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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު ވަޑައިގެން މި ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. އަޅުގަނ 22ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ `. 

މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ   ހެންވޭރު ހުޅަނގުތިއްބެވީ  

    ތްތެރި އިއްޒަ  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި ންނަވަރު ދާއިރާގެ  ހި،  މޫސާ ސިރާޖު

ގުރައިދޫ  ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު  

ރިޟާ  އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ   ދާއިރާގެ   ،މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،  އިންމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ  އިއްޒަތްތެރި ވިލިނގިލި 

އިމްތިޔާއަޅުދެން   ދާއިރާ  މާފަންނު، ފަހުމީޒް  ގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އިން.  އުތުރު  އެޖެންޑާގައި  މި  މިއަދު 

ބޭފުޅުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އާ  ،ބައްދަލުކުރަން  ސެންޓަރުމޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑުމެން    .ބިޓްރޭޝަން  މި  އެއީ 

ސިލާގެ ގޮތުގައި  ސިލް  ށްޅުންނައިން މި ބޭބޭފުޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެޖުޑިޝަރީ ކޮމި

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތް.  ހަމަޖެހިފައިވާ  މިއަދު  ބައްދަލުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  ބައްދަލުކުރާ 

ބައްދަލުވު މި  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީއަށް  އިޖާބަދަންނަވާލާފައިވާނީ  ދެއްވުމަށް.  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުމަށް  އެ  މި  ދެއްވައި  ން 

ވަޑަކޮމިޓީއަ ފޮނުވާފައިގަންނައިށް  ސިޓީފުޅު  އެބަ  އަދި   ވާނެކަން  މަ  ވަޑައިގެން  ކަމަށް  ލިބެނީ.  ޢުތިއްބެވި  ލޫމާތު 

ރިކަމަށް ވަނީނަމަ  ކަން ހު ޖެހޭ ކަންބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލައްވަން  ތިއަށް  ކޮމިޓީގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރި

ތި  މި އެ  ވަގުތު  ވަކިދެޞާކޮށްލައިއްޙިކަންކަން    ބޭފުޅުން  މެންބަރަކު  އެދެން.  މި  އްވުން  އަދި    ކަމެއް  ވަގުތަކު 

އާ ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  ނެތްކަން  އެދެން. ފާހަގަކޮށްލައްވަން  ދަންނަވާލެއްވުމަށް  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ސެންޓަރުގެ  ބިޓްރޭޝަން 

އާ ސެންޓަރުގެ ބިޓް މޯލްޑިވްސް  މަރުޙަބާމި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ    ރޭޝަން  ކޮމިޓީއަށް  ވަން.  ންނަދަ  ޖުޑިޝަރީ 

ތިއަ ދަންނަވާލުމަކަށް  ދަންނަވާލި  ޝުކުރު  ޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޑައިގެންދެއްވީތީ  ދަންނަވަން.    ބޭފުޅުން 

ކޮށް  ރުން ތަޢާރަފްބަމެންއްބެވި   ތި ކުރިން ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު  މުގެގޮތް ދަންނަވާލު  ދާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް

  އިއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ   ޅަނގު ހު  ވޭރު ހެންއަރުވަން. އެގޮތުން  

، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި ންނަވަރު ދާއިރާގެ  އްރިރު. ހިޤަ، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުމޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  

އުހެންވޭ ދާއިރާގެ  ރު  މުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރިތުރު  ދާ، އްޒުޢިއިބްރާހީމް  މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރިއިރާގެ  ކަނޑިތީމު 

ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ  ، ޝަހީމް  އިބްރާހީމް ރިޟާ  އިއްޒަތްތެރިގުރައިދޫ  ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު  ވިލިނގިލި 

ޙުސައިން  އިއްޒަތްތެރި ސަޢުދު  އުތު މާފަން، މެންބަރު  މެންބަރު  ނު  ދާއިރާގެ  ފަހުމީއަޅުގަނޑު  ރު    މި .  އިމްތިޔާޒު 

ކޮމިގުތުވަ ބައިވެރިވެވަޑައި  ގައި  ނެތީމަ  ވަޑައިގެން  ރާއްޖޭގައި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ޓީގައި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ،  އް ބޭބޭފުޅުން  އެހެން ބައެ ،  ބައެއް ބޭބޭފުޅުން  ވަނީ. މާލޭގައިފައިންނެވިނުގެ
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ރަށެއްގައި. ދެން  އެއް ބޭބޭފުޅުއަރިހުގައި ބަ  ރިއްޔާހޫޖުމްއް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްބައެ ން ރާއްޖޭގެ އެހެން 

ޞިއްއެއާހަމަ ފަރުވާއަށް ޙާ   ޙީއެކުގައި  ބޭސް  ބޭރުގައި  ލަތުކޮޅަށް  ރާއްޖެއިން  ކޮމިޓީ    .ޓަކައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ތި ކުރިއަށް ގޮތަކީ  ފުރު  ދާނެ  އަރުވާނަބޭފުޅުންނަށް  މަސައްކަ  ތި ން  ޞަތު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ތްޕުޅު  ބޭފުޅުންގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ގޮ  ހުރި  ކޮމިޓީ  ކޮށްލެއްވުމާއި އްޞާޙިތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރުން  ދެން  އިއްޒަތްތެރި  ގެ 

އް ސާފުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު  ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމެ  ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ  އެއްވެސް ކަމެއް ތި

އެހެންވީމަ، މާ ގިނަ    .ޙަޤީޤަތުގައި  ޑަކްޓްރީ ބައްދަލުވުމެއް ރޮޑުމެންގެ އިންޓް އަޅުގަނ  މިއީ   . އަރުވާނަންނަށްންމެންބަރު

ދެމިގެންދާނެ ނުކުރެވޭ  ވަގުތުތަކަކަށް  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އުސޫލަކީ  .  ކަމަކަށް  އާއްމު  ބައި  ކޮމިޓީގެ  އެއްގަޑިއާއި 

ކުރިއަށްއެހާ ކޮމިޓީ  ގަޑީގެ ގިނަވާކަމަށް    އަށްވުރެއެ   ށްއިތުރަދެން  ދާނީ.  ވަރު  އިތުރުކުރެވޭވަނީނަމަ  ވަގުތު  ނެ.   

އެންމެ  މެން  އަޅުގަނޑު ތިމިވަގުތު  ތި  ފުރަތަމަ  ދަންނަވަމުން  މަރުޙަބާ  ފުރުޞަތު    ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ވަރަށް  .  ވާނެން ރަނގަޅުވުދެކުރިއަށް ގެންއެކުގައި  ތުމާގަވެވަޑައި ހަމަ ތަޢާރަފް  އިރުވާ އަރުވަން. ދެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަ

 .  ކުރިއްޔާބޮޑަށް ޝު

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ ވަރު އަން  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 

މުއާދެ!   ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ  ފަހުމީ  އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  އަމާފަންނު  ދި  . 

ފުކޮ ދެއްވި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ.    ރުޞަތަށްމިޓީގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓަކައި 

އިންޓަ ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް  ފަން  މިތިބީ  ރގެ  ހާޒިރުވެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ރާތުން 

ބޯޑު އަޅުގަނޑަކީ  އަންވަރު.  ޝަހުދީ  މުޙައްމަދު  ޗެ އަޅުގަނޑު  ޙުސައިން  އަދި  ރމަން.  އަގެ  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑާއި 

ބޯޑު ޗެއަ ސިރާޖު. ސިރާޖަކީ  ވައިސް  ޝަރީފް،  ޞަރމަން.  ގެ  އޭގެ  ޞަފާ  އަދި  މެންބަރެއް.  ބޯޑުގެ  ޝަރީފަކީ  ފާ 

މަމްދޫއި ޢަލީ ތުރުން  މަމްދޫހާ  ޢަލީ.  އާހާ  ސެންޓަރއަކީ  ދެން  ބިޓްރޭޝަން  އޮފިސަރ.  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ގެ 

އަގަންނައެނގިވަޑައި ސެންޓަރަކީވާނެ  އެކުލަވާލެވި،  2013  ޅުގަނޑުމެންގެ  އަހަރު  ގާނޫނު،  ޝާއިޢުކުރެވުނު    ވަނަ 

ދަށުނޫނުގާބެހޭ    ބިޓްރޭޝަނާއިއާ އަގެ  މުއައްސަސާއެއް.  އޮތް  އުފެދިފައި  ޒިންމާއަކީ    ޅުގަނޑުމެންގެން  ގާނޫނީ 

މައްސަލަތައް    ،ން މައްސަލަތައް ބެލިއުސޫލު  ރޭޝަންގެބިޓް އިމުކޮށް އާގާބިޓްރޭޝަންގެ މެކޭނިޒަމެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ

އާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ކްލައިމެޓަށް އިތުރު ޔަޤީންކަމެއް ހޯދައިދީ  ން މި ވިޔަފާރިކުރިއަށް ގެންދެވި އަދި އޭގެ ސަބަބު

ރާއްޖޭގެ   މާއާއަދި  ފަހި  އިގާ އުލެއް  ޙަބިޓްރޭޝަނަށް  ގާނޫނުގައި  އެއްކޮށް  އެއާއި  އަދި  ގެ  ކަމެއް   ތުރު އިމުކޮށްދީ 

އެބައޮވޭ ގޮ އެވޯޑްސްގެ  އާ  ގ ފޮރިންއި  ރާއްޖޭގަ  ތުގައި  ހުރިހާ އެންފޯސްމަންޓާބިޓްރަލް  މި  ވެސް    އި  ކަމެއް 

ދެން    .އީގަނޑުމެން ގާނޫނީ ޒިންމާތައް މިވަންޏާ އަޅު  ށް ކަމަ  އެހެންވީމަ، ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާ  .އޮންނާނެކަމަށް

އައުމާ ގާނޫނު ވުޖޫ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ސެންޓަރު  އެއްކޮށް ސެންދަށް  ޓަރު އެކުލަވާލެވިފައިވޭ. އެކުލަވާލެވި  އި 
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ބޯޑު  ،  ނަމަވެސް.  ކުރެވިފައިވޭއްޔަންޢަވެސް    ބޯޑެއް  އޭރު ސެންޓަރަށް   މިދާވުކުރެއްޔަންޢައެ  ދާދި  ކަށް  މަށްފަހު 

  ކަމެއް ކުރެވިފައި އޮތް   ބޮޑުން މާ  ންދެކުރެވެއްޔަންޢަބޯޑުގެ މެންބަރުން އަލުން  ،  ޖެހެންދެން އެ ބޯޑު އަލުން  ދުވަހަށް

ނަމަވެސް ނެތް.  ފެންނާކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މެއި،  ކަމަކަށް  އަހަރުގެ  ބޯޑު    ،މަހުމި  ތެރޭގައި  މަހުގެ  އޭޕްރިލް 

އެއަށްފަހު   އެކުލަވާލެވި  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެއަލުން  ކުރިއެރުންތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ގާނޫނީ     

މިގޮތުން ލިބިފައިވަ އެހެންވީ  ދެން މިކަހަލަ    ނީ.  މުހިންމުކަމެއް.  ވަރަށް  ބަޖެޓަކީ  ހިނގާއިރު  މަ،  ކަމެއް 

މިހާރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ލިބިފައިވަނީ. އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އޭގެ އިތުރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރަށް މިހާރުން 

ބެ  މައްސަލަތައް  ހިންގާ އަދި ސެންޓަރުގެ  މިސެންޓަރު  ޖާގައެއް ވެސް  ހަކަލުމާއި  އޮފީހުގެ  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ލަ 

އަޅުގަނޑުމެން ދެން  ބޮޑު    ލިބިފައިވަނީ.  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  އޮތް  ކުރިއަށް  މިހާރު 

ދީގެ ކަމަކަށްއިސްކަމެއް  ދެ  މަސައްކަތް  ން  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއްއަޅުގަނޑުމެން  ސެ  ކުރަން.    ންޓަރުގެ ކަމަކީ 

ރޫލްސް  އާ ބަލައިގަންނަކުރުން.  އިމުގާ ބިޓްރޭޝަން  މައްސަލަތައް  ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ  ންއެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެށޭނީ 

މަސައްކަތް  އިމުކުރެވިގެން.  ގާ ރޫލްސްތައް   އެކަމުގެ  ބެހޭގޮތުން  ދެން  އެއާއި  އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަކޮންމެ ތަފްވެސް  އަރަކަށް  ފަހުންސީލަށް  މައިގަނޑު ނަންދާ  ދި  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  އޭގެ   .  

އަޅު ދީގެން  މަސައްކަތްކުރަމުހިންމުކަމެއް  މި  އެއީ  ގަނޑުމެން  ތަމްރީނުކުރުމަށް  ތަމްރީނުކުރުމަށް. މީހުން  މީހުން  ނީ 

ވަރަށް  އާ  މިޙަޤީޤަތުގައި   ޒާތުގައި  އޭގެ  ރާއްޖެއުއަ ބިޓްރޭޝަނަކީ  އެހެންވީކަމެއް  ޝަންގެ  ރޭބިޓްއާ  މި  މަ،އަށް. 

ރާއްޖެއި އެއީ  ނޫން.  އަލެއް  އެހާ  ނިޒާމު  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދެން  ވަރަށް  ނިޒާމުން  ގުޅޭ  ރާއްޖެއާއި  ބޭރުގައި  ން 

ޒާމަކީ  ވެސް އެބަދޭ. އެހެންވީމަ، މި ނިއެބަވޭ. ހިނގަމުން    ސްފައިތަކެއް ހިނގަމުން ގޮ ބިޓްރޭޝަންބައިވަރު ބޮޑެތި އާ

ނިޒާމުގެ ކަމަށް  ނިޒާމެއް  އަޑުއަހާމީހުން   މި  މީހުންނަކަށް ނޭނގެ.    ކަސީސްންޓްރިއި  ވިޔަސް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަސްލު 

އާ ތަބިއެހެންވީމަ،  އަޅުގަނޑުމެ  ކުރުމުގެ ރީނުމްޓްރޭޓަރުން  އެއީ  މުހިންމުމަސައްކަތް  ވަރަށް  ގޮތުގައި ން    ކަމެއްގެ 

އެގޮތުން ގެންދަން.  ކުރިއަށް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން  މިހާތަނަން  މި  ވޭށް  ވެސް    ތެރޭގައި  މަހުގެ  ތުވެދިޔަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިކަމުގައި  ލިބެމުން އެބަދޭ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑް  ރި މެވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  ކާ ސަރުކާރުގެ އެހީ 

ކޮމަ އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އާރސްޓޭޓްސް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗާޓެޑް  މި  އެއްކޮށް  އެހީއާއި  ސްގެ  ރބިޓްރޭޓަ ސްގެ 

މިހާރު ހިންގައިފިން ރާއްޖޭގައި.  އެއް  ނިންގއިއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިންސްޓިޓިއުޝަންއާއި ބެހޭ ޓްރެ އި  ވުމާ ބައިވެރި

މިގޮތުން   އާދެން  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗާޓެޑް  ބޭފުޅުންސްރބިޓްރޭޓަމި  ބްރާންޗުގެ  ހޮންގްކޮންގް    މިކޮޅަށް   ގެ 

އިންސްޓިޓި އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް    ގޮތުންބެހޭ  އި ގުމާހިން  އުޝަން ވަޑައިގެން  އަދި  މެންބަރުންނާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތަމް އާ  ރީންބޭފުޅުންނަށް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗާޓެޑް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ގުޅިގެން  ރސްބިޓްރޭޓަ ދީފައިވޭ.  އާއި 

ތެރޭގައި  މި ބޭ އިޓްރެ  3ނުވަތަ    2އަހަރުގެ  ރާއްޖޭގައި  މަސައްކަތް  އްނިންގ    ދެން މިދަނީ.    އަށް ރިކުވުމުގެ 

ގާތް ބަލަނީ  މި  އޮގަސްޓްއަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްހާހުމަސެޕްޓެމްބަރު،  ގަނޑަކަށް  ފެށޭނެ  އެކަން  މި  .  ތާ  އެކަން  ދެން 
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އަންނަ  ކޮންޓިންޖެންޓް ބޭރުން  އެ  ޓްރެންވަނީ  ވެސް  އިޖެހޭ  އެކަމުގައި  ދެން  އަސްލު.  ޝެޑިއުލްއަށް  ނަރުންގެ 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސްޓޭޔު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމަ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސް ޓްނައިޓެޑް  ލިބޭ.  ރސް އޮފް  އެބަ  އެހީތެރިކަން  ގެ 

ބޮޑުގެ  އެކަމު ވަރަށް  ހިންޚަރަދުގެ  ބޭފުޅުން  އެ  އަޅުބައެއް  އިތުރުން  އޭގެ  ބަޖެޓު ގަވަނީ. އަދި  ވެސް  ގަނޑުމެންނަށް 

ޓްރެ އެބައޮތް  ޙަޤީ.  ކަންތައްތަކަށް  ގނިން އިލިބިފައި  ޓާގެޓަކީ  މިޤައަޅުގަނޑުމެން  މި  މެނި  އަހަރު ތުގައި  ންވާއިރަށް 

އާ އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  އާސްރބިޓްރޭޓަޗާޓެޑް  ދިހަ  ލެވަލްގެ  ފެލޯޝިޕް  އެއީ  ގެ  ތިބުން  ރާއްޖޭގައި  ބިޓްރޭޓަރުން 

އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ  .  ގެ ހުރީނކަންނޭ  ހީވަނީ މިހާރު އެންމެ މީހެއް   ޑަށް އަޅުގަނ  .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ

ނިމެންވާއި   ޓަކީޓާގެ އާރައަހަރު  ދިހަ  ތިބުން.ށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އެއީ  ބިޓްރޭޓަރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުން 

މި އާޓާގެޓަކީ  އަހަރު  ފަށައިގަތުންއަންނަ  މަސައްކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް  މިހާރު ދެން  .  ބިޓްރޭޝަންގެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

އާ އެގްރިމެންޓުގައި  ތެރޭގައި  އެއްބަސްވެރޭޝަބިޓް ކޯޓުތަކުގެ  ދާން  ހުރި  ނަށް  ވަރަށް  އެގްރިމަފައި  އެބަހުރި  ންޓުތައް 

ކަމަށް   ނުބެލޭނެ  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ކޯޓުގެ  އެއްބަސްވުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުމްޙުގިނަ  އެހެންވީމަ،  ކޮށްފަ. 

ން  ށް އެ މަސައްކަތް ފެށުމު ލެވި ސެންޓަރުގެ ރޫލްސް އެކުލަވާލެވި އަޅުގަނޑުމެންނަޤަބޫލުކުރެވެނީ ސެންޓަރު އެކުލަވާ

މިކަހަލަ  ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަން. ދެން    ކަށްޓްލީ ވެސް ސެންޓަރުން ހުށަހެޅޭނެ ހަމަ ފުދޭވަރަ އިމީޑިއަ  ހަމަ

އެކުލަވާލާ  ،  އަދި އެ ސިސްޓަމަށް  ޕޭރެންސީ އޮތުންކަމެއް އެ ސިސްޓަމަށް ޓްރާންސްވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކުރާއިރު  

ޤަބޫސްޓަމަކީ  ސި އެއްޗަކަށް ންނަމީހުއެ  ލުކުރާމީހުން  އޮންނަ  ޔަޤީންކަން  އެހެންވީމަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ،ވުން. 

އިނީޝިއަލް  ނިންގއިޙަޤީޤަތުގައި ޓްރެ  ބޮޑަށް މި  މިހާ  ވެސް މިހާ ނިންގއިޓްރެންސްގެ  ޓެއިންސް  އަށް ވެސް   އަށް 

ބޮޑު  ބޮޑަށް މިހާ  އަޅުގަނޑުމިއްޔަތުކަމެއްންއަހަ،  އެކަމަށް  ކުރަނީމެދީގެން  މި  ޓްރެ.  ން  އެއަށްއިއެއީ  ފަހު  ންވެ 

ޗާޓެޑް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން ލިބުމުން ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އެ މައްސަލަތަކަށް މި  ،  ސާލަށްއި މިޙަޤީޤަތުގަ

އިނގޭނެ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  އިންޓަ ތައް  މި  އެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެނޭޝަނަރބަލާ  ރެޑިޓޭޝަން  ކްލް 

ބެސްޓް މިއާޕްރެކްޓިސްބޭރުގެ  ކުރިއަށް  އި  ކަމެއް  މި .  ދާނެކަމަށްހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  މިއާއި  ދެން 

ލިސްޓްބިޓްރޭއާ އާއެކުލަވާ  ޓަރުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއް  ލާއިރު  ނޫން  ބިޓްރޭޓަރުންނަކަށް 

ބޭއަ.  ކުރާނީކީރެސްޓްރިކްޓް  ހަމަ  މިޅުގަނޑުމެންގެ  ފަދައިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން  އޮން  ކަންރުގެ ޤައުމުތަކުގައި  ނަ 

އާ ކޮލިފައިޑް  ވެސް  ގޮތުގައި  އާށް  ޓްރޭޓަރުންނަބިބޭރުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ބިޓްރޭޓަރުންގެ  ދެން  ތިބެވޭނެ. 

އާބިޓްރޭޝަނަކީ  އާ އާގިނަފަހަރަށް  މައްސަލަ  ނޫނީ  ބޭބިބިޓްރޭޓަރުން  މި ޓްރޭޓްކުރައްވާނެ  ކަނޑައަޅުއްވަނީ    ފުޅުން 

ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްލަސަމައް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް  ، އެ  އެހެންވީމަ  . ންކުތަ  މައްސަލަ  ބޭނުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގިނަ ބޮޑު  ވެސް  ވީހާ ވީހާވެސް  ވެރައިޓީއެއް  ވައިޑް  އެ   ނޫނީ  ތެރެއިން  ހުށަހަޅުއްވާ   ފަރާތްތަކެއްގެ    ފަރާތުން 

ހުރި ފަމިސާލަކަށް ސްޕެޝަ  މައްސަލައާއި ގުޅޭ މެލިޒަމް  ފުރުޞަތު އޮތުން  ރާތްތައް  މައްސަލަ ނިންމޭނެ  ދުވެރިކޮށް 

ބޭނުމަކީ މި .  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިސާލަކަށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާއި  އިތުރުން  އޭގެ    ދެން 
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އާއި  ރީޖަންގަ  މި  އިދުނިޔޭގަ މިސާލަކަށް  ސްޕޯރޓްސް  ކަންކަ  ލިސްޓްސްޕެޝަބިޓްރޭޝަން  ވެސް  ބަލާއިރު  މަށް 

ވަރަށް  ބިޓްރޭޝަންއާ އޭރިއާއެއްސްޕެޝަ  އެއީ  އާ  .ލިސްޓް  ސްޕެޝަ މެރިޓައިމް  ވަރަށް  އެއީ  ލިސްޓް  ބިޓްރޭޝަން 

އާ  .އޭރިއާއެއް ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް  މިހާރު  އޭރިއާއެއް ވެސް  ބިޓްރޭޝަންއަކީ  އަދި  ކުރިއަރަމުންދާ  .  ވަރަށް 

އަޅުގައަޅުގަނޑު  މަ،އެހެންވީ ބޭސިކްސް މެން  އަޅުގައިމުގާ  ރުހަ އަމި  ނޑުމެންގެ  ކުރިއަށް  ވުމަށްފަހު  ނޑުމެން 

އަހަރު  އިނގައޮތްތާ ބަލާ  މިއަންނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޭރިއާތަކުން  މި  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެންނަން  ތެރޭގައި  ސްޕެސިފިކް 

މާ  ދެން މިކަ  .ޞަތެއް އޮތުންސޫލެއް ފުރުސް ބެލޭނެ އުވެ   އޭރިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް  އެކޮށް  ތަމްރީނުބިޓްރޭޓަރުން  އާ

އަޅުގަނޑުމެންގުޅޭގޮތު އިތުރަށް  ދެ  ން  ޗާ  ތިން،މީގެ  ސްޓޭޓްސް  މަސްކުރިން  ޔުނައިޓެޑް  އޮފް  ޓްމަންޓް  ޑިޕާޓަޑް 

ހޮންކޮންގްކޮމަ އަޅުގަނޑުމެން  އެހީގައި  އާ  ރސްގެ  ސެންޓަރއިންޓަރނޭޝަނަލް  ބައްދަލުބިޓްރޭޝަން    . ކޮށްފިންއާއި 

އަޅުގަ އާ  މި  މެންނާނޑުއަދި  އެއްކޮށްސެންޓަރސް    ބިޓްރޭޝަންރީޖަންގެ  ސް  ވެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ، އެއްކޮށްއާއި 

ރސްގެ  ޓްމަންޓް އޮފް ކޮމަ ޑިޕާއިތުރުން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް    އަދި އޭގެ.  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭ  ށް ވަރަ

އިންސްޝްއެހީގައި   އާޓިރީލަންކާ  ވަޑައިގަސެ  ންބިޓްރޭޝަޓިއުޓް އޮފް  ރާއްޖެއަށް  ބޭފުޅުން    ވެސްފި ންނަވައިންޓަރުގެ 

  ޓިއުޓްއާއި އެއްކޮށް ޓިސްން ސިންގަޕޯރ އިންއިތުރު  އޭގެ   ދެން ،  މިހުރިރީޖަނަލީ  ންވީމަ،  އެހެ.  ތެރޭގައި  ގެ މަހު  މިދިޔަ

  ހަގަކޮށްލަން ށް ފާބޮޑަ  ވަރަށް   އަދި  އިތުރުން އަޅުގަނޑު  ދެން އޭގެ   .ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ

މީޑިއާ އަދި  ވަބިޓްރޭޝަން  ބެހޭ  ދެއޭޝަންއާއި  މުހިންމު  އެބައޮވޭ  ރަށް  އެއް  .ކޮންވެންޝަންއެއް  ކަމަކީ    އޭގެ 

ރާއްޖެއިން    އިކޮންވެންޝަންގަ  ދެން މި.  ޑްސްލް އެވޯބިޓްރައޮފް އާ  ވެންޝަން އޮން އެންފޯރސްމަންޓްކޮން ނިއުޔޯރކް  

ރައް  ގުޅޭގޮތުން  މަޖިލީހުން  ބައިވެރިވުމާއި  އެކަމަކު  އްދަޙުޔިތުންގެ  އޮންނަތާ    އިގަ ކޮންވެންޝަން  ދެވި  ބައިވެރިނުވެ 

ދުވަސްވެއްޖެ އެކަމާ.  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ދެން  އެޓަ  ބޯޑު  މިގުޅޭގޮތުން  އެކުލަވާލުމާއެކު  ރަލްގެ  ޖެނެ  ރނީއަލަށް 

އެޓަ އަޅުގަނޑުމެން  ޖެނެ  ރނީ ލަފާފުޅާ  އެއްކޮށް  ބައިވެރިވުމާއި  މި ރަލްގެ  ސެޕްޓެމްބަރު   މިހާރު    ވަތަ ނު  ބަލަނީ 

އެ   ޓޯބަރު އޮކް ތެރޭގައި  މަސައްކަތެއް    އިކޮންވެންޝަންގަ   މަހުގެ  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ބައިވެރިވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކުރަމުންޅުއަ އޭގެ  .މިދަނީ  ގަނޑުމެން  މިޑީއޭޝަންގަ  ދެން  އޮން  ރާއްޖެއިން    އިއިތުރަށް ސިންގަޕޯރ ކޮންވެންޝަން 

މަސައްކަބައިވެ އެޓަރިވުމުގެ  އެބަ ގެ ޖެނެރަލް  ރނީ ތްތައް  އޮފީހުން  އެ .  ކުރައްވާ    ތެރޭގައި  މަހުގެ    މިއަންނަ 

ބައިވެރިވާންއި  ކޮންވެންޝަންގަ ބައި  ،އަޅުގަނޑުމެން  އެއާ  .ވެރިވާނެދިވެހިރާއްޖެއިން  އަސްލު  އި  ދެން  ގުޅިގެން 

އާޙަޤީޤަ މީޑިއޭޝަނަބިޓްރޭޝަންތުގައި  ކުރެވޭއެއްކޮށްއީ  މި  ކީ އާއި  ކަމެއް  މީޑިއޭ  .  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަން  ދެން 

އަޅުގަ  އިންވެންޝަންގަކޮ ގުޅޭގޮތުން  އާބައިވެރިވުމާއި  ބައެއް  ނޑުމެންގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ބިޓްރޭޝަން 

  ކުރާނަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްއެއްކޮށް    އެ އިޞްލާޙުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން    . އެހެންވީމަ،ހުރެދާނެ  އިޞްލާޙުތައް 

ދަންނަވާ  ،ންވީމަހެއެ  .ފަހުބައިވެރިވުމަށް  އި ކޮންވެންޝަންގަ  އެ ކުރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަށް  ދެން  ވަންޏާ 

ވަރަށް   މި   އަހަރު މި ތުގައި  ޙަޤީޤަ އަޅުގަނޑުމެން    ބޭނުންކުރަނީ  ޑިވެލޮޕްކޮށް  އިންސްޓްޓިއުޝަން މި  ބޮޑަށް   
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މަސައްކަތް    މި   އިގެން ހަމައަހަރައެއީ މިއަންނަ    މަށް.ކުރުނުރީމްމީހުން ތަ،  ނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ރޫލްސް ހަދައިއަޅުގަ

ވިޔަފާރި  މި  ތުގައި  ޙަޤީޤަބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އުސޫލަކީ  އާ  .ބޭނުން  ފަށަންއަޅުގަނޑުމެން  

އިންވެސްޓް އަދި  މުހިންމުކޮމިއުނިޓީ  މަންޓްކޮމިއުނިޓީ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް އަށް    . ކުރަންޤަބޫލު  ކަމަށް 

މި،  އެހެންވީމަ ވީހާބަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަހަކަށް  ނީ  އޭ މި  ވެސް  ފަށައިގަނެވި  މި  ސަބަބުން    ގެމަސައްކަތް 

ޔަ ލިބޭނެ  ވިޔަފާރިއަށް  އަދި  މަސައްކަތްކުރަނީޤީއިންވެސްޓަރސްއަށާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް  އަވަހަށް  .  ންކަން 

އަޅު  އަދި އެކަމަށް.  ފަށައިގަނެވޭނެ  ގައިތެރޭ  އަހަރު އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަންނަ   ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ގަނޑުމެން 

އަދިސެޓަ ބޭނުންވާ    ޕް  ވައަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭނެކަމަށް    ގައި ތެރޭ  އަހަރުމިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރކް  ބެކްގްރައުންޑް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް  ކަން  ތެރިއަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީ .ކުރެވޭޤަބޫލުބޮޑަށް  ވަރަށް ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

 ގަޅަށް ލިބެމުންދަނީ.ރަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ  ވަރަށް ޗެއަރމަން  ޝުކުރިއްޔާ  ޝަހުދީއަށްމު  ޛުސްތާލްއުބޮޑަށް  ބޭފުޅަކު.  ޙައްމަދު  އެހެން  ކަމެއް    އާދެ!  ވެސް 

ފާޅުކުރައްވަންޢޫރެޝު އަޅުވާ  ބޭނުންފުޅު  އް  ވަނީނަމަ  އެކަމަށް  ހަމަ  ވާހަ ފު  ގަނޑުމެން  ހުޅުވިފައިވާ  ކަ  ރުޞަތު 

ކޮށްލެއްވީމަ އިނގޭތޯ. މިވަގުތުގައި އެހެން ނޫންކަމަރާތެއިޝާ  .ންލަދަންނަވާ ކޮމިޓީގެ    ންމެނަމަ އަޅުގަނޑުށް ވަނީއް 

އެކަމުގެ ފުރުޞަތުފުބޭ  ނަށް އެންބަރުންމެ  ޙަސަން  އަރުވާނަން. އަލްއުސްތާޒު  އަޅުގަނޑު  ޅުންގެ ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ 

 .  ރަތަމަފުރުޞަތު އަރުވަން ފު  ފަށްޠީލަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ހަފް ވާ ޠީލަ  ޙަސަން ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަ

. އަޅުގަނޑުމެން މި  ގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްޓްރޭޝަން ސެންޓަރުބިބާ އާޙަބޮޑަށް މަރު  ށް ވަރައްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

މު ވިދާޅުވި   އްރިރު ޤަކޮމިޓީން  އަޅުފަދައި  ވެސް  މެގަނޑުން  ހުރި  ންމެންގެ  އެކިއެކި  މުއައްސަސާޑޭޓުގައި  ތަކާއި 

މިއެކީގައި  އިދާރާތަކާއި   ބައްދަލުކުރަން  ފަރާތްތަކާ  އެބަ  އެގޮތުންދެންނެވި  ދެން  ޝަން  ރޭޓް ބިއާގަނޑުމެން  އަޅު  . 

އަޅުގަނޑުމެން  ތުގައި  ޙަޤީޤަކަށް  މަވުރީ ބައްދަލު ންޓްރޮޑަކްޓައި  ގެ އެ ބައްދަލުވުމަށް އޭޓަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ސެން

އަދަންނަވާލީ ދެން  އެގަޅު.  އަޅުނޑުމެން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބަލަން  ކޮން  ބަ  ކޮށްދެވޭނީ  ގަނޑުމެންނަށް 

ތި  އިތުރަށް  ސް  ޔަކުރަންވިހަލުވިމަސައްކަތް  އެ  ޅޭގޮތުން  ގު  ކަތާމަސައް ގެ  ބޭފުޅުން  ކަންތައްތަކެއްތޯ  އަދި 

ތި އަދި  ވެސް    ސްޔަވި ކުރަންފުރިހަމަ ގާނޫނަކަށް  ނުވަތަ    ވެސް   ސްޔަވި ގައިއޮތްކަމު  އް ބަދަލެޖެހޭ  ނަންގެން  ބޭފުޅުން 

ންނަށް ސާފުވެފައި  ތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެތައްކަން  ނަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންނޑުމެންގަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިވަގުތު އަޅު

މު  ވަރަށް  އަޅު  ކަމެއްންމުހިއޮތުން  ދެކެނީ.  އަޅު  ،ނީދެކެ މެން  ނޑުގަކަމުގައި  އެގަނޑު    ނެ އިގަންނަވާގިވަޑަނއެއީ 
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މަޖިލީހުން   އެހެން މިހާރު  ރައްޔިތުންގެ  ސްޕީޑެއްގައި.  ބާރު  ވަރަށް  މިދަނީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް    ތި   ދާއިރު  ކުރާ 

ފާހަގަބޭފު ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންދެވިއްޖެކޮށްޅުންނަށް  މިއްޔާ  އަވަހަށް  ފަސޭހައަކުރުމަ  ކަން ކަން  ނަށް  ކަށްވޭ.  ށް 

ހުރި  ދެވެން  ފާހަގަކޮށް  ސް ވެ  ، އަދި މިވަގުތު ތު ނޫނަސް މިވަގުރަށް ރަނގަޅުއަޅުގަނޑަށް ވަވީމާ،  ންއެހެޔަކަށްވޭ.  ލު

ކަންކަން    އަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މި ކޮމިޓީސް އަދި  ވެ   އިތުރުން އްވުމުގެ  ކޮށްދެ  ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވެންޏާ   ވަކި

. އެހެންވީމާ، އެއީ  ސޭހަވާނެފަ  ންށް ބޮޑުތަން ވަރަދާގެން ކުރިއަށްއިންނަށް އެކަމަމެގަނޑުޅުފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ އަ

އެދޭނެގައަޅު ނޑުގެއެއް  ގަޅުއިތުރު ސުވާލުތަކެއް އަ  ން އަނެއްހެ  ވީމަށް ކަމީޓިންއަކްޓްރީ  ޑަ އިންޓްރޮމިއީ  ކަމެއް   ނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ށް ދެކެނީ.މަކަންމުހިށް މުވުން ވަރަފާހަގަ  ކަންކަން އެޖުމްލަކޮށް   ،ވެސްނެތް. އެހެންނަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ އަންވަރު  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 

ލަ  ޛު އަލްއުސްތާޔާ  ޝުކުރިއް ޝުކުރު  ވާހަކައަށް.  ވިޅުވިދާއެ    ފް ޠީޙަސަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެރިވަން  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު  ން  ދެ.  ތީހަކަ ވިދާޅުވީކަމުގެ ވާދެއްވާނެޓްސަޕޯއެ  ނޑުމެންނަށް  ގަގެ މަޖިލީހުން އަޅުތުން ރައްޔި  ،މަޖިލީހުން

ކޮންވެންޝަ ފާހަގަކުރެވޭ ސިންގަމިހާރުވެސް  ނޑުމެންނަށް  ގައަޅުމަކަށް  ކަ  އެއްން  ދެންނެވިހެ  ވެސް   ރިންކު ން  ޕޯރ 

ބަމީ  ންއޮ ރާއްޖޭ  މާ އިވެރިވުޑިއޭޝަންގައި  ގާނޫނަށް    ސް އޮބްލިގޭޝަންޓީ  ޓްރީގެ  ގުޅިގެން  ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ 

ބަދަލުތަކެއްގެންނަން އެއްއޭ   ހުރެދާނެ.  ޖެހޭ  އަޅު  ގެ  ފާހަގަމެންނަނޑުގަކަމެއްގެ ގޮތުގައި  އާށް  ބިޓްރޭޝަން  ކުރެވެނީ 

ސްކޯ ތެރޭ ސެންޓަރުގެ  ހިމެނިއްޖެއި  ގަޕްގެ  އަޅުގަނޑު  ށްކަމަ  މީޑިއޭޝަން  އޮބްލިގޭޝަންސް މެވަންޏާ  ޓްރީޓީ    ންގެ 

މެކޭނިޒަ  އަދާވާނެ ކްރިއޭޓްއިތުރު  އަޅުނުކޮމެއް  ދެން  ބައިވެރިވުން  މެނޑުގަ ށް.  އަޅުގަނޑުމެން  މަށްފަހު  ޓްރީޓީގައި 

ގެންނަންޖެހޭއެއަ އަޅުރާސާދިމެދު  އިބަދަލުތަކާ  ށް  ބަގަކުރުމަށްފަހު  އެއްދަލުނޑުމެން  ދެން ވުމަކަށް  ދޭނަން. 

ތެ  ނޑުމެންނަށްގައަޅު ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި  ފާހަގަވެފައި  އާ  އެއް ރެއިން  މިހާރު  ބޭރުގެ  އެވޯޑްބިޓްރަ ކަމަކީ    ސް ލް 

ފުދޭވަރަކަ  ށްކުރުމަޛުފީތަން އެބަހުރި. ދެން  ދަތިތަކެއް  ހުރި    ވެސް   އްޒްތަކެއިޝޫ  ޒްޑްސައިޕަބްލި ހަމަ  ށް  ދިމާވެފައި 

ތެރޭއޭ ތަފްސީލަ  .އެބަހުރޭ  ގައި ގެ  އަޅުގަނޑުއޭގެ  ބެހޭ  އި  ނާބިޓްރޭޝައާ  ،އެކަމަކު  މިވަގުތަކު.  ނެތިންދާކަށް    ށް 

އާ އެވޯޑްގާނޫނުގައި  އެބޭރު އަދި  އެއީ    ސްބިޓްރަލް  މި  ސް  ޑް ވޯގެ  އޮތްތާނގައި    ންސެންޓަރުއަދި  ދޭނެ  ކުރިއަށް 

ބަދަލުތަ  ށްނަގާނޫހުރުމަށް    ތައްފަސޭހަހަލަ  ކައް  ބައެ ށް  ކުރުމަޛު ފީތަން  ވެސް  ތައްސްވޯޑްއެ   އް ކެގެންނަންޖެހޭ 

އަރިހު ވިސްނޭ.  ޅުގަނޑުމެންނަކަމަށް  އެބަ  އެއާށް  ފާހަގަކޮށް ޅުއައެކު  އިދެން  ހަމަ  ޕްރޮސީޖަރ    ލަންގަނޑު  ސިވިލް 

އެކުލަވާލުމުގެ ކޯޑެ އެ  އް  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީފަރާތު  ފީހުގެ ޖެނެރަލް އޮ  ނީރޓަމަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކު  އާ އެއެހީ  ގެން 
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ދެފަހަރަކު    އިބޭފުޅާއާ   އެ ވެސް ން  އްވާ. އަޅުގަނޑުމެޑައިގެން އެބައުޅުށް ވަޖެއަބޭފުޅަކު ރާއްމުގެ  ރައްވާ. އެކަކު   އެބަ

އަޅުދެލުވެއްޖެ.  ބައްދަ މިކަ  ށްނޑަގަން  ނަހަދާ ހީވަނީ  އުސޫލެއް  ވަކި  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  އުސޫލެއް   މުގައި  ގެ  އެއް 

ޕް   ވާނެތީ ސޭހަފަދިއުން  އެކަން  ތެރެއިން   ކޯޑްސިވިލް  އަޅުރޮސީޖަރ  އޮމިކަމަ  ހީވަނީ ގަނޑަށް  ހެން  އެންމެ  ށް  ތް 

ނެ  މެން އޮންނާ ނޑުމެން ބޭނުންވާ އިންޕުޓް އަޅުގަނޑުގަތަނަށް އަޅުމިހާ  އަޅުގަނޑުމެންހެންވީމަ  އެއްލަކީ.  ޙަރަނގަޅު  

ދީ އަދިއެފަރާތަށް  ދެން  ޑް  ފައި.  ކޮމެންއެހު  ށްފައެކުލަވާލުމަ  ރާފްޓް އޭގެ  ވެސް  އި  ގަލާޙަ މަރު  ކުރުމުގެ ޓްއަށް 

ބައެ  އެހެންވީމާ،ދެން  ނަން.  ވާރިބައިވެ އަޅުގަނޑުމެން   އެބަހުރި މިކަހަލަ  ކަންތައްތައް  ކޮންމެވެސް   އް    މިހާރުވެސް 

ފާހަ މަސައްކަތްދެންހުރި.  އި  ގަކުރެވިފަ ވަރަކަށް  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމާ  މިވަގުތަ  މިވަގުތުން  ށް  ކުރެވެމުންދާތީ 

ނޑުމެން މި  ގައަޅު  ހަމަ   ވަންޏާމު  ކަމަށްއޮތް  ދެން އެހެންނެތް.  އެގޮތަކަށް  ކަމެއް    ންވާ ގުތުން ބޭނުނޑުމެން ވަގައަޅު

 .  ންން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމު ކުރަކޮށްގެން އެކަން  ސްއިއަ ލިލީހަށް މި މަޖިޓީއަށް އަދި ކޮމި

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުރިޔާސަ

 ރުވަން.އަ  ށް ފުރުޞަތުރާޖަސި  މޫސާ ންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެ .އްޔާރި އާދެ! ޝުކު

  

 ވުން: މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެންބަރު އިރާގެ މެފޮނަދޫ ދާ

އަޅުގަނޑުމެންނައުފާވެއް  ރަށްވަ   .އްޔާޝުކުރި ދެން  މިޖެ  މާކަހަށް  ބައްޙަލަ  ޚާއްޞަކޮށް  އުލަކުން  އަދި    2013ދަލުވެ 

އުފެދުގަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން  އި  އޮތްނު  ތަމި  ،ނަމަވެސް. އެހެންއެއްސަސާ މުއައް  ހެދިފައި    ކަށް ނޑަގަށް އަޅުނަކަވީހާ 

ދެން    .އެއްވާހަކަ   ނޫނީ އެކަން ހިނގާ   ބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ ވާހަކަނޫން އާ  ހަކައެއްއިވޭ ވާއަޑުމާބޮޑަކަށް  ވެސް  

އެބަގާނޫނުގައި   ފާހަގައެއް ކަންތައްތައްކުރޭ ބަ  ބަޔާން  ވެސް  އި  ތެރޭގަ  ތުގެ މުއްދަކުރު    ވީ ކުރައްވައިފި މި. ދެންމެ 

ކުރެއްކަންތައްތަކެ  ގިނަވަރަށް   ވާހަކައް  ގާނޫނުގައި  ދެން  .  ވި  އެކަމަކީ.  ޚަބަރެއް    ބަޔާންކުރޭ އެބަ  އުފާވެރި 

ވާހަކަ ނަޓްރިބިއު ހި  ޑުމެންނަކަށްނގައަޅު  ވެސް.   ލްއެއްގެ  މައެކަން  މިވީ    ރެއް ންޒަނގާ  ދެން  ނުފެނޭ.  ވެސް 

އަސްހިސާބުމިހާ  އިން   2013  އި މުއްދަތުގަ އާން  އޮތީ  ކޮން   ގެބިޓްރޭޝަންލު  ކޮށްފައި  އެކަން   ؟ކަމެއްތޯ  ހަމަ 

 .  ލަންސާފުކޮށްށް އަޅުގަނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނގޭތޯ.. ކުރިއަށް ގެންދަވާ އި! ޝުކުރިއްޔާއާދެ

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  ވަރު އަން  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 
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  3  .އް އެކުލަވާލާފައި އޮތީނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު ބޯޑެގާ  ގައި   2013  .ރުޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއް ދެ!  އާ

ކަމަކަށް    ވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރި ވާލުމަށްއެކުލަ  ދެން އެ ބޯޑު ބޯޑެއް.    ލެވޭލަވާށް އެކު ޗަންގެ މައްމެންބަރު

ފެންށް  ކަމެންނަގަނޑުއަޅު ނެތް.  ރެކޯޑުން  ގާނޫނުނާކަށް  ދެން  އާ  ޖްކުރޭސޭއެންވި  އެހެންވީމާ،  ޓްރަލް  ބިބޭރުގެ 

ތަންފީޑްވޯއެ ހެދޭނެކަމަ  ކުރުމާޛުސް  ހައިކޯޓުން  ބެހޭ ގަވާއިދެއް  އޭގެ ގަވާއިދެއް  އެކަމަކުހެއްށް. ދެން  ގެ  އޭ   ،ދެވި. 

ބުނާ އެވާއިދުތަ ހޭ ގަހަދަންޖެޓަކައި    މަށްބިޓްރޭޝަން ހިންގުއާއެ  އިތުރަށް ގާނޫނުގައި   އް  އްވެސް ގަވާއިދެއް ކަމަށް 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސެންޓަރުން ކުރަންޖެހޭ    ،ކުރަނީ. އެހެންވީމާ  ނޑުމެން މިގަ. އެ މަސައްކަތް އަޅުއެއް ނެތްފަހެދި

  ންވީމާ، އެ ބޯޑެއް ހެއޮންނަނީ. އެ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މައްޗަށް މި އޭރު ކަތް  ނޫނީ ދެން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައް

ރައްވަންޖެހޭ އެއްވެސް  ގާނޫނުގެ ދަށުން ކު   އެ  ތުރަށްމުގެ އިވުއް ކުރެއްޔަންޢަން  ށް ބޭފުޅުބޯޑަނޫނީ  ގެ  އެކުލަވާލެއްވުމު

ހުރިކަ ވެފައި  ނެއަޅުގަނކަށް  މަކަމެއް  ފެންނާކަށް  އެހެންޑުމެންނަކަށް  ދެން  މި  ތް.  އަޅުގަނޑުމެން  ވީމާ، 

ހައެއްކަ މަސް  އަށްކުރި   މަހައޭގައި  ކުރަނީ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެދުވަހުހަމަ  ހުގެ ތެރޭގައި    ކެއް ކޮށް ރވަ  ބެކް  ރިހާހޭ 

ތި  ދެންނިންމާލުމަށް.   ޓް  ޓްރައި  .އަސްލު  ރައިބިއުނަލްވިދާޅުވީ  އަޅުގަނޑު  ބިއުނަލްގެ އެ  މި  މެންބަރުން  މެން 

  އިރު އެޓްލީސްޓް ނައިގަންށަފަ. އަޅުގަނޑުމެން  ރައިބިއުނަލްއެއްކީ އޯޕަން ޓް އަރައިބިއުނަލްދެން ޓްދެން    ކުރަނީ.ންއިޓްރެ

ތިއްބަ މެންބަރުރަކަށް  ވަ   10 އެއީން  އެކަމަކު  ވާނެ.  މިބިޓްރޭޝަންއާކީ  ފުލްޓަގައި  އެއީކީ  ގޮތުން  އިމްކޮށް  ހިނގާ 

އެޕީލް    ،މިސާލަކަށް ޓްރައިބި   ބިއުނަލް ޓްރައިޓެކްސް  މެންބަތިއްބަވާ ގޮތަށް   ގައި އުނަލްނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ރުން   

ތަތިއް މައްއުނޫން.    ނެއްބަވާ  ގޮތުން  އަޅުލާ ބަ ސަލަ  ސޫލެއްގެ  އެ   ވެސް  ނެއްނޑުމެންގަނީކީ  އެހެންވީމާ،    ނޫން. 

އާ ބަލާނެ  ޓްރަ ބިޓްރޭޓަރުންމައްސަލަ  އެކުލަވާލުމަށްގެ  ތަމްރީން  އިބިއުނަލް  މީހުން  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ކުރުމުގެ 

މިއަޅުގަނޑުމެން   ކުރަން  ތެރޭގައި  ޓް  މިއަހަރުގެ  އެ  އަދި  ބޭފުޅުންނާ ރައިބިއުނަލްބޭނުންވަނީ.  ރާއްޖޭގެ    ގައި 

މައްސަލަ    ގެ ބިޓްރޭޝަނުއާ  ނީނޫފަރާތްތައް    ދާމި  ބިޓްރޭޝަނަށް  ން އާމެނިގެވެސް ހި  ގެ ބޭފުޅުންނާބޭރު  ރާއްޖެއިން

ވީހާ ނިންމު ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ވައިމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އެއިސްއެއް  ޗޮ  ޑްވެސް  ރައިބިއުނަލް  ޓް  ބޭފުޅުން 

ވައި  ރެއްވުމަށްކުއްޔަންޢަމެންބަރުން   އަޅުށްނުމަދި  ޗޮއިސްއެއްޑް  ބޭނުންވާ  މަގަ  މި  ކުރަނީ.  ތްސައްކަނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ޔާސަތުރި

ކޮށްލަން  ރއަކަމެއް ޝެ  ފުރުޞަތު އެބައޮތް ތޯ އިނގޭއެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އަދި  ޔާ. ކުރިއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު 

ފުރުޞަތު     ޖީހާންއަށްރުބަންގުތު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެމަ މިވަވަނީނަ  ށް. ނޫންކަމަށް ވަނީނަމަކަމަވާ  ޅުބޭނުންފު

 ން.  އަރުވަ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް
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އި މުޝުކުރިއްޔާ  އަޤައްޒަތްތެރި  ކޮށްލަ  ޅުގަނޑުއްރިރު.  އަޅުގަނޑުގެންވެސް  ނަ   ،  ބައި  ފުރަތަމަ  އިބު  ސުވާލުގެ 

އަޅުސިރާޖް ކުރެ  އްރިރު މޫސާ ޤަމު ދެވަނަ ގައްވީ. ދެން  ބޭނުންވީ  ދެނެގައަށް  ނޑު  ރ  ސެންޓަ ބިޓްރޭޝަން  އާންނަން 

ޒާތުގައި   ފަމަށްލަވާލުއެކު އޭގެ  ސަބަބުން  ކްންފަހު  ނުކުރުމުގެ  ވެފައިވާ ޝަން  އަންދާޒާދައުލަތަށް  ގެއްލުމުގެ    އެއް  

 ؟އޮތްތޯއޭއެބަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ންދަވާއަށް ގެއާދެ! ކުރި 

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  ވަރު އަން  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 

މެންތެއިއްޒަތް  ޔާ އްޝުކުރި ހީ ބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށްރި  އަޅުގަނޑަށް  އާ.  ގާއިމުކުރެވި  ބިޓްވަނީ  ރޭޝަން ސެންޓަރު 

ލިބިފައިދައުލަތަދެން    ސަބަބުންވުމުގެ  ނު  ފަންކްޝަނަލް އަ  އޮތް  ށް  އުނދަގޫ  ގެއްލުމުގެ  ވަރަށް  ންދާޒާއަކީ 

ކުރެވޭނީ  ގެއްލުން ސްޓޭޓް  ނޑަށް ހީވަނީ ލިބިފައިވާގައަޅު،  ން. އެކަމަކުއަދަދެއް ދަންނަވައެ  ގެ  ނކަންނޭ  އަންދާޒާއެއް

އަޅުޤަޤީޙަ ބޭނުޙާޑުމެން  ނގަތުގައި  އަޅުމެދުވެރިގާނޫނު  އެ  ވި  ންސިލުކުރަން  ބޭނުންވި  ސިލުކުރަޙާނޑުމެން  ގަކޮށް  ން 

ސަބަސިލުޙާކަންކަން   ގެއް ބުނުވުމުގެ  އެވާ  ގޮތުގައި.  ލުމެއްން  އާޑަގިވަނއެގެ  ގާނޫއިގަންނަވާނެ  ނަކީ  ބިޓްރޭޝަންގެ 

ދަށު އާއޭގެ  ކަބިޓްރޭޝަން  ން  ދަށުން    އެ   ޑައެޅިނނިޒާމެއް  ވިޔަޙަނިޒާމުގެ  ފާރިވެރިންނާއި  ޤީޤަތުގައި 

ޔައިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓަރ ޤީންކަންނަށް  އިތުރުކޮށް  ދީ  ފަރާތްތަކު އަދި    ކޮންފިޑެންސް    މި   ދޭތެރޭގައި  ގައި ދޭދޭ 

މައްސަލަތައް  ޖެ ކޯލުކު އްޙަހޭ  ބޭރުރުމަށް  ކަނޑައެޢާ އިޖުރާ  ގައި ޓުން  ނިޒާމެއް  އެ ތެއް  އެ    ޅި  ކަނޑައެޅޭ  ކަންކަން 

ތެރެއިއު ޓްން ސޫލެއްގެ  ވަރަށް  އަފަސޭހަކަ ންޓްކޮށް  ރާންސްޕޭރަ  އަޅުގަމާއެކު  އުސޫލެއް  ނިންމުމުގެ  ޑުމެން  ނވަހަށް 

އްޔާ އެއީ  ޖެއްފައި އޮތް ގެއްލުމެއް ވެބިލިންވީމާ، އެކަން ނުވެ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދެން  ވީ. އެހެބޭނުން  ޅަންކަނޑައަ

އަޅުގެއް ދެން  ހީ ގަލުމަކީ.  އޭނޑަށް  ސްޓޭޓް ވަނީ  ބޮޑަށް  އެކު ތި  ބުނެވޭނީ  ބޮޑަށް  އޭތި  ނޫނީ  އިންރެވޭނީ    ރ ވެސްޓަ  

އަޅު ރަނގަޅު  ނޑުމެންނަށްގަކޮންފިޑެންސަށް  މިކަން  ކުރެވި  އޮތްމިކަން  ފެއްޓިފައި  ސަބަބުން  ގޮތުގައި  އޭގެ  ނަމަ 

ވަރަށް  ރ ސްޓައިންވެ އިން  ކޮންފިޑެންސަށް  އޮންނާނީ.  ލިބިފައި  ކުރިއެރުންތަކެއް  ބޮބޮޑު  ވަރަށް  ޑު  ވެސްޓަރުންނަށް 

ލިބިފައި އޮންކޮންފިޑެ ދެން    މުންތުލިބި އޮކަންކަން ނު  ންވީމާ، އެ ނާނީ. އެހެންސެއް  ގެއްލުމެއް އެއީ. އެހެންވެ  ވާ 

ގ  ސްޕީކިން  ލީޖެނެރަ ،   ދަތި. އެކަމަކުންނަވާލަން ތަންކޮޅެއްމިވަގުތު ދަ  ށްނޑަގައަޅު  ހިނެއްކަމެއްކުރާނީ ކި ކޮންޓިފައި

 ޝުކުރިއްޔާ.   .އެ ގެ ނނޭކަންއެއީ 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ
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ބޮޑަށް އި  ވަރަށް  އެބައޮނޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލެއް  މެންބަރަކު  އަޅުގަ ؟ތޯތްގޭތޯ.  ދަންނަވާލަން   ނޑުނެތިއްޔާ    ވެސް 

ޔޫ.އެ  2014  ވާލެއް. ސު   އިނގޭތޯ އަހަރުގައި  ސަޕީ ން.ޑީ.ވަނަ  ހެއާއި  އެކުގައި  ސްޓަރުކާރާ  ލީގަ ޑީދި  ލް  އެއްގައި 

އެންޑްޖަސްޓިސް ލައިނަބޭ  ސެކްޓަރ     އެބަ   އެ  ކުންސް  ކޯ  71%ކާ  އްދަ  ސްޓަޑީއަކުން    ތަކަށް ޓުމީހުން 

ސެޓްލް  71%  ،ނުކުރާތީވެއިތުބާރު ކަންކަން  ބޭރުން  ކޯޓުން  ވަރަށްކުރުމީހުން  ޓަޑީން  ސްއެ  ބޭނުންވާކަމަށް    މަށް 

އަގޮތުގައިދައްކާ ދެން  ބޭފުޅުން  ވެސް   ޅުގަނޑުމެންނަށް.  އާ  ވިގަކުރެއް ހަފާވެސް    އެހެން  ން  ޝަޓްރޭ ބިގޮތުގައި 

. މި ކިހާވަރަކަށް މިހާރު ވިޔަފާރީގެ  މިވީ  ތް ކަތްތަކެއް ފެށޭގޮސް މަސައްވެ  އަދި ކިރިޔާ  އި ގަކުސެންޓަރ އުފަންވުމާއެ

އުތެ ޝައު  ޅޭރޭގައި  ސެންޓަރއާ   އުފެދޭތޯއެބަ  ވެރިކަން  ޤު މީހުންނަށް  ން  ބިޓްރޭޓަރުއާވެރިވެގެން  މެދު  ބިޓްރޭޝަން 

  ؟ތޯނެވޭގަބަ އެ ފަށައި މިހާރު ވާ ވަރަކަށްގެންއެކަށީއެބަ   ނެސްރވެއަ އެ  އެ ؟ކުރުމަށްސެޓްލްކަން ވެގެން ކަންރިމެދުވެ

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  ވަރު އަން  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 

  ރަކަށް ވެސް ވަ ސްޓިސް ސަރވޭގައި ކޮންމެޖަ  ޓު  ސެސްވި އެކް ޅުދާވި  ހީވަނީ ތި   ށްނޑަގަރިރު. އަޅުއްޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭރުގައި    ތުންރީޢަހެން ޝަ ޅުވިވިދާ  ތިހަމަ  ން  އި، އެންވީމާފުރުޞަތު ލިބުނު. އެހެގެ  މުށް ވެސް ބައިވެރިވުނޑަގައަޅު

ބޭރުގައި    ނޫނީ އޮތްއްލުކުރުމަށް  ޙަ ސަލަ  މައްމި  ކޯޓުން  ޑިމާންޑެއް  ބޮޑު  ހަވަރަށް  ވަކަން  ދެން   މަ  ސާފު.  ރަށް 

ހީވަގައަޅު އެރަ ދޭވަފުހަމަ  ނަސް  ރއެވެއަ  ނީނޑަށް  އެބައޮތްހެން.  މި،  ކަމަކުކަށް  ށް  އެކަމަ   ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަތްކުރަން ގައަޅު އަޅުނު  ނޑުމެން  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ކަނޑައެޅުމުގައިނޑުމެންގަޖެހޭ  ރޫލްސް  މިސާލަކަށް    ،ގެ 

އެއް  ހަމަކަމެއް    އްއެ ދަންނަވާލާނަން.  މިސާލެއް  ކުޑަ  އަޅުކަމެއް  ވަރަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއް    ބަލާނެން  މެނޑުގަގެ 

ސް އެހެން  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތުން.  މެކޭނިޒަމެއް  ކްލެއިމްސް  ބަލާއިރު  މިސާލަ  އުމުތަކުގެޤަމޯލް  ށް 

ކްލެއިމްސް. އޭ ސްމޯ ލީ ހިންގާގައި ވަރަށް ސަކްސެސްފުރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަ ލޭޝިއާގައި އާމެ ރުން މިސާލަކަށް  ލް 

ގެ  އިން ވަކި ފިކްސްޑް ދުވަހެއްއެއްގެ ތެރެރސީޖައޮންނަ ޕްރޮ  ވަންޏާ އެ   އެއް ކަމަށްމްއިކްލެ   އަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަވަކި  

  ހުގެ ދުވަ   60ދުވަސް ނޫނީ    45  ،ސާލަކަށްމުންދޭ. މިޤީންކަން އެމީހުން ސިސްޓަކަމުގެ ޔަމައްސަލަ ނިންމޭނެތެރޭގައި  

މެކޭވިސްނޭޑުމެންނަށް  އަޅުގަނ،  ހެންވީމައެގައި.  ތެރޭ މިކަހަލަ  އެއީ  ގާއިމުކުރެވިއްޖެ  އްތަކެމްނިޒަ އަސްލު  ހަމަ  އްޔާ 

މެކޭނިޒަމަރ  ޕޮޕިއުލަވަރަށް   ރިޒޮލިއުޝަން  ވެދާނެކަމުޑިސްޕިއުޓް  އަގެކަށް  ދެން  ބައެއް  ގަޅު.  މިހާރުވެސް  ނޑުމެން 

މައް ކޯޓުތަކުގެ  ހިމިސާލަކަށް  ކުބައެއް  ންގާ  ސަލަތައް  ތެރޭގަ ންފުނިތަކުބޮޑެތި  ވާހަކަތަކުގެ  ހުރި  ދެކެވިފައި  އި  ގައި 

އޮއަ މިކަހަލަ ސިސްޓަމެއް  ހަމަ  ނުވަތަ   ތްކަމަށްޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުން  ސިސްޓަމްގެ  އެ  މެކޭ  ވަންޏާ    ނިޒަމްގެ އެ 

މީހު ޔަޤީންކަމެއް  ވަރަށް ހަމަ  ކަމުގެ  ކުރާނެން  ބޭނުން  އެއާ   ބޮޑު  ދެން  އަ  އިއެބައޮތް.  ން ޅުގަނޑުމެއެއްކޮށް 

ކަމްހަމަ  އެގެއިން    ،ންގެއެހެންވެ ޓުދެޓް  ބެކް  އަޅު  ޤީޤަތުގައި.ޙަނިންގ  ޓްރެއި   ސް  މިސާލަކަށް  ނޑުމެގައެއީ  ން 

  ބިޓްރޭޓަރުން ނެތްކަމަށް ންޑް އާއިޓްރެ  ބޭނުންވާ  ވަންޏާ އެކަމަށް ކަމަށް  ށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ވަރަ
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ނުކުރެވޭނެ.އެކަ  ސް ވެ  ކާވަންޏަ ޓްރެޅުގަނޑުމެންއަ  މާ،އެހެންވީ  ން  ބޮޑު  ވަރަށް  އި  ތުގަޤީޤަޙަ  އަށް ންގއިނި 

އަޅުގަނޑުމެ  މި  އް މެޔަތުކަމިއްންއަހަ އަޅުއި  ގަމަހު   ޖޫންމި    ންދެނީ.  ޓްރެއިނިގަވެސް  ބާއް ނޑުމެން  ވަން  ންގއެއް 

ޝެޑިއުލްކޮގައަޅު ދެން  ނޑުމެން  އިޢުލާންކުރީ.  އެކަމަ ވިއްސަކަގާތްގަނޑަކަށް  ށްފައި  ލިބޭނެކަމަށް.  މީހުން    ކު، ށް 

ގާތްއަ ހަމަ  އެރަވަ   80ގަނޑަކަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް  އައި. އަކަށް  ޖޫ ޙަށް  ނަންމެޅުގަނޑުޕްލިކޭޝަންސް    ން ޤީޤަތުގައި 

ބާއްވަމަހު ޓް   ންގައި  އެއް  ސަބަބަކީ   ގ ރެއިނިންބޭނުންވި  އެއް  އެޕްލައިވެސް    ނުބޭއްވުނު  މީހުންގެ  ކުރި  އަސްލު 

އިންސްޓިޓިއުޓް ޗާޓަރޑް  އެއީ  ކޮންމެ    . ވޭއޮސް  ލްކޮންޓްރޯ   ކޮލިޓީ ސްޓްރިކްޓް  ވަރަށް  ގެ  ގިނަކަން.  އެމީހުން 

ބާއްވަން  ންމަހު  ނޑުމެން ޖޫއިތިއްބާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުބަ   ލާހެއްގައި ށްވުރެ ގިނައިން ކްމީހުންނަ  6ރަކަށް  ރެއިނަޓް

ޕުއެބޭނުންވި   ބޭނުންވާއަނު  ޖެހުޝްކޮށްލަންކަތި  ޓްޅުގަނޑުމެން  ބޭރުން  ވެސް.    އުމުންނުގެނަރެއިނަރުން  ވަރަށް 

އް  ޓްރެސްޓެ އިންޑު  ބޮ   ހީވަނީ ވަރަށްނޑަށްގަވެސް ހަމަ އަޅު  ކުރަން މަސައްކަތްއި ބިޓްރޭޓަރުންގެ ގޮތުގައެހެންވީމާ، އާ

މިކަމަކީ ދެން  ވަކީ   އެބަހުރި.  ނޫން.  ސްޕެސިފިލުންނަށް  ގާނޫނީ  ކަމެއް  ބޭރުގަރާއްޖެއިކް  ސާލަކަށް  މިވެސް  އި  ން 

އް.  ން ތިބޭ ދާއިރާއެ ރުބިޓްރޭޓަކީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ އާތަކަމި ދާއިރާ  މްގެ ދާއިރާ މެރިޓައި  ،ޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާކޮންސް

ރާއް  ންނޑުމެގައަޅު ކޮންސްޓް ޖޭވެސް  ވަރަށްގެ  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  ވަރަށް  ރަކްޝަން  ބޫ  ހަމަ  ގ  މިންބޮޑު 

ކޮންސްޓް ށްސްޓްރީއަކައިންޑަ އިންޑަވާތީ،  ބޭފުޅުންރަކްޝަން  ތެރެވެ ލުޙުއައަށް  މިވެސް    ސްޓްރީގެ  މީގެ  އަށް  ރިކޮށް 

ޓްރެއިނިންގ   އާގައަޅުވެއްދުމަށް  ދެން  ހިންގާނަން.  ރާއްޖޭގަ މުއްނޑުމެން  ވެސް  ކޮށް  މި  ރަކްޝަން ޓްކޮންސްއި  ގައި 

ޑޮކްފިޑި  ވޭ ބޭނުންކުރެ ޑި ޝަނަކީ  ކިއުމެންޓް  އަ  އޭޒް  ޑޮކިއުމެންޓްސް  ށް ބިޓްރޭޝަނައާފޯލްޓް  ހަމަ  ހުންނަ  .  ދާން 

އެ  ކުރެވޭނެ  ކަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް  އެއްކޮކޭމެންކަން  އަޅުގަނިޒަމަކާ  ތެރޭގައި  ޙަނޑުމެން  ށް  މިއަހަރުގެ  ޤީޤަތުގައި 

މީހުކުއިންޓްރެ ބޭނުންވާ  އަޅުރަން  ތެރޭގައި  ޓްރެއިންގަންގެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކޮންސްކުރާނަނޑުމެން  ން  ރަކްޝަޓްން 

އަޅު   އެ  ވެސް  ރާއަށްދާއި ސްޕެޝަލިސްޓުން.  ދެމަހެ  ނޑުމެންނަށްގަދާއިރާގެ  އޮތް  ތެރޭގައި  ކުރިއަށް  އްގެ 

ޓްރެއިންރީޝް ފޮނުވައިގެން  ފުރުޞަތެއްލަންކާއަށް  އޮތީ  ކުރުމުގެ  ލިބިފައި  ދެންވެސް  އަޅު.  އެ  ގަ  ނޑުމެން 

އަ ވަރަށް  ވެސް  ހުޅުވާލާނަންވަ ފުރުޞަތަށް  ފަރާތްތަރިވާން  ބައިވެ  ހަށް  އެހެންވީމާ،ކަށްބޭނުންފުޅުވާ    ވިދާޅުވި   . 

ޑިމާންޑް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަސުވާލަށް  އެފާހަގަ   ހަމަށް  ވަރަށް  ފަދައިން  އެވެއަ ކުރެވޭ  ނަސް  ރބައޮތް. 

އި  .ޖެހޭނޑުމެންގައިތުރުކުރަން އަޅު ކުރާނަން   މަށްކުރުތުރުއެކަން  .  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން 

ޅު ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން.  ދެނީ ރަނގަ  މިމެއް  ކައްޔަތުމިންއެންމެ ބޮޑު އަހަހަމަ  ރު  ގަނޑުމެން މިހާއަޅު  ކު،އެކަމަ

ސިސް ރަނގަޅު  އެ  ޓް އެއީ  ރަނގަޅު  އެރާންސްޕޭޓަމެއް  ފެއަޝަފިރަންޓް  ސި  ރ ންޓް  އްޔާ  ތިއޮ  ސްޓަމެއްޖަސްޓް 

އެ  ޤީޤަތުޙަ ފުރަތަމަ  ޖެހޭނީ.ކުރަންލްސެއަޅުގަނޑުމެން  ގައި  ބޭނުންވީ  ނޑުމެން  އަޅުގަ  ވެސް  އިނުންއެންމެ 

އެ  ށައިގަންނައިރުފަ އޮންނަ މިސާލަކަށް ބެސްޓްމުގަ ކަންކަ  ވެސް  އެގްޒާމްޕަލް އި  ވަރަށް ކުޑަ  އޭގެ  އް  އެ ޕްރެކްޓިސް، 

އަޅުގަހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   މިއަނދަންނަވަން.  މިހާރު  ކުރަމުންދާ  ޑުމެން  ތެރޭގައި  އީ  މަސައްކަތަކީއެއް  ހަރު   
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ޕްލޭނަކީ އާގަފައިލިންގ. އަޅު ފަށާއިރު ގެ މަސައް ސެންޓަރުޝަން ރޭބިޓްނޑުމެންގެ  އިލެކްޓްރޯނިކަލީ    ކަތް  ވެސް ހަމަ 

ޑޮކިއުމެންޓް  ފައިލް ޕްރޮ ކުރުމާއި  ހުރިހާ  ރާއްޖެޑިސްކަވަރީއާއި  ހަމަ  ބޭރުގައިސެސްއެއް  އެކަން  އި  ން  ވެސް 

އުނދަގޫވޭނީރެކު ށް  ކުރެވޭގޮތަ މާ  އެއީކީ  ނޫންކަ  .  މައްސަލައަޅުގަނޑުމެކުރާކަށް.    މެއް  މި  މި  ބަލާ  ތައް  ންގެ 

ނިންމުމުގެ   އެ  ޒާމުނިމައްސަލަ  ވަރަށް    ވާހަކަގައި  އެ   ވަސްވެއްޖެ.ދުދެކެވޭތާ    އަޅުގަނޑުމެން   ހެންވީމައެކަމަކު، 

ހީވެފަންންމެއެ އޮނަށް  ކަމެއްއި  ބޮޑު  އެހާ  އެއީ  އެކަމަކު،  ކަމެކޭ.  ބޮޑު  ވަރަށް  އެނޫ  ންނަނީ  ކުރާކަށް.  ން  އީ 

ސައްކަތް ފަށައިގަންނައިރު ހަމަ ފުލީ  އަޅުގަނޑުމެން މި މަ. ދަނީން މިމުގަނޑުމެން ކުރަވެސް އަޅު ން ންވީމަ، އެކައެހެ

ޑިޖިޓަ ބެލޭނެއާ ގންފައިލި  ކްކްޓްރޯނިއިލެ  ޑްއިޒްލައެ  މައްސަލަތައް  މި  އެއްކޮށް  މި  އި  އެއްކޮށް  ނިޒާމަކާއި   

 ވެސް.   ތް ފަށާނީއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލަދެއާ ފަށައިގަ!  ދެން  ޑި  އެނގޭ.އެބަ ވެސް    ންކަތްށް  އެބަ    މައްޗަށްދާ އެ    މާންޑްމިހާރު  މިންވަރަށް 

ފާ  ށްދެވޭކޮފެސިލިޓޭޓް ހަމަ،  ހަގަކުރެއްވޭތޯކަމަށް  އާއެއަދި  ރަޖިސްޓްރީރޭޓަ ބިޓްއާއެކުގައި  އެކުލަވައިލެވޭ  ރުގެ  އެއް 

ސުވާލެއް  .ޅުމަސައްކަތްޕު  ދެވިއްޖެތޯށް  މިންވަރަ އެހެން  އަދި  ންނޭނގެ  ކަ  ނީންމާލެވެނި  މި  ދެން  ގައި ގޮތު  ގެ ހަމަ 

ރޭޝަން  ބިޓްއާގެ  ރާއްޖޭ މި  ފައިވާ ގޮތުން  ރެވިގަކުހަ ފާގައި  ލެއް ގޮތުސުވާ  އަނެއް   .މައް ނެތީޅެއްގެ ސުވާލެއެހެން ބޭފު

ބޭނު މެދުވެރިވެގެން ންސެންޓަރު  ސެންޓަރަށް  އެ  ރިސޮ  ކުރާ،  ނޫނީ  ތައް  ނިންމުން  ސްލިއުޝަންއުޒޮލިއުޝަން 

އެއްވިޔަފާރީމަށްތޯ  މުނިން ބޮޑަބަސްވުންތަކުގަގެ  މީހުން  މިވަގުތުގައި  ރާއްޖެ އި  ނޫނިއްޔާ  ބުރަވަނީ  ބޭރުގެ    އިންށް 

  ؟އުޝަންސްލި ޒޮރި އް މެދުވެރިވެގެންތޯ ސެންޓަރުތަ

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  އަންވަރު  މުޙައްމަދު ޝަހުދީމަން ޗެއަރ ގެ ރން ސެންޓަބިޓްރޭޝައާނޭޝަނަލް  ރމޯލްޑިވްސް އިންޓަ 

  އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް މި   އީ ހަކަ ވިދާޅުވި. އެ ވާ ގެއެއް ޖިސްޓްރީރަ  .މުޤައްރިރުރެއްވި  ޝުކުރިއްޔާ ކުއާދެ!  

އާނީ. އަޅުގަނޑުރަކު ތަމްރީނުބިޓްމެން  ޙަ  ރޭޓަރުން  ރަޖިމި ކުރަނީ  އި.  ގެ ބޭނުމުގަމުއެކުލަވާލުސްޓްރީއެއް  ޤީޤަތުގައި 

ކޮންޓިނިދެން   އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަޖިސްޓްރީގައި  ކުރިއަށްސްލީ  އައުއެ  އަހަރުތަކުގެ    ހަމަ  އޮތް 

ލޯކަލް   ގެންދާނަން. ވީހާވެސް ގިނަ ރިއަށް ބާރަށް ކު ރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަރަށް ބިޓްރޭޓަރުން ތަމްތެރޭގައި އާ

އާދިވެ ފުރުޞަތުރޭޓަރުބިޓް ހި  ހޯދައިދޭ އަޅުގަނ  ންނަށް  މިޑުމެން  ޓާގެޓަކީ  އެޓްލީސްޓް އަނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،  ހަރު 

އާޤީޙަ  ޖުކޮށް ރެވްއެ ޓްޓްބިއާ  ރޭޓްބިޓް ޤަތުގައި  އާގރެއިނިންރޭޝަން  ނޫއަހަ ދެ    ވާންކަށް ރޭޓަޓްބިގައި  ތިން ނީ ރު     

މި  ޑް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓެލަޑުމެން އޭގެ އެކްސެއަޅުގަނ  ކު،އެކަމަ  .އަހަރުގެ މުއްދަތު ނަގާ

ފުލް ބިޓްއާ  10  އެޓްލީސްޓް    ލަނީބަ ތަރޭޓަރުންގެ  މިމްރީ  ނިންމާލެ   އަހަރުނު  މިއީ  ތެރޭގައި  އެހެންވީމަ،  ވޭތޯ. 
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   އޮފް ންސްޓިޓިއުޝަސްޓާޓެޑް އިންކު  . އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަވެސް  ކަމަކީ  މެއް މިކަ  އަނެއްހެން ވަރަށް ޓައިމް ނަގާ

ގުޅިގެންޓަރޭބިޓްއާ މިކަން  ރސްއާއި  އެއްކޮށް  އެހީއާއި  ބޮޑު  ވަރަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެހެންވީމަ،  ދަނީށްކުރިއަމި     .

ރަޖިސްޓްއަޅުގަނޑުމެ ގާ އެ ރީން  ފަށައިގަންނާނަންމަސައްކަތް  ހަމަ  އިމުކުރުމުގެ އް  އަޅު  .  ރޫލްގެމެންގަނޑުއަދި    ސް  

އަޅުގަނއެކުލަވާލު އެއްކޮށް  ރަޖިސްޓްރީގެޑުމެމާއި  ބޭންގެ  ހަމަ  އާ  ފުރު   ންނަށް ރުޓަރޭބިޓު ރުގެ    ތު ޞަބައިވެރިވުމުގެ 

އަޅުގަނޑުމެ ހުޅުވަވެސް  މިސާލަކަށް ޑިސްޕިއު ންއެގްރިމަނަން. ދެން  ލާއިން  މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރއިން    ޓް ޓުތަކުގައި 

އަޅުޤީޤަތުގަޙަ  ދެން.  ކުރަންލްވްރިޒޯ ކޮންއި  އެ  އޮންނަންޖެއެ ޒްމޮޑެލް ކްލޯވެސް    ގެ މެ ސެންޓަރެއްގަނޑުމެން  .  ހޭއް 

އަދި އެކުލަޑުމެންގެ ސެންޓަރުގެ ގަވާދެން އަޅުގަނ މޮޑެލް ކްލޯވާލެވިފައި ނުވާއިދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ނެތް.   އް އެޒްތީ 

ގިނައިން   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތުން  ދެން  އެކަމަކު،  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަ  މަސައްކަތްތަކުގައި 

ނާއި  ރޭޝަބިޓްވަނަ އަހަރުގެ އާ  2013ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ ނިންމާ   ސްވުންތަކުގައި ބަކުން ވެފައިވާ އެއްފަރާތްތަ

ދަބެހޭ   ބުނެގާނޫނުގެ  އެހެން  ގާނޫނުގެ    ށްކަމަ  ފިށުންނޭ. ދެން  ރާއްޖޭގެ ސެންދަށުވަންޏާ އެ  މައްސަލަ  ޓަރުން  ން 

ނެގިޖުޑި  ،ލޭނެކަމަށްބެ އެބަސްޓިކްޝަން  އެހެންވީމަ،    ދާނެކަމަށް  ކްލޯޒް  ގެ ޑުމެންއަޅުގަނބެލެވޭ.  އަދި  އެ މޮޑެލް  އް 

މައްސަލަ  މި  ންޓުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރުން  އެގްރިމަ  ށް ފަރާތްތަކަ  ހުރި  ކޮންމެހެން މިހާރުން މިހާރަށް   ނެތުމަކީ

ސް  ވެ   އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން  ނުކުރަން. އެއީ  ނޑުމެން ޤަބޫލެއްކަމަކަށް އަޅުގަ  ދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެއް   ޙައްލުކުރުމަށް

ތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމަވާފައި އެއީ  ނގާފައި ހުރި ކޯޓުވެސް އެބަހުރި ޝަރީޢަތުން ހި  ހަގަކޮށްލި ފަދައިން މިހާރު ފާ

ވެފައި އޮތީތީ.  ބަސްށް ދާން އެއްރޭޝަނަބިޓްފައި ހުރި މައްސަލަތައް އެ ފަރާތްތަކުން އާނެކަމަށް ނިންމާބެލޭކޯޓުން ނު

އަ މި ސެންޓަރާޑުމެންޅުގަނދެން  ބޭރަށް އާވަ   ގެ  މި  ބޭރުގެ ސެންޓަރާއި  ބަލާއިރު  އުމާއި  ދި  ކުރަންޓް ޓްރޭބިރސަސް 

މެންގެ ސެންޓަރުން މައްސަލަތައް  ގަނޑުއެއީ އަޅު.  ޓްކޮސް  ،ކަށްމިސާލަ  .ޑު އެއްކަމެއް އޮންނާނެށް ބޮވަރަލަކަށް  މިސާ

ވަރަރަޚަންމުމުގެ  ނި ބޮޑުދު  ކުށް  މިސާލަ ޑަތަން  ސިންގަވާނެ  ބޭރަށް  ނޫޕޫރަށްކަށް  މެލޭޝިއާއަށް   އިން  މި  ނީނޫ  ނީ 

އެ  ހަމަ  ގައި  ކަންކަމު  ލެވޭކުމި އެމެގޮތެއްވިޔަސް މި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް  ދިއުމަށްވުރެ ބޮޑަށް. އެކަމަކު، ކޮން  ޤައުމަކަށް

ހީވަނީ އަޅު އަޅުގަގާ   އިތުބާރު އެ    ގަނޑަށް  އޮންނާނީ.  އިނއިމުކުރުން  ވަންޏާ    ކަމަށް   ކުރެވޭ އިމުގާތުބާރު  ޑުމެންނަށް 

ރާއް ބޭރުގެ  މަސައްކަތްކުރާހަމަ  މި  ފަރާތް  ޖޭގައި  އެ  ތަކުންބޭރުގެ  ކުރާ  ރާއް  ފަރާތަކުން  ވެސް  މި  ޖޭގައި 

އާމަސައްކަތްތަކުގައި  އެއްބަސްވުންތަކުގައި  މިވާ  ދިއުމަބިޓް   އޮވެގެން  ށްރޭޝަނަށް  އެކަމަށް    ހުރަހެއް  އެއީ  ނުވާނެ. 

ޙަޤީޤަތުގައި އެ  ރުން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  އިމުކުގާ  ކަމަކީ އިތުބާރު  ހޭ ޅުގަނޑުމެން މި ކުރަންޖެއަ

ބެސްޓް އެ ޓިރެކްޕް ރަނގަޅު  އެކުސްއާއި  ގަވާއިދު  އެކަމަށް ލަވާއްގޮތަށް  ންޑް  ޓްރެއިއަޅުގަނޑުމެން    އި ޓަކަ  ލަނީ. 

އަދި  އެކުލަވާލަނީސްޓްރީއެއް  ރަޖި  އެއްލް ޕެނަބިޓްރޭޓަރުންގެ  އާ ގެ  ބޭރު   މިއަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  މަށް  އެކަ. 

ބޭއެހެދެނީ.    ފުރުޞަތު  ނަލްވުމުގެޕެ  އިރާއްޖޭގަ ވެސް    ންނަށްރޭޓަރުބިޓްއާ ފަރާންވީމަ،  މިސާލަކަށް  ތަކުންރުގެ   

ރާމަންޓުގައި އިންވެސްޓްރާއްޖޭ މިސާލަކަށް  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  އެ ފަރާތްޓަރުގަސެން  އްޖޭގައި ތައް  ޤަބޫލުއި  ކުރާ  ތައް 
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  މެން މިސާލަކަށް އެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަނޑުލަ އްސަ މަންޏާ  ވަ  ކަމަށްން ތިބިރުބިޓްރޭޓަ ރުގެ ބޭރުގެ އާވަފެން

ބޭ  ފަރާތްފަށައިގަންނައިރު  ބޭރުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  އާރުގެ  ދިވެހި  ބޭނުންނުވެދާނެ  އީ  އެ .  ރޭޓަރުންބިޓް ތަކުން 

އޮބް ނުރިއެކްސްޕީ ލީ  އަސްވިއަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންހުންނާނެއަންސެއް  އެކަމަކު،  އެ  ރަޖިގެ  .  ސްޓްރީގައި 

ހުރިއްޔާ   ރި ހުޝަން  ކޭސް ހުރި އެ ކޮލިފިންއެކްސްޕީރިއަ ފަރާތްތައް    މި ސެންޓަރު ބޭނުންކުރުމަށް ހުރަހެއް   ބޭރުގެ 

އަޅުގަނޑު  އޮތް އަޅުގަނޑުމެއެހެން  ން.ނުކުރަ  ޤަބޫލެއް މެން  ކަމަކަށް  އެ ން  ޔަޤީންކަ  އެ   ންވީމަ،    އިތުރުކުރުމާއި 

ހޯދައިތުބާރު ހުރި އި  ހުރި  ކުރެވެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނދިނުމަށް  މަސައްކަތެއް  ކުރާނަން.  ހާ  ޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން:  ވާހަކަދެއްރިޔާސަތުން

މެން ބޭނުބަރައެއްވެސް  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އާ  ންފުޅުތޯކު  ސެބިޓްރޭޝައަދި  އެއްވެސް  ންޓަން  ރުން 

ޙި ކަމެއް  ބޭނުންކޮށްލަޞާއްބޭފުޅަކު  ކަމަން  ނިންމާލުމުގެ    ށްފުޅުވާ  އެބަވަނީނަމަ  ހަމަ  ފުރުޞަތު    އޮތްކުރިން 

ވަރަށް ކުޔާއާދެ! ނެތިއް  ތޯ.އިނގޭ ވެގެންރު ބައްދަލުވުމަކަ  މި  ކޮށް ކޮއްމުއާދިޔައީ  ށް  ބައްދަލު މި    އި ކާވުންތަމިޓީގެ 

މި    ކޮމިޓީއަށް މި ލިބިގެން ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކެއް ތުމާލޫޢު މުހިއްމު މަވަރަށް  ،  ނަމަވެސްއެހެން  . ތޯއަޅާބަލާއިރު އިނގޭ

 ފެށިގަނެގެން  ނުދިޔަ ސަބަބަކީ މިއީ އަލަށް މި  ދިގުކޮށް މިގޮތަށް  ޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މިހާ އަދިޔައީ. ދެން ވެދާނެ  

  ސް މަދުވެސް ވެ  ގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލުތައްޅު މަ، އައެހެންވީ  .ތައް ކުޑަވާނެ އަދިޅޭކަމަކަށްވާތީ މައްސަލައު

ބޭފު ތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމަ،  މުޙައްން  ރމަ ޗެއަ  ޅުންނަށްވާނެ.  ޝަހުދީ އަލްއުސްތާޛު  ވައިސް    އަށްމަދު  އަދި 

ސަރ  އޮފި  ޒެކެޓިވް އެގް  ޗީފް   އަދި   ފާ ޝަރީފަށް ޞަސްތާޛާ  އުއަލްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖަށް އަދި  ން އަލްއުސްޗެއަރމަ

  ން ޅުޕުތްކަތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސައް  .ގައިދަންނަވަން ކޮމިޓީގެ ނަމު  ޑަށް ޝުކުރުރަށް ބޮދޫހާ ޢަލީއަށް ވަމަމް

މެންބަރު ފާހަގަކު ކޮންމެއިއްޒަތްތެރި  ފަދައިން ދިމާވާނެ   ދަތިކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެދުވެރިވެގެން  ރެއްވި 

އަޅުހޯދައިދިނުމުގަ  ޙައްލު ތިގަނޑުއި  ބޭފުޅުމެން  ތި  ޔަޤީންކަން  ތިބޭނެކަމުގެ  އަރުވަމުން  ބޭފުޅުންގެ     ންނަށް 

ވާހަކަ ދަންނަވަމުންށް  ކަބަކާމިޔާ  ޕުޅަށްމަސައްކަތް ނިންމާލާ،  އެދޭ  ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ނަން.  މިއަދުގެ 

ނަގާނަން.   ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  ބޭފުޅު  ،އެހެންނަމަވެސްކޮމިޓީގެ  ބައްދަންއެ  އައީ.  ނާއި  ނިމުމަކަށް  ކުރުން  ލުކުރާ 

އެކުގައި އެއީ ހަމަ  އާއި  މަފައި އޮތީދުވަސްވެލާ  ނަމާގި  ތެރެއިން ކުޑަ އެއްކަމެއް ކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން އެހެނިހެން ކަންތަ

  ން. ނަވާލަށްއަރައިގެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންހިތަވަނީ  ނެއްތޯލަން ކިހިމަ އެ ނިންމާގާނެވަރުގެ ކަމެއްވީނދުކޮޅެއް ނަހި

ފޮނުވީއީއެ އަޅުގަނޑުމެން  ޖެނެ  މެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މައްސަ   އަށްރަލްނޫންތޯ  ފޮނުވާ  ވަކީލުން  ލައާއި  ޗައިނާއަށް 

ގޮތެއް    މެވެސްށް ކޮންދެން އެއަ.  އެ ބޭފުޅުންފައި  ފާހަގަކުރައްވާ  ކަންކަންއި ހުރި  އެއް. އޭގެ ޖަވާބުގަ ގުޅިގެން ސިޓީ

ވާނީކިހިނެއްތޯ. އެގޮތުން  ތޯނޫން  ހަދަންޖެހޭނެޅުގަނޑުމެން  އަ ކީއިރުގައި ށްއަޅުގަނޑަ  .އޭ  އެ ސިޓީ     ފާހަގަކުރެވުނު 
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ވަކިވިޅުއަށް އޭރުގައި ސުވާލު ދެންނެވުމުން ވިދާރ ޖެނެރަލް އުޓަ އަދި ޕްރޮސެކި  ކަމަކީ  އެއް ދެއް  ގުސަމަ   ވާހަކައަކީ 

ޚާއް  ،އޮވެގެން އޮވެގެން  ދެއްގުސަމަ  ޞަވަކި  ނޫންކަމަ  ކުރައްވާ   ފޮނުވީ  ށްކަމެއް  މިހާތަނަށް  ޗައިނާއަށް  ދެން   .

ތެރެއި ފޮނުއްވުމުގެ  ދެތިންބޭބޭފުޅުން  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފޮނުއްވާފައިބުރަ  ން  ކަމަށް  ކަށް  ވަރަކަށް    20ވާ 

ކޮންމެ  އެ  ފަހަރެއްގެ   މީހުން  ކޮންމެމަތިން.  އެއީކީވެސް   ފަހަރަކު  އިން  ޕްރޮސެކިއުއެ  ޗައިނާގެ  ބެހޭ  ޓައް  ރ 

ސްއިމުއައްސަސާ ފުލް  އޮތީ  މެންނަށްގަނޑުއަޅު  ނޫންކަން  ވެސް  ޕޮންސަރކޮށްގެންން  ސަރުކާރުން  .  ފާހަގަކުރެވިފައި 

އެ އޭ ދައުލަތުން  ހޭދަކުރޭ.  ޓިކެ ގެބަ  މީހަ  ޓްތެރޭގައި  ދިނުކޮންމެ  ހަމަ  .ވެސް  ންކަށް    ޕޮކެޓް   އެކުގައިއެއާއަދި 

ފަސްދުވަސް.    ންމެ އެތުރުގައި މި ހޭދަކުރައްވަނީ   އެ ދައަނެއްކާ .  ތަށްރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދޭގޮލަ ޑޮ  150މަނީއަކަށް  

އެޗީވް ކަމެއް  މާބޮޑު  ދަތުރުފުޅެއް  ވެސްދެން  ކަހަލަ  ޓިކެ.  ނޫން  ވާނެ  ހޭދަވެގެންދަނީޓުތަކެއްބައިވަރު  އެ    . 

ކަންބޮ އަޅުގަނޑުގެ  އަމިއްލައަޅުގަނޑު  ،ވުމަކީޑުއަނެއްކޮޅުން  ދަންނަވާލަނީން  ދެތައް  ވާހަކަ  ގެ  ބޭފު.  މި  ޅުންގެ  ތި 

ޝަންގެ  އުޓިޓިކް ކޮންސްވެފައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެޓިވުމަކަށްންބޮޑު. އަޅުގަނޑުގެ ކަވެސް އަދި  ރުތައްޢޫޝު

ގޮތްތަކާއިއުޓްޕްރޮސެކި ހުންނަ  ތަފާތު    ކުރަން  ކަންނިޒާމަވަރަށް  ސިސްޓަމަކުން  ޤައުމެ  ކުން    ޤައުމަކީ. އެ    އްކުރާ 

ވަރައެހެންވީ މިއާއި  ބޮޑަމަ،  ޤާނޫނުއަސާސީށްށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި  މާބޮޑު  ގައި  ނެގެހެއްޓުމަށް  ހަމަތައް  ހިރަ 

ލީ.  ވާ  ވާހަކަ ދަންނަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން އަޅުގަނޑަތީވެ އެކަށް ނުވާއަޅުގަނޑަ  ހީ  ހެން  ވެދާނެރިކަމެއް އެކަމުގައިއެހީތެ

މި    ފޮނުވި ސިޓީއާއި އެކުގައިބޭފުޅުން     ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނީ މިފެންނަމި  ގަނޑަށް  ގައި އަޅުމާއެކު އެހެންވު

ޗައިނާއަށްން  ކޮމިޓީ ނިންމާއިރުގައި  އޮ  ، ގޮތެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރސް  ވަޑައިގެން  ފީޗައިނާގެ  އެތަނަށް  ނޫނީވިއްޔާ  ހަށް 

އުން އެއީ އެންމެ  މިހެން ދި  ށްވެސް ކުރެވިގެން މިހާ ގިނަ އަދަދަކަ  ރަދުތަކެއް ޚަ  ންން މިހާ ދައުލަތުޕްރޮސެކިއުޓަރު

އެންކަރޭޖްޑަބޮ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް ށް  ފާހަ   ކުރާ  ކަމެއް  ރަ  ގަކޮށްލައި ނޫންކަމުގެ  ކޮމިޓީގެ  ށް  އައީސް މަޖިލިސްގެ 

ވެސް    ރުތަކަށްފުޅުންގެ ޝުޢޫ ތި ބޭ  .ން ފާޅުކޮށްލީވީމަ މިކަންމުން ފޮނުވާލުން އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުގައި އޮތް ގޮތެއްނި

   ފް.   ލަޠީންބަރު ޙަސަތެރި މެންއިއްޒަތް.  މި އަރުވަނީ ރުޞަތުފުއަޅުގަނޑު 

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ޙަސަމެންބަރު  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު 

ދެންއްޝުކުރި މުޤައްރިރު.  މުޤައްރިރު  ޔާ  އަޅުގަނޑުތި  މެ  ދެން  ކަންތައްތަކަށް  ތާއީދުކުރަ   ފާހަގަކުރެއްވި  ން  ވެސް 

ޕްރޮއިނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަމް ސެކިއުތޯ.  އެންޓަރުން  ރަނގަރީނުކުރަން  ނުބެލެޤަ   ޅުމެ  ކަމަކަށް    ވޭ އުމު 

ދެއެއްޗައިނާއަކީ މި.  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަ  ން  މިއީ ވަރަގަ ޤީޤަތު ދައްކަނީ  ބޮޑު ވާހަކައެއި  ވާހަކަ  އް. ށް  ދައްކާ  އަކީ  މި 

ވާހަކަދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮ  ،ޗައިނާއާއި   މިއީކީ އަނެއްހެން ވެސް އަނެއްހެން ދެކެވޭ ވާހަކަ.    ރެއިންއިގެ ތެތް ގުޅުމުގެ 

ވާހަކަ ތަފާތު ކަހަލަ  ސި  އެއްކުރެވޭނެ  އަދި  އެކަން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެން    ސް ޓީއެއް ފޮނުވިޔަ ނޫން. ދެން 

ގެ މައްޗަށް  މުއަދި މި ހުރިހާ ކަންކަ ގޮތާ  ންގެ މި ކޮމިޓީ ހިނގާ އަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް
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އެ ސިޓީއަކަށް ރު ސިއް  ކީއީ ބަލާއިރު  ވާކަށް    މީޑިވެސް    ބޭނުމެއް  ވެސް  އެހެންވީމަ،  އަ  އާއަށް ނޫން.  ދި  ވެސް 

މިވެ  ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރަނީނގެންވާނެ ކަމަށް އިން އެސް   ވަރަށް  ވާހަކަ ޑުމެން މި ދައްކާ   އަޅުގަނ އަޅުގަނޑު 

ވާހަކައަކަސާފުކޮށް އެއް  އޮންނައެ  ތަކީ  ގޮފެންނަށް  އަޅުގަނޑަ  ށް .  ޕްރޮސެކިއުޓަރުން  ހިދިވެ   ން ސިޓީގައި  ރާއްޖޭގެ 

ކޮމިޓީއަށްއެއީ  ފޮނުވުން  ޗައިނާއަށްނުކުރަން  މްރީތަ ފެންނަކަމަށް ނޫންކަމެއް   ރަނގަޅު މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް 

އެ އިނގޭ ދެން  އަޅުގަނޑަކަތޯ.  ގެންނާކައީ  ވާހަކަ  ޚަރަދުގެ  އޭގައި  ނުފެނޭ  އެހެންށް  ޗައިނާއިން    ވެއްޖެއްޔާ ށް. 

ނެ.  ންނާއިތުރު ވާހަކައެއް ނޯ  ދަންނަވާނެމެން  އަޅުގަނޑުއްޔާ  ވެއްޖެދެން އެހެން.  އިފަ ނީ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދީއޮފަރކުރާ

އެތަނުގައި  ކެއުމާއި   ،މާއިބުތި އަދި  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތު  ވެވެސް  މިހާރު  ފަސް ފާނެ  ބުނީމަ    އްޖެއްޔާ  ދުވަހޭ 

ދެން  ސްވެ  ހަށްދުވަ  ހަމަސް އިތުރުކޮށްފާނެ   އިނގޭތޯ.  ޓިކެއަ  ދެން    ޓްދި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ދީފާނެ.  ވެސް 

ރައްވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  ހެން ނުކުވެސް އެކަން އެ  އެހެންވީމަ، އެއަށް  ނީ.ބުނާކޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ކީ

ބޭނު ލިހުއްޓުވަން  ވާހަކަ  އެ  ފެންނަގޮމިއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމަ،  ޚަޔަންވާނެ.    ސް ވެ   ވާހަކަ  ދުގެ ރަތަކީ 

އަށް  ޝަންން ޕްރޮސެކިއުއިއެއީ ސަބަބެއްކަމަށް ނުލިޔެ ޗައިނާ   ތީ ކުރަންޖެހޭ  އް ޚަރަދެ  ންތުއަޅުގަނޑުމެން ނުލިޔެ ދައުލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަ އެއީ  ތަމްރީނުކުރުން  ރަނގަޅުކަމެއްމީހުން  ޗައިނާގެ  ށް  ސިސްޓަނޫންކަމަށް. އެއީ  އޮންނަ  މަކީ   އެ 

މިދިވެހިރާއްޖޭ  ހަނަ ސިއޮންގައި  ދެކޮޅުސްޓަމާއި  ދިމާ  ދެ  މަ  ނިޒާމުކަމަށްވީމަ  ބާވަތެއްގެ   އިނގޭތޯ  ހެންވީމަ،  . އެދެ 

ތަމްރީއަޅުގަނޑު އެތަނުން  ޕްރޮސެކިއުނުކުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރުން  ރާ  ފެތޭގޮތަށް  ސިސްޓަމަށް  ރާއްޖޭގެ  ޓަރުން 

ކުރެވޭނެ އަޅުގަކަމެއް  އެއީކީ  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ނުވާތީ  ފެކަމަށް  ވާހަކަނޑަށް  އެ  އެއީ    ނޭ  ދެން  ލިޔަން. 

މެންޑޭޓުގައި އޮންނަ    މި ކޮމިޓީގައިޔާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ދެން ސީދާ  ހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ލިޓަރުންގެ ވާ ޕްރޮސެކިއު

ބުނަން އެ އެ އަޅު  ގޮތުން   ގެވެސް މިސާލެއް   ވިޔަސް އިކަމުގަ   ނޫން  ދާއިރާއެއް    ޓޭޖް ވެސް ހެރި  ޓީގައި  ސިގަނޑުމެން 

އެއީ    ންރީއަކުސްޓްމިނިކަހަލަ   ކަމެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  އެ  ޗައިނާގެއެ  ތަނުގައި  ދަތުރުކުރުމާއި 

ނަމަވެސް، މި ވަކި  ނޫން. އެހެން  ވެސް   މައްސަލައެއްމަކީ އެއީކީ ލުމާއި އެ ކަންކަން ކުރު ބެ ގޮތް  ހުންނަ  ކަންކަން

ކުރަން   ކްސްޕެސިފި ޗައިނާ   ކަމެއް  ނުފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނެ  .އިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން    ނުމެއް ބޭ  އްއެއީ 

ދަންނަވަތެދަށްތެދު މަ ޏާން  ސަރުކާރުގެ  މި  ކަވެފަ ކަށްދަގުސަ  އޮތް  ޤައަޅުގަނޑަ  މަކަށްއި  ވޭ  ނުކުރެ  ބޫލެއްކަށް 

  ރުން ކުރާ ލަ ސަރުކާގަނޑުމެންނަށް އެއްކަ. އެހެންވީމަ، އަޅުއްކަށެއްކޮށް ކަނޑާލާޅުން އެއި އޮތް ގުގަޗައިނާއާއި އެކީ 

ބުނާއިރު ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ނުކު  ތޯއްންތަކަ  ކޮންކޮން  އިންން ކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެން ނުވަތަ ދައުލަތުކަންކަ   ރާނީ 

ދޭހަ ސް  ވެ އެ ކަހަލަ    ވާ ހުރިކަން  އޮތުގޮތަކަށް  ސިޓީ  މުހިއްމު  ފެންނަނީކަމަން  އަޅުގަނޑަށް  ޚާއްށް  މި ޞަ.    ކޮށް 

ޤައުމުގެންނަވާހެން  ދަ ދެ  ހު  އެއްކަލަ  އެގުފީ  ޤާޘަ   ނަންދޭތެރޭގައި  ކަންކަޅުންތަކާއި  ވަރަށް  ކަހަލަ  ހަމަ  މަށް 

ޗައިނާއަ ބޭފުޅުރަނގަޅުވާނެ  ކަންކަ   ން ވަޑައިގެން  ށް  ކުރެއްވުންއެ  ކަންކަން  އެ  ދަސްކުރައްވައި  ކީ  އެއީ   ން 

ތް  އި އޮ ސާސީ އެކުލަވާލެވިފަ މި ޤާނޫނުއަ  ސް،ންނަމަވެ. އެހެވެސް ކަމެއް  އީ އަދި އޮންނަންޖެހޭނޫން. އެ  މައްސަލައެއް
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ން  ންކުރަ އްޓަ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަގާނޫނުތައް ހުރިގޮތުންނާއި އަދި ޖޭގެރާއް ގޮތުންނާއި އަދި 

ޤަބޫލުކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގޮތުން  އެއީކީ  ކަމެއް   ރެވޭ ބޭނުންވާ  ތެރޭގައި   އެއް ނޫން  ނިޒާމު  މި    ޝަރުޢީ 

ނިޒާއިގާލުއިންޞާފު  ދުޢަ މުހިތެރޭ   ގެ މުމުކުރުމުގެ  އެހާ  ހިމެނޭ  ދައު ންގައި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މު  ބައެއް  އަދާކުރާ  ރެއް 

އޮފީހަ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކި ގެ  އަދި  ނިޒާމާއެ  . ންނަކީރުއުޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ތަމްރީނުކުރުން    އެހާ   މީހުން 

ނިޒާމެއްރަބީ ތެޓެހި  ރަނގަރެ އްގެ  އެއީކީ  ކުރުން  އެކަން  ކައިން  އަޅުގަނޑުޅުކަމެއް  ވާހަކަމެމަށް  ނުފެންނަ  .  ންނަށް 

ފެންނަނީ އަޅުގަނޑަށް  ލިޔަން  މައިލްޑުކޮށް  ސިތަންކޮޅެއް  މެސެ ރޯންސްޓް  ހަމަ   ޓީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  އެ  ޖް  ގްލީ 

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  ލިބޭ 

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވިތި އާދެ!  އާދެ!  ގުޅި  ވާހަކައާއި  އަޅުގަނޑުގެ  ސިޓީ  މި  މި  ން  މެން 

ނިންމުން  ނިންމާ  މި  ޕްރޮސެ   ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން  ޖެނެރަލްމިއީކީއެއް  ނޫން.    ކަށެއްވާނުފޮ  އަށް ކިއުޓަރ 

މިކަހަ ފޮނުވުނީ  މި  ސިޓީ  މި  ކޮމިޓީލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަތަކެއް  އައިއާއި   ހަމައަށް  ދެން    މަ. 

މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީ ޔާސަތަރި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ށް  ކަމެއް  މިވެނި  ފޮނުވާނީ  މި  އިދާރާއަށް  ހުގެ 

ޗައިނާއަށް    ންވީމާ،. އެހެއި މިހެން މިހެންނޭ މިކަން އޮތީކުރިއިރުގަ  .ރިހުން ސާފުކޮށްފީމޭއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޕްރޮސެކި

ފޮނުވުމުޕްރޮސެކިއުޓަ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަން  ގެއަޅުގަނޑުމެން  ންރުން  މިހި ގަމި  ޕްރޮސެކިއުޓް އި  ގޮތަށް  ކުރުމަކަށް  ރަ 

އެއީ މާބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް    ށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއޭކޮމިޓީއަކަ  ގެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  މާބޮޑު އެހީތެރިކަން ލިބިދާނެ

ނޫނިއްޔާމުގައެކަ ކަންބޮޑުވުމެކޭ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރަކަށް  އި. އެހެންވީމަ، މިއީ  ތި    .އެ  ވިހެން  ވިދާޅުދެން 

  ކުން މުޅިއެއީ  މި .  އެނގޭވެސް ދާކަން އެބަ  ވެސް ޚަރަދުތަކެއް   މިއަށް ޚަރަދުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އެހެން ދަންނަވާލީ  

އެއް  ގ ޓްރެއިނިންއަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ  ސް އަދި ނޭ. އެހެންވީމަ، ޚަރަދުތަކެއް ގޮކަމެއް ނޫސް ދާ ވެ  ށްސާބަހަކަ  ހިލޭ

ޤައުމަ މިކަހަމިކަހަލަ  ޓްރެއިކުން  އޭގނިން ލަ  ލިބޭއިރުގައި  އެބަ އެއް  ގެއްލުން  އާދޭގައި  އަޅުގަނޑު  .  ދެ  އެހެންވެގެން 

 ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އަނެއްކާ އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި  އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީދާއި  ގުވޭރު ހުޅަނހެން

އަޅުގަނޑުޚަ ވާހަކަ  ހިތަރަދުގެ  ތި   އާދެ!  ކޮންޓެސްޓުގައި  ށްއެރީ    . ށްހިނގާކަމަ  ތަކެއްޚަރަދު  ،ރަނގަޅު  ވިދާޅުވި 

އަޅުގަނޑުމެ ޚަރަދު އެހެންނަމަވެސް،  ސަބަބެއްކަމަށް    ން  އަޅުގަނޑުއެއީ  ބާރުއަޅަނީ  ނުލިޔަން  އެއީ  މި   .

ރަދުގެ ވާހަކަ  ކަށް ނޯންނާނެ ޚަނަހިލޭ. އޭރަށް އަޅުގަނޑުމެންއެއްޗެއް  ޗައިނާއިން ދޭނީ ހުރިހާ  ޔާ ދެން  ހެންވެއްޖެއްއެ

ފާނެ ނުވަތަ  ށްސްދުކޮގަން  ވަން ކުރުމީހުވެސް އެ  ކަމެއް ހިލޭ ދީފައިވެސް. ހުރިހާ    ކަށްށް ދެއްކޭއީ ސަބަބެއް ގޮތައެ
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ދިވެހި އޮފަރކޮށްފާނެ  ޕް  އެ  ޖެނެރަލްސަރުކާރަށް  އަހަރަކު    އަށް.ރޮސެކިއުޓަރ  ހާ  ހުރި   ހުންމީ  20އޮފަރކޮށްފާނެ 

ފާނެ  ސްދީވެ  ރި ދި އިތުރަށް ލާއެހެންނޫންތޯ. އަ  ދޭޚަރަދެއް ނުކަލަ  އެއް  ދެން އޭރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ހިލޭ  އްކަމެ

ޓަ އެތަނަށް ދާ  ންޗައިނާއި ކޮށްފައި    އެ މިންވަރަށް   ވެސް.  ކައިކަމަށް  ކަންކަން  އެކަހަލަ ޤައުމަކުން އެކަހަލަ  ވެސް 

   .ލީފާހަގަކޮށް އެނޑު އަޅުގައެހެންވީމަ  ހުރި. އެހެންވީމަ، ކޮށްފާނެތީ  އެބަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފަރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީއިއްޒަތްތެ

 

 ން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު ޙަސަގު ދާއިރާގެ މެންބަހެންވޭރު ހުޅަނ

ޕްރޮސެ ޝުކުރިއްޔާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ޖެނެރަލްގެ.  ކުރެވުނު  ކިއުޓަރ  މި    އޮފީހާއެކީގައި  އަލީގައި  މަޝްވަރާގެ 

ޖެޕްރޮސެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޗައިނާއަށް  އޮފީހުން  ފޮނުވާ ކިއުޓަރުނެރަލްގެ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން    ން  ފޮނުވުމާއި 

ކުރިންމެންނޑުއަޅުގަ ކޮމިޓީގައި  މި  ދެކެވުނު      ވާހަކައަކަށްވެސް  އަޅުގަނޑަ  ހުރިހާ  ފެންނަބަލާއިރު    ކީ ގޮތަށް 

ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ސިޓީއަކުން  ގެނައުއައަޅުގަނޑުމެން  ސަމާލުކަމަށް  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީގެ    ންށް،  މި 

ދެން  ވި ފެނޭ  ޢިސިޓީގެ    އެ ސްނުން.  އަޅުގަނޑަށް  ރާއޮންނަބާރާތް  މިހާރު  އްޖޭން    މަލުކުރަމުންދާ ޢަގައި 

ހެދިފައި ޤާނޫނު އަދި  އަދި    އަސާސީއާއި  ގާނޫނުތަކާއި  ނިޒާމުޞާއިންދުލުޢަހުރި  އެންމެހާ ފުގެ  ކަން  ކަން  ގެ 

 ފުގެ ނިޒާމާ ޞާއިންދުލު ޢަޗައިނާގެ    ވެފައި ކަމަށްންގުތަކުން ކަންކަން ހިންރެޓިކް އުސޫލުހުރީ ޑިމޮކް  ބައްޓަންކުރެވިފައި 

ތަފާތު  ކަމަށް އަދި އެއާއި ވަރަށް  މިސާރާބާއި ދިމާލަށް ނޫންދާން ބޭނުންވާ    ން އިރާއްޖެ  ވެސް ހުރީ  ގާނޫނުތައްއަދި  

ކަމަށްގޮތް ޕްރޮސެ ތަކަކަށް  އަދި  ވާތީ  މުވައްޒަފުން  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ން  ކިއުޓަރުޕްރޮސެ ކޮށް  ޞަޚާއްކިއުޓަރ 

ތަމްރީނުތަ ދާއިރާއިން  އެ  ޤައުނާ  އިޗަން  ކުރުމްރީނުކުރަން  ރަނގަޅު  އެންމެ    ތީ ނުފެންނާ ކަމަށް  މެއްއެއީ 

ނުކުރަން  ކިއުޓަރުން ތަމްރީރޮސެން ޗައިނާއަށް ޕް ކުރަން ތަމްރީނުރަލްގެ އޮފީހުކިއުޓަރ ޖެނެޕްރޮސެނަށް  އަޅުގަނޑުމެން

   ކޮށްލަން ފެނޭ.ރާތްބާޢިދޭހަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ގޮތަށްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމެއް ން އެއީ އެހާ މުހިއްމުޗައިނާއަށް ފޮނުވު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވަން.  ރުޞަތުފު  ށްހާން މަޙްމޫދަންބަރު ޖީއިއްޒަތްތެރި މެ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާން މަޙްމޫދުޖީނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ންހި
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އަޅުގަނޑުގެ ކޮންސަ   އާދެ!  މުއްދަތަކައަރންވެސް  ދިގު  ދެކީ  ތަމިގެންދާ  ށް  ހިނގާ  ގިނަ  މްރީނުތަކެއްގޮތަކަށް  ގައި 

ދެ ބަ ފުރުޞަތު  އެ  ސަބްސްވިގެންޔަކަށް  ޕީ.ޖީގެ  މި  މުޅި  އަދަދެއްގެޓެ  އެކްސްޕޯޒްވާތީ  ކުދި  ންޝަލް  މި  ން 

ދާ ނިޒާމެއްގެ ތަމްރީނު،  ތަފާތުކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރަމުން  ސްޓިސް ނިޒާމާ ކްރިމިނަލް ޖަރާތީ މިމުޤުދީންގެ މި  އަޅުގަނޑުމެ

ގުޅުންހުރި   އެކް  ންއެތަނިޒާމަކާއި  ގޮތުގެ  އަޅުގަނޑުސްޕޯޝަ ހިނގާ  ތަމްރީނަށް  ލިބޭ  ދަށުން  އޭގެ  ވެސް    ރއާއި 

މުއްދަތުގެ މަދު ބަޔަކަށް    ފަހަރެއްގެ މަތިން މި ހިނގާ ކުރު   2  ފަހަރު ނޫނީ  1  މް ނޫނީރންއަކީ ވަން ޓައިކޮންސަ

ކޮށްލުމުގެ  ޞާއްޙިކޮށްލާ  ޞާއްޙި ން  އޭ މިހެމިހެންވެސް ކުރެމިކަން  އުމުގައި  ޤަހަމަ މިސް  ލޫމާތު ލިބިގެން އައި އެ މަޢު

ސިފަ މީތި  މިހާރު  ލޯބަދަލުގައި  މިދަނީ  ބޭސިސްއެގްޓަންވެގެން  އިންފުލުއެންސް  އި އްގަރމް  އެ  ބަޔަކު  ވެގެން  ގިނަ 

ކަހަލަ  ކަހަލަ އިންފުލެއެންސްވާ  ހިނގައިދާނެ  ޕްރޮގް ޝަ އެކްސްޕޯނޫނީ    ޓްރެއިނިންގ  ނެ  މިދަނީ. ރ  ގޮތަށް  ރާމެއް 

ކޮންސައެހެންވީމަ އެ  ޤަވަންވީމަ،  ރނަކީ. އެހެ،  ނިއަޅުގަނޑު،  މަކުވެސް ނޫން. އެކަ  ވެގެނެއްއުމެއްކި    ޒާމާ މެންގެ 

ދީތަފާތުވުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕްރިންސިޕަމުޤްއި  މެންބަރު  ލާޚިތަކާއި  ލްސްރާތީ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމަ،  ފުވާތީ. 

 ން.  ލަޓީ ފޮނުވާސި އެ  ރަން އެގޮތަށްދުކުގަނޑު ތާއީމަށް އަޅުއްވުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއެ ހު ފް ލަޠީ ޙަސަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ސިޓީމިމަ  ހަވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތައްޔާރުކޮމޭރުމުން  ރިޔާސަތަށްއެއް    މަޖިލިސްގެ   ،ށް 

މަތިން  ށް ފޮނުވަން މިއަދު މި ނިމުއަސްރައީ މިގޮތުގެ  ބައްދަލުވުން .  މަލުކުރާނެޢަޅުގަނޑުމެން  އަނީ. ދެން    މިއަދުގެ 

ބޭފުޅުން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނެ . އޭގެ ކުރީގައި ދަންނަވާލާނަން  ރަނީލަން މި ގަސްދުކުތުމުން ނިންމާ ތި 

ންނަވާލާނަން. ޓޭބަލް އޮފީހުން ފޮނުވި   ދަލައެއް. އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމައްސަ އު ވެއްޖެ އައިކޮމިޓީއަށް މިހާރު ލިބިފަ

ރައްޔިތުންގެ    19ވުނު  އް ބޭ  ގައި   2019ޖުލައި    30މައްސަލައެއް.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ    27ވަނަ  ޖަލްސާގައި  ވަނަ 

ޤާޖުމްހޫރިއް ލް  ޝަގެ ތެރެއިން ޖުޑިންމުއްގޮތުގެ މަތިން އާގައިވާ  (  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ  158އަސާސީގެ  ނޫނު ޔާގައި 

ކޮމިޝަ ހޮވުމަށްސަރވިސް  މީހަކު  ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކުރި   ނަށް  މަޖިލީހުން  ލާނަށް  ޢުއި  ޓަކައި 

ފަރާ ކުރިމަތިލެއްވި  ދިރާސާއިޖާބަދެއްވާ  ނަންތައް  ނިންށް  ކޮތްތަކުގެ  ޖުޑިގޮތެއް  ކޮމިމުމަށް  ފޮނު ޝަރީ  ވުމަށް  ޓީއަށް 

ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ނިންމާފައޭ  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުވަ  އެކަން.  ވަނީ  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައި  ނީ  ގެ 

ތް  ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މައްސަލައިގެ މަސައްކަވަ 128ގަވާއިދުގެ ވީމާ، މަޖިލީހުގެ  ކުރައްވާފައޭ. ންލާޢުއި

ނިންމަކޮމިޓީ ސުންގަން  އަން ވާނެ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  ދެންނެވީމޭ.ގަވައިދެއްޑި  އެދި  ބާވަތު   ވުން  މައްސަލައިގެ  ން  މި 

އަޅު މައްސަލައެއް ކަމަށްގަނޑުމެމިއީ  އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެ  ތަންކޮޅެއް  އެބަ އަޅުން  ފެނޭ. އެހެންވީމާ،    ގަނޑަށް 

މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަ އަޅުކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި  ނަވާނެ  ގަންނިވަޑައި ފެ  ނޑައެޅުމަށްސުންގަޑިއެއް ކަ  ގެން މީގަނޑު 

 .ހާންންބަރު ޖީޒަތްތެރި މެއިއްނިންމާލަން. ކަން އެގޮތަކަށް 
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 :އްކެވުން  ވާހަކަދެހާން މަޙްމޫދްޖީނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ންހި

އަޅުގަނޑު   މައްސަލައިގައި  ހުލްތަނާޒިމި  އެއީ  އެދޭތީވެ.  ބޭފުށަހަޅާފައިވާ  ވާން  އެއް  ތެރެއިން  ޅެއްގެ  ނަންތަކުގެ 

ތް  އެންމެ ގާ   އަޅުގަނޑުދެން  ތް  ވެސް ވަރަށް ގާ  ސްވެސް ތިމާގެ ނޫނަ  ސުރެކުޑައިރުއްކީ އަޅުގަނޑު އެންމެ  ފުޅަންނަ

އަ ގާތުން  އެހެންވީމަ،  ދައްތަ.  ދަންނަން.  އެކުވެރިޔާގެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުޅުގަނޑު  ސުވާލު އިނު  ދެން  ވެސް    ން 

އުފެދޭނެ އެނގޭ .  އުފެދިދާނެ.  މީހުންނަށް  ގިނަ  ވަރަށް  އެމެއްކަ  އެއީ  މައްސަލައިގައި  އަޅު،  ހެންވީމަ.  މި  ގަނޑު 

 ވާލީ.  ންނަދަ ވާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ލްޒިތަނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު  ވަނީ  ޑައިގަންނަވާ ވައެދި   އެގޮތަށް   އިއްޒަތްތެރި  ބޫލުކޮށް  ޤަ  ވުން ލް ތަނާޒިތި  ޑު  އަޅުގަނނަމަ  ކަމަށް 

މެންބަ  އިނގޭތޯ.އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު ދެން  އެ  ދެންމެ މި  ރަށް  މެންބަރަކު  ތައްތަކާއި  ދެންނެވި ކަން  އިއްޒަތްތެރި 

  ސް މިކަމުގައި އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެ   ،މާއިޅުދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެ  ސްމާކް  ،އިމާސުންގަޑި ކަނޑައެޅު  އެއީ  ގުޅިގެން

 ންމާލަން.  ޅުއްވާ މިއަދު ނިކެއް ހުށަހަޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކަނޑައެނެ ދުވަހެއް ހިންގާ

 

 ކަދެއްކެވުން: އްޒު ވާހަމް މުޢިހީ އިބްރާ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތެރެއިން އްއާ ޖުޑިމުންގެ  ސަރވި  މަޖިލީހުޝަލް  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ކަނޑައަޅާސް  މެން  ހޮވުމަށް    ންބަރުން 

  ސުންގަޑިއަކީ .  ކަނޑައެޅުން އަޅުގަނޑު  ކުރުމަށްދުވަހު އެމީހުންނަށް އިންޓަރވިއު  އޯގަސްޓް  7ކަނޑައެޅުމަށް    ތާރީޚް

 . ޅުމަށްކަނޑައެގައި  ކަމުއޯގަސްޓު  7ވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ   އެދިވަ  ހެން އެ   .އްޒުމުޢި  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވަން  އިއްޒަތްތެ ޑައި މެންބަރަކު  ރި  ގެން. 

 ޞަތު އަރުވަން.  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރު

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުއިއްޒަތްތެ

އިއްޒަތްތެ ކުރިއްޝު މުޔާ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެއްޢިރި  ހެޅުއްވި  ހުށަ  އެ  އްޒުޢިމުމެންބަރު  ރި  ޒު، 

 މަށް ތާއީދުކުރަން.  އްވުހެޅުހުށަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި.   ޑައެޅުމަށްވެސް ކަނޑައެޅިފައި. ކަނ  ޑިކަތަށް އެއޮތީ ސުންގަސައްގަނޑުމެންގެ މި މަމިހާރު އަޅު

ރުން އެކަމަށް  ހާ މެންބަރިގެ ހު ހެޅިފައި. އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަ  ގެންދާނެ ދުވަސް   އަދި އިންޓަރވިއު 

މިތާއީދުކު އެ  ރައްވާތަން  ސަރފެންނަނީ.  ޖުޑީޝަލް  އާހެންވީމާ،  ކޮމިޝަނަށް  ބޭފުޅަކު  އްވިސް  ފަރާތުން  މުންގެ 

ސުންގަމަށް  ކަނޑައެޅު މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  7ޑިއަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ބުދަ   އޯގަސްޓުކަމަށް    އަންނަ 

ހަމައެއާ އަ.  ދުވަސް އިންޓަރދި  މި  އެ  ވިއު އެކުގައި  ނިންމުނީ  އެ ދުވަހު    ވެސް  މި  ކިޔުމަށް  ދެން    .ބޭފުޅުންނަށް 

ޓަރވިއުގެ  ޕްރޮސެސްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިން   އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަންޖެހޭ އެހެންންމުގެ ކުރިއުކިށް  އަވިއު ންޓަރއި

ގޮތާއި  ށްކުރިއަމަސައްކަތް   ގޮތްތަކު  ، ގެންދާނެ  ދޭނެ  އުސޫލުމާކްސް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެވެސް ތައް    ން 

ކަނޑައެޅިގެންދާނެ އެހެ  އިރަކުން  ކުރިއަށް.  މިހާން އެދުވަހުގެ  އަޅުގަނޑުމެންވީމަ،  އާދެ!  ގެހިސާބުން  ވަނައަށް  ދެ . 

ނަވާލާނަން އެ މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު ދަން  ކީ އައްސަލަ ވާ މަމަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިމިއަދުގެ  ންގެ ކޮމިޓީއާއި  އަޅުގަނޑުމެ

ގޮތް.   ބޭއްވުނު  2019ޖުލައި    30އޮތް  ރައްޔިތުގައި  މަޖިލީހުގެ    ކްވަނަ    27ންގެ  ކޯޓުގައި  ރިމިނަލް ޖަލްސާގައި   

މައްސަލަތަކާ  ނިމިނު ރިޕޯހުރި  ގުޅޭ  ދިރާސާކުރެއްވު  ގުޅޭ  ޓާއި  ޖުމައްސަލަ  ފޮނުއްވުމަށް  ޑިމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޝަރީ 

ދާ މީދޫ  އާއައްޑޫ  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާއިރާ  ދާއިކަނޑި،  ދަމް  މެންބަރު  ތީމު  ހީމް  ޝަهللا ދުޢަބްރާގެ 

ހުށަހެޅުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  ފާސްކުރައްވާފައޭ  ޢަބްދުލްޙަކީމް  މަޖިލީހުން  ހަމަ ވަނީ  އަދި  ޖަލްސާގައި    އެ   . 

ކް  ކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުނިރިމިނަލް  ނިންމުމަށް   މިޓުގައި  މައްސަލައެއް  އެ  ހު  ހުރި  އަދި  ދެނެގަނެ  ހުރަސްތައް  ރި 

ކޮމިޝަޑިޖު ރުމަށް  ކަންކަން ކު ރި  ހު   ށް ކުރަން ހުރަސްތައް ގިރާކުރުމަ ހިނދު އެ  ނުން ނިންމާފައިވީޝަލް ސަރވިސް 

މައްސަ އަވަކޯޓުން  ނިންމުމަލަތައް  ކޮމިޝަ  ށްހަށް  އެ  ވާނުޓަކައި  އަމާޒަށް  ގެންގުޅުއްވާ    ޓަކައި   ލުވުމަށްޞި ން 

  ކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ސައްޓީއާއި މަޝަރީ ކޮމިވެދެއްވުމަށް ޖުޑިއެހީތެރި މަށް  ޖައްސަވައިދެއްވުބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަ

ދާއިރާހެމެދު މެންބަރު  ންވޭރު  ހުށަހަގެ  ޢާޡިމް  މެ  ،ޅުއްވާޢަލީ  ދާއިރާގެ  ލަބީބް  ންހުޅުދޫ  އިލްޔާސް  ބަރު 

ނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި  އެކު ކްރިމިހުން ފާސްކުރައްވާފައޭ. މި މެމޯއާއިވެސް ވަނީ މަޖިލީ   ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން 

މައްސަ ހު ރިޕޯޓާރި  ގުޅޭ  އިސްވެމަޖިލީހު  އި،ލަތަކާއި  ފާސްކުރެއްވި  ކޮދެން  ން  ހުށަހެޅުމުގެ  ދެ  ފޮނުވީމެވެ. ނެވި    ޕީ 

ޑި ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ހުގެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ މެމޯއެއް މި ކޮމިޓީއަށް. މި މަސައްކަތުގެ ސުންގައެއީ މަޖިލީ

އިއްން.  އެދެ  ވައިދެއްވުންޅުއް ހަހުށަގޮތެއް    ނެވަޑައިގަންނަވާފެނިބޭފުޅުން    ތި މެންޝުކުރިއްޔާ  ބަރު  ޒަތްތެރި 

 ރުޞަތު އަރުވަން. މުޢިއްޒުއަށް ފު

 ކަދެއްކެވުން: އްޒު ވާހަމް މުޢިހީއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ ހެންވޭރު އުތުރު ދާ

 ހުށަހަޅަން.   އޯގަސްޓް 26އަޅުގަނޑު  އްގެ ގޮތުގައި ގެ ސުންގަޑިއެމި މަސައްކަތު
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  ދެއްކެވުން:  ވާހަކަރިޔާސަތުން

   .ންޖީހާރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ. އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހާން މަޙްމޫދްޖީ މެންބަރު ނަވަރު ދާއިރާގެ ންހި

މު މެންބަރު  ހުށަހެޅިއިއްޒަތްތެރި  އަޅުޢިއްޒު  ތާއީދުކުރަން. އާދެ! މި   ހުށަހެޅުމަށް    26ވަނީ  މި   މުގައިހުށަހެޅުގަނޑު 

ކަތް މި  ންމުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް. އެހެންވީމަ، މި މަސައްކަތް ނި ލަ މަސައްމައްސަ މި  ކަމަށް    އެއީ ސުންގަޑި   އޯގަސްޓް

މި  އެހެން    ވާތީ ޤުތިފާބަރުން އެގޮތަށް އިއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މެންމެ ހުށަހެޅުއްދެން

މަނި މިއަދުގެ  މިހާކަސައްމުނީ.  ހުހިސާބުތްތައް  ނިމުނީ.  މި  ތިން  މެންބަރުން  ވަގުތުތަކަށް    ރިހާ  ގިނަ  ހޭދަކުރެއްވި 

އި ބޮޑަށް  ޝުތެރިޞްލާޚުވަރަށް  ދަންނަވަކަމާއެކު  ބައް  ން. ކުރު  ބޮޑަށް  މިއަދުގެ  ވަރަށް  ނިންމާލީ.  ދަލުވުން 

 والّسالم عليكم ޝުކުރިއްޔާ.  
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