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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   އާދަމް ޝަރީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު   މަޑުއްވަރި 

 ދެއްވި ޖަވާބު އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ  

 

 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުަގއި ޕްރިންސިޕަލެއް ނެތި 

ބޭފުޅާ    15ކުރިއަށްދަނީ   އެ  ހުންނެވި.  ޕްރިންސިލެްއ  ދާއިމީ  އެކޮޅުަގިއ  އިނޭގތޯ.  ފަށައިެގން  އޮަގސްޓުން 

. އޭެގފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އެ ރަށަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ޮއަގސްޓުގައި  15ރިޒައިންކުރެްއވީ. ރިޒައިންކުރެއްވީ  

އެޮގތުން   ކުރަމުން.  މަސައްކަތް  ކުރިން   18ހަމަޖެއްސުމުެގ  އިޢުލާނެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އޮަގސްޓުަގއި 

ނެއްކާވެސް  ޕްރިންސިޕަލެއް ހޯދަން. މި ިއޢުލާނަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް އިޖާބައެްއ ނުދެއްާވ. ދެން ހަމަ އަ

އަޅުަގނޑުމެން މަހު  އެ    8އެއީ  ؛ ސެޕްޓެންބަރު  ކުރިން.  އިޢުލާނެއް  ދެވަނަ  ައޅުަގނޑުމެން  ސެޕްޓެންބަރުަގއި 

ފަހަރަށް   ތިންވަނަ  އޮކްޓޫބަރު  ދެން  ނުދެްއވާ.  ިއޖާބައެއް  ބޭފުޅެއް  އެްއވެސް  ހަމަވާ  އިޢުލާނަކަށް ވެސް ޝަރުތު 

ށް ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ލިބި، އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ނިމިފައިވަނީ. އިޢުލާނުކޮށްެގން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަ

ދެން މިހާރު ލަސްތަކެއް މި ވަނީ އެޕްލައިކުރި ބޭފުޅާައކީ މެލޭޝިއާަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާ އިްއޔެ ނޫނީ 

ެގ ތެރޭަގއި ަވޒިފާ ހަމަޖައްސާފައި މިއަދު މާލެ ވަޑަިއަގންނަވާނެ. ވަޑައިަގތުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އަންނަ ހަފުތާ

ސްކޫލަށް ފޮނުވޭނެ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ވިދާޅުވީ ސަބަބު. އެ ސަބަބު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވައިލީ. އިޢުލާނަށް 

ޙަޤީޤަތުަގއި ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅުން އިޖާބަނުދެއްވާތީ ލަސްތަކެއް ވަނީ. ބައެއް ރަށްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  

ންސިޕަލުން ހޯދަން ދަތިވޭ.  ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނަށް ޝަރުތުހަމާ ބޭފުޅުން ޖަވާބަނުދެއްވީމާ ސިސްޓަުމެގ  ޕްރި

މަޑުއްވަރީއަށް   ރ.  ވާހަކަދެްއކިން  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  ކުރައްވާހިތްވާ  ޕްރިންސިޕަލްކަން  ތިއްބެވި  ތެރޭަގއި 

ކަށް ެއކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުވި. ނަމަެވސް، އިރާދަކުރެްއވީތީ  ވަޑައިެގންދެއްވުމަށް އެދި. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަ

މިހާރު މި ވަނީ ބޭފުޅެްއ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ައވަހަށް، އަންނަ ހަފުތާެގ ތެރޭަގިއ ބޭފުޅެއް ހަމަޖެއްސޭނެ.  

ކޫލުތަްއ ހިންަގން  ދެން ޕްލޭނަށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް ިމއީ، ސް 

ރަނަގޅު، ޤާބިލު ބޭފުޅުން މި ދުވަސްވަރު ނުލިބޭކަން. ދެން  އޭެގ ެއއް މައްސަލަ އެީއ ޕްރިންސިޕަލުންެގ މުސާރަ 

އަޅުަގނޑަށް ވެސް މި ތަނުން ވެސް އެބަ ފެނޭ ؛ ކުޑަވުން. އެނިގވޑަިއަގންނަާވނެ، ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން

ޕަލް ކޯސް ހައްދަވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުަގއި ތިއްބަާވ، ކައުންސިލުތަކަށް  ހެޑްމާސްޓަރ ކޯސް ނުވަތަ ޕްރިންސި

ކުރިމަތިލައްވާ. އެހެންވީމާ، ސްކޫލުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބޭފުޅުން ެގއްލުމުެގ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް 
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މިނިސްޓްރީން ޕްލޭންތަކެއް ކޮށްފައި ވަނީ.  ހަމަ އޮވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ތައްޔާރުވުުމެގ ޮގތުން ވެސް  

ރަށަކަށް   ބޭރު  ރަށުން  ހަމަޖައްސަވައިދެްއވި  ތެރޭަގއި  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމަކަށް،  ފުރަތަމަ 

،  ޕްރިންސިޕަލެއް  ަވޑަިއަގންނަވާ ކަުމަގއި ެވއްޖެއްޔާ، ޚާްއޞަ އިނާޔަތެއް ެއ ބޭފުޅަކަށް ދެއްވާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅާއަށް އިތުރަށް   ދާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ، އެ  ބޭފުޅަކު    3000މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެދިެގން އެހެން ރަށަކަށް 

އެބަ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޓްރޭންކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ދެން  ލިބޭނެ.  އެލަވަންސެއް  ރުފިޔާެގ 

ވަނަ އަހަރު.    2011ރިންސިޕަލުން ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާފައި މި ޮއތީ  ެގންދަން. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޕް

ޕްލޭންކުރި   ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް   2020ނަމަވެސް،  މެލޭޝިާއައށް  އަހަރު  ވަނަ 

އަޅުަގނޑުމެން   އަހަރު  މިދިޔަ  ދެން  ދިނުމަށް.  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ކިޔަވަން  ވަރަށް  ޕްރިންސިޕަލްކަން 

މަސައްކަތްކުރިން ފޮނުވޭތޯ. ނަމަވެސް، މެލޭޝިާއެގ ބޯޑަރ ކްލޯޒުވުމާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަހަރަކު  

ބޭފުޅުން ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އިޢުލާންކުރެވި، މީހުން   20ނުއެއް ފޮނުވުނު. ނަަމވެސް، މިހާރު މިއަހަރު އަޅުަގނޑުމެން  

ޕްރިންސިޕަލުން   20ފެށިފަ. އެޮގތުން މި ސަރުކާރުެގ ޕްލޭނަކީ، ކޮންމެ އަހަރަކު    ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ަވނީ

އަހަރުދުވަހުެގ   އެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިބި  ހައްދަވާފައި  ކޯހެއް  ޓީޗިން  ލެވަލްެގ  ޑިްގރީ  އެއީ  ތަމްރީނުކުރުން. 

ހެދުމަށްފަ ކޯސް  މާސްޓަރސް  ލީޑަރޝިޕްެގ  ސްކޫލު  ނުވަތަ  މެނޭޖުމެންޓް  ޕްރިންސިޕަލުން  އެޑިޔުކޭޝަނަލް  ހު 

  20ބޭފުޅުން، ޤާބިލު    20ހަމަޖެއްސުން. އެޮގތުން، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ެއއް އަހަރު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  

ބޭފުޅުން، ައއު ޕްރިންސިޕަލުން ލިބޭނެ. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ، މިހާރު ސިސްޓަމުަގިއ  

އެއީ ލީޑިން ޓިޗަރުން ފެށިެގން މައްޗަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީނުތައް ދިނުން.  ؛ ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި ލީޑުކުރަްއވާ

އެޮގތުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެއްކޮށް ހިންާގ އެްއ ޕްރޮްގރާމު އެއީ ސްކޫލު ފެހިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމު. މި 

އެމް.ޓީން މިހާރު ވަނީ ތަމުރީނުކުރެވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން އެ  ޕްރޮްގރާމުެގ ދަށުން ވަރަށް ިގނަ ސްކޫލުތަކެްއެގ އެސް. 

ފެންވަރު   ދަރިވަރުންެގ  ސްކޫލު  އަދި  ރަނަގޅުކުރުމަށް،  ފެންވަރު  ރަނަގޅުރުމާއި  ލީޑަރޝިޕް  ބޭފުޅުންެގ 

ތަކެއް، ރަނަގޅުކުރުމަށް ވެސް މި ޕްރޮްގރާމު ތްރޫކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭ. އަދި އޭެގއިތުރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުެގ ދަތުރު

ޕްރިންސިޕަލުން ހަމަ ރަނަގޅު  ސްކޫލުތަކަށް ަވޑަިއެގން އެ ބޭފުޅުންެގ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް އަދި އެ ސްކޫލުތަކުެގ  

 ތަޖުރިބާ ލިބި، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

________________ 


