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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސްއޫލިއް `.   މިންވަސަރުކާރު  އަދާކުރާ  މި ޔަތު  ހުރިހާ    5ދައުރުގެ    ރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 

މެންބަރު ނަވައިލާނަން  މުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންއުށް ގެންދި. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ ކުރިއަންނަށް މަރުޙަބާއިއްޒަތްތެރި 

މެ  ޒިރުވެ ހާ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ބޭފުޅުން.  ޢަލީތިއްބެވި  އާދަމް  ދާއިރާގެ    ،ންބަރު  ދަނގެތި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު، ކުޅުދުއްފުށީ    މް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ދު ނާޡިމެންބަރު މުޙައްމައިއްޒަތްތެރި  

ޢަބްދުއް  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެންލަޠީއުތުރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  ޙާރޫނުފު،  އަޙްމަދު    އަދި   ބަރު 

ހައަ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ފަލާޙު  މުޙައްމަދު  ޔަރ  ޅުގަނޑު 

މި    ށް މި ދަންނަވާލީ އެޝަނައެޑިޔުކޭ  ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުކުރުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހަޔަރ  ޑިޔުކޭޝަނާއެ ބޭފުޅުން 

ދަށުން   އިޢުލާނެއްގެ  ކުރައްވާފައިވާ  ފައިނޭންދާދިފަހުން  ސެލްފް  ދިއުމެޑިކަލް،  ކިޔަވަން  މެޑިކަލް  މަށް  ސިންގ 

އިޢުލާނަކާހުޅުވާ އެބޭ  ފައިވާ  ގޮތުން  އެ ބެހޭ  ޓަކައި.  އޮޅުންފިލުވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ކަންކުރައްވާފައިވާ    ފުޅުން 

  4މި ކޮމިޓީގެ    ،ވަނަ  4ވި  ބޭފުޅުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ކަމުގައި ވެސް އެންމެ ފަހުން ބޭއް 

،  ވީމާކުރުމަށް. އެހެންޒިރުކޮށް ސުވާލުފުޅުން ހާބޭ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެއްވީ، މެންބަރުން ފާސްކުރެއްވީ އެ 

،  ންވީމާވަޑައިގެން އެބައިންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދޭން. އެހެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

ތްތެރި  ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި އޭގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަމިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި  ތެރިއްޒަތްއި

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގުޅިވަޑައިގެން ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.    ޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއާ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު އަ

ދަންނަ މިނިސްޓަރ އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވީތީޝުކުރިއްޔާ  ވަޑައިގެން  ދަންނަވާލުމަށް  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ    ވާލި 

ހިމެނިފައި އެޖެންޑާގައި  މިނިސްޓްރީމިއަދުގެ  ޖެންޑަރ  މައްސަލައަކީ  ސޮރީއިޢުލާންން  ވާ  ހެލްތް    .ކުރައްވައިގެން، 

އިރީމިނިސްޓް ތިޢުލާންން  ދަށުން  ކުރައްވައިގެން  ބެއްލެވުމުގެ  އެޑިޔުކޭޝަ  ،ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީ ހަޔަރ  ގެ  ން 

އި މި މައްސަލަ  ވާފައި އޮތް ގޮތާކުރައްބޭފުޅުން އިޢުލާން  ށް ގެންދެވި އިޢުލާނެއްގައި ތިބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މި ކުރިއަ

ކޮމިޓީގެ  ކުރިއަ ބޭއްވި  އެންމެފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އުޅޭތީ  ކަމެއް  ތަފާތު  ކުޑަކުޑަ  ގޮތާއި  ގެންދެވި  ވަނަ    4ށް 

އިއް މިނިސް ބައްދަލުވުމުގައި  ނިންމެވީ  މެންބަރުން  މިނިސްޓަރާޒަތްތެރި  ބައްދަލުކޮށް  ބައެއް    ޓަރާ  ސުވާލު،  އެ 

ބެހޭ ގޮތުން  ކަމާ  ށް ދަންނަވާލީ  ޓަރަ، އެ ބީދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްން އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާކޮށްލަ  ސުވާލުތައް

ކުރުމުގެ  އެ ސުވާލުމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ސުވާލުކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު ހަ

 މް.އްމަދު ނާޡި މުޙައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިނގޭތޯ.  

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު ނާޡިދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ



  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވަޑައިގެންދެއްވާ  މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަޑައިގެންދެއްވި  އްވަން  މަޢުލޫމާތުދެއާދެ!  މިތަނަށް 

އަޅުގަނ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އަދާކުރަން.  ޝުކުރު  ޓަކައި  ފުދޭވަރެއްގެ  ކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ޑުމެންގެ 

މި  ވެގެން  މިކަން  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  އޮތް  އެ   ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ދެން  ވެސް    ދިޔައީ.  އަޅުގަނޑު  ދުވަހު 

އަގޮތު  ބެހޭ  މިކަމާވަރަށްބޮޑަށް   ދެން  ވާހަކަދައްކައިފިން.  ޚާއްޞަން  އެޑިޔުކޭޝަން،  ހަޔަރ  ޅުގަނޑުމެން  ކޮށް 

މިނިސްޓް އަޅުރީއެޑިޔުކޭޝަން  ސިޓީއަށް  ފޮނުވާފައިއޮތް  ބަލައި ން  މިތަނަށް  ގަނޑުމެން  މިކަމަކީ  ދެން  ލާއިރުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ނުލިބޭ    ތެއްގައި އްމު ގޮ. ދެން ޢާ ސްކޯޕަރޝިޕް ނުލިބުނު ކުދިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައެއް

ހުށައެއްނާޅާނެ.  މީހުން. މީހުންނެއް  ބައެއް  އަޅުގަ  ،އެހެންނަމަވެސް  ލިބޭ  އެއްކަމަކީ  ދިޔަ  ފާހަގަވެގެން  ނޑުމެންނަށް 

އެ އެ  ދާއިރާތަކަށް  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ފަރުމާކުރައްވާ    ދާއިރާއިން  އެއީ  ކޮށްއިޢުލާން  މައްސަލަ.  ދެއްވާ 

އެއްއަޅުގަނޑުމެންނަ ފާހަގަވި  ކު  ށް  ހިމަނައިގެން  ހިމަނާށޭ.  މީގައި  ޝަރުތެއް  މިވެނި  މިސާލަކަށް  ރާށޭ.  ކަމެއް. 

އަޅުގަނޑުމެންމާއެހެންވީ މީގެ،  ޝަރުތު  ނަށް  އެ  ޓަކައި  ހޮވުމަށް  ބަޔަކު  ވަކި  ދޭހަވަނީ  މި  އަބަދުވެސް  ން 

ޑުގައި އެބަ ލިޔުއްވާފައި އެބައޮތް އަދި   ނ ގަބެލެވޭނެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް މީގެ ފަހަތުއިތުރުކޮށްގެން ކުރަނީ ކަމަށް.  

ކުރުމަށް  ދާރާއަކުން ވަކި ޝަރުތެއް އިތުރު އެއްވެސް އިދަންނަވަމެވެ ސްކޯލާރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ 

އެ މިނިސްޓްރީއަދި  އިޢުލާން    ހިމަނައިގެން  ޝަރުތެއް  އެ  އިޢުލާނުގައި  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ން 

ށް އޮތް  އަ، ކުރި . އެހެންނަމަވެސްފައޮތީ ނިމި  ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު މިކަން މިށްދެމެވެ.  ކޮ

ކަންކަން   ގޮތަކަށް  ބަޔަސްވާނެ  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަނުގައި 

ރޝިޕްތައް ދެއްވޭއިރު ދެއްވަންވާނީކީ. އެ   ސްކޮލަ  ގޮތަކަށް ނޫންން ބޭނުންފުޅުވާރީއަކުނުކުރުން. އެއީ އެ މިނިސްޓް 

ހު ސަރުކާރުގެޝަރުތުތައް  ވަކި    ޕޮލިސީއާ  ންނަންޖެހޭނީ  އެކަން  މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  އެއްގޮތަށް 

ބަ އިޢުލާންގޮތަކަށް  އެހެންނަމަވެސްއްޓަންކުރެވިގެން  ހުންނަން.  ގޮތަކަށް  މައްސަލައިގަ   ، ކުރެވޭ  އި  މި 

އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން އެބައޮވޭ.  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ޝައްކު  ކޮންމެހެން  ،ނަށް  އެހެން  އެކަން  އަޅުގަނޑު   

އެ ކު ކުއްޖާ  ރެއްވީ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ދެން  ނޫން.  ދަންނަވަނީކީ  ބަލައިގޮތޭ  މިސާލަކަށް  ގެ ސިޓީއަށް  ވެސް  ލާއިރު 

އެބައޮވޭ  މިސާލަކަށް  ތަރުތީބުގައި  ކުއްޖަކަށް    އިސްކަންދޭ  ކުރާ  ކުރެއްވިދާނެއޭ.  މަސައްކަތް  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި 

އޮއްވާ   އެހެން  މަސައްކަތް އޭ.ޑީ.ކޭއިސްކަންދެވިދާނޭ.  އެގައި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހޮވިއްޖެ  ބަޔަކު  ކުދިންނަށް    ކުރާ 

ބޭސިސްއެއްޝަކުވާ މެރިޓް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ކަންނޭނގެ  ކުރުމުގެ  ގައި 

ށް  އި އޮތް ގޮތާއި، އަދި ކުރިއައްވާފަ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން މިކަން ކުރަ ،އޮތީ. އެހެންވީމާ މިކަން ކޮށްފައި މި 

ކަމެއްތޯ   ކޮން  ކުރައްވާނީ  ގޮތަކަށް  ދިމާނުވާނެ  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ޖަވާބުދިނުން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްތަނުގައި 

އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ     ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއޭގެ އިތުރުން އަދި މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވުނު  ބޭނުން 

އިޒުނައާ ކަވާހަ މުޤައްރިރުގެ  ހަމަ  ވެސް  ހިއުމަން  މިތަނުގައި  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  އެންޑް    އެކީގައި  ރައިޓްސް 



  

  ކުރުމުން އެ ރުޒި.އޯތައް މިތަނަށް ހާޖީ.އޯތަކެއް. އެން.ޖީ. ކުރިން ހުރިހާ އެންން ހާޒިރުއަޅުގަނޑުމެ  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް

ން ސޯޝަލް  ޓްރީންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ހަޔަރަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްބޭފުޅު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެންމެބޮޑަށް އެ 

ތަމްރީނު ވޯރކާ ކަމުސް  ނުދެއްވާ  އިސްކަން  އެހެންވީމާކުރުމަށް  ކުރެއްވީ.  ޝަކުވާ  ހަގެ  އަޅުގަނޑު  އަހާލަން  ،  މަ 

  2ރަކުން މި ނުކުންނަނީ  އަހަ 6ބައިތޯ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ޕޮލިސީއަކީ. މިސާލަކަށް ވިދާޅުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  ކޮ

، ކޮބައިތޯ ސޯޝަލް ވޯރކާސް  . އެހެންވީމާއަހަރުން ނިކުންނަނީ  4ކުދިން    6ކުދިންނޭ. މެކްސިކަމް    3ކުދިން ނޫނީ  

ކަށް ނުވަންނާ  ޓީއަ، ޕްރަޔޮރިޓީއެއްތޯޔޮރިކާރުގެ ޕްރަ ޅުއްވާ ޕޮލިސީއަކީ. އެއީ ސަރުތަމްރީނު ކުރަން މިހާރު ގެންގު  މި

ހެޕްރަޔޮރި ކަމެއް. އެހެންވީ   ދުމަކީ އެޓީއަކަށް  އެދޭ  ވެސް  މާބޭފުޅުން  އެކަމުގައި  ނޯޓްކޮށްލައްވާފައި  ވެސް  ، އެކަން 

   ޔާ.އޮތްގޮތެއް ސާފުކޮށްދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނިސްޓަރ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަން އިބްރާހީމް ޙަޑރ.ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން   މިނިސްޓަރ އޮފް

ހުރި ކޮމިޓީގެ  މި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެއްވި  ފުރުޞަތު  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވަރަށް  `.  ބޭފުޅުންނަށް  ހާ 

އައިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރުދަންނަވަން.  ހީ ކަމާއިއެކު  މިކަމާޅުގަނޑަށް  އަރާފައި   ވަނީ  މި    ގުޅިގެން  އޮޅުންތަކާއި  ހުރި 

އުފެދިފައި ސުވާލުތަކަ  ހިތުގައި  ރަނގަޅުހުރި  ވަރަށް  ލިބުނު  ސާފުކޮށްލުމަށް  ދެން    ށް  ދެންމެ  ފުރުޞަތެއްހެން. 

އެމުޤަ އެބައުޅޭ.  ކޮންފިއުޝަނެއް  ކުޑަ  ވާހަކައަށް  އެއް  ވިދާޅުވި  ފައްޓަމުން  މި  އްރިރު  އޮފް  ނިސްޓްރީ  ވިދާޅުވީ 

އިޢުހެލްތު ސްކޯލާންން  ސްކީމަކާ ކުރެއްވި  ސްކީމް    ލަރޝިޕް  މި  ހަޔަރ  މިނިސްޓްރީ މިއީ  ގުޅިގެންނޭ.  އޮފް   

 ބަލަނީ އިނގޭތޯ.  މި ކަމަށް  އެރަރއެއް ކުރި ސްކީމް. އަޅުގަނޑު އެ ޓައިޕިންގންން އިޢުލާޔުކޭޝަނުއެޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކުރައްވާތި އިނގޭތޯފުވަރަށްބޮޑަށް މަޢާ

 

 ކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަ

ރެއްވި  ށް ދާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ދެންމެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުޅުގަނޑު ކުރިއަ، އަހެންވީމާޝުކުރިއްޔާ. އެ 

އްމުކޮށް ސްކޯލަރޝިޕްތައް ސަރުކާރުގެ  ޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢާސްގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިނި  ސުވާލާ

އިޢުލާ މެނޭޖްކުރަނީ.  ފަރާތްތަކުގެ ޝަކޮށް އެ ސްކޯލާރޝިޕަންފަރާތުން  ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި ށް ކުރިމަތިލާ  އެ    ރުތު 



  

ހުރިހާ   ނޮމިނޭޓްކޮށް  ކުދިން  ޓޭބަލްކޮށް  އެނަލައިޒްކޮށް  ޑޮކިޔުމެންޓްތައް  އެހެންހުށަހަޅާ  ކުރަނީ.    ވީމާ، މަސައްކަތެއް 

އޮފް މިނިސްޓްރީ  ކަމަށްވަންޏާ މި ރިސޯސް މިހިރީ  ބަލާ  ސަރުކާރަށް  ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި. ސަރުކާރުގެ  މުޅި   

ވެގެންދާނެ.  ޓްކުރަން ފައްޓައިފިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ރިސޯސަސް ޑުޕްލިކޭކަތްމަސައް  އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ވަކިވަކިން މި 

ލިބޭ  ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް މި  ވަގުތު ވެސް ގެއްލޭނެ. އެހެންވީމާތަކަށްދާ  މަސައްކަތް

ށް  ންގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަ ހަވާލުކުރޭ އިޢުލާންކޮށް ސެލެކްޝަ  ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާ  ސްކޯލަރޝިޕްތައް ވެސް އެ

ޢާގެންދި ހަމަ  މިއީ  ޓަކައި.  މިކަން  އުމަށް  އުސޫލު.  އްމުކޮށް  ސްކޯލާރޝިޕް  ކުރެވޭ  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ދެން 

ޝަރުތުތަކެ  އެ ބަލާއިރުގައި   މުހިންމު  އެހެންދާއިރާތަކަށް  އިނގޭތޯ.  ހުރެދާނެ    އަންނަ ދާއިރާއަކަށް    އެ  ވީމާ،އް 

އިޢު އަޅުގަނޑުމެން  އެ ލާންސްކޯލަރޝިޕެއް  އެ   މުހިންމުދާއިރާއަށް    ކުރިޔަސް  ވިދާޅުވީމަ   ޝަރުތުތަކެއް    ބޭފުޅުން 

ހިމަނައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެހިތައް  އެ  އިނގޭނީ.  އިޢުލާން  އަސްލުގެން  އެއީ  ތި  ގަކުރަނީ.  އި 

ބާރާތުން އޮޅުން އަރާ ކަމަށްވާނަމަ  އެ ޢިދަކީ.  ކީ. އެ މަޤުޞަކުރެއްވި ޖުމްލައިގެ ފަހަތުގައި އޮތް ވިސްނުމައިޝާރާތް

ރައެބައި   މުސްތަޤުބަލުގައި  ބޭނުން  ނގަޅުއަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދެން  ކުރަންޖެހޭނެ. 

ބެހޭ  ވީހާ ތާކު ނެތް. ސަރުކާރު އަޅުގަނޑުމެން އައިއްސަ ސްކޮއްމު އުސޫލެއް މިބެހޭ ޢާ  ސްކޮލަރޝިޕާ  ޕަޝިޕްތަކާ 

  މުގެ މަގުމަތީގައި މިހާރު ނައިބުގެ ލަފާފުޅު ލިބިގެން މިހާރު އޭތި ގެޒެޓްކުރު ރަ ޑާއްމު އުސޫލެއް މިހާރު ހަދާފައި ބަންޢާ

އިރާގެ މެންބަރު  މިހާރު ދަނގެތި ދާ  ކަށްޑުމެންނަވާހަކަ އޮންނާނެ. ދެން އަޅުގަނ  ، އޭގައި ވެސް އެމިވަނީ. އެހެންވީމާ

އަލުން ރިވައިސް ކުރަންޖެހެންޏާ ރިވައިސް ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެން އެ ޖުމްލަ  ކުރެއްވީމަ  ތިހެން އިޝާރާތް

އޮފް ހެލްދަމަޤުޞަ  އޭގެ މިނިސްޓްރީ  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ ސްކޮލަރތަކީ  ބޭނުންވަނީ ވަކި  ޝިޕެ ށް  އް. ސަރުކާރުން 

ރާއްޖެތެރޭގައި  ދާއިރާ މިސާލަކަށް  އިސްކަންދޭން.  ޓަރއަކަށް  އެ  ސްޕިޓަލްހޮ  5ޝަރީ  މިހާރު  ކަމަށްވަންޏާ  ހަދާ   

އެހެންވެއް މުހިންމު.  ވަރަށް  ބިނާކުރަން  މީހުން  ސަރުކާރުން  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ސްކީމަކުން  ލިބޭ  މި  އަލަށް  ޖިއްޔާ 

ދާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް  އެ    ބޭނުންވާ  އައިސް  އެ  ސްކީމްގެކުދިން  ދަށުން  މަސައްކަތްހޮސްޕިޓަލްތަ  ކުރަން.  ކުގައި 

ށް ހޮވޭ ކުދިން އަނބުރާ އައިއްސަ ޚިދުމަތް  ލަރޝިޕައެހެންވެއްޖިއްޔާ އޭގައި ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެދާނެ މި ސްކޮ

ޖުމްލަ އެޅިފައި ހުރީ. އެއީ އެއްވެސް  ރަންވާނީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައޭ. އެކަހަކު ހާލެއްގައި  ލަ ކަންތައްތަކެއް 

،  އެހެންނަމަވެސްދެން  ވަކި ވުޒާރާއަކުން ހޮވަން ބޭނުންވާ ވަކި މީހަކު ހޮވުމަކަށް ލިޔެފައި އިންނަ ޖުމްލައެއް ނޫން.  

ޢި ޖުމްލައިގެ  އުޅެންމައްސަލައެބާރާތުގައި  އެ  އޭގެ  ޏާ  އް  އެއީ  އޭތި  ރަނގަޅުކޮށްލާނަން.  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން 

ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭ   އިޢުލާނުގެ ވާހަކަ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  އޮތީ  ވިސްނުމަކީ އިނގޭތޯ. ދެން މި

ހޮވުނު ކުއްޖެއްގެ  މި ނޮވެސް     އައީމައްސަލަ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް  ހަވާލާދެއްވި. ދެން މި  ވާހަކައާ

މި ދެން  ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުން.  ޗެކްކުރީ  އައި.  ށް  ކަމަސަމާލު  އަޅުގަނޑުގެ   ،މައްސަލަ  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން 

ކުއްޖަ ވަކި  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީގެ  މަސައްކަތްކުރިތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ހޮވަން  ކަޓުވާލަން    ކު  ކުއްޖަކު  ވަކި  ނުވަތަ 



  

ޢާ  ތޯ.ރިކުމަސައްކަތް ސްކޯލާރއެއީ  ޢައްމުކޮށް  އުސޫޝިޕަށް  ޢަމަލުކުރައްވާ  ބޭރުން  ވަކިކުއްޖަކު  ލުން  މަލުކޮށްގެން 

ކަހަލަ  . އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު އެވެސް   ނުފޫޒު ފޯރުވޭނީ ވެސް. ވަކި ކުއްޖަކު ކަޓުވާލަން ފުރުޞަތުހޮވަން

ހިނގާފައެއް ކަމެއް  ޢާނެތް.    އެއްވެސް  ކުރެވުނީ  މިނިސްޓްރީއިޢުލާން  އެޑިއޮ  އްމުކޮށް  އިޢުލާންފް  ކުރާ  ޔުކޭޝަނުން 

ޢަމަލުގޮ ވެސް  ތަށް.  ސެ ޢާއްމުކޮށް  ކުރީ  އެ  ޢަމަލުލެކްޝަންހަމަ  ގޮތަކަށް  ތަކުގައި  ވަކި  މިފަހަރު  ގޮތަށް.  ކުރާ 

އެހެންވީމާ  ށްފައެއްކަންކޮ ވެސް.  ހޮވާކަށް  ކުއްޖަކު  ވެސް.  ކަޓުވާލާކަށް  ކުއްޖަކު  އެހެންނެތް  މިފަހަރު    ، ނަމަވެސް ، 

ކުރެވިދާނެ.  އެ ސުވާލު   ތްތޯބާރާ އެއީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޢިބާރާތްމަކު އިޢުލާނުގައި ޢިދެން އޮތީ އިޢުލާނުގެ ވާހަކަ. އެކަ

އެޑިޔު ލަރޝިޕަސްކޯ ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެހެންވީކޭޝަނުކީ  މަސައްކަތް.  ކުރާ  ވެސް  އަބަދު  އެކި  މާން   ،

މި ކުރަނީ. މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކީ  ސްކްރޫޓިނައިޒްކޮށްގެން  ފުޅުން މި އެއްޗެހި  ބޭ  ލެވެލްގައި ވެރިން ތިއްބަވާއިރު އެ 

މިނިސްޓަރަ  ހުންނަ  ކަމެއް  އެތާ  ކޮންމެ  ބޭފުޅަކު  ސިޔާސީ  ހުންނަ  ނޫނީ  ކުރަންޏާ  ސްކްރޫޓިނައިޒްކޮށްގެން  ކު 

އެކުލަވާލާނެ  ސިޔާސަތު  އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވާނެ.  ވަގުތެއް  އަޅު  މީގައި  ބެލި،  އެ  ގަނޑުމެން  އިރު 

ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެއީކަން   އޮތީ.  ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ނޫން އެ ޖުމްލަ ގަނޑު ވެސް އެންމެ ހިތް އިޢުލާނުގައި ޖުމްލަ އަޅު

ވަނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާނެއް ކުރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި    2،  ވީމާމި ކޮންފިއުޝަން އުފެދުނު ގޮތަކީ. އެހެން

ތަފްސީލަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ  . އޭގެ  ންޖާގަ ހަމަނުވެގެ ސްލޮޓް. މިއީ ވަރަށް    9ވެސް 

ރާއްޖެއިންމަދުން   ސްލޮޓްތައް ހޯދުން ވަރަށް    ލިބޭ ސްލޮޓްތަކެއް. މެޑިކަލް ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް  ބޭރަށް 

ޤައުމުތަކުން އަވަށްޓެރި  ކޮލެޖްތަކުން  ބައެއް  އެއީ  ކޮލެޖްތަކުން    އުނދަގޫ.  ޔުނިވަރސިޓީ  ފީލްޑުން  މެޑިކަލް  ވެސް 

ބައިވަރު    ރަށުގައި ވަރަށް  ސާލަކަށް އިންޑިޔާއިން ވެއްޖިއްޔާ އެކަމެއް. މިޕްލޭސްމެންޓް ދިނުމަކީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް  

ބޭނު މެޑިކަލް ކޮލެޖްތަކުން ޖާގަ ހޯދަން  މެޑިކަ ން. އެހެންވީމާކުދިން  ޤައުމެއްގެ ކުއްޖަކަށް  ބިދޭސީ  ލް ކޮލެޖަކުން  ، 

ދީފިއްޔާ ވަރަށް މީގެޖާގައެއް  ހަނދާންވޭ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށްވޭ  ސެންސިޓިވް  ކުރިން   ބޮޑު   އަހަރުތަކެއް 

އިމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ބަދަލުވެފައި ހަމަ  ފުރަތަމަ އޭރުގެ އެމްޕްލޮ އަޅުގަނޑު އެންމެ  

ށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުވީ. ބަދަލުވެފައި އޭރު އަޅުގަނޑު ދިޔައިން  ޓް ޑިރެކްޓަރަސިސްޓެންމި ސްކޮލަރޝިޕް ޔުނިޓުގެ އެ

ކަށް  ގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަދިޔައިރު އިންޑިޔާގައި އޭރުރިހުގައި އިންޑިޔާއަށް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި.  އޭރު މިނިސްޓަރ އަ 

އަ އަދުވާންއާ ހުންނަވާނީ  ބައްދަލުވުމުގައި   ދުވާން.  ބައްދަލުކުރި  އެ އެކީ  ހަނދާން     ވެސް  މިހާރު  ވިދާޅުވި    ބޭފުޅާ 

ޙާ މި  އިށީނުމާއިއެކުއެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވި  ޢަ  ދިސާ.  މިނިސްޓަރ  ށް  ކަމާލުއްދީނަهللا ބްދުވިދާޅުވީ 

މެޑިކަލް   އެކަމަކު  ކޮށްދޭނަމޭ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ބޭނުންފުޅުވާ  މިނިސްޓަރ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވިދާޅުވި  އިޝާރާތްކޮށް 

ގައި  އަކަށް އެދިވަޑައި ނުގަންނަވައްޗޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެކަން ލިސްޓްޖާގަ   ކުންޖަކޮލެ

ދަތި ވަރަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  .  ކަމެއް  ލިޔެގެން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މެޑިކަލް ކޮލެޖްތަކުން ސީޓް ހޯދުމަކީ 

ވެސް ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން    ޅުގަނޑުމެން އަބަދުށް އަކުރުމަ މި ލިބޭ ސީޓްތައް މެކްސިމައިޒްއެހެންވެ



  

ގެއްލިގެންދާކަ ސްލޮޓެއް  އެހެންވީމަ،  އެއްވެސް  އިޢުލާން ސްލޮ  9ށް.  ތެރެއިން  ޓަށް  ކުދިންގެ  ކުރިމަތިލި  ކުރީމަ 

އިންނާނެ ނޫންތޯ އަދި    ދާއިރާއަކުން. ދެން ބާކީ   9ކުދިން. ތަފާތު    5ން ހޮވުނީ  ނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާ

މަ ބުރުގައި ކުދިންތައް މި ހޮވުނު  ، ފުރަތަކުދިންނެއް ނުހޮވުނު. އެހެންވީމާ  އަކަށްދާއިރާ  4ދާއިރާ. އެހެންވެ އެ    4

ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެއީ ރޭޑިޔޯ    . އެއީވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި އިޢުލާންގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ  އްދާއިރާތަ

އޮފް އެނެސްތެރޮލޮޖީދަޑައިނަމިސް،  ޑާރމިޓޮލޮޖީ،  އެހެން  ދެން  މޮލޮޖީ،  މެޑިސިންގ.  އަނެއް  ވީމާއިންޓާރނަލް   ،

މިނިސްޓްރީ  4އަނެއް    އިޢުލާނުގައި އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނުހޮވުނު.  ކުދިން  ހެލްތާ   ދާއިރާއަށް    އޮފް 

 މި ޔުނިވަރސިޓީން މިކުދިން  ވެސް ނޭޕާލްގެންކުރިއިރު  އިޢުލާ   ކުރީ އިތުރު ވަގުތު ހޯދަން. އެއީ ފުރަތަމަ މިމަޝްވަރާ

ކަނޑައަޅާފަށް  އިންޓަރވިއުއަ އޮތީ  ދުވަސް  އިންޓަރވިއު. އެހެންވީމާރުޑިސެމްބަ  19.  ދާންވީ  ނެތް.  ގައި  ، ވަގުތެއް 

ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބެނީ ވެސް އިނގޭތޯ. އިޢުލާންކޮށް ސެލެކްޝަން  ގިނަ ވަރަށް ކުރުކުރު މިކަހަލަ 

އަޅުގަނޑުމެން  ޕް ދެން  ގެންދަން.  އިތުރުކޮށްދީގެން  ހެލްތުރޮސެސް  މުއްދަތު  އަނެއްކާ  ފަހަރަށް    2ން  ވަނަ 

ބާކީ  ޢުލާންއި އެންމެ    4ކުރީ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ކުރިމަތިލި  އެފަހަރު  އިޢުލާންކޮށްގެން  ހޮވަން.  ކުދިން  ޖާގައަށް 

އަނެއް   ކުރިމަތިލީ.  ކުދިން  އަޅުގަސް   3ސްލޮޓަކަށް  އެހެންވީމާ،   ޔޫޓިލައިޒެއް  ނޑުމެންނަށްލޮޓަށް    ނުކުރެވުނު. 

ލިބުނު   ގެއްލު  3ޖާގައިން    9އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެޑިކަލް  ޖާގަ  މިއީ  ނުލައިގެން.  ކުރިމަތި  ކުދިން  ނީ 

މި ވާހަކަ  ނޫން  ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންގެ  ވާހަކައެއް  އެމް.ބީ.ބީ.އެސްގެ  އެހެންވީމާދައްކަނީ.  ކުރިން  .  އަޅުގަނޑު   ،

  ކަށް ހަމަޖެހޭ ގޮތައަޅުގަނޑު ހިތްއޮތީ.    އެންމެ ފުރިހަމަވާ ގޮތަކަށް ނޫންއަޅުގަނޑު  ބާރާތުގައި  މްލަ ޢިން ޖުދެންނެވިހެ

އެހެންވީ ފަހަރު    2،  މާނޫން.  އަޅުގަނޑުމެއިޢުލާންވަނަ  ޢިކުރިއިރު  އެ  އެކަމަކު  ން  ސާފުކޮށްދިނިން.  ބާރާތް 

އޮ ނާދޭ.  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  ޕްރޮސެސްއަކަށް  އޭތި  ސެލެކްޝަން  އިޢުލާނުގައި  އެ  އުޅޭތީ  އިންނާނީ  ޅުމެއް 

އަ  ފަ.ސާފުކޮށްދީ ހަމަ ދަނގެތި ދާއިރާގެ  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކިޔާއިރުގައި  ޅުގަނޑުމެން އޭތި ސާފުވާނެ. ދެން 

ޕްރޮސެ ސްކޮލަރޝިޕް  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ޢާމެންބަރު  މިސްގައި  ސަރުކާރު    އްމުކޮށް  މި  އެއީ  އުސޫލަކީ  ގެންގުޅޭ 

އެންމެ    މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮތްއިރު ވެސް އަދި  ޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުރިން ޑިޕާރޓްމެންއަ

ދަށުގައި ރިސޯސްގެ  ހިއުމަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޢާ   ކުރިން  ވެސް  އޭގައޮތްއިރު  ސްކޫލް.  މެރިޓް  އުސޫލަކީ    އި އްމު 

ބަޔަކު ދެކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެން މި   އިހިންމު ދާއިރާގަ ކަހަލަ މު ކޮށް މިނަހަދާނެ. ޚާއްޞަ  އެއްވެސް  އުސޫލުން   މެރިޓް 

އެހެންވީމާ ހޮވަނީ.  ބަލާ    ، ންނަމަވެސްއެހެ ؛މެރިޓް  ،ކުދިން  ދެން  އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާމު  އުސޫލުން  މެރިޓް 

މިސާލަ އޭގައި،  ދެން  މިސާލަކަށް  ހުރޭ.  ޚިދުމަތްކަންތައްތަކެއް  ދާއިރާއަކުން  ވަކި  މިސާކަށް  ނޫނީ  ލަކަށް  ކުރޭތޯ. 

އިތުރު ޚިދުމަތު މުއްދަތު  ވަރަކަށްވުރެ  ވަކި  ޖެނެރަލް.ގައި  އިން  ހުރިތޯ. މިދެންނެވީ  ކޭސްގައި    ، މިންވީމާއެހެ  ވެފައި 

ދާއިރާއަށް  ންޓަ އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު ވެސް އި މެޑިސިންގގެ  ފުރަތަމަ ބުރުން    2ރނަލް  ކުއްޖަކު ކުރިމަތިލައިގެން 

އްމުކޮށް ގިނައިން އަންނާނީ ނުހޮވޭ ކުދިންގެ ފަރާތުންކަމަށް  ޝަކުވާ ޢާ   ފަހަރުގައި އެ  އެއްކުއްޖަކު ނުހޮވި ދިޔަ. ދެން 



  

އެ  މިހެންނަމަވެސްއެކަށީގެންވޭ.  މި   ،  ބޮޑު  ތަފާތު  ވަރަށް  ބެލިއިރުގައި  ކޮމިޓީގެ  ގެކުދިން  ދެ  މެރިޓުން  މި  ހަމަ   .

މުޅި    66ކުއްޖަކު    ގަނޑުމެން އެއްކުދިންގެ ތެރޭގައި އަޅު  2އުޅެނީ    މިމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން   ޔުނިޓް 

 .  ޓް ހަދާފަޔުނި 64ޖުމްލަ ހަދާފައި، އަނެއް ކުއްޖަކު 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 ކްސްތައް ކިޔާލަދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ.   މާއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނަން ވިދާޅުނުވެ ހަމަ

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެ

ކުރިން   ނަން ނުދަންނަވަން  ހުރީ އިނގޭތޯ. އާދެ! އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު  ނިންމައިގެން  ކުއްޖަކު    2ވެސް 

މި ލިބިފައި  ޖުމްލަ  މުޅި  ކުއްޖާއަށް  އިނގޭތޯ. ހޮވުނު  ލީ  މާކްސް. އަޅުގަނޑުމެމާ  301އޮތީ    ކުރިމަތި  ދޭ ކްން    ސް 

ޢާއުސޫލަ އެކީ  ވެސް.  ފޯމިއުލާ  ހުންނާނެ  އިޢުލާންކޮށްފައި  ވެބްސައިޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލެއް.  ކޮންމެ  އްމު   

މާ ޕޮއި ދޭ  ވެސް  ންޓަކަށް  އެއްޗެއް  ކްސް  ހުންނާނެހުރިހާ  ވެބްސައިޓުގައި  ހޮވުނު  މާ  301.  މިނިސްޓްރީގެ  ކްސް 

އެވްރެޖަކީ   ޕޮއިންޓް  ދެން  އެއީ  ނ4.7ުކުއްޖާއަށް.  އަދަ.  ޕޮއިންޓްގެ  ލިބުނު  ކުއްޖާއަށް  މެރިޓް  177ދަކީ  ހޮވުނު   .

  ލައިޒްވާ ކޯހެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ން، މެޑިކަލް ދާއިރާއިން ސްޕެޝަގައި ހޮވަންޏާ މެޑިކަލް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަބޭސް

އޮތީ     ހޮވިފައި މި ، އެގޮތަށް ބަލާއިރު ން. އެހެންވީމާއްމު އުސޫލަކީ މެރިޓް ސްކޫލުޑު. އެހެންވެ ޢާވަރަށް ތަފާތު ބޮ

ޑު  ގެ ތެރެއިން. ދެން އަޅުގަނއަޅުގަނޑުމެން ހޮވާ އުސޫލުތަކު   ލަނީ ބައަޅުގަނޑު  ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކުއްޖާ ކަމަށް  

ޢާ ދެންނެވިހެން  އަދަރވައިޒް  ކުރިން  އަންލެސް  އުސޫލަށް  މެރިޓް  ހޮވާނީ  ކުދިން  ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި  އްމުކޮށް 

އިނގޭތޯ އެހެންވީމާސްޓޭޓެޑް  މިކަން.  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ  ،  އޮތީ.  ހިނގާފައި  މި  ވެސް  ސާފުކޮށްލަން  އެކަން   ،

ކަމަށް   ލިބުނު  އުފާކުފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ވަރަށްބޮޑަށް  ދެން  ޓަކައި  ކަމަކީ  ވަނަ  3ރަން.  ފާހަގަކުރެއްވި  އަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައި  ކޮބައިތޯ.  ގޮތަކީ  ކަންކުރާނެ  ރަނގަޅު  މުސްތަޤުބަލުގައި  ކަމެއް  އެއްވެސް   

އި ކުރާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމުގައި  މަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ބަދަލުކޮށްފަކުރަންޖެހޭ ކަ

އަޅުގަނޑު ވެސް  ވަކި    މިނިސްޓްރީއާ  އެއްގޮތަކަށް  ކަންކުރީ  ކަމެއް،  އެއްވެސް  އަހަރު  ދޮޅު  މިވީ  ހަވާލުވެގެން 

އެ ހިގޮތަކަށްވާތީވެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހެއްކެއް  ވަރަށްބޮޑު  އޭގެ  ތިބޭކަށް.  ހިފަހައްޓައިގެން  ލޯން  ގޮތުގައި  ންގާ 

މީހުންނަށް ޖާގަދިނުމަށް    އިތުރުވެސް ފުޅާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް    އުސޫލުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލު އެކިފަހަރު. ވީހާ  ސްކީމްގެ

އަޅުގަނޑުމެ ގެންޓަކައި  ބަދަލުތައް  މެންބަރު ން  ދެން  ގޮތަށް  ނަން.  ވިދާޅުވި  އެއަ  ފުރިހަމަޖުމްލަ  ކުރެވޭތޯ  ށްވުރެ 

މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން ކު  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ކުރާނަން.  ޖުމްލަ  އެ  އިޢުލާނުގައި  ދެވަނަ  ދެންނެވިހެން  ރިން 

ކްލިއާރކުތަފްސީލު ކޮންފިއުޝަން  އެ  ވެސް  އިނގޭރީ  ޓަކައި  އެހެންވީމާކޮށްދިނުމަށް  އަޅުގަތޯ.  މިހާރު  ދެން  ނޑު  ، 



  

މު  އްކާ ބެހޭ ޢާޕްތަ އި ކުރާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ސްކޯލަރޝިމުސްތަޤުބަލުގަ

ގެ އޮޒެޓްއުސޫލު  އައިއްސަ  މަޖިލީހަށް  މިހާރު  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި  މަތީ  ކުރުން.  ންނާނެ 

އެ   ބިލު   ބެހޭ   ތަޢުލީމާ އެހެންވީމާ،  ބިލު ވެސް.  ނިމިގެންދިޔައިމާ      މަޝްވަރާކުރެވި  މަރުޙަލާގައި  ކޮމިޓީ  ވެސް 

މި ހީވަނީ  ކަމަކަ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެން  ހުރިހާ  ވިދާޅުވީ  ދެން  ލިބިގެންދާނެހެން.  ފުރިހަމަކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ށް 

 ކަމުގެ ޝަކުވާއެއް.  ސޯޝަލް ސެކްޓަރަށް އިސްކަން ނުދޭ މި  ކޮމިޓީއެއްގައި ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން 

ހިތާމަކުރަން    އަޅުގަނޑު ކީ ދެން  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  އެހެން  ބޭފުޅަކު  ވިދާޅުވި  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެން  އްވެގެންކަމެއް 

ހަޔަރ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ސެކްޓަރަނޭނގޭ.  ވަކި  މީހުން  އެޑިޔުކޭޝަނަކީ  ކުން 

ވުޒާރާއެއް ނޫން. ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް މީހުން   ، ވިފައި އޮތް ސެކްޓަރބިނާކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެ 

އަ މި  ބިނާކުރުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ފުރުޞަތުތައް  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު.  ޅުގަނޑުމެންގެ 

  ނޫނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ބޭނުންކުރަނީ އެހެން. ސަރުކާރުގެ ވަކި ދާއިރާއަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް

ތަ ވަކި ދާއިރާއަކުން މިހާތަނަށް ޓްރެއިނުވެގެން މީހުން  ނުވަ   ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއްސިއްޔާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން  އެ

އަޅުގަ އެކަން  ފާހަގަކުރެވިގެން  މަދުކަމަށް  އެޓެއަންނަލެއް  ވަންޏާ  ނޑުމެންގެ  ކަމަށް  ގެނެސްފި  ންޝަނަށް 

ވަރަށް  އެކަން  ނޑުމެން  އަޅުގަ ސްކީމުގެ  ލޯން  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަންޏާ  ގޮތަށް  މިސާލެއް  އެޑްރެސްކޮށްދެން. 

ލާނުކުރިއިރުގައި ސަރުކާރުގެ  މެން މިފަހަރު ލޯނު ސްކީމެއް އިޢު ރަނގަޅު ފުރިހަމަ މިސާލެއް ދެންނެވިދާނެ. އަޅުގަނޑު

ބޭނުން މީހުން  ދާއިރާތަކަށް  ވަކި  ވުޒާރާތަކުން  އެކްޝަން  އެކި  ސެޕުގައި ސްޓްރެޓެޖިކު  އަދި  ވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ފައިވާތީވެ، އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު ސްކީމު ކަނޑައެޅިއިރުގައި ވަކި ދާއިރާތަކުން  އިރާތަކެއް ފާހަގަކޮށްޕްލޭނުގައި ވަކި ދާ

އޭގެ ރިޒަރވްކޮށްފަ.  ސްލޮޓުތަކެއް  އޭގެ   ހުންނާނެ  ހިމެނޭ.  ވޯކަރސް  ސޯޝަލް  ސޯޝަލް    ގައިތެރޭ  ތެރޭގައި  އަދި 

ދާއިރާއެއް  ދެތިން  އެހެން  ގުޅޭ  ދެން    ސަރވިސްއާ  އަޅުގަނޑު  ހިމެނޭނެ.  އެވެސް  އަޅުގަނޑާ   މިވަގުތު    ތަފްސީލު 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އޭގެ ހެއްކެއް.    އެއްކޮށް ގެނެވިފައި ނެތީމާ އެހެން ކުއްލިއަކަށް ދަންނަވާލަން ހަނދާނެއް

ކޮށްދިނީ. އެއީ އެ ދާއިރާއިން އެ ނީޑު އޮތް ކަމަށް އެ  ރިޒަރވް އި ވަކި ސްލޮޓުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު ސްކީމުގަ 

ވިދާޅުވެ ޖެންޑަރ  އިފަބޭފުޅުން  ސޯޝަލް  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި  ވާތީވެ. 

ގެ ހިޔާ  ރުގައި މައްސަލަ ކުޑަކުދިންކުރިން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހުންނެވިއި  މިނިސްޓަރަކަށް މިނިސްޓަރ ބަދަލުވުމުގެ

ނޑުމެން ސަމާލުކަމަށް އެ ބޭފުޅާ  އަޅުގަ  ބޮޑުވީމަން އެ މައްސަލަ ވަރަށް  ކުރާ މީހުން ނެތިގެތަންތަނުގައި މަސައްކަތް

ގެނައި  މި   އެކަން  ބިނާކުރުން  ބިނާކުރެވިދާނެތޯ.    ، ދާއިރާއިން  މީހުން  ރާއްޖޭގައި  ވޯރކަރުން  ސޯޝަލް 

ރާއްޖޭގެ  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެންޑަރ މިނި  24ކުއެސްޓު އައިތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރި ސްޓްރީ އާއި 

ޔުނި ޕޮ  އި އާ  ވަރސިޓީޤައުމީ  ގެނެއްސަ  ލިޓެކްނިކާ  މޯލްޑިވްސް  ގެނައިން.  ދަށަށް  މޭޒެއްގެ  އެއް  އެންމެން  ހުރިހާ 

ބި މީހުން  ފުރިހަމައަށް  މުއްދަތެއްގައި  ކުރު  އެންމެ  އަވަހަށް  މިއެންމެ  ކިހިނެއްތޯ    ނާކުރެވޭނީ  ދާއިރާއިން 



  

އަޅުގަނޑުގެ ވެސް  ތަފްސީލުތައް  އެ  މަޝްވަރާކުރިން.  މިނިސްޓްރީގައި    އިއޮފީހުގަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެންޑަރ  އަދި 

ހުރިހާ ކޮށްދެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،    ހުންނާނެ.  ކޮށްދޭން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް 

ހީވަނީ އެއަޅުގަނޑަށް  ދެކެވުނު      ތެރޭގައި  ވާހަކައިގެ  ދެކެވުނު  ތެރޭގައި  ވާހަކައެއްގެ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ދެން 

ހިނގާފަކޮމެންޓެއް މިކަން  މިއީ  މިދެންނެވިހެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އި  އި .  ދެން  މިދިޔަގޮތަކީ  ނގޭތޯ. 

އުސޫލަށް ބަ ދަން  ލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިން މެރިޓު  މިނިސްޓްރީން    ކުރިން  ނަވާލިން. މީގެ ވެސް އެވާހަކަ  ވެސް 

އިޢު ބައެއްތަފާތު  އަޅުގަނޑު  އެބަހުރި.  ކުރެވިފައި  މިސާލުތައް  ލާނުތައް  ބޭފުޅުން   ކަހަލަ  ތި  ގެނައިން  ވެސް 

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އުސޫލުން  ޢާ  ބައްލަވާލައްވަން  މެރިޓު  ހުންނާނީ  އްމުކޮށް 

ހޮވާފަ  ސްކޮލަރޝިޕަށް  ސްކޫލަށް    އި ކުދިން  މެރިޓު  ދެން  ހޮވާއިރު މެރިޓް  އިނގޭތޯ.  އްމުކޮށް  ޢާވެސް    އުސޫލުން 

މިއަޅުގަނޑުމެ އޯލެވެލުގައި    ން  އޭލެވެލްގައި    6ބަލަނީ  ނޫނީ  ބަލާފަ  3މާއްދާ  މި  ވެސް    އޭގެން  އިމާއްދާއަށް. 

ވެސް ދަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ އޭނަ    އެއްވަރު ވެއްޖެއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެހެން ފޯމިޔުލަރއަކަށް

ހުރިހާ   ޖުމްލަ  ހުރި  މިހެން ހަދާފައި  ބަލާ  މާއްދާއެއް.  އެންމެ   ފައިވެސް  ބޭސިސްގައި  ކުދިން    މެރިޓު  ރަނގަޅު 

  މާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ންވީއްމު ގޮތެއްގައި. އެއީ މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތަކީ. އެހެމި ފޮނުވަނީ ޢާހޮވައިގެން  

ބޭފުޅުން ސާފުވެ  ހުރިހާ  މިހާރު  އޮތްގޮތް  ހިނގާފައި  މިކަން  ސުވާވަޑައިގެންފައިވެސް  އިތުރު  ކަމަށް.  ލެއް  ވާނެ 

 އޮވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު ޖަވާބުދޭން މިހިރީ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ    ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލާނަން. ހިތަދޫ  ންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިނަގުޅިވަޑައިގެން އިތުރު 

ދާއިރާގެ އިއްޒަ ރަޝީދުމެދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަ  ،ތްތެރި  ޢަބްދުދިއްދޫ  މެންބަރު    ވަޙީދު، هللا ތްތެރި 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު  ޙުސައިން  އިއްޒަ  ންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  ތްތެރި  އަދި 

   ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްޤް. އިއްޒަމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މަ ކްލެރިފައި  ރުގައި އަޅުގަނޑު ހައިލާށަހެޅިފައި އޮތް ކަންތަކަށް ބަލައި އްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ދެން ހުޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

އެންމެބޮޑަށް  އިރުގައި ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއަށް ބަލާ ބޭފުޅުން ކަމެއް. ދެން އެ  ންކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކޮށްލަން ހަމަ ޔަޤީ

ފުރަފާހަގަކުރައްވާފައި އިޢު  19ތަމަ  ވަނީ  އޮތް  ކެނޑިޑޭޓުން  ޑިސެމްބަރުގައި  ކޯސްތަކަށް  މިއޮންނަނީ  ލާނުގައި 

މިހާ ނޮމިނޭ ދެވޭނީ  އިސްކަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަދުވެގެން  ޓުކުރުމުގައި  އަދާކުރައްވާ  ވަޒީފާ  ޑޮކްޓަރެއްގެ    6ރު 

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ   ސަރުކާރުގެ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  މަސްދުވަސް  ދެއްވާ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 



  

މެ ބޮޑަށް އެ  ބޭފުޅުންނަށް އެން  . ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާ ފަރާތް  ތަނެއްގައި އެންމެ

އެންފަ ދެން އެ ސައިޒުކުރައްވަނީ. ދެޕޮއިންޓުހެން  ފާހަގަކޮށްލަނީ  އަޅުގަނޑު  އެއާއެކީގައި  ފާހަގަކުރައްވާ    ން  ބޭފުޅުން 

އިޢު ކުރެވުނު  ދެވަނައަށް  ދެވަނައަށް  ގޮތުގައި  އެ  އިޢު ލާނުގައި  މިނިސްޓަ ކުރެވުނު  ވިދާޅުވެއް ލާނުގައި  ވެސް  ޖެ  ރ 

ބޮޑަށް   ފިލްކުރެއްވުމަށޭ  ޕޯސްޓުތައް  އިޢުވޭކެންޓު  އެހެންވީމާހަމަ  ފުރަތަމަ  ލާނުކުރެވުނީ.  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯ  އެއީ   ،

އެ މިބޭފުޅުން ކޮލިފައި   ބުރުގައި  އެހެން   ވެފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް    ސިޓީން ފާހަގަވީ. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ބުރުގައި 

އިޢު އިޢު ކުރެވުނުއި ނުލާގޮތަކަށް  ބުރުގައި  ދެވަނަ  އެބައިނޭ  ރުގައި  ޕޮއިންޓު  ޢަލާނުކުރެވުނުއިރުގައި  މަލުކުރެވޭނީ 

ފަރާތަސިސް ލިބޭ  މާކްސް  މަތީ  އެންމެ  އިޢުޓަމަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  މިއީ  ށޭ.  ނެތޭ.  ލާނުކުރެވުނުއިރުގައި 

 ؟ދެއްވަފާނަންތޯތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަކިހިނެއް

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.   އެހާ    މިއީޝުކުރިއްޔާ  ފަހަރުގައި  ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް  ތި  އުޅުނީ  ދަންނަވާލަން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ 

ދަންނަވާ އިޢު ފުރިހަމައަށް  ފުރަތަމަ  ކަންނޭނގެ.  މިނުލެވުނީ  އިނގޭތޯ.    9  ސްލޮޓު،  9ކުރީ    ލާނު    9ޖާގައެއް 

ދާއިރާއަށް. އެހެންވީމާ،    5ދިން ހޮވުނީ  ދާއިރާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް. ކުރިމަތިލީ ކުދިންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ކު

ނިމިފަ. އޭގެ   5އޮތީ    މި ކުދިން ހޮވާ  ދެ ކުއްޖަކު ކުރިމަތިލީ  ދާއިރާއިން  އެއް ދާއިރާއަކަށް  ހުރި    .ތެރެއިން  ދެން 

އޮތީ ކުދިން    ދާއިރާއިން މި  5ކުދިން ހޮވިގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މި    . އެރިމަތިލީ އެންމެ ކުއްޖެއްދާއިރާތައް ކު 

އޮފް  ހޮ މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތު  ސްކޮލަރޝިޕުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ނިމިފަ.  ވާ 

އިންޓަވިއު  ށް ޓަކައި އެމީހުން ހިންގާ ސިލެކްޝަން  ވެސް އޮތީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކުދިން ހޮވުމަ  ހެލްތުން ފޮނުވިއިރު 

  ލާނުކުރަން ވަގުތެއް ނެތް ދެވަނަ ފަހަރު އިޢު   މެންނަށް އިތުރުއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  .ޑޭޓްސްތައް ވެސް ކަނޑައަޅާފަ

އިތު މުއްދަތު  ކޮމިޔުނިކޭޓުކުރީ  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ރު  ވެސް. 

ތިބީ ހޮވިފަ. ދެން    އެބައޮތްތޯ ލިބިދާނެތޯ މި ބާކީ ޖާގަތަކަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އެ ހޮވުނު ޖާގަ އެ

  4ޖާގައަށް ކުދިން ހޮވުނީ.  5ލާނުކުރީ އިނގޭތޯ. އެ ކުދިން ނުހޮވޭ ޖާގަތަކަށް. ޖާގައެއް ދެވަނަ ބުރުގައި އިޢު  4 ބާކީ

އިޢުޖާގައަށް    4  ޖާގަ އަދި އެބައިން ނުހޮވި. އެ ހޮވުމަށް ޓަކައި ދެވަނަ  ތަމަ  ލާނުކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަކުދިން 

އިޢު  އިޢުނުލާބުރުގައި  ދެވަނަ  ދާއިރާތައް  ކޮންމެ  ކުރެވުނު  އެހެރީ.  ހޮވިފައި  ކުދިން  އެއަށް  ނުހުންނާނެ.  ލާނަކު 

އެއީ  އިނގޭތޯ.  ހުށަހެޅެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކުއްޖަކު  ވިޔަސް.  ދާއިރާއަކުން  މެޑިސިން  އިންޓަރނަލް   

. އެހެންވީމާ، އެ ދާއިރާއިން ކުއްޖަކު ހޮވިފައި  ރޭޑިއޯގްރަފީ ވިޔަސް. ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެއްކުއްޖަކު މި ހުށަހެޅެނީ

ފަހަރަށް   ދެވަނަ  ދާއިރާއަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޖުމްލަ  އިޢު އިން  ދެން  ނުކުރެވޭނެ.    3ލާނެއް 

ޓަކައި.  ނގޭތޯ ކުރިމަތިލީ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށް  ޑިސްކޮލިފައިވީ އަދި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އި  ކުދިން



  

ތަފާތެއް  އިޢު   2ގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން  ދެން އަޅު ދެއްތޯ.  ވާހަކަ ތި އިޝާރާތް   އުޅޭލާނުގައި ކުޑަކުޑަ  ކުރެއްވީ 

ދެންނެވިހެ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ތަފާތަކީ  އިޢުން  އެއީ  ފުރަތަމަ  އެހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުތާ  އެ  އިން  ލާނުގައި 

ބާރާތް އިނަސް މި އަމަލުކުރާގޮތަކީ މެރިޓު އުސޫލުން  ޢިލާނުގައި މިހެން  މި އިޢު  އްމުގޮތެއްގައި އޭގައި ޢާ  ސާފެއްނޫން.

މި ދެން  ވެއްޖެއްޔާ  މިވެނިކަމެއް  އެއްވަރު  އެހެ  ،މިވެނިކަމެއް  ،ހުންނަނީ  އެއްވަރުވެއްޖެމިވެނިކަމެއް  ދެން  ން  އްޔާ 

އެ ޢާމިވެނިކަމެކޭ.  އުސޫލުން އީ  މެރިޓު  އުސޫލަކީ.  ކުރާ  ސިލެކްޝަން  ބަލާނީ  އްމުކޮށް  ދެން  ވެއްޖެއްޔާ  އެއްވަރު   

ދި ކަން  ސްކޯ މިވެނިކަމަކަށޭ.  އުސޫލުން  މެރިޓު  ކަމަކާ    އެއްވަރެއް   މާވިގޮތުން  ބަލާނެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނުވޭ. 

އެއްވަރުވިނަމަ ދެން ބަލާނެ ކަމަށް ކަންތަކާ ހަމައަށްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ޓު އުސޫލުން ސްކޯ ކަށް ނުދޭ. މެރިހަމައަ

ކޭސްގަ މިމި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ސްކޯރ  މެރިޓު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ނުވީމަ    އި  އެއްވަރު  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ. 

ބާރާތް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން.  އަސްލުގައި އެ ޢިވި ޖުމްލައިގައި އަނެއް ސްޓެޕަށް ނުދިޔައީ. ދެންމެ ތި އިޝާރާތްކުރެއް

ހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ދެވަނަ  ންވީމާ، އޮޅުމެއް އެބައަރާ. އެއެހެ  .އޭގައި އޮންނަންވީ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް ނޫން ފުރަތަމަ

ތް ކަމަށް   އޮލާނުތްތެރި މެންބަރު އަތްޕުޅުގައި އިޢުބާރާތް އެއޮތީ ބަދަލެއް ގެނެއްސަ. އަނެއް އިއްޒައެ ޢިލާނުގައި  އިޢު

ލާނުގައި  ންނާނެ ދެވަނަ އިޢުމަ ޕޮއިންޓު އިލާނުގައި އެއިން އެންމެ މަތީ ފުރަތަޏާ ފާހަގަކުރެއްވޭނެ ފުރަތަމަ އިޢުވަން

ޕޮއި އިޢުދެވަނަ  ފުރަތަމަ  ބަދަލުވެފަ.  ދެވަ ންޓަށް  އިޢުލާނުގައި  ދެވަނަ  އިންނާނީ  ޕޮއިންޓު  ތިންވަނަ  ނަ  ލާނުގައި 

އެހެންވީމާ، ދެވަނަ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައި ހުންނާނެ.    ން އަނެއްކާ އޭގެ ތަފްސީލު ޕޮއިންޓަށް ބަދަލުވެފަ. ދެ

އައިސްފަ  ލާނުގައިއިޢު ތަފްސީލު  އެ   އިތަފާތެއް  އޭތި  ޓަކައިއިނީ  ޕްރޮސެސްއަކަށް    .ކޮށްދިނުމަށް  ސިލެކްޝަން 

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  އަނެއްކަމަކީ  އިނގޭތޯ. ދެން  ބަދަލެއް ނާދޭ  ވެސް ބައެއް    އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުން 

ލާނުކޮށްގެން ކުދިން ހޮވުނު ސްލޮޓްސްތައް  ރުގައި އިޢުޅުން އެރި ފުރަތަމަ ބުޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ކުދިންނަށް އޮ

ގެން  ލާނުކުރަނީ. ކޮށް ނުހޮވޭ ސްލޮޓުތަކަށް ދެން މި އިޢު  ކުއްޖާ. އެހެންވީމާ، ކުއްޖާ   އެދެން އެ ސްލޮޓުގައި ހޮވުނީ އެ 

ހޮވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެން ކުއްޖަކު  މި  ދާއިރާއަކުން  އެއް  ދެންނެވިހެން  ދެން  3  ބާކީވީ.  އަ  ދާއިރާ  ޅުގަނޑަށް  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ލިބުނުނަމަ  އަނެއް    ވަގުތު  ތައްޔާރަށް  އިޢު   އަނެއްކާ   ސޮޓަށް   3މިތިބީ  ލާނުކުރަން.  ވެސް 

ވެސް ކުރި.    ލާނު އިޢުސްލޮޓަށް    3ކަށް ނުލިބުނު. ދެން އެ  އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެއަށް ވަގުތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

ބުރަ ފަހު  ނުލާ  ވެސް  ކުރިމައްޗެއް  އިޢުކުކުއްޖަކު  އެ  އެއީ  އެހެންވެ  އެއްކަލަ    އިލާނުގަ.  އެއީ  ތަފާތަކީ.  އައި 

ން އެ  އް އޭގެއެ ތަފާތެއަޅުގަނޑުމެން ތަފްސީލުކޮށްދޭންވެގެން ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ކޮންފިއުޝަން އުފެދުނީމަ. އެއީ  

 ކަމަކީ.  ފެނުނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ވަޙީދުهللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޤަ ޖަވާބެ ޝުކުރިއްޔާ  ސާފު  ވާހަކައިން  މިނިސްޓަރުގެ  މިކަމުގައި  ދެން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  އް  އްރިރު. 

އެ ހަޔަރ  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ކަމަށް.  ލިބިއްޖެ  މިނިސްޓްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއް  ރީޑިޔުކޭޝަން 

މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހިރީ.  ތަޢު  އުފައްދާފައި  މަތީ  ބަދަލު  ރާއްޖޭގެ  އެދޭ  އެ  ރައްޔިތުން  ނިޒާމަށް  ލީމީ 

ޓަ ދެއްކުމަށް  ތަފާތު  ޓަކައި  މިނިސްޓްރީއުފެ  ކައިގެނައުމަށް  އުޅޭ  ރާއްޖޭގެ  ދިގެން  މެދު  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  އެއް 

ހެންވީމާ،  ދާއިރާތަކުން މަދުވެ ރާއްޖޭއިން ބޭރުވަމުންދާ ފައިސާ އިންތިހާއަށް ބޮޑު. އެ   ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތެރިން މި

ގޮތުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުން އެބަ ބޭމިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ މުޅި  އެއްގެ  ނުންވޭ މި މިނިސްޓްރީ ހިނގާ 

ފައިދާ ސުވާރާއްޖޭގައި މީގެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ވަޢުލަވެގެންދާން. ދެން  ތެރެއިން  ކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދުގެ 

ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ނިންމާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރުގެ ވިސްނުމުގައި އެއީ   ދިއްދޫގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް 

ފެށިދާނެތޯކިހާ މަސައްކަތް  އެ  ތަޢު؟ ތާކު  މަތީ  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ  މިވަގުތަށް ދެން  މިނިސްޓަރު  ދާއިރާއަށް    ލީމީ 

ރާއްޖޭގައި   ކޮބައިތޯ  އިޢުޤަބޫލުކުރަނީ  މި  ދެން  މައްސަލަތަކަކީ.  ސްކީމަށް  ލާނުކުހުރި  ލޯނު  ރުމަށްފަހުގައި، 

ށް މެންބަރުންނާ ވެސް ގުޅުމާ ދެން ގޮސް މި  ނޭ ވަރަށް ބޮޑަލާނުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެއިޢު

އެއް  ނިޒާމާ ގިނަބަޔަކު  މެދުގައި  ވަރަށް  ޔަޤީކަލަ  އެކިގޮތަށް  ލޯނު  މަރުޙަލާތަކުގައި  އެކިއެކި  ޓަކައި  ންކުރުމަށް 

މި  ؟  މަސައްކަތަކީމަސައްކަތްކުރާތަން. ދެން މި ނިޒާމަށް އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ 

ޔަ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު މި   .ޅުންންކަން އެރުވޭނެތޯ ތި ބޭފުޤީ ޕްރޮސެސް ހިނގާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ކިހާ ސާފުކޮށް އެ 

ގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ނަމަވެސް އަދި ހަމަ އެ    ބަލަނީ މީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ސާފުކޮށް ފެންނާނެ

ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުތަކުން  އިރުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމާއި އަދި ތި ބޭފުޅުން ތި  ޕްރޮސެސް ހިނގަމުންދާ

 ތުންނަށް އިތުބާރު އުފެދިގެންދާނެ މިންވަރު.  އެ ރައްޔި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  ލިބުނު  ވަކި  ގަނޑަށް  މިއައީ  ތައްޔާރުވެގެން  ޑު 

އެ ދިނުމަށް.  ޖަވާބު  ތިސުވާލަކަށް  މަޢުލޫމާތު    ހެންވީމާ،  އެ  ދޭން  ޖަވާބު  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ސުވާލަށް  ކުރެއްވި 

ންބަރުގެ ދާއިރާގައި ޖޫނިއަރ  ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އިއްޒަތްތެރި މެ  ނެތް. އެއީ ފުރަތަމަ ތި   މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އަތަކު 

އެބަކޮލެ ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުގަނޑު  އެ  ތާރީޚު.  އެ  ހެދުމުގެ  ތާރީޚުތައް  ޖެއް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދޭ. 

އެއީ   ދެންނެވުމުން  ތާރީޚެއް  ލަފާކުރާ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ހިތަކުނެތް.  ދަތި  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑަށް 

ނުވާނެ ގޮތަކަށްބުއްދިވެރިކަމަކަށް  ރަނގަޅު  އެއީ  ތައްޔާރުނުވެ  .  އެ  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  މިކޮޅުން    ،ވެސް 



  

އަ އޮތް އިޝާރާތްކޮށްލެވިނަމަ  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އައީހީ  ތައްޔާރުވެގެން  ކަމެއް    ޅުގަނޑުމެން 

ތަޢު މަތީ  ތަޢު  ލީމުގައިނޫން. ދެން  މަތީ  މައްސަހުރި މައްސަލަތައް.  ހުރި  ހައްލު ވަ ލީމުގައި  ބޮޑަށް    ރަށްލަތަކުގައި 

މާ ބެހޭ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު  ލީހޭ ބިލަށް. އެހެންވިމާ، މަތީ ތަޢުލީމާ ބެ ގުޅިފައި މިވަނީ މަތީ ތަޢު 

ލު  ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބި އިތުރަށް  ދަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފީޑުބެކް    ލުކް ފޯވަޑުކުރަމުން މި 

ގާނޫނަކަށްރަނގަޅަ ފަރުމާވެގެންގޮސް  އަށް  ތަޢުވީމާ،  މަތީ  ރާއްޖޭގައި  ގިނަ  ވަރަށްހުރި  ލީމަށް  ޅުގަނޑުމެން 

ހައްލަކާ ދަތުރުކުރެވޭނީ.  މައްސަލަތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޢު  ދިމާލަށް  އަޅުގަނޑުގެ  މަތީ  ކަންތައްތައް  ލީމުގެ 

އެހާރަނގަޅަށް އެކްސްޕޭލޭޓުނުކުރެރެގިއު  ވިސްނުމުގައި  މިވި  ގޮސްފައި  ޖެހިގެން    ންޑުވެގެން  މި  އެހެންވީމާ،  އޮތީ. 

މިހާ ދެން  މިހާރު.  މައްސަލަތައް  މި އުޅޭ  ހޯދައިގެން    ރު  ބާރުވެރިކަމެއް  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ޖެހެނީ 

އަޅުގަ ކުރަން.  މަސައްކަތްތަކެއް  ޓަކައި  މިތިބީރަނގަޅުކުރުމަށް  ތައް  ނޑުމެން  ކުރަން  މަސައްކަތް  މި އެ    ޔާރަށް. 

މަޖިލީހުގެ ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެ މަސައްކަތް   ސަރުކާރުން    ކަމަށް އަޅުގަނޑު   އެ   ކުރާކަށް ޖެހިލުމެއްނުވާނެ. ދެން 

ޔަޤީ އޮތުދެއްވާނެކަން  ޔަޤީ  އެކުގައި  މާންކަން  އެހާ  މި އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިމަތިލައިގެން  މަސައްކަތަށް  އެކު    ންކަމާ 

ފެށިގެންދާނެ.  ގާނޫނު ތަޞްދީޤުވާ ހިސާ  ވެސް. އެހެންވީމާ، ހަމަ  ތިބެނީ އެ މަސައްކަތް  ބުން އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ 

ލޯނުގެ ވިދާޅުވި  ވާހަކަ ދެން  އިތުބާރާ     ދެން  އޭގެ  ސްކީމުގައި    އާއި  ލޯނު  ދެން  ވާހަކަތައް.  ހުރި  ގުޅިފައި 

ފުރަތަމަ މިތަނަށް   ފެންނަނީ. އެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާތައް އަހަރުން އަހަރަށް ފަހަރުން ފަހަރަށް ތަފާތުކޮށް މި

އިޢު އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތައް  ވަރަށްގިނަ  ޙަޤީޤަތުގައި    ލާނުކުރިއިރުގައި  އެއީ  ފެންމަތިވި.  ތެރެއިން 

ރަނގަޅަށް އޭރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން. އެ ޕްރޮސެސްގެ    ގޮތުގައި އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ 

އުޅެގެނެއް މައްސަލަ އެ  އެއް  ނޫނިއްޔާ  މެންބަރުން  ފޯރުވަން  ނުފޫޒު  ސްކީމަށް  ދެން  މީހުން  ނޫން.  ހެން 

ދަންނަވަން؟ ރޭތޯމަސައްކަތްކު މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންގެ  އެއްވެސް  ކައިރިއަކު  އަޅުގަނޑު  ނޫނެކޭ.  ޖެހެނީ 

އްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަނޑު  ވިދާޅެ  ދޭށެކޭނި ކުއްޖަކަށް ލޯނު ހަމަޖައްސާލަ  އެއްވެސް މެންބަރަކު މިވެ

ކުރާ މަސައްކަތުގައި    އެކު މިދާ އެއްގޮތަށް ހަމަ އިންޞާފުވެރިކަމާގަނޑުމެން މި ގާނޫނާއި ގަވާއިހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅު

ވަރަ ހަމަ  އެކަން  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޓަކައި.  ތަރުހީބަށް  ދެއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ބޮޑަށް  ތި  ށް 

އެ  މީހުން  ވަރަށްގިނަ  އާއްމުންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން.  މީހުން  މީހު  ފާހަގަކޮށްލަން  ތިމާގެ  ންގެ 

މިންވަރަކަށް   ސާފުކޮށްދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ދެން  އެދޭ.  ސާފުކޮށްލަން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ކުރިމަތިލީމަ 

ވެ އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ވަޒީފާއެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަކި  އެ  ސާފުކޮށްދޭނަން.  ނޫނީ  ނޫނީ  ސް  މަޖިލީހެއްގެ  ވަކި 

މެންބަރަ އިސްކޮށް  ހުންވަކިތަނެއްގެ  އެ  ނޫން.  ގެންގުޅެނީކީ  ތަފާތެއް  ވަކި  ކޮންމެހެން  ޢާކަށް  ހަމަ  ށް  އްމުކޮނަނީ 

އިންޞާފުވެރިކަމާއި ލޯޕްރެކްޓިސް.  މި  ކަންތައްތައް.  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު  އެކު  ސްކީމަކީ  ނު 

އެންމެފަހުން މި   މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންއެކު ކުރިއަށްދާނެ ސްކީމެއް. އީ ހަމަ ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާއިބަލާގޮތުގައި މި



  

ލޯނު  އިޢު ކުރިމަތިލާފަ.    1300  ޖާގައަށް  550ލާނުކުރި  އެބައޮތް  އެޕްލިކޭޝަން    1300ޖާގައަށް    550ދަރިވަރުން 

އެބައޮތް. އަ އިޢުޅުގަނޑުމެން  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަހުގެ    އިލާނުކޮށްފައުއްމީދުކުރަނީ  އޭޕްރީލް  އެއީ  ތާރީޚް  އޮތް 

ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ  ކުރިމަތިލީ  ކުރިން އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ލޯނު ސްކީމަށް    ށް ހަމަވުމުގެ ތާރީޚަ

އަޅުގަނ މަޢުލޫމާތު  އެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވަރަށްގިނަ  ހާމަކުރާނަން.  މިހާރު  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޑަށް 

އަޅުގަނޑު އިނ މަސައްކަތްތަކެއް  ކުރަން  އަޅުމެން  ޢާ ގޭތޯ.  ރާއްޖޭގައި  ސެޝަންތައް  ގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އްމުކޮށް 

ރުގެ  ބާއްވަން. މި ސެޝަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރަން އަތޮޅު ތެރޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭ

ދުވަހު ދަރިވަރުން    7ގަޑިއިރު ހަފްތާއަކު    24ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޓުވިޓަރގައި  

ލާނުކޮށްގެން ޑައިރެކްޓު އިންފޮމޭޝަން  ސްބުކްގައި ވެސް އިޢު ދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުންގެންދަން. އަޅުގަނޑަށް ފޭ

އެހެ ބާއްވަން.  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ސެޝަންތައް  ކުރިއާ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  ދެން  ހަމަ  ންވީމާ، 

ނެ މިހާރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  އިންތިހާއަށް ތަފާތު ބޮޑުވާ

އެހެންވީމާ،   ހުންނާނެ.  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭނެ  ހަމަ  ކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  މިކަން  ހުރިއްޔާ  އަދިވެސް  ގޮތްތައް 

ދިމަދިމާލަށް    މި  އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް  ތެރޭ  އަތޮޅު  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން  މީގެއިތުރުން  އަދި  ކަންކުރަން. 

ފާ  އިދަތުރުކޮށްފަ އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެން.  އެބަ  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ހަގަކޮށްލަން  ވެސް ސްކީމުގެ 

ކަށާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކޮށް އެ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ފުވައްމުލަ

ސި ކުޅުދުއްފުށީ  އާއި  ސިޓީ  ފުވައްމުލަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެ  ޓީރަށްރަށުގައި  ދަތުރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  އަށް 

އަޅުގަނޑުމެ ވެސް  ހީވަރަށްރަށުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ބޭއްވީ  ސެޝަންތައް  މަޢުލޫމާތު  މި  ނީ  ން 

އެބަ ކުރެވޭ. މީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިތުރަށް    މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވޭ ހާލަތްތައް  ލެޓްފޯމުތަކުގެ ވެސް ބޭނުންން ޕްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު އޮންލައިސައްކަތްމިކަހަލަ މަ

ކަ ހުރި  އެކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ހާލަތްތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން    މަށް  ވެސް 

މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ދަރިވަރުންނަށް  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަނެއްކާ  ދެން    ކުރިއަށްގެންދާނަން. 

އި  މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަށް  ޕޯޓަލަ  ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިހާރު ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން

ފަސޭހަ ޔޫޒަރޕޯޓަލް  ބަދަލުތަކެއް ފްރެންޑްލީ   ކޮށްދިނުމަށް.  ވަރަށްގިނަ  ޓަކައި  ގެނެވިފަ.ކުރުމަށް  އެހެންވީމާ،     

ހެޔޮ  ގެނެ  ވަރަށްގިނަ  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން    ވިފަ.ބަދަލުތަކެއް  އެކަމުގައި  އިރާދަފުޅުކުރެވިއްޖެއްޔާ  އަދިވެސް 

 އަށްދާން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. ކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.  . ތްތެރި މިނިސްޓަރޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ



  

 

 ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

މުޤަޝު ފާހަގަކުރިއްޔާ  މި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިނިސްޓަރ.  މަރުޙަބާ  މި  އްރިރު.  ވާހަކަފުޅުގައި  މިނިސްޓަރުގެ  ވީ 

ބޮޑަށް ގުޅިފައި މި ކުދިން ނެގުމުގެ ކަންތައް. ދެން އެކަމަކު    އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  އޮތީ މި ނުވަ ސްލޮޓަކަށް 

ތިބީ ނުވަތަ ކުއްޖަކު    ގަވީ ނުވަ ސްލޮޓަށް ކުރިމަތި ލާފައި ވެސް މި މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަ

ދެއްތޯ. ޓޯޓަފުރަތަ ފަހަރުގައި ވެސް  ނޯޓުމަ  މި  ތި   ކުރެވުނީ. އޭގެ ލް ނުވައެއް އަޅުގަނޑަށް  ފުޅުންނަށް  ބޭ  ތެރެއިން 

މި ސިލެކްޓް ހަތަރެއް. އިން. އ5ަކުރެވުނީ  ފުރަތަމަ  ދެވަނަ ބުރަދި ބާކީ އިންނާނެ    ށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ތި އިރުގައި 

ތިން ސްލޮޓް ގެއްލިއްޖެއޭ. ވަރަށް އުނދަގުލުން ލިބޭ ސްލޮޓްތަކެއްގެ  ބޭފުޅުންނަށް މި ނެގުނީ އެކެއް. އޭގެ މާނައަކީ  

ވާހަކަ ދަންނަވައިފި. އެކަމަކު ތިން ސްލޮޓް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ގެއްލިއްޖެ. އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  

 ތިބި ކުދިންކަމަށް މި ބަލަނީ.  އިކުރި ހުރިހާ ކުދިންނަކީ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހަދާފައިމިއަށް އެޕްލަ

އްމު ޝަރުތަކީ މީގެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުދިން ނުލިބިގެންދާ ހާލަތެއްގައި  ނގެ ޢާއެއީ ކަންނޭ

ލި އުނދަގުލުން  ލެވެމިހާ  އެ ކުދިން  ހަދާފައި  ންބޭ ސްލޮޓަކަށް  އެއީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ބޭސިކް ޝަރުތު  ވާނެއެވެ. އެ 

އްޔާ ސްޕެޝަލައިޒްވާން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ކީއްވެގެންތޯއޭ އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ މިހާ އުނދަގުލުން ލިބިފައި  އިނދެއްޖި

ތި  ސްލޮޓް  ތިން  ސްލޮޓެއްގެ  އަދަދަށް    އިން  ސީދާ  ހަމަ  އެއީ  ދޫކޮށްލެއްވީ.  ކުރިމަތިލާފައި  ކުދިން  9ބޭފުޅުން   

ދެ ހަމައިނދެފައި  ވެސް  ގޮއްސަ  ބުރަކަށް  ގޮ ވަނަ  ތިން  ނުވެގެން  އިން  ލިބިފައި  ޤައުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ސް 

ގެ މި  އެހެންވީމާފުރުޞަތެއް  ތި އްލުނީ.  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަނެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އެއީ.  ސުވާލަކީ  ފުރަތަމަ   ،  

އިޢުލާނުކުރައްވާފައި  މި  ސްކީމާ  ބޭފުޅުން  ލޯނު  އިޢުލާނުގުޅޭގޮތުން.    އޮތް  ސްކީމް  އޮތްއިރު ލޯނު  ގައި  ކުރައްވާފައި 

  އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް ޤައުމުގެ ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. އެގޮތުން ހަމަ މި ދަންނަވަން މި 

ތްތައް ފަށަން ދާއިރުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ  އުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. އެ ނިޒާމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ

ގެން އެންމެ  ންގާނެ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންނެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވެރިކަން ބަދަލުވެ ރަށްރަށުގައި އެ ރަށްރަށް ހި

އަޅުގަނޑުމެންފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން. ދެން  ހުރި ހެލްތު ސެންޓަރުތައް  ނަށް ކުރީ ރަށްރަށުގައި 

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގައި    އުޅެނީ ތި  ންނަވަން މި . އެކަމަކު އޭގެ ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ. ދަތިބީ ލާފަ  ފެންނަ ބަޔަކު އެ 

  އްޞަކުރާނެ ގޮތެއް އެބަހުރިތޯއޭ މި ލޯނު ސްކީމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވަރެއް އަތޮޅުތެރެއަށް ނޫނީ އެކި ރަށްރަށަށް ޚާ

މިހާރު ސް ބަހާއިރުގައި.  ޢާލޮޓްތައް  ތަޢުލީ  ފާހަގަކުރެވެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  މީ ނިޒާމު އްމު 

ސެންޓްރަލް  އޮތީ  މި  އެންވެސް  ހުރިހާ  ތިބި  ރަށުގައި  ސްކޫލަށް  ވެފަ.  އިސްކަންދަރު  އައިސް  މާލެ  އައިސް  މެން 

މި ދަން  ވެއްދޭތޯ  ތެރޭގައި  ސިސްޓަމެއްގެ  އޮތް  މިގޮތަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  މެރިޓް އުޅެނީ.  މި  މިއުޅެނީ    ނަވަން 



  

ދަނީ. ނެތްތޯއޭ ހަމަ ލުޔެއް   ނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެއްބަޔަކަށޭ މީތި މި ދާ ގޮސްގެން ގޮއްސިއްޔާ ހަމަ އަސްއަށް ސީބޭސި

 ދީގެން ނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ކުދިންނަށް މީގެން ޚާއްޞަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަ

ޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ. މި އަޅުގަނޑު މި ހަމަ ތި ކުރެއްވި ތިން ހަތަރު ސުވާލަށް ހަމަ  ޝުކުރިއް  އާދެ!

މި   އެރުވޭތޯ ބަލާނަން. ފުރަތަމަ  މެޑިކަލް ސްޕެޝަލައި  9ޖަވާބު  ކުރިއިރުގައި  މި އެޕްލައި  ޒޭޝަކީ ވަރަށް  ޖާގައަށް 

ސް  ޖެހޭ. އަނެއްކާ ކުއްޖާ މި އެމް.ބީ.ބީ.އެއެބަ ހުންނަންކަން ވެސް އެކަމަށް  ތަފާތުކަމެއް. އެ ކުއްޖާގެ ޝައުޤުވެރި

މަސައްކަތް އައިސް  ކުއްޖާ  ހަދައިގެން  ޝައުޤުވެރިވާ  އެކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށް  ވަރޑްގައި  ޕީޑިއެޓްރިކް  ކުރާއިރު 

ހިޔެއްނުވޭ   ސްޕެޝަލައިޒްވާނެހެންނެއްރޭޑިއަޅުގަނޑަކަށް  ދާއިރާއިން  އަ  އޮލޮޖީ  ފުރުޞަތު   ޅުގަނޑުމެން އެ 

ވުން. މިއީ ބައެއް ކަހަލަ  ނުންވާ ދައިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒް ވެސް. ކުއްޖާއަށް މި އޮންނަނީ އޭނަ ބޭދިންކަމުގައި ވީނަމަ

އަޅުގަނޑު އެހެން މި އަޅާދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ދާއިރާ  ބައެއް    ،އް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްކިޔާކަން ބޭނުމެއަކަށް 

މި ވާހަކަ ދަންނަވަން ވެސް ކުޑަކޮށް އުނދަގޫ. އަޅުގަނޑު ސްޓޭޓް   އިރާ ކަހަލަ ސޯޝަލް ސައިންސަސްގައި ހުންނަ ދާ

ކަހަލަ  ހު  އެ  އިސޯޝަލް ސައިންސް ދާއިރާގަ  .އްއިންސަސް ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓެ މިނިސްޓަރަކީ ސޯޝަލް ސަ ންނަ 

ނުހުރޭ ވަރަށްހެތަފާތުތަކެއް  ދާއިރާތައް.  މެޑިސިންގ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސްގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް    ޚާއްޞަ   ން 

އެހެންވީމާ މިސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއް.  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަކި    ، 

ދާއިރާބޭ  ދާއިރާއަކުން ސްޕެޝަލައިޒްވާން  ވާން ނުފޫޒު ފޯރުވުން އެއީ  އިޒްލައަކުން ސްޕެޝަނުންވާ ކުއްޖާއަށް އެހެން 

ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނުވެދާނެ. ފަހަރުގަ  އޭނަ ފުރުޞައޭނަގެ ޝައުގުވެރިކަން ނެތިއްޖި   އިއެހާ  ތު  އްޔާ ކިޔަވަން ގޮއްސަ 

ނަތީގެއްލިދާނެ ނުކުންނަ  ސަބަބުން  އޭގެ  އުނދަގޫ    ޖާ.  ވަރަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ގެއްލުންވެދާނެ.  މާ  ވެސް 

އްޗެއް  ދިން ކުރިމަސްލޮޓަކަށް ކު  3ސްލޮޓަށް ކުރިއަސް، މި    9. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާން  އިނގޭތޯ  ވާނެކަމަކަށް

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  އަނުލާ  އަދަދު  ޖުމްލަ  އެއީ  އިޢުލާން،  ފުރަތަމަ  ދެންނެވީ.  ކުދިން    9ކުރިއިރުގައި  ޅުގަނޑު 

ދާއިރާ އިން    4ކުރިމަތިލި. ދެން ބާކީ އަނެއް    ދާއިރާއަކަށް ދެ ކުދިން  ކުދިން ޑިސްކޮލިފައި ވި. އެއް   3ކުރިމަތި ލި  

ކު ކުރިމަތި ލީ އިނގޭތޯ. އެއީ ފުރަތަމަ ބުރުން ވީ ގޮތަކީ. ދެވަނަ ބުރުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ކުއްޖަ

އެއް ދިޔަ  ، ތިން ދާއިރާ ށް ކުދިން ކުރިމަތިލީ. އެހެންވީމާއިޢުލާނުކުރީ ވެސް މި ހަތަރު ދާއިރާގެ ވެސް އެއް ދާއިރާއަ

މަ ވެސް. އެ ދެން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އެ ދާއިރާއަށް  ކުދިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިނުލާ ދެ ބުރަށް އިޢުލާނުކުރީ

އެމް.ބީ.ބީ.އެ ތެދުފުޅެއް  ދެން  ވެސް.  ނެތީކަމަށް  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ކުދިން  ޝަރުތު.  ޝައުޤުވެރިވާ  ބޭސިކް  ސްއަކީ 

ވަރކަރުން    ގުޅޭ ވާހަކަ. އޭގައި މި ހެލްތު  ން ތި އިޢުލާނުކުރީ ލޯނު ސްކީމާ ޔައީ. ދެ، އެގޮތަށް އެކަން މިދިއެހެންވީމާ

ފަހަރު ލޯނު ސްކީމް ދިންއިރުގައި މި    ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މި  ވާހަކަ 



  

ލޯނު ސްކީމްގައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސްލޮޓް ރިޒާވްކުރި    11ޓަކައި    ވުމަށްޑިކަލް ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްމެ

ޤަބޫލުކުރެ  އެކި ވުޒާރާތަކުން އެ ނީޑް  މި ނީޑް އޮތްކަމަށް  ވޭތީ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިން ސަރުކާރުގެ 

އޮފީސްތަކުން   ސަރުކާރުގެ  ނޫނިއްޔާ  ގެނެއްސިއްޔާ  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސްޓްރެޓައޮވެގެން  ޖީ  ސެޕްގައި 

ޕްލޭން އެކްޝަ ހުންނާ  ގައިން  ދާއިރާތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިއްޔާ  ރިޒާވްކޮށްދީފަ  ނީހިމަނާފައި  .  ސްލޮޓްތަކުގައި 

ތަކުގެ ތެރޭގައި  މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާ ކުދިން  .ޓަކައި މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާ ކުދިންނަށް  ވެސް ބާރުއެޅުމަށް އީ  އެ

ލް  ، މެޑިކަ އެހެންވީމާޓަކައި.    ސްލޮޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށްޝަރުތު ހަމަވާ އެޓްލީސްޓް ދެ ކުއްޖަކަށް  

އަޅުގަނޑުމެން   ދާއިރާއިން  އެއްވެސް    11ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  ސްލޮޓް ރިޒާވްކުރިން. މިއީ 

ނިޒާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި   ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ލާމަރުކަޒީ  ޒަމާނެއްގައި ކުރިކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެކަން 

ބިނާކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެ  މީހުން  ކޮންކަމެއްތޯޓަކައި  ކޮށްދެވޭނީ  ބިނާކުރުމު ؟ންނަށް  މީހުން  ގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަކުން  .އޭއަށް ސިޓީވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ އެލް.ޖީ  ވިދާނެ. އޭގެ ހެއްކެއް މިހާރުދާއިރާގައި ކަންތައްތައް ކޮށްދެ 

ލިދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  އައިޓެކް  އިންޑިޔާގެ  ދަށުން  ނަވާފައި  އެހީގެ  ހިލޭ  މުޅިން  ބޭ 

  ކުރުމަށް މީހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުއަޅުގަނޑުމެން އެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަ ކައުންސިލަރުންގެ ވަރކްޝޮޕްގައި އިނގޭތޯ. މި އެ ޓަކައި. މި ވާހަކަ ފުރަތަމަ    ވާފައި އޮންނާނީ 

މީހުން  ތަނުގައި އެކްސްޕަޓީސް  މި  ދާއިރާތަކުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ފާހަގަކުރެވުނު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނީޑް  އެ   

ތިއްބެވި ބޭ ފަހިކޮށްދޭންވުމުގައި ފުރުޞަފުޅުންނަށް އެ ދާއިރާ އެކްސްޕޯޒްބޭނުންވާ ކަމާއި  ،  ޖެހޭ ކަން. އެހެންވީމާ ތު 

އިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީހުން ކުރިމަތި ލަ   ،. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން

ތެރެއިން   އިނގޭތޯ. ދެން އައައިޓެކްގެ  ލިބިގެންދާނެ  ކިހިނެއްފުރުޞަތު  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ފުރުޞަތު  ތޮޅުތެރެއަށް  ތޯއޭ 

ފުރުޞަ  ނުދެއްވާނަންތޯއޭ މި  ކުދިންނަށް  އަތޮޅުތެރޭ  ބައްލަވަންޏާ  އުސޫލުން  މެރިޓަރ  ލިބިގެން  އަބަދު  ތު 

މި އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވެ  ޤަބޫލުކުރަން.  ވާހަކަ  ތި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މިއީ  ސްކީމް    ނުގޮސްދާނެއޭ.  ލޯނު  ފަހަރު 

ޅިން އައު ކެޓަގަރީއެއް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ގެނެއްސަ ލޯނު ސްކީމަށް. މު  ބަދަލެއްއިޢުލާނުކުރިއިރު ވަރަށް ބޮޑު  

އަތޮ  މި ޚާއްޞަކުރީ. އެއީ  ދިނުމަށްފަހަރު  ފުރުޞަތު  ވެއްޖިއްޔާ    ޅުތެރެއަށް  އޮންނަ ސްކޫލުން  މި  ޓަކައި. ކުރީގައި 

ތި އައްޑޫ ސިޓީ ނޫނިއްޔާ    މެރިޓް އުސޫލުން މިސާލަކަށް  ބޭފުޅާގެ މަނަދޫ ދާއިރާ ނޫނިއްޔާ ދިއްދޫ ދާއިރާ ނޫނިއްޔާ 

ނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު  ވާއިރު ވެސް ލޯނެއް ނުލިބި ހިނގައިދާށި ސިޓީ ކުއްޖަކަށް ފަސް އަހަރުއްފުކުޅުދު

،  ޓަކައި. އެހެންވީމާ  އައު ކެޓަގަރީ އިޢުލާނުކުރިން މި ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލާ ކުދިންނަށް ސްލޮޓް ރިޒަރވް ކުރުމަށް 

އިންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން  މާނައަކީ  ،  ، އެހެންވީމާއެ  ދާ  87އޭގެ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއް  ދާއިރާއެއް  އިރާއަކަށް 

ކުރީ. އެކަމަކު ކުއްޖާ ޖެހޭނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި  ލޮޓް ރިޒަރވް ސް

 ޖެހޭނެ އޭނަ މި ހުށަހަޅަނީ  ވާހަކަ އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންތަކުގައި ދެއްކިން. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރުގައި ކުއްޖާ



  

 ކިޔަވަން  ނީ ތިމަންނަ މި ހުށަހަޅަނީ އަލަށް ، އޭނަ ނިންމާން. އެހެންވީމާއޭނަ ޖެހޭނެ ނިންމަކަން  ކޮން ކެޓަގަރީއަކުން

ކު އޮންފައްޓާ  ނޫނިއްޔާ  ގޮތުންތޯ  ގޮތުންތޯއްޖެއްގެ  ސްޓޫޑަންޓެއްގެ  ކެޓަގަރީންތޯ.    ގޮއިންގ  ދާއިރާގެ  މި  ނޫނިއްޔާ 

ކެޓަގަރީއެހެންވީމާ ދާއިރާގެ  ކުއްޖަ،  އެއް  ހަމަވަންޏާ  ޝަރުތު  ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ން  ސްލޮޓް  ކަށް 

އޮންނާނީ އެހެންވީމާރިޒާވްކޮށްދީފައި  ފުރުޞަތު  .  ކުދިންނަށް  ކުރިއަށްވުރެން  އަތޮޅުތެރެއަށް  އެ  މާނައަކީ  އޭގެ   ،

އަޅުގަނޑުމެ މީގައި  ދާނެ. ދެން  ފަހިވެގެން  ފުރުޞަތު  އެ  ދިނުމުގެ  ބަލާފައި  އަދަދަށް  ކުރިމަތިލީ  ދިޔައީ  ކުދިން  ން 

ނުކުން ނަތީޖާ  އެ  ސްލޮޓް  ދެން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދާއިރާއަކުން  ނުލާ  ކުރިމަތި  ކުއްޖަކު  ދެއްތޯ.  ނާނީ 

އި  ޓަކަ  އަޅުގަނޑުމެން ތި ވިދާޅުވި ހަމަ ސަބަބަށް   ،ޔޫޓިލައިޒެއް ނުކުރެ... އެއީ އެކަން ވާނެ ގޮތަކީ. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްމި  އަތޮޅުތެރޭގައި  ބިނާކުރުމަމެން  މީހުން  އޮތް    ށްކުރާނެ  ގެނެއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި 

އެހެންނަމަވެސް ގެނެއްސަ    ،ބަދަލެއް.  ބަދަލު  މި  އުސޫލަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އިޢުލާނުކުރިއަސް  ކިޔަވައިގެން  މިހެން  ނަގައިގެން  ލޯނު  ކުއްޖާ  އެ  ނުދެވޭނެ  ޤީންކަމެއް 

ޚިދުމަތްއަ  އައިސް ދާއިރާއަށް  އެ  ކުރީގައި  ނބުރާ  ދާނެކަމަކަށް.  ބޮންޑުކުރަން  ސަރުކާރުން  މި  ކުރޭ  ވެއްޖިއްޔާ 

އެހެންނަމަވެސް ދާން.  ޚިދުމަތްކުރަން  ކިޔަވައިގެން  މަޢުވަކިތާކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  މިހާރު  ކު،  ނޫން ލޫމާތު    ށްކަމަށް 

އުސޫލުން ވަޒީފާ ދޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮންޑެއް  ކަމަށްވަންޏާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެރިޓް  

ޖެހޭނެ. ސް މިވެނި ދާއިރާއަކަށް ޚިދުމަތްކުރަންނުކުރެވޭނެ. ނޫނީ ސްކޮލަރޝިޕް ދޭއިރު ލޯނެއް ދޭއިރު އަނބުރާ އައި

. އެހެންނޫންތޯ   ދޭން ބޮންޑް ކޮށްފިއްޔާމެން ޖެހޭނެ ސަރުކާރުން އޭނައަށް ވަޒީފާއެއް ވެސްއެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު

ދޭ ކުއްޖާގެ މި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ، އެ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ނެތް.  ވާނީ. އެހެންވީމާ

ޒިންމާއެއްކަން  ގެޓަގަރީފަރުދީ  އެ  ބަލަނީ  އަޅުގަނޑު  ކުރިމަތިލަ  އެ  ން  އައިސް  އަނބުރާ  ލިބިއްޖިއްޔާ  ލޯނު  އިގެން 

ބުނާގޮތަށް އެ  ޚިދުމަ  ކެޓަގަރީގައި  ގޮސް  ދާއިރާއަށް  އުއްމީދުއެ  އަޅުގަނޑު  ކޮށްދޭން.  އެ ތް  އެ  ކުރަނީ  ކަމަށް  ހެން 

 ނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުދިން މަސައްކަތްކުރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދީދީ.މަދުރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްއިއްޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

އްރިރު. މަރުޙަބާ ވަޒީރު އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން. ދެންމެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި މި ދާއިރާތަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ހައްދަވާ ޢާކެޓަގަރީއެއް  ބައެއް  ވާހަކަ. ދެން  އިން  މި  އްމު  ފައި  އިންނަ  ދާއިރާއަށް  މި  އަސްލު  އޮޅޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

އޭގައި މެގެޓަގަރީގައި  ފޯރުވިދާނެތޯ  އެއަށް  ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް ކަހަލަ  މެންބަރަށް  ލިބޭތޯ   ޖާގަ  އެ  ބުނެގެން    ންބަރު 



  

ރައް ގިނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާއެއީ  ކުރާ ސުވާލެއް.  މިޔިތުން  މިނިސްޓަރ  ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަ،  ވަރަށް  ދެއްވުން  ކަން 

މި ކިހިނެއްއެދެން.  ކެޓަގަރީގައީ  ދާއިރާގެ  އަސްލު  ކަތޯ  ކޮން  ގުޅުންހުރި  އި  މެންބަރާ  އެއީ  އިންނަނީ.  މި  މެއްތޯ 

ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުން މިހާރު  ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށް

ކޯސްތައްހުރި ކޯސްތަ  މި ކޯސްތަކުގައި މި މެޑިކަލް  މިއީ  ކެޓަގަރީތައް ގައިނޮކޮލޮޖީ  .ކަކީ  މޮލޮޖީ މި  އޮޕްތޮ  އަދި  މި 

ގަރީތަކެއް އެގޮތަށް މިނިސްޓްރީން  އެއްޗެއްސަކީ މިކޮޅުން އެއްވެސް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުވައިގެން މިކޮޅަށް ބޭނުންވާ ކެޓަ 

މި މެޑިކަލް  ރިކުއެސްޓްކޮށްގެންތޯ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން  ހޯއްދަވަނީ.  އެލޮކޭޓްކުރި    11  ދާއިރާއަކުން  11  ތި  ކޯހެއް 

އެލޮކޭޓް އެހެން  ދާއިރާއިންތޯކުރިއި ވާހަކަ.  ހުރި  ނީޑް  ރާއްޖެއަށް  މިހާރު  އިންނާނީ  އެލޮކޭޓްކޮށްފައި  އެއީ  ؟ ރު 

އެބަތިބި ފިޒިޝަނުން  ބައިވަރު  ވަރަށް  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  ބައެއް    .އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަދިވެސް  އެކަމަކު 

ނެތިގެދާއިރާތަކު މީހުން  އެޕޮއިންޓްމަންޓްން  ފުން  އައިސް  މީހުން  ރަށްރަށުން  އެހެންވީމާ   ނިޖެހިފައިތަކާއި  ،  ތިބޭ. 

ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުން    .އެކަމަށް ހައްލެއް ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރެވޭ މި  ދެން އަޅުގަނޑަށް 

ދެ އެންމެ  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ފުވައްމުލަކުގައި  މި  މިއީ  އެހެންވީމާތި  ޓެކްނީޝަނުން  މިބެނީ.  ވަރަށް    ،  ވެސް 

ދާ މި  ވިސްނުން  އިރާގަރިސޯސް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މީހުން  ދާއިރާތަކުން  މި  ފާހަގަކުރެވޭ.  މަދުކަމަށް  މީހުން  އި 

ހިމެނޭނެތޯ؟ އެބައިންތޯ ކޯސްތަކެއް މިފަހަރު މި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި  އޭގެ؟ އެކަހަލަ  މިހާރު    އަދި  ވަރަށް  އިތުރުން 

ވަ އެބަދޭ  ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  ހެދިގެން  ކޮލެޖްތައް  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކުގިނަ  ކޮލިޓީއާރަށް  މީގެ  މެދު  ން. ދޭއިރުގައި 

ޖަހާފައި މި  ހަމަ އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް ތަންތަނުން ހަމަ ކަރުދާސް ވިއްކާތަން ނަންޖަހާފައި މީހެއްގެ ނަން

އަނެ  އޭގައި  ކިޔާފަ.  ފިއްޑިގްރީއެކޭ  ކޮންކޮން  މިހާރު  މިކަންތައްތަކަށް  ނުހުރޭ.  ކޮލިޓީއެއް  ބޮޑު  މާ  ޔަވަޅެއްތޯ  ހެން 

ލިބިގެންދާނެ  .އެޅުއްވީ ހައްލެއް  އުއްމީދުމިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސެޓްފިކެޓެއް  ތޯ. އެއީ  މުސްތަޤްބަލުގައި މި  ކުރަނީ 

،  ޓްފިކެޓަކަށް ވުން. އެހެންވީމާހުންނަކަހަލަ ސެ  ހިފައިގެން ދާއިރު އޭގައި އެ މީހާ ގައިގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް

ކަމެއް ކޮންކޮން  ހަރުދަނާ   ތޯމިހާރު  މިކަން  ކުރެވިފައިވަ  ކުރުމަށްމިނިސްޓްރީއަށް  ހިސާބަށް  ޓަކައި  މިހާ  ދެން  ނީ. 

؟ ޖެތޯއިރު ރާއްޖޭގައި ލޭބަރ ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ ސްކިލް އެ މިހާރު މިނިސްޓްރީއަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިއްއާދެވުނު

މި ސަރުކާރުން އެބަދޭ ހިލޭ  އެބަ ފެނޭ އަޅުގަނޑަށް   ތޯ ބޭނުންވަނީ. އެއީ މިހާރުރާތަކަކީ ކޮން ދާއިރާތަކަކުންއަދި ދާއި

އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައްލަވަންތޯ    .ގައި އިނދޭތޯއޭޑިގްރީ ކޯސް. ހިލޭ ޑިގްރީ ކޯސް ދޭއިރުގައި އެއްވެސް ޝަރުތެއް  

ރާއްޖެ ދާއިރާތަކަކުންތޯ  ކޮން  ހައެއީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  ކުދިން  ހުރިހާ  ބޭނުންވަނީ.  މީހުން  ދާ  އަށް 

ހެންނެއް. ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ މިއަށް ބަދަލެއް  ނުވޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެނިންމާލައިގެން އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް

 ގެންނަށް އެބައޮތްތޯ ވިސްނުންފުޅެއް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެ



  

އިއްޒަ މި  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކުރެއްވީ  ތިޔަ  ސުވާލު  ގިނަ  ވަރަށް  މި  މެންބަރު.  ތްތެރި 

ބެލިން އެބަހުރި.    .ނޯޓުކޮށްލެވޭތޯ  ވެސް  ސުވާލެއް  ދެތިން  ގުޅުންހުރި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެން  ދެން 

މިސްވެއްޖެ ސުވާ ސުވާލެއް  އެއްވެސް  ޖަވާބުދޭއިރު  އިޝާރަތް   ލަށް  ވާނަމަ  ޖަވާބު  ކަމަށް  އަޅުގަނޑު  ކޮށްލީމަ 

ސުވާލަކީ   ފުރަތަމަ  ދާއިރާތަކާ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.  އިޢުލާނުކުރެވުނު  ކުރިން    މި  އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ.  ގުޅޭގޮތުން 

މަކީ  ޓަކައި ސީޓު ހޯދު  ވުމަށްށް ދަތިކަމެއް. ސްޕެޝަލައިޒްވަރަދެންނެވިހެން މި މެޑިކަލް ކޮލެޖުތަކުން ސީޓު ހޯދުމަކީ  

އެއަށްވު  ދަތި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށްރެން  ކޭސްގައި  މިފަހަރު  ޔުނިވަރސިޓީ ކަމެއް.  މި  ނޭޕާލުގައި  މި  ން   

މި ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި   9އިނީ  ބުނަނީ  މި  ކޮލެޖުން  އެއީ  ދީފައި.  ސީޓު  ކަނޑައަޅާފައި  ދާއިރާއެއް 

ސިޓީ ފޮނުވަނީ    ޅާފައި އެކޮޅުން މިދާއިރާ ކަނޑައެޅީ. ކަނޑައަ  9ރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ސީޓު ދީފާނަމޭ ކިޔާފައި  ދާއި

  9  އެ   ފޮނުވީމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީ ފޮނުވިއިރުގައި   . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް

ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  ކަނޑައެޅި   ދާއިރާއިން  ވެސް  ދާއިރާތައް  ބޭނުންވާ  ދޭން  ރާއްޖޭގައި 

އެއް އެއީ  ބިނާކުރުމަށް އިނގޭތޯ.  މީހުން  އެ  އެހެންވީމާޓަކައި   ކަލަ  ބޮޑުވެގެން.  ނީޑު  އެ  އެ  ، ސުވާލު  ޖަވާބަކީ  ގެ 

މި    ޔުނިވަރސިޓީ ވެސް ހުރީ އަނެއްކާ ސީޓުތައް.  ޓު އެ ލިބުނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި ދީފައި ހުރި  ދާއިރާތައް އެ ސީ

ފު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދީފައި.  ސިޓު  އެއް  ދާއިރާއަކުން  ކޮންމެ  އިންޓަރހަމަ  މިސާލަކަށް  ނެތް  ނަލް  ރުޞަތެއް 

،  އިރާއަކުން އެއް ސީޓު. އެހެންވީމާމެޑިސިނުން ދެ ކުދިން ފޮނުވާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދާ

  ނަމަ އެހެން ނޫން  .ފަސޭހަވާނެވަރަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބައެއްފަހަރު  ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފްލެކްސިބިލިޓީ ލިބެންޏާ އަ

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ދާއިރާއިން ދެ ކުދިން ނޫނީ ތިން    ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނީޑް އޮންނަ ދާއިރާއެއް

ސްޕެޝަލައިޒް ފުރުޞަތު   ކުރަން ކުދިން  އެހެންނަމަވެސްފޮނުވުމުގެ  ދާނެ.  ފަހިވެގެން  ނެތް.   ފުރުޞަތެއް  އެ   ،

، އެގޮތަށް އެކަން އެ އޮތީ ގޮއްސަ.  ސް ކަނޑައެޅީ. އެހެންވީމާދަދު ވެސީޓުގެ އަ  ޔުނިވަރސިޓީން ދާއިރާ ކަނޑައެޅީ،

ހަމަ ރާއްޖޭގެ މި އަތޮޅުތެރޭގައި    . ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްއީ މި  .ދެން ވިދާޅުވީ ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުންގެ ވާހަކަ

އަ މިއަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ބޭނުންވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިނާކުރަން  މީހުން  ވަރަށް  އީޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު   .

ބައްދަލުކުރިން. އެލައިޑް    ނޑު އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލާ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަޅުގަ

ކައުން ޕޮލިޓެކްނިކާ ހެލްތު  މޯލްޑިވްސް  ސް ވަނީ ފަރމަސިސްޓުން ތަމްރީންކުރުމުގެ  ވެ  މީގެ ކުރިން ގުޅިގެން    ސިލާއި 

ހިންގާފަ އެހެންނަމަވެސްކޯސްތައް  ހިން  ،.  ކޯސް  އެ  ސަރުކާރުން  އޭރުގެ  ބެހޭ  އޭރު  ގޮތާއި  ހެލްތު  ގި  އެލައިޑް 

ޖެހިފަހިތްހަމަކައުންސިލުން   މައްސަލަތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ބޮޑީނުޖެހިގެން  ރެގިއުލޭޓްރީ  އެއީ  އޮތީ.  އެއި  ލައިޑް  އަކީ 

ފަރުމާކޮށްގެން ކުދިން    ކޮށް ކޯސްގޮތަކަށް މަސައްކަތް  އެހެންވީމާ، ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީ ހިތްހަމަޖެހޭހެލްތު ކައުންސިލު.  

މަސައްކަތްކުރީމަ ކޯސް ކިޔަ ތަމްރީން ، އަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވީމާކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެންދާނެވާ ކުދިންނަށް 

ވަރަށް އުފަލާއިފަމި ތި މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާ ވާހަކަ  އަލުންއެކު ދަންނައި އޮތް  އެކަނި   ހަމަވަން. އަނެއްކާ ވެސް 



  

ބިނާކުރުމަށް  މީހުން  ދާއިރާތަކުން  ގިނަ  ސައިންސެސްގެ  ލެބޯޓްރީ  ނޫން  ބިނާކުރުމަކަށް    ޓަކައި   ފަރމަސިސްޓުން 

ކައުން ހެލްތު  މިހާރުއެލައިޑް  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކު  މަޝްވަރާސިލާއި  ވާހަކަ  ވަނީ  ފައްޓާ  މަސައްކަތް  ތަކުގެ 

އިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަން. ދެން ވިދާޅުވީ ލޭބަރ ދާ 

ދެން  ،ދެންނެވިހެން ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ވެރިކަމާ ކުރީ  ސަރުކާރު  މި  ފުރަތަމަ    ނެވިހެން  ދުވަސް    100ހަވާލުވެފައި 

ންނަށް މިހާރު އިނގޭ މި  . އަޅުގަނޑުމެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފަނޑުމެން ވާނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ބޭނުންކުރަން މީހުން  މީ  ،ރާއްޖޭގައި  ބިނާރާއްޖޭގައި  އެހެންވީމާ  ކުރުމަށްހުން  ދާއިރާތައް.  ބޭނުންވާ    ، ޓަކައި 

ދާއިރާތަކަށް   އެ  ވެސްއަޅުގަނޑުމެން  ސްކީމް  ލޯނު  ހުޅުވާލަނީ.    ފޯކަސްކޮށްގެން  މި  ފުރުޞަތުތައް  މި 

އޯޕަންލޯނު ސްކީމްގައި އަޅުގަ  ،އެހެންނަމަވެސް ކެޓެގަރީ ވެސް އިންނާނެ  އޯޕަން    ، ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި 

ފު އެ  ކިޔަވަންޏާ  ނަގައިގެން  ލޯނު  ވެސް  ދާއިރާއަކުން  ކޮންމެ  ބޭނުން  ކުއްޖަކު  އެ  ދޭގޮތަށް.  އެއީ  ވެސް  ރުޞަތު 

ވަރަ ޝަކުވާކުރަމުންއެހެންވީމާ،  ބަޔަކު  ގިނަ  ދައްކަމޭށް  ފައިސާ  ލޯނު  ތިމަންނަމެން  އެހެންވީމާދާތީވެ   .  ،

، އެކަމަށް  މުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާކިޔެވު އަށް ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކުއްޖ

އޯޕަން ކެޓެގަރީއަށް ވެސް  ކުޑަ ޕަސެންޓޭޖެއް    ނެހުންނާ  ވެސް މި ޕޮޒިޓިވް އިޖާބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން

ކުއްޖަކު ބޭނު  ލާފައި ޓްރެއިނިންގ އެ  ކިޔަވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދާއިރާއަކުން  ފާހަގަކޮށްފައި  އެނަލިސިސްގައި    ން 

ދެން    .ޅުވީ، ވިދާޅުވީ މި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ވާހަކަ. މި ހިލޭ ޑިގްރީއޭ ވިދާ. ދެން އެހެންވީމާނެތް ދާއިރާއަކުން ވެސް

ފުރަތަ ރަނގަޅުއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެތަންކޮޅު  ފުރަތަމަ  މި  .ކޮށްލަންމަ  މި  އިނގޭތޯ.  ނުކިޔައްޗޭ  ޑިގްރީއޭ  ހިލޭ   

މި އެހީތެރިކަމެއް  މާލީ  ދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ  ރިޔާސީ  އީޑިގްރީއަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެއްތޯ   

ވަރަށް ގިނަ  ލޭ ޑިގްރީއޭ ބުނީމަ ވަރަށް އޮޅުންއަރާ އެއްކަލަ މި ކިޔެވުމުގެ ތެރޭގައި  ބައެއް ފަހަރު ހި   ގެ ދަށުން.ވަޢުދު

ޓެކްސްޓް ފޮތް، އެހެނިހެން ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ    ،އްގެ ކުލިތަނެ  ހުންނަ  ،މެނޭ. ކޯސް ފީޚަރަދުތައް އެބަ ހި

ންމެ މެންބަރަކީ ވެސް  ގަނޑަށް އިނގޭ ދެން އެހެއަޅު ،ހިމެނޭ. މި ހިލޭ ޑިގްރީއެއް ނޫން މި އެއްޗަކީ. އެހެންނަމަވެސް 

ގާތް  އަޅުގަނޑާ ބޭފުޅަކަށް  ކޮށް ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތްކުރާ  މީހުން    ،ވާތީވެ  ގިނަ  އެގޮތަށް  ވަރަށް 

ދަންނަވައި ވާހަކަ  އެ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރެއްވި  ފްރޭސްކުރޭ.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދެން  ލާނަމޭ. 

މި ސުވާލުގަ މަޑުޖައްސާލީ  ފަހަށް ޖަވާބު ދޭން  އެންމެ  މެންބަރުންނާ ދާއިރާތަ  އި ދެން އަޅުގަނޑު  މި  ގުޅުމެއް    ކާއި 

އެއީ ކަންނޭ އިނގޭތޯ. މި  ނެތް  ތި ނއެބަހުރިތޯ. ގުޅުމެއް  ޖަވާބަކީ. އެއީ ހަމަ    ގެ  ބޭނުންފުޅުވާ  މި  ވެސް  ބޭފުޅުން 

ވެސް އިނގޭތޯ. މި ދާއިރާތަކާރަނގަޅު ޖަވާބަ ލޯނެއް ނޫން މީކީ އިނގޭތޯ.  ގުޅުމެ  ކީ  މެންބަރު ދެއްވާ  ނެތް. މި  އް 

ކަންކޮޅުތަކުގައި ކިޔަވަންއަޅުގަނޑުމެން ދާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ބޭނުންވާ    އިރާތައް ކަނޑައެޅީ  ތިބި ނޫނީ ކިޔަވަން 

ފަހިކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު  އަ  ދަރިވަރުންނަށް  ވަކި  ނޫންނަމަ  އެހެން  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ވަކި  ޓަކައި.  ތޮޅަކަށް 

، އެއީ ދެން މި   ނުލިބި ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާސް ލޯނު ވެ  ވާއިރު ސްބަތްވާ ކުއްޖާއަށް ފަސް އަހަރު ދާއިރާއަކަށް ނި



  

ށްތައް... ވަރަށް  ރަ  ،ދާއިރާތައްތޯ ކިޔާނީ  ،އަޅުގަނޑުމެން މި މިކަން ކުރަން ވިސްނިއިރުގައި މި އަތޮޅުތަކަށްތޯ ދޭނީ

މަޝްވަރާތަކަށް މިފަހު  ގިނަ  އެޑްމިނިސްޓަރވަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލޮޖިސްޓިކަލީ  ފަގުތު  އެންމެ  ސޭހަވާނީ  ކުރަން 

ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޑޭޓާ ބޭސް  ކުރީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަ  މިގޮތަށް ކަމަށްވާތީވެ މިގޮތަށް މިކަން މި 

އެގޮތަށް މިކަން.  ށް. އެހެންވެ  މެންގެ ޕޯޓަލަޓަކައި އަޅުގަނޑު ކުރުމަށްވެސް ޓެޕްކުރެވޭނެ ބައެއް ބަހަލަ ޑޭޓާ މައިގްރޭޓް

އެއް  މިއީ  ހާލެއްއެއީ  ފުރުޞަތެވެސް  ދޭ  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ  ތިބި  ރަށުގައި  މެންބަރު  މި  ނޫން. އެހެންވީމާގައި  ،  އް 

ނޫން   އެކަންޏެއް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ދަންނަވާލީ.  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  އޭތި 

ކުރެއްވި. އެއީ ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް  ންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ މި ފޯނުން މި ސުވާލު ރަށް ގިނަ އެހެން މެވަ

މެންބަރުންނަށް ކަހަލަ  ބައެއް  އޮންނާތީވެ  ހީވެފައި  ރައް  ،އެހެން  ފޯނުކުރޭއެ  ގިނައިން  ވަރަށް  މިކަމުގައި    ޔިތުން 

ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާއެހީ އެދިގެން، ހަމަ އަޅުގަނޑު    ، ވަރަށްތެރިކަން  މެންބަރުން އެބަ އަޅުގަނޑު ކައިރިން  ގިނަ 

 ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ މެސެޖް ރައްދުކޮށްދެން މި މެންބަރު ދެއްވާ އެއްޗެއް ނޫނޭ މީކީ. މިއީ މި  ވެސް

މި ކުރިމަތި ލައިގެން އެ އޮންނަ އުސޫލު ލޯނު ސްކީމް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން  ހޮވިގެންދާ  ސަރުކާރުގެ  ގެ ދަށުން 

ދާއިރާ ކޮންމެ  ހަމަ  މިއީ  އެއްޗެކޭ.  ލިބޭ  ތަފާތަކީ. ކުއްޖަކަށް  މީގެ  އޮންނަކަން  ރިޒާވްކޮށްފައި  ސްލޮޓެއް    އަކަށް 

 ، އޭތި ސާފުވެއްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.  އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ޙުސައިން ޒިޔާދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު 

ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ސުވާލުގެ ޖަވާބު  ކުރިއްޔާ މުޤަޝު މި  ދެންމެ  ފުރަތަމަ ސުވާލު  އްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ 

މިނިސްޓަރ ދެއްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ޖަވާބު އެ  ،ވަރަށް ސާފުކޮށް  ތި ދެއްވީ.  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު  ންމެ ފަހުން 

މި ކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އޮތު  އެއީ  ދާއިރާ  އެހެންނަމަވެސްއުޅޭ  އަޅުގަނޑުގެ    ،ން.  އެކަމަކު  ނެތް.  ސުވާލެއް 

އެބައޮތް ކަމެއް   .އެދުމެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އެއީ  ދަމަހައްޓައިފިއްޔާ  މިގޮތަށް  މިގޮތް  އަޅުގަނޑުމެން    މިއީ  ކަމަށް 

މަ އެސެސްމަންޓް އަޅުގަނޑުސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީދެކެމޭ. އަޅުގަނޑު މި  މެން ހަދާއިރު  ން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ބައެއް 

ފާހަގަކުރެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންބެލެންސެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެޑިޔުކޭޝަންގައި  ވުނު  ހަޔަރ  އެބައުޅެއޭ  އް 

މީ ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ސައުތުގައި  ނޯތް  ބަހާލީމަ.  ވެސް  ދާއިރާ  މި  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބަލާއިރު  ހުންނަށް 

ހިނގައިގެ މިހާރު  ފަހުން  މިއެންމެ  ފޯސްތަކެއް   ން  ޓާސްކް  މިހާރު  އެބައޮތް  ނަގާފައި  ވެސް. މި  ކަންތަކުގައި    އުޅޭ 

މި  ގޮއްސަ  އަޅުގަނޑު  ރަށަކަށް  ތިން  ދާއިރާގެ  އުތުރުގެ  ވެސް    ވެސް.  ބަލާލީމަ  ފޯސްތައް  ޓާސްކް  އެ  އައީ. 



  

އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެބަހުރިކަން  ތަފާތުތަކެއް  އަސްލުގައި  ދަތިތަކެއް    މީހުންމި  ނގޭ  ބިނާކުރުމުގައި 

މިއޮތް އެއް ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް ހެލްތު. ހަމަ    .ހުރިކަން ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ދަށުގައި  އެކަމުގައި ވެސް އެންމެ 

މި އެއްޗެއް  ދިޔަ  ދަމުން  ނެތި  ރާއްޖޭގައި  މަޑުމަޑުންގާތްގަނޑަކަށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވާހަކަ    ،ހާރު  މި 

ވެސް  ނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލެއް  ދެއްކެނީ.  މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  އެކަމަށް  އެއް  ތީމަ  އަޅުގަނޑު  އެރީ 

 އަޅުގަނޑަށް އައި މި ބިލުގެ  މު ވެސް އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީމެންބަރު ނާޡިސުވާލުކޮށްލާނަމޭ ކުރިން މި އިއްޒަތްތެރި  

ބަޙުސްކުޙުބަ ބެހޭގޮތުން.  އުފެއްދުމާ  މީހުން  އިރުގައި  އަޅުގަރި  އެއް ސްކުރިއިރު  ދިމާވި  އެއީ    ނޑުމެންނަށް  ކަމެއް 

ރާއްޖޭގައި.   މިހާރު  އާބާދީއެއް  ބޮޑު  އާބާދީއަކީ  ކުދިންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ނެތުން.  ތެރަޕިސްޓުން 

ސް ބައްދަލުކުރެއްވިން މިކަމުގައި. ވިދާޅުވީ މީޒާ އޮކިއުޕޭޝަން  ވެ ޅުގަނޑުމެން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއަ ،އެހެންނަމަވެސް

ބައެއްތެރަޕިސް އުނދަގޫ  ތަންކޮޅެއް  ހޯދަން  ވެސް  ދުނިޔެއިން  ތެރަޕިސްޓުންނަކީ  ސްޕީޗް  ކަމަށް.   ޓުންނާއި، 

ދާއިރާތަކެއްގައި އަތޮޅުތައް ވަކިން    ، ނުގެނެވިގެންނޭ މި އެހެންވީމާ ބޭނުންވީ  މި  އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް 

އެހީ ޚާއްޞަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ގޮތެއް  ބެހެއްޓޭނެ  ޖެހޭތީވެ.  އަތެރަޕިސްޓުން  އަންނަން  މާލެ  މީހުން  ބޭނުންވާ  ށް 

ކުދިންނަށް މިއެހެންވީމާ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ދޭ ލިބޭ ތެރަޕީތަކަށް    ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި 

ރަން  ނެތްނަމަ މިއީ ކު ؟ ސް މި މީހުން އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް އެބައޮތްތޯޚާއްޞަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެ

 ޝުކުރިއްޔާ.    މުހިންމު ކަމެކޭ މިވަގުތު. އާދެ!  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވަރަށް 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިހާ  ކުރާނީ ހަމަ ހުޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް. އަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ބިނާކުރުމަށް މީހުން  އިތުރު ފުރުޞަތު    ޓަކައި ލިބޭ ފުރުޞަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް  ދާއިރާއަކުން  ޓަކައި. ނޫނިއްޔާ 

ޓީއަށް  ހެން އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ކޮމިއަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި  ،ޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން  ހޯދުމަށް

، ކުއްލިއަކަށް އެ ތަފުސީލުތަކަށް ދާން  އް ހިފައިގެނެއް ނޫން. އެހެންވީމާލޫމާތުތަމި އައީ މި ލޯނު ސްކީމާ ގުޅޭ މަޢު

އެހެންނަމަވެސް ތައްޔާރުވެގެން.  ސުވާލަކަށް  އެހެން  އައީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެންއަޅުގަނޑުމެ  ،ދަތި.  ފަހުން  ން  މެ 

ރިޒާވްއިޢުލާނު ސްލޮޓް  ހުންނާނެ  ސެކްޓަރުގައި  ސޯޝަލް  ވެސް  ސްކީމުގައި  ލޯނު  މިދިޔަ  ކުރި  އިނގޭތޯ.  ކޮށްދީފައި 

ބުރު ލޯނު  އިޢުލާނުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  މާސްޓަރޒް. އެކަމަކއަހަރު  އެކަމަކު  އެއީ  ސްޕީޗް    ގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންނަމަވެސް ރިޒާވްކުރި.  ވެސް  ވެސް    އެފަހަރު   ،ތެރަޕިސްޓުން  އެޕްލިކޭޝަނެއް  އެންމެ  ގޮތުން  ދިމާކުރި  ކަން 

ވެ ފަހަރުގައި  ކަމަށް.  ނުލިބޭ.  ގޮތުން  ލެވަލްގެ  ރިޒާވްކުރި  ސްލޮޓް  ރިޒާވްކުރި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދާނެ 

އެކި   ،އެހެންނަމަވެސް ބައެއް  ވެސް  ލެވަލްތަކުގައި  ޑިޕްލޮމާ  ލެވަލްތަކަށް  އެކި  ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން    މިފަހަރު 

ބޭރުން ރާއްޖެއިން  ވެސް  ލެވަލްތަކުގައި  ޑިގްރީ  ފަސްޓް  އެހެންވީމާވަ  ދާއިރާތަކެއް.  ކަނޑައަޅާފަ.  ދާއިރާތަކެއް  ،  ކި 



  

ސޯޝަލް ސެކްޓަރުގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެ ނީޑް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެހެން ސެކްޓަރުތައް ވެސް  

އެބަހުރި ނީޑްސް  ކަށަވަރުކަމެއް  ، އަޅު. އެހެންވީމާބޮޑެތި  އެހެރީ ސްލޮޓްތައް ރިޒާވްކޮށްދީފަ. އޭރުން އެ  ގަނޑުމެން 

ޝަރުތު އެ  ހަނދާންވާ  ލިބިގެންދާނެ  އަޅުގަނޑު  ލިބޭނެކަމުގެ.  ލޯނު  ކުއްޖަކަށް  ކުރިމަތިލާ  ގޮތުން    ހަމަވެގެން 

ކަށަވަ އަޅުގަނޑުމެން  އިންނާނެ  ސްލޮޓް  ދެ  ދާއިރާއަކުން  ކޮންމެ  އެހެވެއްޖިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ންވީމާރުކޮށްދީފަ.   ،

ރަނގަޅު. ވަރަށް  ވާހަކަފުޅު  ވިދާޅުވި  ތި  ބިނާކުރުމަށް  މެންބަރު  މީހުން  ހަމަ  އަ  ތިއީ  ހަމަ  ޓަކައި  ޅުގަނޑުމެން 

 ޖެހިފައިވާ ދާއިރާއެއް. އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަން ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އިސްކަން ދޭން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަޙްމަދު ރަޝީދު.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ކަދެއްކެވުން:ހަވާރަޝީދު   އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ހުރީ. އެއީ މިނިސްޓަރ މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ވަރަށް ސާފުކޮށް   އަޅުގަނޑަށް ސުވާލެއް ކުރާކަށް ނޫން 

ދެންމެ މިނިސްޓަރ    ،ވާލެއް... އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ކުރާނެ ސުގަނޑަށް ފަހުމްވެއްޖެ. އެހެންވީމާއަޅު

އަޅުގަ އެއްޗަކަށް  ދާވިދާޅުވި  ވެސް  މީހަކަށްނޑަކީ  ނިސްބަތްވާ  ވާހަކަ  އިރާއަކަށް  އިން  ސްލޮޓެއް  ދާއިރާއަށް  ވާތީ. 

ށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ ސްލޮޓް ދާއިރާއަކަ   .ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް. ހަތް ދާއިރާ އިނދޭ

މިކަން ބޭފުޅުން  ދާއިރާގެ  ފަހަރު  ބައެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،    ކަމުގައިގޮއްސިއްޔާ  އެދޭ.  އެހީތެރިކަމަށް 

ނޫނީ ހަތް ދާއިރާއަށް    ށް އިނީ ހަމަ އެންމެ ސްލޮޓެއްތޯ އެރީ މި ސާފުކޮށްލާނީއޭ. މި އައްޑޫ ސިޓީއަ އަޅުގަނޑު ހިތަށް

  ހަމަ   .ކަމެއް. މިއީ ވެސް ސުވާލެއް ނޫން  އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަކަށް    ހަތް ސްލޮޓްތޯ. ދެން އަނެއް

އެދުނީ.  ކަމެއް. ވާގޮތަކީ ކުއްޖަކު ކޯހަށް  ދާއިރާއިން އެއްފަހަރު ދިމާވި  ބޭނުންވަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްލަން 

. ދެން ދެން   އޭލެވަލްގެ އޭ ލިބިފަރިހާ މާއްދާއަކުން ދެން އެ ކުއްޖާއަށް ހުރި ހުރިހާ މައްދާއަކުން އިސްލާމް ނޫނީ ހު

އެދުނީ. ދެ ކިޔަވަން ދާން  ކޯސް ލިބުނުއިރުމެތަމެޓްސް  އިނީ    ، ން  ލިބިއްޖެ. އެ ކުއްޖާ ނަން  ކޯސް  ހަމަ ލާއިރަށް 

ފަހުން އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބަށް ވަރަށް ކައިރިވެފައި އިންދާ ދެން    ،ފުރަތަމައިނުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ކައިރިވެފަވާހަކަދައް ހިސާބަށް  ނުވާ  ހައްލު  ވެސް  މިނިސްކައިގެން  ތިޔަ  ފަހުން  އެ  ޓްރީއި...  ކޯލެއް  އަންނަނީ  ން 

އިގައި ސާފުކޮށްލަން  ކުއްޖާއަށް. އޭގައި މި ބުނަނީ ތި ކޯހަށް މިތަނަކުން ނެތޭ ވާކަށް. ދެން އަޅުގަނޑު އެ މައްސަލަ

ށް ވާހަކަ  ޅުއްވާ. އެތަނުން ދިމާވި ބޭފުޅަކު ވަރަށް ރަނގަޅައަށް ވެސް ދިޔައިން. އެ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ނޫމިނިސްޓްރީ

އެހެންވިދާޅުވިކަން އެހެންވީމާއެކަން    ،ނަމަވެސް.  ނުވި.  ގޮތެއް  ކަހަލަ ހަމަޖެހޭ  ބައެއް  ހުންނަ  ހަމަނުޖެހި   ،  

ރަނގަޅު ތި  މިހާރު  ކަންތައް ރަނގަޅު. މިހާރު ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  އެބަ ކުރައްވަންތޯ  ދާއިރު  ކުއްޖާ  ކުރަމުން   އެ 



  

ދެން ނުހުއްޓުވޭނެތާ.  ކޯހެއް  އެ  އެބަޖެހޭ  ދާން  ކިޔަވަން  ފަހުން  އޭރު  ދެން  ގޮއްސި.  ކުއްޖާ  އެ  ގޮތުން  އަމިއްލަ   

އެހެން ޔު ލިބޭ  އަދަދު  އެ  ނޫންތޯއޭ    ނިވަރސިޓީއެއްގެ ނަމެއް ދެއްވާށޭ.ވިދާޅުވީ  ތިކޮޅުން  ބުނިން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

އަޅުގަނޑަކަ ކޯސް.  އެކަހަލަ  މި  އެނގޭނީ  މިކަން  ނޫންތޯއޭ  ނޭނގޭތީ  ވެސް  ކުއްޖާއަކަށް  އެ  އަދި  ނޭނގެއޭ  ށް 

ކޯސް ލިބި ލިޔުން ވެސް ހަވާލުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް އޭގެ އެ    ، މަވެސްނަނީ. އެހެންހިނގަ

ސާފުކޮށްލަ އެކަން  ދެން  ދާންޖެހުނީ.  އަމިއްލަގޮތުން  ނުކުރި.  މަންފާއެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުކޯހުގެ  މިވަގުތު    ،ން 

 ސުވާލެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ.  

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 މިނިސްޓަރ.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތޯ. ނޫނިއްޔާ ދެ ވާހަކައެއް ތި  ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި ދެ ސުވާލު ތި ކުރެއްވީ ދެއް  އާދެ!

ކީ ދެއްތޯ. އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އެއީ ދާއިރާއެއް ނޫން. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިމެނޭ  ވިދާޅުވީ. މި ހިތަދޫ ދާއިރާ އެއީ ދާއިރާއަ 

އެއް   ދާއިރާއަކަށް  ކޮންމެ  އިންނަނީ  މި  އުސޫލުގައި  ލޯނު  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާ.  ބައިވަރު 

ރިޒާ ކޮލިފައިވެވޭނެ.  އެ ދާއިވްކުރީ. އެކަމަކު އޭގެ އެހެން އަނެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވެސް ހަމަ  ސީޓު  ރާގެ ކުދިންނަށް 

  ، އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އެންމެ ސްލޮޓެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް އެއް ސްލޮޓް. ސާފުވެލައްވައިފި އެހެންވީމާ

. އެއީ  ވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބެއް ދަންނަވަން ވަރަށް ދަތިކުރަން. ދެން ތި ވިދާޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު

ދެން އަޅުގަނޑު މި ކޯހެއްގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވީ. އަޅުގަނޑު    ސް ތަފުސީލެއް އަނެއްހެން ކަނޑައެޅިގެން ނެތް.އެއްވެ

ވާހަކައެއް ލޯނެއްގެ  ލަފާކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައިން  ދެއްކެވި  އިޝާރާ  މި  ތި  އިނގޭތޯ. ކަމަށް    ތްކުރައްވަނީ 

 އެހެންވީމާ، ލޯނު...

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާރަޝީދު   އަޙްމަދު ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ މެތެމެޓިކްސް ކިޔަވަން އޭލެވަލް ހަދާފައި ކުއްޖަކު ކޯހަށް އެދުނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން.  

  ، ދެން އެ ލިސްޓުގައި އެ ކުއްޖާ އިނީ ހަމަ އެންމެ ކުރީގައި. އެހެންނަމަވެސް ދެން އެ ކޯސް އެ ކުއްޖާއަށް ލިބުނު.  

ން ލިބުނީ ވެސް  އިންދާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީކަންކަން ހަމަޖައްސަން ވަރަށް ކައިރިވެފައި    ،ވަރަށް ކައިރިވެފައި

 ނެތޭ. ތި  މި ފައިސާ ހަމަޖެހޭކަށް  ވިދާޅުވަނީކުއްޖާއަށް ގުޅުއްވާފައި    ން އެ އިރިވެފައި އިންދާ މިނިސްޓްރީޖާގަ. ކަ

،   ތަނެއްގައި އެ ކޯސް. އެހެންވީމާ . އެއީ ނެތީއޭ މި ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑައަޅާކޯހަށް ނެތޭ މިތަނުން ފަންޑުކުރެވޭކަށް



  

އެހެން ނެތީސް އެ ކޯސް ދެވުނީމަ އެއީ އަޅުގަނޑު މި ސާފުކޮށްލަން. އެހެން ނެތި ދެވުނީމަ މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް.  

 މިހާރު ސާފުވެއްޖެތޯ. ،ންވެގެންއެހެ

 

  އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.

އަ  މި  ސާފުވެއްޖެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ސްކީމަށް ޝުކުރިއްޔާ  ލޯނު  މިހާރު  ސަރުކާރުން    ޅުގަނޑުމެން  މި 

ތާކަ  ކޮންމެ  ދުނިޔޭގެ  މި  ބަދަލަކީ  އެއް  އޮތް  ފުރުޞަތު    ށްގެނެއްސަ  ދިއުމުގެ  ކިޔަވަން  ކުއްޖާއަށް  ވެސް 

އެހެންނަ މި  ،މަވެސްފަހިވެގެންދާނެ.  ލޯނު  މި  ދޭއިރުގައި  ލޯނު  މި  ސްކީމުގައި  ލޯނު  ފުލް   އަޅުގަނޑުމެން    ދެނީ 

ޤައުމު ވަކި  ދެނީ  މި  ހަދާފަޕޭމަންޓުތައް  ރެފަރެންސް  މި  ޕޭމަންޓްތަކަކަށް  ފުލް  އެގޮތަށް  މި  ޤައުމުތަކުގެ    .  ދޭ 

ވެފައި އޮންނާނެ ގޮތަކީ އެ ކުއްޖާ   މިހާރުވި ކޭސްގައި އަޅުގަނޑަށް ، ތި ވިދާޅުގައި ޔޫ.ކޭއެއް ނުހިމެނޭ. އެހެންވީމާތެރޭ

،  ކޮށްފައި ފޮނުވާފައޭ. އެހެންވީމާން ފާހަގަވިދާޅުވީ މެޗެސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީބޭނުންވާ ކޯހެއް އެ ކުއްޖާ އެ އޮތީ ތި  

ޓް  އޭނަގެ ޒިންމާއަކަށް އޮންނާނެ މި އަޅުގަނޑުމެން ފުލް ޕޭމަން  ، ންނަމަވެސް. އެހެނަ އޮތީ ލޯނު ލިބޭގޮތަށް ހޮވިފައޭ

ކޯސް. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މި ޖެހޭނެ އެ  ފާހަގަކުރަން  އޭނަ  އެއްކަލަ  ޤައުމަކުން  ތެރެއިން  ޤައުމުތަކުގެ  ދޭ 

ޔުނިވަރސިޓީ އެ  ކޯހާއި  އެ  އޭނައަށް  ،އޭނައަށް  އެއްކަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދޭއޭރުން  އެމައުންޓްގެ      ލޯނު 

ކުޑަކޮށް  އަޅު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރެވޭނީ.  ކަލްކިއުލޭޓް ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑު  ތަފުސީލަށް ދަންޏާ  ހީވަނީ އެހާ  ގަނޑަށް 

، މިވަގުތު ޖަވާބެއް ދޭން ދަތި. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެކަން ހިނގާގޮތަކީ މިއީ  ންޓްސް ޗެކްކޮށްފައޭ. އެހެންވީމާޑޮކިއުމަ

މި ބެއިނގޭތޯ.  އިނގޭތޯ.  ހުންނާނެ  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ކޯހެއްވެއްޖިއްޔާ  މެތަމެޓިކްސް  މެތެމެޓިކްސް    އޮފް  ޗްލަރ 

އެހެންވެއްޖި  ހުންނާނެ.  ސަރަޙައްދުގައި  މި  މިނިސްޓްރީވެއްޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރަޙައްދުގެ  އްޔާ  މި  އެދޭނީ  ން 

ރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ  ކޮން ޤައުމެއްގެ ކޮން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކޯހެއްތޯ. އޭ   ،ކޮން

ތޯ. އެއީ އެ ކޭސްގައި.  ކުރެވޭނީ. އޭރުން ކުއްޖާ އޭގެ ޑިފަރެންސް ދައްކާނީ އިނގޭއްޗެހި ކަލްކިއުލޭޓްއަދަދާއި އެ  ފީގެ

އޮއެހެންވީމާ ކުޑަކޮށް  ސްޕެކިއުލޭޓްކުރީމަ  އިތުރަށް  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަރާފާނެހެން،  އެހެންވީމާ،  ޅުމެއް   .

ލިބި  މެންބަރަށް ތި ކޭސްގެ ތަފުސީލު ފަހުން އަރުވާނެ ވާހަކަ  ... އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި އެގްޒެކްޓް މައުލޫމާތު 

 ޔަޤީންކަން އަރުވަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ސުވާލަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  އިނގޭތޯ.  ވަރަށް  ސުވާލެއް  އެބައޮތް  ވެސް  ޅުގަނޑުގެ 

ޚަރަދުގަ އަމިއްލަ  މި  ބޭމިހާރު  ލޯނެއް  އޭނަ  މިސާލަކަށް  ކުއްޖަކަށް  ކިޔަވަމުންދާ  ކަމަށްވަންޏާ  އި  ނުންވެއްޖެ 

ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް  ކިހިނެއް އެބައުޅޭ ކިޔަވަމުން ކިޔަވަމުން ގޮސް  ހަދާނީ މިސާލަކަށް. ބައެއް ބެލެނެވެރިން  ތޯއޭ 



  

އުޅޭދަ އެހެންވީމާ  ތިވެގެން  ބެލެނެވެރިން.  އެ ބައެއް  ކުއްޖަކަށް  އެކަހަލަ  ހަޔަރ  ،  ދިމާވެއްޖިއްޔާ  ހާލަތެއް  ކަހަލަ 

ތޯ  ބޭފުޅުން އޮންނަނީ. ކިހިނެއް  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ލޯނެއް ހޯދުމަށް ކޮން ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއްތޯ ތި 

 އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ.

 

  ރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަ

ޢަޝު އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އުސޫލުގެ  ކުރިއްޔާ  ފެންނަ  ފުށް  ދެ  އިންސާފުވެރި  މި  މިދާ  މަލުކުރަމުން 

ލިބޭނީ ލޯނަށް އެދި    ލޯނު  ދަށުން މިނިސްޓަރުގެ ފައިންޕުޅު ދެކިގެން މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިގެން ލޯނެއް ނުލިބޭނެ.

ޢާ އެކަމަމިނިސްޓްރީން  ކުރިމަތިލައިގެން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު މިހާރު އެއް ބުރަށް މި އްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމަ    ށް 

. އެހެންވީމާ،  ދަރިވަރުންވަނީ ކުރިމަތިލާފަ  1300  ޖާގައަށް  550ކުރިން ދެންނެވިހެން  . އަޅުގަނޑު  ކޮށްފައޮތީ އިޢުލާނު

އެއް. ޖަވާއެއީ  އަދި  އެއީ  ދެވަނަ ބުރަށް އިޢުލާނުކުރާނެތޯ ނޫންތޯ  މިއަހަރު  ދެންނެވޭކަށް  .. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ބެއް 

އެހެންނަމަވެސް ލި  ،ނެތް.  މި  މިހާރު  އެހީއެއް  ޢާލޯނު  އެކަމަށް  މިނިސްޓްރީން  އެކަމަށް  ބެނީ  ހުޅުވާލީމަ  އްމުކޮށް 

 ކުރިމަތި ލައިގެން.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިއްޔާ.  އެ ކިޔަވަމުންދާ ކުއްޖަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވިދާނެތޯއޭ ހަމަ މި އެ ބޭނު

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ކެޓެގަރީއެއް  އާދެ!  ކިޔާ  ސްޓޫޑަންޓްސް  އޮންގޮއިންގ  އިނގޭތޯ  އިންނާނެ  ކެޓެގަރީ  އެއް  .  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިހާރު މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ހަމަ  ވެސް އިންނާނެ. އެ ކެޓެގަރީގެ  މާލީ  ކުރިން  ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި   

އެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން އެއީ.    ކުދިންތައް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ،   ގޮތުން ވަރަށް ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ހުރި 

ފަ  އަނެއްކާ އުސޫލަށް  އެ  ގެނެއްސަވާއިރު   ހުން އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުތަކެއް  މަތިން  އެދުމުގެ  ބައެއްގެ  ގިނަ    ވަރަށް 

ހަމަ އެގޮތަށް ވެސް  ވެސް ކުރީ ފަހަރު އިޢުލާނުގައި  އެބަ  .އިޢުލާނުކުރިއިރު  ދެން    މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަން 

ނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަން  އޮންގޮއިންގ ކުދިންގެ ތެރެއިން ވެސް ކޯސް ނިންމަން އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކުދިން

ކޯސް ކުއްޖާއަށް  އެ  އަވަހަށް  އަދާކުރުމުގެ    ދެން. އޭރުން  ވަޒީފާ  އައިސް  އެނބުރި  އެ  ފުރިހަމަކޮށްލާފައި  ފުރުޞަތު 

، އޮންގޮއިންގ ކެޓެގަރީއަކީ ހަމަ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ  ންވީމާޓަކައި. އެހެ  އެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް  ކުއްޖާއަށް ލިބިގެން 

 އިންނަ ގެޓެގަރީއެއް.  ނަށް ލޯނު ހޯދަން ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލާފައި ކުދިން

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާލި ދަންނަ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރަށް   ވަރަށް  މަޢުއަޅުގަނޑުމެން  ތި    ، ލޫމާތުތައްވާލުމަށް ވަޑައިގެން 

މިހާ އުއްމީދުކޮށް  މިއަޅުގަނޑު  އުފެދިފައިވާއިއްޒަތްތެރި  ހުރީ    ރު  ހިތުގައި  ވެސް  މެންބަރުން  ސުވާލުތަކަށް    ހުރިހާ 

އެހެންވީމާމިނިސްޓަރ   ޝުކުރުދަންނަވަމުން،  ޖަވާބުދެއްވައިފިހެން.  އަޅުގަނޑު  ވަޑައިގެންދެއްވީތީ  ޖަވާބުދެއްވަން   ،

   .ށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިގެންދެއްވީތީއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަ

 

  ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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