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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޖެންޑާ  އޮތް  ހަމަޖެހިފައި  މި  މަސައްކަތުަގއި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަށަނީ  މި  އަޅުަގނޑު   `

އަދި ޑިފެންސާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޓަމުކަުމަގިއވާ  ބޭއްވުމަށް  އޮތޯރިޓީާއއެއްކޮށް  ޓްރާންސްޕޯޓު   

ބައްދަލުވުން. މިއީ މި ކޮމިޓީެގ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން. އަޅުަގނޑު ފެށުމުެގ ކުރިން ދަންނަވާލާނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ 

މު އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ބޯޑުެގ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  މޯލްޑިްވސް  ޓަކައި،  މިއަދު މަޢުލޫމާތަށް  ނަސީމް  ޙައްމަދު 

އަޅުަގނޑުމެންނާ މި ކޮމިޓީއާ އެްއކޮށް ޖޮއިންކުރަްއވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް. ދެން، ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް  

މިއަދު  އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑުެމންނާ  ވެސް  ޙަސަން  އިކްރާމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިއްަގރު 

އާދެ!   ކޮމިޓީަގއި އޮންލައިންކޮށް އެ ބޭފުޅާ ކޮރަންޓީންަގއި ހުންނެވީމަ.)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްކޮށް މިައދު ކޮމިޓީަގއި މިވަުގތު ބަިއެވރިވެ ވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  

އިއް  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  މާފަންނު  ނިޔާޒު.  ޢަލީ  ދެކުނު މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު  ފަލާޙު.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ޒަތްތެރި 

ހާރޫން.   އަޙުމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ  މުމްތާޒް.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ޢަބްދުލްޙަކީމް. އަދި ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނާ 

އެްއކޮށް މިހާރު މި ވަުގތު ިމ ކޮމިޓީއާ ޖޮއިން މި ކުރެއްީވ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. 

އިަގންނަވާނެ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކޮމިޓީން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ، ިމ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަިއ އޮތް  އެނިގވަޑަ 

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އުވާލުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް. ދެން، އެޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން  

މެންބަރު އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޭެގތެރެއިން  އެއްފަހަރަކު  ދެން،  ކޮށްފިން.  މަސައްކަތެއް  ބަްއދަލުވާން  ންނާ 

އޮަގނަިއޒް   ބައްދަލުވުން  މި  މަތިން  ދެވަނަފަހަރު  ނުވެެގން  ބައްދަލުވެޭވޮގތް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަ  ފެށުމުެގޮގތުން  ފުރަތަމަވެސް  އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޑައިެގންނެވީތީ  ތި  ކުރެވުނީ.  ޅުަގނޑު 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ޖުމުލަޮގތެއްަގއި މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި މަޖިލީހަށް މި އޮތް ބިލާ ުގޅޭޮގތުން ތި 

ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އާދެ!  ހިްއސާކޮށްލަން.  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ޮގތެއް  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭފުޅުން 

 ން ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށްެގންދަަވއްޗޭ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ! ނަ
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މެރިޓައިމް  ޢަްއޔަނުކޮށްފަިއވަނީ  ބޯޑަށް  ބޯޑުެގ ރައީސް.  މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް،  މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ 

މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ވިދާޅުވެދެްއވީތީ  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ދާއިރާއިން. 

، ސަރުކާރުން އެ ާގނޫނު އުވާލަްއވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އަޅުަގނޑު  ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އުވާލުުމެގ ބިލު

ފެނިވަޑައިަގންނަވާތީ.   ކަަމށް  ރަނަގޅުކަމެއް  އެއީ  އުވާލެއްީވމަ  ާގނޫނު  އެ  ސަރުކާރަށް  އެއީ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

ޮގތްތޯއޭ ރަނަގޅު  އެންެމ  ެއއީ  ސުވާލަކީ  އުފެދޭ  އަޅުަގނޑު  ދެންނެ؟ އެހެންނަމަވެސް،  މި  ާގނޫނު  މިހެން  ވީ، 

އުވާލާފައި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އަނެއްކާ އަލުން ާގނޫނެއް އެްއކަމަކާ ުގޅިެގން ތަކުރާރުކުރަމުން ދާކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  

އެ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ނުލިބި ދެމިެގންދާ ޮގތަކަށް ނުދާނެ. އެހެން އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އެ ާގނޫނު  

އަނެއްކާ އަލުން  އައުމަށްފަހުަގއި  އަނެއްކާ  ސަރުކާރަކުން  އެހެން  އަންނަ  ދެން  އަނެއްކާ  ުއވާލާފައި،  ާގނޫނު  އެ   

ވެއްޖިއްޔާ   ކަމަށް  ދާ  ކަންތައްތައް  ެއޮގތަށް  ާގނޫނެއް،  އެހެން  ވެސް  ސަރުކާރުން  މި  އަދި  ނޫނިއްޔާ  ާގނޫނެއް، 

ބަދަލުަގއި މި ާގނޫނުަގއި ދަތިތަކެއް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ނޫންހެން. ާގނޫނު އުވާލުުމެގ  

ިމ   ދެން،  ޮގތަކީ.  ރަނަގޅު  އެންމެ  އޭެގ  ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރުންހެން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އުޅޭ 

ާގނޫނުަގއި ހުރީ ކޮން ދަތިތަކެއްތޯ ެއއީ ކަންނޭނޭގ ބައްލަަވން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ. ހުރި ދަތިތަކެއް ވެއްޖިއްޔާ  

ތިތަކެއް ޙައްލުކުރުން. ެއއީ މިސާލަކަށް އެ ދަްއޗަކީ ެއއީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  އެ ދަ

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި، ާގނޫނުެގ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރަްއވާފައި އޮތް ބޯޑު، ބޯޑު އެއީ ދައްޗެއް ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ ބޯޑު 

ރުން އެ ދަތި ޙައްލުވީއޭ. ނޫނިއްޔާ، އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މި އޮތީ އުވާލައްވާފައި އާ ބޯޑެއް ެގންނަވާށޭ. އޭ

ާގނޫނީ   އެ  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އެހެން  އުޅޭތީ.  ފުށުެއރުމެއް  ާގނޫނީ  ބޭނުމަކީ  އުވާލުމުެގ  ާގނޫނު  މި  ޚަބަރުން، 

ަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޙައްލެްއ ނޫނޭ. ފުށުއެރުން ވެސް ހައްލުކުރަްއވާށޭ. ާގނޫނު ުއވާލުމަކީ އެީއ ޖުމުލަޮގތެއްަގއި އަޅު 

ާގނޫނު އުވާލުުމެގ ބަދަލުަގއި އެ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް، ނޫނީ އެ ާގނޫނުެގ ދަތިތަކެއް ފިލުވައި ާގނޫނު 

އަޅުަގނޑު   އެއީ  ިވސްނުން.  އަމިއްލަ  ައޅުަގނޑުެގ  ިމއީ  ިވސްނުން،  އަޅުަގނޑުެގ  ކަންނޭނޭގ،  އެއީ  ދެމެހެއްޓުން 

އެހެންވީމާ،  ދެކޭޮގތުަގ މެދުވެރިކޮށް.  ޔައުމިއްޔާެއއް  އަންނާނީ  ވާހަކަ  ބޯޑުެގ  މުޅި  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ބޯޑު  އި 

މިކަން  ެގނެސްެގން،  އިޞްލާޙުތަކެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ވިސްނޭޮގތަކީ  ޚިޔާލަކީ،  އަމިއްލަ  އަޅުަގނޑުެގ 

އަޅުަގނޑުެގ މިއީ  ރަނަަގޅުޮގތަކީ.  އެންމެ  ެއއީއޭ  ބޭފުޅެއްެގ    ރަނަގޅުކުރުން  އެހެން  އަދި  ދެން،  ވިސްނުން. 

ައޅުަގނޑަކީ  ؛ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒަމާންވެއްޖެ،  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރާތާ  ދާއިރާަގިއ  މި  ައޅުަގނޑު  ދެން،  އާދެ! 

މެރިޓައިމް ދާއިރާެގ މީހެއް. ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އަދި ރާއްޖޭަގއި ވެސް، މިހާރު ރާއްޖޭަގިއ ޓްރާންސްޕޯޓު ދާއިރާަގިއ،  

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ދާއިރާަގއި ެއކިކަހަލަ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑު ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު  
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މަސައްކަތަކީ  އަންނަ  މި  ކުރަމުން  ނިމުނީއްސުރެ  ދަުއރު  ސްކޫލު  އަޅުަގނޑު  އަހަރު.  ހައެްއކަ  ާގތްަގނޑަކަށް 

އެހެންވީމާ،   މަސައްކަތް.  ދާއިރާެގ  އެބަހުރި.  ޓްރާންސްޕޯޓު  ތަޖުރިބާ  ައޅުަގނޑުެގ  ހަމަަގއިމުެވސް  ދާިއރާަގއި  މި 

އަދި   ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  ތަޖުރިބާެގ  މި  އަޅުަގނޑުެގ  ިމއީ  ޚިޔާލަކީ،  ދެންނެވި  މި  އަޅުަގނޑު  މިއީ  އެހެންވީމަ، 

އެނިގފައި އެ  ހުރީމައާއެކީަގިއ،  އެނިގފައި  އަޅުަގނޑަށް  ހުރިޮގތް  ކަންތައްތައް  ދާއިރާ  ހުރި  ޓްރާންސްޕޯޓު   

އަދި   ދެން،  މިއީ.  ޚިޔާލެއް  އެރުވި  އަޅުަގނޑު  ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  ކަމެއްެގ  ކުރެވިފައިހުރި  ތަޖުރިބާ  ކަންކަމަކާއި 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އަނެއްހެން ދަންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑަކީ މިއީ ބޭރު ދަތުރުކުރަން، ބޯޓު ދަތުރުކުރަން އުޅުނު  

އަ  އެހެންނަމަެވސް،  ކުރީެގ.  ލޯ  މީހެއް  މެރިޓައިމް  ހާސިލްކުރިން.  ވެސް  ތަޢުލީމު  މަތީ  ދާއިރާިއން  މި  ޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑު ކިޔެވިން. އަޅުަގނޑު އަތުަގއި ސެޓްފިކެޓު ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މެރިޓައިން ދާއިރާއާ ުގޅޭޮގތުން  

ތަ އަޅުަގނޑުެގ  މިއީ  ޚިޔާލަކީ  ައޅުަގނޑުެގ  ފާހަަގކުރިޮގތަށް  ވެސް  ކުރިން  މި އަޅުަގނޑު  ތަޢުލީމަށް  އާިއ  ޖުރިބާ 

 . ކަންތައްތައް ބިނާކޮށް، ެއއަށް ބުރަވެ އަޅުަގނޑު ދިން ޚިޔާލެއް މިއީ. އެހެން ބޭފުޅަކު..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ   ކަމަށް އާދެ! އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން އެހެން ބޭފުޅަކު ެއއްޗެއް ވިދާޅުާވން ބޭނުންފުޅު

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޒީރު

 ޔަކީ...ޢުއަޅުަގނޑުެގ އަމިއްލަ ރަޢުޔު އިނޭގތޯ މިހާރު ދެންނެވޭނީ. އަޅުަގނޑުެގ އަމިއްލަ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަން ވިދާޅުވެފަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޒީރު

ހުންނެވި   ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި  ދާއިރާއިން  އިޤުތިޞާދީ  ިމީއ  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ނަޒީރު  މުޙައްމަދު  އަޅުަގނޑަށް 

މި   ކުރުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ފަރާތެއް.  ެއކަމަށް،  ސަރުކާރުެގ  ބޭފުޅެއް  ފެންނަޮގތް.  އަޅުަގނޑަށް  ދަންނަވަނީ 

ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުެގ އިދާރާތައް ހަދާފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި 
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އިދާ ނޫން  އެހެނެއް  އެޮގތަށް.  ހަމަ  ކުރިއަށްެގންދަވާނީ  އިދާރާތަކާިއެގން  އެ  ވިްއޔާ  އިދާރާތަކެއް  ރާ  ހަދާ 

ހަވާލުކުރެވިފައި ހުންނަ ފަރާތް ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް އިދާރާ ބައްޓަން ކުރަްއވަން ބޭނުމިއްޔާ އެކަން ކުރަްއވާނީ. މި ދެ  

 ޮގތް އޮންނާނީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ސަރުކާރަށް.  

 

 :ތު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެުވންޙައިޝަތު ފަރުޢާމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ޢާިއޝަތު ފަރުޙަތު ޢަލީ. އަޅުަގނޑު މި ރިޕްރެޒެންޓު ކުރަނީ ތިމާވެށި ދާއިރާ. ދެން، ސުވާލާ ުގޅޭޮގތުން  

ކުރުމަކީއޭ  އިޞްލާޙޫ  ާގނޫނު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުޅޭ  ދަތިތަކެއް  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ާގނޫނު  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު 

   އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުަގއި އެންެމ ރަނަގޅުޮގތަކީ.

  

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީާއ މިހާރު ުގޅިވަޑަިއެގންފި ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

އަޅުަގނޑުމެން   ސަޢީދު.  އަޙުމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށި  އަދި  ސަލީމް  އަޙުމަދު  މެންބަރު 

ރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަން އިނޭގތޯ. އެންމެ ފު

 މެންބަރަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

އުވާލުމަށް  ާގނޫނު  ހަތަރު  ތިން  ާގނޫނު،  މި  ބެހޭ  އޮތޯރިޓީއާ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ސަރުކާރުން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހަޅުއްވަިއެގން ކުރިއަށް އެބަެގންދަވާ. މި ާގނޫނުތައް އުވާލުުމަގއި ވިސްނުންފުޅެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން  މަޖިލީހަށް ހުށަ 

ވިދާޅުވަމުން ެގންދަވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މިހާރު މި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވަމުން ދިއުމާއި، ޓްރާންސްޕޯޓު 

ިގނަވުމާ ޢަމަލުތައް  ކޮރަޕްޝަންެގ  ތެރޭަގއި  އޮތޯރިޓީ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ހެދިކަމަށް  ކަންތައްތަކަކާ  މިކަހަލަ   ،

ުއވާލާފަިއ   އުވާލުމުން،  އޮތޯރިޓީ  މި  ވިދާޅުެވދެއްވަފާނަންތޯ  ބޭނުންފުޅުވެލައްވަނީ.  މި  ސަރުކާރުން  އުވާލުމަށް 

ބަދަލު ދަށަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންެގންދާ  މި  ދަށުން  ކުރުމުން  އޮތޯރިޓީެގ 

މަސައްކަތް   މިކުރައްވާ  މިހާރު  އަދި  ލިބިެގންދާނެތޯ.  ފަސޭހަތަކެްއ  ކޮންކަހަލަ  ސަބަބުން  ެއކަމުެގ  ރައްޔިތުންނަށް 
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ފާހަަގކުރައްމުތޯ ކަމަށް  ލިބޭނެ  ލިބޭނެތޯ،  ލުއިތަކެއް  ކޮންކަހަލަ  ލިބުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ؟ އަވަސްެވ، 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒްމޯލްޑިވްސް ޓްރާން

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު ައޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާލާފަިއ  

އޮތޯރިޓީއަ ދެން،  ދަށުން.  ާގނޫނުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  މޯލްޑިވްސް  ބޯޑު  މިވަނީ  އިދާރާއެއް.  ތަންފީޛީ  ކީ 

މިދިޔަ   ފެށިެގން  މަހުން  އޮަގސްޓު  ދެން،  މަހު.  ޮއަގސްޓު  އަހަރު  މިދިޔަ  ޢައްޔަނުކުރެްއވީ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 

ޖަނަވަރީ މަހާ ހަމައަށް ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ާގނޫނުން ބުނާޮގތަށް، ާގނޫނުން ބޯޑަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް  

މަހާއި މަސްއޫލިއް ހަތަރު  ހަމައެކަނި  ކުރެވުނީ  މައްސަކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  އަދާކުރުމުަގއި.  ޔަތުތައް 

ބައްދަލުވުމެްއ    11ދުވަސްކޮޅަކު، ފަސް މަސް ހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ. އެ މުްއދަތުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑުން  

ބައްދަލުވުންތަކުަގއި   އެ  ބޯޑުން    މިނިޓު  53ަގޑި    71ބާއްަވއި،  އެ  އެކަމަކު  ހޭދަކުރީމު.  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެސް   ބޯޑު  އަދި  މެންބަރުން  ބޯޑުެގ  ެއއްވެސްވަރަކަށް  ހިންުގމާ  އޮތޯރިޓީެގ  ދިޔައިރުަގއި  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ބޯޑު   އެކަނި.  ބަްއދަލުވުންތަކަށް  ބޯޑު  ހާޒިރުވަނީ  ހަމައެކަނި  މެންބަރުން  ބޯޑު  އޮންނާނެ.  ނުއެއް  ޝާމިލްވެފައެއް 

ކަމެއް.  ބަ ބޭފުޅުންެގ  ޮއތޯރިޓީެގ  ެއއީ  ހިންުގމަކީ  އޮތޯރިޓީ  ވަޑައިަގންނަވަނީ.  މެންބަރުން  ނިމުނީމަ  އްދަލުވުންތަްއ 

އަންނަނީ  ހިނަގމުން  ެވސް  މިހާރު  އަދި  ވެސް  ދިޔަިއރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ައއިސްފައިވަނީ  ހިންަގމުން  އޮތޯރިޓީ 

މިނިސްޓްރީެގ   ޮގތުަގިއ  ތަނެްއެގ  ދެ  މިނިސްޓްރީެގ  ބޭފުޅުންނާ،  އޮތޯރިޓީެގ  ބޭފުޅުންނާއި  މިނިސްޓްރީެގ  ދަށުން 

މުއައްސަސާ ެއއީ އެއް ުމއަްއސަސާެއއްެގ ޮގތުގައި. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމހާރު ާގނޫނު ުއވާލުމަކުން  

ނީ މިނިސްޓްރީެގ  މިހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް އޮތޯރިޓީ ހިންަގމުން އެ ެގންދަވަ؟ އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއްތޯއޭ

ބަޔަކު   އެހެން  ހުރަސްއަޅާ  އެކަމަކަށް  ދަށުން.  ކޮންޓްރޯލްެގ  ފުލް  މިނިސްޓްރީެގ  ދަށުން،  މިނިސްޓްރީެގ  ބޭފުޅުން 

އެ   ހަމަ  ދެން  އުވާލުމުން  އޮތޯރިޓީ  ެވއްޖިއްޔާ،  ކަމަށް  އެހެން  ނޫން.  ވެސް  ތިބީއެއް  އެހެންބަޔަކު  ނެތް.  ނުއެއް 

ށް އަނެއްކާ އޮތޯރިޓިންކުރާ ަމސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމަކުން އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ ބޭފުޅުން އެ މިނިސްޓްރީެގ ދަށަ 

 އެއީ އަޅުަގނޑަށް އުފެދޭ ސުާވލަކީ. އަޅުަގނޑަކަށް ޭއެގން ައންނާނެ ބަދަލުތަކެއް ހަމަގައިމު ވެސް ނުެއއް ވިސްނޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދު ނަޒީރުމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް މުޙައްމަ
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ެއްގޒެކެޓިވް   މިީއކީ  ބޯޑަކީ  މި  ބުނާޮގތުން  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އިތުރުކޮށްލާނަން.  ެއްއޗެއް  އަޅުަގނޑު 

މި   ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  މި  ހެދުމާ،  އުސޫލުތައް  ހެދުމާއި  ަގާވއިދު  އަސްލުަގއި  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ބޯޑެއް 

ދެން ބޯޑު  ބޯޑުންކުރަނީ.  މި  ބެލުން.  ހިނާގތޯ  ތަން  ެއއްޮގތަށް  ަގާވއިދުތަކާ  އެ  ފުރަތަމަ   10،  އޮަގސްޓުަގއި 

ފެންނާކަށް   ނެތް  އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް  ބަލާލިއިރު،  އަޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގން  މަސައްކަތް  ބޭްއިވެގން  ބައްދަލުވުމެއް 

ކުރިއަކުން ހަދާފައެއް  ގަވާއިދެއް  ބާްއާވނެ  ބައްދަލުވުންތައް  ކުރީަގއި  ބޯޑުެގ  މީެގ  އެހެން    10ނެއް.  ބައްދަލުވުމެއް 

ހިންާގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ނެތް.  އޮނިަގނޑެއް  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދެން،  ބާއްވާފަ.  އޮތީ  ބޯޑަކުން 

އިދާރީ  ާގނޫނީ،  ފެށީ  އަޅުަގނޑުެމން  މަސައްކަތަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ދެން  ނެތް.  ަގާވއިދެްއ 

ފުރަތަމަ  އޮ ބޯޑުެގ  ކަމަށް  އެީއ  ތައްޔާރުކުރުން  އޮނިަގނޑުތަކެއް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ދެންނެވީ  މި  ނިަގނޑުތަކެއް 

މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވާންވީ. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޯޑަށް އޮވޭ އެކަން ހިނަގނީ ަގވާއިދުތަކާ އެްއޮގތަށްތޯ ބަލަން. 

އެތަނުަގއި   ނެތް  ަގާވއިދުތަކެއް  މިއަދު  ބަލާއިރުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ހެދީ،  ައޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމަ،  ހެދިފަެއއް. 

ެގނެސްފައި ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުންތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުޑަ ޚުލާޞާެއއް ެވސް ތަްއޔާރުކޮށްފަިއ  

ހިއްސާ އޭތި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސަްއކަތްތައް.  ކުރި  އެ އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރެވިދާނެ 

ދެން،   އޮންނާނެ.  މި  ވެސް  ދިރާސާކުރައްވަން  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  ފަހުން  އޭރުން  އިޒުނަދެްއަވއިފިއްޔާމު. 

އިތުރަށް  ކަމަކީ  ވާނެ  ހަމައެކަނި  ނެތުމުން  ބޯޑު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ރައީސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 މި އުވިެގންދާނީ އެއީ ވާނެ ޮގތަކީ. ހަމަ މިހާރު ވެސް ކުރައްވަމުން ެގންދަވަނީ ހަމަ އޯވަރސީ ކުރާނެ ބަެއއް، ނޫނީ

އަޅުަގނޑު   ފާހަަގކުރެއްިވޮގތަށް  ރަީއސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްތައް.  ިގނަ  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕޯޓު 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަނުެގ    ތަންކޮޅެއް އިތުރުކޮށްލަން ެވސް ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑު ރޫމަށް ވަންނަނީ

އަމިއްލައަށް  ދުވަހު  ހަތަރު  ނޫނީ  ދުވަހު  ތިން  ލިބިފައިވަނީ  އެކްސެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުޅުވައިދިނީމަ.  ބޭފުޅަކު 

އޮތޯރިޓީެގ   ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނަކަށް  ނޫން  އެ  ދެން،  ޕްރިންޓު.  ފިންަގރ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަޑައިެގން  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކު  އެތަނުން  ޒިޔާރަތްކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ފާޚާނާއަށް  ފާޚާނާއަށް.  ނީ 

ޓްރާންސްޕޯޓު  އެހެން،  ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަނީ.  ފާޚާނާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސް  އެތަނަކަށް  ހުޅުވައިދެއްވީމަ 

ވެސްތަނަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ނުވަންނަން އިނޭގތޯ ިމ  އޮތޯރިޓީެގ ެއއްެވސް އޮފީހަކަށް، ކިއުބިކަލްއަކަށް، އެހެން ެއއް

މަސައްކަތް ކުރިއިރު. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ދެން ދިމާވާނެ ދައްޗެއް.  

ެއއްވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ނުކުރަން.  ައޅުަގނޑުމެން  އެއްެވސްކަމެއް  އެހެން  ގަވާއިދު.  ހެދީ    އަޅުަގނޑުމެން 

ހުއްދައެްއަގއި ސޮއިކުރާ ބަެއްއ ނޫން. މި ދެންނެވީ ަގރާޖު ސިޓީ، ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެންކަހަލަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  
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ތި   އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.  ނޫން  ބަެއއް  ކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ސޮއިކޮށް  ެއއްޗެްއަގއި  މިއިން  ސިޓީއެްއ، 

ފެނިވަޑަިއަގ ބައްލަވާލެއްވީމަ  ާގނޫނު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ާގނޫނުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ންނަވާނެ 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން، އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓަކީ ކޮބައިކަން. އަޅުަގނޑުމެން ެއއާ އެްއޮގތަށް، ޓަރމްސް އޮފް  

 ރެފަރެންސްއާ އެްއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

އަޅުަގނޑު އަދި ެއއްޗެއް އިތުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްޓަންކުރެވެން އޮތީ  

ާގނޫނާ   އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް  ކުރަންޖެހޭ  ބޯޑުން  ާގނޫނުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  އެްއޮގތަށް. 

ެއއް  ޭއެގތެރޭަގއި  އެބައޮތް.  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ެއކުލަވާލުން.  ،  ކަމަކީ  ކަނޑައެޅިެގން  ަގާވއިދެއް  ހިންުގމުެގ  އޮތޯރިޓީ 

އަނެއް   އެކުލަވާލުން.  ަގާވއިދެއް  ބޭްއވުމުެގ  ބައްދަލުވުންތައް  ބޯޑުެގ  ކަމަކީ  ކުރެވޭ  އަނެއް  އިސްތިޢުނާފު  ކަަމކީ 

މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ ަގާވއިދު އެކުލަވާލުން. އަނެއް ކަަމކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހަދާފައި، އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  

ކުރަންޖެހޭ   ބޯޑުން  ެއބަހުރި  ާގނޫނުަގއި  ފޮނުވުން.  ރިޕޯޓު  މިނިސްޓަރަށް  ފާސްކުރުމަށްފަހުަގއި  ބޯޑުން  ފާސްކޮށް، 

ތަކެއް. އެ ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުމުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީމު. އަޅުަގނޑު އަތުަގިއ  ކަންތައް

މިހާރު މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރު ކުރި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ހިންާގ ަގާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީއެއް.  

މިއަދާ ހަމައަށް އޮތޯރިޓީ ހިނަގމުން އަިއސްފައިވަނީ ާގނޫނުަގއި ބުނާ  މިހާރު އޮތޯރިޓީ، ާގނޫނު ައިއ ފަހުން ވެސް  

އިދާރީ އޮނިަގނޑެއް ނެތި. މާނައަކީ ކޮން މުވައްޒަފަކު ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ، އެ ާގނޫނުަގއި ބުނާ ޮގތަށް ޝަރުތުތައް 

ދެން، އަނެއްކާ ާގނޫނުަގއި ބުނާ   ވަކިކުރެިވ، ޒިންމާތައް ަވކިކުރެވިފައި އޮތް އިދާރީ އޮނިަގނޑެއް އޮތޯރިޓީއަކު ނެތް.

ެއއްވެސް   ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ނެތް.  ަގވާއިދެްއ  ހިންުގމުެގ  ޮއތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް 

މުއައްސަސާއެއް ހިންުގުމެގ ަގވާއިދެއް ނެތި އެ ތަނެއް ރަނަގޅަކަށް ނުެއއް ހިނާގނެ. ޮއތޯރިޓީ ހިނަގމުން މިހާރު  

ހިންާގ ެއ ދަނީ  ޮގތަކަށް ކަންތަްއ  ވެސް  ބޭނުން  ޮގތަކަށް،  ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ  ަގވާިއދެއް ނެތި. އެހެންވީމާ،   

ބޯޑުން  އެހެންވީމާ،  ނެތި.  ކަމެއް  ހަރުދަނާ  އެދަނީ  ޮގތަށް  މި  ެއޮގތް  ކަންތައްތައް  މުަވއްޒަފުންެގ  ބައްޓަންކުރެިވ، 

އީ އޮތޯރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ދެންނެވިހެން މަސައްކަތްކޮށްފައި، ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތް ކުރަމުން ދިޔަ

އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބިންަގލަކީ ެއއީ އިދާރީ އޮނިަގނޑާއި އޮތޯރިޓީ ހިންުގމުެގ ަގވާއިދާއި، ދެން ހަމަ އެއާ ވިދިެގން 

ަގާވިއދުތައް މި  ަގާވއިދާިއ،  ބޭްއވުމުެގ  ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުންތައް  ަގާވއިދާިއ  ލާޒިމުކުރާ އިލްތިމާސްކުރުމުެގ  ާގނޫނުން   

ހިންުގމުެގ   އޮތޯރިޓީ  އައީ.  ކުރަމުން  އިސްކަމެއްދީެގން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޯޑުން  އަދާކުރެޭވތޯ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
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ފާހަަގކުރެްއިވ   ނަޒީރު  ަވން.  ނުއެއް  އޮންނާނެ،  ނުއެއް  ޝާމިލުވެފަެއއް  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ބޯޑަށް  ކަންތައްތަކާ 

މި އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  ޮގތަށް،  ދޫކޮށް  ހުއްދަ  ަގރާޖު  ނޫނީ  ސޮއިކޮށް،  ސިޓީަގިއ  ަގރާޖު  ސާލަކަށް 

ެއ   ދޫކޮށް،  ނަންބަރު  ހަލް  ނޫނިއްޔާ  ދޫކޮށް،  ހުއްދަ  ކަންކަމުެގ  އެ  ނޫނިއްޔާ  ސޮއިކޮށް،  ރަޖިސްޓަރީތަކުަގއި 

އް ކުރެވޭނީ، އެްއވެސް  ކަންކަމަކީ ބޯޑުން ކުރި ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. ބޯޑުން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެ ކަންތަ

ހިންާގ   ޮއވެެގން.  ަގާވއިދެއް  ހިންާގ  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭނީ  ކަމެއް 

ަގާވއިދު   ހިންާގ  ފުރަތަމަ  ނުކުރެވޭނެތީ  ކަމެއް  ެއއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ތެރެއިން  ަގވާއިދު  ހިންާގ  ނެތީމަ،  ަގާވއިދެއް 

މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެގންނަން  މިއީ  ޮގތެްއަގއި  ޖުމުލަ  ދެންނެވީ  ިމ  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ކުރަމުން   

ެވއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ދެން،  ޮގތަކީ.  ެގންދިޔަ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް 

ަގާވއިދު ޑްރާފްޓު  ހުރި  ކޮށްފައި  ތައްޔާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ވެސް  ތަްއ 

ޮގތުން   ބެހޭ  އޮނިަގނޑާ  އިދާރީ  އާދެ!  ހިްއސާކުރެވިދާނެ.  ހަމަ  ވެސް  އޮނިަގނޑު  އިދާރީ  އަދި  ހިއްސާކުރެވިދާނެ. 

 ޢުމަރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު މެންބަރު ޢުމަރު ޒާހިރު

މިއީ އެއްވެސް    އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ިވދާޅުވިހެން  އެ  ޖޮއިންކުރިއިރު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ޒާހިރު  ޢުމަރު 

އެްއޗެއް ނެތޭ، ެއއީ ހަމަ ތެދެއް އިނޭގތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން އިދާރީ އޮނިަގނޑު، ަވޒީފާއަށް ބޭފުޅަކު ެވއްދެނީ 

ައމިއްލައަށް ެއކޮޅުެގ ކެޕޭސިޓީ ނެތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވެސް އޮނިަގނޑެއް ޮއެވެގން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން  

އޮނިަގނޑެއް ތައްޔާރުވުމަށް ެއހީވިން. ވެފައި، އޮނިަގނޑު ެވސް ވަނީ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ  

ރިން ވަރަށް މަދު އަދި  ކަމަކީ، ތަނެއް ހިނާގނީ އެތަނަށް އެކަށީެގންވާ މުަވްއޒަފުން ތިބެެގން. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކު

ފުދޭވަރަށް   ެވސް  މުވައްޒަފުން  ލެވެލް  ހިންގު ހައި  އެ  ކަންނޭނެގ  އެހެންވީމާ،  ުގޅިެގން   މުެގ،މަދު.  ސުވާލާ    އެ 

ކޮރަޕްޝަނަކީ އެތާ ތިބޭ ބައެްއެގ ތެދުވެރިކަން. ތަނެްއ  ،  އެ ތަން ހިންުގުމަގއި އިޝޫއަކަށް ދިާމވީ. ދެން  އިނޭގތޯ، 

ބަޔަކައުވާ އެހެން  ހަލާފައި  ވެއްޖިއްޔާށް  ނޫން  ތެދުވެރި  ހަމަ  ހިނާގ  މުވާލުކުރިޔަސް  ބޭފުޅުން  ކޮރަޕްޝަން  ތި  ނެ. 

ސްޓެޓިސްޓިކަލީ ބައްލަވާލަްއާވ    ށްވުރެ މާކުރީަގއި އުޅުއްވާނީ.އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަ،  ހަމަ

ރަށް ސިމްޕަލް ެއއްޗެއް. ިމއަދުވީ ކަމެއް ނޫން މިއީ.  މާލޭަގއި ދުްއވަނީ ކިތައް ކާރުތޯ، ކިތައް ަގރާޖުތޯ އޮތީ. ިމީއ ވަ

ޕްރޮޖެކްޓް   އަޅުަގނޑަކީ  އޮތީ.  އައިްއސަ  ހިސާބަށް  މިައދާ  ވަމުން  ކިއުމިލޭޓިވް  ދުވަހެއްެވެގން  އަހަރެއް  އެތައް 

ބަ އަދި  ެއއީ.  އެްއޗެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅަިއަގންނަ  އަޅުަގނޑަށް  މީހަކަށްވާތީ،  ުއޅޭ  ދާއިރާަގއި  ިއވަރު  މެނޭޖްމަންޓު 
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އަދިވެސް   ފާހަަގކޮށްލާނަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަަމވެސް،  އެނިގލަްއވާނެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކަންތައްތައް 

އޮނިަގނޑަށް ެއކަށީެގންވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފިއްޔާމުން، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަކީ ަވރަށް މުހިންމު ތަނެއް. އެ  

ނިވަން ތަނަކަށް. ވާކަމަށް ވަންޏާ ރަނަގޅުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  އޮންނަންޖެހޭ ތަނެއް. އެ ތަން ވާންވީ މި

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ބާރަށު ދާއިރާެގ  ، ިއބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ކެލާ ދާިއރާެގ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  ، هللاޙްމަދު ޢަބްދުއަ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  ، هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ކޮމިޓީއާ   ޙުސައިން ފިރުޝާންމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ  އަދި    މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  

މާލެ ހުޅުލަން. އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ،  ުގޅިވަޑައިެގން ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާ

 .ޢަލީ ނިޔާޒްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ާގނޫނު   އެ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ބޭފުޅުން  ތި  ފާހަގަވީ،  މި  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކައިން  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. 

ކަންކަން   އެ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ހުރި  ފުށުއެރުމެއް  ާގނޫނުަގއި  ދެން،  ކަމަށް.  ނުވާ  ޙައްލެއް  އަދި  އުވާލުމަކުން 

އެއީ ޙަްއލުކޮށްދިނުމަކީ  ކަންކަން  އެ  ތި    ފާހަަގކޮށް،  ވިދާޅުވަނީ.  ބޭފުޅުން  ތި  ކަމަށް  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ 

ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުަގއި މި ާގނޫނުަގއި ހުރި ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިނޭގތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަވޭތޯ 

ފުށު ހުރަސްތަކެްއ،  ާގނޫނީ  ކުރުމުަގއި  މަސަްއކަތް  ދޭތެރޭަގއި  މިނިސްޓްރީއާ  ބޭފުޅުންނާއި  ހުރި ތި  އެރުންތަކެއް 

ދެަވނަ ކަމަކަށް، މިސާލަކަށް ؟ ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ ެއކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ

މި އޮތޯރިޓީ ުއިވެގން ދިޔައީ. ަގބޫލު ތި ކުރައްވަނީ ޯއވަރސައިޓް ކުރުމަށް އޮންނަ ބޮޑީއެްއ އުިވެގން ދިޔައީ ކަމަށް. 

ދާއިރާަގއި ެވސް ވަރަށް  އެފަދަ ހާލަތެއް ަގއި ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ކަުމެގ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި މެރިޓައިމް 

ޯއވަރސައިޓް   ދެން  ހާލަތެއްަގއި  ފަދަ  އެ  ޗެއަރމަންއަކީ.  ބޭފުޅެއް  އިންނެވި  ކުރައްވާފައި  މަސަްއކަތް  ދުވަހު  ިގނަ 

މިންވަރަ މި އޮތް  ާގނޫނުަގއި  މި އޮތް  މިހާރު  ޮގތަކަށް ކުރުމަށް  ެއްއވެސް  މިންވަރެއްތޯ، ނުވަތަ އެއީ  ރަނަގޅު  ކީ 

އޯވަރސައިޓް ކުރެވިދާނެ ޮގތެއްތޯ. ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުން ދެކޭ ޮގތުަގއި އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ދެން އޯވަރސައިޓްކުރުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ އޮންނާނެ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯ

ާގނޫނީ  ފުށުއެރުން.  ާގނޫނީ  ޖެހިލާނަން.  ސުވާލަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ޓީެގ ާގނޫނުެގ  ފުށުއެރުމެއް ކަމަށް، މިހާރު ފުރަތަމަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީައކީ ާގނޫނުެގ ދަށުން، އޮތޯރި

ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއެއް. ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާެއއް. އެއީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ އިދާރާއެއް ނޫން. ދެން، 

ބޯޑުވެސް   އަދި  ވާހަކަ.  ހިނގާ  އޮތޯރިޓީ  ދަށުން  ބެލުމެުގ  މިނިސްޓަރުެގ  ބުނޭ  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ 

ވާހަކަ. އޭެގ މާނައަކީ ލަފާ، ޭއެގ މާނަައކީ އަޅުަގނޑަށް ެއ މާނަކުރެޭވ ޮގތަކީ މިނިސްޓަރުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިނާގ  

ދެން،   ބައްލަވަންޖެހޭނެ.  މިނިސްޓަރު  ހަދާތޯ  ަގާވއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ބޯޑުން  ބާްއާވތޯ،  ބައްދަލުވުންތައް  ބޯޑުެގ 

ްއޮގތަކަށްތޯ ބެލުން. އެ ކަންކަން ެއ  ތޯރިޓީެގ ަގާވއިދާ އެހިނަގމުންދަނީ އޮތޯރިޓީެގ ަގާވއިދު އޮެވެގން، އޮ  އޮތޯރިޓީ

ވަނަ މާއްދާެގ މިނިސްޓަރަށް އެ ކަންތައްތައް އެބަ    4ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުން،    4އޮތީ ާގނޫނުެގ  

އޮތް. އެހެންވީމާ، އޮތޯރިޓީ ހިނަގނީ ބޯޑުެގ ދަށުން ބޯޑުން ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި ހުންނަ ޗީފް އެކްޒެކެޓިްވެގ ބެލުމުެގ  

ދަށުން، އޮތޯރިޓީ ހިނަގމުންދޭތޯ ބެލުން، އެޮގތަށް އެ ާގނޫނު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީމަ ައދި މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން 

އަންނަ ސިޔާސަތުތައް، މިނިސްޓަރު އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއްީވމަ އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުން މި އޮންނަނީ ވެސް 

ޮގތުން ސިޔާސަތުތަްއ އޮތޯރިޓީއަށް އައުމުން،  އޮތޯރިޓީއަށް. އެހެންވީމާ، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫ ނު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތް 

ާގނޫނު  އެީއ  ބަްއލަވަންޖެހޭ.  މިނިސްޓަރު  ކުރޭތޯ  ތަންފީޛު  ކަންތައްތައް  ެއއްޮގތަށް  ެއ ސިޔާސަތުތަކަކާ  އޮތޯރިޓިން 

ވެ  ކަމަށް  ފޯރާވަރުން  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ޮގތް.  އޮތް  ފުށުއެރުމެްއ  ބައްޓަންކުރެވިފައި  ާގނޫނީ  އްޖިއްޔާ 

ކަނޑައަޅާފަ.   މެންޑޭޓުތަކެއް  އެބަ  ހުރޭ،  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  އޮތޯރިޓީ  އޮތީ،  މި  ފާހަަގކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަ. ހުރިއިރުަގއި ޭއެގތެރެއިން އެްއަގމު ދަތުރުފަތުެގ ކަންކަާމ ުގޅޭ މެންޑޭޓު އެބަ އޮތް  

ާގނޫނުަގއި  އޮތޯ ދަތުރުފަތުރުެގ  އެްއަގމު  ާގނޫނު،  ދަތުރުފަތުރުެގ  ެއއްަގމު  އެޮގތަށް  ހަމަ  ދެން،  ާގނޫނުަގއި.  ރިޓީ 

މިނިސްޓަރަށް، މިނިސްޓްރީއަށް އެބަ ޮއވޭ އަނެްއކާ މެންޑޭޓުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  

ކަމަށް އަޅުަގ ފުށުއެރުމެއް  ާގނޫނީ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  ޮގތުަގއި  އެްއަގމު  ތަންކޮޅަކީ  ހަމައެކަނި  ފާހަަގކުރެވޭ  ނޑަށް 

ާގނޫނާއި، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނާ މި ދެންނެވި ތަންކޮޅުަގއި ހުރި ފުށޫއެރުމެއް. މި ސަބަބަށް ޓަކައި އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު 

ާގނޫނުެގ   އޮތޯރިޓީ  އަިއއިރުަގއި  ހަނދާން  6ވުޖޫދަށް  އަޅުަގނޑު  )ޖ(  މާއްދާެގ  މި ވަނަ  )ޖ(  އެ  ޮގތުން،  ާވ 

މިނިސްޓަރު  ާގނޫނަކުން  އެހެން  ކަންކަމުން  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  ކަނޑު  ބުނަނީ  މި  މާއްދާަގއި  އެ  އިންނަނީ، 

ވުޖޫދަށް   ާގނޫނު  ޮއތޯރިޓީ  އެހެންވީމާ،  ެގނެއްސަ.  ތެރެއަށް  ާގނޫނުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަންތައްތައް  ކުރަްއވަންޖެހޭ 
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އި މި އިންނަނީ ހަމައެކަނި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ުގޅިެގން ކުރީެގ މިނިސްޓްރީން އަިއއިރުަގއި އޮތޯރިޓީ ާގނޫނުގަ 

ކުރަްއވަމުން ައއި ކަންތައްތަްއ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު ދަށަށް ައއިއްސަ. އެހެންނަމަވެސް، ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  

އެހެ ނާދޭ.  ދަށަކަށް  ާގނޫނުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަންތައްތަކެއް  އޮތޯރިޓީެގ  ާގނޫނުެގ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ންވީމާ، 

ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ެގނެސްެގން، އެ އިޞްލާޙުަގއި އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ުގޅޭ ކަންކަން    6ާގނޫނުެގ  

ތެރެއަށް   ާގނޫނުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަންތައްތައް  ކުރައްވަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން  ނޫނީ  މިނިސްޓަރ  ާގނޫނަކުން  އެހެން 

ނެސް، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު ިއޞްލާޙު ކުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ާގނޫނީ ފުށުއެރުން ޙައްލު ކުރެވޭނެހެން. އަދި  ެގ

އެހެން ވިޔަސް ެއ މިނިސްޓްރީން ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަކިކަހަލަ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައެޅުމުެގ ކަންތައްތަކެއް އޮންނާނެ. 

 ާގނޫނު، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނުެގ އިޞްލާހު ެގންނައިރުަގއި އެ ާގނޫނުެގ އެ  އެ ކަންތައްތައް އުނިކުރެްއވުަމށްފަހުަގއި އެ

ކުރީމަ   އިޞްލާޙު  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތަށް  ފުށުނާރާ  ކަންތަކާ  ދެންނެވި  މި  ޮގތަށް،  ބައްޓަންކުރެވޭ  މާއްދާ 

، އޯވަރސައިޓްކުރުުމެގ ކަމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، އެ ާގނޫނީ ފުށޫއެރުން ޙައްލުކުރެވޭނެހެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން

މިނިސްޓަރުެގ  އޮވޭ  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތަށް،  ދެންނެވި  މި  ހަމަ  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ުގޅޭ 

އެހެންވީމާ،   ޮގތުަގއި.  ތަނެްއެގ  ހިނާގ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  މަތީން  ލަފާެގ  މިނިސްޓަރުެގ  ދަށުން،  ބެލުމުެގ 

ޕަސެންޓް    100ކުރެވިފައި މި އޮތީއަކީ މުޅި އެކީަގއި އޮތޯރިޓީއަކީ މިއީ މިނިަވން، މުޅި  އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު ބައްޓަން

ކުރާ   ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީެގ  ަމއްޗަށް،  އޮތޯރިޓީެގ  ނޫން.  ޮގތަކަށް  އޮންނަ  ޮގތުަގއި  މުއައްސަސާެއއްެގ  މިނިވަން 

ޮގތަށް އޮންނަ  މިނިސްޓްރީ  މިނިސްޓަރާއި  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ވެސް  ވެސް  ކަންތައްތައް  އޯވަރސައިޓް  އެހެންީވމާ،   .

އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަޮއވޭ.  ވެސް  ކުރުން  އިސްތިޢުނާފު  އަނެއްކާ  ދެން،  އެބަޮއވޭ.  މީަގއި 

މެންބަރު ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ައޅުަގނޑުެގ ތަޖުރިބާެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑަށް މި ާގނޫނު، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު 

ަގނޑަށް މުޅި ާގނޫނު ބައްޓަން ކުރެވެނީ މި ާގނޫނަކީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ާގނޫނެކޭ ާގނޫނު އޮތް  ކިޔާލީމާ އަޅު 

ެވއްޖިއްޔާ މިހާރު މި ހުރި  ޮގތަށް ތަންފީޛު ނުކުރެވޭ ކަމަށް  ޮގތަށް ތަންފީޛު ކުރެޭވ ނަމަ. އެކަމަކު ާގނޫނު އޮތް 

އޮ ހިންަގންޖެހޭނީ  އޮތޯރިޓީ  މާނައަކީ  އުޅޭނެ.  އޮތޯރިޓީެގ  ދަތިތައް  މުވައްޒަފުން،  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތުަގއި.  ތޯރިޓީެގ 

ަގާވއިދެއް އޮެވެގން، އޮތޯރިޓީެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑެއް އޮެވެގން. މިޮގތަށް ހިނާގ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  

ވެއްޖިްއޔާ ދަތިތަކެްއ  އެހެންނަމަވެސް، ެއާއއި ޚިލާފަށް އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނުަގއި ބުނާ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީ ނުހިނާގ ކަމަށް  

 ދިމާވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުރެންދޫ

ާގނޫނު  ޝުކުރިއްޔާ   އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮތީ  މި  ކުރިމަތިވެފައި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު. 

ހުރި   ޮގންޖެހުންތަކާއި،  ދިމާވެދާނެ  އުވާލުމުން  ހުރި،  މިހާރު  އުވާލާއިރުަގއި  ބިލު  މި  ދެން،  ބިލު.  އުވާލުުމެގ 

އްޖެ. އެކަމަކު ވެސް މީަގއި ސާފުވާން ބޭނުންވަނީ ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ދެން، ބައެއް، ކުޑަކޮށް ޖަވާބު ވެސް ލިބި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ުއވާލުމުން ދެން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް. އެހެންވެ ެއކަމަށް ޖަވާބެއް ދެްއވައިފިއްޔާ ރަނަގޅު.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޒީރު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީައކީ ަވރަށް ިގނަ ބޭރުެގ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ވެސް އެއްބަސްވުންތައް ހެދިފައި ހުރި ތަނެއް.  

މަސައްކަތްތަކަކީ   އޮތޯރިޓީެގ  ވާތީ،  ތަނަކަށް  ހިނަގމުންދާ  ބޮޑަށް  ޮގތަށް  އިދާރާއެއް  ތަންފީޛީ  މި  އަނެއްކާ  ދެން، 

ދުވަހުން   ދައުރަކީ އެްއކަލަ  މިނިސްޓަރުެގ  ނުވަތަ  ދައުރަކީ  މިނިސްޓްރީެގ  ތަނެއް.  ބެލެހެއްޓެމުންދާންޖެހޭ  ދުވަހަށް 

ކަންކަން  މި  ހިންުގމާއި  ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުެގ  ޯއވަރސީކުރުމާއި،  އަސްލު 

ތި ެގންދެވުނީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން  ކުރުން. ދެން، މި ދޭތި ފުށޫނާރާ ޮގތަކަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ޮގތަށް އޭ

ރަނަގޅުވާނެހެން. ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ އުވާލުމަކީ މިއީ އަނެއްހެން ޙައްލެއް ނޫން. އެކަކު ބޯޑު ކަމުނުދާ ކަމަށް  

މައްސަލަެއއް އެއީ  ބޯޑު  ނެތް.  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދޭތެރޭަގއި  ބަދަލުކުރެވުމާ  ބޯޑު    ވަންޏާ 

ކަމަށް ވަންޏާ ބޯޑު ބަދަލުކުރެއްވުން ހަމަ ރަނަގޅުވާނެ. ެއކަމަކު ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކަިއ  

ަމއްސަލަ   އެ  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެގނެވުނީމާ  ބަދަލު  ެގންނަންޖެހޭ  ެއ  ާގނޫނަށް 

 ޙައްލުވާނެހެން ތި ވިދާޅުވި މައްސަލަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒްމޯ

އާދެ! އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް އިތުރުކޮށްލާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް. ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކީ ކޮބައޮތޯ.  

މިހާރުެވސް އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ހީވަނީ  އުޅެނީ.   އަޅުަގނޑަށް  ތެރޭަގއި  ކަމެްއެގ  ދަތި  އުނަދަޫގ  ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް އަޑުިއވެނީ ޓްރާންސްޕޯޓު ޮއތޯރިޓީން ޚިދުމަތްތައް ނުލިބިެގން ރައްޔިތުންެގ ޝަކުާވ،  
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ެގން ުއޅޭ  ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތަކުން ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ެއތާ ތެރޭަގއި ހިލި 

ވާހަކަ. ތަން އޮމާންކަމާެއކީަގިއ ހިނާގ ވާހަކައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަޑެއް ނީވޭ. ހަމަގައިމު ވެސް ރަްއޔިތުންެގ  

ހިތްހަމަނުޖެހުން އަދިވެސް ހަމަ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށް އަާމޒުވެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

އަޅުަގނޑު   އަންނައިރުަގއި  އަމިއްލައަށް  ހިނަގމުން  ތަނެއް  ހިނަގމުންދާ  އަބަދުވެސް  ިމޮގތަށް  ސުވާލަކީ،  އުފެދޭ 

އޮތޯރިޓީ ުއވާލާފަިއ، އަނެއްކާ އައު ތަނެއް އުފެއްދީމާ މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު އަންނާނެތޯއޭ. މިހެން މި ދެންނެވީ،  

. ެއއް ބޭފުޅުންނެކޭ މި ކަންތައްތައް ކުރަްއވަން ކުރިން ވެސް މިހާރު ވެސް އަދި ފަހުން ވެސް ތިއްބަވާނީ ެއއް ބައެކޭ

ކޮބައިތޯ ބަދަލަކީ  ެގނެވޭނެ  އުާވލައިެގން  ބިލު  އޮތޯރިޓީެގ  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އެހެން  އަޅުަގނޑު  ؟ ތިއްބަވާނީ.  އެއީ 

ޙައްލެްއ    އަމިއްލައަށް ވެސް އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އުވާލުމަކުންނެއް މިއަކުން ެއއްވެސް

ުއވާލާފަިއ،   ހަމަ މިއަދު ވެސް  ދައްޗެއް ނޯންނާނެ.  ވަކި  ހުރި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުން.  ހަމަ  ޙައްލަކީ  ނެތް. 

ފަށަންޖެހޭނީ.   ފެށުމަކުން  އައު  މުޅިން  އަނެއްކާ  ެއކަމު  ެގންނެވިދާނެ.  ވެސް  ާގނޫނެއް  އެހެން  މާދަމާ  އަނެއްކާ 

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައިފަހުން މިވީ ހަތަރު އަހަރު، ފަސް    2016ޓީެގ ާގނޫނު  ދައްޗަކަށް ވާނީ އެއީ. މިހާރު އޮތޯރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  ެއއީ  ކުރެވިއްޖެ.  މަސަްއކަތްތަކެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންެމވެސް  ތެރޭަގއި  އަހަރު 

 ކޮޕީެއއް އެކުލަވައިލެވިއްޖެ. އިދާރީ ހަމަގައިމު ވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް ައއިއިރު އޮތޯރިޓީެގ ހިންާގ ަގާވއިދެއް ދެލި

އޮނިަގނޑެއް ެއކުލަަވއިލެިވއްޖެ. މިއަދާއި ހަމައަށް މި އައީ ހަތަރު އަހަރު، ފަސް އަހަރުވީ ފަހުން. ދެން، އަނެއްކާ  

ކޮންމެ  ހަމަ  ފައްޓަވަންވީ.  އަލުންބަލުން  އަނެއްކާ  ެގނައީ.  ާގނޫނެއް  އެހެން  ައނެއްކާ  ުއވާލައްވާފައި،  ާގނޫނު  މި 

މެންބަރުން ާގ އެހެން  ެވސް،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކުރިމަތިލާނެ.  ދަތިތަކަކާ  އަންނައިރު  ވުޖޫދަށް  ވެސް  ނޫނެއް 

ތިއްބަވާނެ. އެހެން ވިސްނުންފުޅެއް ެގންުގޅުްއވާނެ. އަނެްއކާ އައު ވިސްނުމަކާެއކީަގއި، ައއު ފެށުމަކާއެކީަގއި އަލުން  

ބިންަގލަކާެއކީ ކުރިައށް ދާންވީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއްކާވެސް މި ދެންނެވި   ފެއްޓެވީމަ އަނެްއކާ އަލުންބަލުން އައު

ޮގތަށް އިދާރީ އޮނިަގނޑު ނޫނިއްޔާ އޮތޯރިޓީ ހިންުގުމެގ ަގވާއިދު، ނޫނިއްޔާ ދެން ވެސް އަންނަ މުއައްސަސާއެްއެގ  

އަހަ ހަ  ފަސް،  އޭެގ  އަންނާނީ  ވުޖޫދަށް  އަނެއްކާ  ދެލިކޮޕީެއްއ  ަގާވއިދުެގ  ދުވަހަކު  ހިންާގ  އެހެންވީމާ،  ފަހުން.  ރު 

އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނޑު  ؟ ވެސް ީމެގ ކޮޅެއްނުލާނެ ދެއްތޯ 

އަމިއްލައަށް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ާގނޫނު، އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި މަސައްކަތްތަކެްއ  

ވިޔަސް،  ކު ބަދަލުކުރައްވާފައި  ބޯޑު  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ނަޒީރު  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ރެވިފަ. 

މަސައްކަތްތަކާިއެގން  މި  ވާތީ،  މަސައްކަތްތަކަށް  ބުނާ  ާގނޫނުަގިއ  މިއީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރި  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އޭރުން ތިއްބަވާށޭ.  ބޭފުޅުންނެއް  އެހެން  ކުރިއަށްދެވޭނެ.  ކުރިއަށްދާނެ  އޭރުން  ކުރިއަށްދާނެ.  މަސައްކަތްތައް  މި   
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އަުއ  ،  އެކަމަކު  އަލުންބަލުން  އަނެއްކާ  އަރާފައި،  ހުއްޓުން  ހިސާބުން  އެ  އަނެްއކާ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އުވާލައިފި 

ކުރިއެރުމެ މިއަށް  ވެސް  ދުވަހަކު  ކުރިއަށްދާންޖެހުނީމަ  މަސައްކަތްތަކާިއެގން  އެކީަގިއ  މިީއ  ބިންަގލަކާ  ނުލިބޭނެ.  އް 

 އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތަކީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޒީރު

ފުރިހަ އަސްލު  ސުވާލަށް  ކުރެްއވި  ކުރީަގއި  ދަންނަވާލަން.  ެއއްޗެއް  އަޅުަގނޑު  ނޫން  މަޢާފުކުރައްވާ!  މައަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބުދެވުނީއެއް. އޭރު ސުވާލުކުރެއްވީ އަސްލު އޮތޯރިޓީ އުވާލުމުން ނުކުންނާނެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ.  

އޮތޯރިޓީ އުވާލުމާ އެކީަގއި ޮއތޯރިޓީން މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބަދަލުެވެގންދާނީ މިނިސްޓްރީއަށް. 

ުއވާލީ ބޮޑަކަށް އޮތޯރިޓީ  މާ  އަނެއްހެން  މުވަްއޒަފަކު  އެއްެވސް  އެހެން  ބޯޑު.  އުނިެވެގންދާނީ  ހަމައެކަނި  މަ 

އުނިެވެގންނެއް ނުދާނެ. ހަމަެއކަނި މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބަދަލުެވެގންދާނީ. ދެން، ހަމަ އެޮގތަށް 

ނަގޅުެވެގންތޯދާނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް، މިހާރު މި އަންނަ  ހަމަ އޮތޯރިޓީ އުވާލާފައި ބޯޑު އުވާލީމާ ހަމަ ޓަސްލާފައި ރަ 

ޝަކުާވެގ ހުރިހާ ކަމެއް، އެީއ އަސްލުަގއި މި ކޮމިޓީން ިވސްނަވަންވީ ތަންކޮޅަކީ. އޭރުން މިނިސްޓްރީން އެ ކަންކަން 

ކުރެއްިވ ޮގތަށް.  ނުކުރެވޭ ކަމަށް ދެން ކިޔަންފަށާނީ. ހަމަ ތިއްބަވާނީ އެްއ ބޭފުޅެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަީއސް ފާހަަގ

ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ެއއީ  އެޑްރެސްކުރެްއވުން  މައްސަލަތަކަށް  މިއުޅޭ  ނުކުމެެގން  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

ރައީސް   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ކަެމއް.  އޮތް  ޙައްލުކުރަންޖެހިފައި  ބޮޑަށް  ަވރަށް  މިއީ  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު 

ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކޮށްފިން. އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަކު އެހާ ިގނަ ަވުގތުތަކެްއ    ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް

ނުވެސް ނަަގންމެ އެކަުމަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތަކުން ދިމާވާ މައްސަލައަކުން،  

ވަންޏާ ކަމަށް  އޮތް  ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް  ބައަކަށް  ތެރެއިން  ާގނޫނުަގިއ    ރައްޔިތުންެގ  ޮއވޭ  ޓަކައި  އިލްތިމާސްކުރުމަށް 

ވަކިން އިލްތިމާސްކުރެވޭ އުސޫލުތަކެއް ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫލުތަްއ ހަދާފައި، އަޅުަގނޑުމެން ޭއެގ ފުރަތަަމ  

 ވެސް  ޮއަގސްޓުަގއި މި ދިޔަ އަހަރުެގ. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް  26ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން ފޮނުވިން  

އޭތީެގ ކަންތައް ކުރިައކަށް ނުދޭ. އޭެގފަހުން ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ 

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަދި  އެކަމަކު،  އެީއ  އިނޭގތޯ.  އޭތި  ބޯޑު    މިހާރު  މިހާރު  ދެން،  ނުލިބޭ.  އެއްޗެއް  އެ 

ހިނަގމުންދަނީއެއް ނޫން މިހާރު. ދެން، އަދި މި ބައްދަލުވުމުަގިއ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް އަލިައޅުވާ ނުލެވޭ އެހެން ވަރަށް  

ބޮޑު މައްސަލަެއއް ވެސް ވެްއޖެ ހިނާގފަ. އެއީ ޝިޕިންގ އެޖެންސީެގ ަމއްސަލަ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑަށް  

ަގނޑުމެން ޢައްޔަނުކުރިއިރުަގއި ޝިޕިންގ އެޖެންސީެގ ަގވާއިދެއް އޮތީ ފުރަތަމަ ވުޖޫދުކުރެވިފަ. ދެން ެއކަމަކު،  އަޅު
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ދާއިރާަގއި   ިގނަ  ވަރަށް  އެނިގ.  ނުވެސް  ބޯޑަށް  އަސްލުަގިއ  ުއވާލީ  ަގާވއިދު  އެޖެންސީެގ  ޝިޕިންގ  އެ 

ފޯވަރ ފްރެއިޓް  ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ޝިޕިންގ އެޖެންޓުންނާއި،  ހުރިހާ  މި  ިވޔަފާރިވެރިންނާ  ޑަރސްއާިއ، 

ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުންތަކެއް އޮެވެގން އޭރުަގއި މައްސަލަތަކެއް އެ ަގާވއިދު ވުޖޫދަށް އައުާމ އެކީަގއި ެގޒެޓުކުރެވުމާިއ  

ރެވިފަ. ދެން، އެކަމާ  އެކީަގއި ނުކުެމެގން އައީ. ދެން، އޭތި އުވާލީ ބޯޑުެގ ލަފަެއްއ ނެތި. އޭރު އޮތީ ބޯޑު ޢައްޔަނުކު

އުވާލައިެގން   އޭތި  ނެތި  ރަޢުޔެްއ  ބޯޑުެގ  ޖައްސަިއ،  ަމއްސަލަ  އެ  ވިޔަފާރިވެރިންތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ުގޅިެގން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭ.ސީ.ސީއަށް ވެސް ަމއްސަލަ ދިޔަހެން. ފަހުން އަނެއްކާ ައޅުަގނޑުެމނާ ހަވާލުކުރެްއވީ ބޯޑުން،  

ްއީވ އޭތި އަލުން ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ވެސް ހެދިން އިނޭގތޯ. އޭތި ހަދާފައި، އޭތި  މިނިސްޓަރ އަނެްއކާ ފޮނު

ވަނީ މިހާރު ގެޒެޓު ެވސް ކުރެވިފަ. އަދި އެ ަގާވއިދު ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްާއއި ޝިޕް  

ވިޔަފާރިވެ ޗާޓަރަރސްއާއި  ޝިޕް  ފޯވަރޑަރސް،  ފްރައިޓް  ބޭފުޅުންނާ  އޭޖެންޓުންނާއި،  ހުރިހާ  މި  ރިންނާ 

އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރިން. އަދި މިތަނުެގ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުއްވާފައި އޮތީ މިތަނުެގ ބައެްއ ބޭފުޅުން 

ދެން،  ބައްދަލުކުރާއިރުަގިއ.  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަން 

ޭއެގފަހުން އިްއޒަތްތެރި ބައްދަލުވުންތަކުަގއި.  އެ  އިނޭގތޯ  ބައިވެރިވެަވޑަިއެގންނެވި  މެންބަރުން  ދެ  މަޖިލީހުެގ   

މިތަނުން  އަދި  ޑިެވލޮޕްމަންޓް،  ިއކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  އޭތި  ތައްޔާރުކޮށް،  ަގާވއިދު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެލޮޕްމަންޓުެގ ލަފާ ވެސް ހޯދަން އެއަށް. އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީއެްއ ފޮނުވާފަިއ އޮތް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ލަފާ ހޯދިން. އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރިން. 

ނިސްޓްރީެގ ވެސް  މިނިސްޓަރު ވެސް އެ ބައްދަލުމުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެިވ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ. ދެން، އެ މި

ބޯޑަށް   ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ވޭ  ެގޒެޓުކުރެވިފައި  ތައްޔާރުކުރެވި،  މިހާރު  އޭތި  އެއްކޮށް  ލަފައާ 

ޢާދިލް   މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  ެގންދެވި  މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން  މިނިސްޓްރީަގއި  ޭއރުަގއި  ެއކީަގއި  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ 

އްދަލުކުރަްއވައި ވިދާޅުވި މިހާރު އެކިއެކި ަގާވއިދުތަކުެގ ތެރެިއން ވަރަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެނާ ބަ؟ ދެއްތޯ

ައޅުަގނޑުމެން   ތެރެއަށް  ަގާވއިދުތަކުެގ  ބަެއއް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ެއ  ެއޮގތުން  ދެން،  އެބަހުއްޓޭ.  ަގާވއިދުތަކެއް 

އޮތް ދިމާވެފައި  ބެހޭޮގތުން  ދިނުމާ  ލައިސަންސް  ވެސް  ޑިޕްލޮމެޓްސްއަށް  ކަންތައްތަކަށް  މައްސަލަތަކެްއެގ   

ނުޭވ   ކާމިޔާބުވާޮގތެއް  އެކަން  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  އަދި  މަސައްކަތްކުރިން.  އެޑްރެސްކުރެޭވތޯ  އަޅުަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ބޭފުޅުންނަށް،  މިޝަންތަކުެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ަވޑަިއަގންނަވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ާވޮގތަކީ،  އިނޭގތޯ. 

ނެޭގނެ ލިބިފަ ލައިސަންސް  ޑްރައިވިންގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުންކޮށްެގން  ލައިސަންސް  ޑްރައިވިންގ  ހުންނަ  އި 

ރަޙްމަތްތެރި  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާްއޖެއާއި  އަސްލުަގއި  މިއީ  ފާހަަގކުރެީވ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ނޯވޭ.  އުސޫލުތަކެއް 
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ކަހަލަ އުފެދިދާނެ  ވެސް  މަްއސަލަ  ދޭތެރޭަގއި  ވަރަށް ޤައުމުތަކާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ކަމެއް   

އިސްކަމެއް ދީެގން އެކަން ެވސް ކުރިއަށް ެގންދިޔައީ. މިހެން އެބަހުރި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން 

 ހެދުން،  ކޮށްފައި އިނޭގތޯ. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފައި ހުންނާނީ މުޅިން ވެސް ަގާވއިދު ހެދުން، އުސޫލުތައް

މި ކަންކަން. ދެން، ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ފުރަތަމަ ދެންނެވުނު ކަންނޭނެގ އިލްތިމާސްކުރެޭވ  

ދެއްތޯ އެތި  ޚިދުމަތަކާ  ؟ މައްސަލަތަކުެގ  ދޭ  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ެއއީ  މަްއސަލައަކީ  އިލްތިމާސްކުރެވޭ  އެއީ 

ހިތްހަމަނު ރައްޔިތަކު  އަދިވެސް،  ދޭތެރޭަގއި  އޭތި  އެތި.  އޮންނަ  އިލްތިމާސްކުރުމަށް  މިނިސްޓަރަށް  ޖެހިއްޖިއްޔާމު 

އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ފޮނުވާފަިއ އޭ.ޖީ އޮފީހަށް. އެތަނުން ނައުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ބާރެއް އޮތްކަެމްއ 

 ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޑްރެސްކުރި ެއއް ކަންތައް އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން އިނޭގތޯ ޖަވާބުދެްއވާއިރު ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް ޖަވާބުދެްއަވން. ކޮންސަިއޒްކޮށް ޓު ދަ 

އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އުޅޭތީ.  ދަތިކަމެްއ  ަވުގތުެގ  ކުޑަކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ޕޮއިންޓު. 

 ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.މާފަންނު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ޝުކުރިއްތާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ އުފެދިެގން އަިއއްސަ އޮތީ އެއީ ޓްރާންސްޕޯޓު  

ރަްއޔިތުންނަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެއްެގ ޮގތުަގިއ އުފެދިެގން ައއިސް އޮތީ.  އޮތޯރިޓީައކީ ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ  

ދާތީ.  ނުލިބި  ބަރާބަރަށް  ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންދާ  ޮއތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ޝަކުާވއެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންެގ 

ދާތީ. އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެއްޗެއް ލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެތައް ޒަމާނެއް ނަަގމުން

އެހެންވީމާ،   ބޯޑުަގއި.  މި  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާތޯއޭ  ސީ.އީ.އޯ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބައްދަލުާވއިރުަގއި  ބޯޑު 

މި އެބަހުރިތޯއޭ  ބޭފުޅުން  ތި  އެބަހުރިތޯއޭ.  މަޝްަވރާކުރެވިފައި  ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ކަންކަމާ   އެކަހަލަ 

އެކަުމަގިއ   ޮގތަކަށް  އަވަސްކުރެވޭނެ  ކަންކަން  މި  ލަފާދެްއވާފައި  ސީ.އީ.އޯއަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މި  ލަސްވާތީ،  ކަންކަން 

ކަންކަން   ެއ  ލަސްވާތީ  ލިބިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެބަހުރިތޯޭއ  މައްސަލަތައް  ެއ  ނޫނީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް. 

މަސައްކަތްތަކެ  ކޮން  ކުރެޭވނީ  ބޯޑުން  ބޭފުޅުން އަވަސްކުރަން  ތި  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަދެކެވޭތޯޭއ.  މިކަންކަމާ  އްތޯ، 

އިދާރީ  ބޭފުޅުން  ތި  އުފެދުނުފަހުން  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ފަހަރު  ިގނަ  ވަރަށް  ވާހަކަދެްއކިއިރު 
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އެނޫން އިތުރު  ؟ ކަތަކީއޮނިަގނޑަކާއި ހިންާގ ަގާވއިދަކާ އެކުލަަވއިލެވުނު ވާހަކަ. ެއއީތޯއޭ މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ަމސައް

އެބައޮތްތޯއޭ ކުރެވިފައި  ޓްރާންސްޕޯޓު  ؟ މަސައްކަތެްއ  ވާހަކަ.  ލަސްާވ  މިދަނީ،  އަޑުއިިވެގން  އަޅުަގނޑުމެނަށް 

އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ. ޭއެގ ތަކުލީފު ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  

ވިދާޅުވަނީ ޮއތޯރިޓީ އުވާލުމަކުންނެއް އަދި އެ ކަންކަން ޙައްލެއްނުވާނެއޭ. ކޮންމެވެސް ދޭތެރެެއްއަގިއ  ތި ބޭފުޅުން ތި  

މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ، ކޮންެމެވސްކަހަލަ މައްސަލައެއް އުޅޭތީތާ ލަސްވެެގން މިދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓްރާންސްޕޯޓު  

އަ ކުރިއަކުންނެއް  މީެގ  ކުރިއަކުންނެްއ،  ދޭ  އުފެދުމުެގ  ޓްރާންސްޕޯޓުން  ނެތް  ިއވިފައެްއ  އަޑެއް  ޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އުޅޭތީހެން  އަރާރުންވުމެއް  ދިމާލަކުން  ކޮންމެވެސް  އެއީ  ާވހަކައެއް.  ލަސްވެެގންދާ  ޚިދުމަތްތައް 

އޮތޯރިޓީ ސީ. ޓްރާންސްޕޯޓު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް  މިކަން  ދަނީ.  މި  ކިހާވަރަކަށްތޯ  މިކަން  އީ.ޯއއާ 

ނޭތީމަތޯއޭ ؟ ތި ބޭފުޅުން ޙައްލުކުރަން ބުނި ފިަވޅުތައް ެއ ބޭފުޅުން އެޅުއްވިތޯއޭ ނޫނީ ނާޅާތޯއޭ އޮތީ؟ ވާހަކަދެކެވުނީ

 އެ ައޅުަގނޑު ޮއޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ. ؟ ލަސްވެެގން މި ދަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އިމްތިޔާޒް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަ

ިމ   ފާހަަގކޮށްލަނީ، އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މަސް ދުވަސްވަންދެންނޭ. އެއީ އޮަގސްޓު    4ބޯޑު އެކުލަވާލިފަހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ  

ޢައްޔަނުކުރެއްީވ. އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު   2020ޮއަގސްޓު    މަހުަގއި  މިދިޔަ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އަހަރު  މިދިޔަ  ަގއި، 

ަގއި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާްއވާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވުނީ ޖަނަވަރީ    10އޮަގސްޓު  

ލުވުން ބޭްއވި ވާހަކަ ބައްދަ  21މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން    4މަސް.    4ަގިއ. އެހެންވީމާ، ިމވީ    25

އަޅުަގނޑުމެންނާއެކީ   ސީ.އީ.އޯ  އަބަދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  މި  ދެންނެވީ.  އަޅުަގނޑު 

ާގނޫނުަގއި   މަސްޫއލިއްޔަތުތައް  ެއގްޒެކެޓިްވެގ  ޗީފް  ެއގްޒެކެޓިވް.  ޗީފް  ސީ.އީ،  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ. 

ހިންުގ ތަން  އެބަހުރި.  ެއ ކަނޑައެޅިފައި  ދެން،  ދަށުން.  ާގނޫނުެގ  ެއގްޒެކެޓިވްއަށް  ޗީްވ  އޮންނަނީ  މި  ޒިންމާ  ން 

ކަންތައްތައް   ފާހަަގކުރެވޭ  ކަންތައް  އެ  ހުންނާނީ  ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  ބޯޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންތައްތައް 

ށް ވެސް ހުރީ، ވާޮގތަކީ  އަވަސްކުރުމަށް ސީ.އީއަށް ދަންނަވާފައި ހުންނާނެ. އެކަމަކު، ބޯޑުެގ ވިސްނުން އެންމެ ބޮޑަ

ކަމަށް   ނެތް  ހެދިފައި  އުސޫލުތަކެއް  ނެތި  ަގވާއިދެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އެބައޮތް.  ާގނޫނު  ިވޔަސް  ޮގތެްއ  ކޮންމެ 

ބޮޑަށް   އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ތަންފީޛުކުރަން.  ކަންތައްތައް  ދަތިވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެއްޖިއްޔާ 

ދުތައް ހެދޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމުެގ ަގވާއިދު ާގނޫނުން މަސައްކަތްކުރީ ަގވާއި
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ބުނާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުެގ ަގވާއިދު ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އޮތޯރިޓީ  

އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ހަދަން.  ަގާވއިދު  އޮތޯރިޓީ  ހިންުގމުެގ  އަދި  ަގވާއިދުތައް  މި  ހަދަން.  ަގާވއިދު  އިލްތިމާސް   

ނެތި   ކަންތައްތައް  މި  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ހަދަން  އުސޫލުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ަގާވއިދުެގ  ހިންުގމުެގ 

ަގބޫލުކުރާތީ ކަމަށް  ނުދެވޭނެ  ފުރުހަމަޮގތަކަށް  އެންެމ  ޮގތަކުންނެްއ  ާގނޫނީ  ކުރިއަށް  ެއ    އަޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަމެްއދީެގން ކުރީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި އަބަދު  

ައވަސްކުރަްއވަން.   ކަންތައްތައް  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑުމެން  ސީ.ީއއަށް  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ސީ.އީ  ވެސް 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ބާރު  ސީ.ީއެގ  ފަހުން   އެކަމަކު  އެންމެ  ކަމަށް  މީހެއް  ނެތް  އެތާނަގިއ  ސީ.އީައކީ  ކަނޑުްއވާފަިއ، 

މާރިޗު   މިދިޔަ  ޮގސް  ފޮނުްއވާފަިއ    11ވެެގން  ސިޓީެއއް  އަޅުަގނޑަށް  އިސްތިޢުފާދެއްަވއި،  ސީ.އީ  ދުވަހު  ވަނަ 

ދެއްވި ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީ ާގނޫނުަގއި ބުނާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ސީ.އީއަށް ައދާނުކުރެއްވޭތީ ސީ.އީ އިސްތިޢުފާ

އަތުަގއި އެބައޮތް ސީ.ީއެގ ސިޓީެގ ކޮޕީެއއް ެވސް. އަޅުަގނޑު ބޭނުން މެންބަރުންނަށް އެ ސިޓީ ހިއްސާކޮށްލަން. އަދި  

މި  ރިޕޯޓެއް.  ޮގތުެގ  ެގންދިޔަ  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުންތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހިރީ  ެގނެްއސަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ބައްލަވާލެްއވީމަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތައް ޮގއްސަ ހުރި ޮގތް.  ރިޕޯޓުތަކަށް  

މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި މި އޮތީ، އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުިމއްޔާއާއި ައޅުަގނޑުމެނަށް ލިބިފައި ހުރި 

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ހަވާލަދީފައި ައޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ތަްއޔާރުކޮށްފަިއ  އެހެން ވެސް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް، ެއ  

ވަރަކަށް   ކިތަންމެ  ބޯޑުން  ޓަކައި  އަަވސްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ރަްއޔިތުންނަށް  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ. 

ބައްދަލުވުންތަ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  އޮތީ  ކުރެވެން  ކަންތައްތަކެްއ  ބޯޑަށް  ތެރެއިން ސީ.އީއަށް  ބޭނުންވިއަކަސް،  ކުެގ 

ދަންނަވައިެގން ދެންނެވުނު ަވރަކަށް ދެންނެވީމަ. އެހެންނަމަވެސް، ސީ.ީއެގ ބާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކެނޑިފައި އޮތީ.  

އެ  ނޫން  ތަނެއް  ހިނިގ  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލްެގ  ފުލް  ސީ.ީއެގ  ވެއްޖިއްޔާ  ދަންނަވާކަމަށް  އަނެއްހެން  ބާރު  ސީ.ީއެގ 

އެހެން ެއއީ.  އަދާކުރެްއވުމުަގއި  ތަނަކީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ބުނާ  ާގނޫނުަގއި  ެވސް  ސީ.ީއއަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް   

ޮގތަކީ.  ހިނގައިދިޔަ  ކަންތައްތައް  މިއީ  އިސްތިޢުފާދެއްވީ.  ސީ.އީ  ޮގސް  އެންެމފަހުން  ހުންނެވީ.  ދަތިތަކެއް 

 ށް އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު އެރުވުނު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަ

ސަރުކާރުން    ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   މަސައްކަތުަގއި  އުވާލުުމެގ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަބަބަކަށް އޮންނަނީ ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަދަނާކުރެއްވުން. މާނައަކީ، ޓްރާންސްޕޯޓު 

ހަރު އިތުރަށް  ދާއިރާ  މި  ުއަވއިލެިވއްޖެނަމަ  ކުރި  އޮތޯރިޓީ  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދަނާވެެގންދާނެޭއ. 

ވިދާޅުީވ   ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ސުވާލެްއަގއި،  ދެންނެވި  ބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީެގ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތުެގ 

ނު ހިނަގމުން  ތެރޭަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  މަސައްކަތްތައް  ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރައްވަން  ދަނީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރ 

މިނިސްޓަރަށް   އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  ބޯޑުެގ  އެ  މާނައަކީ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނުދެްއވާތީ  އެއްބާރުލެއްވުން 

ކުޑަމިނުން  އެންމެ  އެހެންވީާމ،  ދިމާވީކަމަށް.  ދަތިތައް  އިޞްލާޙުކުރުުމަގއި  ދާއިރާ  ލިބިވަޑައިނުަގންނަވާތީ 

 ކަންނޭނެގ މި ވެެގންމިއުޅޭ ޮގތެއް. ކިހިނެއްތޯ މިވީ. ތި ބޭފުޅުންނާއި، ބޯޑާިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ

މީތި   ދެން،  އޮތީ.  މި  ހަމަނުޖެހުމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  އޮތީ.  ރިލޭޝަންޝިޕެއްތޯ  ވޯކިން  ކޮންކަހަލަ  މިނިސްޓްރީއާ 

ައޅުަގނޑުމެނަށް ކަންނޭނެގ،  ެވެގން  އަންޑަސްޓޭންޑް  ހީަވނި  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ    ރަނަގޅަށް  ދެނެވިެގން 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވެސް މި ބާވަތުެގ ކަން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅަށް ޮގތެއް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، 

ކޮންކަހަލަ  އުފެދުނީ  ުގޅުމެއްތޯ،  ކޮންކަހަލަ  އޮތީ  ބޯޑާ  ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި  އޮތޯރިޓީާއއި،  މިނިސްޓްރީއާއި 

 ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މައްސަލަތަކެއްތޯ ސާފުކޮށްލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

މެންބަރުންނާ   އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓު  އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ސުވާލު،   ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން،  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ދެއްިވއްޔާ  ފުރުޞަތު  ހިއްސާކޮށްލުމުެގ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން   11ދަލުވުން. އެއީ ބޯޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުމުެގ ދެވަނަ ބައް

ލަފާެގ   މިނިސްޓަރުެގ  ުގޅިެގން  މިނިސްޓަރާ  ެވސް  ވާހަކައަކީ  ދެއްކި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އިސްކަމެއްދީެގން  އެންމެ 

ކުރި  މަސަްއކަތްތައް  ބޯޑުެގ  ބާއްަވއި،  ބައްދަލުވުންތައް  ބޯޑުެގ  ޮގތަށް  ބުނާ  ާގނޫނުަގިއ  ެގންދިއުން.  މަތިން  އަށް 

މަސައްކަތެްއ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިނިސްޓަރ  އަދި  ެއކަމަށް.  ދިނީ  އިސްކަމެްއ  ެއންމެ  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ފޮނުއްވައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އެ ފޮނުއްވި މަސައްކަތެއް ަވުގތުން ަވުގތަށް ވީހާ ައވަހަކަށް ކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން  

. އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު ދިޔައީ ބަލަމުން

ފުރަތަމަ  ަގާވއިދު  އެޖެންސީެގ  ޝިޕިންގ  ަގާވއިދު.  އެޖެންސީެގ  ޝިޕިންގ  މަސައްކަތަކީ  ކުރެްއވި  ފޮނުއްވަިއެގން 
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ކޮޕީއެއް ފޮނުއްވީމަ އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން  އުވާލައްވާފައި، ދެން އޭެގ ފަހުން އަނެއްކާ އިތުރު ަގވާއިދުެގ ދެލި  

އަޅުަގނޑުމެން   ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ  މަސައްކަތްކުރީމު.  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ހޭދަކޮށްެގން  ަވުގތު  ިގނަ  ވަރަށް 

ިގނަ   އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ެއކުލަވާލުމަށް  ގަވާއިދު  އަދި  ބޭްއވީމު.  ބައްދަލުވުމެއް  މަސަްއކަތު  ބައްދަލުކޮށްެގން 

އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް،   ަގވާއިދު ނެރުނިން.  ެއ  ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން  ހޭދަކޮށްފައި، ވަރަށް  ވަުގތުތަކެްއ 

ެގންދިޔައީ،   އަޅުަގނޑުމެން  މަސަްއކަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިހުސާސްކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ހަމަގައިމު 

ބެއްލެވީ ޔައުމިއްޔާތައް  މި  އޮންނާނީ،  ވެސް ކޮށްފައި  ބެއްލެވީމަ  ރިޕޯޓު  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ،  ެވސް  މަ 

މިހުރީ   ފެންނަން  ލިޔެކިޔުމުން  ެވސް  ހަމަގައިމު  މަސަްއކަތްތަްއ  ައޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. 

އި.  އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތައް ެގންޮގއްސައި އެ އޮތީ މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ އެކީަގ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިނިސްޓަރަށް އެއްބާރުލުން ދޭ ބައެއް ޮގތުަގއި އެ ވިސްނުމާ ެއކީަގިއ ެގންޮގއްސަ ހުރިކަން މި 

ލިޔެކިޔުންތަކުން ެވސް ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާ  

ށް ވެއްޖިއްޔާ، އެހެންވިާމ، އަޅުަގނޑަށް ޭއެގ ހަމައެކަނި ދެންނެވޭނެ އޮތް އެްއޗަކީ، ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުެމއް ކަމަ

ބޯޑު   މި  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ބޭފުޅުން  ނުދެއްވާ  އެއްބާރުލުން  މިނިސްޓަރަށް  މިއީ  މެންބަރުންނަކީ  ބޯޑުެގ  މި 

 ބޭފުޅުން ެގންނަވޭށޭ. އަޅުަގނޑުެގ ހަަމ  ވަކިކޮށްލަްއވާށޭ! ަވކިކޮށްލާފަިއ އައު ބޯޑެއް ެގންނަވާށޭ، ެއއްބާރުލުންދެއްވާ

ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އެއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއއްބާރުލުން ނުދެއްވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެްއޖިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ބޯޑު  

 ެވސް  މެންބަރުން ވަކިކުރުމުެގ ބާރު އޮންނާނެ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އެޮގތަށް ހައްދަވަށޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު

ކުރުުމެގ   ދިނުމުެގ ވިސްނުުމަގއި. ރަނަގޅު މަސައްކަތްތަކެއް  އެއްބާރުލުން  ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އައީ  މިއަދާ 

ކޮންމެ  އުޖޫރައެއް،  ޮއންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  މިހާރު  މިއީ  މެންބަރުންނަކީ  ބޯޑުެގ  މި  އެކީަގއި.  ިވސްނުމަކާ  ރަނަގޅު 

ކޮން  500ބައްދަލުވުމަކަށް   މަހަކު  ރުފިޔާ،  ކުޑަކުޑަ    2000މެ  ވަރަށް  ޮގތުެގމަތިން  ބޮޑުނުާވ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

އުޖޫރައަކަށް، އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައެއް މެންބަރުންނަށް އުޖޫރަ ނުވެސް ލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުަގއި އެކަން  

މެންބަރުގެ  އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލުކުރަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ައޅުަގނޑަށް    ހިމަނާފައި  ސުވާލަށް 

 ޖަވާބުދެއްިވއްޖެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ އެއްބާރުލުން ދިނުމުެގ ިވސްނުމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް
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އުފެދުނު ކޮބަިއތޯ  ބަޔަކީ،  މުހިންމު  އެންމެ  ސުވާލުެގ  ކޮންފްލިކްޓުތަކަކީއަޅުަގނޑުެގ  ބޯޑާ  ؟   މިނިސްޓްރީއާއި 

ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭތޯ ކޮންފްލިކްޓުތަކެއް  އުފެދުނު  ެއ  ؟ ދެމެދުަގއި  ޮއވެއްޖިއްޔާ  ހިނާގފައި  އެހެން  އެކަން 

 ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގލަން ބޭނުންވާތީ. ކޮންކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްތޯ އުފެދުނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް   މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ

އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނުގނު ކޮންފްލިކްޓަކީ ކޮބައި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ    ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ަގަމަގއިމު ވެސް

ބާއްވަ ނަށް  އެތަ ހެދުމުެގ   އި،ބައްދަލުވުންތަކެއް  ަގާވއިދުތައް  ވާހަކަދަްއކާ  ކަންތައްތަކެއް  ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ 

އެހެންވީމާ ެގންދިޔައީ.  ކުރިއަށް  އުފެދެންވީމަސައްކަތްތައް  އަޅުަގނޑަށް    ،  ސީދާ  ކަމެއް  ކޮބައި  ކޮންފްލިކްޓަކީ 

 ސަބަބަކީ. އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވެ ހަްއތާ ވެސް އަޅުަގނޑަށް މި ދުރުން ދުރުން ވާހަކަ މި ދެއްކޭ ،  ނުވިސްނިެގން

 ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުެގ ިވސްނުން ކޮށީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ، ސީދާ އެ މައްސަލަައކީ ކޮބައި ކަމެއް ނުވިސްނޭތީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.! އާދެ

  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެްއވެސް   ބޭނުންވަނީ  އަހާލަން  ޮގތުން  ސުވާލެްއެގ  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު  ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ؟ ކަމަށް ފާހަަގކުރައްވާ މިހާރުެގ މިނިސްޓަރު ބޯޑާ ބައްދަލުކޮށް ެއކަން ހިްއސާ ކުރެްއވިތޯ  މައްސަލަެއއް އުޅޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އަނެްއކާ ވެސް ދާނީ ހަމަ ރިޕޯޓަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ    !އާދެ

ދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޯޑުެގ    މުދެވަނަ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވާ  މިނިސްޓަރު  މިނިސްޓަރާއެކީަގއި 

ެގންދިއުމަށް ކުރިއަށް  މިނިސް  ބައްދަލުވުންތައް  އެކަން    ޓަރާޓަކައި  ފޮނުވުމަށް.  ސިޓީއެއް  އެދި  ބައްދަލުކުރަން 

ދެން  އޮންނާނެ.  ފެންނަން  ޔައުމިއްޔާިއން  ފަހުން ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މިނިސްޓަރު  އެޮގތުން 

ފަހުން  2ބައްދަލުކުރެްއވި   ހަފު  ހަފުތާ  ދެ  ހަނދާންވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ހަފުކަމަށް  ތިން  ނޫނީ    ފަހުން ތާ  ތާ 

ހުއްޓާ  މެންނާއަޅުަގނޑު ލަސްވެފައި  ވަރަށް  ދުވަހު  ެއއް  ތިބީ .  ބައްދަލުކުރެްއވި  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ދުވަހު  އެ 
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މަސައްކަތުަގއި،  މަސައްކަތެްއެގ ހެދުމުެގ  ހަވީރު    .ަގވާއިދެއް  ދުވަހު  އެ  މިނިސްޓަރު    ށްޖެހިއިރަ  6ތިއްބާ 

 ނެތް.  ެއއްދަލުކުރަްއވާފަވަޑައިެގންނެވީ. އެ ނޫނިްއޔާ މިނިސްޓަރު ބޯޑަކާ ބައް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދޭ   އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް  މި  ބޭނުންވަނީ.  ައޅުަގނޑު  ޖަވާބެއް  ކުރު  ވަރަށް  ހަމަ  ސުވާލަށް  އަޅުަގނޑުެގ 

މަްއޗަށް ނުކުމެ، ޚިދުމަތް ނުލިބިެގން އެ ަމއްސަލަ  ޚިދުމަތްތައް ލަސްވެ، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުެވ، ރަްއޔިތުން މަުގ  

 ؟ފާހަަގކުރަްއވާ ބޯޑާ ވާހަކަ ދެްއކެވިތޯއޭ އެކަން އިޞްލާޙު ކުރައްވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

 ނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މްިއބްރާހީމް ނަސީތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެަވނައަށް  މިހާރު  .  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މި  ބޯޑަށް  އުޅޭކަން  މައްސަލަތަކެއް 

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  ިވޔަސް  ޮގތްޮގތުން  ެއކި  ނޫސްތަކުންނާ  ބޯޑުން  ފާހަގަވެއްޖެ  ފާހަަގކުރެވިެގން  ކަންކަން  އެ   ،

އިޞްލާޙުކުރަން ކަންތައްތައް  ކުރެްއވިންތޯ  ަމޝްވަރާ  ސީ.އީއާ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ؟ އިސްނަަގިއެގން  ރަްއޔިތުންެގ 

ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ޑޭ ޓު    އެހެންވީަމ، ؟ޤައުމުތެރޭަގއި އެކަން އެބަ އުޅޭތާ ؟ނޭގތާއުޅޭކަން ބޯޑަށް ވެސް އެބަ އެ 

ސީ.އީ ނަންގަވާނީ  ޒިންމާ  ކަމެްއެގ  ހުރިހާ  ެއ  .  ޑޭ  އެދި  އިޞްލާޙުކޮށްދިނުމަށް  ެއކަން  ބޯޑުން  އެހެންެވްއޖިއްޔާ 

ޮގތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސީ.އީއަށް ،  ކަންތައްތައް  ރައްޔިތުންނަން އެ ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅަށް ރައްޔިތުން އެދޭ 

 ؟ ސީ.އީއާ މަޝްަވރާ ކުރެއްވިންތޯ؟ ހުށަހެޅިންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭ ވާހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މުޅި    !އާދެ

ކުރައްވަ މަސައްކަތް  ސީ.އީ  ވާހަކަެއްއ.  ދެކެވޭ  މިނިސްޓްރީަގއާިއ  ޤައުމުަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ެގންދަނީ  މުން 

މިނިސްޓަރު  . އޮތޯރިޓީގައާ  ޓްރާންސްޕޯޓު ސީދާ  އަމުރުކުރަްއވާ  އަމުރުކުރަްއވާ    ސީ.އީއަށް  ސީ.އީއަށް  ވެސް. 

އި، މިނިސްޓްރީަގއި ތިއްބަވާ އެހެން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ވެސް. ސީ.އީެގ މަސައްކަތްތައް އޮތީ އެހެން ބޭފުޅުންނާ
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ފާެގ ސިޓީަގއި ވިދާޅުވެފަިއ  ޢުކަމަށް ސީ.އީެގ އިސްތި  ހަވާލުކުރައްވާފަ. ސީ.ީއެގ ބާރެއް ނުއެއް ނެތް  ން ފަރާތްތަކާއެހެ

ެއކަމަކު  .  ިއޞްލާޙުކުރަން ސީ.ީއއާ ވާހަކަދައްކާފައި ހުންނާނެއް  ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ ބޯޑުން ކަންތައްތަ   އެބައޮތް. އެހެން

ސީ އިޞްލާޙުކުރަން  ކަންތައްތައް  ނެތްއެ  މަުގފަހިވެފައި  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  އެ  އަޅުަގނޑަށް    .އީއަށް  ކަމަށް 

ބޭފުޅުންނާއި  މިނިސްޓްރީެގ  ހަވާލުކޮށްފަ.  ފަރާތްތަކާ  އެހެން  އޮންނަނީ  މަސައްކަތްތައް  ސީ.ީއެގ  ފާހަަގކުރެވެނީ. 

ދަމުންދަމުން ޮގސް ސީ.އީ ބޯޑަ،  ސީ.އީއަށް   .އޮތޯރިޓީެގ އެހެން ބޭފުޅުންނާ ށް ހުށަހެޅުއްވީ ސީ.ީއެގ  އެންމެ ފަހުން 

ޖެމްސް އެކްސެސް ކަނޑާލީ އިނޭގތޯ. ސީ.ީއެގ ޖެމްސް ެއކްސެސް ކަނޑާލީމަ ެއ ވާހަކަ ސީ.އީ ބޯޑުަގއި ދެންނެވީ.  

ޒިންމާދާރު  ެއހެންނަމަވެސް  ބޯޑުން ސިޓީައކުން  ދޭން.  ެއކްސެސް  ދެންނެީވ ސީ.ީއެގ  ދެން  ބޯޑުން  ،  ވެރިޔާއަށް  ެއ 

ވެރިޔާއަށް ސީ.އީއަށް ޖެމްސް އެކްސެސް     ހަނދާން ވާޮގތުން ސޮއިކޮށްފަ ޒިންމާދާރުނައިބު ރައީސްއަށް އަޅުަގނޑު 

ނުކޮށްފަ ެއކަން  ވެސް  އެންުގމުން  ކިހިނެ އި  ދޭން  ސީ.އީއަށް  އެހެންވީމަ،  ައޅުަގނޑުމެން  އް އޮތީ.  ކަމެއް  ތޯ 

އި ރައްޔިތުންެގ  ނޫނީ  ކިހިނެ،  ސާސްތައް ޙު ދެންނެވިއްޔާ  ހުރިއްޔާ  ކުރެވޭނީޙަތޯ  އްކަންބޮޑުުވންތައް  މިޮގތަށް    އްލު 

 ؟ހިނާގ މުއައްސަސާެއއްެގ ތެރޭގައި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ސުވާލު ތިންވަނަ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޯޑާ   އިނޭގތޯ.  ލެވަލްަގއި  ޕޮލިސީ  ސުވާލު.  ފަހު    އެންމެ 

ބޯޑުެގ  ،  މަޝްވަރާ ކުރެްއވިތޯ ައސްލު މި އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު ުއވާލުުމެގ ކުރިން މި ާގނޫނު ުއވާލަން އެބަ ވިސްނަމޭ

 ؟ލްަގއި މަޝްވަރާ ކުރެްއވިތޯއޭ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންޕޮލިސީ ލެވެ ؟ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު 

ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަން އޮތޯރިޓީެގ ބިލު    އެއްލޫމާތެއް ލިބިފަޢުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މަ،  ނޫން

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިނޭގތޯ.  ނޫސްތަކުން  އަޑުއެހީ  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުެމންނަން  ުއޅޭކަން  އުވާލަން 

 ނެތް.   އެއްމަޝްވަރާކުރެވިފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ަގރާޖު ސިޓީ ވިއްކާނީ ކޮން  ވަރަށް   ބޮޑަށް ވިސްނިއްޖެ  ވަރަށް  މިހާރު އަޅުަގނޑަށް  ިއނޭގތޯ.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 ެގ މި މައްސަލަތަކަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ނބައެއްކަން ނޭނިގެގން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ކަންނޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. މެންބަރަިއްއޒަތްތެރި މަނަދޫ ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު ދެން މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެބަ  އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާެގ ތެރޭަގއި ތިބޭފުޅުން ވެސް  ،  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

ިއސްތި މައްސަލައާޢުފާހަަގކުރަްއވާ  ާގނޫނުެގ  ،  ނާފު  ބެލުން.  މައްސަލަތައް  ހުރި  ޚިދުމަތުަގއި  މި  ވަނަ    6ދެން 

މި  ،  )ށ( އަކުރުތައް ހުސްވަންދެން މަސްއޫލިްއޔަތު ލިޔުްއވާފަ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ހުރެފައި  މާއްދާަގއި އެބައޮތް )ހ(،

  އިިއވަރު ރަްއޔިތުންތަކެއް ޕަބްލިކްލީ ކުރަމުން ދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ިއއްޔެގަ ވަރަށް ބަވަރަށްހުރިހާ ކަމެއްެގ ޝަކުވާ  

މަސް ދުވަހުން. މި ހުރިހާ    6ކިޔާ ރަށު ޕިކަޕެއްެގ ރަޖިސްޓްރީ އެ ލިބުނީ    މަނަދޫަގއި ދުްއވަން ެގންޮގްއސަ އޮތް މި

މި  ،  ތިބޭފުޅުން މިކަމަށް އެއްވެސް  ،ރުބޭފުޅުންނަން ހަމަ ޕަބްލިކްލީ އެތައް ދުވަހަކު އަޑުިއވެމުން ދާއި  ޝަކުާވއެއް ތި

ބައްލަވައިފިންތޯ ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ތަންފީޛުނުވާ އި  ދެންމެަގ،  ދެން؟ މައްސަލަ  ނިންމުންތައް  ފާހަަގކުރައްަވއިފި 

އްޔަނުކުރަްއވާފައި ިމވަނީ މިނިސްޓަރުެގ ލަފާެގ ަމތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.  ޢަވާހަކަ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ތިބޭފުޅުން  

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ކުރަްއވައިފިންތޯ އްޔަނުކުރި ފަރާތަށް ރިޕޯޓުޢަބޭފުޅުން އެކަން ތިބޭފުޅުން  ތި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  މޯލްޑި

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް އޮފީހަކަށް އެ ވާހަކައެއް ނުއެްއ ދަންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ައޅުަގނޑު ެއ  

 އިސިއްޔަތަކުން އޮތޯރިޓީެގ ލިޔެކިޔުންތައް ދާން މި ރަސްމީ ހަ،  ވާހަކަެއއް ނުެއއް ދަންނަވަން. ނުދެންނެވި ސަބަބަކީ

ކަމަށް މި ާގނޫނުަގއި ވެސް    އޮތޯރިޓީެގ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ބޭފުޅަކީ މިނިސްޓަރު  .ޖެހެނީ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް

ޮގތުން އޮތް  ކުރެވިފައި  ކަންތައްތައް .  ބައްޓަން  އެ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ނުހިނާގ  ރަނަގޅަށް    ކަންތައްތައް 

ބޭފުޅަކީ އަޅުަގނޑު   ެގންދަވާނެ  ހަމަައށް  ބައްޓަން ކުރެވިފައި  ަގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ާގނޫނު  މި  ޮގތުން  ބޫލުކުރާ 

 ެއއްއޮތްޮގތުން މިނިސްޓަރު. ެއއީ އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ސީދާ އެ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވާފަ

 އެކްސެސްއެއް ނުއެއް ޮއވޭ.  ޮގތަށް  ސީދާ އެ  ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ށް. މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެން  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ޓްރާންސްޕޯޓު  !އާދެ މަރުޙަބާ  ޗެއަރ.  ވަރަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަން.  ބޯޑުެގ  އޮތޯރިޓީެގ 

އަޅުަގނޑަށް  ،  އެހާ ކުރުކޮށް ޖަވާބު ވެސް ދެްއވައިފިއްޔާ ރަނަގޅު. ދެންނަން. ހަމަ  ކުރުކުރުކޮށް ސުވާލެއް ދަންނަވާލާ

މައްސަލައަކީ އުޅޭ  ދިމާވެެގން  މި  އޮ ،  ހީވަނީ  ފޮނުރައީސް  އޮންނަނީއްފީހުން  މި  ލިޔުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް ،  ވި 

ހިތަށް އަރަނީ ދެން  މި  ކަމަށް. އަޅުަގނޑު    އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުންއި  ފުޅާކުރުން ރަނަގޅުކުރުން ކަަމށް ވިދާޅުވެފަ

މި  ޓްރާންސްޕޯޓު ވެެގން  ވުޖޫދު  ާގނޫނު  އަހަރު  2016ައއީ    އޮތޯރިޓީެގ  ތަ  .ވަނަ  ާގނޫނު  ކުޞްއެ  ރެވިފައި  ދީޤު 

 3އި. އެ ާގނޫނުން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކެއް  ަގ2016ލް  ޕްރީއެ 3މިއިނީ 

ދެންމެ ތިބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި ައޅުަގނޑުެގ  ،  ކަމަށް. ދެން  ކުރަންޖެހޭނެނިންމާ ެގޒެޓުއި  މަސް ދުވަހު ތެރޭ ހަދަ

ނޫނީ އަޅުަގނޑަށް ދޭހަިވ ޮގތް ޯގސް ނޫންކަމަށް ވަންޏާ ިގނަ ަގާވއިދުތަކެއް އަދި    ންޏާމުމައުލޫމާތު ކުށްކަމުަގއި ނުވަ

މިނިސްޓްރީ ނެތް  ،  އިނޭގތޯ. ދެން  ނުލެވި ހުރުމުެގ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވީއިމިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ެއކުލަވަ

ވަރެއް ވެސް  ދުވަސް  ދުވަސްތަކެއް  ހުރި  މިނިސްޓްރީ  ހިނގައްޖެ.  ދެން  ެވސް  އިނޭގތޯ.  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  ، އެބަދޭ 

ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަސްެވަވޑަިއަގންނަވާ އަދި ައޅުަގނޑަށް ވެސް މި ފާހަަގކުރެވުނީ    އަޅުަގނޑުމެންނަން ދެންމެ ތި

ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަން  ރައްޔިތުންނަން.  ދެނީ  މި  ާގނޫނުތަކާއި    ޚިދުމަތް  މުއައްސަސާތަްއ  ޓަކައި 

ދެންިއ،  އުފައްދަ ކުރެވެނީ.  މި  ކަންކަން  އެ  ހަދާ  ހެދުމުަގިއ    ،ާގނޫނުތައް  ަގާވއިދުތައް  ފާހަަގކުރެއްީވ  ތި  ދެންމެ 

ެގޒެޓުނުކުރެިވ   ެއކުލަވާލެވިފައި  ަގވާއިދުތަްއ  ބައިވަރު  ވަރަށް  އަދި  ހުރިކަމާއި،  ޮގންޖެހުންތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް 

ބޫލުކުރެވެނީ ެއ ދަތިތައް ިމ އަީއ ެއކަމުެގ ސަބަބުން މި ަގ  އަޅުަގނޑު ،  ިއއިރު. ދެންހުރިކަމަށް މިހާ ހިސާބަށް އަ

ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންީވމާ، އެ ޚިދުމަތް ރަނަގޅުވާން އެބަޖެހޭ. އަދި ބޯޑު ތި ވިދާޅުވާހެން ބޯޑު ބަދަލުކޮށްެގން  

ެގން ވިޔަސް ޚިދުަމތް އެބަ ރަނަގޅު ވާންޖެހޭ.  ާގނޫނުަގއި މައްސަލަތައް ހުރެއްޖިްއޔާ ާގނޫނު ރަނަގޅުކޮށް ،  ވިޔަސް 

ރަޖިސްޓަ ވެހިކަލެއް  ިއެވނީ  އަޑު  މި  ނުވެެގން  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑު    8ރީ  ވާހަކަ.  އުޅޭ  ދުަވސް  މަސް 

މިހެން ،  އުޅަނދުފަހަރެއްަގއި އިންސްޕެކްޝަން ނެހެދިެގން ހަމަ އެތައް މަސް ދުވަސްތަކެއް ެގއްލިެގންދާ ވާހަކަ. ދެން

ައޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަށް މި އަންނަނީ ،   ބައިވަރު ޝަކުާވތައް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވެސް އާދޭ. ދެންޮގސް ވަރަށް

ނޫނޭ   އުވާލުމަކުން  ބޯޑު  ނޫނީ  އުވާލުމަކުން  ާގނޫނު  ޚިދުމަތް  ޙަމި  ނޫނީ  ވައްޓަފާޅި  ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  އޮތީ.  އްލު 

ޮގތްތަކަށޭ މި ބަދަލު ެގންނަންޖެހެނީ އިނޭގތޯ ެއއީ މިސާލަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓުދިނުމުެގ  އޮތޯރިޓީން ދިނަސް އަދި    . 
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ދާއިރާަގއި އަޅުަގނޑަށް    ެގދެންމެ ތި ފާހަަގކުރެްއވިހެން ޝިޕިންގތައް،  މިނިސްޓްރީ އިން ދިނަސް ެއ ދޭ ޚިދުމަތް

ފްރެ ކުރެްއވި.  ޝަކުވާ  ިމ  ވާހަކަ  މި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ިގނަ  ވަރަށް  ދިމާެވެގން  ވެސް  ނެުގމުަގއި  ޗާޖު  އުޅޭ  ިއޓު 

ކޮންޓެއިނަރެއް ވާހަކަ.  މާލެ  މައްސަލަތަކެްއެގ  މާލެ   ސީ.ޭއ.އެފް  އެކަމަކު  މިހާވަރޭ.  އިންނަނީ  މި  ޕްރައިސްައކަށް 

ނަން   1600އަންނައިރުަގއި   އެކި  ދައްކަންޖެހެއޭ  އެބަ  ޑޮލަރު  ފަސްހާސް  ހަތަރުހާސް  އެއްޗެއް  އިންނަ  ޑޮލަރަށް 

، އަޅާލާ ފަރާތެއް ނެތޭ. އެކަމަކަށް ޒިންމާެއއް ނެޭގ ފަރާތެއް ނެތޭ. ދެން  ެއކި ފީތައް ޮގތުަގިއ. އެކަމަކަށް،  ނަމުގައި

އުޅެނީ   އައިސް ހަމަ މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ޝަކުވާތަކެއް އެބައާދެ. ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި

ހަދަ ަގާވއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އާ  ިއ،މި  ަގާވއިދުތައް  ޚިދުމަތް މު  ންެއ  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުެގ 

ޭއެގ މާނައަކީ މޭޕްރީެގ އެ  2016،  އުޅެނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ  ދިނުމުަގއި ހުރި ދަތިތަކޭ މި   ، ލްަގއި ވެއްޖިއްޔާ 

ަގވާއިދުތައް،  ޖޫން މި  ހުންނަންާވނީ  ހެދި   ،ޖުލައިަގއި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  މަތިން  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  ާގނޫނާ 

ދެންކުރެ   ެގޒެޓު  ހެދުމުގައި  ،ތޯއްކިހިނެ،  ވިފަ.  ަގާވއިދުތައް  މި  ދިމާވީ  މި  ދަތިތަކެްއތޯ    ، ދެން ؟ކޮންކަހަލަ 

ޮއތޯރިޓީ އިސްވެ އޮެވ ޚިދުމަތް ދެމުން ދިޔަ ދުވަސްތަކެްއ    މިނިސްޓްރީ ނެތް ދުވަސްވަރު ަގއިމުވެސް ޓްރާންސްޕޯޓު

އެހެންވީމަ،   ވެއްޖިްއޔާ.  ޮގތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  ހުރިއިރެްއަގއި  އުވާލާފައި  މިނިސްޓްރީ  ހިނަގއްޖެ.  ވެސް 

ރަށް ސާފުކޮށް  ހަމަ ވަ،  ދެން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ؟ކޮންކަހަލަ ޮގންޖެހުންތަކަކާ ހެދިތޯ މި ގަވާއިދުތައް ނެހެދި ހުރީ

އިންތިޒާމުތަކެްއ   ދެވޭނެ  ދިނުމުަގިއ  ޚިދުމަތް  ވެއްޖިއްޔާ  ނޫނީ  ޖެހޭނީ.  އުވާލަންތޯ  ާގނޫނު  ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ 

 ؟ ތޯއްކިހިނެ؟ ގާއިމުކުރަންތޯ ޖެހޭނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

ައޅުަގނޑުމެން  !އާދެ ފާހަަގކޮށްލާނީ  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޯޑުެގ  ެގ  ޝުކުރިއްޔާ  މި 

ބޯޑު   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ަގއޭ   2020  ޮއަގސްޓުމިދިޔަ  އްޔަނުކުރީ  ޢަމެންބަރުން  އެހެންވީމަ،  އަހަރުއޭ.  މިދިޔަ 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    5  .އިނޭގތޯ. ފަސް މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭގައިމަސް    5ދިޔައީ    މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް މި

ަގާވިއދާއި ހިންާގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ަގވާިއދާއި،  އަޅުަގނޑު  ހިންުގމުެގ  ކުރުމުެގ  ލްތިމާސްއި،  ބޯޑު 

އޮނިަގނޑާ ،  ަގާވއިދާއި  އިދާރީ  ައމިއްލައަށް  ،ބޯޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  މަސަްއކަތްތަކަކީ  ހުރި މި  ކޮށްފަިއ   

ޭއެގ  ،  މަސައްކަތްތައް. މާނަައކީ ާގނޫނުަގއި މި ބުނަނީ ބޯޑުން މިވެނި ަގާވއިދެއް ހަދަން ޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް

އީ މާނައަކީ ބޯޑުެގ މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ތިއްބަަވިއެގން ާގނޫނު ހަދާ ވާހަކައެއް ނޫން. އަދި ނޫނެކޭ ވެސް ނޫން. އެ

ނޫނުަގއި މި ބުނަނީ ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުެމއް ކޮންމެ ދެ މަހުން އެއްފަހަރު މަދުވެެގން ބާްއވަން ޖެހޭ ާގ،  ބޯޑު މެންބަރުން

ބުނާ ާގނޫނުން  ެއޮގތަށް  ޮގތުަގއި  ވިސްނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ެވއްޖިްއޔާ  އެހެންކަމަށް  ޭއެގ    ވާހަކަ.  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް 
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ތިބެެގ އައިސް  މެންބަރުން  ބޯޑުެގ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހަދަން  ،  ންމާނައަކީ  ާގނޫނު  އަމިއްލައަކަށް  މެންބަރުން  ބޯޑު 

ްއވުމުެގ. ލާޒިމުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. މާނައަކީ ެއކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ެގންނަަވއިެގން ާގނޫނުތައް ހައްދަަވއި ފާސްކުރެ

އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން.  ފަންނީ  ދާއިރާެގ  އެކި  ތިއްބަވަނީ  މި  ބޯޑުަގއި  ފާސްކުރައެއީ  ކަންތަްއތައް  އެ  އޮތީ.  ،  އެ  ން 

ބޫލުކުރާ  ަގއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ، ހަތަރު މަސް ވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  އެހެންވީމާ

ަގވާއިދުތައް ދެންނެވި  މި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް  ހަތަރު  ަގާވއިދު،  ޮގތުަގއި  ހިންުގމުެގ  ބޯޑު  ދެންނެވި  ،  މި 

ަގާވއިދުއޮތޯރިޓީ    ،ަގވާއިދު އިލްތިމާސް   އޮނިަގނޑު   ،ހިންުގމުެގ  މިައކީ  ަގައޅުަގނޑު  ،  ިއދާރީ  ޮގތަކީ  ބޫލުކުރާ 

ބޯޑުން ވަރަށް   ެގއޭގެއިތުރުން ޝިޕިންގ އެޖެންސީެގ ަގާވއިދު އަޅުަގނޑުމެން،  ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން. ދެން

ޓުކޮށްފައި އޮތީ ބޯޑުން ފާސްކުރި ޮގތަކަށް ިގނަ ަވުގތުތަކެއް ހޭދަކޮށްެގން ކުރި މަސައްކަތެއް. އެ ަގާވިއދު މިހާރު ގެޒެ

ައއިމަ ބޯޑުން ކުރި މަސަްއކަތުން  ،  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ަގވާއިދު ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ބޯޑަށް  އެ ަމސައްކަތަކީ އެ 

އެހެންވީމާ ވާނީ.  ެގނެއްސަ  ވެސް  ަގާވއިދަށް  އެ  ބޯޑުން  ިއޞްލާޙުތަކެްއ  ބޮޑެތި  އަޅުަގނޑު  ވަރަށް  ބޫލުކުރާ  ަގ، 

މިހި  5އި  ޮގތުގަ  މިހާރު  މަސައްކަތްތަްއ  މި  މިހިރީ.  މަސައްކަތަކީ  ކުރެވުނު  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  ބައެއް ،  ރީމަސް 

ނީ ޖެނެރަލްެގ ލަފާފުޅަށް އެދި ފޮނުވާފަ. އަނެއް މަސަްއކަތްތައް މިހިރީ ބޯޑުން ދެން  ރ ރީ އެޓަމަސައްކަތްތަްއ މިހި

ށް ނީ ޖެނެރަލަރރީ އިތުރަށް ކުރިއަށް ެގންޮގސް އެޓަތަްއ މިހިހުރި މަސަްއކަތް،  މިނިސްޓަރަށް ވެސް ފޮނުވާފަ. ދެން

އެހެންީވމާ ހިސާބަށް.  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވުމާ  ޮގތުަގއި  ަގ،  ހުރި   5ބޫލުކުރާ  ކުރެވިފައި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

ނުހިނާގނެއޭ    ނީ އޮތޯރިޓީއަޅުަގނޑު އަނެްއކާ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާ،  މަސައްކަތްތަކެއް މަދެއް ނޫން. އޮތޯރިޓީ

ނެތޭ.   ަގާވއިދެއް  ހިންުގމުެގ  ނެތިހެއް.  ަގާވއިދެއް  ހިންުގމުެގ  އޮ  2016އޮތޯރިޓީ  ވުޖޫދަށް  ަގއި  ާގނޫނު  ތޯރިޓީ 

އަދި  އަޔަސް  ހަމައަށް ،  އެހެންނަމަވެސް،  ިމއަދާ  އޮތް.  ބޯޑެްއ  ވެސް  ކުރީަގއި  ފަން،  ޭއެގ  ނުކުރޭ.  ކްބޯޑު  ޝަނެއް 

ވެސް އޮތޯރިޓީ ހިނަގމުން ދަނީއަކީ ސީދާ އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒަފުންެގ ބެލުުމެގ    މިހާރުއަނެއްކާ އަނެއް ކަމަކީ  ،  ދެން

ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  ތިއްބަވަނީ.  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  ދަށުން  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ނޫން.  ދަށަކުންނެއް 

އޮތޯރިޓީެގ ތިއްބަަވނީ.  ކޮމިޓީތަކުަގއި  ސޮއިކުރަްއވަނީ.  ކޮންޓްރޯލެއް    ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި  ފުލް  ސީދާ  ބޭފުޅުންެގ 

އެހެންވީމާ  ހިންގަވަނީ.  އެތަން  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  ޮއވޭ.  ނުެއއް  ތެރެައކު  އަޅުަގނޑު  އޮތޯރިޓީ  ބޫލުކުރަން  ަގ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ސުވާލަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖަވާބު ދެވުނު ކަމަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނޑު ވަުގތު ވަރަށް ކުޑަވެފައި އޮތީމަ މިހާރު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   !އާދެ

 މެންބަރަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިގނަ   ވަރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ައޅުަގނޑު ،  ސުވާލުތައް ޝުކުރިއްޔާ  ހިތުަގއި ެގ 

އެހެންނަމަވެސް ކޮށްފި.  މިހާރު  ސުވާލުތަްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ހުރި  ސުވާލެްއ  ،  އުފެދިފައި  ެއއް  ކުޑަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

މައްސަލަތައް ުއޅޭ  އުފެދިެގން  މި  މިހާރު  ސިޓީކަހަލަ،  ކޮށްލާނަން.  ަގރާޖު  ޑިންގ  ރފޯވަ  އިޓްފްރެ،  މިސާލަކަށް 

ތޯ ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން އްރީ ކުރުމުެގ މައްސަލަތަްއ ކަހަލަ މި މައްސަލަތައް ކިހިނެދެން ރަޖިސްޓަ،  ކަހަލަމައްސަލަތައް

މި އޮތްޮގތަށް އޮތޯރިޓީ އުވާލައިފިްއޔާ ތި ޮގތުަގއި ރަނަގޅުވާނެތޯ ނުވަތަ    މިސާލަކަށް މިހާރު  ފެންނަ  ބޭފުޅުންނަން 

 ޝުކުރިްއޔާ.   ؟ވާނީ މިއަށްވުރެ ޯގސްތޯއްލެއް ލިބޭނެތޯ ނުވަތަ އެކަންތައް ޙަމިތާ އެއަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު މެންބަރު ޢުމަރު ޒާހިރު

ލަސްވެފަ ވެސް  ހިސާބަށް  މިއަދާ  އަސްލު  ކަންތައްތައް  ތިފަދަ  ހީވަނީ  ަވނީއަޅުަގނޑަށް  ކުރިން   އި  އަޅުަގނޑުމެން 

ތަން  ،  ވެސް ހަމަ ދެންނެވިހެން މުވައްޒަފުން މަދު އެތާނަގއި ތިބެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ. ދެން ހަރުދަނާ ކުރުން.  ހަމަ 

މިކަން   ހަރުދަނާކޮށްފިއްޔާމު ތިބެންޖެހޭނެ.  ބަޔަކު  ކުރާނެ  މިކަން  ހަމަ  ނުާވނެ.  ވަކިން  އުވާލައިެގނެއް  ކުރެވޭނެ. 

ނެތި ބަޔަކު  ިއޞްލާޙުތަކަ  ،ކުރާނެ  ެގންނަންޖެހޭ  ެމކޭނިޒަމަށް  ކަންނޭނގެ މި  އެީއ    ށް  ިވސްނަންޖެހެނީ.  ބޮޑަށް 

 އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ  !އާދެ އަޅުަގނޑު  އޮތޯރިޓީން    ،ޝުކުރިްއޔާ.  ނިންމާލާނަން.  ފުރުޞަތު  އޮތް  މި  ސުވާލުކުރުަމށް 

ނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން އަދި ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ ވަުގތުކޮޅެްއ  ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުން

 ބޭނުންވޭ އެބަ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުތައް ހިއްސާކޮށްލަން.   !އާދެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލައިފިން  !އާދެ މޭޒަށް  އިދާރީ  ތި  ތި.  އަޅުަގނޑު  އަދި  ރިޕޯޓުތަކާއި  ެއ  އަތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންެގ    ބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަ އިދާރީމޭޒާ  ހަވާލުކުރަން    ށްއިތުރަށް  ހަވާލުކޮށްލަްއވާ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެ  ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ  ހުރި 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުަގިއ    މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،  އަދި މި ރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި  !އާދެ

 އެބަހުރި. ލިޔެކިޔުންތައް ހިްއސާކުރާނެތޯ ނުކުރާނެތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން    ބޭނުންފުޅު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، ތި  !އާދެ

އަދި   ރިޕޯޓާއި  އަދި  އެ  ރަނަގޅުވާނެ.  ހަވާލުކޮށްދެްއވީމަ  އިދާރީމޭޒާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންފުޅުވާ 

 ނެތް.  މިވަުގތު އަތްޕުޅުަގއި ނެތްނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަން މިއަދުެގ ވަުގތެްއަގއި ފޮނުްއވައިދެްއވިޔަސް މައްސަލަެއއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

ހުރި   ފޮނުއްވާފައި  މިނިސްޓަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަން  އެއީ  ބޭނުން.  އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން  އެހެން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

ާގނޫނީ ހުރަހެއް  ؟ޓީއާ ހިްއސާ ކުރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯކޮމިިމ  އެ މެމޯތައް  ،  ެއއީ މިނިސްޓަރުެގ މެމޯތައްވީމަ،  މެމޯތައް

 ތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.  އޮތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރާއަކަށް ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެ   ުގޅިެގން ސަރުކާރުެގ  ބަލަމުންދާ މައްސަލަައކާ  މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއް  ރައްޔިތުންެގ 

ބޫލުކުރާ  ަގ، އަޅުަގނޑު  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންީވމާަގމެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް  ލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުޢުމަ

 ޮގތުަގއި ހިއްސާކުރެވޭނެ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  

 ޝުކުރިްއޔާ.   !އާދެ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ދެ ކަމެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ ައޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ޮގތުން އޮތް ކަމެއް ނިންމާލަންޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން  

ައޅުަގނޑު  .  ޭގތޯއޮތޯރިޓީއަކުން ނޫން އިނ،  ޓަކައި ދަންނަާވލަން ބޭނުން  ބޭފުޅުންެގ އަރިހުން ރިކޯޑަށް  އަޅުަގނޑު ތި

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީ ފަށަމުން  ،  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން،  އުޅުނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ދެ   މިނިސްޓްރީއާ  ޑިފެންސް  ދެން  އޮތޯރިޓީއަށާއި  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދެންނެވީ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިން 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން،  ޑިފެންސްއިން މުއައްސަސާއަށޭ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެއްވާފައި  މަޢުލޫމާތު  ހަމައަށް  މިއަދާ  ނަށް 

އަދި   ކަމަށް.  ވަޑައިަގންނަވާނެ  ބޭފުޅުން  އެ  ޮއތީ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން  އޮތް.    3އަދި  ފޮނުްއވާފައި  ވެސް  ނަމެްއ 

އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސަބަބެްއ    އެކަމަކު މިއަދު އެ މުއައްސަސާއަކުން ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުެވވަޑައެއް ނުަގންނަވާ.

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ދަންނަވައިލީ.  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ައޅުަގނޑު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އަންާގފަެއއް  ވެސް 

އެީއ   ާގނޫނު.  އެއް  އިތުރު  ުގޅޭ  ާގނޫނާ  އުވާލުމުެގ  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އެބައޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދުްއވާ އަޅުަގނޑުމެން    ކަނޑުަގއި  ބިލަށް  އެ  ބިލު.  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ދުއްވުމާ  އުޅަނދުތައް 

އެހެންވީމާ،   އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭނުންވޭ.  ނިންމާލަން  މިއަދު  އެކަން  ކަނޑަައޅަންޖެހޭތީ،  ސުންަގޑިއެއް 

އި އަޅުަގނޑުމެން ސުންަގޑި ކަނޑަައޅާފައި ހުރި  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ހުޅުާވލަނީ ސުންަގޑިއެްއ ހުށަހަޅަން. ކުރީގަ 

ބިލުތަކާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުެމން އައު ސުންަގޑިެއއް ކަނޑައެޅުން ކަންނޭނެގ ރަނަގޅުޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު  

 ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ުއވާލުމާ ުގޅޭ    2016/03އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ އުވާލުމާ ުގޅިެގން، ޭއެގ މާނަޔަކީ  

ސެޕްޓެންބަރު ކަމަށް   03ެގ ސުންަގޑިއަކީ  3،  2،  1ޮގތުން ައއިއްސަ ހުރި ާގނޫނު، ބިލުތައް އެއީ ތިން ބިލެއް، އެ  

ސުންަގޑި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  ކަމަށް ކަނޑައަޅަން.  ޮގތަކަށް  ފޮނުވޭ  ނިންމާލާފައި  ިއތުރުކުރަންނުޖެހި  ދެން   
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ކަމަށް   ނިންމޭނެ  އެހާހިސާބަށް  ހުށަހަޅަން    ަގބޫލުކުރެޭވތީަގބޫލުކުރެވޭތީ،  ައޅުަގނޑު  ސެޕްޓެންބަރު    30އެޮގތަށް 

 ބިލުެގ.   4އަށް.   2021

 

 ކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއް

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވޯޓަށް މި އާދެ! ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ލިބިފައިވާތީ އަޅުަގނޑު  

އާދެ!   )ވޯޓުދެއްވުން(  ނެތް.  މަްއސަލަެއއް  ވިޔަސް  ވިދާޅު  ހުރިއްޔާމު  ބޭފުޅެއް  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާނެ  އަހަނީ. 

ފާސްވެއްޖެ އިނޭގތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، ިމއަދު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލީ 

 ން. އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅު
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