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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ވެސް   ޒުތަކުގެ މަތީގައި މަންޒަރެއް ކަންނޭނގެ ފެންނާނީ. މި މޭތި  ވަރަށް ލަދުވެ  މަޖިލީހަށް އައިނަމަދިން މި  ތިޔަކު

ބެހެއްޓި ޕްލާސްޓިކް ހުންނަނީ  އެ  ފައި  މަތީ  ،މަވެސްހެންނަފުޅި.  ލަފާގެ  މަޝްވަރާއާއި  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  މިއީ  ން 

ލީހުގައި  ތުންގެ މަޖިޔިބޭނުންކުރުން ރައްޕްލާސްޓިކް ފުޅި    ،ރި ރައީސަށް ދެންނެވިންތްތެޒައްޖިލީހުގެ އި މަރައްޔިތުންގެ

ފިޔަވަޅު އެދުވަހަށް  އެދުވަހުން  ހަމަ  ސިއިއަޅުއްވަ ހުއްޓާލަދެއްވާށޭ.  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ  ޔޫސް  ،  ންގަލް 

  އަދު ންވީމާ، މި. އެހެމަނާކުރައްވާފަ  ވަނީ  އްޒަތްތެރި ރައީސްހުގެ އިލީޖި މަރައްޔިތުންގެ    ބެހެއްޓެވުންޕްލާސްޓިކް ފުޅި  

އެކުގައި ރައީސް  ދެން އެއާ.  އެކު ފާހަގަކޮށްލަންފަލާ އުހެންވީމާ، އެކަން ވަރަށް  ން. އެބިއްލޫރިތަށީގައި މި ފެންނަނީ ފެ

 ން.  އަރުވާނަތުޞަރުޅުގަނޑު ފުއަ އަރުވާފައި އެހެން މެންބަރުންނަށްތުޞައެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރު

 

 : ޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންސް މުރައީ، އީސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ 

މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއް އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. ޔާ  ކޮމިޓީ  އާދެ!  މަޖިލީހުގެ  ދަރިވަރުން،  ނިމޭ  ހުރިހާ  ތަކުގައި 

މުންނިންމު ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީޤަތައް  މަފަހުގަމަށްކުރުފާސް  ންއްރިރު  ފޮނުއްވަވާނީ  މަޖިލީ ޖިލީހުގެ  އި  ހުގެ  ރައީސަށް. 

ރިޕޯޓު  މު  އީސްރަ ސަމެން  ވަންދެން  ދުވަސް   3ޤައްރިރުގެ  ގެނައުމަށްފަހު،ލުކަމަމާބަރުންގެ  އެއް  ށް  ގޮތަކީ    ދެން 

އެކަ މެންބަރުން  ހުށަހެޅީމާ،  ހުށަހެޅުން.  ރިޕޯޓެއް  އެ  ތަޅުމަށް  ބަހުގޮތު  ގުޅޭ   މާ މަޖިލީހުގެ  އަލުން  ސްކޮށްން  ފައި 

ނިންމިދާ މެންބަރުންނަށް  އަލުމަށްމުނިންނިންމުމެއް    ނެއަނބުރާ  ނުވަތަ  ގެންގޮ،  ކޮމިޓީއަށް  އަނބުރާ  ސް  ން 

ން. މަގުޅިގެން މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް އެހުމަށްފަހުގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިން  ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ގެނެސް އެކަމާ 

މަޖިލީ ތަރުތީހު އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުންގެ  ބުތަކު ގެ  ތިޔަ  ތެރެއިން  ކުރިއަށް އަޅު  ޔާއިރާދަކުރެއްވިއް  އިލްތިމާސްގެ    ގަނޑު 

އަޅު ވާޖިބަކަށް  ގަނގެންގޮސްދޭނަން.  މަޖިލީޑުގެ  މިދެންނެވިހެން  އިލްތިމާސް  މި  ހުރިހާ  ދެންވާނީ  ތަޅުމަށް،  ހުގެ 

ނަޒަރަށް   ހުރިހާ  ގެނައުންމެންބަރުންގެ  އަދި  ފުރު  ޅޭގު  މާއެކަމެންބަރުން  .  ބަހުސްކުރުމުގެ  ތު  ޞަގޮތުން 

އެހެން އެރުވުން.  އާމާވީމެންބަރުންނަށް  ރައީސަކީއް،  މަޖިލީހުގެ  ގޮތެއްގައި  ނޫން.   ވާހަކަދައްކާ  މު  މީހެއް 

ދިމާ   ،އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް  މިއަދު  ބޭފުޅުންނަށް  މުތިޔަ  މެންބަރުންގެ  ޤައްރިރާވީމާ،  އެކުގައި  ޔާ  ޒުނަޢިއި 

ދެތިން   ނޑުގައަޅު ނުކުވެސް  ފާހަގަކު  ބޭނުން.ރާތާއެއް  ތިޙަމާ  ން  ނުވަތަ  އަންނަ  މިދާ  ށްވެމާއުލަށް  ލިބެމުން  ޓަށް 

ބަދަލުލުގެއް އަންނަ  މޫސުމަށް  އަދި  ސަބަމާއި  އަޅުތަކުގެ  ގިނަ  ބުން  މިގޮތަށް  ދުނިޔެ،  ދަންނަ  މި  ގަނޑުމެން 

  މާމަ ކުދިންނާ ކާފަ  ބޭފުޅުންގެ   ތިޔަޤަތަކީ،  ޤީޙަދެކެވޭ.  ނު  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރަކު ސްތަކަކު ދެން އޮވެދާނެ ކަމަކަށް  ދުވަ

ކުރި    މި  އިންސާނުންދުނިޔެއަށް    ގެންދާނެ.ތް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ބަދަލުވެއޮ  ދުނިޔެއަށް މިހާރު މި  މި  ރުގައިހަމައަށް ދާއި

މި ވަރުން  މިހާރު  އަނބުރާ  އަލުން  ދެން  ހިފެ    ގޮތުގައި  ސައިންސްއޮތް  ކަމަކަށް  ނުދެހެއްޓިދާނެ    . ކޭވެރިންނެއް 



  

ވަރަ  އަޅުގަނޑަށް ވަވެސް  އެހެންވީމާ،  އުނދަގޫ.  ދެކެން  ބޮށް  މިޑަރަށް  ވިސްނާން  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހެނީ    ށް 

ދުއެޑަޕް ބަދަލުވާއިރުގައި  ޓޭޝަނަށް.  ވިސްދިރިން  ދިވެހިދެން  ނިޔެ  ގޮތަކަށްއުޅެން  ކޮން  އެހެންވީމާ،  ؟ ޔޭއްހެ   ނާނީ 

ބަދަލުވެދުނި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އެބަ އަޔެ  ގެންނަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޅުގެންދާނެ  ހިތަށް  ރެއް  ގެ މަންޒަ އޭގަނޑުމެންގެ 

އެ ސައިންސާއި  މިހާރު  އެބަޖެހޭ.  ކުރަހަން  މި   ނގިފައިއަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަ  ހުރި  ނޑުމެން  ދަނީ 

ލޮނު ގަނޑު   ދިގު  ، ކަމާއިބާރުވާނެ  ވައި  ، އިކަމާއުފުލޭނެއެންމެންނަށް ސާފުވަމުން. އެއީ  ކަމާއިވާހޫނު މޫސުން    ، ނެ 

  100އީ މިދިޔަ  އެބާވަތުގެ ބަދަލުތައް    މި  ނެކަން.ގާތްވާ  ބޮޑުވުންވެހި، ފެންކޮށްރަށް ބޯރާ ވައެއްފަހަ ވާރޭވެހޭއިރުގައި  

. އެހެންވީމާ، ދެން ކަމެއް  ބަދަލުތައްރި  ހު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭން މިހާރު  ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް  

ސަރުކާރު ވިކުރާއިރުގައި  މިކަންކަމަށް  އަޅުގަނން  ކަކަން ސްނާފައި  ން،  ބޮޑުވުން  ފެން  .ނީހޭޖެޑުމެން  ކުރާން 

ދިގު  ހޫނު  އަދިއިތުރުވާނެ.   ބާ މޫސުން  ވައި  ނިންމާދެމިގެންދާނެ.  ސަރުކާރުން  ދައުލަތުން،  ،  ނިންމުންތައްރުވާނެ. 

ކުރިއަށްޓުޖެކްރޮޕް  ހިންގާ އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުން  މިދެންނެވި  ވަންދިއުގެތައް  ހަމަން  ބޭނުންތެރި.  އެކީގައި  އެއާރަށް 

އެ ސް،  އޮތްބަތަރައްޤީވެވެން  ކާބަން  އަޅުގަނޑު  ޓްރެޓެޖީއެއްގައިލޯ  ދެންނެވި  ދެން  .  މި  ގެނެސްފައި  ދިވެހިބަހަށް 

  ހެންނަމަވެސް ތަރައްޤީ ހަލުވިކޮށް ގެންދެވޭނެ އެ  ،ގެދަބުޅި މަދުކޮށް  އީބަހުގެ މާނައެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާއިރުގައި އެ 

އަޅުގަނގޮތްތަ ގޮތްތައް  އެ  އަދި  ހޯދިދާނެ.  މިހާކެއް  އެންމެ    މެ.  ވެސް   އިނގޭ  ރުޑުމެންނަށް  މީގެތެރޭގައި  ހަކަތަ 

ފިއުލަށްވުރެ ނުވަތަ ކޯލް    ފޮސިލް   ،އަގުހެޔޮ  ދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޔާރޖީ. އެބަ އިނގޭ މިއަދު އިހިއްމު އެކައްޗަކީ. އެނަ މު

 ޔުނިޓެއް  ޓު ސަލުން ކަރަންހެޔޮ. ޑީއަގު މިއަދު  އޭގެ ވުރެ. އެހެންވީމާ،  ތައަށް ޅޭ ބާވަތުގެ ހަކައަންދައިގެން މި ގެންގު

އިޔާޓްރޭޖެނެ އެހެން  ނުވަތަ  ސޯލާއިން  މިންވަރާއި  ޖެނެރޭޓުކުރެވޭ  ޔުނިޓެއް  ކަރަންޓު  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭ  ދަކުރަނިވި 

ހަކަބަލާއިރުގަންވަރަށް  މި އިޔާދަކުރަނިވި  މިހާރު  އަގުހެޔޮއި  އެހެންވީމާ، ތަ  ވި  ގޮތެއްވިޔަސްކޮންމެ  .  ގެ  ފާރީ ޔަވެސް 

މިކަން  ފިއުލް    އަޅުގަނޑުމެން  ދާނެ. ދިޔައިމާ ވެގެންދަލު ބަ  މިގޮތަށް   އުސޫލުން  މަދުވާނެ. ފޮސިލް  މިންވަރު    ގެންގުޅޭ 

  އިންޖީނުގެއެއް. އަދި   ވެސް އެބަހުރި  ގެންދާއިރުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައިހިންގަމުން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންކަން ރާވަމުން

  ނެ ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވެންދަލު  . އެ ބަގޭނވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އި  ތްގާ ގޮއެ އިންޖީނުގެ ހިން

އޭގެ  މަޝްރޫއަވަހަށް.  ތަރައްޤީގެ  ރަށްރަށުގައި  ރާއްޖޭގެ  މި  ހިންގުމުގެޢުއިތުރުން  ބޭފުޅުތައް  ތިޔަ  ގޮތުން  ންނަށް   

ބަ ހަފެންނާނެ  ކޮ  ފައި ދާނދަރުތައް  ރަށެހުރި.  ހަދާ  އްގައިންމެ  ބަނދަރު  ފައި ވެސް  ގެ  1970.  ތައްހުރި 

ފެށިގެކު އަހަރުތަ ބައް  ންއްސުރެ  މިޓަމަމި  ބަދަލުކުރަމުން  ރަށްރަށް  އެނގިވަ  ށް  ރާއްޖޭގެ    ،ޑައިގަންނަވާނެއަންނަނީ. 

ރަށަކީ ކުޑަކުޑަ  ބޮޑު  ވެސް  ކޮންމެ  ރަށަކީއަދި  ވަށައި  ސް،ވެ    އޮއެރަށް  ގޮތަށްގެން  ހުރި  ވައި  އެރަށުގެ    ،ޔާއި 

ރަށްރަށް.  ށައިގެން  ވަ އެނބުރޭ  ހަ  އެކީގައި   ވެއްޔާ  އެވެލި  ދެމެހެއްޓެއެރަށް  ގޮމަޖެހުމުގައި  މި  ތަކަށް  ނިވި 

މި  ނަނީ.ދެމިއޮން އޮ މިހިން  ވޭވެ  އަޅުގަނޑުމެއްކަން  ނިންމީ،  ވާ  ރަށެން  ކަނޑަކޮންމެ  ،  އިހުރަސްކޮށްފަ  ،ލާފައިއިއް 

އެތުރަފި އުސޫލު  ކަނރަ  ތުގެ  އެޑާށްރަށުން  ރަށެއްގައިލަން.  ކޮންމެ  ފެންނާނެ  މިހާރު  ގޮނޑު  ހެންވީމާ،  ދޮށް  ވެސް 



  

ހަދާފައި  އެންމެ ބަނދަރެއް  ދިމާލުގައި  ން  ރު ހަދާފައި އޮތީމާ، ދެން އެ ރަށް ވަށައިގެތަން. އެ ބަނދަ  އޮތް ރީތި 

ވަމުން. ތް ދާނީ ބަދަލު ބީޢަޠަދާނީ ގިރަމުން. ކޮންމެ ރަށެއްގެ  ވެސް    މެ ރަށެއް ހެންވީމާ، ކޮންވެއްޔެއް ނޭނބުރޭނެ. އެ 

ގޮތަށް ކޮންކްރީޓުން ހަދާ  އައީ. މި    މި ގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަނދަރު ހަދަމުންމާނުއްސުރެ ފަށައިގެން މި ޓެކްނޮލޮޖީޒަ

ގޮތެއް    ދަންޖެހޭ އެހެން ދަލުގައި އެބަ ހޯހޭނެ. ދެން އޭގެ ބަނުޖެބަނދަރު ހެދުން އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްނުލައެއް ފަރަކު

މި  ނެ.ރާކުދަރުބަނ އޮ  ބޭނުންވެގެން  ދޯއުޅެނީ  އޮޑިއެއް  އަމާންކޮށް،  ރީމާންކޮށް،  ބޭއްވުން.  ތިކޮންޏެއް  ބޭލުން.  ށް 

އޮ ހޭލާގަދަވީމާ،  ފަޅުވެރިން  ހޯދުވާ  ނުތިބެޑިވެރިމީހާއާއި  ގޮތެއް  ވާ ނެ  ދޯނީގެ  އަބަދުވެސް    އި ފައިގަ   ން. 

ހޮޅުއައްސާ ނިދަންލައިގެން  ރީތިއަށީގައި  އޭނަގެނުޖެހުން.  މުދާވެސް  ކޮށް،  ރަށުގައި    ސަލާމަތްކަމާ   އެކީގައި 

ބެހެއްޓޭ ހޯދުން. އެހެންވީސަކާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ ނަލަ ނެ ގޮތެއް  ލަ  ބަނދަރެއް. ނަ  މާ، މިހާރު 

  ، ވާ ނަމަވެސް މި ބޭނުންނުންކޮށްގެން، އެހެންއެއީ، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭ  އިރުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގައި  އްބަނދަރެ

އު އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  އެއީ  އްއަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުން.  ހަދާރެއްބަނދަމީދު  މި   މަޑުކުރަންވެގެން.    ފައި  އޮންނަނީ 

ތޮ އެހެށްވަށައިގެން  މަޑުކުރަންވެގެން.  އެތެރެ  ބޭންވީޓެއްލައިގެން  ފަ  ފަރެއް  ރުގައިމާ،  މައްޗަށް    ގެރެއްހައްދާފައި، 

ހައްދާފައި ހައްދާފަ  ،ފަލެއް  ކުރެވޭ  ގަސްތަކެއް  އެގޮތަށް  އަ ޑިޒައިނެއި،  ފެށުން.  ހަދަން  ބަނދަރުތައް    ދި އްގައި 

ކޮން ތަރައްޤީގެ  ހިންގޭ  ރަށުގައި  ކަމަކީ އެހެންވެސް  ކަމަ  މެ  ދެކޮޅުޖެހޭ  ތައް  ވުން. ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް  ކަށްވެސް 

އެ  . އެއްވެސް ޝައްކެއްޖެހޭނެހިނގަން ނެތް. އެކަމަކު  ފިތުރަ  ވެސް    އްޔާ ހެންނޫނިއިދިކޮޅު، އެ   ތާ މަސައްކަތްތަކަކީ 

ރޭވުމާދުގު މަސަ  ރަތީ  ހިންގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނައްކަތްތަހިލާފަށް  ވާކަށްކަކަކަށް  ދަނުޖެހޭށް  އަޅުގަނޑު  މި .  ންނަވާނީ 

ސިޔާ މައިގަނޑު  ސަތުސަރުކާރުގެ  ދިރިގެ  އަޅުގަނޑަށް  މުގެއުޅުޖަޒީރާ  މިދެންނެވީ.  މި    ވިސްނުމަކީ  އިނގޭ  ވެސް 

ސިޔާސަތުސަރުކާރުގެ އަޅުގަ  ޖުމުތައް  ތަންފީނޑުމެންނަށް  ރަނ އެންއަދި    ވެސް  ޒުކުރެވުނީމާލަކޮށް  ނަތީޖާ  މެ  ގަޅު 

އެހެންނަމަވެސް ތަ  ،ނުފެނިދާނެ.  ދެމެހެއްޓެނިވި  ވިސްނުމަކީ  ޑިވެއަސާސީ  ކާބަން  ލޯ  ހޯދުން.  ލޮޕްމަންޓް  ރައްޤީއެއް 

  ނޫ   .ށާ ޖެހިފައި އޮންނަ އިޤްތިޞާދެއްކީ ވަދަބުނާ ނޫ އިޤްތިޞާ  ން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއުގެނަސްޓްރެޓެޖީއެއް  

ންމެ  އެ  ،އްސަކުން ނެގެން އޮތްޗެނަގައިގެން އެއް  ،ދަމައިގެންހޯދައިގެން،     އެއްޗެއް އޮތްހާނޑުގައިދަކީ ކައިޤްތިޞާ

ނެގެއަވަ ސްއަވަ މަންފާހަށް  އޮތް  ނޫން.  ،ދާއެއްފައި  ،އެއްން  ހޯދުމެއް  ގޮތަކަ  ނަފާއެއް  ރީސަވަށާޖެހޭ    ވާ އިކަލް ށް، 

އެކްސްޓްރެކްތަގޮ މަދުވެފައިށް،  ނެގުން  ނުވަތަ  އަނ  ،ޝަން  ގޮތްތައް ބޭ  ބުރާ އަލުން  އިތުރުކުރުން.    ނުންކުރެވޭނެ 

މިމިހާރު   އެކްސްޓްރެކްޝަންއޮ  އެއްއަތެއްގައި  ނަގަމުންއެއީ   ؛ތީ  މައުދަނެއް  ދިއުންނަގަމުހުރިހާ  ނަ ން  އި  ގާފަ . 

އުކާލަމުން އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އަދިދެންހުރި  އަތައުން.  ރީސައިކަލްއޮކަށް  ނެއް  އެއީ  ތީ  އަނެއްކާވެސް  ހަމަ  ކުރުން. 

އަބޭނު ވިސްނުމުގައިންކޮށްކޮށް  އެ  ތިބުން.  މި ޅުގަނޑުމެން  ބިނާވެފައި  ސިޔާސަތުތައް  މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ     

ނެތް ޕްލާސްޓިކުން    ދެ! އެއްވެސް ޝައްކެއް ވިދާޅުވަނީ ޕްލާސްޓިކުގެ ވާހަކަ. އާ  ކޮށް ތި ޞަ އްޚާ  ،ބޭފުޅުން  އޮތީ. ތިޔަ

ބޯޓުދެލި    ނަގާ މި    .އްޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ބައި ޕްރޮޑަކްޓެ   ފޮސިލްފިއުލްކަކީ މަކު ވިސްނަވައްޗޭ ޕްލާސްޓިލިބޭ ގެއްލުން. އެކަ



  

ޑީސަލް،  ނު މި ވަތަ  ނުވަތަ  ބައިޕްއިނަގާ  ހި އެއްޗެ  ކުރޫޑްއޮއިލް  ނުކުންނަ  ތިރުގައި  އް  އްޗެއެ  ރޮޑަކްޓެއް. 

އަޅު ރަނގަޅު   ދެގަނޑުމެންހުއްޓާލަންވެއްޖެއްޔާ  ނަގާ މީހާ ކައިރީމީހުން އުޅުމަށްވުރެ މާ  ށް  ޑަކޮކު  ،ންގައި ބުނަތާ 

މިދައަޅުގަނދެން  އާދެ!    ބަލާށޭ.ލައިބަލަ ޒިންމާޑު  ފަރުދީ  ވާހަކައަކީ  އެކަމަކު   ންނަވާ  އިނގޭތޯ.  ބޮޑު    ވަރަށް 

  ، ތަކުގެ ޒިންމާޢުއެކީގައި މުޖުތަމަޒިންމާ، އެއާކުންފުނިތަކުގެ    އެކީގައިއެއާ  ގައި މަލްޓިނެޝަނަލް ޒިންމާ،އެކީ އެއާހަމަ

ސަރުއެއާ ޒިންރުތަކާ އެކީގައި  އަޅުގަކުގެ  ބޮޑު.  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  މެންގެނޑުމާ  އެންވަޔަރަ  ހުރިހާ  މަންޓަށް  ންވެސް 

ބަލައިގެންޙަމާ  ،ބަލައިގެން ބޭނުންތެރިކަމެއް.    އުލަށް  އިންތިހާއަށް  ބޭނުންތެރިއުޅުމަކީ  އެހާ  ކަމެއް،  ހަމައެހެންމެ 

ގޮ  ދުނިޔެ   . އަދިވެސް އެގޮތަށް އޮތުން  ސަތެއް ޔާސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސި އޮތުން.    ތް ހިނގާ  އާދެ!  ވެސް އެގޮތަށް 

ޕްލާސްޓިއަޅުގަނޑުމެންނަ ވި  ކު ށް  ތިޔަ  ބޭފުޅުން  ތިޔަ  މަދުކުރަން،  ނުވަތަ  އެއްގޮތަކީނައްތާލަން  ކްސް  ޓެ  ، ދާޅުވާ 

އެއަށް  އިތުރުކުރުން. ގޮތަކަށް  އަގުބޮޑުކޮށްލު  ކޮންމެވެސް  އެ  މީހާއަށް  ބޭނުންކުރާ  އިތުރުކޮށްގެން    . ންޓެކްސެއް 

އޭނާ ގޮލައިގެން ކޮށްޑުއަގުބޮ ބޭނުންކުރިޔައޭ  ސް  ބޭފުޅުން  ނުދިނުންތި  ތިޔަ  ހުރި    ފާހަގަކޮށްފައި ތިޔަ  . 

ރައްޔިތުއަމާޒު  ،ތަކަށްލަނޑުދަނޑި ދިއުމަށް  ކިބައިން  ންގެ  ތަކަށް  އެދެޙަމަޖިލީހުގެ  ތިޔަ  ޓެކްސެއް  ޤީޤަތުގައި  ނީ 

އެއްގޮތްއެކީގައެއާހަމަނުމަށް.  ށްދިއިތުރުކޮ އެއީ  ދުއި  މިހާރު  ދެން  ބުއިން    ،ނައްތާލުމަށް  ންފަތް .  ސިނގިރޭޓު 

ޓެކްސެހު އިތުރުކުރިއްޓާލުމަށް  އަޅުގަނޑައް  މިހާރު  ފެންނަ  .  އެއްޗެއް    ގޮތުގައިށް  ބޮޑު  ޓެކްސް  ސިނގިރޭޓަށްވުރެ 

އެހެންނަމަވެސްނެތް ވި   ،.  ނުވޭކޭސިނގިރޭޓް  މަދެއް  ސިވަރެއް  ދައުލަތަށް  އާ.  ލިބޭ  ޓެކްސްއިން  މްދަނީ  ނގިރޭޓުގެ 

ރަ ބޮޑުކު ވަރަށް  ޓެކްސް  އެއީ  މިހާރު.  ލައިގެން  ކުރީނުންގޮސްރިނގަޅު  ލީ.  ޑިއުޓީއެއް  ކޮތަޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން   .

  ނީ ވަ  ކަމަށް  ގެންދާ ރަމުންންކުނު ބޭވެސް އެކޮތަޅު  ގައިއެކީ   މްދަނީ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. އެ އެޑިއުޓީއާ  ލިބޭ އާށްދައުލަތަ

އަނެއް ގޮތަކީ،  އެކީގައި  އެއާއެއީ. ދެން ހަމަ   ރެވޭ ގޮތް ހެދުންނުކުސް ބޭނުންގޮނުންވިއްޔާ. ދެން އަގު ބޮޑު ކުރި ކުރީ

ވެސް    ސްއް ނެތަކްސެޓެމިއްލައަށް އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުން.  ދީގެން އޭނަ އަންކަން އޮޅުންފިލުވައިމީސްތަކުންނަށް ކަ

ހުއްޓާލުކުރު  ންއެކަ މިން  މިހާރު  އެކަމަކު  ދެން  ހުއެއްޗަ  އިނގޭ  ން.  އެކަމެއް  ހެނެއް  އެ ންސާނުން  އިރިހާ  ކީ 

ޒަ  ކީ. އެއީނުކުރާނެކަން   ދެ   ، މިހެންވީމާނޫންކަން. އެ އޮތް ތަނެއް    ވެންވެސް ދެ  މާނަކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިން 

  ބޭފުޅުން އެ ބޭނުންކުރުން   ތިޔަ  އަދިވެސް ގެންނަންޖެހޭ.    އް ޖެހޭ. ޓެކްސެރަންމެން އެބަ ކުވެސް އަޅުގަނޑު  ކަންތައް

ހު ހަމައެއާ   ވެސް   ލަންއްޓާ އެބަ  އުފަކީއެޖެހޭ.  ބުރައެއްގައި  އެބަ  މީހާއަށް  ދޭންޖެހޭ  އްދާ  މިވެސް  ޕްލާސްޓިކް    . 

ތެޔޮ ނެގުން    ،ނަމަ  ތެޔޮ ނުނަގާ  ؛ސަލް ޑްރިލް. ޑީއާޖީރ ބަލް އެނައުރިނި  ޑަށް ގުޅެނީ ބޮ  ގަނޑަށް މާ ހެންވީމާ، އަޅުއެ

  ތެލުގެ ވިޔަފާރި އެއީ   ން މަދުވާނީ ނެގު  މާ، ތެޔޮ  ނެތް. އެހެންވީމަދުކުރެވޭކަށެއް    ޕްލާސްޓިކުޔާ ނޫނިއްޔާ މަދުވެއްޖެއް

އިދެކޮޅު މިންވަރަށް  ނުވާ  ވިޔަފާރިއަކަށް  ގެންދެވިގެންޖެހޭ  ހަކަތަ  ތަނުގައި  .  ޔާދަކުރަނިވި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ޤަތުގައި.  ޙަޤީޅެއްގައެއް ނޫން  ތިޔަ އުޅުއްވަނީ. ކަންބޮޑުވާ ދުވަސްކޮ  އި ތިޔަ ބޭފުޅުންސްކޮޅެއްގަ މީދީ ދުވައްވަރަށް އު

ބަދަލުވަމު ދުވަސްވަރެއްގައިދުނިޔެ  ދުނި  .ންދާ  އޮންނާނެ  ދުނިޔެ  އަޅުއަދި  ނޫޅެވުނަސްގަނޑުމެޔޭގައި  . ންނަށް 



  

ނެއި އެހެންތިދާނެ.  ންސާނުން  ވިސް  ،ވީމާދެން  މި  މިހާރު  ދެންވެސް  ވިސްނުމަކީ ނާއިންސާނާ  ބަދަލުވީމާ،  ދުނިޔެ   

ހިއްޕައިގެމީ ވަކި  ކޮގައި  ގޮތަކީ  ތިބެވޭނެ  ދިބައިތޯން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮބައިތޯ.  ރިއުޅު.  ގޮތަކީ  ހޯދޭނެ  މެއް 

  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހު ، ދެ ޖީލަށްން ދެން ދެ ޖަނަރޭޝަންތިޔަ ބޭފުޅުވާހަކައެއް ނޫން.  ނީ ދުރު ، މި ދައްކަންވީމާއެހެ

ހަމަ އޮ  ށްރަނގަޅަ  ރާއްޖޭގައި  ސަފެންނަން  މީގެ  ތަނެއް.  ނެ  ސަކާއިންންނާނެ  ޝައްކެއް  މިހާރު  ތް.  ވެސް 

ބައިވަރު  ،އެހެންނަމަވެސް ނުވެ  ގަބޫލެއްހުން  މީ   އަދިވެސް  ނުކުރޭ.  ދެކޭސް ވެސް  ކަމަކަށް މިއީ     ވާހަކައެއް  ތެދު     

ހިނގަ  ވެސް. ކަމަކަށްއިކަމެއް  އަޅުގަނ  ވެސް  ފާނެ  ރާއްޖޭގެއަދިވެސް  މިއި  ޑުމެންގެ  އެއްވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ން 

.  ނަވަންންދަ  އެކުތެރިކަމާ ޞްލާޚްއި،  އަޅުގަނޑު  ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށްބޭފުޅުންގެ އަރިހު  ތިޔަ ؛އެއްޑިގެ ގޮނބަރެއްންމެ

އެގޮނޑިއެ އެއަ ބޭފުޅުންނަކަ  އް  ރަށުގައި  ނުހޯދޭނެ  ނުހިއްކައެއްޕޯރށް  މަޓެއް  ރައްޔިތުންގެ  ޕްރެޝަރ  އެ  ގެ  ޖިލީހު. 

  ، ރަށް ހިއްކުން. ރަށް ތް ކަމެއް ނޫންވާން އޮ  ށް އެކަނިޑުމެންނަޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނމެންބަރުންނަށް ކުޑަކޮށްދެއްވުމަކީ  

ނެގުން.  ރުފަ ކެނޑުން.  ތައް  ހިގަސްތައް  މިކުޅިތައް  ކަމެއް    އްކާލުން.  ތިބޭފުޅުންނަށް ނގަމުންހިހުރިހާ  ތަން  ދާ 

ތިބޭފުޅުން  އެބަ ކަންކައެފެނޭ. އަދި  ކަންބޮބޮމާ  އެ  އަޅުގަޑުވޭ. އަދި  ހަގީގަތުގައި  ގެންނަށްނަންނޑުމެޑުވުން  .  ނީ ތި 

ރަށް  ވުމަށް ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން ވަޑުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތިބޭފުޅުންގެ ކަންބޮ  ންމެންޅުގަނޑުމެން އެދި އަ އަނޑުއަޅުގަ

 އަދި  ޖީގައިޓެބަން ސްޓްރެޑު މި ދަންނަވާ ލޯ ކާނގަނެ. އަޅުތެއް ހޯދޭގޮތުގައި ގޮބޮޑަށް ބޭނުން. އަދި އަޅުގަނޑު ދެކޭ

. ގަހެއް  އްދުން މިސާލަކަށްހެ  އް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ފަރެތަނެއް    ކްރީޓުންއެއީ ކޮން  ،އިންޖިނިއަރިންގަ ބައިލޮޖިކަލް އި

ރު މިއީ ހުސް  އް އަޅުގަނޑު ދައްކަފާނަން. މިހާތް މިސާލެއޮއިންތިހާއަށް ގޮއްސަ    އިއެ ގޮތަށް. ދެން އޭގަ   ،ހެއްދުން

ހުއްޓާ.  އި  ވެސް ހައްދާފަ  ރާ ކަ ހަތަރެސްކަނަށް  ށް  ނޑުމެނަ އަޅުގައެބަފެނޭނުއް ހެއްދޭނެ މި ބައްޓަމަށް.  ގަހެ   ޑިތާ.ލަކު

ގުދުރަންމެއަޅުގަނޑު އަސީ ވަ  ތީ ނަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  މި ލަތްތައް  ދިމާ  ޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމާ  ށް  އަބޭނުންވާ 

ދެވޭނީ.   ހެދޭނެ. އެކަމަޕޯޓެއް  ރތުގައި އެއަ ދެކޭގޮއަޅުގަނޑުމާ،  އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެނަށް  އެ ވެސް  ހިކު    އި އްކާފަ އީ 

  ން އަނެއް ތަނަށް ދާންޖެހޭ. އެކަމަކާ އެއް ތަނު  ހެދޭނެ.  ޕޯޓެއް ރ. ފްލޯޓިންގ އެއަ ހޭނެނުޖެކަށް ވާކަށްޕޯޓަރއޮތް އެއަ

ރަނގަ  ހޯދަން މި   ންޖެހޭ. ކޮބައިތޯދަ ހޯޤީތަރައް  ޞާދީ ތި. އަދި އިޤްތްނެ  ޝައްކެއް  އެންމެ   ؟ގޮތަކީ   ޅުވަގުތު އޮތް 

އެންމެ މުހިއްމު އެތީގެ  އްޖެވެހިރާއެއީ ދި  ކި ފަސްހިއްކުންތޯ އެއީ. ހި  މި ފެންނަނީ. އަޅުގަގޮއަށް  ނޑުމެންގެ ތުގައި 

ޑު  އެއީ ވަރަށް ބޮ  . ރަށްރަށް ހިއްކީމާށްވުރެއިގަންނަ އެއްޗެއް ނޯވޭ ހިކި ފަހަށްވުރެން ބޮޑަށް ދަމަހިތްތައް ވެސް އެއަ

މަޝްރޫތަރައް ގޮތުގައިޤީގެ  ނުވަ އަޅުގަނޑުމެންނަ.  ފެނިގެންދޭ  ނަށްއަޅުގަނޑުމެ  ޢެއްގެ  ބަޔަކަށް  ފަހުގެ  ހިކި  ނީ  ކީ 

ވެ ފަހަކަމަށް  ހިކި  އަޅުގަނޑުމެކީ ވަރަށް ހިތްދާނެ. ކޮންމެޔަކަސް  ކަމަކަށް  އަ  ވޭ.  ނަށްންއެދޭ  ޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން 

ރަށް ބޮޑަށް  ޖީއެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރާނީތޯ.  ވަ ވަތަ އެހެން ޓެކްނޮލޮތޯ ނުއްކާނީނީ ހިވިސްނުން ބަދަލުވާން މި ޖެހެ

ހު ތިބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަށަހެޅުން  ޝުކުރިއްޔާ  ތަޅުއިރާދާކުރެއްވިއްޔާ  މަޖިލީހުގެ  ގެންގޮސްމަނޑު  އަދި  ށް  ދޭނަން. 

  ، މަށް ވެސްކުރުބަހުސް  ،ވެސްށް  މަނުއިތުރަށް މިކަމުގައި ވިސްތިބޭފުޅުން    ،އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދެން



  

ރުމަށް ސިޔާސީ  އް ކާމިޔާބުކުބެ ސިޔާސަތެއް އުފެދިގެން މި އަންނަނީ އިންތިޚާ ! އްވާތިމަށް ވެސް. އަދި އެނގިލައުޅުއްވު

ރަ ގާއްޔިތުންޕާޓީތަކުން  ވަޢުގައިތުގެ  އެދުވާ  އެހެންވީމާ،  ބިނާކޮށް.  މައްޗަށް  ވަކި    ގެ  ބިނާވެ  މައްޗަށް  ވަޢުދުގެ 

އުފެދި  ންތައްތަކެއް ކުރުމަށް  ކައްޞަޚާ ސަންނަނީއޮ  އިފަސަރުކާރެއް  ރައްޔިތުން  އިންތިޚާބުގެ ތެރޭރުކާރު  . އެ  ގައި 

މަޖިމުވަ  ކައިރީގައި ވަޢުދުތައް ފުއްދުންދިޔަ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް. މި  ހިންގަންޖެހޭ  މަށްލީހަކީ ސަރުކާރަށް އެ  ޓަކައި 

ބާރު ބާ   ،ދިނުމަށްމަސައްކަތްތަކަށް  ދިނުމަގާނޫނީ  އޮރު  ސަރު  ންނަށް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކާރަށް  މަޖިލީހެއް. އެ 

ނެރޭނީ ނުވަތަ    އްމެ ފަހުން އައިސް ނިމޭއިރުގައި ސަރުކާރުން އަމުރެންއެގާނޫނުތަކުން.  ފަހިކޮށްދޭނީ މަޖިލީހުން ހަދާ  

ގަންނާ ނުވައެއްޗެއް  ދޭނީ.  ނީ  ޚިދުމަތެއް  އޯޑަތަ  ސަރުކާރުންޕްރޮކިއުމަންޓް  އެ ރެއް  ނުކުންނާނީ.  ޕްރޮކިއުމަންޓް     

ހެދުން ހުއް  ،އޯޑަރު  އެދަދިނުއޭގައި  މަޖިލީހުން ން  މި   ކަމެއް.    އީ  އެކުރާ  މަޖިލީހުން  ދެނީ    މި  މި  މި  ހުއްދަ 

އަޅުގަޖިމަ އިންތިޚާލީހަށް  ރައްޔިތުންބުނޑުމެން  ކައިރީގައި  މީހެއް  އަޅުގަނޑުމެ  ވީ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ވަކި  ން  ގާތުގައި 

އެހެންވަޢުދުވެގެ އިރާން.  މިވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަށް  ބޭފުޅުން ބުޖަރާސްދަކުރެއްވިއްޔާ  ތި  އަދި  ގެ  ހާނީ. 

އެހީ ހިތްހަމަޖެހުމެކަމަތެރި ބައިވެރިވުމާއި  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް.    އްކީ  ކަމަށް  ލިބޭ  މި  ތިބޭފުޅުން  އަދި 

ތިބިތައްޔާރު ޔަވެ  ހަމަ  ވެސް  ކަށަވަރުޤީކަމީ  މިނޑުމެނައަޅުގަ  ،ން  ކާމިޔާބު   ކަންށް  ކަމުގެ  ވާނެއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

 . ރިއްޔާޑަށް ޝުކު ނގަޅު ފާލު. ވަރަށް ބޮންމެ ރައެ

 

 ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ގައި  ޚުރީގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާ   ގަބޫލުކުރެވޭ   ށްގަނޑައަޅު   ރައީސް.އްޒަތްތެރި  އިޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ، ވަރަށް ބޮ

ވަރަށް   ކަމެއް  މުހިއްވެސް  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް  ގައި  ރީޚުދިގު ތާ  އީ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދުވަހެއް  އިހިނގަމު 

އް ނެތް. ރައީސަށް މާ  އިސް މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހަޅާފައެއަދަދެއްގެ ކުދިން އަ  ގިނަ  ނިސްބަތްވާ މިހާ   ކަށްމަދަރުސާތަ

ތާރީޚު  އައެނގިވަޑައިގަ  ރަނގަޅަށް  ދެޅުގަނޑަންނަވާނެ.  މި  މަޢުލޫމާތުންނެވުށް  ރަނގަޅު  ދުނީ  އަޅުގަނޑު  ށް  . 

ގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ  މު އިވެންޓު މި މުހިއް  . އެހެންވީމާ،ތް މިފަދަ ކަމެއް ހިނގި ކަމެއްޔުމެއްގައެއް ނެއެއްވެސް ލި 

ގޮތުން    ދު އޮންނައިގަވާ  ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު . މަދަންނަވަން  ކުރިންނަށް އަދި ވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ޖެހޭ އަޅުގަ ރަޢު މެންބަ  އްޒަތްތެރި އި  ނޑު  ބަލައިގަތުމާރުންގެ  ގަރާރު  މި  ހޯދަން  މިކަމުގައި  ރައީސް  އާދެ ؛ޔު   ،

ވަގުތުކޮ ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  މެދުނުކުމެވަޑައިގަންނަވާތީ  އާދެ،  )ވަގުތުކޮޅަކަ  ން.ކަނޑާލަޅަކަށް  ރައްޔިތުން  ށްފަހު( 

ކޮމިޓީތަކުގެ ގަވާއި އޮންނަމަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއެއްވެ   ، ގޮތުން  ދުތައް  ޏާ މެންބަރުން   ވަންއްޖެ ކަމަށްސް 

ދެކެވަޑައިގަ ގޮތެންއެކަމަކަށް  އަޅުގަނަވާ  ސާފުކުނޑުއް  ޖެހޭ  ފްލޯ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ލަނީ  އިވަހުޅު  ރަން. 

ހު  އްޒަތްތެރިއިކޮމިޓީގެ   ހުށަހެޅުނު  މި  އަޅުށަހެޅުންމެންބަރުންނަށް  ގަބޫލުކުރުގަނޑުމެ  މި    ،މެދުގައި  މާން  އަދި 

ގަރާހުށަހަޅު ހުށަ ގޮތުގެ  ރެއްން  މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް  ރައްޔިތުންގެ  މެދުގައި މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ    ހެޅުމާގައި 



  

ދާންދޫ   ބަރު.މެން އްޒަތްތެރި އި. އާދެ، ކުރިއަށްގެންދަވާ މި ވަނީ އި މެންބަރުންނަށް ފްލޯ ހުޅުވިފަން. އް ސާފުކޮށްލަގޮތެ

 ންބަރު.މެ އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ

 

 ވުން: ކެވާހަކަދެއް   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ މެދާން

 ނޑު ހުށަހަޅަން.  އްރިރު. މި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރަން އަޅުގަޤަމު އްޒަތްތެރި އިކުރިއްޔާ ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު.މެންބަ އްޒަތްތެރި އި  ގައްދޫ ދާއިރާގެ

 

 : ދެއްކެވުންވާހަކަ ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް    ،ނޑަށް ފެނިށް އުފާވޭ މި މަންޒަރު އަޅުގަރަވަ   ދު މިއަޅުގަނޑުއްރިރު. އަޤަޝުކުރިއްޔާ މު

  ، ވާޖިބެއްގަނޑުމެންގެ  ޅު. އަމާލުންމެ ބޮޑު ރައުސުލްއެންމެ މުހިއްމު އެއުމުގެ  ޤަވެ. ތި ކުދިންނަކީ މި  ވެވޭތީވެރިބައި

ހެ ތި  ކުދިން  ތި  މި  އްތެދެންމެ  ކުދިންއުޤަދެވީ  ތި  ދަރިންނަށްގެ  މު  މިއަދު  ދިނުމަގެންގޮސް  ދަރިންގެ  ކީ 

ޓޯގައި ނޫނިއްޔާ  ގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ އަޅު ، އޮތް ވާޖިބެއް. އެގޮތުންއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފަ

އެ ތިމާވެ  19ޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޑިވެޓަށްއަކީ  އިސްކަންދީގެން  ވަރަށް  ގެނައުލޮޕްމަންށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓް  މަށް 

ވަކާލާތުށްވަރަ ބޮޑަށް  ބައެއް  ވިސްނު  .ކުރާ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އުމަށް  ޤަމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތަރައްގެން ދެމެހެއްޓެނި ޤީ ނަންޖެހޭ  ގެންނަންޖެހޭނީ  ގޮތަކަ   ތަރައްށްތިމާވެ  ،ށްވި  ކަހަލަ  ގެއްލުންނުދޭ  ކަމަށް ޤީ ޓަށް     

އަމިއްއަޅުގަނޑު ދެކިގެން ށް ލައަމެން  މަސައްކަތް      އެގޮތުންމި  މި  ،ކުރަނީ.  ހުށަހެޅުއްވި  ތިބޭފުޅުން  ތި  އަދު 

އަޅުގަނޑުމެން ހު ހު  ށަހެޅުމަކީ  ބަލައިގަންނަ  ބޮޑަށް  ދާށަހެޅުމެވަރަށް  މެއް.  ދާއިރާގެ  ނޑު  އަޅުގަށް  ންބަރަންދޫ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.  އްޔާޝުކުރި   ބޮޑަށްށް ތާއިދުކުރާ ހާލުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ    .ގަތުމަށްހެޅުން ބަލައި ހުށަ  ހުށަހެޅުއްވީ  އެ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ންދޫ  ދާމިހާރު  އާދެ،  

ތާއީދުކުރެއް  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ބަލައިގަތުމަށް  އަހުށަހެޅުއްވުން  މިހާރު  އަރުވަނީ  ވީ.  މި  ފުރުޞަތު  ޅުގަނޑު 

 .ށްމެންބަރައިއްޒަތްތެރި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި



  

މު އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ހަގީގަތު   .އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ތާ އަޅުގަނޑުމެ  މިއަދަކީގައި  ބޮޑަށް  އި  ގަޚުރީންގެ  ވަރަށް 

ރާއްޖޭގެ    ހަގަވެގެންދާނެ ފާ މަދަރިކުން  ކޫލަސް  16ދުވަހެއް.  އިސްނެގުމުގެ  މެންނަށް  އަޅުގަނޑު ގެނެސް  ތީން ވަރުން 

ހުށަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަމިފަދަ  ސްނޑުކަމީ  މެނޭށާކޫލްތަކަ   ސްކޫލްތަކުގެ  ދަ  މަންޓަށްޖްއި  ރިވަރުންގެ  އަދި 

ދަންނަވަންއިސްނެ އަދި މި  ދެއިނގޭތޯ.    ންގެވުމަށް ސާބަސް  ކޮމިޓީ  ،ކޮމިޓީގައި  އްޒަތްތެރިއިން  މި  ގައި  މަޖިލީހުގެ 

ހަމަ  ކީބައިވެރިވެވޭ ކަމަމިކަމުގައި  ނޑަށް  އަޅުގަ ކަމެއް. އަދި  ވަރަށް އުފާކުރާ  އަޅުގަނޑުއެހެއަޅގަނޑު  މެންގެ  ންމެ 

ސަލާމަގޮހުރި  ބަލަށް  ޤުމުސްތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ންޖެހުންތަކުން  ވިދަރިންތްވުމަށް  ހުސްނުގެ  ރިކަން  ން 

ވެސް    ޑު އުފަލެއް ލިބޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުބޮ މާ  ށްވުރެން  ސާސްވުމަކީ އެއަހުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އި 

 އްރިރު.  ޤަމު އްޒަތްތެރި އިޔާ  އްވަހަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ޝުކުރިތި އަ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެ މީއެދެން މި 

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . މެންބަރު އްޒަތްތެރިއިދާއިރާގެ  ދެ، ޝުކުރިއްޔާ. ވިލިނގިލީއާ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

  ންޓް މަޔަރަންވަ ވަނަ މަޖިލީހުގައި އަލަށް އުފެދިގެން އައި އެން  19ރިރު. އާދެ، މިއަދު ހަމަ  އް ޤައާދެ، ޝުކުރިއްޔާ މު

އެކީގައި    ންނާޓިވުއަދަދެއްގެ ރެޕްރެޒެންޓެގިނަ  އި ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުން  އެކީގަމާ  ފެދުއު  ކޮމިޓީ މި    ،ކޮމިޓީގައި

އްލު އާޖެންޓްލީ  ޙަ ހުރި މައްސަލަތަކަށް    ވެށީގެ އްޖެ ތިމާރާ ނުން ވެސް  ޤީކަމީ ހަމަ ޔަދާބަހުސްކުރެވިގެންގައި މި  ނތާމި

ސިގްނަނަންޖެހިއްޖެގެން މި  ކަމުގެ  ރައެހެންވީ   ދަނީ.މުންބެލިލް  ހަމަ  މަޖިލީހަ  އްޔިތުންގެ މާ،  ގޮތެއް  ނޫން  މި  ށް 

ނޯނުޤީޔަ ވެސް  ޔަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ސްކޫލްތަކުގެޤީންނާނެކަން  ތިބޭފުޅުން  ދެން  މިންކުރަން.  ފަރާތުން  އެ  އަދު   

ވަރަށް    ގޮތުން  ސްޓިކާ ބެހޭ ޕްލާނުން ވެސް  ޤީޔަލޫމާތުތަކަކީ ހަމަ  ޔަ މަޢުދިލިބިގެންޒެންޓޭޝަންތަކުގައި  ހުށަހެޅި ޕްރެ

ރި ޕްއި  ކަލެކްޓްކުރެވިފަ  ގެން،އްވިސާޗްކުރެބޮޑަށް  ސްކޫލްތަކުން    ގެލާސްޓިކުހުރި  ތިބޭފުޅުން  ދާންދެން  ވެއިޓަށް 

ނަގާފަ ހަހުރިއި  މަޢުލޫމާތު  ޔަކަމީ  ރާއްޖެއަޤީމަ  ވެސް  ހުނުން  ދިރާސާ  މި  އަދިލައިޅުވަ ށް  އިތުރަށް  އިގެން  ވެސް 

ރިސާޗްތަކެއް  ރޭޓް  . ވަރަށް އެކިއުހެރީއެ  އި ރެވިފަކު ސައްކަތްތަކެއް  ރަ މަށް ބު . ވަރަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ

އެހެންވީމާ  އިހެދިފަ ހުރީ.  ރާއްޖެ ކަމުގެ  އެ ،  ތި  އަދި  އެތެރެކުރުވު  ޕްލާސްޓިކު  އަށް އަލީގައި  މިންވަރު  ރު  އެއްފަހަ ނު 

ޕްލާސްއި ކައު  މަށްފަހުބޭނުންކުރު ނިޓިކުލެވޭ  މަދުކުރުމަށްގެ  ގާނޫނަށް  ންޖެހޭކުރެވެޓަކައި  ސްބަތް  މަސައްކަތްތަކެއް.   

ގެނައުމަށް ޕޭޕަރެއެކަން  މުހިއްމު  ވަރަށް  މިއަދު  ޓަކައި  އެން  ގައި އެއާއެކީދިޔައީ. ހަމަލިބިގެންމި  އް  ބޮޑު  ރާއްޖޭގެ  މެ 

ސަރަ ކީ  ޕަސެންޓަ ރާއްޖޭކަނޑު  ވެފައި  އިހައްދަށް  ބިޤްގެ  މާޙައުލު ތިޞާދު  ކަނޑުގެ  އޮންނަނީ  މި    ނާވެފައި 

ފަތުރު  ކޮށްގެންބޭނުން މަސްވެރިކަމާއި  ޚާއްޞަކޮށް  މައްޗަށް.  މަސައްކަތްތަކެއްގެ  އިންވެރިކަކުރެވޭ  ސްޓްރީއަށް  ޑަމުގެ 



  

  ޅާ ވާހަކަފު  ރު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެންމެ މިތާނގައި އެ ވާހަކަދެއްކެވި ހާމެންނަށް މިނާވެފަ. އަޅުގަނޑު ބިއޮތީ  މި

ވިސްނުން  އެއް ރައްޔިތުންގެ  މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމު ބަދަލުގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދުނިޔެ    އެބަޖެހޭ.  ކުރަން   

ރުމަށް  ންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުތުނޑުމެން އެ އައި ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިދެން އަޅުގަ  ،ބަދަލުވަމުން އަންނައިރު

ވަރަށްޓަ މަސައްކަތެއް  ކައި  ކުރެވެން  ،މުހިއްމު  ކެމްޕޭންތަކެއް  އެކަބައެ  ލޯކަލް  އެންޖެހޭ.  މުހިމުގެ  އްމު  މެ 

މިއަދުސްމޭ ވެގެންދާނެ  ސްކޫލެޚާ  .ޖީލު  ގެ ސްކޫލް  ގެތިރިންނަކަށް  ކޮންމެ  ންޓް  ޔަރަންމަންވައެ  އިއްގައްޞަކޮށް 

އަދި  އުފެދިފަ.  އެބަހުރިއް  ކެތަކްލަބު ޕޭރެންޓްސް  ސްކޫލް  ބޭނުންކޮށްގެން  އެވެއާކުކޮމިއު  ސްކޫލް  ރުމުގެ  ނިޓީ 

  އްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ނުން ވެސް ސްކޫލްތައް. ޚާޤީމަ ޔަގުނަވަނަކީ މިހާރު ހަ  އްމުކުރެވޭނެ އެންމެ މުހި އްކަތްމަސަ

ޖަމުޢިއްޔާއި ނުވަތަ  ކައުންސިލައިސްވެ    އަކުން ސްވެ  ރަށުގެ  އިކުން ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ސްވެ  ށް 

މިހާރު  އިގޮވަ އޭގަލިޔަސް  ރައްޔިތުންނަށް  މުޅި  ގޮތުން  ހުންނަ  ފަސޭ  އިކަންކަން  އެހާ  ކަމަބައިވެރިވުމަކީ    ކަށް ހަ 

ޖީ  ލޮޓެކްނޮ  މި  ،ގްރާމްއިންސްޓަ  ންހެނި އަދި އެހެފޭސްބުކް  ރ،ޓުވިޓަ   ،ޑިއާނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސޯޝަލް މީ

ނިޒާމު  ،ންކޮށްގެންބޭނު ކުރެވޭނެ  މިކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  އެޕްލިކޭޝަންތައް  އެމި  އެބަހުރި.  ހެންވީމާ،  ތައް 

މަސައްކަތްޅުގަނޑުމެން އަ  ،ސަލައަކީމައްބޮޑުވާ  ކަންއަޅުގަނޑުމެން   ކުރަމުންދާ  ކަންކަން   ގާނޫނީ   ،    ގޮތުން 

ނަގައިގެން އެކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް  ސްއި ލައަށް  އްއަމިރައްޔިތުން    ވުރެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ

ހިނގާ.  ކަށް ބަލަމާމިންވަރު ކުޑަވަނީ. މިސާލަ ވާރ އެވެއަ  ންތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވޭ. އެ މަސައްކަތުގައި ރައްޔި

އަމިޅުއަ ކަމެއްއްލަގަނޑު  ތަޖުރިބާކުރި  މަގުމަތީ  ،އަށް  އަޅުގަނޑު  ސަވިލިނގިލީގައި  ހުއްޓާ  އައި  ފާގައި  ރީއަކުން 

ސިނގެގެސްޓަކު ބޮމުންޓް ރެ  ސިގޮ  އެ  ހުނސް  އެއްލަ ސްވެގެންގެރެޓް  ދިޔައިމާ އިގޮސް  ހިސާބަށް  ޗަށް  މަގުމައް  ލާ 

އަޅުގަނޑުނުލަންވެގެއިލައެއް ބުނީރި ކައި  ން  އައިސް  ޑަސް  ޔަށް  ސިގެ ކޮބައިހޭ  ކޮށްތާކަށްހޭ  އެއްލަބިން.  ނީ.  ލާއި ރެޓް 

ލަން ނުކެރިގެން  އި ކުނިކޮޅު މަގުމައްޗަށް އެއްލަ    .މިންވަރު   ހޭލުންތެރިވެފައި ހުރި ކަމަށް ގެސްޓް މީހާ އެ  އެހެންވީމާ،

މީ ނުދަންނަ  ހަމަ  ކައައިސް  ކޮންތާކުހޭ  އިރީގައިހެއް  އަހަނީ  އެވައްބާ  ތިމީ  ބި  ވީމާ،ހެންނީ.    އި ނާވެފަސޮސައިޓީ 

ވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ  ގޮތުން މަނާކުރެނީ  ނަށް ގާނޫމެންއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ންނަން.ންނަނީ ފެންނަ މިންވަރު މި އޮއޮ

އެހަމަ    .ކަންކަން ވެސް  މިސާލައިމަނާކޮށްގެން  ޚާއްޞަކޮށް  ނުފެނޭ.  ރިޒަލްޓް  ބަލަމާ ން  އަޅުގަނޑުމެން    .ހިނގާކަށް 

އެތެރެކުރުމާއި ގާނޫ މަސްތުވާތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެހެންނަމަވެސް  ،ބުއިމާއި  ،ނުގައި  މަނާ.    ، ބޭނުންކުރުން 

އެ    ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު  ދާގެ ޝިކާރައަކަށް ޒުވާން ޖީލު ވަމުންހަމަ މިކަމު ؟އާދޭތޯއް އެބަމެހުއްޓު

ރުމުގެ  ރކު ގާނޫނު މިއަންނަ ސަބަބު އެވެއަ  ،މަލުކުރުމާއިޢަ އެއަށް    ،އެކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި  ވަރަށްހެދުމާ އެއް  ކަމަކަށް

މިއެހެންވީމާ  .ބޮޑު  މުހިއްމުކަން ހަ،  ވެސްމަޔަޤީނުއަދު  ގާނޫނުއަޅުގަނޑު  ން  މި  އިޝޫގައި    ، މެންނަށް  މި 

ލިބޭ ހިތްވަރަކީ މިއީ ވަރަށް    ވްއިނިޝިއޭޓިކީ ސްކޫލުތަކުން  ހިތްވަރަމިއަދު މި ލިބޭ    މެންނަށްއަޅުގަނޑު ނެގީމަ މި 

ހިތްވަރެއް ވެސް  .ބޮޑު  ފްއަޅުގަނޑު  މާދަމާ  ފޮނުވައިލޯމެންނަށް  މީތި  ކޮން  ކޮން  ،ކޮށްގެންލުދަގާނޫނަކަށް ބަ  ގެންއަށް 



  

 . ރެވިދާނެމެންނަށް ކުއަޅުގަނޑު  ސާފައިޖައްފަ  ސިރާރު ގާނޫނެއްގެ  ގަ ހަމަ މި    ،ހިމަނައިގެން  މީގައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ

ރައްޔިތުން  ،އެހެންވީމާ ފިޝަ ؟އެވެއަރތޯ  މިކަމަށް  އިންޑަމިއަދުގެ  މިއަދު  ސްޓްރީގެ  ރީޒް  ސިޗުއޭޝަނަކީ 

އެން މަސްވެ ބޭނުންވާ  ޑައިވިންގކޮމަދަ  ރިކަމަށް  ޖެހެނީ  މި  އެހެންވީމާން  ޑައިވިންށްގެން.  ޖޭގެ  ރާއްކުރާއިރު  ގ ، 

މިތަކާފަރު މުރަކަތަކާއި  ކިހާވަރަ  އި  އެހެންވީމާގެއްލު  ތޯ ށްކަކަންކަމަށް  ސަރުކާ ،  ންވަނީ.  ރުން  މިއަދުގެ 

ކަނދޯމަސް އުޑަނިފަހަރުން  މިންވަރުޕްލާސްޓިކު  ވޭލެ ކައިށް  ޒީރޯކުގެ  ކެޚާއް  މިހާރު  އިޓަކަ ރުމަށް  މްޕޭނެއް  ޞަ 

ޔަޤީނުން    މުންދޭ. ހަމަކުރެވެ  ، ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ވީމާވަނީ. އެހެން   މިއި  މިނިސްޓްރީން ފަށާފަ  ޒްފިޝަރީ

ފަތު  ރާއްޢަނާސިރުވެރިކަމުގެ  ވެސް  ރިވިކުރެ ޤީއްތަރަޖޭގެ  ތުގައި  ހުރި  ހަމަޔަޓުތަސޯ ފައި  ވެޤީކުން  މޫދަށް  ނުން  ސް 

ޕްލާނިކު އެހެންވީޅާނެނާ  ސްޓިކުނާޅާނެ.  ކޮންމަ.  އަޅަނީ  ތޯ ޔަކަށްބަ،  ބޮރާއްޖޭ،  އެހެންވީމާ ؟މި  އިގެ  ދު  ޞާތިޤްޑު 

މި ލޯންރުކު ޑުދަތުނކަވަނީ    ހިއްސާ  އުޅަނދުފަހަރާއި،  ބޯޓުފަހަރާއި،  ކްރޮސްކުރަމުންދާ ރާ  ރާއްޖެ  އަދި    ޗުފަހަރާއި 

  ކު ޓި ޕްލާސް  އިގަމާވެށީވާ ތިގުޅިފައި  މެންގަނޑުއަޅު،  މަކަށް. އެހެންވީމާކަމި ހުރިހާ    ،ރާއިހަ ޓަރނޭޝަނަލް ބޯޓުފައިން

ޓް  މްޕޯއި  ށްގެންނުންކޮ. މި ބޭނާދޭއްލެއް  ޙައަދި    ށްއަކަސް މި ވެވައިގެން  ޓު މްޕޯޓް ހުއްޓަކައި ހަމައެކަނި އިމަދުކުރުމަށް

އެހެންނަމަވެސް،    ނަށްމެންއަޅުގަނޑު ؛ރެހުއްޓުވުމަށްވު  ހުއްޓުވިދާނެ.  ނަށް  މެންނޑުއަޅުގަ  ޕްލާސްޓިކު  ޒީރޯއިމްޕޯޓް 

ގޮތުގަޤައުމެއްގެވޭނެ  ޅެއު އެހެންނަމަވެއަޅުގަނޑުއިތޯ    އެބަޖެހޭ.  ވިސްނާލަން  ށްފައި  ކޮންބޭނު  ސް،މެން 

ޒާމުތަކާއި މި  ޅޭނެ ނިނޭ  ޓިކުޕްލާސް ، މޫދަށް  . އެހެންވީމާކޮށްގެންބޭނުން  އަނެއްކާވެސް ޕްލާސްޓިކު   އިކަލްކޮށްގެންސަރި

މިކަން  ކެމްޕޭން.  ނުކުމެ މި ޖައްސާ  ޒުވާން ކުދިން    މީގައި  އްމު ގުނަވަނަކީމުހި   ، އެންމެއެހެންވީމާ  ކަމެއް.ހުރިހާ  

  ، ންރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަގައި ވަމި ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު ،  ހެންވީމާއެ  ޕޭން.ރެވޭ ކެމްކުޓަކައި މި  ހުއްޓުވުމަށް

އިނީޝިއޭޓި  މިކަމުގައި  މެނޭޖްމަންސް  16ނެގި    ވްއިސްނަގައިގެން  ސްކޫލުގެ  ވަދަރި އި  ޓާކޫލުގެ  މުޅި  ރުން 

  ޑު ނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮ މެންޅުގަނޑުއައި  ގަމުކަވަން. މިއީ މިނަމެން ޝުކުރު ދަންއަޅުގަނޑުއެއްކޮށް    ންނާބެލެނިވެރި

އެ  ނެޓްހެންވީމާހިތްވަރެއް.  މި  ސްކޫލެއް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ދެމިތިބެ  މަސައްކަތުގައި  މި  އިތުރަށް  ތެރެއަށް    ގެކު ވޯ، 

ޚާއްދައިގެން  ވަ މިހަމަ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ވަރަށް    ސައްކަތްމަ  އްޞަ  މެން  އަޅުގަނޑުއްމު.  މުހި ކުރުން 

މަސައްކަތަށް ދެވެން   ތިމާވެށީގެ ންދާ ކުރަމު މެންނަށް މި ސްކޫލުތަކުގެ އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ޓީމަންޓް ކޮމިރަންޔައެންވަ

ހުރިހާ ފޯރުކޮހަމެން  އަޅުގަނޑުއެއްބާރުލުމެއް    ހުރި  ހަމަ    ނެކަމުގެށްދޭ މަ  ވެސް  ސަނަޕާ  އަޅުގަނޑުޔަޤީންކަން  ލީ 

ޚާ  .ރުވަންއަ ވިލިނގިލީޞައްހަމަ  ނަމުގައި ހާ މިސް  ވެ  ގައިކޮށް  ވިލިނގިލީގެ  ސާފު  ސްކޫ  ރު  ލީވަރސް ހަމަ    ލް 

މީޑިޔާއާޕް ޅޭ  އުފަށައިގެން   ތަންތާނގައި ރޮގްރާމް ސޯޝަލް  ޚާވަހަމަ    ނެ.ފެންނާ  އި  މުޅި    އް،ޕްރޮގްރާމެޞަ  އްރަށް 

،  ހެންވީމާދަނީ. އެ  މުން އެވެކުރެ  ތްކަގެ މަސައްމުލްކުރުފައި ރިސައިކަ ށްކަލެކްޓްކޮ   އެއްކޮށް ސާފުކޮށް ޕްލާސްޓިކު ރަށް

، މި ފުރުޞަތުގައި  ޒުވާން ކުދިން މިކަމުގައި އިސްނަގައިގެން. އެހެންވީމާމި އިނީޝިއޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ނެގޭނީ  

ދަން ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުހަމަ  މެނޭޖްމަނަވަން  ދަރިވަރުރިހާ  ސްކޫލުގެ  ވެސް އި  ނާންންޓުތަކާއި  .  ވެރިންނަށް 



  

،  ބަލައިގަނެ  ، ޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްންބަރު ހުށަހެއްޒަތްތެރި މެ ދާއިރާގެ އި  ންދޫ ހަމަ ދާ  އަޅުގަނޑު،  މާއެހެންވީ

ފޮނުވައި ފްލޯ ވީހާވެސްއަށް  ގާނޫނަޤަމި    އަވަހަށް   ގެން  ބަކަށްރާރު  މަސައްކަތް  ޓަށްދަލުކުރުމަ  ކުރަންޖެހޭ  ކައި 

 އިތުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަ   އަޅުގަނޑުޓަކައި  ރުމަށްމަޖިލީހުން ކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރަށް.  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ޞަތު ދެނީ ގެމަނަފުށީމި ފުރު އަޅުގަނޑުރިއްޔާ. މިހާރު ދެ! ޝުކުއާ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް   އަޙްމަދު ސަޢީދު  ބަރުދާއިރާގެ މެން ގެމަނަފުށީ

ފާވެރި  އުލައިކުމް. އާދެ! މިއަދަކީ ވަރަށް  ޢަ މްލާތި ދަރިވަރުން. އައްސަބުވެރު. ލޮޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި ރިއްޝުކު

ސްކޫލުސްއަ  ދުވަހެއް  ބޮޑެތި  ރާއްޖޭގެ  ތެރޭ ލު.  ހިމެނޭ  ގަތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ    16އި  ސްކޫލުން  ވަރަކަށް 

ތިންމަންވަޔަރައެން ކޮމިޓީއަށް  ހުޓް  ގޮތަމެންއަޅުގަނޑު  ،ރަކީރާގަ ދިން  ލަހަޅައިށަޔަ  ކޮންމެ  ބަލައި ކަ    މުގައި ލިކަށް 

ޔޫސްޑް  ވިޔަސް ރާއް  ސިންގަލް  އެއްޗެއްޕްލާސްޓިކަކީ  އޮތް  މަދުކުރަންޖެހިފައި  މަޖިލީހުގެ  ޖޭގައި  މިކަން  ދެން   .

ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޫލް  ފުރަތަމަފަހަރަށް  ޓަކައި  ބޮޑަސަމާލުކަމަށް  މިހާ  ފާ  ށް    ޓަކައި ށްކަމަ  ގެނައި  ހަގަކޮށްމިކަން 

މެނޭޖްމަން އެންވަ އްޚާ  އަދި  ށާއި ޓަސްކޫލުގެ  ދަޔަޞަކޮށް  ޝުކުރު  ކުލަބުތަކަށް    އަޅުގަނޑު ވަން.  ންނަރަންމަންޓް 

އެބަވަދަރި ތިޔަ  ދަންނަވާނީ   ކުރަން  ޓޭ  ހުއްރުން  ކަންތައްތަކެއް  ތަފާތު  ޑޭޓުތަކުގައި  ތި  މެންނައަޅުގަނޑުތަފާތު  ށް 

އެދިފައިގަ ޕްލާސްޓިކު ސިންގަލް  އެއްކޮށް    ތްއޮއެބަގައި  2048  ރާރުތަކުގައި  ށް  ގަނޑައަޅުހުއްޓުވަން    ޔޫސްޑް 

ގޯލޫމާޢުމަ ވާނަތު  ނޫންކަމުގައި  ގޮތު   އަޅުގަނޑު   ،މަސް  އެހާ ގަބޫލުކުރާ  މަޖިލީގައި  މި  ދާއިރުގައި  ހުގައި  ހިސާބަށް 

ކޮ ތިންމެވެތިތަނުން  ބައެކޭ  މިކަސް  ބޭފު. އެހެންވީމާގައިދާއިރުއަށް    2048   ކުރަންންއްބަވާނީ  މިއަދު  ޅު، ތިޔަ  ން 

މަސައްކަތް އިސްނަ ތިކުރާ  އެ   ގައިގެން  އަހަރާ  ދަތާ އްމު  ޙަޤީޤަތުގައި  އެ  ނޫނީ  އެކަން ހަ  ހަމަޔަށް  ދާއިރުގައި    މަޔަށް 

، އެ  އެހެންވީމާ ؟ވަނީތަހެންއެ  2024  ނީ.މެންގެ ތެރެއިން ހަމަ ތިޔަ ދަރިވަރުން ތިބޭއަޅުގަނޑުއަދު  މި  ކުރަން ތިބޭނީ 

ރާއްޖޭގެ މި މަސައްކަތުގަތުދަމުއް ބޭފުގައިއި  މިކަމުގައި  ކަން  އެހީތެރި ވަރުންގެ   ދަރި ބުވެތި ތިޔަ ލޮ  ނޫނީޅުން   ތިޔަ 

ލިބޭކަމުގައި  ކަމަ  ،މަވާނަ  އަބަދު  ނުކުރެވޭނެ  ރާއްޖޭގައި  ވެގެންމިކަމަކީ  ގޮކަށް  ކޮންމެ    ، ވިޔަސް   ތަކަށް ނުވާނެ. 

 ންމަމެން މަ  ،އިގަ ރީރިން ކައިގައިގެން އެކުދިންގެ ބެލެނިވެނަކެއް އިސްތަސްކޫލް ދަރިވަރުން  ،ނަގައިގެންވާނުން އިސްޒު

ކައިރީޕަބައްކައިރީގައި   ވާހަކަމެން  މިކަހަލަ  ދާ  ،ވާނަމަ  އިކަމުގަދައްކާ   ތައް ގައި  މެންބަރަކު  ކުރާއައިއެ  އަންނަ  ން 

  ތްތަކެއް ގެން މަސައްކަގައިކު އިސްނަ ރައް ކުރަން. އެ ދާއިރާގެ މެންބަ އިގެން މަސައްކަތްތަކެއެބަޖެހޭ އެކަމަށް އިސްނަގަ

މަޖިމަވާނަ  ކޮށްދޭކަމުގައި މެޖޯލީހު މި  ފުލް  މަޖިލީހުކަމަށް އާނއެ  ޓީރިގެ  ބުނާނެ.  މެޖޯރިބަސް  ފުލް  އެކަމަށް  ގެ  ޓީ 

  އީ  އަށް މެން މިފަހަރު މަޖިލީހައަޅުގަނޑުވެގެންދާނެ. ގަފާހަ ގައި ރޭ ޖިލިސް ތެވާނަމަ އެކަން މަ  ގައިމުކަފިބަސް ބުނެނއާ



  

ބުނެގެތުވާނޭފާތަ  19ލިސް  ޖިމަ އެހެންވީމާ  މަޖިލިސް    ތަފާތު،  ން.  އަނެއްކާވެސް   މި  އަށް  19ކަމެއް    . އައީ 

ދާންމެން  ޅުގަނޑު، އަހެންވީމާއެ ދާގަބޫލުކުރަނީ  ހުށަހެهللا ބް ޢަބްދުޢުޤޫޔަންބަރު  މެޒަތްތެރި  އްއިރާގެ އި ދޫ  ވި  ޅުއްއެ 

  ށް ރަ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަންދާނެ ކަމަށްގެކަން ފާސްވެލީހުން މި ޖިލް މަފު  ،ދުކޮށްވެސް ތާއީ  ގަނޑުއަޅުށް  މަހުށަހެޅު

 ރި މުޤައްރިރު.   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރު.  އްޒަތްތެރު ދާއިރާގެ އިފާއުނގޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްމަދު ވަޙީމެންބަރު މުޙަ ރު ދާއިރާގެ ފާއުނގޫ

މުޤައްރިރު.  އްޒަތްތެ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި ޒަތްތެރި  އް ދާއިރާގެ އިދާންދޫވެސް    މަތަންމެ ފުރައެވެސް    އަޅުގަނޑުރި 

ޔަންމެ ޢަބްދުޢުބަރު  ހުށަހެހުށަހެޅުއްهللا ޤޫބް  އެއާއެވުމަޅުއްވި  ތާއީދުކުރަން.  ތިއްބެވި  ކީގަ ށް  ވަޑައިގެން  މިތަނަށް  އި 

ކުދި ފުރި ސްކޫލުތަކުގެ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ތާމަހަން  ކަން  އަޅުގަނޑު  ،އީދުކޮށްޔަށް  އެ  ހަމަ  ކަމަށް  ވެސް 

ހަމަ ސާބިތުކަމާމުތުކުރުވަކާލާ އަރު ދެމިހުންނާނެކަމުގެ  އި  ގައެކީ  ގައި  މަޖިލީޔަޤީންކަން  ކަންކަމަށް  ވަން. މި  އެ  ހުން 

  ސްތަކާ ލި މަޖިރިހާސް މިދިޔަ ހުވެމިހާރު  .ވަޑައިގަންނަވާނެ ތި ކުދިންނަށް ވެސް އެނގިލު ސްންވަރު އަދޭ މިކަންއިސް

ތިޚި ހަމަ  ޚާލާފަށް  މަޖިލީކޮޞައްކަމަށް  ތެރެޓީކޮމިހުގެ  ށްގެން  އޮނިގަނޑުގެ  ވަނީ  ތަކުގެ  ކޮމިޓީއެއް  އިން 

ކޮމިއެ  .ލެވިފައިކުލަވަ އެ މި  އުއްމީދު  އަޅުގަނޑު. ދެން  ޓީއީ  ކޮމި  ،ނީލިބެމެންނަށް  އެޓީމި  ފުއަށް  ވެސް  ތަރަންމެ  މަ 

ވަރަށް ރަނގަޅު  އީ  އަ  މިގަބޫލުކުރަން    އަޅުގަނޑު،  މާވީން ލް ކުދިން. އެހެކޫ ސްއައީ    މިހުންނަށްވުރެ ކުރިން  ތި މީބޮޑެ

ކަމައުފާވެ ފެށުމެއް  އެކު އަޅުގަނޑުށް.  ރި  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ބަލާއިރު ވާލެވިގެން މެން  ގޮތަށް  ރައްޔިތު    ންގެ ގައި 

ތީ ކުން ނުމެންބަރުނަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ  ރުންންބަމެ  ގެ.ޑީ.ޕީމްއޮތީ އެ   ފައި މިބިމިފަހަރު ލި  ޣްލަބިއްޔަތެއް އަޑުހުގެ ބޮލީމަޖި

ފާމެން  ބައެއް ފަދައިންބަރުން  މެނިފެރި   ،ހަގަކުރެއްވި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އިންތިޚާބުގައި  ރާ ސްޔާސީ  ޖަޒީރާ  އްޖެ  ޓޯއަކީ 

އޭ އެމެނިފެސްޓޯ.  ޕްލާސްޓިގައި  ވާހަ މަދުކު   ކުބައޮތް  މުޓަކީ  ށްމާވެތިރާއްޖޭގެ  .  ކަރާ  އިރާއްޖޭގެ  ން  ދުކަ ޞާތިޤްޅި 

ވެށި ދަނެގެ ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްކުރާ ރަޔަތްކު މާހި  ން  އެ    މެންއަޅުގަނޑުހަކަ.  ވާ  ން  ނުކުތީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

  ސިޔާސަތެއް   ދެ   މުއި ވަރަށް މުހިއްގަތެރޭއޭގެހިފައިގެން.  ސިޔާސަތެއް    19  ،ޑާޖިސްލޭޓިވް އެޖެންރާ ރާއްޖޭގެ ލެޖަޒީ

ތިމާވެ ސީދާ  މައްއަދި    ޓާ ށްއޮންނާނެ  އެ   އާލަ ސަމި  ތި  އް ގުޅޭ.  ރާއްޖޭގެ    ، ބަތަކާއިލައްގޮއިފާ  ،މާވެށިސިޔާސަތަކީ 

ފަރުތަ،  ވާތަކާއި ތަންތަން ރައް ކާކުޅިތަކާއި،  ބެލެހެއްޓުއި  އެކަން ލާޒިމުވާ  ނަކުންގާނޫގެ ސިޔާސަތެއް.  މުކާތެރިކޮށް   

ފާސްކުރާނެ  މަޖިލީހުގައި  މި  އެމް.ޑީ.ޕީކަމަ  ގޮތަށް  ސިންށް  ހުށަހެޅި  ސިޔާސަތަކީ  .ޔާސަތެއް    ންޏަކީ ކު  ،އަނެއް 

ލިބޭ   ހަތަކަލަސީވައާމްދަނީ  އެހެ ށް  ސިޔާސަތު.  އަދި    އަޅުގަނޑު،  ވީމާންދާނެކަމުގެ  ވެސް  ކުދިންނަށް  ތި  ހަމަ 



  

ރަ މެންފާރު  ހަމަ އުނގޫ  އަޅުގަނޑުވެސް  ޔިތުންނަށް  އް ރާއްޖޭގެ    ، ދެން ންކަންޔަތުން ޔަޤީހައިސިއްއްގެ  ބަރެދާއިރާގެ 

މި  ޔާވިއްއިރާދަކުރެއް މަސައަޅުގަނޑުހުގައި  ޖިލީ މަ  މައެގޮނީ  ރާކަތްކުއްމެން   އަޅުގަނޑު ވެގެން.  ސައްކަތްކުރަންތަށް 

ދަން ވާހަކައެއް  އިތުރު އެއް  ހަމަ  ޕްލަސްޓިކު ނަވާލަން. ސިންގަލް ޔޫސްވެސް  ވާޑް  ން  މެ އަޅުގަނޑުދެއްކީމާ    ހަކަގެ 

އަސްލުގައި    ފުޅިއަކީ  ޕްލާސްޓިކު ގޮތަކީ    ވާ   ހަރަށް މި ފަ  ކަމަށް. ގިނަ  ފުޅި  ޓިކު ވަނީ ޕްލާސްމި ހީ  ންނަށް މީހު  ގިނަ

އްލުންވަނީ   ގެށް ބޮޑަ  ސްޤަތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ވެ. ޙަޤީއެއްޗެއް  މުންދާވައި ފްލޯޓު ގަނުގަނޑު މަތީލޮކަނޑުގެ  

ޕްލާ ޔޫސްޑް  ސިންގަލް  ހަމަ  މިސާލަކަށް،  ބާވަތްތަކުން.  ތެރޭސްއަޑިއަށްދާ  އެހާ    މެންއަޅުގަނޑުހިމެނޭ    އިގަ ޓިކުގެ 

 ކަސްޓަމްސްގެ އެނުއަލް އިމްޕޯޓްސް ދައްކާ  ރު މިދިޔަ އަހަ  ސަކީ.ޕީ އެއްޗެއްނެ  ، ސްޑައިޕާ  ، އްބާވަތެދެކެވޭ  ށް ނުބޮޑަ

ނެއަމިލި   39ގޮތުން   އެކުރިއެތެރެރާއްޖެ    ޕީން  އެއްލައިލައް. ހަމަ  ޖަހައިލާފައި    ، ކީއަނެޕީން  އަލިމި  39.  ނީފަހަރު 

ލަކަށް،  ކީ މިސާއަކު، ނެޕީމަކައެ   .ލައްގާނީ  ސް ތާކަށް ވެކޮންމެ   ންފްލޯޓްވަމުންލޯޓްވަމުފް   ޅިއަކީ މަތިން ހަމައަނެއްކާ ފު

އަ މުޑިއަށްދާނީހަމަ  ހަމަ  ގޮސް  ރީ.  ތޮއްރަކައިގައި  ބޮޑު  ހަމަ  އެތްޗަށް  ގޮތަށް  އޮޕެއް  އެއީ  ޅިފައި  ންނާނީ. 

ށައިގެން އޮންނަ  ވަރަކަށް ރަށުގެ ވަ  10ގެ   ރާއްޖޭ ނަމަވާ ކަމަށް   އަތުރައިފި  ން ހަމަ ޖައްސަޖައްސައިގެ  ގާތްގަނޑަކަށް

ފަޅިމު އެރުގަ  އެއީތުރޭ އި  ނެޕީ  އެހެހާ  ވެ  މަޖިލިސްގެގައި  ސްލު އަ،  މާވީން.  ފާހަގަކުރެއްވިރައީސް  އަދި    ހެން،ސް 

އްލެއް  ޙަ  ނަށްމެންއަޅުގަނޑު  ނަކުންނެއް ވެސްއެކަނި ގާނޫމިއަށް ހަމަ  ،ން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންއެހެން ބޭފުޅު

 އާދަ  އެ   ން.ފައްދަވެސް އު  އެއްގައި ހޭލުންތެރިކަންރާދާއި  ޅާރަށް ފުހޭ ވަ މެން އެބަޖެއަޅުގަނޑުނެ. މިކަމުގައި  ނުހޯދޭ

  މެންނަށްވުރެ މާ އަޅުގަނޑު  އަސްލުގައި  ރުވެސްމިހާޑަށް ޔަޤީން  ޅުގަނގައި އަކަމުއެ  ކުރަން ވެސް.ބަދަލުމެން  އަޅުގަނޑު

ތިޑަބޮ އަސްލު ސައްކަތްކުރާނެމަކުދިން    ށް  އެހެކަން  އެންވީމާގައި.    ، އާއްމުކުރުމާ  މަޢުލޫމާތު  ،ލުންތެރިކަމާއިއެހޭ   ، 

ކުރަންމެއަޅުގަނޑުއެކަން   ހަން  ޓަކައިކަންއަޅުގަނޑުމަ  ޖެހޭނީ  މަރަނގަޅަ،  މެންނަށް  އެ  ފޯރުކޮޢުށް    ނުން ދިށްލޫމާތު 

ވަރަ މުހިއްމުއެއީ  ބޮޑަށްކަމެއް.    ށް  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ދެން  ޝުކުރު  ވަރަ  ވަށްހަމަ  ބޮޑަ  ޝުކުރު  ށްރަށް   

ރަ  .ންދަންނަވަ ވަރަށް  ކުދިން  ހިފައިނތި  ހުށަހެޅުމެއް  ކޮމިޓީއަ  ގެންގަޅު  ވަޑަމި  ހުށް    ވީތީ. އް ށަހެޅުއިގެން 

އިރާދަކުރެ އަޅުގަނޑު ހަމަމެން  އިނގޭތޯއެއް   އެއާ  އްވިއްޔާ  ކަ  ،ކޮޅަށް  ހުރި  ކުދިންގެ  އްގޮތަށް  އެ  ވުންތަކާ ޑުންބޮތި 

އިރާދައަޅުގަނޑު ވެސް  ކު ކުރެއް މެން  ހުރި ވިއްޔާ  މަސަ  ރެވެން  ކޮށްދޭއް ހުރިހާ  އަރުވަން.  ކަތެއް  ޔަޤީންކަން  ނެކަމުގެ 

 ކުރިއްޔާ.  ޝު

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނައިން ވަގުތު  ގަޑިއިރަށްވުރެ ގި  ދޮޅުގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން    ގެޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީއާދެ! ވަރަށް ބޮ

ވަންޏާ ކަމަށް  މެންބަރުންގެ    އަޅުގަނޑު  ހޭދަވާ  އަނެއްކާވެސް  އެހެންވީ  ވޯޓަކަށް ޖެހޭނެ  މެންބަރުންގެ  މާއަހަން.   ،

ވެސް  ޓަސަމާލުކަމަށް ނުކުތާ  ޅުގަނޑުއަކައި  އަދިގެންނަން  އެ  މެންބަރުން  .  އިތުރު  ފުރުޞަތަށް  ވެސް 



  

އެދޭ ވާހަކަ    އަޅުގަނޑުން  ވުން ގެންދެއިގެނުންފުޅު ބަހައްޓަގޮތަށް ވިސް  ތް، ވަގުތު އޮމާ. އެހެންވީގެންފައިވޭއެދިވަޑައި

 އިރާ.  ދޫ ދާ ކެން ! ތިރައްވާކުފުންބަރު. މާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެފަހަރުމި ،ދަންނަވަމުން

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުކެންދޫ ދާއިރާ

  ތަނަށް އައިސް ތި   ސް މިވެ މި ހުރިހާ ކުދިން  އްޔާ  ރި ބޮޑަށް ޝުކުށް ރު. އަދި ވަރަރި މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

ށް އަދި ހުރިހާ  ހަންގެ މަޖިލީތުއްކާ ރައްޔިނުރަގެ  ލާސްޓިކުޕް  ރު ބޭނުންކުރާހައެއްފަ   ،ޅައިދީޅުން ހުށަހަހެށަހު  ހެޅިހުށަ

ންދޫ ދާއިރާގެ  ދާ  އަޅުގަނޑު  އެކު . އަދި ހަމައެއާތީން ހުށަހެޅީޅުކައި ތި ހުށަހެޓައުމަށް ގެނަށް ންގެ ސަމާލުކަމަތުރައްޔި

ޔަ  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެށަހުهللا ބްދުޢަ  ބް ޤޫޢުމެންބަރު  ކުދިއަދި    ،މަށްޅުހެޅުއްވި  ހުށަހެތިޔަ  ތި  ހަމަ  ން  ޅުންގެ 

.  ލަން ބޭނުންށް ފާހަގަކޮ  އަޅުގަނޑު ދެތިން ކަމެއް  ން. ހަމަވަދުކުރާ ކަމަށް ވެސް ދަންނައިގަންނަ ކަމަށް އަދި ތާއީބަލަ

ހަ  އަޅުގަނޑުހުށަހެޅިއިރު   ވަރަށް  އިނީ  މިއަޑުއަހަ   އިލަކަނު މަ  މިހާރު  ފުރަތަމަ  ހުތްއޮ  ން.  ބަ  ރު  ލައިލާއި ށަހެޅުން 

ފަހަރު  ދެވަނަ ލައިނުގައި އެއޮތީ ނޫންތޯ އެއް،  ން ކަންނޭނގެ އެއޮތީގައި އޮޅިގެށްއެރީ ފަހަރެއްހިތަ  އަޅުގަނޑުވެސް  

ވަރަށް ރީތިވި    އަޅުގަނޑު.  ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލުން  ޓިކު އަނެއްކާވެސް ޕްލާސް،  ލާ ޕްލާސްޓިކުކައިކޮށްފައި އުބޭނުން

  އަޅުގަނޑު   ންކުރުން ހުއްޓައިލުން.ބޭނު  ، ޕްލާސްޓިކު  ޕްލާސްޓިކު އެބައޮތްށް ފަހަރަ  ތީމަ އިނގޭތޯ. އެއީ ދެ  އޮއެހެން

އޮށްހިތަ  ފުރަތަމަ ރީގެންނޭ. އެހެންނަމަވެސްޅިއެރީ އަސްލު އެއީ  ހިތަށްއެރީ އަސްލު ހަމަ  އެހެން  ށޭ  އްޗަކަ، ފަހުން 

އޮތީފަލިޔެ އެ  އެނޫވެފައިގިނަ  ޕްލާސްޓިކު   .އި  އެހެންނޫންތޯ  އޮތީ  ޕްލާތާ  އޮތް  ސްޓިކުންތޯ.  މި    ގިނަވެފައި  ތަން 

ބޭނުންކުރާ  އެއް.  ފެންނަނީ ޕްލާސްޓިކުފަހަރު  ޕްލާސްޓިކު    ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވީމާ  އަޅާ  ކުދިގިނަވާނެ.  ތި  ން  ، 

ޕްލާސްޓިކު   ރު އިންލިޔު ހަމަ  އޮތީ.ގި  ވެސް  އެ  މަ ލުއަސް   ކު،ކަމައެ   ނަވެފައި  ހަމަ އްސަލައެއް  ނޫން.    އަޅުގަނޑު    

އިނގޭތޯ. ދެން    ޅު އޭތިރަނގަ  ކަމަށް.  އެހެން ލިޔެފައި އޮތް  ގައިތުގަސް  މަހީކުރީ އަސްލު ހަމަ މި ބަލަނީ ވެސް ހަ

ފާހަގަކު  ހު  އަޅުގަނޑުރެވުނު  އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހެޅުމެހަމަ  މިއީ  ށަހަޅާ  އަދި    އަޅުގަނޑުއް  ކުދިން  ތި  ހަމަ 

ކިޔާއިރުގައި  ލި އަދި  ވެސް  ރީއްޗެއަޅުގަނޑަވެސް  ރާއިރުގައި  މަލާތުކުމުޢާ  ހުންނާ މީ  ވެސް އެހެން ޔާއިރުގައި  އް  ކަށް 

އަ  ގެމި ޕްލާސްޓިކު  ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަދޮށް ކިޔާކަށް.  ނޫން ގޮނޑު   ، ޗޭ ގޮނޑުދޮށޭ ކީމާރިމައްތިވާހަކަދައްކާއިރުގައި 

ބަސް ކިޔާ  ބަދަލުކުއެމެން  އަޅުގަނޑުވެސް    މަގު އެ  ގޮނޑުދޮށެކޭ ހާރު މި  އަޅުގަނޑު ރަން.  ބަޖެހޭ  ނުކިޔަން    ،  

އެއީ. ގޮނޑަކިޔަނީ ވެލިމަލައޭ ކިޔަނީ.    އަޅުގަނޑުއަތިރިމައްޗެކޭ.   ގޮނޑު  ދަންނަވަނީ ގޮނޑުދޮށަކީ  ކަށް  އެހެން މި 

ނޑަށްތާ  އްޔާ ގޮނޑުވިގޮ މިހާރު . އްގެ ގޮތުންލެ ވެސް ނޫންތާ އަނެއްހެން އުސޫއެއް މައްސަލަ  ދެން  ޅުމަކީއެ  ލާސްޓިކުޕް

އެއްޗެއް ގޮ  ލާއުކައި  ؛ހުރިހާ  އެއްޗެއް  އަނޑަހުރިހާ  އެހެންވީމާށް  ގޮނޑެއް  ޅާނީ.  ރީއްޗެކައަޅުގަނޑަ،  ން.  ނޫއް  ށް 

ރީއަޅުގަނޑަ  ގޮނޑުދޮށެއް ވެސް ރީއްޗެއް  އަތިރިމައްޗެއް ވެސް  ން  ދެމަލަ.  ލި ވެ  ރީތީށްއަޅުގަނޑަ.  އްޗެއް ނޫންކަށް 

. ވަރަށް  އެއްލިމަލަ ނެއް ވެސް ނޫން އެއީ. ހަމަ ރީތީ ވެޚާނާއަށް ދާން އޮންނަ ތަ ފާ  ،ތިރި އަ އެއީން. އަތިރިމައްޗަކީނޫ



  

.  ލިމަލަ ކީ ހަމަ ވެނަރީތި އެއް ތައްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މި ދިވެހިރާ  ހީވަނީށްއަޅުގަނޑަ ،އެހެންވީމާ އެއީ.ރީތި ތަނެއް 

ވެސް  އެ    ،ންވީމާއެހެ މަޒުމޫ  ކުދިންތި  އުއްމީދުކުރަން    އަޅުގަނޑު ؛އަޅުގަނޑުބަސްމަގު  އެއްޗެހި މިސާލަށް،    ނު 

ސްނައިލާނެ ކަމަށް. ދެން ހަމަ  ވި ފުންކޮށް ގައި ވެސް މިކަމާއިމެދު ތަންކޮޅެއް މާތު ހިއްސާކުރާއިރުލިޔާއިރު އަދި މަޢުލޫ

ކަމެ ބޭނުއަނެއް  ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުގައި  ރައީސް  ،ންވީއްގެ  ނަޝީ  ، މަޖިލީހުގެ  ހަމަ  ރައީސް  ވެސް  ދު 

ތައް ރާވާއިރުގައި  އްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުރިއަށް އޮތް ތަރަގެ ކު ން މެއަޅުގަނޑު  އްތަކެއް.ތަފާހަގަކުރައްވައިފި ވަރަށް ގިނަ ކަން

ބަދަލުގެންނަން  އޭބަޖެހެއެ އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑަ.  އެ  ހީވަނީ  މުޤައްށް  ގޮގަބޫލު  ގަނޑުއަޅު  ،ރުރިރި    ތުގައި ކުރާ 

ޕްރޮތަރައް ރާވާއިޖެކްޤީގެ  ގެންނަރުގައިޓުތައް  ބަދަލުތައް    ރަނގަޅަށް މެއަޅުގަނޑުންޖެހޭ  މާ    ދިން ކު  މި  ންނަށްވުރެ 

ކަމަށް   ފެންނަނީ.އަޅުގަނޑަކިޔައިދޭނެ  މަ  ޓާށްތިމާވެ  މެންނަށްޅުގަނޑުއަދި  އަ  ށް  ވެސް  ޢުގުޅޭ  ލޫމާތު 

ރަނގަޅަމެންނަށްވުއަޅުގަނޑު މާ  ކުށްރެ  މި  އެނގޭދި  ކަމަށް  ންނަށް  އެހެ  އަޅުގަނޑުނެ  ،  ވީމާން ގަބޫލުކުރަނީ. 

މީމުގެ އިތުހުށަހެޅުހެޅިމި ހުށަ  ،ހަމަ ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު ވެސް އެގެ ތެރެރުން ވެސް  ވަކިވަކި ކުދިން    ކުދިން އިން 

އޮވެއްޖެންބޭނު ޚިޔާލެއް  ކަމަވާ  ވާނަށް  ހަގާމެންގެ  އަޅުގަނޑުއަދި    ،މަ  ވެސް  ފަރުމާކުރާއިރުގައި  މި  ނޫނުތައް  މަ 

ޚި މެކޭކުދިންގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ދިވެ ؛ނިޒަމެއްޔާލު  ޚާއްޞަކޮށް  އެ    ކޫލް ސް  ޅޭ އު  ހިރާއްޖޭގައިވަކިން  ކުދިން، 

ބޭށްދިންނަކު ގާނޫނު  ންނު  މުސްތަޤުބަލަ.  ހަދަނީމި  މެން  އަޅުގަނޑުވާ  މި އަޅުގަނޑު  ށްއެކުދިންގެ  މަސައްކަތް    މެން 

މިތައަޅުގަނޑު.  ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސްމެން  ތިބެނީ  މި  ހަދަނީ    ،ނުގައި  ގާނޫނެއް  އް  ދައުލަތެ   ،ސްވެހަދާ 

ހަމަ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި  އުޅެނީ  މި  އުފައްދައިގެން  ކުދިންގެ އަޑު  ، އެ ވީމާން ޓަކައި. އެހެތިޔަ ކުދިންނަށް.  ވެސް 

އި  މަޖިލީހުގައި  ގޮތެއްކެނޑިނޭޅި  މި   ،ވޭނެ  މިއަދު  ކުގައްދަލުވުމުބަ   އަދި  މި  އިތުރަށް  ވެސް  އަޑުއިވޭނެ  އި  ދިންގެ 

 .  ޔާއްރިން. ޝުކުކަމުގައި ދަންނަވަ  އެދޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑުކީ ގޮތެއް ހެދުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެރި  ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތް  ދެނީ މައްޗަންގޮޅީތު  މި ފުރުޞަ  އަޅުގަނޑުހާރު  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި

 މެ.  ސް ވެ   ނައިބު މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީގެރި މެންބަރަކީތްތެނު ދާއިރާގެ އިއްޒަމައްޗަންގޮޅީ ދެކު ށް.މެންބަރަ

 

 ވުން: ކަދެއްކެހައިތަމް ވާ ޚަދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޅީ ޗަންގޮމައް

އަ ރިޔާސަތު.  ޝުކުރުދަންޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހުރިހާ  ނަވާޅުގަނޑު  ބޭނުންވަނީ  މިކޮޅަށް ލަން  ކުދިންނަށް 

ހުށަހެ  އި ވަޑައިގަންނަވާފަ ވަ ؛ޅުއްވިމި  ދުވަހެއެއީ  ބޭނުންވާ  ދެކެން  އަސްލު.ރަށް  ކޮމިޓީ  އަ  އް  މި  ޅުގަނޑުމެން 

މަޖިލީހުގައި   މި  ވަ  އުފައްދާލިއިރުމިފަހަރު  ހަމަ  ޚިވެސް  ކުޑަކުދިންގެ  ބޮޑަށް  ބޭނުންވާ    ޔާލާ ރަށް  ގޮތަށް  އެއްޗެހި 

މިތި އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން  އޭބީ.  ފުރަތަމަ  ގެ ،  އެންމެ  އަ  ކުޑަކުދިންގެސްކަމަކަށް  ޚިކި   ،ލު  ޔާލު  ޔަވާކުދިންގެ 



  

ކަމަކީ  މީގެތެ އައި  އަޅުގަނޑަށް އަރެއަށް  ދެން،  ކަމެއް.  އުފާކުރާ  ވަރަށް  ގޮތުގަޅުގަނޑުމެން  ފެންނަ  އަސްލު    އި 

ހޯދާ  އެއްޗެއް  ނުންވާ  ކު ބޭން އެ ބަޔަ ކައިރި  އިންޓްސްންއެބައެއްގެ ޕޭރެ ކީ  ނަކުދިންއެހެންނޫނީ ކިޔަވާ  ،ކީކުޑަކުދިންނަ

ތިބީ ޕްލާސް  ނިކުމެ   ކުޑަކުދިން  ރު، މިހާއެހެންވީމާއެއްޗެއް.    ވާ ބޭނުން  ދާނެ ކުޑަކުދިންބައެއް. ހޯ  ނޫނެކޭ  ކަށް ޓިމި 

ޕް  ޔޫސް  ނޫބުނެފަ. ސިންގަލް  ބުނެފަ. އެހެންލާސްޓިކަށް  އެ  އަސް ވެއްޖެއްޔާނެކޭ  ދެކޭގޮތުގައި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު    ލު 

  . ދަރިން ތިބޭނެ   ވެސް ދެ    ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ކުދިން ކުރަންޖެހޭ  ށްދިނުމަކީ އެއަރކޮޓްސްއިން އެވެކުދިންގެ ޕޭރެން

އިރާދަކުރެ  ދެކޮޅުއްވީހަމަ  ވަރަށް  ޕްލާސްޓިކާ  ސް  .ތީވެ  ޕްރޮގްރާމުޔނަސް އައެވެ  އި ކޫލުގަދެން  ވަވެ  ތަކަކީ     ރަށް ސް 

އެބޮ ބުޑަށް  ދެން،  ކަންތައްތައް.  އެވައަރވާ  އޮއިން  ވާހަކައަކީ،ތްނެލަން  ބޮޓޮ ލާޕް     ގޮތުން    ބެހޭ  އާ ސްލްސްޓިކު 

ވާހަކަދައްކާ ގާތްގަނޑަކަށްއަޅުގަނޑު  ޓެ  ބުނަންޏާ   ތާ  ވެއްޖެޔިއާ  ންމޯދެން  އެއީސް  ސިންސް  .    އިން   2008 

ޗޭންޖުވާން   ދިޔައީ. އެކަމަކު، އޭތި މި ގެންން ދިކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަމުއި އާ ސްލްލާސްޓިކު ބޮޓު ގަނޑު ޕްޅުއަ  ޓައިގެންއްފަ

ނަ  ދުވަސް  އޭރު ވަރަށް  އެދައްކަމުން  ގައިފި.  ވާހަކަދިޔަ  އެއް  ބޮޑު  ބޮޓުޕް  ،އަކީންމެ  ހަމައެކަނި  ލާސްޓިކު  ލް 

ވާ  ށިގަނޑަށް ގެއްލުންތަކަކުން ހަހުންނަ ކެމިކަލް  އި އިތުރުން އޭގަ. އަދި އޭގެކަމަކީ  އިން ކުރާ އެ  އް ނޫނޭކުރުމެލިޓަރ

  ގެ އަކީ އިންސާނާ އޭ.ޕީ.ބީ  ނީނޫއެހެން  ލްއިންނަ ބިސްޕިނޯ  އިގެތެރެއިން އޭގަ. އޭއޭދިމާވެ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައް އެބަ  

ޑިސްހޯމޯ އެއްޗެންސްއަށް  އެހެންވީމާޓްރަކްޓުކުރާ  ކަންތަކޭ.  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެކަހަލަ  އެއްޗެއް  ،  ހުރި  އްތަކެއް 

ދެން  ކަޕްލާސްޓި ވަސުޕާކީ.  ސުޕާރީއަކީ  އެއްޗެއް.  ދެކޮޅު  ޕްލާސް  ރީއަކީރަށް  ހަމައެކަނި  ނޫން  ވެސް    މި ޓިކެއް 

އިޝޫސްތައް ނީކީންނަހު ހެލްތު  އެހެން  އެއާދޭބަ އެ  ވެސް   .  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން    އޮންނަ އިން.  ފުކުރުމުގެ  ސާ  މި 

  ކެއް އެބަ ޕްލާސްޓި  ވަނީ. ކިހާ  ނީ ކިހިނެއްކަން މިއެނގޭސް  ވެ  ކުދިންނަށް  އަސްލު ތި  ލީމަރިވެވެންޓެއްގައި ބައިވެ އި

އެއްކުރެވޭތޯހާ  ކި  ،ކުރެވޭތޯއެއް އެއްކުރެވޭތޯރެފިލްޓަ  ޓުރެ ގި ނސިކިހާ    ،ތަޅެއް  ސުޕާ   ،އް  ޓެއް  ޕެކެ  ރީކިހާ 

  އެބަ ޔާ އްމަށް ވެއްޖެ ފެންބޮޑުވެއްޖެ ކަފެންބޮޑުވޭ. ވެއްޖެއްޔާ އެބަ   ގައި މުކަވެހިލައިފިވާރޭކޮޅެއް   އި ގަތޯ. މާލޭ އްކުރެވޭއެ

އޮންނާނީ ފްލޯޓުކު އެއްޗަކަށް  ފިލްސުޕާ  ރާ  ސިނގިރޭޓު  ޕެކެޓާއި  އެއެހެންވީމާ.  ރާޓަ ރީ  އެ  ،  އިނގޭ  އެބަ  އިންވެސް 

ގިނައްސަކީ  އްޗެއެ އެކިހާ  އްކަން.އެއްޗެ  އޮތް   އިވެފަ ކިހާ  އެބަޓަރ ލި  އިން ބޮޑަކަށް    ހި އެއްޗެ  ހަމަ.  ކުރެވޭކަން 

ގޮ   ގިނަ  ވާނީޕްއެންޑަ އެކައޯސަ  އްފަހަރު  މިޝަންއަށް.  ކަންތައްތައް  މި  ގޮތަކަށް  މައިގަނޑު   ހަލަ  ދެން،  ދަނީ. 

އިކްރޯ  މަ  ،އަކު ފާހަގަކޮށްލި ގޮތަށްދެންމެ  ތައްތަކަކީ އެއީ. ދެން ތިކުދިން ކަންތް ގޮތެއްގައި އަސްލު ފާހަގަކޮށްލަން އޮ

ވަރަޕް މިހާރު  އިވަރަށް  ށްލާސްޓިކަކީ  މަޝޫސީރިއަސް  އެއީ  ދިއިކްރޫވެގެއެއް.  އޭތި  ގޮސް އީނުންޔަދިޔަ ން   

ހިސާބުސާސްހުއި އޮ  އި ގަނުކުރެވޭ  މިސާލަކަށް ންނަނީމި  ހިނގާ  .  ވެއްޖެއްޔާ  ކު  އިހަކަށްދުވަހަ   !ބަލަމާބުނާކަމުގައި 

މެންންނަށް  އަޅުގަނޑުމެ ޕްލާސްޓިކު އެބަހުރި. އެ  އި  ޝްގަލް ވޮފޭޝަ  ،ންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިހެ އިއްޒަތްތެރި  ވެސް 

  އެގޮތުން ވެސް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކު. އަދި    އެއީ  އްސަކީއެއްޗެ   މި ހުންނަ  އިބްގަ ސްކުރަ  ކީ،ކައަ ވާހަ ؛ހުންނަ ކުދިކުދި

އެބައި  ޕޭސްޓުގަޓޫތު ދެހުރިވެސް މައިކްރޫ ޕްލާސްޓިކު  ވެއްޖެއްޔާ ވަރަ   އަސްލު އަނެއްހެން  ން  .  ށް  ދަންނަވާކަމުގައި 



  

ލެވެލަ ދާންޖެހޭއެކްސްޓްރީމް  އެބަ  ކަންތައްގަ  ،ކަށް  އަސްލު  އެކްސްޓްރީމް  ހުއްޓުވަން.  ނޫން  ޅާގުދަތްނޫނޑެއް  ށެކޭ 

އުނގުޅަން  ދަތް  ވެސް.އެއްގޮތަކަށް އެކް  .ނެވާވެސް  ލެވެލަސްޓްރީއެކަމަކު،  ދާންޖެހޭމް  އެބަ    ކްސްޓްރީމް އެ   ،ކަށް 

ހުއްޓުވާލަންއްގަނކަންތަ މަޑުކު  ،ޑެއް  ވެގަރާކަމުއެހެންނޫނީ  މައިކްރޯޖެއްއްއި  ދެން  އެބަ  ޔާ.  ރޭ  ހު ޕްލާސްޓިކު 

ރަށް ބައިވަރު ކަންތައް އެބަ ހުއްޓޭ.  ، އެގޮތަށް ވަޕްލާސްޓިކު. އެހެންވީމާ  . އެވެސް ހަމަ މައިކްރޯ ވެސްއި  ގްލިޓަރގަ

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން ޢަލީ    ޤޫބުގެޢު ރާގެ ޔަދޫ ދާއި، ދާންޤޫބުގެޢުރު ޔަންބަތްތެރި މެދެން. އިއްޒަ

ދެންމެއަކުޙުސަ އިއްޒަތްއިން  ޙުސަ ތެ،  ޢަލީ  މެންބަރު  ވިދާޅުރި  އަސްލު  އިން  ކަންތައްތަކަކީ  މި  ގޮތަށް  ހަމަ  ވި 

ކަމުގައި    ގެންދެވޭނެ ކަމެއް ގެ މަތީގައި ކުރިއަށް ޅުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން އެ ޕްލެޓުފޯމްހުށަހެ  ތިކުދިންގެ

  ން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެ ދަންނަވާލައަޅުގަނޑު  އި  ށް އެކަމުގަ ދި އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރައަޅުގަނޑު ބަލަން. އަ

 އްޔާ.  ރި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު މަށްގޮތެއް ހަދައިދެއްވު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ހުށަހެޅިފަ ބައާދެ!  މައްސަލައަށް  ފުރުސްކުރެއްވުމަހުއިވާ  ބޭޑައެދިވަ  ތަށްޞަށް  ހުރިހާ  ންނަށް ފުޅުއިގެންނެވި 

މިއެރުވިއްޖެ.    ޞަތު ފުރު  ށްޅުގަނޑައަ ދެން  މައްސަލައާއާދެ!  މި  މައްސަލައާ   އޮތީ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  މެދު    މެދު 

ހުށަހެޅިގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ތާއީދުއެ  ،ހުށަހެޅުންތަކެއް  ،  އެހެންވީމާ.  ވަނީ ލިބިފަ  ވެސް މި  އަށް 

ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުޓަކައި  ގޮތެއް  ގޮތުން  އޮންނަ  މެ  ގަވާއިދުގައި  އަހާނަން.  ންބަރުންގެއިއްޒަތްތެރި  ވޯޓަކަށް   

ހުށަހެ ކި   ޓާށްވެތިމާ  އިރާއްޖޭގަ  ،ޅުމަކީމިހާރުގެ  މާލޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ކަންބޮޑުގުޅުންހުރި  އް  ންތަވުޔަވާކުދިންގެ 

ސިފައިގައި ހުށަހެޅިފައިވުމާ  އިލްތިމާސެއްގެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން   ސާއިލްތިމާ  އެ   އެކު،މި   މެދު 

ފްލޯސްހުބަ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅުމަށްރާރެއް ގައަށް  ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގައި  މަޖިލީހުގެ  ގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޓަކައި 

އަ ފޮނުވުރައީސްގެ  ފެނިރިހަށް  ) ވަޑައިމަށް  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  ގޮތަކަށް  އާދެ!    ( ޓުދެއްވުންވޯގަންނަވާ 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަސް އަޣްލަބިއްޔަތުތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަރަށް ތަނަހާ އިއްޒަން ތިއްބެވި ހުރިޒިރުވަޑައިގެހާ

ފާސްކުރީކޮމިޓީ މި  މާލޭރާ ގަ  ން  ސިފައިގައި  ހުށަހެޅިރެއްގެ  ކުދިން  ސްކޫލު  މަޖިލީހުގެ  ޅުން  ހުށަހެގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ރައީރައްޔި  ،އްޔާރުކޮށްތަ   އްހުށަހެޅުމަށް ރިޕޯޓެ  އަށްފްލޯ މަޖިލީހުގެ  ފޮނުވުމަށް. ދެން  ތުންގެ    ރާރަކީ ގަ ސްގެ އަރިހަށް 

ރައްޔިވެ ފާސްވެއްޖެތުސް  ފްލޯރއިން  ވަންކަ  ންގެ  ގޮތަގާ ޏާ  މަށް  އެއާ  ނޫނެއްގެ  ޢަމަލުށް  އެއްޗެމެދުގައި  އް.  ކުރެވޭ 

 ވޭ.  ޅުއާދެ! ވިދާ

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީ ޙުސަ ންބަރު ޢަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ



  

މުޤައްރި އިއްޒަތްތެ އަރި  ވިދާޅުވީމަޔަބިއް ޣްލަރު.  ފާސްވީ  ހީ  .ތުންނޭ  އިއްތިފާޤުންހެން  އަޅުގަނޑަށް  ފާސްވީ  ވަނީ 

 . އިނގޭތޯ

 

   ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

އަ  އާދެ! އެ  ރަނ ތަންކޮޅު  މެންބަރަކުގަޅުކޮށްލާނަންޅުގަނޑު  ވަޑައިގެން. ދެ  ތިއްބެވި  އެހެންވީމާ  .ނެތީ  ، ވަޑައިގެން 

ފާ އިއްތިފާޤުން  ބޭފުޅުންގެ  ޔައުމިއްޔާގަ   ސްވީ ހުރިހާ  ލިޔު  އިކަމަށް  ގޮތަކީ  އްވުންއެގޮތަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އެއީ   .

ވެސް  އި މެދުގަ ކާނޫނަގާ  ހަމަ  ގޮތަކީ މަލުކުރެވޭ ޢަ ،ހެންވީމާ. އެޞްލާޙުކޮށްލަދެއްވީމަ އެތަންކޮޅު އިބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތުންގެ  ގައި  ވުމަށްފަހު ސްކުރެއްހުށް ބަދެން އެއަ.  ވެސް ޢަމަލުކުރެވެނީ  މެދު  ކާ ރަރާގަ އަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް  އެ

ފްލޯ ފާސްކުރައްވައިފި މަޖިލީހުގެ  އެ    ގެ ހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް  ،މަނަ  އިން  ތަގައަރިހަށް  ޓަކައި  ރުމަށް  ކުގުދީ ސްރާރު 

މި އުއްމީދުކުރަނީ. އަކަށް ވެގެން، ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބަވޭނެ. އެހެންވީމާފޮނު އަޅުގަނޑު  މެންގެ  ޅުގަނޑުދާނެ ކަމަށް 

ހަ  އަކީކޮމިޓީ ސްޕީޑާވެސް  ހިނގަމުންދާ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  ފައިތިލަ   މަ  އެއްވަރަށް    ހަމަ 

ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާއިލެހިފަހައްޓަ ބަލަމުންދާ  ބާރު ސްޕީޑުގަވަ  ،ވޭތޯ  މި  ރަށް  ގާތުގައި  ހުރިހާ  ވާހަކަ  ގެންދާނެ  އި 

ގަނޑުމެން  އި އަދި އަޅުސާހުބަ   އިކުރާނަން މިއަދުގެ މި މަޝްވަރާތަކާ ޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު ޓެއް އަބުނަނީ. ދެން ރިޕޯ

އަރިހަށް. ދެން    ގެސް ރައީ  ހުގެ  މަޖިލީ ންގެނުވާނީ ރައްޔިތުޓު ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފޮތުން. ރިޕޯގޮ  ޅޭނިންމުމާ ގުނިންމި

ދުވަހު ހުރިހާ ކުދިންނަށް  އެ  މަޖިލިސް ރައީސް އެޖެންޑާކުރައްވާނެ. އެޖެންޑާ ކުރާ  ފެންހުބަ   ވެސް  ނާނެ ކަމަށް  ސް 

އޮއް  ވަގުތުކޮޅެއް  އުއްމީދުކުރަން.  ބޮޑު  އެޖެންޑާވަރަށް  އެހެންކަމަ  ވާ  ހުރިހާ    ،މަނަށްވާލިބޭނެ.  ފަރާތުން  އިދާރާގެ 

  ނެތް   ގެރެއް އިތުރު މެންބަ، އިތުރު ކަމެއް  ންވީމާޑާކުރެވުނު ދުވަސް. އެހެނެ އެ އެޖެންމާތު ދޭސް މަޢުލޫވެ  ކުދިންނަށް

  ބެހޭ   ސާ ހުއަދި މި ކުރެވުނު ބަ  އިނިންމުމާނޑުމެން މި ނިންމިއަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަވަންޏާ    ށްކަމަ

ޢު  ޟޫ އުމައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން  މި  ކަށްއްޖަކު  ޑަ އެއްޗެއް ބުނެލަން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތުން ހަމަ ވަރަށް ކު

 ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން.  

 

 ވަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރާތުން ދަރިކޫލްތަކުގެ ސް

މެންބަރުން.   މުޤައްރިރު،  ފަރާއިއްޒަތްތެރި  ސްކޫލުތަކުގެ  މިއަދު  ތުއަޅުގަނޑުމެން  ދެކޮޅަށްން  އާދެ!   ؛ޕްލާސްޓިކާ 

ބޭނުންކޮއެއްފަ އުހަރު  ދެކޮއި ކަށް  ޕްލާސްޓިކާ  އަޅަށްލެވޭ  ކޮށް  މި   އިލްތި  އިސް  އިޖާބަދެއްވީތީ  މާސަކުރި  ށް 

ސް އަޅުގަނޑުމެން   ފަރާތުންތަކުގެކޫލުހުރިހާ  ކޮ    ބޮޑަށް ޝުމި  ވަރަށް  ސިންގަލް    ކުރުމިޓީއަށް  އެއީ  ދަންނަވަން. 

ތިމާވެ  ޑްޔޫސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އެ  ށް ޓަށްޕްލާސްޓިކަކީ  ނުރައްކާންކުރިމަތިވެފައިވާ  އެތެ މެ  ހަތުރުރި  .  އް 

މި  އެ މިއަދު  ކޮމިޓީރާރުގަ ހެންވީމާ،  މި  ފާސް  އަޅުގަނޑުމެންވުމަން  ސްކޫދެކޭ  ކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުގެ  ލުގޮތުގައި 



  

ވަރަށް  ލިބުނު  ބޮޑު    ދަރިވަރުންނަށް  އެއް ވެސް  އަދިވެސް  ފުރުޞަތު ފަހަރު    ކާމިޔާބީއެއް.  ގަނޑުމެންނަށް  އަޅު  މި 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. އި ޝުކުރު ކަ ޓަ ކަމަށް ދެއްވި

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ލާނަން.  އިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަމި  ނޑު  ގަހިސާބުން އަޅު، މިހާއެހެންވީމާ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 ލައިކުމް.  ޢަ ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްވަރަށް ބޮ
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