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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލައެއް.    3ފެށުނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތީ  ` ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާ  

އެއް މަްއސަލައަކީ، ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން އައި ރޯޑް ސިްގނަލްސްއާ ބެހޭ ކޮންެވންޝަނުެގ މައްސަލަ. ެއ  

ކާރުެގ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މައްސަލަިއަގއި މިހާރު ޮގތެއް ނިންމަންވެފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މަޑުކޮށްެގން ތިބީ ސަރު

 ރިޒަރވޭޝަންތައް ފޮނުވާ... 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު...  .السَّالَُم َعلَْيُكمْ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން އަޙްމަދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިން މުޤައްރިރުެގ އަރިހުން، ކޮމިޓީ ފައްޓަވަންވާއިރަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި  

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  ކުރިއަށްެގންދަވަން  ކޮމިޓީ  ދެއްވާފައި،  ވިދާޅުވެ  ނަންތައް  މެންބަރުންެގ 

 ން ހިނަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީ.  ދަންނަވާލިން. އެއީ އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލާނަން އިނޭގތޯ. މައްސަލައެއް ނެތް. 

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޙަސަން އަޙްމަދު.   -1ހާޒިރުވި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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އެއީ އަޅުަގނޑު އިނދެެގނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އެއީ އެކަން ހިނަގންޖެހޭނެ ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  

 ަގބޫލުކުރެވޭތީ ދަންނަވާލީ. 

 

 ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްދޫ

 އާދެ! ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ޙަސަން ވިދާޅުިވއަސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަސްމާ،  ބަލާލަނީ.  މި  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ވަޑަިއެގން  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ނެތް  މައްސަލައެއް  އާދެ!  އާދެ!  އާދެ! 

 ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ނަން ދަންނަވާދެއްވާ. އަސްމާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

އިތުރަ މުޤައްރިރުެގ  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވާލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ،  އާދެ!  ދެން  ކޮމިޓީަގއި  ށް 

، ދެން އަޙްމަދު އުޝާމް، އަޙްމަދު ޒާހިރު، ޢަލީ ޙަމީދު، ދެން ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއަޙްމަދު ޢީސަ އަދި  

    ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު.އްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންޙަމު ، ޙަސަން އަޙްމަދު، ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު، ޙަސަން ޢަފީފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޙްމަދު ސާފުެވވަޑައިެގންފިތޯ  ބޭފުޅުން.  ތިއްބެވި  ަވޑަިއެގން  ެއއީ  އަޅުަގނޑު  ؟ އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ކުރިއަށްެގންދާނަން އިނޭގތޯ. މައްސަލަެއއް ނެތް. ބޭފުޅަކު ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނެންެގވީމަ ދެން އެބައި މި ސާފުކޮށްލަ  

ެގންދިޔަ  ދިނީ.   ދަންނަވަމުން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  މިއޮތީ  ކުރިމަތީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ! 

ފަދައިން، ރޯޑް ސައިންސާ ބެހޭ ކޮންވެންޝަންެގ މަްއސަލަ. އެ މައްސަލަ ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބަކީ، ޮގތެއް ނިންމުމާ 

ފަ ސަރުކާރުެގ  ތިބީ  މަޑުކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީާއ  ހިސާބަށް.  ރިޒަރވޭޝަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެ  ރާތުން 

ހިއްސާކުރަންދެން. މިހާރު އެ ރިޒަރވޭޝަންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ވަނީ. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އެ 

އަޅުަގނޑު  ނިންމަން  ޮގތެްއ  މައްސަލައާމެދު  އެ  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ.  ރިޒަރވޭޝަން 

 ވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާ ޮގތަކަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ެގންދެވީމާ، ކުރިއަށް. އާދެ! ހުޅު
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 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އެްއޗެއް ދެންނެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިދާޅުވޭ. އާދެ! 

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އޮފީހުން   ޖެނެރަލް  ެއޓަރނީ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް  ނެތްހެން  ރިޒަރޭވޝަނެއް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ޮގތުަގއި އެ ރިޒަރވޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމެއް ނެތް އެކަުމގައި. ދެން،   އަނެއްކާ ރިޒަރވޭޝަނަށް  ލަފާދެވިފައިވާ 

އޮފީހުން  ރައީސް  މައްސަލަ  އެ  ހޯދައިެގން.  ލަފާ  މަޖިލީހެުގ  ވަޒީރުންެގ  ޖެހެނީ  މި  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅިއަސް 

ފޮނުއްވާފައި އޮތީ ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅުއްވާ، ޓްރާންސްޕޯޓް  

އެ މިނިސްޓްރީން ރިޒަރވޭ ޮގތަކަށް ނުެގންނެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  އެ  ހުށަހަޅުއްވަން އުޅުްއވިއަސް އެ ކަމެއް  ޝަނަށް 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން  އެ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނިންމޭނެ  ޮގތެއް  މައްސަލަިއަގިއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ވާފަިއ އޮތީ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ ލަފައާ އެކުަގއި ނޫން ކަމަށް ވަނިްއޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ރިޒަރވޭޝަން ހުށަހަޅުއް 

ޮގތެއް ނިންމެވޭނެ ަމއްސަލަ އަނބުރާ އެ ރިޒަރވޭޝަންތަްއ ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްެގން، އަލުން މަޖިލީހަށް  

އިނޭގ ފޮނުވިދާނެ  އަނބުރާ  މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުށަހަޅުއްަވއި،  ފޮނުވުމަށް  ޮގތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ތޯ. 

ނޫނީ  ހުށަހަޅުއްވަން  އެހެން  ބޭފުޅަކު  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނެ.  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  ެއ  ނިންމަވައިފިއްޔާ  ކޮމިޓީން 

ފްލޯރ  މި  އަޅުަގނޑު  ކޮށްލެްއވުަމށް  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުން  ތިޔަ  ދޭތެރޭަގއި  ޮގތަކާ  ނިންމާނެ  މިކަން  އަޅުަގނޑު 

 . ހުޅުވަނީ

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު، ފުރުޞަތެއް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް. 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ފަހުން ތިކަން ލަސްވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމިން ދެއްތޯ ދެތިން ވުޒާރާއަކަށް  

 ސިޓީފުޅެއް ފޮނުްއވަން ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެ ފޮނުވީމަ، އެބައޮތް ޖަވާބު އަިއއްސަ. 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާނ! އެ ޖަވާބުތައް ވިދާޅުވެ ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިދާރީމޭޒުން އެ ޖަވާބުތައް މެންބަރުންނަށް ކިޔައި ދެްއވުން އެދެން. އަސްމާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

 ؟ސިޓީ ވެސް ދެއްތޯ 3ދެ! އާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! 
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 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ރާންސްޕޯޓުން  މިހާރު ޖަވާބު ލިބިފައި މިވާ، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެންމެފުރަތަމަ މި ކިޔާލަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓް

ެގ ސިޓީާއ  2021މޭ    57FKG/472/2021/24  20ފޮނުއްވާފަިއވާ ޖަވާބު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ނަންބަރު  

ޓްރެފިކް   ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ވިއެނާ  ސިޓީަގއި  ހަވާލާދީފައިވާ  ދަންނަވަމެވެ.  ިވއެނާ    1968ހަވާލާދީ  އަދި 

ކޮންވެންޝަނުަގއި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިާވއިރު    2ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިްގނަލްސް، މި  

ންނަ ކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަަގވާ ރިޒަރވޭޝަންތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޮގތުން،  މި މުޢާހަދާއަށް ެގންނަން ފެ

އެޓޭޗްކުރަްއވާފަިއވާ   ދެން،  ކާރުދާސްކުރީެމވެ.  އެއް  ސިޓީާއއެކު  މި  ލަފާ  ލިބިފައިވާ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލުެގ  އެޓަރނީ 

ތި އިނޭގތޯ.  ސިޓީން  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ނަންބަރު ލަފާ  މިނިސްޓްރީެގ  ޔަ 

ެގ  1968ެގ ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން ޮއން ރޯޑް ޓްރެފިކް  2021އެޕްރީލް    27،  472/32/2021/16

މާއްދާައށް ރިޒަރވޭޝަން ލުމާމެދު  2އަށް ރިޒަރވޭޝަން ލުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެ    52ެގ ބީ އަދި އާޓިކަލް 2އާޓިކަލް  

އެދި ލަފަޔަކަށް  އޮފީހުެގ  އާޓިކަލް  މި  ުމޢާހަދާެގ  ސިޓީަގއި  ހަވާލާދީފައިވާ  ދަންނަވަމެވެ.  ބީ  2ަވޑަިއެގންފަިއވާތީ  ެގ 

އާޓިކަލް   މުޢާހަދާެގ  ވީނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  2ކަމަށް  އޮފީހުން  މި  ނުވާތީ،  ހިމެނިފައި  ބީއެްއ  ެގ 

ެގ  1މަކުން ކަމާއި، ރަނަގޅު ޮގތަކީ އާޓިކަލް  ެގ ބީ ބަޔާންކުރެވިފަިއ ވަނީ އޮޅ2ުސާފުކުރުމުން، ސިޓީަގއި ާއޓިކަލް  

ެގ ބީއަށް ބަލާއިރު، އެ އާޓިކަލަކީ  1މުޢާހަދާެގ އާޓިކަލް    -1ބީ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއ ވާކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  

ވާ އާޓިކަލް  މި މުޢާހަދާެގ ބޭނުމަށް އުޅަނދެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެފިކްަގއި އޮތުމަކީ ކޮބައި ކަމަށް މާނަކޮށްދީފައި

ބެލެވޭނީ  ކަމަށް  އޮތް  ޓްރެފިކުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ުއޅަނދެްއ  ޮގތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާއޓިކަލްަގއި  އެ  ކަމާއި، 

ޤައުމުަގިއ   އެ  އުޅަނދެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  ނަމުަގއި  ފަރާތެއްެގ  ދިރިނޫޅޭ  ޤައުުމަގއި  އެ  ޮގތެއްަގއި  އާންމު 

ވަުގ ނެތި،  ވާކަން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަުމަގިއ  އެތެރެކޮށްފައިވުން  ޤައުމަށް  އެ  ޮގތުން  ތީ 

ފާހަަގކުރެެވއެެވ. އަދި އެފަދަިއން އެ އުޅަނދު މެދުކެނޑުމެްއ ނެތި އެތެރެކުރެވޭ ޤައުުމަގިއ އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  

އި އޮތް ުއޅަނދެއް ކަމުަގއި ނުބެލުމުެގ  ދިުގ މުއްދަތަކަށް ބާއްަވއިފިނަމަ އެ އުޅަނދަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެފިކުަގ

ފާހަަގކުރެވެެއވެ.   ާވކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމުަގއި  ލިބިެގންާވ  ޤައުމަށް  އެތެރެކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު    -2އިޚްތިޔާރު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   ޤައުމެްއަގއި  އެހެން  ދަށުން  މުޢާހަދާެގ  މި  ނުވަތަ  ހިނާގނީ  މުޢާހަދާ  މި  އެހެންކަމުން، 

އް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަވުގތީ ޮގތުން އެތެރެކޮށް ދުއްޭވނީ، އެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އާންމު އުޅަނދެ

ޤައުމެްއަގއި  އެހެން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވަނީ  އުޅަނދު  ެއ  ފަރާތަކަށްވެފައި،  ދިރިނޫޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތެްއަގއި 
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ިމ    -3ަވުގތީ ޮގތުން ކަމަށްވާ ހާލަތުަގއި އެކަނިކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ.  ކަމަށްވެފަިއ، އަދި އެ އުޅަނދު އެތެރެކުރަނީ  

އެްއަގމު   ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަިއަގނޑު ސަބަބަކީ  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  ލުމަށް  ރިޒަރވޭޝަނެްއ  މުޢާހަދާއަށް 

ވެރިައކަށްވާތީ، އެ ޤައުމުތަކުން  އުޅަނދު އެންމެ ިގނައިން އެތެރެކުރާ ތައިލެންޑުފަދަ ޤައުމުތަކަކީ މި މުޢާހަދާެގ ބައި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމެއްނެތި  އުޅަނދުތައް  އެތެރެކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޤައުމުތަކުން  ެއ  ސޮރީ،  މިނިސްޓްރީ، 

  2021މޭ    30ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދުއްވުުމެގ ަމުގ މި މުޢާހަދާަގއި ދިވެހިރާްއޖެއިން ބަިއވެރިވުމުން ފަހިވާނެތީ ކަމުަގއި  

ރައްޔިތުން  އެނޭގކަން ަގއި  މަޢުލޫމާތުން  ދެއްިވ  މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  ކޮމިޓީައށް  ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  މަޖިލީހުެގ  ެގ 

އާޓިކަލްެގ    -4ފާހަަގކުރެެވއެެވ.   އެނެކްސް    3ެގ  3މުޢާހަދާެގ  މުޢާހަދާެގ  ބަލާއިރު،  ނަންބަރަށް  ަގއި    1ވަނަ 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    3ވަިއ، މުޢާހަދާެގ ޗެޕްޓަރ  އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަ

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެފިކުަގއި ހިމެނޭ އުޅަނދުތަކާިއ އަދި އެފަދަ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް މުޢާހަދާެގ  

، ޓެރިޓަރީއަށް  ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޑްރައިވަރުންނަށް އެ ޤައުމެްއެގ ސަރަޙައްދަށް  4ޗެޕްޓަރ  

ަގިއ    35ުމޢާހަދާެގ އާޓިކަލް    -5ވަނުމަށް ހުއްދަކުރުން ލާޒިުމާވނެ ކަމުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި ާވކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  

ަވކި   ތަންފީޛުކުރެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެފިކަށް ވަންނަ އުޅަނދުތަކުަގއި  ބަޔާންކުރާ ކަންކަން  މުޢާހަދާަގއި  މި 

ފުރި ކަންކަން  އާޓިކަލްެގ  ޚާއްޞަ  އެ  ެއޮގތުން  ކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ކަމުަގއި  ނަންބަރުެގ    1ހަމަވެެގން  ވަނަ 

އޭަގއި އެ އުޅަނދަކީ މުޢާހަދާަގއި ބަިއވެރިވެފައިވާ ޤައުމެްއަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ުއޅަނދަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމާިއ  

ބަޔާން ައކުރުަގިއ  އެ  އަތުަގއި  ފަރާތުެގ  ދުއްވާ  އުޅަނދު  ޤައުމަކުން އަދި  އެ  ފުރިހަމަވާ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ 

ދޫކޮށްފައިާވ ޞައްޙަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެްއ އޮންނަންވާނެ ކަުމަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވާކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  

ަގިއ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތުެގ ނަމު  3އަދި އެ އާޓިކަލް    -6

އުޅަނދު  ކަމަށް  ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ލިބުނުޮގތް  އުޅަނދު  އެ  ފަރާތަށް  ދުއްވާ  ުއޅަނދު  ހާލަތުަގިއ،  ކަމަށްނުވާ 

އެތެރެކުރާ ޤައުމަށް ކަނޑަެއޅިދާނެ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއުވމުން، އުޅަނދު ދުއްވަނީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

އު ހާލަތުަގިއ،  ނުވާ  ކަމުަގއި  ލިޔެކިޔުންތައް  ފަރާތް  ހުންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އަތުަގއި  ފަރާތުެގ  ދުއްވާ  ޅަނދު 

އާޓިކަލް   ކަމާއި،  ފެންނަ  ކަމަށް  އޮތް  ޤައުމަށް  އެތެރެކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު  އިޚްތިޔާރު  ބީއަށް   1ކަނޑައެޅުުމެގ  ެގ 

އެހެން ރަޖިސްޓަރީކުރުމެއްނެތި  ދަށުން  މުޢާހަދާެގ  ނަމަވެސް،  ހުށަނޭޅި  ޤައުމެއްަގިއ ރިޒަރވޭޝަނެއް   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެްއ ދުއްވޭނީ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންކަން ފުރިހަމަވެެގންކަން މުޢާހަދާއިން އެނެގން އޮތުމުން،  

ނުފެނެއެވެ.   ކަމަކަށް  މުހިންމުކަމެއް  ލުމަކީ  މުޢާހަދާއަށް ރިޒަރވޭޝަނެއް  ުގޅޭ   -7އެ  މުޢާހަދާތަކާ  ިއތުރުން  މީެގ 

ެގ ސީއަށް  19ެގ އާޓިކަލް  1969ންކުރާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ޓްރީޓީސް  އާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާ
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ހުއްދަކަމެްއ  ރިޒަރވޭޝަންލުމަކީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ގޮތަށް  ތަޢާރުޟުވާ  ބޭނުމާ  މަޤްޞަދާއި  މުޢާހަދާެގ  ބަލާއިރު، 

ެގ ބީައކީ މުޢާހަދާެގ 1ފައިވާ އާޓިކަލް  ނޫންކަން ފާހަަގކުރެވޭކަމާިއ، ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ރިޒަރވޭޝަން ލުމަށް ހުށަހަޅާ

ލެވިދާނެތޯ  ރިޒަރވޭޝަނެއް  މާއްދާއަކަށް  އެފަދަ  ކަމަށްާވތީ،  މާއްދާ  މާނަކުރާ  ޢިބާރާތް  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް، މުޢާހަދާެގ ޑިޕޮޒިޓަރީ ސާފުކުރެްއވުން ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.  

އަށް ރިޒަރވޭޝަނެއް ލާން ބޭނުންވާ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު،    52ތިޔަ މިނިސްޓްރީން މުޢާހަދާެގ އާޓިކަލް    -8

އާޓިކަލް   ޤައުމުތަކުެގ   52މުޢާހަދާެގ  ބައިވެރިވާ  މުޢާހަދާަގިއ  އެޕްލައިކުރުުމަގިއ  މާނަކުރުމުގައާއި  މުޢާހަދާ  ައކީ 

މަޝްވަރާކޮ ދެބަސްވުންތައް  އުފެދޭ  އެފަދަ މެދުަގއި  ނުވެއްޖެނަމަ،  ޙަްއލު  ޮގތަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ށްެގން 

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ެއކަމާ ުގޅުންހުރި ޤައުމުތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅުމުެގ 

އާޓި އެ  އަދި  ފާހަަގކުރެެވއެެވ.  މާއްދާއެްއކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  އޮތް  މުޢާހަދާަގިއ  ފުރުޞަތު  ކަލްަގއި 

އާޓިކަލް   ހުށަހެޅިދާނެ   52ބައިވެރިވާއިރު  ރިޒަރވޭޝަނެއް  ބަޔާންކޮށް  ކަމުަގއި  ނުހިނާގނެ  މަްއޗަށް  ޤައުމެްއެގ  އެ 

އެހެން  މުޢާހަދާެގ  ޤައުމާމެދު  ހުށަހަޅާ  ރިޒަރވޭޝަން  ެއ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ރިޒަރޭވޝަނެއް  އެފަދައިން  ކަމާއި، 

ވެސް އެ މާއްދާ އަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާވކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  މެންބަރު ޤައުމުތަކުން  

މަްއސަލަތަްއ    -9 ޖެހޭ  ދެެމދުަގއި  ޤައުމުތަކުެގ  މެންބަރު  މުޢާހަދާެގ  މަޤްޞަދަކީ  މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްެވ 

ޙައްލުނުކުރެވި  ޮގތަކަށް  ެއނޫންވެސް  ނުވަތަ  އިތުރު  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ޤައުމުެގ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އްޖެނަމަ، 

ަމުގ   ހުށައެޅުމުެގ  ޖަސްޓިސްއަށް  އޮފް  ކޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މައްސަލަެއއް  އެ  ނުލައި  ހޯދުމަކާ  ހުއްދައެއް 

މުޢާހަދާެގ   ިމޮގތުން،  ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  ކަން  އޮތުން  ޢަމަލުނުކުރުމަށް   52ތަނަވަސްވެފައި  ާމއްދާއަށް  ވަނަ 

މައްސަލައެްއ  ރިޒަރވޭޝަން ޤައުމަކަށް  އެހެން  ދެކޮޅަށް  ދިވެހިރާއްޖެއާ  ުގޅިެގން  މުޢާހަދާއާ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   

ހުށަހެޅޭނީ އެ މައްސަލައެއް ވަކި ފޯރަމަކަށް ހުށަހެޅުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއއްބަސްެވެގން ކަާމއި، ހަމަ 

ދެކޮޅަ ޤައުމަކާ  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެފަދައިން  އެފަދައިން  ޤައުމަކުން  އެ  ހުށަހެޅޭނީ  މައްސަލައެއް  ށް 

ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،    5ެގ  54ވަނަ ނަންބަރު. މުޢާހަދާެގ އާޓިކަލް    10އެއްބަސްވާނަމަ ކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެ.  

ާއޓިކަލްެގ   މު  1އެ  ނުވަތަ  މުޢާހަދާއެއް  ފިޔަވަިއ،  ރިޒަރވޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރުަގިއ  ޢާހަދާަގިއ  ވަނަ 

ނުވަތަ   ރެޓިފިކޭޝަން  ޮއފް  އިންސްޓްރޫމަންޓު  ބަލައިަގނެވޭނީ  ރިޒަރޭވޝަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެނެކްސްއަށް  ހިމެނޭ 

ހުށަހަޅާ   ޤައުމަކުން  އެ  ެއކަން  ހުށަހަޅައި،  ލިޔުމުން  ރިޒަރވޭޝަނެްއ  އެފަދަ  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުެގ  އެކްސެޝަން 

ވާ ޔަޤީންކޮށްދީފައި  ފާހަަގކުރެެވއެވެ.  އިންސްޓްރޫމަންޓުަގއި  ވާކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމުަގއި  ީމގެއިތުރުން    -11ނަމަ 

ހުށަހަޅާއިރު،  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުެގ  މުޢާހަދާަގއި 
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ތައް މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  ހިމަނުއްވާފަިއާވ  ސިޓީާއއެކު  އޮފީހުެގ  ކަރުދާހުަގިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޔާރުކުރަްއވާފަިއވާ 

އަށް    52އަށް ރިޒަރވޭޝަނެއް ހުށަހެޅުމާ ުގޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، އާޓިކަލް    52މުޢާހަދާެގ އާޓިކަލް  

މުޢާހަދާަގިއ   މި  ހުށަހެޅުނުކަން ސާފުނުވާކަމާިއ،  މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންެގ  މައްސަލަ  ުގޅޭ  ހުށަހެޅުމާ  ރިޒަރވޭޝަނެއް 

މުެގ ަމއްސަލަައކީ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުން ވަކިޮގތެއް ނިންމެވުމަށްފަހު އެ ބައިވެރިވު

މުޢާހަދާަގއި ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި މައްސަލަެއްއ  

ޝަނެއް ލުމާުގޅޭ ަމއްސަލަ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށް އަށް ރިޒަރވޭ  52ކަމަށްވާތީ، އާޓިކަލް  

ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިސްެވ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ިވއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް  

އަށް ރިޒަރވޭޝަން ލާންޖެހޭ    52ލް  ެގ ބީާއއި އާޓިކ1ަަގއި ބަިއވެރިވުމާއި، އެ މާއްދާެގ އާޓިކަލް    1968ޓްރެފިކް  

ާގނޫނީ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް މި އޮފީހަށް ނުފެންނަ ކަމުަގިއ ދަންނަވަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މުޢާހަދާެގ އާޓިކަލް  

ެގ  1އަށް ރިޒަރވޭޝަނެއް ލުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާނަމަ، އާޓިކަލް    52ެގ ބީއާއި އާޓިކަލް  1

ޑިޕޮޒިޓަރީ ބީއަށް   މުޢާހަދާެގ  މެދުވެރިކޮށް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ުގޅޭޮގތުން  ލުމާ  ރިޒަރވޭޝަނެއް 

އާޓިކަލް   ުގޅޭޮގތުންނާއި  އެކަމާ  ކަމުަގއި   52މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  ނުހިނާގނެ  މަްއޗަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ބަޔާންކޮށް ރިޒަރވޭޝަނެއް ހުށަހެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން ސަ

 ؟ ސިޓީ ކިޔާލަންވީތޯ 2ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިއީ އެއް ސިޓީ އިނޭގތޯ. އަނެއް  

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ ނިމުނީތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

 އެއީ އެއް ސިޓީ.  

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރު، މުޤަްއރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! ޙަސަން އަޙްމަދު ކުރިައށްެގންދަވާ.  

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކެބިނެޓުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޮފީހުން  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ވިދާޅުވެދެްއވިއިރުަގއި  އެ  ސިޓީ  އެ  މިހާރު 

ސާފުވަނީ މި  ދެއްތޯ  ކަމަށް  ނެތް  ސާފުކޮށް؟ ނިންމަވާފައި  ައޅުަގނޑު  ސާފުކޮށްލަން،  ބޭނުން އަޅުަގނޑު  ލަން 

ކޮންވެން މިކަހަލަ  ކަމެއްވެސް،  ކޮންމެ  އަންނަ  މީެގކުރިން  އަރިހުން  ވެއްޖެއްޔާމުން މުޤައްރިރު  ޝަނެއް 

ޭއަގއި  ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ދެއްތޯ، އެ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށް ނިންމަވާފައިާވ ކަމަށް

 ކަށް އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަ ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު މުޤައްރިރު.  މިހާރު މިއާއި ދެން އެހުރި ކަންތައްތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޮނުއްވިއިރުަގިއ   މަޖިލީހަށް  ސޮއިކުރަން  މުޢާހަދާަގއި  މި  ސަރުކާރުން  އުޅޭޮގތަކީ  ވެެގން  މި  ޙަސަން،  އާދެ! 

ޓްރާންސްޕޯ ހުށަހަޅައި  ކެބިނެޓަށް  ވާހަކަ  ލާ  ނެތް. ރިޒަރވޭޝަނެއް  ފާސްކުރަްއވާފަެއއް  މިނިސްޓްރީން  ޓު 

ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ދިޔައިރުަގއި  ދިރާސާކުރަމުން  މައްސަލަ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެހެންީވމާ،  ދެން  ވާހަކަ.  ބޭނުންފުޅުވާ  ލާން  ރިޒަރވޭޝަން  ތިމަންމެން  ވިދާޅުވި  ކޮމިޓީަގިއ 

ނެވިން ރިޒަރވޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްދެްއވާށޭ. ދެން، ކޮންމެއަކަސް ހިއްސާކުރެވި، އެ ހިސާބަށްޮގސް އެ  ދެން

ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ދީެގން ކަންތައް ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު. ދެން، އެ ރިޒަރވޭޝަން އޮތީމަ 

ޅުއްވަިއ އަދި ފާސްނުކޮށް. ދެޮގތުންކުރެ އެއްޮގތެއް ނިންމިދާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން ހުށަހަ

ފޮނުއްވުން.  މަޖިލީހަށް  ފާސްކޮށްެގން  ހުށަހަޅައިެގން  ކެބިނެޓަށް  ރިޒަރޭވޝަން  މި  ެއއްޮގތަކީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް. 

އަލު ރިޒަރވޭޝަނާއެކު  ހުށަހަޅުއްވާ،  ރިޒަރވޭޝަން  ދިރާސާކޮށްފައި،  މައްސަލަ  އަލުން  މަޖިލީހަށް  ނޫންނަމަ  ން 

ނިންމިދާނެ.  ޮގތަކަށް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ކޮމިޓީއަށް  ދެޮގތުންކުރެ  މި  ފޮނުވާލަން.  މަްއސަލަ  އަނބުރާ  ފޮނުއްވުމަށް 

ހުށަހަޅައިެގން   ކެބިނެޓަށް  ދީެގން،  ފުރުޞަތެއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ 

ންނަން ނިންމިދާނެ. ނޫންނަމަ ރިޒަރވޭޝަން ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައި ނެތް ރިޒަރވޭޝަނެއް ފާސްކޮށްެގން އަލުން ެގ

ހުށަހެޅުން   މަޖިލީހަށް  އަލުން  ފާސްކޮށްެގން  ކެބިނެޓުން  ހިމެނޭނީ  ފާސް،  ރިޒަވޭޝަން  މި  ފާހަަގކުރެވޭތީ،  ކަމަށް 

ރަީއސުލްޖުމްހޫ ވެސް  ފާސްކޮށްެގން  ރިޒަރވޭޝަން  ފޮނުވާފައި،  އަނބުރާ  އަލުން  އޮފީހުން ކަމަށްވާތީ،  ރިއްޔާެގ 
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މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ދެޮގތުންކުރެ  މި  ފާސްކޮށްލެިވދާނެ.  ވެސް  ފޮނުއްވުމަށް  މަޖިލީހަށް  އަނބުރާ 

 މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ިމއަދު ޮގތެއް ނިންމީމަ މިއާ ދޭތެރޭަގިއ ޮގތެއް ނިމޭނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން އަޙްމަދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ިވދާޅުވި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  

 އޮންނަނީ ކޮންޮގތެއްތޯ އޮޅުންފިލުވާލަ ދެއްވާށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލެ ރިޒަރވޭޝަނެއް  އޮްއޮގތުން  އިނޭގތޯ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ފާސްކޮށްެގން  ކެބިނެޓުން  ވޭނީ 

 މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީމާ. 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެއްތޯ ނޫންތޯ  ސާފެއް  ވަރަށް  އިސްތަށިފުޅުަގިއ  ؟ އެހެންވީމާ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޭނުމެއްނޫން  އަޅުަގނޑު  އެއީ 

އަނެއްކާ ބަދުނާމެއް އަޅުާވކަށް، މިވަރު އެއްޗެއް މަޖިލީހުން މިކަން ކުރާކަށެއް އިނޭގތޯ. ެއޮގތަށް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫ ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑު  ރިޒަރވޭޝަން  އަލުން  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  ކެބިނެޓުން  ރިއްޔާ 

 ފޮނުވައިދެްއވަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް.  
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 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާެގ މެންބަރު ވިލުފުށި ދާއި

 އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ހުށަހަޅުއްވާ.  

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

ލިޔެެގން  ؟ އަޅުަގނޑު މިހާރު، ކޮންޮގތަކަށްތޯ؟ މުޤައްރިރު، މިހާރު ފުރުޞަތު ދެނީ ހަމަ އެންމެ އަޑުަގދަ މީހާއަށްތޯ

 ؟ ނޫންތޯ ފުރުޞަތު ދެނީއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ބަލާލާނަން. ބަލާލާނަން.  

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ފުރުޞަތު ލިޔެެގންނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މި ބަލާލަނީ.  

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟މުޤައްރިރު، ވާހަކަ ކުރިއަށްެގންދަންވީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެްއޗަށް ނުވަދެވިެގން. އާނ! މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިފަިއ  އާދެ! މަޑުކޮށްލަދެއްވާ. އަޅުަގނޑު މި އުޅެނީ އަދި މި  

 އޮތީ އުޝާމު އިނޭގތޯ. އުޝާމު ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

މެންބަ ހުރިހާ  އެބަޖެހޭ  މުޤައްރިރު  ކަމެއް  ކޮންޮގތަކަށް  އެދެވޭނީ  ފުރުޞަތަށް  ކަމަކަށް  އެއް  ރުންނަށް  މިހާރު 

 ސާފުކޮށްލަ ދެއްވަން. އެ ލިޔުްއވަިއެގން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަަވން ޖެހޭނީ އަސްލުގައި ލިޔެެގން. 

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ކޮމިޓީ ެގންޮގސް ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

ޖެ އެޓަރނީ  ުގޅޭޮގތުން  ލުމާ  ރިޒަރވޭޝަން  މި  ބޭނުންވީ،  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  ވެސް  ދެއްވާފަިއ  އަޅުަގނޑު  ނެރަލް 

މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ދިމައެއްނުވޭ.  ާވހަކަތަކާ  ވިދާޅުވާ  މި  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ލަފައާއި  އޮތް 

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ސިޓީއެްއ ފޮނުވާފަިއ އެބައޮތް ކަންނޭނެގ ރިޒަރވޭޝަން  

ނެތް ކަމަށް. ެއއީ ލާންޖެހޭ ރިޒަރވޭޝަންތަކެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކެަވޑައިނުަގންނަާވ  ލުމުެގ ެއއްެވސް މާނަެއއް  

ކަމަށް. އެއީ ފުރަތަމަ ރިޒަރޭވޝަނަކީ މިއީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ރިޒަވޭޝަން ނޫން ކަމާއި، ދެވަނަ ރިޒަރވޭޝަން  

ކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެޓަރނީ  ލައިފި ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެކަމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަ

ުގޅިެގން، އަދިވެސް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ހަމަ އެ ރިޒަރވޭޝަންތަްއ   ލަފައާ  ޖެނެރަލް މި ދެއްވާފައި އޮތް 

އެޮގތުަގިއ ހިފަހައްޓަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށްލުން ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން، މި 
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މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން އެއީެއއް އެހާ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން. އެއީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފަިއ  

ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލަސްވެެގންދާނެ.  އިތުރަށް  ހަމަ  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ފޮނުވާލައިފި  އަނބުރާ  މި  ކަެމއް.  އޮތް 

ލަންވީ ކަންނޭނެގ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ލަފާަގއި ެއޮގތަށް އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށް

ނުވަތަ   ބޭނުންވޭތޯ  ލުމަށް  ޮގތުަގއި  ެއ  ރިޒަރވޭޝަންތައް  އެ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  އަދިެވސް  ވީނަަމވެސް،  ކަމުަގިއ 

 ނޫންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފު.  އާދެ! ޢަފީފު. ޙަސަން ޢަފީ

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފަހަރަށް   ދެވަނަ  މިއީ  އިނޭގތޯ.  މައްސަލަެއއް  އޮތް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މިއީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! 

މި   ފާސްކުރީމާ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތްޮގތަށް  މި  މިހާރު  ކަންތައް  މި  ނުޖެހޭނެ.  ެވސް  އެދޭކަށް  ޓްރާންސްޕޯޓުަގއި 

އަދި   ެވސް  މިނިސްޓަރަށް  ޓްރާންސްޕޯޓު  މިހާރު  ނިމުނީ.  ވެސް  މައްސަލަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  މިނިސްޓްރީެގ 

ވަޒީރުންެގ   ކަންތައްތައް  ބޭނުންާވ  ބޭފުޅުން  އެ  ހުށަހަޅާިއރުަގއި  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  އެނިގވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެ 

މަޖިލީހުން   ވަޒީރުންެގ  ދެން،  ފޭލިއަރއެއް.  ބޭފުޅުންެގ  ެއ  އެއީ  ހުށަނޭޅުއްވީމަ،  އެޮގތަށް  ހުށަހަޅަން.  މަޖިލީހަށް 

ޓްރާންސްޕޯޓު   ކޮންމެހެން  ފަހަރަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ފޮނުވީމާ،  މިކޮޅަށް  ނިންމާފައި 

މިނިސްޓްރީަގއި އަހާކަށް ތި ބޭފުޅުން އަދިވެސް ރިޒަރޭވޝަން ލާން ބޭނުންފުޅުތޯ. މިހާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ލަފާ  

އަނެއް ނުޖެހެއޭ.  ލާކަށް  ރިޒަރޭވޝަން  އެ  އޮތީ  ވެސް  ދެއްވާފަިއ  ވާނެޮގތް  ދެން  ލައިފިްއޔާ  ރިޒަރވޭޝަން  ކާ 

އެބަހުރި. ދެން، ރިޒަރވޭޝަނެއް މިއަށް ލާންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ މިއަށް ބަދަލެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ  
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އެހެންވީާމ،  އެނެގން.  ތެރޭަގއި  ސަރުކާރު  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އެއޮތީ  ޕްރޮސީޖަރސް  އޮންނަ  ކުރަން  ކަންތައް  އެ 

އެޮގތަށް ކަން ނުކޮށް ައއިސް މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީަގއި ރިޒަރވޭޝަން ލާން ބޭނުމޭ ވިދާޅުުވމަކުން ކޮންމެހެން އެކަމެއް  

ރައީސް   މިހާރު  ެގންދަންވީ.  ކަންތައް  އެ  ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުެގ  އޮންނަ  އެ  ނުޖެހޭ.  ކޮމިޓީައކަށް  ކުރާކަށް  އެކަން 

އަޅުަގ ޮގތަށް  ފޮނުްއވާފަިއވާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން އޮފީހުން  ކަމަށް  ފެންނަ  ކަމަށް  ރުހުންދޭ  ކަންތައް  އެ  ނޑުމެން 

 ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޢަފީފު ހުށަހެޅުއްވީ ފާސްކުރަން މިހާރު މި ރިޒަރވޭޝަން ނުލާން، އެ ރިޒަރވޭޝަން ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައި 

މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޢަލީ ޙަމީދަށް އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު.  

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޢަފީފުެގ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ވެސް. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިހާރު އޭ.ޖީން ދެއްވާފައިވާ ލަފައާ އެކީަގއި  

އެ   ކަމަށް އުޝާމު  ެގންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ލަސްނުކޮށް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވިހެން 

ކޮމިޓީއަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މަްއސަލަ  މި  މައްސަލައަކީ  މި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މުޤައްރިރު  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ުގޅިެގން ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން ވަރަށް  ފޮނުވަިއެގން އުޅޭތާ ވެސް މިހާރު ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ. އަދި މި ކަމާ

ިގނަބަޔަކަށް މިކަމުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތައް ވެެގންދާނެފަދަ ބިލަކަށްވާތީވެ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. 

ޑުމެން މިހާރު  އެހެންވީމާ، މީތި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިތުރަށް ލަސްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުެގ ބަދަލަުގއި ައޅުަގނ 

 މި އޮތްޮގތަށް އޭ.ޖީއާ ލަފައާ އެކީަގއި ފާސްކުރަން. ޢަފީފުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިލީހަށް   އޮތްޮގތަށް  މުޢާހަދާ  މިހާރު  ނުލިބޭ.  އަދި  ތާއީދެއް  ހުށަހެޅުމަށް  އަޙްމަދުެގ  ޙަސަން  މިހާރު  އާދެ! 

ދެން،  ފޮނުއްވާ ތާއީދުކުރަްއވާފަ.  އޮތީ  ޙަމީދު  ޢަލީ  ހުށަހަޅުއްާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން  ފާސްކުރުމަށް  އޮތްޮގތަށް  ފައި 
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ޢީސާ.  އަޙްމަދު  ޢީސަ.  އަޙްަމދު  ޢީސައަށް.  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ައރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު 

 އަޙްމަދު ޢީސަ ޚަބަރެއްނުވޭ. ޙަސަން އަޙްމަދު.

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިނުގރައިދޫ

 ؟އަޅުަގނޑު އެދެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ... ައޑުިއވޭތޯ މުޤަްއރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން އަޙްމަދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުީވ، ސާފުކޮށްލަ ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައެްއ  

 ؟ނެތޭ މި ކޮންވެންޝަނެއް ދެްއތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ.   ފޮނުްއވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ފާސްކޮށްފަިއ،  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ނޫން.  ނޫން 

މިހާރު ވެސް އޮތްޮގތަށް ކޮންެވންޝަން އޮތްޮގތަށް ރިޒަރޭވޝަނަކާ ނުލާ ފޮނުއްވާފައި އޮތީ. ދެން، ފޮނުއްވި ފަހުން  

ން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ. ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު ބަންޑާރަ  ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ރިޒަރވޭޝަނެއް ލާ

ހުށަހަޅައިެގން   ކެބިނެޓަށް  އަލުން  ލަންޏާ  ރިޒަރވޭޝަނެއް  އެ  އެއޮތީ  ލަފާަގއި  އޮތް  ފޮނުއްވާފަިއ  އޮފީހުން  ނައިބު 

 ފާސްކުރަންށޭ ޖެހޭނީ.  

 

 ން: ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާނ ސާފުވެއްޖެ. އަޅުަގނޑު އެދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީފުޅު އަޅުަގނޑަށް ިއއްވާލަ  

 ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިދާރީމޭޒުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ ިއއްވާލަދެއްވުން އެދެން. އަސްމާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

 އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްެގންދަވާ ރަީއސް އޮފީހުން ފޮނުއްވި ސިޓީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ނަޝީދަށް،   މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އާދެ! 

ކުރިއެރުވުމަށް   ކަށަވަރުކޮށް  ރައްކާތެރިކަން  ޓްރެފިކުެގ  ރޯޑް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދަންނަވަމެވެ.  ވެދުންސަލާމަށްފަހު 

އެކުލަވާލު އިޖުރާޢަތްތަކެއް  އެއްހަމަ  ުގޅިެގން ޓަކައި  އުޅަނދުތަކާ  ދަތުރުކުރާ  ޤައުމަށް  އަނެއް  ޤަުއމުން  ެއއް  މާިއ، 

ެއއްހަމަކުރުމުެގ   ުއސޫލުތައް  އެހެނިހެން  ުގޅޭ  ޓްރެފިކާ  ނިޝާންތަކާއި،  ޓްރެފިކް  މަުގތަކާިއ،  ޤައުމުތަކުެގ  އެފަދަ 

ާއއި    1968ން ރޯޑް ޓްރެފިކް  މުޢާހަދާއެއް ކަމުަގިއވާ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮ  2މަޤުޞަދުަގއި އެކުލަވާލާފަިއާވ  

ސިްގނަލްސް   އެންޑް  ސައިންސް  ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ބަިއވެރިވުާމ    1968ވިއެނާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ަގއި 

ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުނު ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާަގއި ަމޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު، މި   2ފެބްރުވަރީ    2021ުގޅޭޮގތުން  

ދިވެހިރާ  2 ދައުލަތުެގ  މުޢާހަދާަގއި  ދިވެހި  ނިންމަާވފައެވެ.  ވަނީ  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބައިވެރިވުމަށް  އްޖެިއން 

ނަމުަގއި ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކުެގ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންެގ 

ފާސްކުރުމަށްފަ ަމޖިލީހުން  އެ  ހުށަހަޅައި،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހަށް  ކަމަށް  ޮގތުެގމަތީން  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ހު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ިވއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް    93ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ސިްގނަލްސް    1968ޓްރެފިކް   އެންޑް  ސައިންސް  ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ވިެއނާ  ަގއި    1968އަދި 

މަޖިލީހަށް  ދިވެ ރައްޔިތުންެގ  ޓަކައި  ހޯއްދެވުމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ބަިއވެރިވުަމށް  ހިރާއްޖެއިން 

އެދެމެވެ.   ދެްއވުން  ައންަގަވއި  ޮގތެއް  މަޖިލީހުން ނިންމަވާ  ަމއްސަލައާމެދު ރައްޔިތުންެގ  އެ  ދެްއވާ،  ހުށަހަޅުއްވަިއ 

ޓްރެފިކް   ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  އެންޑް    1968ވިއެނާ  ސައިންސް  ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ވިއެނާ  ާއއި 

އެންޑް   1968ސިްގނަލްސް   ޓްރާންސްޕޯޓް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ުގޅޭޮގތުން  ބަިއވެރިވުމާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ަގއި 
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އިޙްތި އަރިސްކުރީެމވެ.  މި ސިޓީާއއެކު  ކޮޕީ  ކަރުދާހުެގ  މަޢުލޫމާތު  ތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއވާ  ރާުމ  ސިވިލްޭއިވއޭޝަނުން 

 .  2021މާރޗް   4ަގބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ޙަސަން ސާފުވެއްޖެތޯ

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! ސާފުެވއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟  އިތުރަށްއެހެންވީމާ، ެއްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުތޯ

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން އެ ފޮނުވާފައި އެ އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާދެ! ެއޮގތަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ޙަސަން އަޙްމަދު ކުރީެގ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގންދެވީތޯ

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މައްސަލަެއއް ނެތް ސާފުވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެ ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، ެއއީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ޓްރާންސްޕޯޓު  ބޭނުންވަނީ،  މި  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ުގޅިެގން.  ވާހަކަފުޅާ  އަޙްމަދުެގ 

މު ނިންމުމަކާ  ކެބިނެޓުެގ  ތިމަންނަ  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ވިދާޅުވަނީ  މިނިސްޓަރު  އެ  އެހެން  ެއއީ  ނުރުހެމޭ.  ޅިއަކުން 

ދެއްވީމަ  ޖަވާބު  އެ  އެކަމަނާ  ދެން  އެއީ  ނޫންކަމެއް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ހުށަހެޅީމަ  ޕޭޕަރު  ތައްޔާރުވެފައި  ރަނަގޅަށް 

އެ ެއކަން  އަލީަގއި  ވާހަކަފުޅުތަކުެގ  ދެއްކެވި  ތި  ދެންމެ  ބަހުން.  އެ  ވިދާޅުވޭ  ެއބަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަ  އެނޭގނީ. 

ސާފުވޭ. ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ސިްގނަލް އެންޑް ސައިންސް، މީެގ މަޤްޞަދުތައް ިމ  

ވިސްނޭ   ނުެއއް  އަޅުަގނޑަކަށް  އަޑުއަހާއިރުަގއި  ވިސްނާއިރު،  ސަބަބުތަކަށް  ުމހިންމުވާ  މިކަން  މިަވުގތު  ރާއްޖެއަށް 

ކުއް ފޮނުވީމާ،  ެއއްޗެއް  ކޮމިޓީއަކުން  އިނޭގތޯ.  ހަމަ  ކަމަކަށް  އެއްޗެއް  އަރޖެންޓު  އެހާ  ފާސްކޮށްލަންޖެހޭ  ލިައކަށް 

އެއީ އެހެން މި ދެންނެވީ، ީމެގ ޑިސްޕިއުޓެއް އުފެދިފައި ޮއތް ހާލަތެއްަގއި ިމކަމުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭަގއި ެއއްވެސް  

 ކަމެއް ނޫން މިއީއެއް. އަދި މިއީ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށް އެއްވެސްކަހަލަ މަޑުކަމެއް އަިއސްފާނެ

ޤައުމީ ސަލަމާތާ ުގޅުންހުރި މައްސަލަެއއް ެވސް ނޫން. ބޭރު ޤައުމަކާ އޮންނަ ުގޅުމެއް ކެނޑޭނެ މައްސަލަެއއް ެވސް  

އޮތް  މިހެން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  ުއފެއްދޭނެ  ުގޅުން  ުގޅިެގން  މިކަމާ  އިތުރަށް  ޤައުމަކާ  ބޭރު  ނެތް. 

ނަމަވެސް،    ކަމެއްަގއި ކުޑަ  މިހާ  ނުަވތަ  ޑިސްޕިއުޓެއް  މިހާބޮޑު  ެއއްޗެއް،  ބާރުމިނުަގއި  ައިއ  އެ  ހަމަ 

އަރަނީ   މި  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  އެނިގހުރެ  އޮތްކަން  ޑިސްޕިއުޓެްއ  މިނިސްޓަރެއްެގ  ކެބިނެޓުެގ  މިނިސްޓަރެއްެގ، 

ޮގތެއް ކަންނޭނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ފާސްކުރަންޖެހޭ ބާއޭ. އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ޮގތުަގއި ހަމަ ެއންމެ ރަނަގޅު  

އޮފީހަށް ލިޔެލުން މި ކަމުަގއި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީެގ ވިސްނުން މި ޮގތަށް ހުރީތީ މިއީ ކިހިނެއްވެެގން ުއޅޭކަން  

ފަިއ  މި މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޓީއަށް އޮޅުންފިލުވާލަ ދިނުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ރީޑަކީ ެއއީ ކަމަށް ހަދާ

 މި ވަުގތަށް ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢީސާ. ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާއަށް އެބަ ުގޅޭތޯ

 

 އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! އާދެ! އާދެ! 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު، ައޅުަގނޑު އޭރު އުޅުނީ ޢަފީފުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ދެން، ވަުގތު ސަލާމަތްކުރަން ދެން އެހެން  

 ޑުކޮށްލަިއެގން އިނީ. ބޭފުޅުންެގ ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި އޮތީމަ ދެން މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ،   ނިމުނީ.  އަރުވާ  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  އެދިވަޑައިެގން  ފުރުޞަތަށް  މިހާރު  އާދެ! 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ދެން ވޯޓަކަށް ދާނަން. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ އެންމެ ޮގތެއް. ެއއީ  

ޙަސަން ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްވާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ތާއީދުކުރަްއވާ އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ޙަސަން 

އަޙްމަދާއި އަދި އަޙްމަދު ޢީސަ ވެސް ތާއީދުކުރަްއވާޮގތް. ެއއީ މިހާރު މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް 

 ކޮންވެންޝަނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރަން. އެޮގތަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް މި ދެ

  11މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ޮގތަށް. )ވޯޓުދެްއވުން( އާދެ! ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވީ  

މެންބަރުން.   މެ  10އިްއޒަތްތެރި  ސަޢީދު  އިއްޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އޭެގތެރެއިން  ންބަރުން. 

ފިޔަވަިއ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވައިފި މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބިފައި އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި 

މި   އާދެ!  ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުން  ޢަފީފުެގ  ޙަސަން  ފާސްވެއްޖެ.  މި  މުޢާހަ  2ހުށަހެޅުން  ބައިވެރިވުމަށް  ދާަގއި 

ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ. 

ދެން، އޮތީ ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ަގރާރު.  

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ފަލަސްޠީނާ   ދާއިރާެއއްަގއި  ފުޅާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ަގރާރާ  ިމ  ޮގތުން.  ބެހޭ 

ވޯޓިންގ ކޯރަމެްއ    އެންމެފަހުން މި ަގރާރު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. ކުރީދުވަހު

ޖަލްސާެއްއަގއި  ހަަމވާ  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  އަޅުަގނޑުމެން  ަމއްސަލަެއްއ  ނެތީމަ  އޮތް  ލަސްކޮށްފައި  އެހުމަށް  ވޯޓަށް   

މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަިއަގއި ހުށަހެޅި ތާީއދު ލިބިފައި އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  

 ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ކުރީ ދުވަހު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑަކަށް ސާފެއްނުވޭ ތީތި..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މިހާރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވޯޓަށް އެހުމުެގ ކުރިން، ަގރާރު އިްއވަަވއިދެްއވުން.. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލައެއް.   އޮތް  ފޮނުއްާވފައި  ފަރާތުން  އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މައްސަލަައކީ  މި  އާދެ!  އާދެ! 

ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ، ފަލަސްޠީނަށް އިސްރާއީލް މީހުން  

ކުށްވެރިކޮ ހަމަލާތައް  ޢުދުވާނީ  މަޖިލީހުން ދެމުންެގންދާ  ރައްޔިތުންެގ  ަގރާރެްއ  ޮގތުަގއި  މަްއސަލައިެގ  އެ  ށް، 

ފާސްކުރުމަށް. ދެން، އެ ހުށަހެޅުމާ ވިދިެގން މަޖިލީހުން އެ ަގރާރު ދިރާސާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް  

ވަރަށް ބަހުސްކުރާތާ  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލައިަގއި  މި  ދެން  މައްސަލަައކީ.  ެވއްޖެ.  މައްސަލަެއއް  ދުވަސް  ިގނަ   

ބޭއްވި ޖަލްސާަގއި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މިހިސާބަށް ގޮއްސަ އޮްއވަިއ، އެންމެ ފަހުން 

ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިޮއތީ މި ަގރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެޮގތުެގމަތީން މި  

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބަހުސްކޮށް، މަޝްވަރާކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  ަގރާރު ތިޔަ އި 

ޮގތެއްަގއި   މައިަގނޑު  ހިންާގ  ފަލަސްޠީނުަގއި  އެއީ  މިއޮތީ  އޭަގއި  ަގރާރަކީ.  ަގރާރެއް  އޮތް  ހިއްސާކުރެވިފައި 
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މަ އެ  ކުށްވެރިކޮށްފަ.  ޙަމަލާތައް  ޢުދުވާނީ  ކަނޑައެޅުމަށް.  އިސްރާއީލުެގ  ޮގތެއް  ފެންނަ  މަޖިލީހަށް  ްއސަލައިަގއި 

ުގރޫޕުަގއި   ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ވިދާޅުވަން  ަގރާރު  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ދެން،  އެހެންވީމާ، 

ިއްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ލެވިދާނެ.  ވެސް  ކިޔައި  ަގރާރު  ފަރާތުން  އިދާރާެގ  ދެން،  ަގރާރު.  މި  އިންނާނެ 

ިއއްޒަތްތެރި   ވިދާޅުވެދެްއވަންވީނޫންތޯ  ަގރާރު  ފަރާތުން  އިދާރާެގ  ޓަކައި  ފަސޭހަކޮށްލުމަށް  މެންބަރުންނަށް 

 މެންބަރުންނަށް. އަސްމާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފަށާލަނީ.  ކިޔާލަން  މި  ަގރާރު،  މި  އާދެ!  ކޮށްލާނަން.  އޯޕަން  އަޅުަގނޑު  ިއނޭގތޯ.  މަޑުކޮށްލަްއަވއްޗޭ.  އާދެ! 

ވެރިެވަގތުމަށް   ބިންތަކަށް  ފަލަސްޠީނުެގ  އިސްރާއީލުން  މެންބަރު،  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ   .` އިނޭގތޯ. 

ލަސްޠީނުެގ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ކުރަމުން ެގންދާ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޮގވާލުމާއެކު، ފަ

އިސްރާއީލުން   މިއީ  ދީބާޖާ:  ަގރާރު.  ހުށަހަޅާ  ޮގވާލާ  ހުއްޓާލުމަށް  އަނިޔާތައް  ެއ  ކުށްވެރިކޮށް،  އަނިޔާތަްއ 

 ރައްޔިތުންނަށް  ފަލަސްޠީނުެގ ބިންތަކަށް ވެރިވެަގތުމަށް ކުރަމުންެގންދާ ަމސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ޮގވާލާ ފަލަސްޠީނުެގ

ދެމުންެގންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އަދި ފަލަސްޠީނަކީ  

ރަްއޔިތުންެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގވާލާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލައިަގތުމަށް  ކަމުަގިއ  ދައުލަތެްއ  މިނިވަން 

ދެކޭ   ަގރާރުމަޖިލީހުން  ަގރާރެކެވެ.  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ހާމަކުރުމަށް  އެކުލަވާލި  1967؛ ޮގތް  އަހަރު  ވަނަ 

ފަލަސްޠީނުެގ ސަރަޙައްދީ އިމުެގ ތެރޭަގއި ފަލަސްޠީނުެގ ިމނިވަން ދައުލަތެއް ަގއިމުކޮށް، އެ ދައުލަތުެގ ވެރިރަށަކީ  

ަގބޫލުކު ވެސް  އަބަދު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކަމަށް  ޤުދުސް  އިތުރު  އިރުމަތީ  ފަލަސްޠީނުެގ  އިސްރާީއލުން  ރާހިނދު، 

ދައުލަތެްއ   ދެ  ވަކި  ސުލްޙަވެ  އިސްރާއީލު  ފަލަސްޠީނާއި  ވެރިެވަގތުމަކީ  ބިންތަކަށް  އެ  ފޭރިަގނެ،  ބިންތައް 

ބިންތަކަކަށް   ފަލަސްޠީނުެގ  އިސްރާއީލުން  ވީހިނދު،  ކަަމށް  ހުރަހެއް  އިތުރު  އެޅޭ  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ގާއިމުކުރަން 

ހުއްޓުމެއް  ވަރިެވަގ ޢަމަލުތައް  ލާއިންސާނީ  ހިންާގ  ރައްޔިތުންނާމެދު  ފަލަސްޠީނުެގ  މަސައްކަތާއި،  ކުރަމުންދާ  ތުމަށް 

އެީއ   އެހެނީ  ކަމާއި،  ނަާގލުން  އިންސާނީ ޝަރަފު  ކަރާމަތާއި،  އިންސާނީ  ދިއުމަކީ  ތަކުރާރުވަމުން  ޮގތުަގއި  ނެތް 

ޢަމަލުތަކެއްކަމުން، އެ ޢަމަލުތައް ަވުގތުން ވަުގތަށް ހުއްޓާލުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާގނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިެގން ޚިލާފު  

ދިވެހިރާއްޖެ  ވީހިނދު،  މަސައްކަތަކަށް  ކުރެވޭ  ހުއްޓާލުމަށް  ޢަމަލުތައް  ައނިޔާވެރި  ިއސްރާއީލުެގ  ޮގވާލުމަކީ 

ަގރާރުތަކަ މަޖިލީހުެގ  ސަލާމަތީ  އދެގ  ޖަމުޢިްއޔާ،  ދައުލަތްތަކުެގ  ެއކުވެރި  އިސްރާއީލަށް  ބައިވެރިވެފަިއވާ  ށް 

ބޯނުލަނބާ މައްސަލައިަގއި އެ ޤައުމު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖުތަމަޢުއަށް ގޮވާލުމަކީ ެވސް މުހިންމު 
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ކަމެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދު ވެސް ފަލަސްޠީނުެގ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ލޯބިކުރާ 

މާިއ އުޚުވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކެނޑިޅޭނި އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރާ ބަޔަކަށް ވީހިނދު، އަދި އަޚުވަންތަކަ

ލިބެމުންދާ  އަނިޔާ  ފަލަސްޠީނުެގ  ތިއްބެީވ  ރައްޔިތުން  ލޮބުވެތި  އެންމެހާ  ދިވެހި  ވަުގތެްއަގިއ  ހިތްދަތި  މިފަދަ 

ރައްޔިތުންެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއކުަގއިކަން  ފޭރިަގތުން  ރައްޔިތުންނާ  ބިންތައް  ފަލަސްޠީނުެގ  ހާމަކުރުމަކީ  މަޖިލީހުން 

ހުއްޓުވުމާިއ، ފަލަސްޠީނުެގ ިމނިވަންކަމާއި، ފަލަސްޠީނުެގ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 

ކު އިތުރު  ޖަމާޢަތްތަކަށް  ޖަމުޢިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޤައުމުތަކާއި،  ެވެގންދާނެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ރިއެރުމަކަށް 

މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވީހިނދު، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުެގ ބިންތަކަށް ވެރިވެަގތުމަށް ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތް  

ކުށްވެރިކުރުމާިއ،   އަނިޔާތައް  ލާއިންސާނީ  ދެމުންެގންދާ  ރަްއޔިތުންނަށް  ފަލަސްޠީނުެގ  ޮގވާލުމާިއ،  ހުއްޓާލުމަށް 

ޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފަލަސްޠީނުެގ ރައް 

މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭ މި ދެކޭ ޮގތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ހާމަކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުެގ  

ެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚުތިޔާރުެގ ދަށުން، ރައްޔިތުންެގ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު  167

ހުށަހަޅަމެވެ.   ަގރާރު  މި  މެންބަރ2020ުޖުލައި    1މަޖިލީހަށް  ހުށަހަޅާ  ަގރާރު  ވިލިނިގލި  ؛ .  ޙުސައިން،  ސަޢުދު 

 ދާއިރާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ޮގތަކީ، މި ަގރާރު އާދެ! ޙަސަން އަޙްމަދު އެ އޮތީ އެ ަގރާރު.  

ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ފެންނަ  ފާސްކުރަން  ޮގތަށް  ފޮނުއްވި 

ކޮމިޓީ އާދެ!  )ވޯޓުދެްއވުން(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ހުރިހާ ކުރިއަށްެގންދެވުން  ބަިއވެރިވި  ޯވޓުަގއި  ެގ 

 ؟އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިްއތިފާޤުން މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ. ސާފުެވވަޑައިެގންފިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިއް ހުރިހާ  ބަިއވެރިވި  ކޮމިޓީަގިއ  އޮތީ  އާދެ!  ދެން،  ފާސްެވއްޖެ.  މައްސަލަ  ިއއްތިފާޤުން  މެންބަރުންެގ  ޒަތްތެރި 

ޮގތުން   ބަިއވެރިވުމުެގ  މުޢާހަދާަގއި  ކުރުުމެގ  އިންޝުއަރެންސް  ކްރެޑިޓް  އޮންނަ  މެދުަގއި  ޤައުމުތަކުެގ  އިސްލާމީ 

މަ އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ނިންމުމަށް  ެއ  ޮގތެއް  އިދާރީމޭޒުން  އްސަލަ. 

 މައްސަލަިއގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ސިޓީ ިއްއވަަވއިދެްއވުން އެދެން. އަސްމާ. ައސްމާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރަީއސް   ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ސިޓީ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މުޙައްމަދު އާދެ! 

މެންބަރު  )ައއި.އެސް.ބީ.ޑީ.ބީ(ެގ  ބޭންކު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިސްލާމިކް  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ނަޝީދަށް. 

ޤައުމުތައް ހިމެނޭޮގތަށް އުފަްއދާފައިވާ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ އިންޝުއަރެންސް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް  

)ައއި.ސީ  ކްރެޑިޓް  ުގޅޭޮގތުން އެކްސްޕޯޓް  ވުމާ  ދިެވހިރާއްޖެ  ޤައުމަކަށް  މެންބަރު  އަިއސެކެެގ  ނުވަތަ  .އައި.އީ.ސީ( 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާަގއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، އިސްލާިމކް    5ނޮވެންބަރު    2020

އެކްސްޕޯ އެންޑް  އިންެވސްޓްމަންޓު  އޮފް  އިންޝުައރެންސް  ފޮރ  )ައއި.ސީ.އައި.އީ.ސީ(  ކޯޕަރޭޝަން  ކްރެޑިޓް  ޓު 

ދިވެހި   ނިންމަވާފަެއވެ.  ވަނީ  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބައިވެރުވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ައއިސެކްަގއި  ނުވަތަ 

ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުެގ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ 

ކަމަށް ރަ ޮގތުެގމަތީން  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު  މަޖިލީހުން  އެ  ހުށަހަޅައި،  މަޖިލީހަށް  އްޔިތުންެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިސްލާމިކް    93ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ޓް ެއންޑް އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓް )ައއި.ސީ.ައއި.އީ.ސީ( ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަން ފޮ އިންޝުއަރެންސް އޮފް އިންވެސްޓްމަން

ރަްއޔިތުންެގ   ޓަކައި  ހޯއްދެވުމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ބައިވެރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އައިސެކްަގއި 

ޮގތެއް   ނިންމަވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ަމއްސަލައާމެދު  އެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވ،  އަންަގަވއިދެްއވުން  މަޖިލީހަށް 

ކްރެޑިޓް   އެކްސްޕޯޓް  އެންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓު  އޮފް  އިންޝުއަރެންސް  ފޮރ  ކޯޕަރޭޝަން  އިސްލާމިކް  އެދެމެވެ. 

)އައި.ސީ.ައއި.އީ.ސީ( ނުވަތަ އައިސެކްަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

ލޫމާތު ކަރުދާހުެގ ކޮޕީ މި ސިޓީާއއެކު އަރިސްކުރީމެވެ. އިޙްތިރާމް ަގބޫލުކުރެްއވުން އެދެން.  ތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއވާ މަޢު

 . އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2021މޭ  23

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާ ދެ! މުޙައްމަދު  އާދެ! މި މައްސަލައާ ބެހޭޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޝްވަރާއަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ސަޢީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކަރުދާސް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މި މައްސަލާަގއި  މުޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި 

 ހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ އޮތް އޮބްޒަރޭވޝަންއަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ދިރާސާކޮށްލަން ފެނޭ އަޅުަގނޑަށް އިނޭގތޯ. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މިހާރު އަދި އެހެން ބޭފުޅެއް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައެއް ނެތް. މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވި ެއއްޗެއް އެހާ 

 ؟ ވެދެްއަވފާނަންތޯސާފެއް ނޫން. މި ލިބުނު ފުރުޞަތުަގއި އަލުން ވިދާޅު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންެގ، އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންެގ  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ބެހޭޮގތުން  މުޢާހަދާއާ  މި  ބަިއވެރިާވ  ޤައުމުތައް  ބައެްއ  މެދުަގއި،  ޤައުމުތަކުެގ  މެންބަރ 

ލިޔުން އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  މިނިސްޓަރު  ކަމުަގއި ފިނޭންސްއިން  މުހިންމު  ވަރަށް  ދިރާސާކޮށްލުން  އަޅުަގނޑުމެން   

 އަޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ އިނޭގތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ އޮބްޒަރޭވޝަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިއްސާކޮށްފަ.  އިންނާނެ  ލަފާ  އެ  ުގރޫޕުަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދިރާސާކުރުމަށް  ތިބޭފުޅުން  އާދެ! 

ން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިތުރު ަވުގތު ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ދެން މި މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް  ދެ

އަޅުަގނޑަށް   އެދިވަޑަިއނުަގންނަވާތީ  ފުރުޞަތަށް  އަދި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ެއހެން  ބޭއްވިދާނެ.  ދިރާސާކުރުމަށް 

ން އަދިވެސް ދިރާސާކުރަްއވަން އިތުރު ަވުގތުފުޅު ބޭނުންވާ ކަމަށް. އާދެ!  ަގބޫލުކުރެވެނީ އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޙަސަން އަޙްމަދު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފި. ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 ން ބޭނުން...ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން އަޙްމަދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ އާދެ! އަޑުިއވޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ!  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެއާެއކު،   ދިރާސާކުރުމަށް.  ސިޓީފުޅު  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ފިނޭންސްއިން  ބެހޭޮގތުން  މިކަމާ  ދަންނަވާލީ،  އަޅުަގނޑު 

ހިނިގފައި، އަޅުަގނޑަށް އަދި ސާފުނުވާތީވެ   ިމހާހިސާބަށް  ބައްދަލުވުމެއް  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެއްކޮށް ކޮމިޓީެގ 

ވަރަށް   ހާލަތުަގިއ،  އެދެން  މިއޮތް  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ވެސް.  ޖެހޭތީ  ދަންނަވަން  މިހެން  އެދެން  މަޢާފަށް  ބޮޑަށް 

މިކަމުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެްއކޮށް މި ކޮމިޓީަގއި ބައިވެރިެވވޭނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދާފައި، ސީދާ މިނިސްޓަރުެގ  

ވާ ކަމަކަށް  ފައިނޭންސް  ެއއީ  އޮންނަން.  ނިމޭއިރުަގއި  މިކަން  ފޮނުވާފައި ބަސްފުޅެއް  އަދި  ސިޓީފުޅެއް  އަދި  ތީވެ. 

ބޭްއވުމަށް   ބައްދަލުވުެމއް  ެއއްކޮށް  މިނިސްޓަރާ  ެއއްކޮށް،  ޕޭޕަރުތަކާ  ވެސް  ފޮނުވާފައި  ޕޭޕަރުތަކެއް  އަދި  އޮތަސް 

 އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފައި  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ސާފުވެއްޖެ. ދެން،  

 އޮތީ. އަޙްމަދު ޢީސަ. އަޙްމަދު ޢީސަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 ؟އަޑު ލިބޭތޯ؟ އާޑު ލިބޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްެގންދަވާ! ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެ  ވެސް  މެންބަރުން  އެހެން  ބަެއއް  މުޤައްރިރު،  ިއއްޒަތްތެރި  އުޅުނީ  ދަންނަވާލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

މިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް މަސަްއކަތްތައް އަނެއްހެން ސަރު ފަދައިން،  ތެރޭަގިއ  ފާހަަގކުރެްއވި  ަވކި ޑެޑްލައިނެްއެގ  ކާރުން 

އޮތް   ކުރިއަށް  އުްއމީދުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ހާލަތު  ކޮވިޑުެގ  މި  ނެތިްއޔާ،  ސަބަބުތަކެއް  މަޖުބޫރީ  ނިންމަން 

މަޖިލީހުަގއި   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ހަފުތާއެއްެގ  ދެ  ނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ތެރޭަގިއ  ދުވަސް  ދިހަވަރަކަށް 

މުތަކުަގއި މަސަްއކަތް ފަށައިަގނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބަށް ދަންދެން އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ މިކަހަލަ ކޮމިޓީ ރޫ

މެންބަރުން   މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ކަންކަމުަގއި  މިކަހަލަ  ފަސްކޮށްލަދޭން.  މުޤައްރިރު  މަސައްކަތްތައް  ޓެކްނިކަލް 

މު ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ސަރުކާރުެގ  އަދި  އޮންލަިއން  ހޯދަންޖެހޭ.  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ައއްސަސާތަްއ 

ޕްލެޓްފޯމެއްަގިއ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަޫގވޭ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުަގއި އަނެއްހެން ހަރުދަނާކޮށް ކުރަން. ދެން، އެކަަމކު  

 ޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތެްއ  މަޖުބޫރީ ހާލަތްތަކުަގއި ަވކި ޑެޑްލައިނަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ޮއވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޓެކްނިކަލް ބޮޑެތި ކަންކަން، ިމފަދަ ބޮޑެތި މުޢާހަދާތަކާއި 

އެ   ފަސްކޮށްލަދިނުން.  ލިބެންދެން  މާހައުލެއް  ކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާކޮށް  ތަންކޮޅެްއ  މަސަްއކަތްކުރާިއރުަގއި  އެްއޗިހީަގއި 

 ންނަވާލަންެވެގން.  ވާހަކަ ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ިމހާރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ތް. އެހެންކަމުން،  ފިނޭންސާއެކު މަޝްވަރާކުރުން. އެހެންވީމަ، އެނޫންޮގތަކަށް ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފައެްއ ނެ

ޮގތުން   އޮތް  އެދިވަޑަިއެގންފައި  ބޭފުޅުން  އެދިަވޑަިއެގން  ފުރުޞަތަށް  މިހާހިސާބަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތިޔަ 

އަދި   ދިރާސާކުރުމާއި  މައްސަލަ  މި  ފުރުޞަތު  ިއތުރު  ފާސްކޮށްެގން  މީތި  ބަލަން،  ކަމެއް  ދެ  އަޅުަގނޑުމެން 

އެކުގައި ފިނޭންސާ  އޮފް  އެޮގތަށް   މިނިސްޓަރ  ލަސްކުރުމަށް.  މައްސަލަ  ތާރީޚަކަށް  ހަމަޖައްސޭނެ  ބައްދަލުވުމެއް 
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ެއޮގތަށް   އަޅުަގނޑު  ބަލައިލާނަން.  ކުޑައިރުކޮޅެއް  އަޅުަގނޑު  ވަނީިވއްޔާ  ކަމަށް  އޮތް  ރުހުން  ކޮމިޓީެގ 

ރާެގ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ ކުރިއަށްެގންދާނީ. ދެން، މި ކަމަކީ ކުއްލިައކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އިދާ 

އޮފް ފިނޭންސްއިން ސާފުކޮށްލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ މައްސަލަ ތިބޭފުޅުން  

މިހާރު   ނެތް  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ތިޔަ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަަވއިފި.  ވޯޓުދެްއވާ 

މެ ެއޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭ.  ޮގތަކާ  ހުށަހެޅުއްވި  ޢީސަ  އަޙްމަދު  އަޙުމަދާއި  ޙަސަން  ންބަރު 

އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ކުރިއަށްެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން، މިހިސާބުން މި ޖަލްސާ ނިމުނީ. ވަޑައިެގން ދެްއވި  

 . ليكم ورحمة هللاالسالم عوހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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