
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން ވަނަ    14ޓީގެ  ކޮމި ގަވ އިދު  

6201 ބަރުނޮވެން 17  

 

 

 

 

 ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހިމެނިފަިއ    ާގނޫނުެގ ދަށުގައިމު  އްޢާބެހޭ ގަވާއިދު    ން ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާކުރިއާދެ! އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  

  ބަލިތަކުގެ   ޖެހުނު ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ  . ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ެގންނަން މިނާނެއޮން

މިހާރު   ބަދަލުވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނޫނީ  ޓްރެންޑްސް  ބޮޑަށް އެންސީރިޔަސް  ވަރަށް  ބަލިތައް  ނާރާ    ގައިންަގޔަށް 

ވިޔަފާރިވެއްޢާ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ޚާއްޞަމުވެެގންދާއިރުަގއި  މާކެޓްކޮށް ރިން  ޕްރޮމޯޓްކޮށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް   ކޮށް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގިއ މިހާރަކަށް   އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްތައް ތަފާތުެވެގން މި

ޚިލާފަށް   އާދަޔާ  ކެނޫނީ    ޮއބީސްއައިސް  ދަތްފަނި  ކުޑަކުދިންެގ  ދެން  އެނޫފަލަވުމާއި  އަދި  ނަސް  އުމާިއ 

މަުގފަހިވާ  އެން.ސީ.ޑީ  ކަންތަކަހަލަ  އަށް  ޢާކެއް  އްތައެތައް  އެތެރެކޮށް   އަޅުަގނޑުމެންމުޮގތެއްަގއި  އްމިހާރު    މި 

ޚާއްޞަކޮށް   ޑްރިންކްމިސާލަކަށް،  ބޭނުންކުރާ  ކާބަނޭޓެޑް  ސް އެނަރޖީ  އެނޫނަސް    ކަހަލަ  އަދި  ކަހަލަ  ޑްރިންކްސް 

ުގޅޭ ވަރަށް    ފަހިކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާދެންނެވި ކަންތަކަށް މަުގ   މިއެްއޗެހީެގ ސަބަބުންވަރަށް ިގނަ  އެހެނިހެން  

ޓީމެއް   ައއިސްފައިފަންނީ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  މިއޮތީ.  އެބަ    އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތެރޭަގއި  ބޭފުޅުންެގ  މިތިބަ 

ެއހުރި ކަންތައްތަކަށް ދެންމެ އި  ޑުެވަވޑަިއަގންނަވާ މާއްދާތަކުގަ ބޭފުޅުން ކަންބޮ  ވަޑަިއަގންނަވާ. އެހެންީވމާ، ތިހިމެނި

ވެސް   ހުރި  އަ  ވިދާޅުިވހެންއެ  މުޤައްރިރު  އެހެން  ވަކިވަކިން  ހަމަ  ރަނަގޅީ  ކަންބޮޑުވުންތަކެްއ  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޖަވާބުދާރީވާނަން.   ެއައށް  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރުން  ކުރިމަތިކުރެއްވުން.  ސުވާލުތަްއ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދެން  ހުރެއްޖެ 

ވިދާޅުވަން. އެްއޗެޝަރީ   އިތުރަށް    އާދެ!  އް  އިނޭގތޯ  ޝަރީ  އަދި  ވިދާޅުވެދެްއވީމަ  ެއްއޗެްއ  ކޮންމެވެސް 

 ޑީ.ޖީ.   އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފާ އާދަމް މަނިކުޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީއެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ 

ލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ަގވާއިދު ހެދުމުަގއި ލޫމާތުކޮޅެއް ދަންނަވައިބެހޭޮގތުން ކުޑަ މަޢު  އަޅުަގނޑު މި ަގވާއިދާ

ކުރާ ކޯޑެސްޓްެގ ފުޑް ސްޓޭންޑަޑްސްއަށް. މި ފުޑް  ބޫލުނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤައޮންނަނީ ައޅުަގ  ބޭސްކޮށްފައި މި

ޤަ  ސްޓޭންޑަޑްސްއަކީ ިގނަ  ވަރަށް  ސްޓޭންޑަޑެ އުމުތަކުންދުނިޔޭެގ  މިނިމަމް  ބޭނުންކުރާ  އެހެންވީމާ،  އް   .

މީއަޅު މިަގނޑުމެން  ބޭސްކޮށްފައި  ދުނިޔޭގައި  ތި  ސްޓޭންޑަޑެއޮންނަނީ  މިނިމަމް  ބޭނުންކުރާ  ކޯޑް    ކަމަށްވާ  އް 

ލޭބަލިންގ  ސް ސްޓޭންޑަޑްއެކް ކްލެެގ  ކްލެއިމްސް،  ިއޝްތިހާރުކުރުމާއި  އަދި  އެްއޗަކާިއ  އިކްރައިޓީރިއަރ  މްކުރުމުެގ 

ކްލައިމްބެހޭ ބެހޭ  ޮގތުން  ވަރަށް  ބިނާކޮށްފަސްޓޭންޑަޑްސްތަކަށް  ކުރުމާ  ހެދުމުަގއި  ަގވާއިދު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން   .

މި  ކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކުެގ ސަބަބުން ކުޑަކުދިން  މި  ތަކުން  ނީ ކުޑަކުދިން މިފަދަ ޑްރިންކްސްބޮޑަށް ބަލާފައި އޮންނާ

މު އްައޅުަގނޑުމެން ޢާ   ދިމާާވ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމާއި ޢާއްުމކޮށްއްސަށް ހިތްޖެހޭ ނޫނީ އެްއޗެހި ބޭނުންކުރަން  އެްއޗެ

ހެލްތުތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަރަޖައަކަންތާނަގއި  ކަހަލަ  ެގއްލިެގންދާ  މަސައްކަތްތައް  އިޝްތިހާރުތައް ެގ  މި  ށް 
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ން ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ލިމިޓްކުރުމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ ދިރާސާތަކުން ވެސް އެބަ ފެނޭ ދިއުކުރެވެމުން

ކުޑަކުދިންެގ ޞިއްޙަތުެގ  ހަމަ  ތް ސްކްރީނިންގތަކުން ވެސް   ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ސްކޫލް ހެލްރުެގކުޑަކުދިންެގ މިހާ

މި ކެއުމާިއ  ދަތްފަނި  އަނަގިއަގިއ  ޮގތުަގއި  ަމއްސަލަެއއް  ބޮޑު  އަހަރުެގ    ވަރަށް  މިދިޔަ  މީެގ  އަދި  ކަންތައްތައް. 

މިއަހަ ބޮޑުވަުމންދިއުރިޕޯޓްސްތަކަށްވުރެ  ުގނައެއް  އެތައް  އަރު  ބަލާއިރުޅުަގމާއި  ރީޖަނަށް  ވެސް   ނޑުމެންެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބޭސް ސިޓީ މަތި ކަމަށްވާތީ މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާެއްއ  

ޑްރިންކްސް  މި މި  އޮންނަނީ ޝުަގރީ  ިގނައިން  ހަކުރު  ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއއިން    ާއއި  މިހާރު  ޑްރިންކްސްތައް.  ހުންނަ 

ޓެކްސް ވެސް ޝުަގރ  ތަޢާރަފު  ޓެކްސްެއއް  ނަމުަގއި  ބޮޑަށް  ެގ  ވަރަށް  ރެކޮކުރުމަށް  ކުރަމުންދާ މަންޑްޤައުުމތަކަށް 

މީހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށާިއ  އިޝްތިހާރުކުރުން  މި  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ލިމިޓްކުރުމުެގ ދަނޑިވަޅެއްަގއި  ށް 

ަގވާއިދުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް  ކުރީަގއި އޮތް  ދު ރިވައިސްކޮށްފަިއ  ދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ގަވާއިމަޤުޞަ

މިންަގނޑުަގއި އިޝް މި  މަދުކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި  ހަމަ އެކަންތައް  މާބޮޑު އިޚްތިޔާރުތަކެއް ނުލިބޭތީ  ތިހާރު  ވަރެްއެގ 

 ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާ  . އެހެންވީމާ، އެަގާވއިދު މިއޮތީ ހަދާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވާނަން. ަގމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. ! މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް 

ތި ައޅުަގނޑުމެންނަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ހިއްސާޢުމަމި  ބޭފުޅުން  ވަޑައިެގކޮށްލަލޫމާތު  ައޅުަގނޑުން  ެވސް    ންނެވީތީ. 

މިބޫލުޤަ އިޝްތިހާރުކުރުމާއި  ެގންގު   ކުރަން  މިންަގނޑުތަކެއް  އެބަ  އެކަމަކު   ޅެކަންކަމުަގއި  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ންޖެހޭ 

ޤަ ތިބޫލުނުކުއަޅުަގނޑަށް  ޙުބޭފުޅުން  ރެވެނީ  އިޝްތިހާރުެގ  ފޮނުވައިެގން  އެއީކީ އްދަ  ނަށް  އަޅުަގނޑަށް    އެއްހޯދުން. 

ައޅުަގޤަ ނޫން.  ކަެމއް  ޖާަގބޫލުކުރެވޭ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ެގންުގޅެންޖެހޭ  އެބަ  މި    ދިނުމުެގ  ނޑުމެން  ވެސް.  ކަންކަން 

ބިއުރޮއިތުރު   އިތުރުވެ  ޓޭޕް  އިތުރުވާނެރެޑް  އިތުރުކަމެއް  އަނެއްކާ  ކްރެސީ  އިނޭގތޯ.    މި  ވެސް  މިދަނީ  ވެެގން 

އެެވއަރނަސް  ކަންކަން އިނޭގތޯ.    މިން  ކުރެއްވުބޭފުޅުން އިޝްތިހާރު  ތުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ ކަމެއް ތިއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގ

ޓެކްސް އިތުރު    ، އަޅުަގނޑުމެން ސިނިގރޭޓުގެ ހިންުގން. އަޅުަގނޑަކަށް އެތަނެއް ނުފެނޭ. ިމސާލަކަށްކެމްޕެއިންސް  

ބޯ    ހަމަވާނެ ޮގތަކީ  ޑެއް އޮތް ެއއްޗެްއަގއިވީމަ ޑިމާންއިންއިލާސްޓިކް  މަ  ެގ ޓެކްސް އިތުރުކުރީކުރަނީ. ސިނިގރޭޓު  މި

އެހެންނަމަވެސް  މީހުން ވަ  ،ބޮނީ.  މަދުކުރުމަށް  ބުއިން  ހިންޭގ  ސިނިގރޭޓް  ކެމްޕެއިންތަކެްއ  ތަނެްއ  ރުަގދަ 

މައްސަލަެއއް ނެތް.   ނުވޭ ދައުލަތަށް. ފަިއސާ ލިބޭ. ައއިސްެގނެއް އެ މަޤްޞަދެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، 

އްޔާމުން އެ  ެގއްލުންވާ ކަންކަމެއް ހުރެއްޖެކުޑަކުދިންނަށް  މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތަކީ ކުދިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް
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ތި މަނާކުރަްއވަންީވ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ހުރިއްޔާމުން.  ކަެމއް  ެއވަރުެގ  އިނޭގތޯ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  މުން 

ރަްއވަންީވ ކަމަކީ  ބޭފުޅުން ކުން ރަނަގޅު ނޫން ކަމަށް. ދެން ތިކުރަްއަވންވީ ޭއަގއި ހުރި ކަންކަތިބޭފުޅުން އިޝްތިހާރު

ކަމަށް ދޭ  އްދަވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ވިއްކަން ޙު   ްއޔާމުން ިއޝްތިހާރުދީެގން ވައްދާ އެއްޗެއް ވެއްޖެ  އްދަޙުމިތަނަށް  

އިޝްތިހާރުކުރެވެ އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެކަމަކު ންޖެހޭ  ކަނޑަައޅުްއވަންީވ    ތި  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ބޭފުޅުން 

ހުންނަންޖެހޭ  ދެކޭއިޝްތިހާރުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކޮބައިތޯ.  މިންަގނޑަކީ  ތިނެ  ަގާވއިދުަގއި  މި  ބޭފުޅުން   ޮގތުަގއި 

އްދަ ހޯދައިެގން އެއިން  ހުބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއްޗެހި ހުށަހަޅައިެގން    ތި  ްއވަންވީ ކަމަކީ އެއީ. ެއކަމަކުކުރަ

ނު ނަތީޖާއެއްއެބަ  އެތައް  ނޭދެވޭ  ވަރަށް  ކަމަކީ  ކުމޭ  ފުރަތަމަ  ހުއެބަ.  ވިޔަފާރިއްދަ    އެ  ދޭއިރުަގއި  ކުރާ  ދޭ. 

އަނެއްއޭެގ  މީހުންނަށް   ލިބިެގންދޭ.  ެގއްލުންތަކެއް  އެބަ  ކަަމކުން  އެތައް  ެގއްލުމާއި  ނުފޫޒާިއ  ހަމަ  ކަމަކީ    ވަުގތު 

  އަށްދެންނެވީ. އެ   ނޫން އަޅުަގނޑު މިއެހެންވަނީެއކޭ    އެބަ ހުޅުވޭ. ތެރެއަށް ަވނުމުެގ ފުރުޞަތު    ޭއެގ  ކޮރަޕްޝަނާ

ރަ  އެންމެ  މިކަުމަގއި  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  އެބަ  އިޤުތިޞާފުރުޞަތު  މިނިވަން  ޮގތަކީ  ތަނެއްަގއި  ނަގޅު  އޮތް  ދެއް 

އަޅުަގނޑުމެން   ވަރަކަށް  ޓޭޕްކޮންމެވެސް  ވެސް  ކުޑަކުރުމަށް    ރެޑް  ސަރުކާރުން  އެމި  ކުރަްއވަނީ.    ަމސައްކަތް 

ބޭފުޅުން ވަރުަގދަ ަގވާއިދެއް   ަގއި ބޭކާރުކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތިދެކޭޮގތުަގިއ އަސްލު  ކުރަްއވާއިރު ިމއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު

ކަންކަން މިވެނި މިވެނި  ހުންނަންޖެހޭނީ   ބޮޑެތި  އްޔާ ވަރުަގދަޚިލާފުވެއްޖެ . އެާއއި  ކަންހައްދަވަންވީ ިއޝްތިހާރުަގއި 

ނަންގަވަންވީ  މަނާޖުރު އެހެންވެސް  މީަގއި  .  އަޅުަގނޑަށް  އެޮގތް  ބުއްދިވެވީމާ،  ޮގތެއް   ރި އެންމެ  ރަނަގޅު   އެންމެ 

މިހިކަމަ ަގވާއިދުަގިއ  މި  ފެންނަނީ.  ަގއިޑްލައިންށް  ރަނަގޅު.  ރަ  ހަމަ  ވެސް  ތައް  ހަރުކަށި  ވެސް  މިއަށްުވރެ  އަދި 

ބޭފުޅުންނަށް މި ހުށަހަޅައިެގން   ދެކެނީ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ފަހަރަކު ތި  ކުރަންވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ވާހަކަ    ބޫލު ނުކުރެވޭތީ އެޤަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ްއވެސް ފައިދާެއއް ކުރާނެ ކަމެއްމަކީ މިކަމަށް އެއްދަ ހޯދުމުެގ ކަޙު

 ލީ.  ދަންނަވައި

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ދެްއވުމަށް

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެފާ އާދަމް މަނިކު އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

އެކަށީެގން  މިހާރު ވެސް  ދައްޗެްއވުން  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ތިކަމުަގއި  ދެން  ޮގތް.  ކުރަމުންދާ  ޭވ. ވެސް 

ބޮޑުކަމާއިއެހެންނަމަވެސް،   ސެކްޓަރ  މިކަމުެގ  ހެލްތު  އިޝްތިހާރުކުރުމުަގއި  ތަނެއްަގއި  ކުރާ ެއްއވެސް  އިން 

މާ ބިޒްނަސްައކަށް  އެްއޗަށްވުރެ  މާވަރުަގދަ  އެވަ  ވާތީ  ދެއްތޯ  ޕްރޮމޯޝަން  ރުަގދަ  ެއއްޗެހި  ސްބޭފުޅުންެގ  ތަކާއި 

  ނުކުރެވޭ. ދެން އޭގެ   ބައިވަރު ކަމެއްއަންނަލެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމެއް އެހާ ފުރިހަމަ ނޫނީ އެހާ  
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ަމޤުޞަ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނިއިތުރުން  ކަމެއް  އެްއވެސް  މިވަނީ  ނެތް،ންމުމުދަކަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުޑަކުދިންނަށް    ެގ 

ތި   ހަމަ  ވެސް  ޓޮބޭކޯ  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  މިދަނީ  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  އަމާޒުވެެގން  މިހާރު  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި 

ޓާެގ ކުޑަކުދިންނަށްޓްވަކުންފުނިތަކުން  މިދަނީ  ވަރަށް  މުން  ކުޑަކުދިންނަށް  އަވަސްކުރަން.  އަލަށް  ބޮޑަށް  .  ފަށާވަރު 

ައޅުަގނޑުމެންގެ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ކުޑަކުޑަހަމަ    ވަރަށް  ތަޖުރިބާއަކީ  އެނަރޖީ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުދިންނަށް 

ނެތް. އިޚުތިޔާރެއް  ނިންމުމުެގ  އެމީހުންެގ  ދެމުންދާކަން.  އޮއަޅުަގނޑުމެން   ޑްރިންސް  ވެސް  ަގވާއިދުަގއި  ންނާނެ ެގ 

އެ ނުދައްކާ  ޓައިމްސްަގއި  ޕްރައިްމ  ަވކި  ބޮޑަށް  އަ   ވަރަށް  ދެން  ބޮޑަ ކަންތައްތައް.  ވަރަށް  ހަމަ  ށް  ޅުަގނޑުމެން 

ފަރާތްތަކާމަސައްކަތްކު އިޝްތިހާރުކުރާ  ެއހެންނަމަވެސް  ރަން  ކަމެއް ވަރަ  ،ުގޅިެގން.  ލިބޭ  ފައިދާއެއް  ބޮޑު  ވީމަ ށް 

އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް    އެޮގތަށް އިނޭގތޯ.  ދަތިތަކެއް ހުރޭ  ކުރުމުގައިރެިގުއލޭޓްހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ައޅުަގނޑުމެން ިމ  ވެސް    ިގނަ ވަުގތުތަކެއް މިހާރު  ހަދާފައި މިއޮތީ. ދެން އިޝްތިހާރު ފާސްކުރާކަށް ެއހާއިދު  ަގވާ 

ކޮށްފަިއ  ދިގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް ދެން ތަންކޮޅެއް ުމއްދަތު ެވސް    ، ކުރާ ސިސްޓަުމަގއި ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

މުއްދަތެ  ވަކި  އޮތީ.  ފައެ  ކޮންމެ  ވަންދެން  ނުޖެހޭ.  ހަރަކުއް  ހުށަހަޅާކަށް  މީަގއި   އިޝްތިހާރުކުރަން  ދެން 

އިމްސްތަކެއް އެބައާދޭ. މީެގ ސަބަބުން އެހެން ދުޅަހެޔޮކަމުަގިއ  މީެގ އިތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކްލެކުރުމުަގއި  އިޝްތިހާރު

ބޭ މުހިންހުންނަން  ނުކެޔަ ނުންވާ  ކާނާތައް  މިމު  ފުދޭސް  ކްލެއިމްސްކައިން  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަހަލަ    މިއާދޭ  ތަކެއް 

އެހެންވީމާ  ޞިއްޙީ މި  ،  އިޝްތިހާރުތަކުަގއި.  މި  ޮގއެއްޗެއްސަކީ  ވެސް  މެސެޖުތައް  ނޫން  ރަނަގޅު  އެންމެ  ތުން 

ކުރެވޭ އެބަ  ޖުރުއިޝްތިހާރުތަކުަގއި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ  .  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތެއް.  ޑިޓަރބޭސް  މަނާ  ކުރެވޭނެ 

މުކޮށް އެ ެއއްޗެއް އިޝްތިހާރުވެ ނިމޭފަހުން  އްޢާއެ ެއއްޗެއް  ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ  މަނާ އަޅުަގޖުރު  ،އެހެންނަމަވެސް

 ށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ. އެއީ އެއް ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން.ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފައްޔާޟް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަދި.  އަދި 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ޔާޟް އިސްމާޢީލް ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައް

ހަމަ ކުދި ދަރިން    އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް. ައޅުަގނޑުެމން ވެސް  ހަމަ  ތި ވިދާޅުވި ކަންބޮޑުވުމަކީ

ލާ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވައި  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ. ތި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި އަމްދުން ހަމަ.ތިބި  އެބަ

ކާމީަގއި  ކަައކީ  ވާހަ ހުރިހާ  ކަވަރވަހަމަ  މި  އެްއކޮށް  ވާއިރުބޯތަކެއްޗެއް  އިނޭގތޯ.   ހަމަ  ަގއިއޭ  ނީ 

ކަންތައްތަކެއް  ބެލެންސް ބައިވަރު  އަޅުަގނޑު،ކުރަންޖެހޭ  އެްއޮގތަކީ  ހޯދަން    އެބަހުރި.  ސޮލިއުޝަނެއް  މީެގ 

ބޭފުޅުން އަތުން     އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ތިށްކަހަލަ ެއއްޗަކަ  އުޅެނީ ދެއްތޯ. އެްއޮގތަކީ ަވކި  އަޅުަގނޑުމެން މި
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މިސާލަކަށް  ހު ެއއްޗަކަށް  ަވއްތަރެއްެގ  ވަކި  އަމާޒުވާނެ  ކުޑަކުދިންނަށް  ނަާގޮގތަށް  ެއކަމަކުއްދަ  ބެލިދާނެ.    ވެސް 

ޕްރިފަރ ހަމަ  ހަދާފައި  ވަރުަގދަ  ކުރާނީ  އަޅުަގނޑު  ަގވާއިދެއް  މިސާލަކަށްއެ  ަގިއޑްލައިން  ާއ  މީޑި  ،ަގާވިއދަށް. 

ކުރެވޭ ޮގތަށް ވެސް  މަނާރ ބޮޑުކޮށް އަންނާނީ. މީޑިއާ ޖުރުއެންމެ ެއކްސްޕޯޒަ  ތާރޭޑިއޯ  ، ޓީީވ،އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް 

ަގއިޑްލައިނާއި  ހެދި އޭަގއި  އިނޭގތޯ  ހީވަނީ  ޚިލާފުވެއްޖެ ދާނެ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  އްޔާ.  ެއކަން އެއީ  އަސްލު 

އެހެންވީމާ، އެހެން ނަނީ ދެއްތޯ.  ެގ ލާރި އެ ވަންތަކަށްތާ އެ އިޝްތިހާރުމީޑިއާއެއީ  އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ.  ކުރަން  

އޭަގއި  ހެދިއްޖެ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއކަަމކުސިލުކުރުމާއިޙާނަތީޖާއެއް  ބޭނުންވާ  އްޔާމުން  ބްލޭންކެޓު  ރޯލް  ރއޯވަ  . 

ވިޔަސް    ރަކާތެއްޙަޔަސް، މަުގމަތީެގ  ވި  ވެސް ލީފްލެޓެއްމިސާލަކަށް ކޮންމެ ކަހަލަ އިވެންޓެއް    ތަކަށް ކާބޯތަކެއްޗެއްޮގ

އްދަ ނެުގމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި  ހުކުރާއިރު ކޮންމެ ކަމަކަށް    ީމަގއި އެބަ ކަވަރުކުރޭ.ހުރިހާ އެއްޗެްއސެއް ވެސް  

ނީ ކުރައްާވ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނަނީ. ދެން ރެގިއުލޭޓްކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންހަމަ ކައުންޓަރ ޕްރޮޑަކްޓިވް ކަމެއް

އެއަތްބޭފުޅުން    އެހަމަ  ވެސް    އަބަދު ދި  މަތިން  ޤަކަންކަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އެކަން.  ޔައިްއޔާ.  ބޫލުކުރަން 

ހަމަ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު    ސިލުކުރުމަށާއިޙާނަތީޖާ    ަގއި މީގައިލާއިރުއެހެންނަމަވެސް، މުޅި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ބަލައި

ކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯއްދެވުން. ދެން  ތަކެއް ހަްއދަވާފައި އެ ތަންފީޒު ަގާވއިދުބޭފުޅުން ވަރުަގދަ    ހަމަ ތިކުރަނީ  ބޫލުޤަ

މިވާ ތަންފީޒީ  މީަގއި  އިނޭގތޯ  މިއިއި  ޮގތަކީ  ކަމެއް  ވަރުަގދަ  މިކަން ދާރާތަކުެގ  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ފެންނާނީ  ން 

ެއކަން އަދި ނުވިޔަސް    ތް ކަެމއް.ރަން ޖެހިފައި އޮކުތްވެސް މަސަްއކަ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންއެއީ ދެން  އޮތަކަސް.  

ކިޔާފައި  އެހެ  އެކަަމކުވާނެ.    ކަންކަން  އެ އޯވަމިަވުގތު  ނެކޭ  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހެދީމަ  ރޯލްކޮށް  ރމިޮގތަށް 

ެގއްލުން  ޮގތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ ފެންނަން  ބޫލުވާނެ. އަނެްއކާ އަޅުަގނޑު ޤަވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ކުރާ 

އެއްޗެހިޖެހޭ  ވެސް   އެވެއިއެ   އެ  ެއީއ  ވެސް.  ކޯްއޗެްއކަން  ހަމަ އީ  އިޝްތިހާރަކީ  ވެސް.  ެއއްޗެއްކަން  ލަބަލް 

ބަެއއް،  ކުރަންޖެހޭ   ދެކެވަޑަިއަގންނަވާކަމެއް.  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ތެރޭަގިއ  އެީއ    އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިޝްތިހާރު 

ލަބަލް ެއްއޗެހި ރެިގުއލޭޓްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދަން އެވެއި  އިޝްތިހާރުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ  އެކަމަކު  ޯގސްކަެމއް ކަމަށް.

ބޭފުޅުންނަށް   ާވއިދުތަކެއް ހަމަ ހެއްދެވޭނެ ތިަގ  ހަމަ ވަރުަގދަ  ނީއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕްރިފަރކުރާ

ިމސާލަކަށްމިވެނި ކަންކަމެކޭ.  ކަހަމިވެނި  މިވެނި  ކާބޯތަކެތި  ކަމެއް،  ނޫނީ  މިވެއްޔާމުން  ވެއްޖެ   ގައިލަ  ޮގތަކަށް  ނި 

ެގނެސްފިއްޔާ އެ  އިނޭގތޯ.  ޖުރުވޭނެކަމާއި.  މަނާކުރެ ޖުރު  ނުބުނެވޭނެއޭ  އިނޭގތޯ.  އަނެއްކާ  ނޫން  ެއކަންޏެއް  މަނާ 

ނޫންހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ލެވޭނެ  ރިޓްރެޓްކޮށްފަގަވާއިދަށް  އޭތި  އެ އެ  އި  ތޯ  ޮގތަކަށް  އެހެން  މީޑިާއއިން 

ެގނައީ.   ކޮށްނޭ ތިމަންނާމެން މިކަންޯގސް  ހާރޭ މި ދެންނެވީ އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިއިޝްތިހާރު ެގންނަން. އިޝްތި

ެއކްސްޕޯޒަ މީޑިޔާ  އަދި  ބޮޑުވޭ.  އޭރުން  އެބަ  އެރ  އޮވެދާނެ.    އޯކޭ.  ފެނިފައި  އޭތި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ވަުގތުަގއި 

އެއާ އެހެންނަމަވެސް،   ެއޮގތަށްއި  ދެން  ަގާވއިދުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުއެްއކޮށް  ލައިފިއްޔާމުން  ަގއި   
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ބަޔަކު ކޮށްފިްއޔާމުން. ދެން އެކަން އަޅުަގނޑު ހަަމ އެބޮޑުވާނެ އެފަދަ ކަމެްއ    ނަސް މާރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ެއވެއަރ

 ފާހަަގކޮށްލަން އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ، ހެލްތު ނ ބޭނުންވާ އެްއޗެއް. އާއެއަށް އިތުރުކުރަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތު ޠާހިރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޕްރޮްގރާމް މެނޭޖަރ ފާތި

އިނ މެނޭޖަރ  ޕްރޮްގރާމް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  މިއީ  ދެން   ޭގތޯއަޅުަގނޑު  ޕްރޮްގރާމުެގ.  ނިއުޓްރިޝަން  ނެޝަނަލް 

ރަށް ިގނަިއން މިތާނަގއި ދެކެިވއްޖެ ކަންނޭނެގ ކުޑަކުދިންެގ ވާހަކަ  ދެން ވަ  ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެްއ ބެކްްގރައުންޑަކީ. 

ހަމަ   އަޅުަގނޑު  ދެން  ވާހަކަ.  ޞިއްޙަތުެގ  ކުޑަކުދިންެގ  ކުޑަކޮށް  އެއްކަލަ  ދެއްތޯ.  ދިރާސާތައް  ހުރި  މިހާރު 

ބޮޑު   ވަރަށް  ބޭނުން.  އަ  ގ އިމޭޖިންފާހަަގކޮށްލަން  އިތުރުވަމުން  ބަރުދަން  ރާއްޖޭަގއި  އިޝޫއަކީއިޝޫައކީ    ންނަ 

އަށް    20ިއނޭގތޯ. މިހާރު %  6% އެއީ  ަގއި ހެދިފައި ިއން ދިރާސާއެއް    2009އެއީ ައޅުަގނޑުމެން    ތުއްތުކުދިންެގ.

، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ރިލީސްކުރި ރިޕޯޓުަގއި.    ގައިިއހަށް ދުވަހު  ްއސިއޭތި އިތުރުެވެގން ޮގ

ކަމަކީ  ދެން  އިޝޫެއއް.   މިހާ  ޑަލްޓްއެއަނެއް  އިނޭގތޯ.  ބޮޑުޕޮޕިއުލޭޝަން  އެންެމ  މައްސަލައަކީ  ރުެގ  އެއް   

އެންމެ އަދަދުންއަޅުަގނޑުމެން  މަރުާވ  ޖެހިެގން  ބަލިތައް  ނާރާ  ގައިންގައިން  އިނޭގ  އެބަ  ކެންސަރު،  ނަށް  ެއއީ   .

ދިއު މިހާރު.  ދެއްތޯ  ންލޭމައްޗަށް  ބަލިތައް  ެއކަހަލަ  ފާހަަގކޮށްލިހެން  އިތުއަށްވު  90%  ޝަރީ،  ރާއްޖޭަގއި  ރެ  ރު 

ނިސްބަތުން އަދަދު  މަރުވާ  ތުއްތު މީހުން  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ކުދިންނަކަށް 

ރެިގއުލޭޝަން ހަމައަމާޒުކޮށް  އެޑްވަރޓިސްމަންޓް  ހޯލް  އަ  އޭޒް  ިއނީ.  މި  ހެލްތު   ފައި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޕަބްލިކް 

ދަންނަވާއިމްކްލެ އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ކިޔަިއެގން    ،މިސާލަކަށްއިރު  ެގ  ޚާއްޞަޮގތެއްަގއޭ  މީހުންނަށް  ހަމަ  ޑައިބެޓިކް 

  ނަށް އަންނައިރު ޕްރޮޑަކްޓް އެބައިނޭގ ހަމަ އިންްގރެޑިއަންޓް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންކުރެވިފަ އެބަހުރި ހެލްތު ކްލައިމް

އެހެން އިޝޫޒްތަްއ    ހުރި. ބައިވަރުަގރ އެބަހަމަ ޝުވަރަކަށް އޭަގއި    ެއްއވެސް  ގައިބަލައިލާިއރުދެއްތޯ  އެްއޗެއްސަށް  

ލެއް ނޫނީ  މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ަވކި ޚާއްޞަ ހަނޑުިމއީ  ކުރެވޭ  ލޭބަލުން ައދި އެބަ އިޝްތިހާރު  އެކަަމކުހުރި.  އެބަ

  އް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ެއްއޗެއްސަކީ އެއެ   އްސޭ. އެކަމަކުއެްއޗެ  ްއޞަކޮށް ޑައިބެޓިކް ނުހުންނަޚާ  ހަކުރުެގ ބާވަތެއް މިއީ

އެއް ރޯލަކީ އޭތި މު  ލިކަށް. އެހެންވީމާ، އެންމެ މުހިންޕަބްވަރަށް ބޮޑަށް  އެބަ ކުރެވޭ  ، މިސްލީޑް  ނޫން. އެހެންވީމާ

ކަންކަންރެިގ އެކަހަލަ  ކަންނޭނެގ  އުލޭޓްކުރުން  އެއީ  އެ.  ޕަބްލިކަށް  ހީވަނީ  ބޭނުންވާނެ އަޅުަގނޑަށް  ނެގން 

 އެްއޗެްއކަން. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު ޑިރެކްޓަރ ޝަރީއެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ  

ބަލަިއަގންނަން ސްތަކެއް ދެއްަވއިފި. އަޅުަގނޑު  ޝަންސްވެެގން ވަރަށް ރަނަގޅު ސަޖެލަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާއަދި  

  ނުވޭ(  ސާފެއްެއއްޗެއް    ަގއި ވިދާޅުވާ)ރެކޯޑިން  ...ާގނޫނެއް ނެތީމަ  މިަވުގތުޝަންތައް. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސްއެ ސަޖެ

  މީޑިާއއަކަށް ެވސް މާބޮޑު އެއްޗަކަށް ނުވާނެ.   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން މާ ބޮޑު ޖެހިލުމެއްވާ ކަހަލަ ކަންތަކެއް ނޫން.

ފާސްކުރެްއުވމު މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ،  ރެިގއުލޭޓް  ން  ވަރެްއެގ  އަންނާނީ. ކޮންމެވެސް  ކަމެއް  ކުރުން 

ހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެތެރެކުރުމާއި  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަކުން  އެއްކޮށް  އަދި  ރިހާ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ވިްއކުމާއި 

ޤަރެގިއު ައޅުަގނޑު  ތި  ބޫލުލޭޓްކުރެިވއްޖެްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަނީ  ޮގތަށް  އެކަމެްއ  ވިދާޅުވާ  ބޮޑެތި    ކުރީމަ 

ކުރީމަ  ޖުރު ދުރުހެލިވާނެއޭމަނާތައް  ކުރުމުން  އެކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ    މިހާރު  ،ސް އެހެންނަމަވެ.  އެމީހުން  ހުރި 

  ަގާވއިދުތަކުެގ ތެރެއިން ނެތީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިޖެހެނީ މިކަހަލަ ަގާވއިދުން ބަެއއް  ައދި  ބެހޭ ާގނޫނެއް    ްއޗާކާބޯތަކެ

  އިގަ ެއއާކު  އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ދަްއޗެްއ.ރިޓީ ހިންުގމުަގއި ލިބިފައި  ، އެީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި އޮތޯއުޅެން. އެހެންވީމާ

ޖުޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވަުގރުބޫލެއްނުކުރެވޭ  މި  އެމަނާެއއްކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެނަށް  އަދި  ހި  ެއއްޗެ   ތު 

މީޓްކުރަން.  މީޑީއާތަކާ  އަޅުަގނޑު  ކުރަން.  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝްތިހާރުކުރުން. 

ށް ދެއްވާ ޖަވާބަކީ ތިމަންނަމެންެގ ސޯސް އޮފް އިންކަމްައކީ އަޅުަގނޑުެމނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް

ވިޔަފާރިއެއް.   ހިނަގންޖެހޭ  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  ބައެްއނޫން.  ލިބޭ  ލާރި  ސަރުކާރުން  ތިމަންނަމެންނަކީ  މިއްޔޭ. 

. އެހެންވީމާ، ތި  އެހެންވީމާ، ެއއްޔޭ ތިމަންނަމެންެގ މީޑިއާތަކުެގ މަިއަގނޑު އިންކަމްައކީ ވެސް. އިޝްތިހާރު ދެއްކުމޭ

ލިބިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރު  ިގނަ  ވަރަށް  މިއީ  ރެގިއުލޭޓްކުރާށޭ.  މިކަން  ޮގތަކުން  އެހެން  ހުރި  އި  ބޭފުޅުން 

ހި އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުވަން މިހާރު ވެސް.  ރެްއވި ޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ އެްއޗެހިރާ ފާހަަގކުޠާޖަވާބެއް އިނޭގތޯ. ދެން  

ެއއްޗެހުއަދި    ،އެހެންނަމަވެސް ދެއްތޯ.  ްއޓުވާ  އެބަދޭ  ހަމަ  އިޝްތިހާރުތައް  ބޮޑަށް  ެއއަށްވުރެން  އަދި  ހި 

ރިންކްސްތަކާިއ  ޖީ ޑްރހި ބަެއއް އެނާބާރުން ނުހިފެހެއްޓިެގންދާ އެްއޗެއަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު އޮތް ަގާވއިދުން ލިބޭ  

ެއއްޗެ ޝުާގ  ހުރިހައި  ޭއަގ  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދަނީ.  ެއ  ރިމޫްވކުރުމަށްފަހު ސްމް ލެއިކް  ހިތަްއ  ތައް 

 މީހުން ބޮޑެތި  އި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުޑަކުދިންނާެވސް  އިނެުގމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެނަށް ނުހިފެހެއްޓޭ ކަހަލަ އެ ދާއިރުގަ 

އާިއ    ޖީ ޑްރިންކްސްރއްސަށް އެބަ ދެވިހިފާ ދެއްތޯ. މިއީ ހަކުރު ިގނައިން މި ހުންނަ އެނާވަރަށް ބޮޑަށް މި އެްއޗެ

ހި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  އްސަށް ދެވިހިފާ އެްއޗެ އިން ބޭނުންކުރަންފެށީމަ އެެއއްޗެ އްސަކީ ިގނަ ިގނަ އެްއޗެ ދި ހަކުރުއަ

އިންޓަ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިހާރަށް  ނޫނިއްޔާ ރްގރޭމިހާރުން  ލަިއެގން  ޝަންސްތަކެއް 

މިހިރީ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ބޮޑު   ރއިންޑިކޭޓަހެލްތް  ެގ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެތް.  ބަދަލުކުރެވޭކަށް 

ކަންބޮޑުވުމަކީ މީތި މިހާރު ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުެވެގން އަންނާތީ މިހާރުެގ ހުރި ހަކުރު ބަލި އެހާ ިގނަ. ކުޑަކުދިން  

 ދެން އޮތް ޖީލު ވެސް ހަމަ މެީގ ސަބަބުން ެގއްލުންތަކެއް ލިބިެގންދާތީ އިނޭގތޯ.  
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 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އިމްތިޔާޒް   !އާދެ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މާފަންނު  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މި  ދެން  އަޅުަގނޑު 

 ފަހުމީއަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާާގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަޑަިއެގންދެްއވީތީވެ ކޮމިޓީައށް. އަޅުަގނޑު ދަންވާލަން    ދެ ބޭފުޅުން ޝުކުރިއްޔާ ރަފީޤް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުން    !އާދެ

ވޭތޯ  ން ކުރެވުނު އެއް ބޭނުންފުޅަކަށް ިމ ަގާވއިދު މި ޮގތު  އްޔާބޭނުންވާ އެއް ސުވާލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އުސޫލު ނޫނި

ސަރުކާ ފެނޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެނަށް  މިހާރު  ެއއީ  އިތުރުކުރެއްވުން.  ސަރުކާރަށް  ބޭނުންވާ  ރެވެނިއު  ރަށް 

ހަރަކާ ިގނަ  އިތުރުކުރުުމެގ ވަރަށް  ޭއެގތްރެވެނިއު  ކުރަްއާވ.  ެއއް ކަމެްއ    ތަކެއް  ތޯ،  ކަމަށް ވިސްނަވާފައިތެރެއިން 

ވެދާނެތޯ. މިހެން ިމވަނީ. ެއއީ މަޤްޞަދަކަށް  އިމިސާލަކަށް ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކޮށްދޭން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފަ

ކުރާއިރުަގއި ިއޝްތިހާރުތައް ވަކިވަކިން އެީއ    އިވިޔަފާރިތައް މިހާ ިގނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖޭަގ  މި ދެންނެވީ އިޝްތިހާރު

ނަަގިއެގ  ހުއްދަ ފައިސާ  އަދި  ެވއްޖެހޯދަންޖެހޭ  އެއްޗަކަށް  ހުއްދަދެޭވ  އަދަދެއްެގ  ން  ިގނަ  ހަމަ  އެއީ  ނަމަ 

 ެގ ޮގތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އްލެ  ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ. ެއއް ސުވާއެްއޗަކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

ނޫން. މިހާރު ވެސް ކޮންމެވެސް ަވރެއްެގ ފީއެްއ ނަަގިއެގން   ނެރޭޓްކުރުަމކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޤްޞަދެއްރެވެނިއު ޖެ

ޅުވިހެން ބައެއް ފަހަރު އިނޭގތޯ.  ދާމެންނަށް ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ތި ވިޔަކު އަޅުަގނޑުކުރާ ކަމެއް. ދެން ވަރަށް ިގނަ ބަ

ހި ރަނަގޅުކުރުން ލާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް  ވޭ އަޅުަގނޑުެމން ލައްާވ ެއއެްއޗެދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ މީހުން ބައެއް ފަހަރު  

އަޅުަގނޑު ބެލެވޭ  ވެސް  ފަހަރު  ބައެއް  ެއއީޙާމެންނަށް  މެދުވެރިވޭ.  ލިޔެލާފަ  ލަތު  ޮގތަކަށް  ހުންނަ  ހަމަ    އިހަމަ 

އެ  އެްއޗެ ދެން  ހެދީމަ  އެހެން  ރަނަގޅޭ.  މީތި  ރަނަގޅެއްނޫނޭ  މީތި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ސަބްމިޓްކޮށްލާ.  ހިތައް 

ރަނަގޅުކޮށްލާފަ ކަމަށް    އިޮގތަކަށް  މި  ވަުގތަތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  މުވަްއޒަފުންެގ  ިގނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ލާން. 

މުހި  ،އެހެންނަމަވެސްހޭދަވޭ.   ވަރަށް  މަޤްޞަދެއް  ންައޅުަގނޑުމެންެގ  އެއްޗެމު  މި  ޯގސްކޮށް  އެބައޮޭވ  ހި 

ހުއްޓުވުމުގެ އިޝްތިހާރުކުރެިވއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންނުވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ބޮޑު    ްއޔާ  ވަރަށް 

ައޅުަގނޑު އޮންނާތީވެ  އެމަޤްޞަތެއް  ނަަގިއެގން  ަވުގތު  ރަނަގޅުކޮށްދެްއޗެއެ  މެން  އެީއ  ހި  އެހެންވީމާ،  ން. 

ޭއރުން ރިޕީޓްކުރަންޏާ ވެސް ރަނަގޅުކޮށް،  ބޭނުމަކީ އެއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މީހުން  ނަާގ    އަޅުަގނޑުމެން ފީއެއް

މި ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ސަބަބަކީ  ބޭނުންވި  ނަަގން  ފީ  ބައްލަވަހަމަ  ގަވާއިދުތައް  އެްއޮގތަކަށް  އެއެްއޗެ  އި   އްސާ 
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ޕްރޮސެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލީމަ  ހަމަ  ފީއެްއ    އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ައވަސްވެެގންދާނެ.  ވެސް 

 އޮތީ.   އިނަަގންޖެހޭ މަޤްޞަދެއްެގ ޮގތުަގއި ބަލާފަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާާގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ިއސްމާޢީލް ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ޟްނުންވަނީ ދެންމެ ފައްޔާވާލަން ބޭދެން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ދަންނަ

ފަދަ ވެސް  ވިދާޅުވި  އަޅުަގނޑަށް  ހުއްޓުވޭނެ  ޤައިން  އެ  ކުރިން  ިއޝްތިހާރުކުރުމުެގ  ކަމަކީ  ެއއް  ކުރެވޭ  މި  ބޫލު 

ަގާވއިދު އުސޫލުތަކެއް  ކޮންމެވެސް  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ވުން.  ކަންތައްތައް  ކަނޑައެޅުން.  ޮގތަކަށް  ަގއި 

ހުއްދަ  ،އެހެންނަމަވެސް ކުރިން  ިއޝްތިހާރުކުރުމުެގ  ކުރިން   ހުއްދަ  އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ  ޖެހުމަކީ  ހޯދަން 

ޝިޕް ރޝިޕާ، ސެންސާރހުއްދަހޯދަންޖެހުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަެމްއ. އެހެންވީމާ، އެބައި ސެންސާ 

ބޫނުކުރެވޭ އުސޫލެއް. އޭރުން ވާޮގތަކީ ރައްޔިތުންެގ ވިސްނުާމއި މި ޤަވަރަށް  ކޭޝަން އެއީ އަޅުަގނޑަށް  ބިފޯ ޕަބްލި

ދާއިރާަގ ކް  އިޕްރޮޑަކްޝަން  މި  ހެދުމުަގ  އިޝްތިހާރު  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނކުޑީގަ ިމ  ާއޓިސްޓުންެގ  ިއ  ރިއޭޓިވް 

ބޫލުނުކުރެވޭ  ޤަްއޮގތަކަށް ެވސް  އަޅުަގނޑަށް އެ  އޮބިއެޅުވުމާިއ ިވސްނުންތަކުަގިއ އޮބި އަޅުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތުމަކީ

ސެންސާ  އެހެންވީާމ،  އެއީ  ރކަމެއް.  ޕަބްލިކޭޝަން  ބިފޯ  އެްއޮގތަކަށް  ޤަޝިޕް  އަޅުަގނޑު  ުއސޫލެއް  ބޫލުކުނުކުރެވޭ 

އެ ނަމަހީ  ކަނޑައެޅިއްޖެ  ަގާވއިދުަގއި  އުސޫލަށް  އެހެންވީމާ،  އާޓިސްޓުން މި    އަށްވެސް.  މީހުން  ހަދާ  އިޝްތިހާރު 

މީ ބިނާކުރެވުނީ.  ތައްޔާރުކުރާ  ހަމަތަކެއް އެ  މަިއަގނޑު  މީހުންނަށް އެ ުއސޫލެއް  ކްރިއޭޓިވް އާޓިސްޓުން އެ  ހުން، 

ވިޔަފާރިެވރިން އިޝްތިހާރެއް ބަޔަކު    އިވާޮގތަކީ ބޮޑު ައުގ ދީފަ  ތިހާރު ހަދާނެ. އެހެންނޫންނަމަދެން އެ މީހުން އިޝް

އެ އެްއޗަކަށްވީމަ  ނުދެއްކޭ  އެ  ފަހުން  އޭެގ  ހެދީމަ  ވެސް  ލައްވާ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ެގއްލުމަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް   

 އިސްމާޢީލް ވިދާޅުިވ ފަދައިން އެ އުސޫލެްއ  ޟްވެސް ފެންނަނީ ފައްޔާ  ވެެގންދާނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ވޭ.  ކަނޑައެޅުން. މިހާރު މިސާލަކަށް ސިނިގރޭޓް ެވސް އިޝްތިހާރުކުރެވޭއިރުަގއި އެ އިންނަނީނޫންތޯ، ނުވެސް ކުރެ 

ވިއްކާއިރުގަ  ފޮށި  އިންނަނީނޫންތޯ  ހަމައެއް    އިއެ  ކޮންމެވެސް  ެއކަހަލަ  ެއއްޗެކޭ.  ެގއްލުންވާ  ޞިއްޙަތައް  ވެސް 

ނަށް ހަދަންވީ ޮގތް. މިސާލަކަށް މި ވިްއކާއިރުަގއި ވެސް ެއ  ންއެންމެ  އިއޮތީ އެނިގފަ  ކަނޑަެއޅުނީމަ އެ   އިަގާވއިދުގަ 

މަންމަެގ   އިޝްތިހާރެއް  ދެން  އަންނަނީނޫންތޯ  ކަނޑަެއޅީމަ  އުސޫލެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ދޭ  ާގތުން 

މި އުސޫލަށް   އިކުރަން ފެށުމުެގ ކުރީގަ ރުހަދާއިރުަގއި ިއޝްތިހާ  އިއެނޭގނެ އިޝްތިހާރު ހަދާ މީހުނަށް ބޮޑު އަުގ ދީފަ

ތިމަންނަމެން ހަދާ އެއްޗެއް. އެކަމަކު ސެންސާ ބޫލުކުރާ ޤައީ އަޅުަގނޑު  ފޯ ޕަބްލިކޭޝަން އެޝިޕް ބިރފެތެންޖެހޭނެ 

އެްއޗެއްނޫން. ހުއްދަ ސަރުކާރަކުން ހުއްދަ ހޯދައިެގން ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލެއް ފާޅުނުކުރެވޭ ިއޝްތިހާރެއް ނުކުރެވޭ ޮގތަށް  

އެއްޮގތަ ހަމަ  އެއީ  ިވސްނުން  ހެދުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޤަކަށް  ކޮމެންޓް  އެ  އެއްޗެއްނޫން.  ބޫލުކުރާ 

 . ކޮށްލަން ބޭނުން



10 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން.  ށް ފުރުޞަތުޤަތުރުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވޭ. ރަފީ އެއްޗެއް އިޤްރަފީ

 

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ލުފުޅު ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒްެގ އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރަން. ދެން މީެގ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ވާޮގތަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ަގވާއިދު އިނޭގތޯ  

ބެ ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދިޔަިއރު  ރިވައިޒްކުރެވިެގން  ލަފައާމި  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ލީމު 

އެ ވިދާޅުވި ކަންތައްތަްއ    އިރޭަގތެ މި ދެން  ބަލާއިރު  ޮގތަށް އިނޭގތޯ. އެހެން  ހިނަގމުންދާ  މި ކަންތަްއ  މިަވުގތު 

މިންަގނޑުތަކެއް  އިއިޝްތިހާރުކުރުމުގަ  ކުރީަގ  ހަމަ  މީެގ  ބޮޑަށް    އިހަމަ  އެއްވުރެން  މިހާރު  އަދި  އޮތް.  ވެސް 

ެގނެ  ބަދަލުތަކެއް  ެއއްޮގތަކަށް  މީަގ  އިވިފައެއަށްވުރެން ޒަމާނާ  މި އޮތީ. ދެން  ހުއްދަ  އިިމހާރު  ހޯދަން މި    ކުރިން 

ކަމުަގިއ   އޮތް  ފުދޭވަރަށް  އެކްސްޕަޓީސް  ޓެކްނިކަލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މައިަގނޑު ސަބަބަކީ  އިންނަ 

ކުރުމުަގ މި  އިޝްތިހާރުތައް  މި  ހުށަހަޅުއްާވއި  އި ވިޔަސް  ާވޮގތަކީ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ވަރަށް ރު  ދެންމެ ޝަރީ  ހަމަ 

މަޢުލޫމާ ހި އެބަހުރޭ އިނޭގތޯ. އެޮގތަށް އިޝްތިހާރުކުރަންފެށީމަ އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ  އެއްޗެ  އިތުތަކާމިސްލީޑިންގ 

މިހާރު މި އޮންނަނީ ވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް އެބަ އިޝްތިހާރު ކުރެވޭ. ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ބޮޑެތި ވަރަށް މުއްސަނދި  

ބައެއް މި  އެ    ކުންފުނިތަކުން  ދެއްތޯ  ވަރުަގދަ  ަވރަށް  ކުރާއިރު  ހަދަނީ.  މި  މާކެޓްކޮށް  އުފައްދާ  ޕްރޮޑަކްސްޓް 

ެވސް އެހާ    އި ެގ އިތުރުން އަދި ސޯޝަލް މީޑީާއަގޝުއަލް މީޑީއާ ވީ ބޭފުޅުންެގ ޕްރޮމޯޝަން. އެހެންވާއިރު މި ާވޮގތަކީ 

ން ޑިޖިޓަލް ސްކްރީން ކަހަލަ ވަޞީލަތްތައް ބޯޑު ކަހަލަ އަދި އޭެގ އިތުރުބަ ކުރޭ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ބިލްވަރަށް އެ

މާލެ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ބޭނުންކުރޭ.  އެބަ  ރާއްޖެތެރޭގަ   ވެސް  ތަންތާނަގ  އިއާިއ  އެކި  ެއއްޗެ  އިހަމަ  ހި  މިފަދަ 

ޙަޤީޤަތުަގ އޭެގ  ނުފެނިދާނެ.  ނުފެނިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއްއޗެއް  ހުރިހާ  އެ  ކުރިން    އިބެހެއްޓޭއިރު  ހުއްދަ 

އެއީ  ނަ އިނޭގތޯ.  ހަނިކުރުން  ފުރުޞަތު  ބޮޑަށް  ކަންތަްއތަކަށް  ދެންނެވި  މި  ސަބަބަކީ  ޖެހޭ  މި  ންގަވަން 

މީގަ  ދެއްތޯ  އެބަެއނޭގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  އެނިގެގން  ބޮޑު    އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ވިދާޅުވިހެން  ތި 

ތައްޔާ ކޮށްފަރުޚަރަދެއްކޮށްެގން  އިޝްތިހާރެއް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ އަ  އިކޮށްފާނެ  އޭެގ  އަިއމަ  ހަމައަށް  ޅުަގނޑުމެންނާ 

އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަޕޯޓިވް ރޯލެއް އިނޭގތޯ މި އަންނަނީ.   އިޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ބައްލަވާފަ 

 އިޙަޤީޤަތުަގ  މި ދަނީ. ދެން  އިރަނަގޅުކުރުވާފަ   އިއޭަގ ހަމަ ދެންމެ އެ ވިދާޅުިވހެން އެ ބަދަލުތައް ވެސް ެގންނަވާފަ

ދެންމެ އެ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ތި ފާހަަގކުރެްއވިހެން މި އިޝްތިހާރުތަކުެގ މި ައޅުަގނޑުމެން މި 

އޮންނަ ެއއްޗެއްނޫން އިނޭގތޯ. ޭއެގ ބޭނުމަކީ    އިިވސްނުމުަގ  އި ނަާގ ައަގކީ ކޮންމެހެން މި ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓްކުރުުމަގ
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ކުރައް  ބޭފުޅުން  އެ  އަންނަ  މި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ކޮށް  ރަނަގޅަށް  މަސައްކަތް  ވަންޖެހޭ 

ަވުގތުތަކެްއ   ވިދާޅުވާހެން  ެއ  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  އެ  ޓީމުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިޔައިމަ  އިތުރުވެެގން  މަސައްކަތް 

 ބޭފުޅުން ބޮޑަށް އެއަށް ިއސްކަންދެްއވާނެ  ހޭދަވާތީއާ ެއއްކޮށް ކޮންމެެވސް ވަރެްއެގ ައެގއް ނެޭގ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

ފައްތާފަ މިންަގނޑަށް  މި  ފުރިހަމައަށް  ރަަގޅަށް  އެ  މަޤްޞަދުަގއި    އިދެއްތޯ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  އެކަން 

 ޝުކުރިްއޔާ.   .ައޅުަގނޑުމެން މި ނަާގ ފީތަކެއް މި ނެެގމުން ދަނީ. އެހެންވެ ެއކަން ހަމަ ދަންނަވާލީ އިއަސްލުގަ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 ށް. އަމީތް.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަދެން މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު 

ަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ނުކުތާއެއް އޮތީމަ. ދެން ަގާވއިދު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު މި ފާހަ

ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ީމެގން މި ފާހަަގެވެގންދާ އެއް ކަމެއް މި ކުޑަކުދިންނަށް   އިއަޅަނޑު ކިޔާލިއިރުގަ 

ޖީ  ރކުރެއްވި ޮގތަށް އެނާޙަޤީޤަތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ފާހަަގ  އިއަމާޒުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމުގަ 

އަސްލުަގ ރެސްޓްރިކްޓްކުރެެވންޖެހޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ޑްރިންކްސްތައް  ކަހަލަ  ކާނާެގ    އިޑްރިންކްސް 

އެހެންނަމަވެސް  އިނޭގތޯ.  ބާވަތެއް  ބުއިމުެގ  ބޮޑު   އިމީަގ  ، ނުވަތަ  އެންމެ  އެއްކަލަ  ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

ކެޓަަގ ޮގތަށް  މި  އިޝްތިހާރުކުރުމުަގ  އިރައިޒްކުރެވިފަ ކޮންސާނަކަށްވަނީ  މި  ސުވާލަކީ  މިސާލަކަށް    އި ނެތުން. 

ޖީ ޑްރިންކާއި ނުވަތަ  ރއަޅުަގނޑުމެން ރެސްޓްރިކްޓްކުރަން ވިސްނާއިރުަގއި ރެސްޓްރިކްޓްކުރަން މި ބޭނުންވަނީ އެނާ

ކިރު ދޭ  މި  ކުޑަކުދިންނަށް  ލެވަލެމި  ެއްއ  މި  ބާވަތްތަކާއި  ސިނިގއިއްގަ ެގ  ނޫނީ  ބާވަތްތަްއ  ޓްރޭތޯ  ކަހަލަ   

ަގާވއިދު   މި  އަޅުަގނޑަށް  ނުކުތާައކީ  އަނެއް  ދެން  އިޭގތޯ.  ނުޖެހޭތޯ  ވަކިކުރަން  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑުމެން 

އިޝްތިހާރުަގ  އިކިޔާލިއިރުގަ  އިންނަނީ  މި  މިސާލަކަށް  ނުކުތާއެއް.  ދެތިން  ފާހަަގވި  އެހެން   އިއަޅުަގނޑަށް  އެފަދަ 

އަޅާބެލުމުގަ  ދެވަނައެ އެންމެ  އިއެްއޗަކާ  މޮޅު  މިފަދަ    ނެތް،  މިަވރެއް  ނެތް  ނުވާނެޭއ  ޢިއް  ބޭނުންކޮށްެގން  ބާރާތެްއ 

މިސާލަކަށް އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑު    އި ައޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގ  އި އިނޭގތޯ. ދެން ީމަގ

ދެތި ޮގތަށް  މި  މިހާރު  އޮންނަންޖެހޭނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ޮގތުަގއި  ލިޔެލާފަޤަބޫލުކުރާ  ޖުމުލައެއް  ދެން    އިން 

އެ   ހަމަ  ހުށަހެޅީމަ  މީހަކު  އިޝްތިހާރުކުރަން  މިސާލަކަށް  ރެސްޓްކްޓިކްޓްކުރާނީ.  ކިހިނެއްތޯއޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނުހިމަ  އިކޮމިޓީަގ މިސާލަކަށް  މީހުން  އެ  ެއއްޗެއްތޯ  އަންނަ  ވިސްނުމަށް  ބޭފުޅުންެގ  ހިމަނަންނުޖެހޭނީ  ތިބޭ  ނާ، 

 2އެބައޮވޭ    އިން ވިސްނުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް ކަންކަން ދެކޭޮގތުަގއި. ދެން މިސާލަކަށް މީަގއޭންަގލު  އިނޭގތޯ. މި

ބޭނުންކުރެވިެގން ނުވާނެ ކަމަށް. ހަމަ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބައެްއ    އި އަހަރުން ދަށުެގ ކުއްޖަކު ދެްއތޯ އިޝްތިހާރެްއަގ
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މިސާލަކަށް. ނޫނީ މިސާލަކަށް ހަމަ ރާއްޖެއަށް ބަޔަކު   އިފަހި ޖަހާބަހުރޭ ކުޑަކުދިންެގ ފޮޓޯ އެްއޗެއެ  އިޕްރޮޑަކްޓްތަކުަގ

ޭއެގ މި   އިއިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި ޕްރޮޑަކްޓެއް ބަރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖެ އެތެރެ މި ކުރަނީ. ކުރާއިރުގަ 

  2ވިސްނުމަކީ    އި މީަގއަހަރުން ދަށުެގ ކުއްޖެްއެގ އިޝްތިހާރެއް ޖަހާފަ. އުސޫލެއްެގ ޮގތުން މިސާލަކަށް  2ހުންނަނީ  

އަހަރުން ދަށުެގ ކުދިން މީެގން އެކްސްކްލޫޑް މި ކުރަނީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމަށްތޯ. ނުވަތަ  

އިޝްތި މީހުން  މި  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ބްރޭންޑެޑް  ހަމަ  ެގންނައިރުގަ މިސާލަކަށް  ރާއްޖެ  ހަމަ    އިރިހާރުކޮށްފާނެ. 

ބޮ އެތެރެކޮށްފާނެ. އެކަމަކު  ވިޔަފާރިައކަށް ވަރަށް  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް  ދަށު   2ޑަށް ޑިޕެންޑްވާ  އަހަރުން 

ބޭނު މީެގ  ެއއީ  ކުއްޖަކު  އެބަކުރެވޭ.  މަނާ  މަނާކުރެިވފަާގންކުރުން  ަގާވއިދަކުން  މީަގ  އިނޫނަކުން    ތި  އިއޮންނާތީ 

މަނާކުރައްވާފަ ވިސްނު  އި ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުެގ  އެއީ  ޙަޤީޤަތުގަ އޮންނަނީތޯ.  މިހާރު   އިމަކީ  މިސާލަކަށް 

 އި ރާއްޖޭގަ   އިއިޝްތިހާރުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންނުވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަނިކުރާއިރުގަ 

ޑިޕެންޑްވެފަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަޔަކު  ވަރަށް  ހަމަ  ރާއްޖޭގަ   އިހިނާގ  ިވޔަފާރިއެްއ  ވަރަށް    އިއޮންނަ  ކޮށްފާނެ.  ހަމަ 

ޕްރޮޑަކްޓެއްބް ވިްއކަންފަށަރޭންޑެޑް  އެތެރެކޮށް  ރާއްޖެ  އެހެންނަމަވެސްއި  މީހުންނަށް   ،ފާނެ.  އެ  ިމސާލަކަށް  ީމެގން 

މީަގ ކުރިމަތިވެދާނެ  ދަްއޗެްއ  ބޮޑު  ރާއްޖޭަގ  2  އިވަރަށް  ކުއްޖަކު  ދަށުެގ  ެއްއވެސް    އިއަހަރުން  ިއޝްތިހާރުކުރެވޭ 

އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް    އިލިޔެފަ   އިށް މީގަ ނުހިމަނާ ޮގތަށް މިސާލަކަ  އިއިޝްތިހާރެްއަގ

އެބަހުރޭ   އިމިސާލަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ވަރަށް ިގނަ އިޝްތިހާރުތަކުަގ  އިއިރުަގއިނޭނެގ މިއީ މިހާތަނަށް އަ

އިޝް  ޖަހައިެގން  ފޮޓޯއެއް  މިސާލަކށް  ކުޑަކުދިންެގ  ޖަހާފަ.  ވެސް  ފޮޓޯ  ެއ  ކުޑަކުދިންެގ  ކުރެޭވއިރުަގއި  ތިހާރެއް 

އޯކޭ   ވަންޏާ  ކަމަށް  އިޝްތިހާރެއް  ކުރެވޭ  ަމޤްޞަދުަގއި  އެބިއުސްކުރުމުެގ  ކުއްޖާ  ެއ  ކުރެވެނީ  އެ  އިޝްތިހާރު 

އެހެންނަމަވެސް މަޖުބޫރުވާނެ.  ކުރަން  އަނެއްހެން  އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ    ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުަގއި  އުސޫލެްއެގ 

 ރެސްޓްރިކްކުރާއިރުަގއި ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ެވސް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެ  ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން

މީަގ ދެން  ފުރުޞަތު.  އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ  ތެރެއިން  އުސޫލުެގ  އޮންނަ  ވިޔަފާރި  މީހުންެގ  އެ   އިމީހުންނަށް 

  އި ރަލް ަގއިޑްލައިނެއް ދެއްތޯ. ރާއްޖޭަގއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނެނީ މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ޖެނެ

ިއޝްތިހާރުކުރުމުގަ  ކިހާވަރަކަށްތޯ   އިކާބޯތަކެތި  ކޮބައިތޯ  ބޭފުޅުން  ތި  އޭެގ  ަގއިޑްލައިނެއް.  ޖެނެރަލް  ވަރަށް 

ޖީ ޑްރިންކްސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ރެސްޓްރިކްޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އެނާ  އިވިސްނަވަނީ ރާއްޖޭަގ

އެނާއެކަ ހަމަ  ދަނީ  މި  ހަލާކުވެެގން  ޖީލް  ޔޫތް  މުޅި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތަކީ  ީމެގ  ޑްރިންކްސްެގ ރމަކު  ޖީ 

ޮގތުގަ  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ހަކުރުެގ މައްސަލަ. އަޅުަގނޑަށް  ާގތްަގނޑަކަށް މިސާލަކަށް    އި ސަބަބުން ދެއްތޯ. ހަމަ 

ރާއްޖޭަގ މި  އެބަހުރި  މިހާރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެނާ  އިހަމަ  ެގނެވޭ  އިހަކަށްދުވަހު  ރމި  މިސާލަކަށް  ޑްރިންކްސް.  ޖީ 

ހެންވޭރުކޮޅުގަ  ދެކުނިން  އެނާ  އިއަޅުަގނޑުމެން  ވައްތަރެއްެގ  ައއު  ބޮޑުބެރާއެކީަގރހަމަ  ޑްރިންކެއް  ެއރޭ    އި ޖީ  ހަމަ 

ކްޓްވާ ބާވަތުެގ ެއއްޗެްއ  ޖީ ޑްރިންކް. އަނެއްކާ ެއއީ ެއޑިކްޓްވާ ެއއްޗެއް. އެހެންވީމާ، ެއޑިރހަތަރުދަމު ހިލޭ ބެހީ އެނާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން އުނދަޫގވާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ 

އަސްލުގަ  ކެޓަަގރައިޒްކުރެވެންޖެހޭނެ  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  ތާއީދުކުރެވެނީ  އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ  އިބޮޑަށް  މި  ެއ   .

ޑުމެން ަގާވއިދަކުން ނުވަތަ ުއސޫލަކުން ފަހިކުރާއިރުަގއި އެ ކެޓަަގރަިއޒްކުރެވިެގން ނޫން ޮގތަކަށް  ފުރުޞަތު އަޅުަގނ

ނުކުތާއަކީ   އަޅުަގނޑުެގ  ެއީއ  ނުދެވޭނެ.  ފުރުޞަތެއް  އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ  ހަމައަކަށް  އެއް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރީފާ.ޝަ !އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު މް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީއެ

އިންނަނީ    2ކުޑަކުޑަކުދިން    !އާދެ އެ  ކުޑަކުދިން  ދަށުެގ  މިހާރު    3އަހަރުން  ދެއްތޯ.  މިލްކް އަހަރު    ބްރެސްޓް 

ިގއުލޭޓްކުރާ ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން ދޭ ކިރުެގ ބާވަތްތައް ރެ  އިކުދިންނަށް ާގތުންދޭ ކިރުެގ ބަދަލުަގޓިޓިއުޓް ކުޑަސަބްސް

އަޅުަގނޑުމެން އެ އެވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސޮއިކޮށްފަ އޮންނަ   އިހިމަނާ ވާހަކަ މިއީ އިނޭގތޯ. އޭެގ ދަށުން މިހާރު 

ަގާވއިދެއް   ޭއެގ  ބީ.އެމް.އެސް ކޯޑު އިނޭގތޯބްރެސްޓް މިލްކް ކޯޑު އެއީ  މުޢާހަދާއެއްެގ ދަށުން އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ   .

އިމްޕްލިމެންޓްދަށުން   އަޅުއެ  މިހާރު  ދާއިރު  މިހާރު  ކިރުކުރަމުން  ދިވެހި    އިޅުތަކުަގދަަގނޑުމެން  ހުންނަޖެހޭ  ވެސް 

މިހާރު  އެްއޗެ  އިލޭބަލާ ކުރެވި  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  މި  އެހެންނަމަވެސްމިހި  ހުއްޓާލާފަ.  އިމްޕޯޓްކުރެވުން    ،ވަނީ 

ވިޔަފާރިވެރިން އިމްޕްލިމެންޓްކުރީމަ  ބަލާފަ ކުއްލިައކަށް  ދައްޗަށް  ދިމާާވނެ  ފޭސް  އިނަށް  ތަކަކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ޭއގަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަލާއަކަށްވީ  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  މި  އިމްޕްލިމެންޓްކުރަމުން  އެ    އި ބަހާލައިެގން 

ނޑުމެން ެއވެސް ވަރަށް  ރަނަގޅުކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގ  ގ އެ ަގާވއިދާ ެއއްޮގތަށް ލޭބަލިން  ގާއއިދިވެހި ލޭބަލިން

ެއ    ކޮށް،ރަނަގޅު  އިހަމަ އޮތް ކަމަށް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ލޭބަލްތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފަ  އިބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ

ރަނަގޅުކޮށްފަ ހުށަހަޅައިފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ކުރެވެންޏާ  އަމިއްލައަށް    އި ދީފަ  އިމީހުން 

ާއއި ބުއްފުޅި ތުނބާއި    ހި. އޭެގ ދަށުން ބުއްފުޅިއްޮގތަށް މި ބާވަތްތަކުެގ އެްއޗެޓްކުރާނީ އެ ަގާވއިދާ އެ މިހާރު އިމްޕޯ

ހި އިޝްތިހާރުކުރުަމކީ ވެސް މަނާ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އަދި ވިްއކާ ފިހާރަތައް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން  މި އެއްޗެ

އިމްޕޯޓްކު އޮތީ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އެހެންނަމަވެސްެގންދަނީ.  އެއްޗެ  އި އެތެރެކޮށްފަ  ،ރެވިފަ.  ވިްއކުމުެގ  ހުރި  ހި 

އެތެރެކޮށްފަ  6އޮތް    އިފުރުޞަތުދީފަ މިހާރު ހުރި އެއްޗެ  އި މަސް ދުވަސް. އެއީ  ހި ހުސްވީމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ހި  . އެހެންވީމާ، މި ެއއްޗެށް ބަލާފަ އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލިމަ ދެން މަޑުމަޑުން އަންނާނީ އެ ަގވާިއދަށް ފެތޭ މިލްކް ކަމަ

 ! ކޮށް ެއ ަގާވއިދަށް. އާދެދެން އެއް އޮތީ މި އިވިްއކާ ހުސްވާހާ މުއްދަތެއް ދީފަ
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 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން މި ދެއްތޯ ާގތުން ކިރުދީެގން ކުދި  އިމަހުން ދަށުގަ   6އަކީ ހިނާގ ބަލަމާ  ނުކުތާ މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުެގ  

ކުރިން   ޭއެގ  ނުދޭން.   އިޑްވައިސްކޮށްފައެެގންުގޅެނީ.  ބާވަތްތައް  މިލްކްެގ  ތައްޔާރުކުރި  އަނެއްހެން  އިންނަނީ  މި 

އަހަރުއަހަރުން  2މިސާލަކަށް   ދޮޅު  ދެއްތޯ.   ކުއްޖަކަށް  ެގ  ބޭނުންވާނެ  ދޭން  ކިރު  ހިކި  މިސާލަކަށް،  މީަގއި 

 ރު އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ކީްއވެެގންތޯ ދޮޅު އަހަރު ކުއްޖެްއެގ ފޮޓޯ ނުޖެހެންވީ. މިސާލަކަށް، ކި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރިފާ އާދަމް މަނިކު 

 އެއީ ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާ

، މިސާލަކަށް އެ އެތެރެކުރާ ބަޔަކަށް ހަމަ ވަރަށް ހެންވީމާބޭފުޅުން ހައްދަވާފައި އިންނަ ަގާވއިދެއްތާ. އެ  ަގާވއިދު ތި

ވާހަކައަކީ   އަޅުަގނޑުެގ  އޭަގއި  މިސާލަކަށް،  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެން  ވެދާނެ.  ޕްރޮޑަކްޓަކަށް  މީތި ކޮމްޕެޓިޓިވް 

ޞިރޯލްކުރަން   ޖެހެނީ  ކަމަށް  މި  އިޝްތިހާރުކުރާ  ކިރު  ދޭ  ކުޑަކުއްޖަކަށް  މިސާލަކަށް،  ހިސާބުން.  ުގޅޭ  އްޙަތާއި 

ާގތުން ކިރުދޭން މި    ކަމެއްކަުމަގއި ލިޔަން. ެއކަމަކުވަންޏާ އެބަޖެހޭ ާގތުން ކިރުދިނުން އަސްލު އެންމެ ފައިދާހުރި  

އްތޯ. ދެން ެއއް އަހަރާއި އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ށް ދެމަހާއި ހަމައަ  6ޑްަވއިޒްކޮށްފައި  އިންނަނީ ޑޮކްޓަރުން ވެސް އެ 

ެއައށްފަހުަގއި ހަމަ އެމީހުން މިސާލަކަށް، ކިރު އެތެރެކުރާ   އެކަމަކު ށް ދެޭވ ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ.  ިއ ހަމައަދޮޅު އަހަރާ

ބޭނުންވާނެ.   އިޝްތިހާރުކުރަން  އެ  އަޅުަގ  އެކަމަކުބަޔަކު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ބަލާފައިތޯ.  ޮގތަކަށް  ނޑު ކޮން 

އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ އޮންނަންޖެހޭނެ.  ފުރުޞަތު  ވެސް  އިޝްތިހާރުކުރަން  ހަނިކުރަން    ދެކޭޮގތުަގއި  ފުރުޞަތު 

ޤަ ހުރި  އަޅުަގނޑު  ެގއްލުން  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޞިއްޙަތަށް  އަސްލުަގއި  ހަނިކުރެވެންޖެހޭނީ  ޮގތުަގިއ  ބޫލުކުރާ 

ވަ އޮންނަނީ  މި  މީަގއި  މިސާލަކަށް،  މިސާލަކަށް،  ކަންކަމުަގއި.  ނެތް.  މިވަރެއް  ޢިބާރާތެއް.  ބާވަތެްއެގ  ކި 

ޢިބާރާތްތައް   އްމުރޭަގިއ މިހާރު ޢާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންކުރަން ހުރިހާ ކަމަކަށް ހަބޭސް މިއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެ

ކޮބައިތޯ ދެއްތޯ    ، އެ ހުންނަނީ އަސްލުަގއި އެ ރެސްޓްރިކްޝަންސްތައް. ޭއެގ ބޭނުން މިސާލަކަށްދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ތި ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ވާހަކައަކީ.  ައޅުަގނޑުެގ  އޮންނަނީ    2ބޭފުޅުން    އެއީ  މި  ޖައްސަވާފައި  މި  އަހަރު 

މި   ،އަހަރުެގ ކުއްޖަކު ވެސް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެްއހެން. އުހުނ  3އްޔާ  އެހެންވެއްޖެ   ކޮން. މީަގއި 

 އަހަރޭ.   2އިނީ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އެއީ ކުރީެގ ަގާވއިދު.  

 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވީމާ މިސާލަކަށް،  މާބޮޑަށް.  ދެއްތޯ  ދިޔައީ  މި  ބޮޑުވެެގންތާ  ެގޕް  އެ  މާބޮޑަށް  އަދި   ،

އަޅުަގނޑުމެ ޮގތުަގއި  ބަލަން  ކުޑަކުދިންެގ  އެބަ  ވެސް    6ން  ވެސް    7އަހަރު  އެއީ    10އަހަރު  ވެސް.  އަހަރު 

ފޯލް  ކެޓެަގރީއަށް  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާކުޑަކުދިންެގ  އަންނަނީ ވާ ކުދިންތައް  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ، އަސްލުަގއި 

 ވަރަށް ބޮޑު ރެސްޓްރިކްޝަނެްއ އިނޭގތޯ.  

  

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންނާއަ   ،އުހުނ ފަިއލްަގއި  ަގވާއިދުތަކާ ޅުަގނޑުމެންެގ  ޢާއްމު  ބޭފުޅުން  އެ  މިހާރު  ކުރީަގިއ  ާގނޫނުެގ    ނެ  ބެހޭ 

ބޭފުޅުން ހިމަނުއްވާފައި އިންނަނީ ހަމަ އެ ނަމުަގއި އަލަށް ެވސް ެއއްޗެއް ލައިެގން މިުއޅެނީ ހަމަ އެ   ދަށުަގއި އެ

 އޮންނާނެ މެންބަރުންެގ ފައިލްކޮޅުަގއި.  ، އެ ދޭތި ެވސްދުަގއި ހިމަނުއްވަން. އެހެންވީމާަގާވއި

 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިވއްކާ   އެތެރެކޮށްެގން  ރާްއޖެ  ޕްރޮޑަކްޓްތައް  މި  އަސްލުގައި.  ކޮންސަރންސްތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުންނާނެ  މީަގއި 

އިޝްތިހާ މި  ބޭފުޅުންެގ.  ބަލަންޖެހޭނެ  އަސްލު  ައޅުަގނޑުމެން  ހަނިވެެގންދާއިރުަގއި  ފުރުޞަތު  ރުކުރުމުެގ 

 އަޅުަގނޑުމެން ހުރި ވިޔަފާރީެގ ފުރުޞަތު ވެސް ހަނިނުކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަފީޤު އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް.  

 

 ފް ހެލްތު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮ

ފޮޓޯ   މަނާކުރީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  ވަރަށް  ހިންަގާވ  ނަަގމާ  މިސާލަކަށް،  އިނޭގތޯ.  ޖެހުމުަގއި  ފޮޓޯ  މީަގއި 

އެއީ   ވޯޓަރއަކީ  ބޭބީ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ،  ފެނެއް.  ޚާއްޞަ  ކުޑަކުދިންނަށް  ކިޔާ  ވޯޓަރ  ބޭބީ  ަވކި  ޖަހާފައި 

ޚާއްޞަ އިންްގރެޑިއެންޓްސް އެްއކޮށްފައި ވަކި ފައިދާ ލިބޭޮގތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫން. ކަނޑައެޅިެގން  

ކު ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ިވޔަފާރީެގ  ަމްއޗަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ  އެހެންވީމާނުބައި  ކަމެއް.  އަންނަ  ހުރި ރަމުން  މިހެން   ،
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ހުރީމަ ކަންތައްތަކެއް  ިގނަ  އިނޭގތޯ  ވަރަށް  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  ޑަބްލިޔު.އެޗް.ޯއެގ   

މަްއޗަށް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިެގން ކުރައްވާފައި އޮތް ދިރާސާތަކެއްެގ    ދުނިޔޭަގއި. ވަރަށް މޮޅެތި އެކްސްޕަރޓުން. އެ

ކޮށްފައި މި  މި ތިބީ ދެއްތޯ ރާއްޖެއިން ސޮއި ދާއެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބައިވެރިވެފައިނިންމަވާފައި އޮތް މުޢާހަ

، ޭއަގިއ އެ މިންަގނޑުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކަ ފަށަިއަގންނަމުން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

މި  ައޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ  ބަލާފައި  މިންަގނޑަށް  މިނިމަމް  އެންމެ  ޭއެގ  ވިދާޅުވިހެން  ޑީ.ޖީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހިމަނާފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާންތައްތައް  ކަ ޙަޤީޤަތުަގއި ނަތީޖާ އެ ވިދާޅުވިހެން މި  ، ދެން މީެގ ސަބަބުން މީަގއި 

ވަރަށް ިގނަ ނޭދެވޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހިނަގމުން މި އަންނަނީ. އޭެގ ތެރޭަގއި ެއއް  

ޚިލާފަށް ފަލަވެެގންދިއުާމއި ދެއްތޯ ދަތްފަނި ކެއުމާއި ދެން އޭެގ    . އާދަޔާކުޑަކުދިންެގ ޞިއްޙަތު  ކަމެއް އެންމެ ބޮޑަށް

ވަރަށް  ހަމަ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލިތައް  އެންސީރީޒް  ވިދާޅުވާހެން  އެ  މިވަނީ  ނަތީޖާއަކަށް  ފަހުެގ  އެންމެ 

ދެްއތޯ.   އިތުރުވެެގންދިއުން  އާ އެހެންވީމާބާރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޓަކައި ޞިއްޙަތު  ،  އްމު ޞިްއޙަތަށް 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެްއެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ކުރެިވފައި ހުރި ވަރަށް ފަންނީ  

އެހެންވީމާމަސައް އިނޭގތޯ.  މިއީ  ވެސް  ކަތެއް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު   ،

 ބޮޑަށް މި ދެންނެިވ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއެގން މިއަށް ޮގތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުން. ދެން އަދި ޝަރީފާ  ވަރަށް

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ބޭނުންފުޅުވޭ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

 އެ ަގާވއިދުން އިންކްލޫޑްވޭ އިނޭގތޯ ސަޕްލިމެންޓްރީ ފުޑްސް މި ާގތުން  ލަން ބޭނުންވީ އެ ކޯޑުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

އަހަރާއި ހަމަޔަށް ބޭނުންކުރާ ކާނާ ވެސް އެ ަގވާއިދުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ. ދެން    2ކިރުދިނުން ހުއްޓައިލާފައި ދެން  

ެގންނަ ކުޑަކުދިންެގ ކާނާައކީ    އަޅުަގނޑުމެން ޞިއްޙީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މި ބޮޓްލްސް، ދަޅު ނޫނީ ޕެކްކޮށްފައި މި

އެންމެ ރަނަގޅު ެއއްޗެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ޭއަގއި އަޅުަގނޑުެމން ޞިއްޙީ ޮގތުން މި ބާރުއަޅަނީ ހަމަ ޭގަގއި އުފައްދާ 

، އެއީ ވިޔަފާރީަގއި  ޑަކުދިންނަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާޭގަގއި ހަދާ ތައްޔާރުކުރާ މި ކާނާއަކީ މާ ރަނަގޅު ެއއްޗެްއ ކު

ރެވޭނެ. ނުކުރެވޭނެެއކޭ ނޫން. އަދި ބައެއް ޙާލަތެއް އައިސްދާނެ ެއކަހަލަ މިލްކެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތެއް ވެސް. ބޭނުންކު

ޅު  އެހެންނަމަވެސް، ާގތުން ކިރުދިނުމާއި ޭގަގއި ތައްޔާރުކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް މިދޭ ކާނާއަކީ ޞިއްޙީޮގތުން މާ ރަނަގ

އެހެންވީމާ  އިނޭގތޯ.  ހަމައެްއޗެއް  ދުނިޔޭެގ  ވެސް    ،  ކޯޑުަގއި  މިލްކް  ބްރެސްޓް  މި  ޤައުމުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް 

ސޮއި  މުޢާޙަދާަގއި  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނަނީ.  މި  އެހެންވީމާސޮއިކޮށްފައި  އޮންނަނީ.  މި  އޭެގ  ކޮށްފައި   ،

ޒިމްކުރާ އެްއޗެއް.  ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ެއއްޗެއް ެއއީ ކުޑަކުދިންެގ ފޮޓޯ ވެސް ބޭނުން ނުކުރުމާއި ެއ ެއއްޗަކީ އެއިން ލާ 

ދެން މި ގަވާއިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް އޮންނާނީ އެންމެ މޮޅު ކަހަލަ ޢިބާރާތްތައް ވެސް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ެއއްޗެްއ  
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، އެންމެ މޮޅު އެތިކަން ވެއްޖިްއޔާ ކުރެވޭނެ. އެހެންީވމާ  ްއޔާ ކުރެވޭނެ ިއނޭގތޯ އެންމެ މޮޅު އެތިކަމަށްކަމަށް ވެއްޖެ

ޮގތަށް ބުނުމުން ދެން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  ނޭނޭގ އެްއޗެ އް މިއީ އެންމެ މޮޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެންނަށް ފެންނަ 

އެންެމ  ޙާލަތްތައް،  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ހޯދައިެގން  އެްއޗެހި  އެ  ބަހައްޓާފައި  ވެސް  އެްއޗެހި  ހުރި  ޭގަގއި  ބޭނުންކުރާ 

ދަކީ  ހަމަ ޕްރޮމޯޓްކުރުން ދެއްތޯ މަޤުޞަ  ކުރުމުަގއި އޮންނާނީރަނަގޅު ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް. އިޝްތިހާރު

ބުނެވިދާނެ އަހަންނަށް   އެ އިޝްތިހާރުގައި  ން މަޢުލޫމާތު ލިބޭތީ. އެކަމަކުވެސް. އެހެންވާއިރުަގއި އެންެމ ޞައްޙަ ނޫ

ހުރިހާ ކިރަކަށްވުރެން  ދުނިޔޭަގއި ހުރި    ކުރާނެ ެއއްޗެްއ ނޫން. އެކަމަކު ރީ. ެއއީކީ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުއެންމެ މީ

ެއވިޑެންސުން އޭެގ މޮޅުކަން ނުވަތަ އެބަ   މޮޅޭ ބުނާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ސައިންޓިފިކް  މީތި މާ 

ެއކު ވިޓަމިންސް  ހުރިހާ  ބޭނުންާވ  ދުވަހަށް  ހަމަ  ެވއްޖެ ބުނޭ  ބުނާކަމަށް  އެހެން  ބޭނުން،  ލެެވއޭ.  ވަކި  ޭއަގއި  އްޔާ 

ތައް ވެސް އެބަ ނޯ އެޑެޑް ޝުަގރ ކަހަލަ ޢިބާރާތްެގ ވަކި ޕަސަންޓޭޖެއް ނެތިއްޔާ ނުބުނެވޭ.  ދުވާލަށް ބޭނުންވާވަރު

 ނާޅާ ވާހަކަ  ހަކުރު  ހަމައެކަނި  .ބޭނުންކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ހަކުރު ބަލީެގ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާކަށް ނޫން

އެހެންވީމާ މަޢުލޫމާދެއްތޯ.  ކަހަލަ  އޮޅުންއަރާ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ނުދަންނަވާނަން. ،  އަޅުަގނޑު  އޮޅުވާލައެކޭ  ތުތަކެއް. 

ފެންނަ   މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާއިރު  އެބަދޭ.  ތެރޭަގއި  ިއޝްތިހާރުކުރުމުެގ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ކަހަލަ  އޮޅުންއަރާ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މަންޒަރަކީ ހަމަ ޭގަގއި މި ތައްޔާރުކުރާ ކާ ެއއްޗެއްސަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަޅު ކާނާ ބަންދުކުރި ކާނާއަށް  

ޞިއްޙަތަށް   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެރަކަމެއް  ވަރަށް  މިއީ  އިނޭގތޯ.  މަންޒަރު  އަހުލުވެރިވެެގންދާ  ބޮޑަށް  ރައްޔިތުން 

ވެސް  އެންމެން  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ދެރަކަމެއްެގ  ވަރަށް  މިއީ  ވިސްނައިފިްއޔާ  ނަޒަރަކުން  ޞިއްޙީ  ބަލާއިރު 

 ފާހަަގކުރަނީ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު.  އާދެ!

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   ށް ިގނަ ާވހަކަތައް ައޑުއަހަން މިތާ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަ   

އިނދެ ހިތަށް ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ސުވާލުތައް ވެރިކުރުވަިއފި އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް  

އެކުލަވައި މި  ޓަކައި  ލިއްބައިދިނުމަށް  ދުޅަހެޔޮކަން  ިއންސާނުންނަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެކެވެނީ  ަގާވއިދުތަކާއި މި  ލެވޭ 

ށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މޮޑިފައިކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނޫނީ އަދި މީެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮ  ާގނޫނުތަކާ

އެކަމެްއ ޙުއްދައިެގ ތެރެއިން ހިންަގން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ، އަޅުަގނޑުމެން މި  

މިކަން ފުދޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެގ ޟަމީރު  ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ަގާވިއދެއް ނޫނީ ާގނޫނެއް ހެދުމުން ހަމައެކަނި  
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ބޫލުނުކުރާ ސަބަބަކީ މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށް  ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ އިނޭގތޯ. އެ ޤަ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑު މީަގއި މާކްސްއެއް ނެރެން ބަލާއިރުަގއި ީމަގއި ހަމަ މެއިންލީ އިނީ ހަމަ އެންމެ ޕޮއިންޓެއް އަޅުަގ

އެެވއަރނެސް   ސްކޫލްތަކުަގއި  ހިންގައިދީެގން  ޕްރޮްގރާމްތައް  އެވެއަރނަސް  މީހުންނަށް  އިނޭގތޯ.  ވިސްނޭ 

ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގައިދީެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑަކަށް މީތި ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ނަމަވެސް، ެއކަމަކު ބައި ދަ  

ބޭނު ިއޝްތިހާރެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގާވއިދެްއަގިއ  ޓައިމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާޑެއްެގ  ނޫނީ  ންކޮށްލެވިދާނެ 

ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި ދާން މިވީ އަޅުަގނޑުމެން ބަރުދަން އިތުރުވާ ވާހަކަ ހަމަ   ކެއް މާކުކޮށްލެވިދާނެ. އެކަމަކުއެްއޗެހިތަ

ފާހަ ހުރިކަމަށް  ކަންބޮޑުވުން  އޭަގއި  ހަމަ  ވަރަށް  މިތާނަގއި  ފުރިހަމަކޮށް  )މެންބަރު  ަގކުރެިވއްޖެ.  ވަރަށް  ދެން... 

ބޫލުކުރެވިއްޖެ.  ރެ މިހާރު އާއްުމވެއްޖެ ކަމަށް ޤަކުރިއަށްވުރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވި ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ބަލިތައް  

ދެން ފަލަވުން މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢު ތެރޭަގއި ވެސް މިހާމިހާ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަމަށް  

ފާހަަގކުމިތާ އެހެންެވއްޖެ ނަގއި  ހިނގައްޖެ.  ވެސް ރެިވެގން  މިހާރު  ކަންކަން  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  އްޔާ 

ެގންނަން މި  ގަވާއިދަށް  މި  ެވސް  އައިއިރުަގއި  މިހާތަނަށް  ކުރީަގިއ  އުޅޭ  އިޝްތިހާރުކުރަމުން   ސީޝަންޑެފި 

އެސްޓަބްލިޝް     ެވސް ކުރެިވެގން މިދަނީ.މިހާރު ަގާވއިދެްއެގ ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއް   ެގނައުުމެގ ކުރީަގިއ ެވސް

އެހެންވެއްޖެ ކު ހިނގައްޖެ.  ރައްޔިތަކު  ރެިވެގން  ެއއްވެސް  ކަމަކަށް  އެްއވެސް  މިއިން  ނެތް.  ކެއަރއްޔާ  ކުރެވިފަެއއް 

ވެސް   ބޯޑުތަކުން  ސްމާޓް  ވެސް  ކިރުކަމުަގއި  ރަނަގޅު  އެންމެ  ދަރިފުޅަށް  ކުޑަ  ކިރަކީ  ދޭ  ާގތުން  މައިމީހާެގ 

ތިން ފެނި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ފެނޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ސެންޓެންސަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ އޭަގއި  ކަންކަންމަ

، މިައކަށް މާބޮޑަކަށް މީހުންެގ ކޮންސެންޓްރޭޝަން  . އެހެންވީމާނިވި ދިއްލޭ ބެކްްގރައުންޑުަގިއ ހިނާގ މަންޒަރުތައް

)މެންބަރު  ނެތޭ އިޙްތިޔާރުކުރެޭވ...  މިތަނުަގއި  ނުވޭ(މީެގ  ސާފެއް  އެްއޗެއް  ވިދާޅުވި  ރެކޯޑިންގަގއި  އެހެންވީމާ،     

ބޭފުޅުން ިވސްނަވަންތޯ ކާބޯތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ    ބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ކިހާވަރަކަށް ތިއަޅުަގނޑު ޤަ

ފައިދާ ހުރި  ކަންކަމުަގއި  މި  ބޭނުންކުރެެވމުންދާއިރުަގއި  ތެރޭަގއި  ނުރަނަގޅު  ވެށީެގ  ހުރިހާ   އާިއ  މި  އަސަރާިއ 

ތެރޭަގއި އެްއޗެއް   މިނިސްޓްރީން    ކޮމިޔުނިޓީ  ޓަކައި  އަށަެގންނެުވމަށް  އެކަން  ކިބައިަގއި  މީހުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ؟ކިހާވަރަކަށް ވިސްނަވަންތޯ މި ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ނޫނީ މިކަމުން ކުރިއަށްދާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު.ޙަސަން މުފީދުެގ ސުވާލަ

 

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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މި    އާދެ! ދަންނަވަންޖެހެނީ  ސުވާލުަގއި  ކުރެްއވި  އެ  ނޫނީ  ކަންބޮޑުވުން  އެ  މެންބަރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ 

އި ައޅުަގނޑުެމންހޭލުންތެރިކަން  ވެސް  ޓަކައި  އެޗް.ޕީ.އޭތުރުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކެެގ  މުހިންމު  ވަރަށް  ްއ  އިން 

ބެހޭ ހަފްތާ    ންޓި މައިކްރޯ ބެއަރ ރެސްޓެންސާކުރަްއވައޭ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މި ހަފްތާއަކީ މިއީ ދުނިޔޭެގ އެ

ތްތަކެްއ  ވެސް ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަ  ން ހަމަ މިހާރުއިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެކަން ފާހަަގކުރަމު އެބަ. އެޮގތު

މުންެގ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ެގނައުަމށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ުމވަްއޒަފުން އެކި ޮގތްޮގތަށް  ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އާން

މަސައްކަތް  މިހާރު އެބަވެސް  ޒަރީޢާކުރައްވަމުން  މީޑިޔާެގ  ހަމަ  ދެން  ެގންދަވާ.  އެ  ނޫން  ެއކަންޏެއް  ހެނިހެން   

ބޫލުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ާގނޫނު ނޫނީ  ތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަޮގތްޮގތުން ވެސް. ދެން ީމަގިއ ބައެްއ މަޢުލޫމާތު

ކަރިކިއުލަމަށް ެވސް.    ަގާވއިދުތަކުަގިއ ލިޔެވުމުެގ ިއތުރަށް ކަރިކިއުލަމް ތެރެއަށް ވެސް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ސްކޫލް

އަ އެހެންވީމާ ެއޮގތުން  ނިއުޓްރިޝަންއާ ،  މި  ފައިދާ  ޅުަގނޑުމެން  ލިބޭ  މި  ކާނާއިން  ިގނަ  މި  ެގއްލުން   ބެހޭ  ާއއި 

މިކަހަލަ ކަންތަކުެގ ވާހަކަވެސް ހަމައެކަނި ދެްއކުމަކުންނެއް ނުފުދޭ. އެ ލުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ  

ސް ދެއްތޯ  ްއ ެވސް މިހާރު އުފަްއދަވާފަިއވަނީ ވެ ބެހޭ އިތުރު ކޮމިޓީއެ  ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އަދި އެކަމާ  ވެސް މިހާރު

، މިހެން ހުރި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން އެބަ ެގންދަމު އިނޭގތޯ. ދެން ދާދިފަހުން. އެހެންވީމާ

ކަ ޢާބައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުވާންތައްތަކަކީ  ކަންތައްތަކަކަށް  ފެންނަ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  މިހެން  ތީ  އްމުކޮށް 

ިއއްޒަތްތެރި   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން  އޮތީ.  ކަންބޮޑުވުން  ތަންކޮޅެއް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންނޭނެގ 

ވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެްއ    މެންބަރުންެގ އެ ކަންބޮޑުވުން އެޮގތަށް ފާޅުކުރެްއވުން އެއީ

އެކަންތައް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުއްޓޭ  އަދި  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ދޭހަކޮށްދެނީ  އެ  އެއިން  އިނޭގތޯ. 

އަޅަން އެހެންވީމާރަނަގޅުކުރަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް.  އެޗް.ޕީ.އޭޖެހޭ  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެ،  ފަރާތުން  ންެގ  ެގ 

، ޠާހިރާ ސްކޮށް މި ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ ބެހޭ މަސައްކަތް އެންމެ އި  ްއަގއި މި ހެލްތު ޕްރިވެންޝަނާމައިަގނޑު ޮގތެ

 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިއަށް ެއއްޗެއް ެއޑްކުރެއްވުމަށް.  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޕްރޮްގރާމް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު ޠާހިރާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައޅުަގނޑުމެން   އާދެ! ެވސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ިއސްނަަގިއެގން  އިނޭގތޯ  އެޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު 

ޕްރޮްގރާމްތަކަކީ   އެއްކަލަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ހިންަގން.  ޕްރޮްގރާމްތައް  އެެވއަރނެސް 

އްތަކަށް ވެސް. މިއަހަރު ވެސް ޖަނަވަރީން ފެށިެގން އަނެއްހެން ފަންޑު ބޭނުންވާނެ ދެއްތޯ އެެވއަރނެސް ކަހަލަ ކަންތަ

ޮގތެްއަގއި ތުއް  6މިހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން   ތުކުދިންނަށް ކާނާ އަތޮޅަކަށް އަާމޒުކޮށްެގން ތުއްތުކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 

ެއހީތެރިންނާއި ސްކޫ  ދިނުމުެގ މުހިންމުކަމާ  ދިނުމުެގ ސެޝަންތަކާއި އަދި ޞިއްޙީ  ލް ހެލްތު  ބެހޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު 

ބޭފުޅުންނަށް    އެސިސްޓަންޓުން އަދި ކުދިންެގ މާޙައުލުަގއި މި އިންވޯލްާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން ޖުމްލަ ޮގތެްއަގިއ އެ
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ހިންގިއްޖެ   ޕްރޮްގރާމްތައް  އެއީ  6ތަމްރީނު  އިނޭގތޯ.  ަވން    އަތޮޅަކަށް  އޮންލީ  ވާހަކަ  ޖަސްޓް  ކޮމްޕޯނަންޓުެގ 

އެއާިއއެކީ އެހެން ބަލިތަކަށް ވެސް    ތުއްތުކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން. ދެން ހަމަ  އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ހަމަެއކަނި

ޕްރޮްގރާމްތަ  ޤައެބަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ހިންޭގ.  ހެލްތު  އް  ވާހަކަައކީ  ޕްރޮމޯޝަނުެގ  ހެލްތު  އަސްލު  ބޫލުކުރަން 

މިއީ ވަރަށް ޑިބޭޓަބަލް ޓޮޕިކެއް ދެއްތޯ ދުނިޔޭގެ  މުތަކުަގއި ވެސް. ދެން   އެހެން ޤައުޕްރޮމޯޝަން ފުޑް މާކެޓިންގ 

ޖަމްޢިއްޔާ  އެހެންވީމާ ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭެގ  މިހާރުެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ލިބުނީތީ  ފުރުޞަތު  މި   ،

މު ލްތު ޕްރޮމޯޓުކުރުން ވަރަށް މުހިންިވޑެންސް އިނޭގތޯ. އެންމެ ބޮޑު ެއއްކަމަކީ ހެ އެބައިން އެޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯއިން

ހަމައިނޭގތޯ ހެލްތު    .  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުދިންނަށް  އަންނަ  ބޮޑުވަމުން  މި  ތުއްތުކުދިންނާއި  އެާއިއއެކީަގިއ 

ޕްރޮމޯޓިންގ އެންަވޔަރަންމަންޓެއް އެބަ މާޙައުލަކީ ހެލްތު ޕްރޮމޯޓުކުރާ އެްއޗެްއ ކަމަށް އެބަ ވާންޖެހެއޭ. ހަމަެއކަނި  

މިެވނި އެްއޗެްއެގ ފައިދާ މި ދެވޭ  ެއއަކުން ނުފުދޭ އިނޭގތޯ. މީހުންނަށް ކިޔާ  އެބަހުްއޓޭ. މިވެނި ކާނާެއއް ކާށޭ.   

ސްކޫލުތަކަށް   މިސާލަކަށް،  ބަލަންޖެހޭ.  ކަުމަގއި  އެއްޗެއް  ޕްރޮމޯޓިންގ  ހެލްތު  ސްކޫލުތަކަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކު ހުއްޓުވަންޖެހޭ.  އެބަ  ކަންކަން  އެކަހަލަ  ޕްރޮމޯޓުކޮށް  އެްއޗެހި  ކަހަލަ  ބައެއް  ޓީ.ވީތަކުން  އަމާޒުކޮށްެގން  ދިންނަށް 

ހަމައެކަނި  ކުރަނީ.  މި  އަސަރެްއ  ީމަގއި  ކޮންބައިންކޮށްެގނޭ  މި  ލިމިޓުކުރެވެންޖެހޭ.  އެބަ  މަންޒަރުތައް  މިފެންނަ 

ިއޒް   އެލޯން  ެއވެއަރނެސް  އެހެންވީމާ،  ހުރެއޭ.  ފައިދާ  އެްއޗެްއެގ  މިވެނި  މިސާލަކަށް،  ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އިނޭގތޯ ސަފިޝެންޓް  ިމ  ނޮޓް  އެހެންވީމާ،  ެއބައިނޭގ.  ވެސް  ދިރާސާތަކުން  ފަހުެގ  އެންމެ  މިހާރުެގ  އެންމެ   .

އަޅުަގނ މަޤުޞަަގާވއިދުަގއި  ެއއް  ބޮޑު  އެންމެ  ހީވަނީ  ވަކި  ޑަށް  ނޫން  ބޭނުންކުރުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދަކީ 

ން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ  އިސަސްތަކެއް ދިނުށް އިންފޯމް ޗޮމުންނައް ނޫނީ ވަކި އެްއޗެހިތަކެއް. އާންކާބޯތަކެްއޗެ

 ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލާނަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން. 

 

 އްކެވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެ

ދެ ތި  ހަމަ  އިނޭގތޯ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ެއކަމަކުއާދެ!  ޓަކައި.  ޖަވާބަށް  އަޅު  އްިވ  ހިތުަގިއ  ައދި  ަގނޑުެގ 

ހޮޓާތަކާއި  އިންނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ުގޅިެގން  ވާހަކަފުޅާއި  ތި  ހަމަ  ސުވާލަކީ،  އަނެއް  އުފެދޭ 

ބަ ޮގސް  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް  އެއްޗެހި  މި  ކެފޭތަކާިއ  އެތަނުެގ  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  އްލަވާލައްވާފައި 

ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވަން    އެއް މި ދެވެނީ އިނޭގތޯ. ދެވޭއިރުަގިއ ޯއކޭ އެތާނަގއި އެ ބެހޭޮގތުން ޙުްއދަ  ސާފުޠާހިރުކަމާ

ސަރިވިސް  ބޭނުންާވ  ޑެލިވަރކޮށްދޭން  އެ  ކުރެވި  މުޢާމަލާތެއް  ެއކަމަކުބޭނުންވާ  ޑެލިވަރކޮށްދެވޭ.  ކާބޯތަކެތީެގ    އެއް 



21 

 

ެގއްލުެމއް ބޮޑެތި  ިމވަރުެގ  އިންސާނިއްޔަތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަޖެހޭ   ޒަރީޢާއިން  އަޅުަގނޑުމެން  ާވއިރުަގިއ 

ކޮންމެހެން ފަށުވި ؟ ކަންނޭނެގ މިސާލަކަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ހިނާގ ދަމާ އޯކޭ ފެކްޓަށް ވާހަކަދަްއކާލަމާ އުޅޭ ދެއްތޯ

ފަޅޯ.  ހުންނަ  ދޮންވެފައި  ބޭރުން  ރީްއޗަށް  ވަރަށް  މިޮއތީ  އެތާނަގއި  މިސާލަކަށް  ދައްކާލާއިރުަގިއ  ނުކުރިއަކަސް. 

ށް ރީްއޗަށް ބޭރުން ދޮންެވފައި ހުންނަ މޭވާ. ވަރަށް ރީއްޗަށް ދޮންވެފައި ހުންނަ ބަނާނާ މި އެއްޗެހި އެބަހުރޭ ވަރަ

އެހެންނޫން ލޯކަލް    ެއކަމަކު؟ ތޯއެތާނަގއި  މި  ސެކްޓަރއިން  ހެލްތު  މިސާލަކަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްބާއޭ 

ކިއުކަ ވަޓްެއވަރ  އެްއޗެހިތައް  ހުރި  މި  ވެސް  މާރުކޭޓުަގއި  އެއްޗެއްސަށް  ހުރިހާ  މި  އެންޑް  ކެރެޓްސް  މްބާ 

ވާހަކަދަްއކާއިރުގައި ފެކްޓަށް  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  މިހާރު  ކުރައްވަންޖެހޭނެ ޤަ  ބަލައިލާއިރުަގއި  ބޫލުފުޅު 

ެއއް ެގންނަ  ބޭނުންކޮށްެގން  އިންތިހާއަށް  ކެމިކަލްސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ޓެކްނިކް  މޮޑަރން  ޒަމާނީ  ޗެހި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދުނިޔޭެގ  ؟ ހައްދައިެގން ެގނެސްފައި ހުންނާނީ ސައިޒު ބޮޑުކޮށްލުމުެގ ޮގތުންނާއި ކުލަ ފަްއކާކޮށްލުމުެގ ޮގތުން ދެއްތޯ

ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ހޯދުންތަކުން މި ހުރިހާ ކެމިކަލްސްއެއް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކެމިކަލްސްތައް 

ިއ ކިހާވަރަކަށް ީމެގ ނޫނީ ކޮބައިކަން މީެގ ޑޭޓަކީ މި އެތި އެންމެ އަަވސް މުއްދަތެްއެގ  ވެސް ބޭނުންކުރުމުެގ ތެރޭަގ

ތެރޭަގިއ އިންސާނާެގ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ. ހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން އަޅުަގނޑަށް އެނޭގތީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ  

ވެސް ހަމަ    ދުވަސް ފަހުން  5 ޖެހިއްޔާ މީެގ  ވެސް އަތޮޅުތަކުން ެގންނަ އެއްޗެހީަގއި މިއަދު ކެމިކަލްސް  ހަމަގައިމު

އެއްޗެހި   ފަޅޯ  ޕޭކޮށްެގންހުރިހާ  ވާނީ.  ދުވަސް  ެއއް  އަތުރާލަނީ.  އެތާނަގއި  ހަމަ  އަޅާލާފައި  ޯގންޏަށް    ެގނެސް 

ިވޔަސް ހަމަ ހުރިހާ އެްއޗެއް ވެސް ރަފީޤް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން   ވިޔަސް، ކިއުކަމްބާ  ވިޔަސް، މިރުސް

މިކަމުންއެބަ ކަންނޭނެގ  ރައްކާތެރިޖެހޭ  މުޖުތަމަޢު  ޮގތްތަކެއް  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރުމަށް    ކަނޑައަޅަން 

މިކަން ޮގސް  ފެކްޓަށް  މީެގ  ޯއކޭ   ކަމަށްވަންޏާ  ކަހަލަ،  ކޮންމެވެސް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ކަމެއްހެއްޔޭ  ޝަކުވާތަކެއް ކިހާބޮޑު  ކުރާނެ.  ނޫނީ   މިނިސްޓް؟ ވެސް  ތަނަކަށް.  މިހުރިހާ  ވަންނަން  ޖެހޭހެއްޔޭ  ރީން 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ   އެކަމަކުމެންބަރުން ޖެހޭ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޖެހޭހޭ ާގނޫނު ހަދަން. އޯކޭ! ކިޔާނެ.  

ވާހަކަ.   ެގއްލުންތަކުެގ  ހުރި  ދޮންވެފަފަޅޯ  އިންސާނިއްޔަތަށް  ބޭރު  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ހަމަ   އިވަރިހަމަ  އިނަސް 

ވަސް ހުރޭ.  އިންތިހާއަށް  ހަމަ  ައސަރު  ކިއުކަމްބަރަގ  ކެމިކަލްސްެގ  އެނޭގނެ.  ބަލާލީމަ  ބަށި    އިވެސް  ިވޔަސް، 

ވި  މިރުސް  ލުނބޯ،  އެހެންވީމާ  މި  ޔަސްވިޔަސް،  އެްއޗެއް.  ކިހާވަރަކަށް  ހުރިހާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދޭތެރޭ  މިކަމާ   ،

ކުރީއަޅު ؟ ވިސްނަންވަންތޯ މިދަންނަވަނީ  ފަޔާއް ކޯ  އިޒަމާނުަގަގނޑު  ހަދަނީ.؟ ޗެއްތޯ  ދަނޑެއް  )މެންބަރު    ..ހަނޑޫ 

ބަސްތާއެއް.  ބަލަން  ބިހިތޯ  ހަނޑޫ  ނުވޭ(  ސާފެއް  ެއްއޗެއް  ވިދާޅުވި  ެއއީ.    ރެކޯޑިންގަގއި  ވާހަކަެއއް  އަޑުއަހާ 

ކޮންމެ އާފަކަކަށް،   ނޫން.  ، ކިހާ ރީތި ހަނޑޫ ބަސްތާއެއްތޯ. ދެން އަދި އެހެން ހައްދަވާ ވާހަކަެއއްނަަގންފުށްކުޅެއް  

ޮގސްފަ ކިއުކަމްބާއަކަށް  ކޮންމެ  ފަޅޮލަކަށް،  ޖަހާފަ  އިކޮންމެ  އެްއޗަށް  އެހެންނޫނަސް   .އޮތީއޭ  އެ  އިެއ  އަދި 

ވެސް ކުރަން. މީެގ ޒަރިއްޔާއިން   ބޮޑުކަންނެލި ބާލަން. އެކަމަކު މިވެސް އެބަޖެހޭތާއޭ ކޮންެމެވސް ޮގތަކަށް މިކަންކަން
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ރަނހަމައެކަވަނީ.  މިމިކަން   ވަރަށް  ފަޅުލަކީ  ކުޑަކުދިންެގ  ނި  މި  ފުރުޓެކޭ.  ލޭ ލޭ ަގޅު  ޓަކައި  ިގނަކޮށްލުމަށް     

ރަނަގޅުކޮށްލުމަ ކުއްޖާދައުރުވުން  ެއ  ދިނީމަ  ފަޅޯ  ޓަކައި  ހަމައެކަނި  ވަރަށް  ޞިއްޙަތު    ެގށް  ރަނަގޅުވާނެއޭ 

ނުފުދޭ.   މޭވާއަކީ  ބުނެލުމަކުން  ބުނުމަކުންނެއްކަޅުހުއްތު  އެއްޗެކޭ  މީރު  ނުފުދޭ.  މިހާ  ވެސް    އެއްޗެއް  ހުރިހާ 

 މިކަމަށް ކޮބައިތޯ ތި  ،އަރ ޔޫސިން. އެހެންވީމާ  ނަނީ ހަމަ މަޗް މޯ ކެމިކަލްސް ދޭރާއްޖޭަގއި ވެސް މިހާރު މި ހުން

 ؟ ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން އިންވަރަކީ، ބައްޓަންކުރެވުނުވަރަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރު ވަރަށް  ބޭފުޅަކު  ޖަވާބުދެްއވޭނެތޯކޮންމެވެސް  ވަުގތަށް؟ ކޮށް  ކޮމިޓީެގ  މި  އެބަޖެހޭ   ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް 

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން.  ޙު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތައް   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ ވަރަށް  ހުރި  ހޮވެސް  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ތި  ޓާތަކާިއ   

އެޗް.ޕީ.އޭ އެހެންނަމަވެސް  މާރުކޭޓާއި  ދޭނަން.   ،ބައްލަަވނީ.  ޖަވާބެއް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ސަލާމަތްކުރުމުެގ  ވަުގތު 

މިހާރުކެމިކަލް ކެިމކަލްސް  ދޮންކުރާ  ބޭންކުރެިވފަސް،  ބޭނުން  އިވަނީ  އެހެންނަމަެވސް،  މިކުރަނީ   އިނޭގތޯ. 

ހަދަންއޮން  އިހުއްދަދީފަ މިކަމަށް  ނަ  ކެމިކަލްސްތައް.  އަޅުަގނޑުމެން    ބޭނުންކުރާ  ެއްގރިކަލްޗަރަލް   ޑް ުގވެސް 

ނަމުަގއި )ރެކޯޑިންޕްރެޓިސްެގ  ނުވޭ(  ...  ސާފެއް  އެްއޗެއް  ވިދާޅުވި  ހިންަގން.  ަގއި  އެބަ  ޕްރޮްގރާމެއް  ުގޅިެގން 

ތަންކޮޅެއް ދާލެއް  ފަ  ދަށް.  އެހެންނަމަވެސް  ވެރި  ޕްރޮްގރާމްެގ  ެއްގރިކަޭއެގ  ެއންޑު  ފިޝަރީޒް  ެއީއ  ރާތަކީ  ލްޗަރ. 

  . މުވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެބަ ބަލަފިޝަރީޒް އެންޑު އެްގރިކަލްޗަރ. އެހެންނަމަ  އިހިސާބުގަ   ަގސްހައްދާ ފާމްއާ

ކުރަމު މި  އަޅުަގނޑުމެން  ލެބޯޓްރީަގމިންމިހާރު  އެ  މަސައްކަތަކީ  ނިޒާމު   އިދާ  ޓެސްކުރުމުެގ  ކެމިކަލްސްތައް  އެ 

ވީމާ،   މަސަްއކަތްކުރަމުންދަން.  އެބަ  އެްއކޮށް  އެހީައކާއި  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  މަސައްކަތެްއ  ހަރުދަނާކުރުމުެގ 

ކާބޯތަކެތި    އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ތި  ކަންބޮޑުވުމެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް 

އެްއޗެްއެގ ރައްކާތެރި  އެންމެ  ޮގތުަގއި ފުރިހަމަވެެގން  އޭރި    ހުރިހާ  ދަނޑުންޔާައންނާނީ  ހަމަ   ފެށިެގން   އަކުން 

އަޅު  ސުފުރާއާ ނިޒާމެއް  ހަމައަށް  ބެލޭނެ  އެހީއަކަށް ާގަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޭއެގ  ދުވަހަކުން.  އިމުވި 

މަޖިލިސްަގ ާގނޫނުތައް.  މި  ގަވާއިދުތަކާއި  މި  ދަންނަވާލާނީ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށްވާނެ  އަޅުަގނޑުއެބަ  ވީމަ  މެން  އި. 

މަސައްކަތްތައް  ޖެހޭ  ،ކުރަންވީ ބަިއވަރު  ހުއްޓިނުލާ   ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުރިކަން  ވެސް 

ވާހަކަ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ  އެ  ހޮޓާތަކުެގވެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލަން.  ހޮޓާތަކުެގސް  ބައްލަވާފަ  ،    އި ވެސް 

ދެއްވަމުން ެގންދަވާހެން ހަމަ އެ އޮންނަ ަގާވއިދުތަކާ    ޝަންސް ކޭފިސެޓިހެލްތް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  



23 

 

ްއެގ ދަށުން ހަމަ  އުސޫލުތަކުން އަދި ަގާވއިދަށް ނުފެތޭ ތަންތަންތަން ބަންދުކުރަމުން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ާގނޫނެ

މަސައްކަތް އަބަދުއެ  ދެން  ދޭ.  އެބަ  ހުންނާނެ  ކުރެވެމުން  ކަންތައް  ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑު   ވެސް  ކަމަށް 

 ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިތަދޫ   އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެން  މެން  މެދުއާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް  ދާއިރާެގ  ބަރު 

 އަށް. މުޙައްމަދުދީދީ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތެްއަގއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ    ޞަފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޚާއް  ކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަޝު

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ުގޅިެގން  ޕޮއިންޓަކާ  ފާހަަގކުރެއްިވ  ދެންމެ   ރަފީޤު 

ދެކޭޮގތުަގފާހަަގކުރެްއވި ކަމެއް.   މިމިހާރު އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެވިފަ   އި    އިަގވާއިދުަގއި އެބަހުރި ވަރަށް ރަނަގޅަށް 

ދެން މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދަކާ     ކާއި ހުއްދަ ނެތް ކަންތައްތައް.ހުރި ކަންތައްތަ  އި ކުރަން ހުއްދަ ލިބިފަ

ދޭ ާގނޫނުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެލިދާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދަްއކާއިރު  މިސާލަކަށް    ތެރޭގައިބެހޭޮގތުން  ވެސް. 

  ން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ާގނޫނާކޮންމެ ާގނޫނަކުން މަނާކުރާ ކޮންމެކަމަކީ ހުއްދަ ނަަގިއެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫ

ފިޔަވަޅެްއ އެޅޭ. އެހެންވީމާޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކަށް   މީަގއެބަ  ހަމަ   ިމސާލަކަށް އަޅުަގނޑު  އި، 

ސިމް މިސާލަކައެންމެ  ނަާގކަމަށްވަންޏާ،  އެގްޒާމްޕަލެއް  އި  9ށް  ޕަލް  މިޮއތް  މާއްދާަގއި  އެފަދަ ތިހާރުޝްވަނަ  ަގއި 

އަޅަ  އެއްޗަކާ  ދެވަނައެއްއިއެހެން  މޮޅު  އެންމެ  މިފަދަ    ބެލުމުަގއި  ނެތް،  މިންވަރެއް  ބާރާތެއް ޢިނެތް، 

ފާ ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެ  ދެން  އި   ހަަގކުރެްއވިބޭނުންކޮށްެގންނުވާނެއޭ.  ނަގާއިރު  ބޭނުންވާ  ޝްހުއްދަ  ތިހާރުކުރަން 

ފަހަރެއްގަ  ެއއީ  ވާހަކަ.  ހުއްދަދެްއވާ  ފެނިެގން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެ  އި  ޮގތެއް  ޤަބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ދެއްވާ  ޮގތަކަށް ކަމެްއކުރާކަ  ޮގތް   ހުއްދަ އެ  ލިބޭ  ހުއްދަ  މީހަކު ކޮންމެހެން  ކުށެއްކުރާ  ޮގތަކަށް  މަށް  ނޫން އެހެން 

ތި   ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ހުއްދަދެއްވުމަށްފަހު  މިސާލަކަށް  ކިހިނެއްތޯ  ެއހެންކަމަށްވަންޏާ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުމެއްނުވެދާނެ 

އެ  ކޮށްފިއްޔާ  ކަމެއް  ބަޔަކު  މިސާލަކު  ކުރީަގއި  ހުއްދަދެްއުވމުެގ  ލިމިޓުވެަވޑަިއަގންނަވާތީ  މިސާލަކަށް    ވިދާޅުވަނީ 

އެ ހުއްދަދެްއާވ  ؟ ދަޫގފުޅުވާ ވާހަކަ. ހުއްދަދެއްވީމަ ވަކި ކިހިނެއްތޯނ ހޯދަން އުނުވަތަ އެ ކުރާ ކަމެއް  ކަމެއް ހޯދާ

އެ އުޅޭކަމަށްވަންޏާ.  ލިމިޓޭޝަން  ވިދާޅުވާ  އެ  ބަލާނީ  ކުރޭތޯ  ކަމެްއ  ކޮންސަރނެއް.    ޮގތަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް 

ެއޮގތުން ެއކަން އިޝްތިހާރުކުރާ މީހާ    ިމެވނި ކަމެއް ކުރަން.  އިބޭފުޅުން ހުއްދަދިނީ މިވެނި ލިމިޓެއްގަ   މިސާލަކަށް ތި

ތި ހަމަ  ލިމިޓަށްތޯ  ކުރާނީ  ދެއްވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ ބޭފުޅުން  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެ  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުެގ 
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ތަމަޢެއްެގ އޮންނަ ހޭލުންތެރި މުޖު  އިެވސް މި ވަންނަން މިއުޅެނީ ހަމަ މި ތަރައްޤީވެފަ  ވިސްނަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ކަތެރެއަ ހަދަށް  ަގާވއިދުތައް  މީހުންނާއި   އިމަށްވާތީ،  ދެއްތޯ.  ނިޒާމެއް  އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭނެ  ަގާވއިދުތަކަށް  އެ 

،  ކުރަްއވާ ޕޮއިންޓަކީ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާ ޮގތަކަށް، ެއއީ ކަންނޭނޭގ އެންމެ ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގ

އަޅުަގނޑު  ދޭތެރޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގަވާއިދާ  ބޭފުޅުން  މި  ހުރިހާ  އެްއފަހަރު  އަދިވެސް  ވިސްނާލާއިރު  ަގއި 

ކޮށް ތި  ޞަ އިތުރަށް ޚާއް  އަދި ޭއެގ  އި މަޝްވަރާކުރަްއަވއިެގން ވިސްނަންވީ ކަންނޭނޭގ ަގާވއިދު ރަނަގޅަށް ހައްދަވާފަ

ސް ތާއީދުކުރަން  ވެ  ތަކަށް އަޅުަގނޑުފުޅުބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރން، މިސާލަކަށް ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭޮގތުން ދެއްކޭ ވާހަކަ

ތެރެ އުސޫލުެގ  ވަކި  ެއއަށް  އެހެންވީމާވަރަށް.  ހަމަޖެއްސިދާނެ.  ކުރީަގއިން  ހުއްދަ  ހަމަ ނެުގމު  އި،  ބަދަލުަގއި  ެގ 

ހެދިފަ  ަގވާއިދުތައް  ާގނޫނުތަކާ މި  ެއއަށް    އިވެސް  ހައްދަވާފައި  ގަވާިއދެއް  ފުރިހަމަ  ރަނަގޅު  ޮގތަށް  ހުންނަ 

ދޭތެރަޭގ މީހުންނާ  ބޭނުންނުކުރާނަން  ޢަމަލުނުކުރާ  އަޅުަގނޑު  "ހަރުކަށި"  އެކަށީެގންވާ  ނޫނިއްޔާމު  ހަރުކަށި،  ިއ 

އެކަށީ  ޖުރުމަނާއިނޭގތޯ.  ނޫނީ  ފިޔަަވޅެއް  ިމ  ެގންވާ  ދޭތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުާވ  ާގވާއިދާ  މިހާރު  ދެްއތޯ،  ެއއް 

ވަންޏާ ާގނޫނުން އެބަ ޕްރޮޓެކްޓުކޮށްދޭ    ކަމަށް  ާގނޫނުވެސް އެބަ ބާރު ދޭ. މިހާރު މި ާގނޫނުން ބާރު ލިބޭ ަގާވއިދެއް

ދޭ އެމީހުންނާ  ދެއްތޯ  ލިބޭނެ  ބާރު  މިނިސްޓްރީއަށް  ހެލްތު  ބޭފުޅުން  ތި  މީހުން  ޚިލާފުވާ  ަގވާއިދު  މި  ތެރޭ ދެއްތޯ 

 ތި   އިަގާވއިދު ހިފެހެއްޓިފަ  އި، އޭރުން މިވާޮގތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޭެގ ފަސޭހަވެފަފިޔަވަޅު ައޅަން. އެހެންވީމާ

ވެސް ހާސިލުެވވޭ. އެހެންވީަމ މިޮގތަށް ކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ    ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި

 ވިސްނަންވީ. ިމއީ އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާބޮ ދެއްތޯ.  ޚިޔާލެއް  ދާއިރާެގޑަށް  ެވލިދޫ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ޢަބްދު،  މެންބަރު  ފުރުޞަތު  هللا   ޔާމީނަށް 

 އަރުވަން.  

 

 ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގާވއި ތަފްމި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކިޔާލިން.  މިސާލަކަށް    އިލުކޮށްފަޞީދު  ފާހަަގކުރެޭވ.  މާއްދާަގ  10ހުރިކަން    އި ވަނަ 

 އެބަހުރި. ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި.. ބާރާތް ބޭނުންކުރާނެ ޮގތްތަކާއި މިއެްއޗެހިޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  7ައިއއިރުަގއި އިނީ    އިއެހާ މާއްދާތަކެއް. މިފަހަރުަގ  އިތި ވިދާޅުވަނީ ކުރީެގ ަގވާއިދު ކަންނޭނޭގ. ކުރީެގ ަގާވއިދުގަ 

ކަންނޭނޭގ. ހުޅުވާލަްއވާ.  ާމއްދާ.    8  މާއްދާ  ައޅުަގނޑު    ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު()ފައިލް  ެއއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ 
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އިތުރުކޮށްލާނަން. ދެން ތި ބޭފުޅުން ކުޑަކޮށް ބައްލަވާލަްއވާ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރީެގ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި މި  

ނޯޓިސްވެފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެހޭޮގތުން  ަގާވއިދާ  މި  ޭއެގިއ  ކޮމިޓީަގިއ  އެބައިން.  ކަެމއް  ތިން  ތެރެއިން    ހުރި 

ތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ ަގާވއިދެްއ  ޝްއި  ވެސް ބެލެނިވެރިކަމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ެއބައިން ހަމަ ކާބޯތަކެތި އެްއކަމަކީ މިހާރު

ެއއްޗެްއ ކަމެއް ސީދާ އެނޭގކަށް    އުދަށް އިޞްލާހެއް ކަމެއް ނުވަތަ އަ ނެތް އެ ަގވާއި  އި ހުޅުވިފަ. ދެން މި ަގާވއިދުގަ 

އަޅުަގނޑުމެ އެއީ  ކޮމިޓީގަ ނެތް.  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އިން  ނުކުތާއަކަށް  އަނެއް  ނުކުތާ.  އެްއ  ފާހަަގކުރެވުނު 

ވަނަ މާއްދާެގ    20ެގންދާ މާނަކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންއިނީ    އިފާހަަގކުރެވިފަ 

ގަވާއިދުެގ  1)ށ(ެގ   އެ  ބުނޭ  އެބަ  ޖުރުމަ  ބަޔާންކުރެވޭ  ނަންބަރުަގއި  ބޮޑު  ކަމަށް.   2000ނާއަކީ  އެންމެ  ރުފިޔާ 

ފެނޭ   އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގަވާއިދުަގއި  ފޮނުވި  މި  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތު  ރުފިޔާއިން    50000އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމަށް  ލިޔެ  ޖުރުމަނާ އެްއޗެްއ  ހުރި  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  އަސްލު  އެީއ  އެހެންކަމުން  މަންޒަރެއް.  ފައިވާ 

ކުރީދުވަހުއަޅުަގނޑުމެ ފަހާަގކުރެވިފަ  ންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ެއހެންވީމާވެސް  ނުކުތާތަކެއް.  އޮތް  އެްއެވސް  އި  މިއީ   ،

މެންބަރަކު ދެން އެ ސުވާލުތަްއ ނުކުރެއްވީމަ ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ރިޔާސަތުން އެ ނޯޓުކުރާފައި އޮތް ެއއްޗަކަށްވީމަ  

ކުޑަކޮށް   ބޭފުޅުން  ތި  ދަންނަވާލީ.ބަލާލުމަށް    ަގާވއިދުއައު  ދެން  އެ  އެހެންވީމާ  ޓަކައި  ،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 ދަންނަާވލި ސުވާލުެގ ޖަވާބު މިކޮޅުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދެއްވުމަށް.  އިއަޅުަގނޑު ދެންމެަގ

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ވާ ލީަގލް ޮއފިސަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ެގތު މިނިސްޓްރީހެލް

ހެލް މިއަޅުަގނޑަކީ  އޮފިސަރ.ތު  ލީަގލް  ދަންނަވަން.   ނިސްޓްރީެގ  އެްއޗެއް  ނުކުތާއަށް  ފުރަތަމަ    ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މި   އިއްމު ގަވާިއދުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގަ ޢާބަ އޮތް  ތިހާރުކުރުމުެގ ަގާވިއދެއް އެޝްވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އިއި  ކުރީގަ 

ަގާވއިދު އަލުން އިޞްލާޙުކުރަމުން އައިއިރުަގއި ެއއްކަލަ  ، އަޅުަގނޑުމެން އެ  ހިމެނިެގން. އެހެންވީމާ  އިަގ  2ވަލް  ޖަދު

އި އޮތް  ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަިއސް އެކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހުނީމަ އިޞްލާޙެއް ެގންނައިރުަގއި ކުރީގަ 

ން އަދި ެއ ަގާވއިދު ހުރި ާއއި ދެ   ވާލާދިނުމުަގއި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޮއޅުންތަކެއް އަރާފާނެތީޙަަގާވއިދުެގ މާއްދާތަކާ  

ނެތީ ކެޓަަގރަިއޒުކުރެވިފަިއ  ރިވައިސްކޮށްފަޮގތުން  އަސްލު  އަލުން  ދެން    އިމަ  ހުށަހެޅީ.  މި  ަގވާއިދު  އަލުން  މި 

ކުރީެގ ަގާވއިދު ބާޠިލުވާނެ ކަމަށާއި އެ   ން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުމި    އިމިަގާވއިދުަގ އިންނާނެ ބަޔާންކޮށްފަ

ަގާވއިދު ބާޠިލުވެފަކުރީެގ  ޢަމަލުކުރަން  އި   ވަރޝަންއަށޭ  މި  މި   މިހާރުެގ  ނުކުތާއަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ފަށާނީ. 

ވާހަކަ އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ޖުރުމަނާެގ  ދަށުން   ވެސް  ާގނޫނުެގ  ބަޔާންކުރާ  ހަމަތައް  މާނަކުރުމުެގ  މި 

ހިމެނޭނީ    އިަގާވއިދެްއގަ   ،އިޝްތިހާރު ޖުރުމަނާއަކަށް  ބޮޑު  މި   2000އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަަމށް.  ރުފިޔާ 

މަޖިލީހުން   ަގާވއިދަކަށްވާތީވެަގާވއިދަކީ  މަޖިލީހުން    ފާސްކުރައްވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ގަވާއިދުތަކާ  ޢާއްމު  ެއީއ 

، މަޖިލީހުެގ އެއްެވސް ރޯލެއް އޮންނާނެތޯ މި ބައެއް އަދަބުތައް ހަރުކަށިކުރުމުެގ ވާނީ. އެހެންވީމާމިއަށް ފާސްކުރައް



26 

 

ަގާވއިދެްއަގ މިކަހަލަ  ޕީނަލައިޒުކުރެވޭނެ.    2000ވިޔަސް    އިޮގތުން  އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ހިމަނާފަ އެޮގތަށް  އެޮގތަށް  އަސްލު  ކޮމިޓީގަ   އިއަޅުަގނޑުމެން  މި  އަޅުަގނޑުމެން    މިކަމާ  އިބައްދަލުވުމުގަ   އި މިއިނީ 

ހުއްދަ  އިވަރާކޮށްލާފަބެހޭޮގތުން އެްއވެސް ކަހަލަ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް މަޝް  ބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް  މިކަމުަގިއ  ތި  ެއއް 

ލިބިދީފައި    އިއިނީ. އެއީ ާގނޫނުގަ   އެ  އިބޮޑު ޖުރުމަނާއެއް ލާފަ  ދެން އެހާ  އިއެކީަގ  ބަލަންވެެގންނާ  އަސްލު ލިބޭނެތޯ

ދަށު ބާރުެގ  ދަށުން  ބާރުެގ  އަދައިންނަ  ކުޑަ  ވަރަށް  ެވއްޖެްއޔާ  ބައެ ބެން  ދެވޭނީ  ދެއްތޯ  ސިވިއަރ  އް  އް 

މިޮގތައި  ކަންތައްތަކުަގ ބޮޑަށް  ެއޑްރެސްކުރަންެވެގން  އަސްލު  ެއކަމަށް  އެހެންވެ  ޖުރުމަނާތައް  ވެސް.  މި    2000ށް 

 އިނީ.   ވެސް އެއި ވުރެ ބޮޑުކޮށް ހިމަނާފަރުފިޔާއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު އަރުވާލުުމެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީނަށް 

މި އިންނަނީ  ފާސްކޮށްފައި  ކުރީެގ  މި ކޮމިޓީެގ ވިސްނުުމަގއި  ޮގތުން  ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ  މި ކޮމިޓީން  ބޭނުން. 

ލަ ބޮޑެތި ވިސްނުމަކީ އެކަހަ  ެގ، އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު މި ކޮމިޓީހެންވީމާއެހާބޮޑު ޖުރުމަނާތައް ާގނޫނަށް ލާން. އެ

، ިއއްޒަތްތެރި  ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންވީމާ  ، އަޅުަގނޑުބަޔާންކުރުން. ދެން އެހެންވީމާ  އިާގނޫނުަގެއއީ  އަދަދުތައް  

 ޔާމީނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  هللا މެންބަރު، ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިޔާهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

  އި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ކުޑަކުދިންެގ، ތިން އަހަރު ދަށުެގ ކުޑަކުދިންެގ ވާހަކަ ދައްކާފަ 

ހުންނަ   އެ  ޮގތަށް  ސިފަވާ  ކުޑަކުއްޖެ  ބުނީ  މި  އިމޭޖު  ްގރެފިކު  ްގރެފިކު،  އެ އޮތްއިރު  ނޫނީ  އިމޭޖުތަކާއި 

ކަމަށްވަންޏާ ކޮބަިއތޯ    އަހަރުން ދަށުން ކުޑަ ކުްއކުއްޖެއްެގ ސިފަ އަިއސްފި  ހީެގ އެ ތިންއި މި ެއއްޗެއެނިމޭޝަނާ

ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ޓީީވގަ   މިހާރު  ޓީވީތައް،  ކުއްޖެްއެގ  ޝްއި  އިވެސް  ކުޑަ  ހަމަ  ކަންނޭނޭގ  ތިހާރުކުރެވޭ 

ލާފަ ޕް   އިއެނިމޭޝަން  އިދެން  މުޅި  އެ  ލެންގުއޭޖާއި  އެ  އެހާ  ެގތިހާރުޝްލަސް  ދެން  ބޯޑު،  ސްޓޯރީ  އެހާ  ވެސް 

ޭގގަ  ނޫން  ސިފަ    އި ކޮންފަޓަބަލްއެއް  އެ  ކުއްޖެއްެގ  ދަށުެގ  ތިންއަހަރުން  އެ  ނޫނީ  އިންނައިރަކު.  ސޫރަ  ނޫނީ 

ކިހި ވަންނާނީއެނިމޭޝަން  ތިން  .ނެއްތޯ  ސީދާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ވާހަކަ    ނޫނީ  ކުޑަކުއްޖެްއެގ  ދަށުން  އަހަރުެގ 

ެގނައުމުެގ މަޤްޞަަގާވއިދަށް  ަމއިަގނޑު  ކޮބައިތޯ  އޭެގން؟ ދަކީ  ޕްރޮޓެކްޓް  މިބުނީ  ނޫނީ ކޮށްކުޑަކުއްޖާ  ދިނުންތޯ 

އެނިމޭޝަން؟ މެސެޖުތޯ ދެންޏާ  ޚިޔާލަކީ    މެސެޖު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަަމ  އެހެންެވެގން  ޭވ.  އެބަ  އިންކްލޫޑު  ވެސް 

 ކޮބައިތޯ ސާފުކޮށްލަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިސްޓްރީން އެ. އާދެ! ހެލްތު މި

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާهللا މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ެއސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ޝަިއނާ ޢަބްދު

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ    ކުޑަކުދިން، އަންޑަރ ތްރީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން ޝަރީ ިވދާޅުވިހެން މިހާރު

  . ެއއީ މުަގއިހި ބާވަތްތައް އިތުރުވުމާޒުކޮށްެގން ކިރު އެްއޗެކޯޑު އިނޭގތޯ. އެއީ ތުއްތު ކުދިންނަށް އަ  ބީ.އެމް.އެސް

އަނެ  ހަމަ އެްގރީޑު  ވަރަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  އޭަގއި  ކަްއޗެއް  ޤައުމުތަކުން  ިގނަ 

ވަ ޭއގަ ސޮއިކުރެވިފައި  އެހެންވީިއ  ނީ.  ހަމަ.  ތްރީ  އަންޑަރ  އޮންނަނީ  ކަނޑަެއޅިފައި  އަނެއްހެން  ، މާވެސް 

މާކިން ވަކި  ތިންައހަރު  ބޮޑަށް  ބޮޑަށް  އިައއިސްފަ   ގ އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކަމަކީ،  އެހެންެއހެން  އިންނަނީ  ދެން   .

ތިހާރުތައް  ޝްލަ އިހަވެސް ބައެްއކަ  ން ބަލަންޏާމުކުބިއުސްޑު އެ ރައިޓްސްެގ އެންަގލަކުދިން، މިސާލަކަށް ޗައިޑު އެ 

ހުރޭ   ކަހަލަ، ހަމަ  ނުުގޅޭ  ުއމުރާ  އެހާ  ބަެއއްކަހަލަ    ދެއްތޯ  އަނެއްކަަމކީ  އިޝޫސްތައް.  ކަހަލަ  ފުށުައރާ 

ޓު ސްކޯ  ނަަގމާހިނާގ. މިސާލަކަށް  ނޫން  އެއްޗެއް  އޮންނަ  އިޕްރޮޑަކްޓަސްތައް ކޮންމެހެން ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ައއިސްފަ

ކޯ ކަހަލަ  ަވކި  އިނޭގތޯ.  އަިއސްދާނެ.ކިރު  ެއއްޗެއް  ވާ  ކޮމްޕެޕެޓިޓިވު  އެ  އިނިއްޔާ  ކުދިންނަށް އައިއް  ސްޓެއް  ސަ 

  ޞަތުއްތު ކުދިންނަށް ވަކި ޚާއް  ކޮންމެހެން  ޙަޤީޤަތުަގއި އެީއކީޚާއްޞަކޮށް ކީއްވެތޯ ކިރު ިއޝްތިހާރު އެބަކުރެވޭ.  

އެހެންވީމާ ދެއްތޯ.  ނޫން  މިސްލީއެްއޗެއް  އެކަމަށް  ކްޑު،  ނޫނީ  އަމާޒުކޮށްފަ  ކުދިންނަށް  ހުންނަ   އިލެމެންސްތައް 

 އިންނަނީ. އި މިދެބައިހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ބެލިފަ  ޕްރޮޓެކްޓުކުރުމުެގ ޮގތުން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ، އޭތި.ހެންވީމާދެ! އެއާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އާދަމް މަނިކު ފާއެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

އެންއި އެްއޗެހި  ދައްކާ  މިހާރު  ފާހަަގކުރެއްީވ  މެންބަރު  އެބަ  ްއޒަތްތެރި  މިހާރު  ދެއްތޯ،  ނޫންކަމުަގއި  ރަނަގޅު  މެ 

ިގނައިން ވަރަށް  އެްއޗެހި  ނުކުރާ  އެޕްރޫވް  އަޅުަގނޑުމެން  ނުނަާގ  ހުއްދަ  އިނޭގތޯ  ެއއީދައްކާ  ވުން    .  އެ  ހަމަ 

 އެކަށީެގންވޭ އަޅުަގނޑުމެން ެއޕްރޫވް ނުކުރާ ެއއްޗަކަށް.  

 

 ވުން: ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެ هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



28 

 

އަނެ ހުރެޖެއޭެގ  އެނިމޭޓްކޮށްފައި  ބައި  ކުޑަކުއްޖެއްެގ  އް  ދަށުެގ  އަހަރު  ތިން  އެ  ކިހިނެއްތޯ   ސިފަޖެހެންޏާއްޔާ  އެ 

  ؟ވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލައިޞަތު މި އަރުވަނީ ަގމު ދާއިރާެގ  އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ަގމު

ހަމަ އެްއވެސް އިޝޫެއއް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަތައް  މި ދެކެވުނު  މިތާ  އަނެއްކާ ވެސް  ޮއތް    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ނޑުމެން އެންކަރޭޖް  ތިހާރުކުރުމުެގ ރެސްޓްރިކްޝަންސް ެގނައުމަކީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގޝްކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ މި އި 

ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  މި ތަފާތަކީ  މީެގ  ހީވަނީ  ބޭނުންވާ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް  ވެސް ކުރަން 

ރެިގއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަކަށްވީމަ އަންނަ ވިސްނުމާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ިވސްނުމުެގ ތަފާތުހެން އިނޭގތޯ. ތި  

ބޭނުންފުޅު ރާސް  ވާނީބޭފުޅުން  މަނާކޮށްލަން  އެކަމަކުރާކަންކަން  ލާފައި.  އެތަްއ   ސް  ޤައުމުެގ  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރިހާ  ދިވެހި  ޮގތަކީ،  ރަނަގޅު  އެންމެ  ނުވިސްނޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެއޮގތަކަށް  ވިސްނާއިރުަގއި  ކަމެއް 

ކަސްރަތުކުރަންޖެހޭނެ   ތެދުވެ  ހެނދުނު  ކާރައްޔިތުން  އޮތުން.  ވެސް  އަތުން.    ންޖެހެނީާގނޫނެްއ  ެއއްޗެކޭ  މިވެނި 

ވެސް ދުޅަހެޔޮކައާސަންދަ  ކުޑަވެެގންދާނެ.  އެކަމަކު ޞި   ން  ރަނަގޅުެވެގންދާނެ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ެއ    އްޙަތު  އެހެނެއް 

އިނޭގތޯ.   ކަމެއް  މައިންބަފައިންެގ  އެއީ  އެްއޗެހި  ވަުގތާއި  ބަލާނެ  ދަރިފުޅު  ޓީވީ  ދެއްތޯ.  ނުކުރެވޭނެ  ކަންކަމެއް 

ނަަގންޖެހޭނެމައިންބަފަ ޒިންމާ  ެއއްޗެ އިން  އެ  ދައުލަތަކުން  ކަމެއް.  އިނޭގތޯ.    ނުވާނެ  ރެިގއުލޭޓްކުރެވިެގން  އްސެއް 

ދަ އިހުމާލުވީމަ  އަޅާނެމައިންބަފައިން  ދޭތެރޭ  އިހުމާލު  ،ރިންނާ  ދޭތެރޭ  އަޅަންޖެހޭ ދަރިންނާ  މައިންބަފައިންނަށް  ވީމަ 

ބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން  ޤަ ރެގިއުލޭޓްކުރުަމކީ އަޅުަގނޑު  ތޯ. ެއއީ ަވރަށްފިޔަވަޅުތައް ާގނޫނުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާނީ އިނޭގ

ތިހާރުތައް ބަލާކަށެއް ނޫން. ތި ޝްަގއި ބޭނުންފުޅުކުރައްވަންވީ އިއިނޭގތޯ. ދެން ތި ބޭފުޅުންެގ ރިސޯސަސް ޙަޤީޤަތު

ފިޔަަވޅު އަޅަން. ތި ބޭފުޅުންެގ    އިކާއިރު ޯގސް އެްއޗެއް އާދޭތޯ ބަލަބޭފުޅުން ބައްލަވަންީވ ޓީވީތަކުންނާ އެއްޗެހި ދައް

ިމއޮތީ. އެ ފީެއއް ނެީގމަކާ  ތިހާރު ހަދައިދޭ ބަޔަކަށްޝްމި އިވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް    ރިސޯސް މިހާރު ތި ވެފައޭ 

ން ހުއްޓުވޭނެ  ތި ބޭފުޅުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަަމކީ ެއ ކަންކަ  .ޙަޤީޤަތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަެމއް ނުކުރެވޭ

އިޮގ ހޯދުން.  ނުހުއްޓުވޭނެޝްތެއް  ކަމެއް  ެއ  ބަލައިެގންނެއް  އަދި  އެ  .ތިހާރުތައް  ވެސް  މިހާރު  ބަ  ތިވިދާޅުވަނީ 

ވެސް ކުރެވޭނީ. ެއ ނޫން ފިޔަވަޅެްއ ނޭޅޭނެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ،    ަމނާ ނޫންތޯ މިހާރުދައްކައޭ. ހަމަ ެއއްކަލަ ޖުރު

ތި ނޫން  ސެންސިބަލްއެްއ  ާވ  ވިދާޅު  އަޅުަގނޑަކަށް  އެކަން  ޒަރީޢާއިން  ަގާވއިދުެގ  މި  އެޗީވްކުރާކަށް  ކަންކަން  ވާ 

އޮތި ވެފައޭ އިނޭގތޯ.    ކަމަކަށް. މިހާރު މިސާލަކަށް ާގތުން ކިރު ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ކަންތައްތައް. ެއކަން އެ
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ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތުން   ބޫލުކުރޭ އެކަން މިއަދު އެ ކަންތައް އިނޭގތޯ. ެއއީ ތިޤަވެހި ރައްޔިތުންެގ ިގނަ މީހުން  ދި

މަހެއް ނޫން   6ކަންތައްތައް އިނޭގތޯ. އަދި    ވީމާ އެވަރުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންެގކުރެްއވި ކަންތައްތައް. ތި ބޭފުޅުން

 މަންމައަށްދައްމާލެވޭތޯ ހަޤީޤަތުަގއި.    އަހަރު ދުަވހަށް ވެސް އެކަން  2  އިނޭގތޯ. ިގނަ މީހުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރޭ

ދަ ވޭންވަރަށް  ކަމެއް.  ެވސް  އުނދަޫގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަމެްއ  ވެސް  ބަެއއްފަހަރު.   ތި  ކަމެއް  އަޅާ  ވެސް 

ން ވެސް އެ މީހުން އެ ކުރަްއވަނީ މު ނިކުންނަށްޗެހި ބޭނުންކޮށްެގން މަސައްކަތައެހެންނަމަވެސް، އެ ޕަންޕުތަކާ އެއް 

ިއ  ޔާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުގަ   ޑަށް ހީވަނީއެ މެސެޖް ލިބިފައި އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުަގއި އަޅުަގނ 

މަޖިލީހުެގ މައްސަލައެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ކަންކަން ކުރެއްވޭނެ ފަންޑު ނެތުން އެއީ އިނޭގތޯ. އެއީ މައްސަލައެްއ. 

 ހިންގެވީމާރުަގދަ ކެމްޕޭންތައް  އެޑްރެސްކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވައެއަށް  އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އޭތި އަރުވާލާފައި އިނދެެގން ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަދި  ސަން ވިދާޅުވި ޮގތަށް ތިރިއަށް  ޙައޭެގ ފައިދާ އެބަ ކުރޭ އިނޭގތޯ.  

އަނެްއކާ   އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  ނުވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފައިދާއެއް  އެައކުން  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ނިކުންނަނީކީ  ނަތީޖާ  އޭެގ 

ދެންނެވޭ ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ރެިގއުލޭވެސް  ކުރުމަކީ،  ބޮޑަށް  އެހާ  ރެިގއުލޭޓް  ވާހަކަައކީ  ތި  ނީ  މިދެންނެވީ  ޓޭ 

އަ ެއޕްރޫވްތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ނުނެރެެގނެސް  ނޫނީ  އަޅުަގނޑަށް.    ނެވޭކޮށްެގން  ނޫން  ޮގތެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ހަމަ  އެއީ 

މީ  ޚިލާފުވާ  އެއާ  ހަދާފައި  ަގިއޑްލައިން  ހަދާފައި  ަގވާއިދު  ވަރުަގދަ  ނޫން  އެޅޭނެ އެހެނެއް  ދޭތެރޭަގއި  ހުންނާ 

އަށްވުރެން ރަނަގޅީ އޭތި  މަނާދެން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޖުރުފިޔަވަޅުތައް ވަރުަގދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ.  

އަށް މި ޯގސްކޮށް ެގނެވުނު އެްއޗެއް ޮގތަށް ެގނައުން.  ަގއި ެއއަށްވުރެން ވަރުަގދަ އާ ކޮށްފައި ހަމަ އެ މީޑިކެއިންޓްރި

އެ ކައެއީ  ޖެހި  ކުރަން  ތަކުރާރުކޮށް  އެންމެ ޖެއްއްެމއް  ެއއީ.  ެގއްލުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭ  ޕްރޮޑަކްޓަށް  އެ  ޔާމު 

މަނާ ދެއްކި ކަމެއް.  ނާ ދައްކާލީމަ މީހަކަށް ނޭނޭގނެ ޖުރުމަ ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަންޖެހުނީ. ޖުރު  ފަހަރަކުން ވެސް އެހެން

އެ ޕްރޮޑަކްޓަށް    އޮތުމަކީަގއި މި ކަންކަން މި ހިމެނެނީ ޯގސްކޮށްނޭ  ތިހާރު ޝްެގނައި އި  ޓީވީން އަލުން ތިމަންނަމެން

އެކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  ކަންކަން  އެ  ޚިލާފަށް  ަގާވިއދާ  ޖެހިލުންވާނެ  މީހުން  ިގނަ  ެގއްލުމަކަށްވާތީެވ  ލިބޭނެ 

ކަ ބައެއް  ހުރި  ގަވާއިދުަގއި  ދެން  ެގނެވިދާނެ.  މިއަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލައިލާއިރުަގިއ  ކަންތައްތައް  ންތައްތަކަށް 

އެބައޮތް.   އެްއކޮށް  ސުވާލަކާ  ދެތިން  ޢިބާރާތާއި،    މިހާރުއަޅުަގނޑަށް  ބޭނުންކުރާ  އިޝްތިހާރުަގިއ  މިސާލަކަށް 

ޚިލާފުނުވާ މިންަގނޑާ  އިޖުތިމާޢީ  ޢާއްމު  އަދި  ޚިލާފުނުވާ  އަދަބާއި  ހުންނަންވާނީ  އަޑު  ވަރަށް   ނެ،މަންޒަރާއި  މިއީ 

ން ހަމަ އެތައް ބައެްއެގ ސިޔާސީ  ން ހުއްދަ ނުދެއްވި ޮގތަށް މީެގ. ރެޑްވޭްވ ސަލީމްެގ ކެފޭ ތި ބޭފުޅުބްރޯޑް ެއއްޗެއް

ދަބާއި ޚިލާފު  ތެރެއަށް ވަދެެގން ދިއުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަެމއް އިނޭގތޯ. ކާކުތޯ މީެގން ކިހިނެއްތޯ އަ  ކުލަވަރު މީެގ

ދާނެ ތި ބޭފުޅުން އެ ފަހަރަކު އެ ނިންމަވާ ޮގތެއް. އެހެންވީމާ،  ވެކުރާ މިންަގނޑާއި ވަރަށް ތަފާތުބޫލުޤައަޅުަގނޑުެގ  

އުމުތައް ތަމްޞީލުކުރާ އެ މިހާ ބްރޯޑްކޮށް މިކަން އޮވެެގން ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އިނޭގތޯ. ދެން މި ޤަ

އައްސަސާއަކުން ބާްއާވ  ޤުވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ޖަލްސާއެްއެގ މަންޒަރެއް ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އެްއވެސް މުޢަބައިނަލް
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އެްއވެސް ޖަލްސާެއއްެގ މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެްއވެސް ިއޝްތިހާރެްއަގއި ހިމަނައިެގން ނުވާނޭ.  

ކަމަށް ދެްއކޭ  ޮގތުަގއި  އެންޑޯޒްމަންޓެއްެގ  ެއއީ  ބޭނުމަކީ  ބައްލަވަނީތޯއޭއޭެގ  ދައުލަތުން  ؟  ވާހަކައަކީ  ެއ 

ދައުލަތުން  މަށް ބެލުން ދެއްތޯ. ދެން އަޅުަގނޑަށް މި ކަންބޮޑުާވ ކަމަކީ )ބ( ިއނޭގތޯ. މިހާރު  އެންޑޯޒްކުރަްއވަނީ ކަ

ެއކަމުެގ   އެްއކަލަޙަ ނޫނިއްޔާމު  ކުރަްއވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ކަންތައްތައް  ކުރައްާވ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެިވ    ވާލުެވ 

ދުޅަހެޔޮ  ތިޝްއި ލަްއާވ  މީހާ  ކަސްޞިހާރުކުރާ  ހުރުމަށް  އަޅުަގނޑު  ރަތުކުރުމައްޙަތެްއަގއި  އެީއ  ާއދަކުރަމާ.  ށް 

އަދި އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުންނާއި އަދި   އިތިހާރުކުރާއިރު ޭއަގޝްއް ނޫން. ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއެއް އިބޫލުކުރާ ކަމެޤަ

ށް  އަ  20ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވާހަކައެްއެގ ެގނެސްދިނުން އެހެން އޮެވެގން ނުވާނެ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް %

ިއން ވިޔަސް އަދި އެހެން  އޯ. އެޗް. ން ނޫނިްއޔާ އެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުީއކީެއއް ނޫން އެކަން ކުރަންވީ ޮގތަކީ. ސަރުކާރުއެ

އިޝްތިހާރުކަމަކު ކަމަށް  އެ  ވިޔަސް  ޓަކައި.  ން  ކުރުމަށް  ކަންކަން  މި  ކަސްރަތުކުރުމާއި  މި    އަިމއްލަކުރަްއވާ 

ބެ  ފަރާތުން ޭއެގ  އިޝްތިހާރެއްަގއި  އެަގއެ ކް ކުރާ  ނޫން  ޒިންމާ ކެރީ  އް  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ކުރަންވާނީ. 

  އަޅުަގނޑު،   ދޫކޮށްލައްަވިއެގން ނުތިބޭނެ ެއ މީހުން އެކަން ކުރާކަށް އިނޭގތޯ. ެއއީކީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް

ކް އަނެއްހެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ައޅުަގނޑުމެން  ހީފުޅުނުކުރައްވާތި  ެވސް  އެއްޮގތަކަށް  ބޭފުޅުން  ރެޓިސިޒަމްެއްއ  ތި 

އިނޭގތޯ.   ނޫން  މި  ޮގތުަގއެްއ  އަސްލުގަ   2ހަމަ  ޕޮއިންޓެްއ  ރީ  ބޭފުޅުންނަކީ   އިވައްތަރެއްެގ  ތި  މިައންނަނީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުޅިން އެހެން ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ އެހެން   . ބިއުރޮކްރެޓްސް. އެކްސްޕާޓުން

ބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ  ޤަނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރަނީ އިކަހަލަ އިޝޫސްތަކެއް އަޅުަގނ 

އެއީ ފިކުރުެގ ތަފާތު ވެސްމެ. މިދަންނަވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުެގ ވާހަކަެއއް ނޫން އިނޭގތޯ. ފިކުރުެގ ތަފާތު ވެސްވޭ މި  

މި ދެކޭޮގތުަގއި  ޮގތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ބެހޭ  ކުރުމާ  ަގވަރމަންޓް އޮތުމަކީ    ވީހާ  ކަންކަން  ލިިމޓަޑް  ވެސް 

  އަށް އެ އް އެހެން ޮގތްޮގތުން އަމިއްލަ ރަނަގޅު ކަެމއް. އެ ަގވަރމަންޓަކުން ެއޗީްވކުރަންވާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެ 

އަޅުަގނޑު   ކަމަށް  މައިަގޤަހޯދަންޖެހޭނެ  މީެގ  ދަންނަވާނީ  ެވސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނޑު  ބޫލުކުރަނީ. 

ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މާބޮޑު މައްސަލައެްއ ނެތް އިނޭގތޯ. އަދި ިމއަށްވުރެ ވެސް    މިހިރަ ލިމިޓޭޝަންސްތަކާ

ަގއިޑްލައިން   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ،ވެސްމައިނޭގތޯ ބަެއއް ކަހަލަ އެއްޗެްއސަށް. އެހެންނަ  އިހަރުކަށި ކުރަންވީ އަސްލުގަ 

އެ ަގވާއިދު  ހަދާފައި  ދެކެނީ  ކުރާ    ަގާވއިދު  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކަމަށް  ނުވާނެ  ޮއެވެގން  ނެުގން  ހުއްދަ  ެއއްޗެހި 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން.   ޟްެގ ހިމެނޭފައްޔާ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާ އާދަމް މަނިކު އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީ

އާދެ! ޚިޔާލު ދެއްވުމަކީ ެއްއެވސް މައްސަލައެއް ނޫން އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބަލައިަގންނަން. ވަރަށް 

އަ  ދޫކޮށްލުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެއްވާ.  އެބަ  ހަމަ  ވެސް  ޚިޔާލުތަކެއް  ހަމަ ރަނަގޅު  ވެސް  ޅުަގނޑުމެން 

އެކަންތައް    އިޗެއް ބަލަނުވެސް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ެއއްށް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަކަ ިއނޭގތޯ. އީކުރެވޭ ކަމެްއ މިމަޝްވަރާ

އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.  ެވސް  ދަތި  ެވސް  ދޫކޮށްލުމުެގ    ،ކުރުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތީމަ  ާގނޫނު  މިހާރު 

ރެިގއުލޭޓް ތިބަދަލުަގއި  ދަރުޖު  ޑިޓެރަންސަށްވާވަރުެގވިދާޅުވާހެން    ކުރާއިރު  އަދި  ނުކުރެވޭ.  ފަރާތުެގ  މަނާއެއް  ްއކާ 

މި ޮގތެއް ނެތް  ެއއްެވސް  ހަމަ  ތެރެއިން ެވސް އަދި   ޒިންމާ ކުރެވޭނެ  ަގާވއިދުން ވެސް.    ަގވާއިދުެގ  މިހާރު އޮތް 

މިހާރު  މަނާއެއްރުޖު ނެތް  މި  .ވެސް  ކުރިޔަސް  ޖު  2000ކުރެެވނީ    އަދި  އެހެންވީމާރުރުފިޔާެގ  ދެއްތޯ.  ،  މަނާއެއް 

ނޫން ފޮނުވުން    އެއް ޒިންމާދާރު ނުކުރެވޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީއާމީޑިނުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  

އެހެންވީމާ ނުކުރެވޭ.  ކުރީމަ  ކަމެއް  ެއކަމެއް  ދޫކޮށްލަންވީ  ވިސްނުމަކީ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދޫކޮށްލުމުެގ  ެއ  ، 

  ެއއް މަނާރުާވވަރުެގ ޖުޓަރަންޓަކަށްވަރުެގ ނޫނީ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ވަރުެގ ޑިކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ނުކުރާ  ޯގސްވާ ކަމެއް

ޤަބޫލު އަޅުަގނޑު  ލެވެން.  ލިބިެގން ާގކުރަނީ  ވެސް  އެނޫނެއް  އެބައި    މެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާސްވީަމޭއ  ާގނޫނެއް 

ކުރެވޭނީ. ދެން ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލު ވެސް ދެއްވާފައި ެއބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލައިަގންނަން އެ ޚިޔާލުތަްއ  

 .  އިނޭގތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ    އާދެ!  ވެސް  މި  އެހެންވީމާ ެވސް    ިގނައިރު  ަގޑިއިރަށްވުރެ   1ވަުގތު    ،ެވއްޖެ. 

އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން.  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ކުރުކޮށްލުމަށް  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު    ،އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

 ފު މުޙައްމަދަށް.ޠީއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަރާެގ އި މިއަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއި

 

 ފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޠީލަދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ހަމަ މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި   ެއއާިއއެކު   ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު    ަވޑައިެގން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

މި  އެއް ބާމަރުޙަހޫނު  ވަރަށްބޮޑަށް   މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން.    ދަންނަވަން.  ބެހޭ  ކާބޯތަކެއްޗާއި  ވާހަކަދެއްކުނީ 

ެވެގން. އަޅުަގނޑު މި ކާބޯތަކެތި  ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަންއަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ވެސް އޮތީ. އަޅުަގނޑު  

ވެސް ބޭނުންކުރާ ބައެއް    އަދި ނޫނީ ބޮޑެތި މީހުން   ނޫން ބައެއް ބާވަތްތައް ވެސް ބައެއް ެއއްޗެހި އެބަހުރި ކުޑަކުދިން

އެްއޗެހި. ލޯޝަން  މިސާލަކަށް  މި  ތެޔޮ  އެްއޗެހި.  ދެން  އެްއޗެހި.  ބޭނުންކުރާ  އްސަކީ  އެއްޗެ   ފާޑުފާޑުެގ 

އެއްޗެ ފައެއްފަހަރުބަ އޮރިޖިނަލް  އޭަގއި  އެއްޗެ ހަރަށް  ފޭކު  އެތެރެކުރާ.   އްސާއިއްސާއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް    ރާއްޖެއަށް 
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ނުވަތަ  ބައެ ެއއްވެހި  ނުޭވ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުިވ  )މެންބަރު  ބޭނުންއް...  ހަމަށާއިލޯޝަން  އަދި   ކޮށްެގން 

ނެޕީ ވެސް  ކުޑަކުދިންެގ  އެއްޗެހި  އޭެގ  ފަދަ  ބޭނުންކޮށްއެބަހުރި  ރާއްޖެއިން  އެއްޗެހި  ނޫން   ެގންއޮރިޖިނަލް 

ހުރިކަން   ލިބިފައި  ައނިޔާތަކެއް  އޭެގ  ވެސް  އެހެންވީމާ ފާހަަގކުރެކުޑަކުދިންނަށް  މި ވޭ.  ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު   ،  

ތި ޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  އެތެރެކުރާއިރު  އެއްޗެހި  މި  ތި  އުޅެނީ  މިކަންކަން  ކިހިނެްއތޯ  ބައްލަވަނީ.  ބޭފުޅުން    ބޭފުޅުން 

ތި ޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  އުސޫލުތަކަކީ  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  ކުރަން  ކަމެއްތޯ  އެކަންކަން  ބައްލަވާ  އެކަން  ބޭފުޅުން   .

 ހަމައެކަނި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާ. ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ 

 

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޤީޤަތުަގއި އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ވަރަށްބޮޑު  އިނޭގތޯ. ޙަވުން  ފުެގ ކަންބޮޑު ޠީލަޢަބްދުއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

ކުރާކަށް  ނަކަށް ކޮސްެމޓިކްސް ރެގިއުލޭޓް ކަންބޮޑުވުެމއް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓު މިއޮތްޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން

ފާހަަގކު ވަރަށްބޮޑަށް  ެވސް  ޑަބްލިޔު.އެޗް.ޯއއިން  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އެއީ  ނެތް.  އެއަދިެއއް  އެ   ރަްއވާ  ވިދާޅުޭވ    ބޭފުޅުން 

ވަ ތެރެއަށް  މެންޑޭޓުެގ  ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  ންނަންއަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަންނީ  ބަެއއް  ބެހޭ  އެާއއި  ދެން  ކަމެކޭ.  ޖެހޭ 

ޑީ  ބައިވެރިވެަވޑަިއެގން.އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިން  ވަ  ޖީ  މިކަމާެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން    ނީ. 

އެކަން މެންޑޭޓަށް ލާން ފެންނަ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވެސް އެބަ ާވހަކަދައްކަން  ރީގައިމިނިސްޓް

މި  ވެސް  ފަރާތްޕުޅުން  މެންބަރުނެްގ  ހުރިހާ  ިއްއޒަތްތެރި  ޮގތެްއަގއި  އަޅުަގނޑުމެން    މައިަގނޑު  ފެނުނީ 

ުއސޫލުތަކެ ހަދާ،  އެްއޮގތަށް  ަގިއޑްލައިންތަކެއް  ެއއާިއ  ހަދާފައި  ދެއްތޯ މޮނިޓަރ  މަލުކުރަމުންދޭތޯޢައް  ކުރުން 

ޮގތެ  އެމައިަގނޑު  ދެން  ިވސްނުންފުޅަކީ.  މިކަމުެގ ވިދާޅުވިހެން  އެ  ކަމަކީ  ްއަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަޝްވަރާ އަޅުަގނޑުެމންެގ  ވަރަށްބޮޑަށް  ެވސް  ވާހަކަކުރެވެމުންދިޔައިރު  އަދި  އައި  ދެކެވުނު ވެސް  މަ ވިސްނުމަށް 

އެހެންނަމަވެ ސަބަބުތަކާ  ކުރިން  ،ސްކަމެއް.  ދެންނެިވ  މި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ    ހެދި  ވިސްނީ 

ދެއް ނެތް  ާގނޫނުތަކެއް  ވަރަށްިގނަ  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ިގނަ ޞިތޯ.  ުގޅޭ  އްޙަތާއި 

ދާދިފަހުން  މި  ކު ފާހަަގކުރަން  ވެރިކަާމއިއެ ޝުކުރު  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  ،ާގނޫނުތަކެއް ނެތް. އެހެންނަަމވެސް

ުމހިންމު   ވަރަށް  ތި  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާސްކޮށްދެއްވާފައި  ާގނޫނެއް  އިތުރަށް  ބޭފުޅުން  ޭއެގ  އަދި  ެވްއޖެ. 

. ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ ނޫނީ ފުޑް އެކްޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތައް އެބަހުރި ޑްރާފްޓްކުރެވިފަބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޑްރާ އޭމިހާރު  އެދިފައި.ފްޓްކޮށްފައި  ލަފާފުޅަކަށް  އޮފީހުެގ  އެހެންވީމާޖީ  ވެއްޖެ.  ވެސް  މިހާރު  މިހެން  ހުރި    ، 
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ވެެގންދާނީ. ދެން މީަގިއ ތައް އެންމެ ރަނަގޅަށް ފުރިހަމަވިދާޅުވާ ކަން  ާގނޫނުތައް ައއިސްެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ހޭ ގަވާއިދުަގއި މިހުރި ބައެއް ކަންތައް މިހާބޮޑަށް ރެސްޓްރިކް ބެ   ރުކުރުމާހާގަވާއިދުަގިއ މި އިޝްތި  އަޅުަގނޑުމެން މި

ބޫލުކުރެވުނީ އެންމެ ރަނަގޅަށް  ކުރި މައިަގނޑު ސަބަބަކީ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ިމވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަ  މި

، އަޅުަގނޑު އެދެން  ވީމާށް ހިމެނިެގންނޭ. ދެން އެހެންހުރި ޮގތަކަށް ެގންދެވޭނީ މިހާކަންހާ ަވރަ  އްޙަތަށް ފައިދާޞި

ކުރިން ތި   ވަރަށްބޮޑަށް  ދަންނަވާލިހެން  ވިސްނާަވޑަިއެގން    ވެސް  މިކަންތަކަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭފުޅުން 

ވަރަށްިގނަ    ހަމަބައެއްފަހަރު  ތާ ވެސްއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނެއް އަދި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ

ދެއްވެ  ދުވަސް ނަާގ  އެބަ  އެހެންވީމާސް  މުއްދަތުަގއި  ތޯ.  މިދެންނެވި  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ފޮނުވި  ނިންމާފައި  އަދި   ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް  މިއަށް  މިހާރަށްވުރެ  ހައްދަަވއިދެއް މަލުޢަ  ޮގތެއް  ވަރަށްބޮޑަށް    ވުންކުރެވޭނެ  ެއއީ 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ އެދުެމއްެގ ޮގތުަގއި ދަންނަވާލާނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެވސް   އަނެއްކާ  މުޤައްރިރު.  ަގވާ އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ  އެބަިއދޭ  އިނޭގތޯ.  އުފެދުނީމަ  ކާބޯތަކެތި  ސުވާލެްއ  އިދުަގއި 

އެއީ  ޔާރުއިޙުތި މުއްދަތު  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ  ވެ  1ކުރުުމެގ  އަނެއްކާ  ދެން  އަހަރަށް އަހަރަށޭ.  އަނެއް  ޖެހޭނީ  ސް 

ރުފިޔާ ދަްއކާ ެއއްޗެއް    1000ކުރަންށޭ. ައނެއްކާ ެވސް ެއއީ ހަމަ އިތުރު އޭަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    އުއްޔާ އަވެއްޖެ 

ެއކަންތައް  ރުފިޔާ ނަާގ، ފީއެ  3000ނީ  ނޫ  500ިއެގން ކަމަށްވަނީނަމަ  ދައްކަ   1500އްޔާ  ވެއްޖެ  އް ނަަގިއެގންތޯއޭ 

 ކުރުުމެގ ކަންތައް އޮތީ.   އުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިމްތިޔާޒް ކުރި ސުވާލަށް ޖަާވބުދެއްވުމަށް.  

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޭއެގ   އެއާއިެއކު  ހަމަ  އަ ނަލަޝަރޭއަދި  އެ  ކޮބައިތޯ.  މިއު  ކީ  ކީއްވެތޯ.  ކުރަން  އަ  1ޖެހެނީ  ކުރަން  އު  އަހަރުވީމަ 

 މިޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ. 
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   ހަކަދެްއކެވުން:ވާهللا މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ެއސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ޝަިއނާ ޢަބްދު

ފުޑް ވެސް އަދި   ޝަނަލަކީސްކުރެވިފަ. ރޭ އޮތީ މިހާރު ޕްރޮޕޯ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުގ ނަަގއިެގން ކުރާ ޮގތަށް މި

ތީ ހަމަ އޭެގ އްޙަ ނުވާޞަަގއި ބައެއް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު  އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ސައިންޓިފިކް ޑޭޓަރ އަޕްޑޭޓްވާއިރު 

އަންނާޞަ ވެސް  ަގާވއިދުތައް  ބަެއްއ  އަދި  ބޭނުންވާތީވެ.  ޗެކްކުރަން  އަލުން  ެއއްޗެހި  އްޙަކަން  ކަހަލަ  ބައެއް  ނެ. 

 އޮތީ.   ލާފައި އެއެ ކްލޯސް ވިސްނުމުަގއި   ، އަޅުަގނޑުމެން އެއް ވެސް މެދުވެރިވާނެ. އެހެންވީމާލަތްތަޙާކުރާ ބޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދީދީ.  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަޅުަގނޑު ފަހު ފުރުޞަތު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މް މުޙައްމަދުމެންބަރު އިބްރާހީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ

ވިދާޅުވި ދެންމެ ޝަރީފާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ބޭނުންވަނީ.    ޝުކުރިއްޔާ  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ހަމަ  އެްއޗަކަށް 

ވި އެޅުކަމަނާ  ތިމަންނަމެންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ްއވޭދާޅުެވއްޖެ  ދާއިރާެގ  ަގމު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަމަށް.  ނެތް  ފިޔަވަޅެއް  ނެ 

ށްލުމަށްވުރެ  އް. އެއީ ޖަލަަގިއ ވަރަށް ރަނަގޅު ސޮލިުއޝަނެދެކޭޮގތު   އަޅުަގނޑު ފައްޔާޟް އެ ހުށަހަޅުއްވީންބަރުމެ

ވިޔަފާރި ކޮންސާރންމާބޮޑަށް  މީހަކު  އިޝްތިހާރެއް  ކުރާ  ދައްކާ  އޭނަ  ވެސް   ޖަހަން  ނޫހުގައި  އި ޓުކޮށްފަރރިވަވާނެ 

ޓީ.ވީ ދަށްކަންނޫނީ  ކުޑަކު  .ވެސް  ން  އެނާރޖީ  މިސާލަކަށް  އަދި  ވިޔަސް  ކަމުަގިއ  އިޝްތިހާރުކުރާ  ކާނާ  އްޖަކަށް 

ތި އެއްޗެއް  ެއ  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ކަ  ޑްރިންކު  ޯގސްކަމެއް  ެއއީ  އޮބްޒަރްވކުރަްއވާފައި  ނޫނީ ބޭފުޅުން  މަށްވަންޏާ 

ަގނޑު ކުރީަގއި  އިޝްތިހާރު އޭނަ ކުރާ ކުރުން އެީއ ހަމަ އަޅު  ކޮށްލަންޑުރވަރިޚިލާފު ވާ ކަމަށްވަންޏާ އެ    ަގާވއިދާ

ބޮ މީެގ  ދެންނެވިހެން  ޖުވެސް  ރުފިޔާެގ  ލައްކަެއއްހާ  ހަމަ  އަސަރުަގދަ ރުޑު  މާ  އިނޭގތޯ.  މަނާކުރުމަށްވުރެ  ވާނެ 

 ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.    އެހެންވީމާ، އެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާهللا ނާ ޢަބްދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ެއސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ޝައި 

ައއިޑިއަރ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިްއޔާ  އެްއޗެ  އެއް އާދެ!  ނެތް  ވިސްނިފައި  ހަަމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އް 

 އެކު ބަލައިަގންނަން.  ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްވި ސުވާލުތަކަށް ދެްއވި ޖަވާބަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ކުރެ  މެންބަރުން މި  ށްބޭފުޅުންނަ   އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި

ިމ   ކޮމިޓީަގއި  ވެސް  ކުރީދުަވހު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އަދާކުރަން. 
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އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތައް  ބަެއއް  ދެން  ަގާވއިދުެގ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  ރަނަގޅަކަށް  ފާހަަގކުރެވުނު  ހާ 

ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މި މާއްދާެގ )ބ(    3ދިމާނުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މާނަކުރެވެނީ. މިސާލަކަށް  

ވަތަ އެނާރޖީ ޓަޑް ޑްރިންކެއް ނުށް ހުށަހަޅާ އިޝްތިހާރަކީ ކާބޮނޭަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވާ ނަމަވެސް ފާސްކުރުމަ

ނުވަތަ   ޑްރަްގ  އްޢާ ޑްރިންކެްއ  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ކަމަށް  ނޫން  އެްއޗެްއ  އެދެިވެގންާވ  ބޭނުންކުރުމަށް  މުކޮށް 

ރުފިޔާެގ ފީއެއް ނެޭގނެެއވެ.    3000ނަމަ ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއް  އިާވ ކާބޯތަކެތީެގ އިޝްތިހާރެއްއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަ 

ފަިއ  ހަމަ ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާވެސް ކޮމިޓީަގއި ފާހަަގކުރެެވނީ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީދުވަހު

ދަށުން ސިނިގރޭޓު ޢާވާނެ ސިނިގރޭޓުތަކަކީ ވެސް   މި މާއްދާެގ  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް  އްމުކޮށް 

ން  މީަގިއ އަސްލު އެހެން ކްލޯސްެއއްަގއި މި މާއްދާަގިއ އެހެ؟ ބޭފުޅުން ފާސްކުރާނެތޯ  ފާސްކުރަން ައއިސްފިްއޔާ ތި

މި   ނަމަވެސް އެއީ ސިނިގރޭޓުެގ ެއްއޗެހިތައް ނުހިމެނޭ ވާހަކަ ެއކަހަލަ ެއއްޗެހިތައް އައިސްެގން ކަންނޭނެގ  އޮތް

ފުރިހަމަ ގަވާއިދު  މި  އެހެން ާގނޫނު  މިދެންނެވި  ކުރީަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  ކިހިނެއްތޯ  މި  އެހެންވީމާ،  ވާނީ. 

މެން އަދި  ާގނޫނުތަކުަގއި  ރެގި   ބަރުންެގަގާވއިދުތަކާއި  މިއިނީ  ވިސްނުން  ތަންފީއުމައިަގނޑު  މި  ކުރެވޭނެ  ޒުލޭޓުކޮށް 

އްމު ރައްޔިތުންނަށް ެވސް  ޢާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް އަދި  އާއި މަންފާ  އެްއޗަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ައދި މީެގ ލާބަ

ަގވާ  މި  ޮގތަކަށް  މަލިބޭނެ  ބައްޓަންކުރުމުެގ  މެންބަރުން  ޞަޤުއިދު  ހުރިހާ  އެދުަގއި  ސުވާލު  އެ  ކުރެއްީވ.   ވެސް 

ކޮށްފަ ރަނަގޅު  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ކޮބައިތޯ  ވިސްނުމަކީ  ނުވަތަ    އިތިބޭފުޅުންެގ  ެގންނާނީތޯ  ަގާވއިދެއް  ައއު 

 ؟ މީެގ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހަމައަށް ފޮނުވާލަންވީތޯ ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން މި ަގާވއިދު ތި

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާهللا ސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ ޝަިއނާ ޢަބްދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ެއސި

އެއްޗެއްނޫން ބަލަިއަގންނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމުަގިއ  ކާއެްއޗެއް  ސިނިގރޭޓަކީ  އިނޭގތޯ.  އެހެން   .ޝުކުރިއްޔާ 

މިހާރު އެ ދަށުން  އަޅުަގނޑުމެން ސިނިގރޭޓެއް ނުނަަގން. ދެ  .ދަނީ  ާގނޫނެްއެގ  މާނައިަގއި  ތެރޭެގ  ން  ކާބޯތަކެތީެގ 

ދެން  ؟ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރަން މި ސުޕާރީ ކަހަލަ ެއއްޗެހިތަްއ ެވސް ިމއީ ކާއެްއޗެއްހެއްޔޭ

ސިނިގރޭޓަކީ  ޭއރިއާތަކެއް  އަންކްލިއަރ  އެކަހަލަ  ބަލާނަން.  ޮގތުަގއި  ކާބޯތަކެއްޗެްއެގ  މިހާރު  ދާތީ  އެތެރެހައްޓަށް 

ފުޑްެގ ނުވޭ( )ރެކޯޑިންގގަ   ...ކޮންމެހެން  ސާފެއް  އެްއޗެްއ  ވިދާޅުވާ  އަޅުަގ  އި  އެްއޗެްއ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޑު 

ާގނޫނުަގެއއް  ރާ؟ އެޑްކޮށްލަންތޯ މަސްތުވާތަކެތީެގ  ދެއްތޯ  އެއަކު ؟ ނީނދޭ  ހަމަ  އޭަގއި  ރާ އެހެންވީމާ،  ނީންނާނެ   

  އި ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ލިޔެވިފަލޭޓު ވެސް ނުކުރައްާވ. ދެން އެކަހަލަ ިވސްނުމެއްަގއި ހެން އައުއެން.ޑީ.އެން ރެިގ

ޯގހަކަށް  އެ ހުރެދާނެ  ފަހަރުަގއި  ެއހެން  އިނީ.  ވެދާނެ.  އެލްކޮހޯވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ރެގި ނަމަވެސް،  ލޭޓެއް  އުލެއް 

ބަލަނީ    އެހެންވީމާ، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި؟ ނުކުރޭ ދެއްތޯ މަސްތުވާތަކެތީެގ ާގނޫނުެގ ދަށުންނެއް
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ލެވިފަ  އާޓިކްސް ނާކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިސްނުމެްއަގއި  ެއކަހަލަ  އެްއޗެހި.  ހިމެނޭ  ދަށުަގއި  ާގނޫނުެގ   މި  އިެއއީ 

 ނީ. އި

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންމާލަން. ދެން ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި ކޮމިޓީން މިއަދު ޮގތެއް ނި

އެހެންވީމާ،   ކަންނޭނެގ.  ދެކެވިއްޖެ  ވާހަކަތައް  ވަރަށްިގނަ  މީެގ  ހަމަ  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު 

  އި ފެންނަނީ. އެއީ މަޖިލީސް ހަމަ މި ދައުރު ނިންމާފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މި 

ކޮ މި  ަގވާއިދު  މި  ދާއިރު  އެޗުއްޓީއަށް  ބަދުނާމުކޮށް  ކޮމިޓީ  މި  އަންނާނީ  ދެން  އިނީަމ  ތެރޭަގއި  ވާހަކަތަްއ    މިޓީ 

ތި ފެނޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކޮށްލަން.    އަންނާނީ.  އިތުރަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުން 

އޮފް  ،އެހެންވީމާ ! )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ އަޅުަގނޑުެމން   ދި  މި 

، ކޮންމެވެސް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ  އް ނިންމިދާނެ ވާހަކަތަކުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޮގތެ  ނުރިކޯޑުަގއި ދެއްކު

ކަމަށް   ޮގތަކަށް ނިންމާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ  އިއީދުކޮށްލާފަތާދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި    އިމެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަ

 ން. ަގނޑު ފުރުޞަތު ހުށަހަޅަމެންބަރުންނަށް އަޅު އެހެންވީމާ، ފެނޭ.

 

 : މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ެގ މި ަވުގތު.  ނކަންނޭ  ައރަނީ ކޮންމެހެނެއް ކުޑަ ކޮމިޓީއެްއ ނެުގން ވެސް ލާޒިމެްއ ނޫންއްރިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްޤަމު

 ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެއެހެންވީމާ   .ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް ޖުމްލަ  އިއޮތީ އެނިގފަ  ވިސްނުން މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ކުޑަ    ހިމެނޭދަންނަވާލަންވީ އެ އެްއޗެހިތައް    ޓޭރިއޭޓަށްރެ ކޮންސާންސްތަކުެގ ވާހަކަ ސެކްބޮޑު

އަށް  މިނިސްޓްރީއި  ހުށަހެޅީމަ އަޅުަގނޑު މިތަނުން ފާސްކޮށްލާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަށް    އި ޑްރާފްޓެއް ހައްދަވާލާފަ

 ފޮނުވާލަން. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ރި އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން މާފަންނު 

 މެންބަރު.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފައްޔާޟަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

  ރުން މި ދެމިެގން ދާނީހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭ   .އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ކުޑަކޮށް ތަފާތު

ނަާގފަ ކޮމިޓީެއއް  ބާްއވާފަންެގންނަ  އިކުޑަ  ކޮމިޓީއެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ެގނެއްސަ  ބަދަލު  އޭތި    އިވާ  އަދި 

އެ    މިކަން ނުވެ އެހެން  މީތި ތަންކޮޅެއް   ނޫނިއްޔާނަމަވެސް އެކޮޅަށް ފޮނުވާލަން. އެހެން  އިފާސްކޮށް އެންޑޯސްކޮށްފަ

އެްއވެ ބޭނުންވާ  އެ   ސްމީހުން  ެވސް  ޮގތަކަށްޗީވްެއއްޗެއް  އެކަހަލަ  ެގންނަ  ނުކުރެިވ  އަޅުަގނޑުމެން  ާވ  ންއޮންނާނީ. 

އްޔާ ެގނެއްސަ  ހުރި ބަދަލެއް ެވއްޖެ  ވެންން ެގނެބަދަލެއް ހަމަ ެގނެއްސަ އެ ެގނެވެން ހުރި ބަދަލެއް ާގނޫނުެގ ތެރެއި

ފޮނުވަންވީހެންލާފަ ބޮޑަ  އި  އެހެންވީމާޤަށް  ައޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީެއއް  ބޫލުކުރެވެނީ.  ބޮޑަށް  ،  އަޅުަގނޑު  ނެުގމަށް 

 ތާއީދުކުރަނީ.  

 

  :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން

  އަޅުަގނޑު   ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ތި ވީޮގތުން އަނބުރާ ެގނައީ ދެން އިނޭގތޯ. ެއހެންނަމަވެސް  އިއަޅުަގނޑު ކުރީގަ 

ހެޅުްއވި ހުށަހެޅުަމށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެިވްއޖެ އިނޭގތޯ. ތާއީދުކުރާއިރު އެ ހުށަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް

ބަންދުވާނެ   މަޖިލީސް  މިސާލަކަށް  ނުހުއްޓި  މިކަން  އެދުމަކީ  އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުެގ  ވެސް.  އަނެއްކާ  އެ މާދަމާ   ،

  އި އްގަ ފަހަރެމިއަންނަ މަންޑޭަގިއ    ތުންރެޭވޮގމިހާރު ައޅުަގނޑަށް ލަފާކު  ،ކުޑަކޮމިޓީެގ ކަެމއް ވީހާ ައަވހަކަށް މިކަން

ބަންދު  މި ދެނެޮވޑިެގންވާ  މަޖިލީސް  ރަސްކަލާންެގ  މާތް  ވެދާނެ.  އެހެންވީމާ ވެސް  ވާނެޮގތެއް.  މިކަން  ، ނީ 

  ، މިކަން އަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ޮގތަކަށް ކުޑަ ހިނގައިދާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާދެމިެގންްއޔާ އަނެއްކާ ދިގު ބަންދުވެއްޖެ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ކޮށްދެއްިވްއޔާ އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްން މަސައްކަތްކޮމިޓީ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޠީދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަ

ޙަސަން    ،ށް. ފައްޔާޟްއަޅުަގނޑުމެންެގ ކުޑަ ކޮމިޓީއަޙަސަން މުފީދު    ޚްަގނޑުމެންެގ އައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަޅު 

އުމަރު، ބޭފުޅަކު،  އެއް  ކޮންމެވެސް  މި  ދެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުފީދު،  ޙަސަން    ،ފައްޔާޟް  އަީމތު...  ޔާމިން، 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. ނަން ތިން ބޭފުޅުން 
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 މަރު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: އުބަރު މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެން

  އިނޭގތޯ.  ށްޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ތިން ނަމަށް އަލަޠީފްެގ ހުށަހެޅުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅު ހުށަހަޅުއްވައިތުރު  ލަޠީފް  ނެތީމަ  ތާއީދުއު  އިމެއް  ޙުސައިން  ޮގތަށް  މަރު  ކޮމިޓީއަށް  ކުރެްއވި  ފެންނަ  އެ 

 ން މި ސަބްޤު، ކޮިމޓީެގ ިއއްތިފާއެހެންވީމާ   .ން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ

ުގޅިެގން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަބް ދެން ސަބް    އިވާލުކޮށްލާފަޙަ ކޮމިޓީއާ މި މަސައްކަތް    ކޮމިޓީ ފާސްވުމާއި 

ވީހާކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމާފަ  ން  މަސައްކަތް  އަވަހަކަށް  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވައި  އިވެސް  ދެން  ދެއްވުމަށް. 

ބާއްވާފަރުއޭ ބައްދަލުވުމެްއ  ހަމަ  ނިންމާނީ  އިން  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެހެންވީމާ  .ިމކަން  މި  ކާބޯތަކެތި  ،  މި 

ނިންމުނު  އިޝްތިހާރުކުރުމާ ޮގތެްއ  ަގާވިއދަށް  ކަނޑައަޅާފަ  ބެހޭ  އެޖެންޑާކުރެވިފަިއ    އި ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ދެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  ަގާވއިދު  ޕްލޭނިންގ  މާލޭެގ  އޭގަ އިނީ  މިނިސްޓްރީއާ އަޅުަގނ  އިން  ހައުސިންގ    ޑުމެންނަށް 

ބޭފު ެގންނައެްއކޮށް ވާހަކަދަްއކަން އެ  ބޭފުޅުންނަކަށް   ކުރެިވއްޖެ. ދެން މިއަދު  ވަރަށް މަސައްކަތްންޅުން  ވެސް އެ 

ކުރިން ދެއްކުނު  ކޮމިޓީ ފެށުމުެގ  ބައްލަވަން  ނާދެވުނު. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮފް ދަ ރިކޯޑުަގއި މި ކަން  

އަލީގަ  ހަމައި  ވާހަކަިއެގ  އަޅުަގނޑު  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަ  ،މިކަން  ެއ  މިހާރު  ކޮމިޓީން  ޚިޔާލަކީ  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ވައްދާފަ ންެގންނަ ކޮމިޓީއަށް  ފޯމެޓްަގއި  އަންނަ  އެ  ރަސްމީކޮށް  އިޞްލާޙު  ބޭނުންވާ  އޭތި ކޮމިޓީ  މި  އި   ހަމަ  ން 

ވާ ކަންތައްތަކުެގ  ޤުހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިއްތިފާމެންނަށް ފޮނުވާލެވިދާނެ. ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު   އިއެންޑޯސްކޮށްލާފަ 

، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއޮގތަށް އޭތި ހަދާލަންެވެގން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު  ޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާވާހަކަ އަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުްއވީމަ  އިޞްލާޙު  އޮންނާނެ.    ޖަލްސާ  އި މަންޑޭަގ  ނަށްއެ  ިމ    އިމަންޑޭަގއެހެންވީމާ،  ވެސް 

 ތޯ ވާނީ. އްވެސް ނިންމާލަން ކިހިނެ ޭއތި އިމަންޑޭގަ  އިކޮމިޓީ ބާއްވާފަ 

 

 ތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ހި

އެހެންވީމާ  މާއަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަން  މިހާރު  ،  ަގާވއިދަށް  ޕްލޭނިންގ  ބުރިބުރިއަށް ބެހޭ  ރާތްކުރުމާ މާޢިލެ  ޮގތުން 

ޓެރަސްގަ ޢިހަދާފައިވާ   މަތީަގއި  ތިންބައިކޮށްފަ  އިމާރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅަނީ  މި  ބަޔަށް    އިއަޅުަގނޑުމެން  ދެ 

ވާހަކަ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް.    ކުރެވިދާނެމާރާތްޢި މިއެ  އަޅުަގނޑު  އޭަގ  ދަްއކަން  މިހާރު  އިނޭގތޯ.    އި އުޅުނީ 

ކޮންސާނަކީއަޅުަގނޑުމެ ތިންބައިކޮށްފަ  ންެގ  އޮންނަނީ  މި  ފެންނަނީ  އިއެްއކަމަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  ހުއްދަދޭން   ދެބައި 

މި އެޕްލައި ނުކުރެވޭނެ   އިދީފަ  އިނޭގތޯ. ކުރެހުންތަކަށް  ކުރީެގ  އެބަބުނޭ  ަގވާއިދުެގ އެހެން މާއްދާއަކުން  ދެން އެ 
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އެހެންވީމާ އެވާހަކަ.  އުނދަޫގކަެމއް.    ،  ވަރަށް  މީހުންެވސް  ިގނަ  ވަރަށް  އެތަންކޮޅު އާ  ...މިސާލަކަށް  ދެ! 

ައޅުަގނޑުމެން   އެތަންކޮޅު  .ކުރެޭވޮގތަށްނުންނަނީ ދިރިއުޅެން ބޭނުން މި އޮޖެހޭނެ. ދެން އަނެއްކަަމކީއިޞްލާޙުކޮށްލަން

ދެން މިީއ    ދެން ެއވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކޮށްލަންވާނެ.  ކުރިން ވެސް އިންނާނީ އިޞްލާޙުކޮށްފައި ކަންނޭނެގ.

ބޮ ކޮންސަރނަކަށް  ފައްޔާއަޅުަގނޑުެގ  ދެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެކްސްޕެކްޓުކުރަޟުޑަށްވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ން   

ފައްޔާ  ކަމަށް  އެޟުހުށަހަޅުއްވާނެ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަނެކަތި.  ބޭފުޅުންެގ  ެގ  ތި  އެހީތެރިކަމާއެކު    ވެސް 

 . އިލާފަނިންމަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް   ، ިމއަދުެގ މި ކޮމިޓީ މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްއެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

___________________ 

 

 

  

 




