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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑް  `.   އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ފަށަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ވަނަ ބައްދަލުވުން. ވަރަށް ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިއްޖެ ކޮމިޓީގެ.    30ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  

ންޑާކޮށްފައި ހަމަ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ މިހާރު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ އެޖެ

މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން މި ގެންދަވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ބިލާ ބެހޭގޮތުން މި ގެންދަނީ މަޝްވަރާ ހޯދަމުން  

މުން މި ދަނީ. ދެން މިއަދު ތިން ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

އެންވަޔަރަންމެންޓާއި   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއީ  މިވަނީ.  ދަންނަވާލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާއަކަށް 

ބޭފުޅުންނަށް   ހުރިހާ  ސަރވިސް.  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އޭޖެންސީއާ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ބޮޑަށް   އޮފިޝަލުން ވަޑައިގެން އެބަ  ވެސް ވެސް ވަރަށް  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ދެ 

ވެސް   މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް    5ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދަން ގަސްދުކުރާ ގޮތަކީ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް 

ފުޅު ވާހަކަތަކެއް ވިދާޅުވުމަށް. އޭގެ ފަހުން  އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން ޖުމުލަގޮތެއްގައި އެ ދާއިރާއަކުން ވިދާޅުވަން ބޭނުން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ  

ލި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އަރުވަނީ. މިހާރު  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  އެންވަޔަރަންމެންޓަށް  އޮފް  ބިފައި  މިނިސްޓްރީ 

ޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި ވަނީ ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން   ބިލު  އޮތް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ކުރެވިފައިވަނީ  ބެހޭގޮތުން  ބިލާ  އެ  މަޝްވަރާތައް  ބައެއް 

ތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ބަދަލުތަކުގެ އަލީގައި މިހާރު އިއްޒަ

މި ބިލާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ވިދާޅުވާނީ.  

 ޞަތު މި ދެނީ.އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ވަޙީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓްގެ

މެންބަރު ވިދާޅުވި   އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  މެންބަރު އަދި ޗެއަރ. މިނިސްޓްރީން،  `. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ ބެހޭގޮތުން ބިލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އެ ބިލު މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިގެން  

އަ މިނިސްޓްރީން  ދެން  ޚުލާޞާކޮށް  ބަޙުސްކުރެވެމުންދަނީ.  ބޮޑަށް  ބިލުގައި  ހުށަހެޅުމުގައި  ޅުގަނޑުމެންގެ 

އަންނަ   އަދި މޫސުމަށް  ދިމާވާ ގެއްލުން  އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  ރާއްޖެއަށް މޫސުމަށް  ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނީ 

އަދި   ލިބި  ހައިސިއްޔަތެއް  ގާނޫނީ  ކުރުމުގައި  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭ  އަރައިގަތުމަށް  ރާއްޖެއިން  ބަދަލުތަކުން 
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އިތުރަށް   މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ބަޔަކަށް  ނަމޫނާ  ފަރާތުން  ނުވަތަ  ބިހާފްގައި  ޤައުމުތަކެއް  ކުދި  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިމެނޭނެ.   ކަންތައްތަކެއް  އަސާސީ  ހުންނަ  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރުމާކުރުމުގައި  ބިލު  މި  ދެން  ކުރިއެރުވުމަށް. 

ބަ އަންނަ  އޭގައި  އޭގެ ތެރޭގައި މޫސުމަށް  ދަލުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭއިރު ވީހާ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން 

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ދެން  ކަމަކަށް.  އެއް  ކުރުން  ކަންކަން  ކުރެވޭ  ލަފައާއިއެކު  އެ  ނެގޭ  ހިމެނުން، ޝާމިލުގޮތެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރެވޭ   ތެރޭގައި  އޮނިގަނޑުގެ  އޮތް  މަސައްކަތް  ސަރުކާރުގެ  މާނައަކީ  މިހާރު  އޭގެ  ގޮތެއް. 

އޮނިގަނޑެއްގެ   ބޮޑުނޫން  ބުރަ  އެހާ  އޮނިގަނޑަކީ  އެކުލަވާލެވޭ  ނުވަތަ  ސްޓްރަކްޗަރއަކީ  ހެދޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނަ ކަމަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤައުމީ ފަންޑެއް    3ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް. ދެން  

އަޅު ހެދުމުގައި  އެކުލަވާލުމަކީ  ފަންޑް  އެ  ދެން  އެއީ  ކަމެއް.  އިސްކަމެއްދީފައިވާނެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ގަނޑުމެންނަށް 

އޭގައި   ދެން  މަސައްކަތްކުރުމަށް.  މޮޑެލަށް  ފަންޑެއްގެ  ޓްރަސްޓް  އިންނާނީ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ބަދަލުތަކު ގެނެވިފައިވާ  މިހާރު  ބިލަށް  ފާހަގަކުރެވުނީ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ތެރޭގައި  ގެ 

ފެނޭ.   ނުއެއް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް  ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް  ވެދާނެ. ސަރުކާކާރުގެ  ކުށްކަމަށް  ފަހަރެއްގައި 

ވަރެއްގެ   ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތްކުރާއިރު  އެކީގައި  މީހުންނާ  އެހެނިހެން  އަދި  ޑޯނަރުންނާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން 

ކަންކަމަށް  ކޮންޓް އެހެން  ހޯދުމާއި  އެހީ  ބޭރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލުމަކީ  އެއަށް  އަސްލު  ސަރުކާރުން  ރިބިއުޝަނެއް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބައި އަސްލު ރިޢާޔަތްކޮށް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  

 ބޭނުންވާ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ވަކި  ހިމަނައިދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް

ބައެއް ކަހަލަ އޮޕަރޭޝަނަލް މި ދެންނެވީ ލެވަލަށް ބިލުގެ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި ކަންނޭނގެ މިހާރުގެ ޑްރާފްޓާއި  

ސްނުމުގައި ހުރި ފްރޭމްވޯކް ބިލެއް  އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނު ޑްރާފްޓުގައި. އެއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވި

ގުޅިގެން   ބިލާއި  އެ  ދެންނެވީ  މި  ބަދަލުތައް،  އެއަށް  ވެސް  ގަވަމަންޓްތަކުން  ސަކްސަސިވް  މާނައަކީ  އޭގެ  ގޮތަށް. 

އެހެންވީމާ،   ގޮތަށް.  ގެނެވޭ  ގާނޫނު  ފެރޭމްވޯކް  ގޮތަށް  ލެވޭ  އެއަށް  އުސޫލުތަކަށް  މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި 

ހުރި ބައިތަކަކީ މޫސުމަށް  އެބައި އަ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. ދެން  ސްލު ތި ބޭފުޅުން މެއިންޓެއިންކޮށްދެއްވުމަކީ 

ދެން   ބިނާކުރުމާއި  މީހުން  ހިއްސާކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ކުރިއެރުވުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާގެ  ބެހޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ 

ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާ ބަދަލުތަކާ  ގުޅިފައިވާ  މޫސުމަށް އަންނަ  އެއާއި  މުޢާހަދާއާ އަދި  އ.ދގެ  އްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިފާ 

ވެސް   އޭގައި  ދެން  ކަންތައްތައް.  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގްރީމެންޓާއި  ޕެރިސް  ފަހުގެ  އަދި  ޕްރޮޓްކޯލާއި 

ފްރޭ އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުރި  މްކުރާއިރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމަކަށް   ހުރިހާ  މި  ވަލަނަރަބިލިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދަންނަވާނަން.  އޮބްލިގޭޝަނެކޭ 
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އެގްރީމެންޓްގެ   ޕެރިސް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ރިޕޯޓްކުރުމާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުޑަކުރުމަ ހޫނުވުން  ދުނިޔެ  އެއީ  ބައެއް  އެއްބައި  އެބަހުރި  ވެސް  ރާއްޖެއިން  ކަންކަން.  ކުރެވޭ  ޤައުމުތަކުން  ށް 

ނުވަތަ   ގަވާއިދުތަކުން  ހެދޭ  ބޭރުން  ގާނޫނުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެބައި  އެހެންވީމާ،  ބުނެފަ.  ކުރަން  ކަންކަން 

އަޅު ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި  ބިލު  އަސްލު  ގޮތަށް  ލިބޭނެ  ކޮމިޓްމެންޓެއް  ތެރެއިން  އޮންނާނީ. އުސޫލުތަކުގެ  ގަނޑުމެންގެ 

ބައަކު   އެއްވެސް  އެބަބުނޭ  ރާއްޖެއިން  މިސާލަކަށް  ދަންނަވަންޏާ،  އެލަބްރޭޓްކޮށް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އޭތި  ދެން 

ގައި   2012ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ  2011ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމިޝަން ލެވަލް މިހާރު   2030އެހީނުވިޔަސް 

އަށް    30ލައަށް އެހީގައި ވެސް ދަށްކުރާނަމަ. އަދި އެހީވެއްޖިއްޔާ ގާތްގަނޑަކަށް %އަމިއް  10ހުރި ވަރަށްވުރެން %

އެގްރީމެންޓް   ޕެރިސް  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ބައިތައް  އެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ތިރިކުރާނަމޭ. 

ގާނޫނުގަ އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅުވައިގެން  ކަންކަމާ  އެ  އެހެންވީމާ،  މިންވަރުތަކެއް  ކޮމިއުނިކޭޓްކޮށްފައިވީ.  އެ  ސީދާ  އި 

ހެދޭ   ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ގުޅިގެން  ގާނޫނާ  ބަލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހިމަނާފައެއް.  ނުހުންނާނެ 

ޢަލީ   ދެން  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ޚުލާޞާކޮށް  ވަރަށް  އެއީ  އަންނާނީ.  އެބައި  ތެރެއަށް  ފްރޭމްވޯކްތަކުގެ 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ.އެއްޗެއް އިތުރުކުރައްވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އީ.ޕީ.އޭއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ދެނީ މިހާރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  ފަރާތުން   އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ 

މީގައި   ޑިޒައިން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  މި  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކޮށްލި  ބިލުން  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ހުރިއިރުގައި މި އިންނަނީ ޤައުމީ ކައުންސިލެއް އިންނަންޖެހޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކައުންސިލުގެ ޒިންމާތައް  

ލަފާދިނުން އޮންނަނީ  މި  ގޮތުގައި    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކަމަށް.  އެކަނި 

މި   އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން  ހަދަނީ.  މި  ގާނޫނު  މި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  އެ  ހަދައި  ސިޔާސަތުތައް 

މޮނިޓަރކޮށް  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  ކަންތައްތައް  މިނިސްޓްރީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް    ސިޔާސަތުތައް 

އެބައޮތްތޯ. މިސާލަކަށް ދެންމެ ވަޙީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި   އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެ ކަހަލަ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މެކޭނިޒަމެއް 

ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތަށޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމުން   ވިދާޅުވެއްޖެ ސަރުކާރުތަކުން ބޭނުންވީމާ އެ ޕޮލިސީތަކަށް  ވެސް 

ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރާއި މިކަހަލަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި    މީގައި އެބަ ލިބޭ ސަރުކާރުތަކަށް 
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ކުރެވެނީ   ކަންތައްތައް  މި  މެކޭނިޒަމެއް  ރެގިއުލޭޓްރީ  އިންނަންޖެހޭ  އެބަ  އެރޭންޖްމަންޓެއް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

ސޮއި ގޮތުން  ބައިނަލްޢަޤްވާމީ  އަހަރުމެން  އެއްގޮތަށް  އެއްގޮތަށްތޯ  އެގްރީމެންޓްތަކާ  ޕްލެޖްތަކާ  ހުރި  ވެފައި 

ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަހަލަ އިންޑިޕެންޑެންޓް މޮނިޓަރިންގ އިވެލުއޭޝަން މެކޭނިޒަމެއް އިންނަން އެބަޖެހޭ. ދެން ދުނިޔޭގެ  

އެކް ތަންތަނުގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް  ކަހަލަ  އޮސްޓްރޭލިއާ، ޔޫކޭ  މި  މިހާރު  ބަލައިލާއިރުގައި  ޤައުމުތަކަށް  ޓް  ބައެއް 

އެކައުންޓެބެލިޓީ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތަންތަންވީމާ  އިންނަ  ސިސްޓަމް  ޕާލިމެންޓްރީ  ތަންތަނަކީ  އެ  އައިއިރުގައި  ހެދިގައި 

މެކޭނިޒަމް މި އިންނަނީ ޕާލިމެންޓްރީ ކޮމިޓީގެ ރޯލެއްގެ ގޮތަށް އޯވަރސައިޓްކުރާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި  

އިންނަކަ ސިސްޓަމް  ޒިންމާތަކުގެ  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ކައުންސިލުގެ  އުފެއްދި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވަންޏާމުން  މުގައި 

ކައުންސިލަކީ   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ލެވިދާނެ.  އިވެލުއޭޝަން  މޮނިޓަރިންގ  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  އެ  ތެރެއަށް 

 އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ބޮޑަށް  ކައުންސިލު އެކުލަވާލެވުމަށް އިނީ ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް   އަނެއް  ދެން  ސުވާލެއް.  ކުރެވޭ  އެއީ  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެތޯ.  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް 

ކަމަކަށްވާތީވެ   ހިމެނޭ  ކަންތަކެއް  ސެކްޓޯރިއަލް  މަލްޓި  ވަރަށް  ޗޭންޖަކީ  ކްލައިމެޓް  ބަލާއިރުގައި  އެރޭންޖްމަންޓަށް 

އެކި  އިންޓަރމިނިސްޓީރިއަ  އެއީ  މުހިންމު.  ވަރަށް  އިނުން  އެރޭންޖްމަންޓެއް  އެކަހަލަ  ނޫނިއްޔާމުން  ކޮމިޓީއެއް  ލް 

އަންނަނީ.  ރިފްލެކްޓްވެގެން  ކިހާވަރަކަށްތޯ  މަސައްކަތްތައް  ގުޅުންހުރި  ޗޭންޖާ  ކްލައިމެންޓް  ކުރާ  މިނިސްޓްރީތަކުން 

ޓްރީތަކުގެ ސެކްޓަރތަކުގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ދެން ގާނޫނުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބައިން އެހެން މިނިސް

ކަހަލަ   ބައެއް  ނަގާ  ދުވަސް  ގިނަ  ވަރަށް  ވާގޮތުން  ރާއްޖޭގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލު 

ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ބައެއް   ކަހަލަ  ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ ޗޭންޖަސްތައް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ 

ފަންކްޝަން   އިވެލުއޭޝަން  މޮނިޓަރިންގ  އިންޑިޕެންޑެންޓް  މި  ހުރިގޮތުން  އެރޭންޖްމަންޓްތައް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

އެކައުންޓަބިލިޓީ މެކޭނިޒަމް އިންނަންޖެހޭނެއޭ. ނީންނަ ކަމަށް ވަންޏާމުން މިނިސްޓްރީއަށް އެ އެއްޗެހިތައް ބަދަލުކޮށް  

ބޭނުންވާ   5ކޮންމެ   މީހުންނަށް  އިޔާޒްއަކުން  އެ  އެއީ  ގެންދެވިދާނެއޭ.  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ގޮތަށް   

ތެންކިއޫ.   އޮތިއްޔާ.  މެކޭނިޒަމެއް  ރެގިއުލޭޓްރީ  އޮތޯރިޓޭޓިވް  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ކަހަލަ  އޮވަރސައިޓްކުރެވޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރވިސް.އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ސް މީޓިއޮރޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވް

އަޅުގަނޑުމެން   ބިލަށް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ސަރވިސް  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  މޯލްޑިވްސް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މީޓިއޮރޮލޮ މޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލަފާދޭއިރު  ފަރުމާކޮށްގެން  ސަރވިސްއަށް  ޖިކަލް 

ވެސް މި ގާނޫނެއް އޮތީ ފަރުމާކޮށްފައި އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، މިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓައިކުރައްވާ ކަމަށްވަންޏާ  

ނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސާނަކަށް މި އޮތީ މި ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މީގައި ހިމެނޭ މި

އެހެންވީމާ،   އޮފީހެއް.  ތިބޭ  ދުރުގައި  ބިލްޑިންގއެއްގައި  ވަކި  ބަޖެޓް  އަޅުގަނޑަކީ  ދެން  މުވައްޒަފެއް.  އިސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ކަމަށް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެއްވުން  ވެސް  ހިއްސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކައުންސިލުގައި 

މި    ތެރޭގައި އެއްބަސްވެވުނީ. ދެން މީގައި މި ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޗޭންޖްގެ  އޮންނަ ފަންޑްގައި މިހާރު ކްލައިމެޓް 

މަސައްކަތަށް   ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް  އޭގައި  ތެރޭގައި  ބައިގެ  ފަންޑް  ދެން  މޮނިޓަރކުރުމަށް.  ކްލައިމެޓް  ފެށެނީ 

ރަށް އަގުބޮޑު އިކިއުޕްމަންޓާއި  އެއްވެސް ކަހަލަ ބާރެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަ

އިންސްޓްރޫމަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އެއްޗެހި މަރާމާތުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް  

އަބަދު   އެހީ  ބޭރުގެ  ދެން  ބަޖެޓް.  ސަރުކާރުގެ  ނުލިބިފައި،  ބަޖެޓް  އޮންނީ  މި  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެނަށް 

ބަޔަށް  އެދެންޖެހިފަ މޮނިޓަރކުރުމުގެ  މި  އިނގޭތޯ،  އެބަޔަށް  ތެރޭގައި  ފަންޑްގެ  މި  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  އި 

އިސްކަންދެއްވާފައި އިންސްޓްރޫމަންޓް އެކިއުޕްމަންޓް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް އެބައި ހިމަނާލަދެއްވުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

 މެން. ވަރަށް މުހިންމު. އެއީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުއްމީދުކުރި   އަދި  އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ހުޅުވާލަނީ. ދެންމެ  މި  މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑު 

ވަރަށް   ހުރީ  އުއްމީދުކޮށްގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ލިބޭ  ނުއެއް  ޑީޓެއިލެއް  ވަރަކަށް 

އަޅުގަނޑަށް  ސްޕެސިފިކްސް   މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ފާޅުކުރައްވަނީ  ތި  އޮބްޒަވޭޝަންތަކެއް  ޖެނެރަލް  ކަމަށް.  ދެއްވާނެ 

ބައިވެރިވުން މީގައި އޮންނަ ގޮތަށޭ. ދެން   ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ  ވިސްނުނު އެއްޗަކީ މި ގާނޫނު 

ނޫނު ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތެއް ބޭއްވުން ރަނގަޅޭ. ދެން  މިހާރު ހެދިފައި ހުރި އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސެޓަޕްގެ ތެރެއިން ގާ

ފަންޑެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިންމޭ. ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނީ މި ބޭނުންވަނީ ތަންކޮޅެއް  

ހެދޭނެ. އެ ގޮތްގޮތް  ބަދަލުކޮށް  ބޭނުންއިރަކު  ގާނޫނުގައި. އޭރުން  ބާއްވަން  ދެން  ފުލުއިޑް ސްޓްރަކްޗަރއެއް  ދެން  އީ 

އޭގެ   ދެން  ފެންނަނީ.  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  މައިނޯޓް  ވެސް  މިއަށްވުރެ  އަދި  ކަންތައްތަކަކީ  ހުރި 
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ކޮމިޓީ އޮންނާނެ ގޮތާއި ޖަވާބުދާރީކުރުމާއި ދެން އެކަހަލަ ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެއީ   ތެރޭގައި މި 

މައިގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ  އޭގެ    ދެން  ދެން  ތެރެއިން.  ޚިޔާލުތަކުގެ  ފާޅުކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  އޮބްޒަވޭޝަންސްތަކަކީ 

އޮންނާނީ   ޝެއަރކުރެވިފައި  މިހާރު  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން 

، ވަރަށް ރީސަންޓް ސިޓީއެއް.  ޖޫންގައި. އެހެންވީމާ  28މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި ހުންނަ ސިޓީއެއް އެބައޮވޭ. އެއީ  

ވަރަށް   އޮތުމަކީ  ކައުންސިލެއް  ޤައުމީ  ބުނަނީ  މި  ނުކުތާގައި  ފުރަތަމަ  އެބައޮވޭ.  ނުކުތާއެއް  ތިން  ސިޓީގައި  އެ 

މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކެމޭ. ދެން މިފަދަ ކައުންސިލެއްގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ  

ރޭވު ބައިވެރިވުން  މަސައްކަތް  މީހުންގެ  ފަންނީ  އަދި  ބައިވެރިވުމާއި  ދާއިރާތަކުގައި  ތަފާތު  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  މާއި 

އޮތީ   މި  ހުށަހަޅާފައި  މިނިސްޓްރީން  އޮތުމަށް  ގާނޫނުގައި  ދެން  ކަމަށްވާތީއޭ.  ކަމެއް  މުހިންމު  ހޯދުމަކީ  ވެސް 

 އާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވައިލާނަން. މި ބިލު އައިތާ  ކައުންސިލު އެގޮތަށް ބޭއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހަނދާން

ވެސް   ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ބޭއްވިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީކޮޅުގައި  ވަރަށް  ހަމަ  ވެއްޖެ.  ދުވަސްކޮޅެއް  މިހާރު 

ތައް ވެސް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީއާ އަދިވެސް މި ކަމާއިގުޅޭ ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތް

ނެތީމަ   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  އޭގައި  މަޝްވަރާތަކެއް.  މަޖިލީހުގެ  ގޮތުން  ހިމެނޭ 

ފުޅާ،   ވަރަށް  އޭގައި  ދަންނަވާލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ކޮންޓެކްސްޓެއް  ހިސްޓޮރިކަލް  އޭގެ  ކުޑަކޮށް 

ބައިވެރިވަޑައިގެ ވެސް  ނެތް.  މިނިސްޓަރ  ވަޑައިގެން  މިތާނގައި  މިއަދު  މިނިސްޓަރ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ންނެވި. 

ޤައުމީ   ވާހަކަދެކެވުނީ  ކަމަކަށް  އެއް  އޭގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ޓެކްނި ލިބެއޭ  ބާރު  އެބަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނުލިޔުނަސް  ގާނޫނުގައި  ވާހަކަ  އަދިވެސް  ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީތަކާއި  ކަލް 

މިކަހަލަ   އަޅުގަނޑުމެން  ތަޖުރިބާއަކީ  އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިހާރު  އުފައްދަން.  ބައިތައް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  އެހެނިހެން 

ކައުންސިލުތައް ހަދައިގެން ކައުންސިލުގެ ކޯރަމް ނުލިބިގެން އެއް މެންބަރަކު ހައެއްކަ ކައުންސިލުގައި އުޅުއްވަންޖެހޭ  

ސަބަބުން    ތަން ޑިޕެންޑްވާވުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ.  ޢާއްމު  ވަރަށް  ވެސް  ފެނުމަކީ 

އެއްވެސް   ހެދޭނެ  ނޯންނާނެއޭ  އޭގައި  ދެން  ލިޔެފިއްޔާ  ގާނޫނެއްގައި  އެކަމަކު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ނުލިބި  ޕްރޮގްރެސް 

ކައުންސިލަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބެންޖެހޭނީ. މިސާލަކަށް ކުރީގައި    ގޮތެއް. ހަމަ ކައުންސިލަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ ކަންތައް 

ހިސާބުގައި އުފެއްދި ކައުންސިލެއް. އެ    2010އަދި    ،ގައި  2009ވެސް އޮތް ރާއްޖޭގައި ކްލައިމެޓް ކައުންސިލެއް  

. އެ ކައުންސިލް  ކައުންސިލް މަސައްކަތްކުރި ގޮތް ދެން އަޅުގަނޑު ދާން ވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު މީގައި ދާނެ

ނުބޭއްވިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ނުވެ ހުރި ހަނދާން އަޅުގަނޑުގެ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީއަށް ކުރިއަށް  

އެ  ޕޮއިންޓަކީ  އެއް  އެއީ  ދަތިވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިމާވެށި    ދިއުމަށް  ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ޑިސްކަޝަންގައި.  ދުވަހުގެ 
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ޤައު ބެހޭ  އުފެއްދެވި  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކައުންސިލެއް  ވަރުގަދަ  ވަރަށް  ހަމަ  ކިޔާ  މަޖިލިސް  މީ 

އިނގޭތޯ. ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންޑޭޓް ދެއްވާފައި އުފެއްދެވި ކައުންސިލެއް. އެ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން  

ދުނާމުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ވެގެން ދިޔަ. އެހެންވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ނުވެ، މިނިސްޓްރީއަށް ބަ

މިހާރު  ދެން  ތަޖުރިބާތައް،  ބައެއް  އެންވަޔަރަންމަންޓް    އެކަހަލަ  ހުންނާނެ  ކޮމިޓީތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް 

  ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ދެން ތި   ހެންވީމާ، އެ ވެސް. އެ  އި މިނިސްޓްރީގައި ވެސް އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގަ

ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން    ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރެވޭނެ. ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ތި

ކުރަންޏާ   އިންސިސްޓް  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  އޮންނަން  ދެން  އޮންނަންޖެހޭނެއޭ.  މި  ބުނަނީ،  މި 

އެޑްވައިޒަރީ  އަޅުގަނޑުމެން ނުވޭ،  ދޭހައެއް  ރަނގަޅަކަށް  މާ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެކަމަކު  ލިޔެވިދާނެ.  ނަށް 

އިމްޕްލިމެންޓިންގ ފަންކްޝަނެއް އޮންނަ ބައެއްތޯ އެއީ އިނގޭތޯ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި    ، ރޯލެއްތޯ

ކައުންސިލް ގާނޫނުގެ ދަށުން ގެނެސްފައި ހުރި އެޑްވައިޒަރީ  ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު  

ކަމާ ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެޑްވައިޒް ދޭ ގޮތަށް. އެއީ    އި ބެހޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރަކުން އުފައްދާފަ   ރޯލެއް. ބޭނުން 

ސެކްޓަރ ހިމެނޭ  ސް  ހުރި މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ހުއްޓާ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފަންކްޝަން ކްރޮ

އެނަލިސި އޭގެ  ކަމަށް  ނުވާ  ބޭނުން  ދޭން  ކައުންސިލަކަށް  ހުންނަ  މި ގޮތަށް  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ހުރޭ.    ސްތަކުގައި 

 ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރަކު ހަމަޖައްސާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ.  ޞަ އޮންނަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫން ޚާއް

ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބަކީ    އި އް. އޭގަޢެށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނު މަޢުޟޫކީ ވެސް އެދުވަހު ވަރަޢަމި މަޢުޟޫ

ޑިޕްލޮމެޓެއް   ސީނިއަރ  ދޭންޖެހޭ ވަރަށް  އަދި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު  އެއީ  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ނެގޯޝިއޭޓަރު  ޗީފް 

ކޮންޓިނިއުޓިޓީ ސަބަބަކީ  އެއް  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ކަނޑައަޅަން.  މިނިސްޓަރ  ގޮތުގައި  މިސާލަކަށް،  ތަކާ 

މަޤާމު   ބަދަލުވާއިރެއްގައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ސަރުކާރު  ބަދަލުވެދާނެ  ވެސް  ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ  ގޮތަށް  ބަދަލުވާ 

ބުނަނީ އޭތި ބާއްވާށޭ ފްލުއިޑްކޮށް. ދެން އެކި ފަހަރު އެކި މީހުން    ޕޮޒިޝަން އެގޮތަށް ދެމެއްޓޭނެ. މިނިސްޓްރީން މި

ނެގޯޝިއޭ ސަރުކާރުތަކުން  ޗީފް  އެކި  ތާނގައި  ފެނުނު  އަޅުގަނޑަށް  ފޮނުވާނަމޭ.  ތިމަންނަމެން  ގޮތުއިއި  ޓަރުންގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގަ  އި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނެގޯޝިއޭޝަންތަކުގަމި  ދުނިޔޭގެ   ނޮން    އި އިސްކޮށް  ހަމަ ވަރަށް 

ބޭފުޅެއްގެ  އިންފުލުއެންޝަލް  ކްޓެޑް ވަރަށް ޕަވަރފުލް  ބޭފުޅަކު ހުންނަވަނީ. ހަމަ ވަރަށް ރެސްޕެ  ފިގަރއެއް ގޮތަށް އެ 

ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްތައް އެޑްވާންޓޭޖްތަކާއި  އޭގެ  އެބަހުރޭ.  ކަންނޭ  ގޮތުގައި  ހުންނާނެ  އެކަމަކު  ނވެސް  ގެ. 

ނޭ.  ބުނަނީ ބަހައްޓާކަށް ބޭނުމެއް ނޫ  ކަމެއް މިކަމަކީ. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީން ލިޔުން ފޮނުވާފައި މި   ގ ޕްރެކްޓިސިން

ދެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓްރޭޓް އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިދެންނެވި މަޝްވަރާގައި ދެކެވުނު. އޭގައި  
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ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓްރޭޓް އުފައްދަން ގާނޫނުގައި ލިޔަނީ ގާނޫނީ ބާރު އެތަނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި. މިނިސްޓްރީ  

އެހެންނަމަވެސް ގުޅުވާ،  ސަ  ،އެބަހުރި.  ތަންތަނާ  އެހެން  އެތަން  އުވާލާ،  އެތަން  ގަވަރމަންޓްތަކުން  ކްސެސިވް 

ގޮތުން ވަކި އޮފީހެއް ދެން އެއްގޮތަކުން ދަންނަވަންޏާ.  ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމުގެ  ބަދަލު  ސްޓްރަކްޗަރއަށް 

އޮތޯރިޓީ. ޕަބްލިކް ހެލްތް އޮތޯރިޓީ،    މިސާލަކަށް އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ޕަބްލިކް ހެލްތްމިހާރު  އެކަމަކު މިނިސްޓްރީގެ  

މު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ކިތަންމެ  އްމު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންނަ މާއްދާއަކުން އުފައްދާފައި އިންނަނީ. އާއްއާ

މިނިސްޓްރީން މި  ކަމެއް  ބުނެފައި  މާއްދާއަކުން  ގާނޫނުގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރޭ.  އެޗް.ޕީ.އޭ   ވެސް  އޮންނަނީ 

ޑިރެކްޓަރ  ފީދައިއުފައް ޖެނެރަލޭ.  ޑިރެކްޓަރ  މީހަކީ  އިސް  އެޗް.ޕީ.އޭގެ  މިއޭ.  މަސައްކަތްތަކަކީ  އެޗް.ޕީ.އޭގެ  މޭ. 

އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް  ބާރުތަކެއްންޖެނެރަލްގެ  ބޮޑެތި  އިނގޭ. އެހާ  އެބަ  މިހާރު  ވެސް  ދީފައި    ނަށް 

އާ އެހެން އްއެހެރީ  ދަށުން.  ގާނޫނުގެ  ޗޭންޖް  މު ޞިއްޙަތުގެ  ކްލައިމެޓް  ދަށުން،  ގާނޫނުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ވީމާ، 

ކަނޑައަޅަ ސްޓްރަކްޗަރ  އެތާނގެ  އުފަންކޮށް  ވާހަކަ    އި ޑިޕާޓްމަންޓް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދިނުމަށް  މެންޑޭޓް  އެތަނަށް 

ންނަށް ނޭނގެއޭ މީގެ  ތިމަންނަމެއޭގައި ބުނެފައި އިންނަނީ  ދެކެވުނު. ދެން އެއަކަށް މާބޮޑު އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނެތް.  

މިހާރު  އަސްލު  ކަމެއްކަން.  ކޮން  ކުރާނީ  މަސައްކަތްތައް    ދަށުން  ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ވެސް 

އޮތީ. އެކަމަކު އެއީ    އެކަމަކު ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް. މި ތިން ނުކުތާ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި މި

ދެން  ރެވިފައި އޮތް ވާހަކަތަކެއް. ދެން މި ބެކްގްރައުންންޑް ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި  ކު މަޝްވަރާއެދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ސުވާލު ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ނޫނީ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅު  

މެންބަރުން  ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު    ކަމަށް  ވާނެކަމަށް  ބޭނުންފުޅު  ބޫލުކުރަނީ.  ޤަވެސް 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިނާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް އަސާސީ ކަމެއްގެ ސުވާލުކޮށްލަން. މިހާރު މުޅި ގާނޫނު މި  

ފަހުމުވުމަށް ޓަކައި މިކަން އަޅުގަނޑު    ،ވަނީ ޕްރިޒަމްޝަނެއްގެ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލައަށް އެނގުމަށް ޓަކައި

ޑިނައިކުރާ ރެސިއުމްކޮށްގެން.  ކަމަށް  ޗޭންޖްވާ  ކްލައިމެޓް  ބިލު  އެމަރޖެންސީ  ކްލައިމެޓް  އެއީ  މީހުން    ބޭނުންވާތީ. 

ރޭ. އަސްލު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަސްލު މޫސުމީ ބަދަލަކީ  ހަމަ ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް ޑިނައިކު

ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ޙަޤީޤަތެއްތޯ  ،އަސްލު  ބަދަލަކީ  ބަދަލުވަނީ  ؟ މޫސުމީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަދަލުވާ  މޫސުމް 

ނިޒާމުގެ  އިންސާނުންގެ    ޤުދުރަތީ  ނޫނީ  ސަބަބުންތޯ  ކަމެއްގެ  ހިނގާ  ބަދަލުވާ  ޢަތެރެއިން  ސަބަބުން  މަލުތަކުގެ 
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އެއާއިއެކު ބަދަލު އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލަކީ، ބޮޑު ބުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަ ބުރެއް    ހަމަ   .ބަދަލުވުމެއްތޯ

ނޫނީ    400އަހަރުން،    200މިސާލަކަށް    ނޫނިއްޔާ  ނޫންބާވައޭ އިޔާދަ    1000އަހަރުން  މީތި  އަނެއްކާ  އަހަރުން 

ބަދަލެއް  ބަދަލާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .ހެއްޔޭނުވާނެ  ވަންޏާ މި  ބަދަލު އަންނަ ކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ، އަދި 

ކޮންތާކަށްތޯ ބޭނުންވަނީ. އެއީ މީގަ  .ދެވޭނީ  ސާފުވާން  އަޅުގަނޑު  މިކަންތައްތައް  މީހުން    އިއެހެންވީމާ،  ޑިނައިކުރާ 

ހަމަ   އައެބަ  ފުދޭވަރަކަށް  އަނެއްކޮޅުން  ހަމަ  އެއްޗެހި  ޑިނައިކުރޭ.  އޮޕީނިއަނާއި  އެކްސްޕަރޓް  މިތަނުގައި  ޅުގަނޑު 

ވާހަކަދައްކާއިރު   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަހާލާނަމޭ  ހަމަ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ތިއްބެވީމަ  ބޭފުޅުން  ދެވޭވަރު 

މިތިބީ. އެހެންވީމާ ޑިފެންޑްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  ޅުގަނޑު  އެ ސުވާލު އަހާލާނަމޭ އަ  ،ޑިފެންޑްކުރަންޖެހޭ ތަނެއްގައި 

 ހިތަށްއެރީ.  

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ  ޔަލް ދެންނެވީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޑިނަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ސުވާލަށް. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތި 

އިންޓިފިކް އެވިޑެންސްތަކާ އެއްކޮށް  ތި ދެންނެވީ ހަމަ ވަރަށް ޕްލޯސިބަލް ސަ  އި ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ޑިނައިގެ ވާހަކައިގަ

ޑިނަ އެއާއިއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ކުރައްވާފަ.  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އޭގެ    ޔަލްޑިނައިކުރައްވާ  އަންނައިރުގައި 

ފެކްޓު އެންމެ    އަނެއްކޮޅު  އޭގެ  އިނގޭތޯ.  އައިސްފައި  ބޭސްކޮށް  އެވިޑެންސް  ސައިންސްގެ  އެބައޮތް  ވެސް 

ޕެނަލު އިންޓަރ ގަވަރމަންޓަލް  އެކައްޗަކީ  ބަލާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ގްލޯބަލީ  ޗޭންޖް. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކްލައިމެޓް  ން 

އެސަސްމަންޓްތަކެއް   ސައިންޓިފިކް  ހުރިހާ  ހުރި  ހެދިފައި  ތެރޭގައި  ޑިއުރޭޝަނެއްގެ  ޓައިމް  ސްޕެސިފިކް  ވަކި 

ބިނާކޮށް    ކަށްލިޓްރޭޗަރތަ އެއަށް  ކޮމިގް ހަމަ  ބަލާފައި  ބޮޑު ސައިންޓިފިކް  މި  ޔުލޯބަލީ  އެވިޑެންސް  ނެރޭ  ނިޓީއަކުން 

ސެވަން   ޓު  ސިކްސް  ގާތްގަނޑަކަށް  ހެދިފަ އިޔަ ނެރެނީ. އެއީ  ބުނަނީ  އެ  ނެރެފައި  އެސަސްމަންޓް  ހުރި    އިރސްގެ 

ދެން  ތަން.  އަންނަ  ޗޭންޖްވަމުން  ކްލައިމެޓް  ފެނެއޭ  އެބަ  ތިމަންނަމެނަށް  އެސަސްމަންޓުތަކަކުން    ހުރިހާ 

ފެންނާނެ ޕޯލަރ އައިސް    އި،ގްލޯބަލް ޓެމްޕަރޭޗަރ ވެސް ރައިޒިންގ ޓްރެންޑެއްގަ  ހަމަ   ތިދެންނެވިހެން ބަލައިފިއްޔާ 

.  އިވެސް ރައިޒިންގ ޓްރެންޑެއްގަ   ގ ކާބަން އިންކްރީޒިން  އި، ކިއުބްތައް ވެސް ގިރުން ވެސް ރައިޒިންގ ޓްރެންޑެއްގަ

ދެންނެވިހެން ނެޗްރަލް އެއްޗެއްތޯ ނޫނިއްޔާމު    ން އަސްލު ކޯސްކުރަނީ ތިދެން އޭގެ މެއިން އިފެކްޓް، ވާހަކައަކީ އެކަ

ހެދިތޯ އިމްޕެކްޓަކާ  އައިއިރުގަ  .ހިއުމަން  އެސެސްމަންޓްތަކުގައި  ނެޗްރަލް    އި އެންމެފަހުގެ  މިހާރު  ބުނަނީ  މި 

މި  ޑިސްޓަރބް  ނުކު   ސައިކަލަކަށް  ޑިސްޓަރބް  ތިދެންނެވިހެން  ސައިކަލަކަށް  ނެޗްރަލް  ވަންޏާ  ކުރަނީ.  ކަމަށް  ރާ 

ތަނަށް ދާނެ. މިހާރު މިސާލަކަށް ވަރަށް ކުޑަ އެގްޒާމްޕަލެއް    ރަލީ އޭތި ހުރި ވެސް ނެޗު  އެނބުރިގެން ގޮސް އަނެއްކާ
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ތި އެޅީމަ، ބަނދަރު ނެތްނަމަ  ޕްރިންސިޕަލަކީ  އެއީ. ރަށެއްގެ ބަނދަރެއް  ކުރިން    ހަމަ  ދެންނެވިހެން ވަޑާ ގިރުމުގެ 

އިޔާދަވޭ ގޮތަށް  އެ އޮތް  ވަރަކަށް  .  ވަޑާ  ކުރިން  ދެއްތޯ.  ނުވޭ  އެހެނެއް  ފަހަކު  ލުމަށް  ބަނދަރެއް  އެތަނަށް  ކަމަކު 

އެހެންވީމާ،  ނުވަޑާނެ ދެން ގިރުމަށްފަހު. ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިމްޕްލީ ދުނިޔޭގެ ހޯލް ގްލޯބަލް ސްފިއަރ އެވަނީ.  

ޓް މިހާ ބޮޑަށް މި އަންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިއުމަން އިންޓަރވެންޝަންގެ ބޮޑުކަމުން މިހާރު އޭތި، މި އިމްޕެކް

އިންޑަސްޓްރި ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  އާގިއުމެންޓަކީ  އެ ޑްލައިޒްއަމީގެ  ޤައުމުތައް  މީހުންގެ    ވީ 

ނޫނީ އެ  އޭރުގަ   އިންޑަސްޓްރަލައިޒޭޝަންގައި  ގެނައިއިރުގައި  ހަމައެއް    އިމީހުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއްވެސް އަސްލު 

ހަމަ ތެޔޮ    އިމީހުން ފެކްޓްރީތައް އަޅާފަ  މީހުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންންޓް ގެނައީ. އޭރުގައި އެ   ލުން އެސޫ ނެތް އުލަމައެއް

އެ ބެލުމެއް ނެތި  އެއްވެސް  ވަރަކަށް  ވެސް ނަގާނެ  ވަރަކަށް، ކޯލް  އަންދާނެ  އެޅުމާއި، އެ   ވެސް    ހުރިހާ އެއްޗެހި 

އަޅާ  ވަރަށް  އަޅާނެ  އިންފްރާސްޓްރަކލްޗަރ  ތިބީ    މީހުންގެ  އަހަރުމެންގެ  އެ  މިއަދު  އެކަމަކު  ކުރީގައި.  ވަރަށް 

ސްޓޭޓަސްގަ  ލިބިއްޖިއްޔާމު  އަހަރުމެން  އިޑިވެލޮޕިންގ  ރާއްޖެއިން  އޮއިލް  ބޭނުން  އޭތި    މާދަމާ  ހަމަ  ވެސް  ވެސް 

އެވިޑެންސްގަ ދެންނެވި  މި  އޭތި  މިއަދު  އެކަމަކު  ބޭނުންކުރަން.  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިއުމަން  އެބައޮތް  އި ޔޫސްކޮށްގެން   

އެޓްމޮސްޕިރިކް  އިމްޕެކްޓްސް އިން ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ޕުޝް ބެކްވާނެއޭ.  

އޭގެ   އެމިޝަން ތަނަކީ  އަންނަ  މި  މިހާރު  ދެން  ދާނެއޭ.  މައްޗަށް  ހިއުމަން    ވެސް  ގެނެސްދޭށޭ  ތެރެއަށް 

ކު އެމިޝަން  ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މީގައި  ތި އިންޓަރވެންޝަން ކުޑަކޮށްދޭށޭ  މިކަން  ދެންނެވި    ޑަވާނެ ގޮތަކަށް 

ވެސް ބޮޑުވާނެ. އި  ސުވާލުގެ މައިގަނޑު ޖަވާބަކީ ޔެސް. ހިއުމަން އިންޓަރވެންޝަން ވަރަށް ބޮޑޭ. ދެން އޮތް ތަނުގަ

ކީއްވެ ވަންޏާ  އެއީ  ؟ އެއީ  ކަމަށް  ޑިވެލޮޕްވާ  ޑިވެލޮޕްވާނެ.  އެއްޗަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާ  އެންމެ  އަދިވެސް 

ތެރެއަށް މިހާރު ހުރި ރިޑަކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީތައް   މިދެންނެވި ފޮސިލް ފިއުލް އަދިވެސް. އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫނޭ. އޭގެ 

ތޯ ބެލުން އަސްލު މީގައި އެންމެ  އްވޭނީ ކިހިނެދެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީގެ ތެރެއަށް ގެން  ނެވިގެންވެސް ގެ

  އަނެކައްޗަކީ. ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ
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އަޅުގަނޑު   ސުވާލަކަށް  ފުރަތަމަ  ބޭނުންވަނީ.  ސުވާލުކޮށްލަން  ޕޮއިންޓަކަށް  ދެ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ބެހޭގޮތުން.  ނެގޯޝިއޭޓަރއާ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ހުރިހާ    ކޮށްލާނީ،  އާއި 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ވިސްނުނު ގޮތުގައި  މި 1މެންބަރުންނަށް  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ޗޭންޖު  ގެ  ގެ މައްސަލަ  އޮތީ ކްލައިމެޓް 

އަޅުގަނޑުމެން ސަބަބުން  އޭގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަމަކު   ދިމާވެފަ.  ބޮޑު.  ވަރަށް  އަސަރު  ކުރާ  ޤައުމުތަކަށް  ކަހަލަ   

މުޅި   އަސަރުކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން  އިންޓަރވެންޝަނަކުން  ޑިރެކްޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ކްލައި އެހެންވީމާ،  ސަބަބުން.  ކަންތައްތަކެއްގެ  ކުރާ  ޤައުމުތަކުން  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ބޮޑެތި  ޗޭންޖް  ދުނިޔޭގެ  މެޓް 

ޓަކައި   ރެޕްރެޒެންޓްކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  މުހިންމު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެގޯޝިއޭޓަރއެއް 

ޚާއް އެއީ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ލިބިފައި،  ޞަ ކޮންމެހެން  ބާރުތަކެއް  ފުދޭވަރެއްގެ  މީހަކަށްވާންޖެހޭ.   

މީހަ  އޮންނަ  ގުޅުންތަކެއް  އެ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އެހެންކަމުން،  މީހަކަށްވާންޖެހޭ.  ދަތުރުކުރާ  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ކަށްވެފައި، 

އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަގައިގެން މި މަސްއޫލިއްޔަތު މިވަރަށް އަދާ   މަސްއޫލިއްޔަތު މިނިސްޓަރަށް 

މީ ވަކި  ސްޕެސިފިކަލީ  އުފެދޭތީވެ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލު  ކަމުގެ  ޢައްޔަންކުރަން  ކުރެވޭނެ  އެކަމަށް  ހަކު 

ޕްރައިމަރީ   ނެގޯޝިއޭޓަރެއްގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުނިޔެއިން  ރެޕްރެޒެންޓްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މިވަނީ  ޑޭންޖަރސްތަކުގެ    އޮބްޖެކްޓިވަކަށް  ކުރާ 

ވާހަކަދައް ނުވިތާކަށް  ލޮބީކޮށް،  އަދި  އަޑުއުފުލުން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކާ، 

ފަންޑްސްތަކާއި ކަންތައްތައް އެކުއަރކުރުން. ބޭރުން ލިބެން ހުރި އެހީތަކާއި އެއްޗެހި އެކުއަރކުރުން. ދެން ސުވާލަކީ  

އަޅުގަނޑު   ކަންތައް  ދެ  ކްލައިމި  މި  ފަރާތުން  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލީ.  ނެގޯޝިއޭޓަރއެއް  ޗޭންޖް  މެޓް 

އެއީ  ؟ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި  އުފައްދާނަމަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔޭ ތި 

ޑައިރެ  ޗޭންޖް  ސުވާލަކީ، ކްލައިމެޓް  ސުވާލު. އަނެއް  މިކްޓަރޭއެއް  އުފައްދަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނިންމަނީ    ޓެއް 

ކްލައިމެޓް   ބޮޑެތި  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާތީ.  ބޮޑު  ވަރަށް 

އެ ޗޭންޖު ކުރަމުން  ރަށްރަށްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ގެއްލުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސަބަބުން  ޚާއް  ގެ  ކޮށް  ޞަދަނީ. 

ކޮށް ވަރަށް ބޮޑު  ޞަވާދޫގެ ޚާއް  ،ލާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ވާދޫއަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދައްކާ

ހިނގައްޖެ. ޚާއް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް  ޞަ ބައެއް ގިރަމުން މިހާރު  ކޮށް އެންމެ ފަހުން މި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވެސް 

މި ރަށްތަކަކަށް އަސަރުކުރަމުން  ގިނަ  ވަރަށް  ހިނގައްޖެ. މިގޮތުން  ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަނީ. އެހެން  ގިރަމުން 

މިނިސްޓްރީގަ  ގޮތުގައި  ޚާއް  އިފެންނަ  ކަންތައްތަކަށް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  މި  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  ހުރުމަކީ  ޞަވަކި  ވެފައި 

ޑައިރެކްޓަ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ރޭޓެއްގެ  މުހިންމު 
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މި   ބެހޭ   މަސައްކަތަށް ދާނެ މިނިސްޓްރީން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ   ކަނީ. އެގޮތުން އުފައްދާނަމަ، މިހާރު ކުރާދައް  ވާހަކަ 

ގާނޫނުގަ ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށަށް.  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ދާނެ  މަސައްކަތް  ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ    އިގޮތުން 

ހުންނަ ބަޔާންވެފައި  ކަނޑައެޅިގެން  ވާޖިބުތައް  މިނިސްޓްރީމަސްއޫލިއްޔަތާއި  އެގޮތުން  އަދިން.  ވަޑައިގެން    އަށް 

އެ ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ  ސްޕެސިފިކް  ހިމަނަންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ވަރަށް    ތިއްބެވި  ފާހަގަކޮށްދެއްވުން  ކަންތައްތަކެއް 

 މުހިންމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މިހާރު   ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕޮޒިޝަނަކީ.  ކުރައްވާފައި ފޮނުވާފައި ހުންނަ ސިޓީ ވަޒީރު ސޮއި  

މުގައި އޮތް އެޑްވާންޓޭޖްތަކެއް  ޔުޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. ދެން އެކި ފަހަރު އެކި މީހުން ލި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސިޓީއަކުން  ނޭނގޭ.  މިއަކުން  މީގެ  އަސްލު  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ސާފެއް   

ޗޭންޖު ކްލައިމެޓް  އެއްޗަކީ،  ފާހަގަކުރާ  އެންމެ  މަޝްވަރާތަކުގައި  ކޮންމެހެން  އިސް  ގެ  ސައިންޓިސްޓަކަށް  މީހާއަކީ 

ގާނޫނީ ބާރު ވެ  ބުނުމުގެ  ވަރަށް ސްޓްރޯންގް އޭނައަކީ ޤައުމުގެ ފަރާތުން ބަސް  ޕޮލިޓިކަލީ  ސް  ވާކަށް ނުޖެހޭ. އެއީ 

އޮތް މީހަކަށް ހަދަންޖެހޭނެއޭ. އެ ހައިސިއްޔަތު ދޭން ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީން  

ހިންގަވާ، ސިޔާސީ ވެރިންނާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ    އިބުނަނީ ކަމުދާ ކަމެއް ނޫނޭ ދެން ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ. މީގަ  މި

ބައެއް.  ތިބޭ  ބަދަލުވެބަދަލުވެ  ތިބީ    މިއީ  މިހާރު  ބައްޓަންކުރަން  ކަމެއް  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ޤައުމެއް 

ނުވިސްނަމާތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށްވާތީ  ދަންނަވަން    . އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދެން  ނުވިސްނާ، 

މީގެ ޝަޢުޤުވެރިވެގެން  ގާނޫނަކަށް  މިފަދަ  މަސައްކަތެ  ބޭނުން  މަޖިލީހަކުން  އެއްވެސް  ކޮށްފައެއް  ކުރިން  ވެސް  އް 

އެހެންވީމާ ވަރަށް    ،ނެތް.  ޓަކައި  ވުޖޫދުކުރުމަށް  ބިލެއް  ކަހަލަ  މި  ވެސް  އިސްނަގައިގެން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ   ކުރަމުންދާ  މަޖިލީހުގައި ކަންތައް    20ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އެ ގޮތެއް.  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އޮންނާނެ  ހުސްތަން  އޮތް  މި  އެބައޮތޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ހެންވީމާ، 

ފު ރަނގަޅު  ވަރަށް  ދެންޓަކައި  ކްރިއޭޓްވެފަ.  ކުރެއްވި  ރުޞަތެއް  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  މެ 

އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެ ސުވާލަށް ދެން    ސުވާލުގައި ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރުގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެހީމަ ދެން

މި ބޭފުޅުން ދެއްވާނެ ވަކި ޖަވާބެއް ނޯންނާނެއޭ. ވަޒީރު ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ އެއީ ބޭނުން މަޤާމެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު  

. ދެން އޭގެ  ރޭޓަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބުމަށް ނެތް ވަކި މީގައި އިދިކޮޅު ހަދާފައެއްކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަ

ބޮޑަށް   ތަންކޮޅެއް  އޭގައި  އަހާފަ.  ފޮނުވާފައި  ސިޓީއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނެ  ކޮބައިތޯ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 
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ގުޅިގެން ކަންނޭނގެ މަސައްކަތްކުރަންވީ އިނގޭތޯ. މިހާރު ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަ އެއްކަލަ އިން، އައުޓް  

ކަންނޭނގެ   އެބަވޭ  ފޭސް  އެހެންވެގެން    މިނިސްޓްރީ އޮފް  މަސައްކަތްތައް.  ކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އާއި 

ރަނގަޅު   އެންމެ  ވާހަކަދެކެވިގެން  ވެސް  ދެކޮޅަށް  ވާންވީ ގޮތް  ޕްރޮޑަކްޓިވެއް ނުވާނެ. މީގައި  ކަމަކުނުދާނެ. އޭރުން 

 ދެން މީގައި ގޮތަކަށް މި ބުނަނީ އަދި  އެއްޗެއް ނެރެން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ މެންޑޭޓް ފޮނުވައިދޭށޭ. ބުނީމަ

ތި ހަދާ އެއްޗެއް ނުވެސް ފެނެއޭ. އަދި ނުވެސް އެނގެއޭ. އެ ފެނުނީމަތާއޭ އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ. އެއެއް ނޫން  

ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު    މި ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ މަޢުލޫމާތު އެއީ ފަންނީ 

ހުރި  ލިބު ކަންތައްތައް  ތަންތަނުގައި  ހަމަ  ވެސް  ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިމެނުން  ހަމަ  ބިލުގައި  އޭތި  ނީމާ 

ގޮތް ބަލައިގެން އެއްޗެހިތަކެއް ލިޔެލާފައި މިއޮތީއޭ މެންޑޭޓަކީ އެހެން ހަދަން ބޭނުން ނުވަނީ. ދެންމެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ  

އިންޓަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އޮނަސްޓް އޮޕީނިއަން ދެއްވުން ވަރަށް ރަނގަޅު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ދެ ޕޮ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިސްއަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް   ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  ޗެއަރ. އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނުވަތަ ކޮމިއުނިކޭޝަނެއް މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތި ވިދާޅުވިހެން ނެގޯޝިއޭޓަރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ބިލުގެ  

ނުއެއް އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓެއްގައި  އޭގެ  އެއްވެސް  އެބަހުރި  ނުލުމުގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ލަން.   

ނެގޯޝިއޭޓަރެއް   ޗީފް  ވެސް  އަބަދު  ރާއްޖޭގައި  އެއީ  ޕޮޒިޝަންތައް.  ބައެއް  މެއިންޓެއިންކުރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަދާކުރައްވަނީ.   ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވާ. ދެން ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ވަޒީރު އެބައި  އެކި  ދެން ވަޒީރުގެ  ގޮތަށް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   އެބަހުރި.  ވެސް  ސަބަބުތަކެއް  ހަދަންޖެހޭ  އެހެން  ދެން  ބޭފުޅަކު.  ފޮނުއްވާ  އެ  ދަށުން 

ކިޔާ ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސްގެ   މި  ކުދި  ނުވަތަ މިކަމުގައި އެންމެ  އެރީނާގައި  ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

ކްލަ ދެން  ބައެއް.  ހިމެނޭ  ވަކާލާތުކޮށް  ތެރޭގައި  ވަކިވަކިން  ޤައުމުތައް  ކުރިއަށްދާއިރު  ނެގޯޝިއޭޝަންސް  އިމެޓް 

ކަންކަން ކުރިއަރައިގެންދިއުން އެއަށް ގޮތްގޮތް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް، ޔުނައިޓެޑް  

އި ޔޫރަޕްގެ  އުޅޭ.  ވަކިން  މީހުން  އެމެރިކާ  ނުވަތަ  އެމެރިކާ  އޮފް  ދެން  ސްޓޭޓްސް  އުޅޭ.  ވަކިން  އްތިހާދުން 

މީހުންނާއި،   ވަސީލަތްތަކާއި،  އެއީ  ކުރެވޭ.  ނުއެއް  އެކަމެއް  ޤައުމުތަކަށް  ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމަކާ  ފައިސާ ހުރިހާ  ދަތުރުފަތުރާ  ވިދާޅުވާ  ތި  މި   އާއި  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ    ހުރެ. 

ބްލޮ  މިސާލަކަށް، ސްމޯލަރ އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސްއަކީ އަނެއްހެން  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކެއްގެ ތެރޭގައި. އެއީ 
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ކަމެއްގެ   ހުރިހާ  އިސްނެގުމާ  ރާއްޖޭގެ  އެއްޗެއް  ފަޚުރުވެރިވާ  ރާއްޖޭގެ  ބްލޮކަކީ  އޮންނަ  މި  އޭގައި  ދަންނަވަންޏާ 

  ހަރާ ކައިރިކުރަނީ އެ ފެށިގެން އައީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް، ތިރީހަކަށް އަހަރު ނުވަތަ ސާޅީހަކަށް އަ 

އޭގެ މަސައްކަތްކުރާނީ  އޭނަ  ނެގޯޝިއޭޓަރެއް.  ޗީފް  ވެސް  އަބަދު  ހިމެނޭނެ  އެހެންވީމާ،    ތެރޭގައި  ތެރޭގައި. 

ޗެއަ މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ތެރޭގައި.  ބްލޮކްގެ  އެ  މަސައްކަތްކުރައްވާނީ  ނެގޯޝިއޭޓަރ  ރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

،  2016،  2015އިން،    2015ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެ މީސްމީހުން ބަދަލުވަމުންދޭ. ދެން މިހިސާބަށް އައިސް ރާއްޖެ  

ނެގޯޝިއޭޓަރެއް    2018،  2017 ޗީފް  ވަޒީރު  ހުންނަވަނީ  އެ  ވެސް  އޭރު  ކުރި.  ޗެއަރކަން  އޭ.އޯ.ސިސްގެ  ގައި 

އަނެއްހެން  ކަމަކަށް  އެ  ދެން  މަސައްކަތްކުރައްވަނީ.  ހުރަސްތަކެއް    ގޮތަށް  އަނެއްހެން  ނުލިޔެވުނަސް  ގާނޫނުގައި 

ދެން  ވެސް.  ބޭފުޅުން  އެހެން  ފޮނުއްވާނެ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ބައެއް  ދެން  ދިމައެއްނުވޭ.  މިހާތަނަކަށް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ވެރިކަން ބަދަލުވި ހިސާބުގައި ވެސް ރާއްޖެ އޭރު ޕޮލެންޑުގައި އޮތް  

ށް އޭރު ވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް މިހާރުގެ މަޖިލިސްގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު. އެހެންވީމާ، އޭރު  ކޮޕަ

މި   ބަދަލުކުރައްވަމުން  ހާލަތްތަކުގައި  އެކި  ނެގޯޝިއޭޓަރުން  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވީ.  ސަރުކާރުން  ވެސް 

އެކި   ވަޑައިގަންނަވާ  އެބަ  ބޭފުޅުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެންނެވީ  އެހެންވީމާ،  އެކިއެކި.  ބައްދަލުވުންތަކާ 

ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި ތަންކޮޅެއް އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގައި އެ ނަން ކިޔާ މީހަކު އަސްލު ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާނޫނުގައި  

ތީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ލިޔެގެން ހަމަޖެއްސުމަށްވުރެ އެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުވަތަ އެ ދޫކޮށްލައްވާފައި އޮ

ފަންކްޝަންކުރަން ފަސޭހަވޭ ކަންނޭނގެ އޭރުން   އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ޤައުމު  މި ސިސްޓަމްގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  އި އެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  ދެން  ވިޔަސް    ގޮތެއް   ނުކުރެއްވުމާ. 

ޗެ މެންބަރު،  ނުދަންނަވަން.  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ނޯ  އޯ  ޔެސް  އަނެއްހެން  އެއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވި  އަރ 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ އެބައި ގާނޫނުގައި ނުހިމަނާ ދޫކޮށްލާށޭ. އޭރުން  

ދެން ބޭފުޅަކު.  އެ  ބޭފުޅަކު  އެޕޮއިންޓްކުރައްވާ  އެ  ނުވަތަ  ރައީސަކު  އަދި    އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރާއިރު  މިކަން 

ނެގޯޝިއޭޓަރަކާ   ޗީފް  ވިދާޅުވާ  އެ  ވަޒީރަކާ  ބަލަހައްޓަވާ  އެ  ޕޯޓްފޯލިއޯ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ކޮންފްލިކްޓެއް އޮވެދާނެތޯ އެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހާމޮނީގައި  

ގު ޚުލާނުވަތަ  މިހާތަނަށް  އެހެންވީމާ،  މުހިންމު.  މީގައި  މަސައްކަތްކުރެއްވުން  ދަންނަވަންޏާ  ޞާޅިގެން  ކޮށް 

މި   ނެތޭ  ދިމާވެފައެއް  ދަތިކަމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ލެވެލްގައި  އޮޕަރޭޝަނަލް  މި  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނުލިޔެވުނަސް ގާނޫނުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލާފަ.  ބޭފުޅަކު    ތަޖުރިބާއަށް  ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެސް  މާދަން 

ފުރުޞަތު   އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ރައީސަކު  އަންނަ  ދެން  މަސައްކަތްކުރައްވާނެ.  ބޭފުޅަކު  އެ  ހަމަޖައްސަވާފާނެއޭ. 
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އޮތުމޭ. އޭރުން   އެގޮތަށް  ރަނގަޅީ  ތަޖުރިބާގައި  ކަހަލަ ޤައުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތުން ރާއްޖެ  ދެން  އެގޮތަށް 

ހުރިހާ ކަންކަމާ އެއްޗެއްސަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ކޮންސިޑަރކުރަންޖެހޭ   އޭގެ އަނެއް ކަމަކަށް ފައިސާއާ މި 

އިއްޒަތްތެރި   ޕޮޒިޝަނެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައިގައި  ޑައިރެކްޓްރޭޓުގެ  ޕޮއިންޓަށް  ދެވަނަ  ކަންކަން. ދެން 

އަޅުގަނޑުމެ ފަދައިން  ވިދާޅުވި  މިނިސްޓްރީން  ޗެއަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނުގެންގުޅެން.  ން 

އެނެކްސްކުރެވުނު   އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  މިއީ  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ  މެންޑޭޓަށް  ހީވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުޑަކޮށް   އަޅުގަނޑުމެން  ބޭޅުންނަށް  ތި  ދެން  އޭގައި  ދެން  ވޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއް  ހަނދާނެއް  ބެކްގްރައުންޑަށް 

މިހާރު   ވަރަށް  އޮންނަތާ  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓުގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖެހިލާއިރު 

ވަރަކަށް އަހަރަށްވުރެ ވެސް. ދެން އޭގެ ހަމަ އޭގެ އަސްލު ރީތި ނަން ހަމަ ސަލީމަކީ ވެސް އޭގެ   10ދުވަސްވެދާނެ. 

އޭރުގަ އެ  މަސައްކަތްޕުޅު  އޭގެ  މިއީ  ޒަމާން. އަޅުގަނޑު  ހިނގާތާ  މަސައްކަތް  ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ކުރެއްވި  އި 

ޑިޕާޓްމަންޓް މީހެއް. ދެން ޢަލީ ޝަރީފް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެތާ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިވާ  

ޑައިރެކްޓްރޭޓަށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުވަނީ  އަނެއްހެން  މެންނަށް ވިސްނޭގޮތުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބިލުން  ގޮތަކީ ނަން 

ބޭރުން   މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދެންނެވީ.  މި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެންނާތީ 

އެހެން  އިތުރު މަސައްކަތެއް އެޔަކު ނެތޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު ވާހަކަދެކެވުނީ ވަކި ހަމަ  

މިސާލަކަށް،   އެބައޮވޭ  މިނިސްޓްރީގައި  ވެސް  މިހާރު  މުހިންމުތޯއޭ.  ހިމެނުން  އެއްޗެއް  ލިޔެފައި  ޑައިރެކްޓްރޭޓް 

ވަކި   އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  ވޭސްޓް. އެހެންވީމާ،  ޑިޕާޓްމަންޓް،  ޑިޕާޓްމަންޓް، އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެނަރޖީ 

ޑައިރެކްޓްރޭޓެއް ވަކި  ތެރެއަށް  ޑައިރެކްޓްރޭޓު  ގާނޫނު  އެ  ދެން  ވަކިވާނެތޯ  ހިމަނާ  ބަޖެޓު  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ން 

މިކަހަލަ ބައިވަރު އަންނޯންސް އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް މެންޑޭޓެއް އަރުވަން ދަތިވަނީ.  

މެންޑޭޓާ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލައި  މަސައްކަތަށް  މިހާރުގެ  މިހިރީއޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލާއިރު  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި 

ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ކުރާ ކަންތައް. ދެން ވިދާޅުވެދެއްވައިފި އެއްކަލަ ފަންޑު ހޯދުމާ އެ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ހުރިހާ ކަންކަން. އެވެސް ހަމަ މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަމަ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑު ކިޔާ ފަންޑެއް އޮވޭ  

އޭގެ  ރާއްޖެއަކީ މިހާރު  ބަދަލުތަކުގެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން އުފައްދާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން    މޫސުމަށް އަންނަ 

މިލިއަން ޑޮލަރާ ކައިރިކުރާވަރުގެ ހިލޭ    30އެންމެ ކުރިން ފައިސާ ލިބުނު އެއް ޤައުމު. މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  

ރާ ފެނުގެ ދާއިރާއިން  ޕްރޮގްރާމް  ފަންޑު. އެހީގެ  އެ  ވެސް  މަސައްކަތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ހިންގާ. އަދި  އެބަ  އްޖޭގައި 

ނީޑް   އެ  މަޖިލީހުން  ދެއޭ. ދެން  އެބަ  އަނެއްހެން  މަސައްކަތްތައް  ހުރިހާ  ހަމަ  ދެންނެވީ  މި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 



 2020  ޖުލައި  1                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

16 

 

ސާ ކަންކަން  އުޅޭ  ކުރަން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ  ފުވަންޏާ 

 ހަމަ އެ ތަފްސީލުތައް އެރުވިދާނެއޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހަމަ އެ ސުވާލަށް އީ.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އެންވަޔަރަންމަން

އަޅުގަނޑު   ހަމަ  ވެސް  ވާހަކަފުޅަށް  ދެއްކެވި  އެ  ވަޙީދު  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އި ކޮޕްގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައި  ޔާތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ވެސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މީޓިންގތަކުގަ

ވިޔަސް   ޑުމެންނަށް ފެނޭ ހަމަ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ހަމަ އެ ކޮންމެ ނަމެއް ކީކަމުގައި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނ

ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ލީޑްކުރަން  ވެސް  ކޮންވެންޝަންތައް  އެހެން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނޫނީ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ހަމަ 

ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ  ވަކި  ޔޫ.އެން  މުއްދަތަކަށް  ހަމައެކަނި  ނޫން. ސީ.ބީ.ޑީ ތަން.  .އެފް.ސީ.ސީ.ސީއަކަށް 

ވެސް   ކޮންވެންޝަންތަކުގައި  އެހެން  ހުރި  ދެން  ނޫނީ    5ވިޔަސް  އިސްވެރިޔަކު    3އަހަރަށް  ހުންނަ  އެ  އަހަރަށް 

ހުރޭ. އެ ބޭފުޅާ ހުންނަނީ ހަމަ އެ ޤައުމުގެ ފަރާތުން އެ ކަނޑައެޅޭ ކޮންވެންޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އެންމެ އިސް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހެޑް އޮފް  ބޭފުޅެއްގެ ގޮ ތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ކޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވާއިރުގައި އަދި ހަމަ 

ޑެލިގޭޝަން އެ ހަމަ މުޅިން އެހެން ބޭފުޅަކަށްވެދާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މީތި މި ފެންނަނީ އެހެންވީމާ، އަދި ކޮންމެ  

ކީކަމުގައި  އެ    ނަމެއް  ބޭފުޅެއް  ވިޔަސް  ވަކި  އުޅުއްވާނެ  ކަންތައްތަކުގައި  ކްލައިމެޓް  އިސްކޮށް  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ  އޮވެގެން    ހުރުން  ގާނޫނުގައި  ޑައިރެކްޓްރޭޓެއް  ޑައިރެކްޓްރޭޓް.  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ކަމެއް. 

ތަކާ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަމުންދާއިރު އެ އުވިގެން  ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަން

ކަމެއްހެން. ދެން    ދިއުމުގެ ފުރުޞަތެއް ހަމަގައިމު ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު

ނޭނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަންތައްތަކަށް  އެކަހަލަ  މިނިސްޓްރީއެއްގައިތޯ  ކޮން  އޮންނާނީ  ޑައިރެކްޓްރޭޓް  ނެ  އެ 

 އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ސުވާލުތޯ އެ  މެންބަރު ހަމަ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި  ؟ ގައްދޫ  ބޭފުޅުން  އެހެން 

 އޮތީމާ ވަގުތު ވެސް. އާދެ!  

 

 ކަދެއްކެވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަ

އަސްލު   އަޅުގަނޑުމެން  ދެއޭ.  އެބަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ވެސް  މިހާރު  ދެންނެވީ  ތި  އަޅުގަނޑު  ...ފައިކޮށްލަން. 

ބޭނުންވަނީ ސްޕެސިފިކްކޮށް ޑައިރެކްޓްރޭޓެއް ގާނޫނުގައި ލިޔެގެން އުފައްދައިގެން ގާނޫނުގައި ވަކި މެންޑޭޓްތަކެއް އެ  

ގާނޫ ދީގެން  ކަމެއް  ޑައިރެކްޓްރޭޓަށް  ހުރިހާ  މި  ވާޖިބުތަކާ  ކަންތައްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  އެ  ކަނޑައެޅިގެން  ނުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަށް  ނޯންނާނެ  މައްސަލައެއް  ދިމާވާނެ  އިތުރަށް  ދެން  އޭރުން  އިންނަން.  ސްޕެސިފިކްކޮށް 

 ބޫލުކުރާތީވެ މިހެން މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަޒީރު ވެސް ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ. ދެން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިހާރު  

އްވަން މިސާލަކަށް، ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގައި  ހަމަ ވަރަށް އޯޕަންކޮށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެ

ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެތޯ ކިހާ  ޕްރެކްޓިކަލީ  ދަށުން ކަނޑައަޅައިފިއްޔާމު  ގާނޫނުގެ  ބިލު  ކީ ހަމަ ސިމްޕަލް  އަމާނަ؟ މި 

 ކޯޅި ހިންގަން އުޅޭ މަސައްކަތް  ން ދަންނަވަންޏާމު މިނިސްޓަރާއި ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރާ ކިހާވަރެއްގެ ކޯޅުމެއްލޭންގުއޭޖު

އުޅެންޖެހިދާނެތޯ ޕްރެކްޓިކަލީ  ކިހާވަރަކަށް  ތެރޭގައި  ޒުވާބެއްގެ  އެ  ކަންތައްތައް  އެ  ދަތިވެ  އެއަށް  އެއީ  ؟ ނުހިންގި 

ވީހާ ސާފުކޮށް  ހަމަ  އެ  ވަރަށް.  އަސްލު  މާބޮޑަށް   އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮށް  ވެސް 

ސް ވެސް ހުންނާނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރަކީ ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އެކްސްޕީރިއަން

ހަމަ މިނިސްޓަރަކީ ވެސް ހަމަ އެހާ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނަންގަވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ،  

މި   ނޫނީ  ދުވަހަކު  ކިހާ  ތެރޭގައި  ކޮންފްލިކްޓުގެ  މަޤުޞަދު  ހާމި  އުޅޭ  ވާނީ  ހާސިލުކުރަން  އުނދަގޫތޯ  ސިލުވުމަށް 

ދަންނަވާލަދެއްވައިފިއްޔާ  ؟ ފަސޭހަތޯވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކްސްޕީރިއަންސްއިން  ޕްރެކްޓިކަލް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ވަރަށް ރަނގަޅު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ކުރިން ދެންނެވިހެން ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި  

އެއަށް   ވެސް. ދެން  މިހާރު  ލުން  މީހުން  ކަންނޭނގެ މަޤާމުތަކަށް  އެބައޮވޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބާރު  ދެންނެވީ 

ދަންނަވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި  އަސްލު   އެއަށް އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑަށް ގާނޫނީގޮތަކުން ނޭނގެ  އުނިކަމެއް. ދެން 

ދެން   ދިމާވޭ.  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  އެ  ބޮޑުވޭ  ބިއުރޯކްރެސީ  ދިމާވޭ  އެބަ  އިތުރުވާވަރަކަށް  ލޭޔަރުތައް  ދެންނެވި 

ނެ ޢައްޔަންކުރެވޭ  ފަހަރެއްގައި  މިސާލަކަށް،  މިނިސްޓަރާ  ޚާއްޞަކޮށް  ނޫނީ  ޓަރމްސްގެ  މިނިސްޓަރާ  ގޯޝިއޭޓަރަކީ 

ބޭފުޅަކާ އޮންނަވާ  މެންޑޭޓް  ނުވެދާނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ  ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ވާ  މުޅިން  އެ    އިދިމާ  ނެގޯޝިއޭޓަރަކާ 

އެހެންނަމަ ދިމާވޭ.  އެބަ  ވެސް  ކަންކަން  އެ  ހުއްޓި  މަސައްކަތެއް  އެތައް  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  ވެސް،  ދިމާވާ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއްޔާ އެ ހަމަޖައްސަވާނީ  

އެބައި   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ގިނަފަހަރަށް.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މަޝްވަރާކުރައްވާފައިހެން  ވަޒީރާ 

ނޯންނާނެހެ ނުވަތަ  މަޤާމެއް  ކުޑަވާނެހެން  އިޝޫސް ވެސް އެބަ އިތުރު  މި ފައިނޭންޝަލް  ން. ދެން އޭގެ އިތުރަށް 

އޭނަ ކަންނޭނގެ  ސެލަރީއެއް  ބޮޑު  ފުދޭވަރަކަށް  އޭނަޔަށް  އަނެއްކާ  ނުވަތަ  އަލަންޏާ  ޢިނާޔަތްތަކާ  ދޭނީ  ށް 

ގޫތަކެއް އެބަހުރޭ. ދެން  އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައިސިއްޔަތުން ދެންޏާ. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އުނދަ

އިތުރުވާ  ލޭޔަރުތައް  އެ  ތަޖުރިބާގައި  އަސަރުކުރޭ.    އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަ  މަސައްކަތަށް  އެބަ  ވަރަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި އެބަ ދަތިވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ނެގޯޝިއޭޓް  

އަޅުގަނ  އްމުޢާ އަހަރަކު  ގޮތެއްގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  އޮންނަނީ  މި  ނެގޯޝިއޭޝަން  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ޑުމެންގެ 

ދެފަހަރުވަރު. އެއީ މުޢާހަދާގައި އެބައޮވޭ މިސާލަކަށް، މުޢާހަދާ ތެރެއިން ވާހަކަދައްކަންޏާ ދެ ސެޝަން. އެއީ މީހުން  

މެއި، ކިޔާ  ރާއް  މި  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެވެސް  އޭގައި  އޮންނާނެ.  ހިސާބުގައި  ދެން  ޖޫން  ލީޑްކުރައްވާނެ.  ޓީމުގެ  ޖޭގެ 

ނެގޯޝިއޭޝަންތަކުގައި   އެ  ބޭފުޅާ  އެ  ގިނަފަހަރު  ލީޑްކުރައްވާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ލީޑްކުރައްވާނެ.  ކޮޕްގައި 

ދެން އޭގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އެ ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ،އެ ކަންކަން  އިވާހަކަދެއްކެވުމާ

 ދެންނެވިހެން އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް، އޭ.އޯ.ސިސްގެ ޗެއަރ ނޫނީ ޖީ ސެވަންޓީ  ކުރިން އަޅުގަނޑު

ބްލޮކެއްގެ   މުޅި  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެވިގެން  ޕޮޒިޝަނަކަށް  އެކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ޗެއަރ  ސެވަންގެ 

ޒިޝަނެއް ނަގައިގެން މިސާލަކަށް، މިވެނި  ނެގޯޝިއޭޝަން. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ނެގޯޝިއޭޓް ވަކި ޕޮ

އަޅުގަނޑަށް   ކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުގައެއް  ތިމަންނާމެން  އެ  ޤަކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 
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ށް،  ބާރުވެރިކަން ނުވަތަ އެމެރިކާ މީހުންގެ އޮތް ބާރުވެރިކަމެއް ނެތޭ. ދެން އަސްލު މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިސާލަކަ

ބޮޑަށް   މީގައި  އަސްލު  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކުޑަކަމަށް  ވިޝަން  ރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  އަޑު  ރާއްޖޭގެ 

މިކަން   ވެސް  އެބައި އަދާކުރެއްވޭނީ މިސާލަކަށް، މިނިސްޓަރ ލެވެލްގައި ނުވަތަ އެހެން މިނިސްޓަރުންގެ ލެވެލްގައި 

ސް ލެވެލްގައި ވެސް ވާހަކަދެކެވޭ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް  އެބަ މި ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ އަދި މަޖިލި

ބައިގައި   ޚާއްޞަކުރެވޭ  މަޖިލީހަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ވެސް  ބޭފުޅުން  މަޖިލީހުގެ  ކޮޕްތަކުގައި  ހުރިހާ  ބޭއްވޭ  މި 

ފެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަމްސީލުކުރައްވާ. ދެން މީގައި  ތަންކޮޅަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ހަމަ  މަދުވާ  ބޮޑު  ންނަ އެންމެ 

ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ބައިވެރިވުން އަސްލު ބޮޑުކުރެއްވުން. ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސް ޔާމީންގެ  

ދައުރުގައި ރައީސް ޔާމީން އެހާ ބޮޑަކަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ މިސާލަކަށް، ރައީސުން ވަޑައިގަންނަވާ އިވެންޓުތަކަށް  

ވަޑައިގެން ނިއުޔޯކްގައި  ވެ ބޮޑުކުރެވުން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރައީސް ޞާލިޙް  އަސްލު  ސް. އެހެންވީމާ، އެބައި 

މަސައްކަތްތައް   އޭގެ  ލޯންޗްކޮށްދެއްވި.  އިނީޝިއޭޓިވެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ހަމަ  ފަރާތުން  ޤައުމުތަކުގެ  ކުދި  އަދި 

ދެ މި  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  ހަމަ  އެބަ  ލެވެލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަތީ  އެންމެ  ޕޮލިޓިކަލް  ލެވެލްގައި  އެ  ންނެވީ 

ވަކި    އިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑު މީގަ  މީ. ދެން އަޅުގަނޑު މިމުހިންކަންނޭނގެ މީގައި    ވެރިވުން އިތުރުކުރެއްވުން ބައި

ނޫން ނަގައެއް  އެހެންނަމަވެސް،ޕޮޒިޝަނެއް  އަޅުގަނޑު  .  ބަލާއިރު  ތަޖުރިބާއަށް  މި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންނަށް 

ނޫނުގައި ލިޔެގެން ނެގުން. އެހެންނަމަވެސް، އެބައި ސަރުކާރަށް  ގާރިޑެންޑެންޓް ކުރެވޭ ކަމެކޭ އެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަޑް 

 ފަސޭހަވާނެހެން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޫކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބައި އެ މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރުކޮށް އާދެ! ޢަލީ. ވަރަށް 

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންނެވި ސުވާލު ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްޗެއް  ޙީވަ  ، ހަމަ އާދެ! ވަރަށް ކުރުކޮށް  އިތުރު  ވާހަކައަށް  ދުގެ އެ 

ތިއެޑްކޮށްލަ ދެއްވާށޭ  ޑައިރެކްޓްލީ  މިސާލަކަށް    އެގްޒާމްޕަލެއް.ލަކަށް  ވިދާޅުވީ މިސާ  ން. ތި ދެންނެވީ މިހާރު ވަރަށް 

ތި ކަމަކީ  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ފުރަތަމަ  ޢައްޔަންކުރާ  ޤަދެންނެވިހެން  މީހަކު  ވަކި  އެ  މިސާލަކަށް  ބޫލުކުރެވޭ 

މި   ނެގޯޝިއޭޓަރވެގެންދާނީ  ޗީފް  ކަންނޭނގެ  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާމީހެއްގެ  އައިމަ  އޭތި  އޭތި  ނޫނުގައި 

ސާފެއްނުވޭ.    ފީލްވެފައި  އޭރުގައި  މުޅިއަކުންނެއް  އެ  ޢައްޔަންކުރާނީ  މީހަކު  އެ  ކިހިނެއްތޯ  އެއްކަލަ  އެހެން.  އޮތީ 
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މީހަކަށޭ އޭތިވާނީ އެއީ ޢައްޔަންކުރާ  އެސެޕްޝަނަކީ  ދެންނެވީ ކިހާވަރެއްގެ    ދެން ތި   .އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މީގަމިސާލަކަށް   މަސައްކަ  އި ކްލޭޝެއް  އެބަހުރި  ؟ އުނދަގޫވެދާނެތޯ  ތަށްއައިސްގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރީގައި ތަޖުރިބާގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ ގެންގުޅޭ ވަކި ކަހަލަ ސިޔާސަތުތަކަކާ  ވެސް ނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝަނަލީ 

އިދިކީ އިންފްލު  ށްއްޔަދިމާ  ނޫނިއްޔާމު  ޚިޔާލުތަކެއް  ބޭފުޅުންގެ  ވާހަކަދެވަކި  އައިސްގެން އެބަހުރި  ކެވިފައި  އެންސެއް 

އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާހަކައަކީ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި  ވާގޮތަށް.    އެހެން  ގެއްލުންތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އެތީގެ  އޮތް 

މި ދަންނަވަން  ގޮސް    އެހެންވީމާ،  ހުރެގެން  ޚިޔާލު  ދެ  އެ  ބައެއްގެ  ދެ  ޕޮޒިޝަނެއްގައި  މަތީ  އެހާ  އެއްޗަކީ  އުޅޭ 

ވެ ގެއްލުންވާތަން  އޭތި  އަޅުގަސް ރާއްޖެއަށް  ދެން  އެބަހުއްޓޭ.  އައިސްފައި  އޭތި    މިވާގޮތަކީ  ނޑުމެންނަށް 

އަނެއްކާ  ގެންނަން  ކުޑަ   ރިވަރސައިކަލަކަށް  ވަރަށް  މިހާރު  ކުރަންޖެހޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އެހެން  އިތުރު  ވެސް 

ޖަޒީރާ   ކުދި  ހިނގައްޖެ  މިތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ބޭފުޅުންގެ  އެގްޒާމްޕަލެއް  ތި  މިދެންނެވިހެން  ޤައުމުތަކުގައި 

ގިނަފަހަރު   އެއްޗެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ޔުނިޓީއަކީ  ހަމަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ތެރެއިން 

އައިލެ ސްމޯލް  އެ  އެގޮތަށް  ދެކެވެމުންދާއިރެއްގައި.  ވާހަކަ  އެތީގެ  މުޢާހަދާތަކަކަށް  މުޅި  އެލައިންސްގެ  ންޑްސްގެ 

އެ  ޔު ހަމަ  ބްރޭކްކޮށްލުމަކީ  ޔުނިޓީ  މި  ތެރޭގައި  ޕޮލިޓިކްސްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މި  ބައެއްފަހަރު  އެކަމަކު  ނިޓީ. 

މީ މި  ހަމަ  ބްރޭކޮށްލައިފިއްޔާމު  ޔުނިޓީ  އެ  ސްޓްރެޓަޖީއެއް.  އެކި  މީހުންގެ  ދެން  އޭރަށް  އިނގޭނެ  ހުންނަށް 

ން އެ މީހުން އެއްޗެއް ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަކީ އެއީ ހަމަ  ޤައުމުތަކުން ވާހަކަދައްކަނީ އެކި ގޮތަށް. ދައްކައިގެ

ކުރިން މިތާ  ކޮށްލަންވެގެން  ބޭރޭކް  ޔުނިޓީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ސްޓެރެޓަޖީއެއް.  މަސައްކަތްތަކެއް    ގެންގުޅޭ  ވެސް 

 އެކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް  ވެސް  ންޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެބައޮތް ކުރީގައިކުރެވުމުގެ ގޮތުން ހަމަ ވަލްނަރަބަލް ވަކި އައިލެ

ބްރޭކްކޮށްފައި ވަކި   ޔުނިޓީ  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޮޒިޝަނެއް ނޫން އެއީކީއެއް ތި  އުފައްދާފަ. އެހެންވީމާ، އެފަހަރު 

އެކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  ތިބުމަކީ.  އެހެން  ސަޕޯޓްކޮށްގެން  ޕޮޒިޝަންތަކަކަށް  ބައެއްގެ  ވަކި  ގޮސް  ތެރެއަށް  ބައެއްގެ 

 އޮންނަނީ.   މި  އިގަނޑުމެންނަށް ނޯންނާނެތީ ރިލަކްޓެންސެއް އޭގަސްދާނެތީ އެ ޔަޤީންކަން އަޅުކްލޭޝްތައް އައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހަމަ މިއާ ގުޅޭގޮތުން އީ.ޕީ.އޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މް އިބްރާހީ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ސީގެ ންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންއެންވަޔަރަންމަ
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ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ފަންގާޝުކުރިއްޔާ.  އެގްޒެކްޓިވް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދަނީ  މި  ތަންކޮޅެއް  ޝަނުކް ނޫނު  ން 

ކަންތައްތައް   ބޭނުންވާ  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ގާއިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށްހެން.  ހައިސިއްޔަތަކުން  ނޫނީ 

މި ޗޭންޖު  ހާރުހީވަނީ  ކަހަލަ    އެކްޓު  ކްލައިމެޓް  ޗައިނާ  މިސާލަކަށް  ޤައުމުތަކުގައި  ގިނަ  ތަންތާނގައި  ނުހުންނަ 

. މިސާލަކަށް  އިގެ ޑިސްކްރީޝަންގައިންނަނީ އެގްޒެކްޓިވް ބްރާންޗު   ޝަން މި ކްމި ފަންޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  

ވެސް  ތި ނެގޯޝިއޭޓަރ  ޗީފް  ކަނޑައަޅަންވީ  ބްރާންޗުން  އެގްޒެކްޓިވް  އެވެސް    .ވިދާޅުވާހެން  ހަމަ  ދެން 

ތި  ކޭސްގައި  ކަމެއް. ދެން ރާއްޖޭގެ  ސަކް   ޑިބޭޓްކުރެވިދާނެ  މާ  އަހަރުމެންނަށް  ސެސްފުލްއޭ އެގްޒެކްޓިވް  ވިދާޅުވަނީ 

ޕަވަރ މި   އެ  ފަންގާބްރާންޗްގެ  އެގްޒެކްޓިވް  ދިނުމަށްވުރެން  އެ ބާރު  ކްނޫނަކުން  ޕްރެޒިޑެންޓަށް  ނޫނިއްޔާމު  ޝަން 

ޕްރެޒިޑެންޓް  މިސާލަކަށް  ކުރެވިދާނެ  ވެސް  ޑިބޭޓް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ސަކްސެސްފުލްއޭ.  މާ  އޮތީމަ 

ހަ ވެސް  މީހަކު  ވެސް  ޢައްޔަންކުރާ  ގޮތަށް  ދެ  ނޫނިއްޔާމު  އެކަށީގެންވޭ  އުފެދުން  ކްލޭޝެއް  މިނިސްޓަރާ  މަ 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވީހާގާޑިބޭޓްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު  ބޭނުމަކީ  ފަން  ނޫނުގެ  އެގްޒެކްޓިވްގެ  ބޮޑަށް  ޝަނުން  ކްވެސް 

އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް   އެގާތަންކޮޅެއް  ކުރުންހެން.  މިކަން  ހައިސިއްޔަތަކުން  ލިޔެވިދާނެ  ގާހެންވީމާ،  ނޫނީ  ނޫނުގައި 

 ހެއްޓުން އިނގޭތޯ.  ކޮށް ބެނުކަންނޭނގެ އެގްޒެކްޓިވަށް އެ ބާރު ދެމޭ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ ވަކި މީހަކު ޢައްޔަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި ކްލައިމެޓް ބިލު އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން މި  

މީގަ  ދެން  ކުރަނީ.  މި  މަސައްކަތް  ގެންނަން  ގޮތުގައި  ބިލެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ގިނަ    އިދައުރަށް  ފުދޭވަރަކަށް 

މަންޓް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެސް ކުރެވިއްޖެ. ދެން  ން މުޤައްރިރު ވެސް ދެންނެވިހެން އެންވަޔަރަމަސައްކަތްކުރިން ހަމަ 

އަޅުގަނޑު   ދެވޭ  ޤަމީގަ  ނުއެއް  އަދި  ލެވަލަކަށް  ދާންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ރާއްޖެ  ވެއްޖިއްޔާމު  ގޮތުން  ބޫލުކުރާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލީ ވެސް. ދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ ކްލައިމެޓާ އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލީ ރާއްޖެ  

ބޭފުޅުން   ތި  މަސައްކަތް  އޮތް  ގޮތުގަ ޤަކުރަންޖެހިފައި  ކުރެވޭތޯ ބޫލުކުރައްވާ  ލެވަލަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    . އި 

ކްލައިމެޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  ރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ    ،އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭތޯ  އެބަ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ކަން  ނޫނުން މިގާއުޅޭ  މި  ނޫނުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބައްޓަންކުރަން  ގާލެވަލަށް. ނުކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ މި  

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތީގަ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް    އި ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ދަންނަވަންޏާ  ޖަވާބެއް  ސީދާ 

ދެ ނުބުނެވޭ  ދެރައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މޮޅެއް  ޖަވާބެއް.    . އްތޯ  ދަތި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެއަށް  ދެން 

ވެސް   ސަރުކާރުތަކުން  ހުރިހާ  މިދެންނެވި  ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާގައި  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެހެންނަމަވެސް، 

އަސްލު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ދަނީ  ންމުމަސައްކަތްކުރައްވަ މައްސަލަ  ކުރިން ދެންނެވިހެން މި    ގައި  ގެނައުމު . އެއީ 

އެކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތާރީޚު  އެއީ  އެބައޮތް.  ރޯލެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ފަހުން    މަށްރާއްޖޭގެ  އޭގެ  ދެން  ހެކިދޭ.  އެބަ 

ފައިސާ ބައިވަރު  ވަރަށް  ކުރާއިރު  ކަމެއް  މިކަހަލަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާއި    ރާއްޖޭގެ 

ރިސޯސަ ބޭނުންވޭ އެހެނިހެން  އެބަ  މީހުންނާސް  ދަންނަވަންޏާ    .  ދާއިރާއަށް  ބިނާކުރުމުގެ  މީހުން  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް މި ދާއިރާއިން ހަމަ ސަރުކާރުން އެކި ގޮތްގޮތުން ކިޔަވައިދީފައި ތިބި މީހުން މިއަދު ވެސް.  

އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޏާ  ސަކްސަސްއަށް  ދެން  ބޭފުޅުން.  ބައިވަރު  އެބަތިއްބެވި  އެހެން  ޚާއްޞަކޮށް    ދެން  ހީވަނީ 

ދުގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ބެލެހެއްޓެވި  ޙާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން އިއްތި

އެ    4 ދެން  ކަމަށް.  އަހަރުތަކެއް  ރަނގަޅު  ތާރީޚުގައި  ފަހުގެ  މި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އަހަރު 

އެއްބަސްވުމެއް    އު ޕްރޮޓޮކޯލެއް ނުވަތަ އަ  އު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން އަސާލަކަށް  މިދުވަސްވަރު ދިމާވީ  

ދުވަސް ކުރެވުނު  ޖަޒީރާ    ،ނެގޯޝިއޭޓް  އެ  ރާއްޖެއިން  ދުވަސްވަރު  އެ  އެހެންވީމާ،  އެގްރިމަންޓް.  ޕެރިސް  އެ 

ލީޑަރެއްގެ   މީހުންގެ  އެ  ނުވަތަ  ބިހާފްގައި  އިއްތިހާދު  ވޯކަލްކޮށް  ޤައުމުތަކުގެ  ފުދޭވަރަކަށް  ހައިސިއްޔަތުން 

އޭގެ ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  ދެން  އެގްރިމަންޓު   މަސައްކަތްކުރެއްވި.  ޕެރިސް  ތެރޭގައި    ގެތެރޭގައި 

ޑިގްރީގައި ހިމަނަންވާނެ.   1.5އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކާލާތުކުރި ބައެއް އެއް ކަންކަން މިސާލަކަށް ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން 

އި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކާލާތުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކަމެއް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ލޮސް އެންޑް  އެބަ

އޮންނާނެ  ޑެމޭޖް ބައެއް  އިޔާދަ    .ކިޔާ  އޭގެން  އިޔާދަ  ލިބިދޭ  ބަދަލުތަކުން  އަންނަ  މޫސުމަށް  މިސާލަކަށް  އެއީ 

ލުންތަކަކީ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މިސާލަކަށް އެމެރިކާފަދަ ޤައުމުތަކުން  ނުވެވޭފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުން. އެހެންވީމާ، އެ ގެއް 

ތެރެއަށް ވަންނާތީ.  ންސޭޝަނެއް އޭގެ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ކޮމްޕައެއަށް ބަލާ އެހާ ބޮޑަށް  

އެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެވެސް  އެކީގައިއެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތު  އެނަލިސިސްއާ  ކުރެވޭނެ    ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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އިތުރަށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ  މީގެ  ޕެރިސް އެގްރިމަންޓްގައި ހިމެނުނު ކަމެއް. ދެން އެހެން ކުދި ޤައުމުތަކަށް އަދި  

ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވުނު.    އިން ލިބިދޭ ޚާއްޞަ ކަންކަން އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެތެރެ  ޤައުމުތަކަށް އޭގެ

ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ދެމެހެއްޓޭނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭގޮތުން ނެގޯޝިއޭޓްކުރެވުނު އެއްބަސް  

އިނިޝިއޭޓިވްގައި  މި ނޫން  މުޢާހަދާއެއް  މިދެންނެވިހެން ވެސް    ދެންނެވިހެން  އެހެންވީމާ،  އެބަ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން ކަންނޭނގެ  ދެން  އެބަހުރި އަސްލު ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަ.  

ބޭ  ގައިއޭ ތި  މަސައްކަތްކުރާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނެވޭނީ  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު  އެންމެ  އޭގެ  ފުޅުން މިދެންނެވީ 

ނުފެންނަނީ  ބޮޑަށް  އެހާ  ވެދާނެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  ދެން  ވަޒަންކުރައްވާނީ.  އެ  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ 

ބައިނަލްއަޤް ދެން  ވެސް.  ކަމަށް  ނުކުރެވެނީ  ޕްރޮމޯޓް  އެ  ބޮޑަށް  އެހާ  ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާމީ 

ލީ ޝަރީފް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި އެ  ޢަންމު ކަންނޭނގެ  ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ވަރަށް މުހި

ކުދި   ބައެއް  މިސާލަކަށް  ވާހަކަދެކެވުން.  އެ  ތެރެއިން  ޤައުމުގެ  އަސްލު  ޤައުމެއްގެ  އެ  ހާލަތާއި  އެ  ޤައުމެއްގެ 

  . ކިޔާ މީހުން  ޓުންޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ އެ މީހުންގެ ތިބޭނެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިޕްލޮމެ

ހޯދަން.   ބަޔަކު  ވާހަކަދައްކަން  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެ  ޤައުމަކަށް  އެ  ދީފާނެ  އެހީ  ޤައުމަކުން  މިސާލަކަށް 

ބައިނަލްއަޤް ފޮނުވާ  އެ  ޤައުމުގެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ،  އެ  ވާހަކަދައްކާ  ފަރާތުން  ޤައުމުގެ  އެ  އައިސް  ބަޔަކު  ވާމީ 

  ހަތުގައި ތިބެގެން އެ މީހުން ކުރިއަށް ނެރެ ވާހަކަދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ ފަ

ހިނގާ  ކަންތައްތައް  ދުނިޔޭގެ  ދެންނެވިދާނެ  އްގޮތެ   ވެސް  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެކަމަކު   .

  ، ޖޭގައި އަމިއްލަ ޕޮޒިޝަންތަކެއް ގެ ފަރާތުން ހަމަ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންނޭ ދިވެހީންނޭ ދިވެހިރާއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމު

ވާހަކަދައްކަނީ އެޖެންޑާގައޭ  ކަމެއްހެން.    އެ  .އަމިއްލަ  ފަޚުރުވެރިވެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް 

ޚުލާ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ކަންކަން  ބައިވަރު  ކޮށް  ޞާމިދެންނެވިހެން 

 ކުރިއްޔާ.  ކުރުކޮށްލާނަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  
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  އި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެރީނާގަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި  

ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދިފައި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު   ޗޭންޖް ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  ބޫލުކުރަން.  ޤަކްލައިމެޓް 

ކުރަންޖެހޭ   ލޯކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގުޅިގެން  މުޢާހަދާތަކާ  މި  އަދި  ކޮންވެންޝަންތަކާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ޙަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް  އިތުރަށް  ހަމަ  މުޢާހަދާއަކާ  އެ  ޤީޤަތުގައި  ކޮންމެ  އެބަހުރި  ކަންކަން  ބައިވަރު 

ބައެއް   އެއީ  ކަންތައްތައް.  ކުރަންޖެހޭ  ލޯކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގާގުޅިގެން  ނަމަވެސް  ގެނެސްގެން  ބަދަލު  ނޫނުތަކަށް 

  . ތަކަށް އެލައިންވާން އެބަޖެހޭހިކާއި މި ކަންތައްތައް އެ އެއްޗެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަ  ލޯކަލީ މި

މި ޖެހިފައި  މިހާރު  ރަނގަޅުކުރަން  ބޮޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދާއިރާހެން  ހަމަ    އެ  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  އޮތީ 

 .  ޝުކުރިއްޔާ .ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.؟ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލުކުރައްވައިފިންތޯ

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެހެން ލިބިއްޖެ.  ޖަވާބު  ބައެއް ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެބަހުރި.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލެއް  ދެތިން  ނަމަވެސް، 

ޗޭންޖު   ،ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ  އިމީގަ ފާހަގަކޮށްލަން    ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑު  ނެގޯޝިއޭޓަރއެއް ޢައްޔަންކުރުމުން  ޗީފް 

ޤައުމެއް އަންނަ  ތަރައްޤީވަމުން  ވެސް  ރާއްޖެއަކީ  ކަމަކީ  ހީވަނީ    .ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑަށް  ޓަކައި  ތަރައްޤީއަށް 

ހިންގަމުންދާ    ރާއްޖެއަކީ ޕަވަރއިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އިދާރީގޮތުން  ގެއްލުންތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ތިމާވެއްޓަށް 

ޚާއްޞަކޮށް ކޮރަލް ރީފް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުދިކުދި ރަށްރަށުގެ    .ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ

ކަންކަން ކުރަން ބޮޑެތި  އިންޖީނު، މި  ން ޑީސަލް ބޭނުންކޮށްގެން މި  ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެ

ޢައްޔަންކުރުމުން   ނެގޯޝިއޭޓަރެއް  ޗީފް  މި  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަށް  އެހެންވީމާ، މި  ހިންގަނީ. ދެން  މި  ޚަރަދުކޮށްގެން 

ކަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ  ކުރެވޭނީ  ދިފާޢުތޯ  ކަންކަން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލު  މީގެން  ންކަމަށް 

ނޫން   މި ސަރުކާރަކުންނެއް  ވަކި  ސަރުކާރަކުން  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން  މަސައްކަތްކުރެވޭނީ.  ގެނައުމަށްތޯ 

ރިސޯސް   ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން  އުފެދުނު  ހަމައަށް  މިއަދާ  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރީގެ ސަރުކާރުން 

ގޮތަކަށް ތިމާވެށި ހަލާކުކުރުމަށް ޓަކައި ތަރައްޤީގެ ގޮތުން    ނުބައްދަލު ހަމަ  ތުގެ ބަޖެޓު  ދަނީ ދައުލަ  ބޭނުންކުރަމުން މި

ވެށީގައި ކޮރަލްރީފް ނައްތާލައިގެން މި ކުރަނީ.  މި ކަމެއް މި ކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް ކުރެވެން އޮންނަ ކަންކަން ހަމަ ތިމާ
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މި ވެސް  ދުނިޔެއަށް    ކަރަންޓް  މުޅި  ހަމަ  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަމަ  ދެނީ  އިންޖީނު  ޑީސަލް  ޖަހާފައި  ގޮން 

  ، ހާސިލު   މެންއަޅުގަނޑު  އިއްލުތަކެއް މި ކަމަށް ގެނެވެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީގަހައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނޫން  

ނެގޯޝިއޭޓަ މި  ކްލައިމެޓް  ސުވާލަކީ  އުފައްދާ  ހަމަ  ބޭފުޅާއަޅުގަނޑު  އެ  ޢައްޔަންކޮށްގެން  ސަރުކާރުގެ    ރ  އާއި 

އެ ޕަވަރއިން  ސަރުކާރަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އޮންނަ  އެ  މިފަދަ  ކުވަގުތަކު  ތަރައްޤީގެ  ޕްރޮގްރާމް  ހިންގާ  ން 

އެ ކޮބައިތޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްގައި   .މަޝްރޫޢުތައް އެ ބޭފުޅާ ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ކަންކަން ދިފާޢުކުރައްވާނީ

މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ލޯޔަލްޓީ  އެންވަޔަރައަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤައުމެއްގެ  ން  ވަކާލާތުކުރާ  ޕްރޮޓެކްޓްކުރަން  މަންޓް 

އޮންނާނީ ޕޮލިސީ  .ގޮތުގައިތޯ  ސަރުކާރުގެ  ސަބަބުން  މީގެ  ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް    ކުރިން  ޤައުމު  ބޭފުޅަކު  އެފަދަ  އާއި 

ޔާ ދެން ސަރުކާރުގެ  ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވެދާނެ އަދި މި ދިވެއްސަކަށް ވެއްޖިއް

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ހިފަހައްޓަވާނެ  އިންޑިވިޤަސްޓޭންޑް  އެހެންނަމަވެސް،  ވެއްޖިއްޔާ  ޖުބޫލުކުރަނީ.  ބޭފުޅަކު  އަލް 

މަންޓްލީ  ންނޫނީ ބާރުވެރިކަމުގައި މިނިވަން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންވަޔަރަގާމިނިވަންކަމަކީ 

ހޮނެސްޓްލީ   އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ވަކާލާތުކުރުމަށް.  އެކަމުގައި  ގޮތަކަށް  ހުރި  ހާސިލުކުރައްވައިގެން  ތަޢުލީމް 

މި  މިގޮތަށް  ކުރިއެރުމެއްތޯ  ލިބޭނީ  ގެނެވޭނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުއްޓުމެއް  ތަރައްޤީއަށް  މީގެ  ، ކުރެވޭ    ، ކޮބައިތޯ 

  . ހިފެހެއްޓޭނެތޯ  އި ންކަން ކިހާ މިންވަރަކަށް މީގައެ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަ  .ދެން އަދި އެބައޮތް އެއް ސުވާލު

ރިޕްރެޒެންޓޭޓި ކަމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ  ކުރަން  ވް ދެން އަނެއް 

ކޮންމެ ފަރާތްތަކުން  ބަދަލުވީމަ    ހުންނަ  ސަރުކާރު  ޖެހިދެން  ފަހަރަކު  ބަދަލުކުރަން  ނެގޯޝިއޭޓަރ  ޗީފް  އްޖެ  މި 

ކޯޓެއްގައި   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބޭފުޅަކު  އެ  އަނެއްކާ  ކަންކަމުގައި  މި  ދެން  ވަކިކޮށްގެން  މަޤާމުން  ހާލަތެއްގައި 

މިކަހަލަ   ދޭންޖެހިދާނެތޯ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތިބޮޑެތި  ދައުލަތުން  ބަދަލަށް  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  އެ  ވަކާލާތުކޮށްގެން 

ބައްދަލުކޮށްފާ އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ؟ ނެތޯހާލަތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ސުވާލު  ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ 

މިކަން އަލީގައި  ތަޖުރިބާގެ  ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާފައި  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  މީގެ    .ހިނގަމުންދާ  ކޮބައިތޯ  އެހެންވީމާ، 

 ؟ އެޑްވާންޓޭޖަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ސުވާލާ ވަރަށް އެލައިންވާ ގޮތަށް ދެން އޮތް ސުވާލު ވެސް  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  

ބޭފުޅުން    އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ދެ ސުވާލު އެކީގައި ކޮށްލީމަ ހަމަ ކަލެކްޓިވްކޮށް ތި

 ވިދާޅުވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. އެއްޗެއް 



 2020  ޖުލައި  1                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

26 

 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު އިރާގެ ދާ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މި ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދޭތެރޭގައި  ހަދާނެގޮތަކާ  ނެގޯޝިއޭޓަރއަކަށް  ޗީފް  މީގައި  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ދަނީ    ޝުކުރިއްޔާ 

މީގަ ޙުބަ ވެސް.  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ވެސް  ވެއްޖިއްޔާ    އިސްކުރެވެމުން  ކަމުގައި  ވެއްޖެ  ގޮތުން  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް 

ޕޯސްޓަކީ   މި  ކަމަކީ  މި  މިސާލަކަށް  އެއް  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމުގައި  އެހެންވެއްޖެ  ޙަޤީޤަތުގައި.  ޕޯސްޓެއް  ކޮމިޓީގެ 

ހަ ދަންނަވާނީ  ކަންތައްތަކެއް. އަޅުގަނޑު  ބައިވަރު  ވަރަށް  މިނިސްޓަރު  މިނިސްޓަރު ހުންނަވާނީ  ވަކި  މިސާލަކަށް  މަ 

ވަރަށް   މިނިސްޓަރަކަށް  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ވާހަކައެއް  ދަންނަވާ  ނިސްބަތްކޮށްފައި  އެހެން  މިނިސްޓަރަކަށް 

  . ޒިންމާތަކެއް އެބައޮތް އެކޮޅުން ހަވާލުވެފަ. އެއީ އެ މިނިސްޓްރީއަކާ ބެހޭގޮތުން  ސް ނޫނީބައިވަރު ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

ބޮޑަ ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  ޕޯސްޓުދެން  އެ  މިސާލަކަށް  ތަންކޮޅަކީ  ފެންނަ  ޕޯސްޓުށް  ޕޮލިޓިކަލް  ތަކެއް  ތަކަކީ 

ޕޯސްޓްތަކަކީމިނިސް ޑިޕްލޮމެޓިކް    .ޓްރީގެ  އެއީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމުގައި  ދާ  ޕޯސްޓަށް  ނެގޯޝިއޭޓް  މީގެ  އެކަމަކު 

ގޮ  ކަށްޕޯސްޓަ އިންނަނީ  ކަންތަ   އްސަ.މި  މި  އަދި  ހުރި  ޓްރެއިންވެގެން  ޑިޕްލޮމަސީން  އްތަކުގައި  އެއީ 

އޮތީ. އަނެއްކާ    ނެގޯޝިއޭޓްކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް. ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މީގައި އަސްލު ބޮޑަށް މި ބިލު މި

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ގިނަ ތަންތާ ކަންތައްތައް ވެސް މި ހިނގަނީ އެހެން. ދެން އެ  

ކިޔުއްވާ އެއްޗަ ވަރަށް ބައިވަރު  ބޭފުޅާ  އަރާރުމަށް ގޮސް ތަޅާފޮޅައި  އެއްޗަކާ ދިމާނުވެގެން  ކިޔުއްވާ  ބޭފުޅާ  ކާއި މި 

ކަންތައްތައް އެބަ ހިނގާ ދެއްތޯ ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ  

ކަމުނުގޮސްފިއްޔާ   އެކަމަކު  ބޭފުޅެއް.  އިންނާނެ  ދެން  ވިސްނުމެއް  އޮންނާނެ.  ވެސް  ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ހަމަ 

އްނުވޭ ޕޯސްޓަކަށް މިސާލަކަށް، ލާ ބޭފުޅަކީ މިނިސްޓަރާ މައްސަލަޖެހިގެން އޭގައި މުޅިން އެހެން  ޔެއަޅުގަނޑަކަށް ހި

.  އިގައްނުވޭ އަޅުގަނޑަކަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތު ޔެއެޖެންޑާއަކުން ގޮސްގެން އެކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އައިސްދާނެހެނެއް ހި 

އެއީ މީގައި މިސާލަކަށް، ނެގޯޝިއޭޓަރެއްގެ ޕޯސްޓަކަށް ދާކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ގޯސްކޮށް ނުބުނެވޭ ކަމަށް  

ކޮމިޓީން   މި  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ރުހުން  އޭގައި  އިނގޭތޯ  މުޤައްރިރު  ވެއްޖެއްޔާ 

މަޖިލިސްކުރާ  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވީމާ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދޭންޖެހޭނެ.  ވެސް  ރުހުން  އެއްޗަކަށް  ގެއިން  ހުރިހާ  އެ   ،

ޙަޤީޤަތުގައި   މީގައި  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމައެކަނި.  ތަންކޮޅަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ބަލާފައި 

ޑިބޭޓަކަށްދާން އެހެންނޫނީ މި ނުގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތޭ. މިނިސްޓަރަށް ވެސް ހަމަ އިތުރު ފަސޭހައެކޭ  

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ މީގައި  ޝުކުރިއްޔާ      ޓަކައި.  ރަންކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީ  މިކޮޅުން  ލިބިގެންދާނީ  ތާނގައި 

 މުޤައްރިރު.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އޭރުން އެކުއެކީގައި ދެން ހުރިހާ ޕޮއިންޓެއް ދެން ދާނެ.  ؟ އެންމެ ފަހުން ހަމަ މިއާއި ގުޅޭ، މި ޓޮޕިކާ ގުޅޭ

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ހައިލައިޓްކޮށްލަން   އިނގޭތޯ.  ގުޅޭގޮތުން  ނެގޯޝިއޭޓަރާ  ޗީފް  ހަމަ  ބޭނުން  ހައިލައިޓްކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ޓޫ  މިވަނީ  ޑިޕެންޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުކުޅު.  ބޭނުންވާ  އަޅާ  ބިސް  ރަން  ރިޒަމަށް. 

ރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެސެޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެސެޓް. އެ އެސެޓް އަސްލު އޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫ 

އެހެންވީމާ ތަންތަން.  މި  ބީޗުތަކާއި  ރީފްސްތަކާއި  މިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ބޮޑަށް  މިއަށްވުރެ   ،

ބޫލެއް ނުކުރަން އެންވަޔަރަންމަންޓަށްވުރެ ބޮޑަށް.  ޤަކަށް އަޅުގަނޑު  ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ތަނެއް، އެއްޗެއް އޮތް ކަމަ

އެހެންވީމާ ވިއްކައިގެން.  ބީޗުތައް  ވިއްކައިގެން  ރީފްތައް  ވަންނަނީ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ލާރިއެއް  ބޮޑު  ލިބޭ  މިވަރުގެ   ،

ކޭތީވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެ   މަޤާމެއް ދީފައި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ދޭން ހަމަ ރަނގަޅު

މި ފަހަށް.   އުޅެނީ. ބޮޑު އެއްޗެއް ރައްކާކުރަން މި  އުޅެނީކީ. ބޮޑު ކަމެއް ކުރަން މި  ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން  އުޅެނީ 

 ލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނައެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަމެއް ފައްޓަވާނީ.   ބޭފުޅަކުއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކޮން 

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ހުރިހާ. މިހާރު   ދެއްކެނީ  ހީވަނީ އެއް ވާހަކައެއް ކަންނޭނގެ މި  އަޅުގަނޑަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮޒިޝަނަކީ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރެއް މި ދެންނެވިހެން ލުމެއް ނުލުމެއް ނޫން އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން.  

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރަށް ދޭށޭ. މި ގާނޫނުގައި ނަން ޖަހާފައި  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެ ބާރު ރައީ

ދޫކޮށްލަންވީ   ބާރު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދަތިތައް.  ދިމާވާ  ތަޖުރިބާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަހުއްޓޭ  ލީމަ  މީހަކު 

އެހެންވީމާ ކަންތައްތަކަށް.  ހުރި  ކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  މާނޫންތޯއޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ،  ވެސް  ދަން 

ބޭފުޅަކީ މިސާލަކަށް، އެ ކުރައްވަންޏާ އެ  ޤަޢައްޔަންކުރައްވާފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެ ކުރައްވާ  ބޫލުކުރެވެނީ 
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ހުންނަވާ ވަޒީރަކު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ވަޒީރާ ވެސް ގުޅުން އޮތް ވަޒީރާ ވެސް މި ދެންނެވިހެން  

ބޭފުޅަކަށޭ ހަމަ  ދިމާވާ  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައް  ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިސާލަކަށް،  ވެސް  މިހާރު  ވާނީ.  އެ   

ބޭފުޅާ ހަމަ   ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ގިނަފަހަރަށް މިނިސްޓަރ އެބަ ހަމަޖައްސާ މިސާލަކަށް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު 

އެހެންވީމާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާ.  ކަންތައްތަކުގައި  ގާނޫނުއެ  މި  ދެކޭގޮތުގައި  ،  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެހެން  ގައި 

ވިޔަސް އެބަ ބޭފުޅަކު އެޕޮއިންޓް އެބަ    ކަމަށް  ވިޔަސް އެ ލިޔެފައި ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އެ ނުވިކަމަށް

ދެންނެވިހެ އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ވެސް. ދެން  މަސައްކަތް  ކުރައްވަންޖެހޭ  މިހާތަނަށް ކުރައްވައިގެން  އަދި  ން  ކުރެއްވޭ. 

ވިލާތުގެ  ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް   ނުވަތަ  ކުރާވަރު  މީހުން  އެމެރިކާ  ނެގޯސިއޭޝަންތަކެއް  ލެވެލްގެ  އެ  ބޫލުކުރެވޭ 

އެ   އިއްތިހާދުން ކުރާވަރަށް ނުވަތަ އިނގިރޭސިން ކުރާވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

، މި ހުރިހާ ކަމެއް  ކުޅަދާނަކަމެއް އަދި އެ ކަންކަމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ  ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. އެ ފޯރުންތެރިކަމެއް، އެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމްބަލް އޮޕީނިއަނަކީ އެ ގާނޫނުގައި ހަމަ ނުލިޔެ އެބައި ދޫކޮށްލުމޭ. އެހެންނަމަވެސް،   މިހެން ހުއްޓާ 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ކުރެވިދާނެ. ދެން  ނުވަތަ އެކަން  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް  ރައީސް  ފާހަގަކުރެއްވި   ސަޢުދު 

ތަރައްޤީ ކަންނޭނގެ    ހީވަނީ  ތިއްބެވި  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  މިތާ  ދެން  ހީވަނީ  ގުޅުވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް  އާއި 

އަޅުގަނޑަށްވުރެ. މީގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަންނަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޤައުމީ  

ޤީގެ ގާނޫނު ކަހަލަ ގާނޫނު އެއްޗެއްސަށް. އޭރުން އެ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ތި ވިދާޅުވާ ކަންކަން ނުއެއް ކުރެވޭނެ  ތަރައް

،  ކަންނޭނގެ. އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް މިވެނިމިވެނި ކަންތައްތަކޭ ކުރާނީ. އެހެންވީމާ

ވެ މީހުންނަށް  ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޗީފް  އޭރުން  ދެން  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އެ  ފަސޭހަވާނެ  ސް 

ނެގޯޝިއޭޓަރެއްގެ އޭނަގެ އެ ހުންނަ މި ދެންނެވީ ސްކިލްސް އެ އެއްޗެއްސާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަދައްކަން. ދެން  

ކޮންމެ މީހަކީ  އެޕޮއިންޓްކުރެވޭ  އެބައި  ހީވަނީ  މީހެއް   ގޮތެއް   އަޅުގަނޑަށް  ހުންނާނެ  ހުނަރު  އެ  ހެން  ވިޔަސް 

މިސާލަކަށް،  ޤައަޅުގަނޑަށް   ދޭތެރެއަކުން  ކުރީގައި  އެ  މިހާރު  ދެން  ޗެއަރކަން    އޯސިސްގެބޫލުކުރެވެނީ. 

އެ   ދެން  ސަރވަންޓެއް.  ހަމަ ސީނިއަރ ސިވިލް  ފޮނުއްވާނެ  ގިނަފަހަރަށް  ވަރަށް  ވަޒީރު  ކުރިއިރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ ނެގޯޝިއޭޓްކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެ    ބޭފުޅަކު ހަމަ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީސްތަކާ އެއްކޮށް 

ހުރި   އުޅުއްވާފައި  ދާއިރާގައި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  މަޝްހޫރު  މާ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އަނެއްހެން  މިސާލަކަށް،  ކުރީގައި  ބޭފުޅާއަކީ 

ތަޖު  އެ  ހަމަ  އުޅުއްވާފައި  ތެރޭގައި  އެކަމުގެ  ދެންނެވީ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ލިބިވަޑައިގެން  ބޭފުޅެއް  ރިބާ 

އެހެންވީމާ ބޭފުޅެއް.  ހަމަ  ހުންނެވި  ވެސް  ނެގޯޝިއޭޝަނާ  އޮންނަ  މި  އާދައިގެ  ނެގޯޝިއޭޝަނާއި  ކްލައިމެޓް   ،

ލިބިފައި އޮތް އެޑްވާންޓޭޖުގައި   ލިބިފައި އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ދެން މި ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް 
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މީގެތެރޭގައި   ތިއްބެވި. އެހެންވީމާމިހާތަނަށް  ބޭފުޅުން އެބަ  ބޮޑަށް މި މައުޟޫޢު  ތިއްބެވި  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  ، އެ 

ހިނގާ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ މީގެތެރޭ  އަޅުގަނޑު ހަމަ  އެބައިނގޭ  ، އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ދެން ކުރިން 

ކް  ރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ފާހަގަކޮށްލިހެން  މިހާތަނަށް  ނެގޯޝިއޭޝަންގައި  ލައިމެޓް 

ރާއްޖޭގައި ދިވެހިން މީގެ ކަމަކީ ހަމަ  ދިވެހިން    އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް  ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން 

. އެ  އިސްވެ ރާއްޖޭގެ ދިދަ ހިފައިގެންގޮސް ވާހަކަދެއްކުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި އޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު

ބޮޑެތި   ހަމަ  ވެސް  ފަހަރުތަކުގައި  ގެއްލުން  މަދުފަހަރެއްގައި  މިސާލަކަށް،  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފުރުޞަތު 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕޮލިޓިކަލީ ހަމަ އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަންކަން ވެސް ދިމާވި. ޝުކުރިއްޔާ. ޢަލީ އެއްޗެއް.  

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  މިހާރު  ދެން  ބޭނުންވަނީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ޕޮއިންޓް  ފަހު  ހަމަ  އޭގައި  އާދެ! 

އާއި އޭނަގެ ތި ދެންނެވި ކޮލިފިކޭޝަނާ. މިހާރު    ސްކުރަމުން ދާއިރުގައި ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރެއްގެ އެ ސްޓޭޓަސްޙުބަ

ޅަކު ވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މިތާ ތިބި އެއްވެސް ބޭފު

ކަންތައްތަކުގަ އެކި  މީހުން  ކޭޕަބަލް  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  ވަރަށް  އިއެބަތިބި  އުޅޭ  ވެސް  ދާއިރާގައި  މި  ހަމަ  ދެން   .

ނައުރޫ  މިސާލަކަށް،  ޤައުމުތަކުގައި  ކުދި  އެހެން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އީވެން  މީހުން.  ކުދި  ދުވަސްވީ  ކަހަލަ   

ށް ގިނަފަހަރު އަސްލު ނައުރު އޮންނަތަން ވެސް ނޭނގޭނެ. އެ މީހުން  އަޤައުމުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ އޭނަ

އެހެންވީމާ އާދެ!  ހަމަ  ވާހަކަދައްކާނީ.  މީހަކު  ނައުރޫގައި  ބުނަން  ހަމަ  ހަމަ.  ޖޯކުޖަހަން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން   ،

މިއޮ ދުވަސްތްނެތީހެއްޔޭ  ހުރިހާ  ނައުރޫވީއިރުގަ   އައިސްފައި  އި  ފަހަކަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު   .

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަކި ޤައުމުތަކުން ވަރަށް މަތީ ލެވެލްގައި ވެސް ހަމަ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި އޮތް ރީތި ނަމެއް  

މަ ދިވެހިންނޭ މިހާރު ފެންނަނީ އެހެން  . ހައިތެރޭގަ   އެއީ ކަލޭމެން އެބަތިއްބޭ ދިވެހިން ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހާރު މީގެ

ޤައުމުތަކާ ޚިލާފަށް އެ ޤައުމުގެ މީހަކު ނޫން މީހަކު ނޫނޭ ހަމަ މޯލްޑިވިއަންސްއޭ އެޓް ދަ ސީޓް ހަމަ ދިފާޢުކުރަމުން  

ވަރަށް  ، މީގައި ހަމަ އެ ދަނީ. އޭތި ތިމަންނާމެން ހަމަ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކޭ އެއީ. އެހެންވީމާ

ދެން  ންމުހި ހުރުން.  އެތާ  ދިވެއްސަކު  އެގޮތަށް  ހަމަ  ލިބެނީ  އެ  ނަންވެސް  ރީތި  ލިބޭ  ޤައުމަށް  އެއީ  ފެކްޓެއް  މު 

އެހެން   ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖެއަކު  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  އެބަހުރި  ލައިގެން  މީހަކު  ބޭރު  ކަމަކީ  އަނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި  ދާ  ޤައުމުތަކުގައި  އަންނަ  ދެން  ބަދަލުކުރޭ  އެބަ  މީހާ  އެ  ފަހުން  ފެނިފައި   

ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޤައުމުގެ އެއްކަލަ  ؟ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަނީ ކިހިނެއްހޭވީ އިމީޓިންގއެއްގަ
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ބަޔަކަށް  މިވެނި  ކޮޅަކަށް  ކަހަލަ  މިވެނިމިވެނި  އެނގެނީ  މި  އެހީމަ  ފަންތިއަކުން  ދަށު  ކަމަކަށް  ތަންކޮޅެއް  މިވެނި   

ޚިލާފުވީމަ   މީތި  ސްޓޭޓަސްތަކާއި  ޤައުމުގެ  އޭނަ  ކުޅެދީގެން  ގޮތަކަށް  މިވެނި  ޕޮޒިޝަންތައް  ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްދީގެން 

ނޯވޭ   ފުރުޞަތެއް  އެ  ދާއިރުގައި  އެހެން  ދިވެއްސަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމަކު  މަޖުބޫރުވީއޭ.  ބަދަލުކުރަން  ޤައުމު 

އެހެންވީމާ ވަރަށް މުހިއެހެންވާކަށެއް.  ދަށުގައި  ން،  ދިދައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް ދިވެއްސަކު  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  މު 

ވާހަކައަކީ ބޭރު މީހެއްގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރު ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ،ދާން އެހެން މީހެއް

އެ  އެބަހުރި.  ކުރެވިފައި  ވެސް  ކުރިން  ތަޖުރިބާ  ހިތި  މީގައި  ހެންވީމާވަރަށް  ނޫނޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އޭތި   ،

 ވެސް ފެންނާކަށެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ   ވަރަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  މީގައި  މުޤައްރިރު. 

ކްލައިމެޓް ވެސް  އިރެއްގައި    ،އެއްގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑެއް  ނެގޯޝިއޭޓަރަކަށް  ޗީފް  ވާހަކައަކީ 

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ އޮން   ކަށް.ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ ދިވެއްސެއް ނޫން މީހަކު ހުންނާ

 ދަ ރެކޯޑުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ވަރަށް ކުރުކޮށް ވެއްޖެއްޔާ.؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިބްރާހީމް ނަޢީމް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނަޢީމްއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

އަޑުއެހިއިރު   ވާހަކަފުޅު  ޒާހިރުގެ  ވާހަކަފުޅާއި  ސަޢުދުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ބޮޑަށް މި  ވަ   ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ

ބުރަވަނީ ވަޙީދު އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް އެ ކަހަލަ ކަންކަމަށް ޙައްލު ލިބިގެން އަންނާނީ ނެޝަނަލް ސްޕެޝަލް ޕްލޭނަކާއި  

ކަންތަކަށް   އެކަހަލަ  އައިސްގެންނޭ  ގާނޫނެއް  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  އަންނާނީ.ހައަދި  ނެގޯޝިއޭޓަރެއްގެ    އްލު  ޗީފް 
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ރޯލަށްވުރެ ބޭރުންދާ ކަންކަން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ނެޝަނަލީ  

އެހެންވީމާ ކަންތައްތަކަކީ.  މިކަހަލަ  ހިނގާ  ހިނގާ  ތެރޭގައި  ޤައުމު  ޢައްޔަންކުރިއެއްކަމަކު  އަދި  ނެގޯޝިއޭޓަރަކު   ،

ކަންތަ ފެނޭ.  މިކަހަލަ  ނުއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މިހާތާކަށް  ތަނެއް  އޮންނަ  ނުފޫޒެއް  މާބޮޑު  އޭނަގެ  އްތަކަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތް.   ދާނެ  ދެން  މިކަން  އިނގޭތޯ  ސަމަރައިޒްކޮށްލާނަން  ކުޑަކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ދެން  މައިގަނޑު   ކަންތަކާއި  ނެގޯޝިއޭޓަރުގެ  ޗީފް  ދެކަމަކަށް. އެއީ  ހަމަ  ދިޔައީ  މި  ވާހަކަ  ދެން  މިއަދު  ގޮތެއްގައި 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑައިރެކްޓަރޭޓާ ބެހޭގޮތުން. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ ފުނަށް އަދި ދާންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރި. މި  

ގަޑިއިރުވަންދެން ވަރަށް    3 ޑްރާފްޓްކުރައްވާފަ. އެ ބިލު މަޖިލީހުގައި  ޕްރޮސެސް ދާގޮތަކީ މިހާރު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީ 

ސްކުރައްވައިފި. ދެން މި އަންނަނީ ކޮމިޓީއަށް. ކޮމިޓީއަށް އަންނައިރުގައި ކޮމިޓީގެ  ޙުގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

. އެ ރޫޙަކީ  އިލުފުޅުތަކުގެ ރޫޙުގެ ތެރޭގަމަސައްކަތް ބައްޓަން މި ކުރަންޖެހެނީ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާ 

ޕްލޭނެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަރަށް އެމްބިޝަސް  ބޭފުޅުން ވެސް އެ ދުވަހު އަޑުއެއްސެވިއްޔާ  މި ގާނޫނަކީ    ،ތި 

މުޅި   ދުވަހުގެ  އެ  ޕޮލިސީސް.  އޮފް  ސެޓް  ހުންނަނީ  މި  އޭގައި  ކިޔަސް  ގާނޫނު  ދެއްތޯ.  ޕޮލިސީސް  އޮފް  ސެޓް 

 ހުރީ ވަރަށް އެގްރެސިވްކޮށް އިނގޭތޯ. ވަރަށް އިމަރޖެންސީ ސެންސްއެއްގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބަހުސްގެ ރޫޙު

އެހެންވީމާ ހުރީ.  ދައްކަވާފައި  ޑައިރެކްޝަން  ވާހަކަފުޅު  މީގެ  މިހާރަކު  މަޖިލީހަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކަމަކަށް  އެއް   ،

އަޅުގަނޑު   ކަމަކަށް  ނުކުރަންޤަބަދަލުކުރެވޭނެ  އެ  ބޫލެއް  ބަލާއިރުގައި  ދާގޮތަށް  މަސައްކަތް  މަޖިލީހުގެ  އެއީ   .

ހުރިހާ   ދެއްކެވި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހަމަ  އެއީ  ނުކުރެވޭނެ.  ދަށެއް  ދެން  ލެވެލް  އެމަރޖެންސީ 

 ދެއްކެވި  ހެރީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ބިލު ބައްޓަންކުރެވޭނީ އެ ވާހަކަފުޅުތައް އެ   ވާހަކަފުޅުތަކެއްގެ ރެކޯޑިންގ އެ 

ގޮތުގެ މައްޗަށް. އެގޮތުން ބަލާއިރުގައި ފްރޭމްވަރކް ގާނޫނެއް ނަހަދާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުންނެއް. ރައްޔިތުންގެ  

މަޖިލީހުން ހަދަން ބޭނުންވަނީ، އެއީ އެ ދުވަހުގެ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މި ދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  

މަ ޓާގެޓް އޮރިއެންޓެޑް، އެކްޝަން އޮރިއެންޓެޑް، ނަތީޖާ ނެރެވޭ، ދުނިޔޭގެ ލެވެލްގައި ވާދަވެރި  ހަދަން ބޭނުންވަނީ ހަ

މާނަ ބޭނުންވަނީ.  އުފަންކުރަން  ގާނޫނު  އެ  ގޮތުގައި  ޑިބޭޓުގައި  އަގާނޫނެއްގެ  އެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ކީ 

މުހި ހުރި  ކްލައިމެންއައިސްފައި  ނަން  ގާނޫނުގެ  ކަންތައްތައް.  އޮތީ  މު  ބަދަލުކުރަން  ބިލަށް  އެމަރޖެންސީ  ޓް 

ރއެއް ބިލުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ  އިޔަމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ. ދެން އެއާއިއެކީގައި ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ޓާގެޓް  
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ބަ އެބައޮތް  ކަނޑަޙުކަމަށް  އަހަރެއް  އެ  ލެވެލްގައި  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ފާހަގަކުރެވިފަ.  އެއް  ސްގައި 

ވާހަކަދެކެ  ޓެކްނިކަލްކޮށް  އެކީގައި  ނާޅާނަން  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ  އެހެން  އަދި  ނޫނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީއާއި  ވިގެން 

ކޮބައިތޯ އެ   އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ އެއްޗަކީ ބިލެއް  ؟ އަކީ އިނގޭތޯއިޔަރ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށް 

ނިކުންނާނެ ކާރބަން ނިއުޓްރަލްވުމަށް ޓަކައި ނޫނީ ނެޓް ޒީރޯއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި  ދެން މިތަނުން ފާސްވެގެންނެއް ނު

އިނގޭތޯ.   ހައްދަވަންޖެހޭނެ  ބަޖެޓުތައް  ބޭފުޅުން  ތި  ޓަކައި  ދިއުމަށް  އަހަރަށް  އެ  ދެން  ނެތިއެއް.  އަހަރެއް  ޓާގެޓް 

އަހަރުންތޯ އެއީ    3އަހަރުންތޯ،    5ވާނީ  އެމިޝަން ރިޑަކްޝަން ބަޖެޓުތަކެއް ހައްދަވަންޖެހޭނެ. އެ ބަޖެޓުތައް ހައްދަ

އެޑަޕްޓޭޝަން   ފާހަގަކުރެވުނީ.  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ނިންމަންޖެހޭނެ  ވާހަކަދައްކައިގެން  ޓެކްނިކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑީއެއްގެ ވާހަކަ  އެޑްވައިޒަރީ    ޕްލޭނިންގގެ ވާހަކަ އިންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބައޮވޭ. ދެން 

މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރުކާރުން އެކައުންޓަބަލްވާނެ  ކޮމިޓީއެއް. ދެން  ލަފާދޭ  އިނގޭތޯ  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ    އަދިވެސް 

، މީގެ އެކައުންޓެބިލިޓީ އެސްޕެކްޓް އަންނާނެ. މިވަގުތަށް  އޮތް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ

ކޮމި ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ކޮމިޓީއަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  އޮންނަ  ވަގުތަކު  އެ  އެކަމަކަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދެން  ޓީ. 

މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހުރިހާ ކްރޮސް ސެކްޓަރކޮށް   ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތަށް. ދެން ވަރުގަދަ ކޯޑިނޭޝަން 

ކާބަންޑަ ހަމައެކަނި  ނޫނީ  ގޭސްތޯ  ކޮންސެންޓްއިގްރީހައުންސް  މުޅި  އޮކްސައިޑަށްތޯ  ނޫނީ  ކުރަނީ  މި  ރޭޓް 

ވިޔަސް އެބަ    ގޮތެއް   ގްރީންހައުސްގައި ވެސް ޕްރޮފައިލަށްތޯ އެއީ ވާހަކަދެއްކިދާނެ ކަމެއް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ކޮންމެ 

ބާރު   ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދަންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ އެއީ އެ ގާނޫނީ  ހުންނަންޖެހޭ ގާނޫނީ ގޮތުން 

ޓަ ޗޭންޖް  ދިނުމަށް  ކްލައިމެޓް  ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  އިނގޭ  ވެސް  އަމުރުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް  މީހުންނަށް  އެހެން  ކައި 

ދެއަ އެކަމަކު  ހުންނަކަން.  ޓާގެޓް    ރ ޑިޕާޓްމަންޓް  މައްޗަށް  މީހުންގެ  އެހެން  ދެއްތޯ  އޮތޯރިޓީ  ލީގަލް  ނޯ  އިޒް 

ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ މިވަރުކުރަންޖެހޭނެއޭ، އެނަރޖީ    ކަނޑައަޅަން. އެގްރިކަލްޗަރ ސެކްޓަރ މިވަރު ކުރަންޖެހޭނެއޭ،

ގާނޫނުގެ ތެރެއިން. އެކަމަކު ވަޓްއެވަރ އިޓް އިޒް އެބަޖެހެއޭ   ޕްރޮޑިއުސަރު މިވަރުކުރަންޖެހޭނެއޭ އެ ބާރު މި ދެނީ 

ސެމީ  އެކަމަކު  ގޮތުގައި  ބޮޑީއެއްގެ  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ސްޓްރޯންގް  ދެން  އިންނަން.  ޓާގެޓުތަކެއް    މެންޑޭޓްރީ 

އިންނާތީ ގާނޫނީ    ،އޮޓޯނަމަސް އެއީ މިނިސްޓްރީއަކަށް ލިންކުވެފައި  ބޮޑީއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަމަކު  ސެމީ އޮޓޯނަމަސް 

މައިގަނޑު   ދެން  އެއީ  އުފައްދަން.  އެތަން  ގޮތުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭ  މިނިވަންކަމުގައި  ގޮތުން 

ވާހަ އިގޮތެއްގަ ބައެއްފަހަރު  ދެން  އޭރުގައި  ހުރީ  .  ނޫނީ    5ކަދެކެވިފައި  ހަދާނީ  ޕްލޭނެއްތޯ  އަހަރުންތޯ    3އަހަރުގެ 

ނިންމާ އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުމުން  މި  މިއަދުގެ  ދެން  ދެންނެވި  ހަދާނީ.  މި  ދަންނަވައިލަނީ  މި  ކުރިން  ލުމުގެ 

ބައްދަލުކުރަން. ބައްދަލުކޮށްފައި މި ދެންނެވި   އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަދި    ސްކެލެޓަނަށް ފްލެޝް އެސްޕެކްޓުތަކުން 
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ދަންނަވާ މި  ވާހަކަތައް  މި  އިނގޭތޯ.  މަސައްކަތްކުރަން  ނޯޓްސްއަށް  ލާން  އަޅުގަނޑުގެ  މަޖިލީހުގެ  މި  ސަބަބަކީ  ލި 

ބައިވަރު   ދުނިޔެއިން  ހުރީ  ޚިޔާލުފުޅުތައް  ހުރި  ފާޅުކުރައްވާފައި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  ވަރަށް  ބަލާއިރުގައި 

ތެރޭގައި   ނަގާފައި އަދަދުނުކުރެވޭ އެބަހުރި މިހާރު ކާރބަން ނިއުޓްރަލްވުމަށް، ނެޓް ޒީރޯވުމަށް އިނގޭތޯ. އޭގެ މިސާލު 

ޤައުމުތަކާއި، ހުޅަ ޤައުމުތަކާއި، ޔޫރަޕް  ޤައުމުތަކާއި، އިރުމަޖަޒީރާ  ޤައުމުނގު  ތަންތަން. ހުއްޓާ  ތަކާއި  މަތީ  ހުރިހާ 

އުފަންކުރާ އެއަށްވުރެ ވީކް އެއްޗަކަށް. އެއީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންމެފަހުން  ޤައުމަށްވެގެންނުވާނެއޭ  ، ބިލު އުފަންކުރާ 

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  ނިއުޓްރަލްވުމަށް. ރޫޚަކީ  ކާބަން  ހަމަ  ނެރޭނަން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު   ،

ހަދަނީ. ބަދަލުނުކުރެވޭ ކަންކަން ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވެ ގާނޫނު  ވެސް  ދުވަހަކު    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ކޮންމެ 

އޮންނަ ބާރެއް  އެހެންވީމާ  ކަމަށް  ބަދަލުކުރެވޭ  މިސްރާބެއް.  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެގޮތަށް  ވަންޏާ  އެކަން   ،

އެހެންވީމާ ބޭނުންވަނީ.  ފްރޭމްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނު  ޓަކައި  ދާނެ  ނުކުރުމަށް  ދެން  ދަންނަވާލީ  މި   ،

އޮތް ގޮތް. ދެން އޮތީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް އަވަހަށް    އި ލީހުގެ ރޫޚު މިކަމުގަޑައިރެކްޝަނާއި މިސްރާބާއި މި މަޖި

  ނެރުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންނެވިންތޯ. ޢަލީ. ޖާމީގެ ނަތީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްލީއޭ ހަމަ މިކަން މި ކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެހެން ހިތަށްއަރާ  އަރަނީ ދެން އަސްލު ހަމަ ޝޭމްލެހިތަށްމިއީ ހަމަ  

ނިންމާފަ  ...އަޅުގަނޑު ކޮށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކަމެއް،  ކުރަންޖެހޭ  އިދިކޮޅަށް  މިއާ  ހަމަ  ކަމެއް  ދެއްތޯއޭ    އި ހުރިހާ 

ނީ. މިދެންނެވީ މިހާރު  މި އިންނައަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އެހިސާބަށް ދެވޭނީ. އެހެން ހަމަ ހިތަށްއަރައަރާ  

ނާޅާ   ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެކްޓިވްކޮށް  ޕްރޯ  އެއްކަލަ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިވުމުގެ  މިކަމުން  ކްލައިމެޓް  މި 

ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ   ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް  ހަމައެކަނި  ނުވިސްނާ  އެއްކަލަ ވެލްބީންއަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮށް   ކަމެއް  ހަދާފަ  އިނިންމާފަހުރިހާ  އެއްޗެހި  ޓާގެޓްތަކާއި  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު    ހުންނާނީ  އި ދެނޭ 

އުޅެނީ. އެ އިޙްސާސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކުރެވޭލެއް    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަށް ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންށޭ މި

 އަރަނީ.    ހިތަށް މި ވާހަކަ މިހެން މި   ހަމަ ބޮޑުކަމުން އަސްލު ހަމަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަންނަ ޗެކް އެންޑު ބެލެންސާއި ކޮންޓްރޯލްތައް ވެސް އަންނާނީ މިހާރު ހަމަ  ނެހެދި ހުރި  

ވެސް.   ހޯޕަކީ  ލިބޭ  ދެން  ކަންނޭނގޭ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ހެދިގެންހެން  އަވަހަށް  ގަވާއިދުތައް  ދެން  ގާނޫނުތަކާއި 
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އައިފަހުން  ބިލު  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް.  ދާނެ  ހަމަ  ހަތަރު    ކަންތައްތައް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް 

ޖެ އިތުރަށް  ދެން  އަވަސްކޮށްފިއްޔާ  މިއަށްވުރެ  ދެއްތޯ.  ކަންނޭނގޭ  ކުރާ  ނެފަސްމަސްވަނީ  މި  ރޭޓަރުތަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވަން އަޅު ޑިޕާޓުމަންޓަށް ބާރު އެބަ  އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  ޗޭންޖު  ގަނޑުމެންނަށް ކްލައިމެޓް 

 އޮތީ.  އި ، އަވަސްކުރުން މީގަލިބިދޭ. އެހެންވީމާ

 

 ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު އެޑިޝަނެއް  ކުޑަ  ހަމަ  ސަމަރީއަށް  ދެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް    އާދެ! 

ވިދާޅުވެއްޖެއަޅު މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ފަރާތުން  ޖޯ  ،ގަނޑުގެ  ވަރަށް  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ    އަޅުގަނޑު   އިފޯރީގަ  އިޝާދެން 

ޑިސްކަޝަން  މެންބަރުންގެ އެ  ޑިސްކަޝަން ވެސް. ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ދުށިން އެ  އަޅުގަނޑުވެސް  ވެސް  ވެސް    . 

. ދެން  އިރަން އެ ދެއްވި ތަރުޙީބަށް ތި ބޭފުޅުން ތަޅުމުގަވެސް ކު   އަސްލު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ވާހަކައަކީ ވަރަށް ތާއީދު

އަޅުގަނޑުމެން ބިލު  އިމަރޖެންސީ  ދަ    ،ދެން  ގެކްލައިމެޓް  އެމަރޖެންސީ  ކަންނޭނގޭ  ފޮނުވިން  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޒަރވޭޝަނެއް  އިޓްސެލްފަށް އެމަރޖެންސީއަކީ    .ހުރި  ހެދިގެންދާއިރު  ބިލެއް  މިކަހަލަ  އަބަދަށް  ތާ  ވާހަކައަކީ 

ބިލެއްގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ލޯންގްޓަރމް  އެކަން  ބަދަލުގައި  އެއްޗެއްގެ  ކުރާ  ޝޯޓްޓަރމަށް  އެއްކަލަ  ގިނަފަހަރު 

ތިދެންނެވިހެން އެބަހުރި ބައެއް    ގޮތުގައި ދެން. ދެން ތި ފާހަގަކުރެއްވި ނެޓް ޒީރޯގެ އެތި އިނގޭތޯ. ނެޓް ޒީރޯގެ އެތި

އޭތި ދީފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ދެންނެވިހެން ތާއީދުކުރެވިދާނެ އަސްލުގަ ނެޓް ޒީރޯ ލޯންގް ޓަރމް    އިޤައުމުތަކުގަ

ތޯ އޭތި ކަނޑައެޅޭނީ. އިކޮން ޓައިމެއްގަ  އްސައެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ޓާގެޓެއް ވާހަކައަކީ ތްރޫ އެސަސްމަންޓުތަކަކުން ގޮ

ގަނޑުމެންނަށް އަސްލު ބޮޑަށް ހުރި ރިޒަރވޭޝަނަކީ އެއްކަލަ ނެޓް ޒީރޯ އައީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން އައި  އަޅު

ކާބަން ނިއުޓްރަލް  ނޫން. އެއީ    ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިން ދިން  ވާންވެގެންޕިކްޗަރއަކީ އެއްކަލަ ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި 

މި ބޭނުންގޮތެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު  ތަންކޮޅެއް އެސައަޅުގަނޑުމެން  އިންޑެޕްފަހަރު  ތަންކޮޅެއް  ކޮށް  ތްސްމަންޓު ބޭސްކޮށް 

އަންނަ އޭތި  ގޮތުގައި  ޓާގެޓެއްގެ  ހެދޭ  ގޮސް  ވަދެވި  އެއަށް    ކަމަށް  އޭގެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަންޏާމު 

 ވެސް ބޭނުން.    . އަޅުގަނޑުއިތާއީދުކުރެވޭނެ އަސްލުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަ މުހިތިއީ  އެހެންވީމާންށް  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  ޕޮއިންޓެއް  މިމު  އޭރިއާތައް    ،  މައިގަނޑު  ދެންނެވި 

ލާނަން. ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީމޭޒުން ފާހަގަކޮށްލާފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވަ
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ބައިތަ މިދަންނަވާ  ސިފަވާނެ  އަދި  ގޮތުގައި  ދެން ބިލެއްގެ  ހަމަކޮށްގެން.  ކޮންޓެންޓު  ޗީފް    ކަށް  ނެގޯޝިއޭޓް، 

ތަފާތުވުން ހުރި ގޮތް. އެއީ ދެން އިންޓަރނަލް    ނެގޯޝިއޭޓާ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ދެން މިހާރު މި ޚިޔާލު 

އި އަދިވެސް  ހިންގަވާ  ދެން  ހުންނާނެ.  ވެސް  ޕޮލިޓިކްސް  ހުންނާނެ. ސަރުކާރު  އެބަހުރި.  ވެސް  ތުރަށް  ޕޮލިޓިކްސް 

އެއް ނުއެއް ނެރެވޭނެ ކިހިނެއްކަން. ދެން އޭގައި  ގއެއަށް މަޝްވަރާކުރަން. ދެން މިވަގުތަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ރޫލިން

އޮބްޖެކްޓިވެއްގަ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އިއަސްލު  އަދި  ޤައުމަކުން  ހުރިހާ  މިސާލަކަށް  ކުރަނީ.  އެ  މިކަން 

އްޔަންކުރައްވާ. އޭނަ ގޮސް މި ބަލަނީ ކޮބައިތޯ  ޢަޝިއޭޓަރ ބޮޑުވަޒީރު އެބަ  އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުން ވެސް ޗީފް ނެގޯ

ނެގޯޝިއޭޓަ ޗީފް  އޮންނަރމޯލްޑިވްސްގެ  އެމްބަސަޑަ   ،އަކީ. އެ ޙައިސިއްޔަތު  ބަލަނީ.  ރވާހަކައަކީ  ކޮބައިތޯ މި  އަކީ 

ދާއިރާއިން  އެހެންވީމާ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ  ވާހަކައަކީ  ހައިސިއްޔަތު  ޕޮލިޓިކަލް ވެއިޓިން،  ދިނުން.   ގ ހޯދައިދިނުމާއި 

އެއްޗަކުން އަނެއްކާ ހިނގައިދާނެ. ވަޒީފާ ބުނެވޭ  މީހުންނަކީ  އުވާލަފާނެ. އެކަހަލަ ކަންތައްތައް    އެޕޮއިންޓެޑް  ވެސް 

މި ލިޔަންޖެހެނީ ބައެއް އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ންނަށް  ، އެއަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެހުންނާތީ 

އޮތް   ހިމަނާފައި  ގޮތުން  މަތިކުރުމުގެ  ޕްރޮފައިލް  ރާއްޖޭގެ  ހަމަ  އެއީ  މިވަގުތަށް  އެކަމަކު  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. 

އޭގެ   ބޭފުޅަކު. އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވާނެ  އެކަން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްތާ  ޕޮޒިޝަނެއް. ދެން 

އޮތީއަ ލިޔެފައި  އަދި  އެހެންވީމާޝަރުތުތަކެއް  ވާހަކަދެއްކެވިދާނެ.  އަދިވެސް  އެކަމަށް  އިތުރު  ކީއެއްނޫން.  ދެން   ،

ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން    ލާނަން އިދާރީމޭޒު މެދުވެރިކޮށް. އޭގެ އި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް 

އިނގޭ ތީމުތައް  މިދެންނެވި  މައިގަނޑު  ގެންދާނެ  ޑިސްކަޝަން  ދެން  އެހެންވީމާފޮނުވާލަން  އެއަށް  ތޯ.   ،

މިކޮޅުގަ މަސައްކަތްކޮށްލާނަން  ބިލަށް ސީދާ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ    އިތައްޔާރުވެވަޑައިގެން  ވަރަށް  ތިބެގެން. އަޅުގަނޑު 

ބައްދަލުވުން   އިނގޭތޯ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ވަޑައިގެންނެވި  އަދި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

 ލާނަން. އިނިންމަ

_______________________ 

 




