
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   2  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2020ފެބްރުަވރީ    12  

 

 

 

(1 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 14:40 

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عل`.  ފެށުނީ. މި ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން   .یكمالسالم 

ސިރާޖުގުޅި މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ  މެންބަރުންނަކީ  ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ  އީ  އެ   ،ވަޑައިގަންނަވާ 

   މެންބަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  .ނައިބު މުޤައްރިރު

ޝަހީމް  އިބްރާހީ ކަނޑިތީމު  ތުޅާދޫ،  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  މް 

ވަޑައިނުގަންނަވާ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މި   ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިއަދުގައި  މާފަންނު އުތުރުއަދި އަޅުގަނޑު    ސަޢުދު ޙުސައިން.   މި އެޖެންޑާގައި 

ބޭފުޅުންނާ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް  ކައުންސިލުގައި  ބާ  އޮތީ 

ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރުމަ މިދިޔަ ދުވަސްތަކަކީ އެ  ށް ރިކުއެސްޓްކުރައްވާފައިވޭ. އެއީ  ބައްދަލުނުކުރެވި 

ރިސެސްއަ ދެންމަޖިލިސްގެ  ދިމާވީ.  ދުވަސްކޮޅާ  ދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ށް  ދުވަސްކޮޅުގައި  އެ  ގޮތުން  ކަންދިމާވި 

އެކަމަށް ނުވި.  ގޮތެއް  މަ  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  ބައްދަލުވުން  ޢާޓަކައި  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  އެދެން.  ފަށް 

ނި ތިރިސެސް  ބައްދަލުވުމުގައި  ފުރަތަމަ  ބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުން    މުމަށްފަހުގައި  މި  ގޮތަށް  އެދިވަޑައިގަތް  ބޭފުޅުން 

ނިންމަވާ ދިއުމަށް  ތާރީޚު   ކުރިއަށް  އެ  ބައްދަލުކުރެވެ  އަދި  މި  މިއަދު  ގިނަ  ނީއަންގާލާފައި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ   .

އަޅުގަނޑުމެންނާ ބޭފުޅުން  ތި  ނުދައްކާ  ކަންތައްތައް    ވާހަކަތަކެއް  އެ  މަޤްޞަދު  ބޭނުންފުޅުވީ  ބައްދަލުކޮށްލައްވަން 

އެއަށްފަހުގައި އަދި  އެދެން.  އެ    ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން  ކަމަށްވަނީނަމަ  ހުރި  ސުވާލުތަކެއް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ 

ން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދެވު  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން.

   ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދުދިވެހިރާއްޖޭ 

މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުންނަށް    `.  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެ ތި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ  ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ތި  ދެންމެ  އަދި  ފުރުޞަތަށް  އްވި 

އެ ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ވީހާ ދިބައްދަލުވުމަށް  ގޮތަށް  އޮތް  ބައްދަލުކޮށްދެއްވީތީ    ފައި  ތި  އަވަހަކަށް  ވެސް 

ވަރަށް އެކަމަށް  ފު  އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ  އަރުވާނަން    ރަތަމަބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު  ތަޢާރުފެއް  ކުޑަ 

ޢަބްދު ރައީސް  ނައިބު  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ބޭފުޅުން.  ވަޑައިގެންނެވި  އެއްކޮށް  އެގްޒެކެޓިވް  هللا އަޅުގަނޑާ  މުޢިއްޒު، 

ފައިޞަކޮ މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ކައުންސިލު މިޓީގެ  ޖެނެރަލް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިލް،  މުޙައްމަދު  ބާ ޝާތު   ،  

  . މަރިޔަމް ޖަބީންން ފަހުމީ، ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ބާޓިވް މެންބަރު ނޫރުލުގެ އެގްޒެކެކައުންސި



  

ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު   މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަ  އަޅުގަނޑުމެންދެންމެގައި  .  ންކުރުގޮތަކަށް 

ސިޓީގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނެ މައިގަނޑު   ފޮނުވި ބަރގައި ޓީގައި ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްއަޅުގަނޑު ސި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދެނީ  އަދި  އެދުނީ.    ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އެކަމަށް އިތުރަށް އަލިއަޅުވާލަން މި ފުރުޞަތަކަށް މި  3

އެ ގާނޫނު  ފެށޭ    މަލުކުރަން ފަންނުގެ ގާނޫނަށް ޢަ  މެން މިހާތަނަށް އައިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީމިހާރު އަޅުގަނޑު

ކުރަމުން ބާ ކައުންސިލުން ގެންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ދިމާވެފައި ހުރި  ތަންފީޛު

އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި    ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ކިބައިގައި އެދެން އެބަޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މި ފެނުނީ މި 

ދާއިރާ ފަންނުގެ  ގެންނަންޖެހޭކަން. މިގޮގާނޫނީ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  މުހިންގައި  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއް ތުން    މު 

ފާހަގަކުރަނީ މި  ކުރުގޮތަކަށް  ކަމަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެލް.ޕީ.އޭ  މި  ޢަގާނޫނު  އެލް.ޕީ.އޭއަށް  މިދެންނެވި  މަލުކުރަން   މި 

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަ    އެއްބައި މަދު ކަމަށް މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން  ފެށިއިރު ޓްރާންސިޓަރީ ނުވަތަ އިންތިޤާލީ 

އެއް  މި ބޮޑު  އެންމެ  އޭގައި  މިއީ  މައްސަލައަކީ   ކުރެވުނީ.  މި  ފާހަގަކުރެވުނު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކަމަކަށް 

ޢަ ގާނޫނަށް  އައިއިރު  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އެހާތަނަށް  އެހެންނަމަވެސް  ގްރެޖުއޭޓްވެފައި  ފެށިއިރު  އްދަ  ހުމަލުކުރަން 

އެހާތަނަށް    ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ   ޙާސިލުކުރަމުން ވެސް ފުރިހަމަވަމުންދާ ފަރާތްތައް. އޭގެ މާނައަކީ   ތަޢުލީމުއަދި 

މަލުކުރުމަށްފަހު ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގްރެޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައި  ޢަ  ގާނޫނަށް

އެއީ މި ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭނޑުމެންނަށް ޤަންޖެހުންތައް އަޅުގަހުރި ގޮ

މި   ޙައްލުކުރަން  ދަތިވެފައި  ޤަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްގޮތުން  އޮތީ.  ގާނޫނު  މިހާރު  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭ 

ގާނޫނަ ޢަވެއްޖެއްޔާ  ފެށުމަށްފަހު ށް  އަ  މަލުކުރަން  ކައުންސިލުން  ނުވަތަ  ބާ  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަކީލު ފަރާގާނޫނީ  އެ  ހުއްދަދެވޭނީ  ފުރިހަމަކަމުގެ  އިމްތިޚާނު  ބާ  ތަމްރީނު  ތްތަކުން  އަދި  ކުރުމަށްފަހު 

އޮތީ ލީގަލް އެޑިއުކޭޝަން    ނަށް މިނިކުންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެން  މިފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު.  

އެކަށައަޅަކަރިކި ވެސް  ޤައުލަމް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  އޭގެ    ބޫލުކުރާންވެފައި  އޮތީ.  ނިންމަންވެފައި  ފެންވަރަށް 

ޕް ތަމްރީނު  ތައްޔާރުކުރަންވެފައިއިތުރަށް  ތައްޔާރުކުރަން.    ރޮގުރާމެއް  އިމްތިޚާނެއް  ބާ  ހަމައެއާއެއްކޮށް  އަދި 

ކޮށްފީމު މަސައްކަތްތަކެއް  މިކަމުގައި  އަޅުގައަޅުގަނޑުމެން  އޭގައި  ދަންނަވައި.  ގޮތަކަށް  ކުރު  ހަމަ  ބާ  ނޑު  ލާނަން 

އެހީތެރިކަމާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  މީގައި  އެހީތެރިކަމާ  ކައުންސިލުން  އެއިޑުގެ  ޔޫ.އެސް  އަދި  އެއްކޮށް    އެއްކޮށް 

އެޑިއުކޭޝަ ލީގަލް  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންސަލްޓެންޓެއް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މަސައްކަތްކޮށްފިން  ން  އަޅުގަނޑުމެން 

އެގޮތުން    ޓަކައި.  ކަރިކިއުލަމް މުރާޖަޢާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބާ ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކުރާ އެއްޗެހިތައް އެކުވަލާލުމަށް

ޑިސެމް ބޭފުމިދިޔަ  އެ  ކުރެވި  މަސައްކަތް  އެ  ފެށިގެން  ޔުނިވަ ބަރުން  ވަޑައިގެންފައި  ރާއްޖެ  ގެ  ރސިޓީތަކު ޅާ 

ފެކަލްޓީތަކާ ބޭފުޅާ  މަޝްވަރާކުރަ  ބޭބޭފުޅުންނާއި  އެ  ރިޕޯޓެއް  މި  އްވާފައި  ފައިނަލް  ދިރާސާކުރައްވާފައި 

މި  ފައިނަލްވާންވެފައި  ތެރޭގައި  މަހުގެ  މި  މިހާރު  މަޢުލޫ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވޭ  މި  އަޅުގަނޑަށް  މާތު  އޮތީ. 



  

ސެކްރެޓަ ތަފްސީލުކުށްކަމުގައިވަނީނަމަ  އިތުރު  އޭގެ  ޖެނެރަލް  ބޭބޭފު  އަރުވާނެ  ރީ  އެހެން  ވެސް.  އަދި  ޅުންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް  ގެ ތެރޭގައި  މަހު  މިއީ އެއްކަމަކީ އެ ބޭފުޅާގެ ރިޕޯޓް އަދި މި އަންނަނީ މި  ،އެހެންނަމަވެސް

އަންނާނީފައިނަލް އޭގެ ކުރެވިގެން  މެދުވެރިކޮށް    .  އެސޯސިއޭޝަން  ބާ  އެމެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް 

ކޮންފަރެންއެމެރިކާގެ ގެންދަނީ.    އެގްޒަމިނާރސްއާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޝްވަރާކުރަމުން މި  ސް އޮފް ބާ ނެޝަނަލް 

އެކުލަވާލުމަށް ބާ އެގްޒާމެއް  ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެއްކޮށް  ވެސް   އެ   ، އެހެންނަމަވެސް  ޓަކައި.   އެ    ހަމަ   ބޭފުޅުން 

އެއީވާހަކައެއެއް    ވިދާޅުވާ ކޮންސަލްޓަންޓު    ދެން  އް  ދެންނެވި  މި  ވިދާޅުއަޅުގަނޑު  މި  ބާ  ވެސް  ވާހަކައަކީ  ވި 

ޓްރެއިނިންގ   އެޑިއުކޭޝަނާއެކުލަވާލުއެގްޒާމް ސެޓްކުރުމާއި  ލީގަލް  ކަމަކީ  މާއި އަދި  ހުރިހާ  ލާމެހިފައި    މި  ވަރަށް 

ހި އެކުއެކުގައި  އެހެންވީމާވަރަށް  ކަންކަމޭ.  އައިސޮލޭޝަނެނގަންޖެހޭނެ  އިން  އެއްކަމެއް  އެއްވެސް  ނެގޭނެ.  ނުއް  ، 

މިހާރު ލިބިފައި އޮތް މުއްދަތަށް ބަލާއިރު    ގައި ކުރަން ޖެހޭއިރުއެކުއެކު ، މި ހުރިހާ ކަމެއް  ން އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެ

އިޞްލާޙު   މި ގާނޫނަށް  މަޖުބޫރުވީ  އެދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނާތީ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަށީގެންނުވާ  އެހާ 

ކަމަ އެހެންގެންނަންޖެހޭނެ  ތެރޭގައި.  މިކަމުގެ  އަޅުގަނޑުވީމާށް  ޓްރެއިނިންގ ،  ރަނގަޅު  ރާއްޖޭގައި    މެންނަށް 

ވެސް އެކުލަވާލެވެންދެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ    ޕްރޮގުރާމެއް އިންތިޒާމުކުރެވެންދެން އަދި ބާ އެގްޒާމެއް 

ކަމެއް ގޮތެއް  އިންސާފުވެރި  ގްރެ  އެއީ  ދެންނެވި  ޢަމި  ގާނޫނަށް  އޭރު  ނުވަތަ  ،  ފެށިއިރު  މަލުކުރަންޖުއޭޓުން 

ޢަ އެހެންނަމަވެސްއެލް.ޕީ.އޭއަށް  ތިއްބެވި  ގްރެޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންފައި  ފެށިއިރު  ތިއްބެވި    މަލުކުރަން  ހުވާނުކުރެވި 

ހަމަބޭފުޅުންނާއި މިއަދާ  އަދި  ވެސް  ފަހުން  އޭގެ  ބޭފުޅުންނާ  ގްރެޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންނެވި  ވެސް  އެންމެ  އަށް  އެއީ   .

ކަމަކަށް   ގޮތް  ނުފެނޭއިންސާފުވެރި  ލާ  .އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގާނޫނު  މި  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ޒިމުކުރާތީ 

ލައިސެންސިންގ ނުވަތަ  އެކުލަވާލައިފި  ޓްރެއިނިންގ  ފުރުޞަތު    ވީހާ  ންގަވާއިދެއް  އެ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވެސް 

ތަމްރީނުދޭ     އެއް މައްސަލައަކީހަމަ ނިކުންނަ އެންމެ ބޮޑު  ،ލިބިދެވޭ ގޮތަށް އެ ގަވާއިދު އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް

އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް   އޭގެ   ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދު. ތަމްރީނު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދު. އަދި

ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް  އެކްސްޕަޓީސްއެއް  ނުވަތަ  ބެކްގްރައުންޑެއް  ތަސައްވުރު  އެކަހަލަ  އެ  ގާނޫނު  ފެންވަރުގެ  މި  ކުރާ 

ދިނުމަށްތަމްރީ އެހެންވީމާ  ނުތަކެއް  މި ޓަކައި.  ބަރޯސާވާން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އެ  މާހިރުން   ،  ބޭރުގެ    ޖެހެނީ 

އެކަމަށް.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދައިގެން  އެހީތެރިކަން  ކަމަށް    އަނެއްކާއެކަމަށް  ފަންނީ  ނަގާނެ  ވަގުތުތަކެއް  ވެސް 

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު މި  ދެންނެވިހެން އެންމެ ، އަޅުމެންނަށް  މި  ކަމަކަށް    ގަނޑުމެން  ގޮތް  އިންސާފުވެރި 

ޖޫން   އަހަރުގެ  މިދިޔަ  މިދެންނެވި  މިއަދާ   27ނުފެނޭ  ފެށިގެން  ގުރެ  އިން  ވެސް  ޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންފައި  ހަމައަށް 

އަދި މިއަދާ   ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަކި މަގެއް ނުފެހަމައަށް    ބޭފުޅުންނާ  އެ    ށް.ނި ތިއްބަވާކަގްރެޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންނެވި 

ޓްރެއިނިންގ އަދި  އޭގައި    ބޭފުޅުން  ވިޔަސް  ގޮންޖެހުންތައް    އެބަފެއްޓެވުމަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެބަހުރި  ދަތިތަކެއް 

މިކަންތައްތައް  މާއެހެންވީ  އެބަހުރި. މިމިހެން  ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން    ހުރުމާއެކު  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާގައި 



  

ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޓްރާންސްޒިޝަރީ ނުވަތަ  ބޭނުންވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއް

ގާ އެ  ޕްރޮވިޝަންތަކެއް ހުރެ  ބާ އެގްޒާމާއި ޓްރެއިނިންގ ޓްރާންޒިޝަނަލް  ގެނެވި  ރާމާ އަދި ލީގަލް  ޕްރޮގު  ނޫނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އެޑިއުކޭޝަން ކަމެއް  ލަފާކު އިންތިޒާމުކުރެވުމަށް  ހުރިހާ  މި  ކަމަށް  ނަގާނެ  ރެވެނީ   

، މި މުއްދަތަށް މި ދެންނެވި މާއްދާތައް ހިންގުން  އަހަރެއްހާ ދުވަސް. އެހެންވީމާ  2  ނުވަތަ   އަހަރު   1ގާތްގަނޑަކަށް  

އެ ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑުމެން   އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަސްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅަން

ބޭނުންވަނީ.ދަން ދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު  އަދި އަޅުގަނޑާ    ނަވަން  ތަފްސީލު  ބޭބޭފުޅުން އިތުރު  އެއްކޮށް މިއުޅޭ އެހެން 

އޭގެ އެދެން.  ނޮޓަރީގެ    އިތުރުން  ދެއްވުން  ޕަބްލިކް  ފާހަގަކޮށްލަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އެއް  މައިގަނޑު  ދެވަނަ 

އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަ އެލް.ޕީ.އޭގެ ތެރެއިން    ނޑު މަސައްކަތާއި އަދި އަސްލާ  ވެސް މިހާރު  މަސައްކަތަށް  ޖެހުމުގެ 

މީގެ  ހިފެހެއްޓުންތަކެއް.  އެއް  އެބައާދޭ  ދަތިވާ  ހަމަ  އެންމެ  ކަމުގެ    ތެރެއިން  އެއްގޮތް  އަސްލާ  މިވަނީ  ކަމަކަށް 

ޖެހެ ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ  ވަކީލަކަށް  ގާނޫނީ  ހަމައެކަނި  ޖަހަންބަލާއިރު  ގާނޫނުން  ތައްގަނޑު  ހަމަ  ން 

ބަޔާންކުރޭ. މީގެން   އެއް މައްސަލައަކީ ތެރެއިން  ވަރަށް ސާފުބަހުން އެބަ  ވަޒީފާގެ    ، ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު  ނިކުންނަ 

ވަޒީފާގެ   ފަރާތްފަރާތުން  އެކިއެކި  ބޭބޭފުޅުން  ތިއްބަވާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ  އެދޭއިރު  ފުރުޞަތަކަށް 

ކު  އެދި  އެއްގޮތްކަމުގެ  ފުރުޞަތަކަށް  އަސްލާ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  އެބަ  ބޭފުޅުން  އެ  ރިމަތިލައްވާއިރު 

  ، މި ކަމަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާއިރު. އެހެންވީމާ  ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުރި އެކިއެކި ލިޔުންތައް. އެއީ އެކި ރަށްރަށުން ހަމަ

ރަށެ ކޮންމެ  ނެތް  ވަކީލުންނެއް  ގާނޫނީ  ހުރަހަކީ  އޮތް  ގާނޫނީ  އްގައެއް.  މި  ނެތް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މި އަނެއްކާ  ބޭފުޅުން    ވަކީލުންނެއް.  އެ  ބޭބޭފުޅުން  ކުރިމަތިލައްވާ  ވަޒީފާއަކަށް  ނުވަތަ  އެޕްލިކަންޓެއް  ދެންނެވި 

ހުށަހަޅުއްވާނީކީ.   މި  ނޫން  ވެސްއެއްފަރަކު  ގޮތެއްގައި  އި  އާންމު  ވެސް  ގޮތުން   އި ވިފައަޅުގަނޑުމެންނަށް    އޮތް 

ހުށަހަޅު އަނެއްކާ   އޭގެ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ   ،. އެހެންނަމަވެސްއްވަނީވެއްޖެއްޔާ އެކި ފަހަރު މަތިން  ވެސް    އެއްކޮށް 

ޖައްސާފަ ތައްގަނޑު  ކަމުގެ  އެއްގޮތް  އެއީ    އިއަސްލާ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ.  ސެޓެއް    ކުރިން   ބޭފުޅުންއެ  އަލުން 

ތަކުގައި ހުންނަ ބަލަހައްޓާފައި ހުންނަ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންޖެހޭނެ.  ކޯޑުތަނެއްގެ ރި އެ  ވާނެ ގޮތަކީށަހެޅުއްވި ސެޓް ހު

އަނެއްކާ،  އެހެންވީމާ މިކަންކުރެވެންޖެހޭއިރު  ނުވަތަ    ތަކުރާރުކޮށް  ހުށަހަޅުއްވަން  އެކަން  ރަށްރަށުގައި  އެކި  ވެސް 

އޮންނައިރުގައި  ފުރުޞަތު  ދަތިތަކާ  ކުރިމަތިލައްވަން  ކަމަށްކުރިމަ  ވަރަށް  ވެސް    މިހާރު   .ތިލައިގެންދާނެ 

ގަވާއިދު އެކުލަވާލިއިރު އޮންނާނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަ އެ  ތާރީޚަކަށް  ބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑުމެން   ތަންކޮޅެއް ފަހުގެ 

މި ޢަ އޮންނަނީ  އެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގޮތަށް.  ފެށޭ  ޖެނުއަރީ    މަލުކުރަން  ފެށިގެން އި  1އަހަރުގެ  ގަވާއިދަށް    ން  އެ 

އެއްކޮށް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އެ ދަތިތަކާ  ވެސްމިހާރު އަދި  ،ލުކުރަން ފެށޭ ގޮތަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސްމަޢަ

ނުފެންނާތީ    އެކަން ކަމަށް  މަހު  މިމިހާރު  ރަނގަޅުކުރެވޭނެ  ޖޫން  ގޮތަށް  މަލުކުރަންޢަ  އަހަރުގެ  އެ    މި  ފެށޭ  އޮތީ 

ނިންމާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު މި    ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށްފަ. ހަމަ އެ ނުކުތާގައި 



  

ފީހުން  ނައިބުގެ އޮ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ބަންޑާރައް އައިސްފަ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ޤަމިހާރު ވެސް އެބައޮތް ރިކުއެސްޓެ

ތު ލިބިވަޑައިގެންފައި އޮވެދާނެ  ވެސް އަދި ފަހަރެއްގައި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް މެންބަރުންނަށް ވެސް މަޢުލޫމާ

ފޯރުކޮށްދެއްވާ   އެ  ވެސް  އެމްބަސީތަކުން  ތައްގަނޑު  އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ  އެއީ  ޚިދުމަތެއް 

މިހާރު ނުކުރެއްވޭނެ ގާނޫނު މި އޮތް  ޖެއްސުން. ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާއެކަމެއް ވެސް  ، އެގޮތަށް ބަލާއިރު  ގޮތުން 

ވަރަ ގިވެސް  ރާއްޖެއިށް  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ބަލާއިރު ނަ  ލިބިދޭން  އެހީތެރިކަން  އެ  ބޭރުގައި  ވަރަށް    ން  ވެސް 

ހުރަސްތަކާ  ވެސް  ބޮޑެތި  ޚިދުމަތްތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދެއްވާ  އެ  އެންބަސީން  އެ  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުރިމަތިވޭ.    ، އެބަ 

ގޮންއެންބަސީތަކުން   ވެސް  ޚިދުމަތުގައި  ގާނޫނީފޯރުކޮށްދެއްވާ  އެބައާދޭ.  ހުރަހެއް  އެބައާދޭ،  އެބަ  ގޮތުން  ޖެހުން   

އެފެއާރޒުން ވެސް އެބައޮތް  ހުރަހެއް އާދޭ. އެހެންވީމާ ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ، އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ޤައަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިގެންފައި  ވެސް  ވެސް  ންނަށް  ސަރުކާރުގައި  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާ 

އެހެންވީމާއެ އެޓެސްދިވަޑައިގެންފައިވާނެ.  ނުވަތަ  ތައްގަނޑު  ކަމުގެ  އެއްގޮތް  އަސްލާ  މިކަމުގައި  މިއީ  ޓޭޝަން  ، 

އެލް.ޕީ.އޭ ނަތީޖާކަންކަމުގައި  އެއް  ނިކުންނަ  ބަލާއިރު  މިންގަނޑަކަށް  ހުރި  ކަނޑައަޅާފައި  މި  އެކޭ.އިން  އޮތީ    ދެން 

އަޅުގަނޑުމެ މަސައްކަތް.  ނޮޓަރީއެއްގެ  ބުނާގޮތުންޕަބްލިކް  ގާނޫނު  ފަހިކޮށް  ން  އެ  އެ    ދީފައި ވެއްޖެއްޔާ  އެބައޮތް 

އެހެންނަމަވެސް މަޢުލޫމާތަށް އޭގައި    ،ފުރުޞަތު.  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ހަމަ    އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޓަކައި 

ރުން އަދި ކުރެވެން އޮތް  ދަންނަވަން ބޭނުން އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އެކަންކުރާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައި މި މިންވަ

އެއީ  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ބަލާފައި    ކަމަކަށް  ލިޔުމެއް  އިތުރު  ގޮތަކަށް  ހަމައެކަނި  ނޮޓަރައިޒްކުރުމަކީ 

ގޮތުން  ދެންނެވި  މި  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ކާކުކަން  އެއީ  މީހާ  އެ  ނުވަތަ  ތައްގަނޑު    އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ 

އެ ހުވާލައިދިނުން ވެސް. އެ ހުވާ މަތީގައި އެ    ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ފައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އޭގެލިޔުމެއް ބަލާހަމައެކަނި  

މީހަކު މިސާލަކަށް ނޮޓަރައިޒްކުރުމުގެ އެއްބަޔަކީ އެމީހަކު އެ ޕަބްލިކް ނޮޓަރީއެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އައިއްސަ މި ބުނަނީ  

، އެކަމަށް  ށްފައި އޮތް ލިޔުމެކޭ. އެހެންވީމާކުރިން ސޮއިކޮ  މިގެންނަ ލިޔުމަކީ ތިމަންނަ މީގެ  ތިމަންނަމި  މި ގެނެސް  

އެއީ   ބުނުން  ހުވާމަތީ  އެ  ބުނާއިރު  އެގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސްޢާއްއޭނަ  އުސޫލަކީ.  ނެތް    ،މު  ގާނޫނަކުން 

ފުރުޞަތެ އެ  އަދި  ރާއްޖޭގައި  އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތުގައި  ނޮޓަރީއެއްގެ  ޕަބްލިކް  މިހެން އެ     

އެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެއީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި ހުންނަނީ ޕަބްލިކް ނޮޓަރީސް    ލިއަކަސްމަސައްކަތްކުރަން ހުޅުވާ

މަޤާމެއްގެ ދަށުން އެ ގާނޫނީ ބާރެއް ލިބިދީގެން އެކަން    އެކްޓެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނާރ ފޯރ އޯތްސް ކިޔާފައި އެފަދަ 

، ޕަބްލިކް ނޮޓަރަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން  ންނަނީ. އެހެންވީމާއިދެވެން މި އަވާ ލަ ހު  ،ކުރެވެން އަންނަނީ

ބުނާގޮތުން  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދެނެގަތުމަށް  ބަލާއިރު  އައިޑެންޓިޓީ  މީހެއްގެ  އެ  ޓަކައި    ވެއްޖެއްޔާ 

ހިމެނިއްޖެ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް  ވެސްއެ  އެކަން  އެކުލަވާލައިފިން. ހުއްދަތައް  ގަވާއިދު   

މެންބަރަށް ވެސް    ،ފަށައިފިން. އެހެންނަމަވެސްދޭން   އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނޮޓަރައިޒްކުރުން. އެއީ އިއްޒަތްތެރި 



  

ރާތްތަކުން ބައްލަވާނީ ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި  ފަ  މީގެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާއިރު އެ   ށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެހެން ޤައުމުތަކަ

ގޮތް. އެ ސެޓްފިކޭޝަންގަ  އްއިން ތައްގަނޑަކާއި އޭގެ ނޮޓޭރިއަލް ސެޓްފިކޭޝަނެ ހުރި  ނޮޓަރީއެއް ލިޔެ  އިއޮތް  ފައި 

ބައްލަވާފަ ހުންއެއްޗެއް  ޤައުމުތަކުގައި  އެ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  މިއީ  ބައްލަވާނެ  ބޭފުޅުން  އެ  ގޮތަށް  .  ނަ 

ހިތާމައާއެ  ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިތޯ. ހަމަ  ދަންނަވަންޖެހޭއަޅުގަނޑު  އޮތްގޮތުން  ކު  އޮނިގަނޑު  ގާނޫނީ  އެ  މިހާރު  ނީ 

އެހެންވީމާއަޅު އަރުވަން.  ޔަޤީންކަން  އެ  ދަތި  ވަރަށް  އެބަޖެހޭ  ގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ނޮޓަރައިޒްކުރުމުގައި  އެ   ،

ޕަބްލިކް   އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  ފެންނަ ގޮތުގައި އެބަޖެހޭ  އެބަޖެހޭ.  ރީޒް އެކްޓެއް އަނޮޓަ  އަޅުގަނޑަށް  ންނަން 

ދަށުންއޮތީ    މިމިހާރު    ،އެހެންނަމަވެސް  އެކަން އައިމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާނީ.  އެއީ ގާނޫނަކުން އެކަން    އެކްޓެއްގެ 

ފެށިގެން  ކަހަލަ    .ގޮއްސަ  ވެސް  ދެންނެވި  މި  އަންނަނީ  ކުރެވިގެން  އެކަމެއް  ގޮތަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  މީގެ 

އަޅުގަނޑު    ކަންތައްތައް ވެސް ހިމަނާފައި އޮންނާނީ.  އެ  ފެންނާތީ އަޅުގަނޑުމެންއިޞްލާޙުތަކެއް އައިސްގެން ކަމަށް  

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  ބޭއެއްކޮށް ވަޑައިގެންނެވި އެހެން    އެއްކޮށް އަޅުގަނޑާ  ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އިޒުނައާ 

 އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 މަރިޔަމް ޖަބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ސިލުގެ ސެކްރެޓަންބާ ކައުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން    ، ރައީސް ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ހަމަ 

އެދުނުއިރުގައި މައިގަނޑު  އަކަށް  ންގމި އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާލަން މީޓި  ،އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމުގައި  ނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީޛުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލެވުނީ މިހާރު ގާނޫ

ބޭނުންވާ ލިބިދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ގާނޫނުގެ ދަށުން  މި  އަދި  ޗެލެންޖަސްތަކާއި  އަންނަ  ވަކީލުންގެ    ނިކުންނަމުން 

މިހާރު ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން ނިކުންނަ ބައެއް ދަތިތަކާއި އެ ކަންތައްތަކަށް އަސްލު    ށް މީގެ ސަބަބުން ޙައްޤުތަކަ

  މު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް މިހާރު ހައިލައިޓްވެގެން އެ ޞަދުގައި. ދެން ހަމަ އެންމެ މުހިންޙައްލު ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤް

އެ ކަރިކިއުލަމް  އެޑިއުކޭޝަން  އެއީ  މި  ދިޔައީ.  އެދެން  ބޮޑަށް  އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ،  އޮތް  ކުލަވާލަން 

މުއްދަތުތައް   އެ  މިހާރު  ކަންތައްތަކެއް  ހުރި  ކަނޑައެޅިފައި  ގާނޫނުގައި  މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  ބޭނުންވަނީ 

 ބޭނުންވޭ އިންޓަރިމް  ނަށް އެބަ، އެ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއީ އެއް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާފަހަނައަޅާދިއުން

މުއް އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލައިދޭން  ދެން މާއްދާއެއް  ގޮތަށް.  ލިބޭނެ  ބައެއް    ދަތުތަކެއް  ނެތް  ކުރެވެން  މިހާރު 

މިސާލަކަށް އެއީ  އެބަހުރި.  ކިޔަވަމުންދާ    ކިޔަވައި   ކަންތައްތައް  މުއްދަތުގައި  މި  އަދި  ވަކީލުންނާއި  ތިބި  ނިމިފައި 

އެގްޒާމްތަކުގައި ސިޓްކުރުމަށް ގާނޫނުގައި މިވަގުތު    ހިންގާ މި ބާ ޕްރޮގުރާމްތައް  ނެއްތޯ ޓްރެއިނިންގ ނަށް ކިހިވަކީލުން



  

އެ ގޮތަށް  ފެތޭ  ތެރެއަށް  ކްރައިޓީރިއާތަކުގެ  އެހެރަ  އަޅުގަ  ކަނޑައަޅާފައި  ކަނޑައަޅާނީ. ކަންތައްތަކެއް  ނޑުމެން 

އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އަޅުއެހެންވީމާ ބޮޑު އެއް  ގަނޑުމެންނަށް، ޙަޤީޤަތުގައި   ސަބަބަކީ މިއަދުގެ  ފެންނަ އެންމެ 

ރިޢާ  ހުރިހާ  ހާލަތަށް  ފައްތަން  މިންގަނޑަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  އަދި  ޔަތްކުރާއިރުގައި 

މިންގަނޑަށް އެ    ތައްތައް ފެތޭ ގޮތަށް އެ ކަން  ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރުން މިހާރަށް 

ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން    ކުރުމާއި މިއިސަންސް ދިނުމާއި ވަކީލުން ޓްރެއިން ލަ  ކުރެވެން ނެތީމަ ލޯ ޕްރެކްޓިސަށް

އެކަށީގެންވާ  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ  އެބަޖެހޭ  ހޯދައިދޭން.  އިންތިޤާލީ ޙައްލެއް  ބޭނުންވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ،  

ޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ގަވާއިދު ތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުލަވާލެވެންދެން ތަންކޮޅެއް  މާއްދާތަކެއް ލައިގެން ނަމަވެސް އަ

ބޭނުންވޭ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭން. ދެން  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  ގޮތްތަކެއް  ލުއި 

ޕް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ޚިދުމަތް  ރޝިނަކަމެއް. އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޕާރޓް  ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ އެއް

ވެސް  ސަބަބުން  މާއްދާގެ  އެ  އެބައޮތް.  މާއްދާއެއް  އޮންނަ  ގޮތަށް  ގޮތްގޮތަށް    މި  ނުދެވޭ  އެހެން  ކުންފުނިތަކާއި 

ތް  އެ ތަންތަނަކަށް ނެތް ލީގަލް ފޯމް ބަދަލުނުކޮށް ޚިދުމަ   .ނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަންވިފައި ހުންނަ ގާކުރެރަޖިސްޓްރީ

ބަލާއިރުގައި  ގޮތަށް  ކުރާ  ކަންތައްތައް  ދުނިޔޭގެ  ދެން  ފޯމަ  ދެވޭކަށް.  ލީގަލް  ޕްރެކްޓިސްކުރާ  ވެސް  އެ  ކީ 

ބޭރުން  ޕްރޮފެޝަނެ އެއްޗެއްއެގޮއްގެ  އެކުލަވާލެވޭ  ސޯ   . ތަކަށް  ނޫނީ  އެލް.އެލް.ޕީއެއްތޯ  ޕަރޭޓަރއެއްތޯ  ޕްރިލްވަކި 

ގަވަ ގާ ގޮރންނޫނުން  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  އެބައާދޭ  ކުރުމަކީ  އިޝޫސްތަކެއް  ޕްރެކްޓިކަލް  އޭގެ  ނޫންތޯ  ތްތޯ 

ބޭނުންވޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކަމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އަދި  ވެސް  ވިޔަފާރިކުރުމުގައި 

ހިމެނޭ ހަމަ  ވެސް  ދެން  ހޯދައިދޭން.  ޙައްލެއް  ކޮންމެވެސް  ޕާއެކަށީގެންވާ  ގޮތަށް    ޕީއެއް  އެލް.އެލް.ޓްނަރޝިޕެއް 

ވެސް ހަމަ މި ޒަމާނުގެ މޮޑެން ބިޒްނަސް    މި  .އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް  80ގެ ހިއްސާ % އެ ލޯޔަރުން ފޯމްކުރާއިރުގައި  

ކޮށްދޭ    އޭގެޕްރިންސިޕަލްސްއަށް.   ޕްރޮވައިޑް  ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް  ޑިސިޕްލިނަރީ  މަލްޓި  ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ 

ގޮތަށް ހިމެނޭ  މާހިރުން  ފަންނީ  މީހުން  ކޮންސެޕްޓާ  އެކި  އެ  އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތްދިނުން.  އުފައްދައިގެން  ވިޔަފާރި   

ފެންވަރަށް   ޒާމާނީ  މި  އަސްލާއި  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  އެހެންވީމާ،  އެބައާދޭ.  ޗެލަންޖަސްތަކެއް  ކަހަލަ  ފުށުއަރާ 

ކަހަ ދުމަތްދިޚި ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ރެގިއުލޭޓްކުރި  މިންގަނޑުތަކެއް  ނުމާއި  ލަ 

ކޮންމެވެސް ގޮތުގައި  ފެންނަ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަކަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ވަރަކަށް    ހިފަހައްޓަން. 

ރަނގަޅު އެންމެ  އޭގެ  ރިވައިސް  ރިވައިޒް  ތްތަކެއް ގޮ  ރީވިޒިޓްކޮށް  ބަލައި  ކަންތަކެއް އަދި  ކަމަށް    ކުރަންޖެހޭ 

އަދި   ދެން  ފެނޭ.  ކަންތައްތައަޅުގަނޑަށް  އެތިކްސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާދިފަހުން  އެތިކްސް  ހަމަ  ގުޅިގެން  ކާ 

ސު  ކަންތައްތައްގަވާއިދު،  ސު ލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ،  ދިނުމަށް  ލަފާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  ލޫކީ 

ސު ކޮ ލަފާދެއްވާ  އެބަ  ހަމަ  ވެސް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލޫންސަލްޓެންޓެއް  މިންގަނޑުތައް  ގާ  ކީ  އިތުރު  އަދި  ނޫނުގައި 

ތެރެއިން  ނޫނުގެ ތަރަހައިގެ އް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ގާއެ ކަންތައްތަ .ކަންތައްތަކެއް ހިމަނަން ފެންނަ ކަމަށް



  

ނޑަށް  އިމުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަވެސް ގާ   ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަ

 ކޮށްލަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަ ކޮމިޓީއަށް އަނެއްހެން ކޮންސިޑަރ މު ބައެއް ކަންތައްތައް ވޭ އެންމެ މުހިންފާހަގަކުރެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅަ އެއްވެސް  އިތުރު  ހިއްސާއެހެން  ވާހަކަފުޅެއް  އެއްވެސް  އެބައޮތްތޯކުގެ  ވާހަކަ  ؟ ކުރަން  އޮތް  ފުރުޞަތު  އެ 

 ދަންނަވާލަން.

 

 އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:   ހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްދިވެ

މުޤަ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމުގައި  ޝުކުރިއްޔާ  އޮތް  އެއްވެސް ސުވާލެއް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އްރިރު. 

 ޞީލު އެރުވޭނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަންޏާ އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބާ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އަލްއުސްތާޛު  ކައުންސިލު   ވަރަށް  ރައީސް  ޙަމީދު  ގެ  ބާމައުމޫން  ދެންމެ  ގެ  ކައުންސިލު   އަދި 

ހިއްސާ އެގް އެ  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައިޒެކްޓިވް  މަޢުލޫމާތަށް  އަޅުގަ  .ކޮށްދެއްވި  ކޮމިޓީގެ  އެއަށްފަހު  މިވަގުތު  ނޑު 

ގަސްދުކުރަން.   ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އެ  މެންބަރުންނަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ސުވާލެއް  އެއްވެސް  މެންބަރުންގެ 

 އިޝާރާތްކޮށްލީމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  އިރާގެ ދާ ކެންދޫ

ދެއްވި  ދެންމެ ނޫމާން ލަފާ  ހުށަހަޅަން ކޮންސަލްޓެންޓުން  އެތިކްސްއާ ގުޅޭ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް   ފާހަގަކުރައްވައިފި 

އިތުރުކުރަން    .ވާހަކަ ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮން  ގުޅޭގޮތުން  އެތިކްސްއާ  ވަކީލުންގެ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮން  އިތުރުކުރަން 

 އެޑިޝަންސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި މިހިރީ.

 

 ޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ވެހިރާއްދި

ވެސް އެ ކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތް އަސްލު ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ    ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު 

ކު ދިރާސާކުރައްވަމުންދަނީ. ދެން  ހަމަ  މަޢުލޫމާތުގައި ވިދާޅުވެފައި  އިތުރަށް  ބައެއް  ހުރި  ވަޑައިގެންދެއްވާފައި  ރީގައި 

މެންބަރސް ނޫނޭ މިސާލަކަށް އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ    އަށް އޮތީ އެއްކަލަ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހާ ކްލިއަރއެއް 

އަޅުގަނޑުމެ ލެވަލްގައި  ކޮމިޓީ  މި ސަބް  ކޮމިޓީތަތިބެވިދާނެތޯ  ކްރިއޭޓްކުރާ  މި  އޭގެ    ކުގައި. ން  އެތިކްސްއަކީ  ދެން 



  

ނޫނު މިއޮތް ގޮތުން  ޅުގަނޑުމެންގެ ގާދެން މިހާރު އަ  .ވަރަށް އިންޑިޕެންޑެންޓު އިންޕާޝަލް  ޕްރޮސެސް އޮންނަ ގޮތުން

ކޮންމެ   ކޮންމެ އެ  ހުށަހެޅިޖިއްޔާމު.  މައްސަލައެއް  އެތިކަލް  އެކުލަވާލެވެނީ  މި  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އެޑްހޮކް    ފަހަރަކު 

މީހުންގެ ކޮމިޓީއެއް މި އެކުލަވާލަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް އަދި ޑީޓޭލްކޮށް އެބައޮތް    3  ފަހަރަކު

ބާ ފޮނުއްވާފަ އިތުރަށް  އަދި  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  އެކީކައުންސިލު  .  މެންބަރުންނާ  އޭތި  ގެ  ޑިސްކަސްކޮށްފައި  ގައި 

 ގައި.  ކޮށްލެވިދާނެ ތަންކޮޅެއް ފަހުގެ ދުވަހެއް ހިއްސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ނަށް ވެސް މަރުޙަބާ  ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެންދެއްވީތީ ހަމަ ބާ ކައުންސިލު އްރިރު. ވަޑައިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ

ގާ އެކުލަވާލަންޖެހޭ  6ނޫނުގެ  ދަންނަވަން.  ކޮމިޓީތައް  ސަބް  ބަޔާންކުރޭ  ނަންބަރުގެ  މިހާރު  ވަނަ  ކަމަށް.   

ތެރޭގައި މި ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް ކަމަށް ބަޔާން    ސަބް ކޮމިޓީތައް މީގެ ؟ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ އެ މަސައްކަތް އޮތީ

އެކުލަވާލަންއެބަކުރޭ   ކޮމިޓީން  އޭގެ އެގްޒެކިއުޓް  ލައިސަންސި  .  ކޮމިޓީ   ކޮމިޓީ   ގ ންތެރޭގައި  އެތިކްސް  އާއި    އާއި 

ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގާ  އާއި  އިސްތިޢުނާފް  ތަޢުލީމް  އެބަ    ނޫނީ  ވާހަކަ  ކޮމިޓީއެއްގެ  ރިސަރޗް  އެންޑް  ރިފޯމް  ލޯ  އާއި 

 ؟ބަޔާންކުރޭ. އެ މަސައްކަތް ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ މިހާރު އޮތީ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާނީ  އްރިރުޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބުގައި  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   .

މުއްދަތު ކުރިމަތިލުމުގެ  އެކުލަވާލުމަށް  ކޮމީޓީތައް  އެ  މިވަނީ  އިޢުލާންކޮށްފައި  މިހާރު  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ   .

މަޢާފުކުރައްވާ އެއަށްވުރެން ވެސް    ،ކަށްރާސްފައްޗަށް ހަމަވެފައި އެހެންނަމަވެސް، އޭރު އެކަށީގެންވަ ވަރަހަފްތާގެ ބު

އަޅުގަނޑުމެން   ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ހުރި  ތަރުޙީބު  އިތުރުކޮށްފައި    އަދި ފުދޭވަރަކަށް  މުއްދަތު 

 ވާނީ އެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް. ހުންނާނީ. މި ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  ންބަރުމެ ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟އެހެންވީމާ، ތި ފާހަގަކުރެއްވީ އަދި މިހާތަނަށް މި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލި ފޮނުވާ ކަމަށްތޯ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ށް  ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މިހާރު ގާނޫނައަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައި  

ކޮ އެގްޒެކެޓިވް  އަދި  ވެސް  ޢަމަލުކުރެވޭ  އެކުލަވާލިތާ  މަސައްކަތްތައް  މަހަށް   7މިޓީ  ދުވަސްވެއްޖެ.  ގިނަ  ވުރެން 

ލެ އެކުލަވާ  ގޮތަކަކޮމިޓީތައް  ނޫން  ކައުންސިލުވިގެން  ބާ  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  މަސައްކަތްތައް  ށް  ގެ 

ޚާއްޞަކޮށް މި   ބޮޑަށް ޝަކުވާ އެބައާދޭ ވަކީލުންގެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް. ދެން  ގޮސްދާނެ  ކުރިއަށް 

 ފަރާތަކަށް އަދި ހުއްދަ ލިބިގެން ނުދާ ކަމަށް  ވެގެން ދިޔައިރުގައި އެއްވެސްމަސް  7ރެޖުއޭޓްވި ފަރާތްތަކުގެ  އަލަށް ގް 

ގާފާހަގަކުރެއްވި ދެން  މީގެން  .  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ވެސް  ވާހަކަ  ދަތިކަމުގެ  ބައެއް  ހުރި  ނޫނުގައި 

ށް ތި  ކުރައްވަނީ އެންމެ ބޮޑަ  ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ތިދަ ދިނުމުގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަފެންނަނީ ހުއް

ތަ ގާދިމާވަނީ.  ގުޅޭގޮތުން  މިމްރީނާ  ބަޔާންކޮށްފައި  އިދާ  ނޫނުގައި  ދައުލަތުގެ  ޚިދުމަތްދޭން  ރާތަކާއި  އޮންނަނީ 

ފާމުތައް   ލޯ  އި ލޯ ޕްރެކްޓިސްތަކާ  ،ފާމް ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ލޯ މުއައްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އަދި މި ގާ

އެކް ތަނެއްގައި  އޭގެ  ގޮތުން  ބާ ހިމެނޭ  ކިޔާލިން  ކަމަށް. އަޅުގަނޑު  ލިބިދާނެ  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ    ސްޕީރިއަންސަށް 

ގާކަ އޮތް  އެކުލަވާލާފައި  ދޫކުރުމާއުންސިލުން  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ގަވާއިދު    ނޫނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގަވާއިދު.  ބެހޭ 

  . އްދަ ލިބެން ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުންކިޔާލާއިރު ގަވާއިދުގައި އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށް ހު

ދަށުންދާއިރުގައި ބެލުމުގެ  ސްޕަވައިޒަރެއްގެ  މާއްދާ  9އެއީ    ،އެއީ  ގާވަނަ  ބަޔާންކުރަނީ  ގައި  )ށ(  )ށ(.  ނޫނީ  ގެ 

ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެ މަސައްކަތް  ވުރެން އަހަރަށް   12އްގެ  މުއްދަތެއްގައި  އެއްފަހަރާ  ކުރު  މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ 

ގިނަ ފަރާތްތައް  ސްޕަވައިޒް ވަރަށް  ކިހިނެއްތޯ  އޮވެއްޖިއްޔާ  މިގޮތަށް  ޕްރެކްޓިކަލީ  ކަމަށް.  ކެނޑިޑޭޓުން  ކުރެވޭނީ ދެ 

ދެ   ސްޕަވައިޒަރަކަށް  ހަމައެކަނި  ވާއިރުގައި  އެބަވޭ.  ގްރެޖުއޭޓް  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އެބަވޭ.  ގްރެޖުއޭޓް 

އޮވެއްޖިއް ގޮތަށް  ސްޕައިވައިޒްކުރެވޭ  މަސައްކަތްކޮށްފާނެތޯ.  ކެނޑިޑޭޓުން  މި  ޕްރެކްޓިކަލީ  އެހެން  ޔާ  އަޅުގަނޑަށް 

  ؟ކޮބައިތޯ އޭގެ ބޭނުމަކީ؟ ހިމަނަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ވިސްނާފައިތޯ 2ބޫލުނުކުރެވޭތީވެ ކޮބައިތޯ މި ޤަ

 

 : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މުޤައާ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެއްވިދެ!  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް    އްރިރު.  ސުވާލުގައި 

  5ލާނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ  ލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވައިލާނީ އެ ސުވާދަންނަވައި

ކެނޑިޑޭޓުން ދެ  ވެއްޖިއްޔާ  ވެއް  12  ،އަހަރު  މީގައި    4ޖިއްޔާ  އަހަރު  ސްޕަވައިޒްކުރެވޭނެ.  އެ  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް 

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަންޖެހޭނީ  ސްޕަވައިޒަރެއް  އެ  ކަމަކީ  ބެލި  މި  ނުދެކެން  ؟ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނެއް  މީގައި 

މުގައި އެ ނުވަތަ އެ  ކޮށްދިނުތުގައި އަދި ކޮންމެހެން އަތްގާތްއެއީ އެ މީހެއް ގާ  .ނަމަކަށް ތަމްރީނެއް ދިނުން ކަމަކަށް

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިނުމުން އެ މީހަކު އެބަޖެހޭ އެވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން އެ ބޭފުޅަކަށް އެ ގްރެޖުއޭޓަކަށް އެހެން ނޫނީ އެ  



  

ލޯޔަރަކަ ބަލަންޖެހޭނެ.  ޓްރޭނީ  މަސައްކަތް  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ދޭން  ގައިޑެންސް  ބޭފުޅަކަށް  އެ  ދޭން  އެހީތެރިކަން  އެ  ށް 

މި ޕްރެކްޓިސިހު  އެހެންވީމާ،  ކުރަން  ކަމެއް  ބޭފުޅަކަށް  ގ ންރިހާ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޢަމަލީގޮތުން  އެހާ    ލޯޔަރަކަށް 

ބައެއް   ބެލީ  މިންގަނޑަކަށް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނަންގަވައިފިއްޔާ.  ބޭފުޅުން  ބައިވަރު  އެތައް  ނުވާނެ  ފަސޭހައެއް 

މިންގަނޑު މި ހުރި  ޤައުމުތަކުގައި  މިންގަނޑަކަށް އެއްވެސް    ޤައުމުތަކުގައި   .އެހެން  މިދެންނެވި ކަހަލަ  މިހުންނަނީ 

މިއަށްސްޕަވައިޒަރަކަ ހަތަރެއް  ނުވަތަ  ދޭއް  މި ށް  ގޮތަށް  ނުނެގޭ  ގިނައިން  މާ  އެކިއެކި    ވުރެން  ހުންނަނީ. 

އެކަން ތަފާތު  ޤަޤައުމުތަކުގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް .  ދެނެގަންނަންވެސްމެ.    ، ބޫލުކުރަން 

ނިޒާމުރާ ތަޢާރުފުކުރެވެނީ މި  ދިނުމުގެ ނިޒާމު. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އަޅު  ،އްޖޭގައި އަލަށް މި  ގަނޑު  މި ތަމްރީނު 

ގާ ފަހަރެއްގައި  ކޮންމެހެންމިދެންނެވީ  ތަމްރީނު  އެ  ގޮތުން  ތަޞައްވަރުކުރާ  މި  ދޭންޖެހޭ   ނޫނު  ހަމައަށް  .  ވެސް 

ތަފްޞީލުކޮށްއެހެންނަމަވެސް، ގާ އެހާ  ތަމްރީނެއް  ނޫނުގައި ވެސް  ތަމްރީނެއް  ކިހާ  ކަމާއި އަދި ކޮން   ފެންވަރެއްގެ 

އެނގެން    ކަމާއި އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ފުރިހަމައެ  އެ ގަވާއިދުން  އަޅުގަނޑުމެން ނެތްކަމީ  ކަމުގައިވާތީ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެން   ވީހާއެ  ދެކުނީ  ޖެހޭކަމަށް  ތަފްޞީލުކުރަން.    ގަވާއިދުގައި  ބެލެންސްއެހެންނަމަވެސްވެސް  ކުރަން  ، 

ކުރިއަކުންނެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި   މި ތަޢާރުފު ވެސް މި ކުރެވެނީ މީގެ  އަލަށްކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުނު  

މި ޚިޔާލު  އަމިއްލަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ދަންނަވާލަން.  ނިޒާމެއް    ގެ މީ  .ދަންނަވާލަނީ  ފުރުޞަތުގައި  އެބައޮތް  ކުރިން 

ތަމްރީ އޮވެފައި  ދޭންޖެހޭނެ އެހެން  އެއީ    ނު  އެހެންނަމަވެސް،  ނަމަކަށް.  ކަމަށް  ދިން  ތަމްރީނު  އަދި  އަދި  ކަމާއި 

އޭގެ ކަމެއް.  އޮތް  މީހަކު    ނަމަކަށް  އެ  ވަކާލާތުކުރުމަށް  އެ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ތަމްރީނު  އެގޮތަކަށް  ކުރިއަކުން 

ތަ އެ  ޤައަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް  އިއްޒަތްތެރި    ބޫލުކުރާމްރީނު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުވަތަ 

ޕްރެކްޓިސިނި  މެންބަރުން ނުވަތަ  އަދި  ޤަ  ލޯޔަރސް  ގންވެސް  އޮތް  ވެސް  ދެވިފައި  މިންގަނޑަކަށް  ބޫލުކުރާނެ 

މިންގަނޑުތައް  އެހެންވީމާ،  .  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް އޮތް  ތަމްރީނެއް   އަލަށް  ހަމަ  މުޅިން  މިއީ  ބެލީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

މިހެންރުފުކުރަންތަޢާ ގާނޫނުން  މިޖެހެނީ  އެހެންވީމާ    ބަލާއިރު   ،އައިމަ.  ކަމަށް  މި  މި  ކަމަކީ  އެއް  މިދެންނެވި   

އެ ޓްރެއި މިޖެހެނީ  މީހުންސް ނީބެލެންސްކުރަން  އެ  ވެސް  މަސްލަހަތު  މިއީ    ހަމަ   ބެލެންސްކުރަންޖެހޭ.  ގެ  އެއާއެކު 

މި މަޤްޞަދެއްގައި  ކޮން  ބޭނުމެއްގައި  ޝަރުޠެ   ކޮން  އެބަޖެހޭ.  ން  އްކައައި  ބެލެންސްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ބެލެންސް އެއެގޮތަށް  ކަން  މިންގަނޑަކަށް  މިކަހަލަ  ވިސްނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން    ންމެ ކޮށްފައި  ރަނގަޅުވާނީ. 

ތި ސްޕަވައިޒަރުން    ގަވާއިދުގައި  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އޭގައި  ހުރެދާނެ  ގޮތަކަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ވިދާޅުވިހެން 

ކުރެއްވީލިބިދާ ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެ  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެ  ވެސް  ނޫންތޯ  ނުވަތަ    . ނެތޯ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއްވެސްމެ އެއީ އެގޮތަށް ލިބިދާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މިއީއޭ މިވަގުތަށް  ނޫނުގެ މި ޚުދޫދުގެ ތެރެ ގާމި މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނު 

އޭގަ އެއްގޮތަކީ.  ރަނގަޅު  އިންނާނީ    އިއެންމެ  މިހެންވެގެން  ވެސް  އެކުވަލާލިއިރު  ގަވާއިދު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 



  

ލާފައިޢާމުރާޖަ ޕީރިއަޑެއް  ރިވިއު  މެންޑޭޓްރީ  މި  ދެކުރުމުގެ  ގަ   .ންނާނެއިމަރުޙަލާއެއް    .  އެހެން  ވާއިދުތަކުގެ  އެއީ 

މި ހަތަރު މަސްދުވަހާއި  ބަލަން  ވެސް ހަމަ އެހެން ލެވޭތޯ އަނެއްހެން އިންނާނެ  . އެހެންނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގައި 

އޭރު އެއީ ތަމްރީނު ލިބިދެވޭ ފަރާތްތަކާއި    .ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްޢާމަސް ދުވަހުން ވެސް މި މުރާޖަ  6އަދި އޭގެފަހުން  

އެއްޗެހި ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ    އިގެ ފީޑްބެކް އެ ފަރާތްތަކުން މި ދިމާވާ ދަތިތަކާއަދި ތަމްރީނުދޭ ފަރާތްތަކު 

މި ނިންމާފައި  އެ  އިޞްލާޙުކުރަން  އެ  އެ  އަލީގައި  އަޅުގަނޑާ  މި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެން  އޮންނަނީ.  އްކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  . ފުރުޞަތު ދިނުންބޭފުޅުންނަށް ވެސް

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއަށްފަހު އަލްއުސްތާޛާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒައާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު  

 ނޫރުބާން. 

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުދިވެހިރާ

ވާ މުޢިއްޒު  އަޙްމަދު  ގަވާއިދު  ޝުކުރިއްޔާ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކްޓިވް  ދައްކަނީ.  ހަކަ 

ދިނުމާ ހުއްދަ  ގަވާއިދު  ވަކީލުންނަށް  ޢަމަލުކުރެވޭބެހޭ  ޕް  އެކުލަވާލުމުގައި  އެކުލަވައިލެވޭތޯ  ފަދަ  ގަވާއިދެއް  ރެކްޓިކަލް 

ނިންގ ހޯދުމަށް އެދޭ ވަކީލުންގެ އަދަދަށް  ޓްރެއި ޔާ މިވަގުތުބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖިއްމަސައްކަތްކުރިން. އަޅުގަނޑު ޤަ

ނޫނު  ގެ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ގާކަމުގައި ވިޔަސް ރާއްޖޭ  ވިބަލާއިރުގައި ޖާގަ ހޯދުމަކީ މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނު

ފާހަގަކުރެއްވި   މެންބަރު  ބަލާއިރުގައި އިއްޒަތްތެރި  އަދަދަށް  ދަރިވަރުންގެ  އެފަދަ  ކިޔަވައިގެން ދަސްވެނިވާ  ފަދައިން 

ވެދާނެ  ނު ލިބިގަތުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށްތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި ސްޕަވައިޒަރުންގެ އަރިހުގައި ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތަށް ތަމްރީ

ގިނަ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަބަބަކީ  އެއް  ހުރެ.  ސަބަބުތަކާ  ގާނޫނީ  ތަފާތު  އޮފީސް،  ފުރިހަމަ  ވަކީލުންނަކީ   

ދައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮން ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ކިތައް ވަކީލުންގެ  އޮފީސް ހަ  ގެ ކަމުވަކީލު

ތަމްރީ ގޮސްގެންތޯ  ގާއޮފީހަށް  އެބަހުރި  އޭގައި  ދެން  އެބަ ނުކުރާނީ.  އިދާރާނޫނުގައި  ސަރުކާރުގެ  ބުނެފައި  ތައް  އޮތް 

އެޓަރނީ އެގޮތުން  ކަމުގައި.  ހޯދިދާނެ  ގޮސް  ޕްވެސް  ޖެނެރަލާއި  ޖެރޮސެކިއު  ލީގަލް  ޓަރ  އަދި  އޮފީހާ  ނެރަލް 

ދަރިވަރުންޔުނިޓު ހޯދާ  ތަމްރީނު  މި  ކިހާވަރަށްތޯ  ވެސް  ތަންތަނުން  ހުންނަ  ވަކި  ތައް  އެ  ބަލައިގަނެވި  މި  ނަށް 

  ކުރެއްވީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް އެ އިޝާރާތް  .އްގެ ދަށުން އެ ކަންތައް ކުރާނީރވިޝަނެޕަސު

ވާހަ ގާއެ  މި ޓްރެއިނިންގއާ ބެހޭގޮތުން  ހުރި މާއްދާތަކާ ދޭތެރޭގައި  ނޫނުގަކަހެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  އި މި ބުނެފައި 

އެބަ ވިސްނަން  ގާއަލުން  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެކުލަވާލިއިރުގައި  ޖެހޭ.  މިހި ނޫނު  މައްޗަށް  ނީ  ދަންނަވަ  އެއްގެ 

ބޭރުން  ވަނީ ރާއްޖޭގެ ލޯ ސްކޫލްތަކުން. ރާއްޖެއިން  ހަރަކު ދަސްވެނިވިންތޯ އަކިތައް މީހު  ޙަޤީޤަތުގައި ކިތައް ކުދިން،



  

ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ޓަކައި  އޭގެ ހިސާބެއްޖެހި އެ ބޭނުންވާ ގާނޫނު ތަޞައްވު   .އަންނަނީ ކިހާ މިންވަރެއްތޯ އެ  ރުކޮށް 

އިރުގައި   ވާހަކަ ދައްކާފައި އޮތްރާމެއްގެ ތަންތަނުން ޖާގަ ލިބިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި ޙަޤީޤަތުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގް 

  ނަން އެބަ ކިޔާ. ޗެމްބަރީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އެކި ނަން؟ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ މިއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ތަމްރީނެއްތޯ

އެބަ    ކިޔާ ތަންތަނާއި، ޕީޕަލް އޭޖް ކިޔާ ތަންތަނާއި އެޓޭޗްމަންޓް ކިޔާ ތަންތަނާއި އެކި މުއްދަތުތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް

ޖުރިސްޑި މިއާއެކީގައި  އެކި  ޢަމަލުކުރޭ. އަދި  ބާކްޝަންތަކުގައި  ކަމެއް  އޮތް  ލާމެހިފައި  ކިޔާ    ހަމަ  އެގްޒަމިނޭޝަނޭ 

ކަމެއްގެ   ނޫނީ  ގޮތުގައި  ސުރުޚީއެއްގެ  އެހެންވީމާ،  އޮތްއެއްޗެއް.  އެގްޒަމިނޭޝަން  ބާ  މިއީ  ގޮތުގައި  އިރުގައި 

ކޮން  ކޮން  ހަޤީޤަތުގައި  އެޓެސްޓްކުކަމެ  ބާވަތެއްގެ  ގާއް  ވެސް  އެއްޗެއް ކަމަށް  ނޫނަކުންނެއް ނޭނގެ. އެ  ރަން ހަދާ 

 ބެލި ބެލުމަކުންނެއް. މި ބާ އެގްޒޭމްގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިކަން  ވެސް ނެތް އަޅުގަނޑު  ވިސްނުން ފެންނަ ކަރުދާހެއް

ކަމެއް  ކޮންކަމެއް  ހާސިލުކުރަން  ޤަ  އޭގެން  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެ ބޫލުކުރެވެވެސް.  ވެސް  ރައީސް    ނީ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެބަޖެހޭ  ލަފަޔާއެކީގައި  މާހިރުންގެ  ފަންނީ  ތަންކޮޅެއް  ކަންތައްތަކަށް  މިކަހަލަ  ވިދާޅުވިހެން 

މަގުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރެދާނެ ޖާގަ   ކަންތައްތަކުގައި ކުރިވިސްނާލަން. އެކަމަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިވިދާޅުވި

އެކަމަކު   ލިބިދާނެ.މިހިނދުލިބުމުގެ.  ޖާގަ  ހިނދަށް  މި  ން  ގްރެޖުއޭޓްއެކަމަކު  ނޭނގެ  އަހަރު  އަޅުގަނޑަކަށް  ވީމަ 

އެ ފުރުޞަތު ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށްދެވޭނީ ވަކީލު ރުކާރުގެ  ންނަށާއި ސަ ކިހިނެއް ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ވަކީލުންނަށް 

ވެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޓްރެއިނިއްޖެއްއިދާރާތަކަކަށް.  ގާނޫނު  ޓްރެއިނިންގެ  މި  ންގ  ޔާ 

އެގް ބާ  މުއްދަތަށާއި  އޮތް  މުޤަލާޒިމުކޮށްފައި  އަދި  ގޮތުންނާއި  ބެހޭ  ފަންނީ    މި  އިއްރިރާ ޒޭމްއާ  ކަމަކީ  ހުރިހާ 

ކަމެއް.   މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައި ފުންކޮށް އެއްކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ކަރުދާސްތަކެއް ލިޔަންޖެހޭ

ސުގައި މި ލިޔުނީމަކާ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ މި ކަންތައްތަކުން ހާސިލުކުރަން  ން ހަމަ ގާނޫނެއްގެ މާއްދާގެ ނައްއެހެ

ކުރަންޖެހޭ   އެހީގައި  މާހިރުންގެ  ފަންނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނަތީޖާއެއް.  ބޭނުންވާ 

އެ ކޮށްފައި  ޢަބައިތަކަ  ދިރާސާތަކެއް  ސިފައެއްގައި  ކޮންމެވެސް  އަދި  ށް  ކަމަށް.  މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ  މަލުކުރަން 

އެއްގޮތަކަށް  ވާހަކައެއް   މިދަންނަވަނީ  ފެންނަ  އަރުވަން  ހުއްދަ  ނުލިބި  ތަމްރީނެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ވެސް    ވެސް 

 ނުމެނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަށް ފުރުޞަތެއް އެރުވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  ޅުގަނޑު ނޫރުބާން ފަހުމީ އަ  ޝުކުރިއްޔާ. މިވަގުތު  އާދެ!

އަނެއްކާ އަރުވާފައި  ފުރުޞަތެއް  މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  ފުރުޞަތު    އެހެން  މެންބަރުންނަށް  ކައުންސިލު  ބާ  ވެސް 

 އަރުވާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.  

 



  

 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ދިވެހިރާއް

ސުވާލާ ޝުކުރިއްޔާ.    އާދެ! މެންބަރުގެ  ބޭނުންވީ    އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ގުޅިގެން 

ވޯ ވެލިޑޭޝަން  މި  އެކުލަވާލިއިރުގައި  ގަވާއިދު  ބޭއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކްޝޮޕެއް  އިނގޭތޯ.  އްވިން 

ޢާ ހުޅުވާ ގަވާއިދު  ލެވުނު   އްމުކޮށް  ހޯދުމުގެ    ވެސް  ޚިޔާލު  އެންމެންގެ  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  ދެން  ވަކީލުންނާއި  ހަމަ 

ތަތްތަކެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަސައްކަ ޖުރިބާ  ން. ހަމަ އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރަމުންދާ ގިނަދުވަސްވީ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް  ވަކީލުންނާ  މި   ހުރި  ހަމަ  އެބަތިބި  ވެސް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެވުނު.    ވާހަކަ 

  އަށް ފެތޭ ވަކީލުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއަކީ އެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ކްރައިޓީރިއާ

ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވެނީ   ވެސް  ގޮތެއްގައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެކަށީގެންވާ  ބޭފުޅަކަށް  އެއިން  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ 

އެކުލަވާލާފަ މިހާރު  ގަވާއިދުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް    އި ސުޕަވައިޒުކުރެވޭނީ  އެހެންވީމާ،  މިންވަރަށޭ.  އެހެރަ 

ސުޕަވައިޒުކުރާ ކަމަށް ވެއް މަދުން ކޮންމެ މީހަކު  ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެހާ  ކިތައް  އެނގޭ  އަހަރެއްގެ  ޖެއްޔާ 

ކުދިން ދިހަ  އެހެންނަމަވެސް،  ތެރޭގައި  އޮތް.  ކަންބޮޑުވުން  ތި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސުޕަވައިޒުކުރެވޭނީ.  ބާއޭ 

އެކުލަވާލައިއަސްލުގައި ވިސްނާލަންޖެ ގާނޫނު  ޙަޤީޤަތަކީ  ކަނޑައެޅުނީ   ހޭ  ތަމްރީނުކުރަން  ވަކީލުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ 

ދަށުން އެބަ    ލޯޔަރަކު ނިމިގެން އޮފީހަކަށް ވަނަކަސް މި ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވެއް ލިބޭ. އޭގެ  އަދި؟ ކީއްވެގެންތޯ

އެބަ   މީހަކު  ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ  ލިބޭކަން  ސްކިލްސްތައް  އެ  ސްކިލްސްތަކެއް.  ޕްރެކްޓިކަލް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ބޭނުންވޭ 

ލަރލީ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭނޭ ވަކިގޮތްތަކަކަށް  ންޖެހޭނޭ ރެގިއުމާނައަކީ އެ ސުޕަވައިޒަރަކު މޮނިޓަރކުރަ ހުންނަންޖެހޭ. އޭގެ 

ބަލަންޖެހޭނޭ.   ޓްރެއިންކުރެވޭތޯ  ދަށުން  މެންޑޭޓެއްގެ  ސުޕަވައިޒަރީ  މަސައްކަތްއެ  ސުވާލަކީ  ކުރަމުންދާ  އެހެންވީމާ، 

ކި  ވަކީލުންނަށް  ސީނިއަރ  އުޅޭ  މުއައްސަސާތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  އަދި  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ  ހާވަރަކަށްތޯ  އަދި 

ވެސް މިބަލަނީ އެއްކަލަ މެރިޓް ބޭސިސްއަށް ބަލާއިރުގައި ކޮން   އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ ؟ ޓްރެއިނީއަކަށް އެވަގުތު ދެވޭނީ

އަޅުގަނޑު   މިސާލަކަށް  ނިކުންނާނީ.  އޭގެ   10ނަތީޖާއެއްތޯ  ނަގައިގެން  ޓްރެއިންކުރަން  އެންމެ    ވަކީލުން  ތެރެއިން 

އަޅުގަ  ވަކީލަށްވެގެން ހާސިލުނުވެ  ވެސް  މަޤްޞަދު  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ނުދެވޭ  ވަގުތު  ނޑުގެ 

އެ  ވިސްނާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވީހާ  ހިނގައިދާނޭ.  އެކުލަވާލުމުގައި  ގަވާއިދު  މަޤްޞަދު    އޮތީ  ވެސް 

އެ ޗެލެންޖު  އެ  ޤަބޫލުކުރަން  ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން  ބައޮތްކަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ހާސިލުވާނެ 

މިހާރު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓު އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރަކު  

ވެސް   މުއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ހަމަޖެއްސޭކަށް. އެއީ  ފަސޭހައިން  އިންތިޒާމެއް  ޓްރެއިންކުރެވޭނެ  އެގޮތަށް  ނެތޭ 

ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ޓްރެއިންކުރަން. އެއީ އަދި އޭ.ޖީ އޮފީސް ކަމުގައި ވިޔަސް ޕީ.ޖީ    ރެއްގެ ތެރޭގައި ނެގޭނީއަހަ

ޕްރައިވެޓް ލޯ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ފެންވަރަށް ވަކާލާތުކުރާ  ބެލިއަސް އެ   އޮފީސް ކަމުގައި ވިޔަސް. އަދި    ފާމުތަކަށް 

ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް    އި އަދި ޖާގަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ އޮފީހުގެ ތަންތަނާ ހުރި މިންވަރަށް ބަލާފައި ވެސް މި 



  

ކުދިންނެއް ނުވެއް ނެގޭނެ ޓްރެއިންކުރާކަށް. އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދުއިސައްތައެއްހާ ކުދިން ގްރެޖުއޭޓުވެގެން ނިކުންނަ  

އެ  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންވީ  ކަމަށް  ނެތް.  ގޮތްތަކެއް  ޓްރެއިންކުރެވޭނެ  މި  ކުދިންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  މާ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެހެން ހައްލެއް  ޓްރެއިނިންގ މާއްދާ ފަސްކޮށްދޭން ނޫނީ 

މި   ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙަޤީޤަތަށް  މިއޮތް  މިހާރު  އެދެނީ  މި  އަސްލުގައި  ފުރުޞަތެއް  އެކުލުވާލުމުގެ  ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ 

އެނގޭ  ކަންތަ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާތީ.  ހޯދައިދޭން  ހައްލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އްތަކަށް 

ތިމަން ކުދިން  އަންނަ  ކިޔަވައިގެން  މިއީ  ޝަކުވާއެއް  އަންނަ  ދުވަހަކުހެން  ކޮންމެ  ނަމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަމްރީނު ސުވާލަކިހިނެއްހެއްޔޭ  އުފެދޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަމްރީވާނީ.  ކިޔާފަނުކީ  ދާށޭ  ނެތޭ.    އި ވާން  ދޫކޮށްލެވޭކަށް 

ވަރަށް   ޕްރޮބްލަމް  މި  ސަރކިޔުލަރ.  ވެރީ  އީޒް  އިޓް  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ.  ކަނޑައެޅިފައި  ބަޔަކު  ކޮށްދޭނެ  ތަމްރީނު 

މީގެ  ޕަރސިސްޓެންޓުކޮށް ގާނޫނުން  އޮންނަންޏާ  ހޯދައިދޭންޖެދެމި  ހައްލެއް  ވިޔަސް  ގޮތެއްގައި  އިންތިޤާލީ  ހޭނެ.  ން 

އެ އެގޮތަށް    އެހެންވީމާ،  ގަވާއިދުގައި  އެކަން  އެހެންވެގެންނޭ  ބޭނުންވީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވާހަކަ 

 އޮތީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އެކުލެވިފައި އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދަށް  ؟ އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރުޞަތު، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ނިމިވަޑައިގަތީ ދެއްތޯ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މަޤްޞަދަކީ    އާދެ! ވެސް މައިގަނޑު  ބައްދަލުވުމުގައި  އަސްލު  މިއަދުގެ  މެންބަރުންގެ  ޝުކުރިއްޔާ. ބާ ކައުންސިލުގެ 

ޕްރެކްޓިސްކު ގާނޫނު  ދެން  އެ  ކަންތައްތައް.  ދަތި  ހުރި  ދިމާވެފައި  ކަންތައްތަކަށް  މި  ލޯޔަރުންގެ  ރެވެމުންދާއިރު 

ން ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅުންވީމާ، ހަމަ މި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނައި

މި އިޝޫ އެބަ ނެރޭ. ސުވާލަކީ މިކަމަށް    އިލުކޮށްފަވެސް ގުޅާފައި އަދި ބައްދަ  ނިމިފައި ތިބި ކުދިން  މިހާރު ކިޔަވައި

ކަން.   ދާންޖެހޭ  ޕީރިއަޑަކަށް  ގްރޭސް  ތެރޭގައި  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  މި  އެއްބަސްވޭ  އެބަ  ކައުންސިލުން  ބާ  މިހާރު 

ހައް އިޝޫއަށް  މި  ބޭނުންވަނީ  އަސްލު  މުއްދަތެއްތޯ  ކިހާ  ދަންޏާ  މިކަން  މަރުޙަލާއަކަށް  ލެއް  އެހެންވީމާ، އިންތިޤާލީ 

ދެން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ހަމަ  ؟ ހޯދަން

މި ދާއިރާއަކީ. އެހެންވީމާ، ކުއްލިއަކަށް   ދާއިރާއެއް  އެކީގައި ކިޔަވަމުންދާ  ބޮޑަށް ޝަޢުޤުވެރިކަމާ  ވަރަށް  ޒުވާނުން 

ބެރިއާސްތަކެ އުނދަގޫ  އަންނަންމިކަހަލަ  ފެނޭ.  ފައް  އް  އެބަ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ހަމަ  ދާއިރާއަށް  މި  ޓައިފިއްޔާމުން 

ގޮތްތަކެއް   ވައްދާލެވޭނެ  ޓްރެއިނިންގ  ތި  ތެރެއަށް  ކަރިކިޔުލަމުގެ  ކޯހުގެ  މި  ނޫންނަމަ  އެޑިޔުކޭޝަން  އެހެންވީމާ، 



  

ޑަށް ދާން އެބަ ދުވަސްތަކެއް  ލްނަމަ އެ ފީ ނޫނިއްޔާ ކޮލެޖު ނިމިގެން އައިސް އަނެއްކާ އެ ޕްރެކްޓިކަލް ލައިފަށް ނޫން

ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމުތަކާއި ހެދި. އެހެންވީމާ ބަލާއިރު ނަރސިންގ  ، މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ ނަރސިންގއެބަ ނަގާ  އަށް 

އިޢުތިރާޟްވޭ   އެބަ  ވެސް  ކައުންސިލުން  ބާ  ހަމަ  ދެން  ރާއްޖޭގައި.  އެބަހުރި  ފެސިލިޓީސްތައް  ތަމްރީނުކުރާނެ 

ހަ މިހުރި  މިތާނގައި  މާލޭގައި  ދެން  ނެތްކަން.  ފެސިލިޓީސްތަކެއް  ތަމްރީނުކުރެވޭނެ  ވަކީލުން  ނިކުންނަ  މަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތްކަން  އެވަރުގެ  މާލޭގައި  ވެސް.  ހައިވެގެންދާނީ  ޑިމާންޑު  ބޮޑަށް  ފެސިލިޓީސްތަކެއް 

ސްޓޭޝަންވެގެން   މާލޭގައި  ދެން  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް  ރާއެންމެންނަށް  ކުދިން  އަތޮޅުތިބޭ  އެހެން  އްޖެ  ތެރޭގެ 

ކޮބައިތޯ އެ ފެސިލިޓީސްއަކީ  އި ރަށްރަށަށް ގޮސްފަ އެހެންވީމާ، ޕްރެކްޓިކަލަށް ނިކުންނަން  ؟ މި ޓްރެއިނިންގ ހޯދާނީ 

އެ   ނިމިގެން އަންނައިރު  ކޮލެޖު  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ޕޯޝަން ސިލަބަހަށް ދީގެން  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ވަރަށްބޮޑު 

ލަފާ  ކޮ ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުގެނައުން.  ގާނޫނަށް  ކިހިނެއްތޯއޭ  ގޮތްތަކެއް  ވެރިފައިކުރެވޭނެ  ންމެވެސް 

ދާންޖެހޭ   ޕީރިއަޑަކަށް  ގްރޭސް  ވަރަށް މުހިންމު. މި  ލިބިފައި އޮތުން  މިކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުދިން އެތިބީ ދާނެ ކޮޅެއް    ކުދިންނަށް. މިހާރު އެ   ޝަނެއް އެބަ ބޭނުންވޭ އެ މުއްދަތަކާއި އިތުރު އިމީޑިއޭޓު ސޮލިޔު

 ނޭނގިފަ ހަމަ ހުއްޓިފަ. މިއީ ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ފުރުޞަތު  ޒަރީރުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެކުގައި  އެ އެސުވާލާއި  ދެން  ސުވާލާއަރުވަން.  ދެ  އެކުގައި     

 ވެސް.   އަނެއްކާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

މަ މުގައްރިރަށް.  އެންމެހައިޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނަންބަރު    ރުޙަބާ  ގާނޫނު  ، 2019/5ބޭފުޅުންނަށް. 

ކައުންސިލު ބާ  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  އެގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަން.  ކަންތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  ލާޒިމުކުރޭ  މައްޗަށް  ގެ 

ގާނޫނުގެ   މި  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ދިނުމަށް    7އަޅުގަނޑު  ޚިދުމަތް  ވަކީލުން  ގާނޫނީ  އެބަބުނޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އުސޫ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސުލޫކީ  ފަރާތްތަކާޚިލާފުވާ    ލުތަކާއި  އެ  ބަލާ  އަޅާންޖެހޭ  މައްސަލަތައް  މެދު 

އަޅުގަނޑުގެ   އެޅުން.  ފިޔަވަޅުތައް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ގާނޫނާއި  މި  ފިޔަވަޅުތައް 

ހެދިފަ ވަނީ  ގަވާއިދުތައް  އެ  ސުވާލަކީ  ވަކީލަކާ؟ އިތޯއޭފުރަތަމަ  އެއްވެސް  ފިޔަވަޅެއް    އަދި  މެދު  ދޭތެރޭ 

ހަ؟ އެޅިފައިވޭތޯއޭ ސުވާލަކީ  ފެންވަރު  7މަ  އަނެއް  މަސައްކަތުގެ  ވަކީލުން  ގާނޫނީ  އެބަބުނޭ  މާއްދާގައި    ، ވަނަ 

  އި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޓަކަ 

ން.   ބަލަމުންގެންދިއުއްކަތް ފެންވަރު ދިރާސާކޮށް އެކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ގަވާއިދުން އެމީހުންގެ މަސަ



  

އަދިވެސް އެބައޮތް ސުވާލެއް އިނގޭތޯ. ދެން އޮތް ސުވާލަކީ  ؟ މި ފެންވަރު ބެލެމުންގެންދަނީ ކޮންއުސޫލަކުންތޯ މިހާރު

ކުރުމާއި އެގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ  ޚިދުމަތާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް    ގާނޫނީ 

 ތި ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް  ސުވާލަކީ މިފަދަ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރެއްވި ރިޕޯޓެއް  މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް ނެރުން. އަނެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ވޭތޯއޭނެރެފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ    ޝުކުރިއްޔާ  އެންމެ 

ށް. މުޢިއްޒަهللا އި އެއަށްފަހު ޢަބްދުލަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފަގެންފައި އޮތީ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް. ފައިޞައެދިވަޑައި

 އެއަށްފަހުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް.

 

 އިޞަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަ 

މުޤަ  އިއްޒަތްތެރި  މެޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  މިކޮޅުން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތަކަށް  އްރިރު.  ކުރެއްވި  ންބަރު 

ހިމެނޭގޮތުދިއު ވެސް  އެސުވާލުތައް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ހަމަ  ދަންނަވައި މުގެކުރިން  އަޅުގަނޑު  ކަންނޭނގެ  ލާނަން  ން 

އަޅުގަނޑު ޓީގެ ނައިބު މުޤަރި މެންބަރު ކޮމިއިއްޒަތްތެ   އްރިރު މޫސާ ސިރާޖު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ވެސް އެކީގައި 

ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ވިދާޅުވި  ގުޅޭގޮތުން    ޖެހިލާނަން.  އެކަމާ  ނުވާތީ  އެކުލަވާލެވިފައި  ކޮމިޓީތައް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

ކޮމިޓީ އެ ފާޅުކުރެއްވި. ތެދެއްމެ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީތައް  ކަންބޮޑުވުން  ކުލަވައެއް ނުލެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާދަމާއަށް.  ހަމަވާނީ  މިހާރު  މުއްދަތު  ޓަކައި  ކޮމިޓީތަކަށް    އެކުލަވާލުމަށް  ވެސް 

އެ ހަމަ  ސުވާލު  ކީއްވެގެންތޯގެ  ލަސްވީ  ގިނަދުވަސްވެ  މިހާ  ކޮމިޓީތައް  ލިބެމުންދަނީ.  ވާހަކަ    އެޕްލިކޭޝަންސްތައް 

އެ މެން ހިތްޕުޅުގައި  ބޭނުން    ބަރުންގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އޮންނާނެތީ  އުފެދިފައި  ސުވާލު 

ނެތީމަ   ކުރެވެން  އެކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެކުލަވާނުލެވުނީ  ކޮމިޓީތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  ހައިސިއްޔަތުން  ކުރެވެން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގްޒެކެޓިވް 

އެކީ   ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިބީކީނޫން.  ލަސްކޮށްގެން  ނުކޮށް  އެކަން 

ދަށުން ބާ ކައުންސިލެއް ޖޫންގައި ގާނޫނު އައި  ގާނޫނުގެ  ސް  އެކަންނުވެ ދިޔައީ. ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިއިރުގައި އެ 

ދިޔައިރުގައި އަދި ހަމަ ބާ ކައުންސިލުގެ    އޭގެ އެއް  މަސް ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެގެން 

ގޮ ވަންނާނެ މެންބަރުން  ބާއްވަން  ބައްދަލުވުން  މާދަމާ  މިއަދާ  ތަނެއް  ސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    ހަމައަށް  ނެތް. 

މި ބާއްވަމުން  އަޅު  ބައްދަލުވުންތައް  ބާ  ގެންދަނީ  ނެތް  އަދި  ފާމުތަކުގައި.  ލޯ  މެންބަރުންގެ  އެކިއެކި  ގަނޑުމެންގެ 

ދެން   އިނގޭތޯ.  ފުރާޅެއް  ވަންނާނެ  ވެސް  މުވައްޒަފަކު  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނުވަތަ  މެންބަރުން  ކައުންސިލުގެ 



  

ކައު ބާ  ނެތޭ.  މިވަގުތަކު  ތަނެއް  ދައުލަތުގެ  އޮތީ  ދެއްވާފައި  ޖަވާބު  ދައުލަތުން  ންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަމިއްލައަށް ތަނެއް ހޯދައިގެން ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާށޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު ހިތުން  

ދަތިތަކެއް   ލިބުމުގައި  ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސިރާޖަށް  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  ޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ބުމުގައޭ މިދަންނަވަނީ ބަޖެޓްރީ ކަންތައްތަކުގައި އަބަޖެޓު ލި  .ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ

ތެރޭގައި   މަހުގެ  ނޮވެމްބަރު  ލިބިގެންދިޔައީ  ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިޔައިރުގައި  ވާހަކަދައްކައިގެން  އެކީގައި 

ކުށްކަމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ލިބިގެންދިޔައީ.  ބަޖެޓު  ނުވާނަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެސް.  އާދެ!  ވިދާޅުވަނީ،    . ޖީ 

ލިބުނީމަ ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިގެންދިޔައީ.  ބަޖެޓު  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ނޮވެމްބަރު  އަޅުގަނޑުމެން    އެހެންވީމާ، 

އިޢު ހޯދަން  އޭގެ  ލާނު ތަނެއް  ކުރެވޭނީ.  އިޢު   ވެސް  އަމިއްލައަށް    ލާނެއްކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުރެވޭނެ.  ވެސް 

ދެތިތަނެ ދައުލަތުން.  އޮތީ  އެދިފައި  ހޯދަން  އިޢު އް  ނުލި.  ންފަހަރު  ކުރިމައްޗެއް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ލާނުކޮށްގެން 

އޭގެފަހުން އަޅު  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން    ގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތަނެއް ނުދެއްކި. ދެން 

އެހެން  ވެސް.  ހޯދޭނީ  ތަނެއް  އެއަމިއްލައަށް  ކަންތައްތަކަކާ  ވީމާ،  ކޮމިޓީއެއް    ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކީގައި 

ކުރާނެ ތަނެއް ނުދައްކާ ކޮމިޓީއެއް ނުނެގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއެއް  އި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްނަގާފަ

އެ  ންޖެހޭ ސިޓިންގ އެލަވަންސްއާ  އާއި ނުވަތަ ކަނޑައަޅަ ނުނެގޭނެ އެތާ މެންބަރުންނަށް އެ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަ 

ނުލެވޭނެ   އެކުލަވާއެއް  ކޮމިޓީއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވޭނީ.  ކޮށްގެން  ކަންތައްތައް  އެ  ކަނޑަނާޅައެއް.  އެއްޗެހި 

މި އެހެންވީމާ،  ނުދީއެއް.  މުވައްޒަފުން  އަސާސީ    ކޮމިޓީއަށް  އެންމެ  ޓަކައި  އެކުލަވާލުމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ 

އިނގޭތޯ މި ލަސްވެގެން ހަމަ     ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާހުރިހާ  ތައް ފުރިހަމައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް އެކީގައި 

މި   މި ކަންތަކެއް  އަޅުގަނޑު    ހުރިހާ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ފާހަގަކޮށްލީ.  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ. 

ހިތުން އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އިޝޫއަކަށް  މޫސާ ސި އެންމެބޮޑު  ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އަދި  ރާޖު   މެންބަރު ސަޢުދު 

ލައިސެ ފާހަގަކުރެއްވި.  ވެސް    ންސްވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތައް.  ދިނުމުގެ 

އޭޓުވެގެންދާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަމަ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނައިން ކުދިން ގްރެޖު 

ކުދިން.  ހަމަ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ  ގްރެޖުއޭޓުވެގެންދާނެ  އިނގޭތޯ. މާލޭއިން ވެސް މާލޭގެ މިހިރަ ލޯ ސްކޫލުތަކުން 

ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ކުދިން. އަދި  ބައިވަރު  އެތައް  ހަމަ  ކޮލެޖު  އައި.ޔޫ.އެމް، އެމް.އެން.ޔޫ، ވިލާ  ގޮތެއްގައި    ޚާއްޞަ 

ގެރެޖުއޭޓުވެގެ ހަމަ  މިވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަންނާނެ.  ކުދިން  ތެރޭގައި    ން  އަހަރެއްގެ  ނެތް  ރާއްޖެއަކު 

ރާއްޖެއަކު ނެތް.    ވެސް މި   އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް އިނގޭތޯ ދިހަ ކުދިންނަށް ތަމްރީނު ދޭނެ ތަނެއް

  4އަންސް ހުރި ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުނަގާނެ  އަހަރުވެފައި ހުރި އެކްސްޕީރި  12އެއްވެސް ސީނިއަރ ގާނޫނީ ވަކީލަކު  

މި  އްކުދިންނެ ނުނަގާނޭ  ދޭކަށް.  އެ  ތަމްރީނު  އެއްކަމަކަށް  ނެތް    ދަންނަވަނީ.  އޮފީހަކު  ކުދިން    4ބޭފުޅުންގެ 

  ކުދިންނަށް އެއްޗެއް ނުދީ   ކުދިންނަށް ކޮންމެސް އެއްޗެއް ވެސް އެބަޖެހޭ ދޭން. އެ  4ވެސް. އެ    ބައިތިއްބާނެ ތަނެއް



  

ފާމެއް   ވެސް ލޯ  ބައިތިއްބާނެ  ދީގެން  އެއްޗެއް  ބޭތިއްބޭނެ.  ނުވެއް  ޕްރެކްޓިކަލީ    އެތާ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވެސް 

މިކަންތައް ކުރުމަށް ގާނޫނުގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތުންނެއް މިކަމެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެން މަޢާފުކުރައްވާތި!  

މެންބަރުން އެހެން  މި  ،ފަހަރެއްގައި  އެބައޮތް  އެކަމަކު  ގާނޫނެއްގައި  ނުވާނެ.  މިކަމެއް  ޕްރެކްޓިކަލީ  ދަންނަވަނީ 

އަހަރު ތަމްރީނުކުރަންޖެހޭނޭ. ގާނޫނެއްގައި އެބައޮތް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ލިޔެފައި ގާތުން    1ސުޕަވައިޒުކުރަންޖެހޭނޭ.  

ސުޕަވައިޒިންނާ ބަލަންޖެހޭ. އެމީހުންގެ  ކަންތައްތައް  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  ސުޕަވައިޒުކުރަންޖެހޭ. އެމީހުންގެ  ގުޅޭ  އި 

އެކަމަކު   ހުންނާނެ.  ވެސް  ގަވާއިދުގައި  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ގަވާއިދުގައި  އޮތީ  ގާނޫނުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  އެބަ 

ކަށް ނެތް ގާނޫނުގައި އެހެން  ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަންވީމާ، އެކަން އެގޮތަކަށް ވާކަށްގާނޫނެއްގައި ލާޒިމުކުރެވެނީ. އެހެ

އެއޮތް ގަވާއިދު ވަކާ  އެހެންވީމާ،  ހެދޭކަށް.  ގަވާއިދެއް  ހަދާފަ  ނޫންގޮތަކަށް  މޭރުމުން  މި  ނުވާނެ.  އޮތީ  އެކަމަކު   .

ނަގާނީ ކުދިން  މުއައްސަސާއިންތޯ  ކިތައް  މިހާތަނަކަށް  ؟ ދައުލަތުގެ  އަދި  މުއައްސަސާއަކުން  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ 

ނަގާފައެއް  މި   ކުއްޖަކު  އަދި  ސުޕަވައިޒުކޮށްދޭކަށް  އެކުލަވާލައިފިތާ  ނެތް  ގަވާއިދު  އަޅުގަނޑުމެން  ހާތަނަކަށް. 

ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. އެއްވެސް ކުއްޖަކު ހުށައެއްނާޅަ ދައުލަތުގެ މިވެނި މުއައްސަސާއަކުން ތިމަންނަ ތަނެއްގެ މިވެނި  

ތަނަށް ކުދިން ނަގާކަށް  އެތަން؟ މީހަކު ތިމަންނަ ސުޕަވައިޒުކޮށްދޭން އެބަހުއްޓޭ. ހުށައެއްނާޅަ. ކީއްވެގެންތޯ ހުށަނާޅަނީ

ކޮށްގެން. ދެން ވާނެ. މިކަން ވާނީ މީތި އިޞްލާޙުނެތް އެއްވެސް ތާކަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމެއް މިގޮތަކަށް ނު  ބޭނުމެއް

ޕްރެކް މި  ފެނިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  އިޞްލާޙުކުރަން. ޓިކަލިޓީ  އޭތި  އެބަޖެހޭ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،   .

މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި    އެހެންވީމާ، އެ އިއްޒަތްތެރި  އޮތީ  ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން  މި  އަޅުގަނޑު  އަހަރުގެ    12ނުކުތާ 

  4އަޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް    އްވެގެންހޭ އެއަށްވުރެ ގިނައިން،ކުދިންނަށް ކީ  4ތަޖުރިބާއާ އެކީގައި  

  ލާ މިބުނާ ގާތުން ތަމްރީނުދިނުމަކީ އެ ނާ ރިޕޯޓު އެކުލަވައި އިނގޭތޯ. މިބު  ކުދިންނަށް ކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ ބޮޑުކަމެއް

ދަސްކޮށްދޭން.   ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ކުރާ  ވަކީލަކު  ގާނޫނީ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  އެބަޖެހޭ  ކުއްޖާއަށް 

  ކޮށްދޭންޖެހޭނީ. ކްލައިންޓުންނާ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަން އެކަންޏެއް ނޫން ދަސް   މިއީކީ ހަމައެކަނި ކޯޓަށް ގޮއްސަ ކޯޓު

މުޢާމަލާތްކުރަން ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކިއެކި އެނޫން ކަންތައްތައް    ހޭ. ކްލައިންޓުންނާ ބައްދަލުކުރާގޮތް ދަސްކޮށްދޭންޖެ

އެ  ރަނގަޅު    ތަޖުރިބާކޮށްގެން  ހަމަ  ބަލާއިރުގައި  ދަސްކޮށްދޭން  މިހުރިހާކަމެއް  ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ.  ކުދިންނަށް 

އިނގޭތޯ.  ސުޕަވިޒަ ރަނގަޅަށް  ދެވޭނީ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ކުދިންނަށް  ދެތިން  ހަމަ  މިދަންނަވާހެން  ދެވޭނީ  ޝަނެއް 

އެ އެއީ  އިނގޭތޯ.  މަދުކަމަކަށް  އަދަދު  އެ  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެން  އް  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް. 

ދެން  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެ   މިކޮޅުން  ވެސް  ރައީސް  ހިތުން  ވިދާޅުވާނެ    އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ 

 އަދި  ގުޅޭ ގޮތުންނެއް އަޅާފައެއްނުވޭ. ދެން އަޅާފައި ނުވަނީ   ވަޅެއް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ކަންނޭނގެ. ސުލޫކީ ފިޔަ

އަޅުގަނޑު  ؟ ތޯއެއް ބެލިފައި ނުވާތީ. ދެން މައްސަލަ ބެލިފައި ނުވަނީ މައްސަލައެއް ނެތީމައެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލަ

އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވައި ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ  ލާނަން. 



  

އެ އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައެއް.  އެއްވެސް  ނުވާތީ  އެކުލަވާލެވިފައި  ކަންތައްތައް  ހުރިހާ    އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

ބަލާގޮތަ އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލެއް  މައްސަލަތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލަތައް.  އެ  އެހެރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ށް 

އުސޫލެއް  ބެލޭނީ.  އަނެއްގޮތަށްއެކުލަވާލެވިގެން  މައްސަލަ  އަނެއް  އެއްގޮތަށް،  މައްސަލަ  އެއް  ނެތި  ތަކަށް  އެގޮ   

ބޭނުން އެހެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަހައްޓާލާފައި  އެގޮތަށް  އެއްޗެހިތައް  އެ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ނުވާތީ  އެހެންވީމާ،  ރީ. 

 އްރިރު. ކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައެހިސާބުން ކުރުކޮށްލާނަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުއިއްޒު.  هللا ޝުކުރިއްޔާ. ބާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދުނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ

މުޤަ  އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ  ދެއްވި  އާދެ! އްރިރު  ޓަކައި.  ކޮމިޓީގެ    ތަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

މެންބަރުން ވެސް ހިއްސާކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތައް   މެންބަރުންނާއި އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

ހިއްސާކުރަން.ވެސް   އަޅުގަނޑު ހަމަ  ރޮގާނޫއާދެ!      ގާނޫނީ  ނޫނީ  ކިޔެވުމަކީ  ހަމަ  ނނު  ހޯދުމަކީ  ޑިގްރީއެއް  ގުން 

އައިއްސަ   ކިޔަވައިގެން  ވެސް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  އިތުރުން  ރާއްޖޭގެ  ކުދިން  ގިނަ  ވަރަށް  ދެން  ބޮޑުކަމެއް.  ޚަރަދު 

ރު މިއޮތްގޮތުން ބަންދުވެފައި އޮތީމަ އެއަށް ހައްލު ހޯދުން  އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާ

މަޤްޞަދަކީ މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރުޞަތަކަށް    .އެއީ  މިފަދަ  ގެނެސް  އެކަން  ސަމާލުކަމަށް  މަޖިލީހުގެ 

ފާހަގަކުރެއް ވެސް  މެންބަރުން  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ. ދެން  ޖެހުނު ސަބަބަކީ  ފަދައިން  ދަންނަވާލަން  ވި 

ހުންނާނެރސުޕަ ދަތިތަކެއް  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ކަންތައް  ކަމަށް    ވިޝަންގެ 

ތެރެއިންތަސައްވުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަމްރީނު   ކުރެވެނީ.  ކުއްޖަކު  މިވެނި    ބަޔަކު 

ގަޑިއި މިތައް  ގާތުގައި  ތިމަންނާނެ  ސޮއެއް  ހޯދުމަށް  ނަމަކަށް  ހަމަ  ކުރިއެކޭ  މަސައްކަތެއް  މިވެނި  ހޯދައިފިއޭ.  ރު 

ކައު ބާ  ހުށަހަޅާކަށް.ކޮށްލާފައި  ރިޕޯޓެއް  ކުރެވޭނެ    ންސިލަށް  އެކަން  ރަނގަޅަށް  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަކު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތުން  އެގްޒޭމްއެއް  ނިޒާމެއް  ބާ  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ވިސްނުމަކީ.  ހަދަންޖެހޭތީއާ    ވެސް  ވެސް 

އަޅުގައެކީގައި އެއް ވިސްނުމަކަށް  އަދި  ހީވަނީ  ކޮމިޓީވެދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް  ން ނިންމާފައި  ނޑުމެންގެ އެގްޒެކެޓިވް 

އެހެންނަމަވެސް ނޫން.  ނިންމުމެއް  ތަމްރީނު  ،އޮތް  ސްކިލްސްގެ  ޕްރެކްޓިކަލް  ކޯހެއް  މިފަދަ  ޚާއްޞަ  ދެވޭ   

އަޅުގަގްރެޖުއޭޓް އެއީ  ވުމަށްފަހު،  ގާއިމުކުރެވުން.  ނިޒާމެއް  ހިންގާނެ  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކަކާއި  ނޑުމެންގެ 

ނޫނީ އެހެން ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި.    ސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ވެސްމޯލްޑިވް

ހައްދަވައިގެން   ފެތޭ އެހެން ކޯހެއް  އެއްގޮތް. ނޫނިއްޔާ މި މިންގަނޑަށް  ރާއްޖޭގެ  އެވެސް  ދެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީމަ 



  

އިން ބައެއްކަހަލަ  އެހެން  އަހުލުވެރިވާނެ  އެގްޒޭމެއްގާނޫނުތަކަށް  ބާ  އެކަން  ޑެކްޝަންތަކަށްފަހު،  ފުރިހަމަކޮށްގެން   

އޮތުމަކީ  ނިޒާމެއް  އެހެންވީމާކުރެވޭނެ  އެއްގޮތް.  އެއީ  ވެސް  ހީވަނީ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިސްނުންތައް  މިފަދަ   ،

ހައްލެއް    ގާނޫނުގެ ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ކުދިންނަށް  ތިބި  ނެތިފައި  ގޮތެއް  މިހާރު  ގެނެވިއްޖިއްޔާ  ތެރެއަށް 

އުއްމީދެއް    ލިބިދާނެހެން. އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ޚަރަދުކޮށްފައި ވަރަށް އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު 

ވަކީލަކަށް ހުވައޮވެގެން  ކިޔަވަވުމުގެ  އެހެން  ޢަ  ،އިގެންތިބޭފެނުގައި  މިހާރު  ނުނިކުމެ  އެކަމަކު  މަސައްކަތަށް  މަލީ 

 އްރިރު.އް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަކަމެ ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މައުމޫނު ޙަމީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޙަމީދުދިވެހިރާއް

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އްރިރު. 

ސް ހަމަ އެހާމެ ކަންބޮޑުވަން.  ވެ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ތި ހިއްސާކުރެއްވި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެ ވެސް އެހެންވެގެން  މިއައީ  އެދިގެން  ހޯދުމަށް   ން  ހައްލެއް  މި   މި  އިނގޭތޯ.    ޓަކައި  ކަންތައްތަކަށް 

އަޚްއަ އަޅުގަނޑުގެ  ދެންމެ  ފާހަގަކު   ޅުގަނޑު  އެ  ދަންނަވައި ދެންމެ  އިތުރަށް  ކަންތައް  އިއްޒަތްތެރި  ރެއްވި  ލާނަން 

ކުރެ އެ  ބަލާފައި މެންބަރު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކޮށްފައި  ވެސް  މަޝްވަރާ  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލު.    އްވި 

މި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހުންނާނެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ކޯސް ނުވަތަ މި ބާ ވޮކޭޝަނަލް ކޯސް   ވެސް އޮންނާނެ

ކޯސްތައް ގުރެމިކަހަލަ  ނިންމާފައި  ކިޔަވައި  ޑިގްރީއަށް  މި  އެއީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ވުމަށްފަހުޖުއޭޓް .  ހަދާ  އެ  ދެން   

ނިންގ ކޯހެއް ހަދަން. އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވިސްނާފައި ހުންނާނެ. މި އަޅުގަނޑުމެން މި  ޓްރެއި

އެއް   މީގެ  މަޝްވަރާކުރެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެވި  ވާހަކަ  އެ  ވެސް  ވާރކްޝޮޕްގައި  ވެލިޑޭޝަން  ބޭއްވި 

ހުއްދަދޭގޮންޖެހު ގާނޫނުން  ވީ  ނުފެނޭކަމަ  މަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަ  ކަށް  ކޯހެއް  ބާ  އެފަދަ  އުންސިލަށް 

ދޭކަށް. އެކަމަކު އެގޮތަށް ހެދޭކަމުގައި ވަންޏާ އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް  ތަޢާރުފުކޮށްގެން އެގޮތަށް ތަމްރީނު  

އަޅުގަނޑާ ހައް ހަމަ  ދާނެ.  މިއު  ލުވެގެން  އެހެން  އެއްކޮށް  ފާހަގަކުރެއްވިޅޭ  އެ  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން  ހެން 

ފާހަގަކުރެއްވި މެ ވެސް  މައްސަލަންބަރުން  ނެތުމުގެ  މި ސުޕަވައިޒަރުން  ބޮޑުތަން    ހެން  ވަރަށް  ހިސާބުން  އެހާ  ވެސް 

ގެ މައްސަލަ ވެސް  ރީނު ދިނުމުޒަރުން އެކި މިންގަނޑަށް މި ތަމްހައްލުވެގެން ދާނެ. އަދި އެއާއެކުގައި އެކި ސުޕަވައި

އެކަ  ފެންމަތިވާނެ ހަމަ  އެއީ  ފެންނަނީ.  އެހެންވީމާކަމަށް  ކަމެއް.  ހައްލު  ށީގެންވާ  ވެސް  މައްސަލައަށް  އެ   ،

އޮތް ހެދޭގޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯހެއް  ކަހަލަ  ދެންނެވި  މި  އެހެންނަމަވެސް  ލިބިގެންދާނެ.  ވަންޏާ.    ، ކަމުގައި 



  

މެންނަކަށް ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ހަމަ ގާނޫނު މިއޮތްގޮތަކުން މި އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ބެލި ބެލުމުން

ތަޢާރުފު އެޑިޔުއެހެން  މި  ބޭނުން  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ ކުރެވޭކަށް    ކޭޝަނަލް 

ނަން އެ މިންގަނޑު. މިގޮތަށޭ، މި  . އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާއިގެން އެފަދަ ކޯހެއް ތަޢާރުފުކުރަންވާހަކަދައްކަ 

ފެންވަރަށޭ މި ތައްޔާރުކުރެވެން ޖެހޭނީ. ދެން އެ ބޭފުޅުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނީ. އެއީ ހަމަ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް  

އެކި ތަންތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހިންގާކަށް. އެކި  އެ ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް. އެ ނުޖެހޭ އަދި ކޮންމެހެން މާލޭގައި

އިންސްޓިޓިއުއޭ އެ  ހުންނާނީ  އޮތޯރިޓީ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  މި  ނުވަތަ  އޮންނާނީ  އެކްރެޑިޓް  ރުން  ޝަނެއް 

ދެއްތޯ ކަނޑައަޅާނަން  ކުރުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ  ނުވަތަ  ދެން  މިންގަނޑު.  އަޅުގަނޑަށް  އޭގެ  އެގޮތުން   ،

އިޞްލާޙު   ގާނޫނު  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ލުޔަކަށްގެނެވިގެހީވަނީ  ބޮޑު  ވަރަށް  އައިމަ  މި  ން  ވެގެންދާނެ. 

ވެވޭކަމެއް މި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ގްރެޖުއޭޓްވާ  ންނަށް ވެސް މި ހަމަ އިއްތިފާޤުމެއަޅުގަނޑުމެން އެންއޭރުން  

ބު ރައީސް ވެސް  ކުދިންނަށް އެ ސުޕަވައިޒަރުން ހޯދުމުގެ ދަތި ހައްލުވެގެން ދާނެކަމަށް ފެނޭ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ނައި

ވަޑައިގަންނަވާ   ބޭފުޅުން އެބަ  ހާސިލުކުރައްވާފައި އަދި ބައެއް  ތަޢުލީމު  އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި 

މި ރާއްޖެއި ޤައުމުތަކުގައި  އެ  ބޭރުން  ނުކުތު  ން  ފުރިހަމަޕްރެކްޓިސްއަށް  ތަމުރީނު  ބޭނުންވާ  .  ފަހުކުރުމަށްމަށް 

ތަމްގާނޫނަކު  ،އެހެންނަމަވެސް އެ  ބަލައިގަންނާކަށް.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުދޭ  ޖާގައެއް  އޮތް  ން  ލިބިފައި  ރީނު 

ބަލައިގަންނާކަށް ކްރެޑިޓް މިންވަރެއް  އެކަން  ބޭފުޅަކަށް  އެ  ލައިސެވާކަށް.  ހިސާބުން  އެ  ބޭފުޅެއް  އެ    ންގއަށް ންސި 

، އެ ފުރުޞަތު  ގަނޑުމެންނަކަށް. އެހެންވީމާއަޅު  ނުވަތަ ބާ އެގްޒާމަށް ނަމަވެސް ކުރިމަތިލާކަށް ގާނޫނު ތަނެއް ނުދޭ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ހަމަ  ތެރެއިން  އިޞްލާޙެއްގެ  ގެނެވޭ  ގާނޫނަށް  ބޭނުން.  ހޯދަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން އެ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެބަ ވަޑައިގަންނަވާ  

ލުކުރި އެ ތަމްރީނު  އްޖެއަށް ވަޑައިގެންފައި ވެސް ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް މިވާގޮތަކީ ތިމަންނާ ބޭރު ޤައުމުގައި ހާސި ރާ

ރާއްޖޭގައި  ހެއްޔޭ. އެކަމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ދަންނަވަން މިޖެހެނީ  ބައި ކިހިނެއްހެއްޔޭ އަލުން ފަށަންވީ

ތަޢާރުފުވަ މި  އަލަށް  އެ އަދި  އަހަރެ  ،ހެންނަމަވެސްނީ.  އެތައް  ވަޑައިގަންނަވަނީ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އްއެ  ވަންދެން 

ރީނު ލިބިވަޑައިގެންފައި ފާސްވެވަޑައިގަންނަވައިގެން އެ ޤައުމުގައި  ނގާފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމަކުން ތަމްޤައުމުތަކުގައި ހި

ވެވިދާނެ ވަޑައި   ވަކީލަކަށް  ފެންވަރަށް  އެ  ކަނޑައެޅީ،  ފަރާތުން  އެ  ވަކަމަށް  ރާއްޖެ  ޑައިގެންފައި  ގެންފައި 

ށް ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް.   ވަރައީ ، މިންވީމާ އަލުން ހައްދަވަން ޖެހެނީ. އެހެފުކުރި ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރުއަޅުގަނޑުމެން އަލަށް

އެކަމަކު  އެހެންވީމާ ބޭނުންވޭ.  ހޯދަދޭން  މަގެއް  އެ  މީގައި  ބޭނުންވޭ  ދޭން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަށް   ،

 ކަމަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.   ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެހެން ފުރުޞަތު ލިބޭނެމިވަގުތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

 . ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  އިރާގެ ދާ ކެންދޫ

ތަންކޮޅެ އަޅުގަނޑު  އަޑުމި  ވާހަކައެއް  ހުރިހާ  މި  ވާހަކައެއް.  ކަހަލަ  އެހެން  ހިތަށްއެރީ  އް  އަޅުގަނޑު  އަހާފައި 

އަނެއް ފުންއަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ނުވޭ.  ހައިރާނެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހެން  ކުރީގައި  އަދި  އުސް،  ނާބު 

ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ކުރައްވާފަޖެނެރަލް  ސުކަން  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  އަދި  ވަކާލާތުކުރައްވާ  ޕްރީއި،  ހަމަ  ކޯޓުގައި  މް 

ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް  ވަޑައިގެން  މިތަނަށް  ވަކީލުންތަކެއް  އިންޖަންކްޝަނެއިސް  އިންޓަރިމް  އެއްކަލަ  ހޯދަން    އް 

އުޅޭއިރުގައި ހަމަ އަންނާނެ ހުރިހާ އަރގިއުމަންޓެއް އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިއްޖެ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު  

ހުންނާނެ.  ތި   އަދި  އްކޮށްފިއްޔާސުވާލެ ވެސް  އަރގިއުމަންޓް  ބައިވަރު  ކޮންވިސްކުރުމަށް  ހަމަ  އެކަމަކު    ބޭފުޅުންގެ 

ވީމަ  ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް  ޑެންޓަކަށް ވެދާނެތީ. މިހާރުއަޅުގަނޑުގެ ކޮންސަރނަކީ މީތި އަނެއްހެން ޕްރެސީ

ލީގަލް  ތި ނޮލެޖާއި، މި  ލީގަލް  މި  އޭގެ،    ބޭފުޅުންނަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އަރގިއުމަންޓާއި، މި 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ ގާނޫނަށް  ވަނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. ހަމަ މި ދަންނަވަނީ  ޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ޖަޖްމަންޓަލް އަދި އަ

އިންޖަންކްޝަނެމަލުނުކުރެވޭނޭތީއޭޢަ އިންޓެރިމް  ކިޔާފައި  މިގޮ  އުސޫލުން  އަންނަ  ހޯދަން  ބޭފުޅުން  އް  އެހެން  ތަށް 

ތި އައިއްސަ  ކޮމިޓީތަކަށް  އެހެން  ވެސް  ދިމާލުން  ޢައެހެން  ގާނޫނަކަށް  މި  ނެތޭ.  މަންނަމެންނަކަށް  މަލުކުރެވޭކަން 

ނޑުމެންނަށް ދެވެނީ ނޫން ބާވައޭ  ތިމަންނަމެންނަށް އެބަޖެހެއޭ ދުވަސްކޮޅެއް ދޭން. އެހެން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ

ހިތަށް ހަމަ އަ އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އަޅުގަ  ރާ.  އަނެންހެން  ވާހަކަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެ  ވެސް  ނޑުމެން 

ދެއްކީމާ ކުޑަކޮށް އެބަހުރޭ މީގައި މައްސަލަތަކެއް. އަޅުގަނޑަށް  ނެތި ބާ އެގްޒާމެއް ހަދާ ވާހަކަ އެއް ދެއްކިން މިހާރު ބާ

ހިއްސާކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެބަ  އެކަށީގެންވާ ހަމަ  އަޅުގަނ   ،ވެސް  މަގުމަތީގައި ހަމަ  ފެންނަނީ  މި  ޑަށް 

ޕަރކްކުރާނެ ސްޕޭސް ނެތަސް ހަމަ ސްޓިކަރ ހަމަ ޖަހާ އިނގޭތޯ. ސްޓިކަރ ހަމަ ޖަހާ ޕަރކްކުރާނެ ތަނެއް ނުވެސް  

ޙަޤީޤަތުގައި ސައިކަލަކީ  .ދެއްކޭ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާއްމު  އެއްޗެހި. ކޮ  ސާލަކަށް  ޕަރކްކުރާ  ންމެހެން  މަގުމަތީގައި 

އެންފޯސް އެބަކުރޭ ހަމަ ސްޓިކަރ   ޕަރކްކުރާނެ ތަނެއް ނެތަސް ގާނޫނު  ގަރާޖު ހުންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު 

ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ  އިންޓަރިމް މެޝަރއެއް މިސާލަކަށް އިންޓަރިމް  އެބަޖަހާ. އެހެންވީމާ، މި  މިކަހަލަ   ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ގޮތަށްޝަނެންޖަންކްއި އަޅުގަނޑުއްގެ  ކޮން    ވާނީ  އިމްޕްލިކޭޝަނަށް  މީގެ  ކުރީމާ  މިހެން  ދީފައި  މިސާލަކަށް  މެން 

މަލުނުކުރެއޭ ކިޔާފައި ކޮންމެވެސް  އެހެން ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ވެސް ޢަ  ކަމެއްބާވައޭ. އެ މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެން

އެ ގާތު  އަޅުގަނޑުމެން  އައިސް  ވުޒާރާއަކުން  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ނެތޭ...  މިނިސްޓްރީއަކުން  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ދެނީ 

ވެސް ހަޔަރ ކޮށްލާނެތާ.    މިހިރީ މިހިރީއޭ އަނެއްކާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ލޯޔަރުންކޮޅެއް އެ ބޭފުޅުން

ހެދި ތިމަންނަމެންނަށް ވެސް    . ހަޔަރކޮށްލައިގެން މިހިރި ސަބަބުތަކާ މޮޅު އަރގިއުމަންޓް ހަމަ ގެންނަން  އޭރުން ހަމަ 



  

އެބަ ބޭނުންވޭ.    ން އެ އިތުރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް މަލުކުރަށް ޢަނުންވެއޭ އިތުރު އެއް އަހަރު މިސާލަކަށް މިއައެބަ ބޭ

ތި އެހެންވީމާ ކުރީމާ  ސުވާލު އަޅުގަނޑު  އިނގޭ މި  އަޅުގަނޑަށް  އެބައޮތް. އެކަމަކު  މިކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑުގެ   ،  

އެއަށްވު  އަދި  އަރގިއުމަންޓުބޭފުޅުން  ފައިން  ވެސް.    ތަކާރެން  ދެއްވާނެކަން  ރައްދު  އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި 

 ހަމަ ދަންނަވާލީ.   ،އެހެންނަމަވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޙަމީދު

މުޤަ ސުވާ އްރި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  ގަސްދެރު. އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ނުކުރަން  ލަށް  އް 

ފައިން އަރގިއުމަންޓެއް ދޭކަށް. އެއަށްވުރެން ވަރަށް އަސާސީ ވާހަކައެއް ދަންނަވަން އޮތީ. މި އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް  

އެ   ދެއްތޯ.  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނެތްތާ  ބޭނުމެއް  ގެނައުމުގެ  އިންޖަންކްއިންޓަރިއިޞްލާޙު  ވިދާޅުވީމަ  މް  ޝަންއެކޭ 

މިދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ،   މި އައީކީ އިންޓަރިމް އިންޖަންކްޝަނެއް ހޯދާކަށެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

 ވަރަށް ބޭސިކް އަރގިއުމަންޓެއް. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކީ  އީ މިދެންނެވިހެން ފައިން އަރގިއުމަންޓެއް ނޫން މި

ނު ހަދާފައި އެ ގާނޫނުގައި ހުރި އުނިކަމެއް ހުރިއްޔާ ރަނގަޅުކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން މި އައިސް މި ދެންނެވީ މި  ގާނޫ

އެބަހުއްޓޭ. ކިރިޔާއެއް އުނިކަމެއް  ހުރީކީ  ގާނޫނުގައި  އުނިކަން  ނޫނޭ  ކަންކަމުގައި. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް    ، މިކަހަލަ 

އިއް ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މީހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ތި  ހަމަ  ދެންމެ  މެންބަރު  މި  ޒަތްތެރި  ގައި 

ވައިލޭޓާޒް ހުއްދައެއް  ޓްރެފިކް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  އެގޮތަށް  ތިބެވެނީ  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   .

އިތުރަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ  ،ނުދެން  ރަނގަޅަށް  ހަމަ  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރަށް  ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހަމަ 

އިއްޒަތްތެރި ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ތިމަންނާމެން ގާތަށް އެބަ އާދެއޭ އެތައް ޝަކުވާއެއް. އަޅުގަނޑު  

ތި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިމަތިކުރައްވާނެ ސުވާލަކީ ކީއްވެހޭ    ހިތުން ހަމަ  މެންބަރެއް ވެސް  އިން ކޮންމެ 

ނުދެވިގެން ޓްރެ   ތި ހުއްދަ  މި އުޅެނީ. ކީއްވެގެންހޭ   މި  ވެގެންހޭ އަޅުގަނޑުމެންއުޅެނީ. ކިހިނެއް   ނިންގ ނުދެވިގެން 

ނިންގ ހައްދަވަން ފައްޓަވާށޭ. އެއަށް ފެތެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަނީ. މިހާރު މި އޮތީ ގަވާއިދު ހަދާފައޭ. ޓްރެއި

ދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްދަ  އަޅުގަނޑުމެން    ،މި  ޓްރެއިމި ގެންދާކަމީ. މިހާ   ކަމުގައިއެ އެއީ  މަގު  ރު  ނިންގއަށް 

މި މި  ހުޅުވާލާފައި  ވެސް  ރަނގަޅު  އޮތީ. އޭގައި  އެންމެ  އަދި  މީ  އިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކަށް    އޮތީ 

ނޑުމެން މި  ކޮށްފައި އަޅުގަ، ކުރިން މި ދެންނެވި މަސްލަޙަތުތައް ބެލެންސްނޫންކަން ގަވާއިދު މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް

ހާސިލު މަޤްޞަދު  ވެސް މި  އެހެންނަމަވެސް  ،ދެފަރާތަށް  ހާސިލުވާގޮތަށް  މަޤްޞަދު  އެ    ،ގާނޫނުގެ  މިދެންނެވިހެން 



  

ވީހާ ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ވަދެވަޑައިގަންނަވަން  ފެޓާނިޓީއަށް  މި  ފުރުޞަތު    ހަމަ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެ ގޮތުން  ހަރުކަށިފަހިކޮށްދިނުމުގެ  އެންމެ  އޮންނަނީ  މި  މިއަށްވުރެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކޮށް.  ން 

ކުރެވޭނެ މި ގަވާއިދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހަރުކަށި

ނުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން އްތޯ މި ބޭކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އެއެއް ނޫން ދެދޭނެ. އެއަށްވުރެން ވެސް އުނދަގޫ މި އެހެން ހެ

ވީ  ބެލީ  ބެލީ  މި  މި  އަޅުގަނޑު  އެކުއެކީގައި  އެއާއެކުގައި،  އަދި  ކަނޑައެޅޭތޯ.  މިންގަނޑެއް  ރީޒަނަބަލް  ވެސް  ހާ 

އަޅުގަނޑު އައިއްސަ  އިންޞާމަޖިލީހަށް  މި  އިޞްލާޙުކުރެއްވީމަ  މި  ދަންނަވަނީ  މި  މިކަން މެން    ފުވެރިގޮތަކަށް 

ކޮށްގެން.  ނޑުމެން އެކުގައި މި މަސައްކަތް ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ މީގައި އަޅުގައެހެންވީމާ  ހިނގައިގެން ދާނެއޭ.

ޖަޖްމަ މި  ވިދާޅުވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ނޫނޭ.  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ންޓަލް 

ޤަބޫލުއެހެންވީމާ ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  އެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވީ.  ،  އެކަން  ނޫން  އެގޮތަކަށް  ކުރަން. 

މަންޒަރަކީ  ، އުފެދިދާނެ ސުވާލެއް ކުރިމަތިއެހެންނަމަވެސް ފެނިދާނެ  އިނގޭ މި  ވެސް  ކުރެއްވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންނަމަވެސް  އީމި މި  ،ކަން.  އެޕްރޯޗަކީ  މި  މީގަ   އީއަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވޭ.  ހަމަ  ދަންނަވާލަން    އި ކަން 

ވެސް  އަޅުގަނ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް  އެބައޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހަމަ  ޑުމެންގެ 

ގެން އަހާކަށްދެމި  އަޑު  ނެތޭ  ބޭނުމެއް  ބަހަނާއެއް  އުޒުރެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ލައިސެ  .ވެން.  އޮތީއޭ    ންސިންގ މި 

ތި ލެއްވީމަ އެ ސުޕަވައިޒަރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން  ނިންގއަށް ކުރިމަތިލައްވާށޭ. ކުރިމަ. ޓްރެއިގަވާއިދު

އެ ކަމުދަންޏާ ބަލައިގަންނާނަމޭ. ކަމުނުދަންޏާ ބަލައެއް ނުގަންނާނަމޭ. އޭރުން ހުއްދަ ވެސް ނުލިބޭނެއޭ އެހެން ބަލައި  

ލެއް  އީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫ ހަމަ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެ. އެކަމަކު އެ  .ނުގަނެވެންޏާ

އިންޞާ އެންމެ  އެއީ  އެއްވެސް  ނުކުރެވޭ  ތިއިން  ހަމަ  އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތްކަމަކަށް.  އަދުލުވެރި  އެންމެ  ފުވެރި 

ޓަކައި    ނުގަންނަވާނެކަން. އެހެންވީމަ، އެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން އެ ރިކޯޑަށްރަކު ވެސް އެގޮތަކަށް ދެކެވަޑައިމެންބަ

މިނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންވެސް  އެން    އަޅުގަނޑުމެން  ހިއްސާކުރަން  ދަންނަވަނީ...  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މި  މެން 

،  ޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާވިޔަސް. މި ހައްލެއް ހޯދަން އަޅުގަނ  ގެ މި ކަންބޮޑުވުން ކޮންމެ ގޮތެއްނކަންނޭ

 އިޞްލާޙު މި ގެނެވެނީ އެއީ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  ހައްލު ހޯދުމުގައި މީގައި މި ގާނޫނަށް މި  ،މި ހައްލުގައި

މެންބަރުން ހުރިހާ  އެކްސްކޯގެ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރާނެ  ހަމަ  ހަމަ  އެލް.ޕީ.އޭ   ވެސް  އޭރު 

 ރަނގަޅު  ފާސްކުރެއްވިއިރު އޭރު ހަމަ އެންމެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އޭރު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ

މަޖިލީ ފާސްކުރެއްވީ.  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ޢަގޮތަކަށް  އެ  އެގޮތަށް.  ފާސްކުރެއްވީ  މި  ހުން  ފެށީމަ  މަލުކުރަން 

ނަތީޖާ   ބައެއް  އޭގެ  ނަތީޖާތަކަކީ.  ނުރަނގަޅު  ނިކުމެދާނެ  މީގެން  ކޮބައިކަން  ދަތިތަކަކީ.  މީގެ  ކޮބައިކަން  އެނގެނީ 

މި އައީ. އެހެންވީމާއައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވާތީ    އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި އެކަށީގެންވާ  އީ ، މިޅުގަނޑުމެން 



  

އި މި  ވަގުތެއް  ގޮތަށް އަދި އެކަށީގެންވާ  މި ގެންނަންމި  ގާނޫނަށް  މި  ގެނައުންޞްލާޙަށް  އިޞްލާޙުތަކެއް  ޖެހޭ     .

 އްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ސިރާޖު މޫސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގުޅޭގޮތުން ދެ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ    . އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުއްދަ ދިނުމާއްރިރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ

ބަ ގާނޫނުގައި  ތައަދިވެސް. މި  ހުށަހަޅަންޔާންކުރޭ  ފޯމު  ހޯދުމަށް  ކުދިންމްރީނު  ވާހަކަ. ކިހާ  ފޯމު  ޖެހޭ  ނެއް މިހާރު 

ރީނު  އިފި މި ބާ ކައުންސިލަށް މި ތަމް އެކަން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ދެން ފާހަގަކުރައްވަ   ހުށަހަޅައިފިތޯ

ނުދޭ ނުދޭކަމަށް.  ޖާގަ  ގާނޫނުން  ފުރުޞަތެއް  ހިންގުމުގެ  ކޮންކޮން  ޕްރޮގްރާމު  އެ  ދެން  ފާހަގަކުރާތީވެ  ކަމަށް 

އޭގައި އަ މާއްދާއެއްގައި އެގޮތަށް އޮތީމަތޯންނަންބަދަލުތަކެއްތޯ  ތި ފާހަގަކުރަނީ ކޮން  އަޅުގަނޑަށް  ؟ ވީ. ނުދޭކަމަށް 

މަށް ވަކި  ކުރުވޭ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްހުއްދައަށް އެދޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ފެންނަ އެއް މާއްދާއެއްގައި އެބައޮ

ޚާއް ފޯމު ހުށަހަޅާއިރުގައި ވަކި ތަނެއް  އެ  ހިމަނަންތަނެއް ޚާއްޞަކުރަން  ބޭނުންވާކަމުގައި ވަނީނަމަ    ވާނެ ޞަކުރަން 

ހުށަ  ފޯމު  ހިމަނައަޅާ  ވަކިތަނެއް  މާނަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތީމަ  އެގޮތަށް  އެތަނެއް.  ކަމުގައި  ކަމަށް  ހަޅައިފި 

ފުރިހަމަ ތަމްރީނު  މާނަކުރެވެނީ  ކުރެވަނީނަމަ  ޒިންމާއެކޭ. އަޅުގަނޑަށް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ގޮތެއް  ވޭނެ 

މާއްދާއަކީ ހުރަސްއަޅާ  ކޮބައިތޯ  އެ  ދެން  ފޯރުކޮށްދިނުމުން  ؟ އެގޮތަށް.  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ކައުންސިލުން  ބާ 

ކޮބައިތޯ މާއްދާއަކީ  އަޅާ  ކީއްވެގެ؟ ހުރަސް  ނުކުރެވޭނީ  އެކަން  ގެންނަން؟ ންތޯނޫނީ  ގާނޫނަށް  ބޭނުންވާ  ކޮބައިތޯ   

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ؟ އިޞްލާޙަކީ ކުދިންނަށް  ގްރެޖުއޭޓްވާ  ޕްރޮގްރާމުތައް  ތަމްރީނު  ކައުންސިލުން  ބާ  އެގޮތަށް 

 ވެގެން. ގަނޑު އެކަން ހަމަ ސާފުކޮށްލަންއަޅު؟ ހުރަސްއަޅާ މާއްދާއަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި ކައުންޒުނައާއަޅުގަނޑު  ބާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  އެކުގައި  ނޫރުބާނަށް  މެންބަރު  ސިލުގެ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެރުވުމަށްފަހުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަ

 

 އްކެވުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ ވާހަކަދެ



  

ގުޅިގެންނެއް ނޫން.    ކުރީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން. މި ސުވާލާ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ 

ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް    ،އެހެންނަމަވެސް އިޝާރާތްކޮށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  ވާހަކައަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ 

އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންގާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އިޞްލާޙުތަކެއް  އެބަ  ނޫނަށް  އޭގެން  އެދުނީމަ  މި  ލަސްކުރަން  ކަންކަން   

މި އަޅުގަނޑުމެން  ދާންވެގެންނޭ  ހީވޭހެން  ފަހަނައަޅާ  ގާނޫނު  ބޭނުންވާ    .އުޅެނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު 

މައްސަ ބާވަތުގެ  މި  އަދި  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދުނިޔޭގެ  ގެނައުމުގައި  ލަޙަޤީޤަތަކީ  ހައްލެއް  ތަކަށް 

ހެދެންވޭނެ  ޢަމަލު އެސެސްމަންޓެއް  ނީޑްސް  ހެދި  އެސެސްމަންޓެއް  ޕޮލިސީ  އުސޫލަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ކުރަންޖެހޭ 

ތަންފީޛުކުރުމަށްގާނޫ ގާނޫނެއް  އެކުލަވާލައި  ބޮޑުކަމެއް  މިވަރު  މިގޮތަށް ނީ  އެހެންވީމާ  ދޫކޮށްލެވޭއިރުގައި.     ،

އައިމަ، ކިހިނެއްތޯ    ތޯ ވާނީ މިގޮތަށް ގާނޫނެއްކީލުންތޯ ކިޔަވަމުން ދަނީ، ކިހިނެއްއް ގާނޫނީ ވަދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިތަ 

ވައިޓް ޕޭޕަރތަމުރީނު ނޯ  އިނގޭކަން އެ   .ކުރާނީ. ދެއަރ އިޒް  ނެތް އަސްލު  ދިރާސާކުރެވޭ    ވަރކިންގ ކަރުދާހެން 

އެހެންވީމާ ނެތް.  ރިޢާޔަތްކުރެވޭކަށެއް  ހެދިގެންހާލަތެއް  ގާނޫނު  މަ  ،  ދެޢާމިއައީ  މިހެން  ފްކުރައްވާތި  އަޅުގަނޑު  ން 

އެހެންނަމަވެސްދަންނަވަން ނުކު  ،ޖެހޭތީ.  ގާނޫނު  ފާސްކޮށްގެން  އަދި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މި  ކަމުގައި    ތް ހަމަ 

އައީ. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނު  ހައްލެއް ހޯދަން  މައްސަލައަކަށް  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެ    ،ވިޔަސް 

ކެ މި  ހުރިހާ ކަންތައްތައް އޭގެން  ވަތް  ތެރެއަށް  ވުޖޫދުގެ  ހުރިހާ އެންގާނޫނުގައި  އެ  ޗްވާ  އޭގެ ސަބަބުން  މެންނަށް 

މީހު ދިރިއުޅުމަށާއި،  މީހުންގެ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮން  އަސަރުތަކާއި،  ކުރާނެ  ޙައްޤުތަކަށް  އާމްދަނީ  މީހުންގެ  ންގެ 

ޙައްޤަ ކަންހޯދުމުގެ  ހުރިހާ  މި  އުނިކަމެއްކަމަށާއި،  ކޮންކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އަތޯ  ށް  ނެތް.  ބެލެވިފައެއް  ންނާނީ 

ގާނޫނު އަޅުގަނޑު ވަގުތު  މި  ތަންފީޛުކުރަންމެން  އައިއްސަ  ރުފަށާއި    ގާނޫނު  އިއްޔެ  މިއަދަށް،  މިއަދުން  ހަމަ  ގައި 

އަ ފެށީމަ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ނިކުޑުގަނޅުމިއަދު  ކިޔަވައިގެން  އިއްޔެ  ހުއްދަ  މެންނަކަށް  މިއަދު  ކުއްޖާ  ންނަ 

ތިކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މި އެދެނީ އެހެން ބައެއްގެ ޙައްޤަށް  ދަނުދޭނަމޭ އެ ބުނުން އެއީ ވަރަށް  

ޙައްޤަކަށް މީގެން  ކޮމިޓީގެ  އަންނާތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީދާ އެގްޒެކެޓިވް    މީގެން އުނިކަމެއް 

އް އަންނާތީއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ލަސްކުރަން މި އެދެނީކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަވާއިދުތައް ހެދިދާނެ. އެ  އުނިކަމެ

  ންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހު  .ދާޅުވީތި ވިށް  ރަނގަޅައަޅުގަނޑުމެންނަކީ ލޯޔަރުން.    ،ބެތި  ގެންއިށީންދެ

ރުކަށި ކްރައިޓީރިއާތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ހަދާ، ކިތަންމެ ހަ   ވާއިދުއަޅުގަނޑުމެން ގަ

އުނިވެގެ ޙައްޤުތައް  ސަބަބުން  މީހުންގެ    ންދާއޭގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ތިބި.  އެބަ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަކީލުންތަކެއް 

އަސް  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މާއްދާތަކަކަލުޙައްޤުތައް  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކު   އެދެނީ. ރުމަށް  ފަސްކު  ރުންށް  މި 

ކޮށްދެއްވުން. އެހެންވީމާ، ބޭސްލައިން ސަރވޭއެއް  ޑަރއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން އެކަން ތި ބޭފޅުން ކޮންސި

އަކަށް މި ދަނީ  ޖާއަސްލު ނަތީއޭގެ  . އެހެންވީމާ،  ކީއަސްލުގައި ހެދިގެނެއް ނޫން ގާނޫނުތައް ހެދިގެން މި އަންނަނީ

ތަންފީ ކުރިމަތިލާން  އި  ކުރަންޖެހޭޛުގާނޫނު  ގާ  ޖެހެނީމި  ދާރާއަށް  އެ  ނުކުރެ  ނޫނާދެން  ޢަމަލު  ގެ  ވުމުއެއްގޮތަށް 



  

އަޅުގަނޑުމެ ޒިންމާ   އެންމެންންމައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ  ވަރަށް  އަ  ދާރުވެސް  ކައުންސިލު  ގޮތެއްގައި  ބާ  ދި 

އަދި  ވިޔަސް މުއައްސަސާއެއް  ދައު  އެހެން  ކަމުވިޔަކަމަށް  ލަތުގެ  މަޖިލީހުން  ހަދާ  ގާނޫނު  ހަމަ    ގައިސް،  ވިޔަސް 

ކުރެވޭނީ ކިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ތަންފީޛު  ގައި ރުގާނޫނު ހެދިގެން އަންނައި  . އެއީ ކަމެއް  ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ 

އިންތި  ތުތަކަކީ މިންވަރަކަށްތޯ. އިންތިޤާލީ މުއްދަ ތެރެއަށް ލެވެންޖެހޭ ކަންކަން. އެގޮތަށް  މުއްދަތުތައް  ޤާ ގާނޫނުގެ  ލީ 

ޙައްކަމުގައިލެވޭ   ކަންކަން  ރިއާޔަތްކޮށް  ހާލަތަށް  ލިބޭނެ  ވެސް  ވަގުތު  އިޞްލާޙުކު ވާނަމަ  ކަންކަން    ރުމަށް. ލުކޮށް، 

އެބަ  އެހެ ހާލަތެއް  އިންތިޤާލީ  ނެތީމަ،  މާއްދާތަކެއް  އިންތިޤާލީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ންވީމާ، 

 ހުރި  އިގުޅިފަ  އްކަތާއި ދިރިއުޅުމާޢުލީމާއި މީހުންގެ މަސަތަމީހުންގެ    އި އާ  މީހުންގެ އާމްދަނީއޮންނަންޖެހެއޭ. މީގައި  

މީގަ ބައި ކަންތައްތަކެއް  ހިމެނިފައިވަރު  ސުވާލުތައް    ގިނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ދެން  އިވާތީ. 

އަޅުގަނޑުމެން  ނާއަޅުގަނޑުމެން ހިނގައްޖެ. ކޮމިޓީތަކާއި  ބަލަމުން  ކަހާވަރަ ކިކުރިމަތިވެގެން  ފެންވަރު  މީހުންގެ  ށްތޯ 

ން  ދެ.  ތޯންނާއި ތަމްރީނު ދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލޭލު ވެސް ސީދާ ކުރެވިއްޖެ. ކިޔަވަމުންދާ މީހު ވާދިޔައީ. އެ ސު

ދަންނަޑުގަނއަޅު ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރި  ވެސް  ފައިޞަލް  މެންބަރ  މި   ވާލަންމެންގެ    ބެނުންވޭ 

ންނަށް ތި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދިއެއް ނެތް  ޅުއޮނިގަނޑު ތި ބޭފު  ރީ ވަގުތު އިދާ

ދެވޭކަށެބަލަ  ފެންވަރު  ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ޙަޤީޤަތަކީ  އްން  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި    7. އެއީ 

އޮނިގަނޑަތަޢުލީމީ  ގާނޫނީ   އޮނިޒާމުގެ  ކަނޑައަޅައިށް  ކި  ނިގަނޑެއް  ތަންތަން  ދަށުން  އޮނިގަނޑުގެ  އިދޭތޯ  ޔަވަ އެ 

ތަންތަ  ބަލައި  ދިއުރސުޕަ ން  އެ  އަވައިޒްކުރަން  ލައިސެމި  ދި  މާއި  ޓްރެއިންކުރުމާކުދިންނަށް  ދިނުމާއި  މި    ންސް 

މުއްދަތުގެ   މި  ކަމެއް  އެކަށީގެ  މަކީ ކުރު  ތެރޭގައިހުރިހާ  އެހެއަދި  ނޫން.  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ންވާ  ންވީމާ، 

މި ކަންކަން ކުރުމަށް  ޙަޤީޤަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަ  ޓަތުގައި މި އެދެނީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ކައި 

ހުރި   ތަޖުރިބާ  ޤާބިލުކަމާއި  ފަންނީ  އިތުރު  މިކަމުގެ  ހޯދަން. އެހެންވީމާބޭނުންވޭ  ވެސް  އެހީތެރިކަން  އެ  ، މީހުންގެ 

އެހީ އެކުލަވާލަ ބޭފުޅުންގެ  އޮނިގަނޑެއް  ތަޢުލީމީ  މޮނިޓަރ   އިތެރިކަމާއެކު  ތަންތަން  އަޅުގަނޑމެން  ކުރާނީ  ކިހިނެއްތޯ 

ކަނޑައަޅާ.   ތިބެފައެމިންގަނޑެއް  މިއަދު  ވަދެފައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އްހަމަ  ތި   ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް    ނުބުނެވޭނެ 

މިންގަނޑާ އެހެން   އޮތީކީ  ނެތް.  މިންގަނޑެއް  ވަރކްމި    ވީމާ،ޚިލާފުވެފައޭ.  ވެސް  ކަމެއް  އެއްކަން  ކޮންމެ  ކުރާނީ 

ވިދިގެންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް އެކަށީ މުއްދައަނެއްކަމާއި  ތައް ފަހަނައަޅާ  ބޭނުންވެއޭ. އެ މުއްދަތު  ތުގެންވާ 

ހާ   ދިޔައީ އަޅުލަތެއްއެއްވެސް  އެ ގައި  ނުކުރާންވެގެކަގަނޑުމެން  ނުން ން  އަޅުގަނޑުމެންވަ    ، ވެގެން ނުކުރި  ނަށްތަ 

އަޅާށް  އަޅުގަނޑުމެންނަ ފެށުނީއްސުއެކަމާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ގަވާއިދަކަށްފަހު  ރެނުލެވިގެނެއް  ދަނީ  މި   

އެކުލަވާ މިހާތަނަށް    ލައި ގަވާއިދެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ބަލަމުން.  ކުރެވޭތޯ  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  މި 

ވެސް     އާއި ޓްރެއިނިންގއަށް އެދުނީ   ގެ ފަހުން ވެސް ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރުމު

އިނީ.    ދެ އެ  ދެއްތޯ  އެދުނީ.  ކުއްޖަކު. އެހެން  ކުއްޖަކު  ބަލާއިރު ދެ  ހުއްދަދޭން  ގައި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް 



  

ދައުލަ ކޮންމެވެސް  ސުޕަރވައިޒަރެއް ނުވަތަ  އަންނަނީ  މި  ވެސް  ކުދިން  އެ  ހަމަ  ތަނަކަށް  ވެސް  އިދާރާއެއްގެ  ތުގެ 

ބަ ދެން  ބޭނުމޭ.  ދާން  ޓްރެއިނިންގއަށް  ހުއްދަ   އެއް ތިމަންނަމެން  އަޅުގަނޑުމެންނާކުދިން  އެބަ  ނޭދި  ބޭރުން    އަށް 

ތިމަންނަމެން ކޯޓެއްގަ  ސުވާލުކުރޭ،  ދަނީ  މި  މިހާރު  މަސައްކަތްމިސާލަކަށް  އެމްޕްލޯއިވެގެން  މީކު އި  ތި  ރަމުންނޭ. 

ކިޔަވަތަމްރީމި  ގުނޭނެހޭ   ދަނީ  މި  މިހާރު  ތިމަންނަމެން  ކިޔަވަމުން  މުނަކަށް.  މި  ދަނީ  ންނޭ.  ތަމްރީނުވަމުންނޭ. 

ސީދާ އެބަ    ގައި ގާނޫނުކު ކަމައެ  ންތައް.ންޖެހޭ ކަލަގުނެނޭހޭ ތަމްރީނަކަށް. އެހެންވީމާ، މި ހުރީ އަސްލު ބަ  ގައި ހާލަތު

ނިމިގެން،   ޑިގްރީ  ތަމްރީ  1ބުނޭ  ދުވަހުގެ  ވާންޖެއަހަރު  ޢިނެއް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ހޭނެއޭ.  ބަލާ  ބާރާތަށް 

މސައްކަތް  ވެއްޖިއްޔާމުން  މަސައްކަތްކުރި  ދިޔައިރު  އަކިޔަވަމުން  ކަމަށް  ޅުގަނޑުމެކުރުން  ތަމްރީނެއް  ނެތް  ންނަށް 

މި ކަހަލަ ޕްރެކްޓިކަލް އިޝޫޒްތަކެއް ގާނޫނުގެ ތެރޭގައިގުނޭކަށެއް. އެހެ މި ދަންނަވަނީ    ހުރީމަ   ންވީމާ، އަޅުގނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ވެސް  އެހެން  ތިބީ،  ތި  ހެދިފައޭ  ތަމްރީނު  މި  ސިދާ  ދައްޗޭ  ނެތް  ކައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށް 

ކަށް  ނައަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވެނީ.  ޓްރެއިން ބުނެވޭކަށެއް. ދެން ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކީއްވެގެންތޯ ބާ ކައުންސިލަށް  

އެ ތަމްރީނަށް  ކުއްޖަކު  ނުކުރެވޭ  މާނައެއް  ތަނެއް ގާނޫނު  އޮތީ  އެ  ދެން  ނެތިއްޔާ،    ދުނީމަކާއެއް  ޖަހާފައި 

މެންޑޭޓަށޭ. އަޅުގަނޑުމެ ބާ ކައުންސިލުގެ  ދެން  ނެތިއްޔާ  ކުއްޖާ  ސުޕަރވައިޒަރަކު  އެ  ދަށަށް  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ންގެ 

އަޅުތަމްރީނުކުރުންވަނީ އެހެން  ދޭހައެއްއޭ،  ޤަބޫލު ގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާނުވޭ.  އެބަ    ނޫނުގައި ކުރެވެނީ 

  އެ   މާއްދާއެއް.  ޅާ ތަމްރީނު ހޯދޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަގެ ވަކި ތަންތަނަކުންލަތުއު އޮތް ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މާއްދާއެއް ދަ

ގަވާ އަޅުގަނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެކުލަ އިމާއްދާއަށް  ފުވާދު  އޮންނާނީ.  ގޮތެއްގައިލާފައި  އެކިއެކި  އުދަ  ޅާ  ލަތުގެ 

މަނާކޮށްދީ،  ތަ ތަމްރީނާއި  ގާނޫނީ މަސައްކަތްތިބި  އެ ތަންތަނުގައި  ންތަން  ޖުރިބާ ހޯދޭނެއޭ.  ތަކުރާ މީހެއްގެ ދަށުން 

އެދެވި ހޯދަން  ތަމްރީނު  ކައުންސިލަށް ވެސް  ވާހަކައެއް. ބާ  ބާދާރަނގަޅު  އިދާރާ    ނެ. އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލުގެ 

ކައު  އެކުލަވާލައި  އަޅުބާ  މަ ންނޑުމެގަންސިލުގައި  ދަށުން  ކުރެވެން  ކުރަން  ތްކަސައްގެ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ވެސް އެ  ނޫން ކަންނޭނގެ އަ  އެއް ސުޕަރވައިޒަރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އާދެވިދާނެ. އެއޮތިއްޔާ  

ޖާގައެއް ނުދެއޭ ޓްރެއިނިން ވި ނުކުތާއަކީ. އަފާހަގަކުރެއް މި ވަގުތަކު ގާނޫނު  އް ބާ  ޕްރޮގްރާމެ  ގޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ޕްރޮގްރާ މި  ހިންގާނީ.  އެހެންނެއް  މްކައުންސިލުންނޭ  ލިބިފައޭ.  ފުރުޞަތު  ޓްރެއިންވާން  އޮތީ  މި  ބައިވެރިވީމަ  ގައި 

ންމެވެސް ވަރެއްގެ އިޞްލާޙެއް.  ކޮންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ  ނެތޭ އަޅުގަނޑު މި ދަ  ކަށްބުނެވޭ

ގިނަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޔާ. އެއީ އޭރަށް  އްތަށް އޮތިގޮއެ ފުރުޞަތު އެޅު  ގަމާރަނ  މެންނަށް އަސްލު އަޅުގަނޑު

ވަކީލު ހުޅުވިގެންދާނެއަދަދެއްގެ  ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  އެހެއޭންނަށް  ޙަޤީޤަ.  ކަންތައްތައް  މި    ގައި ތުންވީމާ، 

މި  އިޞްލާޙުކުރަ އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  އެދެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ޕްރެޓްން  ކުރަނީ    ންޓެއް ސީޑެރައި 

އެންމެން ނޫއް  ކުރާކަށެޓްސެ ބަދަލުކު  ވެސް   ން.  ގާނޫނު  ގާނޫނު  ރައައިސް  ވަރަށް  ފަސްކުން،  އަސްލު  އެއީ  ރަން. 

ގޮ ހިނގައިގެންނުވާނެ  އެކަން  ޤައުމުގައި  މި  އެއީ  އެހެންނަމަދެރަގޮތެއް.  ގޮތުން  ތެއް.  ކަންދިމާކުރި  ވެސް، 



  

ގާނޫނުގެ   އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅަށް  އަތްކަންކަން  ބައެއްގެ  ބައިވަރުނގޭ  ހުރި  ގާނޫނުގައި  ހުސް  މައްޗަށް   

ކަންތައް އެ  އައީމަ  މަސައްކަތްރައްލުކުޙަ  ތައްކަންތައްތަކެއް  ތިބެވެން  ން  އަނުކޮށް  މިނެތީތީ  ގޮތަށް    ޅުގަނޑުމެން 

އިޞްލާޙުތަވަރާކޮށްމަޝް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އެދިގެން އެކަށީގެންވާ  ގާނޫނަށް  ހޯދަން  ގެން   ރަނީ. ކު މަސައްކަތްމި  ކެއް 

އަ ބޮޑަށް  ގަނޑު  ޅުއެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީން  ހަމަ  ން  އެދެވަރަށް  ކަންތައްވީހާވެސް    ބަލައި   ތައްމި 

ހޯދައިދޭން. ޙައްލެއް  މިއަށް  މަސައްކަތްކޮށްގެން  ބޭފުޅުން    ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  ތި  ކަންތައް  އެއް  އަދިވެސް 

ވެސް  އެ ތީ  ފާހަގަކުރެއްވީ އަޅުގަކަން  ބޭނުންވޭ.  ދިރާސާއެއްކޮށްއަޅުގަނޑު  އެއްވެސް  ރިޕޯޓެއް  މިހާތަނަށް    ނޑުމެން 

ސުވާލުކުރިޝާއިޢު ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންތޯ  ދިރާސާއެއްކޮށް  ކަމިހާތަނަ  ނޯންނާނެ  ކުރެއްވީމަ،  އެގޮތަކަށް  ށް 

ކޮމިޓީތައް    ،ހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އިދާރާއިންނޭވެސް ފާ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމ ކުރިން އެއީ  .  އެއްރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކުރެވިފަ

ކޮމިޓީގެޅުއެކުލަވައެއްނުލެވެއޭ. އަ އެގްޒެކެޓިވް  ނަގާ  މުވައްޒަފުން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ގަނޑުމެން  މައިގަނޑު  ފުރަތަމަ   

އެންމެ މުހިންމު    އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން. އެހެންވީމާ، އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ތަކާއި އިދާރީގަވާއިދުހުރި  ގާނޫނުގެ ދަށުން  

ދިނުން.    ލައިސެންސް  ވަކީލުންނަށްކުންނަ  ކުދިންނަށް ލައިސެންސް ދިނުން. ވަކީލުކަން ކިޔަވައިގެން ނި  ކަންތައްތައް

ލައިސެންސް  އަޅުގަނޑުމެ  އެހެންވީމާ،  ނެތިގެން  ގޮތްތަކެއް  ތަމްރީނު    ންދެވޭނެ  މީހުންނަށް  އެ  އެއީ  އުޅެނީ.  މި 

ވާހަކަ  ދެވޭކަށް ނެތް. އެގްޒާމް ހެދޭކަ ފަހުން    އަޅުގަނޑުމެންނަށްށް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ  ތަންކޮޅެއް 

ދެއްކޭނީ.   އެއެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ  ބޭނުންވޭ.  ވެސް    ކަންތައްތަކެއްހުރިހާ  އެ    ކުކަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަން 

މިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސަލްޓެންޓުންއެހެންވީމާ،  ހަމަ  ވެސް  އެހީ  ކޮއެންގޭޖް  ރު  ތަންތަނުން  އެކިއެކި  ށްގެން 

ވަ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  މަސައްކަތް ހޯދައިގެން  ދަނީ  މި  ބޮޑަށް  ދެން  ރަށް  ކުރަމުން. 

ކޮންސަރނެ އަޅުގަނޑުމެ ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  މިއީ.  ންގެ  ކައުންސިލު  ބާ  އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  އް 

ކައުންސިލުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ބާ  މި  ކަންނޭނގެ  އެގްޒެކެ ފުރަތަމަ  ނަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ.  ޓިވް 

ދަށުން   ގާނޫނުގެ  މި  ގާނޫނާއި  މި  އޮތީ  މި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ފުރަތަމަ  މަޤުޞަދު  ރަކުޙާސިލުއެންމެ  ބޭނުންވާ  ން 

އެހެންވީމާ،ނުދިއު  ފެއިލްވެގެން  ކަށަވަރުކުރުން.  މަސައްކަތަކީ  އަޅުގަ  މިހާރު  ން  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މި  އެ  ނޑުމެން 

ސް ވަކީލުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް  ޔަކޮށްގެން ވިއެއީ ހާލަތު ރަނގަޅު  .ންހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުހާލަތަށް ނުދެވޭނެ  

ހޯދައިދިނު ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  މަސައްކަތްމަމި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުރުރާ ށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ރުކޮށް  ކުރަނީ. 

ބޭފުޅުން  ހަމަ   ތި  ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔުމުން  ހުށަހަޅައިގެން  އެ  އިޞްލާޙުތައް 

ކޮންގޮތަކަށްތޯ  ރާތްބާޢި ދަށުން  ރޭޝަނަލެއްގެ  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  އިޞްލާޙުތަކާއި  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްގެން 

އެ ގޮތަށް    އްތައް ކޮންސިޑަރ ކޮށްދެއްވައިތަޔާރަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންން ތައްޅަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހުށަހަ

 ޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ ކޮމިޓީގެ އަރިހުން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ގޮތްތަކެއް އަސްލު އަ ދެވޭނެކުރިއަށް 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް.



  

 
 އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލުގެ ރައީސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި

އިއްޒަތްތެރި   ތަކުރާރުމުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  .  އެ  ނުކުރާނަން  ދެންމެ  އުޚުތު 

ސުވާލު. އަޅުގަނޑު    ފާހަގަކުރެއްވީ ކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  ފާހަގަކޮށް  އިއްޒަތްތެރި    ލަން. އެއް އެހެންވީމާ، ދެކަމެއް 

ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުދެންމެ  ކަމަކަށް   ރިސަރޗްގެ  އެ  އިއްޒަފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރުންނާ ހަމަ  ހިއްސާކޮށްލަން    ތްތެރި 

އެބައަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ   ތައްޔާރުވެފައި   އޮތް  މިހާރު  ހިސާބުގައި  ދިރާސާއެއް  ނެރެވޭ  ގާތްގަނޑަކަށް  .  ހަމަ 

އެ  ރިޕޯޓެއް އެހެންނަމަވެސް،  ރިސަރޗެނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އް  އީ  އެއީ  ބާ  ފައްޓަން.  އެމެރިކަން 

ވަކީލުން ހުރިހާ  އެއީ  ސަރވޭއެއް.  ބޭސްލައިން  ހިންގާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެސޯސިއޭޝަނާއެކު  ދެން  އަދި  ނާއި 

ގްރެޖުއޭޓު އޭރުން  އުއްމީދުކުރަނީ  ސަރވޭއެއް.  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  ސްޓޫޑެންޓުން  ންނާއި 

ފަންނުގެނޑުމެންއަޅުގަ ގާނޫނީ  ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  ދެނެގަނެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ތަފްޞީލީ  ތަންކޮޅެއް  ހާލަތު.    ދާއިރާގެ  ނަށް 

ބޭބޭފުޅު އެކި  ޖޫރިސްޑިއެއީ  އެކި  ތަންތަނުން  އެކި  ހާސިލުކުރައް  ތަކުންޝަކް ން  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމު  ވައިގެން، 

އެ  އެހެންވީމާ،  ވަޑައިގެންނެވީ.  ނަވައިގެންލިބިވަޑައިގެން ޖެހޭ  އެބަ  ކޮބައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮބައިތޯ  ނގެން  ކަމެއް، 

ބާ    ތަކަކީ.ތަފާތު  މި  ކޮބައިތޯ   .ފެކްޓަރސްއަކީކޮމަން   އެމެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެނެގަތުމަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ 

އެހީ އެތެރިކަމާއެކު  އެސޯސިއޭޝަންގެ  އު  މިހާރު  މި  މަރުޙަލާގައި  ފަހު  ތައްޔާރުވުމުގެ  ޅެނީ. ސަރވޭއަށް 

މަ މި  އަޅުގަނޑުމެން  މި ހު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ނުވަތަ  އޭގެ   އަންނަ    އައުޓްކުރެވޭނެ.  ރޯލް  އެ  ފަހުން    މަހު 

ނަތީޖާތައް ލިބުނީމަ އެ ދިރާސާގެ، އެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ޝާއިޢު ވެސް ކުރާނަން. ދެން    ޅުގަނޑުމެންގެ އޭގެއަ

ކީ  ސަބަބަ   ވަޑައިގެންނެވި އުފެދެންޖެހި  އޭރު އެ ސުވާލު  މޫސާ ސިރާޖު   އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެވޭ އިޤަބޫލު  ޅުގަނޑަށްއަ

ރެ. އެ ވިދާޅުވި މާއްދާގައި ހަމަ އެބަ އޮތް ބުނެފައި ބާ  ހު ހުރި ބައެއް ފުށުއެރުންތަކާ    އެލް.ޕީ.އޭގައިގާނޫނުގެ    ވެސް

ކަނޑައެޅިދާނެމި  ކައުންސިލަށް   ހަތަމްއޭ.  ގޮތަށް  ކަނޑައެޅިދާނެއޭ.  ތަންތަން  ދޭ  އަޅުގަނޑުރީނު  އެއާއެކު  މެން  މަ 

ތައެބަ    ކިޔަން ބުނޭ  އެބަ  ގާނޫނުގައި  ދިނުމްޖެހޭ  ތަމްރީނު  އެ  ދޭއިރު،  ގޮރީނު  ބެހޭ  ތަފްޞީލުކޮށް  މާ  ތުން 

ކޮންމެ ޓްރެއިނީއަކަށް    އަންނަނީ ދެއްތޯ.   ންޑިވިޖުއަލް ކެޕޭސިޓީގައި މިމި ސުޕަރވައިޒަރެއް ވަކިން، އި  ބަޔާންކޮށްފައި

ސުޕަރވަ  އިންނަނީ  އެ މި  އެއިޒަރެއް.  އަޅުގަނޑުމެން  އެހާ    ހެންވީމާ،  ދެންނެވީ  މި  ދޫކޮށްލާފައި  ބައިތަކެއް  ހުރިހާ 

ގާނޫޢިސާފު   މި  ތަޞައްނު ބާރާތުން  މި  މި  ރު ވުގައި  ސުކުރަނީ    ވަކިޕަރވަ ވަކިވަކި  ޓްރެއިނިންގ  އިޒަރުން  ވަކި 

ރާލާފައި ބާ ކައުންސިލުން އެ  ލޯމަ  އެ ބަޔަށް  އަޅުގަނޑުމެން އެ ބައި،، ވާއިރުކުރުން ކަމަށްޒާމުލިބިދެވޭނެ ގޮތް އިންތި

ހަ ޕްރޮގްރާމެއް  ހަމަ  ތަމްރީނު  އެބައި  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން.  އެޑިއުކޭޝަނަލް  މެންބަރުން  ދާފައި  އިއްޒަތްތެރި 

ވަކި  ފާހަގަކުރިހެން   އޮތް  އެބަ  ބާރު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންތަން.  ކަނޑައެޅޭނެ  އޮތް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންވީމާ،ތަނެއް ކަނޑައެޅެން.  އެއިން  މޯލްޑިވްސް  ނައަޅުގަނޑުމެން  އެއީ    ކަނޑައެޅިދާނެ  ނެޝަނަލް  ށް 

ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބަ    ސުޕަރވައިޒަރަކީ ކޮބައިތޯއޭ. އެ ގާނޫނު ކު އެކަމަ ،ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އޭގެ ތަނެކޭ. އެތަން



  

އެ އެނގެން    ވައިޒަރެއްރސުޕަ  ބުނޭ  އެ  މިހާވަރަށް  އްސުޕަރވައިޒަރެޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލަންޖެހޭނެ.   

  ށް. އެއީ އެ ބޭފުޅަކު އެ ކަވަރައިޒަރަރ ކުރާ ގޮތަށް ސުޕަވުރު ވާނެތޯ، ސުޕަރވައިޒަރެއް ގާނޫނަށް ތަޞައްލެކްޗަރަރއެއް 

ނގެ މި  ނަވާ ވާހަކައަށް ކަންނޭންޔަވާދެއްވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައް ކިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަކި މޮޑިއުލެ

ވެސް ގާނޫނަށް މި ބައިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ތަންކޮޅެއް  އަދިހަމަ  އައީ އެންމެފަހުން.  

މި ގޮތަށް  ޞަފުރު  ސާފުކޮށް  ލިބިދެވޭ  ގެނެވުނީމަ  ތު  ބަދަލު  އެހެންވީމި  ކަމަށް.  ކުރެވޭނެ  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  މާ، 

ސުވާ  ކުރެއްވި  އެ  އެއީ ގަލުމެންބަރު  ގެންނަންޖެހޭނީ  އި  ބަދަލެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ހި  .އެ  އެހާ ތުއަޅުގަނޑު  މީގައި    ން 

ދަލުގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަފްޞީލުކޮށް ޓްރެއިނިންގއާ ބެހޭ ބައިތަކެއް ގާނޫނުގައި ހުރުމުގެ ބަ

ހަ. އެ  ވެގެން ދިޔައީމަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭމި ބާ ކައުންސިލަށް އެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދެވޭ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ ބަދަލު

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ފަހިވެ  ބޭފުޅަކު  ލިބިގެންދާނެ  ފުރުޞަތު  އެ  މިން  އިފަނުވަތަ  އެ  ވަކި   ހަމަ  ރަށްވައޮތް  ވަކިން 

ހެދިދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މި    ގމިސާލަކަށް ލޯ ފަރމްތަކުގައި ވެސް ޓްރެއިނިން   ވައިޒަރުންގެ ގާތުގައިރސުޕަ

ވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ތަމްރީނު ލިބިދެވޭ ގޮތަށް. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް.    ހޭނީ ވީހާ މާޒުކުރަންޖެއަ

އެ ގާނޫ ޓްރެއިނިންގ ލިބިދެވޭ ގޮތަށް  ގަނޑުކޮށް  އެ މާއްދާތައް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީމަ  އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް  ނުގެ 

ނުވަތަ ވަކި    ކީ ހަމަ ވަކިވަކި ލޯޔަރުން ގާތު. އޭގެ މާނައައޭވެގެންދާނެހިފައަޅުގަނޑު ހިތުން އޭރުން ދެގޮތަށް ވެސް  

ފުރުޞަތު    ފަރމްތަކުގައި ބޭފުޅުން  އެ  މިންވަރަކަށް  ވެސް  ބައިވެރި ދެއްވާ  ޓްރެއިނީސް  .  ވަޑައިގަންނަވަންވީވެހަމަ 

އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ  ކުއެކަމަ އްގައި  ތެ ނުވަތަ މައިގަނޑު ގޮ  ވެސް ނަމަ ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ 

އޭރުން އޮންނާނެ ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް    ދެއްކޭނެ މަގެއް   ނަށްގަނޑުމެންސްއަށް އަޅުހުރިހާ ގްރެޖުއޭޓް

ވިޔަކަސް، އެ ޔުނިވަރސިޓީ ވިޔަކަސް، ކޮލެޖެއް  ނެޝަނަލް  އެ  މިންގަނޑަށް  ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން  ހެން ތަނަކަށް 

މި އޮތީ އެ ޓްރެއިނިންގ    ފާސްވީމަ  ރާމުންއެ ޕްރޮގް   އްޖިއްޔާ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމަހުރި ތަނެއް ވެ  ރެޑިޓްވެފައި ކްއެ

ކަނޑައެޅޭނެއޭ. އެ  އިޚު  ފުރިހަމަވެފައި އޮތް ކަމަށް  އެ  ގޮވަރަށް  ލިބިދެވޭ  ބާރު  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ލިބިދެވޭ  ތަށް  ތިޔާރު 

 . އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެގެންދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ބަދަލު ގެނެވުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ދަތި ޙައްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަލް.ކްރެޓަރީ ޖެނެޑރ.މަރިޔަމް ޖަބީން، ބާ ކައުންސިލުގެ ސެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންޑރ.މަރިޔަމް ޖަބީން  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ގެކައުންސިލު   ބާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ންމެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މުއްދަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންވާނެ  ންދާ ވާހަކައަށް ދެމުއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ދެކެވެ

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އިނގޭތޯ. މިދިޔަ އަހަރުގެ    ގެމުއްދަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ދެން އިޞްލާޙެއް 



  

ބެހޭ   ކަމާ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން  އިން  ޑެސްއޮކްޓޯބަރ  ނޫނިއްޔާމުން  އް  އުތަ ރިވިދިރާސާތައް 

އެކީގައި ފަށައިފިން. އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންގުޅެން   އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަނާ

ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލައިގެން. އެކަމަގލީގަލް ޓްރެއިނިން  ވެސް     ލީގަލް ޓްރެއިނިންގ ގައިޑްލައިން އަޅުގަނޑު ކުގެ 

އޮތް   މި  ގާނޫނުގައި  ގާނޫނަށް، މި  މި  ގައިޑްލައިން  ގޮތަށް    1އެ  ބުނާ  ޓްރެއިނިންގއޭ އެ  ދުވަހުގެ ލީގަލް  އަހަރު 

ގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ  އޮތީ އިނއެ ކަށިކޮށް ގޮތަށްވުރެ ވެސް ހަރު  ފިޓްކޮށްފައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދު އޮތް

  ރު ކުރެވިފައި އޮތް ގައިޑްލައިނެއް. އެހެންވީމާ، އެވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާނޫނަށް ބަލާފައި ތައްޔާރު ގާސަޖެސްޓެޑް

. ދެން  ތޯނގޭކުރެވެން ނެތީމަ އި  މާޙައުލުގައި   ތަށް ރާއްޖޭގައި ރަމުން މި ގެންދަނީ. އެއީ އެކަން އެ ގޮކު ވިއުރި  ވެސް

ދިޔަ  ސައްކަތް މިމަގެ  އިން ސަރވޭރައީސް ވެސް ދަންނަވައިފި ބޭސްލަދެންމެ ކޮމިޝަނުގެ    ،ހަމަ އެއާއެކީގައި ލީގަލް

 މި  މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  .ން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީކްޓޯބަރުއަހަރުގެ އޮ

ހަމައަށް ދެވޭނެ.    މަހު އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ޑޭޓާއާ   ޗްރމާ ދެން  އެ ސަރވޭ ލޯންޗްވެގެންދާނެ ކަމަށް.    ދުކުރަނީގަސް

އެއީ  ޕްރޮފެޝަދެން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަރވޭއަށްވެގެންދާނެ ންގެ  ބޭސްލައިން  ފުރަތަމަ  އޭގެ  ޙަޤީޤަ    ތުގައި. 

ކަން ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެނގިގެންދާނެ  ތައްސަބަބުން  ޤަބޫލުތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރަނީކަމަށް   .

އަޅުގަނޑުމެ ޑިވެލޮޕް  ންއެއާއެކީގައި  އެއީ    އިތުރު  ނީ ކުރާފިއުޗަރގައި  ކަރިކިއުލަމް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިރާސާތައް. 

ކަމަލީ ގާއިމުކުރުން  ސްޓޭންޑަރޑްސް  މިނިމަމް  ބޭނުންވަނީ  އެންމެ  އެޑިއުކޭޝަނަށް  މިށްގަލް  ރާއްޖޭގައި  ހާރު  ވާތީ 

ކިޔަ  އޮޕަރޭޓްވަމުންދާއިރު އެ ތަންތަނުން  ލޯ ސްކޫލެއް  ކޯ ފަސް    ރަނީ ކުކަވަރ   ތަކުގައިޑިގްރީ  އްޗެއް ކަމެއް،ވައިދެނީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއް  މާއްދާތަކެއް  މަސައްކަތް  ށެކޮން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނޭނގެ  އް 

ޑިސެންއަޅުގަނޑުމެ ބޭފުޅާގެ  މްބަރ  އެ  މާދަމާ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަހު  ފެބްރުއަރީ  ފަށައިގެން،  ގައި 

ދުވަ މިނިމަމް އެންމެފަހު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ތައްޔާރުވެމިހާރު  ސްޓޭންޑަރޑްސް    ސް  އޮތީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ފައި 

ސްޓޭ މިނިމަމް  އެ  ކިހާވަރަކަށްންއެކަމަކު  ކިޔަވައިރާ  ތޯޑަރޑްސް  އޯލްރެޑީ  މާއްދާތަކާ އްޖޭގައި  ތަންތަނުގެ    ދެމުންދާ 

ބާ  ، ވެއްޖިއްޔާމުންން ވިސްނާ ކަމަށް  ށް އަޅުގަނޑުމެކެއް. މިސާލަކަށް ކޯ މޮޑިއުލަތަމާއްދާމި  ދިމައެއްނުވޭ އިނގޭތޯ  

މޮޑިއުލްސްތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވެފައިއެގްޒާމެއް ދޭއިރުގައި މި އެސިސް ތިބީ، ނޫނީ ކިޔަވާފައި    ކުރެވެނީ ކޮން 

މިންވަރަކަށްތޯ އޭރިއާހުރީ ކޮން  އެ  ޕްރެކްޓިސް ކުރެވެތަ.  އެކުން  މިންވަރަކަށްތޯ.  ކިހާ  ހެން ބަލާއިރުގައި ބައެއް  ނީ 

ކިޔަވާފައެއް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރު  ކުދިން  މޮޑިއުލްތަކުން    އެ ކޮންއިނގޭތޯ    ތަކުން ނެތްސްކޫލު

.  ންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީދިކު  މި ދެން  ން ފާސްވެގެންނޭ  ކުބާ އެގްޒާމެއް، ބާ އެގްޒާމަ   އެބަ ބުނޭ ދެއްތޯއިގާނޫނުގަ

މާއްދާތަކެއް ކޮން  އަޅުގަނޑުމެން  އެގްޒާމަށް  ބާ  ލާއެ  އޭ ތޯ  ކޮން  އިމްތިޚާނުތަކަކުންތޯ  އާރިނީ.  ކުދިން  ކުރާނީ.  އެ 

އަޅުގަ  މިސާލަކަށް  ބަލަން  ޙަޤީޤަތުގައި މި  ފެށިއެހެންވީމާ، މިއީ  އަހަރު  މިދިޔަ  މިގެނޑުމެން  ކޮޅާއި  ކުރީ  އަހަރު  ން 

ންނަމަހީ ވެސް ދެން  ދެނީ ކޯއްޗެއްތޯ ބެލިއްޖެ. އެހެކިޔަވައި  ކުރެވިއްޖެ. ސްކޫލްތަކުގައި އެސެސް  ކަންކަންމި  ހަމައަށް  



  

އޮތޯރިޓީމި  އަޅުގަނޑުމެން   ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތަކީ  ސްކޫލުތަކާ  ކުރަންޖެހޭ  އެކީގައި    އާއި 

މި ހާމަނަ އަދި  ށްނީ ކޮންގޮތަކަކުރެވޭޒްއިއިށީންދެގެން  ދެއްތޯ،  ކުދިންނަށް އެބަ އަންގަންޖެހޭ  ހާމަނައިޒްކޮށްފައި  ތޯ، 

ދޭންޖެ އެބަ  ވެސް  ހުންނާދުވަސް  މަސް    6ހޭ  ޕީރިއަޑެއް  މާއްދާތައް  މި  އަންނައިރުގައި  އެގްޒާމް  ބާ  އޭ.  ނެފަހުން 

ރުގެ  އަހަ   4ން ނޫނިއްޔާމުން  ރިއަހަރު ކު   4އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ކުއްލިއަކަށް ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖަކު މީގެ  

ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް  ، ދެއްތޯ ކުލީފުތަކެއް ތެރޭގައި ނުކިޔަވާ މާއްދާއެއް ފެނިއްޖިއްޔާމުން އެ ވަރަށް ބައިވަރު ތަ

ދިމާވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މުއްތަދުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ޗެލެންޖަރސްތަކެއް އެބަ ހުރި. ދިރާސާތައް  

ކުރެވެ އެހެންވީމާ،  މަޑުމަޑުން  އަންނަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަމުން  ވެސް  ކުރިއަމިހާރު  އިނގޭ  އެބަ  އޮތް  ށް    1ށް 

އަސްލުއަހަރު އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތްތެރޭ،  ކޮންސަލްޓެންޓާއެކު  އަންދާޒާ  އަހަރު  ކުރެވި،  މި  ހުރި  އެބަ  ކުރެވިފައި 

އެންމެން އެއްކޮށް   ބާ އެގްޒާމެއް ނުބޭއްވިދާނެކަން. އެއީ އެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އައިސްގެން ހުރިހާ  ތުގައި ޙަޤީޤަ ތެރޭގައި 

އެސޯސިއޭޝަނާސްޔޫ.އެދެން    ސިޓްކޮށްގެން ބާ  ނެޝަނަލް  މަސައްކަތުގައި   އެކީގައި  ގެ  ކުރާ  އެ    އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މި    ން ބާ އެގްޒާމްގެ ފީސިބިލިޓީއާ.ޗްގައި ދިރާސާއެއް ހައްދަވަރ ވަޑައިގަންނަވާނެ މާބޭފުޅުން

އައިޑެންޓިފައިކުރާކޮން  އޮންނަނީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން. އެ ކޮންޓެންޓް  އަޅުގަޓެންޓް  ވެސް  އަނެއްކާ  އިރުގައި  ނޑުމެން 

ސްކޫލުތަކާ ލޯ  ކިޔަވައިދިނީ  ވެސް  އެއްޗެއްސެއްތޯ  ކޮން  މަޝްވަރާކުރާނީ  އެހެންވީމާއެކީގައި  ކޮންޓެންޓް  .  އެ   ،

ކުއެ ޑިވަލޮޕްކުރަންއައިޑެންޓިފިކޭޝަނަކަށްފަހު  އޭގެ   ސްޝަނިއަރއެއް  އަދި  ފަހުކޮޅަށް.  މިއަހަރުގެ  އަދި  ދެވެނީ    މި 

އެ  ވެސް ފަހަ ބޭފުޅުން ސަޖެސްޓްކުރައްވަނީ. މިއީ އެންމެ ސްޕީޑީ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް  ށް އެގްޒާމް އެ 

، މި މަސައްކަތްތަކުން އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ އެއްކަލަ  ވާފައި އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ލަފާދެއް

މުއްދަތެއް  ކިހާ  ވެސް  ޕީރިއަޑަކަށް  ބޭނު  ޓްރާންސިޝަން  ލީގަލް  އެބަ  އެގްޒާމާއި  ބާ  އެޓްލީސްޓް  ންވާކަން 

މި ކަންކަން ދިމާކުރަން. ދެން ލީގަލް ޓްރެއިނިންގގެ ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވިއްޖެ. ލީގަލް    އެޑިއުކޭޝަނާ

މި މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ބުނޭ    ޓްރެއިނިންގގެ  އެބަ  ގާނޫނުގައި  ލީގަލް    1އޮތީ  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

   އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕަރޓުންނާ ރެއިނިންގއެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލީގަލްޓް

މަސައްކަތް   އެގްޒެމިނަރސްއާއެކީގައި  ބާ  ޓްރެއިނި  ކުރެވިއްޖެ.  ލީގަލް  ކުރެވޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ންގ  އެކީގައި 

ފަރާތްތަކާ  އެކި  މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދޭ  ބައްޓަންވެފައި    އެކީގައި  މިކަން  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ކުރެވޭ.  އެބަ 

މިސާލަކަށް، ނިއުޒިލެންޑުގައި މި އޮންނަނީ    ދުވަހުގެ ކްރޭޝް ކޯސްއަކާ މަސް  3އޮންނަ ގޮތުން ބައެއް ތަންތަނުގައި  

އް. މުޅި ދުވަހު ވަރަށް  މަހުގެ ކޯހެއް. އެ ހަމަ ވަރަށް އިންޓެންސިވް ޕްރޮގްރާމެ  3ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންސް ކޯސް ކިޔާ  

ގެންދާ ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ކުދިން  އެ  ވަޑައިގެން  ލޯޔަރސް  އެކަހަލަ  ސީނިއަރ  އެކަމަކު  ނީ. 

ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ    ން އްޖެ ކަންނޭނގެ އެހެން މެންބަރުޔާމު މިސާލަކަށް، ރައީސް ވެސް ވިޗާޅުވެ އޮޕޮޗުނިޓީސް ނޫނިއް 

އަހަރު ދުވަސް    1، އެ  ސްއެއް ޑިވަލޮޕްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއްތު ދީގެން ޕްރޮފެޝަންސް ކޯލޯ ސްކޫލްތަކަށް އެ ފުރުޞަ



  

އެބަ، ދެން އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އޭޝަންގައި  ރު ދުވަސް އަނެއްކާ ރާއްޖޭގެ ސިޓުއަހަ  1އަންނާތީވެ 

ޑިފިކަލްޓީޒްއެހެންވީމާ؟ އެޕްލައިކުރެވިދާނެތޯ އެ  އޭންގަލްއަކުން  ދެ  އެ  ޓްރެއިނިންގ    ،  ލީގަލް  އެބައާދޭ 

، ހަމަ މުއްދަތުތަކަށް އެއްޗެއް ދަންނަވައިލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުގެ  ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް. އެހެންވީމާފޯރު

 ބޭނުންކޮށްލީ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މޫސާ ސިރާޖް.  

 

 ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

ހަމަ   ވެސް  ވާހަކަތައް  ބައެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ދެން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީން އުޅުނު ފަރާތްތަކުން މި ގާނޫނު  އެގްޒެކެޓިވް  ތެރޭގައި ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ހަމަ    ފާހަގަކުރައްވައިފި. މީގެ 

ވެސް ޤަޛުކުރަން، ދެން  ތަންފީ ކަންތަކާ ބޫއަޅުގަނޑު  މި ތަމްރީނު  ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެ    ލުކުރަން  އެބަހުރި  ގުޅިގެން 

ހުރެދާނެ.  އިގާނޫނުގަ ވެސް  ކަންތައްތައް  ބައެއް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  . 

މީގެ ހިންގުމައަޅުގަނޑަށް  އެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ހަމަ  މާނަކުރެވެނީ  ހަމަ  ން  ކަމަކަށް  އޮތް  ގޮތަށް  ހުރަސްއެޅޭ  ށް 

ގާނޫނުގައި  ހަމަ    އަޅުގަނޑަކަށް، ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ނުކުރެވޭ.  މާނައެއް  ވެސް  ގައިމު  އަޅުގަނޑަކަށް 

ހުރި ދީފައި  މި  ގާނޫނުގައި  ކަންކަން ހަމަ  ގިނަ  ވަރަށް  ޤަބަޔާންކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  މި   މުއްދަތުތަކަށް  ބޫލުކުރަން 

ހެ އެގޮތަށް  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކަމަށް.  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  މި  މުއްދަތުތަކަށް  މި  ހަމަ  ދިއިރުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްފައި  ދިރާސާތައް  ގުޅުންހުރި  މިއާއި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވިސްނޭތީވެ  މަޖިލީހުން  ހަމަ   

ވަނަ މާއްދާގައި    67  ކަމެއް   ން ހިމަނާފައި އޮތް އެއް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެ  އޮތީ. އޭގެ   ކޮށް ނިންމާފައި މިމަސައްކަތް

އެ    މުޤައްރަރާ  ދެންމެ  މުއްދަތު.  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  މި  ލޯ  ގުޅޭގޮތުން  ރާއްޖޭގައި  ހަމައަށް  މިއަދާ  ފާހަގަކުރެއްވީ 

ފަޙުމްވީސްކޫލުތަ އަޅުގަނޑަށް  ސާފުވީ،  އަޅުގަނޑަށް  ދެންމެ  ކަމަށް.  ނޭނގޭ  މާއްދާތައް  ކިޔަވައިދޭ  އެގޮތަށް.   ކަށް 

ކަމަށް ރަނގަޅަށް އަދި ސާފުނުވާ  އެ  ކިޔަވައިދެނީ  މާއްދާތަކެއްކަން  ކޮންކޮން  އެގޮތަށް.    ސީދާ  އަޅުގަނޑަށް ސާފުވީ 

ސްކޫލު  180މި  ދެން   ލޯ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މާއްދާތަކާ ތަކުގަދުވަސް  ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ    އި 

ގޮތެ   180ގުޅޭގޮތުން   ތެރޭގައި  އެކަށީދުވަސް  ހަމަ  ކަނޑައެޅުމަކީ  ޤައް  އަޅުގަނޑަށް  މުއްދަތެއް  ބޫލުކުރެވޭ  ގެންވާ 

ބޭނުންވޭ.  އިގޮތުގަ އަދި ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަންތައް  މި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  ހަމަ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން   .

ފަ  180 ވަކިވަކި  ޝަޚްސުތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ގާނޫނީ  ކުރޭ  އެބަ  ބަޔާން  ތެރޭގައި  ރުދުން  ދުވަސް 

ދުވަސްވީއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވަކިވަކި    180ށް  ރީކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިއަދާ ހަމައަރަޖިސްޓް



  

ށް މި ގާނޫނުގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޚިދުމަތް  ރުދުން ކިތައް ފަރާތުން މިއަދާ ހަމައަގާނޫނީ ފަ

ގައި ކިތައް ފަރާތުން މީގައި މި ބުނާގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެތޯ މިހާރު އެއީ އަޅުގަނޑު  ދުވަސްވީއިރު 180؟ އެބަ ދޭތޯ

އެކަން އެގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކިހާ މަސައްކަތެއް ބާ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވޭތޯ  ؟ ހަމަ ސާފުކުރަން

 ؟ މިކަން މިގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޢިއްޒުهللا އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު ންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައު

އެރުވޭތޯ ޖަވާބު  ކަންތައްތަކަށް  ބައެއް  ކުރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ބަލާނަން.   

ގާނޫނު މީހަކަށް  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރުމަށް  ގާނޫނަށް  ދޭހަވަނީ  ކިޔުމުން  ހު ގާނޫނު  ވަކީލުކަމުގެ  ދެވޭނީ    އްދަ 

ތިން ފުރިހަމަވެގެން  މައިގަނޑު  ޤަކަމެއް  ކައުންސިލުން  ބާ  ކަމަކީ  އެއް  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ނޭ.  ނޫނީ  ބޫލުކުރާ 

އޮތުން ތަމްރީ  1،  ޑިގްރީއެއް  ދުވަހުގެ  އެގްޒާމުއަހަރު  ބާ  ފުރިހަމަކުރުން،  ފާސްވުންނު  ކަންތައް    3މި    .ން 

އިތު  އެއަށްވުރެ  ނެތް،ފުރިހަމަވާންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޕް  ރަކަށް  ތަމްރީނު  ރޮގްރާމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހު ޓަހިންގިދާނެ. އެކަމަކު  ތަޢާ އްދަ ދިނުމަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ނެތް. އެއީ  ރުފުކައި އިތުރު  ކުރެވޭކަށް  ކޮށްފައި އެކަމެއް 

ޒާމްގެ  ގާނޫނުގައި ބިންވަޅު ނަގާފައި ލިޔެފައި އެއީ ކޮންކަހަލަ ތަމްރީނެއްކަން ލިޔެފައި އެ އޮތީ. ދެން އޮތީ ބާ އެގް

ބެހޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލާ މުޤައްރަރާ  ފަށައިގަތްއި  ވާހަކަ. ދެން  ރަކުއެއް  ގުޅިގެން ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން 

ނޭނގެ.   ކަމެއް  މާއްދާތަކެއް  ކޮން  ކިޔަވައިދެނީ  މަރުކަޒުތަކުން  ކިޔަވައިދޭ  ގާނޫނު  ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް 

މެލްބަންގެ   އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އެހީތެރިކަމާއެކީގައި  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  ދިރާސާކޮށްފިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން 

މެދުވެރިކޮށް. މާދަމާއަކީ ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގާޕްރޮފެސަރެއް  މިކަން  ދުވަސް. އަދި  ރިޕޯޓް ފައިނަލައިޒްވާ  ނޫނު   އެ 

ސްކޫލު ލޯ  ހުރިހާ  ހަދައިގެންކިޔަވައިދޭ  ގްރޫޕެއް  ވަރކިންގ  އެކީގައި  ބައިވެރިވުމާއި  މަސައްކަތްކުރީ.  ތަކުގައި  އެ   

ހިއްއެހެންވީމާ ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެވިގެން  އިންޕުޓް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެ  ،  ކަންތައްތައް  ސާކުރައްވަންޖެހޭ 

، މިހާރު ގާނޫނުގައި އެ ބުނާ  އިވަނީ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ކުރައްވައިގެން އެ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެގެން އެކަން ކުރެވިފަ

ތެރޭގަ  މިމަހުގެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިތައް  ހިމަނަންޖެހޭނެ  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  އި  މުޤައްރަރުގައި 

ފަ މިހާރު  ފޮނުވައި  ރިޕޯޓް  އިންސެޕްޝަން  ދިރާސާކުރެވިފަ.  ވަނީ  އެކަން  ގޮތުން  ފަންނީ  އެގޮތަށް  އިނަލް  ނިމޭނެ. 

ހަމައަ އެންމެ  ރިޕޯޓާ  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ  ރައީސް  ހިއެއްނުވޭ، ދެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ދަނީ. ދެން  އެ  ހަފްތާގައި  މި  ށް 

އަދި ވަކިވަކި    ނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ލޯ ފަރމްތަކާ ރުވަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންއެކަށީގެންވާނީ އެ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބު އަ 



  

އޮތް  ބުނެފައި  އެހެން  ގާނޫނުގައި  ކަންތައްތައް  އެ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި  ބެހޭ    ކަމުގައި   ވަކީލުން  އެކަމާ  ވިޔަސް 

 ކޮށް އެ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.  ގަވާއިދު ތަޢާރުފު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ވަގުތު އޮތްގޮތުން ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ވަގުތު އިތުރުކޮށްލުމަށް  

 ކަމަށްވަނީ ދޮޅުގަޑިއިރުވެފައިވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން. އާދެ!   މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟް ނެތް

 

 ގެ ރައީސް،އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކައުންސިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ

މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްކުރެވުނީ ކިތައް    ތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތް

ޕްރެކްޓިސަރތޯ ލީގަލް  ކިތައް  އަދި  ފަރމްތޯ  ފަ   އަދި؟ ލޯ  ލޯ  އެއްވެސް  ލީގަލް  ރމެމިހާތަނަކަށް  އެއްވެސް  އް 

އަދި   ގަވާއިދު  އެ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  އެ  އަޚް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެންމެ  ނުވޭ.  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެއް  ޕްރެކްޓިސްއެއް 

އަހަރު   މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެކުލަވައިލުމުގެ  ގަވާއިދު  އެ  ނެތް.  ޝާއިޢުކޮށްފައެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ ވެއޮކްޓޯބަރާ  ގެންދިޔައިންއިން  ކުރަމުން  ޚާއްޞަކޮށް  ސް  އަދި  ގަވާއިދުތަކަށް  އެހެން  އޭރު  އެހެންނަމަވެސް،   .

މި   ގަވާއިދު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިސްކަންދީގެން  ގަވާއިދުތަކަށް  ބައެއް  މިކަހަލަ  ގަވާއިދާ  ލައިސަންސިންގ 

އަޅު އޮތީ.  އޭރު  ނުގެންދެވި  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ގަވާއިދު  ފުރަތަމަ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  އެ  އޮކްޓޯބަރުގައި  ގަނޑުމެން 

ތެރޭގައި އެކުލަވާދު  90ޑެޑްލައިނެއް. އެއީ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިތާ   ގަވާއިދުތަކެއް.  ވަސް  ހުރިހާ  އެ  ލަންޖެހޭ 

  އި. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މު އެ ޕީރިއަޑް ތެރޭގަދެއް ވެސް އެކުލަވައިލެވެން މުހިންޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ މި ހުރިހާ ގަވާއި

ކުރިން  ޤަ މީގެ  ސަބަބުތައް  ނުވި  ހަމަ  އެކަން  ނެތް.  ވެފައެއް  އެކަމެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަން.  ބޫލުކުރަން 

ލް ވެސް ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި. އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން  ޅުގަނޑުގެ އަޚް މުޙައްމަދު ފައިޞައަ

.  އިކުރައްވާނެކަން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާގަ ން ވެސް ހަމަ މި ސުވާލުމެންބަރު  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިނގޭ އިއްޒަތްތެރި

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ގާނޫނުގައި  މާލީ    30އެއީ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހެއް  ފޯރުކޮށްދިން  ފައިސާ  އެ  ފޯރުކޮށްދޭން.  ފައިސާ  ޖެހޭނެއޭ  އިއްޒަތްތެރި    އިދާރާއިން 

ބުނާގޮތަ ގާނޫނު  އެ  ކީއްވެގެންކަން  ބޭނުންފުޅުވާނެކަން  ސާފުކުރައްވަން  އެއްޗެއް    ށް،މެންބަރުން  އައި  ނޭނގި  މިއީ 

ކޮން   ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ގާނޫނަކީ.  މި  ނޫން  އެއްޗެއް  އައި  ނޭނގި  ދައުލަތަށް  ނޫން. 

ސުވާލުކުރެއްވި ގޮތަށް    ރި މެންބަރު ތި އަޅުގަނޑުމެންނާހަމަ ޔަޤީން ދެންމެ އިއްޒަތްތެ   ފިޔަވަޅެއްތޯ އެޅީ އަޅުގަނޑަށް

. ދެން ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  އި، އެކަހަލަ އެކިއެކި ކަންކަން އެބަހުރި މީގެ ތެރޭގަލުކުރައްވާނެކަން. އެހެންވީމާއެ ސުވާ

ސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ވަޒަންކޮށްފައި ނިންމީ  ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާފައި އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ވެ



  

ކޮންމެ  ޕްރެކްޓިސްއެއް   ގޮތެއް  މީގައި  ލީގަލް  ފަރމަ  ވިޔަސް  ލޯ  ވަރަކަށް  ވިޔަ  ކަށް ވިޔަކަސް  އެއްވެސް  ސް 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ހަވާލާދީފައި ހުރި މި  ކުރެވެން ފައްޓަނީ މިހާރު ހަމަ އެ ގާނޫނުގައި ވެސް 

، ޙަޤީޤަތުގައި އެހެރީ ގާނޫނީ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީވެފަ.  ން ރަޖިސްޓްރީވެގެން. އެހެންވީމާ ށުނާ މި ގާނޫނުތަކުގެ ދަގާނޫ

 ބާ ކައުންސިލަށް މި އިންނަނީ...ދެން މި އޮންނަނީ 

 )ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ފަހު ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައެއް ނުވޭ( 
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