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 )ކޮމިޓީގެ ފެށޭ ބައި ރެޯކުޑނުކުރެވޭތީ ަޔއުމިއްާޔެއއް ނުުކރެވޭ(* 

 ވާހަކަެދއްެކުވން:ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅެއް އެންސްޕާގެ ފަރާތުން 

ނޑު. ދެން ެއއީ  ގެނައުމުގެ ފުުރޞަތު އެބައިން.....އިޞްލާޙު  ނޑުމެން ހަމަ ނިންމާލުމުގެ  އަުޅގަ ދެން އަުޅގަ

ނޑު ކުރީަގއި ވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ  ކޮށްލަން މި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ،ހަމަ ފާހަގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ ހަމަ ސޯޝަލް ކައުންސިލު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް  މި މަޝްވަރާަގއި ަބިއވެރިވިން. ގައި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ،ަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ބަޖެްޓރީއަޅު އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ރިހުމެންނަށް ލިބިފައި މިހާރު އަުޅގަ

ދައުލަތަށް  ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށްވަންޏާމުން އެއީ މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް މިގޮަތށް

 ޝުކުިރއްޔާ.  އަންނާނެ ވަރަށް ބޮޑު ބުރަޔަަކށް ވެގެންދާނެ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޕޭރަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް  އާދެ!

 ޓަކައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙިސާނަށް. 

 

 ން ވާހަަކދެއްކެވުން:ޕޭރަންޓް އެސޯސިއޭޝަްނގެ ަފރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙިސާ

ނޑަ ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު  ހާ މެންބަރުންނަށްހުރިިޢއްޒަތްތެިރ ށް މި ދަޢުވަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރިއްާޔ އަުޅގަ ވެސް. އަުޅގަ

ކުދިން ކުގެ ތެޭރަގއި ގިނަ ަމއިންބަފައިންނަކީ މިކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަބޮޑު  ކޮންސަރނެއް ީމގަިއ އެަބއޮތް. މި ޢިނާޔަތް

އުޅެންޖެހޭއިރުގަިއ ގައި ވެސް ެއބަ ދިރިރުން އަދި ރަށްތަކުމާލޭގެ އިތު .ރަށްތަކުގައި  އުޅެންޖެހެނީގޮަވިއގެން ދިރި

އް ނުކުެރވޭ މިކުދިްނ ބަލަހައްޓަމަކުންނެއް. ދެން ެއމީހުން އެ އަންނަންޖެހެނީ އެ އެއިން އެްއވެްސ މީހަކަށް ވަީޒފާ އަދަ

އިގެ އެހީ ހޯދުމަށް ރަށް ާއސަންދަހަބަެއއްފަ ޔަށް ހިފައިގެންކޮޓަރި ކުއް  އިފަ އައިސް މާލެއަްށ. އަށް ރުވާބޭސްފަ

 މީދުަގއި ދިމާވޭ. އެއީ ލިބޭނެކަމުގެ އުންއެބަ  ސްން ވެވާ ދަރަނިވެރި މާލޭގައި ހޭދަކުރާ ުދވަސްތަުކަގއި ބަެއއްފަހަރަށް

މި އާސަންދަިއަގއި  ދޭ. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ައސްމާއްތަ ބައެތިބެ ބައެއްފަހަރު ނުލިބި ެވސް 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ގުިޅގެން  ތްކުރި ުދވަްސކޮޅުަގިއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަންަތއްަތއް ހިނގާދިަޔކަން. އެފަރާތްަތަކށްމަސައްކަ

ީތ ވެސް އެކަން އޮ ވިަޔސް މިހާރު ައނެއްކާ ކަުމގައިކަންތައްތަްއ ހަމަޖެހިގެންދިޔަ  މަ ގުަޅއިެގންހަރަށްތަކުން ވެސް 

. ދެން މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ާފހަގަކުރަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ އެކުދިންނަށް ފަރުވާ ދޭނެ ޮބއްސުންލާފަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ކުަގއި ކުިރއަރާފައި ހުރި އެހެން ޤައުމުތަަގއި ގޮތްތަެކއް މައިންބަފައިންނަކަްށ ވެސް ނޭނގެ. އެހެން ަޤއުމުތަކު

ބެލެހެއްޓުމުެގ  އަުޙލުވެރިކުރަނީ ދީގެން މައިންބަފައިން އިނިްނގއެކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނަށް އެކި ކަހަލަ ޓްރެ

ހިންގާފަިއ ރާއްޭޖގަިއ އެކަހަލަ އެްއވެސް ޓްރެއިިނންގ ޕްރޮގްރާމެއް ެއއްެވސް އެކަހަލަ ކަމެއް  . އެކަމަކުޒިންމާގައި



  

ނޑަްށ ެއނގިފައެްއ ނެތް. އޮތް  ލޭގައި އަިދވެްސ ތަުޙޒީބުެވގެން އަްނނައިރު މާމި މާލޭގަިއ ވެސް. ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަހަުރގެ  52އެބައިން ގެެއއްަގއި ުދވަހަކު ވެސް އުފަންުދވަހުގެ ސެޓްިފެކޓް ނަހަދައި ޑޮކްޓަރަކަށް ނުަދއްކާ އިން 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ކުއްޖަކު އެބަޖެހޭ މާލޭގަިއ  ންމާތައް އުުފއްލަވާ ފަާރތްތަކުންިމ ޒި. ިމއީ އަުޅގަ

ދަބު ވެްސ އެބަ ންނަށް އިޙުމާްލވާ ފަރާްތތަކަށް އަބަލައި އެކުދިން ހޯދަިއ އެކުދި ތާުކތޯއެކުދިން ތިބީ ކޮން ތަން

މައްސަލަތަުކގައި އޮންނަހެން  ހަމަ ކުޑަކުދިންގެ މި އެބިއުޒިްނގޤާނޫނުން ލާޒިމް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ލިބެންޖެހޭ. 

ންނަްށ ންބަފައިްނ ނަގާފައި އެކުދިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކުގެ މައި

ނޫނުަގއި ިމ ހަަގޮކށްލަންޖެހެނީ މާލެ، ހުޅުލެއާއި ދޭތެރެ ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކުގަިއ ވެސް މި ޤާ. ދެން ފާފަރުވާތެރިކަމެއް

އް ޗަރެއް ހުރީކީެއއް ނޫން. ސްޓްރެފޭބޭނެ ގޮތެމަވެފައި ނެތްކަން. ދޯންޏަށް އަރައިބުނާ އެއްވެސް ކަެމއް މީގައި ފުރިހަ

ނީޑގައި ެއކުދިން ބޭލޭނެ ގޮތެއް ހުރީކީނޫން. ފުރޮޅުލީ  އެއްއޭަގއި ހުންނަނީކީ އެަބ ނޫން. ދެން މި ޤާނޫނުގައި  ގޮ

ނޑި ދޭއިރުަގިއ  އާސަންދަ ކަމަށް. އެކަމަކު ލިބެންޖެހޭނެވާހަކަ މި ސްޕެޝަލް ސީޓިންގގެ ބުނޭ  އޮފީހުން މި ގޮ

ނޑިެއއް. ރުފިޔާއަށް ޭދ އަދާއިގެ ފުރޮޅުލީ 5222މިދެނީ  ނިޑ ޢާއްމުކޮށް ދުނިޭޔގެ ޤަ ގޮ ުއމުތަކުގައި ފުރޮޅުލީ ގޮ

ނިޑއަށް.  އަށް ވީލްކޮށްފަިއ އުޅެވޭ ކަހަލައަމިއްލަ އެމީހުންނަށްދޭއިރުަގއި މި ބަލަނީ  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ދުްއާވ ގޮ

ނޑި މިދެނީ ރާއްެޖއިން. މިއީ ވަރަށް ާނއިންާސފުން ކުރާ ކަމެއް. ރާއްޭޖގަިއ އަ  ގު ބޮޑެތި ކާރުތަާކއި އިންޑޯ ގޮ

ްއ ދޭންވީމަާކއެ  އްނިކަމެތިންނަށް ެއއްޗެ މި  ކު ްއޗެހި ހޯދަން. އެކަމައެްއޗެހި ގެންނަްނވީމަ އެަބިއނގޭ މޮޅެތި އެ

ނޑި. އެކުދިންަނށް ނަފްސާ ކަނދުރާ ހަރުުނލާ ކުދިންނަށްދެން ނޭނގެ.  އެތަްއ ބޮޑު  ނީވެސް އެބަ ޭދ މިކަހަލަ ގޮ

ނީޑަގއި ިތބޭނީ. ރައީސް މައުމޫންގެ މާވޭދި މައްސަލަތަކެއް އެބަ . ކަނދުރާ ހަރުނުލާ ކުދިން ކިހިނެއްތޯ މިކަހަލަ ގޮ

ނޑި ތަޢާރުދުވަސްކޮުޅަގއި  ވެތޯ މިހާރު އެކަން ރި. ކީއް ކުރެްއވި. އެއީ އަދި މާ ކުފުރާއްޖޭަގއި ެއކަހަލަ ގޮ

ވި މިއޮތީ. ހަމަ މިދަނީ އެންސްޕާއަށް ކަމެްއ މިހާރު ނުކުރެ ނުކުރެވޭންވީ. އެތައް އަހަރުަތކެއް ކުީރގައި ކުެރްއވި

ނޑި  ނިޑއެްއކަން. ދެން މާލޭގައި ހުރި ފެރީ މިކުދިޭދއިރު އެބައިނގޭ ގޮ ންނަށް މިދެނީ ކޮން ކަހަލަ ގޮ

ންނަ ލް އެސިސްޓަންސަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަޕެޝައިރު ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލް ސް ޓަރމިނަލްތަކަށް ބަލާ

ށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކައެއް ނުވެސް ނެތް. ޓަރމިނަލްގައި އެކަހަލަ ފާޚާނާފެރީ ލިނގިލި ވި. ފަލާނީ ތަޅުފާޚާނާ ހުންނަ

މު ށް ނެތް. މިއީ ދައުލަތުެގ މުހިންކޮށްގެން ގޮސްފައި ވަެދވޭކަެއމީހުންނަށް ކަމެއް ހުށަހަޅާކަށް ލަެއއް މައްސަ

 ސް ިސވިލް ޯކޓު މި ތަންތަނަކަށް ވެ ، ކޯޓު ބެހޭ ށް ވަެދވޭކަށެއް ނެތް. ާޢއިލާއާކަމުއައްސަސާަތއް. ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކަ

އި ހެދިފައި ހުރި ޢިމާރާތެއް. މިހެން ގޮސް ރީގަގެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ ކަެމއް. މާ ކުވަދެޭވކަށް ނެތް. ދެން ކުރީގެ ކޯޓު

ަބ މައްސަަލއަކީ މިކުދިންނަށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް ނޭނގިގެން ބައެއް ކުދިން އެ ދެން އެންމެ ބޮޑު އެއްމިމީހުންނަށް، 

ނިޔާވޭ. ވަރަށް ގިނަ އަަދދަކަށް ހަމަ ރަށްތަކުގަިއ ފުއްޕާމެޔަށް ކާ ެއއްޗެހި ގޮްސ އިންފެކްޝަން އުފެދިގެން ެއބަ 

 ން. ނެޕީ ގަެނ ނިމޭއިރުަގއި އޮންނަނީދިމާވާ މައްސަަލއެއް ިމއީ. ިމކުދިންނަކީ ނެޕީ ޖައްަސއިގެްނ ގެްނގުޅޭ ކުދި



  

އަޅުަގނޑުމެން މި ކާ  ޞަ ކާނާއެއް ާކންދޭންޖެހޭ ކުދިން. މިކުދިންނަކަށްއް. މިކުދިންނަކީ ޚާރުފިޔާ ހުސްވެފަ 5222

މި އެްއޗެހި ހުންނަ އި މިއް ނުެކވޭނެ. ާޚްއޞަ ކާނާ ަތއްޔާރުކުެރިވގެްނ ނުވަތަ ެޕކެޓުަގއި ބަންދުކޮްށފަކެއުންތަކެ 

ލިބެންވާނެ ކުިދންނަށް ވެސް އަންނަ ތަރައްޤީއަކީ އެޤައުމަށް މިރުފިޔާއިްނ ކިހިނެއްތޯ ފުދޭނީ.  5222ކާންޖެހެނީ. 

ންބަފައިން ދަނީ އެްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަްށ ކުދިންގެ މައިތަރައްޤީ. އެކުދިންނަކަށް މި ތަރައްޤީެއއް ނުލިބޭ. އެ

އެމީހުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް މި ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ އެކުދިންނަށް. ދެން  ،ކުދިންނަށްއެމެތިވަމުން. ކަނި

އް ނެތް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ ކަްނކަްނ ދިންނަކަށެސް ެއކުަގއި ވެތަކުބަލައިލިަޔސް ސްކޫލް ކޫލްތަކަށްސް

ފުރިހަމަވާކަށް. އަުޅަގނޑަްށ މިކަން އެންމެ ޮބޑަށް އެނގުީނ ހިއުމަން ރަިއޓްސްއިން ޭބއްިވ ރާއްޭޖެގ 

 02ނަށް ލިބެން ނެތްކަމަށް. އެބައުޅޭ މީހުން ދީނީ ތަޢުލީމު އެކުދިން 22ށް %ކަ ންތަކުަގއި ގާތްަގނޑަ ހުއަުޑއެ

ނީޑަގއި ތިއަހަރުގެ ކުދިން ނަމާދުކުރަން ނޭނގޭ، ޝަހާދަތް ކިޔަްނ ނޭނގޭ ކުދިން ފު ކުދިން.  ބޭރޮޅުލީ ގޮ

ފަިއ މިކުދިންނަށް ވެސް ދީީނ ތުަގިއ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ާރއްޖެ މުސްލިމު ޤައުމަކަްށވެިމއީ ޙަޤީޤަ، އެހެންވީމާ

 އެކަމާދެން މިހުރީ ތް. ނެެއއްވެްސ ވަަރކަށް ވިސްނިފަެއްއ  ންނަންވާނެ. މިކަމަކާ ގެނުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތަޢުލީމު އުނ

ށް ކޮންމެ ުކއްޖަކު މި ޖެހެނީ ސިޓީެއއް މިތަނުން މި ހަދައިދޭ ޑިސްޭއބަލް ކާޑު ހެދުމަޙަވާލުވެަފއި ހުންނަ ުވޒާރާ. 

ފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ޒަމާނެއް ނޫން. ލޯބިވެރިންނަށް ވެސް އް އޮއަމެ ންތަނަށް އެއް އޮފީހުންލާން. މިޒަމާނަކީ ތަ

ހަދާފައި އެމީހުންނަށް  ފާޑުގެ އެޕްލިކޭޝަންަތއްއެކަުކ އަނެަކކަށް ސިޓީ ނުޮފނުވާ ޒަމާނެްއ މިއީ. ހުންާނނެ ފާޑު

ން އަންނަ ރަށުސިޓީއެއް ލާން. ރަށްވެސް މެ މީހަކު މިތަނަށް މިޖެހެނީ ކޮން އެޕްަލއިކުެރވޭ ގޮތަށް. އެކަމަކުށް އައެ

ރު ތަކުލީފަކަށް މިވަނީ. ތުއި  އެ އަނެއްކާ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ. އެމީހުންނަށް ސިޓީ ލިޔާކަށް ިގނަ  މީހުންނަށް

އައިޑީ ާކޑު ނަމާއި،  ގެއެކި ކަހަލަ އެޕްލިކޭޝަން. ކުްއޖާގައި ހުންނަނީ ރި ޤައުމުތަކުހުދުނިޔޭގައި ކުިރއަރާފައި 

ކޮން ކަހަލަ ޖަހާފައި ެއ ފާހަގަޖަހާލީމަ އިނގޭެނ ީޓ ކަހަލަ ޑިސްއޭބިލި ހުންނަނީ އެކި  ނަންބަރާއި ދެން

ން އެއީ ކޮން ކަހަލަ ޔެ އްނަމަ ހުންނާނެ އަދަރސްގައި ލިރެނުވަތަ ޭއގައި ނެތް ަވއްތަ އެއްޑިސްއޭބަލިޓީ 

ސަިއުޒ  އެ ާކޑު ދިންއިުރގަިއ ދިނީ އާދަިއގެ އޭފޯ މަރަތަދެން އެކުދިން ެއ ކާުޑ، ފުޑިސްއޭބަލިީޓއެްއކަން. 

މިކުދިން ބުނެފާނެ އެ ދިންނަކީ މައިންބަފައިން ކައިރި އި ދިނީ. މިއީ މިކުނުލަ ދާސްކޮެޅއް ލެމިނޭޓް ވެސް ކޮށްކަރު

ބޭނުންވޭ ހޯަދން. ކީްއވެގެންތޯ އެހެން  އަނެއްާކ ެއުކދިން ބޭނުންވާ އެްއެޗއް ެއކުދިން އެބަވެސް.  ދޭށޭ

ދޭންވީ. މިއީ ށް ނެހެހެދޭއިރުގައި އެ ކާޑު ރަނގަޅަރީއްަޗށް ކޮށް މިނޭޓްޗެހި މިގޮތަށް ލެއޮފީސްތަުކގައި ާކޑާއި އެއް 

 ގާތްަގނޑަކަށް އެބަ . ދެން ބޭސް ލިބުމުަގއި ވެސް އެންމެ އާދަިއގެ ނިކަމެތިންނަށް ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ

ސް ލިބެން އަންނަނީ އެއް ވެ  ބޭސްެއއް. މި އެަބއޮތް އޭގެ ސިޓީ  ަގއި ވެސްވެސް ައޅުަގނޑު އަތު ނަގާ، މިހާރު

ކަމަށްވަންޏާމުން  ާރއްޖޭަގއި މިކަހަަލ ޑިސްއޭބަލިީޓ ހުންނަ ކުިދން އެނގޭ އެކަމަކުވަނީ. މަސް ފަހުންކަމަށް މި

ރުތަެކއް ވާން. ދެން ަސރުކާރުން ވަރަށް ރަނގަޅު ތައްޔާ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ އެކުދިންަނށް ފަރުވާ ދިނުމުގަިއ ެވސް



  

ވަރަށް ވެސް އޮފީހުން  ަފއި ހުރީ. ޤާނޫނު ެވސް ވަރަށް ރަނަގޅު. ރަީއސްއެޅިސިޔާސަތުތަެކއް ަކނޑަ 

ންނެއް އެކަމަށް ެއއްވެްސ އޮފީސްތަަކކު  ޮކށްދޭން. އެކަމަކުށް ކަންތައްތައް ރަނގަޅަމަސައްކަތްކުަރއްވާ މިކުދިންަނށް 

ކުދިން ގޮވައިގެން ންތެރިކަން ހުންނަ އް ނުދެްއވާ. އަުޅަގނޑަށް އެކަން އިނގޭ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު ނުކުޅެދުރުލުމެއެއްބާ

ނުޑ ރައީސްޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަން ދިޔައިަމ  އޮފީހަށް ގުޅީަމ  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން އެކަން ހަމަޖެހިފައި ނެތީމަ އަޅުގަ

 ކު ކޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. ެއކަމައެކުދިން ކިުޔަގއި ނުޖެހި ޑޮކްޓަރަށް ދެއް ން ވަރަށް މަސައްކަތްކުަރްއވާއޮފީހު ރައީސް

އް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނަށް ެވސް އެނގިަލއްވަްނވާނެ ކަނުދރާ ހަރުނުލާ ކުދިން، ނެޕީ ހަމަޖެހިފައެ ނެތް އެކަން

ން އެތާނަގއި ނުތިބެވޭނެކަން. އަރާ ިއރުއްސުރެން ހަވީުރވަންދެހެނދުނު އިރު ގޮސް ޖައްސާ ކުދިން ގޮަވިއގެން 

ޓަރަްށ ކްޑޮ އެބަހުރި ެއއް ދުވަްސދުވަހު ވެސް ބަ ކުަރްއަވއިގެން  ގެން އެތައް މަަސއްކަެތއްއޮފީހުން ގުަޅއި ރައީސް

. އަެންއކާ ޓެކްީސއެްއ ހޯދައިގެން ގެޔަށް ންައނބުރާ އަންނަންޖެހިފައި ނެޕީ ބަދަލުކުރައަލުން ނުދެއްކި ެއކުދިން 

ބެންޖެހެނީ. ކުީލ ކުލީ ޮކޓަރިތަކުަގއި މިމީހުން މި އައިސް ތިއެކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންވީ މާލެއަށް އަންނަން. 

ވެސް އެކުދިްނ  ާކރުތަކަށް އްށް ބައެ ރަކޮޓަރިތަކުަގއި އެކުދިން ގޮަވިއގެން ުއޅުމަކީ ވަރަށް ދަތިަކމެއް. ގިނަފަހަ

ތަްއ ދިމާވާތީ. ދެން ވަރަށް ކަހަލަ ކަންތައްކުދިން އަނގައިން ސޮނި ފައިބާ މިެއއްކަލަ އެއެބައުޅޭ ނާުރވާން 

ނޑަށް އެބަހު  ނުން . މިހާތަނަށް ހަމަ ކުދިން އެއް ތަތެރިކަން ލިބިފަރި ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ އެހީ ގިނަފަހަރު އަުޅގަ

އި އެީއ މީގެ ކުިރން އެ ކަންކަން ހިނގާފަ ންޖެހޭ ކަމެއް. މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި މި ފާހަަގކޮށްލަ ގެންދަން. އަނެއް ތަނަށް 

ނޑުިލސް ކޮމިޝަނަޕޮމިހާުރގެ  ނެތް. އެކަމަކު ވަރަްށ  އެކަމަކުދަންނަ ބޭފުޅެއް ނޫން.  ރު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކޮންމެ ގަޑިެއްއގައި ުގޅާލި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއްމިރަނގަޅަށް  ވިަޔސް ކަމުގައި  ދެއްވާ. ައޅުގަ

އަށްވުރެ ން މިހީވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ބިފަ. އެކަމަކުމިކަމުަގއި ލި  ވަރަށް ބޮޑަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން އެބަހުރި

ންނޭނގެ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އެބަޖެހޭ ކަމިހާރު މިކުރާ  ށް މި ޖެންޑަރގެ މަސައްކަތްބޮޑަ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނެއްތޯ ދެނެގަނެ މިނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ރާއްޖޭގައި ތިީބ ކޮން ކަހަލަ  .ހޭލުންތެރިވާން

ން އެބަ ހިނގައެބަ ބަެއއް ީމހުން  ގައި . ރާއްޖޭަގއި މިކަހަލަ މުްއސަނދި ޤައުމެއް ލިބޭނެ ގޮތް އެބަ ަހދަންއާލާތްތައް 

ނޑި،  މިއީ ވަރަށް ލަދުވެތި މި ބޭނުންކުރަނީ.  ނޑި މިކަހަލަ ފާޑުފާޑުގެ ެއއްޗެހިދާނި ދަބޭނުންކުރޭ ދިއްގާ ދަ

މި ރަނގަޅަށް ، ދެން ެއހެންވީމާ ން ހިނގައިދާން.މި ަކންކަޤައުމެއްަގއި  މަންޒަރެއް މިހާ ތަރައްޤީވެފަިއ އޮންނަ

ން ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ސަރުކާުރގެ ތެެރއިގޮތް އެބަ ނެމީގައި މި ލިޔެަފއި މި ހުްނނަ އާލާތްތަކާިއ ެއއްޗެހި ިލބޭ

ނޑު އުންދެން ހަމަޖެހިގެންދާން.  ޖެހިގެންދާން. އަދިވެސް މަވަހަކަށް މިކަން ހަމީދުކުރަނީ ވީހާވެސް އަ އަޅުގަ

ސަަބބުތަކަކީ އެކުދިންެގ މައިންބަފައިން ަވޒީފާެއއް އަދާނުކޮްށ ހޭ ޑުވާންޖެޢިނާޔަތް ބޮ ން ބޭުނންފާހަގަކޮށްލަ އަޅުަގނޑު 

އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މި ނަގަނީ. އަދި މީގެ ިއތުރަށް ވެސް އިތުުރކޮށްލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ މާލެއަތޮުޅ 

ނޑު މަތީަގއިގުރައިދޫން ބަލިމީހުން މާލެ ގެންނައިރު މި ގެންނަނީ އިންޖީ އެމީހާ މާލެ ބާްއވަިއގެން  ގޮދަިޑެއއް ނު ގެގަ



  

ނެތޯ ޭއގެ މަތީަގއި މީހާ ވާލަން. ކިހާ ހޫނެއްހުން އުފުނީ. ކީްއވެތޯ އޭަގިއ ސްޓްރެޗަރ ނުހުންނަންވީ މީމި ގެންނަ

ރިން. ކުތީަގއި މީހަކު އޮްއވާ. ައޅުަގނޑު ވެސް ެއ ފެރީގައި ދަތުރުމަ ގެއޭދެުކނިން  އޮންނައިރު. ައޅުަގނޑު

 ށް މި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. ގެން ނުވާނެ. މިއަްށވުރެ ރަނގަޅަތަށް މި ކަންަކން ވެމިގޮ ،އެހެންވީމާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

 ފަރާތުން އަދި ޕޭރަންޓް ެއސޯސިއޭޝަްނގެދެ މުައއްސަސާ  ،ތިން މުއައްސަސާ ށް ުޝކުރިްއޔާ. ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑު ސަމާލުވުމަްށ ތަކެއް ދެއްަވއިފި. ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

މި މަޢުލޫމާތާއި  އިރާއަކުންސުވާލުތައް ުކރިމަތިކުރައްާވއިރުަގއި އެ ާދިއރާއަކަށް މި ތަފާތު ތިން ދާ ދަންނަވަން މި

 ތިއްެބވި.ކައި ތިން ދާއިާރއަކުްނ ވަަޑއިގެން އެބަ ހުރި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓަ ބިލާއި ގުޅުން  ،ގުޅުން ހުރި

ސުވާލުކޮށް  ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަޮކޅުވީމަ ޢިއްށް ސީދާ ފޯކަސްކުރައްަވއި ވިާދޅުނަފުޅުންބޭ އެ އެހެންކަމުން،

ުރގައި ހަމަ އިންކަމުން، ވާހަކަދަްއކަވާ ހެފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ އަރުވާނަން. އެމަ އެއިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ނިމުނީ

، ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ކުރެއްވުމަށް  ގެން ސުވާލު ފޮނުަވއިދިމާއަކަށް ކޮށް އެއިރެކްޓް ސީދާ ޑަ

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީބުން. ޖަމީލް އުޘްމާނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން... 

 

 ެކުވން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއް

ށް މަރުޙަބާ ކިޔަން އިނގޭތޯ. ޑަވަރަށް ބޮޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  އާދެ!

ނޑު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުދެ ނޑުެމން މިކުދިންނަށް އެބަޖެހޭ އަޅު ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަންވާލަކީ، ައޅުގަ ން އަޅުގަ ގަ

އަުޅަގނޑުމެން މި މަރުޙަލާގައި  ށްދޭން އެަބޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްފޯރުކޮއަޅާލަން އެބަޖެހޭ. އެހީތެރިަކން ވެސް 

ނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ  ނުކުޅުދެންތެރިކަްނ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

އޭގެ އިތުރަށް ައޅަންޖެހެނީ.  ބާރުތަކެއްތޯ މިކަމަށް ބަދަލުކުުރމަށް ޓަކައި ވަނީ ކޮން ކަހަލަ ކުޅެދުންތެރި

އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް މި ހޭދަކުރާނީ ސީދާ އެކުދިންނަށްތޯ ނޫނީ އެކުދިންގެ ފަރާތުން އެހެން 

ނުޑމެން ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލުތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއް  ބަޔަކު މީގެ އެްޑވާންޓޭޖުތަކެްއ ނަގާނެތޯ. މިހިރީ އަޅުގަ

ނުޑމެން އެހީތެރިކަމެއް ދޭހިނދު އެބަޖެހޭ ބަލަން ދެއްތޯ މިސާލަކަށް، ކޮން ކެަޓގަރީެއްއެގ ކަމަކީ މިކުދިންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރުފިާޔ މި ދޭންޖެހެނީ. ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަ ދޭނީ  2222ކުދިންނަށްތޯ އަުޅގަ

ކުދިންނަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެއް  ރުފިޔާތޯ. ނޫިނއްޔާ ިމކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުްނެވފައި ތިބި 2222

ދިމާެވގެން ވެސް އެަބއުޅޭ މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭ ކުދިން އެބަތިބި. އެކުދިންނަީކ  . ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ކަްނތައްތަކާވެދެވޭތޯ

 ޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ. އެކަަމކު ސްކޫލުތަކުަގއި ރަނގަޅަށް ކިަޔވާ ކުދިން. ބެލެނިވެރިްނނަށް ވެސް ރަނގަ



  

. ސަރުކާުރގެ ންނަށް ފުރުޞަތުަތކެއް ނުެދވިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަތިބި ިމ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ވަރަްށ ގިނަ ކުދި

ނޑުެމންގެ މި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ެތރެއިން ވެްސ އަުޅަގނޑުމެްނ ބޭނުންވޭ ެއކުދިންނަށް  ތެރެއިން ވެްސ އަުޅގަ

އް ވެސް ާޤއިމުކޮށްދޭން. އިންުޝއަރެންްސގެ ސްކީެމއްެގ ތެރެއިން ފިޒިއޮތަރަޕީ ާއއި އަދި އެހެިނހެން ވަޞީލަތްތަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަންަތއް ުކރުންތޯ ރަނގަޅީ ނޫނިްއޔާ ޭކޝް އެކުދިންނަށް ސީދާ ބެެލނިވެރިންނަށް ޙަވާލުކުރުންޯތ 

ތޯ ރަނގަޅީ. ިމ ރަނގަޅީ. ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް އެހެން އެރޭންޖްމަންޓެއް މިކަމަށް ހަމަޖެއްސުން

ކެަޓގަރީތައް ަޢއްޔަންކުރުުމގަިއ  އްތޯ، ީމހުން ބަހާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ކެޓަގަރީތަކަްށ މީހުން ބަހާ، ކުދިން ބަހާނީ ކިހިނެ

ނޑައަޅާނީ މިީއ  ސާތަކުންތޯ މި ކޮންފަރމްކުރާނީ؟އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ކަހަލަ މުއައްސަ  ނޑުމެން ކަ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ނުޑ މި ސުވާުލ ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީ ކުދި ންތޯ ެދވަނަ ކެަޓގަރީ ކުދިންތޯ؟ މި ކަންތައްތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްޯތ؟ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ލް ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއަމާޒުކޮށްލީ ނެޝަނަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅެއްނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން 

ވަނަ ފަހަރަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ެވސް ެއބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ،  0ށް ުޝކުރިްއޔާ. ިމތަނަށް ވަރަށް ބޮޑަ

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގެންނެިވ ނަމަވެްސ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮންަކމެއްތޯ އެ 

ނޑު ދަންނަވަން ން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނު އަލަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން އަމިއްލަ ވިސްނުމަށް  ފައިސާގެ އެހީދޭން. އެކަަމކު  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެސް އަނެއްާކ އަުޅގަ

ގެނެވުނީމަ ެވސް ފައިާސެގ އެހީ ކުއްިލއަކަށް ދިނީމަ އެމީހުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކޮށްދެވޭނީކީ ނޫން ކަމަށް 

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޮއތް ޙާލަތުން އެްއވެްސ ކަހަަލ ސަރޭވއެްއ ެއއްެޗއް ހެދިަފއި އޮީތކީ ނޫން. މިހާރު އަ

ޖެންޑަރ އިން އެބަ ވަރަްށ ބޮޑު ސަރޭވއެއް ހައްަދަވމުން ގެންދަވާކަން ވެސް ަދންނަވަން. ދެން އަނެއްާކ 

މިހާރު ފައިސާގެ އެހީެއްއ ދީފި ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ، އެންސްޕާއިން ވެސް އެކަން ުކރައްވަމުން ގެންދަވާ. އެހެންީވމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކުދިން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ މިހާރު ތިބި ޙާލަތަށްވުރެ ދަށު ޙާލަތަކަށް ގެންދަނީ ކަމަށް ވެސް. 

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މޮނިޓަރކޮށްފައި ނޫނީ އިތުރުކުރުމަ ކީ އަޅުަގނުޑ އެއީ ފައިާސއަކީ ވާނެ ެއއްޗަީކ އަޅުގަ

ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ނޫން. ބޭނުން އެމީހުންނަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ަފއިސާ ދޭްނ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ކުޑަކުދިން ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޙައްޤޭ މިކިޔަނީ.  ދެންމެގައި ހިޝާން ވިދާޅުވިެހން އެ

ނޑުމެން ސްޓްރެސް ކޮށްަފއި ަޙއްޤުތައް އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮްތ. މިސާލަކަށް، ވީލްެޗއަރ ޙައްޤުތަކަށް އިތުރަށް  އަުޅގަ

އެމީހުންނަށް ދޭއިރުގަިއ ީވލްޗެއަރގައި އެމީހެްއގެ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކަަމކަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަށް 

ވަަޑއިަގންނަވަިއގެން އެ ދިމާާވ  ތައްޔާުރވެފައި ހުރި ވީލްޗެައރ އެއް ދިނުމާއި ދެން އަނެއްކާ ތަންތަނަށް

ކަންތައްތަާކއި ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމީހުންެގ މެޑިކަލް ފަސޭހަގޮތުަގއި ލިބުމާއި އެީއވެސް ހަމަ 



  

އާސަންދަިއގެ ތެެރއިން ެވްސ ކުރެްއވޭނެ ކަމެއް. އެހާ ސިވިއަރ ކޭަސސް ހުންނަ ކުދިންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ނޑުމެންނަށް ގެއަށް އަްނނަގޮތަށް ހަމަ ހެދެންޖެހޭނެ. އެމީހުން ގެްނގޮސްގެްނ ޑޮކްޓަރަުކ ވެްސ ހަމަ އަ ުޅގަ

ނޑިމަީތަގއި ގެންދަންޖެހުމުގެ ބަދަލުގަިއ ޑޮކްޓަަރކު ވިޒިުޓކުރާނެ ގޮތް ވެްސ ހަމަ ހެއްދެވިދާނެ.  އަތްމަތީގަިއ، އަތްދަ

ވަނީ ެވއްޖެއްޔާ ާރއްޖެތެރޭގައި ތިބޭ ކުދިން  އެ ހެދޭނެ ކަމެއް. ދެން ރާްއޖެތެރޭގެ ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ކަމަށް

ގޮަވިއގެން އަންނަ މީހުން ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެމީހުން މިތަނަށް އެކަހަލަ ކުއްޖަކު ޮގަވިއގެން އެުކއްޖަކު ދަްއކަން 

ްސ ވެ ގެންނަން ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ެވއްޖެއްާޔ އެމީހުންނަށް ކޮްނމެވެސް ވަރެްއގެ އެލަވަންެސްއ ވެސް ލިޭބ ގޮތް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވެސް ހަމަ ދެވެނީ ަފއިސާގެ އެހީ. އަެނއްކާ އެީމހުންގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދޭނެ. މިއީ

ކަމަށް ހެދުމަށް ެއހީތެރި މިވެނީ. ދެން އަނެްއާކ ސްކޫލުތަުކގަިއ މިހާރު ނުުކޅެދުންތެރިކަން ކޮންމެވެސް ކުޅެދުންތެރި

ން ލުމާއި ލާސްތަުކަގއި ެވސް އެއަްށވުރެ ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބޭ މީހުވަރަކަށް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިަޔވައިދޭ ކް

ކަމެއް. ދެން މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ދެްއވާ ފްލެޓުތަުކގަިއ ވެްސ އެކުދިންނަށް ޚާއްަޞކޮްށ  މުއެީއވެސް ވަރަށް މުހިން

 ންސިޝަން ދެއްވާ އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބި ކުދިން ޢާއިލާތަކަށް ފްލެޓުތަކުގެ ވެސް އެ ދެއްވާ އިތުރު ކޮ

ބޭފުޅުންނަށް ކުރިން ލިބޭގޮތަްށ ވަިކ ޕަސަންޓޭޖެއް ޭދގޮތަށް ވެސް އެބައޮތް ހަދާފަިއ މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބި 

ނޑަށް ީހވަނީ  ކުދިން ތިބި ޢާއިލާތަކަށް ެއ ފްލެޓު ވެސް ލިބުމުގައި. އެ ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހެދީމާ އަޅުގަ

ކުޅެދުންތެރިންނަށް ވާން އެމީހުން އަބަދަކު މައިންބަފައިން ވެސް ދުނިޔެއަކު ވެސް ނުތިބޭނެ  ނުކުޅެދުންތެރި ކުދިން

އެމީހުން ބަލަހައްޓާކަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ަބއެްއ ކުދިން އެބަތިބި ދޭންވާ ޓްެރއިނިންގ ނުލިބިގެން އަމިއްަލއަށް 

ނޑުމެން ދަސްނުވެފަކާލަ ންނަށް ހެދި އެޯސސިއޭޝަންސްތައް މިތަނަްށ . އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ތަންތަން އަޅުގަ

އެ އެސޯިސއޭޝަނަށް  ހިންގަން ބޭނުންވެއޭ. އެކަަމކު  ވަަޑއިގެންެނވި އެިކއެކި ބޭފުުޅން ވިދާޅުވާނެ ތިމަންނަމެން

 އެްއވެސް ކަހަލަ ފަންޑެްއ ނުލިބޭތީއޭ ތިމަންނަމެން ވެސް ޭބނުންގޮތަށް ހިންގާ ޓްެރއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަާކއި އެްއޗެހި 

ނޑުމެން ވެްސ  ނުހިންގެނީ. ފަންޑު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އޯގަނަިއޒޭޝަންސްތަަކށް އަޅުގަ

ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން ވެްސ އެމީހުންނަށް ފަންޑު ދީގެްނ އެކަން ކުުރވަިއގެން އެމީހުން މިހާރު ތިބި ވަރަށްވުެރ 

އެމީހުންނަށް މާ ފައިދާވާނެ. ރަންަގއި ޅެދުންތެރިންނަށް ހެދީމާ ލޯންގް ކުޑަކޮްށ އަދި ތަންޮކޅެްއ އިުތރަށް ނަމަވެސް ކު 

ވެްސ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުްނވާނީ އޭނަ އަިމއްލައަށް ކާލާތަން  އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ އެކަހަލަ ކުއްޖަކު ހުންނަ މަަޔކު

ށް ބޭނުންވާނެ. ދެން ުރފިޔާ އިތުރުވުމަްށވުރެ ވެސް ބޮޑަ 0222ރުފިޔާ އިތުރު  5222ދެކިލަން. ކޮންމެ މަހަކު 

މިސާލަކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިަކން ތިބި ކުދިންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ނިކަމެތިން އެަބއުޅޭ. އެ ނިކަމެތިންނަށް އެްއޗެްއ 

ދޭކަމަށް ވަނީ ެވއްޖެްއޔާ ިމސާލަކަށް އެމީހުންނަށް ބޭނުންވަނީ ނެޕީކަމަށް ވަީނވިަޔސް އެ އެްއޗެްއގެ ވައްތަުރ 

ރެއިްނ ނަމަވެސް ނެޕީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ގޮތަކަށް އެގޮތަށް ހެިދކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ސީދާ މިސާލަކަށް އެންސްޕާ ތެ

ނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ޭގެގއަށް ހިނގިއިރު ދިމާވެފައި ބައެއް ޭގޭގގައި އެބަހުިރ  އެމީހުންނަށް ދެވޭނީ. އެއީ އަޅުގަ



  

މާެވއްޖެްއޔާ ެއުކދިންނަކަށް ނުކައި އިނަސް ދިމާވެފައި ކޮންމެ މަަޔކު ޫނނިއްޔާ ތިމާެގ މީހަކު ބަލާ ކުއްޖަާކއި ދި

ނުކައެކޭ ވެސް ބުނެވޭވަރަްށުވރެ މާ ނިކަމެތި ކުދިން ގިނައީ. އެމީހުންނަށް ބުނެވޭނެ އެމީހުންނަކަށް ނުބުނެވޭ. 

ނޑަށް ދިމާވެސް ވެއްެޖ މިއޮތްއެހެންވީމާ، އަ ނޑުމަީތގަިއ އޭަނ  ުޅގަ ހުރިހާ ދުވަހު ތަޅުންަގނުޑގަިއ ތަަރފާލު ގަ

ޑިެއއް ނުބާއްވާ ނިންެދިވ ނކަށް އަރަން އޭނައަށް ެއކަނި އުނދަގޫވާެނއޭ ކިޔާަފއި ބިންމަތީ ތަރަފާލު މަތީ ގޮދައެނދަ

ލިބޭނެ ދެއްތޯ  އެކުދިންނަށް އިތުރަށް ހުރިހާ އެއްެޗއް ގެެއއް ވެސް. މިދެންނެވީ ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަމަކުން

ކުްނ ބައްަލވަިއގެން އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭްނ ސަރުކާރުން މިމީސްމީހުންނަށް އެިކއެިކ ދާއިރާތަ

މިސާލަކަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  ްއެގ ދަށުން. ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންވީމާ،މަސައްކަތްކުރީ އެ ޤާނޫނެ

ނޑުމެން ހަދަން ވަރަށް ވެސް ވާނެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވެއްޖެއްޔާ. ެއގޮތަ ނުކޮށްފިކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ކުްށވެރި ށް ައޅުގަ

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން. ންބޮޑަށް ބޭނުންވޭ މި ކައުންސިލު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް. ދެން ބާރީ. ން. ދެން ރިފާޢު އޭގެފަހުން ފައިޞައާދެ! ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ުސވާލު އަމާޒުކޮށްެދއްވުމަށް ދަންނަވަ

 ދެން ނަޞީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއި

ނޑުމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ވެސް ވަޑައިގެން ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ދެން އަޅުގަ

މިަވގުުތ  މު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަސްލު އެްނސްޕާ ތެރެއިން މި ލިބިގެން ދިޔައީ. އެއީ މިހާރުހަމަ މިއަދު ވަރަށް މުހިން

ތި ބޭފުޅުންެގ  ކަަމށްވަންޏާ ދެން ކަންތައްތައް ވާނެގޮާތއި ޚަރަދުތައް ދާގޮތާއި އަދި ަޚރަދުތައް މި ބޮޑުެވއްޖެ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ތެރޭސަޖެސްޝަންތަކާ ވަރަކަށް ހަމަ ބައިބަޔަށް   ވެސް މިހާރު ކޮންމެވެސް ަގއި . ދެން އަޅުގަ

ކަޝަްނ ނާޔަތް ބޮުޑކުރާ ވިސްނުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ޑިސް ން ޢިގެން ދަރަޖަތަކަށް ބަހާލެވިގެބަހާލެވި

ނޑުެގ ކްލެއިމަކަށް ވެގެންދިަޔއީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފެށުނީއްސުރެ، ކުރިއަށްދަނީ. އެހެްނވީމާ އެ  ވެސް ވެްސ އަޅގަ

ޯތ ނުވަތަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ަވންސް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ެއމީހަކަށް ލިބެނީ ކުރިއެރުމެއްފާހަގަކުރާ ފަދައިން މި އެލަ

ކީ. އެއީޯތއޭ މިސާލަކަށް، ސޮލިއުޝަނަ ވާނީ. ހަމައެކަނި ފައިސާޮކެޅއް ދީގެން ނެޕީކޮޅު ެއކަިނ ގަނެލެވުނީމަ 

ސަރުކާުރގެ   ވެސް އެބަ ހުިރ. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމަ، ޤަނޫނު އެބަ އޮތް. ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް

އިތުރުވާ މި ލާރި ހަމަ ، ންީވމާހުރެގެންތޯ؟ އެހެއްތައް ނުުކރެވިގެން ުއޅެނީ މާލީ މައްސަލަތަކެއް ތެރެއިން މި ކަންތަ

ލޯ ޖެންޑަރ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  ، އާއި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ތި ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ނޑުބާރުއަޅުްއވާ ހަމަ މި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް ފަސޭހަ ެވްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނުން  ތަކެއް. ހަމަ އަުޅގަ



  

ކަމަށް  ހަމަ މި ހުންނަނީ މިސާލަކަށް އެންސްޕާ ތެރެއިން އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވިއްޖެ

ހަލަ މިސާލަކަށް އިންޝުައރެންސް ސްކީމުގެ ތެެރއަށް ެއ ޕަމްޕުކޮށްގެން މި ކުދިންނަްށ ބޭނުންވާ އެހެން ކަ ވަންޏާ،

މިސާލަކަށް އިންޝުައރެންސް ތެރެއަށް. މިހާރު  ހުރި ބައެއް ކަހަލަ ފަރުވާތައް ކަންތައްތައް މިހާރު ނުދެވި

 ސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ާޚއްޞަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ މި އެސޯސިޭއޝަން ތެރެއިން މި

ތައުޒަން. އެހެްނވެއްެޖއްޔާމު އިންޝުއަރެންސް ްސކީމު  05، 01ތެރަޕީ އެއް ދެްއވާ ވާހަަކ. މިއަށް އެބަ ދޭ 

ްނ އެއްކަަލ ފަރުވާ އޭގެ ކަމަށް ވަްނޏާ ތެރެއިން ަބއެްއ ޕަންޕުކުރެވިއްޖެ ތެެރއަށް މިކަހަލަ މީގެ މޮޑިފައިކުެރވި ޭއގެ

ރުފިޔާ މި  3111އެހެންނޫނިއްޔާުމ މިކުދިން އެބަ ޖެހޭ މިސާލަކަށް  ،އޮޓޯއިން ލިބޭގޮެތއް ެވއްޖެކަަމށްވަންޏާމު

އެެވސް  އެަކއުންޓުަގއިވާނެ. އޭިތ ބޭްއވޭނެާބއޭ ުރފިޔާއަށް 05111މަހުން  5ޔާ، ރުފި 3111އިތުރުވަނީ. މި 

ވެސް ވަަރށް ދަތީގައި މިއުޅެނީ. ހަމަ  ވެސް އެންމެން ސުވާލެއް ދީފިކަމަށްވަންޏާމު. ޙަޤީޤަތުގައި ފައިސާ ހަމަ އަަބދު

ކަހަލަ ނިކަމެތި ކުދިން ގޮަވިއގެން އުޅޭ ބެލެިނވެިރން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަތި އަދި އިތުރަށް ދަތިވޭ ެއބަ މި

ފާހަގަކުރިހެން ހަމަ ކޮންމެވެސް މީހަކު އެބަ ހުންނަންޖެހޭ މި ކުދިން ބަލަން ގޭގަިއ  އިވާހަކަިއގަ  ހިސާންގެ

ޮކށްލިހެން ހަމަ ކެއަރޓޭކާ ދެްނމެ އެންސްޕާއިން އެ ފާހަގަ، ފާ ެއއް ައދާނުކުރެވި. އެހެންވީމާމަޑުކޮށްގެން ަވޒީ

އެލަވަންެސއް ކަހަލަ ެއްއޗެއް މިސާލަކަށް ދެވިއްޖެކަމަށް ވަްނޏާމު އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ބޯނަސްއަކަށް ވެގެންދާެނ 

ފަަހރަށް މި އެލަވަންސް އެބަ ލިޭބ ހަމަ މިސާލަކަށް އޭނަގެ  ބަެއއް އަށް. އެކަަމކު ކަންނޭނގޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ނީީޑ މީހާ

ަވީޒފާ އަދާކުރެޭވވަރު މީހެއް.  ހިނގާބިނގާ އުޅެވޭ މީހެއް. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން އިގަ އެއްފައި 

އް ިނއިންނާނެ ޏާ އޭނަގެ އެްއެވސް މޯޓިވެރުފިޔާ ދޭން ފަށަިއފިކަމަށް ވަން 2222އެކަމަުކ، މިމީހަކަށް މިސާލަކަށް 

ަނ އެ ދަނީ ދަށަށް ދޯ! އޭނަ ޢާއްމު ދިރިއުޅުން އެ ދަނީ އޭ އިދެން ވަޒީފާ އަދާކުރާކަށް. ިއޓު މީންސް އަސްލުގަ

 ކުެރވިދާނެ. އެކަަމކު ރުފިޔާ ލިބިެގން އޭނައަށް ަކއިބޮެއ އޭނަ ބޭނުންވާ ބައެްއކަހަލަ ކަންތަްއތައް  2222ދަށަށް. 

ށް ހަމަ ކަންތައްތަކަކަ މި، އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އެހެންވީމާ ވެސް އޭނަގެ ައސްލު މީގައި ސޯަޝލް ޑެމޭޖަސްއަށް

ނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑު އުންދެ ބަލާފައި މީދުކުރަން ދެންމެ އެންސްޕާއިން ތި ފާހަގަކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުތަްއ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފަހު ދިރާސާތައް މީތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުުމެގ ޒަރިްއޔާއިން ލިބޭނެ ކަމަށް. އެީއ އަުޅގަ

 ނެ އިނގޭތޯ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިންމަމުންދާ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަކާ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ވަަރށް އުފާކުރަން ތި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން އިތުރު 

ނޑުމެންނަށް މި ދެއްކޭ ވާހަކަ އަކީ ެއއްވެސް ހާލެްއގަިއ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީތީ. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ރުިފޔާ ެއ  2222އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ެއ ފޯރުކޮށްދޭ  52މިހާރު މި ސަރުކާރުން، ދައުަލތުން މި ފޯރުކޮށްދޭ 



  

ނޑެއް ނެިތ ދޭ އުސޫލުން ވަކި ގޮތްަތކެއް ނުބަލައި އެްއޗެއް ދޭ ވާހަަކެއއް ނޫން ކަންނޭނގޭ އިނގޭތޯ. ވަކި މިންގަ

މީހަކަށް ވެސް ދޭ އުސޫެލއް މިހާރު މި ދަނީ. އެގޮތަްށ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އެްއޗެްއ ޭދ  ކޮންމެ އަހަރުވީމާ 52ހަމަ 

ނުޑމެން ހަމަ އެންމެން ވެސް  ވާހަކަެއއްނޫން ކަންނޭނގޭ މި ދެއްކެނީ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކީ އަޅުގަ

ވަރަކަށް ޕަަސންޓުގެ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ  02ވަރު ނޫނީ  02ވެސް % އިން ހަމަގައިމުތެރެ  ޤަބޫލު އެބަ ކުރަން. އޭގެ

ެއ ވެސް މިހާރު އިންތަކަށް ބަހާލެވިފައި ހުންނައިރު  ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ހަމަ އުޅެމުންދާ ބައެއް. އެ އަދި މިދޭއިރު

ލެއްަގއި ވާހަކަ މި ދެކެެވނީ. އެއްެވސް ހާ ލަތު ބެލިގެން އޭގެ ަޙއްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭބޭފުޅުންގެ ހާ

ތަނެއްދޮރެއް ބެލުމެއް ނެތި ހަދިޔާއެްއގެ ގޮުތގައި ބަހާލާ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދެކެވެނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މި 

ނުޑމެންނަށް މި ދެއްކެނީ އެއީ   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭްނ  ނޑުމެްނ ކުޅެދޭ މީހުން އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ބަެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީނީ ގޮތުންނާއި ހުރިހާ ގޮތުން ނޑުމެންނަށް ންޖެހޭ ކަމަކަށްވެސް ކުރަ ހަމަ އަޅުގަ ވާތީ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަންޖެހެނީ ކީ ވެސް މާލޭގައި ހާލަތަކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ލުގައި. މައިންބަފައިންނަކީ ވަރަށް ދަތި ހާހަމަ އެބަ ފެނޭ ރާއްޖޭގައި އަތޮޅުތަކުަގއި ހަމަ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް ގިނަ 

ޏެއްނޫން އިނގޭތޯ. އެހެނިހެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް ަދތި ހާލުގައި އުޅެނީ. ެއއީ ޮކންމެހެން އަދި ނެޕީ އެކަން

ކަންތައްތައް ވެސް. އެ ބޭފުުޅންނަށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާފައި މަސައްކަތް ނުކޮށް ގިނަ މީހުން ތިބެންޖެހެނީ ދަރިން 

ނޑުމެން ވަކި ަބޔަކު ބްލޭްމކުރުން މީގައި ގެްނގުޅުމަކީ  ބަލަން. ދަރިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭން. ދެން މިއަދު އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ މަްއޗަށް މިހާރު އެކި އެ ކައުންސިލްތަާކއި  .ނޫން ކަންނޭނގޭ ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުަކމެއްއަޅުގަ 

ވުޒާރާަތކާއި އަދި އެނޫްނވެްސ އެތައް މުއައްަސސާތަކެއް ިމހާރު ހެދިފައި، އެސޯސިއޭަޝންތައް ހެދިފައި ހުރިއިރު 

ޅުގޮުތަގއި އަދާނުކޮށް ަވކި ބަޔަކު ބްލޭމްކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާ ެއންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ރަނގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސިލުުކރެވޭނެ ކަެމއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ކޮްނމެހެން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ 

ވެސް  ރުފިޔާ ދިނީމަ ެއއިން އެމީހުން ކުރާނީ ކޮން ބޭނުމެއްތޯ. މިހާރު 0222ނޫނީ  5222އަޅުަގނޑުމެން 

އަހަރުން މަތީ ބޭފުޅުންނަށް ދޭއިރު ެއއިން ކޮންކަެމއްތޯ  52ރުފިޔާ  2222ންނެއް ނުބަލަން ެއހެންނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ނެ ބަޔަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސްކުރަނީ އެ ބަލާ  އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު މި ދައްކަނީ ކަމެްއ ފަށާއިރު އަޅުގަ

ސް ވާންޖެހޭނެ. ވެ ރު ދައުލަތަށް އުފުލޭވަރުގެ ބުަރއަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދައުލަތުން އެއްެޗއް ފޯރުކޮށްދޭއި

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާ ވެސް އެބަ ަދއްކަމު.  ލަތަށް ބަލަންޖެހޭނެ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަމެއް ފައްއެހެންވީމަ، މިއަ ލަތު ޅަށް ހާުތގައި ފަށާ ވާހަކަ. ރަނގަޓާއިރު އެކަެމއް ރަނގަޅު ގޮދު އަުޅގަ

ރުފިޔާ ނޫނީ  2222ޙަޤީޤަތަކީ މީގައި މި ދެެކވެނީ ހަމަެއކަނި  ދެން އެނިގގަނެ އެ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭން.

ނޑުމެންނަށް ދަރިންނަށް 5222ނުވަަތ  0222  ދީފައި ނިންމާލާ ވާހަކަެއއްނޫން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ައުޅގަ



  

ދީަފއި މައިންބަަފއިން. ެއެއއްނޫން. ދަރިންނަށް ބޭނުންވަނީ ބޮޑަށް ލޯބި. އިއް ހޯދަވެސް މި ބޭނުްނވާހާ ެއއްޗެިހތަކެ

ވެސް މި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަްއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު، އަޅާލުން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ ލޯބި،

ނ ޑުމެން އެްނމެ ބޮޑަށް އިްސކަންދޭންޖެހޭ ހޯދައިދިނުމާއި ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯަދއިދިނުން ެއއީ ަކންނޭނގޭ އަުޅގަ

ކަމަކީ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި އެހީތެރިކަމެއްގެ ވާހަކަ ބޮަޑށް މި ދެކެވެނީ ވެސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެަތްއ  އެކަީށގެންވާ ގޮަތކަށް އެ ފަރުވާ ނުދެވޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރަށެއް ގޮތަށް ހަމަ އެބަ ތިބި މި ހާލަތުގައި ރަށެއް ަގއި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެ ހުރިހާ ރަށެްއގައި ހުރިހާ ްސކޫލެްއގަިއ ްސޕީޗު ތެރަޕިސްޓުންނާއި އޯޓި  ތިބި ކުދިން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  ތައްަތކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމި ހުރިހާ ކަމަކީ އެއްފަހަރާ ކުރެވޭނެ ކަން

އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް މިހާރު މިޒަމާނުން ނުވަތަ ދައުލަތުން އެހެން ކަންތައްތަކަށް އެ ދެއްވާ އިްސކަން ދެވިގެޭނ 

ސްކޫލުތަކުަގއި އެކުދިންނަށް  ެވސް އަދިވެސް ާރއްޖޭަގއި އަދި މާލެއަށް ބަލާއިރު ވެސް އެ ކަންަތއް ނުދާކަމާއި މިހާރު

ލިބިފައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ކަންތައްަތއް ފުާޅވެގެންާދވަރާއި ުނވަތަ އަިމއްލަ ޮގތުން އުފައްދާފައި ހުިރ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ތަްނތަނަށް ވެސް ެއ ދޭންޖެހޭ ފީގެ ބޮޑުކަމުން ގިނަ ކުދިްނނަށް ފީވެސް ނުދެއްިކގެން 

ނޑަްށ ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ންތައްތަކަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނޭނގި އޮތްއުޅޭކަާމއި މިހިރަ ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މާލީ ޢިހީވަނީ ކޮންމެވެސް ެއއްގޮަތަކށް މި ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަ ނާޔަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ށް ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންެޖހޭ ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމެއް ކަމަށް. އަުޅގަ

ވަންޏާ އެބަ ކުެރވޭ. ހަމަ ަމޤާމުތައް ވެްސ އިތުުރ އެބަ ުކރެވޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްަތއް އެބަ ކުެރވޭ. އެްއވެސް 

ނޑު މި ާވހަކަ މި ދައްކަނީ ވަކި ސިާޔސީ މަޤްޞަދެއްގަ މާޢީ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އިޖުތި އިހާލެއްގައި އަުޅގަ

ނޑު ވާަހކަ  ކޮމިޓީގައި ހަމަ އިޖުތިމާޢީ ބަިއ ހަމަ އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ނަޒަރަކުން ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭ. ޙައްޤުވެިރ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން 

ވެސް ތިއްބެވުމާ އެުކ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ިމހާރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންއެބަ  ޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެކު 

ބޭނުންވަނީ މި ސްކޫލުތަކުަގިއ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވާން އެބަ ޖެހޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ާމ 

އްލެއް ގެނެސް ކަންަތއްތަކަށް ޙަ މި ، ހެންވީމާހުިރގޮތާއި ެއއްޗެހި. އެ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ކަންތައްތައް

ބެލެނިވެރިން ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުެރވޭކަަމށްވަންޏާ މިކަންތައްތަްއ 

ވެސް މިހާރު ތިންހަތަރުަވނަ ބައްދަލުވުން މި ދަނީ.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ، އެހެންވީމާކުޑަެވގެންދަނީ. 

ވަން އޮތީ، މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. މީގެ ޙައްުޤވެރި ފަރާތްތަކަށް އެކި ގިންތިތަކަްށ ދަންނަ

އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ މިއަދުން މިއަދަށް  ރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްބެހިގެން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ކު

ވެސް  އަންނައިރު ބަޖެޓު އިގެ މެދުތެރެއަށް ގޮސްފަދައުރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން، 



  

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ ކަްނތައްތައް ވަރަށް ތާށިކޮށް ހުންނައިރު ކޮންމެހެން މިއަދު  ހެދިފައި އޮންނައިރު އަދި ައޅުގަ

ެއ  ކަމަކަށް ބަޖެޓުގެ މެދުތެރެއިން ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ

 ރީށިގެންވެސް ެއއީ ބަޖެޓަތަނުގައި އަންނަ ބަޖެޓުން ފެ ެއއީ ކުިރއަށް އޮތް ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސްދޭން

 އިޝޫ އުޭޅކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީކީ ަމއްސަަލއެއް ނޫން ކަންނޭނގޭ. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ އެންސްޕާ އަދި ޕޭރެންޓްސް އެސޯިސއޭޝަން ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. 

ނޑުމެން  ހެދުމަށް ޓަކައި މިހާރު  ބޭނުންވެއޭ މީންސް ޓެްސޓް އަޅުަގނޑު ކުރީފަހަރެއްަގއި ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާބޭނުންކުރާ މި ނޑުަތއް އަުޅގަ ނޑު އުންންގަ މީދުކުރަން މުަޤއްރިރު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވުުނ  އެ އެްއޗެހި ބަލައިލެވޭނެ ގޮަތަކށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިަފއި އޮތީ އަުޅގަ  ޖެއް ން މިދަނީ ތްރީޕްރޯން ސްޓްރެވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޓާގެޓު، ޓާގެޓު ެއ ދޭން ޙައްޤުވާ މީހުންނަށް  ނުވަތަ އަނެއްހެން ދަންނަވާަކމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 މީންސް ޓެސްޓިންގއެ ދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުަރމުން މި ގެންދަނީ. ދެން މި 

ބޭނުންކުރާ  މީންސް ޓެސްޓިންގައިމި  އިހޭ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް އެ ޓެސްޓިންގައަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެ

މުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް. އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ވެސް މި އާން  ކްރައިޓީިރއާ އާއި މިންަގނުޑތަކާ އެްއޗެހި

ނޑުަތކެއް ޓްރާންސްޕޭރެްނޓުހެނެއް. ތިން މިހާރު ކަމަކީ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ނަވަ ވެސް އެ ހުރިހާ އެ މިންގަ

ވެސް ވާހަކަދެެކވިއްޖެ އިންސްޓިިޓއުޝަންަތއް ހަރުދަނާކުރަން. އިންސްޓިޓިުއޝަން ހަރުދަނާކުރާއިރުގަިއ  އިމި ކޮމިޓީގަ

ވަރަކަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަން އުޅުނުކަުމގައި  ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރ ހަރުދަނާނުކޮށެއް އަުޅގަނދުމެން ކިަތންމެ

، ރަނގަޅެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާސް ައޅުަގނޑުމެން ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަކަށް މި ޚިދުމަތެއް ވިޔަ

ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރ އިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް. ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރއޭ މި ދަންނަވަނީ ނޮން ގޮވަމެންޓަްލ 

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޕޭރެންޓުން މޯޓިވޭޓުކުރަން ޕްަރިއވެްޓ އޯގަަނއިޒޭޝަން ވެްސ ހިމަނައިގެން. ެއއާެއކީަގއި އަ ުޅގަ

މެންޓަލް އޯގަނަިއޒޭޝަންގެ އެހީ ހޯދައިގެން އެމީހުން ރިހިބިލިޓޭޓުކުރުމާއި މި ކަންތައްތައް. ރސެކްޓަރ ނޮން ގޮވަ

ވަންޏާ ކަމަށް ދެވިއްޖެެގންއަޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިގެން ކުިރއަށް  ގޮތަށްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ތިން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ  ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުުމގައި ުކރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އެއްެޗއް  ގޮތުން އެްއޗެއް އިތުރުނުކޮށެއް  ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅެއް ނުކުެރވޭނެ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ައޅުގަ

 ދޭ،ވެސް ޚިދުމަތް  އިތުރުކޮށްގެން މި އިންސްިޓިޓއުޝަންތަުކގެ ޚިދުމަތްތައް ެވސް ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ެއއީ މިހާރު



  

ދޭ ކަމެްއ ރޭވުންތެރިކަމާ އެީކގަިއ ނއިކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޚިދުމަތްދޭއިރުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާތަަކކަށް ނިޚާއްޞަ

ންޓުން ތެރިކަން ހޯދައިގެން ނުވަތަ ޕޭރަވެސް އެ އަބަދު ކޮންމެެވސް މީހެއްގެ އެހީ ކުރިއަށް ގެންެދވޭކަށް. އެމީުހން

އަޅުަގނޑުމެން މި ކްރައިީޓރިއާ ތެރޭަގއި އެބަ ވަރަްށ ، ުކރިއަށްދާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަތުން ހޯދާ އެއްަޗކުން މި

ޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެހީތެރިކަެމއް ހޯދައިދޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުަގނުޑމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން މި ބޮ

އެ ހުންނާނެ އިންސުއަރެންސް ޮޕލިސީސްތަކާއި އެ ޚިދުމަތް  ސްެޕުޗކޮށްފައި ދޭކަށް. އެކަމަކު ފައިސާ އެމީހުންނަށް ޑި

ނޑުމެން ވިސްނުން  ހޯދީމަ އެމީހުންނަށް އެ ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮްތ، ކްލެއިްމކުެރވޭނެ ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

 ބެހެއްޓިދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު . ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ ވަަޑއިގެންެދއްވި ބޭފުޅުންނަްށ ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ސުވާަލކީ، ކޮބައިތޯ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އޮީތ ދެ ޕޮއިންޓެއް. މިހާރު އަުޅގަ

ކުދިންކަން ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އެންސްޕާއިން ގެންުގޅުްއާވ އުސޫލަކީ ނުވަތަ ިސޔާސަަތކީ. މިހެން މި ދެންނެވީ 

ނި ބަލާލައިގެްނ ިގނަފަހަރަށް ކަންތައްތައް ެއއީ ހަމަ ޔަޤީންކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ މިޒަމާނަކީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންމަުކން ހަމައެކަ

ގެންދަމުންދާ ޒަމާނަކަށްވެފައި މީަގއި ލޯ އެްނޑު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން  ބަލައިގަެނވޭނެ ނިޒާމެއް އޮްނނަ، ކުރިއަށް

ަނ ކުދިން ތިބުމާ ެއއްކޮށް، ވަރަށް ގި ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބޭބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންެގ ބަލަދުވެރިކަުމަގއި މިަވގުތު

ނުދިނުމަްށ ޓަކައި މި ބޭފުޅުންނަށް އުރަކީ މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެކޮށް ރާއްޖެތެޭރގައި ިމ ބޭފުޅުންގެ ދަޚާއްޞަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން. ނުޑ ފާހަގަކުރަްނ  ކުޅެވޭނެ ވަރަށް ބޮުޑ ރޯލެްއ އޮތްކަން އަުޅގަ ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ރާއްޖެތެރޭގައި ލޯ އެންުޑ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަްއ އެ ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤަުތަގއި 

ކޮްށ ޚާްއޞަ ޒިންމާދާރުކުޑަކަން. މިހެން މިދެންނެވީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހަމަ މިކަހަލަ މައްސަލަަތއް އެބަ އޮތް.

ނޑު ހިމެނޭ ދާއިާރގަިއ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެަބ ހުރި. އަޅުަގނޑު މި މަިޖލީހަށް ކެމްޕޭނުކުރެވެމުން އަޅުގަ 

ނޑަށް ދިމާވި ތިންހަތަރު ކުއްޖަކާ. އެ ބޭފުޅު ބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހަޅާ ގޮސް އެން ފޯމު ހުށަހަޅާދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު އެކަމަށް އިްސވެ ޯލ  ކުދިން. ނަމަވެސްތެރިކަން ހުރި ނުކުޅެދުން އެްއވެސް ކަހަލަ ޢިނާޔަތެްއ ނުލިބޭ، ހަމަ

ނުޑެގ ދާއިރާަގއި އުފެދިފައިވާ ިމ އޮފީސް މެދުވެިރކޮށް ކުިރ  އެންޑު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްީރގެ ެއަވގުތުަގއި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު އުފަާލއެުކ ނާޔަތް ލިބިގެންދިޔަަކން އަޢި ރުފިޔާ ެއއްޮކށް އެ 50222ުކއްޖަކަށް  މަސައްކަތުން އެތަނުން ެއއް

ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެއާއެްއޮކށް މިދެންނެވި އެ ފޯމު ލާފައި އޮންނަތާ އެއަށް އަޅާުނލެވި އެ ދިގު މުއްދަތެްއ 

ފާއިތުެވގެންދިޔައީމަ އަުޅަގނަޑށް ބޮޑަށް ލަދާކުރެވެނީ އެންސްޕާއިން ކަންނޭނގޭ މި ސުާވލަށް ބޮޑަށް ޖަވާބު ދެވޭނީ. 

. ދެން ހަމަ މުއްދަތުން ފެށިގެން އެ ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިެދއްވާފަ އެ ފޯމުލާފައި އޮތްއެ ބޭފުޅުން އެބަ އޮތް 



  

މި ޒިންމާ އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑު މި ތަކުރާރުކޮށްަލން. ލޯ އެންޑު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް ހުރި ފޯމުތަކެއްކަްނ ނަންގަަވއިގެން މި ކުދިންނަކީ މިދެންނެވި އުސޫލުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަކީ ކިހާ

ނޑަށް ގަިއ އެބަ ތިބި ތި ބޭފުޅުންގެ މުވަްއޒަދެނެގަންނަން. ތި ބޭފުޅުންެގ މި ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށު  ފުން. އަުޅގަ

ތް އަތޮެޅއް ލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި ާރއްޖޭގެ ޮކންމެ އަތޮޅެްއަގއި  ވެްސ ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެވެސް ސެންޓަރެއް ނެ

ކޮށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މެދުވެިރކޮްށ ނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ައދި ޚާއްޞަމަދުވާ

މައަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިއުމުން ނާ ހަޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި ކުދިންމިދެންނެވި ނުކު

ނޑުމެން މި ނިންމާފައި މިއޮތީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ކެަޓަގރައިޒް ކުރެވިަފއިާވ، އަޅު  ރުފިޔާ އެންމެ ލޯ  5222ގަ

. ދެން ެއންމެ، މިދެންނެވި ނެޕީ ޖަހައިގެން އުފުލަިއގެން ގެންުގޭޅ 0222ކެޓަގަީރއަށް ދޭ ގޮތަށް. ދެން މެދުތެރެއަށް 

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުުކރަނީ މި 2222ކުދިވެރިންނަށް  ހަމަ އެކަށީގެްނވާ  އީރުފިޔާ. ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ޢިނާޔަެތއް އަުޅގަ

ނޑަައޅުްއވާ ކަމަށް ވާނަމަ  ންސްޕަރ އިން ފާހަގަކުރައްަވިއފިޢިނާޔަތެއް ކަމަށް. މި އެ ނޑުމެން މިކަން ކަ އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުަރއްވަން. މި  540ދައުލަތުގެ ރެވެިނއުއަށް މި އެ ބޭފުޅުންގެ މި ބަޖެޓަށް އެބަޖެހޭ 

މިލިައން ރުފިޔާ އެބަ ަދއުލަތަށް  455ގެން ީދފި ކަމަށް ވަންޏާ ގަީރއެްއ ބަލައި ކެޓަ ރުިފޔާ ކޮްނމެ 2222ހަމައެކަނި 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެއީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށްވާނެ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް  އެބަ އިތުރުވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކ ގޮތުަގއި ވަރަ ދައުލަތުގެ ެރވެނިުއ އިތުރުކުުރމަށް ދައުލަތުން ިމވަގުުތ ށް ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މުާވސަލާތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މި ފެށިގެންދިޔާމަ، އަުޅގަ

މްދަނީ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ދައުލަތަްށ ރެވެނިއު އިތުރުެވގެންދިޔަ ަތން. މިދެންނެވި މުވާސަލާތުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާ

ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީން އިރާދަކުރަވިްއާޔ މި ކުދިންނަށް މި ފައިސާ ދޭން މި ސަރުކާރުން މި  ތިބީހަމަ ބޮޑު. އަޅުގަ

މިދެންނެވި  މި ފައިސާ އެޯވޑްކޮށްފިނަމަ އަދި އެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުމަށް. ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކޮށްގެން ވެސް 

ޔާރަށް. އެަކމަށް، އިރާދަކުަރވިްއޔާ އެ ެޓކްސުން ެއކަން ަކނަޑއެޭޅ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުރި ކުިދންނަށް ދޭން ތައް

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ީމަގިއ  ކުރާނަން. މި ހަމަ އެާއއެްއކޮށްކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ެއކަމަށް ތާއީދު

އިވާ ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ތިބީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބޭނުންވަނީ މި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ދިމާވެފަ

ނޑުމެން އެބަ ހޯދައި ކޮންމެ  ނަޑއަޅާަފިއ  5222ދޭން އެބަޖެހޭ. ވެސް ވަރެްއގެ ޙައްެލއް އަުޅގަ ރުފިާޔ ހަމައެކަނި ކަ

ނޑުމެން ެއަކށީގެންވާ  ނުދެވޭ  ވަަރކަށްއޮތުމަކުން އެ ކުދިންނަކަށް މި ދޭންވާ ޙަޤީޤީ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ލުކުރަްނ. ހަމަ ނެޕީ ހޯދަންޖެހޭ ކުދިންނަށް އެ ދަންނަވާހެން މަހަކު ތިން ހަތަރު ފަހަރު ނެޕީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

 .ޓަކައި ދަންނަވާލަން ކޯޑަށްހަމަ ރެ ކޭހެއް ގަންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް، ައޅުަގނޑު

ޑެތި މީހުންެގ ނެޕީ ކޭހެއް މި ލިބެނީ. މި ެދ ރުފިާޔ އަްށ މި ަޒމާނުގެ ބޮ 0022ާވނެ އި ކުރިން ވެްސ ރިޕީޓްކޮށްފަ

ވެސް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިދެންނެވި ކަްނކަމަށް  ރުފިާޔއިން 5222ފަހަރު ގަންނަންވެއްޖިްއޔާ 



  

ނޑުަތއް އެބަޖެޭހ ޞައްޙަ މިންަގނޑުތަެކއް ވިްސނަވައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން  ގެން ތި ބޭފުޅުން ތި ބަލާ މިންގަ

ނަޑއަޅާ ިމގޮތަށް މިކަންކަން ކުރިއަށްކަ ގެންދިުއން އަޅުަގނޑު އަދި ެވްސ އެއްފަހަރު އެ ުސވާލު  ން ކަ

ނޑުތަކަީކ ބޭފުޅުން އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ރިޕީޓްކޮށްލާނަން. އެ ކިހިނެއްތޯ ތި ންނަ ކުއްޖެއްަކން ބަލާ މިންގަ

 ތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.ކޮބައި

 

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު ވެސް ހަަމ ތި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނދެއްވީމަ ވަރަށް ޮބޑަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވަކިވަކިން ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތް ވެސް އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުންނާ މީގެ  ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ އެހެންމެ، ތި

ނޑަށް އެނގޭ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ކަންކުރިން ވެސް ބައްދަ ޓަކައި ވެްސ  އެކަމަށް . ހަމަލުވެ ހުރީމަ ހަމަ އަޅުގަ

ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ  ށްއަޅުަގނޑު ިތ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަ

އަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ  ކަފުޅަށް އިނގޭތޯ. އެއީެކވި ވާހައެ ދެއް ޑަށް ތާއީދުކުރަން ދެންމެ، ފައިޞަލް ނަސީމްބޮ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް މި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން މިހެން ތިބޭ 

ނޑުމެންނަށް މަުޑކޮށްކޮށް ތިބެވިދާނެ. މިސާލަކަށް،  ކަމަށްވަންޏާ އެަތއް ބަިއވަުރ ދުވަހެއް އަދި ެވސް އަުޅގަ

އި އަޙްމަދު އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން، މި އެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ތަންތަނަށް ދެންމެގަ

ނޑުމެން ފަށައިިފއްާޔ  ނޑަށް ހީވަނީ ކެމްޕޭެނއް ފަށާފައި،އެކްސެްސެވވޭނެ ގޮެތއް ައޅުގަ މާދަމާ އަުޅގަ

އިމާރާތްތައް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ އިރުޮއއްސެންާވއިރަށް ވެސް އެކަން ރަނގަޅުކޮށްެލވިދާނެ ކަހަލަ 

ނޑަށް މިސާަލކަށް، މި ަސރުކާރުން ވިދާޅުވި ުމހިން މިހާރު ވެސް ތި  ހަމަ ވެރިކަމަށްމު ތަންތަން ބަލަން. އަޅުގަ

ނޑު ހަ  ކުރިއެތަން ރަނގަޅުކުރަން މަސަްއކަތްދެއްތޯ  ންދާން އެބަހުރި މި ހުޅުލޭ ފެރީއާ ދިމާލުނއައިފަހުން އަުޅގަ

ނޑު އިހަކަށްދުވަހު ިވއްސާރަ ދުަވހެއްަގއި ފުރަންދިޔައިރު އެތަނުގައި އުޅަންޖެހުނު ހާލު އެކަމަކު ކަން.  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ންއިއަޅުަގނޑަށް އިހްސާސްކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ެއހެން ރަނގަޅު ކުރަން ވާހަަކ ދައްކަ އަުޅގަ

އަދިެވސް ފެންނަލެއް.  ދުރޭ ްޓ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ވިަޔސް ޭއގެ ރިޒަލް ތިބި ކަމުަގއި ،ތިބެތިބެ

ނޑަށް ިއއްޔެ ޔަޤީނުން ެވސް އެނގޭ އެހެންވީމާ،  ެއއް ކަމަީކ ޭއގެ ބަދަލުަގއި މި އެލަވަންްސގެ ވާހަކަ ހަމަ ައޅުގަ

 މިފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު މިއަދު  މީހުންނަށް ހަމަ ގާއިމުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވީ. އަޅުަގނޑާ ަބއްދަލުވި

އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހަމަ ގައިމުން  ސުވާލު އެބަ ކޮށްލާ. އެ ދެންމެ، އެ ވިދާޅުވި ބަިއވަރު ސަބަބުތަކާއި ހެދި

ނޑު ޝަ ަބދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަާމމެދު ން ވަރަށް ބޮޑުވެސް ޭއގެ  ކަށްލަެކއް ނުކުރަން. އޭގެ މިސާއްއަޅުގަ

ރުފިޔާ ލިބުީނމަ އެ ޢާއިލާތަކަށް ެއއައި ތަންވަސްކަން ނޫންނަމަ،  2222ންދުވަްސވީ މީހުންނަށް އުމުރު މިއަދު

 2222މިއަދު  އަށްރުިފޔާ ލިޭބ މީހާ 5222އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަުލވަމުންދާތަން އެބަ ފެނޭ. އެެހންވީމާ، 



  

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުަގނުޑ  ބަދަލުވުމަކީ ަވގުުތން ފެށިގެން ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް އަށްރުފިޔާ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ެއކަން އެގޮތަށް ކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ، އެ ފާހަގަކުރެއްވިެހން މި އެއްވެސް ހާލެްއގަިއ 

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ނަމަވެސް މިހާރު މި އަހަރުގެ މެދު ތެރެއިން މިކަން

ށްގެން މި އަންނަ ައހަރުން ފެށިގެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ ޢާއިލާަތކަށް އަވަްސކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެދެވެނީ ވަަރށް ބޮޑު އުންއަޅުަގނޑުމެން  މީދެްއ، ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ބެން ޖެހޭ އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ލި . ދެންކުންއެގޮތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތުަގއި މިކަން މީ

ވެސް ރަނގަޅަށް މޮނީޓަރ ކުރެވިގެން ކުެރވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ެއކަްނ  ފަރާތްތަކަށް އެކަން ވީހާ

ނޑަށް ހީވަީނ  ެއ  މެންތާއޭެގ އިތުރަްށ ހަމަ ސިދާ ހެން. ދެންވަރަށް ރަނގަުޅވާނެހަމަ ކުރީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  މަތްތައް މިހިރީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ޚިދުހަމަ ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެ ކުދިންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ  ކަން އަޅުގަ

އަބަދުވެސް އެބަ އިނޭގ ދެއްތޯ. ހަމަ މިާއއެީކގައި ިމ މަސައްކަތް ފެށުނީ ކަމަށް ބަލައިގެން ިމއާ އެީކަގިއ 

މު. ގަޅުކުެރވޭޯތ އުޅުން އެންމެ މުހިންވެސް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ހަމަ ރަނ މަ ވީހާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަންކަްނ ހަ

ހަމައެކަނި  ބޭނުން އިނގޭތޯއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  މަ މި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިންދެން، އަޅުަގނޑު ހަ

ކުދިންނަށް މަސައްކަތް މިކޮށްޭދ  މިވަރުން މިކަން ނުކޮށް ހަަމ ވަިކވަކިްނ މިއިން ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ހަމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތން އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ .ޖީ.އެިކއެކި ހަމަ އެން އޯސްތަާކއި ހަމަ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް، އަޅުގަ

ެއ  ބޭފުޅުންއެ ޝަކުވާ ވެސް އެބަުކރޭ. ހަމަ އެ  ތުވެގެންދާނެ. ހަމަ ބައްދަލުީވމަހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކު ހަމަ ތަފާ 

ނޑު މި  އަޑު ބޭފުޅުންގެ މި ކޮމިޓީައށް އިއްވާލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ެވސް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުގައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުަތކެއް އަމާޒުކުަރއްަވއިފި، އެްނމެ ގިނަ ސުވާލުތަެކއް އަާމުޒކުރެވުނީ އެންސްޕާރ އަށް. 

ނޑަށް މި އެރުވެން މި އޮންނަނީ ޅު އަ އަށްއެންސްޕާރ  0މިނިސްޓްރީއަށް ައޅުަގނޑު  . ދެން، ޖެންޑާރމިނިޓު 2ގަ

ގެ މިނިޓު 5ޓަކައި  އަރުވާނަން. ހަމަ އެހެންމެ، ޕޭރަންޓް އެސޯސިއޭަޝންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްުކމަށް މިނިޓު

މިނިޓުވީަމ  2އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ.އަޅުަގނޑުމެން ގަިޑއަށް ވެސް ބަލާލަން އެބަ . އެއީ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

ހަމަވީމަ ވެސް ކޮށްލާނަން. ދެން، އެހެންކަމުން،  މިނިޓު  0އަޅުަގނޑުމެން އިންަޓވީންކުާރނަން. ހަމައެހެން 

އަޅުަގނޑުމެން އެންސްޕާރ މިހާރު މެންބަރުން ކުރައްވާފައި ހުރި ސުވާލުތަކަށް ސާުފކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ 

 .ޓަކައިކޮށްދިމުނަށް ސާފު

 



  

 ވާހަކަެދއްެކުވން:ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅެއް އެންސްޕާގެ ފަރާތުން 

އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒުކުެރވުނު ސުވާލަކީ މި ކްލެސްފިކޭޝަންނާ ގުޅޭ ގޮތުން  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ކިހިނެއްތޯ. މިހާރު  ކްލެސިަފއިުކރާނީ ނޫނީ އައިޑެންޓިފަިއުކރާނީއަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރެްއވި. ކިހިނެއްތޯ 

ނޑުތަލިޓީ މޮޑްރޭޓް ނޫނީ ސިވިއަރ ޑިސްއެބިލް ޑިސްއެފާހަގަކުރަްއވާފައި އިނީ މަ ކަށް ބަލާިއުރ ބިލިޓީ އެ މިންގަ

ނޑުެމންނަށް މިހާ ކިހިނެއްތޯ. ދެން ނާއި އަދި ެއއްެގ އެީހަގއި ކްލެސިފިޭކޝަރު ވޯލްޑް ބޭންކުެގ ކޮންސަލްޓެންސީއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާ ދެއްވާފައި ެއ  ގެ މަސައްކަތް އެބަުކރެވޭ. ދެންތައްާޔރުކުރުމު މި ގައިޑްަލއިނުތަކަށް

ނުޑމެ ންކޮންސަލްޓެންޓު ލެސިަފއިކުެރވޭ ބިލިީޓގެ ގޮތުަގއި ކްންނަށް ލަފާ ދެއްވާފައި އޮތީ މަލް ޑިސްއެއަުޅގަ

ނޑު. ެއއީ ނަޑކަށް ސްކޯރިންނަށް ބަލާއިރު ސާޅީހަށްވުރެ ދަށުން މިންގަ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީ  ގާްތގަ

ނޑަކަށްބިލިީޓއެއް ގޮުތގައި ޢިޑިސްއެ ގަިއ މޮޑްރޭޓް އަދި ސިިވއަރ ނުވުން. އޭގެ ބަދަލު  ާނޔަތްތަކެއް ދޭން ބަލާ މިންގަ

ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރައްވާ ގޮތުަގއި މޮޑްރޭޓް  އެ ގެން ކުރިއަށް ގެންިދއުން. އެއީބިލިީޓއަށް ފޯކަސް ޮކށްޑިސްއެ

ނޫނީ އެ  ށްވަންޏާމު އެ ކުދިންނަކީއި ވެސް ރަނގަޅަށް އެ ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވިގެން ކުެރވޭ ކަމަބިލިީޓގައެޑިސް

އަދާކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވިދާނެ  ެއއްބޭފުޅުންނަކީ އެއީ ަވޒީފާ

ށް ގެންެދވިދާނެ. ސްތަުކގައި އެގޮަތށް ކުރިއަކޭ 02ބިލިޓީ ވެްސ %އެބައެއް. އެހެންވީމާ، މި އެ މޮޑްރޭޓް ޑިސް

މު ބަ އިނދޭ ރަނގަޅަށް މި އެހެން ޢާއްވަރަްށ ބޮޑު ފުުރޞަތުތަކެއް އެ ބިލިޓީ އެހެންވީމާއެޑިސް  އެކަމަުކ، މަލް

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން ރާއްޖޭގައި ތުންނެކޭ ެއއްގޮތަށް ވަީޒފާ ހޯދައިރައްޔި  ގެން އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ދެން، އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެީއ، ޓެކްިނކަލީ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެޓކްނިކަްލ 

. ސްކޮްށެގން އެލަވަންސް ދެްއވާކަށްބިލިީޓއަށް ފޯކައެޑިސް ޅުންނަށް ލަފައެއް ނުދެއްވާ މަލްން އެ ބޭފުކުހައިސިއްޔަތަ 

ނަޑއަަޅިއގެން ެއ  އެ އަށްބިލިޓީ އެއެކަމަުކ، މޮޑްރޭޓް އަދި ިސިވލް ޑިސް ބޭފުުޅން ޤަބޫލުކުރަްއވާ މިންަގނޑުަތކެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުަގނުޑ ކުރިން ވެްސ  ގިންތިކޮށްގެްނ ެއކަންތައް ުކރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޓެކްިނކަލް ެކޕޭ ފާހަގަކުރިހެން އެންސްޕާަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް  ސިޓީައޅުގަ

ނޑުެމން މި ހަފްތާގައި  ނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން. އެގޮތުން ދެން އަޅުގަ ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ައޅުގަ

ނޑުމެްނ ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަ ލްޑް ޓެސްޓް ކުރުމުގެއަޅުަގނޑުމެން ަގއިޑްަލއިނެއް ފީ ން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލްްޑ . ފީލްޑް ޓެސްްޓކޮށް ނިމެނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަުކގައިސް ނިމެންވާއިރަށް ފީނޮވެމްބަރ މަމި ބަލަނީ 

އަުޅަގނޑުމެްނ މުސްތަޤްބަލުގައި މިހާރު ، ފަހުގައި އަންނާނީ ޓްރޭނިން މަރުޙަލާތައް. އެހެންވީމާޓެސްޓްކޮށް ދެން އޭގެ

ލާތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮުޅވާލުމާިއ ޝަން މަރުޙައި އެބަ އިނދޭ އެޕްލިކޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވިފަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  . ޭއގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިންފްލުެއންސް އޮންނަކަން އެއީމިކަންތައްތައް އޮންނަކަން

ގޮތަކަށްދޭށޭ ބުނީމަ މިވެނި . ޑޮކްޓަރެްއަގއި ކައިިރއަށް ރިޕީޓްކޮށް ގޮސް ތިމަންނައަށް މި ލިޔުން ކަންފާހަގަކުރެވޭ 



  

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެގޮތަށް އެ ލިޔުން ލިބޭ ތަން ވެސް އާދޭ. އެހެންވީމާ، ނޫީނ އަދި މި އެހެން ފަރާތަކަށް  ދެން

ދޭންޖެހޭތީވެ އެބަހުރި އެ ވެސް ގޮސް އެ ޓެކްނިކަލީ އެ ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް އެމީހާއަށް ސީދާ މީހެއްގެ އަތަށް 

ނުޑމެންނަށްދަތިތަކެއް ެއކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އަމާޒު މިކުރަނީ  ،ތަުކަގއި. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ްއޔާމު ަކއުންސިލުތަުކން ސީދާ އެންސްޕާއަށް ެއ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވެއްޖެރާއްޖޭގެ ަކއުންސިލުތަކުން ެއ ފޯރު

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އެ ނިާޒމު  ން ޑޮްކޓަރު، ޓަންކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ބައްމަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަ

ލޫމާތު ވެސް އެއީ އެ ިސއްރު މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޓެކްނިކަލް އެސެސްކުަރްއވާފައި ދެްއވާ މަޢު

ނޑުމެންނަށް ެއ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭކެޕަސިޓީަގއި ދެްއވާ މަޢުލޫމާތަކަށް އޭތި ބަދަލުކުރުން. އެގޮތަށް އަޅު  ސިޓީެގ ގަ

ނޑުމެންނަށް   މެއް އެބަ އިނދޭކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ޔަޤީންކައޭގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ އޭރުން އަޅުގަ

ނޫނީ ެއއަށް  މާތަކީ އެ ރަނަގޅު ަމޢުލޫމާތެއްކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ެއެސސްކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ހޯދާ މަޢުލޫ

އްަތއް ކުެރވިދާެނ މަށް އެކަންތަދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނު ށް ދައުލަތުންބަލައިގެން ައޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަ

ނޑުމެްނ އެސެސްކުރުމުގެ މޮނިޓަރިން ދަތުރުތައް އެބަ ކުރަން.  ކަމަށް. ދެން މިހާރު އެބަހުރި މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުެމން މި މަސް ތެރޭގަިއ އިރާދަުކރައްިވއްޔާ އަުޅގަ  ން ެއްއކޮށް ަކވަރކުރާނަން. ދެންމިހާރު ލ.އަތޮޅު އަުޅގަ

ފާހަގަކުެރވޭ މައްސަލަތައް ހުރިކަން. ިމ  ަގއިބަލާއިރު ގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން.ރާއްޖޭގެ ެއކި ހިސާބުތަކު 

ނޑުމެންނަށް މިއިކީ ރާއްޭޖގެ ޖިއަޅު  ތައް،ލިބެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ކަން. އެހެންވީމާ، ެއކަންތައް ޮއގްރަީފ ގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ މިއިކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހާ ފަސޭހަ  ހަމަ ހުރިހާން ރާއްޖެ މިއޮތް ގޮތުން ގޮތު

ެއކަންތައް ކުރުމަީކ  ިއވެލުއޭްޓކޮށްކަމެއް ނޫން. ހުރިހާ ތަންަތނަށް ގޮްއސަ، ރަށްރަށަށް ގޮއްަސ އަލުން ރީ 

އަންނަންޖެހޭނެ. އޭެގ ތެރެއިން ާކއި ެއއްވަުރގެ ނަފަެއއް ވެސް ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އެ ޚަރަދުތަ

ނުލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުެރވި އެަކންތައްތައް އަންނަ ކަމަްށ ެއ މިދެންނެވި މޮނިޓަރިން ދަތުރުތަކުން ވެްސ 

ރަދުތަކެއް ހިނގުމުެގ ހަމައެކަނި ދަތުރުތަކަްށ ޚަ ޓިވް އިމްޕެކްޓެއް ކުރާނެ ކަމެއްބަޖެޓަށް އޭގެ ޮޕޒި ވަންޏާ އެ

ނޑުމެން އެބަ ކުރަން. ދެންބަދަލުގައި. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް މަސައްކަތްތަެކއް  ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  އަުޅގަ ައޅުގަ

ކިހިނެއްޯތ  ސެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ގޮާތއިއަޅުަގނޑު ހުުޅވަން ފުރުަޞތު އަރުވާނަން މި އެޕްިލޭކޝަން ޕްރެ

ނޑަށް ހީަވނީ މީ ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ކްލެސިފަ  ނުޑ. ެއ އަުޅގަ ިއކުރުމުގަިއ މިހާރު ބަލާ މިންގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ީމގައި އެންސްާޕގައި ީމގަިއ  ތަފްސީލުކޮށް ދެއްވާނެހެން. ެދން، އަުޅގަ

ދަތިތައް އެބަހުރި. އެ ދަތިތައް ކުރެވޭ މިހާރު ފާހަގަ ގައި އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން މި އިމްޕްލިމެންޓް ކުރާއިރު

ނޑަކަ އްލުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް މިހާރު އެބަޙަ ށް ިމ ުކރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި އަާމޒުކުރަނީ ގާްތގަ

ހިސާބަށް އަންނަވާއިރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރު މި  އަންނަ އަހަރު ޖޫން މަހާ 

ރި ދަތިތަްއ ލާގެ މިކަްނތައްތަުކގެ ހުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން މާލެ ައއިސް އެްޕލިކޭޝަން މަރުޙަރިކަނުކުޅެދުންތެ



  

އްލުކުެރވިގެންދާނެ ކަމަށް. މިއަްށުވރެ ބޮޑަށް ކޯޑިނޭޓްކުެރިވގެްނ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިްލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަ

އަންނާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މިހެްނ  ތައްމަޢުލޫމާތު އެ  ކުރެވިފުރިހަމަ ތައްލާލެވަލްަގއި މި އެޕްލިކޭޝަން މަރުޙަ

ގްރާެމއް ިޑއޯިބލިޓީއެްއގައި އޯއެޑިސް  ގވިޔަސް ަބއެއް ކަހަލަ ދާއިރާތައް މިާސލަކަށް، ހިޔަރިން ދެންނެވި ކަމުގައި

މާ، އެ ގަތުމަށް. އެހެންވީބިލިީޓއެއް ހުރި މީހެއް ކަން ދެނެ އެޑިސް  ގއަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމުކުރާނެ އެއީ ހިޔަރިން 

ނޑުމެންނަށް އެޑިސް  ގގްރާމް ހެދޭ ތަނަކުން ެއ މަޢުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ލިބިގެން ހިޔަރިންއޯިޑއޯ ބިލިޓީއެްއ އަުޅގަ

އެޮގތަށް ވިޝުއަލް އިމްޕެއަރމަންޓެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ެއގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއެގ  ކްލެސިފައިކުެރވޭނީ. ހަމަ

ނޑުމެން އެ ރިުކއަސްޓް އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ޑޮ ކްަޓރެއްގެ ފަރާތުން އެ ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ ހޯދުމަށް އަޅުގަ

ެއކަންތައް ެއގޮތަްށ އޮންނަންޖެހޭނީ. ޓެކްނިކަލީ އެ ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމަތު  ަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއިއަޅު

ނޑުމެން އެ ދެ ވަލްަގއި މި ކުރެވޭނެ ކަންތަރަށްރަުށގެ ލެ ނިކަލް ބޭފުޅުން އެ ލިބޭ ގޮތަށް. އެކަމަކުޓެކް ްއތައް އަުޅގަ

 ލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ުކރިއަށް ގެންދާ ކަހަލަ ވިސްުނމެއް މިހާރު މި ތައްޔާރުކުެރިވފައި އިން ގަިއޑްލައިުނގައި މަރުޙަ

ޅާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ ލޫމާތާއި އަދި ހަމަ ެއާއއެްއޮކށްޑޮކްަޓރުން މެޑިކަލީ ެއ ދެްއވާ މަޢު  އިނީ. ެއއީ އެްއ ކަމަކީ

ގެން އެ މީހަީކ ިއ ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ މި ދެ މަޢުލޫމާތަށް ބަލައިގެން ެއސެސްކޮށްފަފަރާތުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަަލއި 

ފުޅު ޑިސައިްޑކުރުން. އެހެންވީާމ، ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  ފުޅެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯބިލިޓީ ސެޓިފިޭކޝަން ލިބޭ ބޭއެޑިސް

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން ސީދާ މިހާރު އެޕްލިކޭޝަން މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް.އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅެއް ޖެންޑަރގެ ފަރާތުން

ނޑަށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ  ނޑުއަުޅގަ މެން މިހާރު ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. މިހާރު އެންސްޕާރ އިްނ އަުޅގަ

އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގަިއ މި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ބަލަނީ ޑަބްލިޔު.އެޗް.ޯއެގ އެހީއަްށ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ

ނޑުމެން  އެކަްނ ބްލޫބުކްގައި ަކނަޑއަޅާފައި ޮއންނަ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް އެ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލަިއގެން އަުޅގަ

ްކޓަރު ދެްއވާ ލިޔުންތަކާއި އަދި އޭަނ ެބހޭ ގޮތުން ޑޮ އާމީހާމާ، ެއކަން ހުށަހަޅާއިރު އެ ބަލިކުރަނީ. އެހެންވީ

ނޑުމެން  ލިތުންތަކުންއެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  އިއާ ކުރެވިފަިއވާ ހުރި ފަރުވާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަ ނި ނެއް ނާދޭ. ހަމައެކަންއެހީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ީމހުބަލިމީހުން، ށް ކަބަލަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކްޓަރު އޭނައަްށ ދޭ ލިޔުންތަކާއި އެ ހުރިާހ  މީހުންއަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މި އަންނަނީ އެ

ނޑުމެން ކުރިން ެދންނެވިހެން ޑަބްލިޔު މަޢުލޫމާތެއް. އޭގެ މަްއޗަށް ަބލައި ގެން .ެއޗް.އޯގެ ގަިއޑްލައިނަށް ފައްަތއި އަުޅގަ

ބައެއް ފަހަރަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިވަޑަިއގެންަފއި ހުރޭ ބަލި މީހުންނަށް  ނީ. ދެންޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރައަ

މެއް. ބައެއް މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި ހުންނަ ކަ ގޮތުން ފަރުވާދިނުމާފަރުވާދިނުމާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭ 

ނުކުޅެދުންެތރިކަމުގެ ކަމެްއަގއި ބަލާ  އެއީ ނެބޭސްކޮށްގެން ރަނގަުޅވާ ކަމަކަށް ެއ ވެދާ ފަހަރު މިސާލަކަށް



  

އަުޑިއވުމުެގ ، އިހުށަހެޅިފައި ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ

ނޑީ ފެނުުމގެ ނުކުެޅދުންތެރިކަމާ ،އިިއ، އޯޓިޒަމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ވާހަކަެދއްކުމުގެ ، އިނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ެގ އި، ިސކު

ނޑުމެން ޢާއްއުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިަކމާ މިއީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، ދެން މުކޮށް ބަލާ ދާއިރާތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމަނީ ޑަބްލިޔު.އެޗް.ޯއެގ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ. އެހެންީވމާ، މި ބައިތަކުގެ މައްޗަްށ ބަލައި އަޅުގަ

 ދެމުން ގެންދަނީ. ްށ އަޅުަގނޑުމެން އެހީ ހަމަޖަްއސައިފެތޭ ފަރާތްތަކަ އެއަށް ޑްލައިނަށް. ގަިއޑްލައިނަށް ބަލައިގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަސްުލ ކުރިން ެވއްޓިފައި އޮތް  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ަގޑި ވަރަށް ޮބޑަށް ވަރަށް ބާަރށް އެބަދޭ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް.  މިނިޓުގެ  5ޅުަގނޑުމެން އެބަ އަރުވަްނ ސަށް އަިބލިޓީ ކައުންސިުލގެ ަރއީއެނަމެއް ދަންނަވާލަން ޑިސް 

ނޑަށް ަވނީ ފުރުޞަތެއް ނުދެވި. ެއހެންކަމުން، އެއަށް ފަހުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްާވތީ، ކުރިން އަުޅގަ

. ދެން މިނިޓުގެ ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން 5ގެ ފުރުޞަތެއް. އަެނއް ބޭފުޅާއަށް މިނިޓު 0އަޅުަގނުޑގެ ޖެންޑާއަށް 

 އްޔާ އިތުރު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތު ޮއވިްއޖެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޓީ ަކއުންސިްލގެ ރައީސްބިލިޑިސްއެ

ބޭފުޅުން އަސްލު މިކަމުަގިއ  އަާދކުރަން ތި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު އަސްލު ވަރަށް އުާފކޮށް ޝުކުރު

ކޮމިޓީއަށް އާެދވޭ މި ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް  ުކރާ މިންވަރު އަސްލު. ދެންކަތްލާޙުކުރަން މަސައް އިޞް

ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑު އަސްލު ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު އުންމީދީ ޤާނޫނެއް ަތންފީޛުވާހަަކއަްށ ބަލާއިރު  . މި ދެެކވޭއަސްލު

ނޑުމެން ކުރިން ވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ކައުންސިުލގެ މަސަްއަކތަށް ހުދު ބަލާ ލިނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން . ވާނެ ލިޔުމުން ވެސް ހުށަހަޅާފަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލިން ައސްލު އެއީ އޭގެ އިޞްލާޙުތަްއ އަޅުގަ

ނޑު ެއްއވެސްވާހަކަ ދެެކވޭ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރު އަ މި މިއަދު ބޮޑަށް   ކަންނުކުޅެދުންތެރި ހާލަތެްއަގއި މި ޅުގަ

ނޑު ެދކޮޅެްއ ުނހަދާނަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ ެއއީ ވެްސ ދަރަ ޖަކުރެވިގެން ެދވޭ ޢިނާޔަްތތަކަށް އަުޅގަ

ވަރަށް މުހިންމު ވެސް ެއއްެޗްއ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތަްއތަކުގެ ތެެރއިން ހަމަ އެްއ 

ާވގޮތަށް ބަަލއިާލއިރު ތެރަޕީ ހޯދަން މީހެއް މި ދާން ޖެހެނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަންތައް އިނގޭތޯ. ާރއްޖޭެގ ަކންތައްތައް މި

އިނގޭތޯ. ތަޢުލީމް ހޯދަން މި ޖެހެނީ ސްކޫލަށް. ނޫނީ އެހެން ކަމެއް ހޯދަން މި ޖެހެނީ އެސެސްމަންޓަކަށް މި ޖެހެނީ 

ފުރާެޅއްގެ ދަށުން މިކަން ކުރެވޭނެ އެހެން ވުޒާާރއަކަށް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެލަވަންސް އިުތރުކުރި ނަމަވެސް އެއް 

ގޮތްތައް ހަދަިއގެންހެން އަްސލު މި މީހުންނަށް އަސްލު ޙަޤީޤީ ބަދަލެއް އަންނާނީ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުާރ 

ގޮތުަގއި އެަލވަންސް އިތުރުކުީރމަ އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ައިއސްދާނެ. ޓެކްސީައކަށް ދޭ ލާރި އާއި އެްއޗިހި އިތުުރވުން. 



  

ންނަމަވެސް ދެވޭ ޚިދުމަްތތައް އެ ފުރާެޅއްގެ ދަށުން ުނކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ވަށަިއގެން އެނބުޭރގޮތަށް އެހެ

އެބަ ޖެހޭ ރޭވެން އަސްލު އިނގޭތޯ. އެކަމަކަށް ހުރަހެްއނާޅަން މިހާރު ވެސް ޤާނޫނެއް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ 

ކަމެއް ަޅފަތުގައި ވީހާ ވެސް ބޮަޑކަްށ މި ކަންތައްަތއް ކުދިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ވާހަކަނުެދއްކޭ 

ދެނެގަނެ އެ ކުދިންގެ ނުކުޅަުދންތެރިކަމަށް މިދެންނެވި ވާރުތަވެދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް ކިރިޔާ ވެސް ފެންނަންޏާ އެއަށް 

ނޑު ެވސް ވަރަށް އިޙް ތިރާމްކުާރ ކަންތައްތައް ކުރުން. އެްނސްޕާގެ އެ ެދއްވީ ތަފާްސހިސާބުތަކަކީ އަުޅގަ

މީހުންނަކީ  0/0ތަފާސްހިސާބުތަކެއް އިނގޭތޯ. އޭގެން ދައްާކއިރު ނުކުަޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ގާތްަގނޑަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުމުރުގެ ވީހާވެސް ޅަފަުތގައި އެ ކުިދންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކުެރިވއްޖެއްޔާ އެ ކުދިން ެއީއ 

ކޮންޓްރިބިއުޓް ުކރާނެ މީހުން އަސްލު އިނޭގތޯ. އެކަން ައޅުަގނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާބާދީއަށް މިދެންނެވި

ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުައދާކޮށްލާފައި މިދެންނެވީ ތި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސައްކަުތގައި މި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް 

 ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ހަމަ ފަށްފަށްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކައުްނސިލް ފަރާތުން ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުން ބޭފުޅަކުފަރާޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑު މަަސއްކަތްކު މިނިޓުެގ  0ރާނަން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފުދޭވަރަަކށް ގިނަ ރެސްޕޮންސްތައް އެބަ ހުރި. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ތެރެއަށް މި ފައްތާލެވޭތޯ. އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޖެންޑަރ ިމނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ އެްޕލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީައކަށް 

ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. އަތޮޅުތެރެއިން ހަމަ ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް ސީދާ އެންސްޕަރ  ނޫން އެޕްލިކޭޝަން

އިން ސީދާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބައްލަަވއި ދެން އޭގައި ލަސްަތކެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެންސްޕަރ 

ނ ޑުމެންގެ އެފް.ސީ.އެފް.ސީސްތައް އަތޮޅުތެރޭަގިއ އިން ެއކަން ބައްަލވާދެްއވާނެ. ދެން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ އިޢުތިރާފްވަން އިނގޭޯތ  ހުންނަ މަސައްކަތުގައި މިކަމުަގއި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މަސައްަކތްކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެފް.ސީ.ެއފް.ސީސްތައް އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީ ވެސް ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް 

ންތެރިކަމުގެ ދާއިާރގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ އިތުރަްށ އަދިވެސް ވަުރގަދަކޮްށ ނުކުޅަދު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ނުކުޅަދުންތެރިކަމުެގ  ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނގޭތޯ. މީގައި ސިސްޓަމްތަްއ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީގެ ެޓކްނިކަލް އެކްސްޕަރީޓޒް ބޭނުންވާ ކަމެއް އި

އެސްޓަރބްލިޝް ކުރުމަީކ ވެސް އޭގެ ެޓކްނިކަލް ޤާިބލުކަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް ހިތާމާއެކު 

ނޑުމެްނ މި އަހަރު ތެރޭގަިއ އެަބ  އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގަިއ ެއފަދަ ކެޕޭސިޓީއެްއ ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހެބިލިޓީ ޕްރޮގްރާމެއް. ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަހަރު ތެރޭގަިއ ފަށާނަން. ފަށަން ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ރި 



  

އޭެގ މާނަ ައކީ އަތޮޅުތެޭރގަިއ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުްނނަ ޢާއިލާތައް ފާަހގަކޮށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުމެން އެފް.ސީ.ެއފް.ސީސްތައް މެދުވެިރކޮށް  ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި މި ާޢިއލާތަކަށް އެ ދޭންޖެހޭ ސަޯޕޓް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި އެފް.ސީ.އެފް.ީސސްތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑމެން މި ކޮމިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ނިޒާމް 

އެޝްޓަރބްލިޝް ކުާރއިރުަގިއ އެހެނިހެން އިދާރާތައް ޮއންބޯޑުކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އޮބްލިޭގޓްރީ 

އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމކަން ފަށައިގެން ހަމަ ޕާޓްަނޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ގޮތަށް. ކަންތައްތަކަާކއި އެީކގައި 

ހަމަ އެގޮތަށް އެންސްޕަރއިން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ކްލެސިިފޭކޝަންގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެވެސް 

ކަތް ކުިރއަށްގެންާދ ގޮތަށް. އެހެންކަމުން ހަމަ ވަރަކަށް ކުރިން ވެސް ވާހަކަދެކެވިަފއިވާނެ ޖޮއިންްޓކޮްށ މަސައް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާނީ އެހެން އިދާރާތަާކއި ގުިޅގެން. ދެން މީގެ 

ނޑުމެން އިްސތިސްނާއެއް ނުކުރަން މާލެ ެވސް އިނގޭތޯ. މާލެ އަކީ ވެްސ ހަމަ ނުކުޅަދުންތެރިކަ މުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މާލޭގެ ގެތަކުަގިއ ވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް  އާބާދީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަށާނީ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ދޭަކށް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ  އެްއކޮށް ެއ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް، އަުޅގަ

ޒަމެއް ކްރިއޭޓް ކުެރވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރނީ. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަޕޯޓް މެކޭނި

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ފާހަަގކުރަން ޚާއްޞަ އިންޝުއަރެްނސް ސްކީމެްއގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ކުރިްނ 

ނޑުމެންވާނީ ަސރުކާރު ތެރޭގައި މަްޝވަރާކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، އަ ނޑުެމން ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ފައިާސ އަކީ މިފަދަ ގޮަތކަށް އިްނެވސްޓްކުރެވޭ ަފއިާސއެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ އަދިވެްސ ހަމަ 

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ބާުރއަޅަްނ ކުދިންނަށާއި ޢާއިލާަތކުެގ ދިރިއުޅުމަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑު ބަދަލުތަކެްއ އަންނާނެ. 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ފައިސާ ބައެއް ާޢއިލާތަކަށް ބޭނުންނުވާ ވާހަަކެއއް ނޫން. އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވީމަ މިހާރު ވެސް މަދު 

އިނގޭތޯ. ރިހެބިލިޓޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް. އެ ޚިދުމަތްތައް ވެްސ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ސީދާ ޚިދުމަތް ދެމުން އެބަ ދޭ 

ހޯދަނީ ޢާއިލާތަކުން ކުދިން ވަރަށް ދަތި ޙާލުަގއި. ބަެއްއ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެ ބޭފުުޅން ސަލާން ޖަހައިގެން، 

ނގޭތޯ އެ އަޅުަގނޑު ެވސް އެ މޭޒު ދޮށުގައި އިން މީހެއް ކަމަށްާވތީ މިދެންނެވީ. ހަމަ ސަލާން ޖަހައިގެން އި

ކުދިންނަށް އެ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސަސްޓެއިން އެ ކުަރނީ. އަނެއްބައި ޖަމްޢިއްޔާތަުކން ޕޭރެންޓްސް އަތުން އެ 

ފައިސާ ެއ ނަގަނީ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ަސޕޯޓް ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއ 

ނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ެވސް ސަރުކާރަކުން ކުދިންނަށް ދާއިމީ ގޮތަށް ދެޭވނެ ވަރަ ށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތަަކށްވާނެ. އަުޅގަ

މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެއސްޓަރބްލިޝްކޮށެއް ނުެދވޭނެ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އެކަމާ ުގޅުން ހުރި 

އް ތަޢާރުފުކުރަން ކުރިއަށްގެންދަްނ އެހެން ދާއިރާތައް ވެސް ބާރުވެރިކޮށް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޮގތަކަށް މި ޚިދުމަތްތަ

ނުޑ ތަފްސީލުކޮށް ނުދާނަން.  ފަށަން އިނގޭތޯ. ދެން މިކޮުޅން ހިސާން ފާހަގަކުރެްއވި ަބއެއް ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ



  

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ފާއިތުވެިދޔަ ިމ އަހަރުތަްއ، ދެ އަހަރެއް، ދޮޅު އަހަެރއް ތެރޭަގިއ 

ނަށް މި ކުރެުވނު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ތި ބޭފުޅުން ހެކިވެަވޑަިއގަންނަވާނޭ ތާރީޚްެގ އަޅުަގނޑުމެން

ތެރޭގައި ދުވަހަކު ެވސް ިޑސްއެބިލިޓީ ދާއިރާގެ ސިސްަޓމް އެސްޓަރބްލިޝް ކުރަން ސަރުކާރުން ނުކުރެވޭވަރަްށ 

ނުޑ ވަރަށް ދެރަ ވެސް ެވއްޖެ ިއނގޭތޯ ޭއަގއި ސްޓޭަޓްސ މަސައްކަތްކުެރވިފަިއ ާވކަން ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އަޕްޑޭޓް ނުަބއްލަވާ ެއގޮަތށް މި ސްޓޭޓްމަންޓްސް މޭކްކުރެްއވީމަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީން ދޭ ސީދާ ޚިދުމަތްތަކަކަްށ ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ލިމިޓްކުރަނީ. އެހެން އިދާރާތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އެ އިދާރާތަާކއި އެީކގައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަނީ. ޑިްސއެބިިލޓީ އަކީ ވަރަށް ކްރޮސް ކަިޓންގ އިޝޫެއއް އިނގޭތޯ. ެޖންޑަރ މިނިސްޓްރީން އަށް 

ހާ މިނިސްޓްރީއަކުން އަދި އެހެްނ ހުރިހާ މުއައްސަާސއަކުްނ އެކަނި އެ މަްއސަލަ ޙައްެލއް ނުކުރެވޭނެ. ާރއްޖޭގެ ހުރި

ނޑުމެންނަށް މިކަމެއް ނުވާނެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ބަެއްއ  ވެސް އެ މައްސަލަ ޙައްުލކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކަށް ބަލައިާލއިރު ހިއުމަން ރަ އިޓްސް މިސާލުތައް ނެންގެވީމަ އަުޅގަ

ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ވެސް މައްސަލައަާކއި އެީކގައި ނުކުޅަުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެވޭ ހާލަތެއްަގއި ނޫން 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން  އެތަން ވެސް ހުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިހާ ރު ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރިން ޑިްސއެބިލިޓީަގއި މިހުންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

އެ ިސޔާސަުތގެ ދަށުން ، ސީެއއް ަކނަޑއަޅާފައޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މިދިޔަ ައހަރު ނިމޭހިސާބުގައި ޕޮލި

ނަޑއެިޅގެން ަވރަށް އަވަހަށް ތި އި ހަމައަށް ންމުންނާބޭފުޅުންނަށް، އާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޓައިމްލައިންތަކެއް ކަ

ނޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ަކނޑަެއޅިގެްނ އެސްޓަރބްލިޝް ކުރެިވެގންދާ މަން ހަަމ ޒަރު ފެނިގެންދާނެކަން އަުޅގަ

ޔަޤީންކޮށްދޭން. ދެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އިނގިލި ދިއްުކރައްވާ އިނގޭތޯ ނުކުޅަދުންތެިރކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް 

މިހާތަނަށް އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަންީފޛުނުކުރެވި ހުރީމަ. ދެްނ  ގިނަ ކަންކަން ިލޔެވިަފއި ހުރެމެ އަދި

ކުރުމުެގ ތަޖުރިބާ ހުރި އަޅުަގނަޑކީ ވެސް ަބއިނަލްައޤްވާމީ މައިދާނުަގއި ވެްސ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މިކަްނ 

އި މި ހުރިހާ އަަހރު ތެރޭގަ 0އަހަރު،  5ވާތީ ދަންނަވަން. ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤައުމެްއގައި އިނގޭތޯ މީހަކަށް

ޚިދުމަތްތައް އެސްޓަރބްލިްޝ ކުރެވިަފއި ނުވާނެ. އެހެންަކމުން އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ރިސޯސް މަދު ޤައުމެްއގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަމަ  ނުޑ ދަންނަވާނީ. އެހެންނަމަވެސްއަދި ކްރިޓިސަިއޒްކުރަން ަތންކޮޅެއް ައވަހޭ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި އެންތޫޒިާއޒަމް، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ވިލް  އެބަ ހުރި ހަމަ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މިކަން ކުރަން. ދެން އަޅުގަ

 ބޭފުޅުންނާ ތި ވެސް ތި ހުރި ޝައުުޤވެރިކަމާއި ބޭފުޅުންގެ ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ތި

ނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ޝުކު  ރިއްާޔ. އެީކގައި އަުޅގަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތެއް  ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ަގޑި ެވސް ހަމަވުމާއެްއކޮށް އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

ގެ ފުރުޞަތެއް އިނގޭތޯ. މިހާރު ތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދޮޅު މިނިޓުމިއަރުވަނީ ޕޭރަންޓް އެސޯިސއޭޝަންގެ ފަރާ

ނއަޅުަގނޑުމެން  . ޑަެއޅިފައިވާ ގަޑި ވަނީ ޖެހިފަނަށް ކަ

 

  ްއކެުވން:ވާހަކަދެ ބޭފުޅަކު ޕޭރަންޓް އެސޯސިއޭޝަްނގެ ަފރާތުން

ނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޖެންޑަރ، ލޯ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރި ކަމަކީ ައޅުަގނޑު ހަމަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަނަށް ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން ދާއިރު ގަކުެރވޭނެ. އެީއ ހުންނަ ދަތިތައް އަޅުަގނޑަށް ފާހަ އަޅުގަ

ޚިދުމަތް ދޭ ބަޔަކަށްވުރެ ޚިުދމަތް ހޯދަންދާ ބަޔަކަށް އެކަްނކަމުގައި ާފޑު ިކޔޭނީ. ެއކަންކަމުގައި ހުންނަ ދަތިތަްއ 

ނޑު އެއްބަެހއް ނުވާނަން އެ ކަ  މަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ވެްސ އިޙްސާްސވާނެ. ދެން ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމަކަށް އަުޅގަ

ދެވިއްޖެ ދުނިޭޔގެ ތަރައްީޤވެަފއި. އިނގިރޭިސވިލާތަށް ދެިވްއޖެ. ދެން އައިސް ޔޫރަޕްެގ ަބއެއް ަޤއުމުތަކަށް ެދވިއްޖެ. 

ހަމަ އެ ޤައުމުތަކުގައި ވެްސ ހަމަ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތް. ވަސީލަތްތަކަކީ މީހާ އުފަންވާއިުރގައި އެ ޤައުެމއްަގިއ 

ެޗއް ނޫން. ަވީސލަތްތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަން ޖެހޭ އެއްެޗއް. ޢިލްމާިއ އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ހުންނަ އެއް

ނޑު ހަމަ މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ވެސް ހަކުރުބަލީގެ  ޤައުމުަގއި ގެންނަން ޖެހޭ އެއްެޗއް. ދެން އަޅުގަ

ސަބަބުން އެ މީހުން ތިބެން ޖެހެނީ ފުރޮޅުލީ  ސަބަބުން ފައި ބުރިކޮށްލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ފައި ނުޖެހުމުގެ

ނިޑެއއްަގއި. ނުުކޅަދުންތެރިކަމަށް ބަދަލުވީ. ާރއްޖޭަގިއ މިހާރު ވަރަށް ގިނަެވއްޖެ ބައްެޔއް މިީއ ެއއްފަިޅ  ގޮ

ފަހު ވާގިނެތުން، ސްޓްޯރކްގެ މަްއސަލަ. ދިމާވެގެން އެ މީހުން ޕެރެލައިްޒވެގެން ހޮސްޕިޓަލްަގިއ އެޑްމިޓްވެ ދޫކޮށްލުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ހުރޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ެއ މީހުންނަށް 

ޚިދުމަތްތައް ދީގެން ތަރައްީޤޮކށްގެން ފަރުާވ، ފަހުން އެ ީމހުން ހަމަ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢު އަށް އެބަ ނެރެވޭ. 

 ން ވެސް މި ވަނީ އެނދުމަތިވެފަ.ނެތް. އެހެންވީމަ، ޭއެގ ސަބަބުން އެ މީހުރާއްޖޭަގއި އެކަހަލަ ެއއްވެސް ކަމެއް 

ެއބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ މިަކމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްާނ، ، ޞަކޮްށ ދާ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ ރަށްރަށް ޚާއް

އިރު ދޭން ބަލާނާޔަތެއް ކުަރން ވެސް މަސައްކަތްކުރަން. ޢިނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ދަފްތަރު ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަށް ކުޑަ

ވާތީ މިކަން ކުރާކަްށ އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ދުވުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމަކަށްނާޔަތް ދޭ ފަރާތަތްތައް މަޢި

އީ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާަރތްކޮށް ހަދާ މީހެއް މި 0މިހާތަނަކަށް ނެތް ކޮށްފައި. އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

އިދެމުން އެބަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކެއުމުގެ ކަންަތއްތައް ވެްސ ހަމަޖައްސަ ަލން. އެއެތަނުގެ ކަންަތއްތައް ބަލާ

ނޑެްއހާ ހިސާބު ވެސް ނުހުރޭ ކަށް، އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ލީފްލެޓްސަރުާކރުން އެއްެވސް ވަރަ ، ގެންދަން. އެހެންވީމާ ގަ

މިީއ ، މާތެއް. އެހެންވީމާމަުޢލޫއެ ފަރާތްތައް އެތަނުން ިޑސްޗާރޖްކޮށްލާއިުރގައި ކަސްަރތެއް ކޮށްލާނެ ގޮެތއްގެ 



  

ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ކަންބޮުޑވާން ޖެހޭ ކަމެއް. ވަސީލަްތތައް މަދު ވާހަކަ ދެއްކުމުެގ ބަދަލުގައި ވަސީލަތްަތއް 

 އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަްތކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިފަިއވާ ަވުގތު ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅު ނުޑމެންނަށް ކަ ގަ

ނޑުމެންނަށް އަރުވާފަ. ދެން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތި ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކު ން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޓެއްގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާަފއި ޭއެގ ފަހުއް ވިދާުޅވުަމށް ހަމަ އެންމެ މިނިފަހު އެއްޗެ އެންމެ ން އަޅުގަ

 ނިންމާލާނީ އިނގޭތޯ. ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ަވގުުތވެއްޖެ މިހާރު. 

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅެއް އެންސްޕާގެ ފަރާތުން 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އިން މީންސް ޓެސްޓްކުރުމަްށ 

ނޑުމެން މިހާ ރު ޓޫލެއް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޓޫެލއްގެ މަޢުޫލމާތާއި އެ ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މީންސް ޓެސްޓެއް  ނޑުމެން އަދިެއއް ޑީްސއެިބލިޓީ ކަންތައްތަކުަގއި އަުޅގަ މީންސް ޓެސްޓްކުރުމުގައި އަުޅގަ

ން މީންސް ޓެސްޓްކޮށްފައި މިހާރު އެލަަވންސްއެއް ދެނީ ސިންގަްލ ނުކުރަން. އެކަމަކު އަޅުަގނުޑމެން އެންސްޕަރ އި

ޕޭރަންޓުގެ ކަންތައްތަުކަގއި. ދެން މީންސް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޓޫލަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިލާއިރުަގއި މީގަިއ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއި ޓްރާން ސްޕޭރަންސީ އަޅުަގނޑުމެން އޭަގއި ޕަބްިލކަށް އެ ޓްރާންސްޕޭރަންީސ، އަުޅގަ

އިޒް ވާގޮަތކަށް ނޫން ޓްރާންސްޭޕރަންސީ އިންނަން ޖެހެނީ. ެއއްކޮށް ޖެޕަޓަ  އަންނަން ޖެހެނީ މުޅި ިސސްޓަމް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓޫލަކީ އެ ޫޓލް ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި އިންނަ ޮގތުން އޭގައި ަބއެއް ޕެރެމީޓާރސްތައް މީހުންނަށް އެނގޭ 

ނޑުމެންނަށް އެ މި ، ސް އެލިޖިބަލް މީހުން އަންނާނީ. އެހެންވީމާކަމަށް ވަންޏާމުން އަންނާނީ މުޅިން ވެ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ޓޫލްސް  ނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދޭކަށް ނޫން. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ސްަތއް. ެއ ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދޭނެ. ެއކަމަުކ މިދެންނެވި ގޮތަށް އޭެގ ޓޫލްސްަގއި ހުންނާނެ ބައެއް ޕެރެމީޓާރ

ސް މީހަުކ ޕެރެމީޓާރސްތައް އެނގޭ ަކމަށް ވަންޏާމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެްސ ޭއގެ އެލިޖިބަލް ނުވާ އެްއވެ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަން ސިންގަލް ، ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ އެޮގތަށް ތައްޔާރުކުެރވިފައި އިްނ ޓޫލް ކިޓެއް އަުޅގަ

ގޮތަްށ  މީަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް ެކއަރ ޓޭކަރ އެލަންވަންްސއެއްޕޭރަންޓްގައި. ދެން ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނ ބޭނުންކުރާނީ އެ މީހާގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޑިޝަންސް  ދޭކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ވެްސ ހަމަ އެ ޓޫލް އަޅުގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ، ނޑުެމން ބޭނުންކުރާނީ. އެހެންވީމާކުރުުމގައި އަުޅގައެސެސް

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ 

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުުރއަދާކުަރން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  އާދެ! ައޅުަގނޑު. ޝުކުިރއްާޔ، މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންެގ ވެްސ ހަމަ މަޤްޞަދަކީ ނުޑ ދެޭކގޮތުަގިއ އަުޅގަ  ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުަތކަށް. ެދން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ޢާ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި އިލާތަކަްށ ވެސް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުދޭ ހަމަ އެންސްޕަރއިން އެ  މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. ދެން އަޅުގަ

ކުެރވި، އެންމެ ޙައްޤުވެިރ ފަރާތްތަކަށް އެ އެލަވަންސް ދޭއިރު އަދި ބޮޑުކޮށްދެވެްނ ލަމުން މިދަނީ އިތުރަށް ކޭޓަގަރީބަ

 ށް ވެސް. އޮތް މިންވަރަކަށް ކޮށްެދވޭއިުރ އެ ދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ
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