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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

`. އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ އިނޭގތޯ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބައްދަލުކޮށްލީ ކޮމިޓީއަށް  

މަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލާ ުގޅިެގން އިނޭގތޯ މަޝްވަރާކޮށްލަން. މި  އޮތޯރިޓީ އުވާލުހުށަހެޅިފައި އޮތް ޓްރާންސްޕޯޓް  

އަޙްމަދު  މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  މިނިސްޓްރީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑު  ފަށަމުން  ކުރިއަށްެގންދަން  ބައްދަލުން 

ޓްރާ ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތެއް  އުވާލުުމެގ ޒުހައިރަށް  އޮތޯރިޓީ  ންސްޕޯޓް 

 އަދި މީެގން ހާސިލުކުރާ އޮބްޖެކްޓިވްތަކަކީ ކޮބައިކަން. ؟ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

 އަޙްމަދު ޒުހައިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:  އެންޑް ސިވިލްއޭިވއޭޝަން ޓްރާންސްޕޯޓުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ 

މި ޓްރާންސްޕޯޓު  ޮގތުަގއި  ލަފާކުރެވޭ  މި   އަޅުަގނޑުމެނަށް  ބެރިއަރސްތަކެއް  ިއތުރު  މި  ާވޮގތަކީ،  އޮތޯރިޓީ އޮތީމަ 

އެބަ   ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ފަހަރު  ބައެއް  ހާސިލުކުރުމަށް  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީން  އަންނަނީ. 

އެޮގތަށް   އަޅުަގނޑުެމން  ދިމާވާތީވެ  މަްއސަލަތަކެއް  ބައިވަރު  އެކަހަލަ  ދެން،  އާދޭ.  ނިންމާފައި ފިއްތުންތަކެއް 

 އެއިނދީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލު ލިބުނުއިރު ވެސް ތި މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު  

މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެނަށް  އަރުވަދެްއވަފާނަންތޯއޭ  ތަފުސީލުކޮށް  ތަންކޮޅެްއ  އޮތީ.  ކޮބައިތޯ އަސްލު  ؟ ލިބިފައި 

 ؟ދަތިތަކަކީ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:  އަޙްމަދު އެންޑް ސިވިލްއޭިވއޭޝަން ޓްރާންސްޕޯޓު ރމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ

 އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޙަމަދާ ހަވާލުކޮށްލާނަން އެބައި ކުރިއަށްެގންދަވަން އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު ސިވިލްޭއވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ  ުއވާލަން  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މި ޓްރާންސްޕޯޓު  އައީ  މި  ުއފެދިެގން  އޮތޯރިޓީއެއް  ޓްރާންސްޕޯޓު  ެއއީ  ދިޔައީ.  އުވިެގން ވިސްނުމަކަށް  ނިސްޓްރީ 
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އަހަރު ކުރިން. ދެން، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެއއް    7އަހަރު. އެއީ މި ސަރުކާރު އައުުމެގ    7ދިޔައިމަ. ެއއީ މީެގ  

އުފެދި، އެ އޮތޯރިޓީއަށް މި ލިބޭ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގއި މިހުރީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓާ ވެސް ފުށުއަރާ 

ދެއަރ އަރ ސަރޓެއިން   ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި. ހުރުމާއެކު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުމަކަށް ދާން މި ޖެހުނީ 

ވަރަށް  ބޯޑަށް  މެންޑޭޓުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ހާސިލުނުކުރެވޭ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެޓު،  ތިންްގސް 

ތިން ހިނާގ ބޯޑެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފައި އޮންނާތީ. އެ ބޯޑަކީ އަސްލު މިނިސްޓަރެގ ލަފާެގ މަ

ބޯޑުެގ އަމިްއލަ   މަތިންނެއް ނޫން. ބޯޑު އައީ  ލަފާެގ  ބޯޑު ހިނަގމުން އައީކީ މިނިސްޓަރެގ  ޮގތުން  ދިމާކުރި  ކަން 

މެންޑޭޓުތަކަކާެއކީ އަިމއްލަ ެއޖެންޑާތަކަކާ ެއކީ. ދެން، އެހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރިން އޭ.ޖީއާ ވެސް. 

ސަރވިސް  ވަރަށް   ސިވިލް  ދިއުުމަގއި  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ހޯދިން.  ލަފާ  އޭ.ޖީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރު  ިގނަ 

ޕަރމަނަންޓު   ހުންނަނީ  މި  މިނިސްޓްރީަގއި  މިހާރު  އެީއ  ކުރިއަށްެގންދިއުމުަގއި.  ކަންކަން  މެދު  މުވަްއޒަފުންނާ 

ޒިންމާ މި  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓު  ެއ  ހުރެފައި،  މުވަްއޒަފުންނާ ސެކްރެޓަރީެއއް.  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވަނީ 

ާގނޫނު   އޮތޯރިޓީެގ  މުވަްއޒަފުންެގ ކަންކަން    3/ 2016ވެސް. އެހެންނަމަވެސް،  ަގިއ އެބައޮވޭ ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

ބޯޑާ   އާއި  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނިންމާނީ  ކަންކަން  މުަވއްޒަފުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ނުވަތަ 

ައޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  އިޝޫސްތަްއ  ބައެއް  މިކަހަލަ  ދެން،  ެގންނޭ. 

ކޮންމެޮގތެްއ   ދެން،  ެގންނަން.  ފަންކްޝަން  އޮތޯރިޓީެގ  ދަށަށް  މިނިސްޓްރީ  އުވާލައި،  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ހުށަހެޅީ 

އިންޑިޕެންޑެންޓު އޮތޯރިޓީއަކުން އަބަދުވެސް ެއްއަގުމ   ވިޔަސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓު ޕްރޮކްޓިސްއަށް ބަލައިފިއްޔާ

ދަތުރުފަތުރާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުެގ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓުކޮށް ސަރވިސްތައް މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައއި ތިންކު  

ިއޒް ވަރަށް  ރައިޓު ނައު، އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިފިކަމުަގއިވާނަމަ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ލެގެ  ސީ 

ހަމަ   އޮތީ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ައރައިނުަގނެވޭވަރަށް  އެކަމުން  ވަދެ،  ތެރެއަށް  ކޮރަޕްޝަނުެގ  ހަމަ  ބޮޑަށް 

ކުރެވޭނެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންކަމުން،  ބޮއްސުންލާފަ. 

ެގ ދަށަށް އެ ކަންކަން ެގނެސް، އަލުން އިންޑިޕެންޑެންޓުކުރެވޭ ހާލަތައް ދަންދެން  ކަމަކީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ

 އެކަން ބެލެހެއްޓުން ކަމަށް. ެއއީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިކްރާމް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެވސް  އަޅުަގނޑަކީ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  ޙަމަދު  އިނޭގތޯ.  މަރުޙަބާ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މީހެއް.   ހުރި  ުއޅެފައި  ދުވަސްކޮޅަކު  ކުޑަ  މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓުަގއި  އޮެވ،  އެތަން  ޮގތުަގއި  މިނިސްޓްރީއެއްެގ 

އެހެންވީމާ،   އޮވޭ.  ޮއތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވެސް  އޭރުަގއި  އެތާނަގއި.  ހުރިން  އަޅުަގނޑު  އުވާލެވުނުއިރުަގއި 

ތޯ.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުން ތި ވިދާޅުވީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އިނޭގ

އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ރަނަގޅުކޮށްލަްއވަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާ ޮގތުަގއި ބޯޑެއް އޮެވ، އެ  

ބޯޑުެގ ޒިންމާދާރު ބަޔަކު ތިބެ ކަންކަން ކުރާކަމަށްވާނަމަ ތަނެއް ހަރުދަނާވެެގން އަންނާނެ. ދެން، އަނެްއކާ ދެންމެ ތި 

ަގިއ ވެސް އޮތޯރިޓީ މި އޮންނަނީ އޮތޯރިޓީެގ ޮގތުަގއި ހަމަ ރަނަގޅަށް ހިންަގން. ެއީއ  ވިދާޅުވިހެން އެހެން ޤައުމުތަކު 

ހެދޭ   ހިންުގމަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ރަނަގޅަށް  ވެސް  ީވހާ  ެއއްކިބާވެ  ހާލަތްތަކުަގއި  ބައެއް  ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ 

އަޅުަގ ދެން،  އޮންނަނީ.  ރޭވިފައި  ކަންކަން  އެ  ޮގތަށް  ހިނާގ  ދަށުން  މެންބަރެްއެގ  އޮނިަގނޑެްއެގ  ނޑަށް 

އެކަން   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވީާމ،  ނޫން.  ކޮންވިންސިންގއެއް  އެހާ  ިވދާޅުވި ސަބަބުންތައް  ތި  ދެންމެ  ހައިސިއްޔަތުން 

ކިހިނެްއތޯ   އިނިސްޓްރެކްޝަނެއް  މިނިސްޓަރެގ  މިނިސްޓަރއަށް،  މިސާލަކަށް  އޮތޯރިޓީއަކަށް  ދެން،  ފާހަަގކޮށްލަން. 

އޮވެ. ިމވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފާހަަގކޮށްލުން ރަނަގޅު ކަމަކަށް ވެދާނެހެން.   ނުހިނީގ މިހާރު އޮތޯރިޓީއެއް

ދެން، ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީެގ އިންވޯލްވްމަންޓުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ. ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓްރީަގިއ 

މިނިސްޓަރ އެދިލައްވާ ޮގތަށް މަސައްކަތް    ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ މި ހުންނަނީ. ދެން، ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ

ކަމަށް  ހިންޭގނެ  ޮގތުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  އޮތޯރިޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރަްއވާނެ 

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ކަންކަން އެހާ ކޮންވިންސިންގ ނުވާތީެވ ެއ  

 ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަން 

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފުރަތަމަ ދެންނެވުމު މަޢުލޫމާތު ކުށަކަށްވާނަމަ އެކަން ހަމަ ރަނަގޅުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން.  

ަގިއ، މި ސަރުކާރު ައއިފަހުން. ދެން،    2019މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އިން ައ ފެކްޓު މި ައއީ  
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ޓީއަކަށް މި ދާންޖެހުނު ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ވޭ ެއއް ސަބަބަކަށް،  އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރި

އޭރު ދެން ހަމަ އެއީ ޓްރާންސްޕޯޓު ސެކްޓަރ ރެގިއުލޭޓުކުރުމުެގ ފަންކްޝަންތައް މިނިސްޓްރީއަކުން ނެުގނީމަ ވެސް  

ވިދާޅުވީ   ތި  ދެންމެ  ދެން،  ކަމަށް.  އެ  ޒިންމާވާން  އެބަޖެހޭ  ބަޔަކު  ކޮންމެެވސް  ޒިންާމއަކީ  އެއީ  ޕީ.އެސްެއއްެގ 

މިނިސްޓަރ އަންަގވާ ޮގތަކަށް އެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދެ އަހަރާ ބައި މި ހޭދަކުރީ ވަރަށް ބޮޑު  

ޒެޑް.ވީއަށް   ޕީ.އެސްއަށް،  ިގނަފަހަރު  ވަރަށް  އެީއ  އިމްޕްލިމެންޓުކުރުަމށް.  ކަންކަން  ތެރޭަގިއ  އުނދަޫގތަކެްއެގ  ދަތި 

ހަމަ  ޓްރާންސްޕޯޓު ބޯޑު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދަނީ  މި  ތަންފީޛުނުކުރެވި  އެންުގންތައް  ައންާގ  އޮތޯރިޓީެގ   

ކީްއވެެގންތޯއޭ.   ނުހިނީގ  އޮތޯރިޓީަގއި  އެންުގން  ެއންިގ  މިނިސްޓަރ  ވިދާޅުވީ  ތި  ދެން،  އިންޓަރވީންކޮށްެގން. 

ވިފައި އޮތް ކަމެއް. މެމޯއިން މިނިސްޓަރ ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަފަހަރު ހުންނާނެ، މިއީ ޑޮކިއުމަންޓުކުރެ

ބޭނުމޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  މިވެނި  ކަމެއް  މިެވނި  ފޮނުވާފަިއ،  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރި.  ތަންފީޛުނުވެ  ހަމަ  އެކަން  ބުނީމަ  ސިޔާސަތޭ  ސަރުކާރުެގ  މިއީ  ބައްޓަންކުރަން. 

އެކަން  ޑޮކިއުމަންޓޭ ކަމަށްވާނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ބޭފުޅުން  ތި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޭަގއި.  އެބަހުރި  ޝަން 

އަރުވާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރެްއވީ ޮއަގސްޓު  

މީޓިންގަގއި ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެްއވި އޮތޯރިޓީއަށް    މަސް ތެރޭ މިދިޔަ އަހަރުެގ، ޕެންޑަމިކުެގ ތެރޭަގއި. އެ

ހަދަންޖެހޭ  ާގނޫނުތަކުން  ބައިަވރު  ވަރަށް  ހުރި  ލާޒިމުކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު  ހުރި،  ލާޒިމުކޮށްފައި 

ން ވެސް ެއއްެވސް ަގާވއިދުތަކެއް ނަހަދާ ހުރި ކަމަށް. އެ ލިސްޓު ވެސް މިނިސްޓަރ އެރުްއވި. އެކަމަކު، ެއއާ ުގޅިެގ

ކަމެއް ނާދޭ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު އިސް ނަަގިއެގން ހިންެގވީ ޝިޕިންގ އެޖެންސީ 

އެނިގލައްވާނެ.   ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެކަން  އިންފުލުއެންސްކުރުމުން.  ޮގތަކަށް  ކޮންމެވެސް  ަގާވއިދަށް 

ޤަ ހިތުން  ައޅުަގނޑުެގ  ެއ  އެއީ  ެއއީ  އެނިގލައްވާނެ.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ތަރިކަިއެގ  އާއި  ތަރައްޤީ  ުއމީ 

ޮގތެއް.   ހިނގައިދިޔަ  ެއކަން  އިންވެސްޓިޭގޓުކޮށްފަިއ،  ހަމަ  ވަނީ  ވެސް  އެކަން  ހާޒިރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން 

ކަށް ބަލައިފިއްޔާ އިޓް އިޒް އެިވޑެންޓު ދެޓު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ލިޔެކިޔުންތަ

 ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ޑިޑް ނޮޓު ފަންކްޝަން އިން އިޓްސް އެސެންސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހުޅުމާލެ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.
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 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ 

ކުރިމަތިކުރި   އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ކަމަކަށް،  ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް.  ދެތިން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތެރޭަގއި   ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކުެގ  ބޭފުޅުން މި އޮތޯރިޓީ އުވާލުމަށް  ތި  ދޭހަވީ  މި  ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނޑަށް  ސުވާލުެގ 

އޮތުމާ، މިނިސްޓް ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮރަޕްޝަން  ތަނުަގއި  އެ  އަދި  ދަތިވުމާއި  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ބައެއް  ކުރާ  ރީން 

ސަބަބުން  އޭެގ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ރަްއޔިތުންނަށް  އަދި  ނުކުރެވުމާިއ  މަސައްކަތް  ކޯޑިނޭޓުކޮށްެގން  އެ  އެހެންވީމާ، 

ބަ ަގބޫލުކުރަްއވާ މިއީ ަވުގތީ ހައްލެއްކަމަށް ދެއްތޯ. އަލުން ލަސްވެެގންދިއުން ކަމަށް. އެކަމަކު، ތި ބޭފުޅުން ވެސް އެ

ސިސްޓަމުެގތެރޭަގއި،   މި  ިމއީ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ބޯޑު  މި  ޙާލަތެްއަގއި  ކޮންމެވެސް  އަނެއްކާ 

ކަމަށް ވާނަމަ ކޮބައިތޯ އޮނިަގނޑުެގތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރަްއވަނީނޫންތޯ. ެއހެން  

އެކަމުަގއި ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކީ. ދެން، ބޯޑުެގ ވާހަކަ ތި ފާޅުކުރައްވަނީ އިނޭގތޯ ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލައެްއެގ  

ހައްލެއް  ާގނޫނީ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އެބައޮތްތޯ  އެކަމުަގއި  މިހާރު.  އެކުލަވާލަނީ  ބޯޑު  ކިހިނެއްތޯ  ޮގތުަގއި. 

ބޯޑު   މިނިސްޓަރުެގ  ެގނެސްދެވެން.  ނުވަތަ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ސަރުކާރުެގ  ބޮޑަށް  މިއަށްވުރެން  ެއކުލަާވލުމުަގއި 

ވެސް   ބޭފުޅުން  ތި  ެއކަން،  ބަދަލުަގއި  އުވާލުމުެގ  އޮތޯރިޓީ  މި  ކަންކަންކުރުމުަގއި  ޮގތަށް  ފުށުނާރާ  މެންޑޭޓަށް 

ޅުނީމަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ތި ބޭފުޅުން  ަގބޫލުކުރަްއވާތީ މި އޮތޯރިޓީައކީ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ހަމައަކަށް އެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ   ބާރުތަކާއި  ާގނޫނުެގ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  މީަގއި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުކުރަްއވާތި  ވެސް 

ޓްރާންސްޕޯޓު  ކޮންމެހެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ބައެްއ  ީމެގ  އެބަހުރި  ބަލައިލިއިރުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި 

އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ނެތި، އެހެން ދިމާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. މިސާލަކަށް  

ޚިދުމަތްތައް ދިނުންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަގބޫލުކުރެެވނީ، ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ އެންމެ ކައިރިން ޚިދުމަތްތައް  

ށް. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތަކަށް މި ޑެލިޭގޓުކުރެވޭ ޮގތަށް މިކަން ބަދަލުކޮށްފިނަމަ  ދެވެން ތިބި ކައުންސިލުތައް ކަމަ

ދިމާވެދާނެ އުނދަުގލަކީ، ދަްއޗަކީ ކޮބައިތޯ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޔަޤީނުން ވެސް ފަސޭހަވާނެ. 

 އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ.  އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެއް

 

 އަޙްމަދު ޒުހައިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:  އެންޑް ސިވިލްއޭިވއޭޝަން ޓްރާންސްޕޯޓުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ 

ލާމަރުކަޒީ   ބޮޑަށް  ފުދޭވަރަކަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ޖެހިލާނަން.  ބަޔަށް  ދެވަނަ  ސުވާލުެގ  އަޅުަގނޑުެގ 

މިހާރު ވެސް މި ކުރިއަށް ެގންދަނީ. ދެން، ކައުންސިލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުދީެގން. އެހެންވީމާ، އަދަރ ކޮށްެގން  

ދެން މާލެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުން ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް، މިތަނުން  
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އަޅުަގ ދެން  ދެވޭނެހެން.  ޚިދުމަތްތައް  އޮތޯރިޓީަގިއ  ދެމުންދާ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ކުރިން  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިހާރު  ނޑު 

އެހެންވީމާ،   ހަވާލުކުރީ.  އަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  ބަޖެޓާ  އެްއކޮށް،  މުވައްޒަފުންނާ  ތިބި 

 ކައުންސިލުތަކުން އެބައި ކުރިައށްެގންދެވޭ އިނޭގތޯ މިހާރު ެވސް. ދެން ޝިމާޛް، އިތުރު ެއއްޗެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު ނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަން މި

ވިދާޅުވިހެން  ތި  ބޭނުން.  ޖަވާބުދޭން  ސުވާލަށް  އެ  ައޅުަގނޑު  އަންނާތީވެ  މީަގއި  ބަެއްއ  މެރިޓައިމްެގ  އަޅުަގނޑު 

ދެންނެިވ   ކުރިން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީ  ތި  ހަްއލެކޭ  ވަުގތީ  މިއީ  ނުވަތަ  ބޯޑަކީ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު 

ފުރަތަމައިނުން އެންމެ  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރުެގ  އެްއޗަކަށް.  މި  ޖެހުނީ،  މި  ފާހަަގކުރަން  އެކަން   

އެސް.ައއި.ޕީަގއި އެބަޮއވޭ މެރިޓައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެްއ އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ފަންކްޝަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް.  

މިނި ޓްރާންސްޕޯޓު  މިހެންނޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯމުވަންދެން  ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  މެރިޓައިމް  އެ  ސްޓްރީ އެހެންވީމާ، 

ދަށުަގއޭ އެ ބައިބަިއ ހުންނާނީ. ެއއީ ކޮންމެ ޮގތެްއިވޔަސް ސަރުކާރުެގ އެސް.ައއި.ޕީަގއި ނޭޝަން ޕްލޭނެއްެގ ދަށުން  

ޓްރާންސްލޭޓުވެެގންދާނެ  އެކަން  ދުވަހަކުން  ކޮންމެވެސް  ކަމަށްވާނަމަ  އުފެދޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  މެރިޓައިމް 

ެއއީ ޮއަގނަިއޒޭޝަންެގ  މެރިޓައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކަށް.   އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް 

ޕާޓީއަކަށްވާހިނދު، އައި.އެމް.ޯއއިން ރެކޮމެންޑްކުރޭ މެރިޓައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަކީ ިއންޑިޕެންޑެންޓު، ސިޔާސީ  

މަކަށް ބޯޑު އެކުލަވާލުމުެގ ޮގތް.  ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ. ދެން ދެވަނަ ކަ

ބޯޑު   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނުދެންނެވޭނެ،  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން،  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.  ެއކުލަވާލާނީ  ބޯޑު  އެއީ 

އެކުލަވާލަން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރާކަށް ލަފައެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުދެވޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

ބޭފު ބޭނުން  ތި  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު،  ޑިސްކަސްކުރެވިދާނެ.  ވެސް  އެކަމުަގިއ  ޅުންނަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ޢައްޔަނު މި ކުރަނީ ވަރަށް ުގޑް އިންޓެންޝަންަގއި މީހުން. ހަމަ ހުރިހާ ތާކަށް ވެސް  

އަޅުަގނޑު އެކަމަކު،  މީހުން.  އިންޓެންޝަންަގއި  ުގޑް  ވަރަށް  ލަނީ  ނޫން. މި  ެއއެްއ  ދަނީ  މި  ފެނިެގން  މެންނަށް 

އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ބޯޑަށް ވެސް ހަމަ ޢަްއޔަނުކުރެއްީވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވެޓުކޮށްފައި ބޭފުޅުން.  

 އެކަމަކު، މި ބޭފުޅުންެގ ޢަމަލުތައް ހުރި ޮގތް އަޅުަގނޑުމެނަށް ޑޮކިއުމެންޓުކުރެވިފައި އެބަހުރި.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ސަރވިސަސް   ބައެއް  ވެސް  މިހާރު  ިވދާޅުވެއްޖެ،  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން  ދެންެމ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މިހާރު   ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންީވމާ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ޚިދުމަތްދެމުންދާކަން.  ލާމަރުކަޒީކުރެވިެގން 

ޚިދުމަތް ދޭ  ލާމަރުކަޒުކުރެވިެގން  ލިޔުމުން ރަށްރަށުން  ލިސްޓުކޮށްލާފައި  ކޮމިޓީއަށްފަހު  މި  ވަކިން  ތައް 

ފޮނުއްވާލަދެްއވައިފިއްޔާމުން. ައދި އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެޭގ ފީއަށް ވާޮގތަކާިއ، ތި ބޭފުޅުންެގ ކިހާ މުވައްޒަފުންނެއްތޯ 

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި އެ ތަންތާނަގއި ތިއްބެވީ އިނޭގތޯ. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ެގމަނަފުށި

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޝުކުރިްއޔާ ތި   އާދެ!  ތާރީޚް  ެއކުލަވަލާލެވުނު  ބޯޑު  އޮތް  އެކުލަވާލެވިފައި  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި 

އެނިގލެްއވާތޯ ކޮބައިތޯ؟ ބޭފުޅުންނަށް  އޮތްޮގތަކީ  މިހާރު  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ބޯޑުެގ  މި ؟ އަދި  ައސްލު  ދެން، 

 ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ލިބިއްޖެ.  ސުވލުކޮށްލަން މި ޖެހުނު މައިަގނޑު ސަބަބަކީ، ދެން މިައށް މީެގ ކުރިން ޖަވާބު

އަޅުަގނޑުމެން   ެގއްލިެގން  ކޮންޓްރޯލް  ބޯޑެއްެގ  ވަނީ،  މި  ބޭނުން  ދާން  ތަފުސީލަށް  މީެގ  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮން   ޖެހެނީ  މި  ދާން  ލެވަލްައށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބަށް  ުއވާލާ  އިދާރާއެއް  ބަދަލުެގނެއްސަ،  ާގނޫނުތަކަށް 

ޑުމެންނަށް މީެގތެރެއިން ހާސިލުނުެގންތޯ. އެއީ، ހަމަ މި ސަރުކާރު، އަޅުަގނޑަށް ފަހުން ތި މަޤްޞަދުތަކެއް އަޅުަގނ

ބޭފުޅުންެގ ވާހަކައިން ދޭހަވި ޮގތުަގއި މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮޅުެގ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ  

ސި ސަރުކާރުެގ  އެހެންވީާމ،  އޮތީ.  މި  އެކުލަވާލެވިފައި  ވެސް  ހިސާބަކުން  ބޯޑު  ކިހާ  އެއީ  ނުހިނަގނީ  ޔާސަތުތައް 

ާގނޫނަށް  ޭއެގ ޒާތުަގއި އެއީ  ާގނޫނު،  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  މިހެން އަންނަ އައުން އަޅުަގނޑަށް  ބްލޮކްވެެގންތޯ.  މިއަށް 

ތަންފީޛުކުރާ   ސިޔާސަތުތައް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  އުވާލައިެގން  އިދާރާ  ެގނެސްެގން  ބަދަލު 

ވާނަމަ ހިސާ ނުހިނާގކަމުަގއި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ހުންނާނެ  އެކުލެވިފައި  އިދާރާތައް  ސަރުކާރުެގ  ބަށް 

ވެސް   ފަސޭހައިން  އެއަށްވުރެ  ކޮންޓްރޯލްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޯޑަށް    ބޯޑުެގ  ވާނަމަ  ކުރާކަމުަގިއ  ެގއްލިެގން 

ވިދާނެ. އެކަަމކު، އިދާރާ އުވާލާފައި އޭެގ އަނެްއ  ބަދަލުތަކެއް ެގނެވިދާނެ. ބޯޑުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ވެސް ބަދަލު ެގނެ

ކަމެއް   ހަމަޖެހޭ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ެއއީ  އައުމަކީ  އުފެދިެގން  އިދާރާ  އަނެއްކާ  އަދި ދުވަހު  ކަމާއި، 

 ާގނޫނު އެ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުެމން އިޞްލާޙުކުރަން ވެސް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އޮފް 
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ބޯޑު ފުރަތަމައިނުން އެކުލަވާލައިެގން އައި ޑޭޓު ސީދާ ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލަން އެނޭގނީ ފަހުން. އަޅުަގނޑަށް ލަފާ  

އާ ދޭތެރޭެގ ދުވަހެއްަގއި ެއއީ. ައޅުަގނޑު ސީދާ ޑޭޓު މި   2020އާއި، ޮއަގސްޓު    2020ކުރެވޭ ޮގތުަގއި ޖުލައި  

ައކީ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަ ކޮމްޕޮސިޝަނެއް. ވިޗް ިއޒް  ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރާނަން. ބޯޑުެގ ކޮމްޕޮސިޝަން

ދަތުރުފަތުރުެގ   އެއްބޭފުޅަކާިއ، އެްއަގމު  ދާއިރާއިން  ދަތުރުފަތުރުެގ  ކަނޑު  ބޭފުޅަކާއި،  ެއއް  ދާއިރާއިން  އިޤުތިޞާދީ 

ހަ އަޅުަގނޑު  ދެން  ބޭފުޅަކާއި،  އެްއ  ދާއިރާއިން  ާގނޫނީ  ބޭފުޅަކާއި،  ެއއް  ޮގތުަގިއ  ދާއިރާއިން  ނދާންވާ 

ާގނޫނު   އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އިޝޫއަކީ.  ނޫން  ބޯޑެއް  ހަމައެކަނި  ބޭފުޅެއް.  އެްއ  ދާއިރާއިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

މިހާރު  ޮގތް.  އަންނަ  ކުރަމުން  ފަންކްޝަން  މި  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އިތުރުން،  ބޯޑުެގ  އުވާލުވުމުަގއި. 

ބަ ބޯޑަކީ  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބޯޑެއް.  އޮންނަ  ޮގތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  މީޓް  ަމންތްލީ  ބައި  އެނުއަލް،  އި 

ބޯޑަކުންނެއް ހުރިހާ ކަމެއް ޑިކްޓޭޓެއް ނުކުރާނެ އަސްލު. ައސްލު ބޯޑު ފަންކްޝަން ކުރަންޖެހޭ ޮގތަކީ ޓްރާންސްޕޯޓު 

މި ހުންނަ  ހަވާލުވެ  އޮތޯރިޓީއާ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ނުވަތަ  ބޭފުޅާ  ހުންނަ  ޕޮލިސީ މިނިސްޓަރަކަށް  ނިސްޓަރެއްެގ 

ޑައިރެކްޝަން އަންނަ ޮގތުން އެ ސެންސެޓިވް ކަމަކަށް ލަފާދޭން މި ހުންނަނީ. ނޫނީ އެ އޮތޯރިޓީ ޑޭ ޓު ޑޭ ހިންާގ  

ޗީފް އެްގޒެކެޓިްވއަށް ލަފާ ދޭން އޮންނަ ބޯޑެއް ބޯޑަކީ. ީވ އާރ ޓޯކިންގ އެބައުޓު ކޮންމެ މަހެއްެގ މައްޗަށް ައއި  

ބަެއއް ތިންކު ޓޫ ތައުޒަންޑް ރު ެއްގޒެކެޓިްވ ޕަވަރ ވެސްޓެޑް  ބޯޑަކީ  ބޯޑު އެލަވަންސް އަކީ. އެ  ފިޔާ ކަންނޭނެގ 

ސިޔާސީ   އެބަތިބި  މިނިސްޓްރީަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ބޯޑެއް.  ކޮންސަލްޓޭޓިވް  ހަމައެކަނި  އެއީ  ނޫން. 

ފައި އެބަހުރި. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރުެގ  މުވަްއޒަފުން ފުދޭވަރަކަށް ލާފަ. އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ މެންޑޭޓުތައް ބަހާ

ޮގތާ ޚިލާފަށް،   މެންޑޭޓު ޕުޝްކުރަން އެ ޑިއުޓީސް ވެސްޓު ކޮށްފައި ތިބި ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ހުރި 

  ހަމަ ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތާ ޚިލާފަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުން އެބަހުރި މަސައްކަތް ކޮށްފަ. އެއީ 

ހަމަ އެވިޑެންޓު ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން. އެހެންވީމާ، މީަގއި މި އުޅެނީ ހަމައެކަނި ސިސްޓަމްެގ 

ކަނޑުެގ   އޮތޯރިޓީން  އެ  ޮއވޭ.  އޮތޯރިޓީެއއް  ޓްރާންސްޕޯޓު  ެއއީ  ކުރުުމަގއި.  ޑިޒައިން  މި  ވެސްމެ  މައްސަލަެއއް 

އި، އެ ދޭންޖެހޭ ސަރވިސްތައް ދީ އަދި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ެވސް ލައިސަންސްތަކާއި، ެއއްަގމު ލައިސަންސްތަކާ 

އެްއަގމު  އާއި  ދަތުރުފަތުރުެގ  ކަނޑު  މެންޑޭޓެއް  ދީފަިއ  އެބަޮއވޭ  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލަސް  ހަދައި، 

ހިންުގމާއި ަގާވއިދުތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ެއ  ބެލެއްޓުމާއި،  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ސިނާޢަތް  ދަތުރުފަތުރުެގ  އެ   

 ކުރިއެރުވުމުެގ މެންޑޭޓު. އެހެންވީމާ، މެންޑޭޓުެގ ފުށުއެރުމެއް މީަގއި އެބައުޅޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަށް. هللاއާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا މަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީއަށް.  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެލް.ޖީ.އޭެގ  އަދި  ޓްރާންސްޕޯޓު  މަރުޙަބާ  ޗެއަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓްރެކް، ނުބައި ޓްރެކެއްަގއި ކަންނޭނެގ ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލާއި ޖަވާބާިއ، ދެން މި ބައި 

ނިންމަވާފައި ޓްރާންސްޕޯޓު މި ދެވެނީ.   ދެން، އަޅުަގނޑުެގ މަޢުލޫމާތު ޯގސް ކަމުަގިއ ނުވަންޏާމު ކެބިނެޓުން އޮތީ 

އޮތޯރިޓީ ުއވާލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންީވމާ، އެ ނިންމުމާ ުގޅިެގން ދެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ހޭ ޕަވަރ، ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ވޯރކުތައް އެ  ެގނައުުމެގ މައްސަލަާއއި، މި ޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެ

އަޅުަގނޑަށް   މިހާރު  ޖެހެނީ  މި  ދައްކަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ  ވާހަކަ  ޮގތެްއެގ  ކުރާނެ  އެސައިން 

ނަތީޖާއަކީ  ބޭނުންވާ  ނެރެން  ބައްދަލުވުމުން  މި  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ިމ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.   ،

ކަންކަން  އެ  ބަހާލާއިރުަގއި  އިދާރާތަކަށް  އެކިއެކި  ދައުލަތުެގ  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  އެ  ދެން  އުވާލެވުނީމާ  ާގނޫނު 

ދައްކަންޖެހޭނީ.   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަހެން  ޮގތެްއެގ  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  އަވަސް  އަދި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ކުރެވޭނެ 

ބޯޑު އޮތޯރިޓެީގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބޮޑަށް  މިހާރު  އެއަށްވުރެ  ޮގތެްއ،  ތިބި  މުަވއްޒަފުން  އެތާނެގ  އަދި  ޮގތެއް،  އޮތް   

ލާމަރުކަޒީ   ާގނޫނު.  ލާަމރުކަޒީ  ފާސްކޮށްފަިއވެއްޖެ  އަޅުަގނޑުެމން  މިހާރު  އެހެން.  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ދޫކޮށްލެވިފަ. އަދި ބާރުތަކެއް ކައުންސިލުތަކަށް  ބޮޑެތި  މި ވަނީ ވަރަށް  ހަމައެާއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން    ާގނޫނުަގއި 

ވެއްޖެ ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނަށް ދާދި ފަހުން، މިދިޔަ ނޮވެންބަރުަގއޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ބަދަލުތަކެއް 

ދުއްވޭނެ   ރަށެއްެގ  އެ  ނޫނީ  ސިޓީއެްއެގ،  އެ  ރަށެއްެގ،  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ޮގތުން  ބުނާ  ބަދަލުތައް  އެ  ެގނެއްސަ. 

ޚިދުމަތެއް ވެހިކަލްތަކުެގ ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ބެލެއްޓުމަކީ  ކަންކަން  އެ  ކުރުމާއި،  ރަޖިސްޓަރީ  އަދަދުތަކާއި،   

ޮގތަށް މި އޮންނަނީ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި. ދެން، ެއކަމާ ުގޅޭޮގތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަން ދީފައި އޮތް ހަ  

ޖޫން   އަންނަ  މި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ާގނޫނު މަސް  މި  އެހެންވީމާ،  ދެން،  ހަމަވަނީ.  މި  މަހުަގއި 

ކަމަކީ،   ކުރެވޭ  ބަހުސް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންނެީވ  މި  )ޓްރާންސްޕޯޓް    2016/3އުވާލާއިރުަގއި،  އެއީ 

ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ުގޅޭޮގތުން.  ބިލާ  ެއ  އޮތް.  މަޖިލީހުަގއި  ބިލު  އުވާލުުމެގ  ާގނޫނު(    އޮތޯރިޓީެގ 

ޮގތުަގއި މި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުުމެގ ކަންތައްތައް ެގންދާނީ ކިހިނެއްތޯއާިއ، ކައުންސިލުތަކުން އެ ާގނޫނު، ދަތުރުފަތުރުެގ  

ފީ   ދިނުމާއި،  ޚިދުމަތް  ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ކަނޑައެޅުާމއި،  ކެޕޭސިޓީ  ކެރިން  އެ  ޮގތަށް  ބުނާ  އެ  މިހާރު  ާގނޫނު 

ތަކުން އެ ކަންކަން ެގންދާނީ ކިހިނެއްތޯާއއި، ދެން، އަދިވެސް މިސާލަކަށް ނަާގނެ ޮގތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، ކައުންސިލް

ސަރވޭކުރުުމެގ ކަންކަން ކުރާނެ ޮގތަކާއި، ނޫނީ މިހާރު ޮއޑިދޯނިފަހަރު ބަންނައިރު މި ދޭ ސެޓްފިކެޓުތަްއ، އެއަށް  
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ކި  ެއއްޗެއް  ެއކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ސެޓްފިކެޓު  މާަވޑިމީހާެގ  ައޅުަގނޑު  ކިޔަނީ  ދެން،  ޔަނީ. 

އެކަން  ސެންޓްރަލީ  ކޮށްދިނީމަ  ކައުންސިލުން  ރަޖިސްޓަރީ  ޮގތަކާއި،  ހިނާގނެ  މިކަންކަން  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ކޮބައިތޯާއއި،  ޮގތަކީ  ބެލެހެއްޓޭނެ  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕޯޓު 

އު  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  އަޅުަގނޑު  ތަނެއްެގ  ކަމަށް  ކުރެވެންޖެހޭ  މޮނިޓަރ  ވެހިކަލްތައް ސެންޓްރަލީ  އަދި  ޅަނދުފަހަރު 

ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ކުރާނެ ޮގތަކާއި، މި ާގނޫނު އުިވެގންދާއިރުަގިއ މީެގ ިމ ހުރި މަސައްކަތްތަްއ، އެ 

ބަލަހައްޓާނެ   ކަންކަން  އެ  ކުރާނެޮގތަކާިއ،  ޓްރާންސްފަރ  އަދި ދާއިރާތަކަށް  ހަމަޖެހޭ  އެންމެ  ކަންނޭނެގ  ޮގތެއް 

ަގބޫލުކުރަނީ   އަޅުަގނޑު  ދާންވީ.  ޮގތަކަށްކަންނޭނެގ  ދެޭވނެ  ޚިދުމަތް  އެ  ފުށުނާރާ އަވަސްކޮށް  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް 

ައޅުަގނޑުމެން   އެއަށް  މަަގކީ.  ޖެހޭ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  އެހެން 

ދެންނެވިހެން ވާހަކަދައް  މި  ައދިވެސް  ަގބޫލުކުރަނީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ވާނެ  ފަސޭހަ  ކާލިްއޔާ 

ޓްރާންސްޕޯޓު  ޚިދުމަތްތަކެއް  ދޭ  ނޫނީ  ެގންދާ،  ކުރަމުން  ހަމަ  މިސާލަކަށް  ޓްރާންސްޕޯޓުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހެދުމުެގ ބަލަހައްޓާ  ދީ  ޚިދުމަތް  އެ  ތަނަކުން  ދެ  ދީފައި،  ޮގތަށް  އޮތޯރިޓީން  ބޮޑީެއއްެގ  މޮނިޓަރިންގ  ބަދަލުަގއި   

ސިޓީެއއްެގ   ނޫނީ  ރަށެއްެގ  އެ  ފަރާތަކީ  ސަރވިސްދޭ  ހެދިއްޖެއްޔާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު 

އޮތް   ކޮށްފައި  ރަޖިސްޓްރީ  ނަމުަގއި  މީހެއްެގ  މިވެނި  ރަށެްއެގ  މިވެނި  ިމސާލަކަށް  ވީމާ،  ކަމަށް  ކައުންސިލު 

އޮ ކޮންތަކެއްަގިއ  އުޅަނދެއް  އެއީ  ބަލާލާފައި  ސެންޓްރަލީ.  ހަމަ  އެ  ބަލާލެވެންވާނެ  ޓްރާންސްޕޯޓުން  ބަލާލަން  ތްތޯ 

ހެދީމާ  ޮގތަކަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  މީހާއަށް  ބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތު  ކަމެއް  އުޅަނދެއް  ކޮން  އޮތް  ކޮށްފައި  ރަޖިސްޓްރީ 

ހަ  ކަންކަން  އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ  ހީވަނީ  ަމއިަގނޑު އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ެއއީ  ެއޅިެގންދާނެހެން.  މައަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ާގނޫނުަގއި މި ެގންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ. މިހާރު ތިބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ވެސް ައދި  

ހު އެ  ެވެގންދާއިރުަގއި  ކަންކަން  މި  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ިމއަށް  ވެސް  މަޝްވަރާ  ހުރި  ތެރޭަގިއ  ންނާނެ އެލް.ޖީ.ޭއެގ 

ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސުވާލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ކަމާހެން ވާހަކަދަްއކަންވީ. އަޅުަގނޑު  

އެ ެއއް ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. މި ދެންނެވިހެން އެ ކަންކަން ެގންދިއުމުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު  

  ފަސޭހަ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ޮގތަކީ ކޮބައިކަން އެނިގލުން.  ޮގތަކީ، އެންމެ ައވަސް އަދި

 

 އަޙްމަދު ޒުހައިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:  އެންޑް ސިވިލްއޭިވއޭޝަން ޓްރާންސްޕޯޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ 

އާދެ! ތި ވިދާޅުވި ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ސަރުކާރު އައިއްސުރެ ފެށިެގން އެ ބަިއ 

ބޮޑަށް  ހަމަ  ެއއީ  ވިޔަސް،  އޮތޯރިޓީ  މިނިސްޓްރީ،  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވެސް  މިހާރު  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކުރިއަށް  އެބަދޭ 
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ދެން،   ޮގތަށް.  ބޮޑީއެއް  ރެިގއުލޭޓަރީ  މީސްމީހުން އިންނަނީ  ސަރވޭޔަރސްއާ  ބޭނުންވާ  ރަށްރަށުން  ހަމަ 

ރަށްރަށުން ސީދާ ނުދެވޭނެ  މިހާރު  ެގންދޭ. އެހެންވީމާ،  މިކޮޅުން ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް ވެސް  ޓްރެއިންކުރުމާ، އެ 

ެވއްޖެ ޚިދުމަތެއް  ހުރިހާ  ދޭ  ހަމަ  މިކޮޅުން  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނާނެހެން.  ހީނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އްޔާ  ޚިދުމަތެއް 

އެހެންނޫންތޯ ދެވޭނެ  ސްޓޭންޑަޑް  ؟ ރަށްރަށުން  ެގންުގޅޭ  ެވސް  މިކޮޅުން  ހަމަ  ބަލާއިރު  ޗާޖަސްއަށް  އޭަގއި  ދެން، 

ޗާޖަސްތަކެއް ެއކޮޅުން ވެސް މި ެގންުގޅެނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި މި ފޮރ ވީލަރސްެގ އެކަނި މި 

 ން ޖެހެންޏާ އޮންނަނީ އިނޭގތޯ. ކޮޅަށް ކިރިޔާ ވެސް އެްއވެސް ކަމެއްަގއި ުގޅަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަނު 

އެްއ   ސޮފްޓްވެއަރ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ބައިން  މެރިޓައިމްެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ލްއަުއޓުކުރުމުެގ މަރުހަލާަގއި މި އޮތީ. އެއީ ނޭޝަނަލް ސިންަގލް ިވންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ތެރެއިން  ޑިވެލޮޕްކޮށް، ހަމަ ރޯ

ދެޭވ   އެބަ  ތަކަކަށް  އަތޮޅު  ހުރިހާ  ތެރެއިން  ސޮފްޓްވެއަރެގ  އެ  އެއީ  ސޮފްޓްވެއަރއެއް.  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ވެސް 

ކުރަ ކޮންޓްރޯލް  މި  ވިއުަގއި  ސެންޓްރަލް  އެހެންވީމާ،  އެންޑް އެކްސެސްތައް.  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނީ 

ކައުންސިލެއްަގއި  ހުންނަ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  އޭރުން  ކަންކަމުަގިއ.  ދަތުރުފަތުރުެގ  ކަނޑު  އެ  އޭިވއޭޝަން  ސިވިލް 

ވެސް ހުންނާނެ ސަރވޭ ކުރެވޭ ފެންވަރަށް އެ ކްރެޑެންޝަލްސް ދީފައި ހުންނަ ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާ އެ ވެސެލްތަްއ  

ށްފައި އެ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑް ކުރީމާ އެ ސިސްޓަްމ ތެރޭަގއި ހުންނާނެ. ދިސް ސިސްޓަމް އިޒް ގޮއިންގ ޓު  ސަރވޭ ކޮ

ލޮުގ   ސިސްޓަުމަގއި  އެ  ޚިލާފަށް  ސިސްޓަމްތަކާ  ކުރެވޭ  ބޭނުން  މިހާރު  ޓު،  ރިާގޑްސް  އިން  ޕްރޫފް  ފުލް  ބީ 

އަ ޒޯނަކުން  ެއއް  ބެލެހެއްޓޭނެ.  ޗޭންޖެސްތައް  ެގންނަ  އެ  ބެލެހެއްޓޭނެ.  ބަދަލުކުރަންޏާ  ެއއްޗެއް  ޒޯނަކަށް  ނެއް 

މިނިސްޓްރީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ކުރާނީ  ވެރިފައި  އެ  ދޭނީ،  ވެރިފިކޭޝަން  އެ  ބެލެހެއްޓޭނެ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތެއް 

ެއ   އައުމުން.  ސޮފްޓްވެއަރ  އެ  ދޫކޮށްލެވޭނެ  ބާރު  އެ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަށް  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ސެންޓްރަލީ. 

ޖޫން މަހުެގ ތެރޭަގއި ރޯލްައއުޓު ކުރެިވެގންދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ މިހާރު.    ސޮފްޓްވެއަރއަކީ

 ދެން އެއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ދާއިރާއިން...  

 

 އެންޑް ސިވިލްއޭޝަނުެގ ނަިއބު ޝިމާޛު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް

هللا އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޮގތަށް   ފާހަަގކުރެއްވި  ެގނެވުނު    5/ 2009ވެސް  ސާފުކޮށް  4ާގނޫނަށް  ވަރަށް  އިޞްލާޙުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ވަނަ   
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ރަށެްއަގިއ   ހުރިއިރު،  ކަެމއް.  ހުރިހާ  މި  ކަންތައްތަކާ  ކުރެވޭނެ  ބާރާއި  ލިބިދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުތަކަށް  އެބަހުރި 

ެގންދިއުމުެގ   ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  ކަނޑައެޅުުމެގ  އުުމރު  އަދި  ކަނޑައެޅުާމއި  އަދަދު  ވެހިކަލްތަކުެގ  ދުއްވޭނެ 

ެގނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ކައުންސިލުތަކަށް އެ ބާރު ލިބިފަ. އަދި    މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް އެބަ، އެންމެ ފަހުން މި 

ދައުލަތުެގ   ޮގތަށް،  ފާހަަގކުރެްއވި  ހީވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޒުހެއިރު ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  މިހާރު ވެސް  އެާއއެކު 

މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓު  ވަރަށް  ނުކުރާ  ލާމަރުކަޒު  މުއަްއސަސާައކުން  ވަނީ އެްއވެސް  މިހާރު  ޚިދުމަތްތައް  ެގ 

މިއަށް  ނޫނީ  ިއޞްލާޙުކޮށް  ާގނޫނު  މި  ކަންނޭނެގ  އެބަހުރި  ޭއެގ  އެއާެއކު  ދެން،  ފަށާފަ.  ދޭން  ކައުންސިލުތަކުން 

ޮގތުން  މިސާލެއްެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ކަމެއްެގ  އެްއ  ކަމެއް.  ިވސްނާލަންޖެހޭ  ެގންނައިރު  ބަދަލުތަކެއް 

މިސާލަކަ މާލޭަގއި  ދަންނަވާލަން.  ވެއްޖެްއޔާ  ފަރާތަކުން  އެދޭ  ނެުގމަށް  ލަިއސަންސެއް  ކައުންސިލަކުން  ށް 

ރުފިޔާ. އޭެގ އިތުރުން،    50ރުފިޔާ ކާޑު ހެއްދުމަށް. ދެން، ސްޓޭމްޕަށް މި ނަާގ    250ޚިދުމަތްދޭއިރު މި ނަަގނީ  

ކައުންސިލުތަ ބައެްއ  ވަނީނަމަ،  ކަމުަގއި  އެދިއްޖެ  ޚިދުމަތަށް  އެ  އިތުރަށް  ކައުންސިލަކުން  ނަާގ  ެއބަ    100ކުން 

ކައުންސިލުތަކުން   ބައެއް  ހަމަހަމަ    200ރުފިޔާ.  ރައްޔިތުންނަށް  ކަންނޭނެގ  އެބަޖެހޭ  އޭެގ  އެހެންވީާމ،  ރުފިޔާ. 

އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފިކްސްޑް ެއމައުންޓެއް މެންޝަން ކުރެވިފައި އިންނަން. އެހެންވީމާ،  

ތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައި، ެއއަށް ބަދަލެއް ެގންނެވިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެހެން. މިކަހަލަ ކަންތައް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ޚިޔާލުފުޅެއް؟ މި މައްސަލައިަގއި އެލް.ޖީ.އޭިއން ވަކި ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން ެއބައޮތްތޯ

 

  އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް

އަޅުަގނޑުމެން   ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  އިޞްލާޙަށް  ތިން  ފޮނުއްވި  މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޓްރީ ބޭފުޅުން ވެސް  ލިޔުމުން ވެސް އޮންނާނެ އިނޭގތޯ ކޮމެންޓު ފޮނުވާފަ. ޖެނެރަލީ ހަމަ އެއް ކޮމެންޓަކީ، މިނިސް

ޢަބްދު އަޙްމަދު  އެމް.ޕީ  ދަނީ  هللا އަދި  ދެމުން  ހަމަ  ޚިދުމަތްތައް  ިގނަ  މިހާރު  ފާހަަގކުރެއްވިހެން،  ެވސް 

އެ  މިނިސްޓްރީެގ  ޓްރާސްޕޯޓު  ޮގތަށް  އިން  އިޞްލާޙުތަކުަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  މެދުވެރިކޮށް.  ކައުންސިލުތައް 

ބަދަލުކުރު މިނިސްޓްރީައށް  ރިފްލެކްޓުވާން ފަންކްޝަންތައް  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލުަގިއ  މުެގ 

ދެން   މޭކިންގއާިއ،  ޕޮލިސީ  އެ  މިނިސްޓްރީއަކީ  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީސް  އެ  ކައުންސިލުތަކަށޭ 
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މަވެސް، ސަރވިސް  ނޭޝަނަލް ލެވެލްެގ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް މެނޭޖުކުރުން ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަްއވާނެ ބައެކޭ. ެއހެންނަ

ޕްރޮވަިއޑަރސްައކީ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލެކޭ. ދެން، އެ ޮގތަށް ބިލުތަކުަގއި ރިފްލެކްޓުެވެގން، އެ ބަދަލުތަކުަގއި  

ސަރުކާރުެގ  ފެންނާނެ،  ޚިދުމަތްތަްއ  ދެއްވާ  އެ  ކައުންސިލުތަކުން  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން،  އައުން.  ރިފްލެކްޓުެވެގން 

ންނާނެ އެއް ވިުއަގެއއް އޮތުން. އެެއްއ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބިލުަގއި މެންޝަން ވެފަިއ  ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ފެ

 ؟ އެއްޗެްއ އެބައޮތްތޯ އިތުރަށް އެޑްކުރަްއވަންهللا އޮތުން މުހިންމު ކަންނޭެގ. ޝައްމޫން ނޫނީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝައްމޫން އާދަމް 

ދެން،  ކުރެވިެގންނޭ.  ލާމަރުކަޒު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  ވިދާޅުެވއްޖެ،  ވެސް  ބޭފުޅުން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދެންމެ  އާދެ! 

މިނިސްޓްރީތަކުން  ިގނަ  މިހާރު  ތަފާތު.  ތަންކޮޅެއް  ޮގތް  ޑިފައިންކުރާ  ލާަމރުކަޒުކުރުން  އެއްކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން 

މި   ކުރުމޭ  ލާމަރުކަޒު  ކުރާށޭ އަސްލު  ޮގތަކަށް  ވަކި  މިސާލަކަށް  ކަމެއް  އެއީ  ޑެލިޭގޓުކުރުން.  އަސްލު  ކިޔަނީ 

ކައުންސިލުަގއި ހަވާލުކޮށްފައި އެ ކަމެއް ކުރުން. އެ ވެސް ލާމަރުކަޒުކުރުން. އެކަމަކު ލާމަރުކަޒުކުރުުމެގ އެންމެ ކުޑަ  

ޤައުމުތަކަށް   ހުރި  ލާމަރުކަޒުކޮށްފައި  ދުނިޔޭެގ  މިހާރު  ެއއީ.  ދިނުމާިއ،  ވައްތަރު  ލައިސަންސް  ބަލާލާއިރުަގއި، 

ވެހިކަލްެގ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމާއި، ޓެކްސީތަކުެގ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ޓެކްސީ ޑްރަިއވަރުންެގ ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ 

ހަމަވޭތޯ ބެލުމާއި، މި ހުރިހާ ސަރވިސްތަކަކީ އަސްލު މިީއ ކައުންސިލުން ދޭ ސަރވިސްތައް. ދެން، ކައުންސިލުެގ  

މި އިންނަނީ ކޮމިޓީތަކެްއ ހަދާފައި، ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއޭ ކިޔާފައި ކޮމިޓީއެއް ހަދާފަ. މޭޔަރަށް އެހެންނޫނީ ވެސް 

ކައުންސިލަށް ސީދާ ބާރު ނުފޯރުވޭކަހަލަ ޮގތަކަށް ހަދާފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީން  

ދެން ކުރާނީ.  އެކަން  ޮގތަކަށް  ކަނޑައެޅުމާިއ، ރެކޮމެންޑުކުރާ  ޕޮލިސީތައް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަމަކީ  މިނިސްޓްރީެގ   ،

ކަންތައްތައް   މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، އެ ކަންތައްތައް ދަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބެލުމާއި، ކޮރަޕްޝަން އޮތްތޯ ބެލުމާ މިކަހަލަ 

 ޮގތުަގއި ހުރިއިރު  ކުރުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް ދެން، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއެްއަގިއ، މިނިސްޓްރީއެއް

މަސައްކަތް   އަޅުަގނޑު  ެވސް  އޮތޯރިޓީަގއި  ބަދަލުވެެގން  އޮތޯރިޓީއަށް  އަދި  ކުރިން.  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ރަނަގޅަށް   ވަރަށް  މި  އެހެންީވމާ،  ހުރީ.  ވެސް  ކިޔަވާފައި  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާއިން  ޓްރާންސްޕޯޓް  ދެން،  ކުރިން. 

ރިޓީެގ ިގނަ ފަންކްޝަންސްތަކަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ކައުންސިލުތަކުން މިހާރު  އަސްލު އެނޭގ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯ

ވެސް ހަމަ ކުރެވޭނެ ކަންތަްއތައްކަން. ވަރަށް މަދު، ޚާްއޞަކޮށް ެއއްކަލަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަންަގއި މި 

ކަން ހުރިހާ  ހުރި  ދެން  ފިޔަވަިއ،  ކަންތައްތައް  ބައެއްކަހަލަ  މެރިޓައިމް  ކުރެވޭނެ  ހުންނަ  ކައުންސިލުން  ތައްތަކަކީ 

ކަންތައް. ދެން، މިހާރު އަސްލު އެހެން ާގނޫނުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަންތައްތައް އަސްލު ކައުންސިލަށް ކުރުމަށް 
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ކަމެްއ   ހުރިހާ  މި  ނެުގމާއި،  ފީތައް  އެބަޮއވޭ  ާގނޫނުަގއި  ލާމަރުކަޒު  މިސާލަކަށް  އޮތީ.  ކުރެފައި  މަުގފަހިވެސް 

ންނޭ ކުރަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ ޓްރާންސްޕޯޓާ އެކީަގިއ މި ފީތައް  ކައުންސިލު

ޭއެގ   ެގނައުން.  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ނެޝަނަލީ  ކަންތައްތައް  އެ  ނަގައިެގން  ކައުންސިލުން  ވާހަކަައކީ  ވެސް 

ހަމައެކަނި ވާއިރުަގއި  ކަންތަްއތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ކައުންސިލަށް  މާނައަކީ  ތެރެއިން  ފަންކްޝަންތަކުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ިމ 

އޮތުމާއި،   ޮގތަށް  ފެންނަ  ބޭސްެއްއ  ޑޭޓާ  ލެވެލްެގ  ނެޝަނަލް  ހަމައެކަނި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އޮންނާނީ  ބަދަލުނުވެ 

ތުން. ދެން،  ފުލުހުންނާއި އެ ވެހިކަލްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ މީހުންނާ މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ އެނޭގނެކަހަލަ ސިސްޓަމެއް އޮ

ހީވަނި   އަޅުަގނޑަށް  ައސްލު  ފަންކްޝަންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ދެން  ފިޔަަވއި،  ކަނޑަެއޅުން  ޕޮލިސީތައް  ޚާއްޞަ 

ސިޓީ  ހުރިހާ  ހުރި  ދެން  ފިޔަވަިއ  ކައުންސިލު  ސިޓީ  މާލެ  ދެން،  ކަންތައްތައްހެން.  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ކައުންސިލަށް 

ދެމުން ެގންދަނީ އެޮގތަށް. އެކަމަކު ޑެލިޭގޝަނެއް ޮގތަށް ެގންދިޔަޔަސް.    ކައުންސިލު މިހާރު ވެސް ހަމަ ޚިދުމަތްތައް

ފަންކްޝަންސްތައް އެްއކޮށް ޑިވޯލްްވކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ކަންނޭނެގ މި  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ މި 

ބޮޑަ ވަރަށް  ހަމަ  މިނިސްޓްރީއާ  އޮތޯރިޓީއާއި  މި  ަގބޫލުކުރަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ޑުބްލިކޭޓު  ލިބެނީ.  ށް 

ތަން  ދެ  ކޮށްެގން  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  އެހާ  ލެވެލްެގ  ނެޝަނަލް  ައސްލު  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  ފަންކްޝަންސްތަކެއް 

ހުރިހާ   މި  ކުރެވޭނެހެން  ޑިވޯލްވް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކައުންސިލުތަކަށް  ނެތް.  ކަމެއް  ވެސް  ބަހައްޓާނެ 

 ފަންކްޝަންތަކެއް.  

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަރުވަނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި 

 ވަޙީދަށް. 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ޢަލީ   މެންބަރު  ކުރީަގއި  އަސްލުަގއި  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ރިޕީޓު އާދެ!  ހަމަ  ސުވާލެއް  އެހި  ވެސް  ނިޔާޒް 

ބޯޑު ތެރެ، މިހާރު ތި   ކޮށްލާނަން ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް. އެ ނިޔާ ވިދާޅުވި އެްއޗަކުން ދެން ައޅުަގނޑަށް ދޭހަވީ

މައްސަލަތަކެއް   މިކަހަލަ  ތެރޭަގިއ  ބޯޑު  ކޮރަޕްޝަނާއި،  ތެރޭަގއި  ބޯޑު  ސާފުވީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކައިން  ބޭފުޅުންެގ 

ުއވާލަނީއޭ. ސުވާލަކީ ބޯޑު އުވާލުންތޯއޭ ޙައްލަކަށް ވާނީހު ުއވާލުންތޯއޭ ޙައްލަކަށް ވާނީ؟ ރެެގން  ާގނޫނު  ؟ ނުވަތަ 

ާގނޫނީ  ާގނޫނުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެބަހުރޭހެން،  ުގޅިެގން  ާގނޫނުތަކާ  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ 
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އުފައްދާފަ.   އޮތޯރިޓީތަކެއް  އަރާ  ފާސްކުރި ބެލެނިވެރިކަން  މިތަނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދާދިފަހުން  މިސާލަކަށް 

މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާެއްއަގއި.  ކޮންމެ  ޮގތަށް  އުފަންކުރާ  އޮތޯރިޓީއެއް  ހަމަ  ެއެވސް  އޮތޯރިޓީެގ،  ރެގިއުލޭޓަރީ 

އުވާލާނީ، ާގނޫނުތޯ   އުފައްދާފައި އޮތް ބޯޑު ތެރޭަގިއ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވީމާ ބޯޑެއް ނޫންތޯ

އުވާލަންޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. އެީއ އެއް ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަކަށް، މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އޮތޯރިޓީ އެބަ ހިނާގ. ެއ 

ތިއްބެވި.   އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތިބި  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެބަހުރި.  ވެސް  ވެރިން  ތަނުެގ 

ބައްދަލުވުމަށް މި  ނުދެވުނީކީްއވެތޯ  ދައުވަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ؟   ކަންތައްތައް  އެ  ބޭފުޅުންެގ  އެ 

ކަންނޭނެގ.   ވާހަކަދަްއކާއިރު    3އަހާލަންޖެހޭނެ  ކަމެއްެގ  ބޮޑު  މިވަރު  ބޭނުންވަނީ،  އަހާލަން  ސުވާލަކަށް  ވަނަ 

ކީްއވެތޯ ވަޑައިނުެގންނެީވ  އެ؟ މިނިސްޓަރު  ހާލުަގއި  ހެޔޮ  ަގދަވެ  ހުންނެވިތޯމިނިސްޓަރު  އެހެންެވއްޖެ ؟ ބަ  ދެން، 

 ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުެގ ެވދުން ދެންނެވުން އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަނު 

އާދެ! އަޅުަގނޑު ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ބޯޑު ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ ކަމަކަށް އަލިެއއް ނާޅުވަން. އެއީ އެ ތުހުމަތަކީ  

އަޅުަގނޑަށް ކުރެވޭނެ ތުހުމަތެއް ނޫން. ކޮރަޕްޝަންެގ ތުހުމަތު ބޯޑަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަނުކޮށްފައި ޮއތް  

ފުޅުންެގ އިންޓެންޝަންސް އެހާ ކްލިއަރއެއް ނޫނޭ. ުގޑް އިންޓެންޝަނަކު ނޫނޭ ބޯޑަކަށް. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެ ބޭ

ސިޔާސަތުތަކާ   ސަރުކާރުެގ  ސިޔާސަތުތަކާިއ،  މިނިސްޓަރެގ  މިނިސްޓަރއަށް  ައއީ.  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ޓީތެރޭ. އަޅުަގނޑު  ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ ެއ ބޭފުޅުންެގ ޢަމަލުން. ދެން، ކޮރަޕްޝަން އޮތީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރި

ހަމަ ދަންނަވާނަން، ކޮރަޕްޝަން އޮތީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ތެރޭަގިއ އެޓް ދަ ލޯވެސްޓް ލެވަލް. އެޓް ދަ ލެަވލް  

އެބަޮއތް.   ކޮރަޕްޝަން  ހިސާބުަގއި  ނަާގ  އެޕްލިކޭޝަން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޓޭކް،  ޕީޕަލް  ދީފަިއ    1500ވެއަރ  ރުފިޔާ 

ފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިވަރުން ދަންނަވަންޏާ މި ތަނަކީ ހަމަ އޯވަރހޯލްކުރަން އެޕްލިކޭޝަން ައވަސްކުރަން ުއޅެ

ތިބި  ުއޅުްއވާފަިއ  ތިބި،  ތިއްބަވާފަިއ  ތަނުަގއި  އެ  އިނަފް.  ދެޓް  ސްޓްރެސް  ކެނޮޓު  ައއި  ތަނެއް.  އޮތް  ޖެހިފައި 

ފުޅުންނަށް ވެސް އެނޭގނެ ޓްރާންސްޕޯޓު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނޭގނެ. އެ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި ތިބި ބޭ

ނަސަސް   ދި ލޫކްރެޓިވް ބިޒްައހަރު ތެރޭ ވެސް ހަމަ އިޞްލާޙު ނުވި ތަނެއް. ބިކޯޒް އޮފް  30،  20އޮތޯރިޓީައކީ މީެގ  

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން  ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެޓު. ދެން،  އިން  އިންވޯލް 

ޓުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ބޭނުންވަނީ ދޫކޮށްލަން. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމެއް ނުހިނާގ ކަމަށް ވަންޏާ އެކި  ޑެލިޭގ

ފޯރުކޮށްދޭ   ސަރވިސަސްތަކެއް  ކަމެއް،  ހުރިހާ  ަގވަރަމންޓަކުން  ސެންޓްރަލް  ނާންނާނެ.  ތަރައްޤީއެްއ  ދާއިރާތަކަށް 



 2021 އެްޕރީލް 26             ވަނަ ބައްދަލުވުން 3ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 

 

 

16 

 

އިވް ވާނީ ސެންޓްރަލް ަގވަރމަންޓަށް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި އެ އަތޮޅެްއެގ  ކަމަށް ވަންޏާ އަބަދުވެސް ހުރިހާ އެންމެން ރިލަ

ނުވަތަ އެ ރަށެއްެގ ކަމެއް ެއ ރަށަކަށް ދޫކޮށްލީމަ އެ ރަށެއް ކޮމްޕީޓުކުރާނެ އެހެން ރަށްރަށާ. ކޮށްެގން އެ ބޭފުޅުން 

ކަމް ޓު  ބޭފުޅުން  އެ  ތެރެއިން  ުއސޫލުތަކުެގ  އޮތް  އެޅިފައި  އެ  ހަމައަކަށް  އެ  ެއ  ބަލާނެ  ސްޓްރޯންަގރ،  އައުޓު   

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެ އެ ދައްކަން ތިމަންނަމެންެގ ރަށް މިހާރު އިކޯ ފްރޭންޑްލީއޭ. އެއީ ތިމަންނަމެންެގ ރަށުަގއި މި  

ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ ހަމައެކަނި އިކޯ ފްރޭންޑްލީ ވެހިކަލްސްއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކައުންސިލަށް ބާރު އެބައޮތޭ އެ ކަންކަން 

އަ ލޭއައުޓުކޮށްދޭނަމޭ  ކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް.  އެ  ޑެލިޭގޓުކުރަން  ތައްޔާރަށޭ  މިތިބީ  ޅުަގނޑުމެން 

ޕޮލިސީސް މިހެންނޭ މިކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ ހަމައެކަނި ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން އެ ކަންކަން  

މިނި ވިދާޅުެވއްޖެ  ދެން،  ދަނީ.  އެޅިެގންތޯ  އާލާސްކަންފުޅާތޯއޭހަމައަކަށް  ަގދަކޮށް.  ؟ ސްޓަރ  ހުންނެވީ  މިނިސްޓަރ 

ބޭފުޅުން   މިނިސްޓްރީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮތީ  ސިޓީަގއި  ފޮނުވި  މަޖިލީހުން  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ވަޑަިއަގންނަވަންޏާ   މިނިސްޓަރ  އޮވޭ  އަންނައިރު  ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާންމުކޮށް  ވަޑައިަގންނަވަންހެން. 

ވަ ކަންނޭނެގ.  މިނިސްޓަރ  އުޅުނީ  ކޮންފިއުޝަނެއް  ކުޑަ  އޭެގ  އެހެންވެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޑަިއަގންނަވަން. 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން   އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އަރުަވނީ  މި  އާދެ!  ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު  އަޙްމަދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި 

 އަށް.ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޟޫޢުަގއި މި ދެކެވޭ ވާހަކަ ައޑުއަހަން މިއިނީ  އުއްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް މި މަޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މު

ަމއިންޑަކާއެކީ މިތަނަށް އައީ. އެހެންނަމަވެސް، މި އިވުނު ވާހަކަތަކުން ވަރަށް   އިންއިނޭގތޯ. ވަރަށް ހަމަ ހުޅުވިފައި 

ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އުފެދިއްޖެ.  ސުވާލުތައް  ބާރެްއ    ިގނަ 

މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ  ުއވާލުމުެގ  ާގނޫނެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ުއވާލުން.  އުފެއްދުމާއި  ތަންތަން 

ލަ  ެއކަން އެ ކުރެެވނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ބެލުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑަށް ޖުމު، ކަމަކަށްވާތީ 

މުލިއްސެއް ޖަހަިއެގން ދެން އަޅުަގނޑު ބޭނުން ފައި ބުރިކޮށްލަން އިނޭގތޯ.  އި  ލަ ފައިގަ ެއއްކަ،  ޮގތެްއަގިއ ވިސްނުނީ 

އެއީ ޙައްލެއް ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެއީ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެްއޗަކީ. އަޅުަގނޑަށް ސެންސް ކުރެވިއްޖެ ތި ބޭފުޅުން  
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ޓްރާންސްޕޯޓު ޮގތުން  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮތޯރިޓީ  ވިދާޅުވި  އަޅާ   އުވާލުމަކީ  ފަހަތަށް  އަޅާ  ރޮނުގން  ަގވަރނަންސްެގ 

ދިވެހިރާްއޖެ ކަމަށް.  މައްސަލަ    އިންފިޔަވަޅެއް  މި  އެއީ  ވިސްނުނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށް  ފިޔަަވޅެއް  އަޅާ  ފަހަތަށް 

އެ ހަމަ  ޓަކައި  އެމްޕިއުޓޭޓުއް  ޙައްލުކުރުމަށް  އުފައްދަން.   އޯަގން  އެބަޖެހޭ  އަނެއްކާ  ފަހުން  އިނޭގތޯ.  ކުރަނީ  މި 

.ޕީ ވެސް ެއބަ ބާރުއަޅާ މިކަހަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާެއއް ސެންޓްރަލް ަގވަރމަންޓްަގއި ހުރުމަށް. އަނެއްކާ އެސް.އޭ 

ސިޔާސަތުތަކާ ސަރުކާރުެގ  މަްއސަލަާއއި  ިއ،އެހެންވީމާ،  އުޅޭ  ޙައްލާ،  ދިމާެވެގން  ހުށަހަޅާ   އަޅުަގނޑުމެން 

މިހާރު އެބަ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިމާނުވާކަން  ޮގތުން  އޮތް  ވިސްނިފައި  ައޅުަގނޑަށް   .

  ޓްރާންސްޕޯޓު   .ެއއް މުއައްސަސާ  ،ދުވަސްވީ އެއް ދާއިރާ އެންމެ  އެންމެ  ،  ދާއިރާއަކީ އެންމެ މުސްކުޅި  ޓްރާންސްޕޯޓު

ވަރަށް ބައިވަރު  ،  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބަިއވަރު ލިޔެކިޔުންތަކާއި ؟މިނިސްޓަރު ހުންނަވާ ވަރަށް ކުރީއްސުރެން ދެއްތޯ

ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓޭ ނުބެލެހެއްޓޭ އަދި މުޅިން އެހެން  ،  އިންފޮމޭޝަން އާކަިއްވވެފައި ހުރި ތަނެއް އެ ތަނަކީ. ދެން

ާގނޫނު   މި  މިހާރު  އަސްލު  ފެނުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ.  ތަނެއް  މުއްސަނދި  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް. 

ީއ ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މިއަދު މިއޮތް ާގނޫނު  އޮތުމުެގ ބޭނުން އިނޭގތޯ. އެ 

ބޭނުން އުވާލީ.  އޮތުމުެގ  މިނިސްޓްރީ  ައިއ    .ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ،  ޮގތަށް    ހޮނުކުއްލިއަކަށް  ުގުގރިެއއް 

މުއައްސަސާއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު އެީވ  ކިހިނެއްތޯ  އުވާލީ.  ރާއްޖޭަގިއ  އެތައް  ؟މިނިސްޓްރީ  ވަންދެން  ޒަާމނެއް   

ކުއްލިައކަށް މުައއްސަސާއެްއ  އަިއ  ެއއީ  ،  ހިނަގމުން  ބާރެްއ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހަމަެއކަނި    ،ެއ ދާއިރާއަށް ކުއްލި ބޮޑު ޝޮކެއް ައއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ   ،ލެްއވޭނެ. އެހެންވީމާއިއުވަ 

ދުނިޔޭެގ އެހެން ދިމަދިމާލަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ނެޓްޯވކް  ،  މި ހަފޮޅުން އެތެރޭ ވެރިކަން ކުރިޔަސް ،  މިތާނގައި

ުގޅިފައި  ޮއތް  މިތާނގަ ،  އެޅި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ އި  މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  މުހިންމު  ވަރަށް  ސްޓެބިލިޓީ 

ުގޅި  ކޮންވެންޝަންތަކާިއ،    ތަކާއި، ޮގތުން ެވސް މި ފެންނަ މަންޒަރު ދެއްތޯ. ބަިއވަރު މުޢާހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާއި 

ބަނދެވި ބައިނަލްއަޤުވާީމ    ޓްރާންސްޕޯޓު،  ލާމެހި  ކުރެވެނީ  މި  ަގވަރން  މިހާރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސެކްޓަރެވސް 

ބޭފުޅުން.   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެބަތިބި  މިތާ  ުގޅިެގން.  ިއންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކާ  ތެރޭަގއި  މިންަގނޑުތަކުެގ 

ާގނޫނެއް އުޅޭތާ.  މިހެން  މިހާރު  މަޖިލީހުަގއި  ެވއްޖެ  ދުވަސްކޮޅެއް  ދެން  ެވސް  ނަާގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ހަދަން   

އަހަރު ދެ  ތިން  ޑްރާފްޓިންގ ސްޓޭޖާއެކީަގއި  ނަގާ  .  އަހަރު،  އެބަ  އަހަރު  ދޮޅު  ކުރިޔަސް  މިކަން  އަވަހަށް  އެންމެ 

ހަމައިންޑްރާފްޓު ކޮށްފައިެގޒެޓު،  ކުރުމާ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އެ  ހަމައަށް.  ވެެގން،  ކުރުމާ  މުހިންމު  ،  ވަރަށް 

ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަިއ ހުންނާނެ ވާހަކަތައް. ެއ  އި  ހެދިއިރުަގއި އޭރުަގ  ނޭގ މި ާގނޫނުއަޅުަގނޑަށް އެ

ބޭނުންތެރިކަމާއި މުހިންމުކަމާއި  އުފެއްދުމުެގ  ނުވާނެކަމާއި،  ތަން  މިކަން  ނުލާ  ޓްރާންސްޕޯޓު،  އެތަނާ   އިނޭގތޯ. 
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މަށް ހަމަ ތި ހެޓަުގއި ވަޑައިެގންނެވި އެހެން ދާއިރާ ގަވަރ ނުކުރެވޭނެ ކަ  އޮތޯރިޓީ ނެތިއްޔާ ރާއްޖޭެގ ޓްރާންސްޕޯޓު

ހަަމ ،  ފައި ހުރި ވާހަކަ ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ ރެކޯޑުަގއި ބަލައިލަން މިއަދު. އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީވާބޭފުޅުން ދައްކަ

ރަނަގޅަށްތޯއޭ ކުރެވެނީ  މި  ނުކުރެިވެގން؟ މިކަން  ކޮންޓްރޯލް  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  ބޯޑު  ބަ،  މި  ސް  މިނިސްޓަރއަށް 

އޭ.ސީ.ސީއަށް ޙައްލު  ،  ރަޕްޝަންތައް ިމނިސްޓްރީއަށް ޙައްލު ނުކުރެިވެގންތަން ނުެވެގން. އެތާ ކޮ  ވިކޭ ބޯޑަކަށް އެ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި    ހަމަ އެއަށް ވަރަށް ކްލިއަރ ޖަވާބެއް،؟ ނުކުރެިވެގން ހަމަ އޮފީސް އުވާލަންވީތޯއޭ ސުވާލަކީ

ފިޔަވަޅެއްތޯ އެޅޭ  ފިޔަވަޅެއްތޯ ފަހަތަށް    ، ކުރިއަށް  އޮނެ؟ އެޅޭ  ބައްލަވާ.  ސްޓު ވަރަށް  ޖަވާބުދެްއވަ  ެއއަށް  ކޮށް 

ޓްރާންސްޕޯޓު ކޮށްފަ.  އެއްކައިރި  ސެންޓިމެންޓްސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އުވާލުމަކީ  އޮތޯރިޓީ 

ފިޔަަވޅެއްތޯ އެޅޭ  ކުރިއަށް  ރޮނުގން  ފިޔަވަޅެއްތޯ؟ ަގވަރނަންސްެގ  އެޅޭ  އެއަށް؟ ފަހަތަށް  ޖަވާބެއް   ހަމަ  ހަމަ 

 ދެއްަވއިފިއްޔާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަނު 

ފަހަތަށް   މިއީ.  ފިޔަވަޅެއްހެްއޔޭ  ެއޅޭ  ފަހަތަށް  ވިދާޅުވެއްޖެ  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  މިއީ  އާދެ!  ފިޔަވަޅެއް  އެޅޭ 

އަޅާފައި .  އިނޭގތޯ ފިޔަވަޅެްއ  ފުޓު،  ފަހަތަށް  ބެކް  ޔުއަރ  އޮން  ޯގ  ސަމްޓައިމްސް  ޓު  ހޭވް  ައއުޓު   ޔޫ  ކަމް    ޓު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ލަކި ޖަހަން ބޭނުން.    . ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް ައޅާފައިސްޓްރޯންަގރ އޮން ޔުއަރ ފްރަންޓް ފުޓު

މި ޓްރާން  އެއީ  މިކަން އެކްސްޕްލެ ،  މިނިސްޓްރީ  ސްޕޯޓުވާޮގތަކީ  ފެކްޗުއަލީ  ކޮށްދޭންއިމިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު   ން 

މީެގ   ބޭނުން.  ޓްރާންސްޕޯޓު  11ވެސް  ވަންދެން  މެރިޓައިމް    އަހަރު  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޮތް.  އޮތޯރިޓީއެއް 

އޮތީ  އޮ ކޮށްފައި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  އެސެމްބްލީަގއި  ޖެނެރަލް  އެކަނި    2019ަގނައިޒޭޝަންެގ  އަހަރު    11ަގއި 

ޓްރާންސްޕޯޓު ކީްއެވެގންތޯ  އޮވެ  އްއޮތޯރިޓީއެ   ތެރޭަގއި.  ފުރިހަމަކޮށް  އޮ ،  އެހާ  މެރިޓައިމް    އަށް ަގނަިއޒޭޝަންއެ 

ނުދެވުނީ ކަމެއް  އެއީއަހަމިއްޔަތު  ސުވާ  .  އޮތް  އަހަމިއްޔަތުކުރަން  ކަމަށް  އެ  ދެވުނީ ކަން  ލެއް.  މި  މިފަހަރު 

ައއިސް  ޓްރާންސްޕޯޓު އުފެދިެގން  މެރިޓައިްމ   ، މިނިސްޓްރީއެްއ  ފެށީމަ.  އަޅާލާން  މެރިޓައިމްއަށް  މިނިސްޓަރ  ެއ 

މެރިޓައިމް  އިންޑަސްޓްރީަގއި އުޅޭ ބޭފުޅުން ހަމަ ަގބޫލުކުރާނެ ައޅާނުލާ އޮތް ިއންޑަސްޓްރީެއއް.  އެ  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ަގއި އޮތް ކަުމަގއި ވަނީ ނަމަވެސްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް ހަދަން ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭނު

ެއކްސްޕަ ވެސް،  ަވއިޒް  ޓެކްނިކަލް  ވެސް،  ަވއިޒް  ރިސޯސް  އެއީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މެރިޓައިމް  ޓީސް  ރމިހާރު 

އެކަން   ިއނޭގތޯ.  ނެތް  ހަމަ  ވެސް  މިބިލްޑު ވަިއޒް  ަގވަރމަންޓު  ކުރެެވން  ސެންޓްރަލް  އޮތް  އަންނަނީ  ަގއި 

ސަރުކާރުެގ ދީެގން  އަހަމިއްޔަތުކަން  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން  ެއ  ދަށުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،  މިނިސްޓްރީއެްއެގ 
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ފުރަތަމަ އުފެދިެގން އޮތޯރިޓީއެއް    ޓްރާންސްޕޯޓު  .އޮފީހާ ުގޅިެގން އެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށްެގން

އައީ އަސްލު ސިވިލްއޭިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ނަކަލް ކުރަން ެވެގން. އެކަމަކު ސިވިލްއޭިވޭއޝަން އޮތޯރިޓީައކީ މިނިވަން  

ޓްރާންސްޕޯޓު ނޫން.    މުއައްސަސާއެއް.  މުއައްސަސާއަކަށް  މިނިވަން  އަީއކީ  ެވެގން  ައއީ  އެއީ  އޮތޯރިޓީ  ެވެގން 

ތަ މިނިސްޓަރެްއެގ ދަށުން ލައްވާ އިދާރާެއއްެގ ޮގތުން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މިނިސްޓްރީ ނުވަ  ޓްރާންސްޕޯޓު

ޓްރާންސްޕޯޓު ބޭނުން  އޮވެ   ބުނަން  ފަން  ޓްރާންސްޕޯޓު،  މިނިސްޓްރީއެއް  އޮތީމަ  ޝަންތަކެއް ކްއޮތޯރިޓީއެއް 

މިނިސްޓްރީެގ މި  ވިލް ސޭ     އައިސްޓްލީ ދަންނަވަންޏާ ހަމަ ފްރޭންކްލީރަނަގޅަކަށް ކުރިައކަށް ނުދޭ. އެއީ ހަމަ އޮނެ

،  އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ކޯލްތަކާއި  ،ފަިއޓްސް ފެނުނު ބޭފުޅެއްެގ ހަިއސިއްޔަތަކުން  އައިދެ އަހަރު ތެރޭަގއި  

ނުެވެގން އައިމަ ައޅުަގނޑުމެން އޮތޯރިޓީއާ ވާހަކަދައްކަިއެގން ޙައްލު ނުވީމަ   ،މި ކަމެއް ނުވެެގން އަންނަ ކަންކަމާއި

އެ އަންނަ ފްރްސްޓްރޭޝަންސްތައް މިތާ ތިބި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ންސް. މިހާރު މިވަުގތު އިކޮމްޕްލެޔަޤީންކަން އަރުވަން ެއކަން. ތި ބޭފުޅުންނާ ހިސާބަށް ވެސް އައިއްސަ ހުންނާނީ އެ  

 ކެބިނެޓުން ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ނިންމެވުން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަތެއް    .އާދެ!  އަރުވަނީ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  މި  އަޙްމަދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މަނަދޫ 

 އަށް.ހާރޫން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މު އިްއޒަތްތެރި  މި ޤަޝުކުރިއްޔާ  އައިރުަގއި  މިހާހިސާބަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  އްރިރު. 

އެހާ  ،  ފާހަަގކުރެވުނީ ރީޒަންސް  އުވާލަންޖެހޭ  މިއަސްލު  ނުކުރެިވެގން  ަގބޫލު  މީަގ  ބޮޑަށް  ޙަމަދުއުޅެނީ.    އޭރު   އި 

ސިވިލް ސްޓާފުންނާމެދު ކަންކަން ،  ެގ ލަފާެގ މަތިން ބޯޑު ނުހިނާގ ކަމަށް. ދެންވެސް ފާހަަގކުރެްއވި މިނިސްޓަރު

ދެން މަްއސަލަތަކެއް.  ޮގތުެގ  ބެސްޓު،  ހިނާގ  މީެގ  އެންމެ  ވިދާޅުވި  ފަހަތުން  ޕްރެކްޓިސްއަކީ    ޭއެގ 

ދެންންޑިޕެންޑެންޓުއި ެވސް.  އޮތުމޭ  ައިއއްސަ،  ކޮށް  ރީޒަނެއް  ހުރިހާ  ޑިޒައިން  ،  މި  ވިދާޅުވި  ފަހަތުން  ޭއެގ  ދެން 

މި ާގނޫނުެގ ަމއްސަލަެއކޭ. މި ާގނޫނަކު    ،މައްސަލައެކޭ. އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވިދާޅުވެ ނުދެްއވާ މި ބޯޑު

 އެ މީހުން ލާފައި   .އުޅެނީ ބޯޑަށް ލެވިފައި ތިބި ބަެއއްެގ ަމއްސަލަ  މި  ނެތް މައްސަލައެއް މިހާހިސާބަށް އައިރަކުއެްއ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތަށް މިނިސްޓަރުެގ ލަފާފުޅުެގ މަތިން   9ހަމަ މި ގާނޫނުެގ    ،ވެސް މިއިންނަނީ
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ލާފައި  މިހިރީ    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބާރެއް  ހުރިހާ  މިހިރީ.  އަތްމަތީގައިވެސް  މިނިސްޓަރ  .  މިނިސްޓަރު 

ވަކި ވެސް ކުރެވޭނެ. ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވީމަ ވަކި ވެސް ކޮށްދޭނެ.  ވެސް  ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ މާދަމާ  

ކޮށްދޭނެ. ސަސްޕެންޑު ވެސް  ތި  ބަދަލު  ކޮށްދެްއވާނެ.  ެއއްެވސް   ވެސް  މިނިސްޓަރުެގ  ވެއްޖިއްޔާ  ޮގތުން  ވިދާޅުާވ 

ހަނދާންވަނީ  ،  ނުހިނާގބާރެއް   އަޅުަގނޑު  ޙައްލެއްހެންނެއް.  ިމއީ  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އުވާލުން  ާގނޫނު  ތި 

ައޅުަގނޑުމެން    2019 ފަހުކޮޅުަގިއ  އަހަރުެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު ހަމަ  ވަނަ  ހާޒިރުކޮށްެގން   ކޮމިޓީއަކަށް  މިނިސްޓްރީ 

މެރިޓައިްމެގ ތި  ވާހަކައެއް  ދެއްކި  ނުހެދޭ .ޑީ. ސީ،  އަޅުަގނޑުމެން  މެޑިކަލް  ކަންކަމުަގއި  ެއކިެއކި  ުގޅޭ  ސީއާ 

ނުހެދި  .މައްސަލަ މެޑިކަލް  މައްސަލަެއއްަގއި  ކުޑަކުޑަ  ޓްރާންސްޕޯޓު.  ވަރަށް  ކަމަކީ  ކޮށްލަންޖެހޭ   ހަމައެކަނި 

ރިހާ  ެއވަރު ނުކުރެވިެގން ހުވީ.  ދޭން  އޮތޯރިޓީން ޑޮކްޓަރެްއެގ ނަން ފޮނުވާލަން މި ޖެހެނީ، މީނައޭ މެޑިކަލް ހައްދަ

.  ންދާން މެޑިކަލް ހައްދާލަ  އިންޑިއާެގ ކޮޗިންގއަށް  .ދިވެހި ސީމަނުން މި ޖެހެނީ ސިންަގޕޫރަށްދާން މެޑިކަލް ހައްދަން

ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ.   ހަމަ އެއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެން ވޯކް ވިސާއިން މި ހައްދާ ކަހަލަ މެޑިކަލްއެްއެގ ވާހަކަ 

އެ ސީ.ޑީ.ސީއާ ުގޅިެގން ުގޅަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް  ، ހަމަ  އައި އަނެއް ޝަކުާވއަކީ   އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުަގ،  ދެން

ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ައޅުަގނޑުމެން އެ   އެންމެ ފޯނު ނަންބަރެއް ބަދަލު ނުކުރެވިެގން. ެއކަން،  ނަންބަރެއް

އޭެގ    އަޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް އައި  ވެސް އެކަން ވީ ހެންނެއް. ހަމަ އެ ޝަކުވާ  އަހަރު ިވިއރު  1  އިވާހަކަ ދައްކަ 

މި  ފަހުން ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަމަކީ  ވެސް.  މި ،  އުޅޭ  މިއީކީ  ނުކުރެވޭ  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑަކަށް 

ވެސް ކަމަކަށް  ަމއްސަލަެއއް  ވެސް،  ދެން.  ާގނޫނުެގ  ކަމަކަށް  މަްއސަލަެއއް  އޮތޯރިޓީެގ  ިމ  ުއޅެނީ   މި.  އަނެއްކާ 

ހީވަނީކްފަން އަޅުަގނޑަށް  ނޭނިގެގންހެން  ކުރަން  މި .  ޝަން  ެއއްެވސް    މިސާލަކަށް  ާގނޫނުަގއި  ދެންނެވިހެން 

ބާރު ނުހިނާގތީ  މައްސަލަެއއް ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރުެގ  ނުހިނާގތީވެ،  ނެތި   ހުރި  މިއަދު  ،ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު 

  ށް ާގނޫނު އުވާލުން ެއއީ ޙައްލު ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ،  ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު ަވކި ނުކޮށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު 

ސުވާލަކީދެން،  ނުފެނޭ.   އަޅުަގނޑުެގ  ޚިދުމަތް،  އެހެންވީމާ،  ހޯދާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  ،  މިސާލަކަށް 

؟ ކަމަކީކޮބައިތޯ ިމ އޮތޯރިޓީން ކުރާ ؟ މިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ރީކުރަން ލީމާމިސާލަކަށް ކާރެއް ރަޖިސްޓަ

ހަމަ އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން  ،  ޕްރެކްޓިސް ކޮންމެެވސްވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަ ދެއްވަފާނަންތޯއޭ. ދެން

ބޭފުޅުން ވެސް މި ާގނޫނު އުވާލަން ހަމަ މިޮގތުަގިއ    އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ތި،  ވެސް ތިއްބެވީމަ

 ޔާ. ޝުކުރިއް ؟ ތާއީދުކުރަްއވަންތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 އެްޕރީލް 26             ވަނަ ބައްދަލުވުން 3ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 
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ޓްރާންސްޕޯޓު ފުރަތަމަ  އެންމެ  ެގންޮގސްދެްއވާ.  އޮތޯރިޓީ  އާދެ!  ކުރިއަށް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ޭއެގކުރިން    !އެއަށްފަހު 

ހަމަވާތީއާއެ   އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ އި   އެ.  ަގޑިހަމަވީ   އްކޮށް،ަގޑި  ބޭފުޅަކު  ނުކުރައްވާނަމަ    ޟުތިރާޢުެއްއވެސް 

 ! މިނެޓު ނަާގނަން އިނޭގތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާ 15އަޅުަގނޑު އިތުރު  

 

 އެންޑް ސިވިލްއޭޝަނުެގ ނަިއބު ޝިމާޛު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް

ާގނޫނުެގ މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނެގ  މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ހިތްވަނީ  

ެއއް ކަެމއް ދެ މުއައްސަސާައކާ ހަވާލުކުރެިވފަ. އެީއ ކަންނޭނެގ ީމެގ    ،އެބައުޅޭ ކަންނޭނެގ ދެ ކަެމއް.  އުޅެނީ  މި

މޯލްޑިވްސް   ކަމަކީ.  މިއުޅޭ  މޯލްޑިްވސް   ޓްރާންސްޕޯޓުމައްސަލައަކަށް  ެވއްޖިއްޔާ  ބުނާޮގތުން  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ 

ކުރާ ފަރާތެއް. ބޯޑު މި ޖެހެނީ  ކީ ބޯޑުން އެޕޮއިންޓުއައޮތޯރިޓީ ހިންަގން މިހުންނަނީ ސީ.އީ.އޭ. ސީ.އީ.އޭ   ޓްރާންސްޕޯޓު

ކަންތަ  އެކަހަލަ  ހަމަ  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މަތިން  ލަފާެގ  މޯލްޑިްވސް ހަމަ  އްތަކެއް  މިނިސްޓަރެގ 

ލާޒިމު ކުރަން  އޮތޯރިޓީން  މިޓްރާންސްޕޯޓު  ވެސް  ޓްރާސްޕޯޓަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަންތައްތަްއ  އިންނަނީ    ކުރާ 

އެްއ  .  . އެހެންވީމާ، ެއއީ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ މައްސަލަެއއް ޖެހިެގން މިއުޅޭ ހިސާބަކީފަކުރެވިލާޒިމު

 ައކަށް ކުރަން އިނުން ކަންނޭނެގ. ކަމެއް ދެ މުއައްސަސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަނު 

އިޝޫއަށާއި ސީ.ޑީ.ސީެގ  އަދި  ނަންބަރެ،  އަޅުަގނޑު  ރެސްޕޮންސިވް  ބޭނުންކުރާ.  އެއް  މެރިޓައިމްެގ  މަރޖެންސީަގއި 

މި   އަޅުަގނޑުމިހާރު   ދުވަހު  އެ  އެީއ،  ދަްއކަން.  ވާހަކަ  މި  މޯމެންޓެއް  އޮޕޮޗޫން  ކުވައިޓު،  އިޒް  ދިސް  ވަރަށް، 

ޗީފް   ބޭފުޅާ  އެ  ކީްއވެެގންތޯ  މިތާ.  އިންނެވި  ެއްގޒެކްޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އިންނެިވ،  ކޮމިޓީަގިއ 

ޑޮކްޓަ ެއ  ސީ.ޑީ.ސީެގ  ދުވަހު  ެއ  ހުރެ  ނުކުރީއެްގޒެކްޓިްވއަށްވެ  ައޕްޑޭޓު  ލިސްޓު  މިނިސްޓަރ ؟ ރުންެގ 

އޮތީ ނުކުރެިވޭއ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  ފާހަަގކުރީމަ  ކޮމިޓީއަކުން  ޚުދު  ؟ ދަންނަވަންޖެހެނީތޯ،  އަޅުަގނޑު، 

ރެސްޕޮންސް  އެމަރޖެންސީ  އެންިގން.  އަންަގން  ކުރަންޖެހޭނެއޭ.  މިކަން  ވާހަކަދެއްކިން  ބޭފުޅާއާ  އެ  އަޅުަގނޑު 

އޮތޯރިޓީަގއި  ނަން ފަންކްޝަނިންގަގއި،  މި  އޮތީ.  މި  ނުވެ  ެއކަން  އެކަމަކު،  އެންުގނު.  ޕަބްލިޝްކުރަން  ބަރއެއް 

ދޭ   ބޭފުޅުން،  އެ  ހާލުން  ވަރަށް  ބަޔަކު.  ތިބި  ވިސްނުމުަގއި  ބޯދާ  ތިބީ  އޭރު  ހިންަގން  އެތަން  އުޅޭ.  ލަސްކަމެއް 

ކޮ ްގރާސްޕޯންޑު،  ޓު  ޕަވަރ  ދެއަރ  ވަންސް  ދެޓް  ނުކުމެެގން ޑިސަިއޑެޑް  ބޭފުޅުން  އެ  ހިސާބުން  ދާ  ރަޕްޝަން 

ާގނޫނެްއެގ  އޭރު.  ބޭފުޅުން  ތިބި  އެތާނަގއި  އެނިގލަްއވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ެއތަނުން.  ޮގްއސި  އެތަނުން.  ގޮއްސި 
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އިޝޫެއއް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގެއއް ނުކުރަން. ާގނޫނެއް މި އަންނަނީ ސަރުކާރެްއެގ ސިޔާސަތެއް އައިސް އެކަެމއް 

ތަންފީޛުނުކުރެވޭހާ  ަގ ާގނޫނަކުން  އެ  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުެގ  އެ  އަންނަނީ.  މި  ާގނޫނެއް  އަންނަ  ވަރންކުރަން 

އުވާލަނީ   މި  ައޅުަގނޑުމެން  އުވާލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  މައްސަލަެއއްެވެގނެއް  ާގނޫނީ  އެީއކީ  ހިނދަކު، 

ލުވެެގން. ވަރަށް ިގނަފަހަރު ހުންނާނެ ާގނޫނު އުވާލާފަިއ،  ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ެއކަން އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމުަގއި ބަދަ 

 މި ޤައުމުަގއި މަދުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ ާގނޫނު ުއވާލާފައި ެއބަހުރި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާއިޝަތު މުޙައް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ޢާިއޝަތު މުޙައްމަދު. ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އުވާލުާމ ުގޅޭ ޮގތުން، މިއީ ދެން 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިމަ ައޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީާއ  އަނެއްހެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއގްޒެކެޓިްވ ޑިސިޝަނަކުން އަ

ބިލެއް އަސްލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ މީަގއި ހަދާފަ. ެއކަމަކު،    4އެްއކޮށް މަޝްވަރާކޮށްެގން، ައޅުަގނޑުމެން  

އޮތީ   ަވުގތު  މި  ކޮމިޓީަގއި  ބޭނުން. 3މި  ވެސް  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަސްލު  ެއކަން  އެހެންވީމާ،   .

ެއއްކޮށް  އަ މިއާ  ހަމަ  ާގނޫނެްއ،  ބެހޭ  ދުްއވުމާ  އުޅަނދުތައް  ދުްއވާ  ކަނޑުަގިއ  އިންނާނެ  އަދި  ޅުަގނޑުމެން 

ވެސް   ބިލަށް  އެ  ކޮމިޓީން  އެދެން  އަސްލު  އަޅުަގނޑުެމން  އެއްޗެއްވީަމ،  އިން  ލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގ ުގޅޭ  ދަތުރުފަތުރާ  ކަނޑު  އަސްލުަގއި  ެއއީ  މިހާރު  ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުމަށް.  ެގންތުން  ދަށުން  ނަމި   ސެޓަޕްެގ 

އަޅުަގނޑުެގ   އަދި  އޭތި  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ާގނޫނަށް  އެ  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ 

ލު  ބި  4މަޢުލޫމާތު ދޮުގކަމަށް ނުވާނަމަ އިބްތިދާޢީ ސްޓޭޖުަގއި ކަންނޭނެގ ފްލޯރަގއި ވަނީ. އެހެންީވމާ، އެާއއެްއކޮށް  

ެގންޮގސްދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން، އުވާލުމާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވިހެން އެގްޒެކެޓިްވ 

ޑިސިޝަންެއއް، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމުެގ ޮގތުންނާިއ، ދެން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދިމާވާ 

އޮތޯ ޓްރާންސްޕޯޓު  ުގޅިެގން  ަވކި  ދަތިތަކާ  ުގޅޭ  މެރިޓައިމްއާ  މިނިސްޓްރީަގިއ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ުއވާލަިއ،  ރިޓީ 

ޑިވިޜަންއެއް އުފައްދައިެގން މި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ަމުގފަހިކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭ.ޖީ  

އަޅުަގ އޮތީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެކުަގިއ  މިނިސްޓްރީއާ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އިންސްޓްރަކްޝަންސް  އޮފީހާއި،  ނޑުމެންނަށް 

 ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުެގ ަމތިން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުތައް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްއަށް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކަންތައް   އެއް  އުޅުނު  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ދެންމެަގިއ،  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ވާހަކަދައްކާލާފަ.  ބިލަށް  ވިދާޅުިވ  ތި  ފްލޯރަގއި  އައީ  މި  އަޅުަގނޑު  ދެންމެަގއި  ފާހަަގކޮށްލީ.  އެ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ 

ދިރާސާ މި  އަސްލުަގިއ  ހިތަށްއެރީ  ދިރާސާކުރާއިރުަގިއ  އަޅުަގނޑު  މުއައްސަސާތަކާއެކީ  ހުރިހާ  މި  ކުރާއިރުަގއި، 

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ުއވާލުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް ައޅުަގނޑުމެން ނުނިމެނީސް މި ކޮމިޓީަގއި މި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް    ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރަްއވަިއެގން މި މައުޟޫޢުަގިއ ކުރިއަށްދާތީވެ، އެ ބިލު ވެސް މުހިންމު

ަގބޫލުކުރެވުނު. ދެން، ޙަމަދު ދެންމެަގއި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑު ދަްއކާލަން ބޭނުންވަނީ، ވިދާޅުވި  

އިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަން އޮތް ވާހަކަ   މަޢާފުކުރައްވާތި، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގައި، 

ނާޤާބިލުކަމުން އިނޭގތޯ.   ިމނިސްޓަރުެގ  އަސްލުަގއި  ބަދަލަކީ،  ެގނެވޭ  މި  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު 

އޮތޯރިޓީއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  އެީއ  ސިފަވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުަގއި  ބަދަލެއްެގ  ެގނެޭވ 

ރު ވެސް ާގނޫނުން މި އޮތީ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރުެގ ފުރިހަމަ ބާރު ހިނާގ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި މިހާ

އެ ކަންތައްތައް ބަދަލުނުކުރެިވދާ ދިއުމުަގއި އެއީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ މައްސަލަެއއް ހަމައެކަނި ޮގތުަގއި ބަލައި 

އި މި ކުރެޭވ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮތޯރިޓީ މި އުަވއިލެވެނީ. ދެން، ައޅުަގނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ މިއީ ޙައްލެއްެގ ޮގތުގަ 

ތަކެތި  މި  ކޮމްޕިއުޓަރާ  ފަންސުރާއި،  ފޮތް،  ހުރި  އެތާނަގއި  ހީވަނީ  ވެއްޖެއްޔާމު  ވިދާޅުިވޮގތުން  މިހާރު  ކަންތައް. 

ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލު ހިންާގ ކަަމށް އިނޭގތޯ. އެހެން މި ދެންނެވީ، މީހަކު ބަދަލެއްނުވޭ. މީހުންނެއް ބަދަލެއްނުވޭ. ހަމަ  

އަނެއްކާ   ބަޔަކު،  ހަމަ އެއް  އެތާނަގއި.  ކުރެވެނީ  މި  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭނުންކޮށްެގން  ޑެސްކުތަކެއް  އެއް  ހަމަ 

ކޮންމެެވސް  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނަހުލާ  މިނިސްޓަރ  ހަމަ  ހުންނެވީ  މި  މިނިސްޓަރަކަށް 

ނަނީ. މިނިސްޓަރ ނަހުލާެގ ނާޤާބިލުކަމުން  ކަހަލަ ބަލަދެއް އަރަިއެގން ުއޅޭކަހަލަ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެން 

ައޅުަގނޑަކަށް   އުވާލުމަކުން  އޮތޯރިޓީ  އިނޭގތޯ.  ފެންނަނީ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އުޅޭތަން  ސަލާމަތްނުވެެގން  ސަރުކާރު 

ހިއެއްނުވޭ މަްއސަލަެއއް ޙައްލުވާނެހެންނެއް. އަޅުަގނޑު އެ ކުޑަކުޑަ އެންމެ ކަމެއް ދަންނަވައިލާނަން. ޅ.އަތޮޅުަގިއ  

މިހާރު  އަ އުޅޭތާ  ނޭޅިެގން  ހަމަޔަކަށް  ކަންތައްތައް  މި  އަުއކުރުމަށް  އިޝޫކުރުމަށް،  ލައިސަންސް  މަސް   4ލަށް 
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ިމ   4ދުވަސް މި ދަނީ.   މަސްވަނީ އިނޭގތޯ. އެއީ އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރުަގއި ތިައރީ އެގްޒާމް ހަދާއިރު، 

މައްސަލަ ހުރި  ދިމާވެފައި  ސިސްޓަމަށް  ނަޓްރާ  އިޝޫނުކުރެޭވ  ބޭނުންކުރާ  ލައިސަންސް  އަލަށް  ޙައްލުނުވެެގން  އެއް 

ވަރަކަށް މަސްދުވަސް ވެދާނެ މިހާރު. އޮތޯރިޓީއަށް ުގޅަިއެގން ފޯނެްއ    4ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ.  

ބޭފުޅުން މި    ނުނަާގ. ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ. މި ދަންނަވަނީ ހަމަ އެ މީހުންނާ އެކީަގިއ އަނެއްކާ ތި

ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތި މަސަްއކަތް ތި ފައްޓަވަނީ. ދެން، ެއާއއެކީަގއި ހަމަ ޓްރާންސްޕޯޓު  

ކެޓަަގރީ   އައުކުރުާމއި،  ލައިސަންސް  ނުކުރެވޭތީވެ  އަޕްލޯޑް  އެޕްލިކޭޝަން  ބަޓަނަކުން  އިންނަ  ވެބްސައިޓުަގއި 

އެހެން    ބަދަލުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ެވސް މި އޮތީ ހަމަ ހުއްޓިފައި ޅ.އަތޮޅުަގއި. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން 

އަތޮޅުތަކުަގއި ވެސް މި ހާލަތު އޮންނާނީ މިޮގތަށްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން، ޅ.އަތޮޅުެގ ހާލަތު ހުރި ޮގތް މި 

ރިޓީ ުއވާލުމަށްފަހު ކޮން ޮގތަކަށްތޯއޭ، ކޮން   ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެްއތޯއޭ މި ކަންތައްތައް ތި ބޭފުޅުން، މި އޮތޯ

މިހާރު ވެސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ އޭރުަގއި ؟ ބޭފުޅެއްެގ ބެއްލެވުުމެގ ދަށުންތޯއޭ މި ކަންތައްތައް ދަނީ

ދެ އެބަ  ޔަޤީންކަން  ވަރަށް  ދެން،  ކަހަލަ،  ކޮން  އެހެންވީމާ،  ހުންނަވާނީ.  ވެސް  ދެން  މިނިސްޓަރު  އްވާ ހުންނެވި 

މިކަމުަގއި  ޔަޤީންކަމުަގއި  ދެްއާވ  ތި  އުއްމީދުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ދެްއވާ.  އެބަ  ޔަޤީންކަން  ވަރަށް  ޙަމަދު  އިނޭގތޯ، 

ދަނީ މި  ނޫންތޯއޭ  ދަށުންނެއް  ކައްޕިތާނެްއެގ  އެއް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ލިބޭނެ  ؟ ކުރިއެރުންތަކެއް 

ދެވަނަ ވާހަކައެްއެގ  ؟ ޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ، ހިތަށްއެރީ އެ ާވހަކަކިހިނެއްތޯއޭ މި ކަންކަން ރަނަގޅުކުރާނީ އަ

 ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ އޭ.ޖީ އޮފީހުން ދެންމެަގއި އެ ވިދާޅުވީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލް ޣަނީޙަމަދު ެގ ނައިބު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއވިއޭޝަނު 

ނާޤާބިލުކަމުންނޭ   ނޫނީ  ނާޤާބިލުކަމުންހެއްޔޭ  މިނިސްޓަރުެގ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފޯނު   އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބޭނުން،  އަލިއަޅުވާލަން  ފުރަތަމައިނުން  އަޅުަގނޑު  ދަނީ.  ިމ  ހިނގައިެގން  މިހެން 

ވާހަ ނުވާނެ.  ނުނަާގ  ޮއވެެގން  އަސްލު  ސަބަބެއް  ނުނަަގންޖެހޭ  ފޯނު  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވިދާޅުވީ.  ތި  ކަ 

މާރިޗްއިން    21ަމސް ތެރޭ،    1އެކަމަކު، ެއކަން އޮންނަނީ ެއހެން. އަޅުަގނޑުމެން ތިކަން ތިޮގތަށް ހުރީތީވެ މިދިޔަ  

ކޯލް މަސައްކަތްކުރަން  އެބަ  އެން.ސީ.ައއި.ޓީއާެއކީ  ެއީއ    ފެށިެގން  ގާއިުމކުރުމަށް.  ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖްމަންޓު 

ކަމުނުދާކަން.   ސިސްޓަމް  އޮތް  އެ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ނޯ،  ވީ  ބިކޯޒް  ދަށުން.  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ 

އެ  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެކަން،  ެގންނަން  ދަށަށް  ިވުއަގިއެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ދެން  ސުވާލަ ދިޔައީ.  މިހިސާބަށް  އޮތޯރިޓީ  ނާޤާބިލުކަމުންނޭ  މިނިސްޓަރެގ  ވިދާޅުވީ  ޭއރު  ދޭނަން.  ޖަވާބު  ށް 
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އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ފޯނު ނުނަާގ މައްސަލަިއަގއި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ކޯލް މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމެއް ނެތި  

މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން ހަމަ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ    މޭހާރު އިންސިއުލްކުރަ ޮގސްފަިއވާތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މި

އެ ކުއަރީޒްތަކަށް ޖަވާބުދެވޭ ފެންވަރަށް. އެ ފެންވަރަކީ ާއންމު ރައްޔިތު މީހާ ލޭންޑު ިއޝޫއެްއަގއި، ލަިއސަންސް  

ހުންނަ އެސިސް މަްއޗަށް  އޭނަެގ  ނުނަގައިފިްއޔާ  ފޯނު  އޮފިސަރ  ލަިއސަންސިންގ  ުގޅައިެގން  ޓެންޓު އިޝޫެއްއަގއި 

ފޯނު   ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ހުންނަ  އެތާ  ނުނަގައިފިްއޔާ  ފޯނު  އޭނަ  ކުރަން.  އެބަ  ނަާގވަރަށް  ފޯނު  ޑިރެކްޓަރ 

ކުރަން.   ނަާގވަރު  މިނިސްޓަރަކު  ޑެޕިއުޓީ  ނުނަގައިފިްއޔާ  ފޯނު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެ  ކުރަން.  އެބަ  ނަާގވަރަށް 

ހިސާބަ މިނިސްޓަރާ  ސްޓޭޓް  ސީދާ  ެގންނަން ނުނަގައިފިްއޔާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ކުރަން.  އެބަ  އަންނަވަރު  ށް 

ބަދަލުތައް   މި  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،  ދަށަށް  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޗޭންޖަކީ.  މޮނިއުމެންޓަލް  ބޭނުންވާ 

ނު ކޮމިޓީއަކުން  ިމ  އަޅުަގނޑު  ދެނެއް  ނުކުރެވޭހާހިނދަކު  އިމްޕްލިމެންޓު  ބަދަލުތަްއ  އެ  ފެންނާނެ. ފެނިެގންދާނެ. 

ވަކިވާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކޮށްެގން  އެކަން  އަމިއްލަައށް  ތަނަކުންނެއް.  މި  ނުފެންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަން މި އުޅޭ ބަދަލަށް ވަރަށް ބޮޑު ރެސިސްޓެންސްެއއް އެބައާދޭ. ހަމަ ރެސިސްޓެންސް ިމ  

ރެސިސްޓެންސް ެއ  ކޮޅުކޮޅުން.  އެކި  ނިުގޅައިަގނެވޭ  އަންނަނީ  ތަނަކުން  ެއ  ފައިދާެއއް  އޮންނަ  ބަޔަކަށް  ަވކި  އަކީ 

ކަހަލަ   އެހެން  ވަރަށް  ކޮރަޕްޝަންައކީ  ކަމެއް.  އަންނަ  ކުރަމުން  ބޭފުޅުން  އެ  އަިއސްެގން  ފީލިންގއެއް  ކަހަލަ 

އީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއޗެއް. ކޮރަޕްޝަންއަކީ ެއކަމެއް ހުއްޓުވަން އުޅޭ މީހާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ތަނުން ދާނީ. އެ

ހަމަ  ދާނީ. އެއީ  ބަޔަކު އެތަނުން ފުނޑިެގން  ެއކަާމ ދެކޮޅުހަދާ  ފެނިެގންދާނެ ކަމެއް. ކޮރަޕްޝަނަކީ އަބަދު ވެސް 

އުޅޭ   މި  ދިމާވެެގން  މި  މިހާރު  މިނިސްޓްރީަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓު  ކަމެއް.  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ހުއް ކަންކަން  އެ  ކުރާ މައްސަލައަކީ  ނުދޭންެވެގން  ހުްއޓުވިޔަ  އެ  ދިމާވެެގން  ިއޝޫތަކެއް  އެ  ބަޔަކަށް  އުޅޭ  ޓުވަން 

އަޅުަގނޑު   ކަމަށް  އެނޭގނެ  ހަމަ  ވެސް  މަޖިލީހަށް  ިމ  އެކަން  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  އެބައުޅޭ  ވެސް  މަސައްކަތްތައް 

ސްޓަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކުރަން. ދެން، ވިދާޅުވެްއޖެ ޅ.އަތޮޅުެގ ނަޓްރާ ސިސްޓަމްެގ ވާހަކަ. ނަޓްރާ ސި

އެ   ވެސް  އަތޮޅަކަށް  ހުރިހާ  ސިސްޓަމަކީ  ނަޓްރާ  މައްސަލަައކީ  ދިމާވި  އޭަގއި  ދަނީ.  މި  އެޓެންޑުކުރަމުން 

ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑެއް ތެރޭަގއި އަލަށް އަޅަމުން މި ދަނީ. އެ ދިއުމުެގ ފޭސްަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އައި.ޓީ ބޭފުޅާ  

ހުއްޓިފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑުެމން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން.  އިސްތިޢުފާދީފައި ވަޑަ  ިއެގންނެވި ހިސާބުން އެ މަސައްކަތް 

އެހެންނަމަވެސް، ވީ އެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެްއަގއި އެކަން ރޯލްއައުޓުކުރެިވެގންދާން. އަދި އެ ރޯލްައއުޓުކުރެވެންދެން 

 މަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް އޯލްޓަރނޭޓިވް އޮޕްޝަންއެއް ޅ.އަތޮޅަށް ފޯރުކޮށްދިނު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެން ތުލުސްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމްއަށް. 

 

 ންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:މެތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ 

އިށީނީ ައއިސް  ކޮމިޓީއަށް  މިއަދު  ތަނަށް  މި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑު  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  މަ 

މުައއްސަސާއެއް މިތަނަށް ހާޒިރުކުރާ    4ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ޝެޑިއުލްަގއި  

ފެންނަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  އެބައޮތް.  މިއަދު  އެހެންވީމާ،    3ޮގތަށް  މުއައްސަސާއެއް. 

އި އެހެން  އަރިހުން،  ނައި. މުޤައްރިރު  ޖަވާބެއް  އެކަމަކު،  ކުރަްއވައިފި.  ވެސް  ސުވާލު  ެއ  މެންބަރަކު  އްޒަތްތެރި 

މި   ެއޮގތަށް  ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަރިހުން  މުޤައްރިރު  ހާޒިރުާވ    4އެހެންވީމާ،  މުއައްސަސާއެއް 

އެބަ އެނެގންޖެހޭ އެއީ ކީއްެވެގންތޯ  މުއައްސަސާއެއް މަދުެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް    1ޮގތަށް އޮްއވާ  

 ސަބަބާ އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަދިނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓު  ދަންނަވާލާނަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ން  އާދެ! 

ެއއް   ރެޕްރެޒެންޓުކުރަްއވަން  ތަން  ދެ  އޮތޯރިޓީ  މިނިސްޓްރީންނާއި،  އޮތީ  ދެއްވާފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހިއްސާކޮށްލާފައި،   ބޭފުޅުންނާ  ތި  އަޅުަގނޑު  އެކަން  އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ.  ވަޑައިަގންނަވާނީ  ކަމަށް  ބޭފުޅުންނެއް 

 އަޅުަގނޑުމެން ިއންޓަރނަލީ ދެން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ެގންދަން ސުވާލާިއެގން ކުރިއަށްދާން ެއދެން. އެއީ

ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާމު ކޮމިޓަީގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ެގންދާނީ. މިހާރު އިހަށް ތި ބޭފުޅާ ސުވާލެއް 

 ށް ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން.  އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު ވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ކުރަްއވަިއެގން ކުރިއަ

 

 ންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:މެތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ 

ޖަހާފަ.  އޮތޯރިޓީ  ެވއްޖެއްޔާ  އޮތޯރިޓީ  ހުރޭ  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އެހެން  ހަމަ  ެއހެންނޫނިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  އެބައޮތް  ސުވާލު 

ބަޔަކު، އެ ެއއް  އެއީ  އޮތޯރިޓީއާ  ބޯޑުަގިއ  ދެން، މިނިސްޓްރީއާިއ،  ކުރަްއވަންޏާ އެ  ބޭފުޅުންކޮޅެްއ ރިޕްރެޒެންޓު  ްއ 

މިއަދު   ނެތީމާ  އެޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފަހުމުވީސް.  އަޅުަގނޑަށް  އޮތްނަމަ  ޖަހާފައި  އޮތޯރިޓީ  އަދި  މިނިސްޓްރީ 

އުވާލަން މިހާރު   ކުޑަކޮށް ޮއޅުނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ވިދާޅުވެއްޖެ ކެބިނެޓުން ނިންމާފައޭ އޮތީ ޓްރާންސްޕޯޓު، މި ާގނޫނު
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އަޅުަގނޑު   އެކަމަކު،  ކުރިއަށްދާންީވއޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކާިއެގން  އެ  ދެން  ނިންމީމަ  ކެބިނެޓުން  އިނޭގތޯ. 

ކަމެއްކަމުަގިއ   އޮންނަންޖެހޭ  ބަހެއް  މަޖިލީހުެގ  އެއީ  ިވޔަސް  ނިންމިކަމުަގއި  ކަމެއް  ކެބިނެޓުން  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ 

 ބޭފުޅުން އެބަ އޮޅުންފިލުވާލަ ދެއްވަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެޭވވަރަށް މިީއ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި

ައޅުަގނޑަކަށް   އަދިވެސް  ބައެއްފަހަރު  މިހާރު  އުޅެނީ.  މި  ކުރަން  މިކަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ކީްއވެެގންތޯ 

ލީހަށް މިކަން މި ރިކުއެސްޓު ައއިތާ ވެސް  ސާފެއްނުވި. މި ކޮމިޓީަގއި ެވސް ވަރަށް ިގނައިރުެވއްޖެ. ިމ ުއވާލަން މަޖި

ވަރަށް ިގނަދުަވސްެވއްޖެ. ދެން، މި ކޮމިޓީަގއި މިހާއިރު ީވިއރު ވެސް އަބަދުެވސް މި ދެކެޭވ ވާހަކަައކީ ޓްރާންސްޕޯޓު 

އެބަ    އޮތޯރިޓީ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަން އެބަހުއްޓޭ، ިމވެނި ކަެމއް އެބަހުއްޓޭ. ރަނަގޅެއް ނުެވއޭ. ހިންުގމަށް ބަދަލެއް

ތަންކޮޅެއް  ވާހަކައިން  ބޭފުޅެްއެގ  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ެއކަމަކު،  ކަެމއް.  ކީއްެވެގން  ސީދާ  ސާފެއްނުވޭ  ެގންނަންޖެހެއޭ. 

އޮތޯރިޓީ  ބަދަލުަގއި  ައންނަ  ހިންުގމަށް  ސަރުކާރުެގ  ހީވި.  އުޅުނުހެން  އަންނަން  މި  ޮގތަކަށް  ވެއިޓުހުރި  އެްއކަލަ 

ޑިސް މި  ކައުންސިލުތަކަށް  ތި ބޭނުންނުވެއޭ  ޮގތަކަށް  ވިސްނޭކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޮގތަށް  ޓްރިބިއުޓުކުރަން، 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލުކުރެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެއްވިއްޖެއްޔާ  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުންނަށް 

ނެއް އުވާލާއިރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ަގބޫލެއް އަދިެއއް ނުކުރެވޭ ސާފުކޮށް ކީްއެވެގން ކަމެއް މި ުއޅެނީކީ. މިހާރު ާގނޫ

މިހެންނޭ.  ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ  މިހެންނޭ. އަނެއް  ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާނެ  ހުންނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، އެއް  ސަބަބުތަކެއް 

އެއީ  ކުރަންޖެހޭ.  މިޮގތަށް  މިކަން  ނުކުރެވޭ  ޔަޤީނެއް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދި  އެއަކުން  އެކަމަކު، 

ނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަން ެވސް އޮންނަ ޮގތް އަޅުަގނޑުެމން ވެސް ހަމަ ބަލާނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ ކިހިނެްއވެެގންތޯ  ދު

އުޅެނީ އުވާލާ  ؟ މި  ދިވެހިރާއްޖެ  މުޅި  މިހާރު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ުއވާލާ  އޮެވެގން  ކޮރަޕްޝަން  ހަމައެކަނި  މިހާރު 

ދެން   އޮތީމާ  ކޮރަޕްޝަން  ެއއީ  އޮތީ.  މި  ުއވާލާ،  ހިސާބުަގއި  ާގނޫނު  މި  އެބަހުރި.  ޮގތްތަކެއް  ހުންނަ  ހުއްޓުވަން 

ނޫންތޯ އެބަޖެހޭ  ުއވާލަން  ވެސް  މިނިސްޓްރީތައް  ބަިއަވރު  ވަރަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެން  ުއވާލާ،  ؟ މުއައްސަސާ 

އުޅެނީ މި  އަސްލުަގިއ  ކިހިނެއްެވެގންތޯ  މި  ސާފުކޮށް،  ކިހިނެއްތޯ  މި  ބަ؟ އެހެންވީމާ،  އަންނަ  ދަލެއްތޯ  ހިންުގމަށް 

ނުވެެގންތޯ ކޮންޓްރޯލް  އެތަން  ލަފާެގމަތިން ؟ ނުވަތަ  މިނިސްޓަރުެގ  ސީދާ  ހަމަ  ކަމަކީ  ިއނޭގ  އަޅުަގނޑަށް 

ކޮންޓްރޯލް ނުވާންޖެހޭ ސަބަބެްއ   ކަމަށް ވަންޏާ  ބޯޑު ވެސް ޢައްޔަނުކުރަނީ. އެހެންވެއްޖެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

 ؟ ދެްއވަފާނަންތޯވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ
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އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި ިމ އުޅެނީ ރޫލްސް އޮފް އެންޭގޖްމަންޓުެގ ވެސް އިޝޫއެއްހެން. އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނާ  

ޮގތާއި،   ލޯކަލް  މުޢާމަލާތްކުރާ  މިހާރު  ޮގތާ،  ރިލަިއކުރެވޭ  އެ  މަސަްއކަތް  ހަވާލުކުރެވޭ  އެ  އޮފް  ޕޮރޮސެޕްޝަން 

ަގވަރންމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ޑީ.ޖީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވި މި ލޯކަލް، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ައުއމާއެކީަގއި ކައުންސިލުތަކަށް  

ބަދަލުކުރަން އެ ބޭފުޅުންދޭ ޚިދުމަތެއް ޮގތުަގއި.  ބާރު އެބަ ލިބެއޭ މި ކަންކަން ކުރަން، ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ޚިދުމަތްތައް  

އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ އެ ހިންުގމުެގ ބަދަލު ެގންނަން ބޭނުންވެފަ. އެއީ އެ އަތޮޅެްއެގ ނުވަތަ އެ ދާއިރާެއއްެގ  

މިނިސްޓް ޓްރާންސްޕޯޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލީމާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދިނުމަށް  ސަރިވސްތަްއ  ރީން  ޓްރާންސްޕޯޓުެގ 

ލޭައއުޓު،   ވިލް  ީވ  އެންޑް  ޑޭޓާބޭސް  ނެޝަނަލް  ެއ  ދަފުތަރު.  ސެންޓްރަލް  ވިދާޅުވާ  އެ  ބަލަހައްޓާނީ  ދެން 

އެްއކަލަ  އިޝޫސްތަކާ،  އެ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ބަދަލަކާއި،  ހިންުގމުެގ  ޕޮލިސީތައް.  އެ  ލޭއައުޓުކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

އުޅެނީ މި  އުޅެނީ.  މި  މިކްސްޗަރެއއް  ކަމެއްެގ  ެއީއ  ހުރިހާ  ެގންނަން.  ސޮލިއުޝަނެއް  ހޯލްސަމް  ޓޯޓަލް  ހަމަ   

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުން އެބަ، ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަކާ ހިސާބަށް ދެވިފައި އޮތީމާ މިހާރު އެބަ ބޭނުންވޭ އެ  

ބާރުތައް ދޭން.   ބާރުތައް އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ދޫކޮށްލަން. ދޫކޮށްލާފައި އެ އަތޮޅަކަށް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލަކަށް އެ

އޮތޯރިޓީެގ   ޓްރާންސްޕޯޓު  ހިސާބުން  ދޫވާ  ބާރުތައް  އެ  އެހެންކަމުން،  ކަންތައްތައް.  އެ  ދޭނަން  އަޅުަގނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. . ނޯންނާނެ އެ ސަރވިސް ފަންކްޝަންެގ މާބޮޑު ޖޫރިސްޓިކްޝަންއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަ ފުރަތަމަ  ހަމަވެްއޖެ.  ަވުގތު  ދު ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު   ހުރިހާ  ހުރި  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް   2އެދިަވޑަިއެގންފައި 

ނިންމާލަމުން   އަޅުަގނޑު  ެއއާެއއްކޮށް  މިއަދަކު.  ނުދާނަން  ފާހަަގކޮ  3ދެން  މި ކަމެއް  މިއަދު  ބޭނުން.  ށްލަން 

އަދި   އެބަހުރިކަން.  ވިސްނުން  ލާމަރުކަޒީކުރުމުެގ  ވިދާޅުވެްއޖެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ވާހަކަިއަގއި 

ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ވެސް މި ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ކުރަމުންކަން. ނަމަވެސް، ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި އިޞްލާޙުތަކުން  

ރިފްލެޓު އޮފީހުން  އެކަން  އޭ.ޖީ  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑު  އޮތްއިރު،    3ނުާވކަން  ހުށަހަޅާފައި  ިއޞްލާޙު  ާގނޫނަކަށް 

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ބާރުތަކެއް އަިއޑެންޓިފައިކޮށް، 

ހުށަހަޅާފައި ޑިވޯލްްވކުރަން  ޕަވަރސް  އެ  ޮގތަށް  ފާހަަގކޮށްލަން.    އެ  ކޮރަޕްޝަން    2ނެތްކަން  ކަމަކަށް  ަވނަ 

ވިދާޅުިވއިރު،   ވާހަކަ  އޮތް  ފެތުރިފައި  ހިމެނިފައި،  ތެރޭަގިއ  ފަންތިެއްއެގ  ވަކި  ތެރޭަގިއ،  މިނިސްޓްރީ  ވަރަށްބޮޑަށް 

އާ އެމްޕްލޯއީސް  ހަމަ  އެއީ  ނުފެނޭ.  ތަނެއް  އަންނަ  ޙައްލެއް  އިތުރު  ވަކި  މީެގއިންނެއް  ވެސް  ިއ  އެއަށް 
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މި  ދަށަށް  ނަންބޯޑެއްެގ  އެހެން  އިންސްޓިއުޝަނުން  ެއއް  އެކުއެކީަގއި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އާލާތްތަކާ  ވަސީލަތްތަކާއި، 

ޓްރާންސްފަރ ވާތަން މިފެންނަނީ. އެހެންވީމަ، އެއަށް ވެސް ޙައްލެއް ތިބޭފުޅުން ޕްރޮޕޯސް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް 

ވަނަ ކަމަކަށް ކައުންސިލުތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާއިރު މި މަސައްކަތްތައް،    3ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މި ސްޓޭޖުަގއި.  

ފީސް ނެުގމުަގއި މިސާލަކަށް ކައުންސިލުތަކަށް ނެޭގނީ ސީދާ ކޮން ފީސްތަކެއްތޯ ސަރުކާރުން، މިނިސްޓްރީން ނަާގނީ  

ރާތް. އެ ވެސް ކަނޑައެޅިފައި  ކޮން ފީސް ތަކެއްތޯ. ޭއެގ މާނައަކީ ފައިސާއާ ހަވާލުވުެމއް ނޫން، އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަ

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި   ކަންތައް ލިޔުމުން   3އެނިގފައި އޮތުން މުހިންމު ކަންނޭނެގ މި މަރުޙަލާަގއި. 

ފާހަަގކުރި   މި  ދެންމެ  ައޅުަގނޑު  އެދެން  އަޅުަގނޑު    3ފޮނުއްވައިދެްއވަން  އެާއެއއްކޮށް  މިނިސްޓްރީން.  ކަންތައް 

 ޭގތޯ މި ކޮމިޓީ. ތެންކިއު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. ނިންމާލާނަން އިނ
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