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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. އަޅުަގނޑު މިއަުދ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

ފަރާތުން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ަބއްދަލުވުން ކުިރއަށް ދާއިުރަގއި ކޮމިީޓގެ

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ގެމަނަފުށި ދާއިާރގެ  ނަކީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޘްމާން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

މެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީމް.  އަދި ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރިهللا އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުދާ

ނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ކުިރއަްށ  މި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނާ އާދެ! އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބަ ގުިޅގެން ަވޑަިއގެން އެަބ ތިއްެބވި ދެ  ދަންނަަވއިލި ދަންނަވާލުމާއްދަލުވުމަްށ ގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

މުއައްސަާސއެްއ، ސަރުކާރުގެ ދެ މުއައްސަސާއަކުން ބޭފުޅުން. އޭގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ 

ެއއީ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ. ސުނީތާ ، ފަރާތުން ވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަކީ، މުޙައްމަދު ޒާހިދު

މާޔަތްކުާރ ންގެ ޙައްޤުތައް ހިމުޙައްމަދު، ކޯޑިނޭޓަރ. އަޙްމަދު އާޠިފް، އެއީ ނުުކޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހު

ނޑުމެްނގެ  ކައުންސިުލގެ ރައީސް. އަޙްަމދު އިމާދު، އެއީ އެސިސްަޓންޓް ޑިރެކްޓަރ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ މި ާއއި އަދި ހަމަ ދު ހުށަހެޅިފަިއާވ އަނެއް ަމއްސަލަކޮމިޓީއަށް މިއަ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ  އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓަކައި ނޭޝަނަލް  ތައްތަކާގުޅިގެން ވެސް ހުިރ ކަން ނަންބަރާ ބެޭހގޮތުން ައުޅގަ

ބާ ޖަލީލް. އެއީ ިއގެން އެބަ ތިއްބެވި. ެއއީ މުޖުޠަން ވަޑަސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ިއއްޒަތްތެރި ދެ ބޭފުޅު

! މި އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާ އެހެންމެ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ. އާދެ ސީ.އީ.ޯއ. އަދި ހަމަ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި ކަތެއް. އެްއ ވަީނ ދެ މަސައް އެކު އަުޅަގނޑު ކުިރއަށް ެގންދާނަން. މިއަދު އަޅުގަ

ދިޔަ ަދއުުރގައި މަޖިލިސްގެ މި ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލެއއް، ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް.  މަސައްކަތަކީ މި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ،2010/8އަދިވެްސ އެ ބިުލގެ މަަސްއކަތް މުޅިން ނުނިމޭ. ެއއީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

މާއި، މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެިރކުރު

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް  ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙކާ ގުިޅގެން  ގެންނަ އިޞްލާޙެްއ. އެ އިޞްލާޙާގުިޅގެން އަުޅގަ

ޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދިފަ. ގު މާކަ އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ފަހަރު ވެސް ވަނީ ތަފާތު އެކި މަޢުލޫމާތުތަކަށް މި

، ނިންމަން ބޭނުންވާތީ. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެހެންނަމަވެސް

 ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބިލާއެންމެ ފަހުގެ ބައްދަުލވުމެްއެގ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ތި ިއއްޒަ

ނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި އޮތް އަނެއް މަްއސަލައަކީ ެއއީ އަމިއްަލ  ސާފުކުރަން މި ދަންނަވައިލީ. ދެން އަޅުގަ

ފަރާތަކުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއެްއ. ެއއީ ޅ.ނައިފަރު ސައިލްެގ ޢަލީ އިސްމާޢީލް ކިޔާ ބޭފުޅަުކ ފޮނުވާފަިއާވ 

 މި ކަމާ އި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ. ޚާއްަޞކޮްށ އެންސްޕާއިން ސިޓީއެްއ. އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތެއް ލިބުމުގަ



  

ނޑު ވާނީ އިްއޒަތްެތރި ބޭފު . އެހެންކަމުން، ޅުންނަށް ދަންނަވައި ެވސް ލާފަބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަޅުގަ

ގުޭޅގޮތުްނ  ކަމާ އަލިއަުޅވާަލއި މި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުުމގައ މި ދެކަންތަކަށް

މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ވަރަށް ޫހނު މަރުޙަބާއެއް އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ތި 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން 6އިްއޒަތްތެރި  ނޑުމެްނގެ ޓީމަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު އަސްލުބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތަ ަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ މާބޮުޑ އް ސާފުކޮށްދިނުން. ދެން އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ފެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ. އެއީ އެހެން މި ދެންނެވީ ކުރީަގއި ވެސް ވަނީ ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން މި ތަޢާރު

ަގނޑު ީސދާ ހަމަ ފޯކަސްކޮށްލާނީ ައޅު . އެހެންކަމުން،ނަ ފަހަރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަކޮމިޓީ އަށް ވަރަށް ގި

ގުުޅން ހުރި ބޭފުޅަކު ޖަވާުބ  ކާކަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރިސްކުރާ ުސވާލަކަށް ހަމަ އެ 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަނގަުޅވާނެ ަކމުގައި ދަންނަވާ ދެއްވީމަ ހަމަ  ލަން. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމުން އަުޅގަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުފުގެމަނަ

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

އްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ މީހުންގެ ޙަ ،2010/8އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން 

ރައްކާތެރިކުރުާމއި، މާލީ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިްނ  ކުރެވެމުން އަންނަތާ ދުވަސްޮކޅެއް ެވއްޖެ. އަދި މި ކަމުގަިއ ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އަުޅގަ

. ދެން އަޅުަގނޑު މިއަދު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކީ ކުރިްނ ްއވާފަރަވެސް ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިެގންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކެވުުނ ވާހަކަތަކުގެ ތެޭރގައި ައުޅގަ

ން ކުޅެުދންތެރިކަމަށް ބަދަލުކޮށްލުން މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަމެއް ފޯުރކޮށްދިނުމަކީ އަދި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ކުދި

މީހުން ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ދެވޭ މާބޮޑު އެހީތެރިަކމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އެ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ 

އެހީތެރިކަމާއި އެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަާމއި އެ ކުދިންނަްށ ދޭން ބޭނުންވާ އެިކއެކި ްޓރީޓްމަންޓުތަކާއި އެްއޗެހި 

ށް ޓަކައި އޮތް ވަޞީަލތަކަށް އަދި ނުވެ ހިނގައިާދނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ދިނުމަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ފެންނަމުންދާ ބައެއް މަންަޒރުތަކާއި މި ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި މި މާލީ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މިއަުދ ދެން ، ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ އެހީތެރިކަމަށް ނުވެ ދެވޭ ގޮތުން ދެވޭ އެހީތެރިކަމަކީ އެ ކުދިންނަށް އަޅުގަ

ކަހަލަ މި  ެގ ތެރެއިން މިށް އައިިއރުގައި ތި މުއަްއސަސާތަކު ވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދާ ހަމައަވެސް ސު

 ކަތެއް ކުރެވުނު؟ެއްއވެްސ މަސައް ދިނުމަށް ޓަކައިކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން އެެހން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ފޯުރކޮށް

ެރވެމުން ތެރެއިން ނަމަވެސް އެކަހަލަ ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުްސ ސްކީމެއްގެ ންމިސާލަކަށް، އިންޝުއަރެ

ންނަ ފަރާތްތަކަށް ންނަމަ މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުއަންނަތޯ؟ ސަރުކާރުން އެެހން ބިލެއް މިސާލަކަށް، ނޫ



  

އާއި ކުެރވެމުންދޭތޯ ން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތްހެމަށް ޓަކައި އެ ފޯރުކޮށްދިނު ތައް ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތް

 އޮތްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. އެބަލިބިފައި ތެއް މިކަހަލަ އެއްެވސް މަޢުލޫމާ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހަމަ ދައުުރގެ ިމ ބައްދަލުވުމަށް ވެްސ  ދިޔަ  ރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މިޝުކުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ!

މީހުން  ވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެ ނު. އޭރުއާދެވު

ވެސް  ގެން. ތި ބޭފުޅުންގަުޅކުރު ބަދަލެއް ގެނެސް ރަނ އް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ހެޔޮލަތު އެދިރިއުޅެމުންދާ ހާ

. ދެން ިއގެން ތި ުއޅުްއވަނީ ެވސް އެ މަޤުޞަދުގަ ހަޅުއްވަ ނަްށ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ހުށަވިސްނުމަކީ އެއީ. މި ގާނޫ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ އެްއ ދުވަހުން އަެނއް ދުވަ މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ސާ އަިދ ހަްށ ފައިއަޅުގަ

، ކުރެވެނީ. އެހެްނވީމާނޫން ގޮތަކަށޭ ބަދަލު ޒަރަށްވުރެ އެދު ޙާސިލުވަމުންދާ މަންދެންނެވި މަޤުޞަދިނަކަސް މި 

ނޑުމެްނގެ ދެ އެ ކުރުމަށް ތި އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ން މި ދެންނެވި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުސުވާލަީކ، އަުޅގަ

އިތުރަށް މި ކުރެވުނީ؟ އޭގެ ތެރެއިން އެްއ  ހެންވީމާކޮން ކަެމއްހޭ އެ ،ހޭގޮތަށް. ކީއް ސުވާލު ހަމަ އެއެ ކުރެްއވި 

ނޑުމެ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮށްފީމު ނުކުން މިހާރު ތަޢާރުފުކޮށްދީފީމު، ތަޢާރުފުކަމަކަށް އަުޅގަ

މީހުންނަށް ވަރުގެ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ  ލަތުގައި ިތބި އެވަޒީފާެއއް އަާދކުރެވޭ ގޮަތކަށް ހާކިރިޔާ ވެސް 

އެއް އަދި އެހާ ގިަނ މިހާތަނަށް އައިއިރުަގއި ވަޒީފާ  ގުިޅގެން އަޅުަގނުޑމެން ން. އެއާހެދު  ޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ ވަ

ނޑު އް ނުއެްއ ދެވޭ. އެހެންނަމަވެސްމީހުންނަކަށެ މެން ބަލަން ކުިރއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވަގޮތަ އެ، ތެރިނުކުޅެުދންގޮތަްށ ތިބި  އެ  ނީ ކޮބައިތޯއުޅެ ވިސްނަިއގެން މި ްށ ދިމާލަ ައކާޒީފާށް އަުޅގަ

ނޑުތޯ ބަށް ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކީ ކޮބައިގެންދެވޭނެ ގޮތަ މެން ކުރަމުން އެބަ ގެންދަން. ލާފައި އެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިޔާސަތަށްއޭގެ ފަހުން ކުރެވުނު ައނެއް މަސައްކަތަކީ އަ ގެނަިއ ބަދަލުން އިއްޒަތްތެިރ  ުޅގަ

މްތަކަކުން ހުރިހާ ހައުސިންގ ްސކީ އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައި މިރިއްޔާ ނިންމަވާ ލްޖުމްހޫރައީސު

އިލާތަކަށް ެއ ހުންނަ އާ ދުންތެރިކަެމއްޅެމާކްސް ދޭ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނުކު ގެދޮރު ދިނުމުގެ ސްކީމްތަކަުކން މި

ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ފުރުޞަތު މީހުންނަށް  ގައި އިތުރަށް ިއތުރު ޕޮއިންޓް ދީ ހިމަނާ ގޮތަށް. އެނުމުމާކްސް ދި

ނޑުެމން މިނިސްޓްރީދިނު  މީހުން އައިޑެންޓިފައިކޮށް އެ  ދަނީ އެ ގުިޅގެން މި އާއި އެންސްޕާއާ މަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ތިންވަނަ ކަމަކަށް ކުރީގެ އޭުރ ސް ދޫކުރަމުން. ގޮތަށް އަންގައިދޭ ލިޔުން ވެ މީހުން ފޯމު ފުރާއިރުގައި އެ 

ކާރުން ހިންގާ ްއކިއިރު ވެސް ެދއްކި އެއް ވާހަަކއެއް ހަމަ ދަުއލަތުން ސަރުދެައިއސް ވާހަކަނަށް ތަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަައޅާފައި އެ ސްކީސެކުަގއި ކޮންމެެވސް ޕަ ތަހިޔާވަހިކަމުގެ އެިކއެކި ްސކީމްބޯ އް މްތަުކގެ އަދަދެންޓޭޖެއް ކަ

ނުން ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ތައެ ތަންވީނަމަެވސް  ކަމަށް ވީކަމުގައި އި ހިންގާ ފްލެޓް ސްކީމްމިސާލަކަށް، ހުޅުމާލޭގަ



  

ނޑައެޅި އެއެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިނުމަ ނަޑއެޅި އެ  ގޮތަށް މިހާރު ށް ކަ  ވެސް ފްލެޓްތަކެއް ކަ

ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ، ކުރެވެމުން. އެހެންވީމާ ދަނީ ެކއް މިސައްކަތްތަންނަށް އެކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަމީހު

ނޑުމެން  ންނަ މީހުންނަށް މިހާރު ިސޔާސަތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުކާުރގެ ިމ ވިސްނަނީ ސަރުވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ

 ކުރުމަށް. ހަމަ ެއއާ ނގަޅުރެ ރަ ލަތު މިއަދަްށވުންގެ ހާމީހު  ރެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދީ އެމަތަށްވުލިބެމުންދާ ޚިދު

ނ ފަށަށް ގަސްދުކުރާ އަނެްއ ވެސް ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށްވާތީ އާ ޑުމެން މިނިސްޓްރީން ހަމަ މިއެްއކޮށް އަުޅގަ

ގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ރާއްޖޭއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަން ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން  ކީތަޚިދުމަ

މީހުންނަށް  ގަކޮށް އެއިލާތަްއ ފާހަގަކުރެވޭ އާ ތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގޮތަށް އިޖް އެ

ްސ ތެރޭަގއި ވެ ގުިޅގެން ހިންގަން. މީގެ އަްއސަސާތަާކއި އަޅުަގނޑުމެންނާހުރި މުރާމެއް ރަށްރަުށގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގް

ނޑުމެންނަށް ދެވިގެންދާބޮވަރަށް  ނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ފާހަގަކުރެވި ެއ ޑު ފޯކަސްެއއް ައޅުގަ

ންނަ މީހުންގެ ލެވަލް. ރިކަން ހުތެލެވަލް ނުކުޅެދުންއެކި ފާހަގަކުރެޭވއިރު އެކި މީހުންނަށް އެ ދިމާވެފައި ހުރި 

ލެވިދާެނ އޮތީ. މިއަށް އެްޑކޮށް މިތު ގައި ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަކަހަލަ ވިސްުނމެއްަގއި ޖުމްލަ ގޮތެއް  މި ،އެހެންވީމާ

 އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. 

 

 ިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ަވޑަނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ 

ްއ ތައެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަދި އަުޅަގނޑު ބަެއއް ކަންަތއް ނގޭތޯ. ދެންމެ ޒާހިދު އެ ވިާދޅުވިޝުކުރިއްާޔ އި

ނޑުމެން ދެއްިކެގންދާއިއެޑްކޮށްލަން ބޭނުން. މި ާވހަ ނޑުމެންނަށް އެަބ ރުގަިއ ދެ އޭންގަލަކަ އަުޅގަ ކުްނ އަުޅގަ

ތުން ކިހާވަރެްއގެ ކުިރއެރުންތަެކއްތޯ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަކޮށްދިނުމުގައި ައޅުަގނޑުެމން ފޯވިސްނޭ. ެއކަްއޗަީކ ޚިދުމަތް ފޯރު

ނޑުެމންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ  ބަޖެހޭ. ދެންއަސްލު ލަިއފަށް އަންނަނީ އެ ބަލަން އެޅުންގެ ބޭފު އެ  އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިހާރުގެ އިތުކު މަތް ދެވެނީ؟ ޒާހިދު އެ ވިދާޅުިވ ކަންަތއްތަބޭފުޅުންނަށް ޚިދު ވެސް އެ  ރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގްއްޓަަވިއގެން ުއޭޅ ެއއް ޕްރޮބޭފުޅުން ފަ އިސްކަންދޭ ެއއަށް  ވެްސ ވަރަްށ ޮބޑަށްރާްމ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެގޭެގއަ ޕްރޮގްރާމެއް ދުންތެރިކަން ނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ގޮތުަގއި ނުުކޅެންށް ވިޒިްޓުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް. ދެން އަުޅގަ

ގިނަ  ،މީހާ މުސްކުޅިާވއިުރގައި އޭނަ  ވާއިުރަގއި އެހެންނޫނީ އެ އަށްމީހާ އަހަރު އެ 65ން ބަލާއިރުގައި ހުންނަ މީހު

ީމެގ ، ނަވާނީ. އެހެންވީމާޕޭޝަންޓްސް ގި ބެޑްރިޑަންޓް ނަ މީހުން. މީހުންނަކީ މީގެ ތެރެއިން ހަމަ ތަންމަތީގައި އޮން

 ަގއި ތުމީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ގޮބައިވަރު މީހުންގެ ތެރޭގަިއ ވެސް  ރިޑަންޓްތެރޭގައި ވެސް އެބަުއޅޭ ބެޑް

ހަމަ އެ ބޭނުންވާ ށް ވިޒިްޓކޮށް ިމހާރު ުޅން އެ ގޭަގއަެއ ބޭފު، މީހުން. އެހެންވީމާކެޓެގަަރއިްޒ ކުެރވިފައި ތިބީ 

ބޭނުންވާ  ބޭފުޅުންނަށް ސް އެަބ ދެވޭ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެާއއި އެ ހުރިހާ ކެއަރތަކެއް ވެ ނަރސިންގ ކެއަރ

އެބަހުރި ތަްއ ގަނެދިނުމުގައި އެންސްާޕއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ެވސް އެިކއެކި އިުކއިޕްމަންޓް



  

ނޑުކަންތައްތަެކއް.  ްއޔާ ލަކަށް، ވޯަޓރ ބެޑް ބޭނުންެވއްޖެ. މިސާދީފަރޭންޖްތަކެްއ ހަދައިހަމަ އެނެ މެްނ ހުންނާއަުޅގަ

ގޮތަށް. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުްނ ެއއަރބެޑް ވެސް ހޯދައިދޭ  ްއޔާހެންނޫނީ އެައރބެޑް ބޭނުންވެއްޖެވޯޓަރ ބެޑް އެ

 މިހާރު  ސަރވިސްތައް ވެސް ކަހަލަ ވަންޏާ އެވާ ކަމުގައި އެނދަކަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު މިސާލަކަށް، ސްޕެޝަލް

އެހެން ކެެޓގަރީައކަށް ައޅުަގނޑުމެން ، ޭއގެ އިތުުރން މިސާލަކަށްވެސް އެބަ ދެވޭ ީމގެ ތެެރއިން ކުރިއަްށ. 

ކުދިންނަކީ ހަމަ މީެގ  ތެރޭަގއި ގިނަ އަދަދަކަށް އެބަުއޅޭ. އަިދ އެހެންޏާމުން އޯޓިސްޓިކް ކުދިން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖެ

ނޑު އެހީތެރެއިން   ޓަރވެންޝަން ެހދުމުގެ ގޮތުން މިސާަލކަށް،ންކުދިން އަރލީ އި މެން އެލިބެމުންދާ ކުިދން. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް  ންއިކެއަރ ހޯދައިދޭން ރާއްޖެކުއްޖަކު އެ ބޭނުންާވ  ށް އައިމަ އެމެންނާ ހަމައަހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު އަުޅގަ

 ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮުޑ ޚަރަދެއް ކުެރވިގެން އެ ށް ރާއްޖެއިން ޭބރަނުވަން. ފޮރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެވސް ެއބަ 

ނޑު މިދަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ންމުކުދިންނަށް މި ކެއަރ މި ލިބެ  ކަމަްށ  މިމެން ފާހަަގކުރަން ބެންަގލޫރުގައި މިހާރު އަުޅގަ

ޓަރ. ސެން ރިކޫބް ނީޔަގިނަވަމުންދާކަން. އެތަނަށް ިމ ކިއަދަދު  ގެސެންޓަރަށް ދާ މީހުންދާ  އެޚާއްޞަކުެރވިގެން 

ންނަށް ދި ާރއްޖޭގައި ވެސް މި ކުދި. އަަގނޑުމެން އެބަ ޚަރަދުކުރަމުތަނަށް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް ައޅު އެ

ތެރަޕީ އަދި  ގެނައުމަށް ސްީޕޗް ތެރަޕީ، ބިހޭވިއަރަލް ކުދިން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ހަމަ އިންޓަރވީންކޮްށގެން އެ 

އާސަންދަ  ވެސް ވާނެ މިާހރު ން ައޅުަގނޑުމެންއިްމކުރެިވގެއޭެގ ސެންޓަރުތަްއ ގާ  ވޭ.ަބ ދެއެތެރަޕީ އޮިކއުޕޭޝަނަލް 

ލީ އުފެދުނުއިރުަގއި އެިޑއުކޭޝަނަްލ ނަތަނަކީ އޮރިޖިސެންޓަރުތައް ގެންނަން. އެއީ އެ ތަން މުގެ ތެރެއަށް މިސްކީ

ޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެިޑުއކޭ މިނިސްޓްރީގައި، އިންސްޓިޓިއުޝަްނގެ ގޮުތަގއި ރަޖިސްޓަރކުރެިވގެން

ހެލްތު ކޮށްދޭއިުރަގއި  ެކއަރ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮަވިއޑް ހެލްތު، ންތަން. އެހެންވީމާރަޖިސްޓަރކުރެވުނު ތަ

ރޮސެސް ޕް އެ ަރޖިސްޓްރޭޝަން، ތެރެއަށް މި އާދެވެނީ. އެހެންވީމާދަ ންގެން އާސަމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރވެ 

ނޑުމެންގެދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  އަދި މިނިސްޓްރީއަށް  ތެރެއިްނ ދީ ހަމަ އެއްބާރުލުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދި ވޯކަލް ހަމަ ގޮތަކަށް ގެންގޮްސގެން އޭ ެގ ތެރެއަށް އެބަ ގެންނަން ވެސް މި ކަންތައްތަކާއި އަުޅގަ

އެ ކުދިންނަށް އެ ތެޭރގަިއ ވެސް  މި އަރލީ ޑޭްސގެހަމަ ން ކޮންމެ ބޭފުަޅކީ މިއި، . އެހެންވީމާ ތެރެއިން އާސަންދަ

ހަދަން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްަތކެްއ ރަޕީތަކެއް ލިބިގެން ރާއްޖެއިން ގެންދެޭވނެ ކުދިންނަށް ހޭ ހުރިހާ ތެލިބެންޖެ

އޭނަ މީހާ މިސާލަކަށް، ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ލަ ކަންކަމުގައި ކަހަ އިތުރުން މި ވެމުން. އަދި މީގެދޭ ކުރެ އެބަމިހާރު 

ލައިްޒވުމުގެ މާހަޢުލަށް ދާއިރުަގއި އެ މީހާ ޕެރަލައިްޒވުމުން ެއއްކިާބކޮށް އޭަނ އަނެްއކާ މުޖުތަމަޢަށް ޕެރަ

ނޑުމެން އެބަ ދެމު. ރާއްޖެއިން ނުލިބިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން  ގެންނަންެވގެން އެ ދޭންޖެހޭ ފިޒިއޮތެރަޕީ އަުޅގަ

ން ބަލައިގެން ހަމަ އެ މީހާއަކީ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނެވޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެްނ އޭނަގެ ހަމަ ކޮންޑިޝަ

މީހެއް ކަމުގަިއ ހަދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ގެންަދމު. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުްނ މި ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުން، 

ްއ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ އެއް މިސާލަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަީކ ހަމަ ޕާމަނަންޓްކޮށް ޑިސްއޭބަލްވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ބައެ



  

މަސްދުވަހަށް އެއް ހަފްތާއަްށ އެއް އަހަރަށް މި ޑިްސއޭބަލިޓީ ހުންނަ މީހުން. އެހެންވީމާ، ިޑގްރީ އޮްފ 

ނޑުމެން ދެނެގަންނަމު އެބަ. ދެނެގަެނގެން އެމީާހ  އެންޕަވަރމަންޓް ނޫނީ އޭނަ ޑިސްއޭބަްލވާ މިްނވަރު ައޅުގަ

އްކަތްތަެކއް އެބަ ކުެރވޭ. މިސާލަކަށް ކަންފަތަށް ނީވޭ ކުއްޖަކު އުފަްނވާއިުރގަިއ މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަންވެގެން މަސަ

ހުރެއްޖެއްޔާ އޭނައަށް ކުަޑިއރުގައި އެކަން ދެެނގަނެިވްއޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮކްލިއާ އިމްޕްލާންޓް އެ 

ރީކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އޮޕަރޭޝަން އެބަ ކުރެވޭ. ެއ ޑިވައިސް އަކީ އެންސްާޕިއން ހަމަ މިހާރު ވެސް ފް

ލަްއަކ ރުޕީސްވަރު އުޅޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ލެވަލްަގިއ  7ޚިދުމަތެއް އެއީ. އޭގެ އަުގ ގާތްަގނޑަކަށް 

ނުޑމެން އެ ކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަން މަސައްކަްތކުރަން. ައދި މިސާލަކަށް ހިޔަރިްނގ  އިންޓަވީންކޮްށގެން އަުޅގަ

ކަށް ވެއްެޖއްޔާ ހިޔަރިްނގ ެއއިޑް ވެސް އެބަ ލިބޭ. ވީލް ެޗއަރ ބޭނުންވާ ބޭނުންފުޅުވާ އެިއޑް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

އާ ހަމައަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެަބ އަރ މިހާރު ކަސްޓަމައިްޒ ވީލް ޗެއަރބޭފުޅުންނަށް ވެއްޖެއްޔާ ވީްލ ޗެ

ޖުތަމަޢަށް ގެންނަން އެ ދޭންޖެހޭ ންވީމާ، މީހާ މި މުޕްރޮވަިއޑްކޮށްދެން. ޯވކާސް އެބަ ޕްރޮަވއިޑްކޮށްދެން. އެހެ

ދުމަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިހާރު އެަބ ދެވޭ. ހަމައެކަނި ފައިސާެގ އެހީއެއް އޭަނއަށް ދިނުން ޚި

ނޑުެމން ހަމަ ބެނިފިޓް އެކަންޏެއް ޚިދުމަތަކާިއ  އޭނައަށް ީދގެން އެ ލިބެްނޖެހޭ ޞިއްޙީ އިން ކައިންޑް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ޑިަވއިސަސްަތކާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ އެބަ ުކރޭ. މިސާލަކަށް މީހަކު ނުކުެޅދޭ މީހަކަށް އެބަވޭ އޭނަ  އަދި އެ

އެކްިސޑެންޓެްއވެގެން ފައި ުބރިކޮށްލާ އެހެންނޫނީ އޭނަގެ އެހެން ގުނަވަނެއް ބުރިކޮށްާލ ހިސާބުން. އެ ހިސާބުން 

ހުންނަ އެންމެ ވަރުގަދަ  ން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެންވެސް ައޅުަގނޑުމެން އިންަޓީވންވެގެން އޭަނއަށް ރާއްެޖއި

ސްއެްއގެ ައުގ ބްސް އެބަ ހޯދައިދެމޭ. އެ މީގެ ލިމްބްއެންމެ މި ޒަމާނީ އާލާތްތައް އެބަ އާޓިފިޝަލް ލިމް

އަދި ރުފިޔާއަށްވުރެން ބޮޑުެވގެން އެބަދޭ. އެންމެ ހައި ކޮލިޓީ  250000ރުފިޔާއަށް.  25000ގާތްަގނޑަކަށް އަރާނެ 

އޭނައަށް އެ ބެންްޑކުރަންޖެހޭ ބެންޑްތައް ވެސް ގެނެޭވ ކަހަަލ ގޮތަކަްށ މި ހުރިހާ ކަމެއް ިމ ކުރެިވގެން މި ގެންދަނީ. 

ލަންޖެހޭ އަނެއް އޭންގަލަކީ މި ލެވަލްަގިއ ބަދޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެ

އިރުަގއި ޚިދުމަތްތައް ދެވި އަދި ޚަރަދުަތކެއް ވެްސ ކުރެވެމުންދާއިުރަގއި ކިާހ ސަރވިސްދެމުން ައޅުަގނޑުެމން ދާ

ނޑުމެްނގެ ިވޒިތްތައް ހުންނާނެ ހަމަ ވަރަށް  ވަރަކަށްތޯ މީހާގެ މި ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ އަސަރުކުރަނީ. އެ ގޮތަށް އަުޅގަ

ތެރެއިން ގިަނ  ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މީގެގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ . އެޓްތައް ާރއްޖެތެރޭގައި ކުރެވިފަބައިވަރު ވިޒި 

ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެލަވަންސް ދިންކަުމގައި ވިަޔސް އެލަވަންްސގެ އަސްލު ރާހަތު އޭނައަށް ނުކުރާ 

 ނޫން. އޭނަގެ މަންމަެގ އެަކުއންޓަށް އެހެންނޫނީ ބައްޕަގެ  . މިސާލަކަށް އެލަވަންސް ލިބޭނީ އޭނަައކަށްގޮތުގަ މީހުންގެ 

ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހެއްެގ ެއކައުންޓަށް ިމ ލިބެނީ. ލިބެމުންދިޔަސް އޭަނއަްށ  ށް އެހެންނޫނީ އާއިާލގެ އޭނައެަކއުންޓަ

ބަލަން ެވްސ މި ޖެހެނީ ހަމަ ޕޮލިސް  ޖެހެނީ ައވަށްެޓރި މީހާ. އޭނަ ހަމަ އޭނަގެ އެ ކާންދީ ހަަދން ވެސް މި

ރާއިން. އެހެންވީމާ، ކިހާވަަރކަށްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ފައިސާ ދީގެްނ ސްޓޭޝަނުން އެހެންނޫނިއްޔާ ކައުންސިްލގެ އިދާ



  

ނޑުމެން ހީވަނީ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއްހެން.  އޭނައަށް އެ ލައިފް އޭަނގެ ިއމްޕްރޫވްކުރެވޭނީ. ިމއީ ހަމަ ވިސްނާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާިއރު  ދެން މީގެ އްޔާ އޭނަެގ ންނަށް ވެއްޖެރުން މަތީގެ ބޭފުޅު އަހަ 65ތެރޭގައި ބަެއއް ލެވަލްަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެން މި އަނެއް އެހީ 5000ހަމަ ލިބެމުންދާނެ އޭނައަށް ބޭސިކް ޕެންޝަން  ދޭ  ުރފިޔާ. އަދި ޕްލަސް އަުޅގަ

ރުފިާޔ  7000ދޭ. އެހެންވީމާ، ޓޯޓަލް އެ މީހަކަށް  ނައަށް ލިބިގެން އެބަރުފިޔާ އޭ 2000ގާނޫނުގެ ދަށުން 

އިމްޕްރޫވްމަންޓެއް ނާންނަކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މި  ލިބޭއިރުަގއި ވެސް އޭނަގެ ލައިފަށް

ލެވަލްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޕޮލިސީ ލެވަލްަގއި ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރުަގއި އިތުރު ގޮތްތަެކއް، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ 

ނޑުމެން ބެނިފިޓް އިން ކައިން  ޑް އޭަނއަށް ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދީގެން އޭނަެގ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ސްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ ޖެހޭ ހޯދައިގަންނަން މި ލެވަްލަގއި ައޅުަގނޑުމެން. ެއއަްށ ންދިރިއުޅުން އިތުރަށް އެންހޭ

 . ޔަތްކުރެއްވުން އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް ެއއީްނގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޢާއަޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3 އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވޭ. 3ައޅުަގނޑުމެން ލިސްޓްގައި  ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ!

ނޑު ފުރުޞަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށް ފަހުގައި އަނެއްކާ  ތުތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަޅު އަރުވާނަން. މިހާރު އަ  ތު ރުކުރު ސުާވލެއް ކޮށްލުމަށް ފުރުޞަގުުޅވަިއގެން ކު ،އަުރވަނީ ތުގަ

 އަރުވަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ތެރޭަގއި  އްރިރު. މިހާރު ދެންމެ ތި ދެކެވުނު ވާހަކަަތކުގެ މަްއޗަށް ބަލާފައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެޝުކުރިއްޔާ މުޤަ 

ބޭރުން  ބި ދެއްތޯ. ދެން އެ ުކދިންނަށް އެއްކަލަމިހާރު ވެސް އެބަތިބި އޯިޓަޒމް ހުންނަ ބައެއް ކުދިން ެއބަ ތި

ކަންނޭނގެ ޑޮކްޓަރުން  އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ހޯދައިދޭ ޓްރީޓް، ބޭރަކުންނެއް އަސްލު މި ޓްރީޓްމަންޓެއް ނުވެސް ެދވޭ

އަމިއްލަ ބަހުން މި ކުިދންނަށް މި ޓްރީޓްމަންޓްތައް ިދނީމަ އަސްލުަގއި އަވަހަށް  ގޮަތކީ ެއއްކަލަ ގޮތުން. ވާ  ވިދާޅުވާ 

އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހުރި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ހިންގާ ތަންތަން މި އުޅެނީ 

ގައި ނޫިނއްޔާ ސަުރކާރުން .ެއޗް ހޮސްޕިޓަލު ސަރުކާރަކުން މިސާލަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނޫނިއްާޔ އައި.ޖީ.އެމް

ނޑަްށ މަޢުއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެއް އަދި ާގއިމުކުރެވިަފއެއް ނެވަކި ޚިދުމަތްތަ  ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި  ގޮތުަގއި ާގއިމުކުެރވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ދާން މި ޖެހެނީ އެއްކަލަ އަމިްއލަ މީސްމީހުން ހިންގާ

ރުިފޔާ ބޮޑެިތ  5000ރުިފޔާ  3000އެސޯިސއޭޝަންތަކާިއ ކްލާސްަތކަށް ގޮްސގެން މި ކުދިންނަށް މި ކިޔަަވއިެދވެނީ. 

ގޮތުން މާލެއިން އެކަނި  އޮތް ލޫމާތު ލިބިފައިހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މަޢުއަދަދުތައް އެބަ ހުށަހަޅައި ދޭން އެބަޖެ



  

ނަޑކަށް  ތިބި.  ަގނަޑކަށް އެބަ ތިބި މި ޓްރީޓްމަންޓް މިހާރު ވެްސ ނަގާ ކުދިން އެބަ ކުިދން ގާތް 90ވެސް ގާްތގަ

އެހެންވީމާ، އިންޝުއަރެންްސ ސްކީމެްއގެ ތެެރއިން ނަމަެވސް މި ޚިދުމަތްތައް މި ދެްނނެވީ ކްލާސްަތކާިއ ނޫނީ 

 އްކަތްކުރަންވަންތޯ؟ޖައްސަން މަސައެސޯިސއޭޝަންތަކާ ގުިޅގެްނ އެ ކުދިންނަށް ދެވޭނެ ކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ޚަޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މީގަިއ އަޅުގަ އާދެ! ރަދުތަކެްއ ނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އޭގެ މެކްސިމަމް ކުރާއިުރގައި ކޮންމެ ވެސް ަވރަކަ ށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން މި ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

އެފިޝަންސީ ގެެނވޭނީ. ފަިއނޭންޝިއަލް އެފިޝަންސީ ެވސް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އެިފޝަންސީ ވެސް ގެނެވޭނީ. 

އްތަކެއް ެދއްތޯ. ބަލާއިރުަގއި އިންުޝއަރެންަސކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ލިމިޓްތަކެއް ަކނަޑއެޅިގެން ހުންަނ ކަންތަ

 އޭ ަކވަރ. 100000މް ެދވޭނީ މިހާ . މިސާލަކަށް އޭނައަށް މެކްސިމަމި ކިޔަނީ ިލމިޓްތަކެއް ެލވިފަ އިންޝުއަރެންސޭ

އްޔާ މިާސލަކަށް އޭގެ ހާލަތެްއަގިއ ފަ. އެހެންެވއްޖެކުރިން ހަމަ އާސަންދަ މި ހިންގި އުސޫލުން ލިމިޓްތަކެއް ލެވި

އްޔާ އޭަނއަށް ހަމަ އެްއކަހަލަހެން އެހީނުދެވިފައި ވަލަކަށް ދިޔައީ. އެހެންވެއްޖެ ޗަްށ ދާ ލެއޭނަގެ ލިމިޓުން އޭނަ މައް

އާދޭ. ެއކަމަކު އާސަންދަ މިީއ އޭެގ ޒާުތގައި ހުސްުނާވ  އިންނަންޖެހެނީ. ވަކި ހިސާބަުކން ހުއްޓޭ ކަހަލަ ޒާަތކަށް އެބަ 

އިގެންާދއިރުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ހަމަ ގޮތަކަށް މި އޮތީ މިހާރު ދެއްތޯ. އޭނަގެ މިލިއަނަކަށް އަރަ 

ލިބިގެން ޮގއްސަ މީހުންނަށް.  ވެސް ޮގްއސަ ހުންނާނެ ފަރުވާތައް މިލިއަނަށް 2މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ގޮއްސަ. 

ނ ރު،ގޮތަށް އެހާ ލެވަލަކަށް މި ކަން އޮތްއި އެހެންވީމާ، އެ ޑުމެން އަންލިމިޓެޑް ގޮތަކަށް އޮތްިއރު އިތުރަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮންިސޑަރޭޝަނަށް ހުޅުވާލަން އޮތް ކަމެއްހެން  ލިމިޓްކުރަން ވިސްނާނަންތޯ އެ  ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ތި ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ތެދެންމެ ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރު ހިންގާ އެްއވެސް ތަނެްއގަެއއް ނެތް 

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުެރވެނީ މި ކަމަކީ ޭއގެ މި ލެވަލްަގއި ސަރވިސް ެދޭވ އެްއވެ ސް ތަެނއް މިހާރު. ެދން އަުޅގަ

އޭަނގެ  ކި ެލވަލްގެ ނޯހައުއެއް ހުރެގެްނ،ޒާތުަގއި ފުދޭވަރަކަށް ވަގުތު ނަގަިއގެން ވަކި ގޮތަކަށް ަބްއޓަންކުރެިވގެން ވަ

ތިބި މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި މި  ވެސް. ާރއްޖޭަގއި ންޑޮކްޓަރުންނަކީ ވެސް މީެގ ތަދު ބައެއް ހޯދަިއގަންނަ

ތިބި ޑޮކްޓަރުން ވެސް. އެ މީހުން ހަމަ މި  ދޭ އެއް ތަން އެބަހުރި. އެ ތަނުގައި އެބަ ދޭ ސަރވިސް ޕްރޮވަިއޑްކޮށް

ކުރަން ޑްކަްނ އެބަ ކުރޭ. އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެބަ ސްޕެން ކަމަށް ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑު ހޭދަެއއް ވެސް ކުރެިވގެން އެ

ރަދުކުރޭ މި ކުދިންނަށް މި އިގެ ބޭރުން އެންސްޕާއިން އެބަ ޚަވެސް ޕްރައިވެްޓކޮށް ހަމަ އާސަންދަ ހަމަ މިހާރު

ނޑުމެން ެވސް މި ބަލަނީ މި ސްކީމްގެ ތެރެއަށް އެ ތަންތަން  ކުދިންގެ ފީ ދެއްކުމުަގއި ެވސް. ދެން އަޅުގަ

އިރަކު ައިއއްސަ ވެސް ށް ހަމަ ކޮްނމެއްލު. އެ ކުދިންނައޮތީ ދާިއމީވެފައި ދެއްތޯ އެ ޙަ  އްާޔ އެގެނެިވއްޖެ



  

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެހެއްިޓގެން ެއ ކަން ހިނގާ ޮގތް އެ ބަެއްއގެ ކޮލިޓީ ވެސް އަުޅގަ

އުޅޭ ކަމަކީ އޭތި  . އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކޮށްދޭންރކުރެިވގެން އެ ަކންކަން ކުރެވޭނެއެޝުއަ

 ދޭ މީހުންގެ ހަމައެކަނި ނަމެއްަގއި އެ ކޮށްދޭ ކަމެއް ވިސް ޕްޮރވަިއޑްޮކށްސަރ ،ގެރެންޓީކުރަންެވގެން އެ މީހުންގެ

ކަން ބަލައި އަޅުަގނޑުެމން އެ ތަނަށް ވިޒިޓްކޮށް އިްނސްޕެކްޓްކޮށް އެ ކުދިންނަށް ެދވޭ ސަރވިސް އެ ކުދިން  ނޫން

ކުރަން.  އެ ކަންަތއްތައް ކައިރިން ވެސް އަހައި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިްނގެ ފަާރތުން އެ ފީޑްބެކް ހޯަދއިގެން 

ނުޑމެން މިދިޔަ މަހު، މިދިޔަ ވީްކގައި އެ ބޭފުޅުންނާ  ނޑަށް ހީވާގޮުތގައި އަުޅގަ އެހެންވެގެން މިހާރު އަުޅގަ

ތެރެއަށް އަންނަން އަންގާފަ. އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮންނާނީ ހަމަ އެޕްލައިކޮށްގެްނ އަލުން މީގެ

ނޑުމެންނަށް ލިިބގެންދިޔަީއ މީގެ އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާ ތެރެއަށް  ތުން ެވްސ ވަރަށް ޮޕޒިިޓވް ރެސްޕޮްނސެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕްރަޔޮރިޓީ ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވިން  ތެރެއަށް އެ ވަންނަން ބޭނުންކަމާއި މީގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ންޓްތައް ހެދުމުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ބިލުތަކަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފައިސާގެ ުމޢާމަލާތްތަކުގައި ެވސް. މިސާލަކަށް ޕޭމަ

ހަދައިދޭނެކަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ ތަކްލީފުތަކެއް މީގެ ތެރެއަްށ ހެދޭ ބިލުތަކަށް ވެސް  ންމެ އަވަހަށްއެ

ތްކޮށްދެމުން އަޅުަގނޑުމެން ވަެދގެން ޭއގެ ތެރެއިން މި ޙައްލުކުރެވެން ުހރި ހުރިހާ ލެވެލަކަށް ޙައްލުކޮްށދޭން މަސައްކަ

 އެބަ ގެންދަން މިހާރު ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އަނާރާ އަށް. އެއަ ށްފަުހ އަސްމާ. ދެން ަފއިސަލް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަނެއްކާ ެވސް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންނަޞީ  ގެްނދާނަން. އަނާރާ ކުރިއަށް. މް. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 

 :މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ސަމާލުކަެމއް ެދއްަވއިގެްނ ތި ޚިދުމަތް  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ އުާފެވއްޖެ ތިކޮޅުން މިހާރު ހަމަ ޚާއްޞަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުޅާކުަރއްަވން މަސައްކަތްކުަރއްވާތީ. ެދން އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ 

މަހެއްހާ ނޫނީ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ފެނިއްޖެ ލޮނުިޒޔާރަތްކޮުޅގައި ޮގނޑި ހޯަދންވެގެން ަމއިންބަފައިން، 

ނޑު ހިތަށްައރަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބެލެނިވެރިންތަ ކެއް ކެމްޕޭންުކރި ތިން ކުއްޖަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތުތައް ނުލިބެނީބާއޭ ތިކޮޅުން އާލާތްަތއް ފޯރުކޮށްދޭަކމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ނުލިބެނީހޭ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން ެއ 

ނުޑގެ އެ ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަަނ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތިކޮޅުްނ ނުދެވެނީބާއޭ އެ ޚިދުމަތް.  ދެން އެއީ އަުޅގަ

އުމީ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން އެބަ އޮތް ގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަސުވާލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން



  

ކަން، ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  މިހާރު އެ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ވާހަކަ. ދެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު 

ޒިުރިވ އަޅުަގނޑު ހާެއއީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ފަހުން  އްތޯ ކުެރވެނީ؟ށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން ކޮން ކަންތައްތަކެ ކަ

 ފޯރަމެއްގައި ުނކުޅެދޭ ކުދިްނގެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ަރއީސަުކ ވިދާުޅވި ވަރަްށ ގިނަ ކުދިން އެބަ ހުއްޓޭ ތަޢުލީމު 

ނޑިހާސިލުނުކުރެވޭ ކުދިން. އެ ކު ރޫމުވެގެން އެބަ ދުވަސްަތްއ ރަނގަޅޭ. އެކަމަކު ތަޢުލީމުން މަޙް ދިން ސިނކު

ލަން ބޭނުންވަނީ ތިކޮޅުން އެކަންކަން ކަަށވަރުުކރަން ކުރާ ކަންތައްތަަކީކ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބަލާހޭދަކުރެއޭ

ބުމުގެ ކަންތައްަތއް. ފޭްނ އެއްކަލަ އިމާރާތްތަކަށް ައރައިކޮބައިތޯ؟ ދެން ތިންވަނަ، އެންމެފަހު ސުވާލެްއގެ ގޮތު

ވާހަކަދެްއކިން ދެްއތޯ؟ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް. މިސާލަކަށް މި މަޖިލީހަށް  ވަރަށް ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން

ނޑި ހިއްލާލަިއގެން ވަެދވެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް އަވަްސ  ގޮތަށް އެ  އެ ީނ ދެއްތޯ. ދެންވަންނަން ބެލިޔަސް ހަމަ ގޮ

ނޑަށް  ފާހަގަވީ އޭރުފުރުޞަތެއްަގއި، ެއއީ އަްސލު  ވެސް  ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

ގޮތަށް ފަސޭހަަކމާ އެކު ތަންތަނަށް ވަދެ  ވެސް ބޭނުންވީ އެ ވަަޑއިގެންެނވި. އެ ބޭފުޅާ ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ

 ަދނީ. އެ ތިން ސުވާލު އޮތީ. އަށްއެ ކަންަތއްތައް ކިާހވަރަކަށްތޯ މިހާރު ކުރި، ވޭނެ ޚިދުމަތް ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާނުކުމެ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޝުުކރިއްޔާ ހުރިހާ އަދި ަވޑަިއގެްނދެއްވި ހުންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަުޅގަ

ކަން މިާހރު ސާބިތުެވއްޖެ ވިދާުޅވި އެްއޗެހިން. ދެން އަނާރާ އެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ިތ ބޭފުޅުން ކޮށްދެްއވާ

ނަޑށް ޚަބަރު ލިބުނު ގޮތުގަިއ ެވްއޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ވިދާޅުވިހެން ދާދިފަހުން އެ ޮއތް ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ވެސް ގެންދަންޖެހޭ އެ  ުކްއޖާ އެ، ޗެއަެރއް ޭބނުންވަނީ. އެހެންވީމާގޮަތކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ވީލް ވަކި ސްޕެސިިފކް

ވެސް ގެންދަންޖެހޭ.  އެ ހަދާ ތަނަށް ކުއްޖާ ގެންދަން. އެއީ ުކޑަުކޑަ ުކްއޖެއް. ގެންދާއިުރގައި ަމއިންބަފައިން ތަނަށް.

ދެްއވިަޔކަސް ެވސް މިސާލަކަށް ައޅުަގނުޑ  ވީލް ެޗއަރެްއ ސްޕެސިފިކު ޮގތަށް ހައްދަވާފަިއ ތި ބޭފުޅުން އެއަްށ ލާރި

އިން ތަނުން ހަދައިގެން. އެހެންވީމާ، އެންސްޕާ  ނެވީ އޭނައަކަށް ވީްލެޗއަރެއް ނުލިބޭނެއޭ އޭނަ ޮގްސގެން އެދެން މި

އެ ކަންތައްތަުކގައި ދާ ޚަރަދު ހުރިހާ ޚަރަދެއް ނަންގަވާޯތއޭ؟ އެހެންނޫނިއްާޔ ނިކަމެއްޗަކަށް ވަރަށް 

ކު ޮގވަިއގެން އެހާ ބަިލ ކުދިން ގޮަވއިގެން އުޅޭ ވެސް. އެވަުރގެ ުކއްޖަ ދަގޫކަމަކަްށވާނެ ދެ ޓިކެުޓ ހޯދުންނއު

މައިންބަފައިން ވަރަްށ ނިކަެމތި ހާލެއްަގއި އުޅެނީ. އަުޅަގނޑު ދުށިން އެ ުދވަހުަގއި އެ ކަންަތއްތަްއ ެއ މީހުން 

ރަްށ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެދ ވީްލޗެއަهللا ވެްސ ދެން  ހިންގިއިރުަގއި އެތަނަށް ައޅުަގނޑު ދިަޔއިން. ދެން ައޅުަގނޑު

ިއ ފައިސާ ހޯދާފައި ހުންނާނެ. ެއ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވިވަރަްށ އަޅުަގނުޑ ހޯދާފައި ހުންނާނެ. އެދުވަހު ދޭނަމޭ ބުނެފަ

ނޑު ހޯދާފައި ހުންނާނެ. އެކަމަކު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ސާފުކުރަން ބޭުނންވެފައި ހުރި އެްއެޗއް،  ެއ ދޭއިރުަގއި އަުޅގަ

ށް. ސާފުކުރަން ބޭނުންވެފައި އޮތް އެއްެޗއް. މިސާލަކަށް އެއީ ހަމަ ރިޕީޓުވެގެން ތި ވާލުކުރާނަން ވަރަށް އަަވހަޙަ އެ



  

ނޑި ރިޕީޓުވޭތޯ ޮގނޑި. އެއީ ހަމަ ތި އިބޭފުޅުން މިއަދު ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަިއގަ  ވެސް ނެގިދާނެ ދެއްޯތ  ތަނުން ގޮ

ޅުަގނޑުމެން މި ކަެމއް އަިދ މިސާލަކަށް. ތި ތަނުން ޮގނޑި ނެނގޭޯތ ނޫނިއްާޔ ިކހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަ 

ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ ކުރަންޖެހޭނީ އޭެގ މެކްސިމަމް އެ މީހަުކ ކުރި ކަެމއްގެ ބެނެފިޓު ެއ  އިންިޑވިޖުއަލް މީހަކު ކުރި 

ނޑުމެން މިހާރު އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ، ށް ލިބޭގޮތަްށ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާލިބެންވާ މީހާ އަ މި މި ހުިރހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސްޕެސިފިކުކޮށްދެްއވާ ކޮށްެދވޭނެ ސްދުގަ ކުރަނީ، ތި ބޭފުޅުން ެދއްވަްނވީ ތި ބޭފުޅުންނަށް މިާހރު އަުޅގަ

ޑިްސއެބިލިޓީ  ންކޮށްދެވޭނެ ކަންަތއްތައް. ދެކޮށްދެވޭ ަކންތައްތަކާއި ވެސް ެއންސްޕާ ތެރެއިން  ކަންތައްތައް. މިހާރު

ކީ މިހިރީއޭ. ނަވަްނވީ މިއީއޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކައެދިވަަޑިއގަން އިއެސޯިސއޭޝަނުން އެންސްޕާގަ 

މިހިރަ ނަށް ލިޔުަމކުން ދެްއވާ މިހިރަތި ެދ ބޭފުޅުންގެ  ތެޭރގަިއ ެއއްބަްސވެފައި ައޅުަގނޑުމެން، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އަދި އެްއވެސް ދެ  ރުދަކަށް ތަފާތުނުވާ ފަ ކަންތައްތައް ތިމަންނަމެން ކޮށްދޭނަމޭ. ކޮށްދެވެއޭ. އޭރުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ެއީއ ެއ ގޮތަށް ކަެމއް ހިނގާނީ ގާނޫެނއްެގ ދަށުން ދިޔައީމަ. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ  ގާނޫުނގެ ތެރެިއން އަުޅގަ

ނޑިެއއް ބޭނުންާވ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްާނގޮތަކީ ދެއްތޯ. ގާނޫެނއްެގ ތެރެއަށް ލައިގެން އޮތީމަ ވާެނ ެއއްަޗީކ އެ ގޮ

ވެސް އަދި އިންުޝައރެންސެއް ނެތަސް އެންސްޕާ ތެރެއިން އެ ގެންދަންާވ  ޚަރަދެއްހުރިހާ ކުއްޖާ އަށް އޭަނގެ 

ވެސް، ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް ެވއްޖެްއޔާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ވެއްޖެްއާޔ  މައިންބަފައިން

ނޫިނއްޔާުމ ކުޑަ އަންހެން ކުއްެޖއް  ގެންދަންޖެހޭނެ. ގެންޮގސްގެންތަންކޮޅެއް ޮބޑު ުކއްޖެއް ެވއްޖެއްާޔ ބައްޕަ 

ކުއްޖާ އަށް ެއ  . ގެންޮގސްގެން އެނޭނގޭ މީހެއް ެވއްޖެްއޔާ މަންމަ އާއި ބައްަޕއާ ވެއްެޖއްޔާމު މަންމަ. ބަސް

ވަރުގެ ޒިންމާ ތި ތަންތަނުން ނަންގަވާ ގޮތަށްތޯ ތިއްބެވީ. އެހެންނޫނިއްަޔާކ ނެހިސާބަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރާ ކުއްޖާއާ

ތިން  އެއް ުކއްޖަކު ހުރި،ބައެއް ލިބުނީމަ އެ ތަނުން  މެންނަށް ވާނެ އެްއޗަކީ އޭރުން ކޮންމެވެސް ެއއް އަޅުަގނޑު

ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ުކްއޖަކީ އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފަިއން ބުނަނީ އެ ކުއްޖާ އަށް އޮތީ ބެކްބޯން ކަންނޭނގޭ 

އެ މީހުން ގޮއްސަ އެަބ  ވާފައި އޮތީ އެ ޚަރަދު. އެކަަމކުއިން ދެއް ރަން ފައިާސ ލިބިފައޭ. އެންސްޕާއޮޕަރޭޝަނެއް ކު

، އްޗެހި ހަދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާދެންނެވީ ެއއްަކލަ ފިޒިއޮތެރަޕީ އާިއ އެ  މަސްދުވަސްވަްނދެން އެތާ. މި ތިބެންޖެހޭ ދެ

ށް ނިކަމެިތ ވަރަ، ގެ ޚަރަދާއި އެްއޗެހި. އެެހންވީމާއޭނަ، އެ މީހުން މި ލާރި ހޯދަން މި އުޅެނީ އެތާ ތިުބމު

ނުޑ ދުށްއިރު އޭނަ ހާލަތެއްގަިއ ދެއްތޯ ެއވަރު ުކދިން، ކުއްަޖކު ގޮަވިއގެން. ެދން އޭނަެގ ހުރި ުކއްޖާ ައކީ އަޅުގަ 

ކުއްެޖއް. އެ މީހުންގެ ދެ ކުދިން ތިބިއިރު އެއް ކުއްޖަކީ އޯޓިސްިޓކު. މިހާރުވަރު ފިރިހެން ކުއްެޖްއ  އަކީ އޯޓިސްޓިކް

އެ ކަްނތައްތައް ދެ ުމއައްަސާސ ، ށް. އެހެްނވީމާެބކްބޯން އޮޕަރޭޝަން ކުރަންޖެހެނީ މިސާލަކަހުރި. އަންހެން ކުއްޖާ 

ނޑުމެން ކަންތައް ދެއްވީމާ ގުިޅގެން ވާހަކަ ދައްަކވާފަިއ، ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އެ ކޮށްދެޭވނެ ވެސް އެއަްށ  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި هللا ން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ވާހަކަަދއްަކއިގެ  ދެން އެންސްޕާއާ އަުޅގަ

ގޮތަށް. ދެން  ފަހަރު އެކި ކޮމިޓީން ދައްކާފައި މި ގާނޫނަކަށް ހަދައިގެން ހެދިއްޔާ ނޫނިއްޔާ ހަމަ އޮންނާނީ ހަމަ އެކި



  

ތަންތަން މި ކުދިންނާއި އެ ކުދިންނަށް ކިަޔވައިދޭ  އްާތލައިގެންނުވާނެ މި އޯޓިސްިޓކް އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންނަ

. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ތިިބ ކުދިންނަށް ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެަބ މާލޭގަ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި

ބޮޑު ތަންތަން  ވިސްނަން ޖެހޭ. މައިންބަފައިްނނަކަށް މުޅި ާއއިލާ އުފުއްލާަލއިގެން ގެނެސް، މާލޭަގއި ުނލާހިކު ައގު

ވެސް އެ  ތަޢުލީމު  ވެސް ަޙއްޤެއް އެ މީހުންނަށް އެ ކުިދންގެ ނެއް ނުތިބެވޭނެ. އެކަމަކުއެހެންކުއްޔަށް ހިފަން. 

ނޑު މި ދެންނެވީ އެ، . ޓްރެއިނިންގ ލިބުން. އެހެންވީމާލިބުން ގޮެތްއ  އިވެސް ވިސްނަވާފަ އިކަމާ ދޭތެރޭގަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަ  ން އޮތް އެްއޗަީކ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިންމަވައްޗޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ެއ ރިޕޯޓެއްގަ. އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަިއސަލް ނަސީމް. އަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުގައި ތި هللاޢަބްދު މުަޙއްމަދު އެއަށްފަހުގައި އާދެ! އަުޅގަ

 ެއއަށްފަހު މުޙައްމަދު  ފަިއސަލް ތު އަުރވާނަން. މިހާރުބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ބެްނޗުން ފުރުޞަ

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަޞީ ކާށިދޫ

ނޑަށް ހީވަނީ މީަގިއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްިރރު. ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ. އަޅުގަ

ވަރަށް ދިުގކޮށް  ދެން އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަހެން.ނާޔަެތއްގެ ކީ ޢިސްއަފޯކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެއިން

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ކަމާ ގުޅިގެން. މި ޢި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކަތައް އެބަހުރި މި ނާޔަތްތައް އަޅުގަ

 ރި އަދި މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު .ވެސް  ނާޔަތެއް ައއީ ދެމުން ކުރީގައިސަބަބަކީ ޢި ގޮތުަގއި ބޮޑު ކުރަންޖެހުނު

 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ލިބެމުން 65ނާޔަތް ދެމުން އައީކީ. މި ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން ޢި

ނޑަްށ ގަ  ހާހަށް ބޮޑުވެފައި އެ  ހާހުން ނުވަތަ ަފސް ެވސް ދެ ބޫލުކުެރވެނީ އެއައި އެްއެޗއް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ކޮށްފަިއ ށް ބަލާފައި އެއީ ކަންނޭނގެ ބޮޑުތަކެތީގެ ައގާއި ެއ ހުރިހާ ކަމަކައޮތީ އެ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި 

ގިނަ މަަސއްކަތްތަްއ  ހާހެްއ ަވރަށް ފަސް އިހާހަކާ ހާސް ރުފިޔާއިން މިހާރު ތިން އޮތް ސަބަބަކީ. ދެން މިހާރު ދެ

ނުޑ ދެން މިއަދު މި ވާހަކަ ތުގައި އަުޅގަ. ޙަޤީޤަގުޅިގެން ކުރެިވއްެޖހެން މި ބިލާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ނުޑ ގަބޫލުުކރަނީ މިއީ ކޮންމެވެސް އެްއޮކޅެއްަގއި މިހާރު ޖެހިފައި  ދައްކަން ބޭނުމެއް ވެސް ޫނން. އެއީ އަުޅގަ

ެގ ވާަހަކ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީސް ހުޅުވިގެން

ާހހަކަށް ބޮޑުކުރުމުެގ ވަރަްށ  ފަސް އިހާހަކާ ހާސް ރުފިޔާިއން ތިން ދަނީ. ދެ ްއކަމުން މިއަޅުަގނޑުމެން ދަ

ނޑުެމން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން ތި ބޭފުޅުންނާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށް އަދި އެްނސްގިނަ ޕާ ފަހަރު މަތިން އަޅުގަ

ޔާލުތައް ލިބިގެން އެ އެކި . ތަފާތު އެކި ޚި ވާބާ އޭރު ނީންނަފުޅުން ެވސް ވަޑަިއގެންނެވި މުޖުޠަގެ ބޭވެސް އެންސްޕާ



  

ނޑުމެންގެ މި ނެ އްސަ ގޮތަށް ަބއްޓަން ކުރަމުން ގޮގޮތް ެވވުުނ ގުުނ ކޮމިޓީައުކން ވެސް އެއްަބސްއެންމެފަހުން އަުޅގަ

ނޑު މީަގއި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭ ގޮތަކަށް އެ ނިމިފައި އެ ތްތައް ދުމަނުންާވ ތަންކޮަޅީކ މި ދޭންޖެހޭ ޚިއޮތީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑމެންނަށް ޙަޤީޤަވަރަށް ގިނަ އުޅެނީީކ އުޅެނީކީ ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭނުންވެގެން  ތުގައި ބޭނުންވެގެްނ މި. އަުޅގަ

ރަދުވެގެން ކިހިނެއްކަްނ ދޭއިރު އެ ޚަރުފިާޔ  2000ނާޔަތެްއ ނޫން. ރަނގަުޅ ވާހަަކއެްއ މި ހަމައެކަނި ެއ ލިބޭ ޢި

ިމހާރު އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް  ުނުކރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންަތކެއް އެ ދަނީ ބަލާނީ ސަރުކާރުން. ަދއުލަތަކުން

ނާޔަުތގެ ގޮުތަގިއ ދައުލަތުގެ އެިކ ފަރާތްތަކުން އެ ދޫކުރާ ަފއިސާ ބޭނުންކުެރިވގެންދަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ވެސް ހަމަ ޢި

އެ ަދނީކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ރަމުން ކުބޭނުންކަމެއް  މަކަށް ބޭނުކޮން ދައުލަތަކަށް ނޭނގޭނެ. ކޮން ބައެއް ކަމަށް 

ނޑުެމންނަށް އެކަމަކު ނޭނގެ. އެ  ވެްސ ވަރަށް ިނކަމެތިކޮށް ވަރަްށ ދަތިކޮްށ  އަަހރުން މަތީގައި 65ނގޭ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  . ހަމަ އެދިވެހި ގައުމުގައުޅޭ ބަޔަކު ތިބިކަން  ގޮތަށް އެއަްށވުރެން އަދި އަޅުަގނުޑ ބުނާނީ ހަމަ އަޅުގަ

ބޮޑަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް އެބަހުއްޓޭ އެ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި އުޅޭ. ދެންމެ ެއ  ވާނީ މާދަންނަ

ވަރަށް ޮބުޑ  ،ރަދެއް. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަވެސް އެބަތިބި އެްއގައި އް އާއިލާ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ދެ ކުދީން ތިން ކުދީން އެ

ނޑުމެން އަޑު   ރުފިޔާއިން ނުވާ އެހެން 2000އަހަން ހަމައެކަނި ނެޕީ އަށް ވެސް ވޭނެއް ލިިބގެން އެ ދަނީ. ައޅުގަ

ނޑަށް ނާޔަތް ބޮުޑ ކުރަްނޖެހޭ ނުވަތަ އެ ވިސްނުން ައއި ސަބަބަީކ އައެީއ ކަންޭނނގެ މި ޢިވެސް ކިޔާ. ދެން  ުޅގަ

ނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރަނީ  ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގ. ވެސް އަންނަން  ބަދަލުތަކެއް ވެސް އެ ޢިނާޔަތްތަކަށް އަދި ައޅުގަ

އެބަޖެހޭ. މިހާރު ދެ ކުދީން ތިން ކުދީން ތިބޭއިރު އެ ކުދީން ބެލެހެއްޓުމަށް މައިންބަފައިން ނުވަތަ ދެ މީހުން 

އުޅޭ. އެހެން އޮންަނއިރު  ބައެއްފަހަރު އެބަތިޭބ ހަމައެކަިނ ސިންގަލް ޕޭރަންެޓއް ގޮތުަގިއ ހުންނަ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެކަން. އިތުރު މީހުންގެ އެހީތެރި ކަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަްއޕަ އެނދުގައި ޮއންނައިރު ވެސް ައވަށްޓެރި ބަލި މަންމަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ެނސްގެން މުސާރަ ީދގެން މި ނަ ބަެއއް ނޫން. ގެގައުެމއްެގ މީހެއް ގެންނަން. ގެނެސްގެން އެ މީހުންނަކީ ިހލޭ އަން

ނޑު ގަތިއްބަނީ. ެއއީ ހާލަތަކީ މިއަދު. އެހެންވީމާ، އެ ފަބައި ބޫލުކުރަނީ ހަމަ އޮންނާނީ ދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުވާނެ.  ކަހަލަ ގޮތަކޭ. އެހީތެރިކަްނ ލާރި ދީފައި މިއަދު މަސައްކަތް ކުރާނީ. ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު އެ

ވެސް.  އެހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަދި

ރުކާރުގެ ފިޒިއޮތެރަީޕ ވެސް ވިދާޅުވެއްެޖ ސަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޘްމާނުހާރު ސަރުކާރުން ދެންމެ ޖަމީލް ޢުދެން މި

ކުެރވިފައި އަދި ނެތް ކަމަށް. އްާވ ަވކި މަރުކަޒުަތކެްއ ާގއިމުސްޕީކް ތެރަޕީ ދެ  ޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ ނޫނީއޮިކއު

 ،ތަކީ ވަރަްށ ައގު ޮބޑުޙަޤީޤަވެްސ އެބަހުރި. ހަމަ ހުރިއިުރ  ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް ާރްއޖޭގައި އެބަހުރި މާލޭަގއި

ރު އެކި ރަށްރަށުން ދާއިރު ބެލެނިވެރިންގެ އެ ވަރަށް ައގު ބޮޑު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަންތަނަށް ދާއި

ޝަކުވާަތކާއި ުނވަތަ ެއ ބޭފުުޅންނަށް ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ވަަރށް ގިނަފަހަރަށް އެބަ ދަްއކާ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި އެބަ 



  

ންނަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން އަ މަކީ. އެހެންނަމަވެސްއްލެއް ނޫން ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަންކަން އޮތުތިބި. ޙަ

ފެށެން އެބަޖެހޭ. ފެށިގެން  ޖެހޭނެއޭ. މާލެއިން ނަމަވެސްިހސާބަކުން ކަންތައްަތއް ފެށެން ވާހަކަައކީ ކޮންެމވެސް ެއއް

ފަށެއްގަިއ ޮއެވގެން ދާން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާ މިސާލަކަށް އަްތފޯރާދުމަތް ތަންކޮެޅއް އެ ޚި

 20،30ުއޅޭ  ވެސް ކޮންމެވެސް ްސކޫެލއްަގއި އެބަ ސްކޫލެއްަގއި ހަމަ ގާއިމު ވިަޔސް ދެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ބެލި

 ެވސް ނެތް. ތެރަޕީ ބޯލްެއއް  ޗެއްތޯ ތެރަީޕ ބޯލްެއއްއް ކޯ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް ތިބި. ކްލާހެްއގަިއ އެބަ ކުދީން އެބަ

ބާ ވިދާޅުވި މި މުޖުޠަ ނަމަވެސްއެހެން. ދެން އިނގޭތޯ ން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ މި ހޯދަވެސް ނެތް. ދެން 

ނުޑ މުޅިން ގަބޫުލކުރާ ގޮެތއް .ވަކި ކަންތައްތަެކއް ހުރި ކަަމށް ވެސް ނޫން އަިދ އެީއކީ ސްޕެސިފިްކ ަވިކ  އަުޅގަ

ނޫނެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ އެންމެން އެއް ހަމައެްއަގއި ޮއންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫން ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިެވގެން ެއ ގާ

ނޑުމެން  ތި ޝަުކާވތައް ގިަނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ންޏާ ވަރަށް ކަމަށް ވަ ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ޮކށްދެއްވާކަމީ އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނަކުން ކޮށްދޭވަރަށް އުާފކުރާ ކަމެއް. ަކންތައްތަކުަގއި ޖެހިގެން އަްނނަ މީހުންނަށް 

ނޑަައޅަން ެއބަޖެހޭ. މި  އެހެން ބޭނުންވާ އެންމެ ތްތަކަށް ވެސް ތެރަޕީ ބޯލްއެއް ނޫނީ ދެންނެވި ފަރާ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

. ދެން ީޓޗަރުންގެ ވާހަަކ ދައްކާެނ ކަެމއް ނެތް. އެްއވެސް ވަަރކަށް ވެސް އޮތީ ނުލިބިފަ އާދަިއގެ ބޭިސކް ެއްއޗެހިތައް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ ރާއްޖޭގެ ހަމަ ްސކޫލް ތަކުެގ ބެލެނިވެރިންނާިއ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވެފަެއއް ެނތް. އަުޅގަ

އަށް ތަމްރީނު ލިބިގަންނަން ވެސް  ހަމަ ވަރަށް މުަގއި ބޭރު ތަންތަނަށް އަމިއްލަހަމަ ޓީޗަރުން އަމިއްލައަށް ިއސްނެގު

ކަމާ ގުިޅގެން  ގިނައިން އެބަދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ މި ވަަރށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ ައޅުަގނޑުމެން މި

ކަހަލަ މި ކޮމިޓީ ަވގުތެްއގަިއ ައޅުަގނޑު ބޭުނމެއް ނޫން މިހާ ދިގުކޮްށ  ހަލަ ފޯަރމެއްަގއި މިކަ މި ދައްކަންޖެހޭ.

އިން ރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުްއޓޭ. ދެ ހާސް ރުފިޔާބައިވަ ޅުން ފޫހިކުރަން. އެހެންނަމަވެސްބޭފު ސް ތިވެ ގެންދަން

ޯތ ލެްއ ނޫނޭ. މި މާލޭގެ މި އެސަސްމަންޓް އިނގޭއްުލވެގެން ިދއުމަކީ ވެސް މުޅިްނ ޙައަށް ބަދަފިޔާހާސް ރު ފަސް

ހާސް ވަރަކަށް ރުފިޔާ.  ފަސް  ،ހާސް ހަތަރުވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ތިން އްޔާމު އެއެސަސްމަންޓެއް ހަދަން ވެްއޖެ

 އެސަސްމަންޓެއް ނެިތއެއް ކުްއޖެއްގެ ޕްޮރގްރާމެއް ގިނަފަހަރަށް އޮންނަނީ ނުފެށިފަ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަޔަސް ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ިމ  އެ ކަންތައްަތއް އޮތީ އެހެން. އެސަސްމަންޓްތަެކއް ހެދެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަ

 މި އެ ކަންތައް ގެންދެވެންޖެހޭނެ  ވެސް ކޮންމެވެސް މިްނވަރަކަށް ތަުކަގއިމަޑުން ނަމަވެސް ާރއްޖޭެގ އަތޮޅުމަޑު

ވަނީ ކޮން ކަހަލަ ފަުރވާެއއްތޯ ބެލިގެްނ މި ކަންަތްއ އަށް އެންމެ އެކަީށގެން އެސަސްމަންޓްތަެކއް ހެދިގެން އެ ުކއްޖާ

ނޑުމެން މި ރަ ކުރިއަށް ގެންދޭވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ؛ މި ކޮންމެވެްސ  ށްރަށަށް ދާއިރުގައި މިވާ ގޮތަކީއަުޅގަ

މި  އިބެލެނިވެރިން ކައިީރގަ ލީޑިންގ ޓީޗަެރއް ނޫނީ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ދާއިރު އެންމެ ުފރަތަމަ އެ މީހަކު ވެސް ހަމަ

ބުނަނީ މާލެ އަންނަން. މާލެ އައިްސގެން ބަލާށޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ 

ނޑުެމންގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. ވާހަކަ ދަްއކަން ވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އެެހން ގޮތަކަށް މި  އްޔާ އަުޅގަ



  

ކޮްށގެްނ ކަމާ މަޝްވަރާ ވެްސ ތަންކޮެޅއް ފުންކޮށް މި ގަިޑިއރު ހަމަ އަދި ތަްއޔާރު ތިން ހަތަރު ފަސްއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަެއޅެން އެބަޖެހޭ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ދެން އަދި ދެން ތި ބޭފުޅުން.  އިއާ ނަމަވެސް ގޮތްތަެކއް އަޅުަގނުޑމެން ކަ

ނުޑ ެވސް ދިަޔއިން ިމ ދެން އަޅު  ،ޒާހިދުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާުޅިވ މި ަވޒީފާ ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ަވޒީފާަގއި އަުޅގަ ގަ

 އް ފަރާތައް ވަޒީފާ ދެވިއްޖެޯތއޭ ކުރަްނ އޮތް ހަފްލާއަކަށް ކިތަސް ވަީޒފާގެ ކަންތައްތައް ލޯންޗްކުރީ ދުވަހު ކޮންމެވެ

ނޑުމެެއއްެޗްއ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ ވަޒީފާ  އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ން އެ ވާހަަކ އަށް ައޅުގަ

ނިންގ ނޫނީ އެކި ކުދީންގެ އެކި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއި ،ކުރުވަން ނޫނީ ދަސްކޮށްދިނުންދައްކާއިރު ވަޒީފާއަށް އަހުލުެވރި

ހުންނަ ކަންތައްތައް ެއ އެކި ކުދީންނަށް ނޫނީ ެއކި ަފރާތްތަކަށް މި ދަސްވަނީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އެ ތަފާތު މި

ނޑުމެންނަްށ  އެކަންތައް. އެހެންީވމާ، ެއގޮތަށް ކޮަބއިތޯ ވެސް އެކި  ަމސައްކަތްަތއް ދަސްކޮށްދިނުމުެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަވސީލަތްތައް އެބަހުރި ކޮންމެެވސް މިންވަރަކަށް އެހެންނޫންތޯ.  ކުރެވުނު ކަަމކީ. ރަށްރަށުަގިއ އަުޅގަ

އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވެްސ އުފެދިފައި އެބައޮތް.  ކައުންސިލްތަކާ އެްއޗެހި

ތެރެއަށް ވަދެ ކޮންމެ ކަމަކަށް  ވެިރުކރުވާ ނޫނީ މީގެބާރުވެސް މީގައި  ކިހާވަރަކަށްޯތއޭ ކައުންސިލްަތއް

ށްގެްނ ކޮކޮންމެވެސް މި އޮފީހެއް ގާއިމް  ކޮންމެ ކަމަކަށް ކައުންސިލެްއ، ޮކންމެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް ޓީމެއް،

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ކަމަކީ. އެ މީހުންގެ ރޯ ޮކބައިތޯ ރަށްރަށުަގއި ހުރި  ލް ިމއަށް އިތުުރ ނުކުރެވޭނެތޯ؟އެއީތޯ އަުޅގަ

އެިކއެކި މަސަްއކަތް ކުރާ ތަްނތަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ެވސް. އެ ތަންތަނަށް ކުދީން ފޮނުވަިއގެން އެ ުކއްޖަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ޑު ގަސްކުރެވޭ ހަމަެއކަނި އަުޅަގނދަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ ބޫލުކުރަނީކީ ވަޒީފާ ެއ މީހުންނަށް އަޅުގަ

. ހިނިތުންވުން ހޯދައިދޭން. މިސާލަކަށް އަދި މި މަސައްކަެތއް ކޮށްގެން ވަޒީާފއެްއެގ ހޯދައިދޭން ދެވޭ އުފާވެިރކަން

ށް ބޮޑު. މިހާރު ޖެހުމަކީ އެއީ ވަރަބޭ ހިތްހަމަތެއް ކުުރމުން އެ ލިގޮތުަގއި ފައިސާ ލިބުން އެކަްނޏެއް ނޫން. މަސައްކަ

ނޑުެމންނަށް އެ ކަމެްއ އިހުސާެސއް ނުކުެރވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ  އަޅުަގނޑުމެން؛ އިރާދަކުެރްއވީތީ هللا އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ހުރިހާ ހިއްސުތަެކއް ފުރިހަމައަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ަވޒީާފގައި ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ުއުޅމު ގެ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ މީހުންގެ އެ އިހުސާސްތަްއ އުނދަޫގ ކަމަކަށް ވަނީ. ެއހެންނަމަވެ ނޑަށް  ސްހުރިއިރު އަުޅގަ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މިއީ  ކަން.ޖެހުން ވެސް އޮންނާނެ ތެއް ކުރަން އުޅުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ މި މަސައްކަ

ނޑަށް ރަނގަޅީ އަުޅަގނޑަށް ނޑަްށ  ؛ަވކިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި  އަޅުަގނުޑ، އަުޅގަ ދެން ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނުޑ ބޭނުން ހަމަ ވަކިން ވެސް ތި  ބޭފުޅުންނަށް މި ދެއްވާފަިއ ވެސް ޮއވޭ އެހެްނ ނަމެއް ވެސް އިނގޭތޯ! އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނ ، އި ވެސް. އެހެންވީމާފިަޔވަ ކަމުގައި ތަްނކޮޅެއް ިދގުކޮްށ ވާހަކަދަްއކާލަން މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ނޑަްށ ވަ ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތައް އިނގޭތޯ! ެއއީ ކޮންމެވެސް ަރކަށް އަުޅގަ

ޕޭރަްނޓުންގެ ހުރި ޝަުކވާތަާކއި  ތަކުންނާއިވެސް ފެނިފައި ހުރޭ މާ ގިނަ ކަންތައްތައް ފެނިފައި ހުރީީކ ނޫން. އަތޮޅު

ނޑު ބޭނުންވޭ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން. ދެން ުކރީގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ކޮންސަރން ކަންބޮޑުވުން ަތއް ހުރީމާ އަޅުގަ



  

ވަަރކަށް މި ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ. ދެން  ހުންނެވިއިރު ވެސް ކޮންމެވެސްهللا އެންސްޕާަގއި ވެސް ކުީރގައި ޢަބްދު

ންމެވެްސ ކަހަލަ އިންޝުއަރެންސް ގެ ފަރާތުން ވެސް އެނިގގެން ދިޔައީ ކޮهللاވެްސ ޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  .ސްކީމެއް ވެސް އަންނަން އުޅޭކަން އިނގޭތޯ! އެ ކަަހލަ ވާހަކަެއއް ވެސް ދެެކުވނު

ލަްއކަ ރުފިޔާ އިނގޭތޯ!  1އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެްއެގ ދަށުން. ދެން އަޅުަގނޑަްށ މުޖުތަބާ ދެންމެ ވިދާޅުވީ 

އިިދކޮޅު. ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ލިމިޓެއް އޮތުމަީކ މައްސަލައެއް ނޫންހެން. އަޅުަގނޑު އެ އަށް ތަންޮކޅެއް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ެއއީ މިސާލަކަށް އޯޓިޒަމް ނޫނީ  މަވެސްއެހެންނަ ކޮންމެވެސް ިމންވަރެއް ދެވޭ ކަމަްށވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ  ެއއް ޮއވެގެްނ ގނޫނީ މި ސީލިން ހާސް ރުފިާޔއެްއގެ 50ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކަ

ަލއްކަ ރުިފާޔ  1ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ޮބޑު ވަެރއްހެން އެ ވެސް ކަެމއް ކޮށްދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ހަމަ ވަރަށް

މުގެ ބިުރ އޮެވގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންތައް ނުކޮށް ތިބުމެްއ އި ގޮސް ިދއުލަްއކަ ރުފިޔާ ފަހަނައަޅާފަ 1އޮެވގެން 

ނޑު ވާހަަކއަކީ ކޮންމެެވސް  .އެ ެއއްނޫން ނުޑ މާ ރަނގަޅަށް ސާފުނުވި ަކމަށް ވެސް ވެދާނެ. އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގސީލިން ެއއް ޮއެވގެން އެ ިހސާބަށް ވެސް ދާ ކަމަށްވަންާޏ ކަމެއް ކޮށްދެވެނީ ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް. އަުޅގަ

ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. ުޝކުރިްއޔާ މާ  ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ ތަްނކޮޅެްއ ކަންތައްތައް އޮތީ އަދި ދަުށަގއި

 ވެސް ވެއްޖެ މިހާރު.  ދިގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް. هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނުޑގެ  2 އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިުރ. އާދެ! ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި  މުައއްސަާސގެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އަުޅގަ

ހުރި ވާހަކަޮކޅުތަކެއް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދައްކަަވއިިފ.  ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް އަގު

ނޑު ވެސް  ޚާއްޞަކޮށް ފައިސަްލގެ ވަރަށް   ގިނަ ވާހަކަތަކަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެެނިވގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ަސރުކާރުން މިއަދު ކޮށްދެމުން 

ަމކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ުނވާނެ. ޚާއްަޞކޮށް އަނާާރ އްެގ ތެރެއަށް ލަިއގެން ގެންދިއުގެންދާ ކަންތައްަތއް ގާނޫނެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ  ،2010/8ރު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރ ގާނޫނު ނަންބަ

 26ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. 

ގާނޫނުަގއި މި  ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙެއް ހަމައެކަނި އެންމެ ިއޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި މި

ނުޑ ހިތަށް އަންަނނީ އެްއވެސް ހާލަެތއްަގިއ  5000އޮތީ.  ރުފިޔާއަްށ އިުތރުކުރެވޭ ވާހަަކއެްއ މި ދެކެެވނީ. އަުޅގަ



  

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކޮްށދޭ ކަންތައްތަުކގެ އިތުރަށް ިމ ފައިާސގެ އަދަދަށް ެއއްވެްސ ބަދަލެއް ގެނައުމާ ބެޭހ 

ނޑުމެން ަސރުކާރުން މިހާރު ވެސް މި  ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން ދެކެނީ ނޑު ހިތަްށ އަންނަނީ އަުޅގަ ޮކންގޮތެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ކޮށްދޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް މުޖުތަބާ ވެްސ ފާހަގަކޮށްދެްއވައިފި. އެ ކަްނތައްތަުކގެ އިތުރަށް ވެްސ 

މަީކ ތެރިކަެމއް ހަމަ އިތުރުވެގެން ދިއުއިާސގެ އެހީއަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާިހތް އޮތީ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ފަ

ވެސް މި ތަރައްޤީވަމުންދާ ޒަމާނުަގއި ަތކެތީގެ އަގު ވެސް ވަރަށް ބޮުޑތަން ބޮޑުވަމުންދާއިރު ހަމަ  މިއަދު ހަމަ ގައިމު

ނުގެ ތެެރއަްށ ގާނޫކޮންމެވެސް މިންވަެރއް އިތުރުވެއްެޖއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ؟ ހަމަ ދެންމެ ތި ދެންނެވި ކަންތައްތައް 

ޔައީ ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފުރިހަމައަށް މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުެވގެން ދި އެކަނި އެއީ އެންމެއަދި ލުމުން ހަމަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށް އަންނަނީ ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް މިންވަެރއް އިުތރުކޮށް އަދި ބަެއއް ކަހަަލ ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ އަުޅގަ

އެާއ އެކު ފައިާސގެ މިންަވުރ  ކަމެކޭ. އަދި ހަމަ މަކީ މުހިންމުދިއުނެިވގެން އާލާތްތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއަްށ ގެ

ކަން ނުކުރުމަްށ  އިތުރުެވގެންދާއިރު ާޚއްޞާކޮްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަރަޖަކުރުވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެ

ނޑު ހަމަ ބުނެލަން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ވަކި ކަހަލަ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފައިސާގެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ާތއީދުކުރާ ކަމަކަށްވާީތ އެ ތަކަށް ގާނޫނު ަބއްޓަންެވގެްނ ދިއުފަދަ ގޮ މިންވަރު އިތުުރވެގެންދާ  މަކީ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ. ޓެއްރިްއޔާ. ައސްމާ ހަމަ އެންމެ މިނިއާދެ! ޝުކު  . އެއަށްފަުހ މި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑު  ުސވާލު ހަމަ ރައްދުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މުޖުތަބާއަށް. މުޖުތަބާ ވިދާުޅިވ މި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ައޅުގަ

އިނީ.  ފިާޔެއްއ ނޫނޭ މިހާރު އެންސްޕާގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ގޮެތކޭ މިަލއްކަ ރު 1ދެއްތޯ 

އާސަންދަިއގެ ދަށުންނޭ އެ ީމހުންނަށް ވެސް ބޭސްފަރުވާ ުހންނާނީ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން ކޮށްެދވިދާނެ 

ވެސް އެ މީހުންނަށް  ހިސާބަށް އެ ދެވޭ ކުރިންކަމެއްތޯ އެއީ ނުކުޅެދޭ ކުދިން ނޫނީ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އާސަންދައާ 

 ގޮެތއް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ؟ ެއއީ ބަެއއް އެއަްށވުރެ މާ މުހިންމު ގޮތަަކށް އެއަްށވުރެ ފާސްޓުކޮށް ަސރވިސް ލިބޭނެ

ިއ ފަހަރަށް ހަމަ ވަރަށް ބަލި ހާލު ބޮޑުވީމަ ވެސް ޑޮކްޓަެރއްެގ ސެޓްފިކެޓެްއ ދިނިއްާޔ ނޫނިއްޔާ ޑޮކްޓަެރއް ލިޔެދީފަ 

 ދިނިއްޔާ ނޫނީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ކަހަލަ ކަންތަކާިއ ެއކިއެިކ މީހުންގެ ފަރާތުން ައިއމާ މުޖުތަބާ އަރިހަށް ދާން 

ވާނެއޭ. އެކަމަުކ ތަނުންވެސް ޖެހޭ ދެއްތޯ! ޑޮކްޓަރު ސިޓީ ދިނީމަ އާސަންދައަށް ެވސް މި ދަނީ. ޑޮކްޓަރު ބުނާނެ މި 

ވަރަށް ާއއްމު ރަްއޔިތަކާ ތަފާތުވާނެ މި ކުއްާޖގެ ހާލަތު. އެހެންވީމާ، ޑޮކްޓަެރްއެގ  ނުުކޅެދޭ ުކއްޖާއަކީ ،މި ކުއްޖާައކީ



  

ސިޓީއެއް އެހީެއއް ނުލިބުނަސް ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގިއ ވެސް ބައްަލވާ އެ ކުދިންަނށް ވަކި ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް 

ރުވާައކީ އެއީ ވަަރށް ޓްރެއިން މީހުން ލައްވާ ބޭސްފަރުވާ ދެއްވޭ ގޮަތކަށް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކުދިންގެ ބޭސްފަ

ފަހަރަށް ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެ މިހާރު ވެސް ރަށެއްގައި އެބަ އުޅޭ މޮޔަ މީހަކު  އެ މީހުންނަށް ދެވޭނީ ވެސް. ގިނަ

ވީސް ގެ. މައިންބަފައިންނަށް ނުބެލިގެން ހަމަ ނިކުމެ ވިހި ބާނގޮތެއް ނޭ ގޮތެއް ނެތް، މޮޔަ ކުްއޖަކު ހަދާނެ ހަދާނެ

ކުމެ އޮރިޔާމުން ވެސް ރެއް ނޭނގޭ ހަމަ މަގުމައްޗަށް ނުއަހަރުގެ ުކއްޖެއް، ުކއްޖެއް ެދން ދެއްތޯ! އެއްކަލަ ތަނެއްދޮ 

ފެނޭ. އަންހެނަކު ފެނިއްޖެއްޔާ ވެސް ުދވަނީ. ދެން ެއހެންވީމާ، އޭނަ ނުބެލިގެން އެ ކުއްޖާ ުނގެންދެިވގެން 

ޮޑކްޓަެރއްެގ ސިޓީއެއް ނުދީގެން ގުރަިއދޫއަށް ވެސް ނުލެވިގެްނ.  ތޯ،ޑޮކްޓަރެްއގެ ސިީޓއެއް ނުދީގެން އިނގޭ

 ކަން ކޮްށދެވިދާނެތޯ؟  އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ ކަންތަްއތައް ތި ބޭފުޅުން ބެލެނިވެރިަކން ނަންގަވާފައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ބޭފުޅަކު، ވަަޑިއގެން ައށް. ތި ބޭފުށް ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޖެންޑަރއާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެއްޖެ ޚިޔާލު އެ ބޭފުޅުންެގ  5، 4ބޭފުޅުންގެ ތެެރިއން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު މިހާރު  4ތިއްބެވި 

ންކަމަށް ދެއްވޭ ކަ . އެހެންކަމުްނ އެ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުރައްވާފަސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތަްއ ފާޅުކު

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ އެންސްޕާއަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ޖެންޑަރގެ  ޖަވާބުދެއްަވއި ެއއަށްފަހު އަުޅގަ

 ފަރާތުން ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:އަޙްމަދު އާޠިފް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރާ ަކއުންސިލުގެ ަރއީސް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ބޮޑަށް މި ބިލަށް  ނޑަށް ބޮޑަށް ސުވާާލއި ޖަވާބަށްވުރެ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ! އަޅުގަ

ނޑު މިީއ  ަވނަ ފަހަރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ މި ބިލަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް  4ޚިޔާލު ވެްސ އެަބ ދޭހެން ައސްލު. އަުޅގަ

ބަލާއިުރ ނެވީ ހިއްސާުކރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް އައިތާ. ދެން މި ދެކެވުނު މުޅި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ޚިޔާލު މި ދެން

ނޑުގެ ޮއވޭއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޑިްސއެބި  ލީމީ ދައުރެއް ވެސް އަސްލު. އަސްލު ތަޢު ލިޓީ ކައުންސިލުަގއި އަުޅގަ

ހުރި ކަންތައްތަކެއް ދިަޔއިާމ  ލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންތަޢު ގިނަ ވާހަކަތަެކްއގައި  ވަރަަކށް ވަރަށް އެހެންވީމާ، ކޮންމެެވސް

ަކން ސާފުކޮށްލަން ވެސް ޖެހޭނޭ އަސްލު އިނގޭތޯ! ހަމައެކަނި މާލޭގަެއއް ނޫން  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އެ

ނޑުމެންނަށް ޓީޗަރުްނ  އާ ހަމަ ެއްއ ފެންވަރަށް އިނގޭތޯޚިދުމަތްތައް ދެވެނީކީ އިނގޭތޯ! މާލެ ައޅުގަ

 ޅުދުއްުފށީ އިނގޭތޯ. ފުަވއްމުލަކު ކުރާ ޭބފުޅުން އެބަ އުުޅއްވާ ކުއެއް ކޮލިފިކޭޝަނެްއގެ މަސައްކަތް  ރެވިގެންތަމްރީނުކު

ނޑުމެްނގެ ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ އަތޮޅުަތކެްއަގއި މިހާރު ފަށަމުން އެބަ ދޭ މަސައްކަތްތައް. ދެން  އަދިވެސް އަުޅގަ

މަށް އިރާގެ އެްނމެ ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަކަށް އަލިއަުޅވާ ނުލެވެނީ ކަފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ދާ



  

އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަްށ ތަމްރީނު މި ކުރަނީ ސްޕެޝަލް އެޑިުއކޭޓަރސް. ޭއެގ  ވެސް މި ތަންތަނުން އިނގޭތޯ.

ންކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ލީމީ ފުރާޅެްއގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއް ައއިއްިސއްާޔ ކޮތަޢުމާނައަކީ 

ނޑަށް ބޮޑަށް މުޅިން ކުރީގައި ގާނޫނު  ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ގޮތަށް މި ދެވޭނީ. އެ މިހާރު  2010/8ނަންބަރު އަޅުގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހުރި މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި އޮްނނަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުުޅން

ނޑަްށ މަތްތަކުގެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުހުންނަ ފަރާތް ވަރަށް ބޮަޑށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އޮތް ގާނޫނުން ުނވާ ކަންަތއްތަަކކީ ކޮަބއިތޯ  ވަރަށް ބޮޑަްށ އަސްމާ އެ ފާަހގަކުެރއްިވ ެއއްަޗކަށް ތާއީދު. މިހާރު މި

ކަހަލަ ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން އިްއޒަތްތެރި  މި ބިލުގައި ހިމަނަމާ ހިނގާށޭ އެ އިފާހަގަކޮށްފަ

އޮތީ ދެ ހާސް ރުފިޔާިއން ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް  މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައިފި ަހމައެކަނި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑުމެންނަށް  ތޯ ދެންކަމަށްވާނަމަ ކިހިނެއް  ބޮޑުކުރާ ގެެނވޭނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ެވްސ ހުރި ކަންތައް މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބެލެނެވެރިންެގ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ދަރަޖަ މަތީ ހާލަތާއި، ތެރެޕީ ބޭނުންވާ  ނީ ޚާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެކަންބޮޑުވުންތަެކއް މި ހުންނަނީ ޖިސްމާ

މި  ްއޔާ އެހެން ަގއުމުތަުކގަިއ ވެްސ ހުންނަނީއެެހންވެއްޖެ ތީ ހާލަތު ކުދިންތައް އިނގޭތޯ.އޯޓިޒަްމގެ ދަރަޖަ މަ

ނޑަށް ގަކަހަލަ ދާއިރާތަަކށް ޚާއްޞަ ސް މި ދެންނެވީ ބޫލުކުެރެވނީ މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ކީމްަތކެއް ހެިދފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނާޔަތް ބޮޑުކުރި ނަމަމި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިމީތި އަދި  ވެސް އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ  މެވެްސ މުއަްއސަސާަތކުން އަންނަންދައުލަުތެގ ކޮންޭއަގއި ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސް 

ވެސް ބޭރުގެ  އިކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިންުޝއަރެންސް ސްކީމެއް. އިްނޝުއަރެންސް ސްކީމޭ ދަންނަވާއިުރގަ

ޞަ ޮބޑު ވަރަށް ޚާއް  ވަރަްށ އަގު އީ ކަމެްއ ނުވޭ އިނގޭތޯ. މި ންުޝއަރެންްސ ސްކީމަކުން ހުރިހާގައުމުތަކުން އި

ވަރަްށ ގޮތުން  އްާޔ މިސާލަކަށް ވީލް ޗެއާރގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ ޖިސްމާނީޚިދުމަތްތަކެއް. އެހެންެވއްޖެ

ނޑު އުފެދިފައި މި  ދަރަޖަ މަތީ ހާލަތެއްގަ. ހުރިހާ އެްއޗަށް އެ ންނަ ގޮތުންނާއި އެ މަޑުކަމާއި ހު ރާއްޭޖގެ ފަސްގަ

ނޑަށް އާއްޚާއްޞަ ވީލް ޗެއާރ ބޭ ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެވޭ ވީލް ޗެއާރ ައކީ އަުޅގަ  ުމކޮށް މިނުންވޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުންނަ ހަރު ފަސް ތަންތާނގަިއ ދުއްވޭ ޞިއްޙީ މި  އިފަގޮތަށް ހާދަ އެިކއެކި މުައއްސަާސތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަްނވާ އިނޭގތޯ. މި ޭއގެ ައސްލު އަސަެރްއ ނުކުރެވޭ ހުންނަ އެއްޗެހި. ގިނަ ބަަޔކަށް އީ އަުޅގަ

ނޑަްށ  އިކޮޅުގަ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޚިދުަމތް ދޭ އެއް މުައއްސަާސއެއް މިގަ އަުޅގަ

ދާއިރާ ވަރަްށ ޚާއްޞަކޮށް ގާނޫނުަގިއ  ޞިއްޙީ ދާއިރާ. އެއީ ޞިއްޙީއެއީ  ހީވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދުހެން.

ނަޑށް ގައޮތް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްފަ ވެސް އެބަ ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ އި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތކެއް އަންނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ެއއީ  .ތް ގާނޫނުަގއި ވެސް މިހާރުގެ މިއޮ  އިހުރި މަުގތަކެއް ކޮށާފަ  މިހާރު މި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިހާރު ވެސް އެބަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މަދުވެގެން ިމ އޮންނަނީ ދެ ހާސް ރުިފޔާ ދޭން. ޭއގެ މާނަައކީ 



  

ނުޑމެންނަށް އިތުރު އަދަދެއް ދުންތެރިކަމަށް ދަރަޖަކުރެވިއްޖެ ނުކުޅެ އްޔާ މިހާރު ވެސް އެ އޮތް އަދަދުން އަޅުގަ

ކޮށްފަ. ހަކަ ގާނޫުނގަިއ އެބައޮތް ބަޔާންތެރިކަން ޅަފަތުގައި ދެނެގަންނަ ވާދެވިދާނެއޭ އިނގޭތޯ. ނުކުެޅދުން

ކަހަަލ ޚިދުމަތްތަކެއް ގެނެވެން އެަބޖެހޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ޖެހެީނ  މިއަށް މި އަންނަން ުނގައި އިނގޭތޯ.ގާނޫ އިއެކި ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ތެރަޕީތަކުގެ ވާހަކަ އެބައޮްތ ބަޔާންޮކށްފަ

ނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ ގާނޫނުަގއި އޮްތ އަދަދެއް ބަދަލުކޮށްގެން އަޅު  އިއުސޫލުތަކަާކއި ކަންތައްަތކެއް. ފަހަރެއްގަ ގަ

ނޑުެމން މި ގާނަތީޖާ ނަ ެގ އޮތް ބިލު ނޫނުގެ ބޭރުން މި ހުށަހަޅާފައި އިސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލޯ އެންްޑ  ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ާއއި ،އާއި  ެގ އެންސްޕާނމުގެ ބޭރުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭމަފްޙޫ

ނަތީޖާ  އެްއކޮށް ިއށީންދެ ވާހަކަތަކެއް ދެެކިވެގން މީގެ އަސްލު ޑާ އާއި، އެިޑޔުކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީއާޖެން

ނޑު ގަޖެހެނީ  މި  ނުކުންނަން ތަނެްއަގއި  ަވކި ބަޔަކު އެ ބޭފުޅުން ތިއްަބވާއި. ވަކިގޮތުގަ  ބޫލުކުރާއަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުނު ، ތަކު ނުވާނެ އަސްލު. ެއހެންވީމާކަމެއް ަޙޤީޤަ ކުރަްއވަިއގެން މި މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ފިޔާ ފަސް ދެންނެވީ ދެ ހާސް ރު ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލަކީ ެއއީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ގަ އިޢުތިރާޟެއް.އަނެއްހެން އަޅުަގނުޑގެ ނެތް އެްއވެސް ކަހަލަ ބޮޑުކުރުމުގައި ހާސް ރުފިޔާ   ބޫލުކުރާ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން ވެސް މި ެދވޭ އެލަވަންސް ވާން ޖެހޭނީ އިންފްލޭޝަނަށް އިންެޑކްސް ކުެރވޭ. ޭއެގ 

ކަމަށް.  ވެްސ އޭގެ ޒާތުަގއި ބޮުޑވެގެން ދާންޖެހޭ އެއްޗެއް ހިނދު އެ މާނައަކީ ތަކެތީގެ ައގަށް ބަދަލު އަންނަ

އްތަކަްށ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު މި ބޭުފޅުން ހުށަހެޅި ކަންތަ ައޅުަގނުޑގެ މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ތި، އެހެންވީމާ

 ކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ. ހިއްސާ

 

  ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި

ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅު ިޚޔާލުފުޅުތަެކއް އާދެ! 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އާތި ެވްސ ހަމަ އެއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރަްއވައިފި. ދެން ބޮޑަށް ައުޅގަ

ކުރެްއވި ުސވާލަށް މި ހުރި އެހެން މުއްއަަސސާތައް ޚާއްަޞކޮްށ އެ ނޑުމެން ފައިސަލް ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ 

ކަްނކަްނ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިން މީުހން ތަމްރީން މި ދެންނެވީ މުައއްސަސާތަްއ ހަދައި މިހެން  ކައުންސިލްތަާކއި މި

 ޓަކައި  އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުދިންނަށް ވަޒީާފއަށްނުްނކޮށްގެން ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިްލތަކާއި މުއަްއސަސާތައް ބޭ

 ދަމާ ހިނގާށޭ. ގޮތަށް ވިަޔްސ އެ ގޮތަކުން ކަމަށް ކަމަށް ވިަޔސް އަިދ ެއހެން މަސައްކަތްތެރިކަން ދަްސކޮށްދިނުން

ނޑުމެން  ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ެދންނެވިހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ  ހެން އަުޅގަ

އިޖުތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމުގެ މި ހުރި ހުރިހާ  ،ލްކޮްށ ސޯޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަންމިނިސްޓްރީން މި ދަނީ ހަމަ އޯވަރރޯ

ހަތަރު  މުއައްސަސާަތކެއް ގުިޅގެން ިހންގޭނެ ޕްރޮގްރާމެްއ ރާވަމުްނނޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ައހަރު އަޅުަގނޑުމެން



  

ޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ެވސް ހަމަ . ޭއެގ ތެރޭގަިއ ނުކުއަތޮޅެްއަގއި ފަށާނަމޭ

 އި ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ދެންމެ މި ދެއްކި ވާހަަކއަށް ބަލާއިުރގަ ފާހަގަކުރެިވގެން ދާނެ. ެއއާ 

ވެނީ އެްއވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި މަސަްއކަތްކުެރވޭއިރު ފާހަަގ މި ކުރެ

ވިޔަސް އަދި  ވިޔަސް އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުން ކަމަށް ދާއިރާއަކަށް ެއއީ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ މީހަކު ކަމަށް

ަދުއލަތުގެ ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް  ،އެހެން ގޮތަކުްނ ކަމަށް ވިަޔސް އެ ަރއްކާތެިރކަން

، ޚިދުަމތެއް ނުދެވެޭއ. އެހެންވީމާ  ފުރިހަމައަކަށް ަވކިން އެ މަަސއްކަތް ކޮްށގެންނެއް ާސެއއްމުައއްސަ އްދިނުމުގައި އެ 

ނޑު ޭބނުންވޭ ޞިއްޙީމީގެ ތެރޭގައި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮ އާއި ދެން ދާއިރާ  ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ށްލަން އަޅުގަ

ުގޅިގެްނ  ފެދިފައި މިހިރަ މުއައްސަސާަތއްރަށުގައި އުއާއި ދެން އިދާރީ ގޮތުން ރަށް މި ވާހަކަ ދެކެޭވއިރު ާއސަންދަ

ނޑުމެން ދާން އެަބ  ގަޅަްށ ދެވޭނެ ނިޒާމަކާ ދިމާލަށްރަށު ފެންވަރުަގއި މި ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެން ރަނ ައޅުގަ

ާއއި  ވިދާނެތޯމަސައްކަތް ކުރަން. އެ ދާ ިދއުމުގެ ތެޭރގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރަށް ވަޒީފާ ދެ 

ކުރެވޭނެ. އެއީ ވެސް  ަގއި ހުރެގެންލުންކަމެއްތޯ އޭަނއަށް އޭނަގެ މާހަޢުއެ ަވޒީފާއަށް އަހުުލވެރިކުރުަމށް ކުރެވޭނީ ކޮ

ލުން ބޭރު ތަނެއްގައި ގެ މާހަޢުކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި މީހުން އެ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ބަލާ

ވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރުުމގެ ބަދަލުގައި އޭނަ ރަށުަގިއ  އި އަދި އެހެން ތަނެއްގަ ވެސް ސް މިސާލަކަށް ރިސޯޓަކަށް ވިޔަ

 ދާ  އިއޭގެ ޒާތުަގއި ތަނަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެހނދުނު ޓައި އަޅާފަ ން ވަޒީފާ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭވާކަށެއް ދެއްތޯހުރެގެ

 މަށް ރަނގަޅު ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްވާކަށެއް ވެސް. ޭއނައަށް އިތުރަށް އޭނަގެ ދިރިުއޅުވަޒީާފއަކަށް 

ކަމަށް ބެލެވިގެން  ޓަކައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުަމށް ކުރެވިދާނެ ގޮތްަތކެއް ވެސް ވަޒީާފގެ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ

ޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސަްއކަްތތައް ހަމަ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި އަހަރު މި ދަންނަވާހެން މުޅި ރާއްޖެ އަޅުަގނ

ނިމޭއިރު މުޅި ާރއްޖެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ކަވަރު ކުރަން  2017ކަވަރުކުރަން މި ިވސްނަނީ. މި 

ނޑުމެން  އިރާވާފަ އޭގެ ތެރޭަގއި ތި ވިދާޅުިވ ، އި ފަށާނަން. އެހެންވީމާއަތޮެޅއްގަ  4އޮތީ. ެއކަމަކު މި އަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އުންން މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް އޭތި ވަދެގެ މީދުކުރާހާ އަވަހަށް މި ދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގައި ހަމަ ލިބެން ނކަންކަން ނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަންނޭ  ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި މި  ގެ. އެއީ އަުޅގަ

ން ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އެހެތިިބ މީހުންގެ މަދުކަމާއި، މި ހުރިހާ ކަންތަކަށް ބަލާއިރު  އިންވެފަކަންކަމަށް ޓްރެއި

އޮފް މި ކިހާ  ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ނަންބަރގޮތަށް އެ ަމސައްކަތް ކުެރވޭނެ. ދެން ައޅުގަ އެ، އެހެންވީމާ

ނޑު ދުަވހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާ މެން ޯސޝަލް ކައުންސިލުން އިހަށްބަޔަކުތޯ މި ތިބީ ބަލާލުމުގެ ަމސައްކަތް އަުޅގަ

ެއ  އި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ ބަލައި،މީހުންތޯ ތިބީ. ބަލާފަ ބަލާލަ ދޭށޭ ބަލައިލާށޭ ކިތައް އޮވޭ ދެއްވާފައި އެބަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ދެންނެވިހެން މަހެއްހާ ދުވަހު ނޑުމެން ނިންމައިމަސައްކަތް އަުޅގަ ެއ  ގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

. ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަްށ ހާސް ރުފިޔާއިން މި އިތުުރކުރުން 5ކުރިއަށްދާނެ. ދެން މި ާވހަކަދެއްެކވި 



  

 ވުރެން ބޮޑަށް މިވެސް ޭއގެ އިޫޝއެއް ޮއެވގެންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިތުރުުކރުމުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުކާުރން 

ނުޑ ވިސްނުމަކަށް މިއުޅެ ހާސް ރުފިޔާެއއް ނޫން ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން  5ހުީރ  ނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަމިއގަ

 5ރަނގަީޅ  އުފާވެރިކަްނ އޭަނއަށް ގެނެސްދެވޭނީ ކޮން ގޮަތަކށްތޯ؟ އެންމެ ޅުމަށް ތި ވިދާުޅވިމީހާެގ ދިރިއު ވެސް އެ

ލަތުން ފޯރުކޮށްދީގެންތޯ. ލާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދައުނޫނީ އޭނައަށް ބޭނުންވާ އޭނަގެ އާއި  ހާސް ރުފިޔާ ދީގެންތޯ

ނޑުމެން ކުާރ ުސވާލަކީ ނޑުމެއަޅު  އެ ސުވާުލގެ ަޖވާބަކަށް  .އެީއ އަުޅގަ ފަސް ހާސް ރުފިާޔ ނޫނީ  ންނަށް އަންނަނީގަ

އަދި ލާރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނުދޭށެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެއަްށވުރެ ބޮޑަށް އެ މީހުންނަށް ދޭ  ވިްއޔާ

 އްޔާ އެ މީހުންނަށް ން ތިބޭ އާއިލާއެއް ކަމަށް ވެއްޖެ ހަތަރު ކުދިއެ އާއިލާތަކަށް މިސާލަކަށް ތިންޚިދުމަތާއި 

ނޑުމެންނަށް މި އިޖުތިމާޢީ  ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ެއއް ކުއްެޖއް ހުރުމުން އެ ތަފާތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ. ކޮންގޮަތކަށްތޯ، ކިހިނެއްތޯ އެ ޚިދުމަތްތަްއ އެ   ރައްކާތެރިކަުމގެ ނިޒާުމގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ކަން ތަޙައްމަލު ކުރާ އާއިލާތަކަށް ކޮންގޮތަކަށްތޯ ޭއނައަށް އެ ޚިދުމަތްދެވޭނީ.  ގޮތަށް ގިނަ ކުދިން ތިބެގެން ބޮޑަށް އެ

މި ހުރީ. ދެން މީގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކި ގިނަ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ  ގައިކަހަލަ ވިްސނުމެއް އެހެންވީމާ، އެ

މި  ރިޓީ އިްނޝުއަރެންސްގެ ވާހަަކއާއުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެންސްާޕއިން ކަންނޭނގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި މި ސެކި 

ނޑު ވިސްނުމަކީ ހަމަ މި. މި ދެންނެވިހެން ވީހާ  ނޑުމެންގެ މައިގަ  ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް ބޮޑަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކއް ުގޅިގެން ކޮންމެ ކަމެއް މާލެއާ ހަމައަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު 

އް ދިމާވާ ފަހަރުަގއި ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަާގ، އިންސްޓިޓިުއޝަނަލައިޒް ޮކށްގެން މީހުން ގެންގުޅުުމގެ ކަމެ

އައްސަސާތަެކއް ރަށު ފެންވަރުގަާޔއި އަތޮުޅ ފެންވަރުގަާޔއި ސެންޓްރަލް ވިސްނުމާ ދުރަށް ގޮސް، ދަުއލަތުގެ ހުރިހާ މު

ަކން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަލާަފއި ެއ އަމާާޒ ދިމާލަށް  ނޫިނއްޔާ މި ލެްއގަިއ ގުިޅގެން ކޮމްބަިއން ގޮތަކަށްލެވަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ. ތެންކިއު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އެންސްޕާއަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު

 

 ވުން:ިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ވާހަކަެދއްކެ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ަވޑަ

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ވާަހކަ ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ ސުވާލުަތކަށާއި ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ެއއަްށ 

ރޯލްކޮްށ އަުޅަގނޑު ވާަހކަދައްކާލާނަން ފައިނަލީ. މެްނބަރު އަނާރާގެ ވާހަަކއިަގއި ރއަލިއަުޅވާލަން ބަލާނަން. ދެން އޯވަ

ްއ ވީްލޗެއަރ ހޯދަން އުޅުނު ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނ މި ވީލްެޗއަރ ލިބޭ ވާހަަކ ވަރަށް ބޮޑަށް ަދއްަކއިފި ތިން ކުއްޖެ

ހުރިހާ މުއައްސަސާއަަކށް އިނގޭނެ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ވެސް އިނގޭނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ހަމަ 



  

މީހުން އެ ޚިދުމަތް  ރ ހޯދުމުގައި ވަރަށް ގިަނއިންވީްލެޗއަވީލްެޗއަރ ލިބޭނެކަން ެވސް. އަދި އެންސްާޕއިން 

ނޑުމެންގެ މޭޖަރ އެއް އޭރިޔާ.  ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ވީލްޗެއަރއަކީ އަުޅގަ ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ރިކުއަރ ވާ  އެހެންވީމާ، ވީްލޗެއަރ ލިބުުމގައި ދަތިތަެކއް ހުރީކީެއއް ނޫން. އަޅުގަ

ހޯދުމުަގއިހެން މި ދަތިތަކެއް މި ހުރީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަްނ އެބަ ޖެހޭ މީގެ ތެެރއަށް ކަހަލަ ވީލްެޗއަރ އެްއ 

ތެރޭގަިއ  ަބލް ކުދިންނެއް އެކަންޏެއް ޫނން ދެއްތޯ. މީގެގެ ތެޭރގައި ހަމަެއކަނި ތިބީ ޑިސްއޭދާއިރުަގއި ކޮންމެ، މީ

ަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނާނެ އޯޓިސްޓިްކ ކުދިން. ބަލް ކުދިން. އަޅުނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނާނެ ޑިސްއޭއަޅުގަ 

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނާނެ ހިތުގެ މައްސަލަތަްއ ހުންނަ ކުދިން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަްނނާނެ މި ކަހަލަ ބައިވަރު ސޮސައިޓީސްަތކެއް. ކޮންމެ  ކެންސަރ ސޮސައިޓީން. އަުޅގަ

ތަެކއް ުހންނާނެ. މިސާލަކަށް ޓައިނީ ރަށް ހައި ެއންޑް ރިކުއަރމަންޓްގެ ހުންނާނެ ވަރަށް ސްޕެސިފިކް، ވަބައެއް 

ހާޓްސް އިން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އައިއްސަ ބުނާނެ މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވެދާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 

ތަކެއް ހުންނަ އަރލީ ޕްރިވެންޝަން މެކޭނިޒަމް ނީނޫއެ ާހޓް ކޮންޑިޝަން ބަލާލެވޭ އެހެންގެެއއްަގއި އެ މީހުންގެ 

ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްލަދޭން. ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ޭބނުންވާނެ އަިއއްސަ ައޅުަގނުޑމެން ކެންސަރަށް ބޭނުންވާ 

އާ ވަގުތުން ަވގުތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން. ތެލެސީމިހަމަ ހުރިހާ ބޭހެއް، ހުރިހާ އެއްޗެއް 

ނޑުމެންނަށްއެސޯިސއޭޝަ އެ ޭބފުޅުން ބޭނުންވާނެ ެއ ބޭފުޅުންގެ ބޯންމެރޯއަާށއި އަދި  ނުން ައއިްއަސ އަުޅގަ

ތެލެސީމިއާ ދެ ކެރިއަރުން އިނދެގެން އެ ލިބޭ ކުދިން ޓެސްޓް ކުރަންށާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭން. 

ފިޝެންސީެއއް ގެެނވޭނީ ިކހާވަރަކަށްތޯ. އެހެންވީާމ، ރޯލް އެރއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ަބލަންޖެހޭނީ އެއީ އޯވަ

ނޑު މެން ޕޮލިސީ ޭމްކ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފައިނަލީ ދާނީ އެއްވެ ނޫނުތައް ހެދޭިއރުގައި މިއަށް ރިޢާ . ގާކުރެޭވއިރުގަ ސް ބަޔަކަްށ ޔަތް ނުކުެރވެންޏާ އަުޅގަ

. އެއީ މިއިން ކޮންމެ ވެސް ޕްރޮަވއިެޑއް ނުކޮށްެދޭވތަން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ލެެވލްގެ ޚިދުމަތެއް ެއއްގޮަތކަށް

ންސީ ނުގެނެިވ ނޫން. އެއީ ފައިނޭންޝަލް އެފިޝެ ޚިދުމަތަކީ ފައިސާ އޭގަިއ އެކުލެިވގެންވާ އޭރިާއއެއް 

ކަން އިމްޕޯސް ކުރަްނ  ފި ކަުމގައި ވަންޏާ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ގާނޫނަކުން އެއަޅުަގނޑުމެން އިމްޕޯސް ކުަރން ފައްޓައި

މީުހން ތިބި އޭރިއާތަކެއް. އެ  އިން ޮކންމެ އޭރިއާއަކީ ހަމަ ވަނަަރބަލް އޭރިއާތައް. ނީޑީފައްޓައިފިްއޔާމުން މި

އެބަ ހުރި ގެ ކޭޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ އަދި ދައުލަތުހަމަ މީހުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 

އެ މީހުންގެ އެ ނީޑްސްތަކަށް ކޭަޓރކުރަން. އެހެންވީމާ، އެބަ ލިބޭ، ވީލްެޗއަރ އެބަ ލިބޭ.  ރެސްޕޯންސިބިލިޓީޒްތަކެއް

އެކަމު ބަެއއް ބޭފުޅުން އެަބ ބޭނުންވޭ ވަރަށް ަކސްޓަމައިޒް ވީލްެޗއަރ، މޮޓަަރއިްޒ ވީލްެޗއަރ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން ެއކަަށއަޅައި ލެވެލެްއގެ ވީލްެޗއަރއެ ސަރުކާރުން ޕްރޮަވއިޑް ކޮށްދޭނީ ކޮން ނޑަައޅަން އެަބ  ްއކަން އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެން މޮޓަރަިއޒް ވީްލޗެއަރއަށް ދަންޏާ އްތަ އެ ވިދާުޅވިހެން މީހާ މޮޓަރައިޒް ވީލްެޗއަރއަކީ އަސްމާ ޖެހޭ. އަޅުގަ



  

ެރވެންޖެހޭ އެްއޗެްއ. ޭއެގ ިއޒް ވީލްެޗއަރައކީ މީހާ ޮގސްެގން އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރަގޮްސގެން، ަކސްޓަމަ

ރުިފޔާ އަާރިއރުގައި އޭގެ ވީްލޗެއަރއަކަށް  3000ވީލްެޗއަރައކަށް އަރާފާނެ ިމސާލަކަށް އާދަިއގެ ވީލްެޗއަރއަކަށް 

ފާނެ. ޓިކެޓާއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަަރއިދާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  އެްއކޮށް ހާސް ރުފިޔާ އަރާފާނެ. އަދި އެއާ 12

 30ހަދަން ހަމައެކަނި ވީލްޗެއަރގެ އަގަށް އަރާފާނެ  ެއއް އަރއަކަށް ަދންޏާ މޮޓަރައިޒް ވީލްޗެއަރމޮޓަރައިޒް ވީްލޗެ

ޚަރަދުތައް.  ެގންނަންޏާ އިތުރުިއޒޭޝަނަށް ރަމަމީހުންނާއި އެ ބޭނުންވާ ކަސްޓަ ދާ ހާސް ރުފިޔާ. އަދި އޭތި ބަލަން

ނޑުމެންެއއްއެހެންވީމާ، ކޮން ެލވެލެްއގެ ވީލްެޗއަރ ްއެޗއް. ެވސް އިނގެންޖެހޭ އެ ޕްރޮަވއިޑް ކޮށްދޭނީ. މި ތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއި ާލއިރު ވީލްެޗއަރެއއް ބޭނުންުކރެވޭނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ބަލަންޖެހޭ. ދެން އަުޅގަ

ށް ނޫނީ، ހަރު ގޮަތކަ ވިދާުޅވިހެން ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށަކީ ފަސްމަޑު، ވަކިއާޠިފް އެ އެ ވިދާޅުވި ގޮަތށް ހަމަ ދެންމެ 

ނޑުމެން ކޮލިީޓ ދުއް ދަިއގެ ވީްލޗެއަރެއއް ނުވެސް ތަންތަނުގައި ނޫނީ މި ކަހަލަ އާ ވޭނެ. އަެނއްކާ ީމގައި އަުޅގަ

ށްތޯ ވީލްެޗއަރ ބޭނުން މީ. ކިހާވަަރކަްވވޭ. ކޮސްޓެއް ނޫނޭ މީގައި މުހިންކުރާ ވަރަކަށް ކޮސްްޓ އެބަ އިމްޕްރޫޕްރޫވްއިމް

ނޑުމެން  ކުރެވެނީ؟  ާރްއޖޭގެ ހަތަރު އަތޮެޅްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޕއިލެޓް ޕްރޮޖެކްެޓއް ވޯލްޑް ބޭންްކގެ އެހީއާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ުކދިންނަށާއި އަދި ޖެންޑާގެ  އެްއކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް  ކޮންސަލްޓެންޓަކާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ޅެގ ، ހދ.ގެ ރަށްތަކާއި ،އާއި  އްޑުއަ  ،ކޮްށގެން ހިންގައިފިން. މި ހިންގި ތަންތަނަކީ ފުވައްމުލަާކއިއިންވޯލް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަީވ ވީްލޗެއަރ ލިބިފައި އެބަ ހުއްޭޓ ބޭފުޅުންނަށް. އަތޮޅުތައް. ޅގެ ހިންނަވަާރއި ނައިފަރުގަ . އަުޅގަ

ކަމަކީ ވީލްެޗއަރއެްއ އެ ރަށްރަުށގައި ުނއެްއ  ވީލްެޗއަރއެްއ ބޭނުމެއް ނުކުެރވެއޭ. ބޭނުން ނުކުެރވޭ އެއް ކުއެކަމަ

ދުއްވޭ. ވީްލޗެައރއަކާ އެްއޮކށް ގެއަކަށް ނުެއއް ވަދެވޭ. އެއްކަލަ ބުނާހެން ރޭމްޕް ނެތީމަ އުފުއްލައިގެން 

ވައްދަންޖެހެނީ. ވީލްެޗއަރއެްއ ގޭތެރޭ އަނބުރަެއއް ނުހެދޭ. ވީލްެޗއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ާފޚަނާއަކަށް ނުެއއް ވަެދވޭ. 

 ޓްރަކްޗަރަްލ ޗޭންޖަކީ މީަގއި ހަމަ އެންެމ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްއެހެންވީމާ، ބިލްޑިްނގއަށް ިމ ގެންނަންޖެހޭ ސް

ނޑަށް ފާހަަގވަނީ. ވީލްެޗއަރެއއް ބޭނުން ކުރާ ޮގތް އެ ބަލް މީހަކަށް. ޭގގެ ތެރޭަގއި ވަންޏާ ެވސް ޑިްސއޭ ކަމޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަންީވ ތަކުން ފާހަގަވި އެއް ތަންޮކޅު. ދެނަށް ފާހަގަވި، މި އެސެސްމަންޓްއެއީ އަުޅގަ

ވީލްެޗއަރެއްއގައި ކުއްޖާ ބަިއންދާއިރުގަިއ އެ ކުއްޖާ ވީލްެޗއަރަގއި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަިއންދަން ފައްޓައިފިއްޔާ އޭާނ 

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަވި އެަކއްަޗކީ، ޚާއްޞަކޮްށ ައއްޑު  ާއިއ  ހިނގާބިނގާ އުޅެން މަސަްއކަތް ކުރާނެތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި އެްއޗަކީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް  ފުވައްމުލަކުން ރނަސް ނެތީ. ކިހިނެއްކަން އެވެއާއެ އަުޅގަ

ބަލް ކުއްަޖކު ހާނުވާނީ. މިސާލަކަށް އޭނަ ކުޑައިރުަގއި އޭނަގެ ގުަނވަނަކަށް ލިބިފައި ހުންނަ ގެއްލުމަކުން، ޑިސްއޭ

ތަކެއް ދެނިކޮށް. ގޭތެރޭަގިއ އެ ހުރިހާ ޓްރީޓްމަންޓްނަ ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ތެޔޮ ހާނައި އެހެންނޫނީ އައިބަކުން އޭ

އްޔާ. ެއކަމަކު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އޭނަ ވީލްެޗއަރައކަށްލާ ހިސާބުން އެ ކުެރވޭ ކަންތައްަތއް ުކރެވިއްޖެ  ވެސް

ބަދަލުަގިއ . އެކަމަކު ޭއގެ ން ކުއްޖާ ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެ ތަނުން ތެދުވާކަށް ވެސް. އެ ކުއްޖާއަށް ފަސޭހައީ އޭރު



  

ނޑުމެންގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ވަރަްށ  އޭނަ ތަންތަނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އަިމއްލައަށް ތެދުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ތަުކގަިއ ދޭން މި އެބަ ޖެހެޭއ ރާއްޭޖގެ ކަންކޮޅު ަނސްރބޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެ ކަންަތއްތައް ޭއގައި. މި ެއވެއާ

ނޑު  ނޑާލަންކުދިންނަށް. އަޅުގަ މި އެސެސްމެންޓްތައް  ދެން( )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު ތޯ ބަންގިއަށް؟މެދުކަ

އްޔާމުން ފައިސާ ގެންދެިވއްޖެކެމްޕޭންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އެެވއަރނެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިގެން 

 އެއީ ކޮންސަލްޓެންޓް ށް އަްނނާނެ.ތަކަމަންޓްސް މީހާއަްށ މާ ބޮުޑ އިމްޕްރޫވްނުމުގެ ބޭނުން އޮތް ކަުމަގއި ވިޔަދި

ނޑުެމންގެ ޓީމުން އެ ެލވެލްގެ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޕްރޮޓެ ކްޝަން، ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެްއވި ތަންކޮޅެއް. ދެން އަުޅގަ

ތަކުގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ދީ މި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް

ންޝަން ހަދާީނ ރލީ އިންޓެވިބޭފުޅުން ތިބޭނީ. އާ ވެފަިއ އެ ރަކަށް ބޮަޑށް މިހާރު ޓްރެއިންވަތަންތަނަށް ފުދޭ

 ބޭފުޅުން އެ އެްއކޮށް ގުިޅގެން އެ ރާމް ައޅުަގނޑުމެން ޖެންޑާއާބޮޑު ޕްޮރގްއެ ހަަމ ެއއީ ކިހިނެއްކަން. ދެން 

ދަނީ. ދެން ގެން ސައްކަތް ކުަރމުން މި އަހަރު ތެރޭގައި މަ ވިދާޅުވި މުޅި ރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެން ގެންދެވޭތޯ މި

ގަންނައި ދިނުުމގެ ވާަހަކ މިއާ ުގޅިގެން ިމއައީ. ނސްިޓކް ކުދިންގެ ވާހަކަ ާއއި އުއަޅުަގނޑު ޮބޑަށް ޯއޓި

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ެއއަށް ރިޢާޔަތްވާހަކަ ދެއްކީމަ  ވަަރށް ބޮޑަށް އެއިަގއި އަސްމާއްަތގެ ވާހަކަ  ކޮްށލާން. އަޅުގަ

ގެންދަނީ ކުދިްނނަށް. ގެންދާއިުރގައި ިމ  އް މިކެމިސާލަކަށް އޯޓިޒަްމ އެސޯިސއޭޝަނުން ޕްރޮގްާރމްތަފާހަގަވި 

ތަކަކީ މީހުންަނށް ކަންތައްތަެކއް ކޮށްލަދޭން އެހެން ނޫނީ ޕަބްލިކް އިންްޓރެސްޓްަގއި ކުރާ ކަމެްއ އެސޯިސއޭޝަން

ވާން އެބަޖެހޭ. ބޭފުޅުްނގެ ފީތައް ވަރަށް ުކޑަ އި އެކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތުގަ ކަމުގަިއ ވާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ މިާސލަކަށް އޯޓިޒަމް އެސޯިސއޭަޝންގައި އިންނާނެ ދެ ޕްރޮގްރާމެއް. ެއއީ ެއއް ޕްޮރގްރާމްެގ 

 ރުފިޔާ މަހަކަށް 3600ރުިފޔާ. ޭއގެ މާނަައކީ  42000ރުފިޔާ. އަެނއް ޕްރޮގްރާްމގެ ައގަކީ  60000އަަގކީ 

މި ދެ ޕްރޮގްާރމްގައި މިވަނީ. އާދަިއގެ މީހާައށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި  ރުފިޔާ މަހަކަށް ދެއްކުމާ 5000އި ދެއްކުމާ

ވެްސ  އަނެއްކާ ހަމަ ސްއެލަވަންސް ލިބުނު ކަމުގައި ިވޔަ ވެސް އޭނާ އަންނާނޭއި މިސާލަކަށް މި އެލަވަންސް ދީފަ

އްޔާ މީތި އެބަޖެހޭ މި ފުއްދައެއް ނުެދވޭ. އެހެްނެވއްޖެ އް އޭނައަކަށް ހިސާބަކުންނެ ސަރުކާރަށް މި ފީ ހޯދަން. އެ

ކަން ކޮށްދޭން. ރާދަރ ދެން  ެވސް ުގޅިގެން ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް ޯސޝަލް އިންޓްރެސްޓްަގއި މިއް އެސޯިސއޭޝަންތަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެއާ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ މަނީ މޭކިންގ މެޝިންތަކެއްެގ ގޮތުގަެއއް ނޫން. މި ޗޭންޖަސްތައް އަުޅގަ

މި ގެންދޭ. ފައިާސ ހަމަ ނެގުމުގެ ުއސޫލު  ޕްރޮްގރާމްތައް އެބައެ ގޮތަށް އެހެން އެސޯިސޭއޝަންސްތަކުން ހަމަ އް އެ

އިންޓްރެސްޓަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓަށް ދާން ެއބަޖެހޭ. ދެން ރާއްޖެތެރޭގައި  އެ ސޯޝަލް. އެހެންވީމާ، ގެންގުޅެނީ

 ތަކުގައި އެބަހުރި މިހާރު އާޠިފް އެ ވިދާުޅވިހެން ބައެއް ސުޫކލް، ހެންހަމަ އެ ވިދާޅުވިގަވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަ

ނޑުމެްނގެ ވި ޓީޗަރުން ޓްރެއިްނވެަފިއ ހަމަ ްސކޫލްތަކުަގއި މިާއ ުގޅިގެްނ  ޒިްޓތަކުަގއި އެަބ ފާހަގަކުެރވޭވެސް އަުޅގަ

 ގޮތަށް ހުންނަ  ގޮތަކަށް އެރޭ ކުދިންނަށް ވަކި ސް ލެވި އެތިބިކަން. އަދި ބައެއް ސްކޫްލތަކުަގއި ހަމަ ރޭމްޕްތައް ވެ



  

ވެސް އެބަ އާދޭ. އި ނޫން ާރއްޖެތެރޭގަ ވެސް ފާހަަގކުރަން. ެއހެންވީމާ، އެ ޗޭންޖަސްތައް ާމލޭގައި އެކަންޏެއް ކަމަށް

ރުކާުރގެ ސަެއއީ ްއ. ކެކޮށް އަންނަ ކަންަތއްތަފުޭދވަރަކަްށ ސްލޯ ވިދާުޅވީހެން ޗޭންޖަސްތަކަކީކަމަކު އެ އެ

ނުޑމެންގެ ހުރި ރިސޯސަ މުއައްސަސާަތއް މި ނޑުމެންނަށް މިޖެހެނީ ބަދަލުކުރަން ވެސް އަުޅގަ ކަން  ކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް.  ކުރެވޭނީ ނޑުމެން ޚަރަދުތަދެން އަުޅގަ ްއ ކެބަލަން އެބަޖެހޭ މިސާލަކަށް ދައުލަތުން ައޅުގަ

ކުރެވެނީ. މިވީހާތަނަްށ  ކަން މި ޚަރަދު މި ބަޔަކަށް ރެވެނީ. ކޮންކަން މި ޚަރަދު މި ކު ކުރާއިުރގައި ކިހާވަރަކަށް

ނޑު ައުއމުގެ ކުރި  އެންސްޕާ  ައކުންނެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނުނުއެންސްޕާއިން ައޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުތަނެއް ކަން ބަލާފައި އޮތް ދެވެނީ ކޮން ބަޔަކަށް ކެއް އެތެރެއިން އެ ލެވެލްގެ މަސަްއކަތްތަ މެންެގ . އަޅުގަ

ލިބެންޖެހޭ މީހާތޯ  ނޫނީ އެހީއެހެން ހީ ދޭ މީހާ އަކީ ރަނގަޅު މީހާތޯބަދަލުގެ އެ ފޯކަސް ބަދަލުކުރިން އެހީ ދިނުމުގެ

ނޑުމެްނގެ މިހާރު . އެޗެކް ކުރަމަށް ގެ ހަމަ ވޯލްޑް ބޭންކް ުކދިން 10ވެސް މާލެ ތެރޭގައި އިންނާނެ  ގޮތުން ައުޅގަ

މީހުންނަކީ  އެ މީހުންނަށް ގުޅައި އެއްކޮށް މި ދެވޭ މީހުންގެ ގޭެގއަށް ިވޒިޓްކޮށް އެންާސ ސިސްޓެއެ ފައިނޭންޝަލް

 ނޫނީ ލިބޭ މީހާތޯ  އެހީ ބޭނުންވާ އެހެން މީހުންނަކީ އަސްލު މި އެ ވެްސ ފުރަތަމަ ބަލައި ދުނިޔޭގައި ތިބި ަބއެއްތޯ

ވެސް  މީހުންނަކީ މިހާރު 70ގާތްަގނޑަކަށް  ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ތެެރއިން ފާހަގަވީ

ދުނިޔޭގައި ނެތް މީހުން ކަމަށް. އޭގެ ތެެރއިން އަނެއް ަބިއ މީހުންނަކީ މައިންބަފައިންގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރިވަރުން 

 ދައުލަތުން އެއްެޗއް ބޭނުން ނުވާ ލެވެލްގެ ކުދިން. ެއހެންވީމާ، އަނެއްހެން ކަލެްކޓިވްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންޏާ 

ސްތަކަށް ސަ ކަެމއް. އެކަމަުކ ައޅުަގނޑުމެން ސްޕެސިފިކް ކޭ ދައުލަތުން ވަރަށް ޮބޑު ޚަަރދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން އެހާވަރުގެ ފައިނޭންޝަްލ އެސިސްަގއި ވިޒިްޓކޮށްފިއްޔާމުން ބަެއއް ކޭސަ  ސްތަކެއް އެ ޓެންސްއަުޅގަ

މީހުންނަށް  ނިސްބަތުން މަދޭ. އެކަމަުކ އެ ންޖެހޭ މީހުން އެހެންވީމާ، ދޭވެސް ނޫން.  އްބައެބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ނޑުމެން . އެން އެބަދޭ ބައެއް ހާލަތްަތކުގަދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުވެގެ ބޫލުކުރަން. ދެްނ ވެސް ގަ ކަން އަުޅގަ

މީހާތޯ ބެލުން. ކުރަން ެއ ދެވޭ މީހާައކީ ރަނގަުޅ ހާރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްމި ދިނުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މި

ކަމެއް. ެއީއ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތަފާތު ކޮމްޕްލެއިން އައުމަކީ އެކަށީގެްނވާއެހެންވީމާ، ތި 

 ދާކަށް. އެހެންވީމާ، ތަފާތު ކޮންޕްލެއިންނިޑގެންވެސް ކެ ރުފިޔާ 1ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާ  ނުވާނެ ހަމަ އެ

ނޑުމެން ހަ ނުޑމެންނަށް ފެންނަމަ ގައަންނާނެ. އަުޅގަ ގޮތުގައި ޕޮިޒޓިވް ނޯޓެއް އެ އަންނަނީ  ބޫލުކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ނޭޗަރ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ މީގެ ތެރެއިން އެ ގެ ނކަންނޭ އަންނަ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަން. ކޮމިއުނިޓީ ަވއިސްކޮްށ  ލަކަށް ދެވެނީ ކޮން ދިމާ ދައުލަތުން ފައިސާ ޭދއިރުަގިއ އަުޅގަ

އާއި ބައްޕައާ ައޅާލައިގެން މަންމަ ބައްޕަ  ލާއިރު ދިވެހިންނަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ގުިޅގެން މަންމަބަލައި

ނޑުމެްނ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަަށގެންފައިންނަނީ  ވެސް ބެލުމުގެ ރޫޙު މި ނިޔާވަންދެން . އެކަަމކު މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުެމންއްޓީމާ މި ތަފާތުބޭސްކޮށް އެލަަވންސްތަކެއް ދޭން ފެ ކޮމިއުނިޓީ ނަށް އެބަ ފެނޭ. މި ވާތަން އަޅުގަ



  

ވެސް  ންނޭ މަންމަ ދިރިުއޅެން ޖެހޭނީ. މަންމަ ކައިރިއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކުދިން، އެއީ ކޮންމެ މީހަކީއެލަވަންސު

ކުގައި އުޅޭ މީހުން. އޭނާގެ ަވޒީފާއިން ަވގުތުކޮެޅްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ިބޒީ މީހެއް. ހަމަ ބޮޑެތި ވަީޒފާތަ

ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ބޭރު މީހާ މި ށް އަންނަން އުނަދޫގވޭ. އެހެްނވީމާ،ހުސްކޮށްގެން އޭނަ މަންމަ ކައިިރއަ

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، . މި ދާން ބޭނުންވާ، ކްރިއޭޓްކުަރން ބޭނުންވާ ކަލްޗަރއަކީ މި ލެވެލްގައެއީޯތއޭ އަުޅގަ

ވެްސ އްތަކަށް ަކހަލަ ކަންތަ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޕޮލިސީ ލެވެލްަގިއ ވާހަކަ ދައްާކއިރު މި

ލިން ސަރުކާރުގެ . ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ދެން އަޅުަގނޑުެމން ބަލާރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ ފަިއސާތައް ދޭއިުރގަ

ގަެއއް ނެތް ެއއްެވްސ ވިަފއި ހުރީ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ކުރެ ރޓާކަން މި އޭިރއާއަްށ ކޭ ކިހާވަރަަކށް މުއައްސަސާަތކުަގއި

ސްޓުން އެހާ މަދު. އެތާ ސައިކޭޓަރިވެސް ނެތް.  ވެސް ނެތް. ދެން މީގެ މީހެއް ވަރަކަށް އަެނއްހެން ތެރަޕީ ހެދޭކަށް

ނޑުމެން ބަލަނީ ކީއްެވގެންތޯ ނުހުންނަނީ. އެއީ އެ ެދވޭ އެ  ހަރުލަނީއެއް  ިއ،އްަޗކާވެސް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ބޭރުަގއި ަމސައްކަތް ކޮްށގެން އެ ލިބޭ ެއއްަޗކާ ތަފާތުވޭ. އެހެންވީާމ،  އެ އިޑޮކްޓަރުންނަށް އެ ދެވޭ އެްއަޗކާ

ބޮޑަށް. ދެން މިހާރު ރާއްޭޖގަިއ މިހިރަ ޕްރަިއވެޓްކޮށްޭދ  ކުރުމަށްވުރެ ސަރުކާރުަގއި ވޯކް ފަސޭހަވޭ  ބޭރަށް ނުކުތުން

ނޑުމެން ކޮލިޓީ ވައިސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހަމަ ސްޓިލް، އެ ތަންތަނަކަށް ތަންތަން ބަލާއިރު އަޅު ގަ

ނޑުމެްނ ކައިރިއަށް ބޭރަށް ދާން.  ބަރޯސާއެއް ނުެވވޭ. އެތަނަްށ ދާ މީހާ ވެސް ހަމަ ފަހުން އެބަ އާދޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފައިސާތަކެއް ަބޔަކަށް ދޭއިުރގައި އެ ފައިސާަތއް އޭަނ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެއީ މަްއަސލައެއް ދެއްތޯ. އަުޅގަ

ޚަރަދުކޮށްފައި އަެނއްކާ އިތުރަށް އޭގެން ނުފުދިގެން ެއހެންނޫނީ އެ ތެރަޕީން އޭނަ އަށް ރަނގަޅު އިފެކްުޓ 

ނޑުމެން ފައިސާތައް ޚަރަދުކުުރމުގެ ބޭނުމަކީ. އިނީޝިއަލް ޕޮއިންޓަކީ. އެހެންެވގެން  ނާންނަންޏާ ކޮބައިހޭ އަޅުގަ

ށް ބޮޑަްށ މިހާރު ވެސް މި ތަުނގައި ކުަރން މި މަސައްކަތްކުާރ ތަނަކީ ވެސް މި ކޮންޑިޝަންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަ

ނޑުމެން މީހުންނަށް ވިޒިޓުކޮށްގެން އެ ީމހުން ކައިރިން އެބަ އަހަން ލިބޭ ސަރވިސްއިން އެބަ  ފިލްވާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުާކރުން ފަންޑު ކޮށްގެން ްސކީމުެގ ތެރެއަށް ގެނެްސގެން ިމ އިންޕްރޫުވވޭތޯ؟ ެއއީ ބޭކާރު ތަނެއް އަުޅގަ

ކަން ކުރުމަކީ. ެއއީ ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެ ކަމުަގއި ރަނގަޅު، އެ ބުނާހެން އެ މީހާ ެއ ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަކެްއ 

ނުވަންޏާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ދެން އިންޝުއަެރންސްގެ ޕޮލިސީގެ ވާހަކަ ެދއްކީމަ އިންުޝއަރެންސްެގ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ައޑުިއވިގެްނ ވާ ހަކަ އެބަ ދެެކވޭ މިހާުރ ވެސް. ެއއީ ތި ބޭފުޅުްނނަށް އަުޅގަ

ގޮސްދާނެހެން ޑިްސއެބިލިޓީ ިއންޝުއަރެންސެްއގެ ވާހަކަ ަމޖިލިސް ތެރޭގައި. އެ ޑިސްެއބިލިޓީ އިންޝުއަރެންާސިއ 

އިނގޭތޯ. އެ ދޭތީގެ ތަާފތަކީ އެއީ ޕެންޝަނަށް، މި ޑިސްއެބިލިޓީ އިންުޝއަެރންސާ މިއީ ތަފާތު ދެ އެއްެޗއް 

ޕެންޝަން ގާނުނުގެ ދަށުން ާލޒިމުކުރާ ޑިްސއެބިލިޓީ އިންުޝއަރެންސެްއގެ ވާހަކަ މިހާރު ެއ ދެކެވެމުން އެ ދަނީ. ެއ 

ނިކޮށް އިންޝުއަރެންްސގައި މިވާ ޮގތަކީ މީހާ ވަޒީފާގައި ހުރެގެްނ އޭނަ ވަޒީފާަގއި މިއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރަމުން ދަ

އޭނައަށް ކަމެއް ވެއްޖެ ހާލަެތއްަގއި އޭަނއަށް ހަމަ ގާނޫނީޮގތުން ކަންތައްތަކެއް ވާން ަކނޑަައޅާ އިންޝުއަރެންސް 



  

ޕޮލިސީ އެއް އެީއ. އެ ގާނޫުނގައި ވެސް އޮތް ހަމަ ޕޮލިސީއެްއގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ޭއގައި އިން މަސަްއކަތްތަްއ 

ނަޑީކ ޕެންޝަން ބޯޑުގައި އުޅުނު މީހަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަން. ދެން އަޅުގަ

ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ެއ ކަންަތއްތައް އެނގޭ. އެކަމަކު މި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިްނޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ެއއް 

ިލސީއެއް ހޯދަން. މިސާލަކަށް، މީގެ ތެރެއަށް ގެނެސްފިއްޔާ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް އަްނނާނެ އިންޝުއަރެންސް ޕޮ

އަޅުަގނޑު މި ބުނިހެން ތެލަސީމިޔާ ކުދިންގެ އިްނޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއޭ، ކެންސަރ ސސޮސައިީޓެގ 

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީޭއ، ޓައިނީ ހާޓްސްގެ އިންުޝއަެރންސް ޕޮލިސީއޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް 

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނެޝަނަީލ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިީސއެްއ ހަދަންޖެހޭނެ އޭ. އޭގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ސްކީމްެގ ތެރެއަށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޮބޑަށް ގެނެސްެގްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރު މި ކަ

. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސްކީމުގެ ތެެރއިން ެއ ެއކަްއެޗއް ގޮތަްށ ދެވުނީމަ އަޅުަގނުޑމެންގެ އެފިޝެންސީ ވެސް ެއބަ އާދޭ

އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވްލީ އެ ކޮްސޓު ވެސް ކުޑަެވގެންދޭ. އެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޮސްުޓގެ ކަންތައްތަކެްއ. އެޑްމިނިސްޓަރ 

ކުރުމުގެ ކޯސްޓު. އެހެންވީާމ، އެ އެފިޝެންސީ ައޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވޭ. އެ ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ  

ނޑުމެން ތި ވިދާޅުވާހެން އިންފްލޭޝަނާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި އެޓޭޗްކުރުން ދަންނަވާލަން. ދެން މިސާލަކަށް އަޅު ގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން ެއއީ އިްނފްލޭޝަން އިންޑެކްސެްއގެ ެތރެއިން ކޮންމެވެސް ކަހަަލ 

ދެވެްނޖެހޭ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން  ބަދަލުތަކެއް ެއ އެަލވަންސަށް ގެނައުން. އޭރަށް އަސްލު ފެްނނާނެ ރައްޔިތުންނަށް އެ 

ވެސް ބަލަިއގަންނަ ކަން. ައދި ދައުލަތުން ވެސް މެންބަުރން ވެސް ބަަލއިގަންނަ ކަން. އެ އުފުއްލިއްެޖއްޔާ ެއ 

އުފުލިގެންދާނެކަން އެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް. މި ބުނަނީ އިންފްލޭޝަން އުފުއްލިއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުންގެ އެަލވަންސް 

މަ ޕޮޒިިޓވު ިއންޕެކްޓު އަންނާނެ ކަން އެ ޭބފުޅުންނަށް ފާހަގަވެގެން ދޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ަފއިާސގެ ވެސް އޭަގއި ހަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓަށް އިނގޭތޯ.  ނޑުެމން ބަލައިލާނަން މިހާރު އަޅުގަ ވާހަކަ ދެެކވޭތީ އަުޅގަ

މީހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ،  5400، 4ގައި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެން މި އަހަރު ފެށުނުއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަފްތަރު

ނޑުމެްނގެ ދަފްތަރުގައި ެއބަ ތިބި  5470 ނަޑކަށް  5769މީހުން. މިއަދުގެ އަުޅގަ މީހުން. ޭއެގ މާނައަކީ ގާްތގަ

އާ ދޭތެރޭަގއި ެއޕްލިކޭޝަންތަކެއް. މިހާރު  50އާއި  45އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މަހަކަށް އެބަ ލިބެއޭ އެޕްިލކޭޝަން 

 9އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަބ އޮތޭ ބަޖެޓު ޑެފިސިެޓއް ިމ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހިފައި އެލަވަންްސގެ ތެރެއިން ވެސް 

ނޑުމެން އިތުރަށް ބަޖެޓު ހޯދައިދޭންޖެހޭ މި  މީހުންނަށް އިތުރެވެގެްނ  5400މިލިޔަންގެ ޑެފިސިޓެއް އެބަ ޮއތޭ އަޅުގަ

ައއީ މީެގ ތެރެއަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރު އެލަވަންެސއް ޭދ  ެއއްހާ މީހުން މި 300ދިޔައީމަ، އިތުރު ގާތްަގނޑަަކށް 

ބިލުތަކެއް ިވއްކަްނޖެހި އިތުރަށް ޑެފިސިުޓ -ކަމުގަިއ ވަންޏާ ެއއީ ހަމަ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުން ައނެއްކާ ޓީ 

ނޑިވަުޅގަ. ދެން ާއއްމު ގޮެތްއގައި ިމއީ އަ ނޑުެގ ކްރިއޭޓުކުެރވޭ ކަަމކަށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ދަ ުޅގަ



  

ވާހަކަިއގަ. ދެން މި ގޮތަްށ އިމްޕަޔަރމަންޓު ޓެސްޓުަތެކއް ހެދިގެން މި ކަްނކަން ކުރަންޏާ މީގައި ރަނގަޅު 

ނޑު ފާހަގަކުރަން.   ކަންތައްތަެކއް އަންނާނެކަން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމު، ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަރަށް މުހި

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ  ދެއްަވއިފި ވަަޑިއގެންނެވި ެދ މުއައްސަާސގެ ފަރާތުން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ވުްނ މެންބަރުންގެ އިތުރު ސުވާެލްއ ނެތީވިއްޔާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބަލައި މިއަދުގެ ަބއްދަލު

މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަދިވެސް ހަމަ އެއްފަހަރު މިހާތަނާ ހަމައަށް ތި ބޭފުޅުން ތި 

 ދެއްވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިމހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމާލީ. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


