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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއެގންނެިވ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް  ވަނަ    1ވަނަ އަހަރުެގ    2021` ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ހުރި   ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  ބާއްވާލީ،  މި  ކޮމިޓީ  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު 

މައްސަ ނިންމެންހުރި  އަވަހަކަށް  ވިހާވެސް  އަޅުަގނޑުެމން  މަޝްވަރާކޮށްލައި،  ބެހޭޮގތުން  ލަތައް މައްސަލަތަކާ 

ނިންމައި، ޕެޓިޝަންތައް ނިންމާ އެ ރިޕޯޓު ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ އެޖެންޑާއަށް  

ޖަލުަގިއ   ައއްސޭރި  ސަރިވސް،  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ފާހަަގކުރަން،  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ބަލާލާއިރު 

މެންނަށް އަިއސްފައި ިއން ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާނުލެވިފައި މިއޮތީ ތިބި ގައިދީންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު

އިއްޒަތްތެރި   ނުލުމަށް  ނިންމާ  މިކަން  ނުލިބި  ޖަވާބެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  މިހާތަނަށް، 

ވެ ކްލެމެންސީން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ފާޅުކުރުމާއެއްކޮށް،  ޚިޔާލު  ވަނީ  މެންބަރުންެގ  ވެސް  ޕެރޯލްއިން  ސް 

ލިޔުން ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ިއތުރު ތަފުސީލަކަށް ނުޮގސް، އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންެގ އެ ޖަވާބަށް ބަލާފައި، ެއ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ. އިދާރީ މޭޒުން ކްލެމެންސީެގ ޖަވާބާިއ   ރިޕޯޓު ނިންމާލަން ކަމަށް 

 ކިޔުްއވާލެްއުވން އެދެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން.ޕެރޯލްެގ ޖަވާބު 

 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނއި

ެއއްޮގތަކަށް   ކަންކަން އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެރަ  ހުށަހަޅާފައި  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ. ސަބަބަކީ، އެ ބޭފުޅުން ހަމަ މިިއން ކޮންމެކަމަކަށް ރިޢާޔަތް މިހާރު އެ ކުރަްއވަނީ ކޮވިޑާ  

އް ހާލަތެްއ، އެތައް ދުވަހެއް، އެތަްއ ޒަމާނެއް ޮގްއސަ އޮތްއިރު ވެސް ގައިދީން  ބެހޭޮގތުން. ކުރީަގއި ކޮވިޑް ނެތް އެތަ

އެތައް މައްސަލަތަކެއް އެތަނަށް ހުށަހަޅާފާއި ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުން އެނިގފައި އެބައޮތް 

 ނުފެނޭ އެ ރިޕޯޓުެގ އެ މީހުން ލާފައިއޮތް  އިނޭގތޯ. ބަިއވަރު މައްސަލަތައް އެމީހުންެގ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް

ބައި ލާކަށެއް. ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފަ އެއިން، ކޮވިޑް އައިސްެގން މިހާލަތުަގއި ުމަވއްޒަފުން ޭގަގއި ތިބެެގން،  

 ލީ. ރަނަގޅު ެއކަމަކު މި ރިޕޯޓުަގއި އެބައި ހިމަނާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އުތުރު ދޫތިނަ

ލިބިފައިހު ޕެރޯލްއިން  ބޯޑާއި  ކްލެމެންސީ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ބަލާއިރު، ޝުކުރިއްޔާ  ޖަވާބަށް  ރި 

ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިބެލުމުން   އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. 

އެތައް ގައިދީންނެއް ޕެރޯލްަގިއ ޝަރުތު ހަމަވެފައި، އެކަމަކު އެްއވެސްކަހަލަ ޖަވާބެއް ނުލިބި އެކަމަކާއިެގން ކުރިއަށް  

ބިތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނު. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އެ ލިބުނު ޖަވާބުަގިއ އެކަން ނުވެދާ ސަބަބެްއ ނުދެވި ތި

ޙުއްޖަތްތަކެއް  މިހުރިހާ  ހާލަތާ  ކޮވިޑުެގ  ދަތިކަމާއި،  މުވަްއޒަފުންެގ  ނުބޭއްވުާމއި،  ބައްދަލުވުން  ޮގތުަގއި 

ޙައްޤެ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ  ބަޔަކަށް  ފާހަަގވޭ. އެހެންވީމާ،  ދެއްކުމަށްފަހު،  ވެފަިއވާކަން  ިގނަދުވަސްތަކެއް  އް ނުލިބި 

ލިޔެވިފަިއ   ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންތައްތައް  މި  ރިޕޯޓުަގިއ،  އަޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނ ފާހަަގކޮށްފަިއ  ައކުރުން  ބޮޑު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  މިީއ  ސަބަބުތަކަކީ  ރިޕޯޓު  ނުވާ  ޑުމެންެގ 

އޭެގ   ހުރިކަމަށްވަނީނަމަ  ކޮމިޓީތަކެްއ  އެހެން  ުގޅޭ  މިކަމާ  އަދި  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނިންމަންޖެހޭނެ 

ަގބޫލުކުރަނީ.   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ދެނެަގންނަންޖެހޭ  ެވސް  ސަބަބު  ނުާވ  ެއ  ެއކަން  ފޮނުވަިއެގން  ކޮމިޓީއަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަލީމް އަޙުމަދު ރު ދާއިރާެގ މެންބަ ހޯރަފުށި

ބުރަ  މެންބަރުންނަށް އަދި އިދާރީ މޭޒުން ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މި ކޮމިޓީެގ  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުަގއި  މިހާރު 

ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފި. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މައްސަލައިެގ މުހިންމުކަމާއި، ބޭނުންތެރިކަމުެގ ސަބަބުން ހަމަ  

ުގތުތަކެއް މުޤައްރިރު ވެސް ދެްއވަމުން ެގންދަނީ. ިމހާ ހިސާބުން ވެސް އަދި  ބަލަންޖެހޭ ިގނަ ކަންކަން ބެލުމަށް ވަ

މިކަން މުޅިން ނިންމާނުލައި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ އެންމެ ފުނަށް ޮގސް، މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ކޮމިޓީން  

ޢުލޫމާތެއް އެނިގެގންކަންނޭނޭގ މުޅި  ހިންަގނީ އިންކުއަރީސް. އިންކުއަރީެއއް ހިންުގމުަގއި ހުރިހާ ފަރާތެއްެގ ހުރިހާ މަ

ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޯޑު  ކްލެމެންސީ  ބޯޑާއި  ޕެރޯލް  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.  އިޞްލާޙު  ނިޒާމް 
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ެއ   އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  އަދި  ކިހިނެއްކަން  ދިމާވަމުންދަނީ  މި  މައްސަލަތައް  ދިމާވެފައިހުރި  މި  ހާޒިރުކޮށް، 

 ވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޭފުޅުންނާ ސު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އުތުރު ދޫތިނަ

އެ   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކުރަން.  އާދެ!  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

ހޯދަންޖެހޭ   ކޮންމެހެންވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރުމާއެއްކޮށް،  ކަންތައްތަކެއް  ކަންބޮޑުވާ  ހަމަ  ވެސް  ހަޤީޤަތުަގއި 

ކަމެއްކަން ވާ  ކިހިނެއް  ކިހިނެްއ  މިއީ  އެނެގންޖެހޭ  އެބަ  ރައްޔިތުންނަށް  ާއންމު  ހޯދާފައި،  .  މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

އެބުނާހެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ބައެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހޯދާފައި އެ ަމޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރަން 

ފުރިހަމަކޮށްލަން  ކަންތައްތައް  އެދިފަހުރި  ޕެޓިޝަނުަގއި  އެ  ފަރާތުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ބައެއް.  ތިބި 

ހު އެ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  އެކަާމ  އަޅުަގނޑު  ބަލައިަގންނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކޮންމެހެން  ށަހެޅުމަކީ 

 ކުރިއަށްެގންދަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވާތީ އަޅުަގނޑު ެއއަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު   ކަނޑިތީމް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު މީަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، މިހާރު  

މައްސަލަައކީ ެއއް  ބޮޑު  އެންެމ  ހިނަގމުންދާޮގތުެގ  ކަންކަން  ޖަލުަގއި  ރާއްޖޭަގއި  މި  މި  މައްސަލަ.  ތަފާތުކުރުމުެގ   

ތަފާތުކުރުމުެގ މައްސަލަ ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ހަމަ އެއް ޙުކުމެއް، އެހެންނަމަވެސް ޢަމަލުކުރާޮގތް އެބަ ތަފާތުވެެގން  

ބޮޑު   ވަރަށް  މިއީ  އެހެންނޫނީ  އިނޭގތޯ.  އިހުމާލެއް  ބައެްއެގ  ކޮންމެވެސް  މިއީ  ެވސް  ހަމަަގއިމު  ދާއިރުަގއި  ދޭ. 

މީެގތެރޭަގއި އެބަުއޅޭ. އަނެއްހެން ޚަރަދަށް ބެލިކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް އެބަދޭ.    ޚިޔާނާތެއް

ތޭރިތަކުެގ   ޖަލުެގ  އަބަދުވެސް  އެތެރޭަގއި  މިހާރު  ބުނާނަމަ  ޙަޤީޤަތަށް  މިދަނީ،  ހިނަގުމން  މިކަން  އެހެންވީމާ، 
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އި މި ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ބޭރުަގއި ކުށްވެރިންތަކެްއ  އެތެރޭަގއި މިތިބެނީ ކުށްވެރިންޮގތުަގއި ސިފަކޮށްފަ 

އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެ ކުށްވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެޮގތެއް ވިޔަސް މިހާ  

މި އަޅުަގނޑުމެން  އަމުދުން  ައދި  ދާއިރުަގއި  ޚަރަދުކުރެިވެގން  މިއަށް  ފައިސާތަކެއް  މި  ބޮޑު  ތިބެ،  ކޮމިޓީަގއި   

މިކަން   އަދާކުރުމަކީ  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދާއިރުަގއި  ައއިސް  މައްސަލަެއއް  މިފަދަ  ކޮމިޓީއަށް 

ދޭންޖެހޭކަމެއްެގ   ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އެޅުވުން  ހަމައަކަށް  އޮތްޮގތެއް  ހިނާގފައި 

އެހެންވީމާ،   ފަރާތުން ޮގތުަގއި.  ދެ  އެ  މިކަން،  ބޭނުން  ވެސް  ހުށަހަޅަން  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއްެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ ހާޒިރުކޮށްެގން ވެސް މި ހަމަހަމަ އުސޫލެްއެގ ތެރޭަގއި ޖަލލުެގ ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް  

ރުމަށް ޓަކައި އެ ދެ ފަރާތް ވެސް ހުށަހަޅައި، އަދި ޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައި، އެކަން ދިރާސާކު

އޭެގ އިތުރުން ވެސް މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްެގ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކެއް 

 ޔާ.  ވެސް ެގނެސްެގން މިކަން ައޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅަށް ކުރުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   އިތުރު  މެންބަރުންެގ،  އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުއްިވޮގތަށް  އެ  ސަލީމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ނުކުރަންޏާ  އިޢުތިރާޟު  މިއަށް  މެންބަރަކު 

ކޮމިޓީަގއި    ކުރިއަށް ޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުެމން  ކަމެްއެގޮގތުަގއި  ދެވަނަ  މިއަދުެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ެގންދާނަން. 

ިގނަ   ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ޕެޓިޝަނެއް.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮގވާލާ  ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ކުލި  މިއޮތީ،  ފާހަަގކޮށްފައި 

ރުަގިއ މި ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފަރާތްތަކެއްެގ، މިދެންނެވީ ަމޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއި

ކުރެވިފައިހުރި މި ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިެގން ވެސް އޭރުަގއި ދިމާވި ކޮިވޑުެގ ޙާލަތާ ުގޅިެގން ިގނަ  

އަޅުަގ ނިންމަވަންީވ  ކޮމިޓީން  ހަމަ  އެހެންވީމަ  މިއޮތީ.  ނުެވިވ  ހާޒިރު  ކުރިއަށްދާނީ ފަރާތްތަކަށް  ނޑުމެން 

 ކޮންޮގތަކަށްތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނއި

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ކުލީެގ ކަުމަގިއ މިަވުގތު ތިކަން ހިންާގ ކަށް. ރަނަގޅު  ޝުކުރިއްޔާ 

ޕެޓިޝަނެއްހެން ހީވަނީ ހުށަހަޅާފައި ތިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން އާންމު ރައްޔިތަކު ލޯނު ނަަގއިެގން  

އަޅާފައި ހުންނަ ޭގެގ ކުލި ކޮންޓްރޯލުކުރާކަށެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނުދެންނެވޭނެ. އެއީ އެމީހާ އިހުސާންތެރިެވެގން 
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މެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެއީ ދުނިޔޭެގ ެއްއވެސްތާކުއެއް އެހެންނެއް ކުލި ކުޑަކުރާކަށް،  ބަޔަކަށް ކުރެވޭނެކަ

ދެންނެވިދާނެ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީހުންނަށް  ތިބޭ  ެގދޮރުަގއި  ތަންތަނުަގިއ،  ވާހަކައަކީ  ދައުލަތުެގ  ނޫން  އެހެން 

ދެންނެވިދާނެ   ސަރުކާރުަގއި  ހާލަތުައއިަމ  އެ  އެހެންވީމަ މިސާލަކަށް  މިތަނަށް  އެބަހުްއޓޭ  މައްސަލަ  މިހެން 

ކޮންމެވެސް، މިދިޔަ ކޮވިޑުެގ ހާލަތުން ދަތިވި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ އޮތީ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ފަސޭހައެއްކޮށްދީފަ. 

އެކަމަކު   ކުރެވޭނެޮގތަކީ.  ެއކަން  ެއއީ  ވެސް.  ލޯނަށް  ނަާގފައިހުރި  ދީފައި  މުއްދަތުތައް  ދީފައި  އާންުމ  ފައިސާ 

ރައްޔިތުންެގ ެގދޮރުެގ ކުލި ކުޑަކުރާށެކޭ ސަރުކާރަކަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހަކަށް ވެސް ނޭންޭގނެ ޙަޤީޤަތުަގިއ. ދެން، 

 ތި އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އަށް ފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަލީމް އަޙުމަދު ރު ދާއިރާެގ މެންބަ ހޯރަފުށި

ދެންމެ އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެްއކެވި ވާހަކައަށް ައޅުަގނޑު ޖުމުލަޮގތެްއަގިއ ތާއީދުކުރަން.  

އެ   ދެން،  ދަށުން.  ެއއްބަސްުވމެއްެގ  އޮންނަ  ެވވިފައި  ދެމެދުަގިއ  ފަރާތެއްެގ  ދެ  މިއިންނަނީ  ކަނޑައެޅިފަިއ  ކުލި 

ފަރާތްތަކުން، ޚުދު އަޅުަގނޑު ވެސް ހިމެނޭޮގތުން ހަމަ ކުްއޔަށް ލުއިތަކެްއ    އެއްބަސްވުން ހިނަގމުންދަނިކޮށް ބައެއް 

ދަށުން  އުސޫލުެގ  ކޮންޓްރެކްޓު  ދެމެދުަގއި  ފަރާތެއްެގ  ދެ  މިއޮތީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެރި.  ހިތަށް  އަންނަންޖެހޭނެއޭ 

ވެ ފަރާތަކަށް  އެނޫން  އަދި  ވިޔަސް  މަޖިލީހަކަށް  މި  ެއއްބަސްވެފަ.  ަގބޫލެއްނުކުރަން އެއްބަސްވުމެއް  ައޅުަގނޑު  ސް 

އޭެގ ަމއްޗަށް އަމުރެއް ނެރެިވދާނެކަމަކަށް ކުލި ކުޑަކުރާށޭ. ދެން، އެކަހަލަ ާގނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނެތީމާ މިކަން އިތުރަށް  

އިނުގރައިދޫ   ހަމަ  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ދެން،  ސުވާލެއް.  އެއީ  ހޭދަކުރާނީތޯ  ވަުގތު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިރާސާކުރަން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ރެކޮމެންޑްކުރަން ައޅުަގނޑު ވެސް  ދާއިރާެގ

ތާއީދުކުރަން ކުލި ދެއްކުމަށް ދަތިވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އޮންނަ އުސޫލެްއެގ ދަށުން މިހާރު އެ ދެްއވާ އެހީތެރިކަމުެގ  

އޮތްނަ ދެްއވެން  އެހީތެރިކަމެއް  ފެންނަކަމަށް ތެރެއިން  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްވުން  އެހީތެރިކަން  އެ  މަ، 

 އިނޭގތޯ. އޭެގ އިތުރަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެހެންނެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކަނޑިތީމް ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު   ކަނޑިތީމް

ވާހަކައަށް   ދެއްކި  އެ  މެންބަރުން  ދެ  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ބަޔަކު އަޅުަގނޑު ވެސް  އިނޭގތޯ،  ެއއީ  ވިޔަފާރިެއއް  ާވޮގތަކީ  މީަގއި  ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ. ދެން 

ިގނަ   ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  ިމ  މިދާޮގތް  ކުރެިވެގން  އިމާރާތް  ެގއެްއ  ވެފައި،  ވިޔަފާރިައކަށް  ިވޔަފާރިެއއް.  ކުރާ 

ނަފަހަރަށް ެގ ހަދާފައި ކުއްޔަށް ރައްޔިތުންނަށް އެނޭގނެކަންނޭނޭގ އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ޮގތް މި ރާއްޖޭަގއި. ިގ

މި ދޭ އިރުަގއި އެ ެގ އިމާރާތްކުރަން ވެރިފަރާތުން ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެބަ ބޮލުަގިއ އެޅޭ. އެޅިެގން ެއކަން ކުރަމުން  

ފަރާތްތަކަށެއް   އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް  ހިނދުަގއި  ނުދޭހާ  ލުޔެއް  ބެންކުން  އެ  އަންނައިރުަގިއ  މިއަންނަނީ. 

ނެ މިއަުގަގއި މީތި ކޮންޓްރޯލް ކުރާށޭކޭ އިނޭގތޯ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ އެއީ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނުދެންނެވޭ

ކަމަކަށް ވާނެ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިހެން އެ ތަނަކަށް ވަންނާނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްެވެގން  

އަ އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދަށުން  ޮގތެްއކިޔާ  އެްގރިމެންޓެްއެގ  އަސްލު  ތިއަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ނުފެނޭ  ޅުަގނޑަކަށް 

އެކަން ކުރާކަށެއް. ދެން، އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި ފޮނުވާލެވިދާނެ. ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފަރާތްތަކަށް ެވވެންހުރި  އެހީތެރި  ތެރެއިން  އުސޫލުެގ  އިންނަ  އެ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރަށް   

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދެވިދާނެ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޙަސަން އަޙުމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 އިުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ރައްޔިތުންނަށް އަ ދިރިއުޅޭ  ފްލެޓްތަކުަގިއ  ހުންނަ  ދީފައި  އަޅާފަިއ  ފްލެޓުތަކުަގއި،  ސަރުކާރުެގ  ދެންނެވީ،  ޅުަގނޑު 

ރައްޔިތުންނަށް   ދިރިއުޅޭ  ފްލެޓްތަކުަގިއ  ރައްޔިތުންެގ  އާންުމ  އެހެންނަމަވެސް،  ެއކަންކޮށްދެވިދާނެއޭ.  ސަރުކާރަށް 

އެ ދަތިވާ ކޮމްޕޮޒިޝަން ދެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން.  ސަރުކާރަށް ދަންނަވަިއެގން ެއ މީހުންނަށް  

ސަބަބަކީ ެއއީ ސަރުކާރަށް ަވރަށް ބޮޑު މާލީ ބުރައެއް އެ ައންނަނީ. އެކަމަށް ރެކޮމެންޑް ކުރިޔަސް އަޅުަގނޑު ދެކޭނީ 

މިއަދާއިހަމައަށް   އެީއ  ކަމަށް.  ނެތް  ސަލާމަތުން  ބުއްދި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިޔައިރުަގިއ  އަ  1އެއީ  ެވެގން  ހަރު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ އިޤުތިޞާދު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ސަރުކާރުން ކޮށްދެވެން ޮއތް ހުރިހާ ލުއިފަސޭހައެްއ  
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މިއަދުެގ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް އެކަން ކޮށްދެްއވާފައި އޮތީ. ދެން، ނުލިބޭ މީހާ ޝަކުާވކުރާނެ. ައޅުަގނޑު  

ބަިއ ފާހަަގކޮށް ނުލިބޭ  އަދި  އެއީ.  ޤައުމު  ޖަހާ  ޑޮލަރު  މިސާލަކަށް  ޤައުމުތަކުަގިއ،  ބޭރު  ދުނިޔެޭގ،  ބޭނުން  ލަން 

އެމީހުންނަށް  ކަނޑައަޅައި،  ވޭޖު  މިނިމަމް  ައއިސްެގން  ވެރިކަމެއް  ައއު  މިއަދު  މީހުންނަށް.  އެ  ވެސް  ސެންޓް 

އެ މިއަދުވެސް  ެގންނަން  ޙައްލެއް  ދަތިތަކަށް  އޮތް  ިމ ދިމާވެފައި  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  އެ  ހުށަހަޅައިެގން  ތަނަށް 

ތަނުން   ހުންނަ  ހިފާފައި  ކުއްޔަށް  ައޅުަގނޑު  ިއނޭގތޯ.  ވެސް  ދެކަމެްއ  އެބަުއޅޭ  ދިމާާވ  މީަގއި  ޕެޓިޝަނުަގިއ، 

  އަޅުަގނޑު ނުކުެމެގންދާއިރުަގިއ ފެން ބިލު ނުދައްކައި ސާޅީސް ހާހުން ލައްކައިން އަރާފައި އެބަޮއވޭ. ފެން މީޓަރު 

ނުކުމެެގން  ނުވީމަ  ބޭނުން  އުޅެން  އަޅުަގނޑު  އިނީ.  ނޫން  ނަމުަގއެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ނަމުގައި.  އޯނަރުެގ  އިންނަނީ 

ދަނީ. ބައެއްފަހަރު ކުލި ނުދަްއކާ ެވސް އެބަދޭ. ހެޔޮލަފާ ރަނަގޅު ރައްޔިތުން، އިހުސާންތެރިވެފައި ތިބި ރައްޔިތުން  

ލަތުަގއި ކަނޑާދެވިފަ. އަދި ނުދެއްކޭ ހާލަތުަގއި މަޑުކޮށްލަދީފަިއ ެވސް ވެސް އުޅޭ. އެމީހުން އެބަހުރި މި ކޮިވޑު ހަ

އެބަހުރި. ެއއީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ، ެއއީ އެ މީހާެގ އަިމއްލަ ކަމެްއ ެއއީ. މިސާލަކަށް ހަމަ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ކުރާ  

ބޮޑު ބެންކަށް  ހަމަ  ވެސް  އެމީހުން  މަސައްކަތަކާއިެގން  ބުރަ  ވަރަށް  ހަމަ  ބޮލުއަޅައިެގން    މީހުން  ދަރަންޏެއް 

އެކަންކޮށްފައި ހުންނަނީ. ހުންނައިރުަގއި އެމީހުން ެއ ދައްކަންޖެހޭ އެމައުންޓު ހަމަ ބެންކުން ވެސް މަޢާފެއް ނުކޮށްދޭ  

އަނެއްހެން ބުނާނަމައެއް. އެހެންވީމާ، މިައކަށެއް އަޅުަގނޑުެމން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އެްއޗެއް ދަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް 

ވާހަކަ އަ އެ  އެހެންވީމާ،  ބުއްދިެވރި.  ބޭްއވުން  މަޑުޖައްސާލާފައި  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލެއްނުކުރަން.  ޅުަގނޑު 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރެކޯޑުަގއި   ދަ  )އޮފް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދަށް.

 

 އިުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވާ ވަޢުދެއް ނާސްތާައކީ އިނޭގތޯ. ހަމަ ތި ވިދާޅުވާހެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިހާރު ސަރުކާރުެގ ވެފައި 

ކަންނޭނެގ    50ޓްނަރޝިޕްެގ ދަށުން ހިންާގ ކޮލެޖުތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޮޭގތުަގއި %ޕްރައިވެޓު ޕާ

ދައްކާ އިނޭގތޯ. އެއީ ޑިްގރީައށް، އެ ދަރިވަރުން މައްސަލަ ޖެއްސީމަ އެޮގތަށް ެއއްބަސްުވމަކާ އެއްކޮށް. އަޅުަގނޑުެގ 

މިނި އެޑިޔުކޭޝަން  ެއއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  މި  ނެތްތޯސުވާލަކީ،  ހެދިފައި  މިހާހިސާބަށް  އެްގރީމެންޓެއް  ؟ ސްޓްރީން 
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ވާހަކަ  މި  އެބަ  ލަދުެވތިވެސްވޭ  ވާހަކަދައްކާއިރު  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބޭނުން.  އިހަށް ސާފުކޮށްލަން  އެ  އެޮގތަށް، 

އިންނަ މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެއއީ  ދައްކަން.  ވައި،  މިޮގތަށް 

ވެސް   ވާހަކަ  މި  ބައްދަލުކޮށްފައި،  ެވސް  ވަލިޔުލްއަމުރާ  އެ  ދައުލަތުެގ  ދިޔަިއރުަގއި  އެކަން  މިހާހިސާބަށް 

އެބައޮތްތޯ އިނުމަކީ ؟ ދައްކައިލެވިފައި  ބައްދަލުނުކޮށް  ކަމަކާ  މިވަރު  ހެދިެގންދާއިރު  ބަނދަރު  އެކަމަކު،  ދެން 

އަޅު  ލަިއެގން  ޕެޓިޝަނެއް  ދެކޭޮގތުަގ  ނޫންކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑު  ވާހަކަެއއް  ދައްކަންީވވަރު  މިތާ  ަގނޑުމެން 

އުޅުއްާވ   ކަންކަމުަގއި  އެ  އެހެންވީމަ،  ބޭފުޅެއް،  ާގބިލު  އެ  މައްސަލަތަކާއިެގން  ހުރިހާ  އެ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް 

އެއްވެ  އެިއން  މިހާހިސާބަށް  އެހެންވީމަ،  ބޭފުޅެއް.  ލޯބިވެަވޑަިއަގންނަވާ  ދެކެ  ރައްޔިތުން  މަރުޙަލާއެްއ  ބޭފުޅެއް.  ސް 

 ކަޑަތުކޮށްފައި މެންބަރު އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި 

އެބައިންނެިވ ހާޒިރުެވ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅާއަށް  މެންބަރު  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މި ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން މި ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަން.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ތި   ައޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ބެލެނިވެރިންެގ   ސްކޫލްެގ  ހިރާ  މިއީ  ޕެޓިޝަނަކީ  މި  ބޭނުން.  ޝުކުރުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް 

އަޅު ޕެޓިޝަނެއް.  ހުށަހެޅި  މީހެއްެގ ފަރާތުން  ސްޕޮންސަރކޮށްދިން  ހުށަހެޅުމުެގ  މަޖިލީހަށް  ޕެޓިޝަން  މި  ަގނޑު 

ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިރު، ސްކޫލަކީ މި ޤައުމީ މަންޙަޖަށް،   3ޮގތުަގއި މި ހިރީ. ދެން، މީަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި މި އޮތް  

އެ  މުޤައްރިރާ  އެއޮންނަ  ެއޑިޔުކޭޝަންެގ  ސްކޫލެއް.  ކިޔަވައިދޭ  މުޤައްރިރަށް  ސްކޫލެްއ. ނޫން  ކިޔަަވއިދޭ  އްޮގތަށް 

ސްކޫލަކީ ޕްރައިެވޓު ސްކޫލެއް. ތެދުފުޅެއް އެއީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ސްކޫލްެގ އެހެނިހެން ޕްރައިވެޓު ސްކޫލްތަކާ 

ނަާގ ފީތަކާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ ފީެއއް ނަަގނީ ެވސް. މިސާލަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކަކަށް ބަލާއިރު  

ފީތަކަކީ  ޣިޔާސުއް މި ތަންތަނުެގ  ބިލަބޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޔަސް  ،  2000ދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޔަސް، 

ދިހަޔަކަށް   5000ފެށިެގން    4000،  3000 ެއކަކުން  ެގރޭޑު  ެވސް  ސްކޫލަކީ  މި  ފީއެއް.  ނެޭގ  ވެސް  ހިސާބަށް 

ެއވެ ކުޑަ.  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ފީ  ސްކޫލްެގ  ސްކޫލަކަށްވެފައި،  ބަލަންޖެހޭ  ކިޔަވައިދޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ސް 
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ވަރަކަށް ރުފިޔާ ނަަގިއެގން   1200އެްއޗެއްހެން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ާގތްަގނޑަކަށް  

އެބައުޅޭ   ސްކޫލްަގއި  އަންނަނީ.  މި  މަޢުލޫމާތު   483ކިޔަވައިދެމުން  ހަނދަންވާޮގތުަގިއ،  އަޅުަގނޑު  ދަރިވަރުން 

ދަރިވަރުން ެއ ސްކޫލުން، ެއޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ެއ ފާހަަގކުރާ ޮގތުަގިއވެއްޖއްޔާ    483ނަމަ. މި  ކުށަކަށްނުވާ

ޓީޗަރުންނަށް  އަންނަލެއް،  އެނބުރި  އަނެއްކާ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ހަމަ  ޮގއްސިްއޔާ  ސްކޫލަކަށް  ސަރުކާރު  އެހެން 

ރ ބިލްޑްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެން ޮގސް ބައިވަރު ބަިއވަރު  ދޭންޖެހޭ މުސާރަ އެބަ ދޭންޖެހޭނެ. ތަނުެގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ވެސް   400އިތުރު،   މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  އަދަދެއް  މަދު  ބުނާއިރު  ކުދިންނޭ  އެތައް 

ތިބެނީ   މި  ސްކޫލެްއަގއި  ރަށެއްަގއި  މިއޮންނަ  އާންމުކޮށް  ކުދިން.   150،  100އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ެއވްރެޖު 

އެ ސްކޫލަކީ އެީއ ކުޑަ ސްކޫލެއް ނޫން. ނަާގ ފީއަށް ބަލާއިރު ކުޑަ ފީެއްއ މި ނެެގނީ. މީެގ ކުރިން   އެހެންވީމާ،

މި   ރިކުއެސްޓަކީ.  މި  ރިކުއެސްޓެއް  އައި  ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންެގ  މެދުކެނޑުނީމަ  އެއްޗިހިތަކެއް  އައި  ދެމުން 

ހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެއަށްތުރެ ރަނަގޅަށް މީތި އަނބުރާލައި، މި ކޮޅުފައިން ޖަހާ ބޭރުކޮށްލާ ކަހަލަ ކަމެއްނޫން

ދެން،   އެދުމަކީ.  އެދޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކޮށްދޭން.  ކަމެއްވެއްޖިއްޔާ  އޮތް  ކޮށްދެެވން  ދިރާސާކޮށް،  ބަލައި 

ނަށް ވެސް އަނެއް ވާހަކަައކަށް ފާހަަގކުރެވިފައި މި އޮތީ ހެނދުނުެގ ނާސްތާެގ ޕްރޮްގރާމު. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ދިވެހި   ފާހަަގކުރެްއވި،  ެވސް  ބަޔާނުަގއި  ރިޔާސި  ދެއްވި  ހަވާލުވެ  ވެރިކަމާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖޭެގ  އެނޭގ 

ވަކި ސްކޫލެްއ   ދަރިވަރުންނަށް،  ހުރިހާ  ކިޔަވާ  ދަންފަޅީަގއި  ހެނދުނު  ނާސްތާ،  ހެނދުނުެގ  ދަރިވަރުންނަށް  ހުރިހާ 

އެއް ނޫން، ަވކި ރަށަކަށް ވަކި އަތޮޅަކަށް ބަލާފައެއް ނޫން. ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް  ވަކި ކުލައަކަށް ެއޮގތަކަށް ބަލާފަ

% ކިޔަވަމުންދާ  ވެސް  ސްކޫލްަގއި  ހިރާ  އެ  ދޭނީ.  އެްއޗެްއެގޮގތުަގއޭ  %  99ދޭ  ސީދާ    100އަޅުަގނޑުމެން، 

ންނާއި ބަފައިންނަށް ލިބިފައި  ދަންނަވަން އުނދަޫގ ޔަޤީންނުވާތީވެ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި ދަރިވަރުން. ދިވެހި މައި

ނުދެވެންވީ   ނާސްތާއެއް  ހެނދުނުެގ  ދަރިވަރުންނަށް  ެއ  ކީއްވެތޯ  ދަރިވަރުން.  ދިވެހި  ލޭހިނާގ  ދިވެހި  ތިބި 

ސުވާލެއް  ؟ ކީްއވެެގންތޯ ރަނަގޅު  އެންމެ  ޖަވާބުދޭން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސުވާލެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ 

ނާސް  ހެނދުނުެގ  އެ  މަންހަޖަށް  އެވެސް.  ޤައުމީ  އަންނަނީ  މި  ޕޮއިންޓަކަށް  އަނެއް  ދެން،  ހިސާބު.  ޕްރޮްގރާމާ  ތާ 

ދަރިވަރުންނަކަށް.  އެތާ  ނުލިބޭ  ލިސްޓެއް  ފޮތް  ފޮތް،  ޓެކްސްޓު  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ތަނެއް،  އެންމެ  ކިޔަވައިދެމުން 

 ހުންނަނީ ހަމައަށް. އިތުރުވެފައި ހުންނަ އޭެގ މާނަައކީ ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުން ހިންާގ އެހެން ސްކޫލްތަކަށޭ ފޮތްތައް

މީހާއަށް ވެސް   ކިޔަަވއިދޭ ޓީޗަރު  އެންމެ ކުޑަމިނުން އިސްލާމް ދިވެހި  ފޮތެއް ވެސް ނުލިބޭ.  ފޮތެއް ނޫން އެހެން 

ެއޑިޔުކޭޝަން  މަޖުބޫރުކުރެވޭ،  އެބަ  ހާލަތުަގިއ  މި  ނުލިބޭ.  ެވސް  ސްކޫލަކަށް  ލިބިފައެއް.  ނޯޭވ  ފޮތެްއ  ޓެކްސްޓު 

ޓްރީން އެބަ މަޖުބޫރުކުރެވޭ ިއސްލާމާއި ދިވެހި ކިޔަވައިދޭށޭ. ެއވެސް ޓެކްސްޓު ފޮތެއް ނުލިބޭ. އެ ބޭފުޅުން  މިނިސް
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އެބަހުރި.   އުނދަޫގތަކެއް  ދަތި  މިކަހަލަ  އެހެންީވމާ،  ކުރައްވަނީ.  މި    2016އެކަން  ހަމައަށް  އަހަރާ  ަވނަ 

ދޭން  ވެސް  ފީތަކަކަށް  މި  ކުރެވެމުން.  އައީ  ައއީ.  ކަންތައްތަކެއް  ދެމުން  ސަރުކާރުން  ވެއްޖިއްޔާ  އެއްޗެއް  ޖެހުނު 

ޓެކްސްޓު ފޮތްތައް ވެސް ދެމުން އަދީ. ހަމަ އަހަރު ނިމިެގން ދެން އަންނަ އަހަރަށް ކުދިންނަށް ފޮތް ލިސްޓް ވެސް 

ހަނދަންވާޮގތުަގ   އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރުަގއި،  ނިމިދިޔަ  އައިސް  އައީ.  ހުއްޓާ  2016ލިބެމުން  ހުއްޓާލީ.  މި  ލި ަގއި 

ވަޢުދަކަށްިވ   ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ  ފޮތާއި،  ޓެކްސްޓު  އަންނަނީ  މި  ޝަކުވާތަކެއް  ބެލެނިވެރިންެގ  ހިސާބުން 

ބޭނުންވާނެ  ހަމަ  ވެސް  ދަރިވަރުން  ދާ  ސްކޫލަށް  މި  ދޭއިރު  ސްކޫލްތަކަށް  އެހެން  މިއީ  ނާސްތާއާ،  ހެނދުނުެގ 

ފާހަަގކުރެވި އެވާހަކަ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅު އެްއޗެހިތައް.  މިއަށް  ބޭފުޅުން  ތި  މިއީ.  ޕެޓިޝަނެއް  ޮއތް  ފައި 

އަދި  މިނިސްޓްރީން  ވެސް  އޮތަސް  އެޮގތަށް  މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  އަދި  ދެއްވުަމކީ  ނިންމައި  ޮގތްތަކެއް 

ޮގތުަގިއ   ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  ބޭފުޅުން  ތި  އެޮގތަށް  ކޮބައިތޯ،  ޮގތަކީ  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ  މީެގ  އިތުރަށް 

ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ނިންމުމަކަށް ވެެގންދާނެ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު  ރެކޮ ައޅުަގނޑު ހިތުން  މެންޑްކޮށްދެްއވައިފިއްޔާ 

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެހުމާނު.   އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  ޙަސަންއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑުެގ އަޚް، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ޚައްސާސްކަން އަޅުަގނޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭ ކުރީަގއި ެވސް އަދި  

ކިޔަާވ   އަދި  ނުވާނެ.  މަޙުރޫމްވެެގނެއް  ނާސްތާއިން  ހެނދުނުެގ  ަގބޫލުކުރަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ވެސް.  މިހާރު 

ނުާވނެ މަޙުރޫމްވެެގނެއް  ވެސް  ފޮތުން  ވިސްނާފަިއ، ދަރިވަރުންނަށް  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަަގކުރި  އެ  އަދި   .

ބަލާލަންޖެހޭ   ައޅުަގނޑުމެން  ކޮންޮގތެއްތޯ ވެސް  ޮއންނަނީ  ޕޮލިސީަގއި  ައޅުަގނޑުެމން ސަރުކާރުެގ  އެހެންނަމަވެސް، 

ތުެގ  ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މިހެން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ، ެއއްކަލަ ހިލޭ ޑިްގރީއަށް ކިޔަވައިދޭނެ ސިޔާސަ

ުގޅަމުންދިޔަ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައިންބަފައިން  ދަރިވަރުން،  ކޮލެޖުތަކުެގ  ބަެއއް  އިޢުލާނުކުރެއްވީމަ  ދަށުން 

ބެލެނިވެރިންނަށް  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  މަށްޗަށް  މިންވަރެއްެގ  ހުރި  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން، 

ދައުލަތުެގ ރަޖިސްޓަރީަގިއ ހިންާގ ސްކޫލްތަކާއި، ޕްރަިއވެޓުކޮށް ހިންާގ ސްކޫލްތަކާ  ކިޔައި ވެސް ދެމުން އައީ. ދިވެހި  
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ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ކޮލެޖުތަކުެގ ވެސް ތަފާތު. އެއީ ރާއްޖޭަގއި އެކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެސް  

ބަލަިއލިއިރުަގއި ދިރާސާކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަށް  ހިނަގނީ  މި  އެކަން  ރަށްރަށުަގއި  ރާއްޖޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،   .

ހުރިހާ  ެއ  އަދި  އޮންނާނެ.  ރަށްރަށުަގިއ  ކަންބޮޑުވުން  ެއ  ހުރީމަ  ތަފާތުތަކެއް  ރަށްރަށުވީމާ  މާލެއާ  ތަފާތުކުރުން، 

ެއޮގ ޕޮލިސީަގއި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ނޫން.  ބައެްއވެސް  ލިބޭނެ  ެއއްވަރަކަށް  ލެވަލްއެްއަގިއ،  ެއއް  ތަށް  ދަރިވަރުންނަކީ 

ލުއިފަސޭހަ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ައއްޑޫަގއި  ދިރާސާކޮށްފައި،  ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތިއްޔާމު  ހިމެނިފައި 

ޮގތެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީެވ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާޅުކުރެއްިވ  

ކަމަށް އެޅެން އޮތް ފިޔަަވޅު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރަށް ބުރަނުވާނެ ޮގތެްއެގ  ޝުޢޫރުތަކަށް ހަމްދަރުދީވަމުން، މި

މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިައށް ެގންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވާނެކަމެްއކަމުަގއި ދެކޭތީވެ ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ.  

ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އައްޑޫ ސްކޫލާ ބެހޭޮގތުން    ޝުކުރިއްޔާ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(

އަދި  އިތުރަށް  ހުށަހެޅުމަށް  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ބެލެނިވެރިން  ސްކޫލުން  ހިރާ  ޕެޓިޝަނުަގއި،  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި 

ކޮން   އޮތީ  ރޭވިފައި  ކުރިައށް  ޕޮލިސީއާ  އޮތް  އެކަަމށް  ސަރުކާރުެގ  ހާޒިރުކޮށްފައި،  ވެސް  މިނިސްޓްރީ 

މިންވަރަށް  ވިސްނުންފުޅެ ހޯދޭނެ  ޙައްލެއް  މިއަށް  ެގންނަވާފައި،  ބޭފުޅުން  އެ  ެއއްފަހަރު  އަދި  ބައްލަވާފައި  އްތޯއާ 

 އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ޕެޓިޝަނުެގ ކަންތައް ނިންމާލުން. ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތް ފަހަރަށް ޝުކުރިއްޔާ  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތިްއޔާ  ޚިޔާލެއް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ެމންބަރު.  ތެރި 

އެޑިޔުކޭޝަނާިއ، ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ނިންމާ ޮގތަށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް ތި  އިއް   މެންބަރުން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

ހުރި   ދެން  ބައްދަލުވުމަށް  ދުވަހެއްެގ  އަންނަ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ެއއްކޮށް  ލަފާތަކާ  ދެއްވި 

 މަސައްކަތްތައް ބާއްވާނީ. ިމައދުެގ ކޮމިޓީ މިހިސާބުން ނިމުނީ.
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