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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  5ހަރުގެ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. މިއަދު މިބޭއްވެނީ ކިތައްވަނަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުްނތޯ. މިއަ

ބެހޭ  ތް ބޭހާއޮ މެންގެ އެޖެންޑާގެ މިއަުޅގަނޑު . ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ މިއަދ2016ުޕްރީލް އެ 12ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ަގވާއިދަކީ ުދވަްސކޮޅެއް ވެއްޖެ ައޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި ދިރާސާކުރަމުންދާ  1ގަާވއިދަށް 

ޓީއަށް ކޮމިބެހޭ ދާއިރާތަުކެގ ބޭފުޅުން މި  ން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ކަމާ ގަާވއިދެއް. މިަގވާއިދު އަުޅަގނޑުމެ

 ބޭފުޅުންގެ ހުރި ހިންހަމަނުޖެހުންތައް، ކަންބޮޑުވުންަތއް އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއަހާ  އެ  ދަޢުވަތުދީގެން ގެުނވައި

ބޭފުޅުންެގ  މަޝްވަރާކުރަްއވަިއގެން ވީވަަރކުން އެ ބޭފުުޅންނާ މިނިސްޓްރީގައި އެ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލީ ހެލްތު

އިން ަޖވާބު ލިބޭ ޮގތަށް ބައްދަލުކުރަްއވާފައި އަުލން އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވާފަިއ އެހެރަ ކަންބޮުޑވުންތަކަށް ެވސް މީގެ

ޭބފުޅުން އެގޮތަްށ ެއއްެޗއް ފޮުނއްވީމަ، މިކޮުޅގެ އިދާރީމޭޒުްނ އަލުން އަެނއްާކ ގާނޫނީ  ފޮނުއްވާލަދެްއވާށޭ. ދެން އެ

މަށާ، ރޮްނދާ އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް  މަޖައްސައިދީ އިާދރީގޮތުން ކޮށައި ބޭފުޅުން ބައްލަވާފައި އެ ުޖމްލަތައް ހަ

، ށް ފޮނުވާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާރޮންދާ އަޅާފައި، އެކޮޅަށް ޮފނުވާފައި އެމީހުން އަލުން ހިލަކަރުދާސް ލާފައި މިކޮޅަ

ހުރި  ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭ މިންވަރަށް މިހާރު މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މިހިރީ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެެރއިން އެ

ތައްތަްއ ކަންތައްތައް މީހެ ތެރެއަށް ލައިދެްއވާފައި އަދި އިދާރީ މޭޒުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ހިމުން ކުރަންޖެހޭ ކަން

ޭއެގ  .ތަްއ ނުލާ ހުރި ކަމަށްްށ ބަލާއިރުަގއި ަބއެއް ކޮމެންޓުތަކަވެސް ހިމުން ކުެރވިފަ. ދެްނ އޭ.ޑީ.ޭކގެ ކޮމެންޓު

ަރއްޔިތުްނގެ ތީ ފެންވަރުގެ މިސާލަކަްށ ކަންކަންކުރާ ަބޔެްއކަމަށް ވަންޏާ އަދި މިސާލަކަށް އޭ.ީޑ.ޭކއަކީ ވަަރށްމަ

ފެންވަރަށް  ހުރިހާ އެންމެން އެ ކަމަށޭ އެހެން ިކޔާަފއި ނުވަތަ އެކަމުގެ ަވއްޓަފާިޅއަށޭ ކިޔާަފއި އެހެންރައްކާތެރި

ބޭފުޅުން  ވެސް މިތާަގިއ ވަރަށްބޮޑަށް އެ އައުމަކީ އަދި އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެދާނެ. ކުރީ ދުވަހުެގ ވާހަކަިއގައި

ބޭފުޅުްނ  އެ، މެކޭ. އެހެންވީމާހުރި ކަމެކޭ، ަރއްކާތެރި ކަމާއި ުގޅިފައި ހުރި ކަ ނެންގެވިތާ ިސއްޙަތާއި ގުޅިަފއި

ހާރު އްމުކޮްށ ެއކި ިވޔަފާރިތައްކުާރ އެންމެނަްށ ނުކުރެވިދާނެތީެވ މިމަތީ ފެންވަުރގެ ސްޓޭންޑެޑްތަްއ ޢާއެވިދާުޅވާހާ 

ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެއާއި އެްއގޮތަށް އުެޅވިދާނެ  އެއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ފެންވަރު ދަރަޖަ ދަށްކޮށްފައި ވީހާމިއޮތީ 

ފެންވަރަށް ގަާވއިދަށް ގެންަނންޖެހޭ ލުއިކަން ގެނެއްސަ. ދެން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ބަޔަކު އުޅުަމކީ އެއީ ވަރަށް 

 ބިލުކަން ނެތް މީހުންނަށް ވެސް މިޅު ގޮތުަގއި އުޅެން އެކަީށގެން، ގާއެންމެ ރަނގަ  ރަނގަޅު ކަެމއް. އެހެންނަމަެވސް

ހާރު މިއޮީތ ވެްސ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ދާ އަާޅލެވޭ ވަރަްށ މި ވިޔަފާީރގެ ތެރޭަގއި އުޅެެލވިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ވީހާ

 ސްނުންފުޅަށް އަުޅަގނޑު ދޫކޮށްލާނަން.ބޭފުޅުންގެ ވި  . އެހެންވީަމ، މިހާ ހިސާބުން ދެން ތިތައްޔާރު ކުެރވިފަ

 

 ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ



  

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ައޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! މުޤައްރިުރ ތި

ެވސް ންގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ޓަކައި ބޭސްފަރުވާައކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ގޮތުަގއި މީގައި ހަމަ މި އިންސާނު

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިނޭގނެ. ނަމަވެސް ކަެމއް ބިނާކުެރވިގެްނ ބަެއއްެގ ތެރޭަގއި  ކަނޑައެިޅގެން ހަމަ އެންމެހައި 

ންޓަޗްިއން ހިފުމަކީ އެއީ ވެްސ ކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރެިވގެްނދާއިރުަގއި އޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި އިން ވަ

ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ެދްއތޯ. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިފަދަ ަކމެއް ނޫނީ ަގާވއިދެއް 

ބޭހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ބޭހުގެ  އެކުަލވާލެިވގެންދާއިުރގައި ެއަކމަކީ މީގެ ތެރޭގައި އެ

ނުވާ ގޮތަކަށް ބޭސް  ޑިގްީރއަށްވުރެ މަތިވެގެން ނޫނީ ދަށްވެގެން  25މެން މިކިޔާ މާހައުލުގައި ައޅުގަނޑު

ހެއްޓޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރުާމއި، މިކަންކަަމކީ މޭޖަރކޮށް އަނެކުންނަށް ވެސް މެދުފަންތިއެްއގައި ހިފެ ރައްކާތެރި

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  ފުރުޞަތު ން އިންސާނިްއޔަތަށް މާޮބޑު ެގއްލުމެްއ ނުާވ ކަމަށްވަްނޏާ އެއޭގެ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެއވާހަކަ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލީ. ދެން އަުޅގަނުޑމެން ވެސް އެދެނީ ބޮޑަށް މިކަމަކީ ނޯމަލް އައިޓަމްްސ 

ީތ ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަށްވާ ވާައީކ އިންސާނުންގެ ބޭސްފަުރވާއާ މިސާލަކަށް ފުޑް ައއިޓަމްސްައށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭސްފަރު 

ކުރުމުން ނޫނީ ބޭސް ްސ މިގެންދަނީ މި ބޭހެއް ބޭނުންުކރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެކަމުގައި ހަމަ ރިޢާޔަތްމިކަން

އެތެރެކުރާ ބޭފުޅުން މިއޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެެތރެކުރާއިުރގައި ެއއީ ހަމަ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު 

ގަނޑުމެން ތަބާވުމުގެ އުސޫލެއް ވެސް އެބަޖެހޭ ގެންގުެޅްއ މިންގަނޑެްއގެ ގޮުތގައި މެދު މިންގަނޑަށް ވެސް އަޅު

ދެއްތޯ. އަުޅގަނޑު ވެސް އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިހެން ޭއގެ އެްނމެ ހައި ކޮލިޓީގައި ހަމަ 

ން. ސް މިކަން ކުރެއްވުކުރަްއވާ ނުވަތަ މާރކެްޓ ކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެ އްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބޭސް އެތެރެރަ

 ެއވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހިއްސާކޮށްެލްއވީ. ޝުކުިރއްޔާ. ، އެހެންވީމާ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ 

ބިލަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވާހަކަދެްއކި ނޫނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދިއްޖެ މިހާރު. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ މި

ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ނިންމަން ގެންނަންޖެހޭ ހިސާބުގައި ކަންނޭނގެ ިމއޮތީ އާދެވިފަ. މިހާރު މިއޮްތގޮތް  ގޮތުަގއި މި

މިްނވަރަކަށް މިއޮީތ  މަޢުގައި ިމކަންުކރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ކުރެވޭނަށް ވެސް މުޖުތަންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

އިން ހުށަހަޅާފައި އޮްތގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުޤައްރިރު ދެންމެ ވިދާޅުވި އެންމެ މަތީ އާދެވިފަ. އެހެްނވީމާ، ޭއ.ޑީ.ކޭ 

ގޮތަށްުވރެން ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ލެވެލްަގއި ެއކަންކުރަން އޮްތގޮތް ކަމުަގއި ެވސް ވެދާެނ. އެހެންނަމަވެސް އެ 

ޤަބޫލުކުރަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްަތއް 

ްނ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އޮިތއްާޔޭއ މިކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ބޭހުެގ ައގު ވެސް އަނެްއކާ ވަރަށްބޮޑަްށ އުފުލިގެ



  

ވާދަވެރިކަެމްއ ، ކެއް ެވސް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާބޭސް ގެންނަންާވ ފަރާތްތަކަށް ގެނައުމުގެ ަދތިތަ ނޫނީ އެ

ކުރާނީ. އޭެގ ންޓްރޯލްއްޔާ އެއްަބޔަކު މީތި މުިޅ ެއތި ކޮވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއވެްއޖެ ނޯންނާނެ. އޭރަކުން ައޅުގަނޑު 

މަކީ މިހާރު ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުކުރެވޭނެ ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން  ބަދަލުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުްނ މިކަން

މިއޮތް ަގާވއިދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންދޭ ކަމަކަށްވާތީ މިގަާވއިދު މިގޮތަްށ ފާސްކުުރމަކީ އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުާރ 

 ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެުކ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބޭފުޅުން ވަަޑިއގަތީމައާ  2އިތުރު  ނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަާވލަން އިނގޭތޯ.އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ މިވެގެން އުޭޅގޮތް ހަމައެކަިނ ދަންނަވާލަން. ތަންކޮޅެއް ކުރިން މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް 

ރާާސޮކށް ނިމުނީ އޭރު އޮތް ގޮތުްނ ބައެްއ ބޭފުޅުންނަށް މި ހުށަހެޅުނު. ހުށަހެޅުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ދި

ޝަންސްތަކެްއ ކްންތަކެއް އަންނަނީއޭ. މާބޮޑެިތ ރެސްޓްރިވިޔަފާީރގައި ދެމިތިބުން އުނދަގޫވެދާނޭ އިތުރު ކޮންިޑޝަ 

ށްލަން. އޭ.ޑީ.ޭކ، އެްއކޮށް މަޝްވަރާކޮ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ، އަންނަނީއޭ. އެހެްނވީމާ

 ޑްަރގް އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓްރީ ާއއި ފުޑް އެންޑް  ހެލްތު އޯ އަދިވެްސ އެހެްނ ބޭފުޅުންނާއިއެސް.ޓީ.

ބޭފުޅުންގެ ހުިރ  ބޭފުޅުްނނާއި ެވސް ވާހަކަދަްއކާފައި ނިންމީ އެ މިކޮޅަށް ގެނެްސ ައޅުގަނޑުެމން ޑިސްކަްސކުރީ އެ

ެއ ގެންދަވާަފއި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ޑްރޮއިންގ ބޯޑަށް މީތިލުން އަނބުރާ ފުޑް އެންޑް ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރީމަ އަ

ބޭުފޅުންގެ ހުރި ކޮންސާރންތަްއ ވެސް ވެއްދޭނެ ވަރަކަށް  ލްޓް ކުރަްއވާފައި އެސްޓޭކް ހޯލްޑާރޒް އާއި ކޮްނސަ

އްލަވާފައި އިދާރީ ގޮތުން އްކާ އިދާރީމޭޒުން ބަދޭން. ެއގޮތަށް ފޮނުވީމަ، ދެން އަނެއިވައްދާފައި ިރވަިއސްކޮށްފައި ޮފނުވަ

ބޭފުޅުްނ  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހިމުންކޮށްފަިއ، ހިލަ ަކރުދާސް އަޅާަފއި ެއކޮޅަށް ޮފނުވީ. ފޮނުވީމަ އެހިމުން

ކީ ޕޮއިންޓަ  ކުަރްއވާފައި މިހާރު ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތް ވާރޝަން މިއޮތީ. ދެން މީގައި އެބަުހރި އެވިދާުޅވާއޯކޭ

ބޭފުޅުން މިާތ  ސްޓައިްލަގއި މިކަން ކުާރ އެންމެ ޓޮޕް މާޗްަގއި މިކަންކުރާ ބޭފުޅުން. ދެން އެ އޭ.ޑީ.ކޭައކީ ވަރަށް 

އަޅަންޏާ. ްއ ކަނޑަ ފެންވަުރގަިއ ކަމަށް ްސޓޭންޑެޑެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ތިބެންވާީނ އެ ވަރަށްބޮޑަށް ހިއްެޕވި އެ

ކަމަށްވަންޏާ  ވެސް ދަތިފުޅުީވ އެގޮތް ޤަބޫުލކުރަން. ެއއީ ެއހެން ހަދައިފި މިނިސްޓްރީއަށްއެހެންނަމަވެސް ހެލްތު 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށާއި،  ބޮޑު ކޮސްޓް އިމްޕްލިކޭޝަނެއް އެބައާދޭ އެ ފެންވަަރށް ދިއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް

އްޙަތަްށ މަށް ބެލެވޭ މިންވަރެއްަގއި ޞި ކަ ެއކަޭށނަ މިންވަރެއް، ރާ އެހެން މީހުންނަށް. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ކު މި

ބިލު ކަމެއް ހުރި މީހަކަށް މިކަމާއިގެން ކުރިޔަްށ ންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ގާވެސް ނުރަްއކާވުން ުކޑަ އެހެ 

އެންމެ މަތީ ފެންވަރުަގއި ކުރުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ  ،ދެވޭ ފެންވަރަށް ސްޓޭންޑެޑް ހިފަހައްޓަން

މް ނުކުރާނީއޭ އެ ފެންވަރަށް ކުރަން. މިސާލަކަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަލިފާން ނިވާ ފުޅިއެއް ދެއްތޯ، އަލިފާން ލާޒި



  

ނިވާފުޅި ހުންނަން ޖެހޭނޭ. އެހެން ބުނެފި ކަމަށްވަންޏާ އެީއ ދެން މިސާލަކަށް، އެހެންނަމަވެސް އެ ިނޒާމް ހިފެހެއްޓޭ 

އްޓޭ ފެްނވަރަށް ހުުރން އެގޮތަށް. ބަެއއް ކަހަލަ އެހެން ރިކުއަރމެންޓްަތއް ްއޔާ ބެލެހެފެންވަރަށް ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެ 

. އަިއޑިއަލީ އެބޭފުުޅން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވ ހުރީ ެއންމެ ހިތްގައިމުކޮށް މިކަން ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަ ވެސް ހުރި އެ

 ކުރެވެން އަންނަނީ ވަަރށް މަދު ބަޔަކަށްވާތީ ވީހާއެހެން ހަދަންޏާ އެކަން އެފޯރޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް 

 ގޮަތކަށް މިހާރު މިއޮތީ ހެދިފަ. މާބޮޑަށް އަސްލަށް  ވެސް ަވއިޑަރ ކެަޓގަރީ އޮްފ ޕީޕަލްއަށް މީތި ބޭނުން ކުރެވޭ

 ޑިޕާރޗް ނުވެ. އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. 

 

 އްެކވުން:ސައިން ވާހަކަދެ ޙު މަރުޢުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު ގެނެވިަފއި މިއޮތް އިޞްލާޙަީކ 

 ބަލާފައި، ކުރިން އިންޮގތަށް ބަލާއިރު މިހާރު މި  ގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަޫބލުކުރެޭވވަރުގެ އިޞްލާޙެއް. ުކރިއާއަޅު

ން ހުރިހާ ބޭސް އެތެރެކުާރ ރު އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ީމގެން. މިހާއިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ވަރަްށބޮޑަށް ތާއީދުކުރަ

މެދުފަންތީގެ  ނަށް މީގެ ފައިދާ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ބޭުނންކުރައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީންހުރިހާ އެންމެ

ގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ މިން އްޙީ މިންގަނޑުތަކާއި މިބޭސް އެތެރެކުރާ ވިޔަފާިރވެިރންނަށް ވެސް. ދެން ޞި

ހެން ގޯސްކޮށް އެްއވެސް ކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވޭ. ައޅުގަނޑަްށ ބަލާލިއިރުގަިއ އަޅުގަނޑަށް އަެނއްއަޅުގަނޑު މީތި 

ހަޅަން. މިހާރު އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް ހުށަ، ނޑަށް ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާހީވަނީ މިއިންގޮތަށް މި ފާސްުކރަން އަޅުގަ

 ކު މީތި ފާސްކުރަން. އެ  މިއޮތް އިޞްލާޙާ

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދުސަން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

ބެހޭ  ދިރާސާކުަރމުން މިދާ އިޞްލާޙާ އަދިވެސް އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު

އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިނިސްޓްރީގެ ލަފާއާ  ހެލްތު، އެކު ރު މިސާލަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާއާ ގޮތުން. މިހާ

ކަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ އިޞްލާޙެްއ ޙަޤީޤަތުގައި އެީއ އަުޅގަނުޑމެންފަދަ މުޖުތަމަޢަމި ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާަޙީކ 

މަކީ ފުރުޞަތު ށް ދިއުފަންތިއަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ސަބަބަކީ ދުނިެޔވީ ގޮތުްނ ކަމެއްަގއި އެންމެ މަތީ 

ވެސް ނޫނީ އެހެން  ތިބި އެހެން މީހުންނަށް ްއާޔ ދެންދަތި ކަމަކަށްވާނެ. އެހެންެވއްޖެ ނުލިބި އެީއ ވަރަށް 

މަކީ ފަސޭހަ ީށގެންވާ އެންމެ ރަނގަުޅ ލެވެލަށް ދިއުފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެ އެންމެ އެކަ

ބިއެއް އޭގެ އެންމެ ތުން އިންސާނީ އުސޫލުަތކަށް ބަލާއިރު ވެސް ފުރުޞަުތ ނުލިކަމަކަށްވާތީ އިންސާނާ ދުނިެޔވީ ގޮ

އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި އިޞްލާޙު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ، ހައި ލެވެލަށް ރީެޗއް ނުކުެރޭވނެ. އެހެންވީމާ



  

މިއިންގޮތަްށ ، ލީ. އެހެންވީމާހަކަ ދަންނަވާވާ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ

 ފާސްކުރަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށް. މިހާރު ޚިޔާލެްއ.  ްއގެ އެހެން ަރޢުޔެއް އެބައޮތްތޯ،އެހެން ބޭފުޅެ

އިުދ ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ަގވާ 1ބެހޭ ގަވާއިދަށް  ގޮަތކީ ބޭހާމެ ގޮތެއް. އެހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ އެން

ކުރައްވާ އިޞްލާޙު ކުަރއްވާަފއި ފޮނުއްވާ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިދާރީމޭޒުން  އަލުން މިނިސްޓްރީން މުރާޖަޢާ

އެއްގޮތަްށ  މިއޮތް ކޮޕީއާ ކޮޕީ މިހާރު ގެންނެވި ބަދަލުތައް ގެނެވުމަްށފަހު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގައި މިއޮތް

މުފީދު ތާއީދު ކުރައްވާފަިއ  ނަާވ ކަމަށް އުމަރު ހުށަހަޅުއްވައިމިގަާވއިދު ކަންތައް ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް ފެނިވަޑައިގަން

މިވަގުތު ވޯޓު ދެއްވޭ ގޮތަްށ އަޅުގަނޑު ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ، ހެންނޫންތޯ. އެގޮތަށް އެހެންވީމާއޮތީ. އެ

ސައިްނ، ަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަީތ ޢަލީ ޙުބޭފުޅުންގެ ވޯޓުން ެއގޮތަށް ާފސްވެއްޖެ. ވޯޓު  6ބޭފުޅުން. ެއ  6 ތިއްބެވީ

ދެން ނާން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ެދން ސި ދު، ައޅުގަނޑުމެންެގ ވިޕް ލަޠީފްއަޒްހާން، އުމަރު، މުފީ

ވެމުންދާ އަނެއް ަގވާއިަދކީ މި ށް މުޢާމަލާތް ކުރެއަުޅގަނޑުމެންނަ އާހާރު އޮތީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީމި

ށަހަޅާފައި އޮތީމަ ކުރުމުގެ ަގވާއިުދަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރުވނު ކަންތައްތަެކއް އަލުން މިޮކޅަށް ހުޢިމާރާތް

ދާނީ. ގަނުޑމެން ދެން ކުރިއަށްައއިމަ އަޅު  އަދި ނާންނަ ކަމަށްވަނީ. ެވގެން އަންަނ ވާރޝަންއޭގެ އިޞްލާޙު

މިަވގުތު އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑަރ ހުސްވެަފއި އޮތީމަ މިަވގުތަށް ދެން އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުްނ ، އެހެންވީމާ

ވަނަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީ  5އޭޕްރީްލެގ  12މިހާރު އަޅުަގނޑު މިއަދުގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިންމާލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގެ މިަވގުތު މިތިއްެބވި  އްކުނު ވާހަަކއަކާފަރާތުން ދެ ނިންމާލިފަހުން އަޅުގަނޑުގެ

ފު، މުފީދު، ައޒްޙާން އަދި ޢަލީ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއީ ިސނާން، ލަޠީ

ެތއް ގެަނއުމަށް މިވާހަކަދެކެވިަފއި އަުޅގަނޑުެމން އޭރު ނުރަސްމީކޮށް މިދެކެވުނު ވާހަަކއަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަ

މައްސަލަ ހިމެނުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ެއޖެންޑާ އައިޓަެމއްގެ ގޮުތގަިއ މި

ކުރާ  ކުދި ވިޔަފާރިތައްައކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ުކދިވާހަކަ  ،ނުރަސްމީކޮށް ވާހަކަދެެކވޭ. ަމއްސަލަައކީ ކުދިކުދި 

މަސްބޮޑި އެްއޗެހި ހަދާލައިެގން ކުދިކުދި އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން މިހާރު ކޮންމެވެސް މީހުންނަށް މިސާލަކަށް ގުޅަ 

ރަިޖސްޓްރީއެްއަގއި ބުނާ ގޮތަށް  ިޖސްޓްރީއެްއކޮށްގެން އެަގާވއިުދ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަނީ ރަ ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގައި

 ވިޔަފާރި އެ  ފަހައްޓައިގެްނ ނޫނީ އެރުފިޔާ ދައްކަިއގެން ވަކި މިންގަނޑުތަެކއް ހި 1000މަހަކަށް، އަހަރަކަށް 

މިއީ ކިހިނެްއ ހިނގާ ކަެމއްތޯ ައޅުގަނުޑމެން ބަލާލަން ބޭނުންވާތީ ، ކަތް ނުކުެރވޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާމަސައް

އަޅުގަނޑުމެން މި އައިޓަމް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އަންނަ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ އައިޓަެމއްގެ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީެގ 



  

ނުންފުޅަށް، ވާހަކަައކީ ބޭނުންފުޅުެވގެން ހިމަނާ ގޮތަށް އޯކޭތޯ. އޯޭކ ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނުޑ މެންބަރުންގެ ބޭ

 ތާއީދުކޮށްލަެދއްވާ.  މަށްވާނަމަ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްަވއިމިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ޯއޭކ ކަ

 

 ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

ނުޑ މުޤައްރިރު ތި ހުށަހަޅުއްވާެލއްިވ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ އިކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! ދެންމެގަ ޝު

އަކީ މަސްވެރި ޖަޒީާރ ުކރާ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖެފުރިހަމައަށް އެއަށް ތާއީދު

މަކަްށ ކުރު ބޮިޑ، ރިހާކުރު ނޫނީ ގުަޅ، ބަޖިާޔ އެީއ އިޚުިތޔާރީ ކަާވއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ދެކެްނ ރިހާޤައުމަކަށް

އްުމ ކޮމިއުނިޓީއަްށ ެވސް ޭއގެ މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަެމއް ކަމަށް. ނޫނީ ީމގަިއ ހައްދަވާފައި ޭބްއވުމަކީ ޢާ

ްނ ކުރާ ކަެމއް ކަމަްށވަންޏާ ބޭފުޅުންނަކީ އަހަރުން އަހަރަށް ޗަންދާ ަދއްަކިއގެން ނޫނީ ފީެއއް ަދއްކަިއގެ އަނެއްާކ އެ 

މިކަންކަމަށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ ނެތިގެން ިހނގައިދާނެ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ އޭތި 

 ކުރަން. ށް ފުރިހަމައަށް މިކަމަށް ތާއީދުހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ

 

 ވުން:ސައިން ވާހަކަެދއްކެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު

ކުރަން. ދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެ މުފީ

ކުދި މީހުން، އަޅުގަނޑު ާރ ގޮތުގައި އަދި ރަށްރަށު، ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުަގއި ކުދިއަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކު

ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެމީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ވިޔަފާރި  ލެއްަގއި ބޮޑުކޮްށގެންމިދެންނެވީ ކޮމާރޝަލް ސްކޭ

ަގއި ހުންނަ ފިހާރައަށް ގެ ަކއިރީގުޅަ ތުލުލަިއގެން ަބެއއް މީހުން ހަމަ ބައުޅޭ ކުދިކުދި މީހުން، މިސާލަކަށް އެ

ބާނާ މަސްކޮޅުން ލިބޭ  ވާލުކޮޅު ހަދާލައިެގން ވިއްކާ މީހުންނާއި އަދި އެޙަން ިވއްކާ މީހުންނާއި ކުދިކުދި ލައިގެ

ރިހާކުރުކޮޅު ފުޅިފުޅިއަށް އަަޅއިގެން ެއއަށް ބޮނޑިލަިއގެން އެކަން ކުރާ މީހުންނާއި އެހެން ނޫނިއްޔާ ކުޅިކާޖާ ކަހަލަ 

އެްއޗެހި ހަދައިގެްނ މާލޭގަިއ ހުންނަ ފިހާރައަކަށް ފޮނުާވލައިގެން ަފއިސާ ހޯދާ މީހުންނާއި އެ ވަރަށް ކުަޑކުަޑ 

 ރަނީ. ޙަޤީަޤތުގައި އެމީހުންގެ ހުންނަ ުކދިކުދި ޚަރަދުތައް، ޚަރަދުބަަރދު ފޫބައްދާލުމަށް ޓަކައި ސްކޭލެްއގަިއ ކު

ކުެރިވގެން، ރީޖިސްޓަކަންކަމަކީ ވެސް ސަރުކާުރގައި ރަ ކުރާ މީހުން. އެހެންވީމާ، އެމީސްމީހުން އެކުރާ މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޭއގެ  ހާސް ރުފިޔާ އަހަރަކަށް ދައްކަިއގެން  1ފީއެއް ދައްަކިއގެން 

ސަބަބުން މުސްތަޤުބަލަށް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކޮށްފާނެއޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އިދާނެއޭ. ލޫމާތު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ނެތިގެން ހިނގަޢުްސކިލްތަކެްއ، ެއަކންކުރުމުގެ މަތެރޭގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ރާއްޭޖގެ އެކި ކަންކޮޅުަތުކގަިއ، ެއކި ރަށްރަުށގައި އެ ރަށަކަށް ޚާއްޞަ ެއއްޗެހި 

ވެސް އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. ވަކި ރަށްރަށުަގއި ހަދާ ހަމައެކަނި، މިސާލަކަށް ކުޅުދުްއފުށީގައި ހާލުފޮޅި. ބަެއއް 



  

އަދި ވަކި ޚާއްަޞ  ރަހައެއްލާފައި އިނގޭތޯ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބޮނޑީަގއި ރަށްރަށުގައި ހަދާ ރިހާކުރުގަިއ ވަކި

ލެްއަގއި ުކރެވޭ މަސައްކަްތ. އެހެންވީމާ، މި ހުނަރުތަކާއި މި ހުރިހާ މިހާރު މިއީ ަވރަށް ކުދިކުދި ލެވަ. ގޮތެއް ހުރެފަ

ށް އަިއއްަސ، ދައުލަުތެގ ލަ ެގ ފަރާތުން މި ލެވަވަނީ ދައުލަތުއެްއޗެްއ ވެްސ ނެތިގެްނ ހިނަގއިދާނެހެން އަުޅގަނޑަށް ހި 

ންޝަން ެއވަރަށް އަންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެސް ބޭނުން މިކަން ވެއިންޓަރ

ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް އެ މިްކ މިނިސްޓްރީގެ ތޯ ހަމަ ބަލާލުމަށް ޓަކައި އިކޮނޮހިނގަނީ ކިހިނެއް

 ން އެ މައުލޫމާތު ހޯދާލުން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.އަޅުގަނޑުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ފައި މިއޮތީ މުފީދު ހުށަހަޅުއްވަ އީދު ލިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެކެވުނު ވާހަކައާ ގުިޅގެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާ

 6ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ަކމަށް. މިވަގުތު ިތއްބެވި  . އެހެްނވީމާ، އެޢަލީ ތާއީދުކޮށްދެްއވާފަ

މިގޮތަށް ހިމަނައިގެން ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން މި  އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްަވއިފި.

ފް، ޠީބޭފުޅުންނަކީ ސިނާން، އިންތި، ލަކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ވާަހކަދައްާކލަން. މިވަގުތު މި ވޯޓު ނެގިިއރުގައި ތިއްެބވި 

މުފީދު، އަޒްހާން، ޢަލީ. ވޯޓުދެއްވޭ ގޮތަށް ތިއްެބވީ. އެހެންީވމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުެމން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން 

 ނިންމާލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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