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 ޙުސައިން{  ޙިސާން ދާއިރާެގ މެންބަރު   ތުޅާދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ކޮމިޓީެގ  `.   ފަށަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ     13އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އުވާލުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުރަމުން ގެންދިޔައިރު އެ މަސައްކަތާ ،  އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ

އަޅުަގނޑުމެންނާ   ކަނޑު ހަ އެްއކޮށް  އޮތް  ދުްއވުމާވާލުވެފައި  އުޅަނދުތައް  ދުއްވާ  އިޞްލާޙު  ަގިއ  ާގނޫނަށް  ބެހޭ 

ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން  .  މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން އެބަ ތިއްބެވިެގނައުުމެގ ބިލު.  

ސްޓޭ ައއި.އެމް.އޯެގ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބޭފުޅުންނާެއއްކޮށް  އެ  ުގޅިެގން  ނިންމުމާ  ނިންމި  ންޑަޑްސް ކޮމިޓީން 

ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށްފި ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާ  ލިކޭޝަނެއް އޮތްތޯ  އިމްޕް  ނަމަ ދިމާވެދާނެއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް 

ދަންނަވަމަށްބެލު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވައިލުމަށް..  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ( ކޮޅަކަށްފަހު)ވަުގތު  އިލާނަން 

މިނިސްޓް ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނޭގތޯ.  ފަށާނަން  ބޭފުޅުންނައަޅުަގނޑު  ޓްރާންސްޕޯޓްެގ  އޮފް  އަޅުަގނޑުމެން    ށްރީ 

އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއެގން ޓައިްމ ދެއްވީމަ.    އުމަރުޙަބާ ދަންނަވަން، އަދި ތެންކި

ސިޓީަގ ބޭނުމަކީ އި  ފޮނުވި  ބައްދަލުވުމުެގ  މި  އަސްލު  ފަދައިން  ދަންނަވާލާފައިވާނެ  ދަތުރުފަތުރު  ،ވެސް   ،އެްއަގމު 

ުއޅަނދު ދުއްވާ  ކަނޑުަގއި  ާގނޫނު  ދުްއވުމާ  ތައްމަޢާފްކުރައްވާތި!  ކޮމިޓީަގިއ  ،  އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރު  ބެހޭ  މި 

، މަޝްވަރާކުރެވުނު އެއް ކަަމކީ އައި.އެމް.ޯއއިން ކަނޑަައޅާފައިވާ މިންަގނޑުތަކާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކޮށް

އެ އެބަހުރިތޯ  ާގނޫނަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެދާނެ  ެގނެސްފިނަމަ  އަދި    އަކީސްމްޕްލިކޭޝަންއި  ،އިޞްލާޙު  ކޮބައިތޯ 

އޭގެ  ބަލައިލުން.  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ  ބޭފުޅުން  ތި  ޮގތުން  ުގޅޭ  އަޅުަގނޑު  އެކަމާ    މެން އިތުރުން 

އް ސުވާލުތަކެްއެގ ސިފަިއަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކަންތަ  6ދެން އެ    .އެބަ އޮތް  ކަެމއް  6ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ  

ކަންތައް ދަންނަވައިލާނަން އިނޭގތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ   6. އަޅުަގނޑު ރިކޯޑަށް ޓަކައި އެ  ވާނެ ކަރުދާހެއް އަރުވާފަ

  ންަގނޑުތަކާ ކަންކަން ހުންނަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ޯއަގނަިއޒޭޝަންެގ މި  ތަކުގެ އާުގބޯޓުތަކާއި ސަފާރީ

ކަމަށް ކޮބައިތޯ  ާގނޫނު  އެްއޮގތަށް  މައްސަލަތަކަކީ  ދިމާވެދާނެ  އޮޕަރޭޓު  -2 ؟ލާޒިމުކޮށްފިނަމަ  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަދި   މިހާރު  ެގންދޭތޯ  ކުރިއަށް  ޓްރެނިންގ  ުގޅޭ  މިންަގނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފަޅުވެރިންނަށް  އުޅަނދުފަހަރުެގ 

ހުރި ކޮބައިތޯދަތިތަކަކީ  އެކަމަށް  ހުރަސްތަކަކީ  ނުވަތަ  އުޅަނދުފަހަރުެގ   -3 ؟  އޮޕަރޭޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ސެޓްފިކެޓްތަކެއްތޯ ބަލަިއަގންނަ  ޮގތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ  ދެވޭ  ކެޕްޓަނުންނަށް  ؟ ފަޅުވެރިންނަށާއި 

ސީ.ޑީ.ސީ ރިިވއުކުރުމާއި   -4؟ އި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯދެވޭނެ އިންތިޒާމު ދިވެހިރާއްޖޭގަ އަދި އެފަދަ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ލިބި

 ގެ ދިވެހި ފަޅުވެރިން ތިބޭ  ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި   -5 ؟އެހެންނަމަ އެއީ ކީްއވެެގންތޯައދި    ާއއިދޫކުރުން ހުއްޓިފަިއވޭތޯ
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ދެން   ؟ވޭތޯ  މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ ހަމަޖެހިފައި  ތަރެއް މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓާތޯ އަދި އެ ފަޅުވެރިންނާ ދަފު

ދަ ސޭފްޓީ ފް  އޮކޮންވެންޝަން    މިންަގނޑުތަްއ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީފަހު ސުވާލަކީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ  

  ފުރަތަމަ   އަރުވާނަން ތި ބޭފުޅުންނަށް  އްކަންތައް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތެ  6މި  ،  އެްއޮގތަށްތޯ  ސީއާ  ޓް އޮފް ލައިފް އެ

ވަން. ދެން ތި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރަން އެްއޗެއް ވިދާޅު   ކަންތަކާ  6މި  

 އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.   ލާނަންހުޅުވާފުރުޞަތު

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ިއއްޒަ މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް ދެން  އަދި  .  ތްތެރި  ދެއްވީތީ  ފުރުޞަތު  މި  މެންބަރުންނަށް  އެހެން  ތިއްބެވި 

ެމރިޓައިމް    ޝުކުރުދަންނަވަން.ބޮޑަށް   ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު    ނޭޝަނެއްިމކަމަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިއުމުެގ   ޖަވާބަށް  މިއަށް  މީެގ،  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑު  މިއޮތީ.  ދަންނަވާލާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކެއްެގ 

މިއާ ކުރީެގ  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  އިންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ުގޅިފައި  ައއި.އެމް.އޯއިން  ދަންނަވައިލާނަން.  ވާހަކަެއއް   

ހަމައަށް އައި.އެމް.ޯއެގ ޓީމަކުން ރާއްޖެ ވަޑަިއެގން މިހާރު   ޖޫންއާ  7މާރިޗުން ފެށިެގން    27  ،ކޮށްފައި މިވަނީއޮޑިޓު

މަހުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖުލައި  ކޮށް ނިންމަވާފައި އިނޭގތޯ. ދެން މީެގ ރިޕޯޓުވަނީ އޮޑިޓު 

ލިބިފަ ޑްރާފްޓެއް  އޮތް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެލިބިެގންދާނެ.  އެހެންނަމަވެސް،  ވަރަށް    .  އެބަހުރި  ޑްރާފްޓުަގއި 

ޮއޑިޓުން ފާހަ ޮގތެއްަގިއ މި  ިގނަ  ގަ ިގނަ ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ. މައިަގނޑު  ވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް މި 

ެއޮގތުންސުވާލުތަކު  ވަނީ.  ހިމެނިފައި  މި  ވެސް  ބަލާއިރު  ،ަގއި  ދޭން  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  އި،  ިމ  ންނަނީ މި 

އޯަގނައިޒޭޝަންެގ  ެގ  ސަފާރީތަކާއި  އާުގބޯޓުފަހަރު މެރިޓައިމް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުންނަންވާނީ  ކަންކަން 

ކަމަށް  ންަގނޑުތަކާމި މައްސަލަތައް.    ލާޒިމުކޮށްފިނަމަ  ާގނޫނު  ެއްއޮގތަށް  ސަފާރީތަކުެގދިމާވެދާނެ    އާދެ! 

ެގނެ  މައްސަލައްސިމިންަގނޑުތައް  ދިމާވެދާނެ  މިހާރު ؛ްއޔާ  ކަންތައްތައް  ާއުގބޯޓުފަހަރުެގ  ވެސް    އެހެންނަމަވެސް، 

އައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ހުންނަނީ  ފާހަަގކޮށްލާނަން،  .އެމްޓްރާންސްޕޯޓުން  ެއކަމަކުެވސް،  މިންަގނޑުތަކަށް.  .ޯއެގ 

ެގންދަނީ.    އެްއވެސް  އެކަމަކު ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ބާރުނުދީ  ފާހަަގކުރަނީ    ައއި.އެމް.އޯާގނޫނަކުން  ޮއޑިޓުން 

ކުރަންވާނީ. ރިނަމަވެސް ާގނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގންނޭ  ކުކަންތައްތައް    ޖެހޭ  ،ކަންކަން ހުންނަންޖެހޭނީ  އާުގބޯޓުފަހަރު

ަގއި މި ފާހަަގކުރަނީ ބާރެއް ލިބިފައެއް ނެތޭ. މިސާލަކަށް  ރާފްޓުއެ ބޭފުޅުންެގ ޑް،  ފާހަަގޮއޑިޓުަގއި    ދެން އައި.އެމް.އޯ

ދިވެހިރާއްޖެ  ޗެންޓުމާ އަދި  ހޯދީ.  ބާރު  ތި  ކިހިނެއްހެއްޔޭ  ނެތި  ނެތޭ.  އެކްޓެްއ  މިކަހަލަ   ރ،ސޯލަ  ޝިޕިންގ 
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ލިބިދޭންޖެހެ ބާރު  ާގނޫނަކުން  ނިމުނީކީނޫނޭ.  ސޮއިކުރުމަކުން  ދެން  އޭކޮންވެންޝަނެްއަގއި  ިމ .  ސަފާރީތަކުަގއި 

މާ މީހުން ލިބުމުެގ މިހާރު ތަންކޮޅެއް ސްޓޭންޑަޑު މަތިެވެގންދާނީ. މަތިެވެގންދިޔައި، ކަންތައްތައް ކޮށްފިްއޔާ ވާނެޮގތަކީ

ސަފާރީ ބޯޓުފަހަރުެގ އޯނަރުންނަށް އަުގބޮޑުކޮށް ީމހުންނަށް މުސާރަ ދޭންޖެހުން، އެ ކަންތައްތައް އިންނާނީ.  ، ދަތިކަން

އެކަމަކު ބަނުމުދެން  ބޯޓުފަހަރު  އޮފް   އެ  ަގވާއިދާެގ  ،  މިނިސްޓްރީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ވެސް  ެއއްޗެހިތައް 

ބޯ ވަނީ  ސިވިލްއޭިވއޭޝަނުން  އެންޑް  ކޯޑެއްޓްރާންސްޕޯޓް  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮށްފަ  ޓު  އިމްޕްލިމެންޓެއް   އެއް  އެ. 

އަޅުަގނ  ސަބަބަކީ  ިމއުޅޭ  ނުކުރެވިެގން  އިމްޕްލިމެންޓް  މީހުން ޑުމެން  ނުކުރެވޭ.  ަގާވއިދުތަކެއް  ހަދަންޖެހޭ  އެބަ 

ޮއޑިފަހަރު   ސަފާރީ  ކޮން  ބަޓްރެއިންކުރަން.  އަދި  ޮގތާއި  އިންސްޕެކްޓްކުރާނެ  އެ  މީހުން  ންނަމުންދާއިރުަގއި 

ން  . އަޅުަގނޑު އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުހުރީ  މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް  މީހުން ހޭލުންތެރިކަމާ،  ތައްމިންަގނޑު

  ، އޮތީ  އޮތީ ދެވަނަ ސުވާލަކަށް މި  ފަހުން ދަންނަވާލަން އެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ދެން މި

މިންަގނޑުތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފަޅުވެރިންނަށް  އުޅަނދުފަހަރުެގ  އޮޕަރޭޓްކުރާ  ޓްރެއިނިން   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ގ ުގޅޭ 

ރާއްޖެއިން ެގންދަނީ ރަނަގޅަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މީހުންނަށް  މި ދިވެހި.  ތައްއެކަމަށް ހުރި ދަތި  ،ކުރިއަށް ެގންދަވާތޯ 

އެބައެބަ ސީމަނުންނަށް  ދިވެހި  މައްސަލަތަކަކީ ހުރި،  ހުރި  ސީމަނުންނަށް  ދިވެހި  މައްސަލަތަކެއް.  ރާއްޖޭަގިއ  ،  ހުރި 

ިގނަ   ކުރާ  ެއކަން  ކަމަކީ،  ބަޔަކު ޕްރައިވެޓްކޮށް  ދެވަނަ  ނެތުން.  ބަޔަކު  ސަރުކާރުގެ   ، ނުވަތަ  މޯލްޑިވްސް  ،  ެއ 

ފޮ ސެންޓަރ  ދަށުަގއި  ޔުނިވަރސިޓީ  ތަން ނެޝަނަލް  ދޭ  ތަޢުލީމު  މި  މިހާރު  ނުވަތަ  ސްޓަޑީސް  މެރިޓައިމް  ރ 

ސަބަބުން އެމް.އެން.ޔޫއިން ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް އެ ީމހުން ކަންތައްތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓަކަށް    ހުރުމުެގ

މާބޮޑުނނީ ޮގތުން   ބާރުތަކެއް  ދޭ  މިސާލެްއެގ  ކުރެޭވކަށް.  ކަންތައްތައް  އެ  ެވސް  ޮގތުން  މިނިސްޓްރީއެްއެގ 

ފޮ ސެންޓަރ  ބުނަނީ  މި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓަމެރިޓައިމް    ރއަޅުަގނޑުމެން  ހުންނަންޖެހޭނެއޭ  ޑީސްަގއި 

ސިސްޓަމްތައް    ،ސްޓޭންޑަޑް އެތަނުެގ  ހުންނަންޖެހޭނީ.  ސެޓިފައިޑްވެފައޭ  އަިއ.އެސް.އޯ   ހިނަގންޖެހޭނީމިސާލަކަށް 

އެމް.އެން.ޔޫަގއި    ށޭ.އެޮގތަ ބަލަނީ  މި  މީހުން  އެ  އެހެންީވމާ،  ހުންނަ  ބުންޏަސް  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް.  ސަރުކާރުެގ  އެ 

އު  ކާރާސަރު ވަރަށް  ތަނެއްވީމަ  ހިނާގ  ޮގތަކަށް  ބޭނުން  ދަޫގނއެްއކަހަލަ  މީހުންނަށް  ޓްރެއިންގ    އެ  ަގޑިެއއްަގއި 

  ޮގސް ހުރިހާ   މިސާލަކަށް ހުރިހާ ބަންދު ދުވަސްތައް ދާތީ ބަންދުވެެގން. ޙައްޖު، ހުކުރު، މިހެން،  ހިންަގން. ެއޮގތުން

 އެތަން ސްކޫލު ހޮލިޑޭސްތައް ވެސް ބަންދުވޭ. ޔުނިވަރސިޓީ ހިނާގ ޮގތަށް    ބަންދެއް އެ މީހުންނަށް ބަންދުވޭ.  ރާއްޖޭ

އެންމެ    ދެން ރާއްޖެއާ؛ ޓްރެއިނިންގ ހެދޭ ކަހަލަ ޮގތެއް  ްއސަނުންނަށް ބޭނުންއިރަކު ޮގހިނަގނީ. އެހެންވީމާ، ސީމަ

ސިނެކް  އޮންނަނީ  ޓްރެއިނިން  ، ކައިރީަގއި  އަބަދުެވސް  މީހުންނަކީ  އެ  ސިލޯނުަގއި.  ވަރަށް  އެީއ  ބޭނުންއިރަކު  ގ 

ގޮ އާންފަސޭހަކަމާއެއްކޮށް   ރައްޔިތުންނަށް  މީހަ،  ހެދޭ  ގ ޓްރެއިނިން  އްސަމު  ރާއްޖޭަގއި  ދާންޖެހޭނީ އަދި  ވެސް  ކު 
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ދިޔަ. އެއީ މާލޭަގއި މި އިންނަ   ެވސް މީހުން ފުރައިެގން  ޭއެގ ކުރީ ދުވަހުއިއްޔެ ވެސް،  .  މިސާލަކަށް ސިލޯނަށް

ބޭނުން   އެ  ނުވަތަ  ދުަވހަކުސެންޓަރުަގިއ  ޮގތަކަށް  މި،  ބޭނުން  ޮގތެކޭ  ޮގސްެގން   ބޭނުން  ބޭނުންއިރަކު  ދެންނެީވ 

ނުންކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ާމލޭަގއި މި ތިބެނީ މަދު ސީމަ،  މީހުން ހަމަވާއިރަށް   10އެ މީހުން    ނޯންނަނީ.ހެދެން   

  ާމ،އެހެންވީެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއް.  ތިބެ ތިބެ އެކަން ނުވެެގން ދަނީ.    އެހެންމީހުން ހަމަވަންދެން    10މީހުން  

މީހަ،  ޕްރައިވެޓް  ބޭރުން  ޮގތުން ،  ެގނެސްކު  ރާއްޖެއަށް  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ނަމަެވސް  ެގނެސްެގން  ފަރާތްތައް  ބޭރުެގ 

ެއކަމު ހުޅުވަދެއްަވއިފިއްޔާ  ފުރުޞަތު  ކުރެވޭނެ  އެކަން  މިއޮތީ ަގ  މީހުންނަށް  ދެން  ލިބިެގންދާނެ.  ހައްލެއް 

އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދުފަހަރުެގ ފަޅުވެރިންނާިއ ކެޕްޓަނުންނަށް ދެވޭ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

ލިބިދޭނެ ސެޓްފިކެޓަށް  އެފަދަ  އަދި  ސެޓްފިކެޓްތަކެއްތޯ،  ބަލައިަގންނަ  މިހާރު  ޮގތުން  ވެސް   އިންތިޒާމެއް. 

ރަނަގ ޮގތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ސެޓްފިކެޓަކީ  ދޭ  ދެނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ސެޓްފިކެޓްތަކެްއ  ޅު 

އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ސެޓްފިކެޓްތަކެއް  ދޫކުރާ  ލިބިެގން  ބާރު  ާގނޫނަކުން  ެއްއވެސް  ެއއީ    އެހެންނަމަވެސް، 

ަގޅަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި ާގނޫނަކުން ބާރު އެބަ ޑަބްލިޔު ކޮންވެންޝަންއަށް ރަނ..ސީ ޓީ.ސްއެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އައި.އެްމ.އޯ ލިބުނީމަ  ބާރު  ާގނޫނަކުން  އެހެންވީމާ،  ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ  އިދޭންޖެހޭ.  ދޭ  ތި  ބުނަނީ  މި    ޙަ އްސަން 

އައި.އެމް.އޯ.  ސެޓްފިކެޓްތަކަށްވާނީ ދެން  ެއޮގތަށް  ބުނަނީ.  ދޫކުރުން    މި  ރިވިއުކުރުާމއި  ސީ.ޑީ.ސީ  ބުނޭ  އެބަ 

ކީްއެވެގންތޯ. ވަނީ  ސީ.ޑީ  މިހާރު  ހުއްޓިފައި  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ދޫކުރޭ.  ސީ.ޑީ.ސީ    .ސީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ެއއްޮގތަށް.    ދޫކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ރިވިުއކުރަންޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯަގނައިޒޭޝަންެގ މިންަގނޑުތަކާ

މީޓި  މިއަދު  ،ކަންތައް  މި ހެނދުނު  އަޅުަގނޑު  އޮތްންގވެސް  ފަރާތުން  މިހާރު  މިސާލަކަށް،  އެއް  ކުރަހާ  ެއ    އެ 

ކުރަހާފައި  ކުރެހުންތަކާ  ސީ.ޑީ.ސީެގ އެޕްރޫވް،  އެްއޗެހި  އެބަ   މިނިސްޓަރ  އޭަގއި  އެއީ  ހުރީ.  ކުރައްވާފަިއ  ވެސް 

ޕާސްޕޯޓާ އެއްވަ   ހުންނަންޖެހޭ،  އިއްވަރަށް  ޮގތަކަށް  އެއްޗެއް ތަރު  ތާރީޚު  .  ންނަ  މެރިޓައިމް  ތާރީޚު،  ދިވެހިރާއްޖޭޭގ 

އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ފޮތެއް ެއއީ. އެހެންވީމަ، ޭއަގއި އޮންނާނެ މީހަކު   10 ނާނީ.އިން ދައްކުަވއިދޭ ޮގތަށް އެ ފޮތުން

ދުވަހު    6  ބޯޓެއްަގއި މާނަައކީ  މަސް  ުއޅުނަސް،  ޮގތަށް    އަހަރު  10ބޯޓުަގއި    20ބޯޓެއްަގއި  އުޅެވޭނެ  ދުވަހު 

އަޅުަގނޑުމެން ފަރުމާކުރާ ފޮތެއް އެއީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ސަރުކާރު ހުރިހާ ކަެމއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

  އިނެ ފޮންޓުތަކާއި އަދި އޭގަ ދިވެހި ބަހުން ލިޔާ، އެ  ހުންނައި  އަޅުަގނޑުމެން އޭގަ މަުގފަހިކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ. ދެން  

އައިމިއީ    އިނދޭ  އެބަ ާގނޫނަކުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ްއސަކޮން  މިސާލަކަށް  ފޮތެއްކަން.  އެ  އަދި  އިންނަ  ނެތް 

އިންނަ ފޮތެކޭ. އެހެންވީމާ، ފޮތުަގއި ލިޔެވޭކަށް މިއީ މިެވނި ާގނޫނެއްެގ މިވެނި މާއްދާައކުން ބާރު ލިބިެގން ހަދާފައި  

އެބަހުރި އުނދަޫގތަކެއް   މި މި  އޭަގއި ވެސް  ނުލިބޭތީ. ދެން  ބާރުވެރިކަން  ތިބޭ    ާގނޫނީ  ބޭރުަގއި  އޮތީ ރާއްޖެއިން 
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ދަފު ފަޅުވެރިންެގ  ބަލަހައްޓާތޯދިވެހި  މިނިސްޓްރީަގއި  ފަޅުވެރިންނާއަ  ،ތަރެއް  އެ  ޮގތެްއ  މުޢާމަލާތު  ދި  ކުރެވޭނެ 

ފަރާތެއް ،  ދިވެހިރާއްޖެ؟ ވޭތޯވޭހަމަޖެހިފައި   ކޮންމެ  ފޮނުވާ  ބޭރަށް  އެޖެންޓުން  ދިވެހި  ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ިމސާލަކަށްރަޖިސްޓަ ކުރަންވާނެއޭ.  އެސް.ޓީ.އޯ،  އެޮގތަށް  ރީ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް   މި  .އެސްއެމް.އެސް  އޭޝިއާ 

އެްގރީމެންތަންތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަޖިސްޓްރީކުރޭ އޭަގއި  ެއ  . ދެން  ފުރިހަމަކޮށް އައި.އެލް.ޯއެގ  ޓަކީ އެންމެ 

އިންނަ ިމންަގނޑަކަށް އިންނަ ެއްގރީެމންޓެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެްގރީމެންޓްަގއި ހުރޭ    ށްބުނާ މިންވަރަކަ

  އިންނާނެ ނެކްސްޓް އޮފް ކިން  އިަގވަރަށް އަސާސީ ކަންތައްތައް މިހާރު ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް. ދެން އޭ 

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން   އް.. މާނައަކީ އެމީހާއަށް ދެރަކަމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ުގޅާނެ ފަރާތެޖަހާފަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް    ކަންތައްތައް ކުރިއިރު   ވެސް މި ކޮިވޑު ތެރޭަގއި ބޯޓެއްަގއި މީހަކު ނިޔާެވެގން އެ 

އެުގ  އަނބިދަރިންނާ،  ކަންތައްތައް  އެ އަޅުަގނޑުމެންެގ    ޅިެގން  ެއހެންވީމާ،  ެގންދަން.  އެބަ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތަްއ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ކޮމިުއނިކޭޓުރަޖިސްޓަ ޮއވޭ. އެކަމަކު    މަކުރަން. އެހެންވީރީވެފައި ހުރީމަ  ރަޖިސްޓަރއެްއ 

 އްސަލަ ޮގތުން ގޮ ހެންވީމާ، އަިމއްއެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނިގ މިސާލަކަށް އަމިއްލަ ޮގތުން ެވސް ބޯޓުފަހަރަށް ދެވޭ

މިންަގނޑު   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މިނިސްޓްރީން  އޮންނަނީ  މި  ދެން  ނުހުންނާނެ.  މަޢުލޫމާތެއް  މީހެއްެގ  ހުރި 

އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެިވ  ،  ސޯލަރސް ކޮންވެންޝަންއަށް  ،ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ސޯލަރސް ކޮންވެންޝަންަގއި

އައި.އެމް ހުރިހާ  އައި.އެމް.އޯ ފަދައިން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކޮންވެންޝަންއަކަށް  އެްއވެސް  އޮޑިޓުން  .ޯއެގ  އިން 

ކަމަކުން ެއއްެވސް  ތިވެރިންނަށް  ނެތޭ  ބުނަނީ  މި  ކޮންވެންޝަންއެްއަގއި   ،ފާހަަގކޮށްފައި  ެއްއެވސް  ައއި.އެމް.ޯއެގ 

ކަންތައްތަްއ    އިންނޭ މި. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނީ ބާރުެގ ތެރެއްާގނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައެއޮތް ެއއްޗެއް  ސޮއިކޮށްފައި  

އޮޑިޓު މި  ދެން  އޮފީހަށް  ،  ކުރަންވާނީ.  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެބަވޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގިއ    2022މޭ    24ކުރިން 

ފޮނުވާފަ އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީއެއް  އޭަގިއ  ޕޯމި  .  ކުރުމަކީ    ޓާއިދަންނަވާފަިއވަނީ  ރެިގއުލޭޓް  މެރިޓައިމް 

ކަމުަގއި މަސައްކަތެއް  ދެ  އޮތޯރިޓީ    ުގޅިލާމެހިފައިވާ  ދެ  ޮގތުަގއި  މުވައްސަސާއެްއެގ  ދެ  ވަކި  ހިނދު،  ވީ 

މި  އުފެއްދެވު ޚަރަދުތައް މުން،  ކުރަންޖެހޭ  ހިންުގމަށް  މަސައްކަތަށް  ދެ  އަރާ،  ފުށޫ  މަސައްކަތަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ދެ 

ތަކުަގއި ޕޯޓްސް  ފަދަ ތަރައްޤީ ވެފަިއވާ ޤައުމުއިތުރުެވެގންދާނެ ކަުމަގއި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ީމެގ އިތުރުން ސިންަގޕޫރު

އެންޑް މެރިޓައިމް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެއް އިދާރާއަކުންކަން ެވސް ފާހަަގކުރަން. ވީމާ، މި 

ޮގތުަގއި މި ދެ މު އޮތޯރިޓީ އްސަސާ ބޭްއވުމުެގ ބަދަލުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ެއންޑް މެރިޓައިމް  އަދެ އޮތޯރިޓީެގ 

ޮގއަމު ެއކުލަވަ އްސަސާއެްއެގ  ޑްރާފްޓުއިތުަގއި  ބިލު  މި  ޕޯޓްސް  ލާ،  ެގންދަާވއިރު،  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  ކުރުމުެގ 

އެކްޓާއި މާޗް އެންޑް ޝިޕިންގ އެކްޓެއް ެވސް އެކުލަވާލުުމެގ މަސައްކަތް އެކުަގއި ކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީެމވެ.  
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އަޅުަގނޑުމެން   ެއއީ  ޗްރިމާ  24މިޮގތަށް  ކުރިން  ،  ޮއޑިޓުެގ  ޖެނެރަލް އަިއ.އެމް.ޯއ  އެޓަރނީ  ވަނީ  ައޅުަގނޑުމެން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   .އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުޅުވާލާނަން. އާދެ! މެންބަރު ފަލާޙް.  އާދެ! އަޅުަގނޑު މެންބަރުނަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙްމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވެސް  ން  ދެވަރަށް  ފައްޓަމުން  ދެންމެ  ތިބޭފުޅުންނާ   6އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ 

  ދަ އިނވަނަ ނަންބަރުަގިއ އެ    5އަޅުަގނޑުމެން އަހާލާފަިއވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތިބޭފުޅުން ދެންމެ ވިދާޅުިވއިރުަގިއ  

ފަޅުވެރިންގެ ،  ވާހަކަ ދިވެހިން  ތިބޭ  ބޭރުަގިއ  އެކުލެވިފަިއވޭތޯދަފު  ރާއްޖެއިން  މިނިސްޓްރީަގިއ  އެައކަށް   ،ތަރެއް 

ފަޅުވެރިންނާ  އެ  އަދި  ނުވޭ.  ވިދާޅެއް  ނެތޭ  ނޫނެކޭ  އާނެއކޭ.  ވިްއޔާ  އާނއެކޭ  ނުވޭ  ވިދާޅެއް  ނުލިބުނު.   ޖަވާބެއް 

  މެން މި އަޅުަގނޑު  .ދޭއެައކަށް ވެސް ޖަވާބެްއ ނު  ،ވޭތޯމުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ޮގތެްއ މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ހަމަޖެހިފައި

ސުވާލުތަކާއި  ކޮށްފަ ދާ   ހުރި  ދުރުން  ލިބޭ  ޮގތަށްތަންކޮޅެއް  ޖަވާބު  ސީދާ  އަސްލު  ޮގތަކަށް  ފެންނަނީ.  ކަހަލަ 

މީަގ ފާހަަގކޮށްލަން.  އެވާހަކަ  އަޅުަގނޑު  ނެތީމަ  ކޮށްފައި  ވާހަކަދެްއކިފައި  މި  މިހިރަ  ސީދާ އި  ސުވާލުތަކުެގ  ހުރި 

 ށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އިނޭގތޯ.  ވުން ެއއީ ވަރައް ޮގތެނެ ޖަވާބު ލިބޭ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދަފު އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެންނާޝުކުރިއްޔާ.  ޮއވޭ.  ދާ    ތަރު  ރަނަގޅު  ހަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި 

ނެކްސް   އިނދޭ.ތަރެއް  ދަފު އިންނަނީ  މި  މަޢުލޫމާތުކުރަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް   ޓްދެން  ކިން.  އޮފް 

ކުރެވޭނެ    ނުކުރެިވެގން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިއުނިކޭޓުބޯޓެއްަގއި ހުރި މީހަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނާދޭ ކޮމިއުނިކޭޓު

އެޖެންޓު ބައެއް  އަނެްއޮގތަށް  ސީދާ  .  މެދުވެރިކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުހުރޭ  ުގޅޭޮގތަކަށް  އެޮގތަށް  ޑައިލްކޮށްެގން 

އަޅުަގނ ުގޅޭނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކިންަގިއ  ބޯޓުފަހަރުަގއި.  އޮފް  ނެކްސްޓް  ހުރޭ  މެދުވެރިކޮށް.  އެޖެންޓު  ޑުމެންނަށް 

 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.  

 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ކުރަނީ.    ންގތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަދެްއކެވިއިރު ފާހަަގކުރެއްވި އެމް.އެން.ޔޫއިންނޭ އެކަންނިޓްރޭ.  އްޔާއާދެ! ޝުކުރި 

އެކަންދެން   ވާހަކައާ  އަދި  ހުންނަ  ދަތިތަކެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހަމައެކަނި    އެކަން ިއ،  ކުރުމުަގިއ  ކުރާއިރުަގއި 

ކޮބައިތޯ ެއއަށް ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ފަސޭހަކުރުމަށް .  ކުރާ އުސޫލުތަކުެގ މަތީންނޭއެ    އެމް.އެން.ޔޫ އޮޕަރޭޓު

ެއކަން ނުވަތަ  އޯލްޓަނޭޓިްވއަކީ  އޮތް  ެއ  ،  ޓަކައި  އެކަހަލަ  ލަންކާަގއި  ދެންމެ  ވިދާޅުވި    އުޝަނަކުން އިންސްޓިޓި ތި 

ދެން އެ ކަމަށް  ކޮބައިތޯ ރާއްޖޭަގއި   ؛އިން ކަންވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަންކުރާ ވާހަކައާ ވަރަށް ފަސޭހަ  ގައިކަންކުރާއިރު 

 ؟އްލަކީހައޮތް 

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޕްރައިވެޓް   ރަނަގޅުވާނީ  ކުރިއަރައިެގން ދިވެހިންނަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް  ،  އިންސްޓިޓިުއޝަންތައް  ދިވެހި 

ނަމަވެސް ބޭރުަގިއ  އަދި  ނަމަވެސް،  އައިސްެގން  ސިނެކް  ރާއްޖޭެގ،  ވެސް  ޤައުމުތަކުން  ކޮށްެގން  އިންވެސްޓު   ބޭރު 

ހިންގާ  އިންސްޓިޓި،  އެޮގތަށް  ކުރިއުޝަނެ އެކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުފެދުނީމާ  ހަމަ  ދެން  ށްެގންދެވޭނީ.  އަ އް 

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު  ބޭނުންއެާއއެްއކޮށް  ފޮ،  ލަން  ސެންޓަރ  މިސާލަކަށް  ވެސް   މެރިޓައިމް   ރއެމް.އެން.ޔޫަގއި 

ތަށް އެ މީހުންނަކީ ތަންކޮޅެއް  ތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޮގސްޓަޑީޒްއަކީ ެއއްކަލަ ބޭރުެގ ޝިޕިންގ މެރިޓައިމް ނޭޝަން 

ބޮޑަށް އެ މީހުންނަށް ބާރު ލިބިެގން އެ މީހުންނަށް ބޭނުން އިރަކު ކޯސްތައް ހިނޭގ އަދި ބަންދު ދުވަސްތައް ނައިސް  

ށްެގންދެވޭނެ  އަނުންނަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ކުރިައއި ކަުމަގިއ ިވޔަސް އެ ބަންދުތަކުަގއި ވެސް ސީމަ،  ވެސް

 އުލު ބައްޓަންކުރެވިއްޖެއްޔާ ކުރިޔަށްެގންދެވޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހަ މާޮގތަކަށް އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 

ނެ ވޭއެމް.ެއން.ޔޫެގ ތެރެއިން އެކަން ރަނަގޅުކުރަން އޮތް ކުރެ ،  ސިސްޓަމްެގ ތެރެއިން ރަނަގޅުކުރެވޭނެ  ތްމިހާރު އޮ

 ؟ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ
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ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކަހަލަ   ެއއްވެސް  ނެތީ  ތަނަށް  އެ  ޮގތަކީ  ޖެހޭ  ރަނަގޅުކުރަން  އެކަންތައް  ތެރެިއން  އެމް.އެން.ޔޫެގ  މިހާރު 

ތިލެކްޗަރަރއިން މިހާރު  ިއންޖިނިއަރިން  އްބެވީނެއް.  ތިބީ.  ލެކްޗަރަރެއއް  ދެ  ނެިވޭގޝަން  ެއއްެވސް ގ  ހަމަެއކަނި 

ލެކްޓްރިކަލް އެްއވެސް ލެކްޗަރަރއެއް ނެތް. އަދި ފުޑް އެންޑް ކޭޓަރިންގ ދާއިރާެގ ެއއްެވސް ލެކްޗަރަރެއއް ނެތް. އި

ނެތް ކިޔަވައިދިނުމުެގ ފެސިލިޓީތަކެްއ  އެ  ހަމައެކަނި އެ.  ތާއެ  ބޭފުޅެއް ނެތް އެތާ.  ިގނައިން ކެޕްޓަނުން  މިހާރު  ތާ 

އެތާ އިންޖިނިއަރެއް ނެތްތާ    ،ހުރި ނެިވޭގޝަން ސައިޑުެގ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސްތިއްބަވާތީ އެބަ

އު ިއންޖިނިއަރެއް  ޮގތަކަށް  ެއއްވެސް  އަހަރުވަނީ  އަށެއްކަ  މިހާރު  ާގތްަގނޑަކަށް  އަހަރެއް.  ފެއްދުުމެގ  ކިތަންމެ 

ިގނަ   އެންމެ  ރާއްޖޭަގއި  އެހެންވީމާ،  ލައިކުމަސައްކަތްނުކުރޭ.  ދާއިރާީމހުން  އިންޖިނިއަރިންގ  ަވޒީފާއަކީ    އާއި   ވާ 

އިލެކްޓްރިކަލް ަވޒީފާ. ދެން ހަމަ މިއާއެްއކޮށް ބޯޓުފަހަރުެގ ކޭޓަރިންގއަށް ެވސް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަ ތިން  

ެގ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ެގންުގޅޭ ބޯޓުފަހަރު ވެސް ކޭޓަރިންގ ދާއިރާަގއި ެވސް ތިބެނީ ހުސް  ބޯޓު ވެސް އަދި ރާއްޖޭ

ވެސް   ދާއިރާއަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  އުފެއްދޭނެ،  ހަމަ  ބޭރުމީހުން.  ދަންނަވަނީ  ދެންމީހުން  މުޅި ޖެނެރަލްކޮށް  ނަމަ 

ނޫނޭ ސޮލިުއޝަނެއް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ތަނަކީ    މެރިޓައިމްެގ  އެ  އަދި  އޮތީ.  ވަުގތު  މި 

ކީ ނަމަ އެ މިންަގނޑުތަކެއް ނެތް ތަނެއް. ހަމަ އެޮގތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓައިންޓަރނޭޝަނަލްކޮށް ބަލަނީ

މަންޓް ސިސްޓަމެއް ވެސް ނެތްކަން. ހަމަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި އަޅުަގނޑުމެންެގ މެނޭޖް

 އެ ތަނުަގއި ެވސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ވެސް ފޯސްއެއްނުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނެތް  އެޮގތަށް

ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ މި ތަން މެރިޓައިމް އެންޑް ޕޯޓްސް އެްއޗެއް އެ މީހުންެގ އަތުަގއި ވެސް އިންނަ

ހިނާގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތޯރިޓީެއއް ޮއވެއްޖެއްޔާ ތަންކޮޅެްއ    ޭއވިޭއޝަންއޮތޯރިޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ސިވިލް

ކެޕްޓަނަކަށް މި ލިބެނީ ރާއްޖޭެގ އެމް.އެސް.އެސް ނަަމވެސް    ،މުސާރަ ބޮޑުކޮށް. މިހާރު ސިިވލް ސަރވިސްެގ މުސާރަ 

ބުނަސް ފަންސާސް ހާސް އެއް ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ. ދެން ޭއެގ މުޅިން އެްއ ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ ނުލި

ރުފިޔާެގ ވަޒީފާއެއް ސިވިލް ސަރވިސްެގ ތެރެއިން ހަމަެއްއނުޖެއްސޭނެ. އެހެންވީމާ، ޓެކްނިކަލް މީހުންނެއް ނުލިބޭނެ. 

ދިޔައި  މައެހެންވީ ޮގތަކަށް  މަސައްކަތްކުރެޭވ  ތިބެެގން  މީހުން  ނޭޝަންއަކަށް ޓެކްނިކަލް  މެރިޓައިމް  ރާއްޖޭެގ  މާ 

 ޔާ. ބަދަލުވާނީ. ޝުކުރިއް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އުތެންކި

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފާހަަގކޮށްލަން   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ސަފާރީތަކާ ޝުކުރިއްޔާ.  އިނޭގތޯ.  އެކެްއެގ  ވިދާޅުވި ނަންބަރު  ތި  ޮގތުން  ބެހޭ 

  ،ދާ ޚަރަދު  ައޅުަގނޑަށް ައސްލު އުސޫލަކުން ބަލައިނުަގނެޭވނެ އެއް ކަންތައް. ެއއީ ވަޒީފާ ނޫނިއްޔާމުަމކީ  ވިދާޅުވު

 ސްޓަކީ އެީއ ޮއޑިވެރިޔާެގ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ޮއޑިވެރިޔާ މިސާލަކަށް ޤައުމުން ބޭރުކޮ

އެ ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  އެކަންކަންކުރާނެ    ނޫނީ  ލައިެގން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޚަރަދާ  ދާ  އެ  ދަތުރުތަކަށް  ،  ކަމަށްކުރާ 

އަށް އެ އޮޕަޗުނިޓީ ަވކި ސަފާރީމާ،  އެހެންވީ.  ަގނޑު ަގބޫލުކުރަންފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުކު އެ  ކަމައެ

ެއއީކީ އެހާ ރަނަގޅު  ެގއްލޭ  ޮގތަކަށް އެކަންކަން އޮތުން  ދެން   ؛އަޅުަގނޑު ފާހަަގ  ކަމަކަށްކަހަލަ އެްއވެސް ކަހަލަ 

ވިދާޅުވިދެން  ދެންމެ   އެ  ދެވަނައަށް  އެމް.އެން.ޔޫއިން،  މިސާލަކަށް  ދިން  ނެ  ެއއީ  ޓްރެިއނިންގ  ވާހަކަ.  އެ  ހެދޭނެ 

ބިލު ޑްރާފްޓު މި  އަޅުަގނޑުެމންެގ މިއަދު  ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ  ހަމަ ވަރަށް  މި ހިސާބަށް ދެން އަޅުަގނޑު  ކުރެިވެގން 

ކަންކަމަކީ ވެސް. މިީއ އަސްލު ބިލާ ތަންކޮޅެްއ  އާދެވުނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންތަކުެގ ތެރޭ ކަންބޮޑުވުމެއް މި

ތި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފާހަަގކޮށްދެވުނީ   ތަކެއް. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީެގދުރުން އައި ކަންތައް

ކަންތައްތައް ވެސް ދާޮގތް އެހާ ރަނަގޅެއް ނޫނޭ. އިންތިޒާމުތައް ވެސް ރަނަގޅެްއ    އެމް.އެން.ޔޫަގއި މި ޓްރެއިނިންގ 

ކަމަށާއި އިންޖިނި،  ނޫން  ވެސް  އަހަރުވީއިރު  އަށް  ތާނަގިއ  ކަމާއެ  ނެތް  ކަމެްއ    އަރެއް  ކަންތައްތައް.  މިހިރި 

އިންނަާވއިރު،   ލްވެސް ދިއާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން، ރަނަގޅުކުރަން ތި ބޭފުޅުން މަޤާމު ތިއްބަަވއިެގން 

ލަ ކަންތައްތަްއ  ކަހަކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އެދިލަްއވަން ޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ މިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ހުރިހާ ކަމެއް   ހުރި  ޓްރެއިނިންގތަކާ މިކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް މެރިޓައިމް  ދެން  ނުވެ މިހާ ިގނަ ދުވަސްެވެގންދާއިރު.  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މި ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. މި ހުރިހާ ޚަރަދެއް  ހެދުމަށް  

ބޭރަށް ޚަރަދެއް. އަދި ކަމެއް ރިމި ދަނީ ރާއްޖެއިން  ހުރިހާ  މި  ޖެހުނަސް  މި ދަނީ ރާއްޖެއިން   ވެސް  ނިުއކުރަން 

ދިލް  ހުރި ަމއްސަލަތައް މިއަދު އާ  ނޫނީ އެމް.އެން.ޔޫެގ،  މިއަދު ހުރި ޝަކުވާތަކެއް   ބޭރަށް. އެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޔޫެގ

ޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ބޭނުން މިއަށް  އަ،  . އެހެންވީމާއެހެން ވިދާޅުވީމާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ 

ދޭން ޖެހުނަސް އަދި ނޫނިއްޔާ ިމ   މި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރައކަށް މީތި  ެގން،ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް ހައްލެްއ ެގނެސް

އެކަން ދަށުން  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  އެއްކަލަ  އުފައްދައިެގން  ބަޔަކު  ވިޔަސް  ތާނަގއި  ކަމުަގއި  ޖެހުނު  ،  ކުރަން 
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ކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއް އޭތި ކަނޑައެޅުން ިއނޭގތޯ. ދެން ެއ ާގނޫނުތަކަށް ެގންނަން ޖެހޭނެ ބަދަލު   އެކަން

ތަރެއް  ދެން ދަފު ؛ަގއި އެއީ އަޅުަގނޑު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެޭވނީ މި އަމިއްލަ ޮގތުން މި ދަތުރު؟ ދެއްތޯ

ދަފު ބެލެހެއްޓުމުގައިބެލެހެއްޓުމުެގ،  ރާއްޖެތަރެއް  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ޤައުމަކަށް    މިސާލަކަށް،    ބޭރު 

ދާ ކަމަށް  ބޯޓު ދަތުރުކުރަން އެ ދާ ބަޔަކު    ނޫނިއްޔާމު،  ޑުމެން ވަޒީފާެއއް އަދާކުރުމަށް ފުރާ ކަމަށް ވާނަމަނ އަޅުަގ

ތި   ހަމަ  ިވޔަސް  ކަމަުގއި  ޖެހުނު  އެކަންކުރަން  ާގނޫނަކުން  އަދި  މި  ވާނެ  ވާނަމަ  ޒިންމާއަކަށް  ބޭފުޅުންެގ 

ތަރެްއ ބެލެހެއްޓޭނެ ކޮންމެވެސް ސަރުކާރަށް އެދިެގން ވެސް އޭެގ ދަފު  ނަށް ނޫނިއްޔާމުމަށް އަޅުަގނޑުމެންއެކަންކުރު

ދާ  ޮގތުން  އަިމއްލަ  ވިދާޅުވީ  ދެންމެ  ެގނައުމަށް.  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ޖެހުނު  ެގންނަން  ތެރެއިން  ާގނޫނު  ނިޒާމެއް 

އެ  ޮގތުބައެްއެގ  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  އެނޭގނީ.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިންފޯމުކުރިއްޔާއޭ  ބަޔަކު  އެ  މިސާލަކަށް   ންވެސް 

ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން  ހާލެްއަގއި  އެ ،  އެްއވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ައދާކުރާ  ަވޒީފާއެއް  އެއްެވސް  ބޭރަށް  ޤައުމުެގ 

ދައުލަތަށް    އަދާކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބައެއް  ޖެހޭނެެއކަން  ދާ  ޑިޕާޓްމަންޓުަގިއ  އިނެގން  މެރިޓައިމް  އެހެންވީމާ،   .

އުޅުއްވާފައި އިސްކޮށް  ބޭޑު ،  އެހާ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހޭދަކުރައްވާފައި  މަސައްކަތުަގއި  އެ  ދުވަހު  ިގނަ  އެހާ 

އާ  ،އެކްސްޕީރިއަންސްތަކެއް ބޭފުޅެއް  ހުންނެވި  އެކްސްޕީރިއަންސްތަކެއް  އާދިލްއެތައް  އެހެންވީމާ،  ލްމެންނަށް ދިައކީ. 

ހަމަ ދެކެނީ މިހިރި ކަހަލަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭ   މެންމުތަކުަގއި ހުންނަވާއިރު އަޅުަގނޑުތި މަޤާ

އެދެން   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ެގްއލުވައިލައިެގންދާކަން  ފުރުޞަތުތަކެއް  ރަނަގޅު 

ގެ ހެން  މި ާގނޫނެްއެގ ސިފައިން  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ވިޔަސްހުރި  ކަމުަގއި  ޖެހުނު  ތާ  ،  ންނަން  ބޭފުޅުން ތި  ތި 

ހުށަހަޅައިެގން  ތިއްބަަވއިެގން   އެއްޗެހިތަކެއް  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ތި  ހައްލުކުރުމަށް. މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންކަން 

ތަރެއް  ރުވުން. ޭއެގ ދަފުކޮިމއުނިކޭޓުނުކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް މި ވަނީ ބޭރުަގއި ތިބި ބަޔަކާ

ނޫނީ  އެދިެގން  މީހާ  އަމިއްލައަށް  ކޯޑިނޭޓުނުކުރެވުން.  ޮގތަށް  ކޯޑިނޭޓުކުރެވޭނެ  އެ  މީހުންނަށް  އެ  ނުބެލެހެއްޓުން. 

ވެސް އިންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް  އެ މެއް ނޫން. މިނިސްޓްރީއަށް އެ ޒިންމާ  ކަންތައްތައް ކުރު

 .  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވަނީ ނަމަ. 
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ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު  ދަފު،  އާދެ!  އޮވޭއަޅުަގނޑުމެން  ކްރޫެއްއެގ    .ތަރު  ހަތަރު  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ިމއަދު 

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނާދޭ އެއްވެސް  .  ތަރު އޮވޭދަފު  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންއެްގރިމަންޓުަގއި ސޮއިކުރިން.  

ުގޅަން މިހާތަނަކަށް  .މީހަކަށް  ުގޅަން  ނުލިބޭ.  ،  ެއޮގތަށް  އަދި  އަހަރުވަނީ  ދެ  ފަހަކުން  އައި  އަޅުަގނޑު 

މީހަކު   ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުަގނޑު  ައއިނިއެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެޔާެވެގން  ެއކަންތައްތައް މާ  ން 

މިހާރު ރާްއޖޭަގއި ހުންނަ ސަފާރީއަކީ ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ެއއްޗެއް  ،  ން. ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށްދެށްެގންޮގސްއަކުރި

ވީމާ ެއ  ސީމޭންއަކާ އެއް ލެވެލްައކަށް ޓްރެއިންގ ވީމާ ވާ ޮގތަކީ މިސާލަކަށް  ނޫން. ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ އެއްޗެއް ނޫން

އެކްސްޕެކްޓުކު ތިމަންނައަށްއެ  ރާނެ  މީހާ  އެމްޕްލޯީއކުރިޔަސް  ސެޓްފިކެޓެކޭ    ، ސަފާރީއެްއަގިއ  ބޮޑު  މިއޮތީ  މިހާރު 

ކޮންމެ މި  ބޭނުންވަނޭ  ތިމަންނަމެން  އެހެންވީމާ،  ހަދައިފިއޭ.  ޓްރެއިނިންގ  ބައިވަރު  ޕޭ  ވަރަށް  ވަރެއްެގ  ވެސް 

މީހުން ސަފާރީ  ެއއްކަލަ  އެީއއޭ  ދެންނެވީ  މި  އެހެން  މިސާލަކަށް އިންކްރިމެންޓެއް.  ޮގންޖެހުމަކީ.  އަންނާނެ  ނަށް 

ނުންނާ ެއއްވަރަށް ޓްރެއިނިންގކޮށްފިއްޔާ އެ ޗެލެންޖަސް އަންނާނެ ސަފާރީތަކުަގއި ތިބެންޖެހޭނީ މިވެނިވަރެްއެގ ސީމަ

 ޝުކުރިއްޔާ. .  ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށްލަން ފުރުޞަތެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ުގޅުން ހުރި ސުވާލެްއކޮ

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިމސާލަކަށް   ފާހަަގކުރީ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ސުވާލެްއ  ހުރި  ުގޅުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއާ 

ެގ ބަެއއްކަން. ނޫނިްއޔާ  ސަފާރީއެްއަގިއ ތިބެން ޖެހޭނީ މި ކޮންޑިޝަނުއެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ  އެިއޑް،  މެރިޓައިމް  

ލެވެލްއެްއެގ އޮޕޮ  ލޯކަލް  އެ  މިސާލަކަށް  ބަޔެކޭ.  ތަފާތު  އަދި  ބަޔަކީ  ހުޅުވައިކުރާ  މިސާލަކަށް  ޗުނިޓީ  ދެއްވާށޭ. 

ހުޅުަވއި އޮޕަޗުނިޓީ  ވެސް  ތެރޭަގއި ސަފާރީތަކަށް  މިންަގނޑުތަކުެގ  ަވކި  ެއ  އިންނަންީވޭއ  ދެްއވާށޭ  ސަފާރީ   

  ނޫނިއްޔާ ެއކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި އެކަން   ށް. ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެްއަގިއ ބޭރުެގ ޤައުމުަގިއ ެވސް ދަތުރުކުރެވޭ ފެންވަރަ

 އެއީ. ކުރަްއވަންޏާމުން އޭތި އެހެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކެޓަަގރައިޒްކުރުން ެއީއ  އެ  ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު އަޅުަގނޑުެމން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

އޭރުން ލޯކަލް ؟ ެއޮގތަށް ކެޓަަގރަިއޒްކޮށްފިނަމަ ނުކުމެދާނެ ނުރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ެއބަ އޮތްތޯ؟ ޕޮސިބަލް ކަމެއްތޯއޭ

 ޞަދަކީ. ނުންވާ މީހުންނަށް އެ މަުގ ފަހިވެފައި ބޭްއވުން ައސްލު އޭެގ މަޤްލެވެލްަގއާއި އަދި ދެން އެ ފުރުޞަތު ބޭ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހުންނަން އެބަ  ބޯޓުތަކުަގއި  ދަތުރުކުރާ  ބޭރަށް  މިހާރު  ބޭނުންވާ    އާދެ!  އެއަށް  އެއީ  ކޮންޑިޝަންތަކެްއ.  ޖެހޭ 

ޓަނޭ  ، ޓްރޭޑިންގ ސެޓްފިކެޓްތައް،  ސެޓްފިކެޓްތައް ޕެސެންޖަޖު  މިސާލަކަށް  ލޯޑްލަިއން ސެޓްފިކެޓް،  ރ ސެޓްފިކެޓް، 

ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންާވ  ،  ވެސެލް  ވަންނަންދާއިރުަގއި  ބަނދަރަކަށް  ޤައުމެއް  އެހެން  އިންނާނެ  ޭއަގއި  ޮގސް  މިހެން 

 ފަހަރުއަމިްއލަ މީހުންެގ އާުގބޯޓު  ރާއްޖޭެގހަމަ  ިމސާލަކަށް    ،ސެޓްފިކެޓްތައް. އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް

ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ. ހަމަ އެޮގތަށް އެ ފުރުޞަތު އޮވޭ. ދެން އެކަން އެހެން ބަނދަރަކުން ބަލައިަގންނަ ހުރިހާ ކަމެއް 

ެއޮގތަށް ،  ޅުަގނޑުމެންެގ އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެއަފުރިހަމަ ވީމާ   ކެޓަަގރަިއޒްވާނެ. އޭރުން    އެ އެްއޗެްއ 

 އޭަގ ތިބޭނީ ެވސް މި ބުނާ ސީމަނުން ލެވެލްެގ މީހުންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހޮޅުދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ކްލިއަރހެން.  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސީމަ ހުންނަ  ބޭރުަގއި  މުޤައްރިރު.  ޮގތެްއ  ރއެމަ؛ ނެއްޝުކުރިއްޔާ  އެއްެވސް  ުގޅޭނެ  ދިމާވެެގން  ހާލަތެއް  ޖެންސީ 

ލިބުނީަމ    ދެން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު،  ވެސް ކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ސުވާލު؟ މިހާރު  އިނދޭތޯމިނިސްޓްރީަގއި  

 އިނޭގތޯ.  
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ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ނަަގހަމަ  ވެސް    ވަރަށް  ވެސް  ހޮޓްލައިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެންމެ   ،ންުގޅޭނެ. 

އަިއއިރު  26  ވެސް  ިގނައިރަކަށް މި  އަޅުަގނޑު  އިނީ.  އެހެންވީމާ،    އިަގމިއަދު   ަގއިސިކުންތު  ވެސް.  ބަލާލިއިރު 

 ުގޅޭނެ.  ައކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ހޮޓްލައިން. 1511ބުދޭނެ. ހޮޓްލައިންެގ ހަތަރު ލައިނުން ވަރަށް ައވަހަށް ޖަވާ

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަަގކުރި މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  މިނިސްޓްރީެގ  އާދެ!  ފަދައިން 

ރިއިރު ކީްއވެެގންތޯ މިނިސްޓްރީން މިކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން  މިކަންކަމަށް ހު  ޓްރެއިނިންގ ހެދުމާ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ވިޔަސް  ާގނޫނެއް  ފޮނުވާފައެ  މިހާތަނަށް  އެްއޗެއް  ނެތް.  ސަރުކާރާ   އް ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ކީްއެވެގންތޯ  ނެތް.    ވެސް 

ރާފްޓެއް އެްއޗެއް ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން ެއްއވެސް ޑް  ުގޅިެގން ނަމަވެސް، މި  ުގޅިެގން ނަމަވެސް، އަދި މަޖިލީހާ

 ެއކަމުން ބަރީޢަވެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ތި  ެއްއޗެއް ނެތުމަކީ  ؟ނުފޮނުއްވާ ތި ތިއްބަވަނީ މިހާ ދުވަސް ެވެގންދިޔައިރު

ނެތް ތި   ްއސަެއއްބޭފުޅުން ޒިންމާ އަދާކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހާތަނަށް މަޖިލީހަކަށް އަދި އައި  ތި،  ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާެއއް

ޓްރެއިން ގު   ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ކަމެއް.  ެއްއެވސް  ެވެގންނޭ  ގ ޅޭ  އެހެން  ވެެގންނޭ  މިހެން  ނުވަނީ  އެހެން. މީހުން   ،

؟ ބެހޭޮގތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ކިހިނެއްތޯ ތިބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން ެގންުގޅުއްވަނީ  ކަންތައްތަކާ  މި  އެހެންވީމާ،

 ؟ ސްޓްރީންކަހަލަ ޑްރާފްޓެއް އެްއޗެއް ފޮނުވަން އެބަ ވިސްނުން ެގންުގޅުއްވާތޯ މިނިއެއްެވސްމި 

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް    ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ

ބައްލަވާފައި  ހަމައެޮގތަށް  ބެއްލެވުން.  ކަމެއްތޯ  ކޮން  ކުރެވެންހުރީ  ދާއިރާއަށް  މެރިޓައިމް  މަސަްއކަތަކީ  ، ފެއްޓެވި 

ަވނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަަމ    2019ރ ބޭނުންފުޅުވީ އޮޑިޓެއް ހައްދަވަން. އެހެންެވ  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިނިސްޓަ

އެ ނަވަޖަ އަިއސް  ޑިލޭެވެގން  ހުރެ  ކޮިވޑާ  ެއހެންނަމަވެސް،  ހަދަން.  އޮޑިޓު  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ    ރީކޮޅުަގއި 

ކުރީ. އޮންލައިންކޮށް  ންކޮށް އޮޑިޓުފުރަތަމަ ދެބަޔަކަށް ބަހާލީ. އެއީ ރާއްޖެ ނާދެވިެގން އޮންލައިށް،  ބޭފުޅުންނަށް އޮޑިޓަ

ދެއްތޯ މިނިސްޓަރަށް   ކުރެްއވީ. ދެން ޭއރުންފުޅުން މާލެ ވަޑަިއެގން ފަހުން އޮޑިޓުބޭ  އެ  ކޮށްފައި އަނެއްކާ ވެސްއޮޑިޓު
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ހާލު އޮތް  މެރިޓައިމް  ދެން  އައި.އެމް.ޯއއާ   އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ  ިގނަ ،  ުގޅޭޮގތުން.  ވަރަށް  މިނިސްޓަރ    އެހެންެވ 

އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މިހާރު މި،  ތަކުަގއި. ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންއޮޑިޓުމި  ތަކުަގއި ބަިއވެރިެވވަޑައިެގންނެވި  މީޓިންގ 

ތަ ޮގތް  އޮތް  ހާލަތު  މެރިޓައިމްެގ  ދެއްވާފައްވުޞަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިނިސްޓަރަށް  ބޭނުންފުޅުވީ ރެއް  މިނިސްޓަރ   .

އޮތް މެރިޓައިމް  ވެސް  ފުރަތަމަ  އައި.އޭމް.ޯއއަށް.    އެންމެ  ކުރެވޭނީ  ެއކަން  އެހެންވެ  ޓަކައި.  ދެނެަގތުމަށް  ހާލަތު 

އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އޮތީ.    އެންމެ ައވަހަށް މިނިސްޓަރ ކުރެވެން އޮތް އެންމެ އަވަހަކަށް ކުރަްއވާފައި މިމާ،  އެހެންވީ

 ހިއްސާކުރާނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވާނަން ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ނުން އަހަރު ކުރީަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު ސީމަ  35  ،30އަޅުަގނޑު މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  އާދެ!  

އައި   ރާއްޖޭަގއި ފައިސާ  .އުޅެމުން  ބަިއވަރު  ވަރަށް  ލިބެމުން.  ސީމައެ  ވެސް    ރާއްޖެއަށް  އައީ  ފަރާތުން  ނުންެގ 

. އެހެންވީމާ،  ނީރެވުދުވަސްވަރު ފާހަަގކު  އެހެންވީމާ، އާމްދަނީެއއްެގ ޮގތުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އެ

ވާހަކަ ސަފާރީެގ  އޮޕަޗު  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން.  ދަތުރުކުރާކަށް  ބޭރަށް  ކޮންމެހެން  ދައްކަނީ  ދިވެހި  ވެސް  ނިޓީެއއް 

އެ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަެއއް.  ދެކެވޭ  މަުގފަހިކުރުމަށް  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ބައިބަޔަށް    ކްރޫއިންނަށް  އެކި  ޓަކައި  ކަަމށް 

 ންކަކަން   ނަންަގަވިއެގން އަދި އެމް.އެން.ޔޫެގ އެެއކަން ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން އިސްވެސް  ބަހާލައިެގން  

އެ ެވެގން ވެސް،    އް ކަންކަން ެގންދެޭވނެ ޮގތެ  އެ  އެކި ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ެއއްކޮށް ނަމަވެސް،  ނުކުރެވެންޏާ ުގޅިެގން 

އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޮޑުވުން  މިވާ،  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މި  ހަކަަގއިމުެވސް  ވާހަކަދެއްކުނީ  ،  ސަފާރީެގ 

ތިބޭއިރު ރާއްޖޭަގއި  ދަތުރުނުކޮށް  ބޭރަށް  ނޫން  ަގއިކޮންމެހެން  ބަހައްޓާކަށް  ސްޓޭންޑަޑަށް  ެއ    .ބޭރުެގ  ެއކަމަކު 

ލިބޭނެ ެވސް  ކްރޫއަކަށް  ުއޅޭ  ސަފާރީއެއްަގއި  ޓްރެއިނިން،  ފުރުޞަތު  މަުގ  ގ އެ  އޮތީމަ.   ހެދޭނެ  ފަހިވެފައި 

ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ދެކުނުަގއި    ޚާއްޞަކޮށް  އުތުރާިއ  ހެދިެގންދާއިރުޕޯއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ެއ  ަގއި  ޓު  އިތުރަށް  އަދި 

ބޮޑުވާނެ އެ،  ފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވާނެ.  ވެސް  ފުރުޞަތު  އެރުމުެގ  ކްރޫއިން  ޓަކަިއ    ޔޮޓުތަކަށް  ކަމަށް 

ސީމަ ވެސް،،  ނުންނަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ނޫޅުނު  ާއުގބޯޓުަގިއ  އަދި  ފުރުޞަތުތަްއ  އެ    އެއީ 

ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ވިސްނާަވޑަިއެގންފައި އޮތް ޮގތެއް. ދެން 



 2022 ޖޫން 30              ވަނަ ބައްދަލުވުން  13ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓުޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ލާމަރުކަޒީ 

 

 

15 

 

އިސް މިނިސްޓްރީން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ހުރި  ދަތިކަން  ާގނޫނީ  އެނެގނީ  މި  ބޮޑަށް  ހަމަ  ނަންަގަވއިެގން  މިވަުގތު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ްއކަތްކޮށްދެއްވަންވީ ނޫންތޯއޭއެކަންކަމަށް ޓަކައި މަސަ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިހާރު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ކަެމއް    ވަރަށް  ެއްއވެސް  އެންެމ  ،  އި ޓްރާންސްޕޯޓުަގވެސް 

 އިންނަނީ. އެ ކޯހެްއ ހަދަން އެންމެ... ކޯހެއް މި 6އަސާސީކޮށް ސީމަނަކު ބޭރަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ބަންިގ   މަޑުކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  މެނިމެންދެން  ކޮމިޓީ  ަވުގތަށް  ކުރިއަށް    ދުކަނޑައިލުން(ބަންިގ  އާދެ! 

 ެގންޮގސްދެއްާވ. 

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ސީފެއަރަ  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭނުންވަނީ  ރއާދެ!  ވުމަށް  މިހާރު  6އަކަށް  ފޮ  ކޯހެއް.  ސެންޓަރ  މެރިޓައިމް    ރވެސް 

ސަފާރީއެ   އެ  އި ަގސް ޓަޑީސް އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭ.  ކުރިއަށް  ާއުގ  އި ްއަގކޯސްތައް  ެއއްެވސް   ބޯޓެއްަގއިއަދި  ވެސް 

އެނގޭ   އެްއޗެްއގައި ލިޔެކިޔަން  އަސާސީޮގތުން  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ހުރެއްޖެ ،  ނޫޅުނު  ނޮލެޖެއް  ބޭސިކް  އިންްގލިޝް 

ހަދަިއެގން މެޑިކަލް ފިޓްނަސް ހުރެއްޖެ ކަމަށް  .ޑީ.ސީ  އަދި ސީ.  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯސް ހެދޭނެ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭިވއޭޝަނުން މި ،  ދިވެހި ސަރުކާރުން.   އެ މީހަކަށް ދެވޭނެވަންޏާ

ވުމަ އޮފިސަރަކަށް  އަހަރު  ހުޅުވަ ށް  ދިޔަ  ސްކީމެއް  ރުފިޔާެގ  ފޮލި.  އިތިންލައްކަ  ސެންޓަރ    ރ ހުޅުވާލުމަށްފަހު 

އެޕްލައި ކުރީ  .  ދާން އޮފިސަރުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލި  މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްއިން ބޯޓު ދަތުރުކުރަން

  ެއއީ މި.  ންނަށް ނުހުޅުވުނުިއންޖިނިއަރުންނަކަށް އެ ބޭފުޅު،  އެހެންވީމާކުދިން. ެއއީ ނެވިޭގޝަން އޮފިސަރުން.    15

އެތާ  ނެތީއިންޖިނިއަރެއް  އެއްކަލަ  ދެންނެވިހެން   އެހެންވީމާ،  ކިޔަަވއިދޭނެމަ  ކިޔަވާ   15.  އެބަ  މިހާރު  ބޭފުޅުން 

،  ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި  އެހެން ދެންނެވި ކަމުަގއި ިވޔަސް.  މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްަގއި  ރވިދާޅުޭވ ސެންޓަރ ފޮ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ،  އެބަ އިޝޫކުރަމޭޓު  ސެޓްފިކެޓެންސީ   ދުވަހަކު ކޮމްޕިއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮންމެ  އިގަ އަސްލު
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ދަތުރުކުރަން ބޯޓު  ދެވެއޭ  ނެތިޭއ  އަސްލު  އެހެންނަމަވެސް،  .  އެބަ  ބާރުވެރިކަމެއް  ާގނޫނީ  އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު  ދެން  އެއީ  ެގންދަނީ.  މި  ކުރަމުން  ޚާއްޞަ މިނިސްދެން  ؛ އަޅުަގނޑުމެން  ޓަރުެގ 

  17އަހަރާިއ    11ައހަރާއި،    11  ،އަހަރާއި   5ބެއްލެވުމުެގ ދަށުން ރާއްޖޭެގ މެރިޓައިމް ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ޓަކަިއ  

މީހުންރާ  އަހަ ފޮތް ،  ދެމެދުމުެގ  އެ  ވަނީ.  ތަްއޔާރުކުރައްވާފައި  ފޮތެއް  ޓަކައި  ތަްއޔާރުކުރުމަށް  ސްކޫލުތަކަށް 

މެރިޓައިމް އިރާދަކުޑޭ   އަޅުަގނޑުމެން  ލޯންޗުަގއި  ކުދިންނަށް ރެްއވިްއޔާ  ހުރިހާ ސްކޫލުތަކުެގ  ލޯންޗުކުރީމަ  ކުރާނަން. 

ލިބޭނެއެ  ވެސް   ކުޅިވަރު  .ފޮތް  އޮންނާނެ  މެރިޓައިމްއަ،  އޭަގިއ  ޮގތުން  ޮގތް  ޓަކައި   ށްއެކި  ކުރުމަށް  ައހުލުވެރި 

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލިައކަށް ކިއުލަްމެގ ތެރެއަކަރި  މިހާރު،  ތައްޔާރުކުރެވިފަިއވާ ފޮތެއް. މާނައަކީ ސްކޫލުތަކަށް

އޮތީ ޕަބްލިޝްކުރުމަށް ޓަކައި   . މިހާރު ފޮތް ހަދަންފޮތް  ނުވެއްދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކްޓިވިޓީސްެއއްެގ ޮގތުަގއި  

މެރިޓައިމް  ތައްޔާރުވެފަ މިނިސްޓަރ  އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ  މެރިޓައިމް އޭތި    ަގއިޑޭ.  އެހެންވީމާ،  ލޯންޗްކުރައްވާނެ. 

 ރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތްކުރަްއވާ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ   އަރުވާނަންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު މުމްތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވިދާޅުވި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ތިބޭ ދިވެހި ފަޅުވެރިންެގ  ، ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނުހުރެދާނެތެރެއިން   މަޢުލޫމާތު  މީހުނެްގ  ދާ  މީހުންެގ  ؟ދެއްތޯ  ކަމަށް  އަމިއްލަ  ދާ  އަމިއްލައަށް  ދަތުރުކުރަން 

ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުެގ  ދާ  އަިމއްލައަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް.  ނުހުރެދާނެ  މަޢުލޫމާތު 

އެކަން  ޓަކައި  ބެލެހެއްޓުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  އެފަދަ  ދެން  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް    ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ކޮބައިތޯއޭ ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ  ކީއްެވެގންތޯއޭ؟ އިމްޕްލިމަންޓްކުރުމަށް  އޮތީ  ނުކުރެިވ  ކަންތައް  އެ  ދެ   ؟އަދި 

 ެގ އިނީ ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  ސުވާލަށް

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެށިއިރު   1991އާދެ!  ބޯޓުދަތުރުކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުަގނޑު  އަހަރު  ވަނަ 

ދިޔައިމަ ނުފުރުނު. އެއީ އަޅުަގނޑު ޕާސްޕޯޓުން އެނޭގ  .  ސީ ނުލާ.ޑީ.ވެެގން ދިޔައީ ސީއަޅުަގނޑު ސިލޯނަށް ދާން

ސީ ހިފަިއެގނޭ ދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަކަށް  .ޑީ.ެއހެންވީމާ، ސީމަނެއް ެވއްޖެްއޔާ ސީނެއްކަން.  އަޅުަގނޑަކީ ސީމަ

  ދެވޭ. ހާރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ފުރައިެގން  މި   .އޭރުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ އެްއޗިއްސަކަށް ނުބަލާ  ނުނުފުރު

ދިޔައިން ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ެވސް ރާއްޖޭެގ އެްއެވސް އިދާރާއަކަށް ނޭނިގ.   ކަށްއަޅުަގނޑު އިޓަލީ ކުންފުންޏެްއެގ ބޯޓަ

އަދި އަޅުަގނޑުެގ ާގތް ރަްއޓެހި ވަރަށް ިގނަ ކެޕްޓަނުން  ؛މި  އަޅުަގނޑަށް އެކަން އެނޭގތީ އަޅުަގނޑުއެހެންވިމާ،  

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ނޭނިގ. ދެން ޭއެގތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ެއ    ޮގތަކަށްބަ ދަތުރުކުރަްއވާ އެްއވެސް  އެ

ރީކުރެިވެގން  ރަޖިސްޓަސީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ  .ޑީ. ދިވެހި ސީ،  ނަށްަގާވއިދެއް ހަދަިއެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސީމަ

ހުރިހާ  ނެދާންޖެހޭ ކުރަްއވާނެ  އެކަން  އެންީގމަ  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ؛މީހެއްކަން  އެހެންނަމަވެސް، 

ބްރެޒިލްއަށް ދިޔައިމަ ؛ ދުނިޔޭެގ ކޮން ތަނެއްަގއި ބޭނުންކުރެވޭ އެްއޗެއްމިއީ  ސީއަކީ  .ޑީ.މި ސީ،  ދަންނަވާލަން އޮތީ

ވަރަށް އުނދަޫގެވެގން އަޅުަގނޑު އައިރުަގިއ ހަމަ ދިވެހި ސީމަމުންނަށް  .  ބޭނުމެއް ނުހިފޭީމެގ  އެްއޮގތަކަށް ވެސް  

  އްސަނުދެވޭ ހިސާބަކަށް މި ކަންތައް ޮގ  ން މިެއްއޮގތަކަށް ވެސް ދަތުރުކުރަ؛  މަސައްކަތްވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަމަށް

މިނިސްޓަރު.  ވަނީ ކަންތައްތައް    ދެން  އެ  ދެން  މިހާރު  ދަށުން  ބެލުމުެގ  ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑު  .  ވަނީމިވަރަށް 

ސް  ރރަސީފެއަފެންވަރުެގ ޑިޖިޓަލް މި ކިޔާ  މި އަހަރު ނިމޭއިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕާސްޕޯޓު    މީދުކުރަނީންއު

ރމަންޓާ އެްއޮގތަށް މީތި ހެދިެގންދާނެ ކަމަށް. އޭރުން ދިވެހި  ޔަޯއެގ ރިކުއަ .އެލް. އަިއޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް ނުަވތަ އައި

 ޝުކުރިއްޔާ. އޮތީ.  ސީމަނުންނަށް އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ފާަގތި ދުވަސްތައް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު މުމްތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި ދިވެހި ސީމަނުންނަކީ ވަރަށް ިގނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބުނު ބަެއްއ  ،  އަޅުަގނޑުެގ ދެވަނަ ސުވާލަކީ 

ޓަކައި  ދިއުމަށް  ައޅުަގނޑަށްހަމަ  ދަތުރުކުރުމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އައި   .  މިހާރަކަށް  ލިބޭ އެ    ސައްފާހަަގކުރެވޭ 

ކުރީަގއި ،  ނުން ެވސް ދަތުރުކުރިީގދެން އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުަގއި ހަމަ ޔަ  އެފުރުޞަތުތައް މަދު ކަމަށް އިނޭގތޯ.  

މީހުންނަ ިގނަ  މިހާރަކު ކީ  ވަރަށް  މަންޒަރެއް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މީހެއް.  އުޅުނު  ޮގސް  ދަތުރުކުރަން 

މަދު ވޭތޯއޭ  ފާހަަގކުރެވިފައި   ؟ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދަންނަވަފާނަންތޯ އެކަން އެހެން ދިމާވަނީ ކީއްެވެގންތޯއޭއަ

މީހުން ދަތުރުކުރަންދާ  މިހާރު  ކޮބައިތޯއޭ  ؟ކަމަށް  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އެކަން  އަދި    ދެން 

 ޝުކުރިްއޔާ.  .އިނޭގތޯ
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ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެގ އަހަރު   90  ނަކީންނުފެށިެގން ދިވެހި ސީމަ   ން  68ތަކުަގއި  ެގ އަހަރު  1970ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! ވަރަށް  

މިސާލަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ބެލި .  ތަކުަގއި ވެސް ވަރަށް ދުނިޔޭެގ ވިދާލާފައި ތިބި ބައެއް. ވަރަށް ިގނަ ސީމަނުން އުޅުނު

ކީ މަޝްހޫރު ނަންނުސް. އެހެންވީމާ، އެހާވެސް ރާއްޖޭެގ ސީމަވެ  ކޭެގއަކަށް ކިޔާފާނެ ބެންކޮެއްއަގއި ވެސް  ކޮންމެ ެގ

ިގނަ ވަރަށް  ވަރުަގދަ   ބައެއް.  އެމް.އެސް.އެލް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ލިބެމުންފައިސާ  އެހެންނަމަވެސް،   އިރުަގއި  ދިޔަ. 

ތުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ޮގދަންނަވާ އެމް.އެސް.އެލް ނިމިދާން ފެށީމަ ދިވެހި ސީމަނުން މަދުވެެގން އައީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް 

ދަންނަވަނީ ޓޫރިޒަމަށް   ކީކޭތޯ މި،  މެރިޓައިމް ނޭޝަނަކަށް ވިޔަސް އެްއވެސް މީހަކަށް ނޭނެގ ދިވެހިރާއްޖެ. މިހެން

ަމއިކްރޮސްކޯޕަކުން އަޅާލިޔަސް މިހާރު ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރ ވަން. އެހެންނަމަވެސް، މެރިޓައިމް ބަލާއިރު  

ރަތަމަ ކަމަކީ ރާއްޖޭެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ދުނިޔެ ަގބޫލުކުރާ ފެންވަރުެގ ބަެއއް ނޫން.  ފުޭއެގ ރާއްޖެއެްއ ނުފެނޭ. 

ދޭ   ޓްރޭނިންގ  ނޭޝަން  މީހުންނަކީރާއްޖޭަގއި  އަ  އޭޒް  އެހެންވިމާ،  ނޫން.  ބަެއއް  ވެސް  ަގބޫލުކުރާ   ދުނިޔެ 

ެއހެންވީމާ،    ޓެއްސެޓްފިކެބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހިފަސެޓްފިކެއެ  އިޝޫކުރެވޭނެ.  ނެތް.  ޓު  ތަނެއް  އިެގންދާނެ 

ނުން ކުރިއަރުވަން ދެން ތިބީ އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމއިަގނޑު މައްސަލައަކީ. އެހެންވިމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކިތަންމެ ސީމަ

އޭޖެންޓުން. އޭޖެންޓުން  ޝިޕިންގ  އޭޖެންޓުންނަށް  ޝިޕިންގ  ރެކްރޫޓިންގ  އަޑުއިވޭނެ ،  ނުވަތަ    ކުރީަގއި 

މިހެޢަ   އި،ސައިކުރާއަކާ  ތަންޒީޒާއަކާ  މަސައްކަތްކުރެއްިވ  މިޮގތަށް  ދެމެހެއްޓެނި .  ން  އޭތި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް   ވިެއ 

އަންނަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ަގަވއިދުތަކުން ރާއްޖެ    މިޮގތެްއަގއި ކުރިއަށް ނުެގންދެުވނީ ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއްސާލަމުން  

ކަށް ދުނިޔޭެގ  ނަމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ އެްއވެސް ސީމަ  އްނުކުރޭ. ރާއްޖޭެގ އެްއޗެހި ަގބޫލެ،  އިންނަނީ  ވިފައި މިބަނދެ

ސީ މި  ެއއް .ޑީ.ޤައުމެްއަގއި  ހިފައިެގން  ދުވަސްވާއިރު ސީ  ހުރިހާ  މިއޮތް  ނުދެޭވ  ައޅުަގނޑު    .ަގމަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ވެސް އެބަ ފަހުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން މިނިސްޓަރު  ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މިތަނާ ހަވާލުވި

މިސާލަކަށް  ؛ މި ާގނޫނީ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ވަރަށް ިގނަ .  އުޅުްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރޭ ދަތިތަކެއް

ފަޅުވެރިންެގ  .  އްއިހަށް ދުވަހު ދުވަހު ނިންމަވާފައި އޮތް ކަމެމިނިސްޓަރ  ެވސް މިއޮތީ    އަޅުަގނޑު އަތުަގއި މިހާރު

ވެލްފެ،  ސަލާމަތާއި ަގވާއިދުއާއަރޞިއްޙަތާިއ،  ަގވާއިދެއް.  ށް    69/ 78އެއީ  .  ބެހޭ  ތަްއޔާރުކުރެވިފަިއވާ 

  ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޝަން   ފްލެްގ ސްޓޭޓު  އަދި  ޕޯޓްސް ސޭޓޭޓު،  ކަނޑުދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ަގވާއިދު   ަގާވއިދު، ުގޅޭ  ފެސިލިޓީއާ  ޕޯޓު  ކަނޑުދަތުރުކުރުުމެގބަނދަރުކުރުމާއި  ދިނު  ،  ަގާވއިދުޚިދުމަތް  ،  މުެގ 
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ަގވާއިދު  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ތިމާވެށި  ކަނޑުެގ  ގަވާއިދު،  ދިނުމާބެހޭ  ލައިސަންސް  ބަރުކުރުމާއި ،  ފަޅުވެރިންެގ  މުދާ 

އުފުލުމުެގ ަގާވއިދު. ކަނޑުދަތުރުފަތުރުެގ ސަލާމަތާބެހޭ ަގާވިއދު. ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ ުއޅަނދު ބަނުމުެގ ަގާވއިދު.  

އެއްކޮށް ސިޓްކުރަން މިހާރު ނިމިފައި    ރާމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަ،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ގޮއްސަ އަދި  މިހެން

ގަވާއިދުތަކަކީ ޞިއްޙަތާ،  ހުރި  ސަލާމަތާއި  ަގާވއިދު.އާވެލްފެއަރ   އި،ފަޅުެވރިންެގ  ކަނޑުދަތުރުކުރުމުެގ    ބެހޭ 

ސްޕެކްޝަން ަގވާއިދު.  ޓު ކޮންޓްރޯލް އިންސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ަގާވއިދު. ޕޯޓް ސްޓޭޓު އަދި ފްލެްގ ސްޓޭ

،  69/ 78ިމއީ  .  އަދި ފެތޭ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ަގާވއިދު  އުޅަނދު ރޭ  އު  ެގ ތެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު

ންޓްސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންެގ ކޮމެ  ތި ބޭފުޅުން ތި އިޞްލާޙުކުރައްވަން އުޅޭ ަގާވއިދަށް ައޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި

ެއއްޗެހި  ،  ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންެގ ކޮމެންޓްސްތައް ލިބިފައި  ކަމާބެހޭ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް،  ލިބިފައި އެ 

ސިޓު،  އެްއކުރެވިފައި އެއްކޮށް  ޕޮލިސީއާ  މިހާތަނަށްއަޅުަގނޑުމެން  ގަވާއިދުތައް  އެހެންވިމާ،   ނިމިފަ.   ކުރަންޖެހޭ 

ވަ ދުވަސްތަކުތެރޭ  ވޭތުވެދިޔަ  މި  ަގވާއިދުތައްއަޅުަގނޑުމެން  ިގނަ  ނަހަދާެގ  މީ   ،ރަށް  މިއީކުރިން  ން    2015  ، 

ެގ ަގވާއިދުތަްއ    2015އޮތް. އެހެންވީާމ،    އިޞްލާޙު ެގނެވިފައި އެބަށް    69/ 78. އަދި  ދަންޖެހޭ ގަވާއިދުފެށިެގން ހަ

ހުރީ މިނިސްޓަ.  ނިކުމެފައި  މިހާރު  ގަވާއިދު  ހުރި  ނަހަދާ  މި   ރުެގއެކަމަކު  މިހާރު  ދަށުން  ބެއްލެވުމުެގ    ޚާއްޞަ 

ހެދިފަ މިވަނީ  ތެރޭއެްއޗެހި  އަހަރު  މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޓަރނީ    .  ގަވާއިދެއް  ހުރިހާ  މި 

 ޭއެގ ލަފާ ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ، ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވައިެގން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ށް.މެންބަރައިްއޒަތްތެރި ަގއްދޫ ދާއިރާެގ  ނަން އަރުވާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރުގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ޯއަގނަިއޒޭޝަންެގ  ،  ފުރަތަމަ ސުވާލު  ،ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

އުޅަނދުތަކަށް    މިންަގނޑުތަކާ ދުްއވާ  އެތެރެވަރީަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާޒިމުކޮށްފިއްޔާ  ާގނޫނު  ެއ  ެއއްޮގތަށް 

ިވދާޅުވެ މައްސަލަތައް.  އޭގަ   ފިކުރިމަތިވާނެ  ހަިއެވެގން  ކޮސްޓް  ދިމާވާނޭ  މައްސަލަ  މުަވއްޒަފުން  އި  ސަފާރީތަކަށް 

ދެން   ؟ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ދެއްތޯނުފަހަރުތަކަށް މައްސަލަެއއް ދިމާނުލިބި މި ކަންކަން ހިނގައިދާނެއޭ. ދެން ާއުގބޯޓު

ކޮންމެޮގތެްއ   ؛މިހާރު ސަފާރީތަކަށް ދިމާވަ  .އެހެންެވެގން އަސްލު،  އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް

ބެއަ ކޮސްޓް  ޔޫވިޔަސް  އެންޑް  ޔޫ.  ރޒަރކުރާނީ  އެންޑް  ކުރާނީ  ބެއަރ  ެވއްޖެްއޔާ  ކޮސްޓެއް  ރ.  ޒައިތުރުވާ 
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ފަހަރުތަކުަގއި މި  ބޯޓުުގއާ. އެހެންނަމަވެސް،  ރިސްޓުންކޮސްޓް ބެއަރކުރާނީ ޓޫ  ސަފާރީތަކުން ެވްއޖެއްޔާ،  އެހެންވީމާ

ރަށްރަށަށް ރައްޔިތުން.  ދިވެހި  އާންމު  ހަމަ  ބެއަރކުރާނީ  މުދަލާއިކޮސްޓު  ެގންދާ  ެގންުގޅޭ    ޑެއިލީ،    ކާންބޯން 

ސާމާނުތަކުެގ  ،  ސާމާނާއި އެހެންެވއްޖެްއޔާ  ބޭނުންކުރާ  ލަފާކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ބޮޑުެވެގންދާނެ  ައުގ 

ދެންއާުގ އެއް ސުވާލު.  އެއީ  ލަފަެއއްނުކުރެޭވ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ދިމާނުވާނެ  ަމއްސަލަ  ވެސް    ބޯޓުފަހަރުތަކަށް 

ސުވާލަކީ ވާހަކަދެއްތޯ  ވިދާޅުެވްއޖެ  ،ދެވަނަ  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލުތަކެއް  ބަިއވަރު  މަސައްކަތް    ދެން؟ ާގނޫނަށް  ެއ 

އޮތީ  ގޮއްސަ  އަންނާނީ ،  ކޮންއިރަކުތޯ ؟ކިހާހިސާބަށްތޯ  އެ  ސިފައިަގއި  ބިލެއްެގ  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ކަމަކީ؟ ކޮންއިރަކުތޯ އަނެއް  ކަ  3  ،ދެން  ބޭނުންވޭވަނަ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ވެސް    އަޅުަގނޑު،  މަކަށް 

ޓީނޭޖް ދުވަސްވަރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށުން ެވސް ،  ފާހަަގކުރަން ކުރީަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ ޒުވާންއިރު 

ްއ. ޑޮލަރު އެތެރެކޮށްދީެގން  ވަރަށް ިގނަ މީހުންނަކީ ހަމަ ބޯޓުދަތުރުފަހަރުކޮށްެގން އެ ރަށަށް އާމްދަނީ ެގނެސްދޭ ބައެ

އިޤު ހަމަ އެ  ބަޔަކީ  ިގނަ  ދަތުރުކޮށްެގން.  ބޯޓު  ބައެއް  ތިބި  ެގނެސްދީފަިއ  ކުރިއެރުން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ތިޞާދަށް 

އިޤު ުއފައްދައިެގން  ވިޔަފާރިތަްއ  ބަެއއް.  ދަތުރުކޮށްެގން  އޮތް  ކޮށްދީފައި  ކަންތައްތަކެްއ  ބައިވަރު  ަވރަށް  ތިޞާދަށް 

މި މުޖުތަމައެހެންވީމާ،  އުޅެނީ  މި  އައިސްެގން  މި  ބަދަލު  ނޫނިްއޔާ  ޢު  ކުޑަވީތޯ  ހޭލުންތެރިކަން  ކަން  އެެގ 

އުޅެނީތޯމި  ޕްރޮމޯޓުކުރަން ސަރުކާރުެގ   ބަދަލުވެެގން  ކުރެވޭއެއީ  އެއީ ސަބަބަކީ  ؟ ޕޮލިސީ  ރާއްޖެއަށް  .  އިމްޕޯޓެއް 

ދިޔަ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަނީ.  ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްެގ ފައިސާތަކެއް ރާއްޖެއަށް ވަންނަމުން

ސިނާ މި  އޮތްތާނަގއި  ކިހާ ޢަކުރިއަށް  މަސައްކަތްކުރާނީ  ެގނެވުަމށް  ފައިސާ  މި  ރާްއޖެއަށް  ކުރިއަރުވަން،  ތް 

؟ ރަކަށްތޯނިޓީ އޮތީ ކިހާވަމި އޮޕޮޗު  ؟އޮތްތޯ  ރެއް އެބަްއވުޞައެްއވެސް ކަހަލަ ތަ ؟މިންަގނޑަކަށްތޯ، ކިހާވަރަކަށްތޯ

ެގ ޮގތުން ޢުސޯޝަލް ނޫނިއްޔާ މުޖުތަމައެ ކަަމކީ   ؟ރާއްޖޭަގއި ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ނެތީތޯ، މަދީތޯ މިހާރު

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ، ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީކިހިނެއްެވެގންތޯމި ؟ މީހުން ބަލައިނުަގންނަ ކަމަކަށްވާތީތޯ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޚާއް.  ޝުކުރިއްޔާ އާދެ!   ކޮންވެންޝަންސްތައް،  ކޮންވެންޝަންސްތައް ޞަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  އައި.އެމް.ޯއެގ  ކޮށް 

ވެސަލްސްތަކަށް. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ    އޮން އޯޝަން ޮގއިންގ   ރމޯ  ރްގރޮސް ޓަނޭޖް އޮ  500  ނީއެޕްލައި މި ކުރަ

ނުހި ތެރެއަށް  އޭެގ  އެކަމަކު  ސަފާރީތަކުަގއި  ކެޓަަގރީއަށް    އްސަފާރީއެމެނޭ.  އެ  ބޭނުމިއްޔާ  ދަތުރުކުރަން  ވެސް 

އަޅުަގނޑު ިމ ޓްރޭޑްކުރަން، ސޯލަ  އާދެވޭނޭ.  ެއއްޗަކީ  މި ދަންނަވާ  ކޮންވެންޝަންސްތައް ނުވަތަ  ރހަމަެއކަނި  ސް 

  500ބަޔާންކުރަނީ. އެއީ    ރައްކާތެރިކަންއި  ފަހަރުެގ ސަލާމަތާއެ ބޯޓު  .ސްރކޮންވެންޝަނަކީ ސޯލައެއް  އެންމެ ބޮޑު  
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އޮ ޓަނޭޖް  ނުހުންނާނެ  .  ރމޯ  ރްގރޮސް  އެހެންނަމަވެސް  500ސަފާރީއެްއަގއި  ޓަނޭޖެއް.  ޕެސެންޖަރ ،  ްގރޮސް 

ދެން  12ވެސަލްެއއް   އެޕްލިކަބަލްވޭ.  އެބަ  އަނެްއކާ  ިގނަިއއްޔާ  ބޭނުންާވ    މީހުންނަށްުވރެ  މި  އާދެވޭނެ  އެ  ހަމަ 

ދެން ދެންނެވި  ކެޓަަގރީއަށް.  ވެސް  މި  ބޯޓަކަށް  ކޮންމެ  ހުރީމަ  އެްއޗިހި  ސެޓްފިކެޓުތަކާ  ޓްރޭޑިންގ  އެ  ހަމަ  ހެން 

ކުރެވޭނެ. ެއއަކު ެއްއެވސް މައްސަލައެއް ނެތް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ދެންނެވި ސެޓްފިކެޓުތަްއ  ޓްރޭޑު

ފެންވަރަށް އެ  ކޮސްޓެއް  ހޯދައިެގން  އޭަގއި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުން  މި   ެގންނަން  އަޅުަގނޑު  އެހެން  އެބައިނދެއޭ. 

  ގ ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ދެންނެީވ މި ކީއްެވެގންތޯ މި މީހުން މަދުވަނީ. މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން   ދަންނަވަނީ. ދެން

އުފެދުމާ އެއްކޮށް މިހާރު އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ދިވެހި އޮފިސަރުންނާއި ދިވެހި ކްރޫންނަށް  

ރަރސް ޑޭ ަގއި ހުރިހާ ސްކޫލްތައް އައެންމެ ފަހުން މިދިޔަ ސީފެ،  އެޓް ދަ  ން. ވަރަށް ފަހުން ވެސްދޭ  ޞަތުފުރު

މަސައްކަތްކުރި.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  ބައިވެރިވާތީ  އަޅުަގނޑުެގނެސްެގން  އަނެްއ  .  ވެސް 

، ނަމަތެރޭަގއި މިސާލެއްެގ ޮގތުން ބުނާ  ސީމަނުންނަށްވުމަށް މިހާރު އެބަހުރި ޗެލެންޖަސްތަކެއް. އެީއ ޗެލެންޖަސްތަކު

އެޗް.އައި.ވީ   މިއީ  އެބަބުނޭ  އެޑްތަކުަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަިއއްސަ  ފަރާތްތައް  ދަތުރުކުރެްއވި  ެގނެސްދޭ  މި  ކުރީަގއި 

ކަށް މި އިންނަނީ، ކޮންެމވެސް ސީމަނެްއ ޮގތަށް މި ދައްކަނީ، ޕޯޓްރެއިޓް މި ކުރަނީ. އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް  މީހަ

މަހާ ދޭތެރޭަގއި. ހަަމ    9މަހުން ފެށިެގން    4މަހާ ނުވަތަ    6މަހާިއ    4ނުންެގ ވަޒީފާ މި އިންނަނީ  އަދިވެސް ސީމަ

ފެންވަރެްއެގ ދާދި އެއް  ލި،  ލިބޭ  ކްރޫައކަށް  ލިބޭ ރާއްޖޭެގ ޓޫއާދަިއެގ  ފެންވަރުެގ މުސާރަެއއް އެބަ  ެއ  ރިސްޓު  ބޭ 

ދިމާއަށް ެއ  އެހެންވީމާ،  އެހެންނަމަވެސް  ރިސޯޓަކުން.  މަދުވަނީ.  ބޮޑެތި.  ،  ދާން  ވަރަށް  މުސާރަ  އޮފިސަރުންެގ 

މަހުަގއި   6  ަމހަށް ޮގސް އަނބިދަރިންނާ ދުރުަގއި ނުވަތަ  4އެކަމަކު އާދަިއެގ ރެކްރޫޓްމަންޓް، އާދައިެގ ލެވެލްަގއި  

ތިބޭ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް މި ލިބެނީ،    މަހުަގއި އަދި ބަެއއް މީހުން އެއް އަހަރުަގއި ެވސް އެބަ  9ނުވަތަ  

ދެންނެވި    1800ޑޮލަރާއި    1200 ތި  ބުނާނަމަ  ޮގތަށް  މިސާލެއްެގ  ލިބޭ  އެބަ  އެ  އަދަދެއް.  ދޭތެރޭެގ  ޑޮލަރާ 

ލަިއެގން އަދި ކައިރި ރިސޯޓެއްަގއި ވެސް ހުރެލައިެގން. އަދި ބޭނުން އުޅެސަފާރީއެްއަގއި ނުވަތަ ޔޮޓެްއަގއި ެވސް  

ފަހަރުަގއި އެބަހުރޭ ކުޑަވަރެްއެގ  . ެއކަމަކު ބޯޓުޮގތަކަށް އިންޓަރނެޓުން ވާހަކަދައްކާ ޗެޓުކޮށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ

އެްއޗެހީަގއި ވެސް ނެތް އިންޓަރނެޓެްއ  ފަހަރުަގއި މި ވަުގތު އެމް.އެސް.އެސް  އަދި ރާްއޖޭެގ ބޯޓު.  ރެސްޓްރިކްޝަނެއް

އެހެންނަމަވެސް  ދެންނަ،  ވެސް.  މިހާރު  ވާމި  ބޯޓު  އެްއޗަކީ  ރާއްޖޭެގ  ވަރަށް  ވެސް  ވެސް  ބޭނުންވާވަރަށް  ފަހަރަށް 

އެންމެ ކްރޫއިންނަށް   އިޔޭެގ ފެންަވރުަގމިހާރު ެއމް.އެސް.އެސްެގ މުސާރަ އެހެރަ ބޭންޑަކީ ދުނި؛ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ދަށްކޮ ފެންަވރުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިންނަނީ  މި  ޮއފިސަރުންނަށް  ދެނީ.  މުސާރަ  އެހެންވީމާ،  އަުގބޮޑު  ށް. 

  ޑޮލަރާ   1800އި،  ޑޮލަރާ  1200ހާސް. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ލިބޭ    ރަ ފަނަކަކެޕްޓަނަކަށް ވެސް މި ލިބެނީ އެއްލައް
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ވެސް   މީހާެގ  ދަށް  އެންމެ  އިންޓަރނޭޝަނަސާމުދޭތެރޭަގއި  އެއީ  އޮންނަނީ.  ލްރަ.  މި  ބޭންޑުަގއި  މަތީ  އެންމެ  ެގ 

އަންނަނީ.   މި  ކުރެވެން  ކަންތައްތަްއ  މި  ލައިެގންނޭ  ބޭރުމީހުން  ދެންނެވިހެން  މި  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  އެކަމަކު 

ބޭ. މި ދެންނެވި ނުލި  ެއވަރަށް އެ ބޭފުޅުން މި ކަންތައްތައް މީހުން ހޯދަން އުޅޭއިރު ވެސް އަދިެވސް،  މެންއަޅުަގނޑު

ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުމަހު، ސޮރީ. ޑިސެންބަރު    2020މެންނާ ބައްދަލުކުރަން  ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު   ސަބަބުބޭނުލި

 ންތަ  ޅުންެގ ލައިފްބޯޓާ އެްއޗެހި ހުންނަފުވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާ ބައްދަލުކުރެވުނު. ެއ ބޭމަހުަގއި މޯލްޑި 

ހަލާ ގޮ ކުމިހާރު  އެތަން  ،  ސަ އްވެެގން  ުގޅިެގން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  އުޅެނީ  މި  ތިަމންނާމެން  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅުން  އެ 

މީހުން    3ށޭ.  ންހި ހަދައި އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދަވައެ ބޭފުޅުންެގ ސަރަވއިވަލް ސެންޓަރުތަކާ ެއއްޗެ،  ހަދައި

ެއހެންނަ ހެދޭނެއޭ.  ކޯހެއް  ތި  3ވެސް،  މަތިއްބަސް  ފައިބެމީހުން  ފަޔަރ  ނެހެދޭނެ.  ެގން  ކޯހެއް  ހުން  މީ  3ޓިންގ 

އެކަކު  ،  ނުހެދޭ ސަބަބަކީ.  ސް މި ދެންނެވީކީ، އެންމެ އަސާސީ ކޯބަތިބެެގން ފަޔަރ ފަިއޓިންގ ކޯހެއް ނެހެދޭ ސަބަ

ޖަހަންޖެހޭ އަޅައި އަ  ،ފުޅި  ހެދުން  އެހީތެރިވާންޖެހޭ،  ނެކަކު  އަނެކަކު  ހުންނަންޖެހޭ،  ހައުސްަގއި ޔަރފަެގން 

އެއި ހިންޭގ  6،  ހެންވީމާންނަންޖެހޭ.  ކޯހެއް  ތިބެެގން  ކުރިއަށް އެހެންވީމާނީ.  މީހުން  ނުލިބޭތީ  މީހުން  ެއވަރަށް   ،

 ނުެގންދެވެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ.  ސަމާލުކަންދޭންއާދެ!  ކުޑަކޮށް  ވަުގތު  ދަންނަވައިލީ.  ލަކުރުކޮށް  ހޭތީޖެމެން  މި   ދެ ން 

އަރުވަނީ މަނަދޫ ންބަރަކު އަދި ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އެބައިން. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެން ފުރުޞަތުމެ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރި  ދެ!އާ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުެގ  ޝުކުރިްއޔާ  ުގޅުސުވާލު  ރު.  ދާއިރާެގ  ވަފުރަތަމަ  ހޮޅުދޫ  ިއލާނަން 

ޓާ ުގޅޭ ޮގތުން. ދެން ޖަވާބު ދެއްވިއިރުަގިއ  ކްއެއީ ބޭރުަގއި ތިބޭއިރު ކޮންޓެ  .ރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލާްއޒަތްތެއި

 ނޫން ކަންނޭނެގ އެ ވިދާޅުވީ.  އްހަކަ. ެއ ކޮންޓެކްޓުެގ ވާހަކައެވާ  އިންެގލަވިދާޅުވި އެ ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީެގ ހޮޓް

ކަ އެކި  ދިމާވާ  އުޅޭއިރުަގއި  ސީމަނުން  ބޭރުަގިއ  ރާއްޖެއިން  އެމަރޖެންސީ ގަ ކަމުން ވިދާޅުވީ  ުގޅަންޖެހޭ  އި 

. ައޅުަގނޑުެގ  އްންެގ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުާވއެްއަގއި ސީމަނުތެުމޮގށް އާންނަމެންމިއީ ައޅުަގނޑު.  ކޮންޓެކްޓްއެގ ވާހަކަ

މިީއ  ؟ އެކަން ނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ ؟ންނަށް މި ހަދާ މެޑިކަލް ހެދޭނެތޯނުދެވަނަ ސުވާލަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ސީމަ
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 ހަތަރުވަނަ   އަހަރު ތެރޭގައި  3މިދިޔަ     މައުޟޫޢުަގއި މިނިސްޓްރީއާ މި ސުވާލުތައް ތަކުރާރުކުރާމިމެން  އަޅުަގނޑު

ާވ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން  މެންނަށް އެނިގފައިއް ނުލިބޭ. އަޅުަގނޑުފު ޖަވާބެ މެންނަށް އަދިވެސް ސާފަހަރު. އަޅުަގނޑު

ން. ވަރަށް ، އިންޑިާއއަށް، ސިންަގޕޫރަށް ދާށްކާއަންމި ޖެހެނީ ސްރީލަވެސް  ދަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން  ހަމެޑިކަލް  

ވިދާޅުވަނީ.  ބޭފުޅުން    އަޅާފައި ނުހުންނާތީ ކަމަށް އެޑަރެއް ކަނސްޕޯޓުން ޑޮކްޓަކުޑަކުޑަ ކަމެްއަގއި ހަމައެކަނި ޓްރާން

ން ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ސޯލަރސްަގިއ  އިމެންނަށް މި ާގނޫނުެގ ތެރެ ލަކީ، ައޅުަގނޑުވާދެން އަޅުަގނޑުެގ ތިންވަނަ ސު

ކަށް އަުގބޮޑުވެދާނެ.  ތަފަރާތް  ޑްތައް ެގނެއްސިްއޔާ އެ އޮޕަރޭޓްކުރާޑްތަކެްއ ހުރޭ. އެ ސްޓޭންޑަހުރި ބައިވަރު ސްޓޭންޑަ

ައޅުަގނޑު ކަންނޭނެގ.  އެހެންނަމަވެސް،  ކަށަވަރުވާނެ  ސޭފްޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގނެވޭނީ  ޭއެގތެރެއިން  މެންނަށް 

ށް ެވސް  ސަެއއްޗެއް ތެރޭަގއި ދުއްވާ އެމިހާރު ރާއްޖޭެގ   ؟ލާފަލާ ުގޅުވާއުހަލުތަކެއްތޯ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާދަކޮން ކަހަލަ ބަ

 ވެ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތީ ޑްތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއ މިންަގނޑުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޑަންސްޓޭ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނީނދޭ  ކޮންޓެކްޓް،  !  އެ  ދެން  ުގޅޭ.  ވަރަށް  ދެން  ައޅުަގނޑަށް 

ނާނެ ޗާޓަރއެއް ވެބްސައިޓަށް  އޮފީހުަގއި ދެންނެވުމަކަށް އިން  އަޅުަގނޑުމެން ރައީސްކުރިން  ސްކޮށްފައެއް.  ލޯޑިސްކް

މޮބައިލް  ،  އިންނާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކަށް މެރިޓަމުން އިންނަނީ އާދިލްެގ ނަން ޖަހާފައަޕްލޯޑްކޮށްފަ. އެ ޗާޓަރަގއި އި

އެ ދެން  އިން.  ުގޅޭޮގތަށް  ެއޮގތަށް  ެއހެންވީމާ،  ދީފަ.  އިންނާނެ  މިހާރުނަންބަރު  ޗާޓަރ  ހެންނަމަެވސް،  އެ   

ނީ މެރިޓައިމްއަށް ނަންބަރެއް ދީފަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މެރިޓައިމް ދާއިރާެގ  ނަންބަދަލުވެެގން އަިއއިރުަގއި މި އި

ބޭފުޅުންނަ ހުރިހާ  އިނޭގނެ  ށްހަމަ  ވެސް  ަގބޫލުކުރަން  ދެން    އަޅުަގނޑު  ދެން  ުގޅޭނެކަން.  ެއ  ައޅުަގނޑާ 

އެ ނަންބަރެއް  ޚާއްޞަ  ނައިންނަންޖެހޭނެކަން  ނަންބަރު  އަޅުަގނޑުެގ  ކަންތައް  މަީއ  އެ  މެން ައޅުަގނޑުވެސް. 

އަޅުަގނޑު އިނޭގތޯ.  މެޑިކަލް  ދެންނެވީ  މި  ކަަމކަށް  ދެވަނަ  ދެން  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ.  މެން އިޞްލާޙުކުރާނަން 

މެއިޢުލާނު ރަޖިސްޓަރކުރަޑިކުރިން  ައވަހަށް  ޑޮކްޓަރުން  ހަދައިދޭ  މެޑިކަންކަލް  މެރި.  ހަދަނީ  ިމ  ލޭބަލް  ރ ޓައިމް 

ެއްއޮގ އިކޮންވެންޝަންއާ  ޚާއްޞަ  މިސާލަކަށް،  އަޑުިއވެނީ  ކުއިޕްމަންޓުތަށް.  އޭނަޔަށް  ބަހައްޓަިއެގން  ތަކެއް 

މި ކަންތައްކިހާވަރަކަށްތޯ  ރިކުއަ ކަހަލަ  ބޮޑު  ވަރަށް  އެބައިނދޭ  ޭއަގއި  ދެން  އަޅުަގނޑުޔަ ތައް.  މެން  ރމަންޓެއް. 

އިންނާނެ ތަިއޝްތިހާރުކު.  ވެބްސައިޓުަގއި  އެްއވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުމެއްނުވިނަރިން.  އެޕްލައިެއއް  ،  ކުން 

ފަހުން މެޑިކަލެްއެގ މައްސަލަ    މެޑިކަލް ހަދައިދޭން. މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ، އެންމެމި  ން  މެރެއްިވ ތިމަންނާކުނު
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ލްަގއި ނީނދޭ އޭނަައކީ ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓެްއ  މީހާ މެޑިކަ  ފުރަިއެގންދިޔައިރުަގއި މި ވާޮގތަކީ،  ލިމެން ބެއަޅުަގނޑު

އެބަ ހަމަ  އެކަމަކު  ޖަހާފަ.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އެބައިން އޮތް  މަޢުލޫމާތު  އޭނަެގ  ލިބިފައި  ލިޔުމުން  ެމންނަށް 

އެބަ އަންހެނުން  އޭނަެގ  އެކަަމކު  މީހެކޭ.  ނެތް  ބަްއޔެއް  ެއއްެވސް  ހަމަ  އަސްލު    އޭނަޔަކީ  މަރުވީމަ  އޭނަ  ބުނޭ 

ކުރެވޭނީ މި ފެންވަރުެގ މެރިޓައިމް ލޭބަރ ންނަށް އިޢުލާނުމެއޭނަެގ ކޮންޑިޝަނެްއ ހުއްޓޭ. ދެން އަޅުަގނޑުކަލް  މެޑި

ން ްއވާށޭ. ދެރަވަރުެގ ޑޮކްޓަރުންނާިއ، ިއކުއިޕްމަންޓާ އެްއޗެހި ހުންނަ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރކުންކޮންވެންޝަން ބުނާ ފެ

ނުކުރައްވާ ރަޖިސްޓަރއެއް  ކަންތައްތަކެއް  ދެއެ  އަނެން.  ނެތް  ހަނދާނެއް  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނއް ސުވާލެއް  ކަށް  ޑަ . 

 ރެވުނު ރަނަގޅަކަށް. ކުނޯޓެއް ނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ތްތެރި މެންބަރު ހާރޫންޒައިއް ،  ތޯ ކުރެްއވީލުތިން ސުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ރާއްޖޭގެ ދިވެހިޑްތައް  އެހެރަ ސްޓޭންޑަ  ސޯލަރސްަގއި  މިސާލަކަށް،  އާދެ! އަޅުަގނޑު ތިންވަނަ ސުވާލަކަށް ސާފުކޮށްލީ 

ެގންނަންޏާ   އެތެރޭެގ ތިރިކޮށްލައިެގން  ކަށަވަރުކުރެޭވވަރަށް  ކަންކަން  ސަލާމަތީ  ބޭނުންކޮށްލެވޭވަރަށް  ދަތުރުފަތުރަށް 

 ؟ ދަލުތަކެއްތޯ ެގނެވޭނީކޮން ކަހަލަ ބަ

 

ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރި ބޮޑަށް  ކަމެއް.  އްވަރަށް  އޮތް  ވެފައި  ބޮޑުކަމަކަށް  ވަރަށް  މިހާރު  ކަންތަްއތަކަކީ  ސަލާމަތީ  އިނޭގތޯ.  ޔާ 

މިންވަރަކަށްއަޅުަގނޑު މާ ކުޑަ  މިންަވރަށްވުރެ ވެސް  ާގތްކުރާ  ބަދު ސަފާރީ އޯނަރސް އަ  އޮތްއިރުަގއި ވެސް  މެން 

ނުބެހެއްޓޭނެއޭ،  ނުބެހެއްޓޭނެއޭ،  އިޕާބް  ނީ  އެސްޓްކުރަްއވަކުރި ޓެޕަރޭޓަރސް  އެންޑް  ސެޓިފައިބޮއެ  ެއްއ  ކްރޫއިން 

އަޅުަގނޑު އަސާސީ ނުކުރެވޭނެއޭ.  ވަރަށް  އިންނަނީ  މި  މިހާރު  މި،  މެން  ރިކުއަ އެންމެ  ބޯޓެޔަނިމަމް  ްއ  ރމަންޓް. 

މިނިސްޓަރަށް އެ ކަންތަްއ  ހަމަ  މެންނަށް  ލިބޭ މިންވަރު ެވސް. އަޅުަގނޑު  އިންފޮމޭޝަން  އްޔާ އޮޓޮމެޓިކްެގއްލިއްޖެ

ފަޅުވެރިންނޭ ތިބެންލެމިހާރު މިސާ  ،ވޭނެއް ކުރެ ެއއް ކަމަކީ ދިވެހި  ޮގތުން  ްއ  ތުަގއި ކޯހެއަހޭނީ. އެ މީހުން  ޖެއްެގ 

އަދިވެސް   ސެޓްފިކެޓެްއ.  އަޅުަގނޑު  35/ 2015އޮންނަންޖެހޭނެއޭ  އެްއޮގތަށް  މި  އާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މެން  އުޅެނީ 
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ކިޔަވަ ،  ދޭއިކިޔަވަ ބޭފުޅުންއިދިވެހިބަހުން  އެ  ކޯސްތައް  އަޅުަގނޑުދަނުހައް  ދޭ  ެއހެންވީމާ،  މެން  ވަިއެގން. 

ރމަންޓު ވެސް  ޔަހުރި މިނިމަމް ރިކުއަ ޯއނަރުންނަށް. މިހާރު،  ފަހަރުެގ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫވާނީޓުމަތިކުރިވަރަކަށް ޔޮ

އަދާނުކުރެްއވޭ ިގނައީ.  ޗެއެއް   އަދިވެސް  މެކޭނިކްޝުކުރިްއޔާ.  ހި  އެްއޗެްއަގއި އަޅުަގނޑު  ،ެމރިން  ބޭނުންވޭ  ެމން 

ންގއެއް ރަނަގޅުކޮށްލާނެ މީހަކު. އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް ެއްއވެސް  ޓިއިންނަ އިންޖީނުަގއި ދިމާާވ ޓްރަބަލް ޝޫ

އަޅުަގނޑު މެ މެކޭނިކެއް  މިރިން  ނުބެހެއްޓިެގން  ސަފާރީއެއްަގއި  މިނިސްޓަރ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އުޅެނީ.   

ންެވެގން ޓަމި މެރިން މެކޭނިކް ނުބަހައް.  އަދިވެސް ދެްއވަމުން ެގންދަވަނީ  ،ދެއްވާ   ދެްއވާ  ންޝަން ދެްއވާއެކްސްޓެ

ރަށް ބޭނުން ދިވެހިން މި  މެން ވަ މެންނަށް މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުތަްއ ނުވެެގން އަޅުަގނޑުއްކަންތަ  ބޭނުންނުވެެގން މި

 ކުރިއްޔާ.  ޝު. މޭދި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވޭ ބޭނުއަ ހެންނަމަވެސް،ފުރުޞަތުތައް ނަަގން. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

، އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާެގ ކޯރަމްެގ މަްއސަލަެއއް ދިމާެވްއޖެ.  ންމެއްޔާ. ައޅުަގނޑުރިޝުކު

އަރުވާނަން. ދޫކޮށްލީ  އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދާ  ލުމުެގ ކުރިން ެގމަނަފުށިއެކަމަކު އަޅުަގނޑު ނިންމާ

ލީ އިނޭގތޯ މި ކުރިއަށް އި ންނަވަދަހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޯރަމް ނެތި ރެކޯޑަށް ޓަކައި މި  އެއާދެ!   ؟ރުޞަތުފު

 ެގންދަނީ. 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ށް މިސާލަކަށް، ޖަވާބު ތި ދެްއވިއިރު ތި  ތަރު ހާރޫން ެއ ވިދާޅުވި ޮގިއއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ  

ެގއްލިެގންދާ  ފުރުޞަތު  އެ  ނެތިެގން  ނޫނިއްޔާ  އުފައްދަން  މީހުން  އެވަރުެގ  އޯނަރުންނަށް  މިސާލަކަށް،  ވިދާޅުވީ 

ައޅުަގނޑަ ެއކަމަކު  ވާހަކަދެއްކެ  ށް ވާހަކަ.  މި  އަޅުަގނޑަހަމަ  ޮގތުން  ފާހަގަވަނީ  ވި  އޮޕޮޗުރުހާމިށް  ތި  ނިޓީތަކަކީ   

އޮޕޮޗު އޮވަޒީފާެގ  ެވސް  ކެރިއަރެގ  އުފެއްދުޕޮޗުނިޓީތަކެއް.  މީހުން  އޮޕޮޗުނިޓީތަކެކޭ.  ވެސް  ނިޓީތަކެކޭ.  ުމެގ 

ހުންނަ  އެ  ނޫނީ  ލާޒިމުކުރީމަ  އޭތި  ވާހަކަައކީ  އުފައްންއަޅުަގނޑުެގ  މީހުން  ލާޒިމުކުރީމަ  ކަމަށް  ސް ވެން  ދަޖެހޭނެ 

މީހުން ނެރެން ވެސް މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެން ވެސް މަޖުބޫރުވާނެއޭ. އެހެންވީމާ،  ، މަޖުބޫރުވާނެއޭ. އަނެކަތިކުރަން ވެސް

އިލަން.  ވަ އެ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެއާ ައޅު؟ ވެދާނެތޯ ފިއްޔާމު މިސާލަކަށް، ކިހިނެއްކަހަލަ ޗެލެންޖެއް މިސާލަކަށް، ކޮށްއެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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ލް ކެޕްޓަން އާދިލް ރަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަންެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ން  ެގނުކުރެވިޛުވަނަ އަހަރު ނެރުނު ގަވާއިދު. އެ ތަންފީ  2015އަކީ    2015/35ްއޔާ.  ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއާދެ! ވަރަ

ވެސް ބިދޭސީން ިގނަީއ ހުރިހާ   މިހާރު  ހަމަ.  މީހުން ނުވެެގން  ،ނުލިބިެގން  މީހުން  ހަމަ  ، އެ އުޅުްއވަނީ  މިނިސްޓަރު

އަޅުަގނޑު  މިހާރު އިޕާބް ،  މި އުޅެނީ. އަދިެވސް އިޕާބް  ރެިވެގންމެންނަށް އެ ކަންތައްތައް ނުކުއެްއޗެްއަގއި ވެސް. 

ހެދިޮގތަކީއަޅުަގނޑު މި  އަޅުަގނޑު ،  މެން  އެޮގތަށް  ދޭށޭ  ލިޔުެމއް  ަގންނާނެކަުމެގ  މި  އޯކޭ  ދޫކުރަމުން  މި  މެން 

ަގންނާނެކަމުގަ  ދޫކުރަމުން   އިއަންނަނީ.  މި  ދެން  މެކޭނިކް    ބުނީމަ  މެރިން  އަންނަނީ.  މިމި  ނި ވެބަހައްޓާނަމޭ 

ދޫކު އެޮގތަށް  ތެރޭަގއި  އަންނަނީ.  ރަމުއްދަތެއްެގ  މި  ކުރިންމުން  ނެތިއަޅުަގނޑު  މިހާރު  މިހާރު  އްމެން  ނުދެން.  ޔާ 

ދެނީ.   މި  ކިޔާފައި  އުޅެނީ  ދިއެހެން  މި  ވެސް  ފެށިގެ   2015ނަސް  އަހަރުން  ސަލާމަތީ ންވަނަ  ހުރި  އޭަގއި   

ޓަކައިއް ޔައުމި،  ކަންތައްތައް  ދަންނަވަނީ  ޔާއަށް  މި  އަޅުަގނޑު  އަ  2015  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރު  ވަނަ  ާގނޫނު 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ރެވޭނުކުޛުަގާވއިދު ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ    ފާހަަގކުރަްއވައިފިތައް  އް ތަންޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ދެއްކި ވާހަކަިއެގ އަލީަގއި ބަެއއް ކަ

ލި ައދި  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ކަންތައްތައް  ދޭންޖެހޭ  ބާރު  ދެން  ބިާގނޫނީ  ޮގތުަގއި.  ކަންތައްތައް  ނެތް  ވަޑައިެގން 

އެކަމިސާލަ ނުަވތަ  އިޝޫކުރުން  ސެޓްފިކެޓް  ކޮމްޕިޓެންސީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ށް،  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  ކަހަލަ 

ދު އުޅަނދު  ދުއްާވ  ކަންތަކަނޑުަގއި  ހިމެނިދާނެ  މަރުޙަލާަގިއ  މި  ތެރޭަގއި  ާގނޫނުެގ  ތަްއ  އްއްވުމާބެހޭ 

 ދެްއވައިފިއްޔާމު   ެގ ނިޔަލަށް ތިކޮޅުން ލިޔުމުން ފޮނުއްަވއިޮއަގސްޓު   ެމންނަށް ސެވަންތުއަޅުަގނޑު،  ފާހަަގކުރަްއވާފައި 

ތެރެމެއަޅުަގނޑު މަސައްކަތުެގ  ކޮމިޓީ  މި  ނިންމާލަދެއިންނަށް  ކަންތައްތަްއ  ެއ  އެހެން  ެއޮގތަށް ންވޭނެ.  ވީމާ، 

ހި   މެނާއަޅުަގނޑު ލިޔުން  ައއި.އެމް.އޯ ސްޓޭންޑަ  އްސާކޮށްދެއްވުންއެ  މި  އޭެގތެރޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެން އެދެން.  ޑްސް 

ތި  ެވސް  ދެން  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ހިމެނޭނެ  ޮގތުން  ުގޅޭ  އެޕްލައިކުރުމާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ދުްއވާ  ކަނޑުަގއި 

ކުެގ ތެރެިއން  ތަަގާވއިދުތަކެްއެގ ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެ ަގާވއިދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހުރި ކަންތައްބޭފުޅުންެގ ެއކި  

ޕްލަސް ާގނޫނީ ބާރުވެރިކަން އި،  ކެއް ހުރިނަމަ އެ ކަންތައްތަކާ ތަ ާގނޫނަށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައް

ކަ ައޅުަގނޑުންދޭންޖެހޭ  ރިސެސްއަތައްތައް.  ވެސް  ބީމެން  ިވލް  ވީ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  އިން    ށް  ބެކް  އޯލްސޯ 

ދެްއަވއފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް އަލުން ފަށާއިރު މި   އޮަގސްޓު. އެހެންވީމާ، ޮއަގސްޓް ސެވަންތަށް ފޮނުވައި 
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ލާނަން އިނޭގތޯ  ، އަޅުަގނޑު ނިންމާއެހެންވީމާއެބަޔާ އެްއކޮށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ.  ،  މަސައްކަތާ އެްއކޮށް ކުރިއަށް

 ކޮމިޓީ. ތެންކިއު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. 

 

_______________ 


