.  ކެއް 

ވާނަމަ   ގެންނަކަމުގައި  އިޞްލާޙެއް  ގާނޫނަށް  ހަމަ  ތެރެއަށް  މާއްދާގެ  ޓްރާންސެޝަނަލް  އިޝާރާތްކުރި 

  މިހާރު ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް  ޑަރޭޝަނެއް ދިނުން ހަމަ ރަނގަޅުކޮންސި

ނުމަށްފަހު އިސްތިސްނާއެއް ދޭން އެ އެގްޒާމް ސެޓްނުކުރެވޭކަމަށް ވާނަމަ އެގްޒާމް ނަހަދާ ލައިސަންސް ދިނުމަށް. ދި

ވަކީލުންނަށް ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައި ވެސް ފަސްއަހަރު    ގާނޫނު އެބަ ތަޞައްވަރުކުރޭ ގޮތެއްގައި ވިޔަސް    އެއީ ކޮންމެ 

އަނެއްކާ ތެރޭގައި  އަލު  ދުވަސް  މި  ރިނިއު ން  ވެސް  ދެން  ލައަލައިސަންސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ދާން.  ކަށް 

ލި ގޮތެއް  ލައިސަންސް  ކަހަލަ  ސިޓުކުރެވޭ  އެގްޒާމަށް  އެ  ވެސް  ކުދިންނަށް  އެހެންވީމާ ގާބޭ  ،  އިމުކުރެވިދާނެ. 

މަސައް ވިސްނުމުގައި  އެ  ދިއުމުގައި  ފަހަނަޅާ  ގާނޫނު  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ނުކުރަން.    ކެއްކަތްތައަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެއެހެންވީމާ ގޮތްތަކަކަށް    ،  ހޯދޭނެ  މީގައި  ޙައްލުތަކެއް  މަޝްވަރާކޮށްގެން  އަދިވެސް  އެދުމަކީ  ވެސް 

އިޝާރާތްކުރެވުނީތީ   ވީހާ ވާހަތަކަށް  ދެއްކޭ  އަރާ  ޓީވީއަށް  ވިލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ވިސްނުމަށް.  ބޮޑަށް    ވެސް 

އް   ބޭނުންވޭ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ނުކޮށްގެނެ ލަންވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށް   އަޅުގަނޑު

ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެންނޭ ތަމްރީނުވާ   ދޭހައެއްނުވޭ ބާ  ނަކުން ގާނޫނު ކިޔާފަކާ ގާނޫ ނޫން.

ރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި  އެ ހުޓުކުރުވާ  ލިސްތަންތަން    ދޭނެ  ތަމްރީނު  އިވަރުން ލިސްޓުކުރުވަދަރި

މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ގާނޫނީ ފަންނުގެ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން އެ މީހުން ހިމެނޭ  

 އަމިއްލަ  މާއި ންކޮށްދިނުޓްރެއި، ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް  ސައްކަތްކުރާ ބައެއް. އެހެންވީމާފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަ

މި ކަންތައްތައް ކުރޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި  ފާމްތަކުން ޓްރެއިނީސް ނެގު  އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ލޯ  މާއި 

ވީމަ، ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްނެގުމާއި އަޅުގަނޑުމެން އަހުލުވެރިކޮށްދިނުމާއި މިކަމުގައި  އައު ކަމެއް

ފަރާ އެން  ތުންއަޅުގަނޑުމެންގެ  މީގައި  ހަމަ  ކުރުމަކީ  ކަންތައްތަކެއް  އެހެންވީމާއިތުރަށް  ގޮތް.  އެދެވިގެންވާ  ،  މެ 

ޤައަޅުގަ ވެސް  ޚިޔާލު  އެ  ވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ނޑުމެންގެ  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތު  އަސްލު  އެހެންވެގެން  ބޫލުކުރަން. 

ވާހަ  މި  ވެސް  އަރާ  ޕްރޮގުރާމްތަކަށް  ޓީ.ވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކަން ކަތަގޮތުން  ދެން   އް  ލިބުނު    ފެށީ.  އެ  އޭރު 



  

އަލީގައި ޤަމަޢުލޫމާތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދިވެސް  މި  ހައިލައިޓްވެފައި  މި  މިހާރު  ނުކުރެވޭ  ތިބީ    ބޫލެއް 

  ނިންގ ހާލަތަށް ޓްރެއިގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހައެއްހާ ކުދިން އެބަތިބި ކަމަށް މި މި ވަގުތު ލައިސެންސް ދެވޭ  

އެ  ވާ. އަދިވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަނުންބޭ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޫލެއްނުކުރެވޭ މިވަގުތު ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތުން 

މިސާލަކަ ކުދިންނަށް  ޓްރެއިހުރިހާ  ކަމަށްވާނަމަ  ބުނާ  ހޯދައިދެވިދާނެއޭ.    ނިންގށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  ފުރުޞަތު 

އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަމަ ތި    ހަޅާ ސުޕަވައިޒްކޮށްދޭނަމޭ. ދެން ހުށަ އެބަ  މިހާރު އެކި ފަރާތްތަކުން  ،އެހެންނަމަވެސް

އޮތަކަށް ސުޕަވައިޒަރުން ވެސް ތަންތަނަށް   ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަންވާނެ އަދި ސުޕަވައިޒަރުންގެ ލިސްޓެއް 

ގެން މިންގަނޑެއް  ވެސް  ނެގުމުގައި  ކުދިން  އެހެންވީމާސުޕަވައިޒްކުރަން  ލާޒިމެއް  އަޅު،  ގުޅޭނެ.  ގަނޑުމެންނަކަށް 

އެއް ޓްރެއިނީއަކަށްނުކުރެވޭނެ  ކުއްޖަކު  ބަޔަކަށް ހަމަ  ސުޕަވައިޒަރުންވެސް  ބޭނުންވާތީ  ވެސް.    ވާން  ނަގަންޖެހޭނެއޭ 

ސްލޮޓްސް އެވެއިލަބަލް ވިޔަސް މިސާލަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވެދާނެ    57، އޭގައި އުޅޭނެ ގެޕެއް.  އެހެންވީމާ

ބޭ އެ  މިންގަފުޅުހަމަ  ބޭނުންވާ  ޓްރެއިން  ނޫނީ  ތެރެއިން  އެހެންވީމާނޑެއްގެ  ނަގަންވެސް.  އެކަހަލަ  ނިންގ   ،

އެހެންނަމަވެސް އެންފޯސްނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރެކްޓިޝަނަލް    ،ކަންތައްތަކަކީ  އަމިއްލަ  އެބައެއްގެ  ހަމަ 

އެބަ ތަނެއްވެއްޖެއްޔާ  ޕްރައިވެޓް  ނޫނީ  ދަށުން  ގެން  ޔަކުޖުރިސްޑިކްޝަންގެ  ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް  ދާނެތާ  ބޭނުންވާ 

އި  ލެންޖަސް ހުންނާނެތީ ހަމަ ދަތިވާނެ އަދިވެސް މި ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައިވަރު ޗެ 

ށްލަން  ގަކޮއެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަ  މި ކަންތައްތައް ކުރުން. ދެން އެ ވާހަކަ އެއް ކަމަކަށް. ދެން

މަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  ހައްތަހާ  .ފުކުރައްވާތިޢާބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންތަކުގައި  ހޯދުމުގެ  ވެސް    އޮފީހެއް 

އަޅުގަނޑުމެން   ބަޖެޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައުޅޭހެން.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އޮޅުންތަކެއް  މަޢުލޫމާތުގައި  ހީވަނީ 

ފާހަ ވެސް  އަރާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަގަކު ޓީ.ވީއަށް  ނުކުތާއަކީ  ހަމަ  ރި  ވެސް  ހޯދުނީމަ  ހޯދިއްޖެއޭ.  ތަނެއް  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި އެބަ ކުރިމަތިވޭ    އްވަންވާނެ ދައުލަތުގެ ތަންތަނާބޫލުފުޅުކުރަޤަ ގުޅިގެން 

ގޮތުން އަޅުގަނ  އިދާރީ  ވެސް  ތަނަކުން  ހުރިހާ  ދަތިތައް.  ބައެއް  ހަމަ  އެހީތެރިކަޑުމެވެސް  ބޭނުންވާ  ން  ންނަށް 

ރތަކެއް މި ހިނގަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ ބިއުރޮކްރެޓިކް ޕްރޮސީޖަ   ކުރާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ކު ސޮއި  ވެސް  މިނިސްޓްރީއެގްރިމެންޓުގައި  ފިނޭންސް  އެހެންރަންޖެހެނީ  ހޯދައިގެން.  ހުއްދަތަކެއް  އަދި  ވީމާން   ،

ލި އެދުނިން.  ބޭއިތަނެއް  ހުއްދައަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޯވޭ.  ވަދެވޭކަށް  އެތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަކަށް 

އެގްރިމެންޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  އެދިގެން  ލިބުނީމަހުއްދައަށް  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  އެ       އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަދިވެސް    ދި އެތަނަށް މޫވް ނުކުރެވޭ. ދެން ފާހަގަކުރީ. އަ  ކަން ހިސާބަށް ދެވުނީ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް އެ

އަޅުގަ ވެސް  އެކަމަކީ  ގަންނަންޖެހޭ.  ވެސް  ފަރުނީޗަރު  ބޭނުންވާ  އެތަނަށް  ލިބުނަސް  ތަނެއް  ހަމަ  ހަމަ  ނޑުމެން 

ގާނޫނާ އިޢު އެއްގޮ  މާލިއްޔަތު  އުސޫލުން  ޕްރޮކިއުމަންޓް  އިޢުލާނުކޮށް  ލާނުކޮށްގެން،ތަށް  ފަހަރު  ފަހަރު  ގެންއެއް  ، ދެ 

ތްތައް  ހެންވީމާ، މީގައި ވަރަށް އިޖުރަޢާލާނުކޮށްގެން. އެ ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އިޢު   3ޖެއްޔާ  ލާނުކޮށްގެން ނުލިބިއްއިޢު



  

ހިމެނޭތީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޕްރައިވެޓް ތަނެއް  

އުސޫލުން ނެތީމަމިކަ  ހިންގާ  ނެތީ.  ހިންގެން  މުއްދަ  ން  އެހެންވީމާމިކަމުގައި  ހިނގައިދާނެ.  އަޅުގަނޑު  ތުތަކެއް   ،

ޤަފާހަގަކޮށްލަ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ  އެކަށީގެންވާ  ން  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާ 

މަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރެއިން  ތަރަހައިގެ  ގާނޫނުގެ  ހުރިހާ  އޫލިގޮތެއްގައި  ކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމަށް  އްޔަތު 

 ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހަމަ ވީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މިވަގުތު ކުރެވެމުންދާކަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކަފުޅެއް އެބައޮތްތޯ  މެންބަރަކު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން  ކޮމެންޓެއް ؟އާދެ! ވަރަށް  ވެސް  މިއަޅުގަނޑު  އަށް   

އެޑްކޮށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. މިއީ ޓީ.ވީ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި އަރާ ވަޑައިގެން ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑު  

ކަމެއް   ރަނގަޅު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ބަލައިގަނެގެނެއް  ވާހަކަތަކަކަށް  ނުރަނގަޅު  އެއްގޮތަކަށް 

އެކަން އަޅުގަނޑު އެ ފާ  މެންކުރެވިފައިވާތީވެ  ޓްރެއިޙަޤީޤަތުގައި  ފުރުޞަތުތަކެއް    ނިންގހަގަކޮށްލެއްވީ. އެއީ  ހަދާނެ 

އިތުރުކޮށްދެއްވިއްޖެ ކަމުގެ  ޚަބަރެއް ލިބުނީމަ   ޖާގަތަކެއް  އުފާވެރި  ގަކޮށްލެވުނު އެއް  އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަ  އެ 

ޢި ލިބިވަޑައިގެން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނކަމަކީ. ދެން އޮފީސް  ތި  ޑުމެމާރާތެއް  ލިބުން  ންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީ ބަޖެޓް 

ނޑު ހަނދާންވާ  އެއާއެކުގައި ބަޖެޓް އަޅުގަ  ބޭފުޅުންނަށް ދަތިވި އިނގޭތޯ ލަސްވެގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރާއިރުގައި ހަމަ

ރ،  ޓޯބާ ށް ދިޔައީ. އޭގެ ފަހުން އޮކްބާރު ކަންނޭނގެ ހަމަޖެހިގެން މި ބޭންކަށް އެ ޖަމާވާ ހިސާބައޮކްޓޯ  31ގޮތުގައި  

މާރިޗު ފެބުރުއަރީ،  ޖެނުއަރީ،  ޑިސެމްބަރ،  ހި  ނޮވެމްބަރ،  ޢިމި  އަދިވެސް  ވެސް  ދިޔައިރު  މާރާތަކަށް  ސާބަށް 

އިނގޭތޯ.  ކަންބޮޑުވުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނުފެންނާތީ  ގޮތަށް  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  ވަދެވަޑައިގެން  ރަނގަޅަށް 

ތަންތަން ހަމަޖެހިގެންދާން.  ގެ ނިންގވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޓްރެއިރެޖުއޭޓް  ގުފާހަގަކުރެއްވި  ކޮށްލަން. ދެން އެކަން ފާހަގަ

ކުދިންނަކަށެއް،    ދެން ހުރިހާ  ކުރެވޭނެހެންނެއް  ވެސް  އެކްސްޕެކްޓް  ވެސް  އެކަކު  ނުވޭ  ހިޔެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކު ސަތޭކަ  ޓްރެއިއެތައް  ވަގުތުން  ނުކުމޭ.  އެބަ  ވަގުތުން ގނިން ދިން  ޚިދުމަތްތައް  ލިގެ  އެއީ    ކަމަކަށް.  ބިދާނެ 

ވީހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ.  ނޫން  ކަމެއް  ވަރުގެ  ބަލައިގަންނަންޖެހޭ  އެހެން  ގިނަ    އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ހަމަޖެހުމަށް  ފުރުޞަތު ބެލޭތޯ  އެ  ހުރިހާ    ،ކުދިންނަށް  އެ 

ވާނެ    ތެއްގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައެއްތަކަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ އިނގޭތޯ އާންމު ގޮވަގުކުދިންނަކަށް ވަގުތުން  

ކަމަ ދެންކަމެއް  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  މަޤްޞަދު    ކަށް  މި  ގާނޫނުގެ  މި  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކައުންސިލުން ބާ  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ކުރައްނުގެއްލޭ  ގާނޫނާ ވާ    މި  ބޭފުޅުން  ވެސް    ތި  ޚިލާފު 

ކުރައްވާ ގޮތްތަކަކަށް  މުތަކެއް ތި ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުނުވާނެ ގޮތަށް މަޤްޞަދު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން އިންތިޒާ

ގެންދެވުމަ ޤަކުރިއަށް  އެންމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސްކީ  ކަމެކޭ.  މަޤްޞަދު    ،ބޫލުކުރާ  ގާނޫނުގެ 



  

އޮތިއްޔާގެއްނު އެހެންވާން  ނުގެނެސް  އެހެން  ބަދަލުތަކެއް  މާބޮޑެތި  ގާނޫނަށް  މި  ގޮތަށް  އަ  .ލޭ  ޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ 

ދެން ފައިންޑިންގްސްތައް    ނުކުތާއަކީ.  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލަން،  ކަންބޮޑުވުމެއް  އަޅުގަނޑު 

ކޮމިޓީ ދެންނެވިނޫނިއްޔާ  ދެންމެ  ގޮތް  ދެކުނު  ބަލައިނުގަންނައިރުން  އެ  ދެން ނުގަނެ  ،  ފާހަގަކުރެއްވީ.  ކަމަށް    ވޭ 

ފެކްޓްސް   ހަމަ  މިހިރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަނުކުރައްވާތީ  ކަމެއް  ކަންތައްތަކެއް  ކޮންކޮން  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް 

އަހަރީ   ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހަމަ  ކުރީ  މި  ކޮމެންޓް  އެއަށް  ތަންތަނުގައި  ރިޕޯޓާބޭސްޑްކޮށް  އެކި  އައަދި  ކޮމިޓީގައި    ދި 

ވާ ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނާދައްކަވާފައި  މި  ހަކަފުޅުތަކާއި  ސިޓީތަކާއި  ހުރި  އަލީގައި.    ހިއްސާކޮށްފައި  ކަންކަމުގެ 

ޙަޤީޤަތާ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ކަމަށްވަނީ  އެހެންވީމާ،  އޮތް  ފާހަގަކުރެއްވީމަ ޚިލާފަށް  އެކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނަމަ 

ދެ ވެސް  ޖަވާބެއް  އެހެންނަމަވެސްއްވިފަހުން  ކުރުމެއް   ،ދާނެ.  ޖަސްޓިފައި  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  ވަގުތު  މި  ނޫން     

 ވެސް އިނގޭތޯ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ބޭނުންވަނީކީ

 

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނައިބު ރައީސްލުގެ ބާ ކައުންސިވެހިރާއްޖޭގެ ދި

އަޙްމަދު މުޢިއްޒުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު ތެރެއިން އެއް ކަމަކަށް  ގަނޑު  . މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކައިގެ 

އެޓެސްޓުކުރުމާ އަޅުގަނޑުމެން    ފާހަގަކުރެއްވި  ކަމަކަށް.  ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ  ބަދަލުކުރައްވަން  މާއްދާ  ބެހޭ 

ދިމާވާތީ. ސަރުކާރުގެ   ތަކާންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެކަމުގައި އާންމު ރައްޔިތު

އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރެއްވި އިދާރާއަކަށް ވެސް ނެތް މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މި އަސްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެކޭ ބުނެވޭކަށް.  

ރަޖިސްޓްރޭ އޮފް  ސެޓްފިކެޓް  ކުންފުންޏެއްގެ  ނެތް  މިނިސްޓްރީއަކަށް  މިއިކޮނޮމިކް  ގެންދިޔައިމަ  އަސްލާ ޝަން    އީ 

ކަމަ ތަޢުލީމީ  އެއްގޮތް  ކުރެވެނީ.  އެކަން  ވަކީލުންނަށް  ގާނޫނީ  ހަމައެކަނި  ނުދޭ.  ގާނޫނަކުން  ބާރެއް  ޖެހުމުގެ  ށް 

ދޫކޮށްފަ އަސްލާ މަރުކަޒަކުން  އެ  ސެޓްފިކެޓެއް  ސެޓިފައިއެއް ނުކުރެވޭ.    އި އޮތް  މަރުކަޒަކުން  ކަމަކަށް އެ  އެއްގޮތް 

އެފަދަ  ކަންތައްތައެހެންވެގެން  ހުރީމަ   އެގޮތަށް  އެކަމާއި  ނޑުމެންއަޅުގަ  އް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަން.  މެދު  އިޞްލާޙު 

  ދައްކައިފި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމާ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެންއަލުން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާނެ 

ވިސްނުންފުޅެއްގައި  ކޮން    ގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމަކީބެހޭގޮތުން. ސުވާލަކީ ގާނޫނު އެކުލަވާލިއިރުގައި އެއް އަހަރު ދުވަހު

ޤަ އަޅުގަނޑު  ކަމެއްބާއޭ.  ތަޢާރުފުކުރެއްވި  ތަސައްވުރެއްގައި  ދުވަހުގެކޮން  އަހަރު  އެއް  ތަޢުލީމީ  ބޫލުކުރަން   

ބުނީމަ  ޤައުމުތަކު  ޕްރޮގުރާމެކޭ  އިމްތިޚާބައެއް  ކަނޑާފައި  ޗުއްޓީއަށް  ކަނޑާފައި  ން  މުއްދަތަކަށް    މަސް   9ނުގެ 

ދުވަހަ  9  ،ދުވަހުގެ ބަލައިގަނެވިދާމަސް  އެކަމަކީ  ހުރޭ.  ސްޓްރަކްޗާރކޮށްފައި  ޕްރޮގުރާމް  ގޮތުގައި  ށް  ކަމެއްގެ  ނެ 

ޤަ ކަނޑާފައި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ޗުއްޓީއަށާއި  ޕްރޮގުރާމަކީ  ތަމްރީނު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އެއް    9ބޫލުކުރަން. 

ނޫނީ    ހެނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގާތުގައިހޯދަން ޖެ  ކު ސުވާލަކީ ތަމްރީނު މިމަސް ދުވަހުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކަމަށް. އެކަމަ

ހޯދިދާނެ. ނޫނީ  ރަލް އޮފީހުގައި ހޯދިދާނެ. ޕްރޮސެއެފަދަ އޮފީހެއްގައި. އެޓާރނީ ޖެނެ ކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި 



  

ކުރެއްވިދާ ވެސް  އިދާރާއެއްގައި  އެހެން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ވަކީލުން  ގާނޫނީ  ގާނޫނުގެއެ  މި  ނޫނިއްޔާ  ބަހުން    ނެ. 

ލޯ  ރާއްޖޭގައި    ނަމަ  ސުވާލަކީ  ގޮތުގައި.  ޕްރޮޕްރޭޓަރެއްގެ  ސޯލް  ނޫނީ  ޕްރެކްޓިސްއެއް  ލީގަލް  ނޫނީ  ފާމެއްގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ހަދައިގެން   ، ޑެޑިކޭޓެޑްކޮށް  އޮފީސް  މީހަކަށް ވަކި  އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  މާހައުލު      ތަމްރީނުގެ 

ފާމު އެބަހުރި ބާވައޭ. ތިރީހަކަށް ލޯ ފާމު    އްކަތްކުރައްވާ ބާވައޭ. ކިތައް ލޯށް ކިތައް ވަކީލުން މަސަފަހިކޮށްދެވޭ ގޮތަކަ

ބާވަ  ގޮތަށްއެބަހުރި  ބައްދަލުކުރެވޭ  ކްލަޔަންޓުންނާ  ސީރިއަސްކޮށް  މަސައްކަތްކުރައްވާ.    އޭ  ގާނޫނީ  ހަމައެކަނި  މި 

މިހާ އަޅުގަނޑު  އަދި  އަދަދެއް.  އެ  ނޭނގެ  ލޯއަޅުގަނޑަކަށް  ލީގަ  ރު  މި  ޕްރެކްޓިސްފާމުތަކާއި    ތައް ލް 

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލައިގެން މިވަނީ. އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެހެން. އަނެއް  

ންވާނޭ ކަމަށް  ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިބާވައޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް ފުރިހަމަކުރައްވަ

ހުރީ.    އްވާފައި އޮތުމުގެ މާނައަކީ އެކަމަކީ މީހަކު ޕާރޓްޓައިމް ގޮތަކަށް ކުރާ ގޮތަށް ބާވައޭ ވިސްނުންފުޅުބަޔާންކުރަ

ގަޑިއިރު.   ހައެއްކަ  މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  ގޮތެއްގައި  އާންމު  މީހަކީ  ފުރިހަމަކުރާ  ޕްރޮގުރާމެއް  ތަމްރީނު  ނޫނިއްޔާ 

އޮ އެ  ގަޑިއިރު  މަސައްކަތްހައެއްކަ  ގޮސް  ހައެއްކަ  ކުރުންފީހަކަށް  ގަޑިއިރު  ދެ  ހަފުތާއަކު  ނަމަކަށް  ނޫނީ  ބާވައޭ. 

ނޫނީ އެ އޮފީހަކީ ވެސް ހުޅުވާފައި ހުންނަންޖެހޭ އޮފީހަކަށް  ؟ ގަޑިއިރު ގޮސްގެން ނިންމާލާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބާވައޭ

ބާވައޭ.   ނުވޭ  އެހެންވީމާށް  އަ  4ން  އި  9ވެސް  ކަހަ ނަމަވެސް.  މި  ވި،  އެބަ  ކަންތައްތަކަށް  ސްނާލަންޖެހޭ.  ލަ 

މިގޮތަށް   މަޤްޞަދަކީ.  ގާނޫނުގެ  މިއީބާއޭ  ޙަޤީޤަތުގައި  ދީފިން.  ފުރުޞަތުތަކެއް  ލުއި  ވަރަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ގަވާއިދު އެކުލަވާލަންވީ. މަހަކު ތިރީހަކަށް ގަޑިއިރު ފުރިހަމަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ކުރީމަ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުމެން  ގައި ހަމަ 

މީ އުޅޭ  މެންދުރުޑިއުޓީގައި  ދުވަހުގެ  ހުކުރު  ގޮސްލާފައި  ވީކެންޑުގައި  ވެސް  މީހާއާ  ހަކު  އަދި  ގަޑިއިރާއި  ދެ  ފަހު 

ސުޕަވައިޒަރާ ނިންމުމަށް،    ދިމާނުވިއްޔާ  ތަމްރީނު  ވާހަކަދައްކާލާފައި  ވެސް  ގޮތަށް  ތަމްރީނު  ފޯނުން  ނިންމާ 

ބާވައޭ އެކުލަވާލަން  ގަވާއިދު  ވިސްނު  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގެ  މިހާރު  މަޖިލިސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރީ.  ންފުޅު 

ދިމާނުވިޔަ ފިޒިކަލީ  އެހެން.  އޮތީ  މި  ސުޕަވައިޒަރާއެކުލަވާލާފައި  މި  ވެސް  ފޯނުން  ކަންތަ   ސް  އް  ގުޅިގެން 

ވޯކިންގް  އޭނަ  އެހެންގޮތަކަށްނަމަ  ބައެއް ކުރެވިދާނެއޭ.  އޮފީހަކަށް.  ނުޖެހޭ  ވެސް  މާނަކޮ  ކުރާކަށް  ށްފާނެ. މީހުން 

ކޮށް، އެއީއެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ. އެހެންވީމާ ބާވައޭ  ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް  ދޭން ބޭނުންވާ 

ޤަވި މާބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށްވާނީ  ސްނާފައި  ހުރި  މާނައެއް  މީގައި  ނޫނީ    4،  3ބޫލުކުރެވޭ    8މަސްދުވަހެއްގެ 

ނޫނީ  ހަ ޓްރެ   12ފުތާ  މި    ނިންގ އިހަފުތާގެ  މަރުޙަ ސްޓްރަކްޕްރޮގުރާމެއް  އިންތިޤާލީ  މި  ލާގައި  ޗާރކޮށްފައި 

 ދެން ގާނޫނު އެ އޮތީ  ޔެއް ނޫން. ހަމަ  ކޮންމެހެން ބާ ކައުންސިލުގެ ރަޢުއެކަންތައްތައް ކުރިއްޔާއޭ. އަޅުގަނޑުގެ މިއީ

ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާ  1. ގާނޫނުގައި އެ އޮތީ  ފާސްވެފަ ޙާ މްގެ ވާހަކައަހަރު    ތަށާއި ލޯ ލަ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ 

މުއައްސަސާތަކުގައި ކެޕޭސިޓީ ހުރި މިންވަރަށް ބަލާފައި ހަމަ   އަދަދަށާއި ސަރުކާރުގެ މި ގާނޫނީ ބޮޑެތި  ފާމުތަކުގެ 

ދޭތެރޭގައި ހަމަ ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވަން އަޅުގަނޑު އެދެން. އެހެންވީމާ،    ބާވައޭ އެންމެ ރަނގަޅީ. އެކަމާ   އެގޮތަށް



  

ބުރަ އަޅު ބޮޑަށް  ހަމަ  ވެސް  ގަނޑަށް  މެންބަރުންގެ  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖުމްލަކޮށް  ވެވެނީ  ނޫނީ  ހަމަ 

ޤަ އުސްތާޛާ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައެއްހެން  ހިއްސާކުރާ  ކައުންސިލުން  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ  ގޮތުން  ބޫލުކުރާ 

އެ   ވިދާޅުވީ.  އެ  ނޫނީ  ހަ  8ނޫރުބާން  ޓްރެ  12ފުތާ  ފު ޕްރޮގުރާ  ނިންގއިހަފުތާގެ  ހުއްދަދޭމެއް  ފަދަ  ރިހަމަކޮށްފައި 

މި   މިހާރު  ދުވަހުގެ ތަމްރީނަކަށް  އަހަރު  އެއް  މި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގާއިމުކުރުން. އެ  އުސޫލެއް 

ލުއިތަކުގައި ތަމްރީނަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ތަ  ،ދީފައި އޮތް  ލިބޭ  ލުއިތަކުގައި  މްރީނު ލިބިދާނެ  ލުއިތަކަށްވުރެ 

 ވަޑައިގެންފިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ. ޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް ވިސްނާއަޅުގަނކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވާނަން ފުރުޞަތެއް  އަސީލަށް  އަލްއުސްތާޛު  ކުރިއަށްދާނަން.  ކުރުމަށްފަހުގައި  ކޮމެންޓެއް  އަޅުގަނޑު  .  އާދެ! 

ދު މުޢިއްޒު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކަފުޅަށް ބާ ކައުންސިލުން  ތުން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަބެހޭގޮ ނިންގއާދެންމެ އެ ޓްރެއި

އެ އިންތިޒާމުތައް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް  ،އިނގޭތޯ  މަޤްޞަދު  އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ގާނޫނުގެ  ތި  އެ  . އިޚްތިޔާރު 

 ބޭބޭފުޅުންގެ ފެންވަރު  ވަކީލު ކަމުގައި ނުކުންނަ  މަތީގައި އެ އޮތީ. މަޤްޞަދަކީ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން.ބޭފުޅުންގެ އަތް

މަޤްޞަދު   ގާނޫނާހިފެހެއްޓުން. އެހެންވީމާ، އެ  މި  އަދި  ބޭފުޅުންގެ    ނުގެއްލޭ ގޮތަށް  ތި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ޅުއްވުން.  ކުރިއަށްގެންދަންވީ ގޮތް ކަނޑައެ  ގނިންން އަދި ޓްރެއިއަތްޕުޅުގެ މަތީގައި މި އޮތީ އެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވު

 މެން ދަންވަން ބޭނުންވާ. އާދެ! އަސީލް ކުރިއަށްގެންދަވާ. އެއީ އަޅުގަނޑު

 

ކައުންސިލުގެ  ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ކޮމިބާ  ޙަސަން  އަލްއުސްތާޛު  ރު  މެންބަޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  އަސީލް  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި ކޮމިޓީޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  އަޅުގަނޑުމެންއްޒަތްތެރި  ޝުކުރު  ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެންނެވީތީ  ވަގުތުކޮޅެއް  ނަށް 

ކޮމިޓީ  ދަންނަވަން އެގްޒެކެޓިވް  އައުމަށްފަހުގައި  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނު  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   .

ބައްދަ  އެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނެގި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއާ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު  މި  ހަމަ  ވެސް  ކުރި    ލުވުމަކީ 

ހަބައްދަ އައި  ވިދިގެން  ނޫނީ  ހަފުތާ  އެ  ހިތުން  ބަލުވުމެއް. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ދަލުކުރިން. އަޅުގަނޑަށް ފުތާ 

ރުކުރެވެނީ މި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ކަންކަމުގައި އަދި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށްވާން ތިބި ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމުގައި  ތަސައްވު

ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ތިބެންވީކީ  ތަސައްވުރުކުރެ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންހެން.  ފަރާތަކު  ދެ  ގާނޫނުގެ  ވެނީ   

ން ބައްދަލުކުރެއްވި ދުވަހު  ގެ ކުރިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އައިސް މި ކޮމިޓީތިބެންވީ އެއް ފަރާތުގައިހެން. މިއީ މީ

އެހެންނަމަވެސް ހުރީ.  ބައިވެރިވާން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް   ،އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ކޮމިޓީގައި  ކަންދިމާކުރި  އެ  ނާދެވުނީ.   

ހުން   މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަކީ ކޮންސަލްޓޭޓިވް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ފަޙަޤީޤަތުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 



  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް ޖެނެރަލް މެންބާރޝިޕްގެ ޚިޔާލު ހޯދިގެން ޓޯކިންގް    ހަމަ ޖެނެރަލް މެންބަރޝިޕާ 

ޚިޔާލުތަކާއެކުޕޮއިންޓްސް މެންބާރޝިޕްގެ  ޖެނެރަލް  އެކުލަވާލިގެން  ހުށަހެޅި    ތަކެއް  އައިއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ތިބެފައެއް ނޫން. އެ   ޒާތުގައި ހަމަ  ހުށަހެޅީކީ ކޮންމެހެން އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުންތަކެއް. އެ ހުށަހެޅުންތައް 

ފަންނުގަ ގާނޫނީ  ހުށަހެޅީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށްހުށަހެޅުންތައް  ކަންކަން  ލާޒިމުކުރާ  ކުރަން  ގާނޫނުގައި  ޓަކައި    އި 

އިންތިޚާވަ ކޮމިޓީކީލުން  އެގްޒެކެޓިވް  ދެއްވާފައިވާ  ޓްރަސްޓް  މަސައްކަތްބުކޮށް  އެ  ހައިސިއްޔަތުން  ކުރެވޭތޯ  ގެ 

ތެރޭގައި  މަސައްކަތްދުވަސްތަކެއް  އެ  މަސައްކަތްކޮށް،  ކަންކަމާއި   ފާހަގަކުރެވުނު  ތެރެއިން  ދިމާވި    ކުރުމުގެ 

ފަރާތްތަކުން ޓެކްނިކަލް ލެވަލެއްގައި    ތެރިކަން ލިބުނު އެކިއެކިގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަންނީ އެހީ

، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވަންޏާމު ދެ ޓްރެކެއްގައި  އްވި ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާއެކު ފާހަގަކުރެދެއްވި އެޑްވައިޒާ

ދަތުތައް މުހުތަލުތައް ފަހަނައަޅާ  ބުނާ މުއް  ކަތްތައް އެބަދޭ. އެއް ޓްރެކަކީ ހަމަ ގާނޫނުގައި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައް

ޓަކައި ގާނޫނުގެ ޑެޑްލައިންތައް މީޓްކުރުން. އަނެއް ޓްރެކަކީ    ދިއުމުގެ ކުރިން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

ކަމުގައި   ވީ  އެމެންޑްމެންޓަކުން  ލެޖިސްލޭޓިވް  ވީނަދެން،  ކަމުގައި  ވީ  ގޮތަކުން  އެހެން  ގާނޫނު  ވިޔަސް  މަވެސް 

އިޞްލާޙުއިތުރަ މައްސަލަތައް  ށް  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ދިމާވާ  ގާނޫނުން  ނޫނީ  ކުރެއްވޭނެ 

ކިހިނެއްތޯ ހު؟ ޙައްލުކުރެވޭނީ  އެއް  ހުށަހެޅި  ފާހަގަކުރައްވައިފި އަޅުގަނޑުމެން  ށަހެޅުން  މުޤައްރިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ގެނައު ތެރެއަށް  މީގެ  ކަންތައްތަކެއް  އިންތިޤާލީ  މިއީ  އެއީ  ކަމަށް.  ނުގަނެވޭ  ބަލައި  ޒާތުގައި  އޭގެ  އެކަން  ން. 

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތައް އެބަހުރި. އޭގެތެރެއިން އުސްތާޛު މުޢިއްޒު ވެސް ފާހަގަކުއްވިހެން   ،އެހެންނަމަވެސް

ން ދުނިޔޭގެ ވަރަށް  . އެޓެސްޓޭޝަނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުއެޓެސްޓޭޝަން މައްސަލަ އިނގޭތޯ

މުވައްޒަގިނަ ޚާރިޖީ  ޤައުމުތަކުގައި  ވެސް    އެންބަސީތަކުގައި  ދެމުންގެންދޭ.  ޚިދުމަތްތައް  އެޓެސްޓޭޝަންގެ  ފުން 

ދެނީކީ ޚިދުމަތް  އެޓެސްޓޭޝަން  ކޮންމެހެން  ދެމުންދޭ.  ޚިދުމަތްތައް  ވަކީލެއްގެ  އެޓެސްޓޭޝަން  ނޫން.  ވަކީލެއް  އެއް 

ފަރާ މަސައްކަތްކުރާ  ޤައުމުތަކުގެ  ގޮތުގައި  ހުރިހާ  އަދި  ދެނީކީއެއް.  ޚިދުމަތް  އެ  ކޮންމެހެން  ނޫން  ތެއް 

ދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ވަކީލުންގެ  ތިބެޓަކަ  އެންބަސީތަކުގައި  ކަނޑައެޅި  ކަމަކަށް  އި  ކުރެވޭ.  އަންދާޒާއެއްވޭނެ  ނުވެސް   

އި ވެސް އެމްބަސީއެއްގައި ވެސް  ގައިވާނަމަ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް ނޫނީ ކޮންމެ މިޝަނެއްގަހަމަ ދަންނަވާ ކަމު 

އެ ޑޮކިއުމެންޓެއްގައި  މު ސޮއި  އެޓެސްޓްކުރާ  ސްޕެސިމެން  ކުރާ  އެ  ސިގްނޭޗަރތައް،  ސްޕެސިމެން  ވައްޒަފެއްގެ 

ސަރކިއުލޭޓް  ތަކަކީސޮއި އެހެން  ވެސް ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއްޗެއް  އެ ކުރެވޭ  ފޮނުވޭ އެއްޗެއް. އޭރުން    ޤައުމުތަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖެމަކުން މިސާލަކަޤައު އެ ށް  ލިޔެކިއުމެއް ތައްގަނޑުޖަހާ  ރަސްމީ    އިން ހުށަހަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ 

އްޙަ  ޑައިގަންނަވާނެ މިއީ ޞައެނގިވަ  ލުމަށްފަހު ން ބެޤައުމުގެ އެމްބަސީ  މުވައްޒަފެއް ސޮއިކޮށް ފޮނުވީމާ ދެން އަނެއް 

އެހެންވީމާ، ކަށަވަ  ޑޮކިއުމެންޓެއްކަން.  ޞައްޙަކަން  އެއީ.  ރުއޭގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރާކަމެއް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

މި  ،އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަ  ދިމާވެފައި  މިހާރު  މައްސަލައަކީ  ޚިއޮތް  އެޓެސްޓޭޝަންގެ  ވަކީލުންނަށް  ދުމަތް  ނި 



  

އޮތީމަ ސޮލިއުޝަ  ދެވޭގޮތަށް  އެހެން  އެނެޙަޤީޤަތުގައި  ހިނދަކު  ހުށަނާޅާހާ  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަގު    އް 

ދަންނަވާ  މި  ވެގެންބަންދު މިސާލަކަށް  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  އޭގެ  މަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި    ދަނީ. ދެން  ކަމަށްވާނަމަ 

ބޯ  ކުންފުނިތަކުގެ  ހަމަ  އަދިވެސް  ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި  ސްކޮލަރޝިޕް  ސެޓްފިކެޓްތަކާއި  ޑު  އުފަންދުވަހުގެ 

ދަންދެން އެކި   ރިޒޮލިއުޝަނަށް  ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅުއްވާ  އެޓެސްޓް އިދާ   އެބަ  ތައްގަނޑުޖަހާ  ޓަކައި    ކުރުމަށް ރާތަކަށް 

ކަމުގައިވާނަމަ     ނުކުރެވޭދަންނަވާހެން އެޓެސްޓް  މި  ،ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް  ބޭރުގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް

  އި ޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. ދެން އިތުރު ޙައްލެއް އަ  ތުމުގައިބަލައިގަ  ޤައުމުތަކުން އެހެން  އެ

އެއީ. ގޮންޖެހުމެއްހެން  ދިމާވެގެންދާނެ  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިނދަކު  ދެން    ނުހޯދޭހާ  އޭންގަލަކުން  އެއް 

ހަދަންނަވައި ކޮމިޓީލާނަން  މި  ފާހަގަކުރައްވައިފި  މަސަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕަރފޯމަންސް  ން  ދެން  އްކަތާއިމެދު 

ގޮތެއްގައި  ކަހަލަ  ނުކުރެވި   އެ  ރިވިއުއެއް  އަދި  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    ފާހަގަކުރެއްވީ  ކަންތައްތައް  ހުރި 

ވެސް    އެކުނެއް ލިބުމުގެ ދިމާވި ދަތިތަކާއިވެސް އަދި ތަ  އެކު، ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް

ނުލިބި  ހަމައަދި   މުވައްޒަފުން  އަޅުގަނޑުމެންނަ  އެއާއިއެއްކޮށް  އެ ވެސް  އެބަހުރި.  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތަކެއް    ށް 

އެއްކަން   ކުރެވޭ  ކަމެއްދީގެން  އަހައްމިއްޔަތު  އެންމެ  އެގޮތުން  ޝުކުރުވެރިވީމުސް.  ފާހަގަކުރެއްވިނަމަ  ކަންތައްތައް 

ޓްރެއި މެމްބަރޝިޕަށް  ޖެނެރަލް  އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހޯދައިދިނުން.  ފުރުޞަތުތައް  އެކިއެކި  ނިންގގެ 

އިންތިޚާބުގްއެ ކޮމިޓީއަށް  މެން  ވުމަށްފަހު ޒެކެޓިވް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ތެރެއިން    ބަރަކު ޖުޑީޝަލް  ވަކީލުންގެ 

ރޭގައި އެގްޒެކެޓިވް  އޮތް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހު އަދި ހަމަ ވިދިގެން އައި މަހެއް ދެމަހެއް ތެ  ކުރުމަށް އެ އިންތިޚާބު

މެން ހުސްވުމާއިކޮމިޓީގެ  ގޮނޑި  ތިބޭނެ  ބަރެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވުމާއިއެކު  އިލެކްޝަނެއް  ބައި  އަނެއްކާ  އެކު 

އަޅުގަނޑުމެން  އޮފީހެއްގައި  ޓެމްޕަރަރީ  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  ނެތި  އޮފީހެއް 

ކަންތައްތައް    މި  .އް ވެސް ނެތްބަޖެޓެ  ،ވެސް ނެތް  އްވެސް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެ   ފުން ނެތި އޭރުތިބެ އަދި މުވައްޒަ

ހުރިއިރު  ބައެއް   މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ވާހަކައަކީ  ކަންތައްތައް ކުރިން. ދަންނަވަން ބޭނުންވާ 

ދަން އެގޮތުން  ކޮށްފީމޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ހިތްވަރާއިއެކު  އިންޓައި ކަމުގަ  ނަވާހަމަ  މިސާލަކަށް  ނޭޝަނަލް  ރވާނަމަ 

މި އެޑްވޮކެސީ   ކައުންސިލް  އެފްރިކާ  ޓްރެއިނިންގ  ސައުތު  ތެރެއިން    ، ހޮންކޮންގ  ،އޮސްޓެރޭލިއާ  ،ބޭފުޅުންގެ 

އެކި  އެ   މެލޭޝިއާ  ގެންނަވައިގެން  ރާއްޖެ  ޓްރެއިނަރުން  މިތާ  ޤައުމުތަކުން  ބައިތިއްބައިގެން    އިގަނބޭފުޅުން 

ހިންގިންއަޅުގަނޑު ކޯހެއް  ޓްރެއިނިންގ  ކޯމެން  ޓްރެއިނިންގ  އެޑްވޮކެސީ  ޖެނެރަލް  ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހެއް 

ނޭޝަނަލް ޕީސް އިން ދަ ރޫލް އޮފް  ރއޭގެ އިތުރުން މެކްސިކޯ އިން ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިންޓަ   ހަމަ  .ބަރޝިޕަށްމެން

އެ ގެންނަވައި   ލޯ،  މިކޮޅަށް  ވެސް  ޓްރެބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބާ  އިނިންގގެން  އެމެރިކަން  ހިންގެވިން.  ތަކެއް 

ޖެސީ ޤައުމާއި  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ހިންގަވާ  މި    އެލަންރޯސިން ޓައުން  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުން 

އް އަޅުގަނޑުމެން  އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. ސްޓްރެޓެޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވޯކްޝޮޕެ   ފަންނީ



  

ހަމަ ހިން އަދި  ސެކްރެޓައެއާ   ގިން.  ޖެނެރަލްއެކު  ދެއްވާނެމީއިންނެވިނަމަ    ރީ  ތަފްޞީލް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ގެ   .

ކަމުގައިވާ ޖޫލިއަން ވެބް ވަޑައިގެން ކަރިކިއުލަމް ރިވިއުގެ މަސައްކަތާއި    ސިޓީ އޮފް މެލްބަންގެ ޕްރޮފެސަރެއް އުނިވަރ

ސްޓޭން މަސައްކަތްމިނިމަމް  އެކަށައެޅުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ތައް ޑަރޑް  އެހެންކަމުން  ކުރިއަށްދިޔަ.  ހަމަ  ވެސް    ވެސް 

އެބަހުރިޤަ ކަންތައްތައް  ބައެއް  ނުކުރެވިހުރި  ލިބިފައި  ،އެހެންނަމަވެސް  .ބޫލުކުރަން  ހުރި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް ހަމަ    އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވީހާ  ހުރި މޭން ޕަވަރއާ  އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  ރިސޯސަސްއާ

. ދެން ފަހު ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަން   މަސައްކަތްކޮށްފަކުރެވޭތޯ ވާނީ ގާތުން ބަލައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް  

ދަންނަވާ މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  ލައިސެ  ބޭނުންވާ  ގަވާންސިންކަމުގައިވާނަމަ  ވެސްގ  އަޅުގަނޑުމެން   އިދުގައި 

މުރާޖަޢާ ގަވާއިދު  ތެރޭކުރާނެ ލިޔެފައިވާނެ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ވާހަކަ  ފަހުން    4  .  ފަހުން  މަ  6މަސް  ސް 

އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަނެއްކާ  އިއްޔެ  ސަބަބުން  ލިޔުމުގެ  އެގޮތަށް  އެހެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކަ.  މުރާޖަޢާކުރާނެ 

މި ގާ  މުރާޖަޢާ  ބެލުމުން  ގާނޫނަށް  ތަސައްވުރުކުރީ.  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ ނޫނުގައި  ނައިޓްކޮށް    ކުރެވެނީ  އޯވަރ 

ގާއިމުރއިންޓަ ސްޓޭންޑަޑެއް  ދަންނަވާކުރާތަނޭޝަނަލް  ޙަޤީޤަތަށް  ސްޓޭންޑަޑާ   ން  އެހެންވީމާ،    ކަމުގައިވާނަމަ. 

ވާސިލްވުމަށް އެ  ހަމައަށް  ނަގައިގެން  ދުވަސް  ވަގުތުން  އެބަޖެހޭ.  ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ހިސާބަށްދާނީ.    ޓަކައި 

އަޅުގަފުރަތަމަ  އެންމެ ގަވާ ނޑުމެން  ގެޒެޓް  މަޝްވަރާއިދު  ހަމަ  ނިންމުނީކުރުމަކުރިއިރު  ހަމަ  ށްފަހު  ވަކީލަކަށް   

ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ކިހާ ގަޑިއިރެއްތޯއޭ ހުސްކުރެވޭނީ    ،ޕްރެކްޓިސްގައި އުޅުއްވާ ވަކީލަކަށް

އޮތީ     ޓްރެއިން ކުރުމަށް. އެގޮތަށް ބަލާއިރުގައި މިކުއްޖަކު ޓްރެއިން ކުރުމަށް، ކިހާ ވަގުތެއްތޯ ހުސްކުރެވޭނީ ކުއްޖެއް

ކުރުން  .ދެކަމެއް ޓްރެއިން  ވަކީލުން  ގިނަ  ވަރަށް  ރަނގަ  .އެއްގޮތަކީ  ވަރަށް  ވަކީލުންތަކެއް  މަދު  ޅަށް  އަނެއްގޮތަކީ 

ނޫނީ ފަންނުގެ  ގާޙަޤީޤަތުގައި  ވެގެން މިހާރު  ސްނުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލު ވި  އެ   ޓްރެއިން ކުރުން. އެހެންވީމާ، 

އަ  ވުޖޫދަށް  އެތަކެއިގާނޫނު  ނުކުރެވޭ  ހުވާ  އެވަގުތުއިރު  ކުދިންނެއް  ކުރީގައި  އް  އޭގެ  ތިބުމާއިއެކު  ވެސް    ވެސް 

ކަންތައްތަކާ   ހިނގައިފައި  ބައެއް  ކުދިންތަކެއް   ހުރި  އެހެންވީމާ،ހެދި  ނުކުރެވި.  ހުވާ  ތިބި  ބޮޓްލް   މި       ކުދިންތައް 

ދަންނަވާ އަނެއްހެން  ޕުޝް ކަމުގައިވާ  ނެކަކުން  ވިސްނަމަ  ދެވަނަ  ދެން  ސަބަބުން  ޖެހުމުގެ  ނުމަކަށް  ކުރަން 

ކުރެވޭ ކުދިންގެ އަދަދު  ނީ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ސުޕައިޒްނޫ  ޖެހުނީ ސުޕަވައިޒަރުންގެ އަދަދުއަޅުގަނޑުމެން އަންނަން މި

ދެން   ދެން  އިތުރުކުރާނީއޭ.  ތި އެއށްފަހު  ހަމަ  ގުނުމު  1ވިދާޅުވިހެން    އޮތީ  ހަމަ  އަހަރު  ކިހިނެއްތޯ،  ބަލާނީ  ގައި 

ވާހަކައެއް އެ  އެފާހަގަކު  ރަނގަޅު  ގާނޫނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުމަށްފަހު    ރެއްވީ.  އަހަރު    1އޮތް ބަސް އެގޮތަށް 

ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނުގެ   . މުޤައްރިރު އޮތީ މިހާރު މާނަކޮށްފަ  މާނަކުރެވޭނެ ކްރިއޭޓިވް ގޮތަކަށް އެ    ވެސް ވިދާޅުވާހެން 

ނުގެ އެހެންވީމާ،ރޫޙު  ވަ   އްލޭނެހެން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގާރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ރީވިޒިޓްކުރަން  އެބަ  ނޫނީ  ގިނަފަހަރަށް 

ގާފަ ރީވިޒިޓްކޮށްފައި  ގާނޫނު  އެހެންނަމަވެސްންނުގެ  ނުގެއްލޭނެހެން  މަޤްޞަދު  ގަވާނޫނުގެ  ތެރެއިން  ،  އިދުގެ 

ދެވޭއަޅުގަ ފްލެކްސިބިލިޓީ  މިންނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  އެންމެ  މިނެ  ދެމުން  މިހާރު  ފްލެކްސިބިލިޓީ  ދަނީ.    ގަނޑަކަށް 



  

  ވެސް ބުނާނެ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ މިންގަނޑު   އަށް އަބަދު އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ޓްރެއިނިންގނިޝާން  ގެ އެއް، އޭއެހެންވީމާ

ލުކުރުން  ޑު ބަދަ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ މިންގަނ  ،ކޮންބައެއް  ، ވެސް ބަދަލުކުރުން އަދި ޓްރެއިނިންގ ކުރެވޭނީ ކޮންތަނެއްގެ

އެހެންވީމާ، މި  އެ   ވެސް.  އަޅުގަނޑުމެން  ރޫޙު    ނިޔަތުގައި  ގާނޫނުގެ  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރަނީ 

އެނުގެއްލޭނެހެން ޙަޤީޤަތުގައި ގަވާ  ފްލެކްސިބިލިޓީސްތައް ދީގެން    ންތައްތައް ކުރެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކަ  އިދުން ދެވޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޓަކައި. މަށް ވާހަކަތައް ފާހަގަކޮށްލު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެ ރައީސަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.  އެރުވުމަށްފަހުގައި ބާ ކައުންސިލުބަރު ސިރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެއަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު   ގެ ރައީސްބާ ކައުންސިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިއްޒަތް އެހެންނަޝުކުރިއްޔާ  ދެން  ނެތިން.  ނަގާކަށް  މާގިނަވަގުތު  ދެން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.    ، މަވެސްތެރި 

އޮޅުމެއް   ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  އަދި  ފަހަރެއްގައި  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ 

އެންމެ    ހަމަ ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަން ންއަޅުގަނޑުމެ .ދަންނަވަނީ  ޓަކައި މި  ކަމަށް  އޮވެދާނެ ހަމަ  އަރާވަޑައިގެންފައި  

ން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަންކަން ކަން. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ޝަރީ ކޮމިޓީ ޖުޑީދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ފުރަތަމަ އެ

ބަލައިނުގަންނަ އަޅުގަނޑު  ދެން  ބަލައިގަންނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤީ    ޤަބޫލުކުރާ  ދެން  މިދެންނެވީ  ކަމަށް 

މައްޗަށް  އަސާ މައެ  ސްތަކެއްގެ  ވާސިލުވެފުރިހަމަ  މައްޗަށް  ނިންމުންތަކެއްވަޑައި ޢުލޫމާތުތަކެއްގެ  ކަމަށް.    ގެންނެވި 

މި  އެ  އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް  ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް   ޢަމަލުކުރަމުން  މައްޗަށް  ބަދަލުކުރަން  ގޮތްގޮތް    މިއައި 

މި އަދިވެ  ވާހަކަ  ކުރިއަށްދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާނަން  ސް  އަދިވެސް    .އޮތްތާނގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

މިހާރު މަސައް އަރުވަން  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ޙައްލުކުރުމަށް  ކަތްކުރާނެ  މައްސަލަތައް  ހުރި  ގާނޫނުގައި  ޓަކައި    ވެސް 

މެދުވެ މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  މަސައްކަތެއް.  ހުރިހާ  ގެންނަންޖެހޭ  ރިކުރަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ކޮށް 

އައިޞް ގެނައުމަށް  އަދިވެސް  ލާޙުތައް  މަސައްކަތްކުރާނަމަސައްކަތްޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ން.  ކުރާނީ 

ގެ  ކަންކުރެވޭނީ. ރައްޔިތުން  އެއްކޮށް މި   މަޖިލީހުގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއާއި އަދި މުޅި ރައްޔިތުންގެ  ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ

އެކަ އިޞްލާޙުމަޖިލީހަށް  ގާނޫނު  ނުކުރެވޭނެނި  އެކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދިވެ އަޅު  .ކުރެވޭނީ.  ސް  ގަނޑުމެން 

ޅުގަނޑުމެން ކުރީ  ކަންތައް އަ  ކަންތަކުގައި. އެއީ އޭގައި އެއް   ގން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނީ ލައިސެންސި

ފާހަގަކުރެއްވީ އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި    ވެސް ތިއެއްކޮށް އަދި މިއަދުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި  ބައްދަލުވުމާ  

ހު އަދި   އެހެންވީމާ،ކަންތައް.    ރި ފާހަގަކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  ތަފްޞީލީ  ތަންކޮޅެއް  ގެންނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

އަ  އިސްލާޙުތަކާ ތެރޭގައި  މީގެ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ހުށަހަޅާނެ  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ޅުގަނޑު  އެއްކޮށް 



  

ކޮމިޓީއަށް  ންސިންގލައިސެ ޖުޑީޝަރީ  ދަންނަވާނަން  އަދި  ހަމަ  ކުރީވާހަކައަށް  ވެސް  ބައްދަލުވުމުގައި     

ކުރެވޭކަން އެސެސްމެންޓެއްގެ.   ރިޕޯޓެއް އެބަ އޭރު އިންތިޒާރު ކުރެވިފައި އޮންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިނަލް ޙިއްޞާ

ލިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓު  ފައިނަލް  އެއެއީ  ކައުންސިލުން  ބާ  މިހާރު  ބަލައިގެންފައި    ފައި  އޭތި  އޮތީ 

ގެ ގާނޫނީ  ބޭފުޅާ ރާއްޖޭ  އެ   ،ކަންކަމާއި ގުޅޭ. އެކަމަކު އެހެންނަމަވެސް  އީ ކަރިކިއުލަމްއޮތީ. އެ   މި އެޑޮޕްޓްކޮށްފައި  

ތަޢުލީމު މަތީ  އެ  ދާއިރާގެ  ބައްދަލުކުރައްވާފައި  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ހުރިހާ  ވޯކިންބޭފުޅު  ފޯރުކޮށްދޭ  ގްރޫޕެއް ންގެ    ގ 

  މިހާރު އެ   ،ކުރައްވާފައި ނެރުއްވި ރިޕޯޓުގައިދިރާސާ  ވާފައި އެކުރައްބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް  ޢަމަލީގޮތުން އެ 

މުއައްސަސާތަކަށް   ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ޝާއިޢުކޮށްފައި  ވެބްސައިޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮންނާނެ  ރިޕޯޓް 

ރައްވާފައި   ފާހަގަކު ބޭފުޅާ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ފޯރުކޮށްދޭނަން. އޭގެ ތެރޭގައި އެ  ދޭ  ވެސް ތަޢުލީމު

އިންތިޤާ  ހަމަ  ބޭނުންވާކަންއެބަހުރި  ކަންކަމެއް  ބަލާއިރު    އެ  ،ލީ  އޮތް ނިޒާމަށް  މިހާރު  ބޭނުންވާކަން  މަރުޙަލާތަކެއް 

ރޮގްރާމެއް  ވެސް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް. ތަމްރީން ޕް   އިކުރުމުގަތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ  މިސާލަކަށް އެ

  ތަކުގައި މުއައްސަސާ  ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައި ވެސް. އެ   ތަޢުލީމު   ކަމެއް ނެތޭ ރާއްޖޭގައި އެ ލުބި ކަމުގެ ގާފޯރުކޮށްދެވޭ

ފާހަގަކުރައްވާފަކަ  ވެސް ނެތް   ތަކުގައި، ޔުނިވަރސިޓީކޮލެޖް  ވެސް، އެ ގަނޑުމެން ނުދެކެން ބާ  ޅު. އަމަށް އެބައޮތް 

ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް  އަޅުގަކައުންސިލުގެ  ނުދެކެން  ހުރިހާން  މިއީ  މީހުން  ނޑުމެން  ދަންނަ  އެއީ    ކަމެއް  ކަމަކަށް. 

ރަނގަޅު އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުދެކެން  ގޮތް    އަޅުގަނޑުމެން 

މިމިއީ. އަޅުގަނޑުމެ އެ  ން  ހޯދައިގެން  މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު  ލަފާގެ    އެބޭފުޅުން    ބަލަނީ އެކަމުގެ  އަރުވާ 

ވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ    މަތީން އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން

މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  އިރުޝާދަކީ  ދަންނަވާ  އެޑިއުކޭޝަން  ލިބޭ  ގާނޫނީ  ނުވަލީގަލް  ތަ 

ތަޢުލީމު މަތީ  އެފޮ   ރޮނގުން  މިންގަނޑުތަކާއި  އެ   ރުކޮށްދޭ  މިކަންކަމާއި  ކަރިކިއުލަމް  ގ  ޓްރެއިން  އެ  މުޤައްރަރާއި 

  ތިން   މި  އި، ހުރިހާ އެއްޗަކީ ލާމެހިފަ  އަދި ބާ އެގްޒާމް ހަދަން. މި  ދިނުމުގައި، ޢަމަލީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާއާ

ބައިތަކެއް  ބޮޑު  ގުޅުން  ވަރަށް  އަނެކައްޗާ  އެކަތި  ބައިތައް    އެހެންވީމާ،ން.  ކަ   ބަޔަކީ  ބަލައިގެން    އިއެކުއެކުގަ މި 

ކޮށްގެންކަން މިކަން ކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ރގްރޭޓް ވެސް ވަރަކަށް އިންޓަ  ނުވަތަ އެއް ނަޒަރަކުން ބަލައިގެން ވީހާ 

އެ ކު އަދިވެސް  މަސައްކަތް  ގެންދާނެ  މިހާރުރިއަށް  ދަންނަވަން.  މި  ކަން  ބައި  ކަރިކިއުލަމް  މި  އޮތީ    ވެސް 

ނިމިފައަޅުގަނޑު ގާތްގަނޑަކަށް  އެމެންނަށް  ވީވަރަކުން  ތެރޭގައި  މުއްދަތު  އޮތް  ލިބިފައި  އެއީ    ކުރުމަށް ފުރިހަމަ  . 

އޮތީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި    މި . ދެން އޮތީ އޮތް އެންމެ އަވަސްމިނެއްގައި ކޮށްފައި މިކުރެވެން ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  

ކަންތައް އެގްޒާމް  ބާ  އިންތި  އަދި  މިޒާމްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެގްޒާމް  ބާ  މިދެންނެވިހެން  ބަލަނީ    ކުރުން. 

ތެރޭ އެގްޒާމެމިއަހަރު  ބާ  މިގައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެއްވިއްޔާ  އިރާދަ  ބޭއްވޭތޯ.  އޮތް    އް  ވިސްނާފައި 

 ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން  ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ،ތެރޭގައި  ގެމުއްދަތު



  

ންތަކަށް  ހުރި ނިންމު  ނިންމަވާފައި  . ދެން ހަމަ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބަލާއިރު މިއެކަމަށް  ގެންދާނަން

އެޓެސްޓޭޝަނާ ބަލާއިރު  މިކަންކަމާ  އަދި އި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރި    ނޯޓްރައިޒޭޝަން  ނިންމަވާފައި  ގުޅޭގޮތުން 

ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ  ނިންމެވުންތައް  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އެއަށް  އަޅުގަނޑު  އިވިއްޖެ.  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

އަޚުން އެ  ބައެއް  ދަތި  ވެސް  ގިނަ  ވަރަށް  ދެމިއޮތުމަކީ  އެކަން  އެގޮތަށް  އޮތްހެން  ތައް  ފާހަގަކުރައްވާފައި 

ކަމެއް  އެހެންވީމާ،   ކުރިމަތިވެގެންދާނެ  އަދިވެ  ކަމަށް.  ވަޑައިގަތުން  އެކަންކަމާއިމެދު  ވިސްނާ  ފުންކޮށް  ސް 

އެ އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  އަރުވަން    ދޭވާހަކަ  ޔަޤީންކަން  ހަމަ  އަދިވެސް  ނިންމާލަމުން  އަޅުގަނޑު 

ގެން މިގޮތަށް އަޅުބޭނުން ބާ ކައުންސިލުން އަދިވެސް ބަލަމުން  ކުރަމުން  ގަނޑުމެން މިހާތަނަށް މަސައްކަތްދާނީ ހަމަ 

ހިތްވަރަކާ  ގޮތަށްއައި އިތުރު  އަޅުގަނއް އެ  އަދި  ތަންފީޛުކޮށް  ގާނޫނު  ބަލާނަން  މިޑުމެން  ހުރި    ކުރުމުގައި 

ޙައްލުކުރުމަށް ވެސް  އިޞް  ގޮންޖެހުންތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ގެނައުމަށްޓަކައި  ވެސް  އަދި    ލާޙުތައް  ޓަކައި 

އިންޞާ އިންޞާފު  މިހާރު  ފަރާތްތަކަށް  އެތިބި  ފުރިހަމަކު ގޮ  ލިބޭނެ  ފުނުލިބި  އެކަން  ގާނޫނު  ތަށް  ގޮތަކަށް  ރެވޭނެ 

 ކުރުމަށް އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ.އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް  މި  ވަރަށް  މިހާރު  ވަގުތު  މެންބަރަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި  އަދި    ނިމުނީ. 

ކައުންސިލުއިޝާރާތެ ބާ  އަދި  ނުކުރައްވާ  މެންބަރަކު  އް  ނުކުރައްވާތީއާ  ގެ  އިޝާރާތެއް  އި  އެކުގަވެސް 

މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ތި    ބޮޑަށް   ނިންމާލަނީ.  ވަރަށް  އަދި    ބޭފުޅުންނަށް  ދަންނަވަން  ޝުކުރު 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    އަޅުގަނޑުމެން ދެ ފަރާތުގެ ހުވާ ނުކުރެވި ނޫނިއްޔާ ޓްރެއިންވެސް  ހަދަން    ގބޭނުމަކީ މިހާރު 

ފުރުޞަތު ނުލިބިވާ ގުރެޖުއޭޓުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުން. އެކަން ކުރުމުގައި މި ގާނޫނު ވެސް  

މަޤްޞަދު އުއްމީދަކީގާނޫނުގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ނެގެހެއްޓުން  ވެސް  ވަރަށް  ،  ބޮޑަށް    ބޭނުމަކީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން ނިމުނީ.

_________________ 

 

 

 




