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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ިއޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށަިއގެން ކުރިައށް މިގެންދަނީ. ފަށައިގެން  01`. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ އެއް ކޮށް މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި މިހާރު އަޅުގަ

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނުޑގެ އިތުރުން 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް  ކާށިދޫ، ެމންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުޢިއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ، އިބްރާހީމް ނަޞީރު

ނޑުމެން ކުރިން ނަސީމް ެވސް  އަދި މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނޑުމެން މިއޮީތ އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާލާފަިއވާ ފަދައިން މިއަދު އަުޅގަ

ޓަކައި  ރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެިރަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްނުކުޅެދުންތެ ،0202/8

ެއ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަީނ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. ، އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވައި 

ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭނީ ބެލުމަށް  މާލީ ގޮތުން މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ މުގައިމާ، އެ ބިލު ފަރުމާކުރަމުންދާ ދިއުއެހެންވީ

. އެގޮތުން ަވޑަިއގެން އެބަ ތިބި ރީގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާފަމިނިސްޓްަގނޑުމެން މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް ޓަކައި ައޅު

ބޭފުޅުން.  ޖެންޑަރގެ ދެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑްއެހެންމެ  ނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަކާއި އަދި ހަމަފިނޭންސް މި

 ށް ދަންނަާވލާނަން އިނގޭތޯ. ންނަބޭފުޅު ިވއްޔާ އެށް ވަނީ ބޭފުޅުން ރެޑީކަމަ މިހާރު އެ ައޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ދެންނެީވ، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްިރރު. އަ ހުށަހަޅާފައި ކުރީ ދުވަހު، އެންމެ ކުރިން ޅުަގނޑު އާދެ! އަުޅގަ

 0111 މަދުެވގެން ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް 0111ނުކޮށް ހަމަ އޮތް އިޞްލާުޙގަިއވާނީ ކެަޓަގރީ

ނުޑ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  ނަޑއަާޅފައި، ެއގޮތަށް އަުޅގަ ދޭންވާނެއޭ ޢިނާޔަތެްއގެ ޮގތުގައި. އެގޮތަށް ކަ

ނޑު ޭއތި ސަބް ކޮމިޓީގައި އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ެއކަމަށް. އެއީ ކެޓަގަީރކޮށްފަިއ އެ ހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަްށވުރެ މަދުނޫން  0111ފުދުންތެރިކަން ނެތް، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 

 . އެއީ މިހާރ0011ުވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް. އެންމެ ކުޑަ ދަރަޖައަށް އަށް 0011އަދަދެއް. ދެން ދެވަނަ ދަރަޖައަށް 

އެބަދޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުވަުހ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ގޮތުން  0111ވެސް ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަންޏާ 

ންދަވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އެނގުނު ގޮުތަގއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ބައި މިހާރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެބަ ގެ

އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އިޞްލާުޙ ގެނެސްފަިއވާނީ. ދެން އެ ސަބް ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަަދއްކާަފއިވާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ 

ކުަރއްވަން. ވާަހކަ ބޮޑަށް ިހއްސާ ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ެއއީ ިމ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބޮޑަްށ އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީ 

ނޑަށް ހީވަީނ އެނގިަވޑަިއގެންފައެްއ ނޯންނާނެ މިގޮތަށް އިޞްލާޙެއް ގެެނވުނުކަމެއް. ބޭފު އެއީ އަދި އެ ޅުންނަށް ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިދަންނަވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު އެ އައްަސވަން. ބޭފުޅުން އަރިހުން  އާދެ! މިހާރު މިއަދު އަޅުގަ

ބިލު ފަރުމާކުރިއިރުަގއި ރޫޙު ހުރިގޮތް ދަންނަވާލުން މައްސަލައެއް  މި ތި މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީަގއި ދެން

ނޑުމެންނަށް  އިގެްނ ރިޕޯޓާ ނެތް. ދެން ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓު މި ކޮމިޓީއަްށ، ައސްލު ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅީމަ ދެން އަުޅގަ

މިގޮތަށް ބަހުރުވަ  ިރއަށް ދެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައިކުރިއަށް، މިދެންނެވީ ނިމުނު ގޮތެއް ކު

ނ ގެންގުުޅްއވިޔަސް ނޑުމެްނ  ުޑެގ މައްސަލައެއް ނެތް. މިކޮަޅށްއަުޅގަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީމަ ދެން އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަ ނޑުމެން ޖެހޭނީ، އަުޅގަ ދި މިގޮަތށް ނިންމި ކަމުގައި ވިަޔްސ ވާހަކަދަްއކާފައި، ެއއީ މިގޮަތކަށް އަުޅގަ

ދާނީ. އެހެންވީމާ،  ށްކަމަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެންގޮސް ދެއްތޯ މި ބިލުގެ ނިމުމަކާ ހަމައަ

މިއަދު އަސްލު ވާހަކަަދއްަކވާއިުރގަިއ މިގޮތަށް މަޢުލޫާމތު ގެންުގޅުްއވިަޔސް ައޅުަގނޑުެގ މައްސަަލއެްއ ނެތް. 

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ސަބް ކޮމިޓީގެ ިރޕޯޓު ހުށަހެޅީމަ ، މި ކޮމިޓީއަށް، ުކޑަ ކޮމިޓީންވީމާ، އެހެ ދެން އަޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރެިވގެން ގޮެތއް ނިމިގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެެހންކަމުން އަޅުަގނޑު މިހާރު 

ނޑުމެންގެ މިއަދު މަޢު  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކުރަން ދަންނަވާލި ބޭފުޅުންނަށް.ލޫމާތު ސާފުދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ަފށައިގެން ކުިރއަށް މިހާރު ކުިރއަށްދާނީ.  ާދއިރުަގއި ކުރިއަށް `. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ،0101/8ވާ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިއަދު އަުޅގަ

. ވަީނ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

މަަސއްކަތަށް ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ އެްޑަވއިްސ ންކަމުން އެ ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ކުރާ އެހެ

އެހެންމެ  އަދި ހަމަ ޑަރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ ެއންޑް ޖެންމި ންވާތީ ބޭނު

ރުމަށް ބާއްވާލެވުނީ އިނގޭތޯ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކު ޜަރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

ރ އިން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެމި

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ. ދެން ދު، އެއީ އްެބވީ އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒާހިއަޅުަގނޑުމެންނާ މިއަދު ގުިޅވަަޑއިގެން ތި

ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޑިެރކްޓަރ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި  ެއސިސްޓެންޓްލާ އާއިޝަތު ޝޫާޒ، އެއީ އަލްފާޟި

ވަަޑއިގެން އިންެނވި ބޭފުޅަކި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، އެއީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ. އެހެންކަމުން 

ނޑު އެންމެ  މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލެވިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ  ކަށް. އަދި ިތ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް ެއރުވުމަށްފަހު ދެންވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ތަޢާރުފު ފުރަތަމައިނުން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ނަންފުޅު ވިދާޅުާވއިރު، ފުރުޞަތަށް 

. އޭރުން ވުމަށްފަހު ުކރިއަށް ގެންދަންިއ ނަން ވިދާޅު ކުީރގަ  ެފއްޓެވުުމގެ ގެންފައި ވާހަކަދަްއކަވަންއެދިަވޑައި 



  

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަފސޭހަވާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް މުޚާތަބުކުރުމަށް ޓަކައި. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

އަުރވަން  އްޞަތެފުރުއެބަ އެރުވުުމގެ ކުީރަގއި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަްށ  އަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 ަފރާތަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އުޅެނީ. އެހެންކަމުން އެ އިނގޭތޯ. އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅެއްވި ބިެލއް، ިއޞްލާޙެއް މި

 .މި އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު މެހެމާނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ވެސް އަުޅގަ އެންމެ ުފރަތަމައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. `. 

ނޑު ޙަ ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޤީޤަތުގައި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤުޞަމަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ ދަކީ އަޅުގަ

އެމީހުންނަކީ އަމިއްލައަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުަތްއ ހޯދުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ގިނަ  ށް ނިކަމެތި ބަޔަކު އުެޅމުންދާތީވަރަ

މުގެ ތަންތަނަށް ދިއުހަރަށް ލިބިގެންވާ ބަެއއް ޫނން. އަދި އެމީހުންގެ ަމއިންބަފައިންނަށް ވެސް ަޙއްޤުތައް ހޯދަން ފަ

ނޑުމެން  އިޚްތިޔާރު ވެސް އޮންނަ ބަެއއް ނޫން. އެމީހުންގެ ކަންތައްތަކާ މިއަދު އުޅެދޭން ޖެހިފައި މި ތިބީ  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަެހޅީ. ކުރެވޭތީ މި ކަމަށް ޤަބޫލު ކޮމިޓީ ތެެރއިން  ށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެްއ ގެންނަންާވނީ އެ ހުދެން މިހާރު އަުޅގަ

ޞްލާޙު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ތި ބޭފުޅުން ނޯޓުކޮށްލެއްިވއްާޔ. ރަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އިމަސައްކަތްކު

ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙަގއި ޮއންނާނެ ހަމަ ނުކުއެއީ 

. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑު ކުަޑ ބަދަލެއް ގެނައީ. ެއއީ ކުީރ ދުވަުހ ހެއްގަދިނުން ކޮްނމެ މަ 0111މަދުވެގެން 

 އަިދ ތަފާތު އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނާ ވެސް. ބައްދަލުކޮށްފައި އެ  ލުކުރިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއިއަޅުަގނޑު ަބއްދަ

ބޭފުޅުން އެބަ ކުރަްއވައޭ ކެޓަގަީރކުރުމުގެ މަސަްއކަތް.  ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކީ އެ

. ަތކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަކުރާ ގޮތަފާތުއެލަވަންސް ކެަޓގަީރއަކަްށ  0އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާުރވާނީ ތަފާތު 

ބޭނުންވާ އެންމެ  ން އެންމެ ޮބޑަށް އެީހތެރިކަމަށްގެ ގޮތުނެތް ނުކުޅެދުންތެރިކަމު  ންއެންމެ ފުދުންތެރިކަފުރަތަމަ އެއީ 

 0011ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ދެން ދެވަނަ ދަރަޖަ. ދެވަނަ ދަރަޖައަށްވާނެ  ދިނުން 0111ޖައަށް މަދުވެގެން މަތީ ދަރަ

 ދެވެމުންދަނީ  0111ވެްސ  ޖައަށް މިހާރު މަދުވެގެންދިނުން ކޮންމެ މަަހކު. ދެން ތިންވަަނ ދަރަޖަ. އެންމެ ކުަޑ ދަރަ

ނޑު އޮންނާނެ ނަށް ވެސްންއެންމެ ނޑު ހޯދި މަޢުލޫމާތު އޮތް . ދ0011ެ. އެގޮތުްނ އަޅުގަ  ގޮތުގައި މިހާރުން އަޅުގަ

ފަރާތްތައް. ދެން މި ކެޓަގަރީތައް ިމގޮތަށް އިޞްާލުޙ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 0011ބި ދަފްތަރުގައި އެބަ ތި

ަގއި ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދިމާާވ ހުންނާނީ. ދެން މީގެ އިތުރުން އަުޅަގނޑުމެްނ ގެނެސްފަިއވާނެ ނުކުތާެއއް ގެނެވިަފއި

އަުކން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިމަތިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ކިހިނެއްތޯ އަމަލުކުރާނީ. އޭގައި ވެްސ ޙާދިސާއެއް ނުވަތަ ކާރިޘާ 

ނޑައަ  ބޭފުޅުން ެއއީ ކޮން ަދރަޖައެއްތޯ. ަބއްލަވާފަިއ ެއ  ޅުްއވާނީޭއ އެއޮންނާނީ އެ މިނިސްޓްރީން ބައްލަވާފަިއ ކަ

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅި، ވާހަކަދެެކވިފަިއވަނީ މިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން  އީޢިނާޔަތެއް ދެއްވަން. ދެން މި އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނނަށް ފާހަގަވެގެން ގޮސްަފިއޭވ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭ ކު މީގެ އަދި  އިދިންނަށް މާލީ ޢިނާޔަތާއިތުރުން އަުޅގަ

. ެއހެންނަމަވެސް އެ ޙައްޤުތަްއ ށް މި ޤާނޫނުގައި ވަނީ ލިެޔވިފަޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ވާަހކަތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮ

ހޯދައިނުދެވޭކަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެއީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވިޔަްސ، ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން 

ޚާއްޞަ ރެއަށް ބަލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭ ކުދިންނަށް ވިޔަސް. އެހެން މިދެންނެވީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެ

 މު ބައެްއ،ންސްކޫލްތަކުަގއި ޚަޤީޤަުތގަިއ ތިބެންޖެހޭ ތެރެޕިސްޓުން. ެއއީ ެއކުދިންނަށް ވަރަށް މުހި

ވާހަކަެދްއކުމުން ޙަޤީޤަތުގައި އެއްަބއި  ަގނޑުމެން އެ. ދެން އަޅުފަދަފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުންނާއި ސްީޕޗް ތެރަޕިސްޓުން

 ނޫނޭ. އެގޮތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ެއއީ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ ކަމެކޭ. ަތޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަމެއް

ނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ ޮގތުގައި މިކަންަތއްތައް މިދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަ ނޑުއޮޅުންބޮޅުންަގނެޑއްެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ  މެންުޅގަ

އެ ޙައްޤު ުނލިބިދާތީ. ދެން އަނެއްކަމަކީ  އީ ައސްލު ޕޮއިންޓަކީބޭނުންވާ ޕޮއިންޓަކީ ެއކުދިންނަށް އެ ޙައްޤު ލިބުން. އެ

އަށް ގޮސްގެްނ އެކުދިންނަށް މިސާލަކަށް ތެރަޕީތައް ހޯދައިދޭއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަުގގައި އަިމއްލަ ފަރާތްތައް ކައިރި

ފައިން ވެްސ ޕީ ނަގައިދެނީ. ދެން ގިނަ ކުދިންަނކަށް ނުވެސް ެނގޭ. ގިނަ ުކދިންގެ މައިންބަތެރެ މައިންބަފައިން މި

. ދެން މީހުން ކައިރިން ސަލާންޖަހައިގެން ގިނަ ފަހަރަށް އުޅެނީ. ގަިޑއިރު ޚިދުމަތުގަ 02ތިބެނީ ބަންދުވެފައި ހަމަ 

ށް ވެްސ، ކުރިންެވސް މިދެންނެވި ފަދައިން އެީއ ދުތަކަުތގަިއ މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤުޞަދެން އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަ

ރާއްޖޭަގއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަްއ އެބަ ދެޭވ ދެއްތޯ މާ ފުދުންތެިރކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވިސްނީ 

ތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި، އަދި އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ނުބައްލަވާ ފުދުންތެރި ބައެއްތޯ، ނޫން

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި  އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް. އެްއވެސް ަޤުއމެއްަގއި އަުޅގަ

ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްހެނެއް. ދެން މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ، އެންެމ  ގޮތަކަށް އޮތުން ެއއީ މާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ޢިނާޔަތްދޭ

އަނެކަކު ކައިރިްނ ، ބޭފުޅުްނ އެކަކު ކައިރިން ސަލާްނޖަހާފައި އެ ންނަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ނުލިބިގެން،ރިޙައްޤުވެ

ބޮޑަށް މި ބިލު ހުށަހެޅީ. ސަލާންޖަހާފައި މިހެން އުޅޭތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެމަތިން އަޅުަގނުޑ 

ނޑު އެދެނީ  މުގައި ތި ވުޒާރާަތކުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދެއްވުން ތި ބޭފުޅުން ވެސް މިކަހަމަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު 

ސްޓްރީތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުން ގެނައުމުގެ ކުީރގަިއ އެކިެއކި މިނި

 ވެސް ވަަޑއިގެންެނވި. ބައްަދލުކޮށްގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ޖެންޑާއިން ވެްސ ަވޑަިއގެްނނެވި. ދެން ެއޑިުއކޭޝަނުން

ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަށް  އިުރަގއި އެކިެއކި ްޕރޮގްރާމްތައް ރާްއަވވާބޭފުޅުން އެ އް އެކޮންސަރނެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު

ބޭފުޅުންނަށް މާލީ  އުޅުއްވާ. ެއކަމަކު އެ ވެސް ހިންގަާވ ބޭފުޅުން އެބަ އިޭޒޝަންސްތައްގަވަރމަންޓަލް އޯގަނަ -ނަން



  

 ލިބިަވޑަިއަގންނަވަން ނުހުންނަވާތީ އެެއގޮތަށް އެހީއެްއ އެތަންތަނަށް ގަާވއިުދން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މާލީ އެހީއެްއ 

ެވްސ  ންނަށް މިހާރުޅެދޭ ކުދިސާލަކަށް ނުކު ެވސް ނުުކރެއްވޭ. މި ކުރަްއވަން ބޭނުން ކަންތައްތައް  ނަށްބޭފުޅުން

ހުރިހާ ގޮތަކުން  ސްކޫލިންގ ދޭއިުރގައި އެތަންތާނގައި ެއކަށީގެްނވާ ޓީޗަރުން ގެނައުމަށާއި ޑޭ ޓު ޑޭ ރަންުކރުމަށާއި އެ

ވެްސ  ޔާއެއްހާ ރުފިފައްސަތޭކަ ވެްސ  ވެސް އެބަޖެހޭ ބެލެނިވެރިން އަތުން ވެސް އޮންނަނީ. އެހެްނވީމާ، އަބަދު އަބަދު

ވެްސ  ކުީދން އެތަނަށް ގެންދަން ނަންގަަވއިގެން ެއގެންދަވަނީ. އަެނއްޮކޅުން އެ އެތަންތަނުން، ނަގާ  އެބަމަހަކު 

މިއޮތީ ހުރިހާ  ފައިފައިސާ ދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވިސްނައިގެންއެބަ ބެލެނިވެރިން އަތުން އަނެއްާކ 

ނ ޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަ ވިސްނޭ މިކަންތައްަތްއ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެއްކީމާ އަުޅގަ

ގެ ބަޖެޓުްނ އި ނޫނަސް ވެސް ދެްނ އަންނަފަހަރެއްވެސް ވަންނާތީ އެކަންަތއްތަކަށް މިހާރުގަ ފައިނޭންސް ހުރިހާ ތަނަކަށް

ޝަންެގ ބައި. އެިޑއުކޭޝަްނގެ ބަޖެޓަްށ ންގެ ެއޑިުއކޭްށ ެއޑިއުޭކޝަނުގެ، މިހާރު އެކުދި ނަމަވެސް ެއކަންތައްތަކަ

ންނަށް ހާރު މިސާލަކަށް އޯޓިސްިޓކް ކުދިދެން މި އިނަމަވެސް ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ެއކަހަލަ ސްކޫލް ކްލާސްތައް ިހންގާށާ

ނީ. ޓްރެއިން ޓީޗަރުން ިތބެން ޖެހޭނީ. ހަމަ ޚާއްޞަ ކްލާހެއް ޭއގައި ހިްނގަންޖެހޭހަމަ ކްލާހެއް ހިންގާކަމަށް ވަނީިވްއޔާ 

ނޫން.  ތެރިންނެއްހުންނަކީ އެހާބޮޑެތި ނުކުޅެދުންއަސްލު އެމީ ވެސް ތިބެދާނެ ންމިސާލަކަށް ތިބޭނެ ނުކުޅެދޭ ކުދި ދެން

މާ، އެހެންވީ ެއހެން އޮންނަނީ.ނުހިނގޭތީ  އޭނަ ެއއްކަަލ ވިހަިއއްސުރެމައިންބަަފއިންގެ ހާަލތު ހުރިގޮތުން އެކަމަކު 

 ހަމަ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެޑިކަލީ އެމީހުންނަށް ދޭންވާ ފަރުވާ ހާލަތު ބަލައި ވެސް އެމީހުންގެ ންއެކަހަލަ ކުދި

. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އެމީހުންނަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ގެން ގެންުގޅޭޔަޤީން ނުދެވޭކަން އެހެން ބާްއވަިއގެން. ނަަގއިގެން އުފުަލއި 

ނޑީަގއި އިނދެލެވޭ. ތެރަ، ކަހަލަ އެްއޗެހި ނޫނިއްޔާ އަިމއްލައަްށ ނުކެވޭ ކުދީން ެވއްޖިއްާޔ ޕީ ދީެގން އެކުދީން ގޮ

ެއ ންނަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ންިޑވިޖުއަލް ެއޓެންޝަންސް އެކުދިޓްރެއިން ކޮށްދީގެން ެއކަހަލަ ޓީޗަރޒް އި

ނޑުެމންނަށް ރައްކާތެރިކުދި ހޯދައިދީގެން މިކަހަލަ ކްލާސްަތކެއް ހިންަގިއގެންނޭ އަސްލު އެ  ކޮށްދެވޭނީ. ންގެ ޙައްުޤ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޭނުން ހަމަ ކޮންމެ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވެްސ ހަމަ އިުތރު ލާރިއެއް ލިބުން. ަފއިާސ  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ޑުމެން ބިލަކަށް އިތުރު ެއއްޗެހިތަެކއް ނލިބުން. ލިބުނަސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ އެކުދީްނގެ ޙައްުޤތަކޭ ކިޔާަފއި އަުޅގަ

ވެސް  . އެކުދީންނަށް ނުކާންީދ އޮތަސް ކާންދޭށޭބާއޭއެމީހުންެގ ޙައްޤު އެބަ ަރއްކާތެރިކޮށްެދވޭ ރުފައި ދޫކޮށްލާއިލާ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްޭނ  ގޭ ހާލަތުގެ ކުދީން މިތިބީ. އެހެންވީމާ، ހެޔޮ ބުނަން ނޭނ ނިޔަތުގައި ރަނގަޅަށް ައުޅގަ

ވެސް އެމީހުންނަްށ  ވެސް ޑިެރކްޓްކޮށް ޑިރެކްްޓކޮށްކަމެއް ކުރާކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިން

ދެން  ހަމައެކަނި،ރުންނޭ އެކުދީންނަށް ނޑުމެން ކުރަްނ ބޭނުންވަނީ. އޭކޭ މިހާރު އަޅުގަކަމެފައިދާޖެހޭ  އެކަމަކުން

ޅެދުންތެރި ތިބި ަހމަ ވަރަށް ނުކު އިލާތަުކގައިރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބޮޑެތި ޢާއަނެއްޮކޅަށް ބަލާފައި އެބަތިިބ ވަ

ރުފިޔާ އަކީ ވަރަށް  0111ވެްސ ޤަބޫލުކުރަްނ  ކުދީންނާއި މީހުން އެބައުޭޅ. އެމީހުންނަށް މިހާރު އެބަލިބޭ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެވަރުން ވެސް ހޯދާލަން ނުލިބޭ ެއއްެޗއް. އެންމެ ކުަޑމިނުން ނެޕީ ކުޑަުކޑަ . އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ



  

އެަބ މެެވސް މިނިސްޓްރީއަކުން ނަމަެވސް އޭަގއި އަެނކަތި ކޮށްގެްނ ޒިންމާ ނަންގަވަިއގެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން ކޮން

އްތޯ ނުކުޅެދުންތެރިންނަކީ. ތެިރންނަކީ. މިސާލަކަށް މަންމަނެގެން ކޮަބއިތޯ އަސްލު ނުކުޅެދުންސަރވޭެއއް ހަދައި

ރްޑސްތަކެއް ގައިްނ ނުބުނެވިފައި އޮންނަ މީހުންތޯ ނުކުެޅދުންތެރިނގިފައި އަނުހިނ ޭއގެ ެލވެލްތަެކއް  ،ންނަކީ. ސްޓޭންޑަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ގެން ސަރުކާރުްނ ދެއްވާ ެއއްޗެހިހަދައިގެން ސަރޭވއަކުން ލެެވލްތައް ހަދައި ދެއްިވއްާޔ އަޅުގަ

ނޑު މިދަންަނވަނީ. އެހެންވީާމ، ފައިނޭންްސ މިނިސްޓް ނޑުމެން އަުޅގަ ރީއާއަސްލު ޙައްުޤވެރިންނަށް ލިބެނީ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ސަރުކާުރންލުކުރަނީ މިމިބައްދަ ނޑުމެން އެޭދއިރުަގިއ  ހާވަރުެގ ައޅުގަ ވެސް ެއއްެޗއް ފާސްކުރަްނ އަުޅގަ

އެްއެޗހި ސަރުކާރުން ދެން ހުންނަ ދިމަދިމާލުން އައިްސ  ބަލަންޖެހޭ ެއއްޗެހި ދާނެ ގޮތްގޮާތއި އެއެބަ 

ނޑުމެންނަށް ސްއެޖެންސީ ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ކޮންސަރން އާ ވެސް ވާހަކަދައްަކއިގެން އެކަހަލަ ކަންަތއްތަކެއް އަުޅގަ

އަހަރުެގ  މިދިޔަދޭން، ުރފިޔާ  0111ވެްސ  އަެނއްކާ ރިއަްށ ދެވޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންނޫނިްއޔާކު ެއާއއިގެންކުރެިވގެން 

. މަ އިތުރު އާމްދަނީެއއް ލިބެނީުޑވީބޮރުފިާޔއަށް  0111. ރުފިާޔއަށް ބޮުޑވެފަ 0111 އަހަރުވީމާ  50ކުރިއަުކ ނެތް 

އެަބއާދޭ ބޭޑް އިފެކްޓް އާދޭ. ވަރަްށ ގިނަ މައިންބަފައިންނަށް  ރިވާރްސކޮށްއެކަމަކު ވަރަށް ގިނަ ީމަގއި 

ނުޑ ވެސް ބުނާނެ އަދިވެސް މަށަކަށް ނުލިބޭ. ިމވާ ެއއްަޗކީ ެއކައުންޓް ފޮތް ބަެއއް މީހުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިސާބުގަ

ވެްސ  ކަެމއް ގޭ ގިނަފަހަރަށް ބޭންކުްނ ލަނީ ޯކއްެޗއް. މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަައކަށް ނޭނފުޅު އަުތގައިމިއޮންނަނީ ދަރި

ނޑުެމން ވަރަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، އަޅު  ްއޗެއް ކަމެއްކޯންނަނީ ވަ ންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިން ކުދިަބއެއް ޑެލިކޭޓް ގަ

ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  ބޭނުންވާއެމީހުންނަށް އަސްލު  މަކު. ެއކަމީހުންނަކީ. އެމީހުންނަށް އިތުރު އެއްެޗއް ދެވިދާނެ

 ކުެރއްވޭނެތޯ؟؟ ތޯއިކުެރއްވޭީނ ކިހާ ެފންވަރެްއގަ މިކަން ؟ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލަކީ ކޮބައިތޯ  ތިވިސްނޭތީ މިއެއްޗެިހ ދިނުން 

ނޑުމެން އެ  ުޝކުރިްއޔާ.  އިނގޭތޯ. ގެން ބޭނުންވަނީނއޭތި އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ބޭފުޅަުކ  އަރުވާނަން. ކޮންމެ މުައްއސަސާއަކުްނ ެއއް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމައިުނން މި

 މިހާރު ތި އެހެންކަމުން  އި ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފްލޯރ ހުޅުވާލަން. ކިހިނެއްތޯ؟އެްއޗެއް ވިާދޅުވުމަށްފަހުގަ 

ފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ ޖެންޑާ އިން ދެން ފިނޭންސުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށްތަމަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ފުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  05ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ިބލުގެ  ،މިއޮތީ ކުޑަކުދީްނގެ

ކި މާއްދާެއްއގެ ބަޔަކަްށ ބައޮތް މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ވަދެން ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވިދާޅުވެފައި އެ .އަށް

އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮްތ . އެހެންކަމުން މިއީ ހަމަ ފައިވާ ތަންތަނަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެ ކަމަށްދީހަވާލާ

 ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ކުިރއަށް ގެންަދވާ.ބޭފުޅުން  ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެންކަމުން މިއާ ގުޭޅގޮތުން ތި

 



  

 ނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެއްެކުވން:މި

ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅަގނޑަކީ ޑެޕިއުީޓ މިނިސްޓަރ،  އަުޅަގނޑުެގ ނަމަކީ ޒާހިރު އިނގޭޯތ.ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެްނޑް ޖެންޑާ.  ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. މި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިަކންކަން ތަންފީޛުމިކަހަލަ ޤާނޫނު މީހުންނާ އެއްކޮށް މަޝްވަާރކޮށް ތިބޭ ކުރަން ތައް ފާސްވެެގންދާއިރު އަުޅގަ

ންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަމަށް ދެކެން. އެހެ ކަމެއް މެއް ލިިބގެންދާނެކަ އިތުރު ފުރިހަމަހަމަ ޤާނޫނަށް  ވާހަކަދަްއކާލުމަކީ

ނޑުމެންނަށް މި ދަޢު ނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ އަުޅގަ ވަރަށް  ތި ޤާނޫނު ހުށަހެުޅއްވި ފަރާތަށް ވެސްވަތު ދެއްވީީތވެ. އަުޅގަ

ޤީަޤތުގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ުހރި ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުުމގެ ެއންމެ ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޭޅ ެއއީ ޙަބާ. ށް މަރުޙަބޮޑަ

ޤާޫނނެއް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު އޮތް  ގޮތްތަެކއްންނަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅު . އެހެންވީމާ، އެގައި ހިނެމޭ ބޭފުޅުންމީހުންގެ ތެރޭ

ނޑުމެން ވަރަށް ާތއީދުކުާރ އަދި އޭތި އިތުރަްށ ރަނަގޅު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ނުާވތީ ން އެކަން ތަންފީޛުޤާނޫނު އަުޅގަ

ދިނުމަކީ. ދެން މިކަހަލަ ކޮންމެ ބަދަލެއް ޤާނޫނުތަކަށް ގޮތް ޯހދައި ރަނގަޅުއޭެގ ޒާުތގައި ެއމީހުންނަށް  ހުށަހެޅުމެއް

ގޮތަށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ  ވިސްނަވާ ވެސް ތި ބޭފުޅުން  ވެސް ތި މިހާރުއެންމެން ެވސް  ގެންނައިރު ައޅުަގނޑުމެން

ތަކޭ އަޅުަގނޑު ތިމާޢީ ގޮންޖެހުންއް. އިޖުއެކި ގޮންޖެހުންތަތިމާޢީ އެކިލަތާއި މިކަންަކމުން އަންނާނެ އިޖުޤައުމުގެ މާލީ ހާ

ސް ވެ ސްއިސާ އެއީ ދައުލަތުން ކަމަށް ވިޔައަބަދު ލާރި ނަގުދު ފަ އެހެން މީހަކުޤީޤަތުގައި މީހަކަށް މިދެންނެވީ އޭގެ ޙަ

ްސ ދޭކަމަށް ކަމަށް ިވޔަސް ަރއްޓެްއެސއް ކަމަށް ވިޔަ ވެްސ ތިމާގެ މީހެއް  ސް އަދި އެހެން މީހަކު ކަމަށް ވިޔަ

 ން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުވަހުދަށްވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަމިއްލަ ަނފްސުގެ ކޮންފިޑެންސް އޭަނގެ ނީިވއްޔާ ވަ

ނޑުމެން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ިއޒް ކުރުމުގެ ތެރެއިްނ ދެންނެވިހެން މި ކެޓަގަރަިއޒު، އެ ެކޓެގަރަވެސް އަުޅގަ

ވެސް ދެވޭ  ސް އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ހިންގާ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކުންޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެ ދަރަޖައަށް ބަލައި

ނުމަށް ގެންުގޅުްއވާ ވިސްތި ވިްސނުމުގައި ފޯރުކޮށްދޭން މިހާރު ބީަދއިން ެއ  ނާޔަތްތަާކއި ޚިދުަމތްތައް އެއެިކއެކި ޢި

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ތާއީ ން މިހާރު ގެންގުޅޭ ހަމަ އެްއ ުދކުރަން. ދެން ސަރުކާރުން ައޅުގަ

ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް އެކިެއކި ޚާްއޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ އި ސިޔާސަތަކީ ޙަޤީޤަތުގަ 

ދިަޔ ގެންދެމުން މުައްއސަސާތަކުން ާޚއްޞަކޮށް ސަުރކާުރގެ ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީތަކުން  ކުންއެިކއެކި ުމއައްސަސާތަ 

ުރ މިހާ .މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރަންީވއޭ. ދެްއކެވި އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވާހަަކ މިސާލަކަށް ނެންގެވި ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތައް  ތަޢުލީމުގެ ންނަށް މެއިން ސްޓްރީމްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދި

ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު  ވެސް އެހެން ކުދިންނެކޭ އެްއގޮތަށް ތަޢުލީމު ށްންނަކުދި ރަނގަޅުކޮށް އެ ދަތިތައް ރަނގަޅަށް އެ

ރަށް މާބޮަޑށް ކަށަވަުރވެގެންެދއޭ އޭަނއަްށ އެ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ެއ އޭ. ެއކަން ުކރުން ރަނގަޅޭ. އޭއިތުރުކޮށްދޭންވީ 

 ދާންޖެހޭތީ ނޫނީ  ށްސްތަކައުޝަން ކްލާހަމައަށް އޭނައަށް ދެވޭކަން. މިސާލަކަށް ޓިތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ފުރި 

ނޑުމެން ފައިސާދޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންތަކުން އެން.ޖީ.އޯސް ދިނުމުން ވަރަށް  ޖެހޭތީވެ އެބައި ކަވަރު ކުރުމަށް އަުޅގަ



  

މެކޭިނޒަމެއް ނެތިްއޔާ ެއކަން ކަަށވަރުެވގެނެއް ނުދާނެ. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަުތގެ  ރަނގަޅު މޮނިޓަރިންގ

 ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީަގއި ކޮންމެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކަށް ،މިނިްސޓްރީގައި ށް މިސާލަކަތެރޭގައި 

 ކުރުމަށް ކަށަވަރު ކަންލިބޭނެ ން އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭ ތަޢުލީމު ގެ ކުރިން ދެންނެވި ކެޓެގަީރގެ ތެރެއިުކއްޖާ ވެސް އެ

އެަކން އޭނައަށް ކަަށވަރުެވގެންާދނެ. އެޓް ދަ ސޭމް ޓައިމް  ރިހަމަ ކޮށްދީފިކަމަށްވަނީިވއްޔާބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފު

ބޭނުން ކުރެވެނީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަމަށް އެ  އެ ރަނގަޅު ކުެރވެނީވެސް  ސަރުކާރުން އެ ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ

ރަށް ބޮޑަށް ވަ ންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީުތން މިކަހަލަ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛުގޮގެ ވެގެންދާނީ. އުސޫެލއް

ނެގ ކަންނޭ ވެްސ ދެކިވަަޑއިގެންފަ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ސިޔާސަތެއް އެދިާމލަށް ދިއުމަށް މިއުޅެނީ.ބޭނުންވެފައި 

ސަތުތަާކއި ޓަކައި ސިޔާ އް ރަނގަޅަށް ދިނުމަށްމީހުންގެ ޚިދުމަތްތަންނާނީ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ހު

ނޑަައޅައި  ނޑުމެން ކޮންމެ މިނި ސްޓރެޓަޖީސްތައް ކަ  އް ކުރުމަށްމިދެންނެވި އުޫސލުން ކަންތައްތަސްޓްރީއަކުން ައޅުގަ

ނެ ކުރަންޖެހޭނޫނީ އިމްޕްލިމަންޓް ންޖެހޭ ވަކިން ފާހަގަކޮށް އެތަންަތނުގައި ގެްނގުޅެޓަކައި ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތއް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ނޑަައޅާ  މިކަންކަން ތީ އާއިކަމަށް އަޅުގަ މަލާތް ކުރެވުމުން ތަކާ މުޢާއެ ފަރާތްެވސް ކަ

ަކމަށްވަނީވިްއޔާ ދެންމެ އަްސމާ އެ ވިދާުޅވި ެއކިެއކި  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެން މި އަންނަީނ.

 ަތއްކަންތައްއެ ެއ އުސޫލުން ވެސް ހިމަނައިގެން  މިސާލަކަށް މިއަންނަ އަހަރު ވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓްަގއި

ނޑު ކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީތަކާ މުޢާމަލާތް ކޮށްފީމު. މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި އެގޮތަްށ  މެން މިހާރުޓަކައި އަުޅގަ

ގެ މިނިސްޓްރީތަުކން އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކު ސްތްރެޓެޖީގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭމިދެންނެިވ އަޅުަގނޑުމެން 

ކަމަްށ  ހޭކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެމިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ނުކުޅެދުންތެ

ނޑައަާޅ ސިޔާަސތުގައިފާހަަގކޮށް  މެންއަޅުަގނޑު  ހިމެނޭ ކަންަތއްތައް ިމހާރަށްވުރެ ރަނގަުޅ ކުރުމަށް  ަސރުކާރުން ކަ

ވެްސ ެއގޮތަށް ބަެޖޓް ކުރަްއަވއިގެްނ ކުިރއަށް  ބަޖެޓް ކުަރްއވާއިރު  ގެ މިއަްނނަ އަހަރުދަންަނވަިއގެން ޓަކައި 

ނޑުމެން މިހާރު ހުރިހާ މިގެންދިއު ވަންޏާ ކޮށްފީމު. އެހެންވީމާ، ކުރުކޮށް ދަންނަނިސްޓްރީތަކަކާއި މުޢާމަލާތްމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމައަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިގަ ނޑުމެން ީކ ހިނުޑ ބޮޑު ސިޔާސަތަކީ ައޅުގަ ނގާށޭ އަޅުގަ

ޓަކައި ފައިާސެގ  ކުރުމަށްވޭކަން ކަަށވަރުކުރަމާ. ކަަށަވރުތް އެ ދެވެނީ ދެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްދޭ ޚިދުމަނުކުޅެދުން

ނާޔަތެއް ދީގެްނ އެެދވޭ ޢިނާޔަތަށްވުރެ ރަނގަޅު ޢި ވެސް ވެސް ދޭންވީ. ހަމަ މިހާރު  ނާޔަތް ހަމަ ރަނގަޅު މިހާރު ޢި

ނޑުެމން ކަށަވަުރވާން އެބަޖެހެޭއ އެ ފައިާސ ދިނީ ކުރިއަށް ގެންދަންވީ. ހަމަ އެާއއެކު ދެންމެ މަ. ވެްސ އަުޅގަ

ނޭ ފައިސާއެއް ނުލިބެއޭ. މައިންބަފައިން ބައެއް މުސްކުޅިން ެއބަބު ބައެއްގޭ ހަމަ މެންނަަކށް ނޭނައޅުަގނޑުވިދާޅުވިހެން 

ޭއނައަށް އޭގެ ބޭނުން ފުދޭކަން ފައިސާ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ . ގައި ފަިއސާ މިހުންނަނީ ލިބިފަޭއގެ ޒާތު  އެކަމަކު

ނޑުމެން މިހާރު، ުނވަނީ. އެހެންވީމާކަށަވަރު ނޑުމެން ލިޔެފީމު އިނގޭތޯ އަޅުގަ  ވެސް އެކަން އެންކަރޭޖް ކުރުމަށް  ައޅުގަ

އެޭޓޗްކޮށްފައި ހުރިހާ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީަތކަށް އެ މިނިސްޓްީރއެްއގެ ތަންކޮޅު ނަގާފަިއ ެއއާ ެއްއކޮށް ޓަކައި 



  

ނޑު ދަންނަާވ  މިނިސްޓްރީއަށް... )ރެކޯޑިންަގގައި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( އެހެންވީމާ، މިވަުގތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެ ކުރުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެވޭ ޚިދުމަތް ންގެ ިސޔާސަތަކީ އެއީ އެކަން ކަަށވަރުކަމަށްވަނީިވއްޔާ ޖުމްލަކޮށް ައޅުގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުަވއިލުން.ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި މިނިސްްޓރީތަކުން 

 

 ެކވުން:ސަތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާ

 ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްހަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޒާހިދު ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވ ލީމް އިނގޭތޯ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަުރ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހަަމ ސްގެ ފަރާތުން ހަފިނޭން

މިފަދަ މުހިންމު  އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ ވެސް ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަންވަން ތި ޅުަގނޑުއިން އަފަދަ

ނޑުމެންކުރުމުބިލެއް ދިރާސާ ން ޕްލިމެންޓް ކުރަ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން އިމް ގެ ޚިޔާލު މިަކމުގައި ހޯދާގެ ކުރިްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން ށްކަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެ ވެްސ  ަޓކައި. ދެްނ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާ ކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ންނަށް ނޫނީ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ކުދި ކުރަްނވީ ހިސާބަކީ ިވސްނުން އަމާޒު ، ާދއިާރއަކީ ވިން ގެންގުޅެން ވިސްނު

ނޑުމެން ކުރާދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތިކަށަވަުރކޮށް ކޮށްހުންނަށް ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިއެމީ  ބީ. ހަމަ އަޅުގަ

 ރަކަށްތޯ އެޮކށްދެވުނީމަ ކިހާވަބޭފުޅުންނަށް ފޯރު ރުފިޔާ އެ 0111މިސާލަކަށް  ކަންކަމުން އެކަންކަން ކޮށްެދވޭތޯ.

ރުފިާޔއަށް ބޮުޑކޮށްގެން ުކރިއަށް ގެންދާކަުމގައި ވާނަމަ  0111ކޮށްެދވުނީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން  ކަންބޭފުޅުންނަށް އެކަން

. ެގ ވާހަކަ ެވސް އަްސމާ ވެސް ފާަހގަކުރަްއަވއިފި ެއހެން ކަންތައްތަެކއް ވަރަކަށްތޯ އެކަްނ ކަަށވަުރވެގެންދާނީ. ޒާހިދުކިހާ

 ަޝވަރު ުކރެވޭނެތޯ. ނޫނީ އެ ޞިއްޙީ ކަ ޮރވަިއޑްކޮށްދެވުީނމަ އެ ތަޢުލީމުރުފިޔާ ޕް 0111 އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް

ބޭފުުޅންނަށް އެ ލުިއ ލިބިދާނެތޯ.  ފަތުރުގެ މިހުންނަ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން އެދަތުރު ކަށަވަރު ކުެރވެދާނެޯތ ނޫނީޚިދުމަތް 

ުކރެވޭނެ ޤާބިލުކަމެއް ހުންނާނެތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ އެ ންނަށް ފުޅުބޭ ހޭ ހާލަތެއްަގއި އެނޫނީ ބޮޑު ކަމެއް ޖެ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްވިސް ނޑުމެން ިއތުރު ފައިސާގެ އެހީތަެކއް  މަ. ހަކުރަންވީ ނުކުތާތަަކކީ މިއީނުމުަގއި އަުޅގަ އަޅުގަ

މުގައި ިވސްނުމެްއ ނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުގައި ބަދަލުަގިއ މިހާރު އެ ބޭފުޅުފޯރުކޮށްދިނުމު

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މާވާހަކަ ދެކެވޭ މި . އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގެންގުޅެްނވީ  ލިއްޔާއަށް އިރު ައޅުގަ

ގެންދަވަނީ. އަދި މި ވެސް. ކިހާވަެރއްގެ އާމްދަނީެއއްތޯ ލިބެނީ. ކިހާވަރެއްގެ ަޚރަދެއްތޯ ދައުލަތުން މިކުރައްަވމުން 

ވެސް  ޖެހުމަކީމިއަދު  އެންމެ ރުފިޔާއެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަންހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާކަުމގައި ާވނަމަ 

ޑުމެން ނވީާމ، ަވރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ެވގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން އަުޅގަހަމަ ބުރައެއް. އެހެން

ކުެރވި އަދި ވީމާ، މިފަދަ ިބލަކަށް މަޝްވަރާމަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެްނދަނީ. އެހެން އެކި ގޮްތގޮތުން ކުެރވޭތޯ އެކި 



  

ނޑުެގ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ވިސްނަާވއިރު މިދެންނެވި ކަްނކަމިފަދަ  މަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންެދވުން އަުޅގަ

 ެވސް ެއއީ. ޝުުކރިއްޔާ.  ވިސްނުމަކީ. ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ޚިޔާލަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުސަތު އަރުވާނަން ފައިޞަ ޝުކުރިއްޔާ މިހާރު  އަށްފަހުަގއި ބާރީ، ދެން ރިފާޢު. އެއީ އަޅުަގނުޑގެލް. އެއަުޅގަ

  އަތުަގއި އޮތް ލިސްޓް.

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންނެވީތީ ހަަމ ވަރަށް އުފާކުރަން. އާދެ!  ވެސް ހަމަ ތި ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުއާދެ! 

ނޑުމެންނަށް މިއެ ކީ އެއީ ހަމަ ލީ ޢިނާޔަތެއް އެހީތަރިކަމެއް ދިނުމަނގެނީ މާގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަުކން އަޅުގަ

ނާޔަތް ހާލެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކޮށް މިގޮތަށް މާލީ ޢި ކުރުން ރަނގަޅުކަެމއް ކަމަށް. އެްއވެސް

ދޭންޖެހޭ ނާޔަތްތަކާިއ ނޫނީ ކޮށްއެ ިހސާބުން ދެން ދޭންޖެހޭ ޢި ކަީނީކ ހަމައެކަނި ދީފައިދިނުމަށް ވާހަކަ މިދައް

ނޑު ހަމަ ަގއިމު ެއއްެވސް ހާލެއްގަކަންތައްތައް ނުކޮށްޭދގޮތަށް ބާރުއަޅާކަށް ނޫން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  . އަުޅގަ

ނުމަކީ ެއީއ ދިއެނޫން ގޮތްގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިންނަށް ވެސް ެއކުދި ނާޔަތްތައް ދިނުމަށްވުރެފައިސާގެ ޢި

ދެކެވެން މިޖެހޭ ސަބަބަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ފައިސާގެ ޢިާނޔަތެްއގެ ާވހަކަ ނަމަވެސް ކަމެއް. އެހެން ންމުމުހި

ނހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އަދި  ވަރަށް ހަމަ  ،ޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައިމާލެއަށް ބަލާލި ނަމަވެސް އަޅުގަ

ިކއެކި އެްއޗެހިތައް އެބަހުރި ންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އެތަ ކުދިނަށް ބޭނުންވާ ިވޓަމިން ނުވަންނިކަމެތި ހާލުގައި ކުދި

ޭހ ތަކެތި ހޯދަން އެބަ ޖެންނާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ޢާއްމުކޮށް ޞިއްޙަުތ ސަލާމަތުން ތިބި ރަނގަޅު ކުދި

ވެސް  ރާތަކުންދިމާވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކިއެކި ޕްޮރގް ގަިއ ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކަކާމައިންބަފައިން. އެ ހޯދުމު

ނޑުމެންފެން ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވަކިގެ ތެރެއިްނ ނަމުން އެބަދޭ އަދި އެނޫން އަޅުގަ ން ހަމަ މެންބަރުންނާ އަދި އަޅުގަ

 އް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގ.ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާފައި އޮންނާނީ މިކަންތަން ޚާއްޞަކޮށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ނޑު ހޯދުމުަގއި  އެްއޗެހިތައް ުދކޮށް ވާހަކަ ދަްއކަންޖޭހޭ ސަބަބަކީ. މިތަްށ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީމެން މިގޮއެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަމިސާލަކަ ެއބަ ހުރި.މާވެފައި ވަރަށް ދަތިތައް ދި ވެސް  ންވެސް ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމު ހުށް އަޅުގަ

އިންނަށް ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ ން ތިބި މައިންބަފަކުދި 2ކުދިން، ނުކުޅެދޭ  2ގޮސްފި ފެނިގެން 

ޔަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުލި ނުދެއްިކގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ގޮސްފަިއ ވެސް ކުއް  ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެ ފްލެޓެއްަގއި 

ނުޑމެނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބައޮތް. އަިދ ހަމަ އެާއއެުކ ިމހާރު  ލީ ަސއިކަެލއް ފުރޮޅު 0އޮތް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާއަށް ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުހިނގޭ މީހަކު ގެނެްސގެން ެއ ނުނެރެވިގެން ސަރުކާރަްށ  ތިރީހަކަށް



  

ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ނުދެއްިކެގން އެ ހަމަ އެއްވެސް ދިމާލަކުން އެ ކަންތައް ނުެވގެން އުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ހަމަ 

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަކީ ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެްނ އެބައޮތް ލިބިފަ. އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކއް ހޯދަޭދންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  މި ކިޔަނީ ާޚއްޞަ. އެހެން ަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ނައަޅައި ގޮްސގެން ނަމަވެސް ޚާއްަޞ އެހީއަށްއްމު އުސޫލުަތކުން ފަހަރަނީ ސަރުކާރުެގ ތެެރއިން ވެްސ ޢާޤަބޫލުކު

ނޑު ފޯކަސް މިހިރީ މިއަދު ބޭނުންވާ ކަމަށްވަ ނޑުމެންގެ ހަމަ މައިގަ ންޏާ އެކަެމއް ކޮށްދެވެން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެނަށް އެބަފެނޭ ނޫްސތަކުން ވެސް އިންކްލޫިސވް  ނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރަން އަުޅގަ ސްކޫލްތައް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެަބޖެހޭ އަދި މިއަދާ ހަމައަށް އޭިޑއު ކޭޝަްނގެ ވާހަކަަތއް ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ނ އިއެކަީށގެންވާ މިނެއްަގއި އެ ކަންތައް ގެންދެވިފަ  ޑު ގޮތަކަށް މި ނެތް. އަދި އެހެން ގެންދެވުނަސް މުޅި މައިގަ

ކަކީ އަޅުަގނޑުމެނަށް މިއިން އެްއވެސް ޙާލެއްަގއި ހަނދާން . އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަ ފެންނަނީ މާލޭގަ

ޝަނަލް ތެރަޕީއެއް ނުލިބޭ، ލުގައި ހަމަ އެްއވެސް ަކހަލަ ފަރުވާއެްއ ނުލިބޭ. ޮއކިުއޕޭއްތާލެވޭކަށް ނެްތ ވަރަށް ަދތި ހާނަ

ަތއް ކުރުމަކީ ވެސް އެއްފަހަާރ ޕީެއއް ނުލިބޭ. އަދި ހުރިހާ އަތޮޅުތަުކގައި އެ ކަންސްޕީޗް ތެރަޕީެއއް ނުލިބޭ، ިފޒިއޮތެރަ

ނޑުމެން އެންމެ އެހެން ކުޅަދާނެ ކަމެއް  ނޑުެމން އަބަދު ވެސް ަދއްކަުމ އަުޅގަ ެގ ންނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  ބައިވެިރވުން ެވސް އެބަ ބޭުނންވޭ މި މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މި ބާތުގެ ކަންތައްަތއް ޙައްުލކުރުމަށް

ނުޑމެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ އަޅުަގނުޑ ޤަ ބޫލުކުރާގޮުތަގއި މިހާރު މި ގިންތިކުރެވިަފއި، ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ރިއަށްދާ ވާހަކަ. ދެްނ ަރއިްޒކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުތީ ގިންތިކުރުމުގެ ނޫނީ މި ކެޓަގަބައްލުވި ދުވަހު ވިދާުޅވެފަ އޮ

ނޑުމެނަށް ނުދައްކަމުއެްއވެސް ހާ އްެޗއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ޙައްޤުނޫން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެ  ލެއްަގއި އަުޅގަ

ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެންމެ ވެސް ބަލަންޖެހެނީ ވީހާ ވެސް ލުއިކޮށް އެހެންނަމަވެސް ވީހާ ވެްސ  ލަތަށް އަބަދުދައު

ނޑުމެްނ މު ކަންތައްތައް ެއ ޙަްއޤުވެރި ފަރާތަތްކަށް ނޫނީ މުިޅ ޖުމުލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެ މުހިން ވޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަްއކާ ާވހަ އަކީ މިކަން ބޭނުމޭ ވަރަށް ކޮންމެއަކަސް ަބއްޓަންކުރަންެޖހެނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ެވސް އަުޅގަ

ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށޭ. ދެން  އޭގެ ކެމެކޭ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މުހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ މުހިން މޭ. މިމުހިން

ތެއް ދެވޭއިރު ެއކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ފަށައިގަންނައިރު ރަނގަޅަްށ ފަށައިގަތުމަށް. ރަނގަޅަށް ނާޔަޢި

ެވއްޖިއްޔާ ެވސް ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަްށ  ކަމަްށ ވަންޏާމުން ފަހުން އެކަމެްއ ބަދަލުކުރަން ފަށައިނުގަންނަ ކަމެއް 

ުރފިޔާއަށް ބޮޑުެވގެން ދިޔައިރު  0111އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް  50 އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަން

ނޑުމެން  ނަކީ ޙައްޤުވެރި ންނާޔަތްތައް ދެިވގެން އެ ދާ ހުރިހާ އެންމެހަމަ ބަލަން އެބަޖެހޭ އެ ހުރިހާ ޢި އެވެސް އަުޅގަ

ނޑު މެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ ފަރާތްތައްތޯ ވެސް. އޭަގއި ބަދަލުގައި އެންމެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ުއސޫލު ަކނަޑއެޅިފަ 01111 ިއ ރުފިޔާ ދިނުން ެވސް މާ ޙައްުޤކަން ބޮުޑ ަކންނޭނގެ. ެއއީ އަުޅގަ

ޑު ފަރާތްތަކަށް މި ނާޔަތް ދޭއިރު ވެސް އެންމެ މުސާރަ ބޮއޮންނަންވީ ޢިނާޔަތެްއ ދޭއިުރ ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢި 



  

 ހުންނަނާޔަތަކީ އިންެސންޓިވަކީ މަދުން ލިބޭތީ ފުދުންތެރިކަން ކުދި ުކޑަކޮށް . އެހެްނނަމަވެސް ޢިދެވެނީ ބޮޑު ޢިނާޔަތް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަން  އިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެެވސް ެއކޮޅުކޮޅުންޖެހިފަ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އި މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ާފސްކުރާ ޤާނޫނަށް ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން ބަޖެޓްގަ 

ލެްއަގއި ކޮންމެހެން އެ ކަންތައް ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ބަޖެޓަށް ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާޤަބޫލެއްނުކުރަން މި 

ނުޑމެންގެ ހަމަ ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ ވިސްނުމެއް  ވަރަށް ބޮޑު ބުރަެއއް ައންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ވެސް.  ގެންގުޅެންޖެހޭނެހެން. އެއީ ެދން އަންނަ އަހަރަކުން ފެށިެގން އެ ކަންތައް ކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނުން

ނޑަްށ ދެން ފާހަގަކުރެވިފަ  ޓަކަިއ ދަންނަވާލީ.  ބޭފުޅުްނގެ ސަާމލުކަމަށް ހުރި ކަްނތައްތައް ތި އިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކު

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މުަޤއްރިރު. އަދި ޖެންޑާ މިނިސްްޓރީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ  . އަުޅގަ

މު ރީައކަްށ ބަހާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންަޓގަކެ 0ނާޔަތެއް ދޭއިުރގަިއ ދުންތެރިަކން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޢިއްޔާ މި ނުުކޅެވެއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް  0ކަމެއް. މި  ކެޓަގަީރއަކަްށ ބަހާލައިގެން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އަުޅގަ

ސް ޓެސްޓިންގ ރަނގަޅަްށ ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ. ންކަށް ބަހާލަިއގެން ެއ މީކަސް ޓެސްޓިންގ ކެޓަގަީރތަންމީ

ނަޑކަށް އަޅުަގނ ާހ ކުދިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޕަސެންޓެއް 2ޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިައދު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގާްތގަ

 7އި %އާ  0ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ެއއީ ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް އާބާީދގެ ގާތްަގނޑަކަށް %

ޤައުމުތަކުަގިއ ަތކުަގއި ެވސް. އަދި ތަަރއްޤީަވމުން އަންނަ ދޭތެރޭގައި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުރޭ، ތަރައްޤީވެަފއިވާ ަޤއުމު

ނޑުމެންގެ އެސްޓިމޭަޓކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މިހާރު  އަދި އެއަްށވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަަމށް ލަފާކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނަޑކަށް  ތެރެއިްނ  ކުރެވޭ. ީމގެސަކަށް ހާސް ކުދިން ުނކުެޅދުންތެރިކަން ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާވިއް އާބާދީގެ ގާްތގަ

ނޑަަކށް  ހާ ކުދިންނަށް. ފަސްހާހެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އެހީއެއް ފޯރުކޮށްެދވެނީ ދަފުތަރުގެ ތެރެއިން ގާްތގަ

ަރކަްށ ވަ 9މޭޓްކުރަން ގާތްަގނޑަކަށް ކެޓަގަީރއަަކށް ބަހާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެސްޓި 0އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުެމން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ހާސް ކުދިންނަށް ވަރަަކށް ހާސް ކުދިންގެ ތެެރއިްނ  9ކަމަށް. މި  އަުޅގަ

ނޑަކަށް   0111ރުފިޔާގެ ކެަޓގަރީއަށް.  0011ކުދިން ވަންނާނެ  2111އަޅުަގނޑަށް އެްސޓިމޭޓްކުރެޭވ ގޮތުގައި ގާްތގަ

ރުފިޔާގެ ކެަޓގަރީއަށް. ިމީއ  0111ންނާނެ ކުދިން ވަ 0111ރުފިޔާގެ ކެަޓގަރީއަށް.  0011ކުދިން ވަންނާނެ 

އަޅުަގނޑަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލީމަ މީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަްނގެ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ ގޮތް. ދެން 

ނޑު ަނގާފަ އި މިއީ ައޅުަގނޑު ހަނދާފަ އޮްތ  އިއޮތް އެސްޓިމޭެޓއް. މިީއ ެއއްވެްސ ޮޑކިއުމަންޓަކުްނ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަށް ބައްލަވައި މީގެ ހުރި ތެދު  އްއެސްޓިމޭޓެ ނޫން. މި އެސްޓިމޭޓް އަޅުގަ



  

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެވއްޖެ، ކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން. އެހެންވީމާޢާމިނަކަށް މި މުރާޖަ އްާޔ މި ކެަޓގަރީތަކަްށ އަުޅގަ

 އަށް ކެަޓގަރީ 0މި  ރުފިޔާ ދޭ 0011ާއއި  ރުފިޔާ 0111 މީަގިއ އެބަޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް އިބަހާލައިގެން ބޭރުގަ 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ބުނަނީ  ރުފިޔާ  0111ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންޑިޝަްނތަކެއް މި ދޭއިރުގައި ދެން. ައޅުގަ

ށް ދޭއިުރަގިއ ކެޓަގަރީއަ 0ރުފިޔާ ދޭ ވާހަކަ. ޚާއްޞަކޮށް މަތީަގއި އިްނނަ  0011ރުފިޔާ ދޭ ވާހަކަ.  0011ދޭ ވާހަކަ. 

ޓަކައި ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން  ނާޔަތް ބޮޑުކޮށް މި ދެނީ ސަބަބަކާ ހެދި. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަަބށްއަޅުަގނޑުމެން މި ޢި

ނުަވތަ އެ ކުދިންެގ ޞިއްޙަތަްށ  އިުއޅުމުގަ ނާޔަތް ދިނީމަ ެއ ކުދިންގެ ދިރިސް އެބަޖެހޭ މި އެކުިދންނަށް އެ ޢިނަމަވެ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޞިްއޙީ، ކޮންމެ ގޮތެއްވަ 0ބަދަލެއް ައއުމަށް.  ވިަޔްސ  ނަ ޕޮއިންޓަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ ޞިއްޙީ ޚި ދުމަތެއް. އެއީ އަދި ސްޕީޗް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަޅުގަ

ކަމުަގިއ ވިޔަސް އެ ުކއްޖެްއގެ ހުރި ޕީކަމުގައި ވެސް އެއީ ައދި ޚާއްޞަ ކްލާހަކަށް ގެންޮގސްގެން ިކޔަަވއިދިން ތެރަ

ނޑުމެން މި ދެނީ. މިހާހިސާބަށް މި  ކުރުމަށް ފިޒިކަލް ޑިސްއެބިލިީޓެއއް ރަނގަޅު ޓަކައި ިޞްއޙީ ޚިދުމަތެއް އަޅުގަ

ައހަރަކަށް އަޅުަގނޑު ބަލައިާލިއރުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ތަރައްޤީވަމުން  21ރާއްޖެ މި ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުމެން ސަރުކާރުްނ އަން ނައިރުަގއި އެބަ ދޭންޖެހޭ މި އަމިއްަލ ޖަމުޢިއްޔާތަާކިއ ޕްރައިެވޓް ެސކްޓަރަށް ޖާގަ. އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ިމކަހަލަ ސްެޕޝަލައިޒް ޚިދުމަެތއް ޚާްއޞަ ޚިދުމަތެއް ދޭން ަމސައްކަތްކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤާބިލުަކން ނުހުންނާނެއެކޭ ނޫން. އެ ހެންނަމަވެސް މި ޤާބިލުަކމުގައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ފެންނާނެ ޞިއްޙީ  ސަރުކާރުަގއި ހުންނާނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން. އެހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް ތި

 ން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންއުޅުނީމަ ވާ ގޮތް. ަރއްޔިތުްނ އެ ބޭނުންވާ ފެންވަރަށްސަރވިްސއި ސިވިލް އިދާއިރާގަ 

ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެްކޓޭަޝނާ ހަމައަށް ދިލުވައެއް ނުލެވޭނެ. ފައިސާ ހުއްޓަކަްސ އަދި ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ. 

ނޑުމެން މި ފައިސާެއއްނޫން ހުރިހާ އެްއަޗކީ. ހަމަ މި ކޭހުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޭޅ އެއް  ޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފައިސާގެ ޢި ކުން މި ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޖަމުިޢއްޔާތަ އާއި އެބަޖެހޭ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާނާޔަތް ޭދއިރުަގިއ އަުޅގަ

ޖަމުޢިއްޔާަތކުން ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ ފައިސާެއއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވަްނޏާ. ސަރުކާރަކީ ފައިސާ ެއ  ގޮތަކަށް،

ނޑުމެން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ަފއިާސ ދޭއިރުަގއި އެބަ ޒިންމާދާރު  ޓަކައި ފަިއސާ ދޭން އޮންނަ ތަނެއް. ެއަކމަކު އަުޅގަ

ވެސް ކުރުވަންޖެހޭ. މިސާލަކަްށ މި ކުދިންނަށް ޢިނާޔަތް ލިބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެ ޕްަރއިވެްޓ ސެކްާޓއިްނ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެްސ  އެކަން ކުރުމަށް ަޓކައި ކިހިނެއްތޯ އެ ފެސިލިޓޭްޓކޮށްދޭނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޔާތަާކއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ޚިދުމަތް އް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ޖަމްރަކަށް ވިސްނާލަން މިހާރު ކަންތައްތަވަ

ތެރެއިން ވައްާދ މި ބޭފުުޅންނަށް ޕްރޮމޯޓްކުރެވޭނީ ކިިހނެއްތޯ. ެއއީ ީމގެ ކުރީަގއި  ބޭފުޅުން ީމގެ  ދޭއިރުަގއި މި

ނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޕްޮރމޯޓްކުރަން ލެބޯޓްރީއެއް ެވްސ ހުރި ގޮަތކީ ބައި ކަންތައްތައް ވެފަ އެއް ފަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޖެހިގެން އެާތ  ނޑު އެމީހުން ލައްާވ އަަޅއި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފަ. ދުވަސްކޮަޅކުން ައޅުގަ އެބަހުރި އަުޅގަ



  

ނީ ބަންދުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ސަުރކާރު ލެބޯޓްީރއެއް އަޅަނީ. އެޅީމަ ެއއްކަަލ ލެބޯޓްރީ ޖެހެ އިކައިީރގަ

ނޑުެމން ޖާގަދޭ ކަމަކަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުެގ  މިއަދު މި ދަންނަވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްާޓއަށް އަުޅގަ

 ދަށުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކުރިއަުރވާ ެއކަން ކުރުމަށް ޖާގަދޭންޖެހޭ. އަނެއްކާ އަނެއް ދުވަހު އެމީހުން އެ ޚިދުމަތް

 ރޫޓްެވެގންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ނގުޓިޓިއުޝަނެއް ކައިީރގައި އެޅީމަ އެމީހުން ބަދޭންވަފަށާއިރު ސަރުކާރުން ިއންސް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ންސް މިނިސްޓްރީން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ުޝކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ ޖެންޑާ ިމނިސްޓްރީން ބޭފުޅުންނާ އަިދ ފިނޭ

ނޑު ކުރީ ދުވަހުގެ ވާހަަކ ވެސް ހަމަ ވަ ނުޑގޮތެްއަގއި އަުޅގަ ރަށް ބޮޑަްށ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް. ދެން މައިގަ

ނާޔަތުން ޙަޤީޤަތުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ގެެނޭވނީ، އެބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބައްޓަންކޮށްލީ މި ޢިނާޔަތް ދެވޭއިުރގައި އެ ޢި

ނޑުގޮެތްއގައި އަުޅަގނޑުެގ އެންމެ ޮބޑު ކޮންސާަނކީ. ފައިސާަތކެްއ ދެވިދާނެ. ގެނެވޭނީ ކޮ ން ބަދަލެއްތޯ. ެއއީ މަިއގަ

އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާއިްނ އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއްގެ ދިރިުއޅުމަށް ނުވަތަ އެ ކުއްޖަކަށް އެ މިހާރު 

ހާވަެރއްެގ އެހީތެރިކަމެއްތޯ މި ފޯރުކޮށްދެވެނީ. ދެން މިހާރު ހުރި ޙާލަތުން އެހެން ޙާލަތަކަށް ދިއުމަށް ކި

 0އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް މިއަށް ިއޞްލާޙުތަކެްއގެ ވާހަކަ ވެްސ އެބަ ދެކެވޭ. ވާހަކަައކީ 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެބަ ކެޓަގަީރއަކަށް ބަހާލާފައި. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ުދވަހު އެ ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް 

ނޑު ރިުކއެްސްޓ  ގެންގުުޅްއވައޭ ފޯިމއުލާެއއް ެގޓަގަރަިއޒްކުރަން ނުުކޅެދުންތެރިކަންހުރި ބޭފުޅުން. ދެން އެދުވަހު އަުޅގަ

ން ައޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑު ޕާސަނަލީ އެުދވަހުގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރިކުއެްސްޓކޮށްލަދެއްވި

ރުފިޔާއަށް ޮބޑުކުރުންތޯ ެއބޭފުޅުންގެ ހުރި ކޮންސާންސް ނުވަތަ އެބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން  0111ނާޔަތް ލަކަށް މި ޢިމިސާ

ނޑުމެން  ރުފިާޔގެ  0011ރުފިާޔ މިހާރު މި ދޭ  0711ދެކޭ ގޮތް. ޖެންާޑ މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން މިސާލަކަށް އަުޅގަ

 00މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް. މި  00ތްަގނަޑަކށް ތެރެއަށް މި އިތުރުކުރެވެނީ. ކުރެޭވއިރު އެއީ ގާ

ވޭ ގޮެތްއގައި އިްނވެސްްޓކުރެވޭނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުްނ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. އޭރުން މިލިއަން ރުފިޔާ އެންމެ ެއދެ

އަޅުަގނޑުމެނަށް މީގެތެރޭަގއޮ އިތުރަށް މި ޑިސްކަޝަން ފުޅާކުރެިވގެން ގެންދެވޭނެ. މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސެްއެގ 

ތު ލިބެން ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާމުން ެއ ތެރެއިން އެ ކުދިންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ޚާއްޞަ ތެރަޕީތައް ރާއްޖޭަގއި މިަވގު

ތެރަޕީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް، މިސާލަކަށް އެ ކުދިންނަށް އެ އިންޝުއަރެންސް މިހާރު އޮތް އާސަންދައިގެ ތެރެއަށް ެއ 

ހަުކ ވަކި މޮިޑއުލްެއއް މިސާލަކަށް ޤާއިމުކުރެވި މި ނުުކޅެދުންތެރިކަމުގެ ކުދިންނަށް ރަށުަގއި ުހންނަ ކުއްޖާ ެއއްކަލަ މަ

އެއްފަހަރު އެ ދާންޖެހޭ ތެރަޕީއަށް މާލެ އައިސް މާލޭގައި ެދވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިންޝުއަެރންސްގެ ތެރެއިން މި ހުރިހާ 

ރުފިާޔ އެ ކުއްޖަކަށް ދޭތަނުްނ  0111ކަވަރޭޖެއް ކަވަުރކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމެއްތޯ އެންމެ އެދެވޭީނ. މިސާލަކަށް 

ްއގައި މިސާލަކަށް ދުރު ރަށެއްގައި ހުންނަ ކުއްޖަުކ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓާ ހިސާބަށް ކުޅުދުއްފިށީަގއި ވާހަަކއަކީ ހއ.ގެ ރަށެ



  

ހެއްހާ ރުިފޔާ ލޯންޗް. އެއަށްފަހު ިޓކެޓެްއ ނަަގއިެގން މާލެ މި އަންނަންޖެހެނީ.  0111، 0111އަންނަން ވެްސ އެބަދޭ 

ނޑުމެނަްށ މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގެ  އައިސް މާލޭަގއި ހުރުމާ ކެއުާމ މިހުރިހާ ކަމެއް އެބަ އާދޭ. ދެން އޭރުގައި އަުޅގަ

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި މި އެނގެނީ މާލޭގައި ިމވަގުތު އެންމެ ތަނަކުންކަން މިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް މި ދެވެނީ ރަނަގުޅ 

މާ، ިމ ފެންވަރެްއގައި. އެީއ ވަރަށް ބޮޑު ައގެްއ ޗާޖްކުެރިވގެން ޕްރައިވެްޓ ސެކްާޓއިން ދޭ ޚިުދމަތެއް މިއީ. އެހެންވީ

ފަރާތްތަކަށް އެ ދައްކަންޖެހޭ ޗާޖް ދައްާކއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ހައެްއކަ މަސް ދުވަހުން ެއ ލިބޭ އިތުރު އެލަންަވސްކޮުޅ 

އެްއކޮށްގެން ވެސް އެކަން ކަާވއެއްނުކުޭރ. އެހެންެވއްޖިްއޔާ މީބާއޭ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ 

ނޑުމެ ންގެ ތެރޭގައި އޭރު ެވސް ރެއިްޒވެގެންިދޔަ. ހަމަ އެއާއެީކގައި މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ކޮންސާންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި ބަލައިަލން. ވާހަކަައކީ މިސާލަކަްށ  ހިސާބުގައަ ވީމަ ބަޖެޓްރީ ޮކންސާން އަުޅގަ

ނުޑމެން މިއަދު މި ނޑުމެނަށް މާދަން  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިއަދު މި އޮތް ޙާލަތުގައި އަުޅގަ ބިލު ފާސްކޮށްލާފަ އަޅުގަ

ވެސް ނެރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މާލިއްޔަުތގައި އެބައޮތްާބއޭ މި ހޯލްޑްކޮށްލެޭވވަރު ވާހަަކއަީކ 

ށް ހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ މަހަކު އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓަށް އެ ލޯޑް ހިފެހެއްޓިދާނެބާއޭ. ނުވަތަ ނުވާ ކަމ00ަ

ވަންޏާމުން އަންނަ އަހަރު އެަކން ކުރެވޭނެބާއޭ. އެެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާެލއް. އެއީކީ އަންަނ 

އަހަރުގެ ބަޖެޓްތެރެއަށް ލަިއގެން އެކަން ކުެރވޭނެބާއޭ. ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 

ނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލަފައެއްދޭން އެބޭފުޅުންގެ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ ިމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހެއޭ ފިނޭންސް މި

އޮތް ޙާލަތުގައި އެބޭޅުްނގެ ެއސްޓިމޭޓްތައް ހުންނާނެ ދެއްދޯ މި އަންނަ އަހަރުގެ އިކޮނޮމީ ގްރޯވާނީ ކިހާ ލެވަލްެއއްގަޯތ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހުރީ އިންކަމް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. މި އެއްިޗސަށް  ބަލާފަ މިވަރުެގ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޅެދުންތެރިކަމުގެ ކުދިންަނށް މި ޢިނުކު ނޑައެޅިާދނެތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ ނާޔަތް ކަ

ނޑުމެން ވެސް ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން  ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެްއިވޔަްސ އަުޅގަ

ނާޔަތް ފޯރުކޮށްދޭން. އެހެންނަމަވެސް ނެތް އެްއޗެއް ދިނުމަީކ ޕޮސިބަލް ތެރިކަން ހުރި ކުިދންނަށް މި ޢިނުކުޅެދުން

ނޑުމެން މިތަނުން ބިލެއް ފާސްކޮށް ރައްޔިތުން އިތުރަްށ  ކަމެއްެވސް ނޫން. އަނެއްާކ ނެތް އެއްޗަކަށް އަުޅގަ

ޭއގެ ޒާުތގައި ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ހަމަ އެއާއެީކަގިއ  ޕްރެޝާކުރުމަކީ ސަރުކާރަށް ެވސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޕަރެޝާއެއް

ނޑުމެނަށް މި ބިލާ ގުޅިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ހަމަ އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އަުޅގަ

އަނެއްހެން އެ އެންމެ  ނާޔަތް ނަގަމުން ެއބަދެއޭހާރު ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ޢިހަމަ ޕަބްލިކުން ގުޅާފަ އެބަބުނޭ މި

އެކަމަށް ބޭނުންނުވާނެ ކަހަލަ މިސާލަކަށް ހަމަ އިނގިއްެޔއް ނެތް ކުދިން ވެސް އެބަހުއްޓޭ މިސާލަކަށް ހަމަ ވަީޒާފ 

 0111އަދާކުރަމުން އޭނަ އެބަ ގެންެދއޭ. އޭނައަށް ހަމަ ރަނަގޅު ިއންކަމެއް. ެއކަމަުކވެސް ސަުރާކރުން ހަމަ މި ލިބޭ 

ވެއްޖިްއޔާ އެންމެ ައސްލުަގއި ފެއާނޫން ގޮްތގޮތަށް އެބަ  0111ވެސް ަނަގއޭ.  އެހެންވީމަ، މީތި  ރުފިޔާވެސް މިހާރު

ވީމާ، ެއކަން ދިމާވޭ. ދެން އެހެން ހުންނާނެ މިކަހަލަ ސިސްޓަމެްއގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަސް ުހންނާނެ. އެހެން



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެްސ އެބެލުން ވަރަށް މުހިން ބައުޅޭ. ދެން ޭއގައި ަހމަ އަޅުގަ

ނޑުެގ  އެންސްޕާާއއި ޖެންޑާ މިނިްސޓްރީން ހަމަ އެ ކަންތައްަތއް ބައްލަވަމުން ވސް ގެންދަވާެނ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ކަންނޭނގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސާނަކީ މި ރެއިސްކުރުމުން އެ ކުދިްނގެ ލައިފަށް އިތުރު ކުރިއެރުެމއް އާދޭތޯ ނޫންތޯ. މިއީ

ލަތްތަކުގައި މި ލާރި ލިބުމުން އަދި ބައެއް ހާ ލާތަކަށް ެވސް ވާހަކައަކީޙަޤީޤަތުގައި ާވނީ ވެސް. އެ ޢާއި މަޤްޞާދަކަށް

ވިަޔސް އޭތި  ލަތްތަކުގައި ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއްހަލަ އެއްޗިހި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާހަމަ ވެދާނެ. އެއީ މިސާލަކަށް ނެޕީ ކަ

ރޭޝަނަކަށް ކީ އޭނަގެ ދިރިުއޅުން ނެކްސްޓް ޖެނެއެހިސާބުން ވާހަކައަ  ކަމަށްވަންޏާ. އެކަމަކު ޖެގަނެވޭނީ ލާރި ލިބިއް

ހުރި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ހަމަ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގައި ހަމަ  އިޓަކައި ހަމަ އެާއއެީކގައި މީގަ  ގެންދިއުމަށް

އެ ކުދިން  ެދއްތޯ ތެރަޕީ ދެވިގެން ަކއުްނސިލިންގ ދީގެން ޒާހިދު ފާހަގަކޮށްލެްއވި މީގަިއ ބައެއް ކުދިން އެބަތިބި

ނާޔަތެްއ ރުފިޔާއަކީ ުފދޭވަރެއް ރަނގަޅު ޢި 0111ލަތުގަިއ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ހަމަ ވަޒީފާތަކަށް ނެރެވޭ ހާ

ކު ވެއްޖިްއޔާމުން އޭަނގެ ތެޭރގައި ދިިރއުޅޭ މީހަ ލަތު. ޚާްއާޞކޮށް އަތޮޅުމިއަދު ކޮންިޑޝަންގައި ާރއްޖޭގެ ހާކަންނޭނގެ 

ނާޔަތެއް އޭނައަށް ޭދކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ މޯިޓވެްއ ބަލައި. އެހެންވީާމ، ެއަވރުގެ ޢި އެ ކޮންޑިޝަން ހުރި ގޮތަަކށް

ލާތަކުން ވެސް މާބޮޑު ންނާކަށް. ހަމަ އެއާއެީކަގިއ ޢާއިނުވާނެއޭ މަސައްކަްތކުރާކަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އަ

ޑަކްޓަކަށް. އޭަނއާ ގުޅިގެްނ ދޭނެއޭ އޭނާ ުމޖުތަމަޢަށް ގެންނާކަށް. މިހާރު އޭނަ އެބަވޭ ސެލިންގ ޕްރޮ ކޮންސާނެއް ނު

ލަތްތަކުގައި ެއވެސް ހަމަ މީގައި ނުކުމެދާނެ އިޖުތިމާޢީ ންަކމްއެއް. އެހެންވީމާ، ަބއެއް ހާލާއަށް އެބަ ވަދޭ އިޢާއި

ނޑުމެން ހަމަ ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތކަށް  މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމާ، ިމވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއދެން ތި ނުޑމެން މި އެސްޓިމޭޓްކުރަނީ މި  ހަމަ ވަރަށް އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށް ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް ދެން އަުޅގަ

 ލްަގ. އެހެންވީާމ،އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ މެދުތެރެައށް އެންމެ ލަސްެވގެން ެވސް މި ބިލު ނިންމާލުން ކޮމިޓީ ލެވަ

މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަސްތެރޭ  މި އަންނަ މަހަީކ ޗުއްޓީ މަހަކަށްއެއީ ނަށް ވަރަށް ޮބަޑށް އަޅުަގނޑުމެ

ބޭފުޅުން ވީހާ ވެސް  ހުންނަން. އެހެންވީމާ، ތި އިއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް މީަގ ނިމިފަ

މި ކަންތައްތަކަށް ލިޔުމުން ހަމަ މިކޮޅަށް ޚިޔާލުފާޅުކޮށްދެއްުވން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެނަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ރި

އަުރވާނަން ާބކީ ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނުޑ ަވޑަިއގެން ިތއްެބވި މިނިސްޓްީރގެ ބޭފުޅުންަނށް ފުރުޞަތު

ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ  އެއީ ތިޭބފުޅުން ނޯޓްކުރައްވާ ސީދާ ަޑއިރެކްޓްކޮށް ތިއަރުވާފަ.  ފުރުޞަތު

ނޑު ތި  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ޕޮއިންޓްތައް. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ނޑު މި އަސްމާ   ނަޞީރު.ެއއަށްފަހު ނިޒާރު، ދެން އަނާރާ ދެން  އެރުވުމަށްފަހުަގއި. މިހާރު އަުޅގަ



  

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ނޑަށް ހަަމ ސްޓްރެސްކުެރވޭނީ ފަސްހާްސ ރުފިޔާ އަުޅގަ ައނެއްކާ ވެސް އަުޅގަ

މިއަދު ޓީވީ ގެނެސްފައި މިަތނުން ފަސްހާސް ރުފިޔާ ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ައތްމަތީގައި އޮތް ބާރެއް. ހަމަ 

ކުރިއެރުެމއް އަމިއްަލ ނަފްސަށް މިސާލަކަށް، އެ ދޫކޮށްލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ދެްނ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ަވރަށް އެހެން ކަހަލަ ވަރަްށ ޟަޢީފް ބަޔަކަށް ދޭ ވާހަކަ މި  ލިބެނީއޭ މީހުން ވެސް. އެކަަމކު އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ާހލަތު ވެސް އިނގޭ . އެކަމަުކ ދައްކަނީ ެއއްެޗއް. އެހެން ދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއާ ހަަމ  ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މިހެން މި ދެންނެވެނީ ކެޓެގަރަިއޒްކޮްށގެން ދޭން ފެށީމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެންމެ މުހިންމު އިސްކަމަކަށް މިހާރު އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާިއ،  އެްއކޮށް، އެކަމާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނުލައި ދޭން ފަށައިފި ކަަމށް ވަނީ ެވއްޖިްއޔާ އެންމެ ަމތީ ކެޓެގަރީން އެްއވެސް ވަރަށް  ޓްރެއިނިންގއާއި އެ އެްއޗެްއސާ

ގިނަފަހަރަށް ވާނެ ގޮަތކީ އޭަނގެ ދަރިފުޅު އެ ކެެޓގަރީަގއި ބެހެއްޓީމަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެ ދެއްތޯ. އެ ިރވަރްސ 

އެބަ ބަލާ، ތިމާެގ މީހުންގެ ކުދިން ވެސް އެބަ  އަނެކަްއޗެއް އަިއސްދާނެއޭ. ެއ ކެޓެގަރީ މިހާރު ދަރި ނޫނަސް ވެސް

ބަލާ. އެިކއެިކ ތަންތަނަށް ލައިގެން ވެްސ އެބަ ބަލާ. އެެހންވީމާ، އެ ކެެޓގަީރގަިއ ހުރިއްޔާ އެ ެގއަށް ފަސްހާްސ 

. ހަމަ ރުފިޔާ ވަންނާނީ. ތިން ހާސް ފަސްސަތޭކައަށް ދަށްވާ އެުކްއޖާއަށް ދޭ ޓްރެއިނިންގާއއި ެއއްެޗއްސަށް ހުއްުޓވާނެ

ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ލާރި އިންވޯލްްވވީމަ އޮންނަނީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ކަންތައްތަުކގައި ކުރަން ލިބެންވީ 

ރަނގަޅު ފައިދާ ނުލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނެޕީއާ ކަންތައްތަކުެގ 

ނޑަށް އަދިެވސް މާބޮޑަށް ފެނެއޭ މެޑިކަލް މިާސލަކަށް، އިންުޝއަރެންެސްއ ހާސްވާކަމަށް ވަނީ ެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ހަާދ  އެްއޗެއް އެކުދިންނަށް ނަގައިިފ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެމީހުންެގ އެ އެްއޗެހި ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ގޮތަށް އެ ހަދައިފިކަމަށް ވަނީ ެވއްޖެއްޔާ ކެޓެގަީރގެ ތެރެއިން އަބަދު ެނޕީ ޖައްސާ މީހަކަށް ވެއްޖެްއާޔ އެ ނެޕީ ލިބޭ 

އޭގެ ފައިދާ މާ ބޮޑުވާނެ. އެއީ ނެޕީއެއް ނަގަިއގެން ގެްނގޮސްފައި އަިމއްލައަކަށް ނުޖެހޭނެ ދެއްތޯ. އެއްކަލަ ބަލި 

ހުން ކުއްޖާގެ އެ ޖަހާނީ. އެ ޖަހަންޖެހޭ މީހާއަށް ވެސް ފައިދާވާެނ. އެކަމަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ވަރަށް ގިނަ މީ

ނޑު ހަމަ  މިއުޅެނީ ވަރަށް ދަތީގައި. ެއކަމަކު ލާރި ލިބުނަސް ވެސް އެކަށީގެްނވާ ކުރިއެރުން ނުލިބޭނެކަން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަދިވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ދެންމެ ހުރިހާ އެންމެން  ސަތޭކަ ޕަސަންޓް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ްސކަންދެްއވަމާތޯއޭ އެ ފެސިލިީޓޒްތައް ރަނަގޅުކޮށް އެމީހުން ޓްރެއިްނކޮށް ދެއްކި ގޮތަށް މި ކަންތައްަތަކށް ބޮޑަށް އި

އެމީހުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނާލާއިުރގައި ބޭނުންކުރާއިރުަގއި ހަމަ މި ފައިސާ ެވސް ހަމަ މި ފަސް 

އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ބޭރު ހާސް ނުކިޔަަކސް ވެސް ހަަމ ވަރަށް ޮބޑު ބަޖެޓަކަްށ ައިއސްގެން މި ކަންތައްތަްއ 

ފެންވަރުަގއި ދެވޭނީ. ތަންތަން އެބަހުރި މިސާލަކަށް، ޑޮްކަޓރަށް ދައްަކއިގެން އެުކއްޖަކު އޭނަ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަުކ އޭަނ 



  

ށް ހަމަ ބޭރުގައި އަހަރެއްހާ ުދަވހުގައި އެުކއްޖާއަށް ހަމަ މިާސލަކަށް، ފިިޒއޮތޮރަޕީ ކަހަލަ ެއއްެޗއް ދީފިްއޔާ އޭަނ ކޮޅަ

ަގޑިއިރު ވެްއޓިފައި ޯނެވ އޮށޯވެަލއިގެން ޯނވެ. އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ ކަންަތއްތަކަށް  02ތެދުވެ ޮގނީޑގައި އިނދެވިދާެނ 

ވެސް ހަމަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސެއް ކަހަލަ ެއއްެޗްއ އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. 

އެިޑއުކޭޝަން ތެރަޕީ ލިބެންޖެހޭނެ. އެމީހުންނަށް އެމީހުން އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ  އެިޑއުކޭޝަން އެމީހުންނަށް

ނޑުމެންނަށް މި ެއްއޗެހިތައް މަޖުބޫރުކުރަްއވާފަިއ  އެިޑއުކޭޝަން ލިބެންޖެހޭނެ. މި އެްއޗެހިތައް ޤާނޫނެްއގެ ދަުށން އަުޅގަ

ރޭޯތ މޮނިޓަރކޮށް ަބލައި ެއކަންތަްއ ކުރީމަހެން އެިކއެކި ުމއައްަސސާތަކުން ެވސް ެއ ބޭފުޅުން ެއ ކަންތަްއތައް ކު

ނޑުމެންނަށް އޭތި މި ފޯރުކޮށްދެވެނީ އަސްލުގަިއ ވެސް އެކުދިންނަށް. މީގަިއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޖުތަމަޢަށް އަޅުގަ

މަށް މިކިޔަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި ކުދިންނާއި މީހުންެގ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، ެއ ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުރު

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަްނ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަޞީލަތްަތއް ބޭނުންކުެރވިދާނެ. އަުޅގަ

އުފާވާނެ ހަމަ ވަރަށް ދިނުމުގައި، މި ފައިސާ ދިނުމުގައި ަހމަ ވަރަށް އެންމެން ވެސް އުާފވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ވެްސ 

ނޑު ަހމަ އަދިވެސް ފަށްފަށުން މިހެން މިދެންނެވީ. ފަހަރެއްގައި ކަމެއް ެއއީ. އެކަމަކު ވެސް އެތޯ މުހި ންމީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުމެއް ނޫން މީޑިޔާއިން އަޅުަގނޑު މިކަންތަކަށް ހުރަސްއަޅަނީއޭ. ެއކަމަކު ހަމަ ދޭން ބޭނުން. 

ރި ލިބޭ ގޮތް. ސީދާ ކޮންމެ ބަޔަުކ އެކަމަކު ކޮންމެވެސް މަރުޙަާލއެއް ހުރަސް، ކަަޑއްތުކޮށްފަިއ އޭގެ ތެެރއިން މި ލާ

ގޮސް ެޗކެއް ަނގާލާފައި ދިުނމަށްވުރެން އެ ހަމަ ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެކުދިންނަށް ދޭންވާ ޙައްޤުަތއް ނުލިބިގެން 

 އެކަންތައް. މިއުޅެނީ އެ ދަތިކަން އޮތީމަ. އެ ދަތިކަން ފިލުަވއިދެންީވއޭ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ސަުރާކރުން. އެހެންވީމާ،

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ނިޒާރު. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ބޮަޑށް ފާހަގަކޮށްލަން އަސްމާއްަތ 

ދާޅުވި ވާހަކަަތއް ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހެން ޢިނާޔަތެއް ހަމަ މަޖިލީހުން ބިލެއް ވެސް ވި

ނަޑކަށް  ފާސްކޮށްލާފައި ހަމަ ސޯޝަލް ގްރޫޕްތަކަށް ލާރި ބަހާލެވިދާނެ ދައުލަތުަގއި ެއވަރު ހުރިއްޔާމުން. އަުޅގަ

ރެްއިވހެން، ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ދައުލަތުެގ ހިއެއްނުޭވ ފައިނޭންސް މިިނސްޓްރީން ވެސް ފާަހގަކު

ނޑުމެން ހަމަ މި ފާސްކުރާހާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެވަރު ހުންނާނެހެންނެއް. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ދެން އެވާ ެއއްެޗއް ެވްސ އަުޅގަ



  

ނޑު ބޮޑަްށ  މޮނިޓަރކުރެވެންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ އެ ކަންކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ ކަންކަން ބެލެންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ ވެސް ބޮޑަށް ސަރުކާރުެގ  ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ ފައިސާ މިގޮތަށް ދެވޭ ޚިޔާލު އަޅުގަ

ކޮށް ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ މިފަދަ ގްރޫޕްތަކަށް އަޅާލުން ުކޑަވީަމ ކަންކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން. ޚާއްޞަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން މިފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު އެއްެޗއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ. ައސްލު ސަރުކާުރން ކަމާ ބެހޭ ފަރާ ތްތަކުން ައޅާލެވޭނަމަހީ އެ ހާލަތު ެއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފެންނަ މަންޒަރު ފެނިގެނެއް ނުދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ މިފަދަ  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  ކަންތައްތަްއ ފެށިގެން މި ވާހަކަތައް ދެެކވޭ ހާލަތަށް އައިްސގެން، އައިާތ މާގިނަ ުދވަހެްއ ނުވޭ. އަުޅގަ

މީހަކީ ޙައްޤަށް ަވކާލުުކރެވޭ މީހެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަުކރެވިގެން މިދަނީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ފުރުޞަތު މިހާރު  ކޮންމެ

އޮތީމަ. އަސްލު ޙަޤީޤަަތކީ ީމގެ އެަތއް އަހަރުތަކެްއގެ ކުިރން ފެށިގެން ައއިސްފައި އޮްތ ކަންތައްތަެކއް މިީއ. މިއީ 

މެން މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ވެސް ގޮސްފި ނުުކެޅދުންތެރިންގެ ހާލަތުގައި ތިބެ މިވަގުތު އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު

އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތި އެަތއް ބަޔަކު. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ މިވަގުތު މިއޮތް ގޮތަށް މިކަން އެހެން އެކަން ެވގެންދާކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އަނާރާ މި ހުށަހަޅުއްވަިއގެން  އެ މަންޒަރު ދެކޭކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ބޭނުންވަނީ

އުޅުްއވާ ބިލުަގއި މި ދެވެން މިއަންނަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ދެވޭ އުސޫލަށް ކެަޓގެަރއިޒް ކޮްށގެން ނަމަވެސް އެ ދެޭވކަްނ 

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކުރުން. ދެން ައޅުަގނަޑށް ޔަޤީން އަހަުރގެ މެދުތެރޭ، އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅަގއި ވަގުތުން ވަގުތަށް އަުޅގަ

މި ބިލު ނިންމާލާފައި މި ތަޞްދީޤުކުރާތާ އެްއ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ލާރި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖުބޫރު ކުރެވިދާނެ. 

ނޑުމެންނަށް އެ ޔަޤީންކަން ދެްއވަން އެބަޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް ެއއީީކ ޙައްެލއް ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީން އަުޅގަ

ނޑު ޖެންޑަރ މި ލާރި މިވަގުތަށް ދެވޭނެތޯ ޭއ ނޫނީ މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުކުރެިވގެން އެ ލާރި ލިބޭނެތޯއޭ. ދެން އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވީމަ ދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޚާއްޞަކޮށް މި ޚާއްޞަ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޭބފުޅުންނަށް އަޅާލާ ބަެއްއެގ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ގިނަފަހަރަށް އަ

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވިފައި އޮތީ އެން.ޖީ.އޯަތއް ސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާތަކަްށވުރެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަްއ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މި އެން.ޖީ.އޯތައް ތްރޫކޮށް. ެއހެންނަމަވެސް ސަ ރުކާރުެގ ދެކެވޭތަން އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތއް އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ ރަނަގޅަށް އެމްޕަަވރވެގެން އެކަމާ އަޅާލާ ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވެްނ 

އެބަޖެހޭ. އަދި މިދެންނެވިހެްނ އެ ެދވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ ދެޭވަކން ކަށަވަުރކޮށް ެއ މޮނިޓަރުކރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެްއ ވެސް 

ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާމުން އެ ހަމަ ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ިމ ކަންތައްަތއް ވެގެންދާހެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަމަވެްސ ެބލެން

ނޑު ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.   ބޮއްސުންލަިއގެން ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ަޖވާބުދާރީވުމުގެ  އާދެ! މިހާރު އަނާރާ. ެއއަްށފަހު ނަޞީރު ދެން ޖަމީލް އުޘްމާން. އެއަށްފަހުަގއި ދެްނ އަުޅގަ

ނޑު ދެ މިނިސްްޓރީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަނާރާ.   ގޮތުން ފަހު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހަމަ މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ފާޅުކުރަްއވާ ޝުޢޫރުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ

އަޅުަގނޑު މިހާރު މިކޮޅުަގއި ވާހަކަދެެކވުމުން މިދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅާނުލެވޭީތއޭ، ސަރުާކރުގައި މި ޤާނޫނެއް ވެްސ 

ން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހެދިފަ. އެކަމަކު އަޅާނުެލވޭތީއޭ ިމ އެބައޮތް. ވަރަށް ރަނަގޅު ޤާނޫނެއް އެބައޮތް ނުކުޅެދުންތެރިކަ 

ނުޑގެ ސުވާލަކީ މިހާރު މެޑިކަލް ިއންޝުއަރެންސެއް ތަޢާރުފުކުރާ  އެލަވަންސް ެދވޭ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. އެ ހެންނަމަވެްސ މެޑިކަްލ ވާހަކަ ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު އަާހލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ހަމަ  އިންޝުއަރެންެސއް ތަޢާރުފުކުރަން ފައިނޭންސްގައި ކިހާ ަބޖެޓެއްތޯ އޮތީ އަުޅގަ

އެގޮތަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުދިންނަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިނުމަށް 

އްަތކަކީ ޮކބައިތޯ އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުްނ އެކުދިންނަށް ދުޅަހެޔޮކުރުަމށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަަކކީ ކުރެވިދާނެ ކަންތަ

 ކޮބައިތޯ ހަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަޞީރު.

 

 ދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙެއް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މި ޢިނާޔަތްތައް ދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ކެޓެގަރައިްޒކުރެިވެގންދިޔަ ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގެންނައިުރގައި ައޅުގަ 

ނޑަށް އެަބ ފެނޭ ސަރުކާރުން ބޭނުންެވއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ާޚއްަޞކޮށް  ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަުޅ ޮގތް ކަމަށް. އަުޅގަ

ނަތަން. މިދެންނެވީ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް. ހަމަ ފިނޭންސުން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ބަޖެޓުތައް ދެވިގެްނ އަން

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން މިދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިނިސްޓްރީތަކުގައި ސިޔާީސ މަޤާމުތައް އިތުރުކޮށް އެ 

ނަށް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އިމެއް ނެތް ބޮޑެތި މުސާރަތައް ެދމުން އަންނަތަން. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން

ނޑަށް ހީވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ެއ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކެޓެގަަރިއޒްކުެރވިފައި ހުރި ރޭޓްތަކަްށ ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

އުފައްދާ ިސޔާސީ މަޤާމުތަްއ މަދުކުރައްވާަފއި މިކުދިންނަށް މި ބަޖެޓެއް ދިނުން މާ ރަނގަޅުހެން. އަޅުަގނުޑ ހަމަ 



  

ހަކަފުޅު ދަްއކަަވމުން ވިދާޅުެވއްޖެ މީގައި ެއކުދިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުެގ ފާހަގަކޮށްލަން މީގައި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވާ

ފިޒިކަލް މިދެންނެީވ  ބޭނުންވާނެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑަށް މާނަުކރެވެނީ މިހެން. ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި ެއކުދިންނަށް

ނޑިެއއް ނުަވތަ ދުއްވާ ެއއް ނިޑެއއް ބޭނުންވާ ކުއްަޖކަށް ގޮ ެޗއް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް ދުްއވާ ެއއްެޗއް ެއ މިސާލަކަށް ގޮ

ދިނުން މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަކުރެްއވީތީ ބައެއް ޭބފުޅުން އެގޮތަށް ވާހަކަަދއްަކާވތީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ންދާ ހާލަތު ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެތެޭރގައި ާމލެއެއް ނޫން. ރާއްޖެތެރޭަގއި މިފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ުއޅެމު

އެ ލޮލުންދެކެ އަތުން ހިފާފައިވާ މީހެްއގެ ހައިިސއްޔަުތން ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެުމންދަނީ. ބައެއް ޢާއިލާތަަކީކ 

އެުކއްޖަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ނުވަތަ އެކުއްޖަކަށް ައޅާލަންޖެހޭ މިންވަރުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ގޮެތްއ 

 0111އް. އެެހންވީމާ، މި ނެޕީއަށް، ހަމަެއަކނި ނެޕީއަށް ކުއްޖެްއގެ ނެޕީައށް ބަލައިލިޔަސް މި ނެތިފައި ތިބި ޢާއިލާތަ

ރުފިޔާއަކުން ނުވޭ. ބާޒާުރގަިއ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބޮޑެތި މީހުން ޖަހާ ނެޕީ ޕެކެޓެއް މިއުޅެނީ މިދެންނެވީ ނެޕީ ކޭހެއް 

ކު ކިތައް ނެޕީ އެ ކުދިން ޚަރަދުކުރާނެ، މިދެންނެީވ ރުިފޔާއަށް. ތި ބޭފުޅުން ވިސްަނވާ ުދވާލަ 0001މިއުޅެނީ 

ނޑު ހަމަ އެކަން ދެނެހުރެމެ މި ވާހަކަ  ބޭނުންކުރާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދޭްއ ތިނެއް ޚަރަުދވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެްނ އެން.ޖީ.އޯސްަތކަށް ޚާއްަޞޮކށް ނުކުޅެދު ންތެރިކަން ހުންނަ މި ދައްކަނީ. ދެން އަުޅގަ

ކުދިންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެން.ޖީ.އޯސްތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ފަންޑެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދިނުން. 

ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ އެ ހުަށހަޅުއްވާަފއިާވ ކެަޓގަރަިއޒް ޮކށްލާފައިވާ އެ ހުށަހެޅުމަށް 

 ން އެ އެއްޗެހި. ޝުކުރިއްާޔ. ން. އެ ފިޒިކަލް ކޭސް ެއުކދިންނަށް ލިބުވަރަށް ާތއީދުކުރަ އަޅުަގނޑު ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   ޖަމީލް އުޘްމާން އެއަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަ

 

 ުވން:ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުެގ ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާަލކީ މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް މަރުޙަާބ ކިޔަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ވާހަކަ އެބަ ދެެކވޭ ކެަޓގަަރއިްޒކުުރމާ ބެހޭގޮތުން އިނގޭތޯ. މި 

ނުޑ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުން ކުދި ން ކެަޓގަރަިއޒްކުރުާމ ބެހޭގޮތުން. ދެން މިފަދަ ވާހަކަ ދެކެވޭހިނދު އަުޅގަ

ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން ސީދާ މިދެނީ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތްތަކެއް. ހަމަ ސީދާ ޭކޝް ދޭ ވާހަަކ މިދައްކަނީ. 

ނޑަކަށް  ތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަރަކަށް ފްލެޓް ނުުކޅެދުން 00ސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް އެދަނީ ގާްތގަ

ޚާއްޞަކޮްށގެން ެއޅުމުެގ މަސައްކަތްކުރަމުން. މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކުން ވާހަކަައކީ އެކުދިންަނށް ކަންތައްތަެކއް ކުރުންތޯ 

ނުޑމެން މިދޭ ޢިނާޔަތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  ރަނގަޅީ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ



  

ކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ޚަަރދުތަކެއްތޯ؟ ދެން އަނެއްކަަމކީ މިގޮތަށް ކެޓަގަަރއިްޒ 

ކުރެިވގެންދާހިނދު މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މިސާލަކަށް ނޫނިއްޔާ އޮންނަ ކައުންސިލަކުްނ ނަމަވެސް މި ކެޓަގަަރއިްޒ 

ޤާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާއިރު މިސާލަކަށް ެއއްަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުދިން ކަމަށް  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަަކކީ ކޮބައިތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން

ނޫނިއްޔާ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަިއގެ ކުދިން ކަމަށް މިހެން ބުނާއިރު މި ދަރަޖަތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ އެ 

ނޑުތަަކކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ އެކަންަތްއ ކުރަނީ؟ އެ ކުރާ މިންަގނޑުތަކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް އެހާ  މިންގަ

ނޑުގެ ސުވާލަީކ.  ނޑުތަކަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ކުރެވެނީ؟ ިމއީ އަުޅގަ  އިތުބާރުކުރެވޭ ކަހަލަ މިންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދެން މި ބައްދަލުވުން ނިްނމާލުމަކާއި ހަމައަށް ދާ ނުޑ އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ އިުރގަިއ އޭެގ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަުކގެ އަީލގައި އަދި ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްީރގެ ބޭފުޅުންނަށް. ެއއަށްފަހު 

 ޅުަގނޑު ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަ

 

 ކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ވާހަ

ނޑުމެން ވަރަްށ ރަނގަޅު ވާަހކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދައްަކަވއި ފި. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްިރރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް މިކުރާ ކުރިއަށް ހަރުދަނާުކރުމަށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ 

ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަތަެކއް މެންބަރުން ދެއްވައިފި. އެކަަމށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ާޚއްޞަކޮށް މި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ މަސައްކަްތ އެން.ޖީ.އޯސްތަުކގެ މަސަްއކަަތށް މިހާރުން މިހާ ރަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

މެ ފާހަގަކުރެވެނީ ތި ބޭފުޅުން ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްކެވި ވާަހކަިއގައި ައޅުަގނޑަށް އެން

ނޑުމެން ވެްސ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ މިއަދުގެ ހާލަތަށްވުރެ ރަނގަޅަށް  ވެސް އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އެކުދިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އެމީހުންނަށް ދެވޭ އަޅާލުމާއި، 

ނޑަށް ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި މި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ. ދެން ސުވާލަކަށް މިއަންނަނީ ެއއީ  އޯގާތެިރކަން އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

ސީދާސީދާ ފައިސާ ީދގެންތޯ ނޫނީ މިހާރު އެމީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަުޅކޮށްގެންތޯ މި ުސވާލު ހުރިާހ 

ނޑަްށ ދެން މި ފާހަގަ ނޑަްށ ބޭފުޅުންގެ މެދުަގއި ކުެރވޭ ސުވާލެްއ ކަމަށް އަުޅގަ ކުެރވުނީ. ެއގޮތުން ބަލާއިުރ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ައޅުަގނޑު ބޭުނންވޭ. ެއއް ބަަޔކީ މިހާރު  ހީވަނީ ކުަޑކޮށް ދެބަޔަކަްށ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްތައް. ދެން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ ރޭވިފައި ހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. 



  

ށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުެމންނަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެންސްޕާއަށް ބަލާލައިފި ކަމަްށ ވަނީވިްއޔާ އެންސްާޕއިން އެގޮތަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ަކވަުރކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެއީ ދާއިމީ ގޮތަށް ބަލިމީހުންނަށް 

އަދި ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި މިދޭ ބަްއޔަށް، މިދަންނަަވނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ކަމަށް ވިަޔސް ވެސް 

ނޑި  މީހުންގެ ވާހަކަ. ޭއގެ އިތުުރން އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި އެިއޑްސް އެހީތެރިކަން މިސާލަކަށް، ފުރޮޅުލީ ގޮ

ެވސް އެެހން ގޮތަކުން ކަމަށް ިވޔަްސ ކަމަށް ވިަޔސް ވެސް ހިއަރިްނގ ެއއިްޑ ކަމަށް ވިޔަްސ ެވސް ނޫނިއްޔާ އަދި

ވެސް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްެދެވމުން ގެންދެވޭނެ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ތަންކޮެޅްއ ދަށްކޮށް އިން ކަމެްއ މި 

ސް. ދޭންޖެހޭ ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. ާޚއްޞަކޮްށ މާލޭގައި ެވސް އަދި ރާއްޭޖެގ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެ

ނޑުމެންނާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި، މިނިސްޓްީރ  އެކަމަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުްނ މިހާރު ނިންމަވާފައި އޮތީ އަޅުގަ

އޮފް ހެލްތާ ގުިޅގެން މާލޭަގިއ ދަމަނަވެށި މި ޕްރޮގްރާމް ިހންގާ ޢިމާރާތުގަިއ ޚާއްަޞކޮްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ޚިދުމަތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ެފށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ސޯޝަްލ މީހުންނަށް ދެވޭ ފިޒިއޮތެރަޕީެގ 

މަސަްއކަތް ކުެރވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން  ކައުންސިލުން ނިންމަަވއި ެއަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަޓަކއި

ނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ގުަރއިދޫެގ ސީދާސީދާ ބަލާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ތި ބޭފުޅުން

މަރުކަޒުތަކާ )ރެކޯޑިްނގގައި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަ ގެންދެވޭ. އެތަުނގެ ެއ 

ނަގިއ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިހާރު މިތަނަށް އައިއިރު ކުިރން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ އެތާ

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރީ ވެސް އެ ވިދާުޅވިހެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 

މިދެވޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޞިއްޙީ ކޮމްޕޯނަންޓެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނިގެންދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެތަނުަގއި އެ ދެޭވ 

ުޑމެންގެ މިހާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުމަކަށް މި ހުންނަނީ ބޮޑަށް އެތަނުގައި މެންޓަލް ޚިދުމަތުގައި ވެސް ައޅުަގނ

ހެލްތް އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންގޮްސ އެތަން ވެްސ މިގޮތަށް ބަަދލުކޮށްލާފައި ެއ ޚިދުމަތްތައް 

އެ ޚިދުމަތްަތއް ރަނަގޅުކުރުމަށް. ދެން  މިހާރަށްވުރެ ވެްސ ބޮޑަށް ަރނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ ސީދާީސދާ ޑައިެރކްޓްކީ

ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންނެިވހެން މިއަންނަ އަހަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޓާގެުޓޮކށްގެން ދައުލަތުގެ އެހެން 

މުއައްސަސާަތކުން ސަރުކާުރެގ މިނިސްޓްރީތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެޓަގަރިކަލީ ފާަހގަކުެރވިފައި އެބަ ހުރި އެކި 

ށް ވަކިން ފާހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތައް. މިދެންނެވީ ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާތަކަ

މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވިޔަްސ ނޫނީ ޓާރްންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުިރ  

ރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން. އެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކު

ކަންތައްތައް ބޭނުްނވާ މި ފަިއސާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހިމަނަިއގެން މިއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ޖެހުމަށް ޓަަކއި. ހުރިހާ 

ނީ އާއި ކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަކުރެްއވިެހން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ހާލަތު ނޫނިއްޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަ

ނޑުމެން އެންމެން ަޤބޫލުކުރަން މިވަގުުތ އިތުރަށް ފައިސާ ެއއް ޚަރަދުކުާރކަމަށް  ޚަރަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިުރގަިއ އަުޅގަ



  

ވަނީިވއްޔާ އެ ފައިސާ ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅަށް ޚަރަދުކުރެވޭ އެްއޗަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ. ެއ 

މުގައި ދެން ސުާވލު މި އުފެއްދެނީ ސީާދ ފައިސާ ދިނުންތޯ ނޫނީިވއްޔާ ސަުރކާރުގެ ޚިދުމަތް މުހިންމުކަ

ނޑުމެންގެ ިސޔާސަތަކީ މިދެންނެިވ ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ ެއްއވެސް  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ރަނގަޅުކުރުންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަ ށް ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އެންެމ ހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

މައްޗަށް މިހާރު ފާހަގަކުރި ދެ ކެޓަގަރީއަށް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ެދއްވާަފއި އެކަން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ 

ނޑުމެްނ ޤާއިމުކޮށްފައި ދިނުން. އަދި އެހެން އެކަން ކުރެއްިވޔަސް ެވސް އެގޮތަށް ެއކަން ނުކުރަްއވާށެކޭ ނޫން. އަ ުޅގަ

ނޑުމެން އެ  މިއަށް ސަޕޯޓުނުކުރާ ވާހަކަެއްއ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޮޑަށް ޕްިރއޮރިޓީައކީ އަުޅގަ

ދޭ ޚިދުމަތް، އޭނަ އަށް އެ ދޭ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުޭމ ެއ ނިޒާމު ެއގޮތަށް ާގއިމުކުރުމަށް. ދެން ޓެކްނިކަލީ ަބެއްއ 

ނޑު ބޮަޑށް ޝޫޒާ އަށް އެބައި ަބއި، ވާހަކަތައް ދެްއކި. އާ ދެ! ކިިހނެއްތޯ ބައެއް މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި. އަުޅގަ

 އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާލަން ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެްކޓަރ އާއިޝަތު ޫޝޒާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑކީ ޑިސްއެިބލިޓީ އެންޑު ޝޫޒާ. އަ ދެން ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ނޫނީ ހެޑް.  ޝަންގެ މިވަގުުތގެސެކް  އޯޑިރިންގުޅގަ

، އެހެްނވީމާ އިނީ. އަިއސްފައިބައެއް ކޮންސަރންސްތަކަށް. ދެން ބޮޑަށް ސުވާލަްށވުރެ ޮކންސަރންސް ކަންނޭނގޭ 

ނޑު ެއޑްރެސްޮކށްލާނަން. ދެން މެޑިކަލް ކޮންކަ ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުެރއްވި. ދެްނ ހަލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ އެއް އެއަށް އަުޅގަ

ނޫން. އެއީ ކޮންޑިޝަެނއް.  ިޑސްއެބިލިޓީ އަކީ ަބއްެޔއް ނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވާނެސްއެބިލިީޓއޭ ބުޑި

ނޑުމެން ިމ ކެޓަގަަރއިުޒކުރާ ނޫނީ މާނަކުރާ ކުދިންނަކީ ، އެހެންވީމަ ސާލަކަށް މިއަނެއްހެން ޑީްސއެބިލިޓީއޭ އަުޅގަ

 ސެރޯބްރޯކަލްސް  ވެްސ ސިިވއަރ، މިސާލަކަށް ނޫނީ އޯޓިސްިޓކު ނޫނީ ެއއަށްވުރެ ދަންނަވާނަމަ ޑައުސިންޑްރޯމް 

އެކަހަލަ ކުދިންނަކީ ެއއީ ޭއެގން ބޮޑަށް އެ ކުދިންނަކީ މިސާލަކަށް ބޭސްފަރުވާައކުން ަވކި އެ ކުދިން ބޭހެއް ކޮށްގެން 

ނޫނީ އުފެދުމުގެ ކުރިން  އި އުފެދުމުގަ  އީ ޝަނެއް ރަނގަެޅއް ުނކުރެވޭނެ. އެެއކުދިންގެ އެހެރަ ކޮންޑިއެްއކޮށް 

އެކުދިންނަށް ދިމާވެފަިއވާ ޖެެނޓިކަލީ ދިމާވެފަިއ ހުންނަ ކަެމއްެގ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތަްއތަކެއް. ޭއގެ ސަބަބުން ދެން 

 ކަމަކަށް  ތެޭރގައި ެވސް އަންނާނެ ެއއް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމަކަށް އަންނާނެ ހުރިހާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ

މިސާލަކަށް ފިޓުޖެހުން. އެއީ އެކުދިންނަށް ދިމާާވ މެޑިކަލީ އެޓެންޑުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ފިޓުޖެހުން. އެއަށް  އޮންނާނެ

އްޖެްއާޔ އިންނާނީ ބޭސްތައް. ދެން ޢާއްމުގޮތެްއގައި ރާއްޭޖގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ވަރަށް ސިވިއަރ ކުދިން ވެ

ންޑުކުަރއްވާ ބޭްސ ްއކާފަ. ދެން އެ ރެކޮމައެއްފަހަރު ނަމަެވސް ޑޮކްޓަރަށް ދަ އިހުންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފަ

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮުތގައި ޮޑކްޓަރެއް ތްރޫކޮށް އަެނއްކާ އިންކްރީސް މި ކުރަނީ.  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އަޅުގަ

ދެން އިތުރަށް ދެން ހުންނާނީ ހަމަ ، އެހެންވީމާމި ކުރަނީ. ދެން  އަނެއްކާ ވެސް ައއު ދެން އެ ބޭސް ހުސްވީމަ



  

ވެސް ވާގޮތަށް ހަމަ މި އަންނަ ސީޒަނަލް ބަލިތަކާއި މި ޖެހޭ ބަލިތައް. ދެން އެ  އަޅުަގނޑުމެން ނޯމަލް ކުދިންނަށް

ދައިން ދެވޭ މެޑިކަލް ޚިދުމަތްތަކަށް. ދެން ވެސް ދޭ ޚިދުމަތް ފަ މުންނަށްކަންތައްތަކަށް ާރއްޖެއިން މިާހރު ހަމަ އާން

ނޑުމެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާނެ ކާޑެއް ޑިސްއޭބަްލ  އިތުރަށް އެ ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

 މީހުންނަށް. ދޫކުރާ ކާޑެއް ޔޫސްކުރީމަ ސެނެހިޔާއިން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މިހާރު މެޑިކަލް ޚިދުމަތް ބަލިތަކަށް. ދެން 

ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރަށެއްަގއި ޖިޮއގްރަފިކަލީ  ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ތެރަޕިސްޓުންގެ ވާަހކަ ދެްއީކމަ. ދެން އަޅުަގނޑު

ދެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިސާލަކަށް އެއް ކުއްަޖކު  ކަށް ޑިސްއޭބަލް ކުދިން،ބެހިފައި އިން ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެ ރަށަ

ދަޫގ ދަތިކަމެއް. ދެން ނތެރަޕިްސޓެއް ހޯދަިއގެން އެީއ ވަރަްށ އު ށް ންމެ ރަށަކަކޮ، ކުއްޖަުކ ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ 

ދެން ތި ، ފީލްޑުަގއި ިމއުޅެނީ. އެހެންވީމާ  މި ޑިސްއެބިލިޓީލީ ސްޓޭޖުގައި އަދި ރއަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ވަަރށް އާ

ނުޑ ޤަބޫލު ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވ ސަރވޭ ކުރަން. މިނިސްޓްރީން ބެލިބެލުމުގައި ާއއި ެއެވއަރނަސްެގ ވާހަކަ. ެދން އަުޅގަ

ނިޓީ އެެވއަރކުރަން. ިޑސްއޭބަްލ ކޮމިނިޔުމު އެއް ަކމެއް ދޭންޖެހޭނީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެންމެ މުހިންއަޅުަގނޑުމެން 

ން . އެ ެއއަވަރނަސް އިން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކުގަކުދިންގެ ޕޭރެންޓުންނަށް މުޅި މުޖްތަމަޢު އެއްކޮށް އެެވއަރުކރަ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މިހާރު މިއަހަރަށް އެއްކޮށް މި އަންނަ  ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ފައިދާވާެނ. ދެން އަޅުގަ

ވެސް  ހިްނގަމުންދަނީ. މިހާރު ،އަހަރަށާއި ެއއްކޮށް މުޅި ާރއްޖޭަގއި އެބަ ހިންގާ ެއވެައރނަސް ޕްރޮގްރާމުތައް

ނޑުމެބ. ކަންތައް މިހުރިހާ  މު އެއްެއއީ ވަރަށް މުހިން، ބައި. އެހެންވީމާންގެ ެއއް އަތޮޅުަގއި އެބަ ހިނގަމުންދޭ އަޅުގަ

ކަންތައް ެއއީ. ދެން އަެނއް ކަމަކީ ސަރވޭ. ސަރވޭ ވެސް މިހާރު ޭއގެ މަސަްއކަތް  ކަމަކަށް އެޑްެރސްކުެރވޭނީ ެއއް

ނުޑމެންިމ އަންނަ އަހަރަށް ނިފަށައިގެން ދަނީ. އޭރުން ިމ ސަރވޭ  މި ލަފާކުރަނީ. އޭރުން  މޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމާއި ކިހާ ނިސްބަތުން ކިހާވަރަކަށްކަްނ  އެނގޭނެ މުޅި ރައްޭޖގެ ެއއްކޮށް ކޮންކަހަލަ ނުކުޅެދުްނތެރިކަމެއް

މެިޑކަލް އެްނޑު ެއސިސްޓިުއ ިޑަވއިސް. ދެން އެ ދަންނަވާހެްނ މިންަވރު އެނިގގެންދާނީ. ދެން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި

ކަލް، ޮބޑަށް އެަބއި އެ ގެންަދވަނީ އެންސްޕާއިން. މިސާލަކަްށ ހިޔަރިން ެއއިޑު ވެސް އެަބ ތެރެއިން މެޑި  އޭގެ 

ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދޭ. ޭއގެ އިތުރަްށ ކޮކްލިއާ އިންޕްލާންޓު ވެްސ އެބަ ހަދައިދޭ އެންސްޕާ އިން. ކޮކްލިއާ އިން ޕްލާންޓަކީ 

އަޑުނީވުން. ެވސް ކަންފަތަށް ޔާ ެއއްގޮަތކަށް ކަންފަތަށް އަޑުނީވޭ ޕްރޮފަުއންޑު ހިޔަރިން ލޮސްއެއް ވެއްެޖއް

އެހެންވެއްެޖއްޔާމު އެބަ މިހާރު ކޮކްލިއަރ އިން ޕްލާންޓެްއ ހެދީމަ އެ ކުއްޖާ ހަމަ ނޯމަލް ކުއްޖެކޭ ެއއްފަދައިްނ 

ނޯމަލް އަުޑއިިވގެން ދާނެ. ދެން އެާއއެކީ އަންނާނެ ެއއްަޗކީ ސްޕީޗު ތެރަޕީ ބޭނުންވާނެ. ސްޕީޗު ތެރަޕީ ދެވުނީ ހަމަ 

 ވެސް ކުރެވޭނެ. ުޝުކރިއްޔާ.  މީހެކޭ އެްއގޮތަކަށް ެއކަންތައް ކުރެވޭނެ. ވާހަކަދައްކާ ހުރިހާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އެ ބޭފުޅުން ސާފުކުރަން ބޭނުން  ،އާދެ! ފިނޭންސް އެންުޑ ްޓރެޜަރީ އަށް ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ަޖވާބުދާރީ

 މަށް. ކަންތައްތައް ސާުފކޮށްދިނު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްހަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ އެންމެހައި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުެރއްިވ ކަންކަމަށް. ދެްނ 

މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުން ކިހާވަެރއްތޯ ުކރެވޭނީ އަދި އަންނަ އަހަރު  ދެ ކަެމއް.ރެްއވި ވެސް ފާހަަގކު ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރާކަމުަގއި ވާނަމަ މިައހަރުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ހަމަ  ބަޖެޓަށް ލައިގެން ކިހާވަރެއްޯތ ކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެފަހުން ބެލިބެލުމުގައި ވެްސ ކަމެއް ކުެރވެން ދައްޗޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އެއީ އަޅު  އެްއވެސް ގަ

. ދެން އޮތީ އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓު. ކަމަށް މިހާރު މިއޮތީ ބެލެވިފަ ނުން ޑެފިސިޓުވާނެރު ބަޖެޓު ހަތަރު ބިލިއަ މިއަހަ

ނޑުމެން އެކްްސޕެންޑިޗަރ ސަިއޑަށް ވި  ސްނާ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްުކރެވިގެން ނޫނީ ބަޖެޓު ހެދެމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނޫން.  ެވސް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އެކްސްޕެންޑިަޗރތަކެއް ފާސްކުރުމެއް ގޮތަށް ރެވެނިއު ސަިއޑަށް

އިތުރު ބަޖެޓަށް  ،އިތުރުރަށް ެރެވނިއު ވާހަކަ ައކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނެތި ކުރެވޭ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އޮންނާނީ މިއަންނަ އަހަރު ، ކޭ ދަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާރައެއިތުކުެރވޭ ކޮންމެކަމަކީ ހަމަ ބު އަުޅގަ

 ކުރުން. އެީއ ކޮންމެެވސް އެހެން ަކމަކުން އުނިކޮށްފަ. ޔަޤީނުންިއ ވާނަމަ ަބޖެޓުން ބައެއް ާޚއްޞަބަޖެޓަށް ލާކަމުގަ

. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ވެސް ސަުރކާރަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ސަރުކާަރކަށް ޚަަރދެއް ނުކުެރވޭނެ

އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ޯހދައިގެންނޭ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އިތުރު ޚަރަދުތަެކއް ކުރެވޭނީ. އިތުރަށް އާމްދަީނ 

ހޭނީ. ކުރާ ޚަރަދަކުން އެަކމަށް ޚާއްޞަކުރާށޭ ޖެ އަކުން އެހެން ކަމެއްކަމުަގއި ވާނަަމ މިހާރު އާމްދަނީ އިތުރުނުކުރެވޭ

ވެސް  ސަރުކާރުން އަދި މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމަކީ. ދެން ެއއީ، ޕްރައޮރަޓަިއޒުކުރާށޭ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ، ށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ބޮޑަށް މި އަންނަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ނޫނީ  ވިސްނަންވީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ފޯރުކޮށްދޭނީ.

ރުފިޔާ ދިނުުމެގ ބަދަލުގައި އިތުރު ވަީސލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށްީދގެންނޭ  0111މިހާރު ވާހަކެދެކެޭވ ގޮތަްށ 

ނޑުމެން މިވަނީ  ރުފިޔާ ދީފައި ިތ ބޭފުޅުންގެ  0111އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ާހސިލުކުރެވޭނީ. އެހެންނޫންނަމަ އަުޅގަ

ނޑަްށ ސިފަ މި ކުރެވެނީ. ދެން   ހާލާއިގެން ތި ބޭފުޅުން ުއޅުއްވާޭށ. އެހެން ދަންނަވާަކހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އަނެއްކާ ފެސިލިޓީ، ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުުރވަން.  އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ މިހާރު ދޭ ޢިނާޔަތް އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްދީފައި

 ަގއި ވާނަމަ ެއ ކުރެވެނީ ދެ ޚަރަެދއް. ަސރުކާރަށް ެއއީ ދެގުނަ ަބރަޑންއެއް އެ އަންނަނީ. މިހާރުއެހެންވެއްެޖކަމު

ނޑަކަށްރުފިާޔގެ ޢި  0111ވަރެްއ އެަބ ކޮށްދެވޭ.  ވެސް ކޮންެމވެސް މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުަގިއ  ނާޔަތެއް އެބަ ދެވޭ. ގާްތގަ

ާވ އިތުރުން ެއކި ބޭފުޅުން އެކި ފާހަގަކުރައް  އޭގެ، ންވީމާޖެހިފައި އެބަ އޮތް. އެހެ  ން ރުފިޔާ އެކަމަށްމިލިއަ 058



  

ކޮްށގެން ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ވުޒާާރތަކަށް ބަޖެޓުގައި ޖައްަސަވއިގެން އެ ފެސިލިޓީތަްއ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ

މަ އެީއއޭ ތަރައްޤީކުރަމާ ހިނގާށޭ. އޭުރން މިހާރު އެ ދެވޭ ޢިނާޔަާތ އެުކގަިއ އިތުރު ވަސީލަތްަތއް ތަރައްީޤކުރެވުނީ

ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުެރްއވުމަކީ އެީއއޭ. ދެން އިންޝުއަރެންްސ  ންގެ ޙައްޤުަތއް އަދާކުެރވުމަކީއެކުދި

ވެްސ  ވެސް އަނެްއކާ ކަމުަގއި ވާނަމަ މި ސްކީމެްއގެ ވާހަކަ އަނާރާ ފާހަގަކުރެްއވި. އިންުޝއަރެންސް ސްކީމެއް

ކުރުމޭ އޮންނާނީ. މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ތަޢާރުފުކުރަން ޓައިޒުދަންނަވަންޖެހެނީ ޕްރައޮރަ

 ންޖެހޭޓައިުޒކޮށްގެން އެ ދޭްނ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ ޕްރަޮއރަވެސް ހަމަ ބަޖެޓު ތެެރއި ނިންމަވައިފިކަމުަގއި ވާނަމަ އެ 

ށް ކޮންޓްރިިބއުޝަނަކާ ވަރަކަ ފައިސާެއކޭ ދޭންޖެހޭނީ. އެީއ އިންޝުއަރެންސް ްސކީމް ދެން އޮންނާނީ ކޮންމެވެސް

ވަެރްއގެ  . ެއއީ އަިމއްލައަްށ ރަންވުން. އެހެންެވއްޖެްއާޔ އެިކއެކި މެންބަރުންގެ ަފރާތުން ކޮންމެވެސްއިއެުކގަ

ނުޑ  މައިަގނޑު، އެ ކުރިއަށްދާނީ ވެސް. އެހެންވީމާކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް އައިްސެގން  ގޮތެްއގައި އެއީ އަުޅގަ

 ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ސޯޝަލް އިންޕެކްޓު ކަމަކީ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަން

ނުޑގެ ވިސްނުމަކީ އަދި ިމނިސްޓްރީން ވެސް ބާރުއަޅާ ގޮތަކީ މިހާރު މި، ފާހަގަކޮށްފި. އެހެންވީމާ ދޭ ރުފިޔާ  އަުޅގަ

ންމެހެން ކުރަންޖެހޭ، ދޭންޖެހޭ އެކު އިތުުރ ފައިސާ އެްއ، އިތުރުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ދެން ކޮދެމުން ގެންދިއުމާ

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްަތއް ެއކިެއކި ދާއިރާތަާކއި އެިކއެކި މިނިސްޓްރީތަކާ ގުިޅގެން 

އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ވިސްނުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ، އެހެންވީމާއެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްީޤކުުރން. 

 ހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވަރަށް މުހިންއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ދެ މި 

ނޑު ން އައަދި ހަމަ އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތި ސާފުކޮށްދެއްވީ. ދެ ުޅގަ

ހަމަ ެއންމެ ފަހު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮުތން ވަރަށް ކުރުކުުރކޮށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް ައޅުަގނުޑ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ 

ނޑު ދެން ނިންމައިބާރީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާން. އެ ނޑުމެން މި ހޯލް، މިތަނަށް އެބައަށްފަހު އަުޅގަ ޖެހޭ  ލާނީ އަޅުގަ

ނަޑކަށް މި، ތަން ދިނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާއަކަށް ން ކޮމިޓީޖަހާއިރު. އެއީ އެހެ 00 ޓެއްހާއިުރގެ ނިބާރީ ާގތްގަ

 ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު



  

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ވަރަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ނޑުމެންނަށް ށް ރަނގަޅު ލަން. އަުޅގަ މި މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ތި އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ޝެައރކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ. ދެން މީްނސް ޓެސްޓުގެންގުުޅްއވާ މިންގަ ނޑު އަުޅގަ ކުރާ އެ މިންގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ކޮންސަލްޓު ކުރަްއވާ މެ ިޑކަލް ޓީމު. ދަވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކަލް ޓީމުގެ ކޮންމެވެްސ ގޮުތގަިއ ެވއްޖެއްާޔ މެޑި ައޅުަގނޑަްށ އެނގޭ މިޓީ ެއއް އިންނަ ކަމަށް ވަންޏާޑިސްއެބިލިޓީ ކޮ

ނޑު ހަމަ  އެހެންވީމާ، އެ ޭބފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން ބަްއދަލުކޮށްލަން ބޭނުން. ތިންވަނަޓީމެއްވޭ.  ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިނަސް އަޅުަގނުޑމެންގެ ތިން ކެަޓގަރީައކަްށ  އިރުފިޔާ މިތާ ޖަހާފަ 0111ނުޑމެން ސާފުކޮށްލަދެއްާވ، އަޅުގަ 

ނޑިން ެއ ގޮުތގައި ބޭނުންނުކުރަްއވާށޭ. ސިއެ އެްއ އަދަދެއްގެ ، . އެހެންވީމާ 0111، 0011، 0011ން ބަހާލައިފި ކު

ުހންނަށް ގުނަކުރީމަ އަންނާީނ މީ 01111 ރުފިޔާ  0111. 0001، 0011 ރުފިާޔ ެއއް ނޫނޭ ެއއީ. 0111ނެރެލައްވާށޭ. 

ނާނީ އެހެން އަދަދެކޭ. އެ ެކޓަގައިަރޒުކޮްށގެން ގުަނކުރީމަ އަން އ0011ާާއއި  0011، 0111ދެދޭކެ. ތަފާތު އަދަ

 ްއސާކޮށްލީ. ުޝކުރިއްޔާ. ޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ހިކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްއެހެންވީމާ، ޚާްއޞަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: އަސްމާ ރުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑުމެން އެ ކުދިްނގެ ފެސިލިޓީްސ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ަވަޑއިގެންެދއްވީތީ. އަުޅގަ

ވެްސ  ރަނގަޅުކުރުމޭ މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ަމއިންބަފައިންނާ ވާހަކަަދއްކާފަިއ އިނގޭތޯ. އެމީހުން

އިން ެވސް ނުވާެނކަން.  0111ހުރި  އިބޮޑަށް ވިސްނާ. އެީއ އެ ބުރަ އުފުލާ މީހުންނަށް ެއނގޭނެ އެ ބުަރިއގަ ވަރަށް

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެމީހުންވެްސ ބޭނުންވާނެ ، އެހެންވީމާ އަތަްށ  0111އެ މީހުންެގ ފެިސލިޓީސްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ިއ ްނވާނީ އެ ކުއްޖަކަށް އިތުރު ފެސިލިޓީސް ދީގެން އުފަލުގަ އެރުވުމަށް މިހާރު އެކަހަލަ ކުއްޖެްއގެ މަޔަކު ބޭނު

 އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ، ގެންގުޅެން. އެހެންވީމާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ައނާރާ ނަޢީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ކުނުދޫ މަ

ތި ބޭފުޅުްނ  ބޭނުންވޭ ން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފިނޭންސާ ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުހަމަ ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ދެ

ދިންނަށް ވެސް އެަބ ނޅޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ުމްއސައު މިހާރު ފުދިގެން  ންފުޅެްއ އެަބ ގެންުގޅުްއވަންތޯއެްއވެސް ވިސްނު

 އިނގޭތޯ. އެބައި އެްއވެސް ވަރަކަށް އުިނކުރުމުެގ ވިސްނުމެއް ގެްނގުުޅްއވަންތޯ؟ 0111ލިބޭ 

 

 ގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްހަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީ



  

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮންނަހެން. ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ސުވާލު ސީދާ ކުރައްާވނީ އެންސްޕާއާތި  މިންވަރެއް  އެ ކަ

ނުމަށް ފައިާސ ދިއެ ބޭފުޅުން ދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ، މި ކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮވައިޑު 

 ވާލު މި ކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޙަ

___________________ 

 

 


