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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

عليكم  ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ   .السالم  މި    4މާލިއްޔަތު  ބައްދަލުވުމުަގއި  މިއަދުެގ  މަރުޙަބާ.  ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް 

ފަރާތްތަކުން   އެ  ބައްދަލުކޮށް،  ޖެނަރަލާ  އޮޑިޓަރ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  އެކައުންޓެންޓުންެގ  ޗާޓަރޑް  ޖެނަރަލް  އޮތީ، 

ކޮމެންޓުތަކާމެ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށަހަޅާ  އެލިބަރޭޓުކުރުން.  ައޅުަގނޑުމެން  ޑިސްކަސްކޮށް  عليكم ދު   .السالم 

ފަރާތުން  ޓީމުެގ  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ  ޖެނަރަލާއި  ޮއޑިޓަރ  ދެންނެވުމަކަށް  ދެންނެވި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޝުކުރުދަ ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  ޓަކައި  ކަމަށް  ެއ  ަވޑަިއެގންނެވީތީ  ޗާޓަރޑް  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  ންނަވަން. 

ހޯދުމުގެ   ކޮމެންޓުތައް  ހޯދަމުންދާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  މިހާރު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  އެކައުންޓެންޓުންެގ 

 ތެރޭަގިއ، އެ ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާ ބައްދަލުކުރެވޭ ބައްދަލުކުރެވުމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރިން

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ލައިސެންސްޑް ހުރިހާ ޮއޑިޓު ފަރމްތަކަށް ދައުވަތުދީެގން، ޮއޑިޓު ފަރމްތަކުން ވެސް ެއ  

މިހާރު  ވެސް  ކޮމެންޓުތައް  އެ  ދެން،  ހޯދާފަ.  ވާނީ  ކުރިން  މީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންެގ 

ފުދޭ ވަނީ.  ހިއްސާކުރެވިފައި  ހަމައަށް  ބިލާ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނާއި  ކޮމެންޓްސްތައް  ިގނަ  ވަރަކަށް 

ުގޅޭޮގތުން ލިބިފައި އެބަހުރި. ދެން، އަޅުަގނޑު މިއަދު ކުރިއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ވިސްނާފައި މި ހުރީ، 

ފަރާ ޖެނަރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ކޮމެންޓްފުރަތަމަ  ކޮންސަރންސްތަކާއި  ހުރި  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ހަމަ  ސްތަްއ  ތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރުން. އޭެގފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރންެއއް އޮތް  

އަޅުަގނޑު   ކުރިން  އެައށްވުރެ  ވެސް  ެއކަމަކު  ކުރައްވާނެ.  ސުވާލުތަކެއް  އެ  ޖެނަރަލާ  އޮޑިޓަރ  ކަމަށްވާނަމަ، 

ވަރެްއެގ ކޮންެމވެސް  ހުރީ،  މި  ބޭއްވުނު  ވިސްނާފައި  އޮޑިޓަރުންނާއެކު  ބައްދަލުވުމުަގއި،  ކުރީެގ  މީެގ  ސަމަރީއެއް   

ވަރަކަށް   ކޮންމެެވސް  ކޮންސަރންސްތައް  މޭޖަރ  ވާހަކަތަކުެގ  ދެކެވުނު  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ކައު ެއއްކަމަކީ  ފާހަަގކުރެވުނު  ބޮޑަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ  ެއޮގތުން،  ެއ މުއްދަތު.  ހިއްސާކޮށްލަން.  ންސިލުެގ 

ިއނީ   މި  ޑްރާފްޓުކޮށްފައި  ވެސް    4މިހާރު  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  ޭއެގތެރޭަގިއ  ދާއިީމ    4އަހަރަށް.  ދެން،  އަހަރު. 

ައއި. މާ ދިޭގ. ިގނަ ކޮމެންޓުތަކީ އެ މުއްދަތު   4ކައުންސިލު ވެސް   އަހަރު. ދެން، ވަރަށް ިގނަ ކޮމެންޓްސްތައް 

އެއަށްވުރެ އެޮގތުން    މާދިުގ ކަމަށް.  ފަރާތްތަކުން   2ކުރުކުރަން. ދެން،  ިގނަ  ބަޔަކު،  ިގނަ  އަހަރަށް ެވސް. ދެން 

އަހަރު ރަނަގޅު ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ދެ ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ. ހަމައެކަނި އިންޓަރިމްެއއް    3ފާހަަގކުރީ  

އެ ވާހަކަ.  ކައުންސިލުެގ  ދެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ޓްރާންސިޝަނެއް  ެއްއ  ނޫން،  ފާހަަގކުރެވުނު  އެވެސް  ހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުން  ތި  މި ކުރަނީ މިއަދު  ހައިލައިޓު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މި  މި އިޝޫޒްތައް  ައޅުަގނޑު ައސްލު  އިޝޫ. ދެން، 
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ކޮމެންޓު ކުރަްއާވއިރު ެއއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެޑްރެސްކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ެއ ކޮމެންޓްސްތަްއ  

ކު ދެން،  ޝެއަރ  ފަސޭހަވާނެތީ.  ދާން  މިސްރާބަށް  ދާންވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަސްލު  ކުރީމަ  ރެވުނު. 

ހަމައެއާެއއްކޮށް މިހާރު އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި އެބަ ހިމެނޭ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓޯލަރާ. ދެން 

ންވަނީ. އެހެންވީމާ، ޮއޑިޓަރުން ފާހަަގކުރައްވަނީ މި  ދާއިމީ ކައުންސިލުަގއި ެވސް އެޮގތަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަނދާ

ޓްރާންސިޝަންަގއި ެއޮގތަށް އޮތަސް، ދާއިމީ ކައުންސިލުަގއި ެއއްބަޔަކު ބޭނުންވަނީ ހަމަ ފްރީކޮށް ހަމަ ދޫކޮށްލަން، 

ލަތުެގ ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ އިލެކްޓު ކުރަން. އަނެއް ބަޔަކު ވަރަށް ހަމަ ފާހަަގކުރަްއވާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ މަޤާމަކީ ދައު

ޕްރޮފެޝަންއަށް ވެސް މުހިންމު މަޤާމަކަށްވީމަ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އިންނެވުން  މަޤާމަކަށްވެފައި، ައދި މި  މުހިންމު 

ކަމަށް.   ނުކުރެވޭ  ަގބޫލު  އެހާ  އިނުން  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝިައލް  ވެސް  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ނެތް  މައްސަލަެއއް 

ބޮޑަށް ިގނަ ބަޔަކު ެއއްކަލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވި އިޝޫެއއް. ދެން، އަނެއްކަަމކަށް މި އިނީ   އެހެންވީމާ، ެއވެސް ވަރަށް

ކުރިމަތިލާއިރު ބާ ކައުންސިލުަގިއ ވެސް ހުންނަ ޮގތަށް ހަމަ ރައީސްެގ މަޤާމާއި ނައިބު ރައީސްެގ މަޤާމާ، އެޮގތަށް  

މާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޤާމުތައް ވަކިކޮށް، ެއޮގތަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޮގތް ހަދަން. އެހެންވީ

ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުެގ ތެރޭަގއި ިމއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން ހަމަ ރަނަގޅު އޭރިއާސްތަކެއް. ދެން، ވަރަށް 

ވާ ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓު  ހުރީ  މި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ޑްރާފްޓުަގއި  މި  ފާހަަގކުރެްއވި  އޮޑިޓަރުން  ހަކައޭ.  ިގނަ 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެއްކޮށް ޮގއްސައި ދޫވެފައި އޮތްކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ޑްރާފްޓު ހިމެނިފައި އޮތް ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން 

ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް  މިއަދު  ބޭފުޅުން  ތި  އޭރިއާއަށް  ެއ  އުއްމީދުކުރަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެްއވި. 

އެހެ ކަމަށް.  ކުރަްއވާނެ  އިޝޫސްތައް.  އެޑްރެސް  މޭޖަރ  ފާހަަގކުރެުވނު  އޭރު  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  މިީއ  ންވީމާ، 

ފާހަަގކުރެޭވ   އެޮގތުން  އެބަހުރި.  އިޝޫޒްތައް  ރަނަގޅު  މުހިންމު  ބަިއވަރު  ކުދިކުދި  އަދި  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން، 

  5 އަހަރު، ކޮންޓިނިުއކޮށް  އެްއކަމެއް ަގއިމު ވެސް އޮޑިޓު ލައިސެންސްދޭއިރު، މިހާރު ޑްރާފްޓްަގއި އޮންނާނީ ފަސް

ޚިޔާލެްއ،   ރަނަގޅު  ޖެނުއިން  ވަރަށް  ހަމަ  އޭަގއި  ދެން،  ލިބޭނީ.  ލައިސެންސް  މީހަކަށޭ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އަހަރު 

ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަންނޭނެގ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހަމަ ބްރޭކެއް އަިއސްދާނެ.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޫނި ދުވަސް  ެއ  އަހަރެއްހާ  އަހަރު  ފަސް  އެހެންވިޔަސް  އަިއސްދާނެ.  ުމއްދަތެއް ވެސް  ކުރު  އެއަށްވުރެ  އަދި  ްއޔާ 

ެއ   ކަެމއް ކަމަށް  ހަމަ ކޮންސިޑަރކުރަން ރަނަގޅު  ެއއީ  ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމު  ހޭދަކޮށްފައި  ދާއިރާަގިއ  މި  މީހަކު 

ެމއް ީމެގތެރޭަގއި ފާހަަގކުރަން. ދެން، ހަމަ  ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވީ. އެީއ އަޅުަގނޑު ވެސް ހިތުން ހަމަ ރަނަގޅު ކަ

އެާއއެްއކޮށް ފަހު ކަމެްއެގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ޑްރާފްޓު އިން ޮގތުން މި ލައިސެންސިންގ، އޮޑިޓް  

ިމ    އެކައުންޓިންގ  ބޮޑީސްތަކުަގއި،  ިގނަ  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށްވެޭވ  އައިފެކް  ިމހާރު  ދޭއިރު،  ލައިސެންސިންގ 
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ލައިސެންސް ދާ ެމންބަރުންނަށް  ައއިފެކް  އެހެންވީމާ،  އައިފެކް.  މީހުންނަކީ  ބޮޑީސްތަކުަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  އިރާެގ 

ދިނުމުަގއި ޮއވޭ މިސާލަކަށް ސިންަގޕޫރުަގއި އޭ.ސީ.ސީ ހަދާފައި ހުންނަ މީހާއަށް ވެސް ކޮންމެހެން ލައިސެންސެއް، 

ނު މޮޑިއުލް  އެޑްވާންސް  ނުދެޭއ  ލައިސެންސެްއ  ވަރަށް  އޮޑިޓު  އިނުން  މޮޑިއުލް  އޮޑިޓު  އެހެންވީމާ،  ނިންމަންޏާމު. 

ރިޢާޔަތް   ބަލަންޖެހޭ،  ައޅުަގނޑުމެން  އެއްޗިއްސަކީ  ެއ  އެހެންވީމާ،  ދިނުމުަގއި.  ލައިސެންސިންގ  މުހިންމޭ 

މީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމޭ. މާނައަކީ ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުންެގ މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި، މި ސްކޯޕް ތެރޭަގއި އެ  

ނުހިމެނޭ ވާހަކައެްއ ނޫނޭ. ެއކަމު އޮޑިޓު ލައިސަންސިންގަގިއ ބަލަންޖެހޭނެ މިންަގނޑުތައް ބަލަންޖެހޭނެއޭ. އެ ވަރަށް 

އެކަން   ޕްރެކްޓިކަލީ  އޭތި  ކުރީމަ  މަޖުބޫރު  ެއވެސް  ބިޒްނަސް،  އިން  އެކައުންޓެންސް  އެއާއެްއކޮށް  ހަމަ  މުހިންމޭ. 

ސާލަކަށް އެކައުންޓެންޓަކަށް ބައި ނޭޗަރ އޭނަައކީ ެއކައުންޓެންޓަކަށް ނުިވޔަސް،  ޮގތެއް  ނުވެ ހިނގައިދާނެއޭ. އެ މި

ނޫނީ   ކުންފުންޏަކުން  ހުރެދާނެއޭ  ކޮށްފައި  ހަޔަރ  އެކައުންޓެންޓަކަށް  ވެސް  މީހަކު  ފީލްޑެއްެގ  އެހެން  ކޮންމެ 

ށްލާފައި ކުރިއަށް ެގންދިއުމޭ ބޮޑަށް ކޮންމެވެސް ިވޔަފާރިައކުން. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ެއއްޗެހި އޮޕްޝަނަލްއަށް ދޫކޮ

ިމ  އެހެންވީމާ،  އިޝޫސްތަކަކީ.  މޭޖަރ  ކުރެވުނު  ޑިސްކަސް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  މިއީ  އެހެންވީާމ،  ރަނަގޅީ. 

އިޝޫސްތަކަށް ފޯކަސް ކުރެޭވ ޮގތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކޮށް މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް  

ފާހަަގކުރެްއވި.    ެގންދިއުމަށް ބޭފުޅުން  އެ  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އިތުރަށް  ޭއެގ  އަދި  އާދެ!  އެދެން.  ައޅުަގނޑު 

ވެލުއޭޝަން، މި ބިލުަގއި ނެތް ވެލުއޭޝަން، އެކުޗުއަރީ ސަރވިސްއެއް ނޫން. ވެލުޭއޝަން ސަރވިސް، ދެން އެ 

މީެގތެރެ ވެލުއޭޝަން ސަރވިސް  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅުން  އެ  އެީއ ކުޑަކޮށްލާފައި  ކަމަށް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ެގނައުން  އަށް 

އެއްބަޔަކު. ހަމަ އެާއއެކުަގއި އެއާ ެއްއވަރަށް އެ ތަނުން ފާހަަގކުރެްއވި ވެލުއޭޝަން ސަރވިސް މީެގތެރެއަށް އައުަމކީ 

ށް ވެސް މުޅި ބިލުެގ މަޤްޞަދު އެއްކޮށް ެގއްލިެގންދާ ކަމެއް ކަމަށް. މުޅި ބިލު އެއްކޮށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަކަ

ދެން،   އައި.  ޚިޔާލު  ވެސް  ނުހިމަނަން  އަދި  ވެސް  ހިމަނަން  މީެގތެރޭަގއި  ވެލުޭއޝަން  އެހެންވީމާ،  ވެދާނެ. 

ކަހަލަ   މި  ހަމަ  ކަމަކަށް.  އެ  ނޫން  ވެސް  ނެީގކީ  ސްޓޭންޑެއް  ވަކި  ވަކިޮގތެއް،  ކޮމިޓީަގިއ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން 

ހިތުން   އަޅުަގނޑު  ހުރީަމ  ައއިއްސަ  ހެދޭނީ ޚިޔާލުތަކެއް  މީޓިންއަކަށް  ފުރުޓްފުލް  އެންމެ  މީޓިންގ  މިއަދުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ކޮމެންޓްސްތައް ހިއްސާކޮށްެގން ކުރިައށް ދިޔުން ކަމަށް ފެންނާތީ،  

އޮ އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ  މި  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޑިޓަރ  އަޅުަގނޑު 

އިްއޒަތްތެރި   ފަހުަގއި  ޭއެގ  ދެން  ކުރަން.  ކޮމެންޓް  ކަމަށް  މި  ފަރާތުން  ޖެނަރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  ޖެނަރަލާއި، 

 މެބްބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

عليكم `.  ހަަމ   .السالم  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޝުކުރު އަދާކުރަން. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުަގއި ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްއިންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

ހުރީ ޕްރޮފެޝަނުން ފާހަަގކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް. ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓުތަކެއް ތި 

މުހިންމު   ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސަބަބު  ެގނައި  އެކަންކަން  ބިލަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑު 

އެބައޮތް.   ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  ހަމަ  ވެސް  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  އެީއ  ކީްއވެތޯ،  އެއީ  އަންޑަރސްޓޭންޑުާވން.  ކަންނޭނެގ 

ނަމަވެސް، ހަމަ ތި ބޭފުޅުން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށްފައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ. މީަގއި ައޅުަގނޑު ވާހަކަ  އެހެން

ދައްކަމުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ިމ ބޭފުޅުންނަށް، ައޅުަގނޑުެގ ޓީމަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދޭނަން އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި  

  4އަހަރު، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، އިންތިޤާލީ    4 އިންތިޤާލީ  އަހަރުެގ ޓަރމް އިނޭގތޯ. ީމަގއި   4ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

އަހަރު މިހާރު ވެސް މަދުވާނެއޭ އިނޭގތޯ. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ވަރަށް ބުރަ ބޮޑު މަސަްއކަތެއް ފަށަން.  

އިތުރު ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތު  ޕްރޮފެޝަންަގއި  އެކައުންޓިންގ  މި  ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން    ޙަޤީޤަތުަގއި 

އެސޯސިއޭޝަންތައް ހެދިެގން މަސައްކަތް ކުރެިވއްޖެ އިނޭގތޯ. ޭއެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެވސް ައޅުަގނޑުމެން 

އައިފެކްެގ   އިނޭގތޯ.  ހޯދަން  ރޮކޮްގނިޝަން  އައިފެކްެގ  ވަނީ  މި  މުހިންމު  މީެގ  ފަށައިެގންފައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި 

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ރިކޮްގނިޝަން ނުލިބޭ ެއއް  ރިކޮްގނިޝަން ހޯދުމަށް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބުރަ

ފުލުފިލް  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  އޭެގ  އިނޭގތޯ.  ނެތުން  މުއައްސަސާއަކަށް  އުފެދޭ  އެ  ބާރު  ާގނޫނީ  ސަބަބަކީ، 

އެބައޮތް   އޮބްލިޭގޝަންސްތަކެްއ  މެންބަރ  ސްޓޭޓްމަންޓު  އިނޭގތޯ.  7ކުރަންޖެހޭ  މިހާރު   އޮބްލިޭގޝަންސް 

އަޅުަގނޑުމެން އޮފީހުން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ކިރިޔާ ވެސް އެާއއި ާގތަށް ެވސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ  

ހަމައެކަނި ލައިސެންސިންގ. އެއީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތް އެކަނި އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ިމ 

މް.އޯއަށް، ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް މެންބަރ އޮބްލިޭގޝަނަށް ބޭނުންވާ ޗެކްލިސްޓަށް ޕޭޖު އިނޭގތޯ. މި އެއް އެސް.އެ  25

އެބަޖެހޭ. 25 ހަދަން  އެބަ  ަގާވއިދުތަކެއް  ވަކިވަކި  ލިސްޓަކަށް  ޗެކް  ކޮންމެ  މީެގ  އިނޭގތޯ.  ޗެކްލިސްޓަށް  މި   ،

އަޅު  އެޝުއަރެންސްެއްއ.  ކޮލިޓީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ބުނާ  އެސް.އެމް.ޯއއެްއ  ކޮލިޓީ  މިސާލަކަށް  ަގނޑުމެން 

ބަިއވަރު   ބަލާ  އެކަން  ބަލާ.  އިން  ައއިފެކް  ހުރޭ  އެބަ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ބަލާނީ  އެޝުއަރެންސް 

ަގާވއިދުތަކެއް، ރެގިއުލޭޝަން ަގިއޑްލައިންސްތަކެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ ޭއެގ ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ  

ސްޓޭން އެޑިޔުކޭޝަން  ޕްރޮނައުންސް އިންޓަރނޭޝަން  އަތަރ  އެންޑް  އެކައުންޓިންގ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފޯ  ޑަރޑް 

އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލު މި ކުރަނީ މި   އަހަރު    4އެމިނީޒް އިޝޫޑް ބައި ައއި.ެއސް.އޭ.ބީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ 
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ޕޭޕަ ލޯ  ޕޭޕަރއެއް،  ޓެކްސް  ހެދެން.  ވެސް  ޕޭޕަރއެއް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ނިމިެގންދާއިރު،  ރއެއް 

މަސައްކަތްތަކަށް   ބުރަ  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  ވެސް  މަސަްއކަތަކީ  މި  ގާއިމުކުރަން.  ވެސް  ޕޭޕަރެއއް  ވޭރިއެންޓު 

ވެެގންދާނެ. އެހެން ެއޮގތަށް ެއބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ، މި ޝީޓް ތި ބޭފުޅުންނަށް އަތްޕުޅަށް އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނ ކޮންމެހެނަކު  ހަމަ  މި  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  ފުލްފިލް  ވަރަށް    4ޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރަކީ 

ނުލިބޭނެ.  މެންބަރޝިޕްއެއް  ޕަރމަނަންޓު  އައިފެކްެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެނުވީ  ކޮށްެގން  މަސައްކަތް  ބުރަކޮށް 

ވެެގންދާ ެއސޯސިއޭޝަނަކަށް  އާދައިެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ހިނަދަކު  އިންޓްރެސްޓު  ނުލިބޭހާ  މިކަމުެގ  ނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން  އޮފީހުން  ޮއޑިޓު  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  ތިބީ  މި  ކުރަން  މިކަން  ސުވާލަކީ  ދެން،  ެގއްލިެގންދާނީ. 

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި، ދެން ޕްރޮފެޝަންެގ ބޭފުޅުން ވެސް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި ކޮމްޕޮޒިޝަނަކަށް މައްސަލަެއްއ  

އަހަރު. އަޅުަގނޑު ިމ ަގބޫލުކުރަނީ އެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި ހަމަ ރަނަގޅު    4. ދެން މި ވަނީ  ނުޖައްސާ އިނޭގތޯ

ވާހަކަދެއްކިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއަށް  ޕަރމަނަންޓުވީމަ  އިނޭގތޯ.  ޕަރމަނަންޓުވީމަ  އޮތީ  މި  ދެން  ކަމަށް. 

ށް ހީވަނީ އިޝޫެއއް ނެތް ކަމަށް އިނޭގތޯ. އިތުރު  އަހަރަށް ކުޑަކުރާނީތޯ. އޭަގއި ައޅުަގނޑަ  3އަހަރުތޯ،    4އިނޭގތޯ  

 އެްއޗެއް އެއަށް އެޑްކޮށްލަން. އާދެ! ޞާލިޙް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ، ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙް

ެއކިެއކި އެ ޕްރައިވެޓް  ކުރީަގިއ ވެސް އެބަހުރި އެއްކަލަ  ޖަމާޢަތްތަްއ އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންޓެންޓުން އެކިއެކި 

ެއއްެވސް   ދައުލަތުެގ  ެއެވސް  ހެދި.  ވެސް  ޖަާމޢަތެއް  ކިޔާ  މޯލްޑިވްސް  ސީ.ޕީ.އޭ  މިސާލަކަށް  ހަދާފަ. 

ދޫކޮށްލީަމ  ޕްރެކްޓިޝަނަރސްއަށް  ޕްރައިވެޓު  އަމިއްލަ  ވެސް  އެކަންތައް  ނެތި  ބާރެއް  ެއްއވެސް  މުއައްސަސާއެްއެގ 

އެ ވެސް  އޭތި  ވެސް  ވީޮގތަކީ  އަމާމުެގ  ައޅުަގނޑަކީ  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން  ިމހާރު  ދެން،  ުއވިެގން.  ދިޔަީއ  ްއކޮށް 

ހިންާގ ކޮމިޓީެގ ވެސް މެންބަރެއް. އަމާމުެގ ވެސް މިހާރު ވާޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެކިެއކި އަމިއްލަ ފަރުދުންތަކެްއ 

މި މިހާރު މި އުޅެނީ. ދައުލަތުެގ އެްއެވސްކަހަލަ އިންވޯލްވްމަންޓެއް ނެތް  އަކު. އެކަމަކު އަމާމު ކަންތައްތައް ވެސް 

ވަރަކަށް   ފަސް  ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު  ވެއްޖެ  ނުހިނާގތާ  ކަމެއް  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ހަމަ  އޮތީ  މި  ާގތްަގނޑަކަށް 

ލަކަށް ހަވަރަކަށް މަސް. އެހެންވީމާ، ޕޮއިންޓަކީ އަސްލު ޕްރަިއވެޓު ފަރާތްތަކުން މި ކަންތައް މިސާލަކަށް، އޭ.ޖީ މިސާ

ވެސް.    3 ކަމެއް  ހުރިހާ  ކައުންސިލު  ޕަރމަނަންޓު  ދޫކޮށްލީ  މަްއޗަށް  އަތް  މީހުންެގ  އެ  ފަހުން  އަހަރު 

އަދި   ނޫން  ރަނަގޅެއް  އެހާ  ފިއުޗަރ  ބަލާއިރު،  ތަޖުރިބާައށް  ތަނުެގ  ވޭތުވެދިޔަ  ކުރިއަށް،  ދޫކޮށްލައިފިއްޔާމު 

އެކްސްޕީރިއަންސްކޮށްފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވާ  މިހާތަނަށް  އެ  އޭ.ޖީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  އި 
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އެްއޗަކާ ވަރަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި. އެއީ ހަމަ ދައުލަތުެގ ކޮންެމވެސް އިންވޯލްވްމަންޓެއް އޮެވެގން މީތި  

ލީ ކައުންސިލު ހޮިވެގން ެއ  ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ ހަމަ ކުރީކޮޅު. ހަމަ ޕްރައިވެޓު، އެހާ އަވަހަށް މިސާލަކަށް އިންތިޤާ

މީހުންެގ އަތްމައްޗަށް ޮގއްސިއްޔާމު މި ކްލޭޝް އަންނާނެ. އިންޓަރެސްޓް ކްލޭޝް ކޮންފްލިކްޓަށް އައިސްެގން ދެން 

ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ސީ.ޕީ.އޭ މޯލްޑިވްސްއަށް ީވޮގތްުވމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަސްލު އިންތިޤާލީ 

  ހަމަ ދިުގކުރަން މި ފެންނަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ އަސްލު. އަސްލު މަރުޙަލާ

 

 ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

މެންބަރ   ފުލް  ޮގތުަގއި،  ބޮޑީއެްއެގ  މެންބަރ  އައިފެކްެގ  މިހާރު  ވަރަށް  އާދެ!  އޮތުން  އަސްލު  ޮގތުަގއި  ބޮޑީއެްއެގ 

ބޭފުޅުން ރެޖިސްޓަރއެއް އޭޒް އޭން އެސޯސިއޭޓު   ފުރަތަމަ އައިފެކުން އެންޓަރކުރާނީ އެ  އިނޭގތޯ. އެއީ  މުހިންމު 

ފާސްވީމަ އިނޭގތޯ.  هللا މެންބަރ، އަޅުަގނޑުމެން  ރެޖިސްޓަރވާ ހިސާބުން ވިތު އަ އެނޭބަލިންގ އެކްޓު އިންޝާ 

މި ދެން  މަސައްކަތް  އެކަމު  މި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރޝިޕް.  ފުލް  ިގވް  ވިލް  ދޭ  ފުލްފިލްވީމަ  ހަމަ  އެްއޗެހިތަްއ   

އޮތީ   މި  މިހާރު  އިތުރަށް  ސްޓޭޑަޑްސްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެއްވި  ދެންމެ  އޭ.ޖީ  އިނޭގތޯ.  ނަާގނެ  ޓައިމް  ފުދޭވަރަކަށް 

ސް އިޝޫޑްއިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕްރަނައުންސްމެންޓްސް  އެންޑް  ައއި.ޑަބަލް  ޓޭންޑްސް  އެީއ    ބައި  އެސް.ބީ.އަިއ.  އޭ 

މި އޮތީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް   ިއޒް އޯލްސޯ ހިއުޖު. ދެން  އޮޓިޑިންެގ ސްޓޭންޑަޑްސްތައް ކަނޑައެޅުން. ވިޗް 

ސެކްޓަރ، އިޕްސަސްބް، އޭ.ޖީ އަދި އަލިއަޅުްއވާލާނެ އެފް.ސީެގ ރޯލާ ބެހޭ ޮގތުން މީަގއި. އިޕްސަސްބް ވެސް މި  

މިހާ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޮތީ  އާދޭ  ެއބަ  ވެސް  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  މާނައަކީ  ޮގތުަގއި.  އެސް.އެމް.އޯ.ީއއެްއެގ  ހަމަ  ރު 

ސީ.އޭ ބޮޑީ ތެރެއިން އެބަ ަވދޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އިނޭގތޯ. ދެން، މި އޮތީ އެސް.އެމް.އޯ ސިކްސް އިންވެސްޓިޭގޝަން 

އެައށް ޮގތުން.  ބެހޭ  ެމންބަރުންނާ  އެއީ  ޑިސިޕްލިން.  ޖެހޭ. އެންޑް  އެބަ  ކަނޑައަޅަން  ަގވާއިދުތަކެްއ  ހަމަ  ވެސް   

އައި.އެފް.އާރު.އެސް.އެސް އިނޭގތޯ.    ލީސެވަންތު ވަން އިސް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮނައުންސްމަންޓު ބޭސިކަ

ސްޓެންޑަޑްސްތަްއ   ބޭނުންކުރާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސްޓޭންޑު،  ރިޕޯޓިން  ފައިނެންޝިއަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

އިންޓަރޕްރިޓޭޝަންތަކާިއ،  ކަނޑަ އެ  ލީވޭތަކާއި،  ދޭނެ  ބޭނުންކުރުމުަގއި  އެްއޗިހި  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެޅުާމއި، 

ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ޭއަގއި ވެސް އިންވޯލްވް އެބަވޭ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އައިފެކްެގ ފުލް 

 އަހަރު ހަމަ މަދު ވެސް ެވދާނެ އިނޭގތޯ. ތެންކިއު.  4ޓަކައި ވެސް  މެމްބަރ ބޮޑީއެއްެގ ސްޓޭޓަސް ހާސިލު ކުރުމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު ޙަސަން ޒިޔާ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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ނިޔާޒީ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ދެން، މީަގއި ރާއްޖޭަގއި މި ޕްރޮފެޝަންެގ ބޭފުޅުން މިހާރު 

އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ދެން، ިމސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ިގނަވަމުން މި ދަނީ  

މޮޑެލްތަކަށް ބަލާއިރު އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ިމއީކީ އެްއކަލަ ދައުލަތަކުން ފަންޑު ދޭ ޮގތަށް ހިނާގ ތަންތަނެއް ނޫން  

މި ކުރަނީ،  މި  ޕްރޮޕޯސް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެކަަމކު  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  އަދި  ވެސް  ފަށަިއަގންނަން   

އޮތް   ކުރިއަށް  ދަތިވާނެ    10ަގބޫލުކުރެވެނީ  ވަރަށް  ކުރަން  ސަސްޓެއިން  ސެލްފް  މި  ެވސް  އަހަރަށް  ވަރަކަށް 

އިނޭގތޯ. ދައުލަތަށް ހަމަ ސަބްސިޑީައކަށް ބަރޯސާވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ސަބްސިޑީައކަށް ބަރޯސާވާން  

ިގނަ  ޖެހޭއިރު ވަރަށް  ީމެގ  ެއއްކަލަ  މިހިރީ  ވިސްނުން  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އިނޭގތޯ،  ވެސް  ަގިއ 

ޚަރަދުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ޮއފީސް ތެރެއިން ކުރަން، އަޅުަގނޑުމެން އޮފީސް ތެރޭަގއި ިމ ހައުސްކޮށްެގން ކުރިއަށް  

އަޅުަގނޑު ފަހުންވެސް  އިނޭގތޯ،  ފަހުން  ދެން،  އާއި  ެގންދިއުމަށް.  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކުރަނީ  މި  ޕްރޮޕޯސް  މެން 

ދައުލަތުެގ ފައިނެންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ އިނުން މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ ެއއީ ދައުލަތުން ފަންޑިންގއެއް ދޭ ސަބަބާިއ،  

ހަމަ    އަނެއްކާ ޭއެގ އިތުރުން ޭއެގ ފަހުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ޒަމާންަގނޑެއް ވަންދެން އިނޭގތޯ، މި

އޮޑިޓު އޮފީސް ނޫނިްއޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ހައުސްކޮށްެގން މީޓިންގތައް ބޭްއވުމާއި، އެރޭންޖުކުރުމާއި،  

އަމިއްލަ ތަނެއް ހިފައިެގން ެއއްކަލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެ ފައިނޭންޝިއަލީ އިންޑިޕެންޑެންޓުވާން ވަރަށް ަވުގތުނަާގނެ  

އެ ެއއްކަލަ  އެހެންވެ  އޮޑިޓަރ އިނޭގތޯ.  ދެން،  ބޭންދުން.  މީަގއި  ވެސް  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނެންޝިއަލް  ްއކަމަކީ، 

އެބަބުނޭ  އައިފެކްއިން  އިނޭގތޯ،  މިހާރު  ފާހަަގކުރިޮގތަށް  ފަޒީލް  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  އިނުން.  ވެސް  ޖެނެރަލް 

ަގނޑުމެން އެބަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  އެްއކަލަ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑާއި ިއތުރު ކަންކަން ވެސް އަޅު 

އިނޭގތޯ. މިބޮޑީން  ބޭސިސްއަށް    ކަމަށް  އެކްރޫއަލް  އެދަނީ  ވެސް  ދައުލަތުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން، 

ވެސް   ބޭފުޅުން  މި  އެހެންވީމާ،  މިހުންނަނީ.  އިސްކޮށް  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނެންޝަލް  މަސައްކަތްކުރަމުން، 

ެގނެވިއް ތެރެއަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޕްޑޭޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކަންކަން  ހިންޭގ  އެކޮޅުަގއި  ޖިްއޔާމު 

ލިބޭނެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހުރި ވިސްނުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކިޔައިދީ، ެއ ބޭފުޅުންނާ އެ އެލައިން 

އަރަނީ އެއަށްފަހު ެވސް ެއއްކަލަ  ކުރެވޭނެ މުޅި ޕްރޮފެޝަންެގ ވިސްނުން. ެއ ިވސްނުމުަގިއ އަޅުަގނޑު މި ހިތަށް  

އައިފެކްެގ އެީއ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރެގ އެންމެ އިސްރޯލެްއ ައދާކުރަނީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރވީމަ، ފައިނޭންޝަލް  

 ކޮންޓްރޯލަރ ވެސް އިނުން ުމހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ ބިލަށް މިބައި ެގނައީ. ނިޔާޒީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ  އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަ
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ެއއްކަލަ   ިމ ވަކާލާތުކުރަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ތަންކޮޅަކީ، އޭ.ޖީ ވެސް 

މަރުޙަލާަގއި   ޖެނެރަލް   4އިންތިޤާލީ  ޮއޑިޓަރ  އަދި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކައުންސިލް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރު 

އޮބްލިޭގޝަންސް  މި  މެމްބަރޝިޕް  އައިފެކްެގ  މި  ެއއީ  މުހިންމޭ.  ވަރަށް  ތިއްބެވުން  ބޭފުޅުން  އެޕޮއިންޓުކުރަްއވާ 

މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ައސްލު  ނުވެއްޖިއްޔާމުން  އަޅުަގނޑުމެން  އަކަށް  ބޮޑީ  ެމމްބަރ  ައއިފެކްެގ  މި  އިނޭގތޯ، 

ހިނ ހާސިލުނުވެ  މަޤްޞަދުތައް  ބިލުެގ  މި  ހުރީ  ކަނޑައަޅާފައި  މި  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުތަކުެގ  ބިލުެގ  މި  ގައިދާނެ. 

ރާއްޖޭަގއި ދިވެހިންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް، އެކައުންޓިންގ އަދި ޮއޑިޓު ދާއިރާަގއި ހުޅުވާލުން. ރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި  

ޗެއި މި  ރިސޯޓުތަކުެގ  ހަމަ  ބޭރުެގ  ހަމަ  އަންނަނީ  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ބަލާިއރު  މިހާރު  ންސްތައް.  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ހަމަ   ވެސް  އެކަުއންޓެންޓުންނަކީ  ތިބޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޔަޤީންކަން  ދޭންޖެހޭ  ެއބަ  މީހުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ދުނިޔޭެގ ހަމަ މި ަގބޫލުކުރާ ފެންވަރުެގ އެކައުންޓެންޓްސްިއންނޭ. އެ މީހުންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮބްލިޭގޝަންސްތަކާއި،  

ރމަންޓްސްއާއި، އެ މީހުންެގ މި ހުރިހާކަމެއް ވެސް ހުންނާނީ މި ދަންނަވާ ދުނިޔޭެގ އެ މީހުންެގ އެތިކަލް ރިކުައޔަ 

ަގބޫލުކުރެވެނީ   އަޅުަގނޑަށް ވެސް  ހަމަ  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވުން    4ފެންވަރަށޭ.  ހަމައަށް  އަހަރާ 

ށް ބަދަލުކޮށްދެއްިވޔަސް ދެއްތޯ މާ ބޮޑު  ވަރަށް މުހިންމު. ދެން، އޮތްބައި ދެއްތޯ ދެން ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ބެލިކަމުަގއިިވޔަސް،   މޮޑެލްއަށް  ސްރީލަންކާެގ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ،  ދުނިޔޭަގއި  ދެން،  ނެތް.  އިޝޫެއއް 

މީހުންެގ  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ ޤައުމެއް. އެ  މިހާރު އެކައުންޓެންޓްސް، އޮޑިޓަރސް  މި ރީޖަންަގއި  ސްރީލަންކާއަކީ ދެން 

ވަ މޮޑެލްއަށް  އިކޮނިމީއަށް  އެ  އެހެންވީމަ  ދެން،  ޤައުެމއް.  އޮތް  ކޮށްފައި  މީހުން  އެ  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ރަށް 

ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  ފެށިއިރު،  މިކަން  ފުރަތަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް،  ބަލާއިރު  އަހަރު   11އަޅުަގނޑުމެން 

މުޅި އެއްކޮށް ދޫކޮށްލީ އެތައް ޒަމާނަކަށްފަހު  ވަންދެން ކައުންސިލުެގ ތެރޭަގއި އުޅުއްވި. އެހެންވީމާ، އެމީހުން މިހާރު  

އެ މީހުންނަށް ސެލްފް ސަސްޓެއިން ކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ހުރީމަ. އެހެންވީމާ، ދެން މި ވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ވެ ޕްރެޒިޑެންޓު  އަިއފެކްެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަހިކުރެވިފަ.  ުގޅުން  ވެސް  އަިއފެކްއާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ  ސް  މި 

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ެވސް ެގނައިން. އަދި މިއަހަރުެގ ކުރީކޮޅު އޭޖީއާ ވެސް ބައްދަލުކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، ެއ  

ބިލް   މި  ފުލްފިލްކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން  އެސް.އެމް.އޯތައް  މިދަނީ  ހޯދަމުން  ވެސް  މިހާރު  އެހީތެރިކަން  ބޭފުޅުންެގ 

ބައެއް އޭެގތެރެއިން  މަޢުލޫމާތު  ފާސްވާންާވއިރަށް  ދާކަމުެގ  ެވސް  ޕްރޮސެސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭތޯ.  ކަންކަން   

 ކޮމެޓީއާ ައޅުަގނޑު ވެސް ހިްއސާކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 
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ސެކްޓަރެގ   ޕަބްލިކް  އެއްކަލަ  މިހާރު  ދެން  ފާހަަގކުރި،  އިތުރަށް  ނެތްޮގތަށް،  ދެން،  ބިލުަގއި  އިންވޯލްވްމަންޓު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއްހެން އެ މުހިންމުކަމުަގިއ އިނޭގތޯ އެފް.ސީ މި ކޮމެޓީ ކައުންސިލުަގިއ މި ބައިންދަނީ ވެސް  

އެހެންނޫންތޯ؟ އެހެންނޫންތޯ އެބަހުރި  ސްޕެސިފައިކޮށްފަިއ،  ސިދާ  ބިލުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  އޭެގ  ؟ ދެން، 

 އޭތި ކުޑަކޮށް...  ފަޒީލް

 

 ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އިންނާނެ  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުތަކުެގ  ބިލުެގ  ސްޕެސިފައިކޮށްފަ.  އިނޭގތޯ  މިޮގތަށް  އިންނާނެ  މިހާރު  ބިލުަގއި  އާދެ! 

އެ  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަގިއ  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރެގ ވެސް  ައދި  މެންބަރުންނަށްވުމާިއ  ބޮޑީެގ  ހަމަ ސީ.އޭ  ކައުންޓެންޓުން 

ޕަބްލިކް  އެ  ާގނޫނުން  އެސިސްޓެންޓު،  ޓެކްނިކަލް  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  ސްޓޭންޑަޑްތައް  އެކައުންޓިންގ  ބޭނުންކުރާނެ 

ކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ދިނުން. އެީއ ސެކްޓަރެގ ސްޓެންޑަޑް ކަނޑައެޅުމަށް މެންޑޭޓުކޮށްފައި އޮތް ފަރާތްތަކަށް ޓެ

އެކައުންޓިންގ   ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަިއވް،  އެސް.އެމް.އޯ  ބުނާޮގތަށް،  މި  އެސް.އެމް.އޯަގއި 

ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބައި  އިޝޫޑް  ޕްރޮނައުންސްމަންޓު  އަދަރ  އެންޑް  ސްޓެންޑަޑްސް 

ބޯޑު ސްޓޭންޑަޑްސް  ސެކްޓަރާއ  އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  އޮންނާނީ،  ރޯލު  ބޮޑީެގ  ސީ.އޭ  މި  ބުނާޮގތުން  ޭއަގއި   .

ވަރަށް   ބުނާ  އެ  ާގނޫނުތަކުން  ޚާްއޞަ  ސެކްޓަރއަށް  ޕަބްލިކް  ެއއްކަލަ  އޮންނާނީ  ރޯލް  ބޮޑީެގ  ސީ.އޭ  ުގޅޭޮގތުން 

ތި ނެތިއްޔާމު ާވޮގތަކީ މިހާރު ލިމިޓުވެފައި އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެކަމަކު އެއީ ހަމަ މުހިންމު އައިފެކްެގ ޯގލެއް. އޭ

އައިފެކްެގ މެމްބަރޝިޕް ލިބުމަުގއި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަށް މިހާރު ެގނެސްފައި  

އިންނާނީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަކީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަގިއ އެކައުންޓިންގސް ސްޓެންޑަޑް ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު އޮތް  

ވީމަ، އެ ފަރާތަށް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ސީ.އޭ ބޮޑީން ދިނުން އިނޭގތޯ. އެ ދޭއިރުަގއި އެފް.ސީ އިނުން  ފަރާތް

 މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ؟ ލަ އެކަުއންޓެންސް އިން ބިޒިނަސް ދެއްތޯއާދެ! ދެން ހަމަ މެންބަރު ފާހަަގކޮށްލެްއވި ެއއްކަ

ާގނޫނުަގއި ހިމަނާފައި މި އިންނަނީ އެކައުންޓެންޓުން އިން ބިޒިނަސް ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެއޭ އިނޭގތޯ. ދެން،  

ންނަށް އިނޭގތޯ. ދެން، އޭަގއި އަނެއްހެން ިވޔަފާރިތަކަކަށް ނޫން އެ ލާޒިމުކޮށްފައި މި އޮންނަނީ ހަމަ އެކައުންޓެންޓު

މީަގއި ެއއް ކަމަކީ ެއއްކަލަ ދަފުތަރެއް އަޅުަގނޑުމެން މެިއންޓެއިންކުރުން. މި ބިލުެގ ސަބަބުން އެބަ ބޭނުންވޭ މި  
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ޕްރޮފެޝަންއަށް، ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވެސް ނޫނީ ދިވެހިންނަށް ވެސް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް އުފެދިެގން ދާން އިނޭގތޯ.  

މިޮގތަ ެގންނަން އެހެންވީމާ،  އެބަ  ފަހިކުރަން  އެކަން  އިތުރަށް  މީެގ  ައނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީމަ  ދަފުތަރެއް  ށް 

ނިސްބަތް  ދިވެހިންެގ  އަދަކުރާ  ަވޒީފާ  ފަރމްތަކުަގިއ  ިމ  ބޭރުެގ  ެއއްކަލަ  ރެިގއުލޭޝަންތަކަށް  ލައިސަންސިންގ 

ފަރމް އެ  ޭއގެއިތުރުން  އެކަން ކުރަން.  ކަމަކީ  އެއް  ބޭތިއްބުމަށް ވެސް  އިތުރުކުރުމުެގ،  ޕާޓްނަރުން  ދިވެހި  ތަކުަގއި 

މިއީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހިވެެގންދާނީ  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  ބާރުައޅަން.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ކީ  ކިހާވަރެްއެގ، ދިވެހި އެކައުންޓެންޓުން ނޫނީ ކިހާވަރެްއެގ މާކެޓެއްތޯ އެ އަންޑަސްޓޭންޑުވުުމެގ ބޭނުމުަގއި އެްއ ކަމަ

އެ ރަޖިސްޓަރ ވާން ބުނަނީ. އެއީ ދަފުތަރު މެއިންޓެއިން، އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން މި ހުރީ ހަމަ  

އެ ބޭފުޅުންނަށް ކިޔަވަމުން ޮގސް ައއިފެކް ރެކޮްގނައިޒް ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިއްޖިއްޔާުމ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މީަގއި  

ެވވޭ ވެސް  ޮގތުަގިއ  މެންބަރެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުލް  ޓްރެިއނިންގތައް  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނެ 

ވެސް  އޮތިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ުގޅައިެގން އިންވައިޓުކޮށްެގން މި ބޭފުޅުން  ފޯރުކޮށްދޭއިރު ވެސް އެްއކަލަ ދަފުތަރު 

ތެރޭ ސެލްފް؛ މީެގ  މީތި  މުހިންމު.  ވަރަށް  ނަންބަރސް  މި  އިނޭގތޯ،  ިވސްނުމަކީ  އަނެއް  ސަސްޓެއިން ދެން،   

ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ނަާގނެއޭ. އެކަމަކު މެންބަރސް   މި ކިޔަނީ މެންބަރސް އަތުން  ކުރެޭވއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ެއއްޗެްއ    150ާގތްަގނޑަކަށް   އުނދަޫގވާނެ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބެންޏާ  މެމްބަރުން  ފުލް  މިސާލަކަށް 

ބަރޯސާނުވާދު ސަރުކާރަށް  މި  ވެސް ހޯދައިެގން،  ބިޒިނަސް  އިން  އެކައުންޓެންޓު  އެކަމަކު  ދާން.  މި  ވަހަކަށް 

މީެގތެރެއަށް ެގނެވި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުެގ ނަމުަގއި ކޮންމެެވސް ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ިމއަށް 

ެއއްކަލަ އިންޑިޕެންޑެންޓު  ެގނެޭވ އިންތިޒާެމއް ރޭވިއްޖިްއޔާ، ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިނެންޝިއަލީ  

ވާން ފުރުޞަތަކަށް ވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭތީ. އެއްވެސްވަރަކަށް އެއްކަލަ ިވޔަފާރިތަކަށް މި ކަމަކުެގ 

ަވޒިފާ  ބޭރު އެކަުއންޓެންޓެއް އަިއސް  މަނައެއް ނުކުރަން މިސާލަކަށް  ހުރަހެއް ނާންނާނެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން 

ވެސް. އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ އެހެން އުޅޭ އެންމެން ވެސް ރަޖިސްޓަރ ވެލާށޭ. އޭރުން އެނޭގނެތާ ބޭރު  އަދާކުރާކަށް  

އެކައުންޓެންޓުން   އެްއކަލަ  ކައުންސިލުން  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކޮބައިކަން.  އަދަދަކީ  މީހުންެގ 

ބްރޯޑުކޮ ވަރަށް  ާގނޫނުަގއި ވެސް  މިހާރު ވެސް  އެއީ  ޑިފައިންކޮށްލެވިދާނެ.  އިންނަނީ.  ޑިފައިން ކުރެވިފައި  ހަމަ  ށް 

 އަނެއްހެން އެކައުންޓެންޓު އިން ބިޒިނަސް ރަޖިސްޓަރކުރަން ބުނާ ސަބަބަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތި އަދިވެސް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލާފައި 

ވިދާޅުވެއްޖެ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ދެންމެ  ހުޅުވަލާނަން.  ފްލޯރ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  އަޅުަގނޑު 

އެކައުންޓެންޓްސް އިން ބިޒިނަސްެގ ވާހަކަ. އަސްލު ކޮންސަރން ރެއިޒްކުރި ފަރާތްތަކުން ކުރި ރީޒަންއަކީ، މިހާރު 

 ޭއެގ މަފްހޫމާއި، އޭެގ ބޭނުން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަ އޮޑިޓަރ ާގނޫނުަގއި މަޖުބޫރުވާ ޮގތަށް އެކަންއޮތީމަ. ެއކަމަކު

ޖެނެރަލް ދެންމެ ފާހަަގކުރިޮގތަށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ެއއަށް ެއއްބަސްވެލަްއވާ. ޭއަގިއ ހަމަ އެކަން ކުރަންވާނެ  

ސް ފަސޭހަވާނެ. އެކަމަކު  ކަމާއި އަދި ިގނަބަޔަކު މީެގ ތެރޭަގއި ތިބީމަ މިތަން ސަސްޓެއިން ެވެގން ކުރިއަށްދާން ވެ 

ޙާލަތެއް  އެހެންވީމާ  މަޖުބޫރުކުރާތީ  އެކަން  ާގނޫނުން  ޙާލަތަށް،  އުނދަޫގވާނެ  އެއްކަލަ  ބައެއްފަހަރަށް  މަޖުބޫރުވީމަ 

ބޭފުޅުންގެ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނޭގ  ފެނޭތޯ  މަެގއް  ެގނެވޭނެކަހަލަ  އެހެންޮގތަކަށް  އެ  އައިސްދާނެތީ 

އެޮގތަށް ބިލުަގިއ    ކޮންސަރން  ފާހަަގކުރެްއިވޮގތަށް  ފަޒީލް  ދެންމެ  މިހާރު  އަނެކަްއޗަކީ  ދެން،  ކުރެއްވީ.  ރެިއޒް 

އެބައިން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރއަށް ދޭވާހަކަ އެކަމަކު ެއއާ ެއކުެއކީަގއި އެ މާއްދާަގއި ޮއވޭ 

މާދަމާ   ފަހަރެއްަގއި  މިސާލަކަށް  ެއކައުންޓިންގއޭ.  އެހެން  އެކްރޫއަލް  ބަލަހައްޓަނީ  ހިސާބުކިތާބު  ދައުލަތުެގ 

ބޭފުޅުން   އެ  އެހެންވީމާ،  ެގންނަންޖެހޭނެ.  އެބަދަލު  ވެސް  ާގނޫނަށް  މި  އަނެއްކާ  ެވއްޖިްއޔާމު  ކޮންސެޕްޓަކަށް 

ޮއޑިޓަރ   އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  އޮތުމަށްވުރެ.  އެހެން  ރަނަގޅޭ  މާ  ކަނޑާލުން  ެއބަސް  އެކްރޫއަލް،  ފާހަަގކުރެްއވި 

ކައުންސިލު  ޖެނެރަ އެޕޮިއންޓުކުރަްއވާ  ޢައްޔަނުކުރަްއވާ،  ިވޔަސް  ޓްރާންސިޝަންަގއި  ައދި  ޢައްޔަނުކުރައްވާ  ލް 

ފަރާތުން   ޖެނެރެލްެގ  އޮޑިޓަރ  ރަނަގޅޭ  މާ  ހަމަ  ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ބޮޑަށް  މެންބަރުން  އެ  މެންބަރުން، 

ފަރާތްތަ  ެއކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  އިޢުލާނުކޮށްލީމަ  ތެރެއިން އާންމުކޮށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  އޭރުން  އެޕްލަިއކުރަން.  ކަށް 

ހަމަ  ފަރާތްތައް  ފެންނަ  ޤާބިލުކަމަށް  އެންމެ  އެކަމަށް  ދެން  ފަރާތްތައް،  ބޭނުންފުޅުވާ  ހަމަ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ 

ރަނަގޅު   ހަމަ  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލިބޭޮގތަށް  ޖެނެރަލްއަށް  އޮޑިޓަރ  ހަަމ  ބާރު  ޢައްޔަނުކުރުމުެގ 

ންސްޕޭރެންޓު ނިންމުމަކަށް ވެދާނެކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑުމެން އެބަދަލު އެޮގތަށް ެގނެްއސި ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން،  ޓްރާ

މިހާރު އިންޮގތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެޕޮއިންޓުކުރަްއވަނީ ޭއެގ ޕްރޮސެސް، އިޢުލާނުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި، ެއ  

ފަރާތްތަކުެގ އެޕްލައިކުރާ  ެއާއ  އިޢުލާނުކޮށްެގން  ހަމަ  ދެން،  އެހެންއޮެވއްޖިއްޔާ.  އެހެންވެ  އެކަންކުރާނީ  ތެރެއިންނޭ   

އެްއކޮށް ދެން، ފާހަަގކުރެވުނުކަމެއް، މިހާރު އޮންނަޮގތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޢައްޔަނުކުރައްާވ، އެޕޮއިންޓުކުރަްއާވ  

ވަކިކުރު އެހެންވީމާ،  ަވކިކޮށްލެޭވނެ.  ހިނދެއްަގިއ  ބޭނުން  ހަމަ  ައއުން މެންބަރުން  މަރުޙަލާތަކެްއ  މުެގ 

ތިމަންނަމެންނަށް ހަމަ އޮތުން ރަނަގޅު ކަމަށް ފާހަަގކުރެެވއޭ. ދެން، އެެވސް ޯގސް ވާހަކަެއއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް  

ެއީއ   ބޭފުޅުން.  އެ  ފާހަަގކުރެއްވި  މަދުކަމަށް  ކޮމެޓީއެއް  ދެ  މުހިންމު  ބިލުަގއި  މި  ދެން،  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ވެސް 
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ޓީ ާއއި ލަިއސަންސިންގ ކޮމެޓީ. އެ ދެ ކޮމެޓީ އިންނަންވާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަނީ. ެއީއ  އެޕީލް ކޮމެ

އެޕީލް   އެކަން  ވެސް  އަޅައިފިްއޔާ  ފިޔަވަޅެއް  ދިމާވެެގން  މައްސަލައެއް  އެކަހަލަ  ދިމާވެެގން،  ކަމެއް  މިސާލަކަށް 

ލައިސަ މިސާލަކަށް،  އިންނޮަގތުން  މިހާރު  ކަމެއްެގ ސަބަބުން.  ކުރެވެންޖެހޭނެ.  ދިމާވާ  ހިފެހެއްޓީ  މިސާލަކަށް  ންސް 

އަޅުަގނޑުމެން   އެއީ  ދުވަސްތައް  މަރުޙަލާގައިވާ  ކޯޓު  ދެން،  ކޯޓަށް.  އޮތްޮގތުން  ބިލަުގއި  މި  ދާންޖެހެނީ  މި  ދެން، 

ތަނެ ކުރެވޭ  ޕްރެޑިކްޓު  ބަޔަކަށް  އެއްެވސް  ޒަމާނެއްަގިއ  ެއއްެވސް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ދަންނަވަންޏާ  ނޫން ތެދަށް  އް 

އަޅުަގނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ނަާގނެ.  އަހަރުތަކެއް  ަގއިމުވެސް  އަވަހަކަށްތޯ.  ކިހާ  ނިމިެގންދާނީ  މައްސަލައެްއ  ކޯޓުަގއި 

ހީވަނީ އެއަށްވުރެ ރަނަގޅު ކަންނޭނޭގ މިސާލަކަށް ކައުންސިލުން، ނޫނީ ކޮމެޓީއަކުން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިްއޔާ އަދި  

ކުރެޭވނެ އެޕީލް  ތެރެއިން  ެވސް   އެތާ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ެއއީ  އޮތުން،  މަރުޙަލާއެއް 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ   ނެތްކަމަށް.  ކޮމެޓީެއއް  ލަިއސަންސިންގ  އިންޮގތުން  ބިލް  މިހާރު  ދެން،  ފާހަަގކުރެވޭ. 

އިންނަ ކަންނޭނޭގ  ކޮމެޓީއަކުން  އެހެން  ކޮންމެވެސް  އިންނާނީ  ކަންކަން  އެހެން  ދެން، ލައިސަންސިންގެގ  ނީ. 

ބައެއް  ކަނޑަެއޅުން  މުޤައްރަރު  މިއީ  ނުކުތާެއއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެުވނު  އަދި  މިސާލަކަށް  ؛ މީގެއިތުރަށް 

ދުށިން.   އަޅުަގނޑު ވެސް  ދެން  ކަނޑައަޅާކަން،  މުޤައްރަރު  ކަންކަމަށް  ބައެއް  ުގޅުންހުރި  ޮއޑިޓާ  އަދި  ޓެކްސްާއއި 

ނެތް ސްޕެސިފިކަލީ ކޮން މާއްދާއެްއ ކަމެްއ. ދެން، އެއީ ވަރަށް ބްރޯޑު ކަެމއް  ދެން، އަޅުަގނޑު މިހާރު ހަނދާނެއް  

ކަމަށް، ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުރައްވާ. ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު މިސާލަކަށް 

ނޫ ކައުންސިލުން  ކަނޑައަޅަނީ  މުޤައްރަރު  މީެގ  އޭ.ސީ.ސީއެްއ،  ނޫނީ  އެކަން  ސީ.އައި.ޓީ،  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ނީ 

ެއއަށް  ެގންޮގއްސަ  ެއޮގތުަގއި  މޮޑިއުލްސްތައް  ެގންދާ  އެ  ބޮޑީސްތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ހަމަ  ޭއެގ  ކުރުމަށްވުރެ 

ޓެކްނިކަލީ އެޑްވައިސް ދިނުން ެއޮގތަށް އޭތި ެގނައުން މާ ރަނަގޅޭ މިޮގތަށް އަިމއްލައަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށްވުރެ.  

އެ  މުހިންމު  އެހެންވީމާ،  އެކަހަލަ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  އޭރިއާެއއް.  ކޮންސަރންވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އީ 

ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި ފާހަަގކުރެވުނީ. ދެން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ދެންމެ ހަމަ ތިވިދާޅުވީ އަދި  

އަސްލު ދެން،  ކަންކަން.  ތި  ވިދާޅުވީ  ތި  ވެސް  ފަރާތުން  ދާއިމީ ޓީމުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޙަޤީޤަތުަގިއ   

ކައުންސިލުަގއި އިނުމާމެދު ެވސް މާބޮޑު އިޝޫއެއް ނެތް އެ ކޮންސަރން އެހެން އިނަސް. އެކަމަކު ފައިނޭންޝަލް 

ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝަލް  ވިދާޅުވަނީ  ތި  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އެކަަމކު  ދެން،  އައި.  ހަމަ  ވާހަކަ  ކޮންޓްރޯލަރެގ 

ބަބު. އެހެންވީާމ، އެއަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަދި އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން ތެރެއިން ވެސް ހުރި  އިންނަންވީ ސަ

ޮގތެްއ   އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށްވެސް  ކޮމެޓީން  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ވާހަކަދެކެވިެގން،  އެްއކޮށް  ކޮންސަރންސްތަކާ 

އެ ޓަރމް، އެ މަރުޙަލާއާއި ދާއިމީ  ހަމަ  ނިންމާނަން. ދެން، އިންތިޤާލީ  ބޮޑަށް ކޮންސަރންވި،  ވަރަށް  ހަމަ    4އީ 
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އިއްތިފާޤުޭވ   ދަންނަވަންޏާ  ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  ިގނަ،  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،    4އަހަރަށް  ކަމަށް.  މާދިުގ  އަހަރު 

ދެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެވސް ތި ފާހަަގކުރެއްވީ ޚާއްޞަކޮށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގއި އެކަން އެހެން އޮންނަންީވ  

ރީޒަން. ދެން، މި ބިލުަގއި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އެބައިން ޖެހިޖެހިެގން ދެ ފަހަރު، ދެ ފަހަރަށް ދެއްތޯ އިނދެވޭ ޮގތަށް 

ކައުންސިލުގައި ނުހުރެެވޔޯ ؟ އިންނަނީ  ިގނައިން  އިންޮގތުން.؟ ެއއަށްވުރެ  މީތި  އިންނަނީ  ފަހަރުކަމަށް  ދެ   ޖުމުލަ 

ޕޫލްެއްއ  އޭަގއި    ،ދެން ބޮޑު  ޕޫލްއަކީ އެހާ  މި  މިއީ. މިސާލަކަށް  ހުށަހެޅުން  ެއއް  ހަމަ އިއްތިފާޤުވި  ިގނަ،  ވަރަށް 

ނޫނޭ. މިތާނަގއި މި ތިބީ ހަމަ އަނެއްހެން އެހެން ޤައުމުތަކުެގ މިހިންާގ މިކަހަލަ އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކާ ބަލާފަިއ  

ން އަދި ޓަރމް ކުރުވެފަިއ، މީތި ރޮޓޭޓުވާ އޮންނަލެއް ިގނަވީާމ  ކުޑަ ނަންބަރެކޭ. އެހެންވީމާ، މީެގ ދުވަސްކޮޅެްއ ފަހު

ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މުޅި ޕޫލްތެރޭަގއި ހުރި ހުރިހާ އެންމެން އަންނާނީ މި ކައުންސިލަށޭ. އޭރުން ކޮލިޓީ ދަށްވުމުެގ 

ން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޕޮސިބިލިޓީ ވަރަށް ބޮޑޭ. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްހޭ، އަޅުަގނޑު އިރުކޮޅަކުން ކުރިއަށް ެގންދާނަ

ެއ   އަހަރަށް  ދެ  މިހާރު  ވާހަކަައކީ،  ައއި  ދަންނަވަމުން  އަޅުަގނޑު  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

ދެ   އާދެވޭނީ  ޖެހިޖެހިެގން  މިސާލަކަށް  ޕީރިައޑެްއ،  ކޫލިންގ  ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުން  ެއ  އޮތުމަށްވުރެ  ލިމިޓުކޮށްފައި 

ސް ކުރިމަތިލާން ވެއްޖިއްޔާ އެްއ ދައުރު، ދެ އަހަރޭ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ދެ ދައުރު. އަހަރޭ. ދެން، އަނެއްކާ ވެ

ދެން، އެއް ދައުރު އަނެްއކާ ވެސް ދޫކޮށްލާފައި އަނެއްކާ ވެސް އާދެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއީއ  

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ހުށަހެޅުން ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ކަންނޭނެގ ކޫލިންގ ޕީރިއަޑެއް އިނުން. އެހެންވެ އެ 

ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އޭެގ ކުރީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާ ކުރެވުނު ބައެއް އިޝޫސްތައް.  

މި ރީޒަންސްތައް،  ބައެއް  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެންނެވިފަދައިން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ   ދެން، 

ކޮންމެވެސް   ކަންކަމުެގ  މި  އަދިެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ރީޒަންސްތައް.  ހުންނަންޖެހޭ  މިހެން  ކަންކަން 

ފަސޭހަވާނެހެން   ެގންދަން  ކުރިއަށް  މިކަން  މެންބަރުންނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށްދެއްަވއިފިއްޔާ  އެޑްރެސް  ވަރެްއެގ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒި

އޮފް  ކޫލިންގ  އިނޭގތޯ  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރިޮގތަށް  ތި  ދެންމެ  މީަގިއ  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކައުންސިލް ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އެައށްފަހު  އިންނަންވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ؛ ޕީރިއަޑެއް  ޗޭންޖަސް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ދާނަން   ނޯޓުކުރަމުން  ވެސް  ވެސް  ބަދަލުތައް  ެގންނަ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހަމަ  ދެން،  އިނޭގތޯ. 

ެއީއ ޓައިޕޯއެއް އިނޭގތޯ. ެއ  ؟ ހުށަހަޅާނަން. ދެން، މީަގއި ފާހަަގކޮށްފި އެްއކަލަ ކައުންސިލުެގ ކޮމިޓީ ވާހަކަ ދެއްތޯ
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ލަިއސަ ކޮމިޓީއެއް.  ޑިސިޕްލިނަރީ  ލައިސަންސިންގ  ެއީއ  ސުލޫކީ،  ނޫންތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އިނީ  ންސިންގ 

އިތުރަށް   މީެގ  ދެން،  ރަނަގޅުކޮށްލާނަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައި  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  އަސްލު  އެލް.ޑީ.ސީ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ހުރީ، ދެން ާގނޫނުަގިއ އެ ތަފުސީލުކޮށް ެއ  ؟ ފާހަަގކޮށްފި ެއއްކަލަ އެޕީލް ކޮމިޓީ ދެއްތޯ

އެ ނޭނެގ.  ކަމެއް  އިތުރު ނެތް  ދެން،  ޖެހޭނެ.  ކުރެެވން  އެޕީލް  ކައުންސިލަށް  އަޅައިފިްއޔާ  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާ  ިމ   

ޕްރޮފެޝަންގެ  ޖެހެނީ  މި  ބޭފުޅުން  ހަމަ  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  މި  ސަބަބަކީ  ވިސްނުމަކީ،  މަދުކުރުމުެގ  ކޮމިޓީތައް 

ކައުންސި އަޅުަގނޑުމެންެގ.  ވިސްނުމަކީ  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ެގންނަން  އެޕޮއިންޓަކޮށް  ބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ލަށް 

ބޭފުޅުން.   ޓެކްނިކަލް  ހަމަ  ތިބެނީ  މި  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އަނެއްކާ  ދެން  ކައުންސިލުން  ެއ  ައޔަސް،  ވޯޓަކުން  ނުވަތަ 

ޕްރޮފެޝަންަގއި އުޅޭ. އެ ބޭފުޅުން ސިޓުކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ހަމަ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ފައިސާ 

ދޭން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއްކަލަހެން ޚަރަދު އެްއކަލަހެން ބޮޑުެވެގން ދާތީ ބޮޑަށް ވިސްނުންހުރީ ެއއްކަލަ    އެްއވެސް

ކައުންސިލްއަށޭ.   ވާންޖެހޭނީ  ފުރަތަމަ  އެޕީލް  އެ  ވިސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  މަދުކޮށްފަ.  ކޮމިޓީތައް 

ޮގ ކައުންސިލުން  ނިންމާފައި،  ދެން  ހިސާބަށް ކައުންސިލުން  މަރުޙަލާއާ  ކޯޓު  ދެން  ނިންމައިފިއްޔާ  ޯގސްކޮށް  ތެއް 

ވިސްނުުމަގިއ   ކަމުެގ  ހޯދައިދެވޭނެ  އަނެއްހެން  ޙައްލު  ެއ  ެއކަން  ނުހެދިޔަސް  ކޮމިޓީެއއް  ކޮންމެހެނެއް  ދާން. 

މަްއސަލައެ  ެއއަކު  ޗޭންޖަކީ،  ެގންނަންީވ  އެ  ބަލާލާނަން  އިތުރަށް  އަދި  ާގނޫނު  ދެން،  ނެތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން.  އް 

 ޔިއަހ، ދެން އިތުރަށް އިނޭގތޯ. އެޕީލް ކުރެވޭނީ ކައުންސިލަށް. ؟ ނޫންތޯ މި ޕްރޮޕޯސްކުރާ ޮގތް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

އެ ބޭފުޅުން ެއއްކަލަ ެއޮގތަށް އެހެން ވިދާޅުވަނީ މިސާލަކަށް ކައުންސިލް، ޑިސިޕްލިނަރީ އެކްޝަން ނަާގނީ ވެސް  

އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ޑަބަލްކޮށް އެ ތަނަށް، ދެން ؟ ށް ކަުއންސިލު ހިމެނިެގންތާހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަ

ފަނަރަ  ދިހަވަރަކަށް  ނެިގދާނެއޭ.  ޕޫލެއް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވިދާޅުވީ،  ބޭފުޅުން  އެ  ޮގތަށް  ސޮލިއުޝަނެއް  އޭެގ 

ދިމަދިމާ އެކި  ނޫން.  ޕްރޮފެޝަންއެއް  މި  ކޮންމެހެން  މީހުން.  މިސާލަކަށް ވަރަކަށް  ކޮންމެ،  ޭއެގ  ނަާގފައި،  ލުން 

މީހުން ވެއްޖިއްޔާ ތިން  ފަނަރަ  މީހުން ތިން މީހުންެގ ޓީމެއެއް މިސާލަކަށް.  ޮގތެއް ކޮންމެ ޓީމަކީ ތިން  ހެދިދާނެ 

މީހުން ޓީމެއް ވެއްޖިއްޔާ ފަސް ޓީމް އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އޭެގ އެސައިން ކުރަމާ ހިނާގށޭ ފުރަތަމަ   މީހުން ތިން 

ން ދިމާވާ މައްސަލަ ނަންބަރު އެކެްއ، އަންނާނީ ކޮމިޓީ ނަންބަރު ނޫނީ ޓީމު ނަންބަރު އެކަކަށޭ. އޭރަށް ހަމަ މިހެ

އޭރުން ؟ ކުރީބަިއަގއި އެްއކަލަ މެޗު ކުޅޭއިރު އިންނަ ޝެޑިއުލް އިންނަޮގތަށް ނޭނިގ ހަމަ އިންނާނީ އެހެނެއްނޫންހޭ

މިކަހަލަ އިންޑިޕެންޑެންސީއާ  ވެސް  ބޮޑުތަނުން  އަދި    މާ  ނޫންހޭ.  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ވުމުެގ  ޙައްލު  ކަންތައްތައް 
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މިނޫން އިތުރު އޮޕްޝަންތަްއ ވެސް ހަމަ ެއ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކި. ދެން، އަދި އަނެއްހެން އިންފޯމަލްކޮށް ވެސް  

ައޅާ ފިޔަވަޅެްއ  ކައުންސިލުން  ެއއްޗަކީ  ަމއިަގނޑު  ެއކަމަކު  ދެން،  އަިއ.  ހުށަހެޅުންތައް  އަނެއްކާ  އެކަހަލަ  ފައި، 

 ކައުންސިލުން އެޕީލް ކުރީމާ ެއހާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެކަންތަްއ. އެހެންވެ ެއއީ އަސްލު ބޮޑަށް ކޮންސަރންއަކީ.  

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

އެްއކަލަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ހުރީ، ބައެއް ކޮމިޓީތައް ހަމަ އިންޑިޕެންޑެންޓު ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ނުތިބޭ 

ދެއްތޯ ތިބޭނެތާ  ވެސް  ކޮމިޓީަގިއ  ؟ ކޮމިޓީތައް  އަޅާ  ފިޔަވަޅު  ޑިސިޕްލިނަރީ  މިސާލަކަށް  އެލް.ޑީ.ސީ،  އެހެންވީމާ، 

އިނޭގ ނުތިބޭނެ  މެންބަރުންނެއް  ެއ  ކައުންސިލް  އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް  ހަމަ  ދެން  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންީވމާ،  ތޯ. 

މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީތައް، ބަެއއް ކޮމިޓީތަކުަގިއ ތިބެދާނެ. ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ވިސްނީ ކައުންސިލު 

ރެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުން ވީހާ ވެސް މަދުން ކޮމިޓީތަކުަގިއ ބަހައްޓަން. ޓެކްނިކަލީ ރަނަގޅު ބޭފުޅުން ހު 

ހަމަ  ހުރީ  ވިސްނުން  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެ.  ފަހަރެއްަގއި  ކޮމިޓީަގއި  ެވއްޖިއްޔާ  ބޭފުޅެއް  ފަރުނުޖެހޭ  ނުލާ 

ތަފާތު، ތި ވިސްނުން ވެސް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. ދެން، އެކަަމކު އެ ވިސްނުުމަގއި އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުަގއި ެއޮގތަށް  

ކުރީ. ފަރުމާ  ދެއްތޯ  އެ  ވެލުއޭޝަން  ެއއްކަލަ  ފާހަަގކުރި  ދެން،  ؟ ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް 

މިއަދު   ދެން،  އިނޭގތޯ.  ޕްރޮފެޝަންއެއް  ތަފާތު  މުޅިން  ވެލުއޭޝަންއަކީ  ބަލާލާފައި،  އެްއކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެލުއަރޒް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްކަލަ  ރާއްޖޭަގއި ެއ ޕްރޮފެޝަން ައދި ނުއެއް ނެތް. ެއކަމަކު ެއބައުޅޭ ކަންނޭނެގ  

ބެލެންސް ޝީޓު ޕަރޕަސްއަކަށް ވެލުއޭޝަން ހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ، މި ާގނޫނުަގއި ހިމެނުން ރަނަގޅު އަޅުަގނޑުމެން 

ޕްރޮފެޝަން  އެ  މާނައަކީ  އިނޭގތޯ.  ހަދާނީ  ަގއިޑްލައިންެއއް  ވެލުއޭޝަނަށް  ހަދާ  ޕަރޕަސްއަށް  ޝީޓް  ބެލެންސް 

އް ނޫން. މިސާލަކަށް އެ މީހުން ެގނެސްެގން އަޅުަގނޑުމެން އެމީހުން ކޮލިޓީ ބަލައި، އެ ނޮލެޖެްއ  ރެގިއުލޭޓުކުރުމެ

އެ  ޕަރޕަސްއަށް  ޝީޓް  ބެލެންސް  ެއކަމަކު  ޕްރޮފެޝަންއެއް.  ތަފާތު  މުޅިން  އެއީ  ނުހުންނާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ަގއިޑްލަ  ދޭ  މީހުންނަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  މަސައްކަތެއް  ކުރެވޭނެ، މީހުން  ތައްޔާރު  ައޅުަގނޑުމެން  އިންެއއް 

އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުަގއި ހިމެނުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވެނީ. ިއތުރަށް ބޭފުޅެއް ޞާލިޙް، 

 އާދެ! ނިޔާޒީ. 

 

 އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ބެހޭޮގތު ވެލުއޭޝަންއާ  މިސާލަކަށް  އާދެ!  ދާޮގތަކީ،  ކުރިއަށް  މިހާރު  ވެލުއޭޝަން  ރާއްޖޭަގިއ  އިނޭގތޯ.  ން 

އަޅުަގނޑު   މިސާލަކަށް،  ތައްޔާރުކުރާއިރު،  ބަޔާން  މާލީ  ކުރަނީ.  ތައްޔާރު  މި  ބަޔާން  މާލީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ެގ ބިން މި ވެލިއުކުރަން  މިސާލަކަށް ނަާގ ކަމަށް ވަންޏާ މިސާލަކަށް ތިލަފުށި. ތިލަފުށީެގ އެ ބިން ނުވަތަ ހުޅުމާލޭ

ޖެހެނީ. ވެލިއުކުރަން ޖެހޭއިރު، ިގނަފަހަރު މި ާވޮގތަކީ މެނޭޖްމަންޓުން މި އޮންނަނީ ވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފަ. ދެން،  

އެކަމަކު ިމ ބަެއއް ފަހަރު ިމވާ ޮގތަކީ އޮޑިޓަރ ެއކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ދެން، މިާވޮގތަކީ އަނެއްކާ  

ދެވަނަ ޮގތުން    ވެސް  އޮތް  އެނިގފައި  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  ތިލަފުށީަގއި  އެހެންވީމާ،  ދާންޖެހެނީ.  ވެލުއޭޝަންައކަށް 

ކޯޕަރޭޝަނުން ވެލުއޭޝަނަށް އެބަހުރި   ހަދާފަ.    3އަހަރު،    3ތިލަފުށި  ހަވާލުކޮށްެގން ވެސް ވެލުއޭޝަން  ފަރމަކާ 

ހަދަން   ވެލުއޭޝަންއެއް  ދެންނެވިހެން  މި  މިޮގތަށް  ަގބޫލުނުކުރަނީ.  އެހެންވީމާ،  އޮޑިޓަރުން  އަންނަ  ޖެހެނީ  މި 

އަނެއްކާ މި  ދެން،  ހަދަން.  އެބަޖެހޭ  ރެގިއުލޭޓުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް  ތެރެއިން  ޕްރޮފެޝަންެގ  މި  މީަގއި  އެހެންވީމާ، 

ލަންކާ ވާޮގތަކީ، މިހާރު ރައްޖޭަގއި ެވލިއުކުރަން ިގނަފަހަރަށް މި އަންނަނީ، މިސާލަކަށް ިގނަފަހަރަށް އައިއްސަ ހުރީ  

ޯގސް   އަދި  ވެލުއޭޝަން  ހަދާ  އެ  މީހުން  އެ  ދެން،  ދަނީ.  ހަދާފައި  ވެލުއޭޝަނެއް  އެމީހުން  ދެން،  ޕާޓީސްތައް. 

ވިޔަސް، ކަމުނުދިޔަސް އެމީހުން މާބޮޑަށް އެކައުންޓަބަލް ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނޯވޭ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިން 

ކިހިނެ މީހުން  ެއ  ސްރީލަންކާަގއި  ކުރީެގ އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ސްރީލަންކާެގ  ދެން،  ކުރަނީ.  މިކަން  އްތޯ 

ެއ   އަދި  ވާހަކަދަްއކާލިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ިމއަދު  ވެސް  އަރުޖަނާއާ  ޕްރެޒިޑެންޓު،  ލަންކާެގ  ސީ.އެސް.ޑީ 

ވާހަކައަކީ ސީ.އެސް.ޑީ ބޭފުޅުން ބުނާ  ެއ  ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާއިރު  މިހާރު ދެން  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، އެކިއެކި   ،

މީހުންގެ  އެ  ދެން،  ތަނެއް.  އޮތް  ެއސްޓެބްލިޝްވެފައި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ސެކްޓަރ  ފައިނޭންސް  ލަންކާަގއި 

ވެލުއޭޝަންެގ ވެލިއަރސް ެއސޯސިއޭޝަނެއް ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެތާނަގއި މި ފޮލޯކުރާ ޮގތަކީ، ސީ.އެސް  

 ދެބައި މީހުންެގ އެބައޮތް އެމް.އޯ.ޔޫ.ެއއް. އެ އެމް.އޯ.ޔޫެގ ދަށުން ސްރީލަންކާއާއި މި ވެލުއަރސް އެސޯސިއޭޝަނާ އެ

ވެސް  މެންބަރުން  އެސޯސިޭއޝަންެގ  ވެލުއަރސް  ެއްއޮގތަށް  މެތަޑޮލޮޖީއަކާ  ަގބޫލުކުރާ  ސްރީލަންކާ  ސީ.އެސް 

މެވެސް ވަރަކަށް  ވެލުއޭޝަންސްތައް ވެސް ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި ެއކަން ނެތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮން

އޭ.ޖީ  ބޮޑީން  އެކައުންޓިންގ  ޗާޓަރޑް  މި  ރާއްޖޭަގއި  ކައުންސިލުން  މިސާލަކަށް  މުހިންމު.  އައުން  އެބަ  މެންޑޭޓެއް 

ނެތިއްޔާ   އެޮގތަށް  މިހާރު  އެ  ހޯދުން.  ބާރު  އިޝޫކުރުމުެގ  ަގއިޑްލައިންެއއް  ހަދާނެ  ވެލުއޭޝަން  ވިދާޅުވިހެން 

މި ަގބޫލުކުރެެވނީ،  ެވސް  ދެކޮޅު އަޅުަގނޑު  ހަދަނީ.  ދެކޮޅު  ބެހޭޮގތުން  ވެލުއޭޝަނާ  ފަހުން  ބަޔަކު  ސާލަކަށް 

މި ވެލުއޭޝަން ސަކަރާތޭ. ސަކަރާތިއްޔާ ދެން   ބުނަނީ  މި  މިދަނީ. ކޯޓަށް ދާއިރު  ހަދައިފިއްޔާ މިސާލަކަށް ކޯޓަށް 

އޮެވއްޖެ އިޝޫކޮށްފަިއ  ަގއިޑްލައިންއެއް  ނެތި،  ބާރު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  މި  މިސާލަކަށް  ބުނާނެ  އްޔާ 
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ަގިއޑްލައިންއާ ެއއްޮގތަށް އަދި ހަދާ ވެލުއޭޝަނަކީ އަދި ަގބޫލުކުރެވޭނެ ެއއްޗެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ޭއ.ޖީ ވެސް ެއ 

ަގއިޑްލައިނެއް އިޝޫކުރުމުެގ ބާރު ޗާޓަރޑް އެކަުއންޓިންގ ބޮޑީއަށް އޮތުން   ވިދާޅުވިހެން ވެލުއޭޝަންއާ ބެހޭޮގތުން 

 މުހިންމު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް ހުޅުވާލާނަން. ޔާސިރު.

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް އެ މީޓީންގަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ދެން ހަމަ އެންމެ 

ެއ   ހަމަ  ޑިބޭޓުކުރެވުނު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނުލާނީތޯ،  ލާނީތޯ  މީެގތެރެއަށް  ވެލުއޭޝަން  ދެން  ކަންތައް  ެއއް  ކުރެވުނު 

މިހާރު މި ފާހަަގވީ ސީދާ އެހެން ލާކަށެއް ނުފެނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް،   ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި ވެސް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް

އޭ.ޖީ  ފާހަަގވީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން،  ކަމަށް.  މުހިންމު  ހޯދުން  ބާރު  ެއ  އެކަށައަޅަން  ަގިއޑްލައިނެއް 

 ؟ ރޭ ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީއިންނަާވއިރުަގއި ނޮންވޯޓިންގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި އިންނަަވން ފެނެއޭ. އެކަމާ ދޭތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރ އޮޑިޓު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ބޭނުންވަނީ   ައޅުަގނޑުމެން  އިންނަން  މި  ކައުންސިލުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އިނޭގތޯ.  އޭ.ޖީ  ތެންކިއު 

ދެން މަޤްޞަދެްއަގއި.  ެއ  ވަކި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިނދެެގން  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއްެގ  ނޮންވޯޓިންގ   ،

މަޤްޞަދު ސީދާ ހާސިލު ވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން އެ ާގނޫނު، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން މި ތަނަށް  

ނީ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އެއީ އެ ބޭފުޅުން  ޕްރެޒެންޓު ކުރިއިރު ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކަެއއް ދެކެވިފައި ކަންނޭނެގ އިންނާ

ވެސް، ޕްރައިވެޓު ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރ ތި ފާހަަގކުރަްއވާޮގތަށް ވެސް ޖެނެރަލްއަކީ ެއކަުއންޓިންގ ޕްރޮފެޝަންަގއި ިމ  

،  ޤައުމުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ފަރާތަކަށް ވާތީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ކައުންސިލުަގއި މި އިންނަން މިޖެހެނީ ވެސް. އެހެންވީމާ

ދެން، އަނެއްކާ އޮޑޓަރ ޖެނެރަލްއަށް މި ޕްރޮފެޝަން މިވީހާނަތަށް ަގވަރން ކުރަމުން މި އައީ ވެސް. ެއއާ އެއްކޮށް  

މި ޕްރޮފެޝަންެގ އެންމެ ބޮޑު އަންޑަސްޓޭޑިންގއެއް އޮތީ ވެސް މި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

 ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަނޑައަޅައިފިްއޔާމު، ޙަޤީޤަތުަގިއ ޮއޑިޓަރ  ހީވަނީ މި ަވުގތަށް ނޮންވޯޓިންގ މެންބަރެްއެގ

ދާއިމީ  ޭއަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ކެނޑެނީހެން.  މި  ބޭނުން  މަިއަގނޑު  އިނުމުެގ  އެތާ  ޖެނެރަލް 
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 ވެސް ެއއީ ހަމަ ވޯޓު  ކައުންސިލުަގއި ވެސް، ހަމަ އެހެން ކައުންސިލް މެންބަރުންނެކޭ އެްއޮގތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ެއޮގތަށް   ފާޅުކުރެޭވ،  ޚިޔާލު  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކައުންސިލަށް  ކުރެވޭ،  ވެސް  ބަހުސް  ލެޭވ،  ވެސް 

 އަޅުަގނޑުމެން އެއިނދީ ެގނެްއސަ އެ ވިސްނުުމގައި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙު ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އާދެ! ނަޢީމް ވެސް އެ ދެންނެވި ފަދައިން އަސްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުންނެވުމުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ އަސްލު  

މެންބަރެއް  ވޯޓުނުލެވޭ  އެހެންެވއްޖިްއޔާމު  އެއީ  ކުރުން.  އިންފްލުއެންސް  ޕޮލިސީސްތަކަށް  އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

އެ  އިންނަވަންޏާމު،  އެއީ ޮގތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ނީންނާނެ.  އަކަށް  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ބާރެއް  ވަރެްއެގ  އްވެސް 

ކޮންމެޮގތެްއ   އިންފުލުއެންސް.  ޕޮޒިޓިވް  އެއީ  އަސްލު  އިންފުލުއެންސް  ތާއީދުކުރަނީ.  ޮގތަށް  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

ދަމަހައްޓަމުން   މިހާތަނަށް  ައސްލު  ޕްރޮފެޝަން  މި  ައސްލު،  ވެސް  މިހާތަނަށް  މި ވިޔަސް  ރެގިއުލޭޓު  ނުވަތަ 

މި   ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ެވސް  ކަންތައްތައް  ދިނުމުެގ  ލައިސަންސް  ޖެނެރަލް.  އޮޑިޓަރ  ެގންދަވަނީ  މި  ކުރަްއވަމުން 

ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަށް އަސްލު ޕޮޒިޓިވްލީ އިންފްލުއެންސް ކުރެވޭނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްވީމަ. މިހާރު  

ކޮންޓެކްޓްސް ިގނަ  ބޮޑު  ވެސް  އެންމެ  ހަމަ  ބޮޑީތަކުެގ  އިންސްޓިޓިއުޓު  މެއިން  ވެސް  ރީޖަންެގ  މި  މިހިރީ،  ތަްއ 

ނެޓްވޯކިންގ، އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެކްޓުތައް މި ހުންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. ދެން، އައިފެކުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ،  

އޮޑިޓަރ ކުރެޭވނީ  އިންފްލުއެންސް  ބޮޑަށް  އެންމެ  ކަމަށް  މި  އޮޑިޓަރ    ޕޮޒިޓިވްލީ  އަސްލު  ވީމަ،  ކަމަށް  ޖެނެރަލް 

 ޖެނެރަލް ވޯޓިންގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި ހުރުން އަސްލު މީަގއި މުހިންމީ.  

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ނޭގތޯ. ދެން،  މިއީ ދެން އެ ބޭފުޅުން އެހެން އެ ދަްއކަނީ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި އި؟ އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް އެޑްކޮށްލަންތޯ

ވަރަށް ބޮޑު ފިއަރއެއް ިމ ޕްރޮފެޝަންަގއި ކްރިއޭޓުވެފަިއ އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ެއ  

ފަހިނުވާކަހަލަ  ޕްރޮފެޝަންއަށް  މި  އެްއކަލަ  އިނދެ،  އެތާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

ކޮށްފާނެކަމުެގ   މި ކަންތައްތަކެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ައޅުަގނޑު  ެއކަމަކު  ކުރަނީ.  އެ  ެއކަން  ބިރުވެރިކަމުަގއި 

ޖެނެރަލްއަކަށް   އޮޑިޓަރ  އެްއވެސް  ނުކުރެވޭނެއޭ  ބަދަލެއް  އެ  ދެނެއް  އިނޭގތޯ،  ދޫވީމަ  މިހާހިސާބަށް  ދަންނަވަނީ، 

ެމންބަރުން، އެ ވޯޓުލައިެގން    7މެންބަރުން، ނުވަތަ    8އިނޭގތޯ. އަނެްއކާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަނިމާ އެކަންޏެއް  

އެ   7އަންނަ   ވެސް  ޖެނެރަލްއަށް  ޮއޑިޓަރ  ެއކަމަކު  އެކަނިމާއެކަނި،  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ތިބޭއިރުަގއި  މެންބަރުން 
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ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނުމާއި، ޯވޓުލުމުެގ އެ ޙައްޤު އޮންނަންާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ދެން، މީަގއި މި 

ހެން ތަންކޮޅަކީ އިނޭގތޯ. މި ހޮވޭ ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ ވިޔަފާރި ބޭފުޅުން އިނޭގތޯ. އަދި އޮޑިޓަރުން  ވިސްނަންވީ އެ

ކިޔަސް، އެ ބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ ިވޔަފާރި މަސްލަޙަތެއް ޮއންނާނެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް. އެކަމަކު ޮއޑިޓަރ  

އިނޭގތޯ އިންޓަރެސްޓެއް  އެކަހަލަ  ނީންނާނެ  އެކަހަލަ ޖެނެރަލްެގ  ނީންނާނެ  ކޮންޓްރޯލަރެގ  ފައިނޭންޝަލް   .

އިންޓަރެސްޓެއް. އެކަމަކު ހޮޭވ ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ، އާންމުކޮށް ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ިމއީ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއްކޮށްެގން އެބަ  

ރ ކައުންސިލު،  ހޮވެއޭ. ހޮވުނީމާ، އެ ބޭފުޅުން އެވަނީ އެ ކައުންސިލުެގ ވަރަށް ވަރުަގދަ، އެ ކައުންސިލް އެ ޕޮޕިއުލަ

މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ވެސް ވާނެޮގތަކީ މި ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމީެގ ނޫނީ އިޤުތިޞާދުެގ ވަރަށް ިގނަ ބަސްބުނާ 

ކައުންސިލަކަށް މި ކައުންސިލް ވެެގންދާނީ އިނޭގތޯ. އެއީ ިމއީ ވަރަށް ނޮލެޖަބަލް ބަޔަކަށްވާނެ. ޙަޤީޤަތުަގއި ޤައުމެއް  

ދާއިރު  އެންެމ  ކުރިއަރަިއެގން  ސެކްޓަރައކީ  ފައިނޭންސް  އެކައުންޓިންގ  ދާއިރު  ކުރިއަރަިއެގން  އިޤުތިޞާދެއް   ،

ބުނާ   މި  ެއއްކަލަ  އެހެންވީމާ،  ކައުންސިލަކަށް.  ބަސްބުނާ  ބޭފުޅުންވާނެއޭ  ކައުންސިލް  މި  އެހެންވީމާ،  މުހިންމު. 

ކަމަށް ވަންޏާ، މި ބެލެންސްކުރަން ވެސް  އަމިއްލަ ޕަރސަނަލް އިންޓަރެސްޓުަގއި އަންނަ ބޭފުޅުން ބައިވަރުތަކެއް ވާ

މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކަމަށް.  މުހިންމު  އިނުން  ވެސް  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝިއަލް  އަދި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ 

ކޮންެމ   ެވސް  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ކުރާނެެއކޭ  ޯވރކް  އިންޓަރެސްޓުަގއި  އަމިއްލަ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ދަންނަވަނީ 

ިވޔަފާ އެހެންނޫންތޯބޭފުޅަކަސް  ވިޔަފާރި  ވެސް  ޮއޑިޓަކީ  ބޭފުޅަކު،  ކުރާ  އެްއކަލަ ؟ ރި  އިންނާނެއޭ  ބޭފުޅުންެގ  އެ 

ދެން، ހަމަ ކުރި ސުވާލެްއ އިނޭގތޯ.  ؟ އިންޓަރެސްޓް. ދެން، އޭތި ބެލެންސް ކުރަން ދެން ދަސްކުރަން ޖެހޭނީ ދެއްތޯ

ޕް ނޫނޭ  ކައުންސިލަކުން  އެއްކަލަ  ލާިއރު  ވޯޓު  ވާނީ  ެއއަށް  ކިހިނެއްތޯއޭ  ޕްރެޒިޑެންޓު،  ވަިއސް  ރެޒިޑެންޓާއި 

އަޅުަގނޑު ބަރާބަރަށް ތާއީދު އިނޭގތޯ. ވޯޓު ތެރޭަގއި އެ ކަނޑައެޅި، އެއަށް ހަމަ ހޮވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

ފާހަަގކުރެއްވި ެއއްކަ ލަ  ވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެކަން ރަނަގޅު. ދެން، އިތުރަށް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު 

އައިފެކްވީމަ ވަރަށް ބްރޯޑު ެވޭއ. އެއްކަލަ މީަގއިޮއޑިޓު ޕޭޕަރު، އަދި އޭސީ.ސީ.ެގ ވެސް ޮއޑިޓު ޕޭޕަރު ހެދުން ދެއްތޯ. 

ބޭނުމުަގއި އައިފެކް ެވސް ؛ ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މި ހިތަށް އެރީ އެްއކަލަ މި ޕްރޮފެޝަންއަށް ކުދިން ވެއްދުުމެގ 

އެއްކަލަ އެކައުންޓިންގ އޮޑިޓިންގެގ ޑިްގރީ އެްއޗެހި ހަދާފައި ހުންނަ ކުދިންނަށް  މީެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން  

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ވެސް ބޮޑަށް ައއިފެކްެގ ބޭފުޅުންނަށް މި ލިމިޓު މި ކުރަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  

ޓުަގއި މަސައްކަތް ޕްރޮފެޝަންއެްއ  ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ މި ޕްރޮފެޝަން ވާންޖެހޭނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ހަމަ އޮޑި

އޮތަސް،   މިހެން  އަދި  އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ.  ނޫނޭ  ތަނަކަށް  ކުރާ  ޮގތަށް  ޕަރޓްޓައިްމއެއް  އެްއކަލަ  ޮގތަށް، 
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ކަންނޭނެގ   ެގނެވިދާނެ  އެހެން  ބައިތައް  ިމ  ތެރޭަގއި  ަގާވއިދު  އަޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ންކަން ދެއްތޯ. ފަޒީލް، ޞާލިޙު އަދި ިއތުރު އެއްޗެއް... މަޖުބޫރުކުރުވުމާ މިކަ

 

 ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ޮއޑިޓަރ   އޮޑިޓަރަކީ  ޮގތުަގއި.  ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓް  ނަަގނީ  މި  އެސް.އޯ.އީތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްލަސް  ޔިއަހ، 

އެފް.ސީ   މުހިންމު.  ވަރަށް  ވެސް  އޮތުން  ކަނެކްޝަން  ެއ  ކަނެކްޝަން،  ެއއްކަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ޖެނެރަލް 

ެއކައުން އެކްރޫއަލް  ބުނަނީ  މި  ެގންނަން  ސީދާ އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެ  ސެކްޓަރއަށް.  ޕަބްލިކް  ެގނައުން  ޓިންގ 

އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމަ،  ައއިފެކުެގ.  ެގނައުން  ެއކައުންޓިންގ  ެއކްރޫއަލް  އެބައޮތް  ޮގތުަގއި  އެސް.އެމް.އޯެއްއެގ 

އިންނެވުމުގެ  އޭ.ޖީ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ައޅުަގނޑުމެން  ސްޓޭންޑަޑް  އިނީ  ޖަހާފައި  ެއކައުންޓިންގ  އަނެއް  އެކްރޫއަލް   

ރޭޝަނަލްއަކީ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ޮގތަށް ޮއޑިޓު އޮފް އެސް.އޯ.އީސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް މި ކުރަނީ 

ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެްއޮގތަށް  ސްޓޭންޑްސްތަކާ  ެއކައުންޓިންގ  ެއްއޮގތަށް  އަިއޒަރސްާއއި 

 ވަންޏާމު ވަރަށް ބޮޑުބައެްއ ެގއްލިެގން ެއ ދިޔަީއ. ސީ.ޭއ ބޮޑީން އެްއޗެއް  މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނީންނަވާކަމުަގއި

ސެޓުކުރާއިރުަގއި ެއއްކަލަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މެންޑޭޓު ތެރޭ ހިމެނޭ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލައަށް 

ދެން ؛ ހެން ބުނަންޏާ. އެ ޕަރސްޕެކްޓުސެޓްކުރެވިފައި، އޭ.ޖީއާ މާބޮޑަށް ޑިސްކަސްެއއް ނުކުރެވި ެއ ދިޔައީ އަނެއް

ޮގތަށް މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކަންތައްތައް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   އެހެން ހުރިހާ ޕަރސްޕެކްޓިވްތައް އެ ވިދާޅުވި 

 ހަމަ ރަނަގޅުހެން އިނޭގތޯ.  

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ރިއްޔާ. ހަމަ ތި ފާހަަގކުރެއްވީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރން. މާޒީަގއި ކަންތަްއ  ޝުކު

ދެން   ހުރީ.  ދިމާވެފައި  ކަންތައް  އެކައުންޓެންޓުންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ނޫނޭ  ފޭަވރަބަލްކޮށްނެއް  އެހާ  ހުރިޮގތުން  ވެފައި 

ކްލިއަރވެ  އެ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ހަމަ  ެއ  އަޅުަގނޑަށް  ރައީސްއަށް  ހަމަ  ވީ.ޕީައށް  ވޯޓަކުން  ޕޮޕިއުލަރ  ެގންދިޔަީއ 

ަގއި    13ކަންތައް ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ. ދެން، އަނެްއ ކަމަކަށް މިއޮތީ އެ ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ، އެީއ  

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް  ތަކުެގ ތެރޭަގިއ ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފަިއވާ ފަރާތަކަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޝަރުތުއެްއކަލަ  

މަސް މީަގއި ިމ އިންނަނީ. ދެން އޭެގތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެއްވީ ޭއތި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން.    12ނިމުނުތާ  

ބަލައިލަން   އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެނީ  ދޭތެރެ  ެއކަމާއި  އިތުރުކުރަން.  ޔިއަރސްއަށް  ފައިވް  މިސާލަކަށް، 
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ފާހަަގކުރެްއިވ  ދެން އަނެއް ކަ؟ ބޭނުން ބޭފުޅަކު  އެްއ  ތެރޭަގއި  ޮގތްތަކުެގ  ހޯދާނެ  އިންކަމް  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ަމކަށް 

އާދެ!   ސްޕޮންސަރޝިޕްއާ  އިންވެސްޓްމަންޓާއި،  ބޭފުޅުން،  ތި  ދޭތެރޭަގއި  މިކަމާ  ވާހަކަ.  ސްޕޮންސަރޝިޕްެގ 

 ؟ ލަން ހަމައިތުރުކުރަން. ެއކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ދެކޭޮގތެއް ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ބަލާ

 

 އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މުއްދަތެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ދެން  ވިސްނުމަކީ  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ސާބިތުވެެގން،  ކުށެއް  ޖިނާޢީ 

އަހަރުތޯ އެީއ    5އަހަރުތޯ،    3އިންނަންވާނެއޭ އެ ޑިބަރކުރަން އެ މީހަކަށް. ދެން އެކަމަކު، ދެން ތި ދެންނެވިހެން  

އަޅު  ކަނޑައަޅައިފިްއޔާ  ބޭފުޅުން  ތި  ާގނޫނަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ދެން  ނެތް.  މައްސަލަެއއް  އެއަކު  ަގނޑުމެން 

ެއ   އޮންނަންވާނެއޭ  ދެން  އޭނަޔަށް  ފަހުންވިޔަސް  ފުރުޞަތެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހުރީ  ވިސްނުން  ވެސް 

ސްޕޮންސަރޝިޕް  ދެން  ދޫކޮށްލާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޖަޖްމަންޓް  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ވިސްނުމުަގއި. 

މި ދެންނެވިހެން ކުޑަ  އިންވެ އިނޭގތޯ ރާއްޖެއަކީ  ެއއް ސަބަބަކީ  ެގނައި  ސްޓްމަންޓް، ދެން އެކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ކަންކަން  ކަހަލަ  ބައެއް  ދެންނެވިހެން  މި  ވެސް  ހެދީމަ  ބޮޑީ  ސީ.އޭ  މިސާލަކަށް،  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ތަނެއް. 

ބަޔަ މިސާލަކަށް،  ހެޔޮނިޔަތުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ފަންޑުކުރަން  ކުރުމުަގިއ  ޕްރޮްގރާމެްއ  ޓްރެއިނިންގ  ދެނީ  މި  ކު 

އެހެންކަމަށްވާތީ   ޙަޤީޤަތުަގއި  އޮތީ  ކުރެވެން  މިކަން  ޕްރެކްޓިކަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްޕޮންސަރޝިޕް. 

ކުރަން.   ކަންކަން  ކަހަލަ  ބަެއްއ  ނަަގިއެގން  ސްޕޮންސަރޝިޕް  ެއއްކަލަ  މިއޮތީ  ހިމަނާފައޭ  ޭއަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކު، އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އޭެގ ވިސްނުން ހުރީތީ ކައުންސިލު ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަންެގ ވަރަށް ބޮޑު  އެކަމަ

ނޫން.  ނެުގެމއް  ސްޕޮންސަރޝިޕްއެއް  އެވަރުެގ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރާނެ  ބިޒްނަސްއަކުން  އެހެން  އިންފުލުއެންސެއް 

ހަލަ ހޯދުމުެގ ބާރެއް އޮތިްއޔާއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެކަމަކު ވެސް ސްޕޮންސަރޝިޕް ނެުގމުެގ ކޮންެމވެސް ކަ 

ެވސް  ެއކަމަކު  ކަމެއް.  ވާހަކަދެއްކޭނެ  ވެސް  ދެކޮޅަށް  އެއީ  ދެންނެވިހެން  ތި  ެގންދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  އެކަން 

އެކްޓިވިޓީސްތަ  ކަންތައްތައް  ބޮޑީެގ  ކައުންސިލު  ހަމަެއކަނި  ސަބްސްކްރިޕްޝަންއިން  ރާއްޖޭަގިއ  އް  އަޅުަގނޑުމެން 

ހިންޭގނެ ކަމަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ސްޕޮންސަރޝިޕްއެއް. އެ ވެދާނެ ހަމަ ޑޯނަރ  

އެއް  އަދި  ދެން  ވިސްނުމުަގ.  އެ  އެޮގތަށް  ެއހެންވީމަ،  ވެސް.  ކަމަށް  ސްޕޮންސަރޝިޕްއެއް  ދޭ  އެޖެންސީއަކަށް 

އަލިއަޅުަވއިނުލެވިފައި އިނީ. ެއއީ ޮއޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ސުވާލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރުން. ދެން މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް    5މި ދާއިމީ  

ދާއި ކޮންމެހެން  އުސޫލެއްހެން.  ރަނަގޅު  ެއއީ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ނޫނޭ.    5މީ  ވެސް  އަހަރެއް 
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ެއ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެއީ    5މެދުކެނޑިފައިިވޔަސް އޭނަޔަށް   އަހަރުެގ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރެވިފައި ހުރެއްޖެއްޔާމު 

ލީވްައކަށް   ނަންަގވާ  ހަމަ  ބޭފުޅަކު  އަންހެން  މިސާލަކަށް،  ނުވަތަ  ވެސް  ކިޔަވަންދާން  މީހަކު  ވެދާނެ  ފަހަރެއްަގިއ 

ހަލަ ބައިވަރު ޕްރެކްޓިކަލް އިޝޫސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމަ، ތި ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަން އެކަމާިއ  ވެސް. އެހެންވީަމ، އެކަ

 ބެހޭޮގތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައް ރަނަގޅު.  

 

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ިއނޭގ އިތުރުކޮށްލާނަން  ނޫން އެްއޗެއް  ވާހަކަެއއް  ދިނުމުެގ  ލައިސަންސް  ނޯންނާނެ  ާގނޫނުަގއި  މި  އަސްލު  ތޯ. 

މެދުނުކެނޑި   މެންބަރަކަށްވުމަށް  ފެލޯ  އަސްލު  ާގނޫނުަގއި އޮތީ  ވާހަކަ އިންނާނީ އަސްލު.    5ކަންނޭނެގ.  އަހަރުެގ 

އިމްޕްލިމެންޓްކުރަމު މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނަނީ  މި  ވާހަކަ  ލައިސަންސްެގ  ެގންދާ ދެން  މި  ން 

ފެލޯ   ބޮޑަށް  އޮންނަނީ  ާގނޫނުަގިއ  އަންނަނީ.  މި  ވާހަކަ  ލައިސަންސްެގ  ރެިގއުލޭޝަންަގއި  ލައިސަންސިންގ 

 މެންބަރަކަށްވުމުެގ ޝަރުތެްއެގ ޮގތުަގއި  ހިމަނައިލާފައި އޮންނަނީ.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވިދާޅުެވއްޖެ   ދެންމެ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ކުރުކަމަށް.   4އެއް  މަރުޙަލާަގއި  އިންތިޤާލީ  އަހަރު 

ިވދާޅު ކުރުކަމަށް  ރަނަގޅު.  ވިދާޅުވެދެްއިވއްޔާ  ސާފުކޮށް  ކޮބައިތޯ  ުމއްދަތަކީ  ދެންމެ ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ދެން  ވާތީވެ. 

ެއީއ   ަގބޫލުކުރަން  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މީހުންނަކީ  އަންނަ  އިންތިޚާބުެވެގން  ވިދާޅުެވއްޖެ  ވާހަކައިަގއި  އޭ.ޖީެގ 

މިބާވަތުެގ ކަމެްއަގިއ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެކިއެކި ބޯޑުތަކަށް ެވސް ައދި ބޭންކުތަކާިއ، ޕަބްލިކް  

ތި ކުންފުނިތަކުަގ ޭއ.ޖީ  އަންނައިރުަގއި  މަޤާމުތަކަށް.  މި  އަންނަނީ  މި  ކޮށްެގން  ކެމްޕޭނެއް  ހަމަ  ވެސް  އި 

ފާހަަގކުރެްއވި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިފައި އެބަހުރި. އެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެ ކައުންސިލުެގ  އިންނަނީ  ިމ  މީަގއި  ނުވާނެތޯ  ވިދިވިދިެގން  ޙައްލަކަށް  ނުލެވޭނެ   2ންބަރުކަމަށް  ކުރިމަތި  ދައުރު 

 މި ދެ ސުވާލު ައޅުަގނޑުެގ.  ؟ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އިންނަނީ. މިކަމާއި ުގޅޭޮގތުން ކޮބައިތޯއޭ ކޮމެންޓަކީ
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 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ދައުރު ކުރިމަތިލެވޭ އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެއަށްފަހު ނުލެވޭ ޮގތަށް މި އިންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން   2އާދެ! ވިދިވިދިެގން  

އިންނަން   ޕީރިއަޑްއެއް  ޮއފް  ކޫލިންގ  އަސްލު  އެއްބަސްވަނީ  މި  މިހާރު  އިނދެފަިއ    2އެހެންވީމަ  އަހަރެއްވަރު. 

އާދެ  ކައުންސިލަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  އޭެގފަހުން  އިނޭގތޯ.  ބުނަނީ.   4ވިދާނެ  މި  މަދުވާނެއޭ  ވެސް  އަހަރު 

ވެސް    4އެކަމަކު،   ފަރާތްތަކުެގ  ބޭރުެގ  ހަމަ  ދެން  ވެސް  ޕްރޮފެޝަންއާއި  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  އަހަރަކީ 

ަގއި ވާނީ.  ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި ދެން ހަމަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ިއނޭގތޯ މިއީ. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތަކާއި ެއކީ

ކުރުމުެގ ޢަޒުުމަގިއ އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި  ިމކަން  ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޤާލީ މި ެގނައީ ވެސް 

ާއއްމުކޮށް  ހަމަ  ިވސްނުމަކީ  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެތީ.  ސްޕެސިފައިކޮށްފައި  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  ދެން  ބުނަނީ 

ހުޅުވައިލީމަ އިނޭގތޯ.  އޮޑިޓުެގ    ހުޅުވައިލާނަން  ފަރާތުެގ  އެޕްލައިކުރާ  ދެން  ތެރެއިން  ފަރާތެއްެގ  އެޕްލަިއކުރާ 

ތަޖުރިބާއާއި، އެ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ހުރި ޝައުޤާއި އެހެންނޫންތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ނަާގނަމޭ  

. މިީއ ބޭރުން 4ތިޤާލީ މަރުޙަލާ  އިން  4މެންބަރުން ދެއްތޯ.    5މިހާރު އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާެގ މެންބަރުން އިނޭގތޯ  

  5ނަާގ އިނޭގތޯ. ދެން އޭެގތެރޭަގއި ހަމަ އެފް.ސީާއއި، އަޅުަގނޑުމެން މީރާެގ ބޭފުޅަކާިއ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި  

އިތުރު   އަދި  ބޭރުން  އާއްމުކޮށް  4ދެން  މިހިރީ  ިވސްނުން  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމަ،   .

ެގނަ ވޯޓިންގއަށް.  ހުޅުވާލަިއެގން  މިދަނީ  އެއަށްފަހު  ދެން  އިނޭގތޯ.  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން  އިމަ 

ވޯޓިންގއަށް ދާއިރު ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އެއްކަލަ ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ތަޖުރިބާ އިނޭގތޯ. ކެމްޕޭނެއް ކޮށްެގން މި 

ޮގތަކީ މި ސީ.އޭ ބޮޑީަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުން އަދި އެބަ ތިބޭ  އަންނަނީ. ވާޮގތަކީ މި ކައުންސިލު ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި މިވާ 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްެއއް.   މީެގ  އިނޭގތޯ  ވެސް  ބޭންކުަގިއ  ސެންޓަރަލް  ހުރެދާނެ  މިސާލަކަށް،  ތަންތަނުަގ.  އެހެން 

ތި ބޮޑީަގއި  ސީ.އޭ  ޤައުމުތަކުެގ  ބޭރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަޤާމުތަކެއްަގއި  އިންފުލުއެންޝަލް  ވަރަށް  ބޭ އެހެންވީމަ، 

ކައުންސިލު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ސިޓްކުރަން އެހެން ބޯޑުތައް. އެކަމަކު، ރާއްޖޭަގއި އެ ހާލަތަކަށް ނުދޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކޮށްދިނުން.  ޕްރޮފެޝަންއަށް  ެއއްކަލަ  ައއިސްފައި  މިވާޮގތަކީ  ިގނަފަހަރަށް  އެހެންވީމަ، 

އިނޭގތޯ ދައްކަނީ  މި  ޅަފަތުަގއި  މި ވަރަށް  ޕްރޮފެޝަންތަކުަގއި  އެހެން  ފާހަަގކޮށްފި  ނިޔާޒީ  ދެންމެ  ޤައުމު  ބޭރު   .

އެބަހުއްޓޭ   ެއ    10ައހަރު،    15އިންތިޤާލީ  އެކަމަކު  ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު،  ދަންމައިލާފަ.  އަހަރަށް 

ންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ކުރި ޮގތަކަށް މިހާރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުން ދަސްކުރީ. އަޅުަގނޑުމެ

އަހަރު ތެރޭަގއި މިކަން ކުރެވިދާނެޭއ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ. އެީއ    4މިހާރު ދަސްކުރެވެން އެބައޮތް. އެހެންވީމަ،  
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މަދުކޮށްލާފައި   ެއ  އެކަމަކު،  ރީޒަނަބަލް.  ހަދައި    3ހަމަ  ާގތީ    2އަހަރަށް  ނުވުން  ހަމަ  މި  ހަދައިފިްއޔާ  އަހަރަށް 

 މި އެސްޓަބްލިޝްވެ ޕްރޮފެޝަން އިތުބާރު އުފައްދާފައޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ މުޅިން ދޫކޮށްލަން.އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭ   ފަންނާއި  އެކައުންޓެންސީ  އޮންނަނީ  މި  މަޤުޞަދުަގއި  ފެށޭއިރު  ބިލު  މި  އަދި  މިހާރު  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

އޭެގ ބަސް  އެ  "ފަންނު"  އެ    ކަންކަން.  "ފަންނު"  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ބަދަލުކުރުމާއިމެދު  ޕްރޮފެޝަންއަށް  ބަދަލުަގއި 

މިއީ ދެން މިކަން މިވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެވިފައި  ؟ އޮންނަތަން ޕްރޮފެޝަންއަށް ރިޕްލޭސްކުރުމާއިމެދު ކޮބައިތޯ ޚިޔާލަކީ

 އިން ކޮންސަރންެއއް.  

 

 ޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕަރފޯމަންސް އޮ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އޭަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް މާބޮޑު އިޝޫެއއް ނެތް ެއކަމުަގއި އަސްލު ޕްރޮފެޝަނަލްެގ ބަދަލުަގ. ދެން މީަގިއ  

ބަސް  އެ  ބޮޑަށް  ދެން  ބަހަށް  ދިވެހި  އެކަޑަމީން.  ބަހުެގ  ދިވެހި  ދެއްތޯ،  ވިދާޅުވަނީ  ކީކޭތޯ  އެކަޑަމީން  އަންނާނީ 

 ެގންނަންެވެގން ޕްރޮފެޝަން އެހެން. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ހަަމ  އެއީ  ެގނައުން  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  މީެގތެރެއަށް  ަގއިޑްލައިނެްއ  ވެލުއޭޝަން  ަގިއޑްލައިންެއްއ  ދެން  އާދެ! 

ރަނަގޅުކަމެްއ ކަމަށް ދެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެވސް އަދި ނިޔާޒީ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި. ދެން އެހެން ކުރެވެންޏާުމ  

ކޮމިޓީެގ ހަމަޔަށް    އަޅުަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެންނާއި  ޮގތެއް  ެގންނަންވީ  އެ  ެގނެޭވނެ  އެ  އެދެން  ހަމަ  ފަރާތުން 

ެއ   ސްޕެސިފިކްކޮށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެބައިނދޭ  ބިލުަގއި  މީަގއި  ހަމަ  މީަގއި  ދެން  ބިލަށް.  ެއ  ހިއްސާކޮށްލަން 

ޮއޑިޓަރަކު   މަސައްކަތްކުރާ  ފަރމްއެްއަގިއ  ޮއޑިޓް  ނެތް.  ހަނދާނެއް  ކުރެޭވ  މާއްދާ  ނޫނީ  ކުރާ  ނޫނީ  ކުރާ  ކުރެޭވ، 

ޭއެގ   އަންނަކަމަށް.  ޕަނިޝްމަންޓް  އެ  ވެސް  ފަރމްެގ  ޮއޑިޓް  އަންނައިރު  ޕަނިޝްމަންޓް  އޭނައަށް  ސަބަބުން 

ެގނައުުމެގ   ހުއްޓުމަކަށް  ލައިސަންސް  ފަރމްެގ  އޮޑިޓް  ބާވަތުން  ކުށެއްެގ  ކުރާ  އެ  ދޭހަކޮށްދޭ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ލަށް ނޫނީ މި ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީައށް އޮންނަޮގތަށް މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ެވސް ބާރު ވެސް ކައުންސި

އިނޭގ ޮއޑިޓް ފަރމްއެްއަގއި މީހަކު މަސައަކަތްކުރާނީ ކުރާިއރު އޭނަ ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނީ އެ ފަރމް. އެހެންނަމަވެސް،  

އަދި އަޅުަގނޑާިއ  ވިސްނައިލަންވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއުޅެނީ    މިސާލަކަށް،  ފަރމްއެއްަގއި  ޮއޑިޓް  މީހަކާއި  އެހެން 
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ހަމަ އެއް ލެވެލްއެްއެގ. އަޅުަގނޑު ަގސްދުަގއި މިސާލަކަށް، ކަމެއް ކުރީ. ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން ހުރެދާނެ 

ވިސްނުން   ދިއުމުެގ  ކުރިއަށް  ހަދަިއެގން  ފަރމްއެއް  އިތުރު  މިސާލަކަށް،  ވިސްނުމެއް.  ކަހަލަ  އެހެން  އަދި  ވަރަށް 

އެތާ   އެހެންވީމަ،  ެއޮގތަށް.  ހުރެދާނެތީ  މީހަކު  އެހެން  ބައިވެރިވާ  އަޅުަގނޑާއި  ނުދެވުނަސް  އޭަގއި  އަޅުަގނޑަށް 

ލިބެއޭ   އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  ކަމެްއ  ކަހަލަ  ހުއްޓުަވއިލެޭވ  އެއްކޮށް  ވިޔަފާރި  ފަރމްެގ  އެ  ހުރެެގން 

ކުށެްއެގ ސަބަބުން މުޅި އެ   ބިޒްނަސް ެވސް އެ ދިޔައީއޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެ ބިޒްނަސް އެހެން އަޅުަގނޑު ކުރާ 

ބަޔަކަށް ޑައިވަރޓްކޮށްލުމުެގ ބާރު އެތާ ުއޅޭ މުަވއްޒަފަކަށް ނޫނީ އެތާ ޕާޓްނަރަކަށް އެބަ ލިބިދޭ. އެހެންވީމަ، ެއީއ  

އެ ކޮންސަރން ކުރިން   ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންސަރންވާ ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ައދި ބައެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ެވސް

ކޮބަިއކަމެއް.   މާއްދާއަކީ  އެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ސީދާ  މިހާރު  ނެތް  ހަނދާނެއް  އަޅުަގނޑު  ރެއިސްކޮށްފަ.  ހަމަ  އޮތީ 

އެކަމަކު، ެއއްކަލަ ޢަދަބު ދިނުމުެގ މާއްދާތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއބަހުރި ފިޔަވަޅު އެޅުުމެގ މާްއދާތަކުެގ ތެރޭަގިއ އެބަހުރި  

 ؟ ވޭ ޮގތަށް. ެއހެންވީމަ، އެކަމަށް ކީކޭތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެޮގތަށް މާނަކުރެ 

 

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ހުރޭ.   ޝަރުތުތަކެއް  ވަކި  ފަރމްއެްއެގ  ޮއޑިޓް  މިސާލަކަށް،  ވިސްނުމަކީ  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޭއަގއި  އާދެ! 

އެ   ސަބަބުން  ޢަމަލުެގ  ޕާޓްނަރެްއެގ  ެއއް  މިސާލަކަށް،  ތިބެންޖެހޭނެ.  ޕާޓްނަރުން  މިތަްއ  ވަންޏާމު  ފަރމްއަކަށް 

 އެ ދިޔައީ ނޫންތޯ. އެހެންވީމަ، އެ ވިސްނުމުަގއި އަސްލު  ޝަރުތު އުނިވީ. އުނިެވއްޖެްއޔާމު އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ވެސް

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުހުނ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މިހާރު އޮޑިޓް ފަރމްެއއްަގއި އުޅޭ ުމވަްއޒަފެއް ވެސް ހަމަ މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން 

ައޅާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެ  މިޮގތަށް ފަރމްއަށް ވެސް.  ކުރެވޭ ކަެމއްެގ ސަބަބުން  އަށް ރިފްލެކްޓް އެބަ ކުރެވޭ 

އެހެންވީމަ، ފަރމްތަކަކީ އަސްލު ހަމަ ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ޮގތަށް ހަމަ ިވޔަފާރިތަކެއް. އެހެންވީމަ،  

ހަ ފަރމްއެއްވިޔަސް  އޮޑިޓް  އަދި  ކޮންމެ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ޮއޑިޓް  އެ  ެއއީ  އިޝޫއަކީ  ކޮންސަރން  މަ ގޮއިންގ 

ނޫނީ  ސަބަބުން  ކަމެއްެގ  ކުރެވޭ  ވެސް  މާދަމާ  އެހެންވީމަ،  ކަންކަން.  އޮންނަންޖެހޭ  ޔަޤީންކަން  އެ  އޮންނަންޖެހޭ 

އެތާނަގއި އުޅޭ މީހަކު ކޮށްފާނެ ކަމެއްެގ ސަބަބުން އެ ިވޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް އޮތުން އެ ބިރުވެރިކަން 
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ބިލު މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަސްލު.  ބިރުވެރިކަން  އޮތުން  ބަޔަކަށް  އަސްލު  ވެސް  މަޤުޞަދަކީ  މައިަގނޑު  ެގ 

 ދެއްކުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެސިސްޓަންސް. އެހެންވީމަ، އެ އިޝޫ އެ ބޭފުޅުން އެ ފާހަަގކުރައްަވނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ޔަޢުޤޫބް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ދުނިޔޭެގ ލެވެލްަގއި ވިސްނަިއލާއިރު އެ ފަރްމއަށް މި އަންނަނީ ޢަދަބު އެހެންނޫންތޯ.  

ކަންތައްތަކުަގިއ   ބޮޑެތި  ހުރި  ހިނާގފައި  އެބައިނޭގ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުެމން  މިސާލަކަށް،  އެއީ 

ނަލައިޒްކުރެިވެގން އެ ދަނީ. އެ ފަރމް ރެޕްރެޒެންޓް، ސޮރީ ޕާޓްނަރ ރެޕްރެޒެންޓުކުރަނީ ވެސް އަސްލު ފަރމް މި ޕީ

ފަރމްތާ ދެއްތޯ. އެކަމަކު، ދެން ތި ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ވިސްނައިލެިވދާނެ ކަންތައްތައް. ބަލާފައި 

ނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ ފަރްމ  އިތުރު ޮގތަކަށް ހަމަ ރަނަގޅަށް އެޑްރެސްކުރެވިދާނެ ކަންނޭނެގ އި

ިމ   ލިބިެގންވެއޭ  ބާރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް.  ސްޓާފް  އެ  ނުވަތަ  ވެސް  ޕާޓްނަރ  ދެއްތޯ  އިންނާނެ  ތެރޭަގއި 

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެީއކީ އަނެއްހެން އެ ބާރު އޮތުން މުހިއްމު ކަންނޭނެގ އެހެންނޫންތޯ.  އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ވެސް،   ދޭތެރެ  ފަރމްއާ  ޮގތަކީ  ވާނެ  ނެތިއްޔާ  އެއީ  ރެިގއުލޭޓަރއަށް.  ނޫންތޯ  މުހިއްމެއް  އަނެއްހެން  އޮތުން  ބާރު 

ކަމެްއެގ   ކުރި  ސީދާ  ޕާޓްނަރު  އެއީ  މިސާލަކަށް،  އިނޭގ.  އަޅުަގނޑަށް  އެްއޗެއް  ވިދާޅުިވ  ތި  ޔަޢުޤޫބް  މިހާރު 

ކުރެޭވކަމުަގިއ ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެލް.ޑީ.ސީއިން  ސަބަބުން ކަމަށް އެނގިއްޖެްއޔާމު ެއ ކަންތަްއ ޕްރޫވް 

އައުުމެގ  ފަރމްއަށް  ނިންމަވާިއރުަގިއ  ޮގތެްއ  ކަންތައްތައް  ެއ  ކޮމިޓީން  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެންޑް  ލައިސަންސިންގ 

ޕްރޫވަ ކަންތައް  އެ  މުހިއްމީ  ކެންސަލްކުރުމޭ  ލައިސަންސް  ޕާޓްނަރުެގ  އައުމޭ  ޕާޓްނަރަށް  ވެއްޖެްއޔާ  ބަދަލުަގއި  ން 

 އިނޭގތޯ. އެހެން ނޫން ފަރމް ނެްގލިޖަންޓް ވެއްޖެއްޔާމު ފަރމްއާއި ދޭތެރެ ވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު މި )ށ( ަގއި މި އޮންނަނީ އޮޑިޓް އަދި އެޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތްދޭ ؟ އާދެ! މީަގއި މިހެން މާނަ ނުކުރެވޭތޯ

މެންބަރަކީ އަ ިއންސްޓިޓިއުޓުެގ  މެންބަރެއް.  އިންސްޓިޓިއުޓްެގ  މަސަްއކަތްކުރާ  ފަރމްއެްއަގއި  ފަރުދުންނާއި،  މިއްލަ 

އޭ.ބީ.ސީ   ކޮންމެވެސް  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމަ،  ީމހުން.  ުއޅޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރެިވެގން  ބޮޑީެއއްަގއި  މި  ހަމަ  އެއީ 

ޕާޓްނަރެ  އުޅޭ  ފަރމްަގއި  އެ  ފަރމްެއއް.  ުއޅޭ ފަރމްއެއް  ފަރމްަގިއ  ެއ  ދަްއކަނީ.  މި  ނޫން  ވާހަކައެްއ  އްެގ 

މުވަްއޒަފެްއެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ެއ މުަވއްޒަފަކު ެއ މުަވއްޒަފަކު ކުރާ ކަމެްއެގ މި ާގނޫނާއި ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ އެ  

ފަ އަމިއްލަ  ޚިދުމަތްދޭ  އެޝުއަރެންސް  އަދި  އޮޑިޓް  އިތުރުން  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ރުދުންނާއި،  މެންބަރަކާއިމެދު 
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ފަރމްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުުމެގ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް،  

އޮޑިޓް ފަރމްެއއްަގއި ެވއްޖެްއޔާމު ޕާޓްނަރުން ދެން ޕާޓްނަރުން މައްސަލަ ޯގސްކޮށް ކަމެްއ ކޮށްފިއްޔާ ޭއެގ މާނަޔަކީ  

ވެސް ފަރމް  އެއްކޮށް  ޓްޕާހަމަ    އެ  އެއްކޮށް  އެ  ނަރުންނާ  ޕާޓްނަރުންނާ  ނޫން.  ެއވާހަކަެއއް  އެކަމަކު،  ދިޔައީތާ. 

މު  މަސަްއކަތްކުރާ  މު  ،ްއޒިފުންވައެތާނަގއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޮގތުަގއި  އޮޑިޓަރެއް  އޭނަ  މިސާލަކަށް  ެވސް  ވަްއޒިފަކު 

ބާރު އެބައޮތޭ. އެކަމަކު، ބަެއއް ޙާލަތްތައް އަންނާނެކަން ކުރާ ކަމެއްެގ ސަބަބުން އޮޑިޓު ފަރމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ  

ފަރމް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އޭނަ   އޮޑިޓު  އޭނަ ރެޕްރެޒެންޓުކުރާނީ އެ  އެއީ  އުޅޭ،  ަގބޫލުކުރަން އެތާނަގއި  އަޅުަގނޑު 

ސް ހުންނާނެކަން ކުރާ މަސައްކަތުެގ ސަބަބުން އޮޑިޓު ފާރމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ، ނޫނީ އެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް ވެ

އިނީ،   ފާހަަގކުރަްއވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އިޝޫ  މި  ބޮޑަށް  އެކަމަކު،  ަގބޫލުކުރަން.  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ވެސް 

ިގނަ އޮޑިޓު   ހަމަ  ފުދޭވަރަކަށް.  މި އިޝޫ އެބައިން  ެވސް  ތެރޭަގއި  ފޮނުއްވި ކޮމެންޓްސްތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ލަ ދެންމެ ޔާސިރު ެވސް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެްއިވ  ފަރމްތަކުން އިއްތިފާޤުވެފަ. ެއއީ އެްއކަ

ކޮންސަރން   އަސްލު  އެ  ފިލާނުދާތީެވ  އަދިވެސް  ބިރު  އެ  ޮގތުން  ހުރި  ހިނާގފައި  ކަންކަން  މާޒީަގއި  ޮގތަށް 

އިންޮގތުން އެކަން ކުރެވިދާނެއޭ. ަގސްތުގަ  އި ވެސް މީހަކަށް  ރެއިޒްކުރަން ޖެހުނު މައިަގނޑު ސަބަބަކީ. މިހާރު މި 

ކޮށްލެވިދާނެއޭ އެތާނަގއި ުއޅޭ މިސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ފަރމެއްަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޮއޑިޓަރަކާ ވާހަކަދެކެވިެގން އޭނަ  

ކްލަޔުންޓުންނަކީ   ހުރިހާ  އެ  ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  ދެން،  ހުއްޓިފައި،  ިވޔަފާރި  ފަރމްެގ  ސަބަބުން،  ކަމެްއެގ  ކުރާ 

ފަރާތްތައް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ މާކެޓު އެހެން ބަޔަކަށް  ކޮންމެވެސް އެހެން ދި މާއަކަށް ބަދަލުވާނެ ނޫނީ އެނބުރޭނެ 

ހޯދުމުެގ ނޫނީ ލިބިަގތުމުެގ ބޭނުމުަގއި ވެސް މިކަން އެހެން ކޮށްފާނެއޭ. އެހެންވެ އެ ރޫމް އެޮގތަށް ބޭއްވުމަށްވުރެ  

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަްއވަނީ.  ބޭފުޅުން  އެ  ބޮޑަށް  ފުރުޞަތު  ނުބޭއްވުން  ޢާމިރަށް  ައޙްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި   

 އަރުވާފައި... 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ދައުރު   ކައުންސިލުެގ  ެއކަމަކު،  އަހަރު.  ދެ  ވިދާޅުވީ  ވެސް  ވާހަކައިަގއި  ވިދާޅުވި  އޭ.ޖީެގ  ދެންމެ،  އަޅުަގނޑު 

ަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ ކައުންސިލުެގ މެންބަރަކަށް   20ބަޔާންކޮށްފައި އިންއިރުަގއި   ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( 

ވިދިވިދިެގން   ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤު އިންތިޚާބުކުވެފައިވާ  ކުރިމަތިލުމުެގ  ކަމަށް  މެންބަރު  ކައުންސިލުެގ  ދައުރު  ދެ 

ާވޮގތަކީ   މި  ކޮބައިތޯއޭ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އިންނަނީ.  މި  ބަހުން  މި ސާފު  މިޮގތަށް  ހަމަ  ކަމަށް.  ނުވާ  ލިބިެގނެއް 

 އަޅުަގނޑު ެއއެއް ސާފުކޮށްލަން. 
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 ން()އޮފް ދެ ރެކޯޑުަގއި ބިލާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވު

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ައންޑަސްޓޭންޑު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އިނިްއޔާ  އެހެން  ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ  ދެން  ؛ އެ  ތިއީ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޓައިޕޯެއްއ ކަންނޭނޭގ. ދެން، ރަނަގޅު ތިކަން ފާހަަގކޮށްލިކަން އިނޭގތޯ. ވިދިވިދިެގން ދެ އަހަރު 

ގައކީ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑިންއަކީ ދެން ވެސް ކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. މީެގ އަންޑަސްޓޭންޑިން 

އެއަށްފަހު ދެން ހަމަ ކޫލިންގ އޮފް ޕީރިއަޑެއް އިނދެފައި އަނެއްކާ ެވސް ކުރިމަތިލޭވޭނީ. ެއއީ ހަމަ ޗޭންޖުކޮށްލަން  

 ނޑުމެން. ދެ ދައުރު. އެހެންވީމާ، އެބަިއެވސް ބަދަލުކޮށްލާނަން އަޅުަގ؟ ޖެހޭނެ އެހެން އިނިއްޔާ އެހެންނޫންތޯ

 

 )އޮފް ދެ ރެކޯޑުަގއި ބިލާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(

 

 ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ދެއް ވާހަކަތާ  ރިވައިސްކޮށްލާ  ދެކެވެނީ  މި  މިހާރު  އޭތި،  އަސްލު  އިނީ ؟ ތޯއޭަގއި  އެ  ެގނެވިފައި  އޭތި  އެކަަމކު، 

އެްއކަލަ ިގނަ ބަޔަކަށް ހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމުެގ ޮގތުން. އެީއ ފުރަތަމަ ދައުރު ެއއީ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު މި ބެލީ 

އަހަރުަގ ވޯރކްކޮށްފައި އެ ހަމަ މެންބަރު ދިޔައިމަ ދެން އެހެން  4؟ އަހަރު ކަމަށް މިހާރު މިއޮތް ޮގތުން ދެއްތޯ  4

ދިނުމުެގ  އެހެން  އޮޕޮޗުނިޓީ  އެ  ވޯޓަކުން.  އާދެ!  އާދެ!  ެއޮގތަށް.  އިނޭގތޯ.  ވަޑަިއަގންނަވާނީ  އެތަނަށް  ބޭފުޅެކޭ 

މިހެން  ވެސް  ކަންތައް  ޕީރިއަޑު  އޮފް  ކޫލިންގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެއްޖެްއޔާ  ޮގތުން  އޮތް  މިހާރު  ޮގތުން. 

. ެއއީ ދެން އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެއް ދައުރު ނިންމާލާފައި  އޮެވއްޖެްއޔާ ވެސް އަނެއްހެން ހާސިލު އެބަވޭ އިނޭގތޯ 

އެީއވެސް ހަމަ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަންނޭނޭގ. އެއީ މިސާލަކަށް ސީ.ޭއ ސްރީލަންކާ ތަންތަނުަގއި ؟ އަންނަންވީތާ ދެއްތޯ

 އަދި އެހެން ތަންތަނުަގއި ވެސް އެހެން އޮންނާތީވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙްއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ، ޕަރފޯމަ

؟ މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ައސްލު ވިސްނުމަކީ، ެއއްކަލަ ދައުރު މިސާލަކަށް މި އިންނަނީ ހަތަރު އަހަރު ދެއްތޯ 

ްއކަލަ  އަހަރު މުޅި ޖުމުލަ އެބަ ހުރޭ ކައުންސިލުަގިއ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ވާޮގތަކީ އެ  8ދެ ދައުރު ވެއްޖެއްޔާމު އޭނަ  
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އެއްބަޔަކު މި ތިބެނީ ކައުންސިލުަގިއ މިސާލަކަށް. އެްއ ބަޔަކު ތިބުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވެއްޖެއްޔާމު އާ  

ޚިޔާލުތަކެްއ، ާއ ޮގތްތަކެްއ، އެްއވެސްވަރަކަށް އިނޮވޭޝަންތަކެއް ނާންނާނެ. އެމީހުން ހަމަ އެތާ ތިބެ ތިބެ ތިބޭނީ 

ދެއްތޯ ޖެހޭ.    އެހެންވީާމ،؟ ހަރުލާފައި  އެބަ  ެގންނަން  ޗޭންޖެއް  ކޮންމެެވސްވަރެްއެގ  އަނެްއކާ   4އެ  އަހަރަށްފަހު 

 އަނެއްކާ ހަތަރު އޭނަ ހުރެއްޖެއްޔާމު ހަމަ އޭނަ އެ ހުންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް... 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވެސް   ދެންމެ  ކަމަކަށްވާތީވެ.  ތަފާތު  ހަމަ  ޚިޔާލު  އަޅުަގނޑުެގ  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން،  ެއކަމަކު،  ރަނަގޅު. 

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރެވިއްޖެ މިކަމުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ޝަރުޠުތަކެއް އެބަހުރި ކަނޑައަޅާފަ. ދެން، ހޮވިެގން ިމ 

ބައެއް.   އަންނަ  ކެމްޕެއިންކުރެިވެގން  އެހެން  އަންނަނީ  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތެއްަގއި  މައިަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

އެހާ   މީަގއި  ވާއިރުަގއި  ކަމަށް  ނޫން  އެހެން  ނޫން.  އެހެނެއް  ހުރީކީ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ހަމަތައް  އުސޫލުތަކުެގ 

މާއްދާއަކު އެހެން  ކަންނޭނޭގ  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުެމން  ސަބަބެއް  ކުރަންޖެހޭ  އެކަން  ނަަމވެސް  ސްޓްރޯންުގކޮށް  ން 

ޮގތުަގއި   ހަމައެއް  ރަނަގޅު  އެހާ  އެއީ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އެހެންނޫން  ބަޔާންކޮށްދެްއވަން.  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެޭވ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ންނަން އިނޭގތޯ، ވަރަށް ރަނަގޅު ހަމަ. އެކަން އެ ދެ އަހަރަށް އޮންނަން. ދެން، މީެގ އަނެއްކާ  ރަނަގޅު ބަލަިއަގ

ދެއްތޯ ދިޭގ  އަހަރު  ހަތަރު  ިވސްނުމަކީ  ޕްރޮފެޝަންެގ  މިހާރުެގ  ބުނަނީ  ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން 

ޓަރމެ މިސާލަކަށް  ެއއަށްފަހު  ބާއްަވއިދޭށޭ.  އަހަރު  ހަތަރު  ދެ  އިންތިޤާލީ  އެހެންވީމާ،  އަހަރަށް.  ތިން  ވެދާނެ  އް 

ޓަރމަކަށް ހުރެވިދާނެ. ދެން، އަނެއްހެން ސުވާލަކީ އިންތިޤާލީ މި ދައުރު ކައުންޓުކުރާނެތޯ ޓަރމަކަށް. ެއވެސް ހަމަ 

 އޭެގފަހުންތޯ ޓަރމްތައް ؟ މިސާލަކަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް. ދެން، ވޯޓަކުން މިސާލަކަށް އާ ޓަރމް ފަށައިަގންނާނީތޯ

ނޫނިްއޔާމު  ނުވަތަ  ދެން  ެގންނާނަންތޯ،  ާގނޫނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ތަފުސީލަށް  ެއ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ފަށާނީ  ުގނަން 

ދެން   ހުރެފައި،  ޓަރމެއް  ދެ  އިނޭގތޯ،  އަންޑަސްޓޭންޑިންއަކީ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ދެން،  ަގާވއިދަށްތޯ. 

ނެްއކާ ވެސް އެހެން ޓަރމަކަށް. ދެން، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ ކޫލިންގ އޮފް ޕީރިައޑެއް އިނދެފައި ދެން އަ

 ާގނޫނަށް ބަދަލު ެގނެވޭނެ. ެގނައުން ރަނަގޅީ ެވސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން ސްޕެސިފިކްކޮށް  ؟ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިންތީޤާލީ ކައުންޓު ނުވާ ޮގތަށް ދެއްތޯ މިހާރު އިނީ ބިލުަގއި ހިމަނާފަ

މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ނެތްތަ. އަޅުަގނޑަށް...   ބިލާމެދު  ދެ ރެކޯޑުަގއި  މާނައަކީ  )އޮފް  ޭއެގ  އެހެންވީމާ، 

އިންތިޚާބު ދެ ދައުރު އަދި ޖެހިޖެހިެގން އިނދެވޭނެއޭ މާނައަކީ. އެހެންވީމަ،  އިންތިޤާލި ޕީރިއަޑް އިނދެފަިއ، އަދި  

 އާދެ! ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް.  )އޮފް ދެ ރެކޯޑުަގއި ބިލާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކުޅުދުއްފުށި

ޗާޓަރޑް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނަމަށް،  ބިލުެގ  ނަމަށް،  ބޭފުޅުން  ެއ  ފާހަަގކުރެޭވ  ކަމަކަށް  ެއްއ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެކައުންޓެންޓުންެގ ބިލު، ދެން އެ ބޭފުޅުން އެހާ ފޭވަރަބަލް ނޫން ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކައުންޓެންޓުންެގ ބިލު،  

ނޫން ތަރޯއެއް  އެހާ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޗާޓަރޑް  ދެން،  އެހެން  ކީއްެވެގންތޯ  އެ  އެހެންވީމާ،  ސަބްޖެކްޓެއް.  މި   

 އެކައުންޓެންޓުން އެ ބޭފުޅުން އެ ކަނޑާލަން އެ ފާހަަގކުރަްއވާ ޕޮއިންޓަކީ، ދެން، ތި ބޭފުޅުންެގ.  

 

 ވުން: ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

ޗާޓަރޑް  އަށްރޕޮޕިއުލަ  އެރު  މިހާ ޮގތާއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ބުނީމަ  އެކައުންޓެންޓުން  އެއްކަލަ  ބަލާއިރު  ައނެއްހެން   ،

ވެސް،   ރީޖަންަގއި  މި  ާވޮގތަކީ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ތާފާތު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތާ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ބުނީމަ  އެކައުންޓެންޓުން 

ދެއްތޯ ވެސް  ރީޖަން  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް  ބަލަންޖެހޭނެތާ  ޗާޓަރޑް   ؟އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކަލަ  ވެސް  ރީޖަންގެ  މި 

އެކައުންޓެންޓެކޭ ބުނީމަ ވަރަށް ޤަދަރާއެކީަގއި ބަލައިަގންނަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު ވެސް، ތިހެން ހަމަ ވިދާޅުވާ ބަެއއް 

މާކެޓިންގަގއި ވެސް،   ބޭފުޅުން  އެ  ބުނަނީ އައި އެމް އަ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓެކޭ އިނޭގތޯ.  މި  ބޭފުޅުން ވެސް 

އެްއކަލަ ބްރޭޑިން އެޮގތުން  އެހެންވީމާ،  އެބަބުނޭ.  ހަމަ  ވެސް  ލިޓްރޭޗަރތަކުަގއި  ޕްރޮމޯޝަނަލް  ވެސް،  ގަގއި 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިވއްކުުމެގ ޮގތުން ޗާޓަރޑް މި ެގންނަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ، ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު އަޙްމަދު ޞާލިޙް

އޭ.ސީ.ސީ.ައއި،  އަޅު ބޭފުޅުންނަކީ  ބައެއް  ވާޮގތަކީ  އަންނަނީ،  އެ  ޚިޔާލުތައް  ތަފާތު  އެ  ހީވަނީ  ަގނޑަށް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސެޓިފައިޑް މި ކިޔަނީ، ޭއ.ސީ.ސީ.އޭ މެންބަރުންނަށް. ދެން، މި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަކީ  

އެބަ ބޭފުޅުން  ތަންތާނެގ  ބައެއް  އޮސްޓްރިލާކަހަލަ  ިމ  މި ސީ.ޕީ.އޭ  އެތާ  ޗާޓަރޑެއް.  ނީންނާނެ  އެތަނުަގއި  ތިބި.   

ެއއީ ެއ  ؟ ކިޔަނީ ސަރޓިފަިއޑް. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނުވެދާނެ ފަހަރެއްަގއި ޗާޓަރޑް ކިޔާކަށް ދެއްތޯ
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ސީ.ޕީ.އޭ  ބޭފުޅުންެގ އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެްއަގއި ނީނދޭ ޗާޓަރޑެއް. އެހެންވެއްޖެއްޔާމު، އެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

މޯލްޑިވްސް ހަދަިއެގން، ޕްރަިއވެޓު ޖަމުޢިއްޔާއެއް ޮގތުަގއި ހަދައިެގން ުއޅުނުއިރު ވެސް އައި އެ ތަފާތު. ސީ.ޕީ.އޭ 

ެއއީ  ބައިވެރިވާކަށް.  އެއަކު  ނުވި  ބޭނުންފުޅެއް  ބޭފުޅުން  ބަެއްއ  އޭ.ސީ.ސީ.އޭއަށް ނިސްބަތްވާ  ކިޔާތީވެ  މޯލްޑިވްސް 

ކިޔާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލު ކަންނޭނޭގ އެ އަންނަނީ. ދެން، އަސްލު ޗާޓަރޑް  ސީ.ޕީ.އޭ މޯލްޑިވްސް އެ ނަން  

ެއކައުންޓެންޓެކޭ   ޗާޓަރޑް  އަންނަނީ.  މި  ސްޓޭޓަސްެއއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަސްލު  ފަދައިން  ދެންނެވި  އެ  ފަޒީލް  ކީމަ 

އް ޮގތުަގއި މި ނަަގނީ. އެހެންެވ  ތިމަންނައަކީ. ކީމަ އަސްލު ެއ ވަރަށް ބޮޑު މީހުން ަގދަރުކުރާ ކަހަލަ، ޕްރެސްޓީޖެ

 އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ޗާޓަރޑް ބޮޑަށް އެ ބޭނުންކުރަނީ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓާރ އޮޑިޓު އިބްރާހީމް ނަޢީމް  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އެޮގތަށް ދެން އިނޭގތޯ ހަމަ މި ސަރަޙައްދުެގ އެހެން ޤަުއމުތަކުަގިއ ެވސް ބޮޑަށް މިހުރީ އެހެން އިނޭގތޯ. ދެން، 

އެކައުންޓެންޓުންނަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވަރަށް ޖެނެރަލް ޓަރމެއް އިނޭގތޯ. އެއީ އެކަުއންޓެންޓުން ކިޔާފާނެ ހަމަ 

ޝަ ަވކި  ކޮލިފިކޭޝަންޝަނެއް،  ޚާއްޞަ  ބަހެްއ ވަކި  އާންމު  ޮގތަށް،  ބަހުރުވައެއް  އާންމު  ހަމަ  ހަމަނުވާ  ރުޠެއް 

ެއ   ވެސް  ބޭފުޅުން  ެއހެން  ެއކައުންޓެންޓުންނަކީ  ޗާޓަރޑް  ެވސް  އެކަަމކު  ބޭނުންކުރޭ.  ެއކައުންޓެންޓުން  ޮގތަށް 

ެއ   ެއހެންވެެގން  ކަމެްއ.  ތަފާތު  ވަރަށް  ެއީއ  ހައިބަތާ  އޭެގ  ޕްރެސްޓީޖާއި،  އެ  ޮގތަށް  ނިޔަތުަގިއ  ވިދާޅުިވ 

ބިލުަގިއ   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  މިކީ.  ބިލު  އެކައުންޓެންޓުެގ  ޗާޓަރޑް  އަސްލުަގއި  މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

އެީއ ކޮންމެހެން  އިނޭގތޯ.  ޮގތް  މާނަކުރާ  މި  އެކައުންޓެންޓުން  ައޅުަގނޑުމެން ޗާޓަރޑް  ޑިފައިންކޮށްފަިއ އިންނާނެ 

ޚާއްޞަ ވަކި  އެއީ  ބުނަންޏާ  މި  މިހާރު  އުޅެނީ.   ވަކި،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ރެޕްރެޒެންޓުކުރާކަށް  ބޮޑީެއްއ 

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ހަމަ މުޅި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން މީަގއި ރިޕްރެޒެންޓުކުރަން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، 

މެން ބޮޑީެއްއެގ  އެ  އެނަން  ޗާޓަރޑް  ެއއީ  ބޮޑީއަކަށް.  ަވކި  ނުވާނެ  ލިމިޓެއް  ކޮންމެހެން  ނެތަސް  އެއީ  ބަރުންެގ 

 އިނޭގތޯ.  

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކުޅުދުއްފުށި

އާދެ! އެންމެ ބޮޑަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރު މި ބޮޑީތައް އުފައްދާއިރުަގއި އެންެމ ކޮންސަރންވާ ކަމަކީ ހަމަ 

ޚަރަދުކުރަންޖެ ދައުލަތުން  އިނޭގތޯ.  ކުރި  ޚަރަދު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  މިންވަރު.  ހޭ 

މިސާލަކަށް   ދިނީމަތޯ،  ެއްއޗެއް  ކިހާވަރެްއެގ  އަންނާނީ  ކަމަށް  މި  މެންބަރުން  ކައުންސިލު  މި  ިމއީ،  ސުވާލެއް 
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މަށް ފާހަަގކުރެެވއޭ.  ބުނަންޏާމު އެލަވަންސެއް. ދެން، އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި އެލަވަންސެއް ދިނީމަ އަންނާނެ ކަ

މި  އަޅުަގނޑުމެން  މީެގކުރިން  އެއީ  ކަމަކަށް.  ައިއސްދާނެ  ަގބޫލެއްނުކުރެވުނު  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން، 

މިކަާމ   ދެން،  ޮގތުން.  ހުރި  ނިންމާފައި  ކަންތައްތައް  ކައުންސިލުތަކުން  ހުރި  ފާސްކޮށްފައި  ވެސް  މަޖިލީހުަގއި 

ދެ  ކިހިނެއްތޯ  ކަމަށް  ދޭތެރޭަގއި  ކުރަންޖެހޭނެ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  ބަޖެޓުން  ޚަރަދެއް  ކިހާވަރެްއެގ  ދެން،  ކޭނީ. 

 ލަފާކުރެވޭތޯ މި ކަމަށް. 

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ސްޓްރަ ސެލެރީ  ީމެގ  ެއއްކަލަ  ހުރީ  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންެގ  ބަެއއް  މީަގއި  ިއނޭގތޯ.  މުހިންމު ސުވާލެއް  ކްޗަރ  ވަރަށް 

ދެން،   ކައުންސިލުން،  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ޮގތެއް  މާބޮޑަކަށް ސަޕޯޓުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެއއީ  ެގންނަން.  ާގނޫނަށް 

ާގނޫނުން  މި  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  ކޮންެމޮގތެްއ  މަރުޙަލާގައި،  އިންތިޤާލީ  ޖެހެނީ  މި  މިހާރު 

އެހެންވީމާ، މިހާރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު ފާސްާވއިރަށް  ؟ ތޯދައުލަތުަގިއ ސަބްސިޑީއަކަށް އެދޭނެއޭ އެހެންނޫން

އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ބުރަ  ބިޒީ  ވަރަށް  ހަމަ  ަގބޫލުކުރަން.  އިނޭގތޯ  ހަމަ  ދެން  ކިޔަނީ،   މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުންެގ އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އުޅޭ.  ވެސް  ވިޔަފާރީަގއި  އަމިއްލަ  އިނޭގތޯ.  ހޮވޭނީ  އެ ކައުންސިލަށް  ނޮލެޖަށް،   

ހިސާބުތަކެއް   މީެގ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުރަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭނެ  އެްއޗެްއ  ޓައިމަށް  ބޭފުޅުންެގ 

މިސާލަކަށް   ޖުމުލަ  ދެން  ހަދާފައި  ހެދީމު.  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   4ވެސް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ވަރަކަށް 

ފުއްދާލެވި މިކަން  ވެސް  ސްޕީޑުަގިއ  މިއަހަރު  ބާރު  ހަމަ  ވެސް  މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީތަކުެގ  އެއީ  ދެން  ެއއީ  ދާނެއޭ. 

ހިނާގނެ. އަދި ކައުންސިލު ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއްއޮގތަކީ މިސާލަކަށް ސިޓިންގއަކަށް ެއްއޗެއް ދިނުން. ނޫނިއްޔާުމ  

ހިމަނަން  މުހިންމު  ވަރަށް  މީަގިއ  އެކަމަކު،  ދިނުން.  އެއްޗެްއ  ފިކްސްޑު  މިހާ   މަންތްލީ  މިނިމަމް  ކައުންސިލު 

މިނިމަމް   ކައުންސިލުެގ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ދޭ  އެއްޗެއް  ފިކްސްޑް  އޭރުން  އިނޭގތޯ.  ބާއްވަންޖެހޭނެޭއ  ބައްދަލުވުން 

ނަންބަރ އަދަދެއް ވެސް އިންނަންޖެހޭނެ. ނޫނިއްޔާ ސިޓިންގައކަށް ދިނުން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި އޮންނާނީ އަށް 

ނޫނީ   ދައުލަތުެގ  ؟ އެހެންނޫންތޯ  ހާސް  10ހާސް،  ބޯޑެއްަގއި ސިޓުކުރާ،  އެްއކަލަ  ބެލީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން، 

ހާސް ވެސް އިނޭގތޯ. ބާރަ ހާސް ވެސް. އަދި މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ ވަރަށް    15ބޯޑުތަކުަގއި އެބަހުރި  

ން ވަުގތު ހުސްކޮށްެގން މިއަށް އަންނައިރު،  ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފައިޑު ބައެްއ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީަގއި ވެސް އުޅޭ ބޭފުޅު

ފަށައިަގނެެގން  ދީެގން  އެްއޗަކުން  މިވަރުެގ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  އެއްޗެއް  ބޮޑު  ދެން  މިއީ  ރުފިޔާވަރު  އަށްހާސް 

މަސައްކަތް   ެގނެސްެގން  ވެސް  ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީތަކުެގ  ދެން  މިއީ  އަދި  ކައުންސިލަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ނޭގތޯ. ދެން، މީެގ ވިސްނުމަކީ ވޭ ފޯަވރޑަކީ ހަމަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފަށައިަގނެވިދާނެ އި

ެވސް   ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  އޮވެދާނެ  ޮގތް  ހުށަހެޅޭ  އެ  ނޫނިއްޔާމު  ފިނޭންސަށް.  އިނޭގތޯ  ހުށަހަޅަން  ބަޖެޓެއް 

ތެ ބަޖެޓު  އޮފީހުެގ  ޮއޑިޓު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫނިއްޔާމު  ހުށަހެޅިދާނެ  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވކިން  ރެއިން 

ޕްރޮފެޝަންެގ ބަޖެޓު ވެސް ިއނޭގތޯ މި އިންތިޤާލީ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، ވޭ ފޯވަރޑްަގއި، އޭރުން  

ޚަރަދުތައް  މި  ކޮބައިތޯ،  ޕްލޭންތަކަކީ  ހުރި  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ޑިސްކަސްކޮށްފައި  ވެސް  ކޮމިޓީއާ    މާލިއްޔަތު 

ޮގތަކަށް   ަވކި  ޑިސްކަސްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮިމޓީަގއި  މާލިއްޔަތު  އޭރުން  ުގޅޭނީ.  ެއކްޓިިވޓީތަކާ  ކޮންމެވެސް 

 ފަޒީލު އެހެން އެްއޗެއް... ؟ ނިންމިދާނެ ވޭ ފޯވަރޑަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެހެންނޫންތޯ

 

 އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ެއސް.އޯ.އީ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އިންޝާ  ބަލަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އަހަރަށް  މި  އިނޭގތޯ  އިންނާނެ  ބިލު  هللا މިހާރު  ހިސާބުަގއި  އޮަގސްޓު 

އިނޭގތޯ.   އަހަރަށް  މި  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  އެއީ  ރުފިޔާ  ވަރަކަށް  އަށްލައްކަ  ާގތްަގނޑަށް  ދާނެވަރު.  ތްރޫވެއްޖެްއޔާ 

ހަމަ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ެއކްސްޕެކްޓޭޝަން  އެއީ  ދެން،  ފެށިެގން.  ހިސާބުން  އޮަގސްޓު  ހިނާގ  ބަލަމާ  މިއަހަރަށް 

މެކްސިމަމް އަށްލަްއކަ ރުފިޔާ. ޭއެގތެރޭަގއި އުޅޭނީ ކައުންސިލު މެންބަރސްއަށް ާގތްަގނޑަކަށް ޓެން ތައުޒަންޑް ޕަރ 

ހައިލީ ޓެކްނިކަލް މި އުޅެނީ އިނޭގތޯ. ދެން، އުޅޭނީ އަޅުަގނޑުމެން    މަންތުަގއި އަންނާނެ އެ ވަރަށް.  ބޭފުޅުންނޭ 

ެވެގން   އެކްޓިވް  ކޮމިޓީ  އެއީ ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާބެހޭ  ކޮމިޓީ.  ޓެކްނިކަލް  ެއއްކަލަ  އެއީ  ވާނެ.  ެއކްޓިވް  ކޮމިޓީ  އެއް 

އިނޭގތޯ. ދެން، އަންނާނީ. އެ ކޮމިޓީަގއި އުޅޭނެ ސެލެރީ ާގތްަގނޑަކަށް ތްރީ ތައުޒަން ޕަރ މަންތު ޕަރ މެންބަރ  

ކޮންމެ   އެީއ  ބޭނުންވާނެއޭ.  ޑެޑިކޭޓެޑް  ހަމަ  ކުދިންވަރު  ދެ  ބަލަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ސްކްރެޓޭރިއޭޓު  އުޅޭނެ 

ކުއްޖަކަށް ޓްވެންޓީ ތަުއޒަން ވަރަކަށް ރުފިޔާ އިނޭގތޯ. ދެން، ހުރި ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް، ރެންޓަކަސް އަދި އިތުރު 

ޓްރެއިނިން ވޯރކަކަސް،  ވިޔަސް،  އެޑްމިން  ެގނައިކަުމަގއި  ިއވެންޓްސްތައް  އިނޭގތޯ،  ހިންިގޔަސް  ގތައް 

ެއއީ   ބަލާކަމުަގިއވަންޏާ  ރެންޓު  މެނޭޖުކުރާނީ.  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އޮފީހުން  ތެރޭަގއި  އޮފީސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

މިސާލަކަ އެނިގލަްއވާނެ،  ިއނޭގތޯ.  ސޭްވވަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއްޗެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ސަކީނާމަންޒިލް،  ހަމަ  ށް 

އެހެން ތަންތަނުަގއި އެހެރަ ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުަގއި ހިއުޖު ސަމްސް ދެއްތޯ. ތިންހަތަރު މިލިއަން ދާނެ ހަމައެކަނި  

ރެންޓަށް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އޮފީހުަގއި މި އެކަމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަކޮށްެގން ތަނެއް ބަހައްޓައިެގން މި ުއޅެނީ ވެސް.  

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ތެރޭަގއި. އެއީ ހަމަ ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން. ދެން، މިއަހަރަށް  އާދެ! އާދެ! އޮ

 އޮތް ޮގތް ެއއީ އިނޭގތޯ. އެިއޓް ލެކް ވަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުއްދާލެވިދާނެ މި އަހަރު. 
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 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އޭ.ޖީެގ  އަ ދެންމެ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ެއއް  ފާހަަގކޮށްލަން.  ދެކަމެއް  ެވސް  ޅުަގނޑު 

ވާހަކަިއެގ ތި ވިދާޅުވި އޮޑިޓުެގ އޮފީހުެގ ބަޖެޓުެގ ތެރެއަށް މިކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީެގން އެކަން ެގންދިއުން.  

މާތަކަށް ބަލާލާއިރުަގިއ، މިކަމުެގ މަޤްޞަދު ހާސިލު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ދެން، ދެންމެ ތި ސަމަރީކޮށްލަދެއްވި މަޢުލޫ

ެއ   ވިދާޅުވި  ތި  ދެން،  އެްއޗެްއ،  އެކަށީެގންވާ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ނުކުރެވޭ  ަގބޫލެްއ  ކަމަކަށް  ކުރެވިދާނެ 

ފިަގރސްތަކެއް ބޮޑު  ތިއިކީ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަކަށް  ބަލާލާއިރުަގއި  އިނޭގތޯ    ފިަގރސްތަކަކަށް  ކަމަކަށް 

އަޅުަގނޑު   ދެން،  ދަންނަވާލީ.  އެވާހަކަ  ކަމުދާތީވެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  އެޮގތް  އެހެންީވމާ،  ކަމަށް.  އަދަދުތަކެއް 

ަމއިަގނޑު   ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ  ކަނޑާލަން،  ޗާޓަރޑް  ިމ  އިނޭގތޯ.  ުގޅޭޮގތުން  ނަމާ  މި  ބޭނުންވީ،  ފާހަަގކޮށްލަން 

ދާއިރާއަށް ބޭސްކޮށްެގން ހަދާ އެްއޗެއް. އެހެންެވއްޖެްއޔާމު މި ޗާޑަރޑް އިނުމުން އެބަ ބޭނުމަކީ މި އެކައުންޓިންގެގ  

އުނިކޮށްލުމުން  އެ  ނުކުތާ.  ވިދާޅުވި  ތި  އިނޭގތޯ  ަގބޫލުކުރަން  އެބަ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ވިދާޅުވާހެން  ތި 

އިތު އެކަމުން  ނޫނިްއޔާމު  އެބައޮތްތޯއޭ،  އުނިކަމެއް  އެްއވެސް  ވާނީނިކުމެދާނެ  ފުރިހަމަކަމަކަށްތޯއޭ  ؟ ރު 

 ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުާވެގ އެޮގތުަގއި އަންނަ ބަސްތަކުން ސަލާމަތްވުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުތޯއޭ ވާނީ ކުޑަތޯއޭ ވާނީ

 

 ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ

އިނޭގތޯ. هللا ނިޔާޒީ ދެއްތޯ. މައްސަލައެްއ ނިޔާޒީިވޔަސް. އާދެ! އޭަގއި އިނޭގތޯ މިހާރު މިސާލަކަށް ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

  ބޭރުަގއި ޮގސް ސީ.އޭ ސްރީލަންކާެގ ބޭފުޅަކާ ވާހަކަދައްކާއިރު އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވާނެ ައއި އޭމް އަهللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު ދެން،  ެއކައުންޓެންޓޭ.  އަޅުަގނޑުމެން   ޗާޓަރޑް  އެކަުއންޓެންޓެކޭ.  ޕްރެކްޓިސިންގ  އަޅުަގނޑަކީ  ބުނާނެ 

ދެއްތޯ ކުޑަތާ  ޗާޓަރޑް  ؟ ދިވެހިރާއްޖެ  އަ  އޯލްސޯ  ައއި.ޭއމް  ވެސް  ކުރަން  ބްރޭންޑު  ެއ  ެއއްކަލަ  އޭރުން 

ސް ދީފަ. ޗީފް  އެކައުންޓެންޓެކޭ. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ ކުންފުނިތަކުަގިއ، ައޅުަގނޑު އޮންނާނެ މިއަށް އެޑްވައިސް ވެ

ޗީފް   އެބަކުރެވޭ  ސެލް  މާބޮޑަށް  ކީމަތޯ.  އެްގޒެކެޓިވް  އޮޑިޓު  ޗީފް  ރަނަގޅީ،  ކީމަތޯ  އޮޑިޓަރ  އިންޓަރނަލް 

އެޮގތުން، ޗީފް އޮޑިޓު އެްގޒެކެޓިވް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި އޭރިއާަގއި،  ؟ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ކީމަ ެއހެންނޫންތޯ

އެ  ވިއްކޭ  ބޮޑަށް  މާ  ރީޖަންަގއި  ކުންފުނިތަކުން މި  ެގނައިމަ  ޗާޓަރޑު  ެގންނަނީ.  މި  ެއޮގތަށް  އެއީ.  ނޫން  އްޗެއް 

ވެސް، ބޮޑެތި ހަމަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް ބުނާނެ ހަމަ ހީ އިޒް އަ ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓޭ. ދިސް ަގިއޒް އިޒް އަ  

 ޗަޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓެކޭ. ެއީއ ބްރޭންޑެއް ެއކްޗުއަލީ އިނޭގތޯ.
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 އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަރަށް   ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވި.  ޢާމިރު  ިއނޭގތޯ  ޮގތުން  ބެހޭ  ނަމާ  އެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ބޮޑެތި   ތިއްބަވާ  ރާއްޖޭެގ  މި  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ބެހޭޮގތުން.  ނަމާ  އެ  އިނޭގތޯ  ޑިބޭޓުކުރިން 

ޔަފާރިވެރިންނާ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހިތުގައި، މި ސިކުނޑީަގއި މި އިންނަނީ މި  ވި

ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުންނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވެނީ ހަމަެއކަނި ެއކައުންޓެންޓުން އެ ބަސް  

ލިބޭނެ އުނިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ  ޔަޢުޤޫބު  އިނޭގތޯ.  ތަންކޮޅު  އެއް  ހަމަ  އަދި  ދެން،   .

މި   ފަރމްެގ    33ފާހަަގކުރެްއވިހެން  ޮއޑިޓު  މި  ެއއްކަލަ  ތެރެއިން  އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  މި  ަގއި  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 

އެބަހުރި   މެންބަރަކު ކުރާ ކަމަކުން ޕާޓްނަރަށް ވެސް އަދި ެއ ފަރމްަގއި ވެސް އެ ފިޔަަވޅު ެއޅުން، ދެން، މީަގއި

މި  އެންރޮން،  ކުރީަގއި  މިހާރު  ހިނާގފަ.  ވެސް  ކަންތަްއތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ދުނިޔޭަގއި  އިނޭގތޯ 

ަވނައަށް އެންމެ ބޮޑު އޮޑިޓް ފާމު އާދަރ އެންޑަސަންއާމެދު    4ޔޫ.އެސްަގއި ބޮޑު ފްރޯޑެްއ ހިނަގިއެގން، ދުނިޔޭަގއި  

ކޯ ޔޫ.އެސްެގ  އެްއކޮށް  ނަން  އެ  ހަމަ  ެއ  ވެސް  މީހުން  އެ  އަޅައި،  ފިޔަވަޅު  މެދު  މީހުންނާ  އެ  ހަމަ  ޓުތަކުން 

ރެޕިއުޓޭޝަން ެއ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމ ބުނަނީ، އޭ.ޖީ ވެސް ފާހަަގކުރެއްވިހެން އޮޑިޓު ވަރަށް  

ބޭ ދޭ އެްއޗިްއސަކީ  ެއއްކޮށް އެބަޖެހޭ ނަަގން. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ސޮއިކޮށްފައި  ންކުތަކުން ވެސް،  ސީރިއަސްކަމާ 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަންސްތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރާ އެްއކޮށް އެ ީމހުން މި ލޯނުތަކަށް އެްއޗިހި 

މި ދެނީ. ވެލުއޭޝަންސްތަްއ ހަދާފައި ނުވަތަ ކުންފުނީެގ ބެލެންސް ޝީޓަށް ބަލާފައި މިކަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  

އެްއކަ ޕާޓްޓައިމްކޮށް  ޕާޓްޓައިމްކޮށް  މި  ތިމަންނަ  ޭއ  އުނހު  ބުނާނެ  ައބަދުވެސް  ވެއްޖެއްޔާ  މީހަކު  ކުރާ  ިމ  ލަ 

އެހެންވީމާ،   ޗެކުކޮށްދީ.  އެްއޗިހިތަްއ  މި  ހިސާބުތަކާއި،  ތަނުެގ  މި  މިއީ  އޭނައޭ  މިއީ.  ކުއްޖެކޭ  މަސައްކަތްކުރި 

އްޖާެގ އިހުމާލޭ. އެހެންވީމޭ، އެހެން އަސްލު ތިމަންނައަކަށް މާބޮޑަކަށް، ތިމަންނަެގ ފަރުވާއެއް އިހުމާލެްއ، އެއީ އެ ކު 

އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ެވެގން ނުވާނެ. ކުންފުނީަގއި ެވސް، ޮއޑިޓު ފަރމުަގއި ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކޮލިޓީ 

ކަން އެޝުއަރެންސް ސިސްޓަެމއް. އެ މަސައްކަތް، ފީލްޑުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖާެގ މަސަްއކަތް ރިވިއުކޮށްފައި، އެ 

ައޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ އެްއކަލަ މި، އޭެގ ދެން ކުޑަ   ާގިއމުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވެެގން  ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް އެބަ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ބައި ލޯސްެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަން މިއީ ކިހާވަރެްއެގ އިޝޫއެއްތޯ.   ބޮޑު މިނަށް ބަލާފައި ދެން 

ަގއި ސިސްޓަމުތަްއ ޯގސްެވެގން ދިޔައިމަ ވީ ކަެމއްތޯ، ނުވަތަ އެއީ ހަމަ ެއ  މިސާލަކަށް އެ ކަމަކީ މުޅި ފަރމްެގ ތެރޭ

ޕާޓްނަރު އޭނަ އަމިއްލައަށް ެއހެން މީހުންނަށް ވެސް ނޭނިގ އެ ފަރމްެގ ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  
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ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ެއ    ކޮށްެގން އުޅޭ ކަމެކޭ. ދެން، ތި ވިދާޅުވިހެން އެއީ ވެލިޑު ކޮންސަރނެއް. އެކަމަކު

ބައި ލޯސްެގ ތެރެއިން ަގވާއިދުތައް ހަދާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއޭ މިސާލަކަށް ޕާޓްނަރާމެދު ފިޔަވަޅު  

އާދެ!   ބަލާފައިތޯ.  ކަންތަްއތަކެއް  ކޮންކޮން  އަޅާނީ  ފިޔަަވޅު  މެދު  ފަރމާ  އޮޑިޓް  ޮގތްތަކެއްތޯ.  ކޮންކޮން  އަޅާނީ 

ހިމަނަން ޝުކުރިއް ކަންކަން  އެ  ތެރޭަގިއ  ލޯސްެގ  ބައި  އެކަމަކު  މުހިއްމު.  އިނުން  ެއބައި  ާގނޫނުަގއި  ޔާ. 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރެެވނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުވި  ތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ހިފަނީ.  މި  ނިންމާލުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އުޅުްއާވ   ދާއިރާަގއި  މި  ހަމަ  ކޭސްއަކީ  އެންރޮން  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ޮގތެއް  އެޅޭނެ  ފިޔަަވޅު  ަގބޫލުކުރަން،  ކަންތައް 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަޝްހޫރު އަދި ޭއެގއިތުރަށް މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް މަޝްހޫރު ކޭސްއެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ 

ރާއްޖޭަގއި ވެސް ހަމަ ގޮއްސި ރާއްޖޭެގ ނިސްބަތުން. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް  ކޭސްތަކެްއ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  

ައޅުަގނޑު   އެޅެންޖެހޭ،  ފިޔަަވޅު  އެ  އޮތީކީ.  ނޫން  ެވސް  އެޅިފައެއް  ވެސް  ފިޔަވަޅެްއ  ވެސް  ފަރމަކަށް  އޮޑިޓު 

ެވސް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ. ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭ. އަދި އެ ފަރާތްތައް، ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާމެދު  

އެހެންނަމަވެސް، އެ ކޮންސަރންެގ އަސްލު މަިއަގނޑު ކޮންސަރންއެްއެގ ޮގތަށް އެ އަންނަ މަފްހޫމަކީ، އަޅުަގނޑު  

ެގއްލުން  ފަރމަކަށް  އެ  ނޫނީ  ކަމަކުން،  ކުރާ  ަގސްތުަގއި  މީހަކު  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  ދެންނެވި،  މި 

ެއޑްރެސް    ދިނުމުެގ ނިޔަތުަގއި ކުރާ ކަމަކުން އެ ޕަރޕަސް އެޮގތަށް ހާސިލުވެދާނެތީ، އެއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ 

މައްސަލަިއެގ   އެ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ވެސް  ނިޔާޒީ  ދެންމެ  އެ  ދެން،  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކުރެވޭނެ. 

އް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރެއް އަންނަން. ނޫނީ އެ ކުށެްއެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނާއި، ޭއެގ ބާވަތާިއ، ޭއެގ ކެޓަަގރީސްތަކެ

އެއްޗެްއ   ބްލޭންކު  ހަމަ  ޮގތަކަށް  ނޫން  އެ  ވިޔަސް.  ަގާވއިދުން  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ކުރެވެންޖެހޭ  އެޑްރެސް  މިއަށް 

ަގބޫލެއްނުކުރަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ދެން،  ނުވާނެ.  ރަނަގޅެއް  އެހާ  އޭތި  ދޫކޮށްލީމަ  ޮގތުަގއި 

ިގނަ އޮޑި ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް.  އުޅޭ  މުަވްއޒިފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ޕާޓްޓަިއމްކޮށް  ފަރމްތަކުަގއި  ޓު 

އޮޑިޓު ފަރމްތަކުަގއި އުޅެނީ ހަމަ ފުލް ޓައިމްކޮށް، ދެން، ައޅުަގނޑުމެން މިކަން އަނެއްކާ މިއީ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ިމ  

ފެށިެގން   އެްއކޮށް  ާގނޫނަކާ  މި  ކުރެިވެގންދާނެ. ފެށިެގން،  މިކަން  ރަނަގޅަށް  މާ  މިއަށްވުރެ  ައދި  އަންނައިރު 

ވަނުމުެގ  އިތުރަށް  ދިވެހިންނަށް  ދާއިރާއަށް  މި  ދެން،  މުވައްޒިފުން.  ދާއިމީ  ހަމަ  ތިބޭނީ  ހަމަ  އޭރުން  އެހެންވީމާ، 

އިންޓަރެސް މީހުން  ތެރެއަށް  މީެގ  ދެވި  އެްއޗެއް  ރަނަގޅު  ބޮޑުވެ،  އިތުބާރު  އަދި  ކުރުވުމުެގ  ފުރުޞަތާއި  ޓު 
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މި   ހަމަ  އަންނާނީ  ޑިވެލޮޕްެވެގން  އަސްލު  ތެރެއިން  ޭއެގ  ކުރެވެމުންދާއިރު،  އެާއއެކުއެކީަގއި  ެވސް  މަސައްކަތް 

ޕްރޮފެޝަންެގ އަުގ. އެހެންވީާމ، މިއާ މެދު ދެކޭޮގތް ތަފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި އިންނަ އެއްކަލަ ޕާޓްޓައިމްައށް  

އް ިމއަކަށް، މި ދާއިރާައކަށް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް އެބައިން.  މަސައްކަތްކޮށްލާ އުސޫލެ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި، ފުދޭވަރެްއެގ ިގނަ ކޮމެންޓްސްތައް އެބަހުރި ހަމަ ލިޔުމުން ލިބިފައި 

ލާ ހިއްސާކުރާނަން މިއަދު. ހިއްސާކޮށްފައި، ދެން،  ހުރި. އެ ހުރިހާ ކޮމެންޓްސްތައް އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަ

ބޭސްކޮށް،   އެއަށް  ެއއްކޮށް  ކޮންސަރންސްތަކާ  ފާހަަގކުރެއްވި  މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓްސްތަކާއި،  އެ 

 އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ ވެސް ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކޮމެންޓްސްތައް ފޮނުވުން. ދެން، އޭެގ

އޮފީހުން   ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އުޅުއްވީ  ޕްރެކްޓިކަލީ  ހަމަ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ޑްރާފްޓުކުރުމުަގއި  ބިލު  މިހާރު  އިތުރަށް 

ކަމަށްވާތީ، މިހާރު މި ބިލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގނުކުރެވޭ ދާއިރާތަކަށް ވެސް ބިލުަގއި ހުރި ތި ބޭފުޅުންެގ 

އްޔާމު އެކަެމއް ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަދެއްވުން އަޅުަގނޑު އެދެން. ދެން، މީެގ އަދި އިތުރު ކަންބޮޑުވުމެއް ޮއވެއްޖެ 

އަޅުަގނޑު   ނޯވެދާނެތީ  އެނިގވަޑައިެގން  ފަހަރެއްަގއި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައެްއ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ެގ ދާިއރާ. ދެން، އަޅުަގނޑަކީ މި ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން. މި ދާއިރާައކީ އަޅުަގނޑުެގ ވެސް އަނެއްހެން މަސައްކަތު 

ކުރިން   ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑު  ފަރމެއް  އޮޑިޓު  އޮންނަ  ހިއްސާ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  މީހެއް.  ުއޅޭ  ކަމުަގއި 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ވެސް ެއ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިން. އޮންނާނެ އޮޑިޓު ފަރމެއް، އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ހިއްސާވާ ޮއޑިޓު  

އެ   ިމ ފަރމެއް.  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ޖެނެރަލްައށް  ޮއޑިޓަރ  ދެން،  ލިބުނު.  ވެސް  ކޮމެންޓުތައް  ފަރމުން  އޮޑިޓު 

ކޮމެންޓްސްތައް ހިއްސާކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާއިރު، އަޅުަގނޑުެގ ހިތުން ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން 

ރއަކަށް އަޅުަގނޑު ިއނދެ، އަޅުަގނޑުެގ އޮޑިޓު  އެ ވާހަކަ ދަްއކާލަން. އެއީ ިމއަދު އަޅުަގނޑު ސަބް ކޮމިޓީެގ ޗެއަ

ެއ   އޭަގއި  ކަމަށް.  ކޮމެންޓްސް  އަޅުަގނޑުެގ  ހީފުޅުެވދާނެ  ފަހަރެްއަގއި  އައިމަ  ކޮމެންޓްސްތައް  ފަރމެއްެގ 

އޮޑިޓަރުން.   ބަެއއް  ބައްދަލުކުރެއްިވ  ވަކިން  ެއކަމަކު  އަޅުަގނޑާ  ނޫން.  ކޮމެންޓެެއއް  އަޅުަގނޑުެގ  ކޮމެންޓްސްތަކަކީ 

މަކު ޭއެގ ތެރޭަގއި ވެސް މި އަޅުަގނޑުެގ ހިއްސާ އޮތް އޮޑިޓު ފަރމްެގ ެއއްެވސް ޮއޑިޓަރެއް ެވސް، ޕާޓްނަރެއް  އެކަ

ވެސް ބަިއވެރިއެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓަކީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓު ހަމަ. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ  

ވި އަޅުަގނޑުެގ  ައދި  ނޫން.  ވެސް  މި ވިސްނުމެއް  ައޅުަގނޑު  ނޫން  ވެސް  ވިސްނުެމއް  ނޫން  އެްއޮގތް  ސްނުމާ 

ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، މި ބިލު ޑްރާފްޓު ކުރާ، މި ކޮމިޓީގެ 

އަ އިނީ  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ޗެއަރއެްއެގ  އެ  ނޫނީ  ނޫނޭ.  ކޮމެންޓެއް  އެްއެވސް  ޗެއަރެގ  ކޮމިޓީ  ޅުަގނޑޭ.  ސަބް 

އެ  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ.  ުގޅުމެްއ  އެއްވެސް  ހަމަ  މުޅިން  އަޅުަގނޑާ  ކޮމެންޓާއި  ފަރމެއްެގ  ހިމެނޭ  އަޅުަގނޑު 
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މެންޓަލިޓީަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަމަ ހަމަ ފްރީކޮށް ހަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުންނާނީ ހަމަ  

ފައި އޮތް ކޮމެންޓަކަށް ެއއަށް ނުަގބޫލުވަންޏާ ހަމަ ނުަގބޫލުވާ ވާހަކަ، ހަމަ ރަނަގޅަށްހެން. މާނައަކީ އެ ތަނުން ކޮށް

އެއްެވސް  ނުކުރަން  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަކީ،  އޮންނާނެ.  ވެސް  އަބަދު  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އާ  ފްރީ  އެ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ނެރެވޭނެކަން. ބޭފުޅަކަށް އެްއވެސް ބަޔަކާ ިއންފުލުއެންސް ކޮށްެގން އެންެމ ރަނަގޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް އަ

ނުކުރާނެ  ވެސް  މިކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ވެސް  ޓީމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ނުކުރާނަން.  އަޅުަގނޑެއް  އެކަން 

ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވެ، އިތުރު ކޮމެންޓެއް އޮެވއްޖެއްޔާމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފުރުޞަތު ދީފައި އަޅުަގނޑު  

   ނިންމާލާނަން.

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ޮގތަށް،   ވިދާޅުވި  އެމް.ޕީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ކޮމެންޓު  ނިންމާލާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނެތް.  އާދެ! 

ފީލްޑުގައި މި  ތަޖުރިބާ  ވަރަށް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  މުހިންމު  ކޮމެންޓު ވެސް  އެމް.ޕީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރި ދެން،   

ނޫން.   ބަލަިއެގނެއް  ބޭފުޅަކަށް  އަނެއްހެން  ބަލައިެގން،  ފަރމެއް  ވަކި  އެ  ބަލަނީކީ  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ބޭފުޅެއް. 

ބަލާފައި،   ޮގތް  ހިނާގ  ކަން  ދުނިޔޭެގ  ދެން،  ޑިސްކަސްކޮށްފައި،  ޓީމު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ަގބޫލުކު ރަނަގޅުހެން  އެންމެ  ެއކަމަކު  ޕްރޮފެޝަންއަށް  ދެން،  ާގނޫނު،  ހަމަ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް  ރެވޭ 

ކޮމިޓީތަކަށް   އަދި  ބަދަލުތަކާއެކީ  އެ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  އަލީަގއި  ޕޮއިންޓުތަކެްއެގ  މުހިންމު  އެހެންނަމަވެސް 

 ޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބަދަލުތައް ހުށަހަޅާލަން. އެހެންވީމާ، ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 
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