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34 ބައްދަލުވުން   ވަނަ    ޮކމިޓީގެ  ޖުތިމ ޢީ އި
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 ހިންަނވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު{  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

الرحمن   هللا  عليكم   . الرحيم بسم  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ    .السالم  ބައްދަލުވުން،    47ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް  ވަނަ 

ކޮމިޓީެގ   ބެހޭ   34އިޖުތިމާޢީ  މީހުންނާ  އުމުރުެގ  ދޮށީ  ެގންދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  އެކުަގިއ  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްެގ  ާގނޫނު އެކުލަވާލުމުެގ މަސަްއކަތާ ުގޅޭ ޮގތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެ

ފަރާތުން މި ދެ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިލައްވާފަިއވާތީވެ، އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ޓަކައި. މިޮގތުން  

މިއަދު   ބައްދަލުކުރަން  ކޮމިޓީއާ  ފަރާތުން  ސަރވިސަސްެގ  ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިެގން ތިއްބެވީ ފަޒްނާ ޝާކިރު އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ. ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު، ކޮންސަލްޓެންޓު. ފާތިމަތު  ވަޑަ 

ލަޠީފު، ކޮންސަލްޓެންޓު. ައިއމިނަތު ސުނީތާ، ސީނިއަރ ލީަގލް އޮފިސަރ. އެހެންކަމުން މިއަދު މި ބޭފުޅުން މިހާރު  

ޖޮއިން  އޮންލައިންކޮށް  ތިއްބެވުމާއެކު  ޖޮއިންކުރައްަވއިފިތޯވަޑައިެގން  ބޭފުޅުން  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ؟ ކުރަްއވާ  ައޅުަގނޑަށް 

ާގނޫނެއް   ހުރި  ުގޅުން  މީހުންނާ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ކަމަށް  ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް  އިނީޝިއަލް 

އާ ވެސް މި މައުޟޫޢުއާ އެކުލަވާލުމުެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް މި ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދެ ކޮމިޓީ

އިހަށް  ކުރަނީ  މި  ަގބޫލު  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވާތީވެ  އަޅުަގނޑުެމން  ކަމަށް  މަޖިލީސް  ހަދާ  ާގނޫނު  އަދި  ުގޅޭތީވެ، 

މިކަމާ  އަދި  ލިޔެކިޔުމެއް  އަނެއްހެން  މީޓުކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  އިނީޝިއަލް  ފުރަތަމަ 

ކޮ އެްއވެސް  ދެން  ުގޅުންހުރި  ނެތް.  ލިބިފައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދިެއއް  އެްއޗެއް  ނޯޓެއް  ންސެޕްޓު 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ބްރީފެއް ެގންުގޅުއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލު މި ކުރަނީ. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންނަމަ 

ރިކުެއސްޓުކޮށްލެވިދާ އެއަށް  ނިންމައިލާފައި  ބައްދަލުވުން  އަދި އަޅުަގނޑުމެން  އޯކޭ.  ބަލައިލާފަ.  ކުރިއަށްދާޮގތެއް  ނެ 

ޙުސައިން،   ައކްރަމް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުަގނޑު  ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވާތީެވ،  ބޭފުޅުން  އިތުރު 

  މި ދެ ބޭފުޅުން. އާދެ! ކުޑަ އޮޅުމެްއ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ؟ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް. ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ

ކޮމިޓީއަށް.  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ދަންނަވައިލާނަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅަށް.  ެގންދަނީ  މި  ކުރިއަށް 

އުމުރުެގ   ދޮށީ  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  ދަންނަވާލިހެން  ފަްއޓަމުން  ކޮމިޓީ  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މަސައްކަ ެއކުލަވާލުމުެގ  ާގނޫނެއް  ބެހޭ  ސޯޝަލް  މީހުންނާ  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތް 

ސަރވިސަސްއިން ކުރިއަށްެގންދަވާތީ، އެ މަސަްއކަތްކުރަްއާވ ޓީމާ އަދި އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުެވވަޑައިެގން ުއޅުްއވާ  

ރިއަށްެގންދާ  ކޮންސަލްޓެންޓުންނާ ބައްދަލުކުރުމުެގ ޮގތުން މިނިސްޓްރީން އެދިލެްއވި އެދިލެްއވުމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކު

ބައްދަލުވުމެއް. މި ކޮމިޓީަގއި މި ވަުގތު މި ތިބީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި އެ ކޮމިޓީެގ ބަެއއް މެންބަރުން. 
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އަޅުަގނޑު.   މެންބަރުންނާއި  ބައެްއ  އަދި  މުޤައްރިރު  ނަިއބު  ކޮމިޓީެގ  ޖެންޑަރ  ެއންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އަދި 

އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީެގ   އަޅުަގނޑު  ދެ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ަވޑައިެގން  ނަަގއިނުލާ  ވަުގތުތައް 

 ނަމުަގއި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުމަށްފަހު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފްލޯ ހަވާލުކޮށްލާނަން.  

 

ކިރު  މިނިސްޓަރ ޮއފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ފަޒްނާ ޝާ  2.52  1ޕާޓް  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެްއާވ   ވަުގތު  މި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އެދުނުމަކަށް  އެދުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ިއނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  ޖެންޑަރ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދެއްވީތީވެ.  ވަުގތުކޮޅެއް  މަޝްވަރާކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން 

އެލްޑަރލީ ޑިވިޝަން    އަޅުަގނޑުމެން  އެލްޑަރލީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ފަޒްނާ.  އަޅުަގނޑު  ޑިވިޝަނުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ލީަގލް ސައިޑުން ސުނީތާ.  ތިބީ  މި  ޓީުމަގިއ  އަޅުަގނޑާެއކު  ދެން  އޯވަރސީކުރަމުންދަނީ. 

ކޮންސަލްޓެންޓުންެގ ޮގތުަގިއ    ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯެގ އެހީއާ ެއއްކޮށް ބިލު ޑްރާފްޓުކުރުމުަގއި ދިޔާނާ އާއި ފާތިމަތު ލަޠީފް

އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްކޮށް މި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދައުރު  

މިއީ   މަސައްކަތެއް  ކުރިއަށްެގންދާ  ދީެގން  އަހަމިއްޔަތުކަމެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ފަށައިަގތީްއސުރެ 

ފޯކަ  އިހުމާލުެގ އެލްޑަރލީސްއަށް  ޮގންޖެހުންތަކަކީ  ދިމާވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންދާއިރު  ޕްރޮުގރާމުތަކެއް  ސް 

އެްއކަލަ  އަޔަސް  ކަމެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ައޔަސް  އެބިއުސްއެއް  ފައިނޭންޝަލް  ނޫނީ  އަދި  އަޔަސް  މައްސަލަެއއް 

ސަރ މީހުންނަށް  އުމުރުެގ  ދޮށީ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް  ޑޮކިއުމެންޓެއް  އިހުމާލު ލީަގލް  ނޫނީ  ޕްރޮވިޝަންަގއި  ވިސް 

ފޯކަސްޑް   ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ހިނިގ  ކަންތައްތައް  ތެރެއިން  ާގނޫނު  އެކިއެކި  ދެން  އެޓެންޑުކުރުުމގައި.  މައްސަލަ 

ހަމަ   މީހުންނަށް  އުމުރުެގ  ދޮށީ  އެްއކަލަ  އެބަހުރޭ  ޤައުމުތަކުަގއި  ސަރަޙައްދުެގ  މި  ބެލިއިރު  އަޅުަގނޑު  ބިލުތަކެއް 

  2018ށްފައި ހުންނަ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއް. ދެން އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިސީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބައޮތް  ތައްޔާރުކޮ

އަހަރު   މިދިޔަ  މަސައްކަތް  ެއ  ހެދިެގން  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ތެރެއިން  ޕޮލިސީެގ  ޕޮލިސީެއއް.  އެކުލަވާލެވުނު  ަގއި 

ޮގންޖެހުން ދެންނެވި  މި  ކުރަމުންދިޔަިއރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީން  ެއއްކޮށް  ހުރުމާ  ތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެޮގތަށް  ދެން  ފެށީ.  މަސައްކަތް  ެގނައުމުެގ  ުވޖޫދަށް  ާގނޫނެއް  ފޯކަސްކޮށްެގން 

މަސައްކަތް   އެކުަގއި  ހޯލްޑަރސްިއންނާ  ސްޓޭކް  ބައެއް  ފެށިެގން  މަސައްކަތް  ބޯޑުކުރެވި  އޮން  ކޮންސަލްޓެންޓުން 

ބައެއް  ކުރި ބޭނުންވާ  އެ  ކޮންސަލްޓެންޓުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލާނީ  ފްލޯ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޮގއްސި.  އަށް 

 ސުވާލުތައް ކޮށްލައި މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 
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އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް   ރީ މިނިސްޓް  1ޕާޓް    04:44 ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  ކޮންއޮފް  ފާތިމަތު ެގ  ސަލްޓެންޓު، 

 ދިޔާނާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ވަުގތުކޮޅަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްެގންދާއިރުަގއި ފުރަތަމަ  

ެއއީ ވަރަށް ިގނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމުަގއި ިމ  މި ެގންދަނީ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގސް.  

ާގނޫނެްއ   މޮޑެލް  އެ  ނަާގފަިއ  ާގނޫނެއް  މޮޑެލް  ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްެގ  ކޮންމެވެސް  މޮޑެލް  ކަމަކީ  ކުރެވޭ 

ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭަގިއ  ތަރުޖަމާކޮށްލުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  

އެޑްރެސްކުރެވޭނެ   އެއަށް  ދެނެަގނެ  ކޮންޓެކްސްޓުަގއި  ރާއްޖޭެގ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މީހުންނަށް  އުމުރުެގ  ދޮށީ 

މިސާލަކަށް  މިހާރު  ާގނޫނެއް،  ޯވކަބަލް  އެއްކޮށް  އެޑްރެސްކުރުމާ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ޑްރާފްޓުކުރުން.  ާގނޫނެއް 

ެއބައޮތް ެގވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުުވމުެގ ާގނޫނު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އޭތި ވެސް  ވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޑިވެލޮޕްކުރުން  ެއއްޗެއް  ޕްރެްގމެޓިކް  ފަސޭހައިން ދެއްތޯ  އެ މަސަްއކަތްކުރުމުަގއި  އެ އޮތީ ރިވިޝަން ސްޓޭޖުަގއި. 

ދެ ެއއާެއއްކޮށް  އިސްކަންދޭކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދި  އެއީ  ކޮމިޓީ  އިޖުތިމާޢީ  މަޖިލީހެުގ  މި  ން 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީވީމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ތަޖުރިބާަގއި މި ދާއިރާަގއި ދިމާވާ ަމއްސަލަތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ދެކި 

ދެނެަގންނަން   ައޅުަގނޑުމެން  ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  އެ  ތަޖުރިބާަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  މަްއސަލަތައް  އެ  އަދި 

ކޮންެމވެސް  ބޭ ެވސް  މެންބަރަކީ  މަޖިލީސް  ކޮންމެ  ެއއާެއްއކޮށް  ހަމަ  ދެން  ތެރޭގައި.  ޑްރާފްޓުކުރުުމެގ  ނުންވޭ 

ވަުގތު   އަސްލު  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މައްސަލަތައް  ދާއިރާެގ  އެ  ބޭފުޅެއްވީމާ،  ހުންނެވި  ަވޑަިއެގން  ދާއިރާއަކުން 

ދާއި ކޮންމެ  ިވޒިޓުކޮށްފައި  ދާއިރާތަކަށް  ަވުގތުތަކެއް ކުޑަކަމުން  އެކަހަލަ  އޮޅުންފިލުވަން  މައްސަލަތައް  އެ  ރާއަކުން 

ނެތީމާ ިގނަ މެންބަރުންނާ ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެީއ ކްރޮސް ސެކްޝަނެއް، ރަނަގޅު ކްރޮސް ސެކްޝަނެްއ  

ދުށީ   އަޅުަގނޑުމެން  އެ  2ކަމަށް  ޮއޅުންފިލުވުމަކީ.  މައްސަލަތައް  ެއ  ދިމާވެ  ބޭފުޅުންނާ  ހެންވީމާ،  ކޮމިޓީެގ 

ބޭސްކޮށްެގން   އެއަށް  ލޫޒްލީ  އެ  ދެން  އެކަމަކު  ކުއެސްޝަނަރެއއް.  ެއބައޮތް  ައސްލު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޑިސްކަޝަންތައް ެގންދަން ކަަމށް އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން ހުރީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދެނެަގންނަން ބޭނުންވޭ 

ތަ ތަޖުރިބާަގއި މި ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ  މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި ނުވަ

މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ސިޓީ ތެރޭަގިއ އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ރަށްރަށުަގއި ދެއްތޯ، ތި ބޭފުޅުންެގ  ؟ ކޮބައިތޯ

ކޮބައިތޯ މައްސަލަތަކަކީ  ދިމާވާ  އާންމުކޮށް  އިހުމާ؟ ދާއިރާތަކުަގއި  ޖިސްމާނީ  ބެލެހެއްޓުމުަގއި  ނޫނިއްޔާމުން  ލުވުންތޯ 
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ކިހިނެއްތޯ،  ހިފުންތޯ.  ބޭނުން  ނާޖައިޒު  މީހުންެގ  އެ  ޮގތުން  މާލީ  ނުވަތަ  އަނިޔާތޯ  ނަފުސާނީ  ނުވަތަ  އަނިޔާތޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ކޮބައިތޯ ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮން ހުޅުވައިލާނަން  ފްލޯ  އަޅުަގނޑު  އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއވާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  މެންބަރަކު  މެ 

ސުވާލަށް   އެ  ބޭނުންފުޅުވާނެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންފުޅުނަމަ.  ރެސްޕޮންޑުކުރަްއވަން 

ފަށަންތޯ އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑަށް  ؟ ރެސްޕޮންޑުކޮށްލަން.  ޮގތުަގއި  އިޝޫއެްއ  ބޮޑު  އެންމެ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 

ާގނޫނުތަްއ  ފާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައެއްފަހަރަށް  މާކުރިން  މަްއސަލަ.  ޑިފައިންކުރުމުެގ  އޭޖިޒަމް  އެްއކަލަ  ހަަގކުރެވެނީ 

މީހާ   ޮގތުން  އޮތް  ބައްޓަންެވފައި  ާގނޫނު  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚާއްޞަކޮށް  ޮގތުން  ހުރި  ބައްޓަންވެފައި  މިހާރު 

އެ ޑިސްފަންކްޝަނަލް  ކުރިން  ވާހަކަައކީ ޑިސްފަންކްޝަނަލްވުުމެގ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ކޮށްލާ.  ބަ 

އެބަ  ާވޮގތުން  ފަރުމާވެފައި  މިހާރު  ާގނޫނުތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޒާތަކަށް  ދާން  ރިޓަޔަރމަންޓަކަށް  އިންވޮލަންޓަރީ 

މީހުން   65ިއޔަރޒް،    55މަޖުބޫރުކުރޭ   އެ  މީހުން  ބައެއް  އޮތްޮގތުން  ާގނޫނުތަްއ  ދޭތެރޭަގިއ  އިޔަރޒްެގ 

އާންމު  އަން އަދި  ކަމެއް.  ޮއތް  ުގޅިފައި  ވެސް  ޑިްގނިޓީއާ  އެ  ވަޒީފާ  މީހުންެގ  އެ  އިންވޮލަންޓަރިލީ  ވިލިންްގލީ 

ައހަރާ ހިސާބަށް އަންނައިރު   50އަހަރާއި ހަމައަށް    55ޮގތެްއަގއި މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންެގ ތަޖުރިބާއިން މި ފެންނަނީ 

ޕްރޮފެޝަނަ ލިބިެގން  ތަޖުރިބާއެްއ  މި  މި އަދިކިރިޔާ  މީހެއްެގ  ކޮންޕިޓެންސީ  ާގބިލުކަާމއި  ކުރުމުެގ  ލް މަސަްއކަތެއް 

މީހަކަށް   މަދު  ވަރަށް  ހުްއޓާލަން  މަސައްކަތް  އެބަޖެހޭ  އެްއކަމަކަށް  އެހާހިސާބުން  އެހެންނަމަެވސް،  މިވަނީ.  ބިލްޑު 

މަގެއް  55ނޫނީ   ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެއް  ަގދަރުވެރި  ނެތް  މީހަކަށް  މަތީ  މަތީަގއި  ތެރޭަގިއ  އަހަރުން  ދައުލަތުެގ   

ބޮޑު   ވަރަށް  އެީއ  އެމްޕްލޮއިެމންޓު  ެއއްކަމަކީ  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ެއްއ  އެހެންވީމާ،  ފަހިވެފައެއް. 

ބާރުއަޅާ   ރިޓަޔަރމަންޓަށް  ވޮލަންޓަރީ  ވޮލަންޓަރީކޮށް  ޮގތުަގއި  ެއ    65މައްސަލަެއއް  ނަމަވެސް،  މަތިވި  އަހަރުން 

މުޖު ބޭނުން  ކުރަން  މީހެއްެގ  ކަން  އެ  މީހަކު  ެއ  އަދި  އެ  އޮވެމެ  ލިބެން  ޮގތުަގިއ  ރަނަގޅު  ދައުލަތަށް  ތަމަޢުއަށް 

ަގދަރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އުމުރުން ދޮށީ  ހުރިހާ ހިނދަކު އެ މީހަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަުގފަހިކޮށްދިނުން. އެއީ 

މުހި ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތަޖުރިބާކާރު  ޚާއްޞަކޮށް  ެއއް  މީހުންނަށް  ފާހަގަވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެއް  ންމު 

ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި. ދެން ދެވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތަށް މި ފާހަަގަވނީ އެ އުމުރުެގ މީހުން، އެ އުމުރު ފުރައިެގ މީހުންނާއި  

އަޅުަގނ ޮގތެއްަގއި  އާންމު  ނޫންކަން  ކަމަށް  ނޫން  ތައްޔާރެއް  އާއިލާތައް  ުގޅުން.  އޮންނަ  މި  ޑުމެންނަށް  އާއިލާއާ 

ވަނަ އަހަރު   2019ުގރައިދޫއަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން، ުގރައިދޫަގއި ހުންނަ މަރުކަޒަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  
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ކަންކަމަށް   ދިމާވާ  މި  ުގޅިެގން  ދުވަސްވުމާ  އުމުރުން  ބަލާއިރު  މައްސަލަތަކަށް  ވަށައިެގންވާ  އަދި  ޒިޔާރަތްކުރިން. 

ން އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ. މިސާލަކަށް އެލްޑަރލީ ކެއަރ ކަމުަގއި ވިޔަސް  އާއިލާެގ ފަރާތުން އެޓެންޑުކުރަ 

ނޫނީ އުމުރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ޭގަގއި މަޑުކުރަން ޖެހުމުން މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ކާފަ، މާމަމެންނަށް އެ 

 ނީޑްސްއަށް އެޓެންޑުވާކަށެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދިމާވާ ސަިއކޮސޯޝަލް ަމއްސަލަތަކަށް ނޫނީ އެ މީހުންެގ ެއ ހުންނަ

އާއިލާތަކެއް ތައްޔާރެއް ނޫނޭ. އެ މައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ. ާއިއލާއެއް ފަރުމާކުރުުމެގ ސްޓްރަކްޗަރަލީން ފަށައިެގންޮގސް  

ހުންނަނީ   މި  ތަްއޔާރުެވފައި  ޭގތެރެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ބަލާއިރު  ދިރިއުޅުމަށް  ޑެއިލީ  ނޫނީ  އާއިލާެގ 

ހައުސިންގ ސްކީމުތަކަށް ބަލާލި ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި މީހުން ެގ ފަރުމާކުރުމުަގއި ބަލާލި ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް  

ބްރޭކްެވެގން ނިުއކްލިއަރ   ފެމިލީަގއި އޮތް  ޮއތް ޖޮއިންޓް  އެ  ކުރީަގއި  މިހާރު ރެޑީއެްއ ނޫން ކަންނޭނެގ ކުޑަކޮށް 

އުމު ދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބު،  ފެމިލީއަކަށް  ބަލާ  މާމަމެން  ކާފަ،  ނުވަތަ  މައިންބަފައިން  ދުވަސްވީ  ރުން 

ޭއެގ   އެބަވޭ.  ކަންތައްތައް  ފައިނޭންޝަލް  ވަށަިއެގންާވ  އެ  ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  ބަރޑަންސަމް  ހިސާބުން  ބަލަންޖެހޭ 

ގެއެއް  ހުރިހާ  ކަންނޭނެގ  ނޫން  ހިތުންރުހުމުން  އެންމެ  ނޫނީ  އޯާގތެރިކަމާއެކު  އެންމެ  ހުރިހާ ސަބަބުން  ަގއި 

އެ  ނަޒަރަކުން  އިޖުތިމާޢީ  ކަން  އެ  މުޢާމަލާތްކުރެވެނީކީ.  މެދު  މީހުންނާ  ދުަވސްވަމުންދާ  އުމުރުން  އާއިލާއެްއަގިއ 

ލުން  ެވސް  ސްކީމުތަކުަގއި  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ނޫނީ  ސްކީމުތައް  ހައުސިންގ  ނޫނީ  ޮގތެއް  ރަނަގޅުކުރާނެ 

މިސާ ކަމެއް  މުހިންމު  ވިސްނާލުން  މީހަކު މުހިންމު،  އާއިލީ  މީހަކު  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ދޭއިރު  ޕޮއިންޓު  ލަކަށް 

ކަމުަގިއ   ކަމެއް  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ޙައްޤުވުުމަގއި  އެ  މީހަކަށް  ެއ  ރިޢާޔަތްކުރަން  އެީއ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލަހައްޓާ 

ބަލަިއލާއިރު އުމުރުން ދުވަސްީވ    ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އަދި އެކަމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭ. ދެން އެ ކަރިކިއުލަމް، ކަރިކިއުލަމަށް

އަޅާލުުމަގިއ   އަޅާލުމަށް،  މީހުންނަށް  އެ  މީހުންެގ  އެ  އުޅުމާ  ެއކުަގއި  މީހުންނާ  އެ  މުޢާމަލާތްކުރުމާ  މީހުންނާމެދު 

ބަލަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންކަމަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވަިއެގން މެނުވީ އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެޭވ  

ލުވެފައި މިވާ އެޓިޓިއުޑް ނޫނީ ދުވަހަކު ވެސް ނެތް އެޓިޓިއުޑެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވުޖޫދުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް.  ބަދަ

ވެސް  ކަމަކަށް  ވާނެ  އޮންނަންޖެހޭ.  ެވސް  ފެމިލީއެްއަގއި  ކޮންމެ  ކޮމްޕިޓެންސީ  ާއިއ  ކެޕޭސިޓީ  އެކަމުެގ  އަދި 

ންޓަކަށް ިވސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ހަމަ  ަގބޫލެއްނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ތިންވަނަ ޕޮއި

ޕްރޮވައިޑުކޮށްދިނުމުަގިއ   ކެއަރ  ހިނދު  ބަލިވާ  މީހަކު  ާއއިލާ  ހިނދު،  ބަލިވާ  ކެއަރ.  ފިޒިކަލް  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ަގއިޑެން އަދި  ެއސިސްޓެންސް  ބޭނުންވާ  ާއއިލާއަށް  ެއހީތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާ  ެއ  އެޑްވަިއސް  އާއިލާއަށް  ސް 

ދެން  ވޯކަރސްއާ  ސޯޝަލް  މި  ކަންނޭނެގ  ތަނަށް  މި  ދެން  އޮންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ސްކީމެއް  ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދޭނެ 

މި  ބޭނުން  މޮޑެލްެގ  ކެައރ  ހެލްތު  ޕްރައިމަރީ  ކޮިމއުނިޓީ  ޮގސްފައިވާ  ނެތި  ތެރެއިން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮމިއުނިޓީ 
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ެގއަށް  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވޯކަރ ރަށްރަށުަގއި ޒިޔާރާތްކޮށް އާއިލާއަށް ކުރަންީވ،  ޖެހެނީ. ކުރީަގއި ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ކަންކުރަންވީ ޮގތް ކިޔައިދިނުން ބެޑްރިޑެން މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ ފުރޮޅަންޖެހޭނެ ކަމާއި ފެންވަރުވާނީ މިހެންކަމާއި ަގިއ  

ތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ  ެގ އަހަރ80ުހިއްކައިދޭނީ މިހެންކަމާ ކިޔަިއދޭ މީހުން ކިޔައިދޭނެ ނިޒާމެއް  

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ޓަރޝަރީ މޮޑެލަށް ބަރޯސާވެެގން ދިޔަދިޔައިނުން ޮގސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރައިމަރީ  

ނުވަތަ   އެލްޑަރލީ  ޚާއްޞަކޮށް  ފެމިލީތަކަށް  އާންމު  އާންމުން،  ސަބަބުން  ދިއުމުެގ  ނެތިެގން  މޮޑެލް  ކެއަރ  ހެލްތް 

ރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކެއަރކުރުމުަގއި ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެޑްަވއިސް ދޭނެ މީހުން ޑެއިލީ އުމު

ެއކަނިވެރި   އެކަހެރިވުުމަގއި  މީހުން  އެ  އަދި  ގެއްލި  ކޮންފިޑެންސް  އެ  އާއިލާތަކުެގ  އެ  ނެތުމަކީ  ބޭސިސްަގއި 

މެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. ދެން ތިންަވނަ ކަމަކަށް ފައިނޭންޝަލް  ދިރިއުޅުމެއް އުޅުުމަގިއ، ުއޅުމަށް މަުގފަހިވާ ކަ

އެްއޗެްއ.  ދޭ  އެ  ދައުލަތުން  ލިބޭ  އެބަ  މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  މިހާރު  ބެލެހެއްޓުމަށް،  ބަރޑަން. 

އަޅުަގނޑުެގ   މިސާލަކަށް  ވެސް  ރަށްރަށުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިމާލަކުން  ހުރިހާ  އެހެންނަމަވެސް، 

ންސްޓިޓުއެންސީސް ައޑުިއޭވ ވާހަކަތަކަކީ އެހާ އަޑުއަހަން ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. މައިންބަފައިން ބަލަހައްޓަނީ ކޮ

ައޑުތަކަކީ އިްގނޯކުރެވޭނެ ކަހަލަ   ިއވޭ  ެއއީ  އެ ފައިސާކޮޅުެގ ބޭނުމުަގއޭ. އެހެންނުވެ ވެސް ހިނަގއިދާނެ. އެކަމަކު 

ނޫނު ެއޑްރެސްކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އުމުރުން  ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއަށް ާގ

ކިހިނެއްތޯ   ދަމަހައްޓާނީ  އިންޑިޕެންޑެންސް  ދަމަހައްޓާނީ  އިންޑިޕެންޑެންސީ  ފައިނޭންޝަލް  މީހުންެގ  ދުވަސްާވ 

ޚިޔާނަތްތެރިާވ   ނުވަތަ  އިހާނެތްތެރިވާ  އެއަށް  އަދި  ޮއތުން.  ސްކީމެއް  އާއިލާތަްއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފަރާތްތަކާ 

މި  އަޅުަގނޑު  ޒިންާމދާރުކުރުމޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  މުހިންމު.  ވަރަށް  ވެސް  އޮތުން  ޮގތެއް  ޒިންމާދާރުކުރުވޭނެ 

ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންނޭނެގ އާިއލާ އާއި އެ މީހާއާ ވަކިވުން ނުވަތަ ާއއިލާެގ އެ ޒިންާމ 

ޕިއުނެ މީހާއަށް  އެބަ  އުފުލާ  ބައެއްފަހަރަށް  އެބަ  ކެއަރޓޭކަރ  އެ  ހާލަތެއްަގއި  ޖެހިއްޖެ  އުފުލަން  ޒިންމާތަކެއް  ޓިވް 

ދުރުވޭ އެ ެގއްލޭ އެބަ ފެމިލީ އެއްކޮށް. ސޯ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ބެލެންސެއް ކަންނޭނެގ ާގނޫނުަގއި މި ެގންުގޅެން 

އެހެންވީމާ، ެއއީ ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމެއް. ދެން  ޖެހޭނީ. އަދި އިޖުތިމާޢީ ޮގތުން ވެސް ެއކަށައަޅަން މިޖެހެނީ.  

ވެސް   ބަޖެޓުަގއި  އަދި  ތިބީ  މި  ހިތުން  ދެކޭ  އެންމެ  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މަރުކަޒުތައް.  ކަމަކީ  އަނެއް 

އަޅާލާނެ   އެންމެ އުއްމީދީ އެްއކަމެއް ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަށް

އާއިލާތަކުންނާއި   ެވެގންނުވާނެ  އެކަމަކު  މަރުކަޒު  މި  ތަން.  ތައްޔާރުވާ  މީހުންނަށް  އެ  މަރުކަޒެއް  ޚާއްޞަ 

މިހާރު   މަރުކަޒަށް  ުގރައިދޫ  ުގރައުންޑަކަށް.  ޑަންޕިންގ  މީހުންެގ  ބޭނުންނުވާ  އަޅާލަން  އަޅާލަން،  މުޖުތަމަޢުއިން 

މައްސަލައަ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ސަމާލުވެެގން  ދިމާވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއކަމަށް  އެއީ.  ކީ 
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ކަމެ ފަހު  އެންމެ  އޮންނަނީ  މި  ދެން  އަބައިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒުކުރުން  ޮގތުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އްެގ  ވެސް.  ދު 

ކަންނޭނެގ   ސްކީމެއް  އެހެން  މުޅިން  ެއއީ  އަދި  ފަރުވާދިނުން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލަިއޒްކޮށްެގން  މީހުން  އެލްޑަރލީ 

ކުޑަކުދިންނާިއ ނޫނީ ާއއިލާ ތެރެއިން އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންނާ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ތަކުރާރުނުވުން މިހާރު މި ވާ  

ެއއީ އަހަރުތަކެއް    ކަންތައްތައް  ޑަމްޕްކުރުމަށްފަހު  އެތަނަށް  ޮގތުަގއި.  ކަމެއްެގ  މުހިންމު    12އަހަރު،    15ވަރަށް 

އަހަރު އާއިލާއިން ުގޅޭނުލާ، ފޯނުކޯލެއް ނުކޮށް ތިބި މީހުން ވެސް އެބަތިބި. ދުވަހަކު އެްއޗެއް ނުފޮނުވާ މީހުން ވެސް 

ވަރަ އެީއ  ފޯކަސްކުރުން  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އުމުރުން  އެބަތިބި.  ދެން  ދެކެން.  ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  މުހިންމު  ށް 

ދުވަސްާވ މީހުންެގ ރިކްރިޭއޝަނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ާއމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަސަްއކަތެއް ނޯމަލް އާމްދަނީ މި ލިބޭ  

ެއކަމަކު   އިތުރުން.  ޖޮބްސްެގ  ޕްރައިވެޓް  ިވޔަސްވެސް  ކަމަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެއީ  ބޭރުން.  ސްކީމްެގ 

އެކްސްޕަޓީސް  އެ މަސައްކަތުން  ކުރި  އުމުރުދުވަހު  މީހެއް  އެ  އާމްދަނީއެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހެންނަމަވެސް، 

ބޭނުންކޮށްެގން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތެްއ ފަހިވާނެ ޮގތެއް އެ ލީަގލަިއޒްވެފައި ެއއީ އޭނަެގ  

ޔަސް ވަންނާނެ ނޯމަލް ފޯމަލް ފްރޭމްވޯކެއްެގ ތެރެއިން ެއއީ އޭނަެގ  ޕެންޝަނަށް ވިޔަސް ނޫނީ އޭނަެގ އިންކަމަށް ވި

ެއޮގތަށް   އިންކަމެއް  ހޯދާ  ނޫނީ  ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ިއންކަމެއް  ކަށަވަރުވެެގން  ޮގތުަގއި  ެއއްޗެްއެގ  ދާ  ރައްކާތެރިކަމަށް 

މުހި ވަރަށް  އެއީ  ދިއުން  ފޯމަލައިޒްެވެގން  ހަމައެއް  ބޭނުންކުރެޭވނެ  އޮތީ ރައްކާތެރިޮގތުަގއި  މި  ދެން  ކަމެއް.  ންމު 

ރިކްރިއޭޝަނާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ ރީހެބިލިޓޭޝަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން، ފިޒިއޮތެރަޕީ ބޭނުންވާ 

ޚާއްޞަކޮށް   ސަޕޯޓް.  ސަިއކޯސޯޝަލް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ސަޕޯޓު  ސައިކޯސޯޝަލް  ފިޒިއޮތެރަޕީ،  ފަރާތްތަކަށް 

ސްކީމެއް އެހީތެރިކަމެއް    އެލްޑަރލީ  އެްއވެސް  ވެސް.  ބެއްޔަސް  ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް  ނެތް  ތެރެއަކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހޯދަން ނުވަތަ ސަރވިސްެއއް ހޯދަން ދާހިނދުަގއި ވެސް މުޅިން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ބައްޓަންވެފަިއ ހުރީ ނޫނީ 

ދު އުމުރުން  ހުރީ  ބައްޓަންވެފައި  ޕްރޮްގރާމުތަކެއް  ސަރވިސް  އެ  ހުރިހާ  ސެންސިޓިވްކޮށްތޯ  މީހުންނަށް  ވަސްވީ 

ސުވާލުކޮށްލާއިރު އޭެގ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ނެެގޓިވްހެން. އެހެންވީމާ، އެއަށް ޚާއްޞަކުރުމަށް މި  

ާގނޫނުަގިއ   މުއްދަތަކެްއ  ވަކި  ބިނާކުރުމަށް  މީހުން  ކެއަރއިން  ޖީރިއޮރޮޓިކް  ބިނާކުރުން.  މީހުން  ދާއިރާއިން 

އަޅާފައި ބޭނުންވާ މީހުން ސްޕެސިފައިކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް  ކަނޑަ

ޝޯޓޭޖާއި އެާއއި ލިންކްކުރެޭވނެހެން. ދެން މިވަުގތު އަޅުަގނޑު މަޑުކޮށްލާނަން އިތުރު ބޭފުޅަކު އެްއވެސް ެއއްޗެސް  

 ނީފް. ފާހަަގކުރަން ބޭނުންތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ބޭނުންވާ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެްއ  ބޭނުންވަނީ ދޮށީ އުމުރު މީހުން ބަލަހައްޓާނެ މަރުކަޒެއް ހަދާއިރު އެާއއި ުގޅޭޮގތުން

ތައްޔާރުކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަދު ދާއިރުަގއި މީަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބައުޅޭ.  

ކަހަލަ   ެއކި  ދިމާވަނީ  މީހުންނަށް  ެއކި  ސަބަބުތައް  އެކިކަހަލަ  ދިމާވާ  ީމހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  އެއީ 

މީހާ ޮގންޖެހުންތަކެ އެ  އުޅެވޭ،  ނޯމަލްކޮށް  ހަމަ  ބުނަންޏާ  ިމސާލަކަށް  ޮގތުން  ދުވަސްވުުމެގ  އުުމރުން  ޭއަގއި  އް. 

އުމުރު ހުސްވަންދެން އުޅެވޭ މީހުން ވެސް ހަމަ ތިބޭމެ. އެކަމަކު ދިމާވާ ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 މަޑުމަޑުން ސްޓޭޖަކަށްފަހު ސްޓޭޖެއް ބަދަލުވަމުން އަންނައިރު  އެކި ުގނަވަންތަކަށް، އަމިއްލައަށް ނޫޅެވޭ ހާލަތްތަކަށް

ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ އެ އާއިލާތަކާއި މީހާ ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކީ އެއީ އެންމެ ފަހުެގ ދެން އެ ނޫން އެއްވެސް ޮގތެއް  

ހަމަ މުޤައްރިރު ވެސް އެ   ނެތް އޮޕްޝަނެއްެގ ޮގތުަގއި ދެކެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެދެން. އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ކޮންކަހަލަ  ބޭނުންވަނީ  ދޭން  ޓަކައި  ނުދިއުމަށް  ހާލަތަށް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ެއާއއެކުމެ  ދެން  ޮގތުން.  ފާހަަގކުރި 

މިހާރު  ؟ އެހީތެރިކަމެއްތޯ ތެދެންމެ  ނަފުސާނީ    5000އެއީ  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ެއބަދޭ.  ރުފިޔާ 

އަހަރުެގ އަންހެން   75އަހަރުެގ ފިރިހެން މީހާ އާއި    80ން ދުވަސްވެެގންދާ ދެމަފިރިެއއްެގ ެއއީ  ހާލަތެއްަގިއ އުމުރު

މީހާ. އޭެގ ތެރެއިން ެއކަކީ ނަފުސާނީ ބައްޔެްއަގއި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ދެމަފިރިންނަށް، އެ ދެމަފިރިއަކަށް،  

ހާލަ ތިބެވޭނެ  ތަނެއްަގއި  ެއްއ  ދެމަފިރިއަކަށް  ކަން  މުސްކުޅި  އެ  ބަޔަކަށް  ތަޖުރިބާކުރާ  ކަން  އެ  އެއީ  ނޯވޭ.  ތެއް 

ދޭ   އެ  މާލީޮގތުން  އެހެންވީމާ،  އެނޭގނީ.  ކަން  ެއ  ބަޔަކަށް  ތިބި  ފެނިފަިއ  ކަން  އެ  ެގ    5000އެނޭގނީ. 

ދިމާވާ   މި  ިގނަފަހަރު  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ދެމަފިރިންނަށް  ކޮޓަރި  ދެ  ނޫން.  އެހީތެރިކަމެއް  ފުދޭ  ެއއީ  އެހީތެރިކަމަކީ 

ެގދޮރުެގ   އަދި  ވެސް  ދައުލަތުެގ  ނެތީ.  ާގބިލުކަެމއް  ެއވަރު  ވެސް  ކިބަިއަގއި  ބައެްއެގ  ބަލަހައްޓާ  އެ  މައްސަލައަކީ 

ހާލަތްތައް ވެސް ެއޮގތަށް ބަްއޓަންވެފައި ނުހުންނަނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް ހަމަ ަގބޫލުކުރެވޭ. ެއ  

ދެނެަގނެފަ ކަން  އެ  ދެނެަގންނާނީ،  މި ކަން  ެއއީ  ކޮންޮގތަކުންތޯ.  ދެވޭނީ  ސަޕޯޓް  އެ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  މި  އި 

މަރުކަޒަށް މީހުން ެގންދިއުމުެގ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޅަވަޅުތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެ 

 އެބަހުރިކަން އަޅުަގނޑަށް ެއޮގތަށް އެންމެ ފަހުެގ ހާލަތަށް މަރުކަޒު ެގނައުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތަކެއް

ަގބޫލުކޮށްފައި މި ބުނަނީ. ދެން އެއާެއކުމެ ރަށްރަށުަގއި މާލޭަގއި އިންނަ ހާލަތެއް ނޫން އަތޮޅުތެރޭ ރަށްރަށުަގއި މި 

ޙީ  ހުންނަނީކީ. އެއީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބެއްޔަސް ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް އެބައޮތް. ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި އެ ޞިއް

ޚިދުމަތަށް އެދި ބަލިމީހާއަށް އެ ބޭނުންވާ، މުސްކުޅި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާއަށް އެ ބޭނުންވާ ފަރުވާތަްއ ހޯދުމަށް 

ޓަކައި ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ދަތުރުކުރުންތައް. ެއއާެއކު އެ މީހުންނަށް އަޅާލަންޖެހޭ އަޅާލުންތައް. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑު  
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ބޭ  5000ަގބޫލުކުރަނީ   މަދު.  ރުފިޔާެގ  ނިސްބަތުން  ބައެްއ.  މަދު  ވަރަށް  އިޙުމާލުވާނީ  މައިންބަފައިންނަށް  ނުމުަގިއ 

ދޭ   ޚިދުމަތް  ހެޔޮހިތުން  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ލިބޭތީ  އެ  ެވސް  މިހާރު  ލިބޭތީ،  އެ  ޮގތުަގއި  ރަނަގޅު  ޖުމުލަ  އެކަމަކު 

ކިހިނެ ޚިދުމަތް  ޞިްއޙީ  ާގނޫނީޮގތުން  ެއހެންވީމާ،  އެބައުޅޭ.  ވެސް  މި  ފަރާތްތައް  ތިބޭ  ދާއިރާތަކުަގއި  އެކި  އްތޯ 

އެއީ ިގނަފަހަރު މި އުުމރަށް އަންނައިރު މި ތިބެނީ  ؟ އޭޖުފުރައިެގ މީހުނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ކޮން ުއސޫލަކުންތޯ

ނަފުސާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ދެން  ދިމާވޭ.  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޫނީ  ބަލިތައް  ޒާތްޒާތުަގއި  އެކި 

މީހުން ބަލިމަޑުކަ ތެރޭަގއި މިއަދު  މީެގ  ފާހަަގކުރަން.  ބޮޑުކަން ވެސް  އިންތިހާއަށް  ން އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް 

މިީއ   ޮގތުަގއި  ހީކުރާ  ިގނަފަހަރު  ނޫން.  ހޭލުންތެރިކަމެއް  އެހާ  މިއީ  ކުރީަގއި  މީެގ  ނަމަވެސް  ހޭލުންތެރި  އެހާ 

ަގބޫލުކުރެ މީހުނަށް  ކުރީަގއި  ީމެގ  ޮގތަކަށް  ފަންޑިތަވެރިކަމެއް.  ކޮންމެވެސް  މައްސަލައަކީ  ނަފުސާނީ  އޮތީ  ވިފަިއ 

މި   ޖީލަށް  ފަހުެގ  މި  މީހުންނަށް  އަދިކިރިޔާ  ކަންތައްތަކެްއ.  ކަހަލަ  ނޭނެގ  ނޫނިއްޔާ  ޮގތުން  ފަންޑިތަވެރިކަމެްއެގ 

ތަކަށް ބަދަލުވީމަ އެނިގެގން މި އުޅެނީ މީަގއި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމާއި މި ބަދަލުވެެގންދާ ސްޓޭޖުތަކާއި ބަެއއް ސްޓޭޖު

ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އެހެންީވމާ،  ނުެގންުގޅެވޭނެކަމާ.  ނުލައި  ބޭހާ  ކޮންޓްރޯލްކޮށް  ވެސް  އެއްޮގތަކަށް  މީހާ  ދެން 

އާއިލާާއ   ނޫނިއްޔާ  ނެތުމުން  އޮޕްޝަނެއް  އިތުރު  މަރުކަޒަކީ  ޚާއްޞަކޮށް  ެއހީތެރިކަންދީ  ބޭނުންވާ  މިއަށް  ދެނެަގނެ 

ނު ގޮއްސަ  ބައެްއ  ވަކިކޮށްެގން  ފާހަަގކޮށްލީ  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެޮގތުން  ެއބަޖެހޭ.  އިންނަން  އެ  ތަނަކަށް  ލެވޭނެ 

 ޕޮއިންޓުތައް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުން މިހާ އަރލީ ސްޓޭޖެއްަގއި ހަމަ އިޖުތިމާޢީ އަދި 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ޓަކައި  ކަމަށް  ހޯއްދެވި  މިކަމުަގއި  ވެސް  މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީެގ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ސް އަތޮޅުތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްރަށުަގއި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުަގިއ  ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވެ

އަދި ލިބޭ ފީޑްބެކަށް ބަލާއިރުަގއި އަސްލުަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހުންނާ ުގޅޭ މުހިންމު  

ފުރަތަމަ އެންމެ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ެއޮގތުން  ިއނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ބަެއއް    ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ފާހަަގކޮށްލާނަން،  ވެސް 

ރަށްރަށުަގއި މުސްކުޅި އުމުރަށް ދިޔައިމަ ދެން އެ ވާނީ ހަމަ ކޮންމެވެސް މީހެއްެގ މަންމައަކަށް ނޫނީ ބައްޕައަކަށް  
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އާއިލާެގ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކަށް. ބައެއްފަހަރު އެބައާދޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް ބިދޭސީައކާ ހަވާލުކުރެވި ހަމަ ވަކިން މުޅިން  

ސޮލޭޓްކޮށްލާފައި މީހާ ެގންުގޅޭހިސާބަށް ވެސް އެބަދޭ. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިފަދަ އުމުރުން ދުވަސްީވ  އައި

އެބަޖެހޭކަން.   ެއޑްރެސްކުރަން  ވެސް  އެކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަންނައިރުަގއި  އޮނިަގނޑެއް  ާގނޫނީ  ުގޅޭ  މީހުންނާ 

އުމުރު ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތްތަކެްއަގއި  އަިއސޮލޭޓްކޮށްެގން ކޮންކޮން  ވަކިން  ެގންޮގސް  ހަމަ  މީހަކު  ދުަވސްީވ  ން 

ނުެގންުގޅެވޭނެ   ނޫނީ  ވެސް  ކޮބައިތޯ  ވެސް  ހާލަތްތަކަކީ  ެގންުގޅެވޭމނެ  ވެސް.  ނުެގންުގޅެވޭނީ  އަދި  ެގންުގޅެވޭނީ 

މާދާރުކުރުވުން ެއއީ  ހާލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ެއޮގތަށް ަވކިކުރާއިރުަގއި ެއ ކަންކަމުެގ ޒިންމާ ނެުގވުން ނޫނީ ޒިން

ބިދޭސީއެްއެގ   ހަމަ  ސްޕެސިފިކަލީ  ހަމަ  އަދި  ކަމެއްތޯ  ދޫކޮށްލެވިދާނެ  ައތްމައްޗަށް  ބޭރުމީހެއްެގ  ހިލޭ  މުޅިން 

އެބަތިބި   ދަރިން  ކާފަ  ނޫނީ  ދުނިޔޭަގއި  އެބަތިބި  ދަރިން  އޭނަެގ  ކަމެއްތޯ.  ދޫކޮށްލެިވދާނެ  ެވސް  އަތްމައްޗަށް 

ދަރިއަކު އާނަެގ  އަދި  އެފަދަ ދުނިޔޭަގއި  ވެސް  ހާލަތުަގއި  ނެތް  މީހަކު  އާއިލީ  އަޅާލާނެ  ވެސް  މީހަކު  ެއއްބަނޑު   

ތި  ހަމަ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ހާލަތްތަކެއްަގއިތޯ  ކޮންކޮން  ެގންުގޅެވޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މީހަކު  ޮގތަކަށް 

މުހިންމު ެއޑްރެސްކުރުން  ހަމަ  އަންނައިރުަގއި  އޮނިަގނޑު  ާގނޫނީ  އެކަން    ބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކަމެއް 

އަިމއްލަ  މީހާއަށް  އެ  ހިސާބުން  އެނދުމަތިކުރެވޭ  ޚާްއޞަކޮށް  ދުވަސްވެ  އުމުރުން  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު 

ޮގތެއްަގއި   ޚާއްޞަ  މިސާލަކަށް  އެބަވޭ.  ހުރަހަކަށް  ދިއުމުެގ  ހޯދަން  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އިޚްތިޔާރުަގއި 

އަދި ފާހަަގކޮށްލަމާ ނެތް  އޮނިަގނޑެއް  ާގނޫނީ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އިނޭގތޯ.  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ހިނާގ   

ެގެއއްަގއި އާއިލާެގ ތެރޭަގއި ވެސް މީހަކު އެނދުމަތިވީމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނޫނީ ދައުލަތުން އޭނައަށް  

ާގނޫނީޮގތުން   ކޮންމެހެން  އެއީ  ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް  ތިބޭ  އެ  މަރުކަޒުަގއި  ނޫނޭ. ޞިއްޙީ  ކަމެއް  ކުރާ  މިއަދު 

އުމުރުން  ާގނޫނެއް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  އެއީ.  މިއަދު  ކަމެއް  ކޮށްދޭ  ހެޔޮކަމުން  މީހުން 

އަމިއްލަ  މީހާ  އެ  ެއބަޖެހޭ.  އެޑްރެސްކުރަން  ކަންކަމަށް  މި  ވުޖޫދުވާއިރުަގއި  ބެހޭޮގތުން  މީހުންނާ   ދުވަސްވީ 

ކޮން  ފަރާތަކުން،  ކޮން  ކުރާނީ  ކަންކަން  އެ  ހާލަތުަގއި  ނުކުޅެދޭ  ހޯދުމަށް  ކެއަރ  ހެލްތު  ބޭސިކް  އިޚްތިޔާރުަގއި 

މި  ދެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  އަދި  ހަމަ  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ކިހިނެއްތޯ.  ޮގތަކުން، 

ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭަގއި ކުރެވުނު ރަނަގޅު  

ރުފިޔާއަށް މިހާރު ބޮޑުވެެގން މި އޮތީ ގޮއްސަ. ދެން ެއ    5000ރުފިޔާއިން    2000މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދިނުން.  

ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ފައިސާ    އެލަވަންސާ ެއއްކޮށް އުފެދުނު މައްސަލަތަކަށް ާގނޫނީ ޮގތުން އެޑްރެހެއް ނުކުރެވޭ އިނޭގތޯ. 

ދިނުން ވެސް ެއއީ ޭއެގ ސަބަބުން އިތުރު ބަިއވަރު މައްސަލަތަކެއް އުފެދިެގން ވެސް ހިނގައްޖެ އިނޭގތޯ. ވަކިން  

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި މި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ހަމަ އަތޮޅުތެރަޭގއި ދިމާވޭ އެ ފަިއސާ ލިބޭ މީހާ އާއި އެ ފަިއސާ ލިބޭ 
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 ދެންނެވީ އެ ޖަމާވާ އެކައުންޓުެގ ވެރިފަރާތާއި އެްއކަލަ މުސްކުޅި މީހާ ބަލާ މީހާ ވެސް އެީއ  މީހާއޭ އަޅުަގނޑު މި

ބައެއް ހާލަތްތަކުަގިއ ދެ މީހަކު. އަދި ޝަކުވާ ނޫނީ ަމއްސަލައަކަށް އެބަވޭ އަސްލު ބަލާ މީހާއަށް ފައިސާ ނުލިބުން. 

ރަދުނުކުރެވުން ވެސް. ބޭނުންވާ ފަރާތަށް އެ ފައިސާ  ނޫނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ބޭނުންވާ ޮގތަށް އެ ފައިސާ ޚަ

ނުލިބުން ވެސް. އެހެންވީމާ، ާގނޫނެއް ވުޖޫދުެވެގން އަންނަިއރުަގއި މި ކަންތައްތަކަށް ެވސް އެޑްރެސްެވެގން ދިއުމަކީ  

އަމިއްލަ ދުވަސްވީ  ުއމުރުން  އެއްކަލަ  ދިމާވޭ  އެބަ  ހަމަ  ނަމަވެސް  މަދުން  ދެން  ކަމެއް.  އެދޭ    އަޅުަގނޑު 

އަދާކުރާނެ   ޙައްޤު  އެ  މީހާ  އޮންނަ  ޙައްޤު  ވޯޓުލުކުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް  ފުރުޞަތު  ވޯޓުލުުމެގ  އިޚްތިޔާރުަގއި 

ނޭނޭގތީވެ   އެއްޗެއް  އޮންނަ  ކަރުދާހުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ދުވަސްވީމަ  އުމުރުން  އަޅުަގނޑު  ވެސް.  ދޭތެރޭަގއި  ޮގތަކާ 

ވޯޓުެގ ޙައްޤަށް އަރަިއަގން ހާލަތު ވެސް ެއބަދޭ. އެހެންވީމާ، ާގނޫނީ    އެހެން ކޮންމެވެސް މީހަކު ައިއސް އަޅުަގނޑުެގ

ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުން މިފަދަ ާގނޫނެއް އަންނައިރު މި ކަމަށް ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

ތުަގއި އަޅުަގނޑު އެދޭ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިންމު އެބަޭވ. ހަމަ އަޅުަގނޑު އުމުރުން ދުވަސްެވ މުސްކުޅިވާ ހާލަ

ނޫންޮގތަކަށް އޭނަެގ އެހެން ކޮންމެވެސް ާގތް މީހަކު ނޫނީ ދުރު މީހަކު ނަމަވެސް އައިސް ވޯޓުލީމަ ބައިވަރު އިތުރު  

އުމުރުެގ   ދޮށީ  ވެސް  ކަންކަން  މިކަހަލަ  ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި  ހަމަ  މައްސަލަތަކާއި  ނަފުސާނީ  މައްސަލަތަކެއް 

ކުރިމަ އަޅުަގނޑު  މީސްމީހުންނާ  ވެސް  ކަން  ެއ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ރަށްރަށުަގއި  ހަމަ  އެބަހުރި  ތިވެފައި 

ފާހަަގކޮށްލަން   ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ބޭނުންވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން 

ވަރަށް ޕަބްލިކް  ެވސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ެވސް  އަތޮޅުތެރޭަގއި  އެބަހުރި  ބޭނުންވޭ،  ފެސިލިޓީސްތައް  ިގނަ   

ގާއިމުކުރެވިފައި އިނޭގތޯ. ެއީއ އެންމެ ކުޑަމިނުން ކިޔަމާހިނާގ ރަށު ކައުންސިލު އިދާރާ ކަމުަގއި ިވޔަސް އިނޭގތޯ.  

އެްއކޮށް   ފަސޭހަކަމާ  ފެސިލިޓީސްތައް  އެ  މީހުންނަށް  ދުަވސްީވ  އުމުރުން  ބިލްޑްކުރެވޭއިރުަގއި  މި  ތަންތަން  މި 

 އިންތިޒާމެްއ، ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން ރޭވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް އެއް ކަމަކަށް ކިޔަމާ ހިނާގ،  ބޭނުންކުރެވޭނެ

މީހުން  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  މިސާލަކަށް  ވެސް.  ޮގތެއް  ފަސޭހަ  ވަދެވޭނެ  ވެސް،  ހަމައަށް  ވަނުމާ  އިދާރާއަށް  އެ 

ސާލަކަށް ވީލްޗެއަރ ކަހަލަ އެްއޗެހި ހޯދަން ވެސް. އަދި އެ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ހިނާގ ބިާގެވ ނޫޅެވޭވަރުވީމަ އެބަޖެހޭ މި

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ޮގތްތަކެްއ  ލުއިފަސޭހަ  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ވެސް  ހޯދުމުަގިއ  ޚިދުމަތް  އެ  ވަދެފައި 

އެ ބަލަން  ނަޒަރަކުން  ޚާއްޞަ  މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ުމޖުތަމަޢުަގއި  ތެރޭަގއި  ބަޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކަންކަން   ޮގތްތަކަކަށް  ޚާއްޞަ  ނަޒަރަކުން  ޚާއްޞަ  ވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތަްއ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ކަނޑައެޅިެގން ދިއުން ެއއީ ުމހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. ެއހެންވީމާ، ާގނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންއިރުަގއި މި  
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ކުރުން އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދޭ ކަމެއްވީމަ އެ ކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ. އެީއ  ކަންކަމަށް ހަމަ ފޯކަސްކުރުން ރިޢާޔަތް

 މި ވަުގތައް އަޅުަގނޑަށް ނޯޓުކޮށްލެވިފައި ހުރި ކަންކަަމކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ޒިޔާދު   ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ހިތަށްއެރީ   އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުން  ހާލަތާއި  ރަށްރަށުެގ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު ދާއިރާެގ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭޮގތުން މި ވަުގތަށް ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ކޮންމެވެސް 

އް ހިއްސާކޮށްލުމުެގ ނިޔަތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުން މި ކުރީ. ރާއްޖޭެގ ހަމަ ހުރިހާ  ވަރެްއެގ މަޢުލޫމާތެ

ފާހަަގކުރެވެނީ   އަޅުަގނޑަށް  އޮންނަނީ.  މި  ކަންކަން  ދިރިއުޅުމުެގ  ޮގތަކަށް  ެއްއކަހަލަ  ހަމަ  ވެސް  ރަށެއްަގއި 

ފާހަަގކުރައް ކަން  އެ  ވެސް  ުމޤައްރިރު  ދާއިރާެގ،  ިގނަދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަރަށް  ެއކްޓިވްކޮށް  ވަރަށް  ަވއިފި. 

ޮގތަކީ    65މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު   ހަމައެކަނި  ޮއންނަނީ  މީހަކަށް  ުއޅޭ  ރަށެއްަގއި  އާދަިއެގ  ދެން  ރިޓަޔަރވީމަ  ެވ 

ތިން  އޮންނައިރު  ރަށް  ތިން  ެއއީ.  ހާލަތަކީ  ހަމަ  ެވސް  ރަށުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހޮޅުއަށްޓާ.   މިސްކިތާއި 

ރަށުަގިއ ވެސް އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންެގ ދިރިއުޅުން ތަފާތު. އެޮގތުން ަވއިކަރަދޫއަކީ ދަނޑުވެރި ރަށަކަށްވީމަ ެއ  

މީހުންނަށް އޮވޭ އެ ފުރުޞަތު ދަނޑުހެއްދުން. އެއީ ކޮންެމހެން އާމްދަނީ ހޯދާކަށް ނޫން. އެއީ ހެލިފެލިވެ ުއޅެލުމުެގ  

އެކަ ބޭނުންކުރުން.  ަވުގތު  އެ  ސްކީމަކުން  ޮގތުން  އެްއވެސް  ސަރުކާރުަގއި  ޝަކުވާެއއް  ވެސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  މަކު 

ޮގތެްއ ނޯވޭ ރިޓަޔަރޑް އޭޖުވީމަ. އެ މީހުން ރިޓަޔަރކޮށްފައި   އެްއވެސް ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން އެހީެއއް ވެސް ލިބޭ 

ފާހަަގކު ހޯދާކަށް ވެސް ނޫންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  މާބޮޑު މަންފާއެއް  ހައްދަނީ.  ތިބޭތީ. އަނެއްހެން  މި ދަނޑު  ރެވެނީ 

ފިރިހެނުންނަށް   ރަށެއް.  ބޮޑު  އާބާދީ  އުޅޭ  އެ  އާބާދީ،  ވަރަށް  ނެއްލައިދޫަގއި  ރަށުަގއި  އަނެއް  ޮއވޭ.  އެކަމުަގއި 

މީހުން   އެ  އެކްޓިވް.  ވަރަށް  އަންހެނުން  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކުރީ.  މި  ވެސް  ކުރިން  އޮތްޮގތަކީ  ހަމައެކަނި 

ވިނުާމއި އެ މީހުން އެ ކުރާ މަސައްކަތްކުރެވޭ. ސަބަބަކަށްވަނީ އަންހެނުންނަކީ މަސައްކަތު  އަދިވެސް ހަމަ  ފަންިގ

މާޙައުލުަގއި އުޅެފައި ރިޓަޔަރވީ ބަެއއް ނޫން. އުމުރުން ދުަވސްވީ ބަެއއް ނޫން. ފެށުނީްއސުރެން އެ މީހުން ކުރަމުން 

ަގއި ކުރާ މަސަްއކަތް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ފިރިހެނުންނަށް  އައި މަސަްއކަތްކުރެވޭ. ފަންިގވިނުމާއި ރަށެްއެގ އާންމު ހާލަތު

ހުންނަ  އެޖެސްޓުވާން  އެޮގތަށް  ރިޓަޔަރކުރަންޖެހުނީމަ  އޭޖެއްަގއި  ަވކި  ކޮށްފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  މިވާޮގތަކީ 
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އި އޮންނަ. އުނދަޫގތަކެއް ހުރޭ. ޭއެގ ސަބަބުން ނަފުސާނީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވޭ. ދެން ެއީއ އާންމު ޮގތެްއަގ

ދެން ބައެއް ސަރުކާރުަގއި ބައެއް ސްކީމުތަކުން ތަރައްޤީައށް ކުރާ ބައެއް މަސަްއކަތްތަކުން ވެސް މަޖުބޫރު އެބަވޭ 

މިހާރު   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  އެބަހުރި.  ކަންކަން  އެކަހަލަ  ެއކަހެރިކޮށްލަން.  މީހާ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

މިހާރުވެެގން. ރަ އެންމެން ވަރަށް  ހިނަގމުންދާ ކަމެއް  މާމަ އާއި ކާފަ އާއި  ހަމަ  ލިބިއްޖެ  ފުލެޓު  މިފަހަރު  ށުަގއި 

މީހުން  އެ  ޮގވަިއެގން  ކުދިން  ތިން  ލިބުނީ.  ފުލެޓެއް  ކޮޓަރި  ދެ  ދަރިައކު.  އެންމެ  ދިރިުއޅުނީ  ތިބެނީ.  އުފަލުަގިއ 

ކު ބަލަންޖެހެނީ. މިކަހަލަ ހާލަތައް ވިސްނުން މިއަދު އެހެރީ މާލެއަށް. މާމަ އާއި ކާފަ އާއި ދެން ދުރުތާ ތިމާެގ މީހަ

ކަމަށް   ނޯންނާތީ  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ވިސްނުން  ނެތް.  ވިސްނުމެއް  ކަންކަމުަގއި  ކުރާ  މި  ބަެއއްފަހަރު  އެބަވޭ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ނޫހެއްަގިއ މީޑިާއއިން ފެންނާނެ ރަށު ކައުންސިލުން  

ލާނެ މީހަކު ހޯދައިދޭން. ހަމަ ރަނަގޅު ހެލިފެލިވެ އުޅޭ ރަނަގޅު އުފާވެރި ާއއިލާއެއް. ރަށްރަށުަގއި އުޅޭ،  މި މީހުން ބަ

ޖެހެންދެން.  ކަމަކާ  އެކަުމަގިއ  އުފަލުން  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އުޅެނީ  މީހުން  ދުވަސްީވ  އުމުރުން  ދިރިއުޅޭ 

އޮންޮގތުންނާ އުފެދިފައި  ރާއްޖެ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  މިހާއި  ވެރިންެގ ރާއްޖެ  ތިބި  ވެރިކަންކޮށްފައި  ތަނަށް 

އާިއ   ބޭސްފަރުވާ  އުނދަޫގ  ވަރަށް  މިއަދު  ބޮޑުކަމުން،  ތަފާތުކުރުން  ެގންުގޅުނު  ސަރުކާރުތަކުެގ  ސިޔާސަތުތަކާއި 

ރަށްރަ ކަމަށްވީމާ  މާލެ  ޮގތަކީ  އިން  ހަމައެކަނި  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ހޯދަންޖެހޭ  މީހުން  ދުވަސްވީ  ށުަގިއ  އުމުރުން 

ހަމަ  ބޭސްފަރުވާައކަށް  އުޅެވޭ.  އުފަލުަގއި  ވަރަށް  ހާލަތުަގިއ  އާންމު  އެހެންނޫނިއްޔާ  އޮޭވ.  އުނދަުގލެއް  އޮންނަ 

އޭނަ   ވެއްޖެއްޔާ  ވައިކަރަދޫން  ދައްކާލަންޏާ  ޑޮކްޓަރަށް  މީހަކު  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ކަމަކުން  އާދަިއެގ 

ޔާ ދޯންޏަށް ނުވަތަ ލޯންޏެއް ހިފައިެގން ކުޅުދުއްފުށްޓާ ހަމައަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ތިންސަތޭކަ، ހަތަރުސަތޭކަ ރުފި

ކަންކަން   މަޑުމަޑުން  އެބަ  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތުމުން.  ދެވެން  ފަރުވާެއއް  އެްއެވސް  ޞިއްޙީ  ރަށުެގ  ދާން 

ތު އޮތް ޮގތަކީ ެއއީއޭ.  ބަދަލުވަމުން އެބަ އާދޭ. އެ ކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެކަމަކު މިއަދަށް އޮތް ހާލަ

ދެން އޭެގ އިތުރުން ީމެގ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަައކީ ާގނޫނު 

ޤުދުރަތީ   ދިރިއުޅުމާއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް.  ޢަމަލުކުރެވޭ  އެއްޮގތަކަށް  އެންމެންނަށް  ހެދޭނީ 

ފައި އޮންނަ ޮގތުންނާއި ބަެއއްފަހަރު މިހެން ހަދާ ާގނޫނު އެބަވޭ މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ މި  ޮގތުން ރާއްޖެ އުފެދި

ބަޔަކަށް   އުޅޭ  ރަށެއްަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނަކަށް.  މުހިންމު  ވަރަށް  މީހުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުަގއި 

އެބައޮވޭ އޮންނަ ޮގތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ އެްއވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް. އެހެން ެވސް ެވފައި  

އެދުމަކީ މުޅި ޤައުމުެގ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމަށް ބަލަނީ ާގނޫނު ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ  

 އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބުނެލަދެިވްއޖެ ކަމަށް. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

އެބަވޭ   ބަޔަކު  ކެޓަަގރީއެްއެގ  ެއކުލަވާލެވޭއިރު  ާގނޫނެްއ  ބޭފުޅުންނަށް  އުމުރުފުރަިއެގ  ދޮށީ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތަކަށް   ދިވެހި  ދެން  ެއއީ  ނުވާ.  އެނިގފައި  ޮގތެއް  ހަދާނެ  ދައުލަތަށް  ައދިވެސް  އިނޭގތޯ  ނަމަވެސް  މަދުން 

މައެ  ދިވެއްސެްއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މީސްމީހުން ނުވާތީ.  މާމައަކަށްވާ  ކާފަެއއް  ނޫނިްއޔާ  ބައްޕަެއއް  ނޫނިްއޔާ  އް 

އެބަހުރި   ރާއްޖޭަގއި.  ވެސް  ދިރިއުޅެނީ  ހޭދަކޮށްފަ.  ރާއްޖޭަގއި  އުމުރުދުވަސް  މުޅި  އަހަރުވަންދެން   45އެބައުޅޭ 

، އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަމުެގ ރާއްޖޭަގއި އުޅެ ދިވެްއސެްއެގ މަޔަކަށް، ބައްޕަައކަށް ނުވަތަ ކާފައަކަށްވާ. އެހެންނަމަވެސް

ތެރެއިން މި ލިބޭ އާސަންދަެއްއ ދެން އެ ނޫން ވެސް ެއއްެވސް ކެޓަަގރީއަކަށް ފޯލްއެްއ ނުވޭ. އެއީ އެއިން ެއއްެވސް  

މުހިންމު  ެއޑްރެސްކޮށްލެްއވުމަކީ  ޮގތަކުން  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މީހުންނަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  އެހީތެރިކަމެއް 

 ނެތީ ހަމަ އެ ނުކުތާ އެކަނި ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަކަށް ވެދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަިއއި ހަމައަށް  މިއަދާ  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ޗެއަރ.  ވާހަކަދަްއކާ  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވި  މި  ރު 

ސަބަބުން   އޭެގ  ހަނދާންނެތިކޮށްލެވިފަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިތިބީ  މީހުން  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

ކަންނޭނެގ އަދި ކިރިޔާ ރަނަގޅު އެކަށީެގންވާ ާގނޫނަކާ ހަމައަށް މިއަދު މި އާދެވުނީ. ދެން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ެގ  2008ރިޔާ ވެސް އެ މީހުން އަމިްއލައަށް އެ މީހުންނަކީ ސޮސަިއޓީަގިއ ބަެއއްެގ ޮގތުަގިއ ަގބޫލުކުރަން ފެށުނީ  ކި

އަޅުަގނޑު   ބަޔަކު  ިގނަ  އަދިވެސް  ދެން  ކުރީަގއި  ޭއެގ  ވެރިކަމަށްފަހު.  އެމް.ޑީ.ޕީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މީހު އެ  އަދި  ވެސް  ސޮސައިޓީަގއި  ހަމަ  ބާކީވެ  ަގބޫލުކުރަނީ  އެއީ  ދުވަސްވުމަކީ  އުމުރުން  ަގބޫލުކުރަނީ  ވެސް  ން 

މީހެްއެގ   ބޭކާރު  އޭނައަކީ  ަގބޫލުކުރަނީ  ވެސް  ދުަވސްވީމީހާ  މުސްކުޅިމީހާ،  ޮގތުަގއި.  ސަބަބެްއެގ  އެކަހެރިވާންޖެހޭ 
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ނޑު ހިތުން މިހާރު ޮގތުަގއި. އޭނަެގ ދަރިންެގ ޮގތުަގއި ތިބޭ ިގނަ ބަޔަކަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވެނީ އެހެން. ދެން އަޅުަގ

ދެންމެ   މިސާލަކަށް  ހޯދަންޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ކުޑަ  އިންފްލުއެންސް  ކުރާ  މި  ކަމަށް  މި  ސޮސައިޓީ 

އަމިއްލަައށް   މީހާ  އެ  ހަމައަށް  ބަލިހާލުޖެހުމާ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  އެ  ޒިޔާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނެ. ބަލިވީމަ ފައިސާ ނުލިބެންޏާ އޭނަ ޮގވަިއެގން ނޫޅެވޭނެ. ައދި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާެގ ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން ުއޅޭ

އެކަމެއް  އަމުދުން  ވަންޏާ  ކަމުަގއި  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ބޭރުން  އެލަވަންސްެގ  ލިބޭ  އެ  މިހާރު  އޭނައަށް  އަދަދަކީ 

ކަމަކަށް   މުހިންމު  އެންމެ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގިއ  ނުކުރެވޭ.  ކަެމއްެގ  ދެއްވަންވީ  ބޭފުޅުން  ތި 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ސޮސައިޓީ ެއކަމާމެދު ދެކޭ ޮގތް. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އަންނާނެ ދުވަހެއް ދެން ތިއްބެވި 

ައޅުަގނޑަށް  ދުވަސް  އެ  ނޭނޭގ  އަޅުަގނޑަކަށް  މިއަދަކު  އެކަަމކު  ދުވަހެއް.  އަންނާނެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

މިއަދު އަންނާނެކަމެ ކުރެވެނީ  މި  އިޙްސާސް  އަޅުަގނޑަށް  އައިމަ  ދުވަސް  އެ  އެކަަމކު  ނުކުރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އް. 

މައިންބަފައިންކަމާއި   ތިމަންނަމެނެްގ  ޖެހެނީ  މި  ހޯދަން  ޮގތެއް  ހޭލުންތެރިކުރެވޭނެ  ސޮސައިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ތަ އޭނަ  ކަންކަމަށް  އެ  ކަމާިއ،  ދުވަހެއް  އަންނާނެ  ވެސް  މީހުންނަށް  ތިމަންނައަށް  އަނެއް  މިންވަރަށް  އްޔާރުވާ 

 އެހީތެރިވާންޖެހޭކަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ޕޮއިންޓް ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން.  

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ. ދޮށީ އުމުރުެގ ީމހުންނާ ބެހޭ ާގނޫނެއް އެކުލަާވލުމުެގ މަސަްއކަތާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ  

މުހިންމު    ފަރާތުން ބައްދަލުކުރީމަ އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެންމެ

ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  ެއކުލަވާލަންޖެހޭނެ.  ދަފްތަރެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަދާއިރު  ާގނޫނެއް  ކަމަކަށް  އެއް 

ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް ހީވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ދަފްތަރެއް ެއކުލަވާލަންޖެހޭނެ. 

މަށް އަޅުަގނޑު މި ދެކެނީ އޭރުން މި ދައުލަތުން މި ކުރާ ޚަރަދުެގ ކިހާ ވަރެްއެގ  ދަފްތަރެއް އޮތުމުެގ ބޭނުމެއް ކަ

ޚަރަދެއް ކުރެވޭ ކަމަށް އެނޭގނެ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނެ މި މަރުކަޒެްއެގ ުމހިންމު ކަމާއި، މަރުކަޒެއް  

ގާއި ދަފްތަރެއް  މި  ދެން  އޮތިްއޔާ.  ދަފްތަރެއް  އެފަދަ  ެވސް  ކަން  އެބަ  ބޭނުންވާ  ތެރެއިން  ޭއެގ  އަދި  މުކުރާއިރު 

ކެޓަަގރައިޒްވާންޖެހޭ ވާހަކައަކީ، އުމުރުން ދުވަސްވާ އެންމެންނަކީ އަދި ބަލި މީހުންނެއް ވެސް ނޫން. ޞިއްޙީ ފަރުވާ  



 2021 ނޮވެންބަރު 22            ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  

 

 

16 

 

  ބޭނުންވާ ބައެއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ތެރެއިން ކެޓަަގރަިއޒްވާންޖެހޭ މި ދަފްތަރުަގއި އެހެން ދަފްތަރެއް އޭގެ 

ޚިދުމަތަށް   ޞިއްޙީ  ދަފްތަރު  އެ  އަދި  ފަރާތްތަކެއްތޯ  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  ބަިއވާންޖެހޭ  ތެރެއިން 

ވެސް   އޮތުން  މެކޭނިޒަމެއް  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ  ބަލައި  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  މި  ޖެހޭ  ެއބަ  ދަފްތަރު  ފަރާތުެގ  ބޭނުންވާ 

 ކަމަކީ، މިސާލަކަށް ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރާ ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް މުހިންމު. އޭެގ ތެރެއިން ބޭނުންވާ އެއް

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރިހެން އަޅުަގނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްވާ މީހުން ދަފްތަރުކުރެވޭ ހިސާބުން ެއ  

ޒިންމާވާ ވެސް  ފަރާތެއް  ހުރިހާ  އާއިލާެގ  މިހާރު  ފަރާތެއް.  ނަާގނެ  ޒިންމާ  ބައެްއ  މީހުންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެ. 

ިމ   ފަރާތެއް  ޒިންމާވާނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލަހައްޓަން.  މައިންބަފައިން  ައހަރުންމެންެގ  ހަވާލުކުރޭ  އެބަ  ފަރާތްތަކާ 

ކޮންމެ މީހަކު ޒިންމާ ވިޔަސް، މިސާލަކަށް އާއިލާެގ    ންމު. އެއީ އަދިދަފްތަރާ އެއްކޮށް އެނެގން ޮއތުން ވަރަށް މުހި 

ހުންނާނެ ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަވާލުކުރަނީ އެހެން ފަރާތަކާ ބަލަން. ސްޕެސިފައިކުރަން ފަރާތުން،  

އެބަޖެހޭ. ދައުލަތަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ ކާކުތޯ މީނަެގ ޒިންމާ ނަަގިއެގން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ. އެހެންވީމާ، އޭނައަށް  

ކޮމިޝަ އޮންނަނީ.  މި  ހަވާލުކުރެވިފައި  ކަން  ނޫން. އެ  ފަރާތެއް  ލިބޭ  ެއހީ  މީހުންެގ  އެ  ނޫން.  ފަރާތެއް  ލާ  ނަށް 

ހިއުމަން  އެއާއެްއކޮށް  ހަމަ  ދެން  މުހިންމު.  ވަރަށް  އޮތުން  އެނެގން  އެކީަގއި  ދަފްތަރާ  ފަރާތެއް  ނަާގނެ  ޒިންމާ 

ން ވަރަށް ބޮޑަށް  ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރެްއވިހެން ާގނޫނެއް ހެދޭއިރު އަޅުަގނޑުމެ

ދެވޭނެ   ޚިދުމަތް  މި  މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ފަސޭހައިން  މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ފާހަަގކުރަންޖެހޭ 

ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  މީހުންނަށް  އެ  ޚިދުމަތް  ޚާއްޞަކޮށް، ޞިއްޙީ  ފާހަަގކުރަން.  ތެރެިއން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަންކަން 

ތެ ާގނޫނުެގ  މި  ޮގތަކަށް  ފާހަަގކޮށްލަން.  ކަހަލަ  ކަން  މި  އެހެންވީމާ،  މުހިންމުވޭ.  އެބަ  އޮތުން  އެނެގން  ރެއިން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު   މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގމައްޗަންޮގޅި އުތުރު 

ފެންނަން  ދުވަހެއް  ކަހަލަ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އުފާވެއްޖެ  ވަރަށް  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތްތަކެއް ފެންނާތީވެ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޅައުމުރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އުޅުނު  

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭެގ ދާއިރާތައް ވެސް ބެހިފައި މި އޮތީ. މާލެ ވެސް މި އޮތީކީ. ދެން ވަރަށް    ޮގތަކަށް ނޫން މިހާރު
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ިގނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ މިސާލަކަށް މާލެ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެފައި މާލޭަގއި ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ، ޚިދުމަތްތަކެއް  

ވަރަ ހާލުބޮޑު.  މާ  މާލެ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއިނަމަ އެބައޮތޭ.  ކުޑަެވ،  ެގތައް  އެއީ  ފާހަަގކުރެވޭ.  ށް 

އެްއކޮށް  ފްރެންޑްސްއާ  ނެއިބަރހޫޑް  ހުރީ.  އުޅެފައި  އަރާމުަގއި  ވަރަށް  ކާފަމެން  ޅައުމުރުގައިނަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މިއަ ދިރިއުޅެނީ.  ފްލޯއެއްަގއި  ސިންަގލް  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  އިމާރާތެއްަގއި  އެއް  ނިކުމެލާފައި  ދު ބޭރަށް 

ހަތް  ހަދާއިރު  އިމާރާތެއް  ވެއްޖެްއޔާމު  ޮގތުން  ބުނާ  ާގނޫނު  މިހާރު  ެގތަކަށްވެ  ކުދިކުދި  ޮގސް  ބަހަމުންބަހަމުން 

ލިފްޓު ނެތި ކާފަމެން   ތަންތާނަގއި  ކުދިކުދި  ލިފްޓް ލާން މަޖުބޫރެއް ނޫން. އެކަމަކު  ބުރިއަށްވުރެ ުއސް ނޫނިއްޔާ 

ދާ ނުނިކުމެވޭނެ.  މަުގމައްޗަކަށް  ެއއްވެދާނެ  މާމަމެން  ކޮމިއުނިޓީއަށް  ނެތް.  ބީޗެއް  ދާނެ  ނެތް.  ހޮޅުއަށްޓެްއ  ނެ 

މުޅިން  މުޅިތަން  ކޮންޖެސްޓްވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ  މި  ނޫން.  ސޭފެއް  މަުގމައްޗެއް  ނެތް.  ތަނެއް  އެްއވެސް 

ހެ ާގނޫނެއް  ވިސްނަންޖެހޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނާއިރު  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  އަންނައިރު  ހަލާކުވެފަ.  ދިެގން 

މެންބަރުން   ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް،  ހެދޭއިރު  އިމާރާތެއް  ސަރުކާރު  ެއއީ  މައްސަލަތައް.  ހުރި  މިހެން  ސަރުކާރުަގއި 

ފަސޭހައިން   ގޮއްސަ  ބޭފުޅުންނަކަށް  ދުވަސްވީ  ކާބަފައިން  ނެތް  ވެސް  ހެދޭއިރު  އިމާރާތެްއ  ފާހަަގކުރަްއވައިފި 

ދައްކަން ނަމޫނާ  ާގނޫނެްއ  އެކްސެސްެވވޭކަށް.  އުޅެނީ  މި  ކިރިޔާ  އަދި  ވަނީ.  މި  ނުދެއްކި  ނަމޫނާ  ފަރާތްތައް  ޖެހޭ 

ވެރިކަމުން  މިއޮތްހާ  ދުަވހު  މިއޮތްހާ  ކުރަނީ.  މި  މަސައްކަތެްއ  ބަޔަކު  އަޅާލަންވެެގން  ބަޔަކަށް  އެ  ހެދިެގން 

އަޅާލަން ބަޔަކަށް  ދުވަސްވީ  ބަޔަކަށް ނޭނޭގ  އެްއވެސް  އަދި  ދިޔައިރު ވެސް  އެހެންވީމާ، ފައިބަިއެގން  ކަމެއް.  ޖެހޭ 

ހަމަ އެ ވިދާޅުވާހެން ތަނެއް ހަދާފައި ޖަންކްހެން އަޅާލާފަިއ ބައިތިއްބަނީ ފަނަރަ ވިހި ައހަރުވާއިރު މީހަކު ފޯނުކޯލެްއ  

ކާބަފައިން  ޅައުމުރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަނީ.  ނެތިެގން  ވެސް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްެގ  ެއއްެވސް  ާއއިލާެގ  ވެސް 

ެއ  ބޮޑެތިެވެގ އެްއކޮށް.  އަޅާލުމާ  އެންމެނެްގ  ހުރިހާ  ތިބި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެތިދިޔައިރު  ައއިސް  ދުވަސްވެެގން  ން 

ހެދިެގން   ާގނޫނު  އެހެންވީމާ،  އަންނާނެއޭ.  މިހިސާބަށް  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މިއަދު  ހިތަކަށްނާރާ  ދުވަހަކު 

ހުރި   މިހެން  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތަކާިއ  އަންނައިރު  ހުރި  އިމާރާތްކުރުމުަގއި  ޮގންޖެހުންތައް 

ކުރާއިރު   ކަންކަން  މި  ތަންތާނަގިއ  ކޮންޖެސްޓެޑް  މި  ޑިޒައިންކުރެވޭއިރު  މި  ދަންދެން  ޕޭމަންޓުތަކަށް  މަުގމަތި، 

ކަމަކަ ދެވަނަ  ދެން  ހުންނަން.  އުސޫލުތަކެއް  ކޮންމެެވސް  ލާޒިމުކުރެވޭނެ  ކަންކަން  އެ  ތެރޭަގިއ  ށް  ާގނޫނުެގ 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ، މިސާލަކަށް މި ހޭދަކުރާ ފަސްހާސް ރުފިޔާ. މި ފަސްހާސް ރުފިޔާ ބޮޑުެވެގނެއް ނޫން  

ބޭނުމެއް މިސާލަކަށް އެ   ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބޭފުޅުންނަށް އޭެގ  މި ވާހަކަދައްކަނީ. މިސާލަކަށް، ދުވަސްވީ  އަޅުަގނޑު 

ޚިދުމަތްތަކެއް، ފައިސާއިން ކުރެވޭނީ ފައިސާ ދިނުމުންތޯ ނޫނި ވުޒާރާތަކުން ދޭންޖެހޭ  އްޔާ ދައުލަތުެގ މިހިރަ ހުރިހާ 

ބޭނުންވަނީ   އަޅުަގނޑު  ޖެހުނީމަ  އަިއސް  ދުވަސް  އެ  ައއިސް  ދުވަސްެވެގން  އަޅުަގނޑު  ބުނާނަމަ  މިސާލަކަށް 
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މިހި ނޫނިއްޔާ  ޓިކެޓް  އެ  އެއަރ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެން  ޮގސްލަން.  ތަނަކަށް  އައްޑޫަގއި  ކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ރަ 

ސަރވިސްތައް މިއީ އެ ލާރީެގ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް ހުންނަ ނޫނިއްޔާ މެޑިކަލަކީ 

ނުކުރަން   ަގބޫލެްއ  ައދިވެސް  އަޅުަގނޑު  ހުންނަންޖެހޭނެ.  ކުރެވިފަިއ  އިންޝުއަރެންސް  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު 

އިންނަ އެްއޗެްއ  ކިޔާފައި  ޮގތުަގއި.  އާސަންދަ  އިންޝުއަރެންސްެގ  މެޑިކަލް  އިންނަންޖެހޭނީ  ކަމަކަށް.  ންޖެހޭނެ 

އެހެންވީމާ، އިންޝުއަރެންސްެގ ދަށުން މި ހުންނަ ހުރިހާ މެޑިކަލް ސަރވިސްތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމަޖެހިފަ. މި  

ދަ  މި  އަޅުަގނޑު  ެގއްލުވާލާފައި  ފުރުޞަތު  މިސްޔޫސްކުރުމުެގ  ރުފިޔާ  ފަސްހާސް  ވާހަކައަކީ  ހޭދަކުރާ  ންނަވާ 

ޓްރާންސްޕޯޓް ފްރީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް ހައްދަވައިދެއްާވށޭ. ނޫނިއްޔާމު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިންާގ ހުރިހާ 

ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އޭނަައށް އެ ޚިދުމަތްތަކެއް އޭެގން ފްރީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭށޭ. ދެން އޭނައަށް 

ފަ ގާއިމުނުކުރެވެންޏާމު މިސާލަކަށް  އިންޝުއަރެންސެއް  ެމޑިކަލް  އިންޝުއަރެންސެއް،  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ސް، 

އެހެންެވއްޖެއްޔާ   ާގއިމުކުރެވިދާނެތާ.  ހަމައެކަނި  އިންޝުއަރެންސެއް  ބޭފުޅުންނަށް  މައްޗަށް   65ދުވަސްވީ  އަހަރުން 

ފަސްސަތޭކަ   ނަމަވެސް،  ރުފިޔާ  އެްއހާސް  ތެރެއިން  މީެގ  ލާފައި  ދިޔައީމަ  އިންޝުއަރެންސަށް  ނަމަވެސް  ރުފިޔާ 

އުސޫލުތަކެްއ   ދެވޭނެ  ސަރިވސް  މެޑިކަލް  އޭނައަށް  ޮގތުަގއި  ސްކީމެްއެގ  އިންޝުއަރެންސް  އެ  އޭނައަށް 

ގާއިމުކޮށްދެއްވާށޭ. އޭރުން މިހިރަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުންނާނީ ހަމަޖެހިފައިހެން. އެއީ އޭނަ  

އައީ  މިތާ  ރާއްޖެ  ައއިސް  އޭނައަށް  އާދެވޭނެ.  ފްރީކޮށް  އޭނައަށް  ޖެހުނަސް  އަންނަން  މާލެ  ރަށަކުން  މިސާލަކަށް   ،

ލިބޭނެ.  އޭނައަށް  ސަރވިސް  މެޑިކަލް  ފްރީކޮށް  މެޑިކަލީ  އޭނައަށް  ހުރެވޭނެ.  ފްރީކޮށް  ހައުސެއްަގއި  ެގސްޓް 

ައއުން އެއީ އެންމެ އެހެންވީމާ، މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ާގ ނޫނެއް ހެދިެގން އަންނައިރު 

 މުހިންމު އެއް ކަންތައް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އޭތި ފާހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުމްތާޒް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން: މުމްތާޒް ވާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

އެންމެ އުފާވެރި އެއް މަންޒަރަކީ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދާއިރާއިން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަމުންދާ 

ބޮޑަށް   މާ  އަޅާލާތަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  މީހުންނަށް  ުއމުރުެގ  ދޮށީ  މިހާރު  އަޅާބަލާއިރު  ކުރިއާ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު 

މަން އުފާވެރި  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  މީހަކު  ފާހަަގކުރެވޭ  ބަލާނެ  އެބަދޭ  ފެނިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިން  ޒަރެއް. 
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ޙަޤީޤަތުަގއި   ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ައއިސް  މިހާރަކަށް  ުއޅޭ މީސްީމހުން. އެހެންނަމަވެސް،  ނެތިެގން އެހެން 

ށް ރަނަގޅަށް ބަލާ ހަމަ ދުވަސްވީ އަދި ޚާްއޞަކޮށް ެއނދުމަތިވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަޅާލައި ަވރަ

ބެލެނިވެރިން ދަރިންެގ ފަރާތުން އެ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ިމ  

ިގނަފަހަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ުގޅިެގން.  ޢިނާޔަތާ  ލިބޭ  މީހުންނަށް  ދޮށީއުމުރުެގ  އަސްލުަގއި  ބަދަލަކީ  އައި 

އޮން މި  ވަރަށް  ދިމާވެފައި  އެހާ  ވެސް  ދަރިންނަށް  އެ  މީހުންނަށް،  އެ  ހާލަތްތަކެއް.  މަޖުބޫރީ  މަްއސަލައަކީ  ނަ 

އިންސާނާ   ރަނަގޅަށް  ަވރަށް  ކަން  އެ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ނާދޭ  ތަނެއް  އަޅާލެވޭ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނުލިބެންޏާ 

މި އޮންނަނީ  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  ކަމެއް.  އޮތް  ލަްއވާފައި  އެންމެންނަށް  ޠަބީޢަތުަގއި  ލިބުނީމަ  ދަރިން  ހާރު 

އަޅުަގނޑު   ކަމަށް  ބަދަލެއް  އަންނަ  ތެރެއިން  ސަރކަލްެގ  އެ  އެޮގތަށް  ހަމަ  ދަރިންނަށް.  ދެވެނީ  އަހަމިއްޔަތުކަން 

ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅާލާތަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތަުގއި  މިހާރު  ަގބޫލުކުރަނީ. 

ލިބޭ އެާއއެްއކޮށް ޖެހޭ.  އެބަ  ޕްރޮްގރެސިްވވާން  މީތި  އިނޭގތޯ.  މީހުން  ތިބޭ  އެނދުމަތިވެފަިއ  މިސާލަކަށް  މީަގއި   

އަހަރުވާިއރު އެ ލިބޭ، އޭނަ ަގދަފަދަކޮށް ހުރި މީހަކަށްވެފައި އެ   65ޢިނާޔަތް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އިނޭގތޯ. ހަމަ  

މީހާއަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ، މީތި ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް   ލިބޭ އެއްޗާއި ޭއެގ ބަދަލުަގިއ އެނދުމަތިވެފައި އޮންނަ

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ. އެޮގތަށް އަސްލު އެންމެ ރަނަގޅަށް މަސަްއކަތްކުރެވޭ ހާލަތުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް 

ބާރުބޮޑުވެފަ ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރުން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެތި  އޮންނަނީ ލިބޭ  މި  އި 

އޮންނަނީ   މި  މިސްޔޫސްކުރެވިފައި  އޭތި  ފަރާތުން  ދަރިންެގ  ަގދަފަދަ  އޮންނަނީ  މި  ިގނަފަހަރަށް  އޭތި  ޙަޤީޤަތުަގއި. 

އިނޭގތޯ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ެއޑްރެސް ކުރަންޏާމު މި ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސްކުރެިވެގން އެންމެ ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނިކުމޭނީ  

ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ބޭނުން ވެސް ކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހިތުން. އޭތި  

 ބޭނުންވި ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު  ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން މިހާ ކުރީަގއި ބިލެއް ޑްރާފްޓުކުރާ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިސްކަސްކޮށްލަން 

ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަސްލު ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކުރެިވެގން 
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ކަން  މި  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން  ވާހަކަައކީ.  އައި  ދައްކަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ކަމަށް  ޮގތަށް  އަންނަންޖެހޭނީމި 

ފުރިހަމަވީސް އަސްލު ތިކޮޅުން އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ ސުވާލުތަކެއް ވެސް ހުރި ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރިން  

ށް ރެޑީވެލާފައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މީތި ޕްރޮޑަކްޓިވް ޮގތަކަށް ެގންދެވުނީސް  ކޮށްލެއްވިނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުޑަކޮ

ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިތަނުން  ކަންކަން  ހުންނަންޖެހޭ  ާގނޫނެއްަގއި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ދެން  އިނޭގތޯ. 

ން ފާހަަގކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންޭވ  ފާހަަގކޮށްފި. ދެން އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުހުންނަންޖެހޭ ކަންކަ

އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް ާގނޫނެއް ހަދާ ދޫކޮށްލުމުން ވަރަށް ިގނަފަހަރު ބަހަނާއެއްެގ ޮގތުަގއި އެބަ  

ައޅާލުން މިވެނި ާގނޫނެްއަގއި މިވެނި ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއޭ. އަހަރުމެންނަށް ޒިންމާ  ބޭނުންކުރެވޭ. އަޅާލަންޖެހޭ 

ަމއްޗަށް   އަދަދުތަކެްއެގ  ބުނާ  އެހެން  ވަރަކީ.  އޮތް  ާގނޫނުަގިއ  އެއޮތީއޭ  މިންވަރަކަށޭ.  މިވެނި  އަދާކުރަންޖެހެނީ 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އިހުމާލުެވވޭތަން ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެހެނެއް ނުވާނެ ވަރަކަށް އެ ާގނޫނު 

ެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ދެން ދެވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ސީދާ އުމުރުން ބައްޓަންވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ދުވަސްވީމަ ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ ާގނޫނަކަށްވުރެ އެ ާގނޫނުަގއި އެ ދުވަހަށް އަންނަން އޮންނަ މަަގށް ރިޢާޔަތްކުރެވެން 

ާގނޫނުަގއި   ރިޢާޔަތްކުރެވިފަިއ  އެކަންކަން  ޮގތާިއ  ވާންޖެހޭ  އެ  އެންމެފަހު  އެބަޖެހޭ.  ދެން  ބޭނުންތެރިކަމަށް.  އޮތުން 

ުގޅުމާ މެދުަގއި ހެދޭ ާގނޫނެއް މި  ުގޅުަމށް އަސްލު އުޅުމާއި  ާއއިލާެއްއެގ  ާއއިލާެއްއެގ ތެރޭަގއި  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

މަަގކަ ށް. ެއ ާގނޫނަކީ. އެހެންވީާމ، މި ާގނޫނުަގއި ވަރަށް މަިއކްރޯ ލެަވލެއްަގއި މެނޭޖުކުރަން ހިފާފައި ނުހުންނާނެ 

އެކަަމކު  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އިޙްސާސުން  އަޅާލުމާިއ  ލޯތްބާިއ  އެއީ  ކަމަކަށް،  ހުރިހާ  ކަންކަން  ކުދިކުދި  ޮގތަށް 

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ، އެ ވަރަށް އޭތި މެނޭޖުކުރެޭވ   ާގނޫނުން ކުރަން ބުނުން އެއީ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ 

ެއއީ ނުެގނެވުން  ާގނޫނު  ބޭނުންތެޮގތަށް  ކަމަކަށް  ހަމަ  އެހެންވީމަ  ވެާވތީރިކަމެއް  ނުކުތާ  ތިން  މި  މައިަގނޑު  އެ   

 ފާހަަގކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިތަށްއެރީ   އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ތަން.  ރިކުއެސްޓްކުރެްއވި  ބޭފުޅުން  ތި  ފެނުނު  އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުދީފައި އަޅުަގނޑުމެން. ސޯ އަނެްއކާ ވެސް ތި  ފުރަތަމަ ރައުންޑް ނިންމާލައިފައި ހު

 ކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަޒޫ. އާދެ!

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ފަޒްނާ ޝާކިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ުގޅުވާފައި   ވާހަކަފުޅާ  ދެއްކެވި  ތި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ތި  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން މިހާރު މައިަގނޑުކޮށް ކުރެވެުމންދާ ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިއްސާކޮށްލަން  

އި ައޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު ޑްރާފްޓުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން މި ވަުގތު ފުރުޞަތު ނަާގނަމޭ. އެއީ ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ެއބަ ކުރަން ފެށިން އަޅުަގނޑުެމންެގ ެއއްކަލަ ސިޓުއޭޝަނަލް އެނަލިސިސްެއއް ހެދުމުެގ  

އެ ަވއިޒްކޮށްނެއް  ނޭޝަނަލް  އެއްކަލަ  ބްރޯޑްކޮށްނެއް،  ނެތް  މިހާތަނަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  ސިސްމަންޓެްއ  މަސައްކަތް. 

ިމ  އެހެންވީމާ،  އެނަލިސިސްކުރެވިފަެއއް.  މީހުންެގ ސިޓުއޭޝަން  އުމުރުެގ  ދޮށީ  ތިބި  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ހެދިފައެއް 

ޔުނިވަރސިޓީެގ   ވިލާ  ައއުޓްސޯސްކޮށްެގން  ހަމަ  ވެސް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭ  އެބަ  މަސައްކަތް  ާގނޫނާއެކުއެކީަގއި 

ޑަބްލިއު.އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  އެހީަގއި  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެމުންދޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ެއ  އެހީަގއި  ޗް.ޯއެގ 

އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ހެދުނީމަ.  އެސެސްމަންޓް  އެ  މަސައްކަތުަގއި  ހެދުމުެގ  ާގނޫނު  ކޮމްޕްލިމަންޓުކުރެވޭނެ 

ްއވި ފަދައިން އެްއކަލަ އެލްޑަރލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެ

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  ޕޮލިޓެކްއާ  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތްކަން.  ސިސްޓަމް  މި  ކެއަރ 

ެގންދަން ކެއަރ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް، ފަރުމާކުރެިވެގން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލުަގއި މީހުންތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމުެގ 

މީހުން ޕްރޮްގރާމް ބެޑްރިޑެން  ޭގަގއި  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ޭގަގިއ،  ފާހަަގކުރީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޭއަގއި  ތަކެއް. 

ހައު ނެތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކަމަކަށް  -ބަލަހައްޓާ ވަރަށް ބައިވަރު ހަމަ ކުދިން އެބަ ތިބި. އެކަމަކު އެ ނޯ

މެން ިމ ެގންދަންޖެހެނީ ޞިއްޙީ މާހިރެއް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި އެ ވިޔަސް ބެޑްސް ސޯސްއެްއ ޮއތަސް ހަމަ އަޅުަގނޑު

ޞިއްޙީ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެްއކަލަ  ތިބެއްޖެއްޔާ  ޓްރެއިންކުރެިވފައި  މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން  އެ  ލެވެލުަގއި 

އަޅު އޭތި  ކަމަށް.  އިތުރުެވެގންދާނެ  ކެއަރ  ލިބޭ  ތެރެއިން  ޭގ  ކުޑަވެފަިއ،  ބާޑަން  ވެސް  ަގނޑުމެން ސިސްޓަމަށް 

ޕްރޮްގރާމެއް  ބެޑްރިޑެން  އޮތް  އެބަ  ތެރޭަގއި  ޕްރޮްގރާމް  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރަން.  އެބަ  ފޯކަސް 

އިނޭގތޯ. ެއއީ ޚާއްޞަކޮށް ާމލެ ސަރަޙައްދުަގއި އަޅުަގނޑުެމން ބެޑްރިޑެން ޕްރޮްގރާމުަގއި އެބަ ތިބި ސާޅީސް ފަސް  

ފަ ސާޅީސް  ރަޖިސްޓަރޑް.  މިހާރު  ެއކުަގއި.  މީހުން  ދަމަނަވެށްޓާ  ޚިދުމަތްދެމުންދަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  މީހުން.  ސް 

ސައިކޮސޯޝަލް   އިންނާނެ  ފަށާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކުއެކީަގިއ  އެއާ  ޚިދުމަތްދޭއިރު  ޞިއްޙީ  ދަމަނަވެށިން 

ވުނު ކަންތައްތަކެްއ  ޕްރޮްގރާމެއް. ދެން މި ޕްރޮްގރާމް ވެސް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ދާތީވެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެ

ދެން   ބޭނުންވާކަން.  އެބަ  ެވސް  އެތެރެއިން  ޭއެގ  ތަމްރީނުތަކެއް  ބޭނުންވާކަން،  ެއބަ  ސިސްޓަމެއް  ކެއަރ  މިއީ 

އެލްޑަރލީ ހޯމް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ ތެރެައށް އަދި ސެޕްެގ ތެރެއަށް 

ށް ެގންދަން. މިހާރު އައްޑޫަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބިން ލިބި، ކޮންސެޕްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ހިމަނައިެގން އެބަ ކުރިއަ
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އިން  ކޮންސެޕްޓް  ހިއްސާކޮށްލާނަމޭ  ހިތަށްއެރީ  ައޅުަގނޑު  ކުރިއަށްދާއިރު  ެއއްކޮށް  ފަންޑިންގއާ  ވެސް  އޭ.ޑީ.ބީަގއި 

ޮގތަކަށް. އެއީ އެއް ކަމަކީ ސަރުކާރަށް މިހެން   ޮގތް. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންސެޕްޓް މި ެގންދަނީ މުޅި ބިމުަގިއ ތިން

ފުރުޞަތު  ވަޒީފާެގ  އެއީ  ޑޭކެއަރ ސިސްޓަެމއް.  އިންނާނެ  ތާނަގއި  އެ  އަނެއް  ދެން  ނެުގން.  މީހުން  ނަަގންޖެހޭ 

ބަިއވަރު   ނުދެވޭ  ހޯދަން  އާމްދަނީެއްއ  ބަލާތީެވ  ބަފަޔަކު  ނުވަތަ  މަޔަކު  ދުވަސްވީ  އެްއކަލަ  ކުރުން.  ފަހިކޮށްދީެގން 

މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީާމ، އެ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންވެެގން އެބަިއ ޑޭކެައރ، ެއއީ ޕެއިޑް ޑޭކެއަރ  

ސިސްޓަމެއް. އޭރުން އެލްޑަރލީ މީހާ ވަޒީފާއަށް ދަމުން ެގނެސްލާފައި ނިމިެގން ެގއަށް ހަމަ ކުޑަކުދީންެގ ސިސްޓަމް 

އިތުރުން އަިމއްލައަށް ބޭނުންވެެގން، ބޭރު ޤަުއމުތަކުަގއި މި އޮންނަހެން    މި އިންނަ މިޮގތަށް އިނޭގތޯ. ދެން އޭެގ

އެްއކަލަ އަޅުަގނޑުމެން ތި ފާހަަގކޮށްލިހެން އެކްސްޓެންޑެޑް ފެމިލީސްއިން މިހާރު ނިއުކުލިއަރވަމުން ޮގސް ވަރަށް  

މަ ދުވަސްވީ  އެއްކަލަ  ދާއިރު  ފްލެޓަށް  ލިބޭ  މި  ހަމަ  ދެން  އާއިލާތަކަށްވެފައި  މިދާ  ކުދި  ދޫކޮށްލާފައި  އިންބަފައިން 

ދެއްތޯ  ފެންނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ؟ ދިއުން  ޕްލޭންކޮށްެގން  ކުރިޔާލާ  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއްކަލަ  އެހެންވީމާ، 

މި   ތިބެން.  ހޯމެއްަގއޭ  ރެސިޑެންޝަލް  ލިބޭ  ސަރވިސް  ކަހަލަ  މި  ބޭނުމީ  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޓަޔަރމަންޓަށްދާއިރު 

އެ ހުޅުވާލެވޭތޯ  ެއ  އޮޕްޝަން  އެހެންވީމާ،  ެގންނަން.  އެބަ  ތެރެއަށް  އޭެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮންސެޕްޓް  ތިން   

ޕޭކޮށްެގން. ދެން  ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ވިދާޅުވާހެން އެއްކަލަ  ތި  މީހާ ދާނީ  ދާ  އަމިއްލައަށް 

ންވީމާ، އިތުރަށް ނުެގންޮގސް ދިޔާނާއަށް  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ކޮޅުަގިއ އެބަ ހުއްޓޭ ވަރަށް ިގނަ ސުވާލު. އެހެ

 ފުރުޞަތުދޭނަން އިނޭގތޯ. ތެންކިއު.  

 

ސަރވިސަސް   ރީމިނިސްޓް ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  ކޮންއޮފް  ސަޢީދު  ެގ  ދިޔާނާ  ފާތިމަތު  ސަލްޓެންޓު، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި އަސްލު  ސާފުވެއްޖެ  އަނެއްހެން  މިހާރު  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  ލާޖު  ޝުކުރިއްޔާ!  ދިމާވާ  މީހުންނަށް  އުމުރުެގ   

މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އަތޮޅުތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެސް ައދި ޖެނެރަލީ މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ  

ެއއް  އިނޭގތޯ.  ޭއރިއާތަކަށް  ބައެއް  ޑިސްކަޝަންތަކެއް  ފޯކަސްޑް  ބޭނުންވޭ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑު  ވެސް. 

ޑިސްކަޝަންތަކެްއ  ކަމަކަށް   ފޯކަސްޑް  ޚިޔާލުތަކެްއ،  ފޯކަސްޑް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެބައިން  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް  ހަތަރު 

ކަންކަން  މިހިރަމިހިރަ  ރަށްރަށުަގއި  ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  އެއް  ބޭނުންވާ.  ެގންދަން  އަޅުަގނޑު 

ސާލަކަށް ވެއްޖެއްޔާ މޮނިޓަރިންގ އިނޭގތޯ ެގއެްއަގިއ  ނުހިނގައޭ، އަޅާނުލެެވޔޭ އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު ައޅާލާން ތިބީ މި

ބެޑްރިޑެން މީހަކު، އެނދުމަތިކުރެވިފައި އޮންނަ މީހަކު މުސްކުޅި ހާލުަގއި އަިމއްލައަށް ނޫޅެޭވ މީސްމީހުން މި ތިބެނީ  
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ތާ ތިމާެގ މީހަކު  ޭގޭގަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން މި ބަލަހައްޓުވަނީ ބައެއްފަހަރު އާއިލާ، އަނެއްހެން ދުރު

މީހަކަށް   ކޮންމެވެސް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދަނީ.  މި  ދިރިއުޅެމުން  ާއއިލާތައް  ިގނަ  ވަރަށް  މާލޭަގއި  ބިކޯޒް  ލައްވާ 

ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ެގންދަވަނީ  ކަންތައްތައް  މީހެއްެގ  އެ  ވެސް  ބެލުމުަގއި  އެހެން  އެކަމަކު  މުސާރަދީެގން. 

ެއްއޮގތަށްތޯ މޮނި؟ ސްޓޭންޑަޑްސްއާ  ޖެންޑަރ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މާލޭަގއި  އިނޭގތޯ.  ކޮންބައެއްތޯ  ޓަރކުރަނީ 

މިނިސްޓްރީ މިހިރީ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ޕްރެޒެންސްެއއް ކޮންމެކޮންމެ ރަށަކު ނެތް. އަތޮޅު ލެވެލުަގއި އެބަ ހުރި 

ންވީމާ، އަލްޓިމޭޓްލީ، ދެން އެފް.ސީ.އެސްތައް. އެހެން ނޫނީ އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ނުެއއް ނެތް. އެހެ

ހެލްދީ  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  އޭޖިންގެގ  ެއކްޓިވް  ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އޭޖިންގއަށް ބާރުއެޅުން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ބަލާލިއިރުަގއި ދާއިރާަގއި ވެސް އެްއކަލަ އެހާ ކަސްރަތުކުރުމާ  

ތިބޭ  އެްއޗެހި   ޭގޭގަގއި  ހަމަ  ތެދުވެެގން  ފަތިހު  ހަމަ ހެނދުނު  ފަރިތަެއއް ނޫން.  މީހުން އަދި އެހާ  ދޮށީ އުމުރުެގ 

ނިކުމެ  އެްއކޮށް  ެއކަމަކު  އޮޅުންފިލުވާލިއިރުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑު  ލިބޭނީ.  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް 

ައހުލުވެރިއެއް ނޫން ދެއްތޯ. ދޯސް އަރ ވަރަށް ބޮޑަށް،  ކަސްރަތުކުރުމާ އެކަހަލަ އެްއޗެއްސަކަށް އަދި ވެސް އެހާ  

އަދި ނިއުޓްރިޝަނަށް ވެސް ައބަދު ވެސް ކެރެޓު، ކެބެޖަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ފޯކަސްކުރަނީ. އެކަމަކު ރަށްރަށުން މި  

ނިއުޓްރިޝަންތަްއ   ެއޑިކުއޭޓު  ެއ  ހައްދަިއެގން  ވެސް  ެއއްޗެހި  ކަހަލަ  މި  މުރަނަގތޮޅިާއ  ހުންނަ  ވެސް  ލިބެން 

ސުވާލަކީ   ނުކުރެވޭ.  މޮނިޓަރއެއް  ކަންކަން  މި  ލިބެމުންދޭތޯ  މީހުންނަށް  ތިބޭ  ރަށްރަށުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބެކް ޓު ދަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ މިހިރީ މާލޭަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ؟ ކޮންބައެއްތޯ މި ކަން ކުރާނީ

ަގނޑުމެން ދައްކާއިރުަގއި ލާމަރުކަޒުކޮށް ކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނީ  މި  އެބަ ސާފުވޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްެގ ވާހަކަ އަޅު 

ކަންކަންކުރެވެނީ، މި ކަންކަންކުރެވޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު  

މީހުން އުމުރުެގ  ދޮށީ  ވެސް  އަހުލުވެރި  އަދި  ެގންދެވޭނީ.  އެްއޗެހި  މޮނިޓަރިންގއާ  މީހުންެގ  މި  އެ  ކުރެވޭނީ  ނަށް 

ސެލްފް ކެއަރއާ އަދި އެ މީހުން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ވެސް އެ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުަގއި ައނެއްހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  

ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެުމންދޭތޯ. އެ ކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައިލާއިރުަގއި އިނޭގތޯ ބަޖެޓު އެއީ ވަރަށް ބޮޑު  

ެއއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓުެގ ފަސް ޕަސެންޓު އަޅުަގނޑުމެން އިޝޫ

އާދެ! ެއ ވެސް ބެހިެގން މި ދަނީ  ؟ ރަނަގޅުތޯ މި ދެންނެވުނު އަދަދު؟ ދެއްތޯ މި އަތޮޅުތަކަށް ދެނީ. އެހެންނޫންތޯ

ޕި މި  އަސްލު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ބަރުކޮށް.  އިނޭގތޯ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަތި  އެއްކަލަ  އިންނަނީ  މި  ރަމިޑް 

އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓުަގިއ ބޮޑު އެްއޗެްއ މި އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސެންޓްރަލަިއޒްވެެގން މި ޚަރަދުކުރެވެނީ. 

ބެހި ެވސް  ެއްއޗެއް  ކުޑަކުޑަ  ވެސް  ެއ  ދެވެނީ.  މި  އަތޮޅުތަކަށް  ިމ  ެއްއޗެއް  ކުޑަކުޑަ  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ެގން. 
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ރިކަރަންޓް  ނޯވޭ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބަލައިލާއިރުަގއި  ފީޑުބެކަކަށް  ލިބުނު  މިހާތަނަށް  ައސްލު  އަޅުަގނޑަށް 

ޚަރަދުތަކެއްކޮށްފައި ދެން ެއްއވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ފައިސާެއއް. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ރަށްރަށުަގއި  

ރުެގ މީހުންތައް ދަފްތަރުކުރެެވންވާނެއޭ އިނޭގތޯ. ދަފްތަރުކުރެވިެގން ވީކްލީކޮށް ނުަވތަ  އެ ބަލި މީހުންތައް، ދޮށީ އުމު

އެ  ޒިޔާރަތްކުރެިވ،  މީހުންނަށް  އެ  ވިޒިޓުކުރެވި،  މީހުންނަށް  އެ  ބޭސިސްއެްއަގއި  ފްރިކުއެންޓް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް 

އަޅުަގނޑުމެ ބުނެލަން  އެހެން  މޮނިޓަރކުރެވެންވާނެ.  ހާލަތު  އެހެންނަމަވެސް،  މީހުންެގ  ފަސޭހަ.  ވަރަށް  ންނަށް 

ޓެކްނިކަލް މީހަކު ހޯދައިެގން ސިސްޓަމެއް އަޅާލާނެ ފައިސާ ވެސް އަސްލުަގއި އެހާ ވެސް ދަތިކޮށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް 

ހޯދުމުގައި ޙައްލެއް  ކަމަށް  މި  ވިސްނުންފުޅަކީ  މެންބަރުންެގ  ކޮބައިތޯ  މިއަށް  އެހެންވީމާ،  ބަރު  ؟ ލިބެނީ.  މަތި  މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނުަގއި ލިޔެވިދާނެ ިމއޭ މިޭއ މިއޭ ިމއޭ ކައުންސިލްެގ ޒިންމާތަކަކީ. އެކަމަކު  ؟ ނިޒާމު ދެއްތޯ

ކައުންސިލުތަްއ ލަްއވާ މި ކަން ކުރުވަން އެ މީހުންނަށް މި އެސިސްޓެންސްދިނުމާއި އެ ީމހުން އަހުލުވެރިކުރުމާއި ެއ  

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ދެއްވުމުަގއި ކޮބައިތޯ ެމންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅަކީމީހުންނަށް މި ފައިސާ އަނެއްހެން ލިބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ތި ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މި ކަންކަން ކުރާނެ ނޫނީ މޮނިޓަރކުރާނެ ބަޔަކީ ކޮބައިތޯ ނޫނީ  

ޔުނިޓު   ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ެއއީ  ބަެއއް  އަދާކުރެވޭނެ  ރޯލެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ބަލަހައްޓާނެ. 

އް އޮންނަ ބައެއްވީމާ، އޮންނަ އިދާރާއެްއވީާމ މި ކަހަލަ މުހިންމު އަދި  އިނޭގތޯ. ކައުންސިލަކީ ވަރަށް ބޮޑު މެންޑޭޓެ

ދުވަހުން ދުވަހަށް އެޓެންޑްވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި ިގނަފަހަރަށް އެޓެންޑްވުމުަގއި މި އޮންނަނީ ދަތިތަކެއް ދިމާވެފަ.  

ާއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތުަގިއ  ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓާ ުގޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް އަދި އެ

ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިމްޕްލިމަންޓުކުރުމަށް  ކަން  އެ  ރަށްރަށުަގއި  ފުޅާކުރުމާއި  ޔުނިޓު  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ވެސް 

ބާރުއަޅާފަިއވާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތު. ދެން އެ މަަގށް މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ވެސް ހިފާފައި ހުރި ތަން  

ެއ އަޅުަގނޑު ބޮޑުކޮށްފައި  މެންޑޭޓު  ޔުނިޓުެގ  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ެއ  ާގނޫނުަގއި  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އެބަ  މެންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ޒިންމާތައް އެ އަދާކުރެވޭނެ މަަގށް ހިފުން އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ. ދެން  

ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިހާރު މި ވާހަކަ ތަންކޮޅެްއ  ެގ ވާހަކަ.  %5ފާހަަގކުރެްއވި ކައުންސިލުތަކުެގ ބަޖެޓު  
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ތަފްސީލުވާން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭހެން. އެއީ އަޅުަގނޑަކީ މި ކައުންސިލަރެްއެގ ޮގތުަގއި ުއޅުނު މީހެއްވީާމ  

 ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް.  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެ ކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މީެގ ކުރީަގއި ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް

އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް ދުވާފަރަށް އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ ދިހަ އަހަރު ދުަވހު ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓަކީ  

ާގތްަގނޑަކަށް ސަތާރަވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. އެކަމަކު މި އަންނަ އަހަރު ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓަކީ ސާދަ މިލިއަން  

، ކައުންސިލުތަކުެގ ބަޖެޓަށް ބޮޑު އެނުގންވެފައި އޮތީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނަށް  ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ

ެގންނެވުނު ބަދަލާ އެއްކޮށް، ކޮވިޑް... ދިހަ އަހަރު ދުވަހުަގއި. އާދެ! ޖުމުލަ އެއީ ސަތާރައޭ. އެކަމަކު މި އަހަރު މި  

އޮތޭ ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުަގއި. ދެން ާގނޫނަށް ެގނެވުނު ބަދަލާ އަންނަ އަހަރު ެއކަންޏަށް ސާދަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ 

އެްއކޮށް   ބަޖެޓާ  އޮފީސްތަކުެގ  އެހެން  ހަމަ  ވެސް  ބަޖެޓު  ކައުންސިލުތަކުެގ  ދިމާވެެގން  ހާލަތު  ކޮވިޑުެގ  އެްއކޮށް 

ާވސިލުނުވެ ހުރެދާނެ. އެއީ ލިމިޓްކުރެވިެގންދިޔަ ދިޔުމެއްަގއި މިދިޔަ އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފަހަރެއްަގއި އެ އަދަދަށް  

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ެއާގރަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ެއވަރަށް ނުލިބި 

އޮތީ   މި  ބޮޑުވެފައޭ  ުގނަ  ހަތަރު  ުގނަ،  ތިން  ެއއްކޮށް  ބަދަލާ  ެގނެވުނު  މި  އެްއކަލަ  އެހެންވީމާ،  ހިނާގދިޔަ. 

ބަ ނިންމިއިރު  ކައުންސިލުތަކުެގ  ބަޖެޓު  ފަހަރު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޭއތި  އެހެންވީާމ،  ވަންނަވަރު.  ޖެޓަށް 

ރެކޮމަންޑޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި ވެސް ފާހަަގކުރެވިފައި އެބަ ޮއތް އެ އަދަދު އެއީ ރަނަގޅު ައދަދުތޯ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  

ބަދަލުެގން އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  ކަން  އެ  ދިރާސާކޮށްފައި  އޮތް ބަލައި  އެބަ  ހިފާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަން 

އަދަދެކޭ   ބޮޑު  ެއއީ  ިމންވަރު  ލިބޭ  ކައުންސިލުތަކަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި.  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްެގ  ބަޖެޓުން 

ފާހަަގކުރި   މި  ކުރިން  ހަމަ  ދެން  ބޭނުންވީ.  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަން  ެއ  އެހެންވެ  އަޅާބަލާއިރުަގއި.  ކުރިއާ 

ތަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން މިކަން ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް މެންޑޭޓާއި ބަޖެޓާ ދީެގން ެއ ބޭފުޅުން ެއ  ޮގ

އަޅުަގނޑު   އަސްލު  އެއީ  ކަންކަން  މިހިރަމިހިރަ  ކަސްރަތުކުރުމާ  ޮގތަށް  ބުނުއްވި  ތި  ދައުރު،  އެ  ހެލްތު  ޕަބްލިކް 

ނެއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެން އަޅާލަންވީކީ. އެ ތަނަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އެބަ  ފާހަަގކުރި ކަމަކީ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ބަްއޓަންވުން  ާގނޫނު  ޮގތަށް  ހިންޭގނެ  ހަރަކާތްތައް  އެ  ހަރަކާތްތަކެއް.  އިތުރު  ހިންަގންޖެހޭ 

 ބޭނުންތެރިއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަނީފް

 



 2021 ނޮވެންބަރު 22            ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  

 

 

26 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ތި ފަރާތުން ތި އެދިލެްއިވ ވަކި ފޯކަސްކޮށްފައި އިން ޕޮއިންޓަށް ެވސް އަޅުަގނޑު  

އެކަަމކު  ާގނޫނު،  އެ  ހެދޭިއރު  ާގނޫނަށް  ވާހަކަދެްއކި  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެާއއެްއކޮށް  އަމާޒުކޮށްލާނަން. 

އު ބޭނުމަކީ  ހެދުމުެގ  ާގނޫނު  އެ  ކުރީަގިއ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޭއެގ  އެކަމަކު  ތަނެއްެގ...  ބަލާނެ  މީހުން  ދުވަސްވީ  މުރުން 

ިގނަ މެންބަރުންެގ ވާހަކައިން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގެވެގންދާނެ މި  ކަންތައްތަކެއް އެތުރެންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ނަށް ޓަކައި. އުމުރުން ދުވަސްީވ  ާގނޫނު. އެހެންވީާމ، ވަށާޖެހޭ ާގނޫނެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރެވެނީ މުސްކުޅިން

މީހުންނަށް ޓަކައި ޖުމުލަކޮށްކަން ވަށާޖެހޭ ާގނޫނެއްކަން ހެދިެގން ދާންޖެހޭނީ. އެއާެއކުމެ ހެދިެގންދާއިރުަގއި އެންެމ  

ާގނޫނުން  އެ  ތަރުތީބުކުރެިވެގންތޯ  ކަންތައްތަކެއް  ކޮންކޮން  އާދެވޭނީ  ހަމައަށް  މަރުކަޒާ  އިންނަ  ހާލަތުަގއި  ފަހުެގ 

ނެގންހުންނަންޖެހޭނެ ކަން އަޅުަގނޑަށް ޖުމުލަކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު،  އެ

އެންމެ   ޤައުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ާގނޫނު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ވާހަކަތަކުން.  ދެއްކި  އަޅުަގނޑު  ޚުދު 

ދެ ކަމަށް.  ބޭނުންކުރެިވެގންނުދާނެ  ކޮން  ޮގތުަގއި  ބުނާހެން  ތި  ވިސްނަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއާއެކު  ން 

މި ބުނާ މަރުކަޒުެގ ޚިދުމަތްތައް ހުންނާނީ، އެ  ؟ ހާލަތެއްގައިތޯ އެ ެގންދާއިރުަގއި އެ ތަނުެގ ޚިދުމަތްތައް ހުންނާނީ

މެ ފަހުެގ ހާލަތަށް އަންނަ  ހަމަ މި ބުނާ ކަންތަކާ ރިލޭޓިްވވެެގން އެން؟ ތާނަގއި ތިބޭނީ ކޮން ފެންވަރެއްެގ ބައެއްތޯ

މަރުޙަލާަގއި ވެސް އިންނަންޖެހޭ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަށް މި ތަނަށް އެ ހެދޭ މަރުކަޒަކަށް ލުމަކީ އެ 

ވަރަށް   ޮގއްސިއްޔާ  ޮގތުަގއި ސިފަވެެގން  ލުއިފަސޭހައެްއެގ  ކަމަށް،  ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭ  ބޭފުޅުންނަށް 

ތަނަށް  ފަސޭހަވާނެ   އެ  ޓަކައި  ފަސޭހަކޮށްލުމަށް  ހަމަ  ވެސް  ީމހުން  ލެވެލްެގ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހަމަ 

އަޅުަގނޑު   ކަން  ބައިތަކެއް  ހިމަނަންޖެހޭ  ހަމަ  ާގނޫނުަގއި  މި  އަސްލު  ވެސް  މި  އެހެންވީމާ،  ދޫކޮށްލުމުެގ. 

މޮނިޓަރކުރެވޭ ކިހިނެއްތޯ  ރަށްރަށުަގއި  ެއއާެއކު  ދެން  ވެސް   2008؟ ނީަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑަކީ  ަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތުން  މެންބަރަކަށް.  ކައުންސިލު  ތިނަދޫ  ހަމަ  މީހެއް.  ކުރެްއވި  މެންބަރުކަން  ކައުންސިލަރު 

ަގއި މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުވެެގން އައި ހާލަތުަގިއ    2008ަގބޫލުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ  

ލްތު އައީ ކައުންސިލުތަކުެގ ދަށަށް. ކައުންސިލުެގ ތެރޭަގއި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓު މުޅިން ބަދަލުވެެގން މި ޕަބްލިކް ހެ

އަިއއްސަ އެ މަސަްއކަތްތައް ފެށިެގން އައީ. ެއާއއެކު މި ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމު ވެސް ބަދަލުވެެގން ައއީ ކައުންސިލުެގ  

މަސައްކަތްކުރި ރަނަގޅަށް  އެާއއެކުމެ  ހެދި    ތެރެއަށް.  ތަޢުލީމުދޭން  ހެދި  ހޭދައެއްކޮށްފަިއ  ބޮޑު  ކައުންސިލުތަކުން 

އަމިއްލަ މީހުންެގ ތަންތަން މިއަދު މި ތިބީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބަދަލުދޭންޖެހިފަ. ދެން ެގނައި ސިޔާސަތެްއެގ ސަބަބުން  

ސް ހުރި އެ ބަދަލުތަކާއެކު.  އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރަށް ބަދަލުވީ. އެކަމަކު ހަމަ އެާއއެކު ޚިދުމަތްނުދެވޭ ރަށްރަށް ވެ



 2021 ނޮވެންބަރު 22            ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  

 

 

27 

 

ޚިދުމަތް ދެވުނު ރަށްރަށް ހުރި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތް ދެވުނު. ސްކޫލުތަްއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަތަރު ފަސް  

ސްކޫލެއް ާގއިމުކޮށް އެ ޢިމާރާތްތައް އެބަ ހުރި ރަށުަގއި. ިމއަދު އެ ދަނީ ބަދަލު ހޯދުމަށް. މި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް  

ީމެގ ތެރޭަގއި. ހަމަ އެާއއެކު ޕަބްލިކް ހެލްތު ވެސް ައނެއްކާ އަނބުރާ މި ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލުެގ ތެރެއަށް. މީެގ    ވެސް

ިމ   ތެރޭަގއި އިނީމާ ޕަބްލިކް ހެލްތަކީ ކޮބަިއކަމެއް އަސްލު ރަްއޔިތުންނަކަށް ނޭނެގ.  ކުރީަގއި ެވސް ހޮސްޕިޓަލުެގ 

، ރަށްފުށުެގ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ. ހޮސްޕިޓަލުެގ ުމވަްއޒަފުން ހީކުރަނީ މި ހޮސްޕިޓަލުެގ ުމަވއްޒަފުންތަކެއް

ކަމަށް، މިއީ ކޮން ބަެއއް ކަެމއް އަސްލަކު ނޭނެގ. ދެން ެއހެން އެއްކަލަ ވަރުވާދޭ އުސޫލުން ދޭތެރެއަކުން މަހަކު 

ރަ އާންމު  ޗެކްކޮށްލަފާނެ.  ދަޅުތައް  ހުންނަ  ފިހާރަތަކުަގއި  ޮގސްލާފައި  ފަހަރު  ބުނަންޏާ  އެއް  މިސާލަކަށް  އްޔިތުން 

އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވީމާ މަދިރި ބޭހުެގ ކަމެްއ ކުރަން ނޫނިއްޔާ ކޮލަރިންކުރަން ނޫނީ މި ބާވަތުެގ ކަމެއް. ެއކަމަކު  

ކަމަށް   ެއޮގތަށް  ތެރޭަގިއ  ހޮސްޕިޓަލް  އެ  ިއންނަންޖެހޭނީ  ނިޒާމު  އެ  މިހާރު  އަސްލު  ަގބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުަގނޑު 

ނުކުންނަން.  އަޅުަގނޑަށް އެބަޖެހޭ  ޔުނިޓު  މި  ކުރެޭވއިރު  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  މޮނިޓަރަގއި  މި  ަގބޫލުނުކުރެވޭ.   

ާގނޫނުން އަސްލުަގއި މީތި ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. ނުކުމެ މެީގ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ އޮތް. މިއާ ުގޅިފައި އެބަ އޮތް،  

މަ ބައިވަރު  ވަރަށް  އޮތް  އެބަ  ުގޅިފައި  ހެލްތާ  ދުވަސްީވ  ޕަބްލިކް  އުމުރުން  ޚާއްޞަކޮށް  އެއީ  ސައްކަތްތައް. 

މީހުންނަށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޞިއްޙީ ޮގތުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޭގެގއަށް ޮގއްސަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ެއ  

ހަ ނުދޭ.  އެކަންވަމުން  ނުކުރެވޭ.  އެކަމެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނާނީ.  ޒިންމާައކަށްވެފައި  އެއާއެކު  ބޭފުޅުންެގ  މަ 

 މިމި އަންނަ އެކިއިރު  ކުރީަގއި ފޫޅޫމައިން ވެސް މި ބަދަލުވީ ގޮއްސަ އޭެގ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް މި ވަންނަނީ.  

ހުންނަ ކަންތައް ތަރުތީބުނުެވެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު   ެގންނަ ބަދަލުތަކެްއެގ ސަބަބުން އަސްލު މިހެން

ރެއިން މި ޕަބްލިކް ހެލްތުެގ ައސްލު މައިަގނޑު މަސައްކަތް، އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުވެފަިއ  ަގބޫލުކުރަނީ މި ާގނޫނުެގ ތެ

މި އޮތީ ކާނާެގ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ ޮއތޯރިޓީ މާލޭަގއި ހިންިގކަމުަގިއ ވިޔަސް ރަށްރަށުަގއި މި  

ޕަބްލި ެވސް  މާލޭަގއި  ހަމަ  އެ  ކަން.  ެއ  ހެލްތާ  ޕަބްލިކް  އެކަން  އިންނަނީ  ޮގތުަގއި  ޔުނިޓެއް  ވަކި  ހެލްތުެގ  ކް 

ދުވަސްީވ   އުމުރުން  ދިނުމާއި  ވެކްސިން  ދަރިންނަށް  ހެލްތުެގ  ޕަބްލިކް  ރަށްރަށުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ހިނަގނީ. 

ބަލަހައްޓައި  ބޭސްތައް  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  މި  ދާއިމީކޮށް  ދޭންޖެހޭ  ޮގއްސަ  ޭގެގއަށް  ބޭސްތަކާއި  މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ކަންތައްތަްއ މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މި ާގނޫނުން މިއީ ކަން މި  މޮ ނިޓަރކުރުމާ މި 

ކަން ކުރެވޭނެ ރަށްރަށުަގއި ކުރެވޭނެ މަުގ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ފަހަރެއްަގއި ހަމަ މިއަށްވުރެ އެހެން ޮގތެއް ވެސް  

އެކަަމކު ތި  އޮވެދާނެ.  ޚިޔާލު  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑު  އެއާެއކުެމ  ދެން  ހިއްސާކޮށްލީ.  ބޭފުޅުންނާ   

މީަގއި ރަށްރަށުަގއި ޚިދުމަތް ދޭނީ މި ކަން ބަލާފައި އެ މަރުކަޒު އަދި ނޭޅޭނެ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ 
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ކަ މި  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީާމ،  ނޭޅޭނެ.  މަރުކަޒުތަކެއް  މިކަހަލަ  ބަލާނީކަންކޮޅުތަކުަގިއ  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ؟ ން  އެ 

ބަލާނީ ކަން  މި  އޮންނަންޖެހޭ  ؟ ކިހިނެއްތޯ  ބުނަންޏާ  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަަގކުރޭ  ވެސް  މެންބަރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މި ބުނާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ނޫނީ ކައުންސިލު ތްރޫކޮށް އެ   ަވޒަންކުރެވިފަިއ  ހާލަތުތަކެއް  ދަފްތަރެއް. ދަފްތަރުަގިއ ެއ 

އަންނަން އެބަޖެހޭ މި ބުނާ އިދާރާތަކަށް. އަންނައިރު އެނޭގނެ މިއީ ކޮން ެގެއއްެގ ކާކު، މީނަ އޮންނަނީ   އެްއޗެހިތައް

ކިހާ ހާލަތެއްަގއިކަން، މީނަ ކުރަމުންދަނީ ކޮން ބޭސްފަރުވާެއއްކަން ވެސް އެނެގމުންދާނެ. އެކަހަލަ މެކޭނިޒަެމއް ިމ  

 ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް ދެންމެ ހަމަ ތި ވިދާޅުވީ އަދި ފާހަަގކޮށްލެއްވީ ެވސް. އަޅުަގނޑު  

ދެކޭޮގތުަގއި ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމު ވެސް އިންނަންޖެހޭނީ. އެީއ ލާމަރުކަޒުކުރެވިފަިއ  

އެ ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮތީ.  ތެރެއިން  މި  ސިސްޓަމުެގ  ސެންޓްރަލައިޒް  މި  މަޤްޞަދަކީ  އް 

ދަފްތަރުކުރުވުމާިއ  ހުރިހާ  އެ  ބަޖެޓުތަކާއި  އެ  ސަރަޙަްއދަކަށް  ެއ  ބޮޑަށް  ވެސް  ވީހާ  ޑިސެންޓްރަލަިއޒްކުރުން. 

މިނިސްޓްރީތަްއ   ެގންދިއުމުަގއި  ވެސް  ސަރވިސްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  މޮނިޓަރިންގއާ 

ހެދުމާއި ވެެގ ަގާވއިދުތައް  އެއީ  ބޮޑީއަކަށް.  ރެގިއުލޭޓްރީ  ވެެގންދާންޖެހޭނީ  އިދާރާ  މައި  މި  ނޫނިއްޔާ  ންދާންޖެހޭނީ 

މި ނަންަގތީ ކަުއންސިލުެގ ދެން އަޅުަގނޑު   ެއއީ އެހެން  ކުރުމަށާ.  ެގންުގޅޭނެ އެ ކަންކަން  ނޫނިއްޔާ އުސޫލުތައް 

ދައު ދެ  ހަމަ  ކައުންސިލުަގއި  އަނެއްކާ  ހަމަ  ކެއަރެއއް ވެސް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ހަމަ  ވެސް  އޭރު  ހޭދަކުރިން.  ރު 

އެކަމަކު   އަންާގފަ.  ކުރަން  ހަމަ  އޮވޭ  ވެސް  ބަޖެޓު  އިނޭގތޯ.  ެއްގޒިސްޓިންގ  އިނދޭ  ކައުންސިލުަގއި 

ރިލީޒެްއ   އެ  ލާރިއެއް.  އެްއވެސް  ނާންނާނެ  ބަޖެޓަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެްއޗެްއ  އެ  ބަޖެޓުކުރިޔަކަސް 

ފަންކްޝަނެްއ  ނުކު ކައުންސިލެއްެގ  ެއއްޗަކީ،  އުޅޭ  މި  ބުނަން  މި  އެހެންވީމާ،  ަވންނާނެ.  ނުެއއް  އެައކަށް  ރާނެ. 

ދާއިރު ެއއީ ހަމަ ކުޑަ ސަރުކާރެއް ުއސޫލަކުން ބުނާނަމަ. ެއއީ ސްކޫލުތައް ބެލިޔަސް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކާ ހުރިހާ 

އެ ކައުންސިލުތައް.  ތަނަކީ  ބަލަހައްޓާ  ހަމަ  ވެސް ކަމެއް  ސެންޓަރސް  މި  ކެއަރ  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ހެންީވމާ، 

އެހެންވީާމ،   ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކައުންސިލު  ނަަގންޖެހޭނީ  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އަސްލު  ބެލެހެއްޓުމުަގއި 
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ހުންނަންޖެހޭ އެ  އަންނައިރު  ވުޖޫދުވެެގން  އުފާކޮށްފިން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އަންނައިރު  ހެދިެގން  ވެސް ާގނޫނެއް  ނީ 

ބައްޓަންކުރަްއވަންވާނީ.   ތީތި  ބޭފުޅުން  ތި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  އެއަށް  ބަލާފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ާގނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ 

ކުރާއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ އެ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ވެސް އިންނަންޖެހޭނީ އެ ރަށެއްަގއި. އެ ރަށެްއަގިއ  

ވެސް ދަފްތަރު  ވާނީ  ވެސް  ފަސޭހަ  ސިސްޓަްމ އެންމެ  މި  މުޅި  ނިޒާމު  މި  މުޅި  އެކަމަކު  އެއީ  ެގންުގޅެން.   

މައި ެއއި  އިންނަންވާނީ.  ތެރޭަގއި  ޑާޓާބޭސްެއއް  އެއް  މިސާލަކަށް،  ތެރޭަގިއ.  ިވުއަގެއއްެގ  އެއް   އިންނަންޖެހޭނީ 

ަގއި މިވެނި ބަޔަކު  ސަރުކާރަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ އެކަމާ ޒިންމާވާ މައި ސަރުކާރަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ މިވެނި ރަށެއް

އެބަ ތިބިކަން އެނދުމަތިވެފަިއ އެ މޮނިޓްކުރެވެންޖެހޭނެ. ެއކަމަކު އެ ސިސްޓަމް އެންޓަރކުރުމާއި އެ ރަށެއް އިންނަ 

ރަށެއްަގިއ   އެ  ހުންނަންޖެހޭނީ  ބެލެހެއްޓުންތައް  ބަލަހައްޓާ  އެ  ރަށެއްެގ  ކުޑަ  އިންނަ  ވަކިން  އެްގޒިސްޓިންގ 

އީ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ އެ ދަފްތަރުކުރުމަށް  ފާހަގަވެފަ. އެހެންވީމާ، އެ

ކައުންސިލުތަކަށް އެ ބަޖެޓު ެވސް ހަމަ ސީދާ ހަމަ އެ މިނިސްޓްރީަގއި ނީނދެ ސީދާ ރަސްމީކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް  

ކަނޑައެޅިފަ  ހަމަ  ވެސް  ނިޒާމުތަކެއް  ކުރެޭވނެ  އަމިއްލައަށް  ބަޖެޓު  ނޫނީ  އެ  ތިބީ  މީހުންތޯ  ކިތައް  ރަށެްއަގއި  އި 

ފުރުޞަތު  ބަޖެޓުކުރުމުަގއި  އެ  ެވސް  ކައުންސިލުތަކަށް  އެ  ހަމަ  ކަންކަމުަގއި  އެ  ބަލާފަިއ  ހޭދަކުރޭތޯ  ކިހާވަރެއް 

  ދިނުން. އެ ބަޖެޓު ހަމަ ލިބުން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ދިޔައިމަ އެ ކަން

 ވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެންމެވެސް ވާހަކަދެްއކެވީ ކަުއންސިލަރެއް އަނެްއކާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު މުޤައްރިރު. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވަކިން ޚާްއޞަޮގތެއްަގއި    19ރިއްޔާ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މިހާރު  އާދެ! ޝުކު

ހިންުގމަށް   ދިވެހިރާއްޖެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ިއސްކަންދެން  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބައްޓަންކުރާއިރު  ާގނޫނުތައް 

އަޅުަގނޑު   ވެސް  އަންނައިރު  ާގނޫނެއް  މިފަދަ  ދެން  ކަންކަމަކީ  އިނޭގތޯ.  ިގނަ  ވަރަށް  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ 

ބިޔަ   ބޮޑު  ެގނައި  ާގނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޒިންމާދާރުކުރަންޖެހޭ.  ކައުންސިލުތައް  ލާމަރުކަޒުކުރެވި 

ބާރުތަކެއް ކަުއންސިލަރުންނަށް  މި  ހަމައެކަނި  ލާމަރުކަޒުކުރުން.  ޒިންމާތައް  ބާރުތަކާއި  އަސްލުަގއި   އިޞްލާޙަކީ 

ދިނުމެއް ނޫން. ރަށުެގ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ކުރީަގއި އޮތް ޯގްއޗެއް ނަަގންވީމަ އެ ޯގތި ނެުގމުެގ ބާރެއް، މީހެްއެގ  
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އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރީއެލޮކޭޓްކުރަންވީމަ ެއ ކަންކަން ހަމަެއކަނި ކޮށްލުމުެގ ބާރެއް ެއކަންޏެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ބޮޑެތި 

ހަާވލުކުރެ އެބަ  ެވސް  ދޮށީ  ޒިންމާތަކެއް  އުޅޭ  ރަށުަގއި  ދަންނަވަނީނަމަ،  މިސާލަކަށް  ކުރެވޭ.  އެބަ  ލާމަރުކަޒު  ެވއޭ 

ނިޔާާވ   މީހާ  އެ  ވެއްޓި  ވަޅުަގނޑަކަށް  ހުންނަ  މަުގމަތީަގއި  ޒަމާނެްއވެ  އެތައް  އުޅޭތާ  އެކަނި  މީހެއް  އުމުރުެގ 

މައި ސަ ބްލޭމެއް  ހުރިހާ  ދާއިރުަގިއ  ލިބޭ ހިސާބަށް  ބޮޑު އަނިޔާއެއް  ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ހިސާބުން ނޫނީ  ރުކާރަށް 

އަސްލު މިހާރު ޮއވެެގން ނުާވނެއޭ. އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އެ ރަށުެގ އެ ދޮށީ އުމުރު މީހާ އުޅޭއިރު އެ ރަށުެގ  

ަގބޫލުކޮށްެގން   އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  އެނޭގނެ  ަވޒީރަށް  ވުޒާރާެގ  ހުންނަ  މާލޭަގއި  ނޭނިގ  ކައުންސިލަށް  ލޯކަލް 

އަޅުަގނ ކަންކަމަށް ނުވާނެ.  މި  ކައުންސިލު  ރަށުެގ  އެްއކަލަ  ެގންނަނީ  މި  މަފްޙޫމް  ލާމަރުކަޒުކުރުުމެގ  ޑުމެން 

ކަމަށް   ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  އެރޭންޖުމަންޓެްއ  ޚާއްޞަ  ކަމެއް  ުގޅިެގން  ސަރުކާރާ  މައި  ހިސާބަށޭ.  ޒިންމާދާރުކުރުވާ 

އެހި ލޯކަލް  އަންނަންވާނީ  ފެށުން  ނިޒާމުަގއި  އޮތް  މި  މިހާރު  ހިސާބުންނޭ.  ވަންޏާ  ކައުންސިލާ  ލޯކަލް  ސާބުންނޭ. 

ލޯކަލް ކައުންސިލުން މައި ސަރުކާރު ނިސްބަތްާވ ުވޒާރާއަށް އެޕްރޯޗްކޮށްެގންނޭ އެކަން ކުރަންވާނީ. ސީދާ ޖެންޑަރ  

މިނިސްޓްރީން ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ޮގސް މިވެނި ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް، ރަށު ކައުންސިލަށް ޮގސް މިވެނި ކަމެްއ  

ކުރަންޖެހޭ ބައެއް އެ ތަރުތީބޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރީ ލާމަރުކަޒީކުރުމުަގއި. ކައުންސިލުން އައިސް ތިމަންނާމެން 

ބުނާ  މިނިސްޓްރީަގއި  ޖެންޑަރ  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހެއޭ  އެރޭންޖުމަންޓެއް  މިވެނި  މީހަކަށް  މިވެނި  ހުރި  ރަށުަގއި 

އެހެންވީމާ، އޮންނާނީ.  މިހާރު  ަމުގން އަޅު   އުސޫލެއް  އެ  ކައުންސިލުތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ަގނޑު 

ޙަޤީޤަތުަގއި   ވާހަކަދައްކާއިރުަގއި  ބަޖެޓުެގ  ދެން  އެބަޖެހޭ.  މިސާލަކަށް،    2018ޒިންމާދާރުކުރުވަން  އަހަރުަގއި  ވަނަ 

އިނޭގތޯ.   އިހަވަންދޫ  ރަށް  ނިސްބަތްވާ  ދި  2018އަޅުަގނޑު  ކައުންސިލަށް  އެ  އަހަރު  ޑަބަލް  ވަނަ  ބަޖެޓުެގ  ން 

ދެން   އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓޫ  އިންޓު  ާގނޫނަށް   2022އިނޭގތޯ  ލާމަރުކަޒީ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންވީމާ،  ަގއި. 

ދެން  އެބަ  ވެސް  އިޚްތިޔާރު  ފުދުންތެރިކަމާއި  މާލީ  ކައުންސިލުތަކަށް  އެްއކޮށް  އިޞްލާޙުތަކާ  ބޮޑެތި  ެގނެވުނު 

ޮގ ވިދާޅުވާ  ތި  އަނެއްކާ  އޮންނަ އިނޭގތޯ.  މިނިސްޓްރީތަކުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޮޑީ.  ބަޖެޓޭ  ސެންޓްރަލް  ތަށް 

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓުތައް ިމހާރު ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިީއ އަތޮޅުތެރެއަށް ދާ އެްއޗެއް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ިމ  

ރަށްރަށް ހިންުގމުެގ ޚަރަދު ބަޖެޓުން.  ދަނީ އަތޮޅުތެރެއަށް. ކައުންސިލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ  

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ   މިނިސްޓްރީތަކުެގ  ކުރަނީ  މި  ޑިވަލޮޕްމަންޓްތަކެއް  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ހުރިހާ  ކުރާ  ރަށުަގއި  އެ 

ހިންުގަމށް   ކައުންސިލުތައް  ރަށްރަށުެގ  ެއ  އަދި  ާގއިމުކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  ރަށްރަށުެގ  ިމ  އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓުން. 

އުންސިލުތަކުން ކަންކަން ކުރުމުަގއި މާލީ އެހީތެރިކަން ހަމަގައިމު ވެސް އިހުނަށްވުރެ ެއތައް ތަނެއް ބޮޑުކޮށް އެބަ  ކަ

ބޭނުންވާ  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ދެވެެއކޭ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  އަދިވެސް  ނުދަންނަވާނަން  އަޅުަގނޑު  ދެވޭ. 
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ވަރަ އެހެންނަމަވެސް،  ނުދެވިދާނެ.  ލޯކަލް  މިންވަރަށް  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން  އިމްޕްރޫވްކުރެވިއްޖެ.  ބޮޑުތަން  ށް 

އިނޭގތޯ.  އިތުރުކުރުމަކީ  އާމްދަނީ  ކޮމްޕޯނަންޓް  އެްއ  މުހިންމު  އެންމެ  ިވސްނަންޖެހޭ  ިމއަދު  ކައުންސިލުތަކުން 

ބަލައިލާ ސަރުކާރަށް  މައި  މިސާލަކަށް،  ހަދައިެގން  އިރުރާއްޖޭަގއި  މިނިސްޓްރީއެއް  ޤައުމަށް އިކޮނޮމިކް  އާމްދަނީ   

ވިސްނަންޖެހޭ  އެބަ  ޑެސްކުން  އިކޮނޮމިކް  ވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ހަމަ  ހޯދާއިރުަގއި  ޮގތްތައް  އިތުރުކުރެވޭނެ 

ެގނެވުނު   މި  ާގނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ނިޒާެމއް.  ިއތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނީ  ކައުންސިލުތަކުެގ 

އެ ރަށުން  އެްއކޮށް  ޚަރަދުކުރަން  އިޞްލާޙުތަކާ  ބޭނުންޮގތަކަށް  އިޚްތިޔާރުަގއި  ކައުންސިލުެގ  އެ  އާމްދަނީައކީ  ހޯދޭ   

ސީދާ އެ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ެއއްޗެއް. ސެންޓްރަލް ަގވަރންަމންޓުން ކަލެކްޓްކުރާ އެްއޗެްއ ނޫން. ކުރީަގއި ެވއްޖެްއޔާ 

ސްޓޭމްޕްެގ   ރެވެނިއު  ވިއްކާ  ކައުންސިލުން  އަންނާނީ  2ރަށު  ވެސް  ބަޖެޓަށް. ރުފިޔާ  ސަރުކާރުެގ  މައި   

ހޯދާ  ރަށެްއަގއި  އެ  ކައުންސިލުން  ރަށެްއެގ  ެއ  ކުރީ  މި  ބަދަލު  ނިޒާމު  މުޅި  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

އާމްދަނީއަކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ައމިއްލަ އެްއޗެކޭ. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް އާމްދަނީ ހޯދައިެގން ދުރު މުސްތަޤުބަލުަގއި ެއ  

ވާ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ާގއިމުކުރުުމަގއި ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވުމުެގ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު މިހާރު ރަށަކަށް ބޭނުން

ކައުންސިލުތަކަށް ޮއވޭ. ފުދުންތެރި ކައުންސިލުތަކެއް އުފެދިެގން މިހެން ހުންނަ ކަންކަން މެނޭޖުކުރުމުެގ ދުރުރާސްތާ 

ކަމަށް ެގންުގޅެންޖެހޭނެ  ބޭފުޅުން  އެ  ބޮޑަށް   ވިސްނުމެއް  ވަރަށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު 

ބޮޑެތި   ހަމަ  ކަުއންސިލުތަކުން  ވެސް  އަންނައިރު  އުފެދެިގން  ާގނޫނު  މި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ެވއްޖެއް ޒިންމާދާރުކުރަން  މިކަމުަގއި  ސަރުކާރު  މައި  ޖުމުލަ  މުޅި  އަދާކުރަންޖެހޭނެއޭ.  ތި  ރޯލުތަކެއް  ޔާ 

ހަަމ   ނުބެލެހެއްޓޭނެ.  މާލޭަގއި.  ހުރީ  މި  އޮފީސްތައް  ނޫނީ  ުވޒާރާތައް  ސަރުކާރުެގ  މައި  ފާހަަގކުރެްއވިހެން 

ބެލެހެއްޓޭނީ ރަށުަގއި ތިބޭ ބަޔަކު މިކަން ބަލަހައްޓަިއެގން. ދެން މުޅި ޖުމުލަކޮށް އަދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއް ކޮމެންޓް  

ދާން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުން  ެވސް ކޮށްލަން  އަނެއްކާ  ާގނޫނެއް،  މީޓިންގއަކަށް.  އެހެން  އެްއކޮށް  ވެސް  ޖެހޭތީއާ 

މި  ދައުލަތް  މުޅި  އެްއ ކަމެއް  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ  އަސްލު  އަންނައިރު  ާގނޫނެއް އުފެދިެގން  އިތުރު 

މުސްކުޅިވީމަ   ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ނުވާނެ  ބަދަލުވެެގން  ސްޓޭޓަކަށް  ބައިވަރު  ވެލްފެއަރ  އަނެއްކާ 

އިނޭގތޯ.   ނުވާނެ  ޮގސްެގން  ނިޒާމު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނިޒާމަކަށް  ދޭ  ދިޔައިމަ  އުމުރަށް  މުސްކުޅި  ފައިސާތަކެއް 

މިސާލަކަށް، ބޭސްފަރުވާ ާއއި ޓްރާންސްޕޯޓާ މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ އަނެްއކާ އެ މީހާއަށް ހިލޭާވންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން.  

ންމާދާރު އެ ކަންކަން ވާނެ މަުގތަކެއް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނީ. ާގނޫނު ވާންވާނީ މަުގފަހިކޮށްދޭ އެކަމަކު ީއޒީ އެކްސެސް ޒި

އެްއޗަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ިވސްނުމަށް ވިސްނުން ހުރުން އެއީ އަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ ަގބޫލުކުރާ ކަމެްއވީމަ އެކަން  

 ފާހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 



 2021 ނޮވެންބަރު 22            ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  

 

 

32 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ކުޑަކޮށް ތަފާތުޮގތެއް އެބަހުރޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް މި  

ދިރިއުޅޭ   އެންމެ  މީހުން  ތައުޒަން  ހަންޑްރެޑް  ފައިްވ  ާގތްަގނޑަކަށް  ރާއްޖެއަކީ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ފާހަަގކުރެވެނީ 

ޖިއޮްގރެފިކަލީ ެވސް  ެއކަމަކު  ޗެލެންޖަރސް  ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ޮގތުން  އޮންނަ  މި  ައޅުަގނޑުމެން   

ވެސް   ކައުންސިލަށް  ިމހާރު  އަސްލުަގއި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބަލައިލާއިރުގަ  މީހުންނަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ދަންނަވަންޏާމު  މިސާލަކަށް  ކޮންމެެވސްވަރެކޭ.  އި ކުރެވޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މިކަމުެގ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހަކު ނުބެހެއްޓޭނެ. ބިކޯޒް އެއީ ހަމައެކަނި މުސާރަ 

ކޭސްއާ  ދެ  މަހަކު  ދަންނަވަންޏާމު  މިސާލަކަށް  މީސްމީހުން  ތިބޭ  ކިޔަވަިއެގން  ކަންކަމަށް  އެ  ނޫން.  ނުދެވޭތީއެއް 

ހެންވީމާ، މީަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްކަމަކީ މިހާރު މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ޑީލްކުރަން ޮގސް ތަންތާކު ނުތިބޭނެ. އެ

ހެލްތުން   ޕަބްލިކް  ހަމަ  ިމއީ  އަސްލުަގއި  އެްގރީކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  ވާހަކަދެއްކެވި  އެ  ވެސް 

ޑިސިޝަ ކައުންސިލުތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަސްލު  ކަމަކަށް.  ެއއް  ކަމެއް  ތިބި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ  މޭކްކުރަން  ން 

ޕްރޮފެޝަނަލީ   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބައެއް  ހުރި  ނޮލެޖް  ކަމެއްެގ  ހުރިހާ  ކަުއންސިލުތަކަކީ  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމުަގއި 

އެހެން  ބެއްޔަސް  އެޑިއުކޭޝަނަށް  މިސާލަކަށް،  ވެސް  ކަމަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ިމކަހަލަ  ކޮންމެ  ދައުލަތުެގ  ކޮންމެ، 

ކަމަކާ   އެ  ބެއްޔަސް  ޑިސިޝަންސް ކަމަކަށް  ބެހޭ  ކަންކަމާ  އެ  އެތަނުެގ  ތިބެންޖެހޭ  އެބަ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ުގޅޭ 

ނަަގން. އެހެންވީާމ، ެއއީ ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ދެން ޕަބްލިކް ހެލްތުެގ މީހަކު ެއއީ  

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   ތިބެެގން  ހަމަ  ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި  ޮގތެްއަގއި  ފެންނަނީ. އާންމު  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގިއ  ބައެއް 

ވެކްސިނާ   ހެލްތާއި،  މެޓަރނަލް  ނިއުޓްރިޝަނާއި،  ާއއި،  މެޝަރސް  ޕްރިވެންޓިވް  ހުރިހާ  މީހުންނަކީ  އެ  ތިބެފައި 

ޮގތުަގިއ   ބައެއްެގ  ެގންދަންޖެހޭ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  މި  ދިނުމާ  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކަމަކާ  ހުރިހާ  މިކަހަލަ 

ކެނީ. ެއއްކަަމކަށް މި ކަން ކުރަން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މިތަނުަގއި މިހާރު އެކިފަހަރުމަތިން އަޅުަގނޑު ދެ

ވެސް ދެކެވުނު ވާހަކައެއް ެއޑިއުކޭޝަންެގ ސެކްޓަރ ވަރަށް މުހިންމު އެބަވޭ. ތި ބިލު ފަރުމާކުރެވިެގންދާއިރު ވެސް  

ހި ޕްރޮްގރާމްސް  ެއވެއަރނަސް  މިކަހަލަ  ތަނަކީ ސްކޫލުތައް ކުދިންނަށް ވިޔަސް އަސްލުަގއި  ންަގން އެންމެ ފަސޭހަ 



 2021 ނޮވެންބަރު 22            ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  

 

 

33 

 

ކަން  މި  ެއކީަގއި  ޚަރަދަކާ  ކުޑަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ކަވަރެވެގންދާނެ.  ހަމަ  ޯމސްޓްލީ  ވިޔަސް.  ބެލެނިވެރިންނަށް 

 ހިންުގމަށް އެެވއަރނަސް ޕްރޮްގރާމްސް ހިންޭގނެ އެއްތަން އެީއ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ، އެެވއަރނަސް ޕްރޮްގރާމްސް

ދެން  ކިޔާފައި  ހިންަގންށޭ  ޕްރޮްގރާމް  އެެވއަރނަސް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ލާންވީ  ކައުންސިލަކަށް  މިސާލަކަށް،  ކޮންމެ 

ރުފިޔާ. ޖަހައިެގން ވާ އެްއޗަކީ ެއއަކުންނެއް އަސްލަކު މި ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ.    10000ރުފިޔާ    50000

ކަ ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ބަދަލުަގއި  ބަޖެޓު  އޭެގ  ދާންވީ  ޕްރޮްގރާމްސްއަށް  އެވެއަރނަސް  ޕަބްލިކް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ންތައްތަކާ 

ރޭިވެގން،   ޕްރޮްގރާމެއް  ރަނަގޅު  ެއްއވެެގން،  ެއއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  ޮގތުަގއި  ބަޖެޓެްއެގ  މައި  ހަމަ  ދާންވީ 

އެ ބޭނުންވާ  މިކަމަށް  އެއްޗެހި  ޕްރޮފެޝަނަލްސްއާ  ރެޑީވެެގން،  ެއއްޗެހި  ރަށްރަށަށް މެޓީރިއަލްސްއާ  ލޮކޭޓްކުރެވިެގން 

މިހާރު   ދުވަހަކު،  ކޮންމެ  ޓްރެވަލް.  ދޭ  ހިންަގންވީ.  ެއްއޗެހި  ޕްރޮްގރާމްސްތައް ސްކޫލުތަކުަގާއއި  އެ  ޮގސް  ދާންވީ. 

އަސްލުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަފަހަރު މިހާރު މި ދިމާވާ ކަމަކީ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް  

ރައިޓްސް  ޗައިލްޑް  ހިއުމަން  ހިންަގން.  ޕްރޮްގރާމް  ެއެވއަރނަސް  ބަޖެޓެއް  ވަކި  ޕަރސަނަށް  އޮމްބަޑްސް  ސް 

ދޭއިރަކުެއްއ   ތަނަކަށް  ކޮންމެ  އެހެން  ދެން  ހިންަގން.  ޕްރޮްގރާމްސް  އެެވއަރނަސް  ބަޖެޓެއް  ވަކި  ކޮމިޝަނަށް 

ންތަނެއްެގ ބަޖެޓު އެއްކޮށްލާއިރުަގއި އެބައިނދޭ  ނުދެވޭނެ އެވަރުެގ ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުަގއި މި ހުރިހާ ތަ

ހިންަގން   ޕްރޮްގރާމެއް  އިފެކްޓިްވ  އަސްލު  ބަޖެޓެއް.  ބޮޑު  ވެސް  ބޭނުންނުވާވަރުެގ  ޕްރޮްގރާމްސްއަށް  އެެވއަރނަސް 

ކައުންސިލަ ކޮންމެ  ފަރުމާކުރެވިެގންދާއިރުަގިއ  ބިލު  މި  އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓެއް.  ބޮޑު  ވެސް  ކަށް ބޭނުންނުވާނެވަރުެގ 

ހިންަގން   އެެވއަރނަސް  ހެލްތު  ަވކިން  ސެންޓަރަކަށް  ހެލްތު  ކޮންމެ  ޖައްސާފައި،  ވަކިން  ހިންަގން  އެެވއަރނަސް 

ޖައްސާފައި ޭއެގ ބަދަލުަގއި ުމޅި ދައުލަތުން މި ކަންކަމަށް ރަނަގޅު ެއވެއަރނަސް ޕްރޮްގރާމްސްތަކެއް ފޯމްކޮށްފައި  

އްތައް ެއއީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ވޯރކެއްެގ ޮގތުަގިއ އެ މީހުން ހަމަ ޮގސް އެ  އެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

މޮނިޓަރކުރާނީ ކައުންސިލުން. ކައުންސިލުން އެ ވިދާޅުވިހެން ބަލިމީހަކު ހުރިތޯ ޑޭޓާ  ޮގތަށް. ދެން  ކަންކަން ކުރާ 

ބޭ އެ  ދެން  އެްއޗެއް  ބޭނުންވާ  ެއ  ކައުންސިލުން  ކޮށްފައި  ކުރާނީ.  ކަންކަން  މި  ކަންކަމަށް  ހޯދައި  ނުންވާ 

އެ  ބޭނުންވާނެ.  އެްއޗެހި  ސޮފްޓްވެއަރައކާ  މިހާރު  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  ހެލްޕްކޮށްދޭނީ.  ފެސިލިޓޭޓްކުރަން 

ނޫން   ކައުންސިލަކާ  ބަޖެޓުކުރެވިެގން.  ފަންޑުކުރެިވެގން  ެއއަށް  ލެވެލްަގއި  ނެޝަނަލް  ހަމަ  ވެސް  ސޮފްޓްވެއަރއަކީ 

ހަދާކަ ސޮފްޓްެވއަރ  ސޮފްޓްެވއަރ  ހަވާލުކުރާނީ  އެ  ހެދިެގން  ސޮފްޓްެވއަރ  ލެވެލްަގއި  ނެޝަނަލް  ހަމަ  ށް. 

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކާ މިސާލަކަށް، އެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުމުެގ. ދެންމަެގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދިމާލަކުން   ހުރިހާ  ލެވެލްަގއި  ނެޝަނަލް  ވާންޖެހޭނީ  އެ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  އެ  އޮންނަ ވެސް  ފެންނަން 

މިހާރު   އޮންނަންޖެހޭނީ  ވެސް  ބަޖެޓު  ހަޔަރކުރުމުެގ  މީހުން  ހަޔަރކުރަންޖެހޭ  އެ  އެހެންވީާމ،  ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް. 
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މިސާލަކަށް، ކައުންސިލުން ެއ މީހާ ހަޔަރކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ކައުންސިލަށް އެ ދޭންޖެހޭނެ އެ ބަޖެޓު. 

ެއްގޒިސްޓިންގ   ނުވާނެ. ކައުންސިލުެގ  އެކަމެއް  ބުންޏަކަސް  ހަޔަރކުރާށޭ  މީހަކު  ކޮންމެެވސް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުެގ 

 ޖެހެވިެގން ފަންކްޝަން ވައިސްކޮށް މިއީ މިވެނި ކަމެއް ކުރާ  ނެޝަނަލް ބަޖެޓުގައިއެހެންވީމާ، އެ ބައިތައް ހަމަ

ަގއި ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް  މީހެކޭ މި ހަޔަރކުރަނީ މިވެނި ތަނެއްަގއި. އެހެންވީމާ، އެ މީހާ ހުރިހާ ރަށެއް

ިމހާރު މި ރަށުަގިއ މިހާރު މިެވނި ދުވަސްވަރެއް. މިހާރު  މޮނިޓަރކުރާ މީހާ. އެީއ ެއ ޕްރޮުގރާމްސްތައް ހިނާގތޯ، 

ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ ރަށު ލެވެލްަގއި އެ ދުވަސްވަރާ ެއްއޗެހި އެންމެ ރަނަގޅުވާނެ ސިޓުއޭޝަނާިއ  

ކަން  ހަަމ  އެ  މިސާލަކަށް  ޑިފަރެންޓްވެދާނެ.  ރަށްރަށުަގއި  އެކި  ޓައިމްސްާއ  އެޕްރޮޕްރިއޭޓު  އެންމެ  ކުރަން  ކަން 

ަގދަައށް   ވަރަށް  ކުޅިވަރަކީ  ޢީދު  ހަމަ  ރަށްރަށުަގއި  ބައެްއ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  އެއްވާ  މީހުން  ދަންނަވަންޏާ 

ވަރަ އަޅުަގނޑު  ހަމަ  މިއީ  ދެން  އެްއޗެްއ.  އެކަަމކު  ފާހަަގކުރާ  އެގްޒާމްޕަލެްއ.  ްގރެބްކޮށްލާ  ހަމަ  މިހެން  ދެން  ށް 

އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނަގމުންދާ ވަުގތަކީ ރަށު އެންމެން އެްއެވެގން އެ ކަެމއްެގ ތެރޭަގއި ޝާމިލުވެެގން ުއޅޭ ަވުގތަކު  

ހަމަ ރަށު އެންމެންނަށް އެ އޮޕޮޗުނިޓީ ވައިނޮޓް، އެ ޮއޕޮޗުނިޓީ ބޭނުންކުރަންވީނޫންހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިސާލަކަށް  

ައއިޑެންޓިފައި   ެއޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  ޮގތުަގއި.  އޮޕޮޗުނިޓީއެއް  ދޭ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ބޭނުންާވ  ދޭން  އަޅުަގނޑުމެން 

ކިޔާ.   އަޅުަގނޑުމެން  ލާމަރުކަޒުކުރިއްޔޭ  ކަން  މި  މުޅިން  ކައުންސިލުތަކަށް  ހަމަ  ައސްލު  ކުރެިވެގން 

އެޮގތަކަށެ  ޤައުުމެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެވަރަކަށެއް،  ބަޖެޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބިކޯޒް  ނުކުރެވޭނޭ.  ލާމަރުކަޒެއް  އް 

ަވކި   ކަމެއް  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  މަދު.  އެހާ  ވެސް  މީސްކޮޅު  ނޫން.  އޮތީކީެއއް  އެވަރަކަށް  ވެސް  ބަޖެޓެއް 

ނެ. އެ ބަޖެޓެއް ދައުލަތަކުން ވެސް  ދައުލަތްތަކެއްހެން ހިންާގށޭ ކިޔާފައި ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރިައސް އެ ކަމެއް ނުވާ

މައި  ހަމަ  ޖެހެނީ  މި  ދޭން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބަޖެޓު  ކުރަން  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ނިމޭއިރުަގއި  އެއީ  ނުދެވޭނެ. 

ސަރުކާރުން. މައި ސަރުކާރަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ވަކި ދައުލަތްތަކެއް ހިންާގނެހާ ބަޖެޓު ދެވޭކަށެއް ހަމަ. އެހެންވީމާ،  

އޭތި   ކައުންސިލުންކުރާނީ.  އެ  ސީދާ  ކޮންކަެމއްތޯ  ރޭވިެގންދާން.  އަސްލުަގއި  ރަނަގޅަށް  މިހާރަށްުވރެ  އެބަޖެހޭ 

ކަންކަމެއްަގއިތޯ.   ކޮން  ނަާގނީ  އެކްސްޕެންސް  އޭެގ  ސަރުކާރުން  މައި  ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭނީ.  އެ  ކޮންކަމެއްތޯ 

 ކްލިއަރެވެގން އަންނަންާވނެހެން.  އެހެންވީމާ، އެ އެތި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާގނޫނުަގއި ވެސް ަވރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު
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ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ނުކުތާތައް  ފާހަަގކުރެްއވި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. 

ކައުންސިލަރެްއެގ   އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ދުވަހު  ހުރިހާ  މި  ނޫން  ކައުންސިލަރެއް  އަޅުަގނޑަކީ  ދެން  ަގބޫލުކުރަން. 

ވެ  ވިޔަސް  އެހެން  ދެން  ނެތް.  އަޅުަގނޑުެގ  މީހުންެގ ތަޖުރިބާއެއް  ބަެއއް  ޮގތް  ކުރާ  ކަން  މި  ރަށްރަށުަގއި  ސް 

ަގބޫލުކުރަނީ   ޮގތް އެނޭގތީވެ ދަންނަވަން ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ދިޔާނާ ތި ފާހަަގކުރެއްީވ އަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުންހުރި 

އި އޮންނަންީވ  އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލަ. ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީެއްއެގ ޮގތުަގިއ ރަށްރަށުަގ

ހަމަ ކައުންސިލު. އެކަމަކު ކައުންސިލުން އެ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުކުރެވެނީ. އަދިވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު  

ދަންނަވާނީ ހަމަ ފައިނޭންޝަލީ އެ މީހުންނަށް އެ ކަން ކުރުމުެގ ާގބިލުކަން ނެތީމައޭ. ދެން މި ސަރުކާރުން މިހާރު  

މި  ހިމަނުްއވާފައި  އޮތް  ބަޖެޓުަގއި  އިސްމާޢީލް    5  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ކަމެއް.  އެ  ނުވޭ  ޕަސެންޓަކުން 

  3މިލިއަން ލިބިވަޑައިަގންނަވާ ވާހަކަ އެ ދާިއރާއަށް. ެއއީ ެއއް ރަށް. ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާަގއި ޮއވޭ    14ވިދާޅުެވއްޖެ  

އެްއކޮށްލީމަ    3ރަށް.   ރަށުަގ  15ރަށުން  އެއް  ދާއިރާެގ  އެ  ތިއްބަވާނީ  މިލިއަންވަނީ.  ކައުންސިލަރުން.    7އި 

ދެންނެވީ    3އަޅުަގނޑުެގ   މި  ތިބޭނެ    14ރަށަށް  ޚަރަދުކުރަން    15،  7.  15ކައުންސިލަރުން.    15މިލިއަން 

ބޭފުޅުން   އަންހެން  ތިއްބަވާނީ  އިންތިޚާބުެވވަޑަިއެގންފައި  ދެން  ެއޮގތަށް  ހަމަ  ިގނަ.  މިއީތާ  5ޑަބަލްއަށްވުރެ   .15  

ވީ މިސާލަކަށް ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް ލިބޭ މިންވަރު ބޮޑު. ެއއީ ެއްއ ބޮލަށް ބެހޭތީވެ. އެކަމަކު  ތިއްބަވާނީ. މި ދެންނެ

ކުދި އާބާދީތަކުަގއި ވެސް މި ދެންނެވިހެން ކައުންސިލު އިދާރާއެްއަގއި ތިއްބަވާނެ އެ ތިްއބަވާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއްެގ  

 ިވދާޅުވާހެން ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް ބޭބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަދެއްވީމަ ބާކީ ހަމަ ތި

ޖެންޑަރ  އަވަހަށް  ވިްއޔާ  މީހަކު  ނެތް  މީހަކު  އަޅާލާނެ  ދެންނެވިހެން  މި  ތިއްބެވި  ރަށްރަށުަގއި  ބަެއއް  އެނޭގ 

ޓޭނެ ޮގތެްއ  މިނިސްޓްރީެގ ބޮލުަގއި އަޅުވާފައި ެއ ކަމުން ސަލާމަތްެވވޭތޯ ބަލަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ީމހުން ބެލެހެއް

ނެތީ ފައިނޭންޝަލީ. އެީއ ދާދިފަހުން އަޅުަގނޑު މި ދޭތެރެއިން ކުރި ދަތުރެްއަގއި ެއއް ރަށުން އަޅުަގނޑު ާގތުަގިއ  

މިލިއަން ރުފިޔާއޭ. ތިމަންނަމެންނަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ލިބެނީ   3.5ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެންެގ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަކީ  

ރުފިޔާއޭ.    3.8 އެ    3މިލިއަން  ބާކީ.  ރުފިޔާ  ތަންތަނާއި    3ލައްކަ  ހުރި  ދެން  މިސްކިތާިއ  ރުފިޔާއިން  ލައްކަ 

ެއއިން ސަލާމަތެއް ނުވޭ. އަދި އެ ވަރުން  ދައްކާފައި  ކައުންސިލު އިދާރާެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހުރި ތަންތަނަށް ފީ 

 ސްޓޭޝަނަރީސް ަގނެލާވަރު ނުވޭ.  މައިނަސް. ދެން، ކޮބައިތޯ ދެން ހުރި ކަންކަމަށް. އެ އެޓްލީސްޓް އެ ބޭފުޅުންެގ

ބޮޑުވެފައި  އާބާދީ  ތަފާތުވެދާނެ.  ދެންނެވިހެން  މި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ފަހަރުަގއި  އެކަމަކު  ދެންނެވީ،  މި  އެއީ 

މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ހަމަވީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު އައުމުން މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވޭ މި  

ކަ ވާހަކަތަކަށް  ދެންނެވި  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ރޮޒޭ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ތަންތަނަށް.  ހަލަ 
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ކުޑަކުޑަކޮށް ައޅުަގނޑު ދެ ބަސްވާ ތަންކޮޅެއް އެބައާދޭ ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީ ސީދާ  

ކައުންސިލަށް އަތޮޅު  ބަދަލުަގއި  ބެއްލެވުުމެގ  ހިންާގ    މިނިސްޓްރީން  ކައުންސިލުން  ރަށު  ދެއްވަންވީނޫންތޯއޭ 

ކަންކަމުަގއި. މިސާލަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓުން ކީްއވެތޯ މި ދެންނެވިހެން އެެވއަރނެސް ޕްރޮުގރާމްތަކަށް 

އެ އަތޮޅަށް  މުޅި  ނާރުވަންވީ.  ފުރުޞަތެއް  ހޯދަން  މީހުން  ހުރި  ެއކްސްޕަޓީސް  ދެންނެވި  މި  ކައުންސިލަށް    އަތޮޅު 

އެކަން ކުރާ ބަޔަކީ އަތޮޅު ކަުއންސިލު ކަމަށް ވެސް ހެދިދާނެތާ އަޅުަގނޑުމެން ހެދީމަ ހެދޭނެ. މި ދެންނެވީ އަނެއްކާ  

އެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އޮންނާނެ. އޭރަށް އެ ހަމަ ވަކިން އެއް އަތޮޅަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުވީ. އެ އަތޮޅުެގ  

ން ބަލަހައްޓާ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހުން ބޭނުންކުރުމާ އެ ހުރިހާ ކަމެއްެގ ބަޖެޓާ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ މި ދެންނެިވ ކަންކަ

އެ ބަޖެޓު ؟ އެްއކޮށް ދެއްވީމަ އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ. ކީއްވެތޯ މާލޭަގިއ ނޫނީ އެއްތަނެއްަގއި އެ ބާރު ބާއްވަންވީ

ނުންވާނީ ހަމަ ބަރާބަރަށް މި ދެންނެވި އޭރަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭ؟ ހަމަ ސްޕްލިޓުކޮށްލާފައި ދެއްީވމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ

ލާމަރުކަޒީ   އިނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ކަންކަން  ބައިވަރު  ކަހަލަ  މި  ދެން  މިންވަރުތާ.  ބޭނުންވާ  އެ  އަތޮޅަކަށް  ކޮންމެ 

ިމ   އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނީ  ދައުލަތަށް  ދެން  މިއޭ  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ެގންދެުވނީމަ  ކަން  މި  އުސޫލުން 

ދަ އެއަށް  ދަންނަވާހެން  ސަރުކާރުން  ކުރަނީ  މި  ަގބޫލު  އަޅުަގނޑު  ދެން  ބާރެްއކުރޭތޯ.  ކިހާ  ބަޖެޓަށް  އުލަތުެގ 

 ކޮންމެވެސް ޮގތްތަކެއް ހޯއްދަާވނޭ. މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށްވުރެން ރަނަގޅު ޮގތްތަކެއް ވާންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސް ސްޓޭޓް  އަޅުަގނޑު  ކޮން  ޝުކުރިއްޔާ.  ނުކުތާަގއި  މި  ހަމަ  ކުރިން  ދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ފަޒްނާއަށް  ޓަރު 

ބައެއްތޯ މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީއަކަށްވާނީ ދެއްތޯ ސުވާލަކީ. މި ނުކުތާަގިއ ހަމަ ދެތިން ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  

ކައުން  ބާރުވެރިކަން  މާލީ  ތެރޭަގއި  ބަދަލުެގ  ެގނައި  މި  ކައުންސިލުތަކަށް  ކަމަކީ  ބަދަލުވެެގންދާނެ  އެއް  ސިލުތަކުެގ 

ކަމަށް ާގނޫނުން މި ތަސައްުވރުކުރާ ޮގތް. ެއއް ކަމަކީ ތި ވިދާޅުވިހެން ކައުންސިލުތައް ާމލީ ޮގތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް  

އާމްދަނީެގ   ކަމަކީ    5ދައުލަތުެގ  ކުރާ  މި  ދެން  ކައުންސިލުތަކަށް.  ކުރަނީ  މި  އެލޮކޭޓު  މި  ކޮންމެ  ޕަސެންޓު 

% ކައުންސިލުތަކުެގ ކުލީެގ  ސަރަޙައްދުތަކުެގ  ފަރުެގ  ފަޅާިއ  ބިމާއި  ނުހިމެނޭ  އިޙްތިޞާޞްަގިއ  ދާނީ   40  ދެން 

ޑައިރެކްޓްލީ އެ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާެއއްެގ ދަށުންދާނީ ކައުންސިލުތަކަށް. ދެން މިއީ މި ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބަކީ. މި 

.ޖީ.އޭއިން މިހާރު ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ލާމަރުކަޒީ  ިމއީ އެލް؟ މިހާރު ދާނީ ކިހާވަރެއްހޭ؟ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ ކޮބައިހޭ

އަތޮޅު   ކޮންމެ  ކައުންސިލަކަށް،  ކޮންމެ  ިއނެގންޖެހޭނެ  މިހާރު  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ފެށީމަ  ތަންފީޒުވާން  ާގނޫނު 

% އަދަދުެގ  ލިބޭ  މީހުންނަށް  އެ  ފޮރ  ދެއަރ  އެންޑް  ކައުންސިލަކަށް  ރަށު  ކޮންމެ    5ކައުންސިލަކަށް، 

އަދަދެއް އެްވރެޖެއް އެ ފޯމިއުލާ މިހާރު ؟ އަށް ދިނީމާ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް މި ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ
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ސާފުކޮށް  ކަން  އެ  ފެށީމާ  އެލޮކޭޓުކުރަން  މިހާރު  ބަޖެޓުަގއި  އަހަރުެގ  އޮތް  ައންނަން  ދަށުން  އޭެގ  ވޯކްއައުޓްވޭ. 

އެނެގން ލިބޭނެވަރު  ޮގތުަގއި  އާމްދަނީެގ  ބޭނުންވާ ާގތްަގނޑަކަށް  ޚިދުމަތްތައް  ކައުންސިލުތަކަށްދޭ  ދެން  ޖެހޭނެ. 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީއެއް ނުަވތަ ކުލި ނެުގުމެގ ބާރު މިހާރު ކައުންސިލުތަކަށް އަނެްއކާ ވެސް މި ދިނީ. ވިޗް އިޒް  

 % ކުލީެގ  ބިމުެގ  ތެރޭަގިއވާ  ިއޚްތިޞާޞްެގ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ދެން  ޮގތެއް.  ލިބޭނެ  ދާ  ސީ  100އާމްދަނީއެއް 

މި  ވެސް  އިތުރުން  އޭެގ  ހަމަ  ދެން  ނޫން.  ޮގތެއް  ޮއތް  ކަން  އެ  ކުރިން  ވެސް  މިީއ  އެބައޮތް.  ކައުންސިލަށް 

ތެރެއިން   މަޝްރޫޢުެގ  ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ  ކަނޑައަޅާ  ހިންުގަމށް  ރަށެްއަގއި  ރަށެއް،  ކައުންސިލުތަކުެގ    5ބަދަލުކުރަނީ 

ޝްރޫޢުތަްއ އެ ރަށުެގ ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންާގ ޮގތަށް.  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަ  5މިލިއަނަށް،  

ސިޓީއެއްނަމަ   ހިންާގނަމަ.   15ދެން  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  ސިޓީެގ  އެ  މަޝްރޫޢުތައް  ބޮޑެތި  މިލިއަނަށްވުރެ 

އާ ލިބެމުންދިޔަ  ކުރިން  މީެގ  މިހާރު  ބާރުވެރިކުރުމަށް  ފޯމިއުލާ  މުޅި  މި  ހުރިހާ  މި  މްދަނީ  އެހެންވީމާ، 

ކައުންސިލުތަކަށް އިތުރުކޮށް ކައުންސިލުތައް މާލީ ޮގތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް މިހާރު މި އަުއ ާގނޫނުަގއި ރާވާފައި ހުރި  

ސުވާލުެގ   މި  ފުރިހަމައަށް  ބަލައިދިނީމާ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  މިހާރު  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ވޯކްކުރަނީ  ފޯމިއުލާ 

ނެއް ފަރުމާކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫނީ ދެން އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ވަކި  ޖަވާބާއެކު ޕޮލިސީ ނުވަތަ ާގނޫ

ވަރެއް ލާން ނޫނީ އިންކްރީސްކުރަންވީތޯ ނޫނީ ޚާްއޞަކޮށް ވަކި ކަމަކަށް ލާންވީތޯ މި ކަަމށް ނުފުދޭތީ އެ ސުވާލަށް  

ފަހަރުަގ ބެކްްގރަުއންޑުަގއި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އަންނަނީ  ހައްދަވާލަންޖެހިވަޑައިަގންނަވާނެ،  ޖަވާބުދެވެން  އި 

ހުރިހާ  އެހެން  އޮތް  ކުރިައށް  ނޫން  އެކަންޏެއް  މަސަްއކަތަކަށް  މި  މަޢުލޫމަތަކަށްވާނެ.  ހޯއްދަވާލަންޖެހިދާނެ 

މަސައްކަތެްއކުރަން ވެސް ކަުއންސިލުތަކަށް އަސްލުަގއި ލިބޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ މިހާރު މި ފޯމިއުލާެގ ދަށުން. ދެން މިއީ 

އު.ޑީ.ސީ މޮނިޓަރކުރުމުެގ މުޅި ޕްރޮުގރާމް ހިންުގމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ ިމއީ ކޮމިއުނިޓީ  ޑަބްލި

އެއްކިބާވެެގން   މޮޑެލުން  ކެއަރ  ހެލްތް  ޕްރައިމަރީ  ޤައުމެއްަގއި  ދިވެހިރާއްޖެފަދަ  ނުލާ  ވޯކާސްއާ  ހެލްތް 

މި ރަށްތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވޭނެ    އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ޮގތަށް  ތަސައްވުރުކުރާ  ޮގތަށް  ބޭނުންވާ  މި  ކަން 

ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށްއަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ވޯކާސް ާއިއ  

ކާސް މީެގ ތެރޭަގިއ  ކައުންސިލާސްއާ ުގޅިެގން ނޫނިއްޔާ މި ކަެމއް ނުކުރެވޭނޭ. މިހާރު ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ވޯ 

އެކްޓު   ޕްރޮޓެކްޝަން  ރައިޓްސް  ޗައިލްޑް  މި  ެގންުގޅުނިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮމޑެލެއް  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފަރުމާކުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހެދި ޮގތަކީ މި ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އޭޖެންޓެއް ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްލާ ޮގތަށް ހެދީ މި  

ޒިން މި  އޭރުެގ  ލާމަރުކަޒީކޮށް  އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙެްއނުވޭ.  ާގނޫނެއް  ލާމަރުކަޒީ  މިއީ  އޭރު  އަދާކުރުމަށް.  މާތަްއ 

ވަނަ ޗެޕްޓަރަގއި އަޅުަގނޑުމެން    6މޮޑެލަކީ އެއީ. މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިޞްލާޙުވުމާއެކު ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ  
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ކަނޑަެއޅިެގން ބާރުވެރިކުރަން،  ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީސް  އެ    ކަނޑައެޅިެގން  މަސައްކަތް  ފްރޭމްވޯކް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

މީހުންނާ ހަވާލުކުރީ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން މޮނިޓަރިންގަގއި ބާރުވެރިކުރުވަންޖެހޭނީ އެ މީހުން. އިތުރަށް 

ރާ ކަމަށް ފައިސާެއއް ދެންޏާމުން ވެސް ދޭންވީ ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީއަށް. މި މަސައްކަތްކުރަން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަވާލުކު

ދަށުން   މީެގ  ތަންފީޒު،  މި  ބޭފުޅުންނަކަށް  އެ  އެކަމަކު  ބޭފުޅުންނާ.  އެ  ހަވާލުކުރަންވީ  މޮނިޓަރިންގ  ވަންޏާމުން 

ުގޅިފަިއ   ކެއަރއާ  ހެލްތް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކެއަރއަކީ  ޖީރިއޭޓިކް  ކަންކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ކަންކަން،  ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ 

ޕް ހެލްތް  ކަމަކަށްވާތީވެ  މިީއ  ހުންނަ  ެގންދާއިރު  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަން  މި  ނުވާނެތީ  ނުލާ  ރޮފެޝަނަލްސްއާ 

އެކަމަކު   ކުރުމަށް.  ކަން  ެއ  ޮގތުން  ލާމަރުކަޒީ  ހަވާލުކުރައްވާފައި  ވޯކާސްއާ  ހެލްތް  ޕްރައިމަރީ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ސް ބާރުވެރިކުރުަވއިެގން އެ މީހުން މި  މޮނިޓަރިންގ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ

 ކުރަން، މި މޮޑެލް ރާވަންވީ. އާދެ.

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް 

އެީއ   ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ކަމެއް  ކުޑަ  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ކުޑަ އެއްޗެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

މަޝްވަރާކުރެވިފަިއ  ލާމަ ބޮޑަށް  އެންމެ  މަސައްކަތްކުރެވުނީ،  ބޮޑަށް  އެންމެ  އައިއިރު  ތަޢާރުފުވެެގން  ާގނޫނު  ރުކަޒީ 

ވެސް އިނީ އެްއކަލަ ރަށްރަށުަގއި ދެންމެ ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުެވއްޖެ  

 މީހުން ބައިތިްއބާނީ. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކަލަ ކިހިނެއްހޭ ެއވަރުެގ ޕްރޮފެޝަނަލް

މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔަިއރު އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރެވިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމުނު ނިންމުމަކީ އަތޮޅު 

މުޅި އަތޮޅަށް އެ ސަރވިސް ދޭން ތިބޭ  ކައުންސިލުަގއި ތިބޭނީ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް ލެވަލެްއެގ ހުރިހާ އެންމެން. އެީއ  

ސެލަރީސް   އެ  ހައި  އެންމެ  ލެވެލެްއަގއި  ހައި  އެ  ެއންމެ  ޓެކްނިކަލް  ފީލްޑެްއަގިއ  ހުރިހާ  ތިބޭނީ  ޭއަގއޭ  ބައެކޭ. 

ދަނީ   މި  ރައީސެއް  ރަށަކުން  ކޮންމެ  ެއއީ  ުއޅޭނީ.  މީހުންތަކެކޭ  ފަންތީެގ  މަތީ  ެއންމެ  ބުނާނަމަ  އެހެން  ނޫނިއްޔާ 

ކައު އަތޮޅު  އަތޮޅު  މުޅި  ކަވަރިވއްޔޭ.  ރަށް  މުޅި  މާނަައކީ  އޭެގ  އެހެންެވއްޖެއްޔާމު  ރެޕްރެޒެންޓުކުރާން.  ންސިލު 

ކަވަރވިްއޔޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާުމ އެިއއްޔޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަން ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު  

ނޫންތޯ. ކައުންސިލުަގއި ނަާގފައި ެއ ކައުންސިލަކުން އަތޮޅަށް    ހެދޭއިރު ވެސް އަތޮޅު ލެވެލެްއަގއި އެ ބަޖެޓު ނެޭގނެ

ެގންޮގއްސަ އަތޮޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ެގނެވޭނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ހަދާއިރު އެ ެއއްޗިހި ހަމަ  

ެވސް ޕްރޮުގރާމްސްތަކަކީ  ެއވެައރނެސް  އެހެންވީމާ،  އެޮގތަށް.  ނޫންތޯ  ކުރާ ޑިސްޓްރިބިއުޓުކުރެވޭނެ  މިނިސްޓްރީން   

ނޫންތޯ.  ކުރެވޭނެ  ކަން  އެ  ލެވަލެްއަގއި  އެ  ތެރޭަގއި  އަތޮޅު  ސަޕްލައިކުރީމަ  ހަމަ  އަތޮޅުތަކަށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް 
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އެހެންވީމާ، މިއީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ދެން އަނެއްކާ ވެސް އެ ސެންޓްރަލައިޒްާވނެ ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް އޭތި  

 އީ ހަަމ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ފާހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އައިސްެގން ނުވާނެ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަޒްނާ.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ފަޒްނާ ޝާކިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ުގޅިެގން ދެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ބޮޑަށް ޑިސްކަސްކޮށްލަން ބޭނުންީވ މި ބަޖެޓާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ދެންމެަގއި ޕީ.ޖީެގ ވާހަކައިަގއި ޖީހާންެގ ވާހަކަިއަގއި އެ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެއްަވއިފި. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން   ވަުގތު  މި  ހަމަ  ހަދާ  އަޅުަގނޑު  ދަށުން  އެކްޓުެގ  އީކުއަލިޓީ  ޖެންޑަރ  އެއްކަލަ  މިއާއެކުަގިއ  ހަމަ 

މި   އިންނަނީ  މި  ވެސް  ާގނޫނުަގިއ  އެ  ފޯކަސްކުރީ  ޭއެގ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއތީމަ  ެއކުލަވާލާފައި  ަގާވއިދުތަކާ 

އެޖެންޓުން ކަނޑަައޅާފައި މިނިސްޓްރީން އެ ރިސޯސަ އިނޭގތޯ.  ސް ދޭންވާނޭ. އެހެން  އެޖެންޓުން ކަނޑައަޅަންވާނޭ 

ބަޖެޓުން   މި  ރައްކާތެރިކަމަށްދޭ  އިޖުތިމާޢީ  މި  ެއއްކަލަ  ވެސް  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އެއްކަލަ  ބަލާއިރު 

ބޮޑަށް   ހަމަ  އިންނަނީ  ިމ  ބެހިެގންދާއިރު  ްގރޫޕްސްއަށް.  ވަލްނަރަބަލް  އެކި  ބެހިެގން  ދަނީ  މި  އެތިކޮޅުކޮޅު 

ލިމި ވަރަށް  ނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފޯކަސްވެފައި  ފަހަރުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމަ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޓުވެފައި 

ކޮންޑިޝަނަލް   ކައުންސިލުތަކަށް  މި  ޮގތުަގއި  އެްއޗެއް  އިތުރު  ެގނައިއިރު  ޕްލޭން  ެއކްޝަން  އީކުއާލިޓީ  ޖެންޑަރ 

ެގނެ  ބަޖެޓެއް  ފަރުމާކުރީ. ދެން އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން އޭތި  ޮގތަށް  ދޭ  ފަންޑްސް ްގރާންޓްސް  ވޭނެތޯ ނޫނީ އިތުރު 

ކައުންސިލުތަްއ   އަތޮޅު  މި  ތާއީދުކުރަން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ބައި.  ކޮންޑިޝަނަލް  ނަމަވެސް  ރެއިޒްކޮށްެގން 

އަޅުަގނޑުމެން   ވެސް  އެކުލަވާލިިއރު  ހެދި  ަގާވއިދު  މި  އީކުއާލިޓީ  ޖެންޑަރ  ެއއީ  ބޮޑީސް،  މޮނިޓަރިންގ  އައިސް 

ޑިސްކަސް  ބޮޑަށް  ރަށު  ވަރަށް  ލާފައި  ޮގތުަގއި  ބޮޑީސް  މޮނިޓަރިންގ  ކައުންސިލުތައް  އަތޮޅު  ހަމަ  ކުރެވިެގން 

ކައުންސިލުތައް ހުންނާނީ އެޖެންޓްސް ޮގތުަގއި ލާފައި ެއއީ ވަކި މީހެއްލުމުެގ ބަދަލުަގއި. އެހެންވީމާ، އޭތި ހަމަ މިތާ  

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ތެންކިއު. 

 

ފެމި  ރީމިނިސްޓް ޖެންޑަރ،  ސަރވިސަސް އޮފް  ސޯޝަލް  އެންޑް  ކޮންލީ  ސަޢީދު  ެގ  ދިޔާނާ  ފާތިމަތު  ސަލްޓެންޓު، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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40 

 

ވަން   އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލާފައި  ކަމެއް  ދެ  އޮތީމަ  ޮގްއސަ  ދިުގލާ  މީޓިންގ ވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  ތެންކިއު. 

 އަނެކަްއޗެއް. އެްއކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފައިނަލް ސުވާލެއް ފްލޯޓުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ޖަސްޓް ފޮރ ދަ ފައިނަލް

ާގނޫނު   ކަމަކީ  އެއް  ދިޔަ  އަޅުަގނޑަށް  ސާފުވެެގން  މީޓިންގަގިއ  އެކިެއކި  ހޯލްޑަރސް  ސްޓޭކް  ރައުންޑް،  މި 

އެްއޗެހި.  ކައުންސިލުތަކަށާއި  ދެއްތޯ  ރަށްރަށަށް  އޮންނަނީ  މި  އެއްޗެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން  ތަންފީޒުކުރުމުަގއި 

ބައުންޑްރީތަކެއް އެހެންނަމަވެ އެ  އަދި  ރިލޭޝަންޝިޕެއް  އޮންނަ  ކައުންސިލުތަކުަގިއ  ރަށު  ސަރުކާރާއި  މައި  ސް، 

އެކި   ިމކަހަލަ  އޮތޯރިޓީއާ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި  އެޗް.އާރު.ސީ.އެްމާއ  ހަމަ  މިހާރު  ކްލިއަރނުވޭ.  އަދިވެސް 

ފާހަަގކުރެ  ބަެއއްފަހަރު  މީޓިންގަގއި  ހިންުގނު  ނުވަތަ  ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއާ  ދިމާެވެގން  ކަމެއް  ެއއްކަލަ  ހުރި  ވިފައި 

މިީއ   އެނެގނީ.  މި  ކައުންސިލުތަކަށް  ތިމަންނަމެންނަށް  ފަހުންނޭ  ވަޑައިަގންނަވާ  މިނިސްޓްރީން  ކަމެއްކުރަން 

  އެްއޮގތަކަށް ވެސް އެްއކަލަ ައނެއްހެން ކުށްވެރިކުރުުމެގ ނިޔަތުަގެއއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި 

ތަންފީޒުކުރުުމަގިއ   ާގނޫނު  ިމ  ކްލިއަރނުވާތީވެ  ބައުންޑްރީސް  ރިލޭޝަންޝިޕުަގިއ  ކްލިއަރނުވާތީ،  ބައުންޑްރީސް 

ހުރަސްއެޅިެގންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު ފަރުމާކުރާއިރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ވަރަށް ބޮޑަށް 

އޮން ޑިފައިންވެފައި  ރިލޭޝަންޝިޕް  މި  ދެން އަސްލު  ބޭނުންވަނީ.  ކުރަން  ފަރުމާކުރެިވެގން  މަްއޗަށް  އޮތުމުެގ  ނަ 

ވެސް  ޚިދުމަތްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  އަދި  ާގއިމުކުރީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސިސްޓަމެއް  ލާމަރުކަޒީ  މިއީ  ކަމަކީ  ދެވަނަ 

ނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ލާމަރުކަޒީ ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއިން އަނެއްހެން ދެވިެގން ދިުއމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަސައްުވރުކުރަ

އަޅުަގނޑުމެން ސެންސަސްއަށް، ެއވެއިލަބަލް އަނެއްހެން ސެންސަސްއަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭަގއި  

އޮތީ   މި  ހިނާގފައި  އަދިެވސް   2014ބޯހިމެނުން  އިނޭގތޯ  ޕްރެޑިކްޝަނަކީ  ބަލައިލާއިރުަގއި  އަހަރުގައި.  ވަނަ 

ްގރޭޝަން ޓު މާލޭ ހަމަ ވަރުަގދައޭ. އަދި މިހާރަށްވުރެ ެވސް ވަރުަގދައަށް އޮތުމަށް. ރަށްރަށުެގ އައުޓް ފުލޯރ މައި

އާބާދީެގ   ރާއްޖޭެގ  ހިސާބުަގއި  މެދެއްހާ  ަގރުނުެގ  މި  އަ  67ބައި  އެޕަސެންޓު  ހަނދާންވަނީ  ގްޒެކްޓްލީ  ޅުަގނޑު 

އަށްުވރެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް މާލެ   60ރަނަގޅު ފިަގރއެއް ކަމަށް ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭ. އެކަމަކު ހަމަ ގައިމު ވެސް  

ހުރީ  މިހާރުވެއްޖިއްޔާ  ދައްކަނީ.  ޕްރޮޖެކްޝަންސްތައް  އިނޭގތޯ  ކަމަށް  ހިޖުރަކުރާނެ  ސަރަޙައްދަށް 

% ފަރުމާކޮ  39ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން ޕަސެންޓް.  ފަރުމާކޮށްފައި  ާގނޫނެއް  ށްފައި 

ާގނޫނަށް   ވިސްނުންތަކެްއ  ބެހޭ  ބަޖެޓާ  ބިލްޑުކޮށްފައި  ާގނޫނަށް  ވާހަކަ  ބިލްޑްކުރުމުެގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލްޑުކުރާިއރުަގއި  ޒިންމާތަކެއް  ކައުންސިލުތަކަށް  ބިލްޑުކޮށްފައި 

މީހުން އެ އުމުރުެގ  ދޮށީ  މި  މުސްތަޤުބަލުަގއި  ދުރު  އަދި  ކައިރި  ފޯސީކުރެވެންޖެހޭހެން  އެބަޖެހޭހެން  ނެގން 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ވިސްނުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކޮންތާކުކަން  ތިބޭނީ  ސިޓުއޭޓްވެފައި 
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ސުވާލަކީ ިމއީ ެއއްކަމަކީ ފައްޓަވަމުން ެވސް ކަމަނާ    ފްލޯޓުކޮށްލަން ހަމައެކަނި އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ދެން ފައިނަލް

އެޅޭޮގތަށް.   ބާރު  ޭއޖިޒަމަށް  މިހުރީ  ބިލްޑުކުރެވިފައި  މިހާރު  ާގނޫނާއި ސިސްޓަމް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެްއވިން 

ައވަހަ  65އަހަރާއި    55މިހާރު   ވެސް  ވީހާ  އެޅެނީ  ބާރު  އަސްލުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެމެދުަގއި  މި  ކަށް  ައހަރާ 

  55ވޯރކްފޯސްއިން ނިކުތުމަށް މެންޑޭޓަރީއާ އެްއޗެްއ ވެސް ލާފަ. އެހެންވީމާ، ވޮލަންޓަރީ ޮއޕްޝަން ވެސް ލާފަިއ  

ދެއްތޯ.  އިންކްރީސްވަމުން  ދަނީ  މި  ވެސް  ލައިފްލައިން  ހެލްތީ  މިހާރު  އިޔާރޒް.  ުގޑް  ވެރީ  އަރ  ވިޗް  އަހަރަށް 

ައވަހަ ށް ނިކުތުން ނުވަތަ ެއކަހެރިވުމަށް އެހެންނޫންތޯ ބާރު މި އެޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވޯރކް ފޯސްެގ ތެރެއިން 

އެހެންވީމާ، ކިހާވަރަކަށްތޯ މަޖިލިސް ރިސަޕްޓިވްވާނީ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ތި ބޭފުޅުންެގ ދާއިރާތަކުެގ ވެސް ކޮިމއުނިޓީ 

ރެއިސްކުރުމަށް.  އޭޖް  މި  ކޮބަިއތޯ  ިވސްނުންފުޅަކީ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އަދި  ވަންޏާމު   ރިސެޕްޓިްވވާނީ  ކަމަށް  އެހެން 

އެންމެ ރަނަގޅު ރެއިސްކުރާިއރު އޭޖަކީ ކޮބައިތޯ އިނޭގތޯ. މި ސުވާލު މިހާ އާޖެންޓުވެެގން މި އުޅެނީ ރާއްޖެ މި  

ދަނީ އޭޖިންގ ޕޮޕިއުލޭޝަނަކަށް އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުަގއި އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކުރީެގ  

އަހަރަށް. އޭރު އަޅުަގނޑުމެންެގ އަސްލު    18އަހަރު. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ތިރިކުރީ    21ސް  ވޯޓިންގ އުމުރަކީ ވެ 

  5ޔަންުގ އާބާދީ ބޮޑުވަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިހިރީ ފާރޓިލިޓީ ރޭޓު ދަށްވަމުންދާތީ ކުރީ ޒަމާނުަގއި  

ާއއިލާެއއްެގ   އެވްރެޖު  މިހާ  4ކުދިން  ފަހުން  އޭެގ  ތިބޭ.  ހީވަނީ  ކުދިން  އަޅުަގނޑަށް  ކޮންމެވެސް    2ރު  ޕޮއިންޓް 

ސެންޗަރީ   މިޑް  ބައެއް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ޮގތުން  ދައްކާ  ޕްރޮޖެކްޝަންސް  އުޅެނީ.  ހިސާބަށް    1.9އެްއޗެްއގައިހެން 

ވެއްޓޭނެ. އެހެންވީމާ، ރިޕްލޭސްމަންޓް އިނޭގތޯ. ޓޯޓަލް ފާޓިލިޓީ ރޭޓު ރިޕްލޭސްމަންޓު އެ ދަނީ އަސްލު ރިޕްލޭސް 

ކުރެވޭ ވަރަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އާބާދީ ޖަހާފައި މިހިރީ މުސްކުޅިވަމުން އަންނަ އާބާދީއަކާ ދިމާލަށް. ނު

އޭޖިންގ   2އެއީ   އެއީ  ބެލެނީ.  ދެއްތޯ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ  ރިޕްލޭސް  ދެން  އަނެއްހެން  ދިޔާަމ  ދަށަށް  އިން 

ވިއްޔާ   ޮގތުން  ދައްކާ  ނަންބަރުތައް  ހިސާބުަގއި    2054ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް.  އަހަރު  ބޮޑުވާނެ   40ވަނަ  އާބާދި  މަތީެގ 

މި  އާޖެންޓްވެެގން  މިހާ  ސުވާލު  މި  އަސްލު  އެހެންވެެގން  އާބާދީއަށްވުރެ.  ދަށުެގ  އެީއ  އަޣުލަބިްއޔަތަކީ  ރާއްޖޭެގ 

މިދެން ބަލައިލާއިރުަގއި  ޑްރާފްޓްކުރަން  ާގނޫނު  އުމުރަށް  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނެވިހެން އުޅެނީ. 

އުމުރުފުރާ މަތިކުރަން، ވޯރކްފޯސްއަކަށް ވީހާ ެވސް ެއއްކަލަ ހެލްތީހާ ޒަމާނަކު އެ މީހަކު މަސަްއކަތްކުރަން ާގބިލު 

އަދި އެދި ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް އެމީހެއްެގ ވޯރކްފޯސް އިންކްލޫޑްކުރެވޭނެ ޮގތަށް އުމުރުފުރާ ރެއިސްކުރަން ކިހިނެއްތޯ  

ެއއް ސުވާލު. ދެވަނަ  ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ. އަދި   ެއޕްރޮޕްރިއޭޓް އުމުރަކީ ކޮބައިކަމަށްތޯ ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ. އެއީ 

ވަރަށްބޮޑަށް   ވެސް  ޮގތުން  ެގންުގޅޭ  ލަފުޒާ  ޢިބާރާތާއި  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ވޯރޑް  މި  ސުވާލަކީ 

ދެ ތެރެއަށް  ސިސްޓަމްެގ  އަދި  ޚިޔާލާތާއި  މީހުނެްގ  އެހެންާވއިރުަގއި  މެއިންސްޓްރީމްެވެގންދޭ  އެޓިޓިއުޑްތަްއ.  އްތޯ 
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އަޅުަގނޑުމެން އުމުރުފުރައިެގ ތެރެއަށް ރިފަރކުރާނީ ކޮން ޢިބާރާތަކުންތޯ ދޮށީ އުމުރުތޯ ނުވަތަ އިސް ރަށްވެހިންެގ  

ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމީ ސިޔާސަތުަގިއ މި އޮންނަނީ ދޮށި އުމުރުެގ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުަގއިތޯ އިނޭގތޯ. 

މީހުން އަޅު އެ  ބައްދަލުކުރެވުނުއިރުަގއި  މިހާތަނަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  ެއކިެއކި  ރަށްވެހިންެގ  އިސް  އަސްލު  ަގނޑަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް އަސްލު އަނެއްހެން ދެކޮޅުހަދައޭ ދަންނަވާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުކެރޭނެ. އެކަމަކު އެހާބޮޑަށް ރިސެޕްޓިވެްއ  

ޅީ އަދިވެސް އެްއކަލަ ދޮށީ އުމުރޭ ބުނީމަ މިއީ ހަމަ އެއްކަލަ ނިދިޖެހިފައި ނޫން އެބައެއް. އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ބާރުއެ

ފޮޅުމުެގ ހިސާބުަގިއ  ހޮޅުއަށްޓާިއ މިސްކިތް  ވިދާޅުވިހެން  ބޭފުޅަކު  ކުރިން ކޮންމެވެސް  ތިބެންޖެހޭ،  ޓީވީ ކައިރީަގއި 

ކޮ އެހެންވީމާ،  އެޅިެގންދޭ.  ބާރު  ވަރަށްބޮޑަށް  ވިސްނުމަށް  ބައެއްެގ  ރިފަރކުރަން ތިބެންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައިތޯ 

އެންމެ އެކަށީެގންާވ ޢިބާރާތަކީ. އިސް ރަށްވެހިން ނުވަތަ ދޮށީ އުމުރު، އެީއ ޤައުމީ ސިޔާސަތުަގއި އޮތީ ދޮށީ އުމުރޭ. 

މި   އެހެންވީމާ،  އެބަހުއްޓޭ.  ބޭފުޅުންެގ  އުމުރުފުރާެގ  އެ  ރެސިސްޓެންސް  ވަރަށްބޮޑަށް  އެއަށް    2އެހެންނަމަވެސް، 

 ށް ޚިޔާލު ދެްއވަނިކޮށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. ސުވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އިޔަރޒްވާ    55އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އެްގރީކުރަން ދިޔާނާ ތި ދެްއކި ވާހަކައަށް އިނޭގތޯ. މިހާރު އަސްލުަގ  

ިއޔަރޒްެގ    55މީހަކު ރިޓަޔަރކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ވެސް އޮންނައިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި  

މަސަްއކަތްކު ރަނަގޅަށް  ަގދައަށް  ހަމަ  އަދި  މީހުންނަކީ  މީހުން.  ތިބޭ  ޮގސްޮގސް  ހަމަ  ިއޔަރޒަށް    65ރަމުން 

އަންނައިރު ެވސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ ހަމަ ވަރުަގދަކޮށް ހަމަ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ  

ފިޔާ ދައުލަތުން ރު  5000މީހުން. އެހެންވީމާ، އެހެން ހަމަ އިކޮނޮމީއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރެވޭނެ ބަޔަކު ައޅުަގނޑުމެން  

ވެސް   އަމިއްލައަށް  މީހުން  ެއ  ނޫން.  ކަމެއް  ހަމަޖެހޭ  އެހާ  އަޅުަގނޑަކަށް  ައސްލުަގިއ  ބޭތިއްބުމަކީ  ޭގަގިއ  ދީފައި 

ވަންޏާމު  ކަމަށް  ތަންދޭ  އެޮގތަށް  ވެސް  ހާލަތު  ޞިއްޙީ  އެ  ތިބެފައި  ބޭނުންވެފައި  މަސައްކަތްކުރަން 

އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު  ދަށަށް  ރިޓަޔަރކުރުވަިއެގން  ހަމަ  ވެސް  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  އިކޮނޮމިކް  ވެސް،  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  ެގ 

ބަލާއިރުަގއި   އުމުރަށް  މިހާރުެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  ބަލާއިރުަގއި  އެޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ހަމަ   65ދާނީ.  ިއޔަރޒަކީ 

ފެ  ޮގތުަގއި  އުމުރެއްެގ  ދައްކަންޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރަން  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތް  ންނަނީ. 
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އަހަރުވެފައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ވެސް. ސޯ، ެއ    70މިނިސްޓަރސްެގ ތެރޭަގއި އެބަތިއްބެވި ކަންނޭނެގ މިހާރު ވެސް  

ހަމަ   މަޖުބޫރުކުރުވުން  ރިޓަޔަރކުރަން  އޭޖެއްވީމަ  ވަކި  އަސްލު  ވަންޏާ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރެޭވ  ބޭފުޅުންނަށް 

ހުއް ހީވަނީ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑަށް  މި  ސްޓޭޓާ  ެމންޓަލް  ޞިއްޙަތާއި  މީހެއްެގ  އެ  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ޓާލަންވީހެން. 

މިހެންނެްއ  އުމުރުާވއިރަށް  މި  ޖަހާފައި  އުމުރަށް  ސީދާ  ހަމަ  ޮގތުގައި.  ކަމެއްެގ  އޮންނަންޖެހޭ  ބަލާފަިއ  އެްއޗަކަށް 

ހެންވީާމ، އެ ސަބްޖެކްޓިވް ޮގތަކަށް އެ ކަން  ނޫނޭ. އެހާ އޮބްޖެކްޓިވެއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއެގ ޖަވާބު. އެ

ވަނަ ސުވާލަކަށް ކުރެްއީވ، އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ވެސް    2ބޭއްވުން މާ މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން  

ޮގތަކަށް   ަގޔާވާ  ކޮންފަރޓަބަލް  އެންމެ  ޭއެގ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުރަްއވަންވާނީ  ބޭނުން  އޭެގ  އަސްލު  ހީވަނީ 

އިސް އޮ ކަމަށްވާނަމަ  ރަށްވެހިން  އިސް  އެއީ  ފެންނަނީ  ދިރާސާއިން  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެހެންވީމާ،  ބަހެއްހެން.  ންނަ 

 ރަށްވެހިންެގ ޮގތުަގއި އެ ބޭނުން ކުރުން ރަނަގޅު ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝީދު.ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބޭފުޅުންެގ   ތި  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ރޮޒޭ  ދެންމެ  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ޗެއަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރީތި އިސް  ސަރވޭައކުން އެ ދަްއކާ ރަނަގޅު ނަމެއް ޭއެގ ފާހަަގކުރެްއވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ދެ

އުމުރު ކީމަ ފާހަަގވާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.   ރަށްވެހިން. ބުނީމަ ވެސް ވަރަށް ރީތި ވެސް ވޭ. ދެން ދޮށީ 

ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތެއް ނޫންތާވާނީ ދެއްތޯ. ދެން އުމުރުފުރާއަށްވީމަ އަޅުަގނޑު އެބައިން ވަރަށްބޮޑު  

މީހުން އާިގއު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވާހަކައެްއ  ދައްކާ  ތަކުރާރުކޮށް  ވެސް  އަބަދު  ައޅުަގނޑު  ވާޮގތަކީ  މެންޓެއް. 

ވަރަށްބޮޑު   އެބައޮތް  ވެސް  ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުެގ  އެބައޮތް.  ޒިންމާއެއް  ވަރަށްބޮޑު  މިނިސްޓްރީތަކުެގ  އުފެއްދުމުަގއި 

ހަ ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިހާރު  އެނިގލައްވަންވާނެ  ޒިންމާއެއް.  މިނިސްޓަރީއަށް  އެޑިުއކޭޝަން  ޔަރ 

ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤައުުމަގއި ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު މީހުންތަކަކީ ކޮބަިއކަން. ލެކްވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ. މަދީ ކޮން  

ބައެއްތޯ ކޮން  މިޖެހެނީ  އުފައްދަން  ކޮންބައެއްތޯ.  ތިބީ  އެކްސެސްވެފައި  ކޮބައިތޯ.  ިގނައީ  އުމުރުފުރާ ބައެއްތޯ.   .

ކަަމކަށް  ަވކި  އޭނަ  ހަމަޖެހިލައިެގން  ކިޔަވަިއެގން  ރަނަގޅަށް  ރަނަގޅަށް  ޑޮކްޓަރެއް  އަންނައިރު  ވިދާޅުެވެގން 

ބޭރުކުރެޭވކަށް.   އޭނަ  ނެތް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ހަމަވީ.  އުމުރު  އަދި  އޭނަ  އަންނަިއރު  ސްޕެޝަލައިޒްެވެގން 
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ސަ  އިންޖިނިއަރިންގ  ބުނާނަމަ  ސަިއޑަށް މިސާލަކަށް  ިއންޖިނިއަރިންގ  ދާއިރާ.  އަޅުަގނޑުެގ  އެީއ  އިޑަށް. 

އުމުރުން   ތަނެއްދޮރެއް    50މަސައްކަތްކުރާއިރު  މީހަކަށް  ކިރިޔާ  އަދި  މީހުން  އަންނަ  ކިޔަަވއިެގން  އަހަރުާވއިރު 

ރަނ ކުންފުނިތަކުެގ  ވަރުަގދަ  ކަހަލަ  މިހިރަ  ކަހަލަ  ެއސް.ޓީ.އޯ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ،  މިސާލަކަށް  ަގޅު  ފިލަނީ. 

އިންޖިނިއަރުން ވެސް ނެތް ުއފެދިފަ. އެހެންވީމާ، މި ބުނަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއިން ކުއްލިައކަށް 

އަނދަވަޅަކަށް  ވަރަށްބޮޑު  ކޮށްފިއްޔާ  ކަން  އެ  ނުުއފައްދާ  ބަޔަކު  ކަނޑާލީމާ  ކިޔާފައި  ޓައް  މިހެން  އުމުރުފުރާ 

ހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފޯކަސްކުރަންީވ މިނިސްޓަރީެގ މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމު ވެއްޓިދާނެ. އެ

އެނެގންޖެހޭނެ.  ޮގތް  އުފައްދަންވީ  މީހުން  ހުރިހާ  މިހިރަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެންނަންޖެހޭނެ  ްގރާފަކުން  އިންނަާވއިރު 

 ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް މިހިރަ ހުރިހާ  ކިތައް ޑޮކްޓަރުންތޯ މިތާ މަދީ. ކިހާ ނަރސިންގެއއް އެބަ ބޭނުންވޭތޯ. މިހެންޮގސް

ވަރަކަށް އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން   10ފީލްޑަކަށް މީހުން އުފައްދަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ. އެހެންވީމާ،  

ާގނޫނަކުން   ކަނޑައަޅާފައި  އުމުރުފުރާ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ީމަގިއ  ކަންނޭނެގ  މަސަްއކަތްކުރުމަށްފަހު  މިޮގތަށް 

މިހާރު ކަ އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރެޭވނެއޭ.  މިހެން  ދެން  އުމުރޭ.  އެންމެފަހު  އެއީ  އުމުރު  މި  ނޑައަޅަންވާނީ 

 އިމީޑިއޭޓްކޮށް ެއވަރުެގ ކަމެއް ކުރަން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނޭދެން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރަކު އެްއވެސް ެއއްޗެއް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް.އިތުރު 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އުމުރުފުރާގައި، މަސަްއކަތުެގ އުމުރުފުރާަގއި އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ މިހާރު ވެސް  

ރިޓަޔަރކުރުމުެގ.    55އެބައޮތް   ހަމަ  އޮޕްޝަނަލް  ލަފާކުރެވެނީ.    55ެގ  އަޅުަގނޑަށް  އަަވސްހެން  ތަންކޮޅެއް  އެީއ 

އެބަ   ޓަކައި  ބެނިފިޓަށް  ލިބޭ  އެ  ކަމެްއވީމަ  ކުރެވޭ  އެއީ  އޮޕްޝަނަލް  އެ  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ސަބަބަކަށްވަނީ 

ކަންތަކާއި މި ކަންތައްތަކުަގއި ވަރަށްިގނަ ފަހަރަށް   ރިޓަޔަރކުރަްއވާ. ކޮށްފައި އަނެއްކާ ފަހުން އެބައުޅޭ އެ ޖޮބެްއެގ

އެބަހުރި ެއޮގތަށް ދިމާވެފަ. ެއހެންވީމާ، އެ އޭޖު އެބަ ބޮޑުަވންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ހަމަ އެާއއެކުަގިއ  

ފުރުޞަތު އޮންނަން  65 އެ  ވަންޏާ  އެދޭ ކަމަށް  ފަރާތުން އެ މަސައްކަތްކުރަން  ެއ  ޖެހޭ ކަމަށް ޕްލަސްއަށް ވެސް 

ރަނގަޅު،   ރީތި،  ހަމަ  ެއީއ  ރަށްވެހިން  އިސް  ހަމަ  ނަމަކަށް  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު 

ފުރުޞަތުވީމަ އިތުރު ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ.  އަޑުއަހާލަން ފަސޭހަ ނަމެއްެގ ޮގތުަގިއ. ދެން އެންމެ ފަހު 
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ރަށްރަށަށް   ބެލެހެއްޓުުމެގ  ދޭއިރުަގއި  ބާރުތައްދެން  މި  އެދެން  ބާރު  ވަރަށްބޮޑަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ދޭއިރުަގއި 

ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ދާން. މިކަމުެގ ބާވަތުން އަސްލުަގިއ. ައޅުަގނޑުމެން މި ޞިއްޙީ ކަމެއް،    ކައުންސިލަށްވުރެ ބޮޑަށް

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށްވީމަ  އޮތް  ލާމެހިފައި  ުގޅިފައި  ވަރަށްބޮޑަށް  ކޮިވޑު  ޞިއްޙަތާއި  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތުަގއި  ފެނުނު 

މެނޭޖުކުރުމުަގއި ވެސް އެންމެބޮޑަށް ފަސޭހައަކަށްވީ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެކަުމަގއި އުޅުްއވިޔަސް  

ބޮޑަށް އެ ކަން ކުރެްއވީ އެކަމުެގ ތަޖުރިބާ ހުރި އެކަމުެގ ފަންނުެގ ބޭފުޅުން. އެ ބަެއއް ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ޮގތުން 

ައޅުަގނޑަށް އަ ޮގތުަގއި  ކަންކަން  ދިމާވާ  ދެރަ  އޮތުމުން  ޮގތަށް  އަންނަ  ބަދަލު  އެކުަގިއ  ބަދަލުތަކާ  ންނަ 

ރާއްޖެ   ވަރަށްބޮޑަށް  މީޑިާއަގިއ  ސޯޝަލް  ައޅުަގނޑުމެން  ބަލަމާ.  ހިނާގ  މިސާލަކަށް  އެހެން  ފާހަަގކޮށްލެވެނީ. 

ރުެގ ވެސް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ދިނުމާއި،  އަހުލުވެރިވެެގން އުޅޭއިރު ވަރަށްިގނަ ފާޑުކިޔުންތައް އޮތްއި

މިހިރަމިހިރަ ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އަޑެއް ނާހަން ދެރަ ޮގތަކަށްވުުމެގ ޚަބަރެއް. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކް  

އަޅުަގ ބާރުައޅާ،  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އޮތުން  ެއޮގތަށް  ކަން  އެ  ދަށުަގއި  އެދޭ ހެލްތުެގ  ވަރަށްބޮޑަށް  ނޑު 

ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މިއީ  ކުރެވެންޖެހޭނެ.  އެޮގތަށް  ކަން  އެ  ބަލާފައި  އެކްސްޕީރިއެންސަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމެއްވީމަ 

ބޮޑަށް   އައުމަށްވުރެ  ކައުންސިލަށް  ބޮޑަށް  ބާރު  މީތި  އެްއކޮށްވާތީވެ  ކަމަކާ  ުގޅުންހުރި  ބެލެހެއްޓެންޖެހޭ ޞިއްޙަތާއި 

މި ކަން އޮތުން ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމަށް. ދެން ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޕަބްލިކް ހެލްތަށް  

އައު   އިނޭގތޯ.  ބުނެލާނަން  ެއއްޗެކޭ  އަޅުަގނޑު  އުފެްއދެވީމަ  ސުވާލު  ޮގތުން  ބެހޭ  ފިަގރތަކާ  އަޅުަގނޑު  ޝާހިދު 

އައު ާގނޫނާެއކު މިސާލަކަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާ، ޝާހިދުެގ  ާގނޫނާއެކު ހަމަ ފިަގރތައް ަވރަށްބޮޑަށް ބަދަލުވެފައި އޮތީ.  

ފޮނަދޫއަށް   ލިބުނީ    2016ދާއިރާަގއި  އަހަރު  އެކަމަކު    5.9ވަނަ  ައުއ    2020މިލިއަން.  ާގނޫނުަގއި  އައު  ަގއި 

  މިލިއަން. ދެުގނަ ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އައު ާގނޫނާއިެއކު އަދި މި އަދަދު ސީދާ  12.6ފޯމިއުލަރެގ ދަށުން ލިބުނީ  

މާލީ ޮގތުން ލިބުނު ބާރުވެރިކަން ޕްރެކްޓިސްކޮށްލަން ރަނަގޅަށް އެ ފޯމިއުލަރަގއި ނުލިބޭތީ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އެނުގންވެެގން ނުޮގްއސަ މި އޮތީ. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ރަނަގޅު އަދަދެްއ ލިބޭ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން  

 ހަދަންޏާ ވެސް ހަދާނީ.  މި މުރާޖަޢާކޮށްފައި އަދި އެހެން ޮގތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް އަދި ައޅުަގނޑު ެއއް ފުރުޞަތު އަރުވާލަން.  

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ފާހަަގކުރެްއވި ބައްދަލުކުރިއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މިސްކިތްތަކުެގ  ކޮމިޝަނުން  ިމސާލަކަށް  މިއީ  ކަެމއް   

ެގ ލިމިޓެއް ލާފަ. އިންނާތީވެ އަސްލު ހަމަ އެ 65މުދިމުންނާއި އެއްޗެހި ނަާގއިރުަގއި މި އިންނަނީ އަޅުަގނޑުެމން  

ައވަރސްެގ އަނެއްހެން މި ބުނީ އެތާ އިނދެެގން   24ކަން ކުރާނެ މީހުން ނުލިބިެގން ވެސް އެބަދޭ. އެއީ އަނެއްހެން  

ެއ  ކުރަ އަސްލު  ކަންތައްތަކަށް  ހުންނަ  އެ  އެހެން  ދެން  ޮގވާލާފަިއ  ބަންިގ  ހަމަ  އެކަމަކު  ނޫން.  ޖޮބެއް  ންޖެހޭ 

ެއއްކަލަ   ެއކަމަކު  ކަމެއް.  ކުރެވޭނެ  ރަނަގޅަށް  ބައެްއ    65ބޭފުޅުންނަށް  އެކަހަލަ  ިއންނާތީވެ  ލިމިޓު  ިއޔަރޒްެގ 

ންީވމާ، އެ ކަން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަސްލު ތި ބޭފުޅުންެގ ޖޮބްސްތަކަށް މީހުން ހޯދަން ވެސް އެބަ އުނދަޫގވޭ. އެހެ

 މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހިއްސާކޮށްލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމްތާޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް  

ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  ައސްލު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ތަފާތު.  ޚިޔާލު  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މީތި އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ    65ވުމަށްފަހު ހަމަ ރިޓަޔަރކުރުން    55މިއޮތް ޮގތަށް ވޮލަންޓިއަރ ރިޓަޔަރމަންޓަށް  

ައޅުަގނޑު ެއއީ  ޮގތް.  ޒުވާން    ރަނަގޅު  އަސްލު  ޮގތުން  ޕޮޕިއުލޭޝަނެްއެގ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ދަންނަވާލީ  މި  މިހެން 

ޕޮޕިއުލޭޝަން ބޮޑީ. ބޮޑުވެފަިއ ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް މި އޮތީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ހަނިވެފައި އިނޭގތޯ. ޚާއްޞަކޮށް 

ފާހަަގކުރެްއވި ރޮޒަިއނާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީފާތައް  ވެސް  ބަލައިލާއިރު ރަށްރަށުެގ  ކަމަށް  ުމދިމުން  ޮގތަށް   

މިހާރު މުދިމުންނަށް ހަމަ ިގނައީ ޒުވާނުންނޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ރަނަގޅު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި އަނެއްކާ ެއ  

ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު އޮންނާތީެވ އެޮގތަށް. އެ މުދިންބެ އެ ހުންނަ ޮގތަށް ހުންނަން ވެއްޖިއްޔާ އެ ފުރުޞަތެއް ނާދޭ 

ވާހަކަ   ތާއީދުކުރާ  އަޅުަގނޑު  މިއޮތްޮގތަށް  މިހާރު  ޖުމުލަކޮށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ. 

އިނޭގތޯ.   ރަށްވެހިން  ިއސް  ެއްގރީވެވެނީ  ބޮޑަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ނަމަކަށް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.  
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

އުމުރު އިނދެފަިއ    65ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އުޅުނު ކަންތައް މުމްތާޒު ވެސް. މިހާރު  

ފުރުޞަތެ  55 ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕްރެޝަރެއް  ައކީ  ކަހަލަ  އެހެން  މުޖުތަމަޢުެގ  އެކަމަކު  ބޭނުމިއްޔާ.  ރިޓަޔަރކުރަން  އް 

ވީމާ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ފޯކަސް އެބަ ކުރެވޭ    55މިހާރު އާދޭ ެއ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުެގ ޮއިއވަރުެގ ތެރޭ  

ހެން ހިނާގ. ދެން އޮޭވ ވަރަށްބޮޑު  ނުސީދާކޮށް ރިޓަޔަރކުރަން ެވސް ބަެއއް ކުދި ކޮމިއުނިޓީ ތެރޭަގއި އެ ކަން އެ

ކިހިނެއްހޭ    55ކަންބޮޑުޭވ   މިއީ  ސުވާލެްއ  ކުރާ  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އިތުރަކަށް    55ވީމާ  ދެން  ވީމަ 

ވަންދެން ތިމަންނަމެން ނުކައިހޭ ތިބެންވީ. މި ވެސް ހަމަ ކުރާ ސުވާލެއް. އެ ދޭތެރޭެގ އޭޖު    65ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭ.  

އިންނާތީ ކަން ެގޕެއް  އެ  ކަމެއްހެން.  ވިސްނުމުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނުލިބޭ.  އާމްދަނީ  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް   

ރަނަގޅު ކުރެވިދާނެ. ނަމުަގިއ ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް އިސް ރަށްވެހިން މިއީ ދިވެހި ބަހުަގއި މި ކަން އޮންނަ ޮގތް  

ކުރީެގ ވެސް ބޭނުންކުރަން. މިސާލަކަށް ރާއްޖެތެރެ    ކަމެއް ތަރުޖަމާއަކުން ނަން ބައެއްފަހަރުވޭ މައްސަލައަކަށް މީެގ

ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަަމކު  އޮޑު.  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކީމަ  އަތޮޅުތެރެއޭ  ރީތިކޮށްލަން  އެއަށްވުރެ 

އަ އަންހެނުން،  ރަނަގޅު.  ޮގތް  އެ  އޮތްޮގތް.  ރާއްޖެތެރެ  ހަމަ  ދެން  މިއީ.  މީހެއް  ރާއްޖެތެރެ  ންހެނުން ފަޚުރުވެރި 

ބާރުވެރިކުރަން، އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުންކުރަމުން ކުރަމުން އައިސް ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން ވެސް ހަމަ 

އަންހެނެއްހޭ،   ތިއީ  ނުވީމަ  ކަމެއް  އެއީ.  ބަހެއް  ބުނާ  ވެސް  ދެރަކޮށްލުމަށް  ިމސާލަކަށް  ެގއްލުންވޭ.  ބައެއްފަހަރަށް 

އެކަމަކު އެހެން.  ކަނބަލުންނަށްވުރެ    މަސްވެރިެއއްހޭ  ތަންކޮޅަކީ  އަޅުަގނޑަށް.  ރީތި  ވަރަށް  ހަމަ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަންހެނުން ހަމަ ރީތި އަޅުަގނޑަށް. އެހެންވީމާ، ބަެއއްފަހަރު އޮވޭ ރީތި ރަނަގޅު ޮގތް ެވސް ނަމުަގއި އެ ބޭނުންކުރާ 

ޤަތުަގއި ވެސް އަންހެނުން ރީތި ހަމަ.  އެހެން ޮގތެްއެގ ސަބަބުން ހަޑިވެފަ. ކަނބަލުންނަށްވުރެ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޙަޤީ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންވީ   ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަްއ    2019އާދެ!  އަހަރުެގ  ވަނަ 

އެކްސްޕެކްޓެންސީައކީ   ލައިފް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުން  އެހެންވީމާ،  78.92ދައްކާ  ރިޓަޔަރމަންޓް    55.  ވޮލަންޓަރީ 

އޮޕްޝަނެއް ޮގތުަގއި ބާއްވަން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ ތަންކޮޅެއް އަރލީއޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ރިަވއިޒްކުރަން 

ތާއީދުކުރަން. އެ މަތިކޮށްލަން ތާއީދުކުރާ މީހުންެގ ތެރޭަގއި ހަމަގައިމު ވެސް މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ހިމެނޭ.  
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 ދެއަރ އަރ އެޑްާވންޓޭޖަސް އެބަހުރި އަރލީ ރިޓަޔަރމަންޓެއްެގ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުަގއި ސަބަބަކީ

ޮގތުން ެއ ހުރިހާ ބެޖޮބް މާކެޓް މިހާރު މި   ަވޒީފާެއއްެގ  ނެފިޓްސްއެއް  އޮތް  ަގބޫލުނުކުރެވޭތީ،  ރީޕްކުރެވޭނޭ ކަމަށް 

ވަޒީ ޕްރެޝަރނުކޮށް  ރިޓަޔަރާވން  މި  މުއްދަތަކަށް  ެގރެންޓީަގއި  ދިުގ  ވެސް  ވީހާ  ޮގތެއް  ފާއަދާކުރެވޭނެ 

ލައިފް   ޑިްގނިފައިޑް  ޕޮޕިއުލޭޝަނެއްެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތެްއވުމަކީ  ވަޒީފާއަދާކުރެވޭނޭ 

މިއީ ވަރަ މަތިީވމާ  ެއކްސްޕެންޓެންސީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހާ  ޮގތުަގއި. ލައިފް  ކަމެއް  ށް ރަނަގޅު  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ 

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެއާ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ މަސައްކަތަށް އޮތް ފުރުޞަތު 

ކަމެްއަގިއ   ހިސާބަށްދާއިރަށް  މައްޗަށް  ފަންސާހުން  ކިރިޔާ  ވެސް  ވަނީ  މި  އެކްސްޕާޓުންނަށް  މީހުން  ނަާގލުން. 

ލިބެނީ މި  ތަޖުރިބާ  ބޭނުމަށް    ދާއިރާެއއްަގއި  އެ  ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ދައުލަތުން  ބޭނުން  ތަޖުރިބާެގ  އެ  ވެސް. 

ޓަކައި، ޚާއްޞަކޮށް ޑޮކްޓަރެްއ. ޑޮކްޓަރެއް ކިޔަވައި ނިމޭނީ ތިރީސް ހައެއް، ސާޅީސްހާ ހިސާބުން ސްޕެޝަލައިޒްެވ  

ކި ނުނަާގ  ބްރޭކެއް  އެއީ  ނުފުދޭ.  ސްޕެޝިއަލަިއޒްވުމަކުން  އޭނަ  އަދި  ނިމެނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ކަމަށް  ޔެވީ 

ރަނަގޅު  ލިބިެގން  ތަޖުރިބާ  އެ  ޚިދުމަތްކޮށްެގން،  މުޖުތަމަޢުއަށް  ވަޑައިެގން  އަނބުރާ  އަދި  ބަލައިފިއްޏާ. 

ސަރޖަންއަކަށް ެވވޭއިރު މި ހުންނަނީ ފަސްދޮޅަސް އަހަރުވެފަ. އެ މީހާއަށް އިތުބާރުކުރާ ސަރޖަންއަކަށް ވެޭވއިރު.  

ވޮލަންޓަރީ   އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ޑިްގނިފައިޑް  އޮން  އިޒް  ސަބްޖެކްޓުކުރުން  ރިޓަޔަރމަންޓަށް 

ތަންކޮޅެްއ، އޭރު    55ަގބޫލުކުރެވޭތީވެ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ލައިފް ެއކްސްޕެކްޓެންސީ އަށްޑިހައާ ާގތްކުރަމުންދާތީ،  

ވީމާ، ރިަވއިޒްކޮށްލުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ރަނަގޅު. ނަމަވެސް މިހާރު ރަނަގޅު ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެން

އަދި ވޮލަންޓަރީ ރިޓަޔަރމަންޓާއެކު އެ އިންނަ މުޅި ސްކީމް އަލުން ރިވައިޒްކޮށްލަން ފެންނަ ކަމަށް ދަންނަވާލަން. 

  ދެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ލިބިފައިާވ ދެ އޮޕްޝަންެގ ތެރެއިން އެހެން އޮޕްޝަނެއް އަނެއްހެން އަޅުަގނޑުެގ އޮތީކީެއއް

ނޫން. އިސް ރަށްވެހިންނަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުން ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްވުރެއް.  

އޮތް   މިހާރު  ޮގތުަގއި  ނަމެްއެގ  ރީތި  ނުެގނެސް  ތަފާތުކުރުމެއް  ެގންނަ  އެ  ުއމުރުން  ނިސްބަތްނުކޮށް،  އުމުރަށް 

ޮގތަށް. އެހެންވީމާ،  އޮޕްޝަންތަކުެގ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވެނީ އިސް  ރަށްވެހިން ކަމަށްވާތީ. ސީނިއަރ ސިޓިޒަންސް 

ވެސް   ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ދެކެވުނު  މި  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  ދެން  ތާއީދުކުރެވޭ.  އެއަށް 

އަދި   ބޭނުންވާ  އިންސިސްޓްކޮށްލަން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކައަށް  ފަހަރުަގިއ  ދެއްކި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސްވެފަިއވާ ބަެއއް ކަންތައްތަކާ އަލިައޅުވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުެމން ދެއްކި އެންމެން ދެއްކި  

މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިން.   އުމުރުން ދުވަސްވީ  ލައިފަކަށް  ޑިްގނިފަިއޑް  ވާހަކަިއެގ ވެސް ރައިޓް ޓު 

ވިސްނަންޖެހޭ ާގނޫނަކުން އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ދިޔައީމާ.  އެހާހިސާބަށް  ވެސް  ޑެތްއަކަށް  ޑިްގނިފައިޑް  ޓު  ރައިޓް   
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ވަރަށް   ދެކޭތީ.  ކަމަށް  ކަމެްއ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ާގނޫނަކުން  ދެކޭތީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ބާރުދޭންޖެހޭ 

ެއއް ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ  ކޮންޓްރޮވާޝަލް ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުހިންމު ކަމެއް، ނުކުތާ 

ވާހަކައެްއ   މީހުންެގ  ތިބި  ޑިޓެންޝަންތަކުަގއި  ޖަލުތަކުަގޔާއި  މީހުން  ދުވަސްީވ  އުމުރުން  މި  ދެން  ދަންނަވާލަން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދައްކަެއްއ ނުލެވޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހުންެގ ތެރެއިން ވެސް  

އަހަރަށް  އިްގނޯޑް   ފަންސަވީސް  ދަށުން  ާގނޫނުތަކުެގ  ކުރީ  ޙުކުމްތަކުަގއި  ދުަވސްީވ  ޙުކުމްތަކުަގިއ،  ބޮޑެތި  ބަެއއް. 

ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ނޫނީ   ދުަވސްތައް  ޖަލުަގއި އެ  މީހުންެގ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަސްވެފައި،  ތިބި  ޙުކުމްކޮށްފައި 

އެ މީހުން.  ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ  ދެކެން.  ޑިޓެންޝަނުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަެމއް  އަލިައޅުވާލަންޖެހޭ  ާގނޫނުން  އީ 

ދެން ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ ކެޓެަގރީަގިއ ވެސް އުމުރުން ދުވަސްީވ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ  

ވިަމން އޮފް  ކެއަރ  ޖިރެޓިކް  ެއއީ  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އޮންނަޖެހޭ  ތަފާތު   ޗެޕްޓަރެއއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ވެސް.  ނެތީ  ނެެގން  ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީސް  ތެރެއިން  ފޯމިއުލަރެގ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އަންހެނުންނަށް. 

އަންހެނުންނަށް   އުޅެން.  އަންހެނުން  މަސައްކަތުަގއި  މި  ދާއިރާަގއި  މި  ބޭނުންވޭ  އެީއ  ވެސް.  މޮނިޓަރިންގެގ 

ންެގ ފަންސާސް ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުން ދެއްތޯ ކޭޓަރކުރަން. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހު

ވެސް ހައީ  އެކްސްޕެންޓީސް  ލައިފް  ފަހު  ؟ ފިރިހެނުންނަށްވުރެއް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެއކުަގިއ.  ވެސް  އެހެންވީމައާ 

ހިމަނާލަދެއް ތެރެއަށް  ޭއެގ  އާދެ!  ހިމަނާލަދެއްާވ.  ހައުސިންގ  ރައިޓު  ޮގތުން  ހެލްދީ ނުކުތާއެްއ  ރައިޓު  ވުން 

މި  މިހާރު  ުއޅުމުަގއި  އުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލާއި  އަންނަ  މި  ތިމާވެށްޓަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓް. 

ހުރި، މިސާލަކަށް މާލޭަގއި އުމުރުެގ ފަހު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާ މީހަކާއި އަތޮޅު ތެރޭަގއި ހޭދަކުރާ މީހާ މާ އުފަލުން  

ހޭދަކުރާ ހަިއސިއްޔަތުން.  ކަންނޭނެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓެއްެގ  ފިޒިކަލް  އަނެއްހެން  ވެސް  ހަމަގައިމު  ނީ. 

ެގތަްއ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރި  ުގޅިފައި  ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަނާ  ހަމަ  ެއއީ  އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމެއްަގއި ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް  ފަރުމާކުރުމާއި މަުގތައް ފަރުާމކުރުމާއި ބިލްޑިންގތައް ފަރުާމކުރުމާ މި ހުރިހާ  

 ކަމަށްވާތީ އެ ތިން ނުކުތާ ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ސަރވިސަސް   ރީމިނިސްޓް ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  ކޮންއޮފް  ސަޢީދު  ެގ  ދިޔާނާ  ފާތިމަތު  ސަލްޓެންޓު، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެއްތޯ ވާހަކަ  ޑެތްެގ  ޑިްގނިފަިއޑް  ެއއްކަލަ  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  އަޅުަގނޑު  ދެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން ؟ ނިންމާލަމުން 

ރިވިުއކުރި އެްއވެސް ާގނޫނަކުން އަދި އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދެކެން އެ ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް، އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު  
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ރެއަށް އެ ބައި ލާން. ހައު އެންޑް ޭއެގ ސްކޯޕެއް އަދި އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް ވަރަށް ކޮމިޓެޑް އަސްލު މި ާގނޫނުެގ ތެ

އިނޭގތޯ   އޮޓޯނޮމީ  މީހާެގ  ހިސާބުަގއި  ސަޕޯޓަށްދާ  ލައިފް  ެއއްކަލަ  ކަމަކީ  އެްއ  ެއކަމަކު  ނޫން.  ކްލިއަރއެްއ  އެހާ 

ޮއވެފައި އޮޓޯނޮމީ  ލައިފް  އައުޓް  ތްރޫ  އޯލް  އެ  ޮގތެއް،  ދެމިެގންދާނެ  އެ  ކްރޫޝަލް   ދެމިެގންދިއުން.  ދެޓް  އެޓް 

ެއޑްރެސްކުރާނީ އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ޮއޓޯނޮމީއަށް  ދަނީ. ؟ މޯމެންޓުަގއި  މި  ވިސްނަމުން  އެއަށް  އާދެ! 

މީހާެގ   ެއ  އޮންނާނީކީެއއް  މީހާ  އެ  ދެން  ިގނަފަހަރު  ވިތްޑްރޯކުރާއިރުަގއި  މިސާލަކަށް  ސަޕޯޓު  ލައިފް  އެހެންވީމާ، 

ހާލަތުަގެއްއ   ދެވޭ  ދެއްތޯކޮންސެންޓް  ޑެޒިޝަން ؟ ނޫން  އެ  ބިހާފުަގއި  މީހާެގ  އެ  ފެމިލީން  އެ  އެހެންވީމާ، 

މޭކުކުރާއިރުަގއި އެތިކަލް އިން ދަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް މީހުންނާ އަދި އެތިކަލް އެއްކަލަ އެ ދާއިރާެގ  

މީހާ އެ ހާލަތަށް ދިއުުމެގ ކުރިން     މީހުންެގ ލަފަޔާ ެއްއޮގތަށް ޮމނިޓަރކުރެިވެގން ެއ ޑިސިޝަން މޭކުކުރުމާ އަދި އެ

އެ މީހާއަށް ޮގތެއް ނިންމުމުެގ އެ ކޮންޑިޝަންަގއި އޮތް ކަަމށް ވަންޏާ އެ މީހާެގ ވިލް ެއސެޓައިންކުރުމާ އެ ބައިބައި  

އެހެންވީމާ، ެއ  ؟ ކޮންމެ ވެސް ސިފައެްއަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުެގ ތެރެއަށް ވޯކުކުރުމުެގ ޚިޔާލު އެބަ އޮތް ދެއްތޯ

 ކަން ފާހަަގކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ! ވަރަށް ބޮޑަށް.  

______________________ 

 

 

 

 

 




