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 { މުޙައްމަދު އަސްލަމްދާއިރާެގ މެްނބަރު   ތަދޫ އުތުރުހި؛ މުޤައްރިރު  }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ

    

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމއަދުެގ    132`. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  

މި ހަމަޖެހިފައި  ސަރުކާރާ  ،ވަނީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ެއއްބަސްވުން   އި ދިވެހި  ވެވިފައިާވ  ދެމެދު  ސަރުކާރާ   ؛އިންޑިއާ 

ްގރަފީއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމާއި އަދި ޑޯނިއާ ބަތިންދާބޯޓާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމާ ުގޅޭ ޮގތުން މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ހައިޑްރޯ

ޑިފެންސްެގ ފަރާތުން މި ދެ އެއްބަސްވުމާ ުގޅޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.    އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ފޯސްެގ ފަރާތުން

އެއްބަސްވުމުެގ    ދެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ދެންނެވި    ،އަޅުަގނޑުމެން އަދި މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރާިއ    2016ކުރީެގ  ވުރެ    އަދި އެ އެއްބަސްވުމަށް  ިއ،އިތުރަށް އުތުރު ތިލަފަޅުެގ އެްއބަސްވުމާ

އެީއ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަނާ ުގޅޭ ޮގތުން ެވވިފަިއވާ އެއްބަސްވުން   ؛އިންޑިާއ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިާވ ެއއްބަސްވުން

މަޢުލޫމާތު    ،ރޭެގ މި ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލައިލަނީ  އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރީަގއި ާވނީ ބަލައިލާފަ. ދެން މި

ޓާ ބެހޭ އެއްބަސްވުން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް  ބޯއަދި ޑޯނިއާ މަތިންދާ  އި،ްގރަފީއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމާ ހޯދާނީ ހައިޑްރޯ

  ، އެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  ،މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ވަޑަިއެގން އެބަ ތިއްބެވި 

މި މައްސަލައާ ުގޅޭ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއެގންދެްއުވމަށް ދަންނަވަން.  ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަ

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރީގައި ބައްދަލުވުުމަގއި ޔޫ.ޓީ.އެފާ ުގޅޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެުގ ބައްދަލުވުމުަގއި ެވސް  

ެއްގރީމެންޓު   އި، ން ކަނޑައަޅުއްވަ އްރުކުރަްއވަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުއަޅުަގނޑުމެން ވަނީ އެ ބައްދަލުވުމުަގއި ސީދާ ސި 

މީެގކުރީަގއި ވާނީ ނިންމާފަ.    މެންެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު  ލެިވެގން ކުރިއަށްއިދައްކާލާ ބައި ނޫން އެހެން ބައިތައް ހުޅުވަ

ބޭނުންފުޅުތޯ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ބަލައިލަން.    ދެން އިތުރު ބަދަލެއް މި ކަމަށް ެގންނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މެންބަރުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރީ

ޙަޤީޤަތުަގިއ  ކުރީފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔޫ.ޓީ.އެފްެގ އެްގރީމެންޓު ފެނުނީ ހަމަ ޓީވީ ސްކްރީނުން. އެޮގތަށް ވީމާ،  

  ، އެްގރީމެންޓު ރަނަގޅަށް ބަލަިއލަން އުނދަޫގވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ެއްގރީމެންޓު އަތަށް ލިބިެގން

އެ ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ދިރާސާކޮށްލާ  ލިބިެގން  ވަުގތު  ކުރިއަށް  ރަނަގޅަށް  ވާހަކަ  ޔު ެގންދި  ބައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ން. 

 . ންދަންނަވާލަ
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 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އިތުރަށް މިއަދު މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. ދެން އެ ެއްގރީމެންޓު އެްއކޮށް ހަމަ ދައްކާލެވުނު.  

ހަމަ އެ މިންވަރަށް އެްއކޮށް ވިދާޅުވުުމެގ ފުރުޞަތު    ،އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރަކަށް

އެރުވުނު. ދެން އެ ެއްގރީމެންޓު އާންމުކޮށް ޕަބްލިކަށް އަދި ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ވެސް މުޅި ސީދާ އެްގރީމެންޓު 

ފޯސްއާ އެްއކޮށް އެްއކޮށް ދޫކޮށްލުމުަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ އެްއކޮށް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް  

އިތުރަށް   ވެސް  ބަްއދަލުވުމުަގއި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  އެކަމާ  ައދި  ވާހަކަދެްއކިދާނެ.  އިތުރަށް 

  ،ވަނީ. ދެން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް އަދި ނުެގންޮގސް ެއކަން އެ

ޕްރޮވިޝަނެއް އޮތް. ދެން އެކަމުެގ ވާހަކަ ވެސް    އް،ންޑިސްކްލޯޝަރ މާއްދާއެ ަގއި ެވސް މި ނޮޔޫ.ޓީ.އެފް ެއްގރީމެންޓު

މިނިސްޓަރު ވެސް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެސް ކުރީ ދުވަހުެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ެވސް ދެއްކެވި. އެހެންވީމާ،  

ކޮމިޓީއަށް އެ އެއްބަސްުވންތަކުަގއި ހުރި މާއްދާތަކާ    ޕަބްލިކަށް ނުވަތަ އޭތި އާންމުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ކޮމިޓީއަށް އެ

ކޮމިޓީތަެގ މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުން   ،ޮގތުން ސާފުވާން ބޭނުން  ުގޅޭ

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް   ،ވަނީ މީެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކަށް މި އޮތީ. އޭެގއިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަިއަގއި މި

އެފަދަ ކަމެއް    ،. އެހެންވީމާ، ެއކަންވެސް ކަށަވަރުކުރުންފަފަދަ ކަންކަން ހުރިކަމުެގ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި  ނުރައްކާވާ

ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިންމު ކަމުަގއި ވެސް ދެކެން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްޕުޅަށް އެްގރީމެންޓު ހޯދުމާ 

ދުވަހު     ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ކުރީުގޅޭ

ވެސް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި    ެގންދާނީ މިއަދު  ެގންދިޔަ ޮގތަށް ކުރިއަށް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުުވން ކުރިއަށް

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިއަށް   .`  ! )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އަށް ދަންނަވައިލާއަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  އިވަޒީރާ 

ވަނަ ބައްދަލުވުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން   132ދަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ    މި

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ    ހުކުރު ދުވަހުެގރޭ މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން މި ދިާމވީ.  އިދިުގ ހަފުތާ ބަންދެއްގަ 

ން އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްެގ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި އޭެގއިތުރަށް އެމް.ެއން.ޑީ.އެފު

އެއްބާރުލުންދެއްވަ  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތަކަށް    އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭްއވޭ  ބައްދަލުވުން  މި  ވެސް  ަގޑިެއއްަގއި  މިފަދަ 

ދެްއވީތީ ވެސް ައޅުަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ ހައިސިްއޔަތުން މިއަދު އިޖައްސަހަމަ

 އި،މައްސަލައިެގ ބާވަތުން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ބޭނުންވުމާ  ،މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން މި ނިންމީ

ހަމަޖެ ތާރީޚުތައް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަހުެގ  އަދި  މި  ޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   25ހިފައިވާ  ކުރިން  ދުވަހުެގ  ވަނަ 
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ދައުރުެގ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފަިއާވ    ،ލަންޖެހޭ މި ދައުރުަގއި މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތުންރިޕޯޓުތައް ނިންމާ  އިނިންމަ

ކަމުގައި ނިންމާ  މައްސަލަ  މި  ދައުރުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،    ވަނީ   ޮގތުން  މައްސަލަ ނަމަ.  މި  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް 

އަދި މި ެއއްބަސްުވންތަކާ ުގޅިެގން ސީދާ މިނިސްޓަރު އަދި ޗީފް ވަޑަިއެގން   އި،ނިންމުމުެގ ބޭނުންތެރިކަން މުހިންމުކަމާ

ުވން  ރާއްޖޭަގއި ުއޅުްއވާ ަގޑިެއއްަގއި އަދި ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެޭވ ބައްދަލުވުންތަކެްއަގއި ިމ ބައްދަލު

އެކު. އެހެންކަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި އިްއޒަތްތެރި   ބޭއްވުން މުހިންމު ކަމަށް ެވސް ފެންނާތީއާ ވެސް

މިޮގތަށް އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވީތީ ޝުކުރު   މި ބައްދަލުވުން  ވަޒީރަށް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް އަޅުަގނޑު 

ެއ މައްސަލައާ  ؛ދުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމުލަ މައްސަލައަދާކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން މިއަ 

އެއްބަސްވުން ޔޫ.ޓީ.އެފް  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މީެގކުރީަގއި  ޮގތުން  ދިވެހި    2016ޕްރީލް  އެ  11އަދި    ،ުގޅޭ  ަގއި 

ެއއްބަސްވުން ވެފަިއވާ  އެއްކޮށް  ސަރުކާރާ  އިންޑިއާ  ވެފައިވާ  ޑިފެން  ،ސަރުކާރާއި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކޯޕަރޭޝަނާ  ސް 

އަދި    މާއިްގރަފީާއ ބެހޭ އެއްބަސްވުއެއްބަސްވުން ބަލައިލެވިފަ. ދެން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހައިޑްރޯ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ؛ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާލު

ދެއްވުމާ ކަމުގައި  އިމަޢުލޫމާތު  އޮތް  ސުވާލުތަކެއް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޭއގެއިތުރަށް  ެއ    ،ނަމަ  ވަނީ  އަދި 

ދާ އަޅުަގނޑުމެން  މާރިޔާ  ސުވާލުތަކަށް  އަލްއުސްތާޛާ  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުެގ  ނީ. 

މް ޙީޖެނެރަލް އަބްދުއްރަ  ރބްރިޭގޑިއަ  ؛ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  ،މާލްޝަهللا އަޙްމަދުދީދީ، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

ލެފްޓިނެންޓް  ؛ންޑް ކޯސްޓުާގޑުކާނަލް މުޙައްމަދު ސަލީމް، ކޮމާ ؛، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަބްދުލްލަޠީފް

އަދި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް    ކާނަލް މުޙައްމަދު ޖަމްޝާދު، ޑިރެކްޓަރ ޭއިވއޭޝަން ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އަޙްމަދު ޝަރީފް

. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ނަުމަގއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު  ވީމިރު ވަޑަިއެގން ދެއް ޢާޙަސަން 

ސާބުން މިނިސްޓަރަށް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް މި އެއްބަސްވުންތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު މިހި

މެންބަރަކު އޮންލައިންކޮށް   2ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި  

އިއް އެީއ  މެންބަރު  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ.  ޢަލީ  ޙިސާންޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ނިޔާޒް.  ޙުސައިން 

މީެގ އަދި  ނިންމާފަިއވަނީ  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަދި   ؛ެއްގރީމެންޓު  ،ދުވަހު  ބައި  އެްގރީމެންޓުެގ  ސީދާ 

އާންމުކޮށް ބައެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ނޫން  ބައިތައް  ނިންމާ  ޑިފެންސްއިން  ކުރިއަށް އާންމުނުކުރުމަށް  ހުޅުވައިލެިވެގން     

އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް   ،ނަމަ  ވަނީ  ެގންދަން. އެހެންވީމާ، އެނޫން ޮގތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަނޑަނާޅުއްވާ ކަުމގައި

 ދާނަން.  ކުރަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ކުރިއަށްތު ކުރިއަށްދާން ަގސް
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 ައލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް 

ހުކުރު ދުވަހެއްަގއި މި ަގޑީަގއި މިހެން ވަޑައިެގންދެއްވީތީ.    ،ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރުން ވެސް 

ދަންނަވާލަނީ   މި  އަޅުަގނޑު  ކެންސަލްވެ   10އެހެން  އޮވެފައި  އޮންނަން  މީޓިންގ  މި  ެގންދިޔައިާމ ނޮވެންބަރުަގއި 

ދެންނެވިން މިކޮޅަށް  ފޮނުވާފައި  ޓެކްސްޓެއް  ފޯސް   ، އަޅުަގނޑުމެން  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ހެނދުނު  އޮތީ  މާދަން 

ޗީފް ވަޑަިއަގންނަވާ ތަނުން ޭއެގ އަނެއް ހަފުތާަގއި ައޅުަގނޑު އެބަ ފުރަން    .ރަސްމީ ދަތުރެއްަގއި  ، ފުރާވަޑަިއަގންނަަވއޭ

ން ބޭރަށް. އެހެންވީމާ، އެއާ ުގޅިެގން ތި ބޭފުޅުންެގ ދައުރު ވެސް ނިމޭތީއާ އެކީަގއި ތި ރަސްމީ ދަތުރެއްަގއި ރާއްޖެއި 

  ،ްގރަފީ ެއްގރީމެންޓު ވެސްވެސް އެރޭންޖުކޮށްދެއްވީތީ، އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ހައިޑްރޯ   ރޭ  ބޭފުޅުން މި

ވެސް އެއީ ހަމަ އެކްޝަން ޕްލޭނުަގއި    ހަމަ ދޭތި  ،ހަމަ އެއާެއކީަގއި މިއަދު މި ައންނަ ޑޯނިއާ ެއްގރީމެންޓަކީ ެވސް

ދުވަހު ވެސް   ެގންދާ ެއްގރީމެންޓުތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ކުރީ   ލިޔެވިފަިއ ހުރި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޮގތުން ކުރިއަށް

ކައި ައޅުަގނޑު ޮގތަކަށް. ތަފުސީލަށް ދިއުމަށް ޓަ  ހަމަ ދެންނެވި އެއްޗެހި ހަމަ އޮތީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ އެއް

އެްގރީމެންޓު ބައްލަވާފަިއ    ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަޅުަވއިލާނަން. އޭރަށް ދެން ޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާފައި

 އިތުރު ސުވާލުތައް ހުރިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ޖަވާބު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިރު ޢާލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

ވީން  ެގންދާނީ ޑޯނިާއެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަން. "ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު ބިޓް  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކުރިއަށް  .الم عليكم الس  

މެރިޓަިއމް ޕެޓްރޯލް އެއަރކްރާފްޓު"    228- ަގވަރމަންޓު އޮފް މޯލްޑިްވސް އެންދަ ަގވަރމަންޓް އޮފް ިއންޑިއާ ފޯ ޑޯނިއާދަ  

ވަނީ. ފުރަތަމަ މިފަދަ އެއަރ   ހެޑިންއަކަށް ބެހިފައި މި  5މީެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަން. މި ޕްރެޒެންޓޭޝަން މައިަގނޑު  

ސަބަބު   ބޭނުންވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދެން  އެސެޓެއް  އޮތްވަރު.  ރިކުއަރމަންޓު  ސެކިއުރިޓީ  އަދި  ސްޓްރެޓީޖިކް  މީެގ 

ެއައށްފަހު   ޓައިމްލައިނާ.  ބެކްްގރައުންޑާއި  ކޭސްެގ  މި  ކީ  މި  އެއަށްފަހު  ހިމެނޭ  އެކްސްޗޭންޖުަގއި  އޮފް  ލެޓަރ 

  ، ލަން ބޭނުންވޭވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ފޯކަސްކޮށް  4ޕްރޮވިޝަންސް. އަދި  

އަދި   ދެން  ޮގތުން.  ބެހޭ  ތަމްރީނުކުރުމާ  ޮގތުން   5ޕައިލެޓުން  ކަމެްއެގ  ހެޑް  ،ވަނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   . ޭވ  ދެން 

ދިވެހިރާްއޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު    ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި މިފަދަ ެއއަރ ކޭޕަބިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ެއންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ
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އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕޮޕިއުލޭޝަން  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެްއެގ މައްޗަށް ބެހިފަިއވާ  ،ނިސްބަތުން ބޮޑުވުމާއި

  .ެއއްަގއި ފެތުރިފައި މި އޮތް ރަށްތަކުގައިއާްގރަފިކަލް އޭރިއޮ މި އުޅެނީ ވަރަށް ކުދިކުދި ޕޮކެޓުތަކެްއަގއި ވަރަށް ބޮޑު ޖި

ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ   އަށް އާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެރިޓައިމް އޭރި  އިއަޅުަގނޑުމެންެގ އެކްސްކްލޫސިވް ިއކޮނޮމިކް ޒޯނާ

  އަޅުަގނޑުެމންެގ ޤައުމުަގއި ވެސް އެބަ ހަމަ  ހަމަ މި ސަރަޙައްދުެގ އެހެން ޤައުމުތަކާ ހަމަ ކޮމްޕެއަރަބަލް ސަރަޙައްދެއް  

ޤައުމުެގ ކައިރިން ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމެގ  އޮވޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ. އޭގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޕްރޮޑަކްޝަނާިއ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ސަޕޯޓުކުރާ    އިސްއާ ތެރެއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕިންލައިންތައް މި ރީޖަންެގ ކޮމާ

ޭއެގއިތުރުން މި ހުރިހާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރަޙައްދުެގ ތެރެއިން އެބަ ދަތުރުކުރޭ. އަދި  ކަމެއް   ޓްރޭޑު ރޫޓްސްތައް 

އެއް   ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމަށް  ،މިހެން އޮތްއިރު  ދިވެހިރާއްޖެައށް ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ދާއިރާއިން އެންމެ މުހިންމު 

ނުރައްކާތަކާ   ،ކަމަކީ ހިނާގ  ކަނޑުމަތީަގއި  އެެވއަރނެސް.  ޑޮމެއިން  ދެކޮޅަށް    އިމެރިޓައިމް  ކަންކަމާ  މިފަދަ 

އެއާ ދެކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރަކާތްތެރިވުން. ދެން ވަކިން    ،އަވަހަށް ލިބިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު  

ދިވެހިރާއްޖެ މި   މެން،ސްޕެސިފިކަލީ އަޅުަގނޑު މީަގއި ދެތިން ތްރެޓެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. މިޮގތުން އަޅުަގނޑު

ސަރަޙައްދެއް. ީމަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ   ބޮޑުވަުމން އަންނަ  ހަމަޓްރެފިކިންގ  ނާކޯ އި އޮތް ސަރަޙައްދަކީ ދުނިޔޭަގ

ކޮކެއިން ޑްރަްގސްއާ   ،ހެރޮއިން،  ސިންތެޓިކް  ސަރަޙައްދުަގިއ  މި  ހަމަ  ހުރިހާ   ިއ،ކެނަބިސްއާ  އި،ޭއެގއިތުރުން  މި 

. ދެން ކުރެވޭވަްއތަރުެގ ހަމަ ނާކޮޓިކްސް މި ސަރަޙައްދުަގއި ހަމަ ވަރަށް ަވއިޑްލީ ޓްރެފިކު  4މާކެޓުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

  ، މި އެއްޗެހީެގ ތެރެއިން ވަކިން ސްޕެސިފަކަލީ ހެރޮއިން މި އޮރިޖިނޭޓުވަނީ އަފްޣާނިސްތާނު، ޕާކިސްތާނު ސަރަޙައްދުން

ސްެވެގންދާއިރު  އީސްޓް ޭއޝިާއއަށް ޑިސްޕާ  އޭތި އެހިސާބުން ދެން އެފްރިކާާއއި ސައުތު  ،އޭތި މަކްރާން ކޯސްޓަށް އައިސް 

މަ ޓްރާންޝިޕްމަންޓު ރޫޓުެގ މެދުތެރޭަގއޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ  ންނަނީ ހަދިވެހިރާއްޖެ މި އޮ

މި  ހަމަ  ވެސް  ެއއްޗެހީަގއި  ޝިޕްމަންޓުތަކާ  ޑްރަުގ  އަތުާވ  މި  ކައިރިން  ރާއްޖޭެގ  ނޫނީ  އަތުވާ  ސަރަޙައްދުން 

ކަމަ ދެވަނަ  ކަންކަން.  އަތުލެވޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  އަންރިޕޯޓެ   ، ކީޑައިނަމިކްސްެގ    ، ޑްއިއްލީަގލް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް    ،ކަމަކީ   ެއއްއޮތް  މިކަމުެގ ސަބަބުން    ށްމިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަ.  ޑް ފިޝަރީޒްލޭޓެއުއަންރެގި 

މުޅި އިންޑަސްޓްރީެގ    ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ފިޝަރީޒް  ،ާގނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރަން މި ވަންނަނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ

ން އަސަރުކުރޭ. މީގެއިތުރުން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ެވސް މީެގން އެބަ އަސަރުކުރޭ.  އިށް އެބަ މިހެލްތަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ެވސްޓު ވެސް އަދި ީއސްޓު    ،ވާނަމަ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސަރަޙަްއދު ބައްލަަވއިލަްއވައިފި ކަމަށް

ލްސްތައް އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ.  ޑް ފިޝިންގ ހަމަ ބޮޑެތި ވެސެލޭޓެއުއަންރެގި   ދެ ދިމާލުަގއި ހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ، ވެސް

ކުރަނީ. މި ފަރާތްތަކަކީ ޓްރޯލް ނެޓް    ކުންޮގތަށް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފިޝިންއެއް ނޫން މި ފަރާތްތަ  ކުރާ  ދިވެހިން މި



 2021 ބަރުނޮވެން 12                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 132ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 

 

6 

 

ބޭނުންކޮށްެގން  ޕްރެކްޓިސްތައް  އަންފްރެންޑްލީ  އެންވަޔަރަންމަންޓްލީ  އަދި  އަންސަސްޓެިއނަބަލް  މިފަދަ  ނުވަތަ 

ތެރެއަށް ވަދެެގން އެ މީހުން   ެގމަސްވެރިކަންކުރާ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، މީެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރަޙައްދު

އިތުރުންޤައުމީ   ނުރައްކާކުރުމުެގ  ބޮޑު    ،ސަލާމަތަށް  ވަރަށް  އެބަ  ވެސް  ފިޝަރީޒަށް  ސަރަޙައްދުެގ  މި  މުޅި  ހަމަ 

ޮގތުން  އަސަރެއް  ކަމެްއެގ  ތިންަވނަ  ދެން  އަ  ،ކުރޭ.  ައދި  ޕައިރަސީ  ޓެރަރިޒަމް  މިލިޓަންސީ    ޑްމްރމެރިޓައިމް 

. ިމީއ  ަގއި މުމްބާއީއަށް ދެވުނު އެޓޭކު  2008  ،މްޕަލަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި މިފަދަ ރީސެންޓު އެންމެ ބޮޑު އެގްޒާ

އަރަ  އޭރިއާައކަށް  ކޯސްޓަލް  ލޯންޗުކޮށްެގން  އެޓޭކެއް  ކަނޑުމަތީން  ބޭނުންކޮށްެގން  އެންަވޔަރަންމަންޓު    އި މެރިޓައިމް 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދީފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ ޤައުަމކަށް ވެސް

ެއ    ،ވާނަމަ  ކަމަށް  މިފަދަ އެލިމެންޓެްއ އުޅޭ  ،ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ މިފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ޓްރެކްކޮށް

ހުރި ވަރަށް  ެއއަށް އިންތެޓިކްކުރުަމކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  މީހުން ރަނަގޅަށް އައިޑެންޓިފައިކޮށް 

. މީގެއިތުރުން ވެސް ހަމަ މި ސަރަޙައްދުަގއި މިހާރު ޕައިރަސީެގ ތްރެޓް ދަށްވެފައި އޮތް ކަުމަގިއ  ކަމެއް  މުހިންމު

މިސާލަކަށް    ،ރަލް އޭރިއާސްތަކުންދަނީ ޕައިރަސީއަށް ލީޑުކުރާ ލިޓް  ވީނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

މެރިޓައިމް ޕައިރަސީައކީ   . އިތުރަށް ޑިޓީރިއެޓްވާ ތަންތަން  އެކަހަލަ ތަންތަނުަގއި ހަމަ ސެކިއުރިޓީ ސިޗުއޭޝަން  ،ސޫދާން

. އެހެންވީާމ، ސެކިއުރިޓީ ސިޗުއޭޝަން މި އްފްޓަރ އިފެކްޓެއެްއަގމުެގ ސެކިއުރިޓީ ސިޗުޭއޝަން ޯގސްވީމާ، ޭއެގ އާ

ޕަ އިތުރުވާނެ.  އަނެއްކާެވސް  ޕައިރަސީ  ހަމަ  ސަރަޙައްދުަގިއ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޯގސްވާ  އިރަސީ ޤައުމުތަކުަގއި 

އާ ހަމައަށް ފެނުނު  2012އިން ފެއްޓިެގން    2009،  2008އިތުރުެވެގންދާއިރު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައޅުަގނޑުމެން  

ސަލާމަތަށް   ޤައުމީ  ހުރި  މިޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އެކަށީެގންވޭ.  ައސަރުކުރުން  ޕައިރެޓުންެގ  ހަމަ  ޮގތަށް 

  ދުރަތީ ުގ ،އެސެޓެއް   އަރއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ މުހިންމުވޭ އެހަމަ  ،މްޑް ެއްގރެޝަންެގ އިތުރުންރއަ

މިފަދަ ކަންކަމަށް ޑީލްކުރުމަށް ޓަކައި. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ސަރަޙައްދުަގިއ    އި، ކާރިސާތަކާިއ ެއކްސިޑެންޓްސްތަކާ

ެވސެ އޮތް  ޕޮޓެންޝަލް  ޭއެގ  ނުަވތަ  ހިނީގ  ސްޕިލެއް  އަޅުަގނޑުމެން އޮއިލް  ސަރަޙައްދުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ލެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރިއަލް ޕްލެޓްފޯމެްއ    ޓްރެކްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ަވންޏާ އެންމެ ފަސޭހައިން އެ ކަންތައް ކުރެވޭނީ

ަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި އިތުރުން ހަމަ ސުނާމީބޭނުންކޮށްެގން ަވިއެގ މަުގން އޭތި ހޯދައިެގން. ޭއެގ

އަަވސް ދިޔައީ، ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި ރަށްރަށަށް އަވަހަށް އެ ރަށްރަށުެގ ސިޓުއޭޝަން ދެނެަގނެ، ެއ ތަނަށް ބޭނުންވާ  

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަރ އެސެޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް. ޭއގެއިތުރުން ހަމަ އެތަނުެގ 

ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މޫްވކުރުމާއި، މި ހުރިހާ ކަމެްއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނިޓޭރިއަން  މުހިންމުވޭ. އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭެގ ެއހެން ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްަގއި ެވސް ހަމަ ހިއުމެއެއަރ ޕްލެޓްފޯމެްއ އެބަ
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ޑިޒާސްޓަރ ރިލީފަށް އެއަރ ެއސެޓްސް ބޭނުންކުރާ ޮގތަށް، އަޅުަގނޑުެމންެގ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް    ، އެސިސްޓެންސް

ޕޮޕިއުލޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް،  ދެންނެވި  ކުރިން  ދިރިއުޅޭިއރު  އަޅުަގނޑު  މިޮގތަށް  ޕޮކެޓުތަކުަގިއ  ކުދިކުދި  ޝަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއަރ ެއސެޓެއް އޮތުން. ދެން މީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަރ އެސެޓް އެންމެ 

ަގނޑުމެންެގ  ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެޭވ ެއއް ދާިއރާއަކީ، މެޑިކަލް ިއވެކުއޭޝަންސް. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ، ޚާއްޞަކޮށް އަޅު 

ރޭންޖު އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންބެޓް އޮޕަރޭޝަންސްއާއި ދެން އޭެގފަހުން މި 

އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންސް އަދި އިމަރޖެންސީ އަދި ސޭފްޓީ ޮއޕަރޭޝަންސް. މީެގތެރެއިން  

ެގ ކޮންބެޓް އޮޕަރޭޝަންސްައށް ތައްޔާރުވެެގން ތިބުމަށް ުވރެ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެމް.އެން.ޑީ.ެއފް

ޕްރީޑޮމެންޓްލީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ ސިވިލް ޑިފެންސް. މަދަނީ ދިފާޢަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މަދަނީ  

ން ޚާއްޞަކޮށް މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ކޭސްތަކަކީ  ދިފާޢުެގ އޮޕަރޭޝަންސް އެގްޒެކިއުޓްކުރުން. މީެގތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެ

މޫސުން  ޒާތުަގިއ  އޭެގ  ސީއެންބިއުލާންސްތަކަކީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަންކަން.  ފާހަަގކޮށްލެވޭ  މިޮގތަށް 

އި  ޯގސްވެއްޖެްއޔާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ. އަނެްއކާ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ހުރިހާ ބަލި މީހުންނެއް ސީ އެންބިއުލާންސެއްގަ 

އެއަރ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންކަުމަގއި  ކަހަލަ  ކްރިޓިކަލް  ޓައިމް  ނުވަތަ  ބަލާފައި  ހާލަތަށް  ބަލިމީހާެގ  އެ  ނޫފުލޭ 

ހުރިހާ  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  އަދި  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  އެސެޓްސް 

ންސްެގ ކޮންސެޕްޓަކީ، ލޭއައުޓް ޑިފެންސް ކޮންސެޕްޓެއް. ީމަގއި ޤައުމުެގ  ޤައުމެްއަގއި ވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޑިފެ

ދިފާޢު ފެށިެގން މި އަންނަނީ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދުެގ ދިފާޢު ފެށިެގން ވެސް މި އަންނަނީ، ފުރަތަމަ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ  

ޖެންސާއި ަމޢުލޫމާތު ދުރާލައި ހޯދުމުގެ އެްއކޮށް ާގތް ުގޅުން ބަދަހިކޮށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަމަށް ބޭނުންވާ އިންޓެލި

އަދި  ޤައުމުތަކާއި،  ކައިރި  އަދި  އޮަގނަިއޒޭޝަންސްތަކާއި  އިންޓެލިޖެންސް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން. 

އިންޓަނޭޝަނަލް ނެޓްވޯކެްއެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގިއ  

އިލެކްޓްރޯނިކް ާގ ހުންނަ  އުޅަނދުފަހަރުތަކުަގިއ  އަދި  ސެންސަރސްތަކާިއ  ރާޑަރސްތަކާއި  މިހިރަ  އިމުކޮށްފައި 

އެިއޑްސްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތައް 

ަގނޑުމެންނަށް އެއިން އުޅަނދަކަށް ކަެމއް ވީ ނުވަތަ އެއިން އުޅަނދެްއ އުޅޭނޫޅޭ ޮގތް އެބަ ދެނެަގނެވޭ. އެކަމަކު، އަޅު 

ޖެހޭ   އެބަ  ވިޝުއަލީ  ޭއތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވންޏާ،  ކަމަށް  އުޅޭ  ޮގތަކަށް  ޝަްއކުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން 

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންފަރމްކުރަން. ކޮންފަރމްކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަޮގތަކީ، ެއއަރ އެސެޓެއް ބޭނުންކޮށްެގން. އޭރު

ވެސެލް އޭރިއަލް  ފުރަތަމަ  ހިސާބަކަށް  އޮތް  އުޅަނދެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއެ  ވިޒުއަލީ  އޭތި  ފޮނުވާފައި  އް 

އަިއޑެންޓިފައިކޮށްފައި އޭތި ޫމވްކުރަމުން ެގންދާ ޮގތް ޓްރެކުކޮށް، މޮނިޓަރކުރެޭވ. ދެން ހަމަ މި ސޭމް ސިޓުއޭޝަން 
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، މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަކު އޮއިލް ސްޕިލްއެްއ ހިނީގ. އޮއިލް ސްޕިލަކީ ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޕްލަިއވޭ

ޒާތުަގއި ޑްރިފްޓުވާނެ އެްއޗެްއ. އެހެންވީމާ، ކޮންދިމާލަކަށްތޯ ޓައިޑް ހުރީ، ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ އޮއިލް ސްޕިލް ބޮޑީ.  

މެ ާގތުަގއި އޮތީ. މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ދެނެަގނެވޭނީ  ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ ކުޑައީ، ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ، ކޮން ރަށެއްތޯ އެން

ކުރުމަށްފަހު   ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ފަސޭހައިން.  އެންމެ  ބަލައިެގން  މަތިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެސެޓްސް ސަރފަސް  އޮތް  ؛ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޖެހިފައި  ހާލުަގއި  އުޅަނދުތަްއ  ދުްއވާ  ކަނޑުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އުޅަނދެއް ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރަޙައްދުަގިއ ާގނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާ އުޅަނދެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭތި  

އެއަރ އެސެޓަކުން އަިއޑެންޓިފައިކޮށްފައި، ކޮނިޓަރކޮށްފައި، ޓްރެކުކޮށްފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑުެގ އުޅަނދެްއ  

ާގ ކަނޑުަގއި ވަކި ސްޕެސިފިކު އުޅަނދެއް އަތުލުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އުނދަޫގ ފޮނުވިއްޔާ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާސިން

ައޅުަގނޑުމެން ިމއީ  އެހެންވީމާ،  މެރިޓައިްމ  ؛ ކަމެއް.  ވެސް  ޤައުމުތަކެްއަގއި  ހުރިހާ  ހަމަ  ނޫން  އަޅުަގނޑުމެނެްއ 

ންޓިފިކޭޝަނާއި ޓްރެކިންއަށް އެންެމ  ޑޮމެއިންަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޮގތަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުެމނަށް ވިޒުއަލް ައއިޑެ

ބެކްްގރައުންޑަށް  މީެގ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެސެޓްސް.  ެއއަރ  އެސެޓަކީ،  އެއް  ޖެހިލާއިރު،   ،މުހިންމު  ޓައިމްލައިނަށް 

އޮ މި  މިނެޓުކުރެވިފައި  ޕްރޮވައިޑުކޮށްދިނުމަށް  ޑޯނިއާެއްއ  ފަރާތުން  ިއންޑިާއެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ންނަނީ ފުރަތަމަ 

އްޖެާއއި އިންޑިއާ ދެމެދު ބޭއްވޭ ފިފްތު ސެޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާ ޖޮއިންގ ކޮމިޝަން. މީަގއި އޭރު  ދިވެހިރާ

އަދި އިންޑިާއެގ ފަރާތުން   ،ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަން ހެޑްކުރެއްވީ ކުރީެގ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން

 ،  އޮތީމީަގއި މިނެޓުކުރެވިފަިއ މި ސުޝްމާ ސުވަރާޖް.ރ އިންޑިާއެގ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަ

On-going cooperation was reviewed. The Maldivian side acknowledged the assistance 

rendered by the Advanced Light Helicopter (ALH) based at Addu Gan. India agreed to 

assist in development of aviation facilities at the MNDF Air Base at L. Kadhdhoo so as 

to deploy the second ALH gifted by India at earliest. India side agreed to consider supply 

of one Donier and training of MNDF personnel in fixed wing aircraft once the second 

ALH is deployed. 
 

ސަޕްލަިއކުރަން ކޮންސިޑަރކޮށްފައި އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މީހުން   އިންޑިާއއިން އޭރު ރާއްޖެއަށް ޑޯނިއާމާ،  އެހެންވީ

ވަނަ އަހަރު    2016ހިސާބުން ހަމަ މި ކޭސް ފެށެިގން ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެައށްފަހު    2015ންކުރުމަށް ވެސް  ޓްރޭ

ލް ޑެލިޭގޝަންސް  ކްސްަގއި މީަގއި އެ ޤައުމު ހައި ލެވެރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުނު ފުރަތަމަ އިންޑޯ މޯލްޑިވްސް ސްޓާފް ޓޯ 

ހެޑްކުރެްއވީ  ފަރާތުން ޑެލިޭގޝަން  ބްރިޭގޑިއަ  ،ބައިވެރިވި. ރާއްޖޭެގ  އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  ަވއިސް ޗީފް    ރ ކުރީެގ 

   ، އޮތީރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު. މި ބައްދަލުވުމުަގއި މިނެޓުކުރެިވފައި މިނަޖެ
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MNDF requested deployment of Indian Dornier at Maldives for surveillance at an early 

date.  
 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ފަރާތުން ރާއްޖޭެގ ޑޯނިއާެއއް ވީ އަަވސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ޑިމްލޯއީކުރުމަށް އަދި އޭދި އޭތި  

 .  އޮތީކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި ބޭނުންކުރެވޭނީ ސަަވއިލަންސަށް 

It was brought by the Indian side that it would be operationally suitable to deploy the Do 

from the existing Hanimaadhoo Airport towards North as the Indian ALH would cover the 

Central and Southern areas of Maldives.  
 

  ، ން ރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލާިއ ސައުތާ ކަވަރކުރާއިރުރުޕްޓަކޮ ތް ދެ ހެލިއެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި އޭރުަގިއ ޑިޕްލޯއީކޮށްފައި އޮ

  ،އޮތީ. އެއަށްފަހު ހަމަ އެ އަހަރު  ކަމަށް މީަގއި ޑިސްކަސްކުރެވިފައި މި  ޑޯނިއާ ހަނިމާދޫަގިއ ބޭްއވުމަށް ފޭވަރަބަލްވާނެ

ޖުލައި    2016 ކޯޕަރޭޝަން    18އިން    17ވަނަ އަހަރުެގ  މޯލްޑިްވސް ޑިފެންސް  އިންޑިއާ  ފުރަތަމަ  އަށް ބޭއްވުނު 

މީަގއި ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ޑެލިޭގޝަން ހެޑްކުރެއްވީ ކުރީެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްެގ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  ؛ޑައިލޮުގ

މިލިޓަރީ ލީޑަރޝިފްެގ ފަރާތުން މޭޖަރ ޖެނެރަލް    ރފަރާތުން ހަމަ ސީނިއަމުޙައްމަދު ޒުހައިރު. އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  

މި ކުރެވިފައި  ކުރީެގ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެރިވެަވޑަިއަގތް. މި ބައްދަލުވުުމަގއި މިނެޓު  ،އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 ، އޮތީ

The Indian side informed that, as requested by the Maldivian side, a Dornier aircraft had 

been made available for immediate deployment. It was agreed that the Dornier be 

deployed at Kadhdhoo for which a hanger would need to be constructed. The Indian side 

conveyed that it would examine this requirement and ateam would be dispatched shortly 

to carry out an on-site evaluation. The Dornier would be deployed once the hanger work 

was completed. Both sides agreed on the need to progressively train MNDF personnel as 

pilots and technicians to jointly operate the aircraft.  
 

ން އެބަ ދޭހަވޭ ޑޯނިއާިއން ހަމަ މި ކޭސް ޕްރޮްގރެސްކުރުމަށް އަދި އޭެގއިތުރުން އިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޓް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދެ ޤައުމު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އަދި ޓޫ ޖޮއިންޓްލީ އޮޕްރޭޓް ދަ އެއަރކްރާފް

ަގއި ބޭްއވުނު    2017. ދެން ެއއަށްފަހު   އޮތީކުރުމުެގ ވިސްނުމެއް އޭރުއްސުރެ ެގންުގޅެފައި މިުގޅިެގން މީތި އޮޕަރޭޓު

ވަނަ ބާއްވުނު. މީަގއި ހަމަ ރާއްޖޭެގ ޑެލިޭގޝަން   2017  އިންޑިާއ މޯލްޑިވްސް ސްޓާފް ޓޯކްސް މޭ  ،ސްޓާފް ޓޯކްސް 

ކުރެވިފަިއ  ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު. މީަގއި މިނެޓު  ރކުރީެގ ަވއިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިޭގޑިއަ  ،ވީހެޑްކުރެއް 

 ،  އޮތީމި
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Indian side brought out the requirement of processing the Letter of Exchange for 

providing Indian Navy Dornier to Maldives, concurrent to support Dornier operations at 

Maldives. 
 

ެއންޑް އިންފޯމް ދެޓް އިޓް    އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ރިކޮްގނަިއޒް ދަ ރިކުއަރމަންޓް އޮފް ދަ ލެޓަރ އޮފް ދަ ެއކްސްޗޭންޖު

ޑޯނިާއ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މޯލްޑިވްސް.  އޮފް  ގަވަމަންޓް  ބައި  އެްގޒަމިނޭޝަން  އަންޑަރ  ވޯޒް 

ަގއި   2016އަދި    ،ސްޓޭޝަންކުރުމުެގ ކުރިން ދެ ޤައުމުެގ ދޭތެރޭަގއި ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖެްއެގ މުހިންމުކަމާއި

ވަނަ    2017ކަމަށް    ރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން އެގްޒާމިންކުރަމުން ެގންދާޝެއަރކުރެވިފައި އޮތް ލެޓަ

ވަނަ އަހަރު ރާްއޖޭަގއި ބޭްއވުނު ތިންވަނަ    2018ބަޔާންކޮށްފަ. ޭއެގއިތުރުން     އޮތީއަހަރު ސްޓާފް ޓޯކްސްަގއި މި 

   ،މީަގއި ؛އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޖޮއިން ސްޓާފް ޓޯކްސް

Indian side highlighted the delay in finalization of Letter of Exchange of Indian Navy 

Dornier. MNDF confirmed that the proposal is under consideration. 
 

ެވސް. އެހެންވީމާ، އަދި ޭއެގ އެކްޝަން    ޯވޒް އަންޑަރ ކޮންސިޑަރޭޝަން އޭރު   އެހެންވީމާ، ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު

ސްޓް.  އޮފް ޑޯނިއާ އެޓް ދަ އަރލިއެ   އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓު ފައިނަލަިއޒް ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު  ، އޮތީމިޕޮއިންޓަކަށް  

ެގންދިއުމަށް    އެހެންވީމާ، ޑޯނިއާ ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުމަށް ރާއްޖޭަގއި ރިކުއަރމަންޓާ އެްއޮގތަށް މި ކަންތައް ކުރިއަށް

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ދެވަނަ   24ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ    2019ަގނޑުމެން  އޮތީ. ދެން އެއަށްފަހު އަޅު  ވިސްނަވާފައި މި

މީެގ ޑެލިޭގޝަން ހެޑްކުރެްއވީ މިހާރުެގ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް  ؛އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑައިލޮުގ

  ހުރި   ކުރިން ވާހަކަދެކެވިފައި   އޮތީޝަމާލް. މީަގއި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައި މިهللا ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު 

، އެމް.އޯ.ޔޫ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ކޮންކްލޫޑްކުރުަމށް. މީަގއި މިނެޓުކުރެވިފަިއ  ކްސްޗޭންޖުހަމަ ލެޓަރ އޮފް އެ  ،ޮގތަށް

   އޮތީ،މި

Provisioning of Donier Aircraft- Indian side reiterated the proposal for providing of an 

Indian Navy Dornier Aircraft along with crew for joint maritime surveillance with MNDF. 

It was pointed out that implementation of the project would require construction of a 

hanger and hence an early confirmation was requested for the draft LoE shared with 

Maldives in 2016. 

ވަނީ. އޭތި މިހާހިސާބަށް   ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ލެޓަރ އޮފް ެއކްސްޗޭންޖެއް ލިބިފައި މި  2016އެހެންވީމާ،  

އޮތީ   ން މި މަތީ   ކަމަށް އެކި ފަހަރު  ެގންދާ  ެވސް ހަމަ އޭތި ރާއްޖެއިން އޭތި ކުރިއަށް  ރުއިއާ ހަމައަށް އައި 2019

 ދަންނަވާފަ. 
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Both side expressed interest in pursuing this proposal further. The Maldives side stated 

that the LoE could be finalized shortly. It was agreed that construction of hanger could 

be taken forward once the LoE was signed.  
 

ަގއި އިންޑިާއަގއި   2019ޖުލައި    5ން  އި  4ެއއީ   ؛މޯލްޑިވްސް ޖޮއިންގ ސްޓާފް ޓޯކްސްއެއަށްފަހު ހަތަރުވަނަ އިންޑިއާ  

މިދު ޝަފީޤް. މީަގއި އިންޑިާއ  ޙާޖެނެރަލް    ރބްރިޭގޑިއަ  ، ބޭއްވުނު. މީަގއި ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ޑެލިޭގޝަން ހެޑްކުރެްއވީ

އަދި ރާއްޖެއިން މީަގިއ    .ްގރެސްކުރުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސްަގއި ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި އެލް.އޯ.އީ ޕްރޮ އޮތީސައިޑުން މި

ކަމަށް. ީމަގއި    ތެރޭަގއި މީތި ކޮންކްލޫޑްކުރެވޭނެ އްެގ  އޮތީ އެލް.އޯ.ީއ ކުރިއަށް އޮތް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެ  ދަންނަވާފައި މި

  ، އޮތީ ކުރެވިފައި މިމިނެޓު

Government of India has forwared LoE for five years deployment to MNDF. Indian side 

requested MNDF to progress the aspect. MNDF delegation replied that LoE would be 

signed within next three months. 
 

ލޮޕަމްަވމުން އައި ކޭސްެއއް. މީެގ  އިން ފެށިެގން މިޮގތަށް ޑިވެ  2015ައޅުަގނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި    އީއެހެންވީމާ، މި

ަގއި މިހާރުެގ މިނިސްޓަރ  2020ޖޫން    10ންނަނީ  ފައިނަލް ކަލިމިނޭޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޗީވްކުރެވިފައި މި އޮ

ވަނީ. އަދި ެއާއ    އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖުަގއި ސޮިއކުރަްއވާފައި މި

ހދ.  29ެގ  2020ުގޅިެގން   މި ސެޕްޓެންބަރުަގއި  އެއަރކްރާފްޓް  ޑޯނިާއ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ވަނީ    ހަނިމާދޫަގއި 

ސްޓޭޝަންކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މީެގ ބެކްްގރައުންޑު އެންޑް ޓައިމްލައިނަށް ައޅުަގނޑުމެން ޯއވަރޯލްކޮށް ފޯކަސްކޮށްލާއިރު  

  ރ ޑީ.ެއފްެގ އެންމެ މަތީ ސީނިއަރާއްޖޭެގ އެއިރެއްެގ ސަރުކާރުން އަދި އެމް.އެން.   ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ަގބޫލުކުރައްަވއި މުހިންމުކަން  އޮތުުމެގ  އެސެޓެްއ  ެއއަރ  މިފަދަ  ރާއްޖޭަގއި  ވެސް  ލިޑަރޝިޕުން  އަދި    ،މިލިޓަރީ 

ނޫން ޑިފެންސަކަށް  ޑިފެންސަށް  ،ހަމައެކަނި  ސިވިލް  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކުރިން  އިމަރޖެންސީ    ،އަޅުަގނޑު  އަދި 

މިފަދަ އެއަރ އެސެޓެްއ    ،ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި އާބާދީތަކަށް އެހީވުން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ރެސްޕޮންސަށް ވެސް އަދި  

މީތި ަގބޫލުކުރަްއވައި  މުހިންމުކަން  ވިސްނުންފުޅު  ؛ރާއްޖެއަށް  ހޯދުމުެގ  އިންޑިއާިއން  އެހީތެރިކަން  މި  ރާއްޖެއަށް 

ޗޭންޖަކީ ައޅުަގނޑުމެން އަހަރުތަކެްއެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ެގންުގޅުްއވާފައި އޮތްކަން. ީމެގއިތުރުން މި ލެޓަރ އޮފް އެކްސް

ގޮއްސަ އޮތްއިރު    ހުރި މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން މީެގ ފައިނަލަިއޒޭޝަން. އަދި މީެގ ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށް  ކުރެވިފައި

ސީނިއަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ހަ  ރހަމަ  ޑިފެންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ލީޑަރޝިޕާއި  ޑިފެންސް މިލިޓަރީ  މަ 

މިނިސްޓަރސް ވެސް މީަގއި ބައިވެރިވެލަްއަވއިެގން ހަމަ މީެގ ސްޓްރެޖެޓިކް އިންޕޯޓަންސް ރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރުން  

މިފަދަ އެއަރ އެސެޓެއް ހޯދުަމށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވާފައި އޮތްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ދެން މީތި ހަމަ 
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ވަނަ    2016ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު    ހައިލައިޓްކޮށްލުުމެގ

ފޮނުއްވާފައި އޮތް    ރާއަށް މިޝްކިލޭޝްރ އަަގއި ކުރީެގ ހައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިންޑިާއ މިނިސްޓަމޭ  17އަހަރު  

ަގއި ިމނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް   2016  މޭ  17ަގއި  ސިޓީއެްއ. މި ސިޓީ މީަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ތާރީޚު

މިސްޓަ ކޮމިޝަނަރ  ހައި  އިންޑިާއެގ  ކުރެީގ  ޢުމަރު  އާދަމް ޝަރީފް  ސެކިއުރިޓީ  ނެޝަނަލް  އައެންޑް    ކިލޭޝް ރ 

ށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީަގއި މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންެގންދާ އެޑްވާންސް ލައިޓް ޝްރާއަމި

އަދި ،  މި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރެގ މަސަްއކަތް ފާހަަގކުރަްއަވއި އަދި ރާއްޖެއަށް ކިހާ މުހިންމު އެސެޓެްއކަން  ،ރހެލިކޮޕްޓަ

ފަދަ ފިކްސިންގ ެއއަރކްރާފްޓެްއ    އޮތް ރާއްޖެއަށް ޑޯނިާއއެއް  މީގެއިތުރުން ހަމަ މި ސިޓީަގއި ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަ

ފަދަ ެއއަރކްރާފްޓަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާތައް. ދެން އަޅުަގނޑު  ހޯދުމަށް ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތްތަކާއި މި

ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ހަމަ ފިކްސިންގ    އިއަޅުަގނޑު މީގަ   ، ތަނުަގއި ޑިސްޕްލޭނުކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް  މުޅި ސިޓީ މި

 .   އޮތީހަމަ ލެޓަރެގ ދެ އެކްސްޓްރެކްޓެއް މި  ،ޮގތަށް  އެއަރކްރާފްޓެްއެގ މުހިންމުކަން ރާއްޖެއަށް ފާހަގަވާ

MNDF has been vying to induct fixed wing aircrafts over rotary wing aircrafts, with the 

critical necessity to extend the critically demanding operational reach and enhance the 

versatility of LAH. 

ޭއެގ އޮޕަރޭޝަނަލްތަކަށް ވުރެން ފިކްސިންގ އެއަރކްރާފްޓުރީ އެއަރކްރާފްޓުއެހެންވީމާ، ރޮޓް އޭތި ރާއްޖެއަށް   ؛ެގ 

  ؛މުހިންމުކަން ފާހަަގކުރައްވާފަ. ދެން އޭގެއިތުރުން ހަމަ

The Indian Naval (IN) and ICG Maritime petrol aircrafts particularly the Dornier aircraft 

have been instrumental in Search and Rescue operations and in protecting the Exclusive 

Economic Zone of the the Maldives with its extended range, greater carrying capacity 

and surveillance capabilities. Further to these operational advantages the requisite 

technical expertise to operate and maintain fixe-winge aircrafts such as Doniers will be 

greatly enhanced by the capacity that already exists in the Maldives, albeit within the 

civil sector. 
 

މީހުން އުފުލުމާއި، އަދި ސަވައިލަންސް  ެގ އެކްސްޓެންޑެޑް ރޭންޖާއި އަދި އިތުރަށް  ެއއަރކްރާފްޓު  އެހެންވީމާ، ޑޯނިއާ

ކްރާފްޓެްއ  ރއެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް މިފަދަ އެއަ؛ ހެލިކޮޕްޓަރަކާ އަޅާބަލާއިރު މި ހުރިހާ ކަމެއް މިޮގތަށް އޮތީމާ

ންމުވާ ސަބަބު ފަދަ އެއަރކްރާފްޓެއް ރާއްޖެއަށް މުހި  ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި އޮތްކަމާިއ، ޑޯނިއާއިންޑަކްޓު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިއިން  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ފާހަަގކޮށްލި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި  ކުރިން  މީެގ  އަޅުަގނޑު 

ފާހަަގކުރެޭވ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ތެރެއިން ވެސް އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ތެރެިއން ވެސް ހަމަ އަބަދުވެސް 

މަސައް  ވަންދެން  އޮފް އަހަރުތަކެއް  ލެޓަރ  ދެން  ހޯދުމަށްކަން.  ކޭޕަބިލިޓީ  މި  ރާްއޖެއަށް  އޮތީ  މި  ކަތްކުރެވިފައި 
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ެއއަރކްރާފްޓް   ޮގތުން،  ކަމެްއެގ  ފުރަތަމަ  މީެގ  ހައިލައިޓްކޮށްލަން.  ޕްރޮިވޝަންސްތަކަށް  ކީ  އެކްސްޗޭންޖުެގ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓްރާންސްފަރ މި ކުރެވެނީ، ފޯރ އަ ޕީރިއެޑް އޮފް ޓޫ ޔިއަރސް.  

ީމެގ   ދެން  ބައްލަވާލައްވާނީ.  ބޭފުޅުން  ތި  މާއްދާތައް  ަވކިަވކި  ރިވިުއކުރާއިރު  ެއކްސްޗޭންޖު  އޮފް  ލެޓަރ 

މެއިންޓެނަންސާއި، ރިޕެއަރާއިއ ހުރިހާ ކަމެއް އިންޑިާއއިން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. ދެން ބޮޑު މެއިންޓެނަންސް ނުވަތަ 

ރިޕްލޭސްމަންޓް  ރިޕެއަރކުރަންެވއްޖެއް  ޕީރިއަޑްަގއި  ެގންދާ  އެ  ެގންޮގސްެގން،  އިންޑިއާއަށް  ެއައރކްރާފްޓް  ޔާ 

އެއަރކްރާފްޓެއް ރާއްޖެއަށް ެއބަ ފޯރުކޮށްދޭ. ދެން މި ޓަރން އެރައުންޑް މެއިންޓެނަންސާިއ ރިޕެއަރ ހުރިހާ އެއްޗެއް  

 އެންޑް ޓާސްކިންގ ވިލް ބީ ޓާސްކްޑް ބަިއ  ަގވަރމަންޓް އޮފް އިންޑިާއއިން ބެއަރ މި ކުރަނީ. ދެން އޮޕަރޭޝަންސް

މިހާރު ޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް.  ަގވަރމަންޓް އޮފް  އޮފް  އޮތޮރަިއޒްޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް  ެއއްެވސް   ޑިއުލީ  އެއަރކްރާފްޓް 

އޮފް ޗީފް  ލިބިެގން،  ހުއްދަ  ފަރާތުން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  އެކަމަށް  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އުދުހެން   ކަމެއްަގއި 

ފްލައިކުރާނީ    ޑިފެންސް ފޯސްެގ އޮތޮރަިއޒޭޝަނާ އެްއކޮށް ކޯސްޓްާގޑް ކޮމަޑާންޓްެގ ޓާސްކިންގ އޯޑަރަކާ އެްއކޮށް ޑޯނިއާ

އެްއވެސް ބޭނުމެއްަގއި. ެއއީ ެއ މީހުންެގ މެއިންޓެނަންސް ފްލައިޓެއް ިވޔަސް، ނޫނީ މެޑިކަލް އިެވކުއޭޝަނެއް ވިޔަސް،  

އަށް ލިބިެގން މެނުވީ  .ޑީ.އެފްެގ ފަރާތުން ސީދާ ކްލިއަރ ޓާސްކިންގ ޯއޑަރެއް ޑޯނިއާކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް އެމް.ެއން

   ،އާ ުގޅިެގން ީމަގއި ހަރަކާތްތެރިވާއަށް ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުަގއި ފްލައިނުކުރެވޭނެ. ދެން ޑޯނިއާޑޯނިއާ

Indian personnel and equipments will be responsible to the High-Commission of India in 

Maldives. 

ކުޭއޝަން ވިތިން މޯލްޑިވިއަން  ވެ ކެޝުއަލްޓީ އި ،ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ؛ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދެން ޑޯނިއާ

ޭއގެއިތުރުން ކޯސްޓަލް ؛ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ރީޖަން. ދެން މެރިޓައިމް ސަވައިލަންސް، ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުގެ 

ޑޯނި ދެން  އޮޕަރޭޝަންސްއާ ސަވައިލަންސް.  ޓާސްކާއި  ފްލައިންގ  އެނުއަލް  ެއއީ  ރިކުއަރމަންޓާއި،    ރެޑިރެންސް  ެގ 

ެގ ރިކުއަރމަންޓާ ެއއްޮގތަށް އެ ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން. ތަމްރީނުކުރަންިވޔަސް، ނޫނީ ެއއަރކްރާފްޓު   ންއެއަރ ކްރޫ

ޤައުމު ދެ  އޭގެއިތުރުން  އޮޕަރޭޝަންސް ދޭތެރޭަގއި  ެގ  ދެން  ދެން  ދަތުރުތައް.  އެހެނިހެން  ކުރެވޭ  އެއްބަސްެވެގން 

އެކްސްޗޭންޖު  ޓާސްކިންގެ  އޮފް  ލެޓަރ  ސްޕެސިފިކަލީ  ވަރަށް  ހަމަ  އޮވޭ ތެރޭަގއި  އެބަ  ބަޔާންކުރެވިފައި    ،ަގއި 

، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  އެއަރކްރާފްޓް ވިލް ބީ ފްލޯން ބައި އިންޑިއަން އެންޑް އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް ެއއަރ ކްރޫ. އެހެންވީމާ

ކްރާފްޓް ފްލައިކުރާނެ. އަދި ވިލް ބީ މެއިންޓެިއން ބައި އިންޑިއަން އެންޑް  ރތަމްރީނުވެފައި ތިބި ޕައިލެޓުން މިހާރު އެއަ

އިންޑިާއެގ އެހެންވީމާ،  ޕަރސަނަލް.  ކޮލިފައިޑް  ޓެކްނިކަލީ  އަދިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ޓެކްނިކަލީ      ެއމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 

ކްރޫކޮލިފައިޑް ްގރައުންޑް  އިންޖިނިއަރސްާއިއ  ޑޯނިއާރަކާތްތެރިވާނީހަ  އިމީގަ   ން  މީެގިއތުރުން  ދެން  ުގޅިެގން   އާ. 

  ލޮޖިސްޓިކަލް އެރޭންޖްމަންޓްސް ފޯ އިންޑިއަން އިންޑިއަން ސައިޑް ިއޒް ރެސްޕޮންސިޕަލް ފޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް
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ޑޯނިއާ މަސައް   އާޕަރސަނަލް.  ރާއްޖޭަގއި  ތިބުމާއިުގޅިެގން  ރާއްޖޭަގއި  ހުރުން،  ފަރާތްތަކުެގ  އިންޑިާއެގ  ،  ކަތްކުރާ 

މީހުންެގ ދަތުރުފަތުރާއި މި ހުރިހާ ކަމެްއަގއި ޚަރަދު ބަލަހައްޓަނީ އިންޑިއާެގ ފަރާތުން. އަޅުަގނޑުމެން   ކެއުމާިއ، އެ 

ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ކުރާކަށްނުޖެހޭ  ޚަރަދުތައް  ޑޯނިއާ.  ނެއްމީެގ  ބޭނުންވާ   ޭއގެއިތުރުން،  އެއަރކްރާފްޓަށް 

ރިޕެއަރާއއި މެއިންޓެނަންސްާއއި، އޭތި ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިއުލްާއއި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް މި ހަމަޖައްސަނީ 

ކަށްނުޖެހޭ.  އެްއވެސް ކަމަކަށް ވެސް ޚަރަދުކުރާ  އިންޑިާއެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން މީެގ

ދެ ޤައުމު ދޭތެރެިއން މިއުޗުއަލީ ެއއްބަސްާވ    ،ތީަގއި ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑަކަށް މި އޮލެޓަރ އޮފް ެއކްސްޗޭންޖުމި  ދެން  

  ޑޯނިއާ   ،ވިލް ރިމެއިން އިން ފޯސް. ދެން ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން  ހިނދަކު މި ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު

މި އޮ  ފޮންނަޓްރާންސްފަރކުރެވިފައި  ޮއފް ޓޫ ޔިއަރސް. ދެން އިމިުއނިޓީސް އެކްސްޓެންޑް ޓު  ނީ  ޕީރިއަޑް  ރ އަ 

އެރޭންޖްމަންޓުޑިޕްލޮމެޓިކް   އެހެން  ރާއްޖޭަގއި  މިއީ  މޯލްޑިވްސް.  އިން  ވެސް  ޕަރސަނަލް  ތެރެއިން  ހަމަ ތަކުެގ 

ޑޯނިއާ ހަ އިމިއުނިޓީސްތަްއ  އާންމު  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  ޤައުމުތަކުެގ  ބޭރު  ރާއްޖޭަގިއ    އާ ރަކާތްތެރިވާ  އެޓޭޗްެވެގން 

އިންޑިއާ  މި  ެގމަސައްކަތްކުރާ  ކީ  ފަރާތްތަކަށް  މީެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ލިބޭނެ.  އިން 

ހަމަ ލިޓްރޭޓްކޮށްލާނަން.އޮބްޒަވޭޝަންސް  ވަކިން  ޑޯނިއާ   އިމީަގ    ބޭނުމަކަށް  އޮޕަރޭޝަނެްއ  އެްއވެސް  އެްއވެސް  ެގ 

 ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް  ތީއޮ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި މި  ،ެގ ޑިއުލީ ޑެސިްގނޭޓެޑްހިންޭގނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އޮޕަރޭޓެްއ    ޑޯނިއާ  ،ލިބިެގން މެނުވީ  އްރެޓާސްކިންގ ޯއޑަ  ޓްެގންޑާކޮމަ  ފޯސްެގ އޮތޮރަިއޒޭޝަނާ ެއއްކޮށް ކޯސްޓްާގޑްެގ

ރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާ ޕަރސަނަލްައކީ، ޭއެގ މަސައްކަތްކުރާ އެއަރކްރޫާއިއ  ހަެވެގން  ެއޓޭޗު  އާނުކުރެވޭނެ. ދެން ޑޯނިއާ

ްގރައުންޑް   ދެން އޭެގ  ،މެއިންޓެއިންކުރަން ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ޕަރސަނަލް. ޭއެގ ޕައިލެޓުންނާިއ، ނެވިޭގޓަރާއއި  ޑޯނިއާ

ފަރާތް  މި  ދެން  ޓެކްނީޝަންސް.  އިންޖިނިއަރސްއާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ައއުމާކްރޫަގއި  ރާއްޖެއަށް  ރާއްޖެއިން   އިތައް 

ނޫނީ މީހުން ބަދަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. އަދި އެހެން އިންތިޒާމުތަކެއް އެހެން  ،ބޭރުވުމަށް

ނަ  މިތާ ހުން  ،ޖެހޭ  ހާލަތްތަކާ އެއްޮގތަށް ނެސެސަރީ ޑިޕްލޮމެޓިކަލީ ކްލިއަރެންސް ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން ހޯދަން އެބަ

އެހެން އެްއޗެްއ ނުވަތަ    ޭއެގ ބަދަލުަގއި   ،ސް ޔަމީހަކު ނުވަތަ މިތަނުން އިކުިއޕްމަންޓެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެގންދިޔަ

އެނިގެގން   ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުަގއި  އައި  ފަރާތެއް  ޕްރޮސެސް  ހަމަ  އެހެން  ޑިއު 

ރެންސް ލިބިެގން ހިންޭގ މޫވްމަންޓެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ޭއެގއިތުރުން ނެސެސަރީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަ  ،ފޮލޯކުރެވިެގން 

ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެޭވ    ،އިން އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަމަ ޑޯނިއާ

ޑޯނިއާ  ހިއުމެއެބަ  ިއވެކުއޭޝަނާއި  މެޑިކަލް  ޚާްއޞަކޮށް  ފަރާތުން.  ޑޯނިއާނިެގ  ރޯލްަގއި  ބޭނުންކުރެވެނީ.    ޓޭރިއަން 

ެގ ވަރަށް  ބޮޑު ދައުރެއް އެބަ އަދާކުރެވޭ.  އެހެންވީމާ، ރާއްޖެއިން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަލިމީހުން ުއފުލުމުެގ ޑޯނިއާ 
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ން  ޑަރޝިޕުެގ އެލް.އޯ.އީ އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިން، މިހާރުެގ ލީަގއި ޑޯނިއާ 2020ދެން މީގެއިތުރުން  

ރީ މިއަށް  -އޭތި  ޕޮރޮވިޝަން  ތަމްރީނުކުރުމުެގ  ޕައިލެޓުން  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެއަށް  އެސެސްކުރެްއިވއިރު 

  ވެސް ޑޯނިއާ   ނަށްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕައިލެޓުން ؛އޮޕަރޭޓްކުރެއްވޭނީ   . އަދި ޑޯނިއާޮއތީ  އިންސަރޓްކުރައްވާފައި މި

މާ، ޕައިލެޓުން އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ ހިސާބުން ޕައިލެޓުން  . އެހެންވީއޮތީ  ވާފައި މިއޮޕަރޭޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ކްލޯޒް ލައް 

ތަމްރީނުކުރުމުެގ ކަންކަން ެވސް ފެށިެގން މި ައއީ. އެހެންވީމާ، މި ކްލޯޒް މިޮގތަށް ލުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން 

  ރީނުވެެގން އައި ކަުމަގއި ވިޔަސް، އެ ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުން އަސްލު ޕޮސިބަލެްއ ނޫން. އެއީ ތަމް  ،ފާހަަގކުރަން

ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މީހުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ޕައިލެޓުން ރާއްޖޭަގއި ސްޓޭޝަންކުރެޭވ ޑޯނިއާ 

ރަން. ދެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕައިލެޓުން މީެގ އުދުހުމުެގ ހުއްދަ ލިބުމަކީ މީެގ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުެމއްކަން ފާހަަގކު

ކޮށްލަނީ  އިމީަގ މި  ފޯކަސް  މިއަށް  ތަމްރީނު  ޕައިލެޓުން  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ،އަޅުަގނޑުމެން 

،  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕައިލެޓުންނަކީ، މިލިޓަރީ އޮފިސަރސް އިނޭގތޯ. މިލިޓަރީ އޮފިސަރސް އޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

 ؛ބިލިޓީސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސްޕެނޑުމެން ކޮމްބަޓް އޭރިއަލް ކޭއަޅުަގ ؛ސްޕެޝަލައިޒް ޓްރެއިނިންގ 

ެއއީ   ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  އުފުލި  ތަނަށް  އަނެއް  ެއްއތަނުން  ބަލިމީހަކު  މިސާލަކަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ސައިޑުަގއި ހިންާގ އޮޕަރޭޝަނެއް.    އަޅުަގނޑުމެން ހިންާގ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް. އަޅުަގނޑުމެން ސިވިލް ޑިފެންސް

ެއކެޑަ ރިކުއަރޑް  އޮފިސަރަކީ  މިލިޓަރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިކުއަރޑް ސްޕެސިފިކް ސަރވިސް  އެހެންވީމާ،  އަދި  މިކް 

ޓްރެއިނިންގ ހަދާފައި ތިބޭ އޮފިސަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީ.ޕީ.އެލް ހަދާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކީ،  

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު  މީަގ  ދެން  ނޫން.  ފަރާތެއް  އެންޑަރކުރެވޭނެ  ޮގތުަގއި  އޮފިސަރެްއެގ    ، މެންނަށް 

އިންޑަކްޝަން   އަންސިވިލި ދޭންޖެހޭ  ކުރިން  ކޮމިޝަންކުރުމުެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވުރެ  ޕައިލެޓަކަށް 

ރުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕައިލެޓަކަށް ވުމަށް ޓަކައި އޮފިސަރ އަދި އޭެގއިތު  .އޮވޭ   ޓްރެއިނިންއާިއ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ

ތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ. ބޭސިކް ފްލައިޓް މިކް ޓްރެއިނިންޓްރެއިނިންގ އެބަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ. އޭގެއިތުރުން އެކެޑަ

އެހެން ވެސް އެއަރ އެސެޓަކަށް  ނުވަތަ ހެލިކޮޕްޓަރ ނުވަތަ    ޓްރެއިނިންއާއި އަދި މިސާލަކަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޑޯނިއާ

އެ އެއަރކްރާފްޓެްއެގ ވަކި ޓައިޕް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން   ، މުެގ ކުރިން ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެޔުދި

ަގިއ  2020ޖެހޭ ހަދަން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ، ެވސް ޓައިްމ ނަާގ ކަންކަން. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އެބަ

ކްލޯޒް މިއަށް އިންސަރޓްކުރުމަށް ފަހު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ ޕްރޮސެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަ  

  ެގ ލެޓަރ އޮފް ެއކްސްޗޭންޖު  ފެއްޓިފަ. ދެން ައޅުަގނޑު މިހިސާބުން ޑޯނިއާވަރަށް ރަނަގޅު ފައުންޑޭޝަނެއްެގ މަތީަގއި 

 ލާނަން އިނޭގތޯ. އިއެލް.އޯ.އީ ދަްއކަ   އެްގރީމެންޓް،
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓަރ ކިހިނެއްތޯ،   ކިހިނެއްތޯ  ދޭތެރޭ  ެގންދިއުމާ  ސިއްރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައި  ދަްއކާލުމުެގ  އެލް.އޯ.އީ 

 އާދެ! މިނިސްޓަރ.؛ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި؟ ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ައލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

؟ ްގރަފީެގ ވެސް ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ދަންތޯއިޢުތިރާޟެްއ ނެތިއްޔާ، އަޅުަގނޑުމެން ިމއާ ުގޅިެގން ހައިޑްރޯ މުޤައްރިރު  

ލާފައި ދޭތި އެކީަގއި ސިއްރުކުރާ ބައި ެގންދިޔައިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިއޭރަށް އެ ނިންމަ

އެހެންވީމާ، ދޭތީެގ  ؟ އްތޯކުރަްއވަންޏާ ކުރެއްވޭނެތާ ދެއި ސުާވލުފަސޭހަފުޅުވާނެހެން. އޭރަށް ފަހުން ދޭއްޗަށް އެކީގަ 

 .  ކަންނޭނެގ ލާފައި އެހެން ެގންޮގއްސިްއޔާ ފަސޭހަވާނެއިޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން އެންމެ ރަނަގޅު ކުރިއަށް ެގންދެވިޔަސް.  

 

 ންސް ައލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ! 

 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:މިރު ޢާލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

ލްޑް އޮފް ފީކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ    ރބްރީފްކުރާނީ މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ފޮއާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު  

ްގރަފީ ބިޓްވީން ދަ ަގވަރަމަންޓް އޮފް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ަގވަރމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް  ހައިޑްރޯ

ނޑު ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މައިަގއި  އޮފް އިންޑިއާ. މި އެމް.އޯ.ޔޫއާ ބެހޭ ބްރީފިންގ. މީަގ
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ބޭނުމާއިހައިޑްރޯ ތަރައްޤީކުރުުމެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޚިދުމަތް  މި  އަދި  ސަރވޭކުރުުމެގ  ކޭސްެގ    ،ްގރަފީ  މި  އަދި 

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް    އި. މީގަ އަށްމި އެމް.އޯ.ޔޫެގ ކީ ޕްރޮވިޝަންސް  ، އަދިބެކްްގރައުންޑާއި ޓައިމްލައިނާއި 

ޖިކް  އާކިޕެލަ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު ބޮޑު  ،ްގރަފީ ސަރޭވއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީހައިޑްރޯ

ސަރަޙައްދު ކަނޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް  އަޅުަގނޑު   ޤައުމެއް.  ދެންނެވި  ެވސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން    ،ހަމަ 

ކުރާ އަދި ދުނިޔޭެގ ްގލޯބަލް  ރަޙައްދު ބޮޑުވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުން މި ރީޖަނަށް ސަޕޯޓުކަނޑުެގ ސަ

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް   ގައިމީެގތެރޭހަމަ އިކޮނޮމީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ވަރަށް ބޮޑު ވޮލިއުމެްއެގ ޓްރޭޑް އެބަ ދަތުރުކުރޭ. އަދި 

ކްރޫޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކާއި،  އެހެންވީމާ،    ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ދަތުރުކުރޭ.  އެބަ  ެވސް  އެްއޗެހި  ިމފަދަ  އޮއިލާއި 

ްގރަފިކް ސަރޭވއެްއ ދިވެހިރާއްޖެައށް މުހިންމުވާ ސަބަބުތައް ވަރަށް ބައިވަރު. މީެގތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައިޑްރޯ 

ންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންތައް  ައޅުަގނޑުމެ  ، ފުރަތަމަ ކަެމއްެގ ޮގތުން ؛ވެސް އަދި ވަކިން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން

އަޅުަގނޑުެމންެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު    ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންޓިނެންޓަލް އިންތަކާއި، މެރިޓަިއމް ބޯޑަރސްއާއި   ،ވަކިކޮށް 

 ްގރަފިކް ސަރޭވއެއް އެބަ ވަރަށް މުހިންމުވޭ. މީގެއިތުރުން ޑިފައިންކޮށް ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައިޑްރޯ 

ވާމީ މެރިޓައިމް ޝިޕިންއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތްތަކަށް  ގު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުެގ ދަތުރުކުރާ ބައިނަލްއަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ރަްއކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ދަތުރުފަތުރުެގ  ކަނޑުމަތީެގ  ވެސް 

އެންމެ އަދާހަމަ ޗާޓުތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ނެިވޭގޝަން ޗާޓުތަކާއި، ނޯޓިކަލްސް    އަދި  ،ފިކް ސަރވޭެއއްކޮށް ްގރަރޯހައިޑް

އެބަސަރވިސަ ފޯރުކޮށްދޭން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިކޮނޮީމ    ސްތައް  ބްލޫ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭ. 

 ކޮންމެ  އިތަ ކޯސްޓަލް އޭރިާއގަ އެކްސްޕޭންޑްކުރަން ވިސްނާއިރު، ބްލޫ އިކޮނޮމީއާ ުގޅިފައި މި އޮންނަނީ ކަނޑު ނުވަ

ވެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެްއ ބިނާކުރުން ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެން ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުން ލިބެން އޮތް މުއްސަނދިކަމެްއ  

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑު އަޑި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު އޮތީ   ،ބޭނުންކުރުން. މިކަން ކުރުމަށް 

ހިމެނިޓޭރިއަން ޖެހޭ ދެނެަގންނަން. މީގެއިތުރުން ހަމަ    ކޯސްޓަލް އޭރިއާ ޮއތީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ  ،ކިހިނެއްތޯ

މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ   ،ޑިޒާސްޓަރ ރިލީފަށް އަދި މެރިޓައިމް ރެސްޕޮންސް ،އެސިސްޓެންސް

އިކުރާނެ ެއންމެ ރަނަގޅު ވަސީލަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަށް ޑިޕްލޯ  ސަރަޙައްދު އޮންނަ ޮގތް ދެނެަގނެވިފައި އޮތީމަ

ކޮންޓެއިންކުރެވޭނީ،   އިންސިޑެންޓް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެސްޕޮންސެއްަގއި  މެރިޓައިމް  މިސާލަކަށް  ދެނެަގނެވޭނެ. 

އެންަވރަޔަ ސަރަޙައްދުެގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ޮގތަކަށްތޯ  އެސިނިޓީ މަންޓް  ންރަކޮން 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބިނާވެފައި ިމ    ެވސް  މި ހުރިހާ އެްއޗަކީ މުހިންމު ެއއްޗެއް. ިމ ހުރިހާ އެްއޗެއް އިންޑެކްސިންއާިއ،  

ހައިޑްރޯ  ފާހަަގކޮށްލާނަންއޮންނަނީ  ހަމަ ވަކިން  މީެގއިތުރުން  މަްއޗަށް.    ގެ 2004މިސާލަކަށް    ،ްގރަފީ ސަރވޭެއއްެގ 



 2021 ބަރުނޮވެން 12                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 132ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 

 

18 

 

ބަނދަރަކަށް   ކޮންމެ  ރާޢްޖޭެގ  ބޯޓުތައް  ބޭރުެގ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ައއި  ހިފައިެގން  އެހީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސުނާމީަގއި 

ޖެހި ވަންނަން  ހައިޑްރޯ ބޯޓުތައް  ރާއްޖޭެގ  އެއީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ލުންވޭ.  އެކަމަކު  އޮތީމަ.  ނެހެދި  ސަރވޭ  ްގރަފިކް 

އިތުރު ޓައިމްތަކަކާއި އިތުރު ވަރަށް  ހަމަ  އިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެްއކާވެސް  ރަށްރަށުެގ މީހުން ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި

ބާއްވާފަ  އަޅާފައި  ބޯޓުތަްއ  ދުރުަގއި  ހަމަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ެއއްޗެހި  އެ  ހުރީ.  އޭރު  ރިސޯސެއްތަކެްއ  ކުދި   ،އިމަދު 

ްގރަފިކް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޭއރު ވެސް ހައިޑްރޯދޯނިފަހަރުަގއި ގޮއްސަ އެ އެްއޗެހި ބާލައިެގން ކުރަން މި ޖެހެނީ.އެކަމަކު  

ބޯޓުތަކަށް  ެއއްސަރވޭ ނަމަ،  އޮތް  ހެދިފައި  ރަނަގޅަށް  ސަރަޙައްދުަގިއ  ފުރުޞަތު    ،އެ  ާގތްކުރުމުެގ  ބަނދަރުތަކާ 

ބޭސްޑް  މެރިޓައިމް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޭގެއިތުރުން  ހަމަ  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑުެވެގންދާނެކަން 

ހައިޑްރޯއިންޑަސްޓް އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް  ޓަކަިއ  ފުޅާކުރުމަށް  މުހިންމުވޭ. ރީއަށް  އެބަ  ސަރވޭެއއް  ްގރަފިކް 

ބަނދަރު ޓަކައި   ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހެދުމަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް  ކަހަލަ  ެއްއެވސް  އޭރިއާެގ  ކޯސްޓަލް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަމަ  ޖެހޭ. އަދި ޭއެގއިތުރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސަރަޙައްދެއް އެބަ ރަނަގޅަށް ސަރވޭކުރެވެން

ބައިނަލްއަ  އެޕްލަިއވާ  ދިވެހިރާްއޖެއަށް  ހުރި،  މުޢާގު ސޮއިކޮށްފަިއ  ވެސް  ޛަރީޢާތަކުެގ  ޓްރީޓީސް   ދާތަކާއިހަވާމީ  އިން 

ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ސަރވިސަމިއިން  ނޯޓިކަލް  ހައިޑްރޯ ތައްސްއަންާގ  އަދި  ސަރވިސްްގ،    ރަފިކް 

މީަގ  ންދިވެހިރާއްޖެއި ހައިޑްރޯ   ، އަޅުަގނޑުމެން  އިފޯރުކޮށްދިނުމަށް.  މިހާރުެގ  ސަރވޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ްގރަފިކް 

ބައްލަވަ ީމަގއިލަ ސްޓޭޓަސްއަށް  ވާނަމަ  ކަމަށް  ރަނަގޅަށް    ،ފާހަަގކުރެވެނީ  އި ްއވައިފި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތް ރީޖަނަކީ، މާލެ އަތޮޅު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރވޭކުރެވިފަިއ ޗާޓުތައް އެންމެ އަޕްޑޭޓްކޮށް މި އޮ

ބޭނުންކުރަނީ،   މި  ދަތުރުކުރުމަށް  ބްރިޓިޝް  ަގވަނަ  ނަވާރަސަރަޙައްދުަގއި  ތައްޔާރުކޮށްފަިއ  ން  ޑްމިރަލްޓީއެރުނުަގއި 

މިސާލަކަށް މާލެ އަތޮޅުން ބޭރުވުމަށް ފަހު އެ ޗާޓުތަކަށް ބަލަިއެގން    ،ބަެއއް ސަރަޙައްދުތަކުަގއި   އިހުރި ޗާޓުތައް. ީމަގ

މަތިން ވެސް ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަސްލު    ރަށްދަތުރުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ފަރު ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރު ރަށް 

ނެވިޭގޝަން   ަގއި މިހާރު މިހިރަައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭ،  ނެވިޭގޝަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓްރަސްޓެޑް އެިއޑެއް ނޫން 

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ެއއީ  އޮތްއިރު  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  މިހާރު    އެއީ  ޗާޓުތަކަކީ.  ތަރައްޤީވެފައި  ެއއްޗެްއ  ހުރިހާ  މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ނުކޮށް ނުތިބެވޭނެ ކަމެއް އަޕްޑޭޓުނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ތިބުމުެގ ބަދަލުގައި 

އަންނަ ބަދަލުތަކާ   ތަކާއި ނޫނީ ޯއވަރޓަިއމް މިސާކާރިުގދުރަތީ  ން މުހިންމުވާނެ. ދެން އޭެގއިތުރުން ހަމަ  އަޕްޑޭޓުކުރު

  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދެނެަގންނަން އެބަ  ިމައންނަ ބަދަލުތައް  އަށްސްޓަލް އޭރިއާ މި ކޮ  އަދި   ުގޅިެގން ކަނޑުެގ އަޑިއަށް

އަންޑަރ   ހަމަ  ވެސް  ފަހު ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި  ތަކަށްސާކާރިބޮޑެތި  ދަ  ޖެހޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިސާލަކަށް ސުނާމީ ފަ

ކަމަށް ދެކިެގން   ސޭފްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  ،  ްގރަފީ އެބަ ބަދަލުވޭ. ބަދަލުވެެގންދާއިރު ވޯޓާ ޓޮޕޮ
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ންީވމާ، އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން  އައި ޗެނަލެއް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ޝިޕިންގ ރައުޓެއް އަންސޭފްވެދާނެ. އެހެ

  ސް ވަންޏާ ހަމަ އެތަނުން މެރިޓަިއމް ޓްރެފިކް ދަތުރުކުރާނެ. ޭއެގ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓް  އޮންނަ ކަމަށްއޭތި ޗާޓުނުކޮށް  

ފުރުޞަތު   އެންވަޔަރައެބަ  ދިމާވުމުެގ  މެރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ައދި  ހިންޓް  ންމަިއތުރުވޭ.  މާޔަތްކުރުމަށް ވެސް 

ޮގތަށް މިސާލަކަށް    ދެންނެވިހަމަ  ކުރިން  ވޭ.  ޭވ މުހިންމުރ ފިކް ސަރައިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސަށް ވެސް ހަިއޑްރޯްގ

ޓިފައިކޮށްފަިއ  ރެަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން    1981ފުދޭ. ދެން އޭގެއިތުރުން    އިއަޅުަގނޑު މިދެންނެވި މިސާލު މީަގ  އިސުނާމީަގ

ވަނަ 200އަދި    ސީ)ސޮލާސް(  އެޓް  ފްޓީ އޮފް ލައިފްސޭލޯ ފޮރ ދަ  ދަ    ރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޮ އިންޓަރއޮތް  

އޮތް އަންކްލޯޒް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ލޯ އޮފް  ގައި ރެޓިފައިކޮށްފައި މިބަރުންސެޕްޓެ 7އަހަރު 

މި ދޭތިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހައިޑްރޯްގރަފީ އަދި ނޯޓިކަލް ސަރވިސަސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެބަ    ސް.ދަ ސީ

ައޅުަގނޑުމެން ޮގތެއްަގއި    މަިއަގނޑުީމަގއި    ،ފޯރުކޮށްނުދެވިމި  ކޭޕަބިލިޓީ ނެތީމަ    ރާއްޖޭަގއި   އަންާގ. އެހެންވީމާ، 

ޭވކުރުމަށްފަހު ހަދާހަމަ ޗާޓުތައް މި ޖެހެނީ ރސަ  ފިކްސްިއޑްރޯްގރަޗާޓުތައް ހައަދާހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުެގ  

އެހީަގ  .ފޯރުކޮށްދޭން ރަްއކާތެރިކަން  ގު ބައިނަލްއަ  އި އޭެގ  ސަލާމަތާއި  ފަދަ  ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ވާމީ 

މު  މަށްކަށަވަރުކޮށްދިނު މި  ޒިންމާެއްއ  އޮތް  މައްޗަށް  އަންޢާދިވެހިރާްއޖޭެގ  މި  ޮގތުން  ާގހަދާތައް  އަޅުަގނޑު  ދެން   .

ންނަނީ އޮ މީތި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ މިނެޓުކުރެވިފައި މި ،ޓައިްމލައިނަށް ބަލައިލާއިރު އިްގރައުންޑާކް ކޭސްެގ ބެ

ޑިފެންސްކުރީެގ   އޮފް  އެފެއާމާފުކުރަްއވާތި!  ؛ މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  އޮފް  މައުމޫނާމިނިސްޓަރ  ދުންޔާ  އަދި    އިޒް 

އި އެފެއާ އިންޑިާއެގ  މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ ސު ންޓާނަލް  ދެރާޖާވަޒް  ހެޑްކުރެްއވި    މޯލްޑިވްސް    ،ބޭފުޅުން  އިންޑިއާ 

 ؛ސްގައިންނަނީ މި މިނެޓްއޮ މި  އިަވނަ އަހަރު ބޭއްވުނު. މީގަ  2015ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން 

The Maldivian side indicated the requiremment for capacity building and corperation in 

the area of hydrography. The Indian side agreed that the scope for cooperation in the field 

of hydrography could be worked out by an early visit of an Indian team to Maldives. 

 

ދިެވހިރާއްޖޭ،  އެހެންވީމާ ދާއިރާ  ހައިޑްރޯްގރަފީެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ގައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުން  ތަރައްޤީކުރުމުެގ 

  ގައިވަނަ ރާއްޖޭ   2016މިއަށްފަހު  .  ކޮށްފަވަނީ ރިކްއެސްޓު  އިންޑިާއެގ އެހީތެރިކަމަށް މިއަށް    ރިޔަލައިޒްވެފައި މި

ފުރަތަމަ   ޓޯކްސް-އިންޑޯބޭއްވުނު  ސްޓާފް  ބޭްއވުނު  2016ރިޗް  މާ  8ން    6  މޯލްޑިވްސް  ރާއްޖޭަގއި  އޭރު    .އަށް 

ކުރީެގ ަވއިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ    ،ޑެލިޭގޝަން ހެޑްކުރެްއވީމި  އެފްެގ ފަރާތުން  . ޑީ.އެން.އެމް

 ؛މި ވަނީ މިނެޓުކުރެވިފައި  އިމަީގ .ދުހިޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާ
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The issue of visit by Indian Navy hydrography team to Maldives to hold discuission on 

signing of MoU on hydrography was reiterated and it was accepted by MNDF that the 

team could visit Maldives end April, early May 2016.   

 

އަދި އިންޑިއާ ނޭީވެގ ހައިޑްރޯްގރަފީ   ،ސޮިއކުރުމަށް ޑިސްކަސްކުރެވިފައި   ެއއްއޭރުވެސް ހަމަ އެމް.އޯ.ޔޫ  ،އެހެންވީމާ

އަށް  ަވނީ. ދެން ހައިޑްރޯްގރަފީ  ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ެއއްބަސްވެވިފައި މި

ފޯމަކީ ކުރީގެ އެންެމ ބޮޑު ޕްލެޓް  ތްމު ދޭތެރޭަގއި މީތި ކެޕްޗަރވެފައި އޮއަސްލު މި މަސައްކަތައް އެންމެ ބޮޑު ދެ ޤައު

ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިންޑިއާ   2016ޕްރީލް  އެ  11ން    10ޔާމީން  ކުރެްއވި    އަށްައށް 

މި ދަތުރުފުޅުަގއި ސޮިއކުރަްއވާފައި  ޕްލޭ   އޮތީ،ފުރަމާނަ  ކޯޕަރޭޝަން އެކްޝަން  ބިޓްވީން އިންޑިއާ  ޑިފެންސް  ންޑް 

 ؛މީެގ ދަށުން .އެންޑް މޯލްޑިްވސް

Both sides shall further ehnhance in scope of cooperation in hydrography. India shall 

provide necessary techinichal assistance in coodinating hydrographic survey of the EEZ 

of Maldives. Both sides will finalize the comprehensive MoU for cooporation and 

hydrography as well as Protocol for Sale of hydrographic charts. India would also support 

Maldives to facilitate filing of its Extended Continental Shelf claim with the United 

Nations.    

  ދަތުރުފުޅެއްަގއި   ރަސްމީ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީން هللاޢަބްދު  ރައީސް  ކުރީެގ  ދެންނެވި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އީމި  އެހެންވީމާ،

  މޯލްޑިވްސް.   އެންޑް  ިއންޑިއާ  ބިޓްވީން  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިފެންސް  ރފޮ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ޑްކުރެްއވިކޮންކްލޫ  ވަޑައިެގން

  އެމް.އޯ.ޔޫެއއް   ކޯޕަރޭޝަންެގ  ހައިޑްރޯްގރަފީ  ދޭތެރޭގައި  ޤައުމު  ދެ  އޮތީ  މި  ސްޓޭޓްކޮށްފައި  ކްލިއަލީ  ވަރަށް  މީަގ

 ފުރަތަމަ   ނުބޭްއވު  ރާްއޖޭގައި  ދުވަހު  ދެ  މި  ޖުލައި 18، 17؛ 2016  އެއަށްފަހު  އިނޭގތޯ.   ކަމަށް  ސޮއިކުރެވޭނެ

  އި ޑައިލޮްގގަ   ކޯޕަރޭޝަން  ޑިފެންސް  މި  ،ފަރާތުން  ރާއްޖޭެގ  ޑައިލޮްގ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިފެންސް  މޯލްޑިވްސް  އިންޑިއާ

 އަދި  އިރު.ޒުހަ  ުމޙައްމަދު  މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  ެގޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހެޑްކުރެއްވީ  ޑެލިޭގޝަން  ރާއްޖޭެގ

 މި  ަގތް.ބައިވެރިވަޑައި   ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ކުރީެގ  ،ޝިޔާމް  ޙްމަދުއަ  ޖެނެރަލް  މޭޖަރ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ

  ، އިތުރުކުރުމަށާއި  ކޯޕަރޭޝަން  ދާއިރާެގ  ެގހައިޑްރޯްގރަފީ   ، ވަނީ  މި  ފައިވިއެއްބެސްވެ  ފަރާތުން  ދެ  ެވސް  ބައްދަލުވުމުަގއި

 ފައްޓާނަން. ހިސާބުން އޮތް  އިހަިއލައިޓްކޮށްފަ އަޅުަގނޑު އިމީަގ ކޮންކްލޫޑްކުރުމަށް. އެމް.އޯ.ޔޫެއއް އަދި

 Both sides also agreed to finalise MoU on hyrdrography cooporation. The Indian side 

would share a draft shortly. It was also decided to jointly explore reveniue sharing 

arrangements for sale of hydrographic charts.    
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އޮތީ އެއްބަސްވެވިފަ.    ެވސް މި  ވަނަ އަހަރު  2016ފައިނަލައިޒްކުރުމަށް  ެއއް  އެހެންވީމާ، ދެ ޤައުމު ދެތޭރެަގއި އެމް.އޯ.ޔޫ

ިއ  މީގަ .  ބޭއްވުނު  އިަގއި ނިުއދިއްލީގަ   2017  މޭ  25ން    23އެއީ   ؛ދެން ދެވަނަ އިންޑޯ މޯލްޑިވްސް ސްޓާފް ޓޯކްސް

ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިޭގޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޗީފް އޮފް  ކުރީެގ ަވއިސް    ،ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ޑެލިޭގޝަން ހެޑްކުރެްއވީ

އެމް.އެން.ޑީ.ެއފުހިޝާ އޭރު  މި ދު.  އޮއޮތީ  ން  އިންޑިއާއިން ޝެއަރކޮށްފަިއ  އިންފޯމްކޮށްފައި  އޮފް ތް  މެމޮރަންޑަމް     

ސިވްކުރަނީ މިނިސްޓްރީ  ރދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލަމުންެގންދާކަމާއި މި ކޭސް މިހާރު ޕަ  ،އަޅުަގނޑުމެންއަންޑަސްޓޭންޓިންގ  

އެފެއާ  ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފު  . ޒުންކަންއޮފް  އެޝުއަދި  މިއަން  ދެްއވާފައި  އެމް.އޯ.ޔޫ   ،އޮތީ  ރެންސް  މި 

 . ންއިލާނަ ޮގތަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަތްމިނެޓުކުރެވިފައި އޮ އިކަމަށް. މީަގ ސިވްކުރަމުން ެގންދާނެރޕަ

MNDF informed that MoU on hydrography was being examined. MNDF was no longer 

the lead agency in hydrography issues and this was now being pursued by Maldives 

Ministry of Foreign Affairs. it was suggested that to progress hydrography proposals 

could continue to be pursued on case to case basis while the MoU was being 

deliberated. Notwithstanding MNDF assured that it would continue to pursue that the 

MoU.     

  ، ނަމަވެސް   .ހަވާލުވެލެްއވީ  އޭރު  ެގންދިއުމަށް  ކަންތައް  ހައިޑްރޯްގރަފީގެ   ވުޒާރާއިން  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެހެންވީމާ

  އެ   ުގޅިެގން   އާއިންޑިއާ   ހާލަތެްއަގއި  ޖެހިއްޖެ  ވޭކުރަންރސަ   ެއއީ  ކޭސް  ބައި  ކޭސް  ،އޮތީ   މި  އެއްބަސްވެވިފައި  ހަމަ

  .އެމް.އޯ.ޔޫ  ދަ  ޕާސޫ  ޓު  ކަންޓިނިއު  ުވޑް  އިޓް  ،ދަންނަވާފައި  އޮތީ  މި  ންފުއެމް.އެން.ޑީ.އެ  އަދި  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް

 މަހު  ޖޫން  އަހަރުެގ  ވަނަ  2018  ދެން  ެގންުގޅުްއވި.  ެވސް  އޭރު  ވިސްނުން  ދިއުމުެގ  ދިމާލަށް  އެމް.އޯ.ޔޫއަކާ  ހަމަ

 ހެޑްކުރެްއވީ  ޑެލިޭގޝަން  ފަރާތުން  ރާއްޖޭެގ  އިމީގަ  ؛ޓޯކްސް  ސްޓާފް  މޯލްޑިވްސް  އިންޑޯ  ވަނަ  3  އޮތް  ބޭއްވިފައި

 އޮތީ   މި  ން.އެފުއެމް.އެން.ޑީ  އިމީަގ  ދު. ހިޝާ  އަޙްމަދު  ޖެނެރަލް  ބްރިގޭޑިއަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ަވއިސް  ކުރީެގ

 މި  މިނެޓުކުރެވިފައި    އި ީމަގ  ކޮންސިޑަރޭޝަން.  އަންޑަރ  ވޯޒް   ކަމަށް.  ެގންދާ  ބަލަމުން  އޭރު  އެމް.އޯ.ޔޫ  ،ދަންނަވާފައި

 ؛އޮތީ

Indian side requested for MNDF’s response on MOU on hydrography forwarded 
by India. MNDF replied that the MOU is under consideration. Indian side also 
propose hydrography surveys in required area on individual cas to case basis 
could be undertaken by the Indian Navy.  

 ބަލަމުންެގންދާ  އޭތި  ންދިވެހިރާްއޖެއި  ހަމަ  ވެސް  އޭރު  އެމް.އޯ.ޔޫ   ،ލިބި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެމް.އޯ.ޔޫ  އެހެންވީމާ،

 އަހަރު  ވަނަ  2019  ދެން  ދަންނަވާފަ.  އޮތީ  މި  ކަމަށް  ކަންސިޑަރޭޝަން  ރއަންޑަ  ޓިލްސް  ވޯޒް  ިއޓް  އި،ކަމާ
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  އި މީަގ ؛ޑައިލޮގު   ކޯޕަރޭޝަން  ޑިފެންސް  މޯލްޑިވްސް  އިންޑިއާ  ދެވަނަ  ބޭްއވުމުނު  އިޖެނުއަރީގަ   24  އިނިއުދިއްލީގަ 

  އި މީަގ  .ޝަމާލް هللاދުޢަބް  މޭޖަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  މިހާރުެގ  ކުރެްއވީޑްހެ  ޑެލިޭގޝަން  ފަރާތުން  ރާއްޖޭެގ

 ؛އޮތީ މި މިނެޓުކުރެވިފައި އިމީގަ  ހައިޑްރޯްގރަފީ  އެންޑް އެމް.އޯ.ޔޫ މިނެޓުގައި

The Indian side stated that the draft MoU on hydrography was shared with Maldives side 

in 2015. The Maldivian side conveyed its intention to conclude the MoU.   
 

ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އޭތި   17،  2016  ،އެމް.އޯ.ޔޫ  ޝެއަރކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނާ  2015އެހެންވީމާ،  

ވަނަ    2016އަދި    ،އެޮގތަށް ދަންނަވާފައި މިނެޓުކުރެވިފައި  އިކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ ވިސްނުމުަގއި ކޮންމެ މީޓިންެއއްގަ 

ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންޑިއާައށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުަގއި އެކްޝަން ޕްލޭނުަގއި  هللا އަހަރު ރައީސް ޢަބްދު

ަގއި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެ ޤައުމު ތެރޭ   އިފީ ެއމް.އޯ.ޔޫެއްއަގވަކިން ހަމަ އެކްޝަން ޕޮއިންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ހައިޑްރޯްގރަ

ވަނަ އަހަރު ޑިފެންސް   2019އެހެންީވމާ، މިއީ މިޮގތަށް މި ކޭސް ޕްރޮްގރެސްވަމުން އަިއއްސަ  .  އޮތީ  ދަންނަވާފައި މި

ިއޓްސް އިންޓެންޝަން ޓު ކޮންކްލޫޑް   ޑްންވޭ މޯލްޑިިވއަން ސައިޑް ކޮ ،ޮއތީ ދަންނަވާފައި  މި ގައިކޯޕަރޭޝަން ޑައިލޮގު 

ހަމަ ވިސްނުންތަކާ އެއްޮގތަށް އެމް.އޯ.ޔޫ ކޮންކްލޫޑްކުރެވޭނެ ކަމަށް   އޮތް  ވެސް  ކުރީަގއި  އިއެމް.އޯ.ޔޫ. އެހެންވީމާ، މީގަ 

ރ  އިންޑިާއެގ ޕްރައިމް މިނިސްޓަ  އިގަ 2019ޖޫން    8ވަނީ    ސޮިއކުރެވިފައި މި  އިއޮތީ ދަންނަވާފަ. މި އެމް.އޯ.ޔޫަގ  މި

.  ންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުަގ ބޭއްވި ބައްދަލުވުެމއްަގއިނަރެ

މި  އިމީަގ ސޮއިކުރައްވާފައި  ފަރާތުން  މާރިޔާ    ރާއްޖޭެގ  އަލްުއސްތާޛާ  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިހާރުެގ  ވަނީ 

ވަނީ. ދެން    ތުން އިންޑިއާެގ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ޯގކްލޭ ސޮިއކުރަްއވާފައި މިއަޙްމަދުދީދީ އަދި އިންޑިއާެގ ފަރާ

ހަމަ އޭރެއްެގ    ،ނީދަންނަވާލެވޭނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިންގައިޓައިމްލަ އެންޑް  މީަގ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބެކްްގރައުންޑް

އެ އަދި  ވެސް  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ައދި  ވެސް  އެން.މް.ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން  ލީޑަރޝިޕުން  ޑީ.އެފްެގ 

ސަ  ރާއްޖޭެގ ދެކެވަޑަިއެގންރ ހައިޑްރޯްގރަފީ  ކަމެއްކަން  މުހިންމު  ޮގތަށް   ،ވޭައކީ  މިދެންނެވި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު 

ދަތުރުފަތުރު ކަނޑުމަތީެގ  އަދި   ކުރުމުެގދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓަކައި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި 

އިމަރޖެންސީ   މެރިޓައިމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިޤުތިޞާދު  ނޫ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ވްކުރައްވާފައި މިސިރެއ ޕަ  ންވޭ މުހިންމުކަން ދެކެވަޑަިއެގރ ސަ  ކްމި ހުރިހާ ކަމަކަށް ހައިޑްރޯްގރަފި  ށް،ރެސްޕޮންސަ

އޮފް  މީެގއތުރުން  .  ވަނީ ސޮއިކުރެ   2020އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  މެމޮރަންޑަމް  އަހަރު  އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ    ވުނުވަނަ 

ވަނަ އަހަރު    2016މީެގއިތުރުން    ްއ. އެހެންވިމާ،ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތެ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތައް އަހަރެއްގަ 

ޕްލޭން ފޯ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންސޮއިކުރައްވާފައި އޮތް އެކްޝަ  ފޯ ؛ން  ޕްރޮްގރެސިވް ވަރ އޭެގ  ެއްއ   ،ޑް ލުކިންގ 
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ޕޮއިންޓު ހައިޑްރޯްގރަފީއެކްޝަން  އެހެންވީމާ،      ކޮންކްލޫޑްކުރުމަކީ.   ކަމުގައި  ކަލްމިނޭޝަން  މީެގމިއީ  އެމް.އޯ.ޔޫ 

ހުރިހާ ސްޓާ މި ވިސްނުމުަގއި  މި ރޫހުަގއި  މި ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  ޑިފެންސް  ޓޯކް   ފްއަޅުަގނޑު  ަގިއ ވެސް އަދި 

އަބަދު ދޭތެރޭަގއި  ޤައުމު  ދެ  ވެސް  ޑައިލޮްގަގއި  ދާއިރާގަ   ކޯޕަރޭޝަންސް  ހަިއޑްރޯްގރަފީެގ  ެއއްބާރުލުން   އިެވސް 

ވަނީ ކޮންމެ   ކޮންކްލޫޑްކުރެވޭނެ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވިފައި މި  ެއއްއޮންނާނެކަމާއި އަދި ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގއި އެމް.އޯ.ޔޫ

ޓޯކް ޑައިލޮްގގައި  ސްަގއިސްޓާފް  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިފެންސް  ައދި  ޚާއްޞަކޮށް    ވެސް.  ވެސް  ވަކިން  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގއި   އިޕްރޮވިޝަންސްތަކަށް އަޅުަގނޑު ބަލައިލާނަން. މީަގ  ޕްރޮވިޝަންސްތައް ބައެއް ކީ  އެމް.އޯ.ޔޫެގ ކީ

  ؛އެމް.ޯއ.ޔޫއަކީ   އޮތް ސޮއިކުރެވިފައި މި

It is based on the basis of equality and mutual benefit and to define by mutual consent 

the areas of cooporation.  

އަދި ދެ ޤައުމުން   ،އަދި ދެ ޤައުމަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ެގންދިުއމަށާއިވާ  އެހެންވީމާ، ދެ ޤައުމަށް ފައިދާ 

.  ސް އޮފް ކޯޕަރޭޝަން ޑިފައިންކުރެވޭނެ ޮގތަށް އޮތް ެއއްޗެއްއާއޭރި   އިމަޝްވަރާކޮށްެގން ދެ ޤައުމުެގ ރުހުމާއެކު މީަގ

ވަރަށް ެއކުލެޭވ    އިީމެގ ޒާތުަގއި މިައކީ ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެލިމެންޓެއް މީގަ   އި،ދެން އަދި ހަމަ މީަގ

ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގއި    ،ސް އޮފް ކޯޕަރޭޝަން ޑިފައިންކޮށްފައި ހުރިއިރުއާޕޮޓެންޝަލް އޭރި  އިމާ، މީަގއެްއޗެއް. އެހެންވީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އޮތީ  މީެގތެރޭަގއި ހިމަނާފައި މި ؛ކުރެވިދާނެ ބަެއއް ދާިއރާތައް  އިުގޅުން ބަދަހިކުރެވެމުންދާއިރު މީަގ

ޯއަގނަިއޒޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑްތަކާ    ންޓަރނޭޝަނަލް ހައިޑްރޯްގރަފީ އި  ،އުފެއްދުާމއި  ޗާޓު  ،ވޭކުރުމާއި ރ ސަރަޙައްދު ސަ

އުފެއްދުން ޗާޓު  ފާހަަގކޮށްލާނަން  އި މީަގ  . އެްއޮގތަށް  ަވކިން  ހައިޑްރޯްގރަފީ    ،ައޅުަގނޑު  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޮތް ސަރަޙައްދުެގ ކޯޑިނޭޓިންގ    ދިވެހިރާއްޖެ މި  ،އޯަގނައިޒޭޝަން ދުނިޔޭެގ ެއކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާފައި އޮންނައިރު

ޯއަގނަިއޒޭޝަން  ލްޑަނޯޤައުމަކީ ނުވަތަ   ހައިޑްރޯްގރަފީ  ޕޮއިންޓަކީ އިންޑިއާ. އެހެންވީމާ،  ސްޓޭންޑަޑްތަކާ    ެގފޯކަލް 

ެއއް ދާއިރާ ކޯޕަރޭޝަން ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގއި ކުރެވިދާނެ.    ،މިއީ   ްއޮގތަށް ޗާޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރޮޑިއުސްކުރުންއެ

އަޅުަގނޑުމެން މެރިޓައިމް    .ންހުހާބަރުތަކާ އެްއޗެހީެގ ލާޖް ސްކޭލް ޗާޓުކުރެ،  މުހިންމު ބަނދަރުތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެން  

ނޯޓިކަލް ސަރވި  ޗާޓުނެވިޭގޝަން  ސްކޭލް  ސްމޯލް  ނުވަތަ  މީޑިއަމް  ބޭނުންވަނީ  މި  ެއއީސްއަށް  ދަތުރުފަތުރަށް    . 

އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ތަނެއްެގ ބަނދަރެއް ހަދަން ނުވަތަ ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެންޓްރީ    .ބޭނުންވާ މިންވަރަށް

 އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން ހަމަ މިންގ  ސްކޭލް މެޕި  ވޭސްތަކާއި ޗެނަލްތައް ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޖު

މީގަ  ވެސް  ތަމްރީނުކުރުމަށް  ދިވެހިން  ފުރުޞަތެއް   އިދާއިރާއިން  ހޯދުމުެގ  އެހީތެރިކަން  ފަރާތުން  އިންޑިާއެގ 

  އިގަ ިއ މީރާފިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗައޮތް. މީގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ހައިޑްރޯްގރަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ވެސް    ރުމަށްތެރޭަގއި ާގއިމުކު  ެގއެމް.ޑީ.އެފް   މިއަށް ިއކުއިޕްމެންޓް  ،އޮފީހަކާއި އިންކްލޫޑް އެބަވޭ މި ކަމަށް ބޭނުންވާނެ  
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މި އެމް.އޯ.ޔޫެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޑިއާ ެއއްކޮށް ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. ދެން ދެވަނަ ކަމެއްެގ  

 ؛ޮގތުން

Arrangements and contracts which will be the basis for developing cooperation between 

organizations and institutions concerned with hydrography in both countries will be 

signed in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.    

 

އެހެންވީމާ، މި ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގިއ ކޯޕަރޭޝަނަށް ކަންކަން ޑިފައިންކުރުމަށްފަހު ެއއްބަސްެވވޭ ކަންކަން ެއ ޤައުެމއްެގ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ   އިާގނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، މީގަ 

ކަން މި  ހައިޑްރޯްގރަ  ތައްތައްއެްއޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ެގންދެވޭނެ.  ސަރޭވކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށް  ފިކްސް 

ޮގތުން    ނޭޝަން ސްޓޭޓަސް އިންޑިާއއަށް ދިނުމާ ބެހޭ  ންގތަކުެގ ޕްރޮޑިއުސިޕްރޮޑިުއސްކުރެވޭ ޗާޓު  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

   .އޮތް ޓުކޮށްފައި އެބަރކްލޯޒެއް އިންސަ އިމީަގ

The Government of Maldives would deliberating consider conferring producer 

nation status to the Government of the Republic of India for nautical charts ENCs, 
and Nautical Publications to Maldivian waters  

ހައިޑްރޯްގރަފިކް ޗާޓު  މީހުންނަށް  ބޭނުންކޮށްެގން އެ  ހަިއޑްރޯްގރަފިކް ސަރވޭތަކުެގ ޑާޓާ  ކުރެވޭ  އެްއކޮށް  އިންޑިއާ 

ން މީަގިއ. ދެން ޕްރޮޑިއުސަރ ނޭޝަން އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ދިނުަމށް ކޮންސިޑަރކުރު؛ އުފެއްދުމުެގ ހުއްދަ

އިލެކްޓްރޯނިކް   ުއފެއްދުމާއި،  ޗާޓު  ނޯޓިކަލް  އެއިން  ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  ޑާޓާ  ޗާޓުތައް  އޭަގއި،  ސްޓޭޓަސްައކީ 

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޤަުއމުަގއި އޮތް ކޭޕަބިލިޓީއެްއ   ޮގތެއްަގއި.  ނެވިޭގޝަން ޗާޓުތައް އުފެއްދުން މައިަގނޑު 

އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޑާޓާ ޕްރޮސެސްކޮށްެގން އެއިން ބޭނުންވާ ޗާޓުތައް ޕްރިންޓުކުރުމާއި އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް   ނޫން

މީަގއި މީތި އެންމެ ކައިރިކުރެވޭނެ ޕެރަލަލްއަކީ މިސާލަކަށް،   ނެވިޭގޝަން ޗާޓުތަކުެގ ފޯމެޓަށް ބަދަލުކުރުމަކީ. ދެން 

އެހެން ވެސް ފޮތެއް ނެރުމުެގ ހުއްދަދިނުން ފަދަ ކަމެއް ިމއީ. ޑާޓާ އޭނައަށް    ޕަބްލިޝަރއަކަށް ޓެކްސްޓު ފޮތެއް ނުވަތަ 

ދީފައި މި ކަންތައް ޕަބްލިޝްކުރުމުެގ ރައިޓްސް ދިނުން މިއީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން މީތި ކޮންސިޑަރކުރުމަށް 

؛ ޝަން ސްޓޭޓަސްއަކީ، އެކްސްކްލޫސިވްލީހައިޑްރޯްގރަފީ އެމް.އޯ.ޔޫަގއި މި އޮތީ. ދެން މިޮގތަށް ދެވޭ ޕްރޮޑިއުސަރ ނޭ

އެކްސްލޫސިވް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދު އެހެން ބަޔަކާ އެްއކޮށް ސަރވޭކޮށްފިއްޔާ  

 އެ ކުރެވޭ ސަރަޭވެގ ޗާޓުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޤައުމަކާ އެްއކޮށް އުފެއްދިދާނެ. އެހެންވީމާ، ސޮއިކުރެވިފަިއ މި

ތެރޭަގއި  ޕްރޮވިޝަންސްތަކުެގ  ކީ  ހަމަ  މީަގއި  ދެން  ނޫން.  އެމް.އޯ.ޔޫެއއް  އެކްސްލޫސިވް  އެމް.އޯ.ޔޫައކީ  އޮތް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޗާޓުތައް ިވްއކަިއެގން ފައިދާ އެބަ ލިބޭ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޗާޓު  
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ރޯނިކް ނެވިޭގޝަން ޗާޓު ވެސް އެެވއިލަބަލް. ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޓީން މި  މިހާރު ވެސް އެވެއިލަބަލް، ހަމަ އިލެކްޓް

އެްއޗެހި މިހާރު ވެސް ހަމަ ދުނިޔޭެގ މި ހުރިހާ ފަރާތެއް ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ިމ  

ހަލަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެްއ  ޗާޓުތައް އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް މިއަކުން އެއްވެސް ކަ

ނުއެއް ލިބޭ. ެއކަމަކު މި އެމް.އޯ.ޔޫެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޗާޓު ވިްއކަިއެގން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ ލިބޭނެ 

ޓަކީ.  ަގވަރންމަންޓް އޮފް މޯލްޑިްވސް މީެގ ސޯލް އެޖެން  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޗާޓު ިވއްކާ ކަމަށް ވަންޏާ ؛ކަމަށް އެބަ

ކޮމިޝަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޗާޓުެގ ކެޓަލޮްގ ޕްރައިސްއިން އެބަ    35އަދި މިޮގތަށް ވިއްކާ ކޮންމެ ޗާޓަކަށް %

ޗާޖުކުރެވޭ. ީމގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޗާޓު ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ނެވިޭގޝަން ޗާޓެއް ނުަވތަ މި ސަރވޭ ޑާޓާ ބޭރުެގ  

  25ަގވަރންމަންޓް އޮފް އިންޑިާއއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ރޯޔަލްޓީ އެބަ ޕޭކުރޭ %   ،ފަރާތްތަކަށް ިވއްކާ ކަމަށް ވަންޏާ

ކަމުަގިއ ވީނަމަެވސް    ެއޑެޑް ޓެކްސެއްެގ ތެރެއިން އެ ރެވެނިއު ލިބުނު  އުއިނޭގތޯ. ދެން އަދި ހަމަ ޭއެގއިތުރުން ވެލި 

ުގޅިެގންރޯޔަލްޓީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅު  25އޭެގ ެވސް % ެއކަމަކު ހަމަ   ،ަގނޑުމެންނާ 

އެ މީހުން ޗާޓު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް    ،އިންޑިާއެގ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާ ެއއްކޮށް ސަރވޭކުރުމަށްފަހު

ޭއެގ   ނުވަތަ  ރޯޔަލްޓީ  ޭއެގ  އަނެްއކާވެސް  ވިްއކަިއެގން  އެއްޗެހި  އެ  ޕްރޮޑިުއސްކުރުމަށްފަހު  ޗާޓުތައް  ނެވިޭގޝަން 

  ؛ކޮމިޝަން އެބަ ލިބޭ. ދެން މީގައި  35ޓަލޮްގ ޕްރަިއސްއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް %ކެ

The parties will establishing Indo Maldives Joint Committee on hydrography which will 

consist of Indian and Maldivian members 
 

އޮތް އެމް.އޯ.ޔޫ އެްގޒެކިއުޓްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ    ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭަގއި މި  ،އެހެންވީމާ، މި ހައިޑްރޯްގރަފީެގ ކަންކަން

  ؛ކަންކަން ކުރެވޭނީ އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ހައިޑްރޯްގރަފީ. މީަގއި 

The joint committee will adopt procedures for its operations, and shall meet every 

alternative year in each country on dates and at places mutually convenient. 
 

އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ ފުރިހަމަ ބައިވެރިުވން ލިބިެގން ހިނާގ ކަމެއް. ދެން މީަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު  

 ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްދަ މީަގއި ހައިޑްރޯްގރަފީ ސަރޭވކުރުމަށް ފުރަތަމަ އައުމުެގ ކުރިން  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެބަ ހޯދާ، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިައރެންސް އެބަ ހޯދާ. ދެން ެއއަށްފަހު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މީހުން ހަމަ ތިބެެގން ސަރޭވ  

އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ  ެގންދެވެނީ.  މި  މީހުންކުރިއަށް  ބޭނުންކުރުމުެގ   ެގ  މީހުން  ައޅުަގނޑުމެން  ޓްރެއިންކުރުމާއި 

  ؛ވެސް މި އެމް.އޯ.ޔޫެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާތީވެ. ދެން ޕްރޮވިޝަންސް

Period and termination; This MoU will remain in operation for a period of five years and 

will be automatically extended for a further period of five years, unless one of the parties 
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gives written notice to the other party of its intention to terminate the MoU six months 

before the expiry of the said period 

މުނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ވަރަށް ސާފުކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނި

 ދެން ކުރިން ދެންނެވި ޮގތަށް ފުރަތަމަ ޑޯނިއާެގ އިނޭގތޯ ެއލް.އޯ.އީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ސީދާ ެއޮގތުެގ މަތީ  ،އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން ދެން ކުރިއަށްދާނީ ކޮމިޓީން ީމެގ ކުރީަގއި ނިންމާފައިާވ ޮގތުން

އެމް.އޯ.ޔޫތަްއ ބަލައިލުމަށް ޓަކައި ސިއްރުން ދެން ބައްދަލުވުމުެގ ބާކީ    އި،އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލައެ ެއްގރީމަންޓުތައް  

 ބައި ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން.

 

 ވުން{ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެްއެގ ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދެ}

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެްއވެސް ސުވާލުތަކެއް މި ދެ އެްގރީމަންޓާ ުގޅޭ  އާދެ! އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން

ބޭނުން ބަލައިލަން  އަޅުަގނޑު  އޮތްތޯ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކަމަކާ  އެްއވެސް  ކުރީ ވޭޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ސިއްރު   .

ހުޅުވަ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ބަިއ.  ދަްއކާލި  އާދެ!  އިއެްގރީމަންޓް  ެގންޮގސްދެްއވާލެވިެގންދާނެ.    !ސުވާލުތަްއ ކުރިއަށް 

އެ ބަޔަކަށް ދެން    ،ނަމަ  ކަމުަގއި ަވނީ  ސުވާލަކާ ުގޅޭ ޮގތުން އަދި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ސިްއރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް

މެހެން ހުރި ކޮން  ައޅުަގނޑުމެން އެކަމުަގއި ޮގތެއް ނިންމާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޤައުމީ ސަލާަމތާ ުގޅުން  އިޖަވާބުނުދެއްވަ 

ތި ބޭފުޅުންނާ ކުރެވޭ ސުވާލަކާ ުގޅިެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލަކާ ުގޅިެގން އާންމުނުކުރެވޭ ކަހަލަ 

މެންބަރަށް ވަކިން އަޅުަގނޑުމެން ސިއްރުކުރެވޭ  އެ  ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން    ކަމުަގއި ވަނީ  މަޢުލޫމާތެއް

 ރުވާ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުޝާމް.ބައްދަލުވުމެްއަގއި ޖަވާބުއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އުޝާމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިމާލެ

ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ެއްގރީމަންޓާ ުގޅޭ ޮގތުން ހަމަ ވަރަށް ޖެނެރަލް ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވީ. މި ދެ އެްގރީމަންޓުަގއި  ހިއްސާކުރެްއވި ދެ  

ވެސް ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖުަގއި ެވސް އަދި ފަހުން ހިއްސާކުރެްއވި އެްގރީމަންޓުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަގައެްއ  
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ކްލޯ ކޮންފިޑެންޝަލިޓީ  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  މާނަޒެ ނުކުރެވުނު  އިނޭގތޯ.  ކަމަކަށް  ޮއތް  މި    ،ކީއަ އް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

މި   ހުރަހެއް  ވެސް  ހިއްސާކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ނުވަތަ  އަދި  ވެސް  އާންމުކުރުަމށް  ދެ  އެްގރީމަންޓުތައް 

އާންމުކު ެއްގރީމަންޓުތައް  ިމ  ނުވަތަ  ހިްއސާކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހާލަތެްއަގިއ  ނެތް  ތި އެްގރީމަންޓުަގިއ  ރުމަށް 

 ؟ ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟްކުރަްއވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ުގޅިެގންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަޒީރު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްުވން އެދެން. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ައލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކޮންފިޑެންޝަލިޓީ މިހިރަ ދެ    ،ންނާތީ. ދެ ފަރާތުަގއި އެއްބަސްވެފައި އޮންނާތީލިޔެފައި އޮއެްގރީމަންޓުަގއި އެހެން  

ެއ ބޭފުޅުން ވެސް އޭތި ކޮންފިޑެންޝަލްކޮށް ެގންުގޅުްއވާނެ   ،ފަރާތް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ

ތެރޭަގއި ކުރާ ޑިފެންސްެގ އެކިއެކި އެްގރީމަންޓަކީ  ދެ ޤަުއމު ދޭ  ،ކޮންވެންޝަން  ކަމަށް. ދެން ޓްރެޑިޝަނަލީ ބައި

  ، ޭއަގިއ އެ އޮންނަ އެްއޗެހި  ، ވާތީ. ޭއެގ ލެޓަރސް  އަބަދުވެސް ހަމަ ކޮންފިޑެންޝަލްކޮށް އޮންނަ އެްގރީމަންޓްސް ކަމަށް

 ވާތީ.    އެ ވޯރޑްސްާއއި ހުރިހާ އެްއޗެހި އެއީ ދެ ފަރާތުން ވެސް ެގންުގޅޭ ސިއްރު އެްއޗެއްސަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އުޝާމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ލޭވިލިމާ

ދެންމެ ތި ބޭފުޅުން ތި ހިއްސާކުރެްއވި ެއްގރީމަންޓުަގއި އެްއވެސް މާއްދާއެްއަގއި ނެތް ެއކަހަލަ ވާހަކަެއއް. ެއއީ ކޮން 

 ؟ މާއްދާއެްއކަން ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ައލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  މާއްދާއެއް އެތާ ދެ ފަރާތުން. ތްލިޓީ ޖަހާފައި އޮނޫންތޯ ކޮންފިޑެންޝަ  އޮތީ އެ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:މިރު ޢާލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

 ؛އޮތް އާދެ! ޑޯނިާއެގ ލެޓަރ އޮފް ެއކްސްޗޭންޖުަގއި ސްޕެސިފިކަލީ މެންޝަންކޮށްފައި އެބަ

No classified information under this agreement shall be disclosed unless such disclosure 

is essential for purpose of giving effect to this agreement.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:އުޝާމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

ޑޯނިއާެގ އޮޕަރޭޝަންތަކުަގއި    ،އެކަމަކު އެ މާއްދާަގއި އެ ބުނަނީތި ވިދާޅުވާ މާއްދާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެބަ ސާފުވޭ.  

ޑޯނިާއެގ   ބުނަނީކީ.  އެ  ނޫން  ވާހަކައެްއ  ެއްގރީމަންޓުެގ  ވާހަކަ.  ޑިސްކްލޯޒްކުރާ  އިންފޮމޭޝަން  ކްލެސިފައިޑް  ހޯދާ 

ބަޔަކާ އެްއވެސް  އިންފޮމޭޝަން  ކްލެސިފައިޑް  ހޯދާ  މާއްދާެގ  ޑިސްކްލޯސްކޮށްެގންނުވާ  އޮޕަރޭޝަންތަކުަގއި  އެ  ނޭ. 

ބާއްާވ    އެކްލެސިފައިޑް އިންފޮމޭޝަން ކަލެކްޓްކުރާއިރުަގއި    ،ހެޑިންގަގއި ވެސް އޮންނާނީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް

ކުރާ އިންފޮމޭޝަން ޑިސްކްލޯސްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތަކުެގ ވާހަކަ. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ކަލެކްޓު 

ވި މާްއދާަގއި އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްކެިވއިރުަގއި، ބެލިއިރުަގިއ  ޮގތުެގ ވާހަކަ ތި ވިދާޅު

މި އެްގރީމަންޓް ައޅުަގނޑުމެން އެޓްލީސްޓް މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށް ތި    ،ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނުނު  ހަމަގައިމު

 ބޭފުޅުން ޢުޒުރުވެރިވާންޖެހޭ ެއއްވެސް ސަބަބެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ،އާދެ! އެްގރީމަންޓުތައް ކޮމިޓީާއ ދެން ހިއްސާކުރެވޭނެ. ތި ބޭފުޅުން ހަމަ މި އެްގރީމަންޓުތައް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ

މި ހަމަ  ާމއްދާތައް  ވާ  ެއްގރީމަންޓުަގއި  އެކަން    އަދި  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތިބެެގން  އެްއކޮށް  ހަމަ  ރޭ 

މާއްދާެއއްއިންތި ފާހަަގކުރެވުނު  ކުރިއަށްދިޔައިރު  ެއްގރީމަންޓް  ޔޫ.ޓީ.އެފް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން    ، ޒާމުކުރެވޭނެ. 

ދެން އެކަން ޑިފެންސް   ،ރ ާމއްދާެއއް. ދެން މި އެްގރީމަންޓުަގއި ވިދާޅުާވހެން އެހެން ފެންނަން ނެތުމުންޒަޑިސްކްލޯ

މް.އެން.ޑީ.އެފުން އެކަުމަގިއ ޮގތެއް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ޖާަގއަރުވަމުން ތަނުަގިއ އެ  މިނިސްޓްރީން އަދި ކުރިއަށް ޮއތް

 އިތުރު އެހެން ސުވާލުތަކެއް ޮއތްތޯ އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މައުމޫން  ޣައްސާން އްމަދުޙަމު މެންބަރު ދާއިރާެގ ުގރައިދޫ .ތ

އަދި   މިނިސްޓަރު  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހިތަށްއެރީ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދެން  ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް.  ދެްއިވ  ތި  ަވޑަިއެގންފައި  ބޭފުޅުން  ިއސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ދިުގ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް މި ބެލީ.    ،އެއްކޮށް އިނޭގތޯ  ހަމަ ވަރަށް ބުރަ ހިތަކާ  ،ދަންނަވާލަން

ފެށިެގން ،  ހަމަ ޑޮކިއުމަންޓް ދައްކާލެއްިވޔަސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުދުނީސްހެން. ދެން ވަރަށް ިގނަ ދުިގ ވާހަކަތަކުން 

ށްއަރާ ެއއަށް ކޮމެންޓެއް ކޮށްލަންޖެހެޭއ އެބަ. މިހާރު ވެރިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަ  ޮގތުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ  އައި
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ން ހުންނެވީކީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއަވން ބޭނުންފުޅު ކަންތައްތައް ޭއރު ހުރީ ކުރަްއވާފަ. ދެ

ނިން ކުރައްވަން  ޔާމީން  ރަީއސް  ކުރައްާވ.  އޭރު ސޮއެއްނުއެއް  އެްގރީމަންޓުތަކުަގއި  ިގނަ މި  ވަރަށް  ހުރި  މަވާފައި 

އެބަ ބަދަލުކުރައްވާފައި  ސަރުކާރުން  މި  ވެސް  އެހެންވީާމ،    ،ހުރި  ކަންތައް  ވެސް.  ުގޅިެގން  ކަންތައްތަކާ  އެހެން 

ެވސް ހިތާމަކުރަން ؛އެްއޮގތަކަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ިމ   ،ދެން  ސިޔާސީކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން 

މި ކޮމިޓީއަށް ރަްއޔިތުން   ، މަ. އެ ބޭފުޅުންެގ ހަމަ ޤައުމީ  ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ދެމިތިއްބެވުމަށްޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނީ

އިންތިޚާބުކޮށްެގން ައއިއްސަ ޕާޓީެގ ފަރާތުން އައިސް އިން މީހެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން. ދެން ފުރަތަމަ  

ޓްރާންސްފަރ ޑޯނިއާ  އޮތީ  ސުވާލު  ކްލޯޑޯނިއާ   ؛އަޅުަގނޑުެގ  ތިންވަނަ  ދެން  ޮގތުން.  ބެހޭ   ސްހެންއެްގރީމަންޓާ 

އޮތްިއރު ޮގތުން  ބެހޭ  ޓްރާންސްފަރއާ  ހީވަނީ  ކިޔަ   ،އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ެއ  އިދެން  ކަންނޭނެގ.  ނުލެވުނީ 

ށް އޮތް ޮގތަކަ  ބޭފުޅުންނަށް އަނބުރާ ބޭނުން ަގޑިއެްއަގއި މަތިންދާ ބޯޓު ެގންދެވޭ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވޭ

ެއޑިކުޭއޓް ނަންބަރ އޮފް ނޭބަލް   ،ވަނަ މާއްދާަގއި  6ދެން  ؟ ތަނެއް ނުދެކެން. ދެން އެހެންވީމާ، ެއކަން ކިހިނެއްތޯ

ދެން ހައިޑްރޯްގރަފީާއ ؟ އެ ެއޑިކުއޭޓް ޑިފައިންކުރާނީ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަކުންތޯ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ   .ޕަރސަނަލްއޭ އޮތީ

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މާ ބޮޑު ބާރެްއ    ،އޮތް ކޮޕީ ރައިޓެޑް މެޓީރިއަލްެގ ވާހަކަވީމަ  ަގއި  4  ރާފުބެހޭ ޮގތުން ޕެރެެގ

އެއީ އަޅުަގނޑުެގ  ؟ ތަނުން ފެނިެގންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކިހިނެއް އޮތް ކަމެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން  އޮތް ޮގތަކަށް ނޫން އެ

 ސުވާލަކީ. ޝުކުރްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން.    ތައްޖަވާބުއާދެ! 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ޮގތުން އެ ބޭފުޅުން   އެްއޮގތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ  ،އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ންއެންމެ ފުރަތަމައިނު

އެީއ   ނޫނޭ.  އެްއޗެއް  ވެސ2016ްވިދާޅުވި  އެްއޗެހި  ކުރީެގ  އޭެގ  އަދި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ވެސް   ؛ެގ  ދުވަހު  ކުރީ 

ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަމާއި އެ ބޭނުންތެރިކަމަށް ދެކިެގން ކުރިއަށްދާކަން ރީޓްރީޓްކުރުން.    ،އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިހެން

ެގ ވާހަކަެއއްެގ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން އެްއޮގތަކަށް ވެސް ޭއެގ ކްރިޓިޒިސިޒަމް ނުވަތަ ެއއީ ކުރަން ނުވާނެ ކަެމއް

ދެންނެވިން ައޅުަގނޑު  ޭއެގ    ދައުލަތެއް،  ދައްކަމުންދިޔައީ.  އަންޑަރޓޭކިންސްއަކީ  ހުންނަ  ތެރޭަގއި  ދައުލަތުެގ  ވީމަ 

ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކަންތައްތަކޭ.  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ފެނިެގން  ޒާތުަގއި 
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މިސާލަކަށް،   ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ ވެސް  ސަރުކާރުން  ކުރީ  ކަންތައްތައް  ނޫން  ބޭނުންފުޅު  ެގންދަވަން  ެއޮގތަށް 

ޖީ.އެމް.އާރު ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ޑެމޭޖަސްއެއް ދެއްވަިއެގން ވިޔަސް ވަނީ ކެންސަލްކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ،  

އަދި ެއްގރީމަންޓުތައް    ،ންދަން ރަނަގޅު ކަންތައްތައް ކަމަށް ފެންނާތީކުރިއަށް ެގ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ެގންދަން

ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައި ހުރި ޑްރާފްޓުތަކާ އެްއޮގތަކަށް    ،އެ މީހުން އެ ފޮނުވާފައި ހުރި  ،ވެސް ސޮިއކޮށްފައި ހުރިއިރު

ޭއަގއި ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯ ޮގތަކަށް.    ލު ވެސް އޮންނަނީ އެހެންނޫން އަޅުަގނޑުމެން ސޮިއކޮށްފައި އެހެރީކީ. 

އެ ހުރިހާ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން އެހެރީ ސޮއިކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،    އިއެކަމަކު މިހާރު ޓްރާންސްފަރއާ

 ؛ެގނެއްސަ ހުންނަ ބަދަލުތައް ހުންނާނެ. ދެން ހަމަ މި ދަންނަވާހެން އެއްޮގތަކަށް ވެސް އެއީ ސިޔާސީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް 

ބޭނުންތެރިކަމާ އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ފެންނަން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮންޓިނުއޭޝަނެްއކަން    އިވެން ޓައިމްލައިނާ 

 ؟ދައްކައިދިނުމުެގ ޮގތުން އެހެރީ ވިދާޅުވެފަ. ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ކީކޭތޯ ވިދާޅުވީ

 

 ވުން: ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެ هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރަށް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަުގތުދެްއވީމަ ވަރަށް 

ޙަޤީޤަތުަގިއ    ، ބާރުެގ ފަރާތުން. އާދެ! ދެން ޓްރާންސްފަރ މި އޮންނަނީޢީބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޤައުމީ ދިފާ

ން ދެ  ، ހިސާބުަގއި  2009ޓްރާންސްފަރކޮށްފައި މި އޮންނަނީ. އަނެއްހެން ިގފްޓިންެއްއ ނޫން. ދެން އެންމެ ކުރިން  

 ބާރުގެ  ޢީވެސް ދެން ހަމަ ޤައުމީ ދިފާ  އޭރު  .ހުރި  އޭރު ދެން ވާހަކަދެކެވުނުއިރު އޭރު ދެން އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަ

އޮތް ހުރަވީ ނޫނީ އަދި   ލް ފަދައިން ދީފައި މިމީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އެހެން ވެސެަގއި މަސައްކަތްކުރި  ލީޑަރޝިޕް

. ެއހެންނަމަވެސް، އޭރު ދެން  ލްތައް ޮގތަށް ދިނުމުެގ ވިސްނުމެއް އިންޑިާއ ސަރުކާރުން ެގންުގޅުްއވިއެހެން ވެސް ވެސެ

ހެދި އުނދަޫގތަކެއް    ހިރަމިހިރަ ހުރިހާ ސަބަބަކާމި  އިނަންސާއި، ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓާވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނުނީ މީެގ މެއިންޓެ

އެކަންޏެއް ނޫން އިންޑިއާ  ވަކި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ އެާއއެކީަގއި  ެއހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް    ،އައިސްދާނެއޭ. ދެން 

ސްކޮޅެްއެގ  ފަންކްޝަންކުރުން. މިސާލަކަށް، ދޭތާ ދުވަ  ،މިލިޓްރީ ހާޑްވެއަރ ދޭއިރުަގއި އެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ

ތެރޭަގއި ްގރައުންޑްވެފައި ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެްއެގ ޮގތުަގއި ދެކެނީ.  

ރިބްސް   ރމިހިރަ ބޭނުންކުރާ ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަ  ،ކަހަލަ   ރިބްސްދޭ  އެޮގތަށް މިހާރު ޔޫ.އެސްއިން މިސާލަކަށް، މި

ށް ވަރަށް ބޮޑު މި އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ.  ނަންސަސް ެއ އިޝޫ ނުކުމޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ެމއިންޓެކަހަލަ މި ތަކެތީަގއި ވެ

ޓްރާންސްފަރކުރާއިރު،   ޓްރާންސްފަރކުރާނީއޭ.  ވާހަކަދެކެވުނީ  ދެން  އޭރު  ބަދަލުަގއި  ިގފްޓިންެގ  އެހެންވީމާ، 

ރުެގ ފުރިހަމަ ކޮމާންޑު އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ޭއެގ  ޓްރާންސްފަރކުރަނީ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤައުީމ ދިފާޢީ ބާ
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މައްޗަށް ޓާސްކިން ވެސް ޤަުއމީ ދިފާޢީ ބާރުން ދޭ ޮގތަށް. އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ެއްއެވސް ކަހަލަ އޮޕަރޭޝަނެްއ  

ޭއގެއިތުރު ޮގތަކަށް. ދެން  ން  ނުހިންޭގނެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުެގ ޓާސްކިން ނުދީ، ކޮމާންޑު އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ނެތް 

އެންޑް  ކޮމާންޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ރަމްޒުކޮށްދެނީ  އެ  ހަމަ  ދިދަ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޓްރާންސްފަރކުރާއިރުަގއި 

ޚާއްޞަކޮށް   ަވކިން  އަދި  ޖަހާފަިއ  ދިދަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެީއ،  ސަބަބެއް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ކަމަށް  އޮތް  ކޮންޓްރޯލްަގިއ 

ހާ އެއްޗެއް ޖަހާފައި މި އޮޕަރޭޓުކުރަނީ ވެސް. އެއީ ެއއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ މަރުކާއާއި މިހިރަ ހުރި

އަޅުަގނޑުމެންެގ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލު އޮތް ުއޅަނދެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭނުމަށް ޮއތް އުޅަނދެއް ކަމަށް. ދެން 

ވަރަށް އޭ.އެލް.އެޗާ  ސޮިއކުރެވުނުއިރުަގއި  އެލް.އޯ.ީއަގިއ  ޑޯނިއާެގ  މިސާލަކަށް   މިހާރު  ވުރެ  އޭ.އެލް.އެޗަށް  ތަފާތު. 

ކޮމާންޑު އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ެވސް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ކްލިއަރލީ އެބަ ބުނޭ. ދެން ކުރިން ފާހަަގކުރަްއަވއިފި 

ުއދުހެވޭނެ ބައި ވެސް އޭަގއި ހިމަނާފައި އެ އޮތީ. ދެން   ޕައިލެޓުން ޓްރެއިންކުރާ ވާހަކަ ވެސް. ދިވެހި ޕައިލެޓުން 

އޭެގއިތުރުން ސޮއިކުރެވިފައި ިމ އޮތީ ދެ އަހަރުެގ މުއްދަތަށް މި ކުރެވެނީ. ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖު އިފެކްޓިވް މި 

ރިނިއުކުރުމަށް އެ  ހަމަވީމާ  އަހަރު  ދެ  އެހެންވީމާ،  މުްއދަތަށް.  އަހަރުދުވަހުެގ  ދެ  އޮންނަނީ. ؛ ވަނީ  މި  މިޮގތަށް 

ރިނިއުކު ނަމަ  ބޭނުންެވއްޖެ  ސަރުކާރުެގ  ރިނިއުކުރަން  ދެ  ބުނޭ،  އެބަ  ކްލޯސެްއަގިއ  ވަކިން  ދެން  ރުން. 

ޓްރާންސްފަރ އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  މީތި  ކަމަށް  ތެރެއިން  ިގފްޓިންާއ  ؛ އަންޑަރޓޭކިންއެްއެގ  މިސާލަކަށް 

ރަށް ބޮޑެތި  ޭއަގިއ ވަ؛ އިޓްރާންސްފަރއާ ތަފާތެްއ އެބަ އޮޭވ. ޓްރާންސްފަރކޮށްފަިއ ޮއންނާތީ އެ މީހުން ހުރިހާ ކަމަކަށް

އެޑްވާންޓޭޖުތަކެްއ ވެސް އެބަ ހުރި. މިސާލަކަށް މެއިންޓެނަންސާއި ރިޕެއަރާއ، މިހެންޮގސް ހުރިހާ ކަމެއްެގ އިތުރުން  

އަދި މިހާރު އެ އޮތީ ތެޔޮ ެވސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަޅައިދެްއވާ ޮގތަށް މިހާރު އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން މީެގ  

ހައްޓައިދެްއވަނީ ެއކޮޅުން. ދެން ީމަގިއ ލެފްޓިނަންޓު ކާނަލް ޢާމިރު ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ ެއ  ހުރިހާ ޚަރަދެއް މި ބަލަ

 ޕޮއިންޓު އަދި ފާހަަގކޮށްލަދެްއުވން. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:މިރު ޢާލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

 ،  22އާދެ، މީެގ ނަންބަރު 

The present undertaking shall remining in force as mutually agreed by both governments  

 

 ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

 ޓޭކިން ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ.  ރއްޖެޔާ މި އަންޑަވެ އެހެންވީމާ، މިުއޗުއަލީ އެްގރީ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   !އާދެ ؛މަދު އުޝާމް އަދި އިތުރު ސުވާލަކަށް އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އުޝާމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

ސުވާލަށް   ކުރި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  އަދިެވސް  އިނޭގތޯ.  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ޖަވާބުނުދެއްވާކަން  އާދެ،  ހަމަ 

  ޒަރއަދި ނޮންޑިސްކްލޯ  ޓީޑެންޝަލިފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެްއވި ދެ އެްގރީަމންޓުަގއި ެވސް ކޮންފި

އެްގރީ  އްޒެ ކްލޯ  އެްއވެސް މި  ހާލަތެއްަގއި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން  ނެތް  ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް  ޑިފެންސް އަދި  މަންޓަށް 

  ގެ ށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންކަމިނިސްޓްރީން ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ ރަނަގޅު ނިންމެވުމެއް ކަމަ

ރައްޔި  ެގޔިތުންރައް ބޮޑަށް  ވުރެ  މިއަށް  މައްސަލައެްއަގިއ  އޮތް  ކަންބޮޑުވުން  ބޮޑު  މަޢުލޫމާތުތައް މިހާ  އެ  ތުންނަށް 

ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޑޯނިއާ އެލް.އޯ.އީއާ ުގޅޭ ޮގތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން  

ޝަރީފް އާދަމް  މިނިސްޓަރު  ޑިފެންސް  ކުރީެގ  އެޮގތުން  ޢު  ދެއްިވއިރުަގއި  ެގންނެވި.  ބޭފުޅުން  ތި  ވާހަކަ  މަރުެގ 

ަގއި އޭރުެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސޮއިކުރަްއވާފައި އޮތް    2016  މޭ  17ންނަށް ސްލައިޑަކުން ދެއްކެވި  އަޅުަގނޑުމެ

ބައި. އަޅުަގނޑު ހަަމ    ޕޮއިންޓު ސްލަިއޑުތަކުަގއި ވެސް އެބަ އޮތް ޭއެގ ެއއްރޕަވަ ؛ސިޓީއެްއ އިނޭގތޯ. އެ ސިޓީގެ 

 ؛ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައި އިނޭގތޯ. މީަގ މި އޮންނަނީލާނަން އަޅުަގނޑަށް މި ތަނުން ސުވާލު އިދަންނަވަ

Further to these operational advantages the requisite technical expertise to operate and 

maintain fixed wing aircraft such as Donier will be greatly enhanced by the capacity that 

already exist in Maldives 

ރާއްޖޭަގިއ އޯލްރެޑީ އެ ކެޕޭސިޓީ    ،. އެހެންވީމާ، ސިޓީަގއި ެވސް މި އޮތީ ރއިނޭގތޯ. ވިތިން ދަ ސިވިލް ސެކްޓަ

ެވސް   ސިޓީއަކުން  ެއްއވެސް  އޮތީ.  މި  ރިކުއެސްޓުކޮށްފައި  އޭރުަގއި  ސަރުކާރުން  ރާއްޖޭެގ  ޑޯނިއާައކަށް  ހުރީމައޭ 

ކްރާފްޓެއް ހޯދުމުެގ އިތުރުން އިތުރު ެއއްެވސް ވާހަކަެއއް އޮތް ކަމަކަށް.  ޑޯނިއާ ެއއާ  ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވުނު

ބިލުކަން ޤާއެލް.އޯ.ީއަގއި ސޮއިކުރަްއވާފައި އޮތްއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި ޑޯނިއާ ެއއާކްރާފްޓު ހިންުގމުެގ    އެހެންނަމަވެސް، ތި

ނިއާ ެގ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަން މިކަމުަގއި ޑޯއާފޯސްެގ ނުަވތަ އިންޑި ރެގ ެއއައާހުރި ފަރާތްތައް ތިބިއިރު ވެސް އިންޑި 

ން ކުރުމުެގ ކައެ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަން ނެތި އެ؟ އެާއކްރާފްޓް ދުއްވުމުަގއި ހޯދަން ނިންމެވީ އަސްލު ކީއްވެެގންތޯ

 ؟ ބިލުކަން ތި ބޭފުޅުންެގ ނެތީމަތޯޤާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވުގތުތައް ވެސް ހުރި ޮގތުން އިތުރު ސުވާލުތަކެއް    ،އަޅުަގނޑު ބޭނުން ބަލައިލަންއާދެ އިތުރަށް  

 . ޝަރީފް އާދަމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ؛ އެހެން މެންބަރުންެގ ވެސް ހުރިތޯ. އޭރަށް ޖަވާބު ެއއްކޮށް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރީ

އަޅުަގނޑު ެވސް މި ބަލަނީ ފުރަތަމަ ޑޯނިއާެގ ވާހަކަ ދަްއކަނީ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  

ލަިއެގން އެނަލަިއޒްކޮށްލައި، ދިރާސާކޮށްލުން ހަމަ އުނދަޫގ.  އިއެްގރީމަންޓުތައް މި ޮގތަށް ސްކްރީނަކުން ބަލަ  ،ބޭނުން

ކުރަމުން މިހެން ެގންދަންޖެހުނީމަ ހަމަ އުނދަޫގތަކެްއ ެވސް އެބަ ހުރި. އެކަން ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު  އެީއ ބަލަމުން ނޯޓު

ެގނައުމުެގ މަސައްކަތްކުރިއިރު    ،ނިއާ އެާއކްރާފްޓު ެގނައުމަށް ޓަކައި އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޑޯ  .ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ފަދައިން އެނގިވަޑައިަގންނަވާނެ  ވަ  ،ހަމަ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ އޭަގއި  ރަނަގޅަށް  އެންމެ   ، ރަށް  ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުެގ 

އެއަ ފިކްސްޑިން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ބޭނުންނުހިފޭތީ  މި ރފުރިހަމަ  ވާހަކަދެކެވިފައި  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކްރާފްޓެއް 

ސުޕަ  ޕާކިސްތާނުން  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ސަރުކާރުން  ހަމަ  އޭރުަގއި  ދެން  އެއަމު  ރއޮންނަނީ.  ކްރާފްޓު  ރޝާކު 

އަސްކަރިއްޔާއަށް   ،ހޯދަން ވެސް. ޗައިނާއިން އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދަން ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ަގބޫލުކުރަން

އަޅުަގނޑުމެން   ،ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަސީލަތްތަްއ ހޯދާއިރު

ކަންތައްތަކެއް އެްގރިމަންޓުތަކު  ޖެހޭ  ވިސްނާލަން  ސޮއިކުރާއިރު  ރި؛ ަގިއ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުެގ   ؛ޔަތްކޮށްެގންޢާއެ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން ތި ބޭފުޅުންެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވެގންދާނެ އޭރުަގިއ ރައީސް  

އެގްޒޭމިނޭޝަން  ެއްގރީމަންޓްތައް  ސަރުކާރުަގއި  ބައްލަވަންޖެހޭ ޔާމީނުެގ  ތެރެއިން  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ތެރޭަގއި  ެގ 

ފުރަތަމަ ދެތިން    ،ކަންތައްތައް ބެއްލެވުުމެގ ތެރޭަގއި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވަމުން ދިޔަކަން. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

ކްރާފްޓުަގިއ  ރމިހާރު މަސަްއކަތްކުރަުމން ދާ އެއަ  ،އެބަ އޮތް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީއަޅުަގނޑު  ހަތަރު ސުވާލު  

މިހާރު ދިވެހި    ،ދެން އަޅުަގނޑުެގ އަނެއް ސުވާލަކީ ؟ ެގ ކިހާ ސިފައިންނެއް މިހާރު ތިބޭނެތޯއާކިހާ މީހުންނެއް، އިންޑި

އިންޑި  އަދިވެސް  ފެށީމަ  ދުްއވަން  ތިބެންޖެހޭތޯއާޕައިލެޓުން  ސިފައިން  ސުވާ؟   އަނެއް  އެއާެއކުަގއި    ،ލަކީ ހަމަ 

ފްލައިޓް ޑޯނިއާ  ެގންުގޅުއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ދުއްވުމުެގ  ރ އެއަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބިލުކަމާއި  ޤާކްރާފްޓު 

ެވސް ހުރި ކަމަކަށް ވާއިރުަގއި    ގައިނަންސް ރާއްޖޭެގ މޯލްޑިިވއަން ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ މިހާރު ހުރި ކުންފުނިތަކުމެއިންޓެ

 ، ދެން ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން؟ ތިބެންޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯ ސިފައިން  އާބޭރު މީހުން، އިންޑި

ރައީސް ޔާމީނުެގ ވެރިކަމުަގއި ެއްގރީމަންޓުަގއި ސޮިއކުރަްއވާފަެއްއ    އިތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެްގރީަމންޓުަގއި ރާއްޖޭގަ 

ވިދާ ތި  ކަމަށް  އިތުރުކުރެްއވި  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ޕައިލެޓުން ނުވޭ.  ސޮއިކުރެއްިވއިރުަގއި  އެމް.އޯ.ޔޫަގިއ  ޅުވާ 
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އިރުަގއި ެއްގރީމަންޓެްއަގއި    ޓްރެއިންކުރުމުެގ ބައި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީނު

ަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން  ސޮއިކުރައްވާފައެއް ނުޭވ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެގންނެިވެގންނެވުން ހަމަ ޔަީގނުން ވެސް އަޅު

އެއީ ހަމަ ވަރަށް ޕޮލިޓިކަލީ ިމ ތަނުަގއި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ވުރެ 

އެ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އޭެގ ޑީޓެއިލްސް ދެްއވި ދާނެތޯ   އި ސިފައިން ތިބޭ އަދަދާއާ އިންޑި  ،ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ

 ސުވާލަކީ. އަޅުަގނޑުެގ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ށް، ެއއް ސުވާލު. އިތުރު މެންބަރަކަ  އަދި؛ ކަށްއެ ދެ ބޭފުޅުންެގ ސުވާލުތަ  ،ެގ އިތުރު ސުވާލެއް ނެތުމާ އެކުއްމެންބަރެ

 . ޣައްސާން މައުމޫން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންންތ. ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެ

އެ މަސައްކަތުން ދިވެހި   ، ހައިޑްރޯްގރަފީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހެއްދެިވއިރު ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ ވާހަކަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެްއވީމަ ައޅުަގނޑު  

  ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ ެއއްވެސް ކަެމއް ؟ ހަމަ އުނދަޫގވާ ވާހަކަ ފާހަަގކުރަން. އެއީ ކީްއެވެގން ކުރައްާވ ކަމެއްތޯ

ސްޓްރެޓެ އޮންނާނީ.  މިހާރު ނޫން  ސިޔާސަތެއް  ހޯދުމުެގ  އާމްދަނީ  ދައުލަތުން  ވިްއކަިއެގން  އިންފޮމޭޝަން  ޖިކް 

 ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލު.  ؟ ބައްޓަންކުރަްއވަނީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެވަނަ ބުރެްއަގއި. އާދެ، އުޝާމް ކުރެއްިވ ސުވާލާއި އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަްމ    !ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާއެ  

ސުވާލުޝަރީފް މައުމޫނުެގ  ޣައްސާން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލާއި  ބޭފުޅުން  ؛ެގ  އިތުރަށް  އަދިވެސް 

ތުއަރުވާނަން އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި  ތިން ބޭފުޅުންެގ ސުވާލުތަކަށް ފަހު ދެން އިތުރު ފުރުޞަ  އެަވޑަިއަގންނަވާތީ  އެދި

 މެންބަރުންނަށް.  

 

 ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު
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ދަންނަވަ  !އާދެ އެއްޗެއް  ޮގތުން  ބެހޭ  ޑޯނިާއެގއިކެޕޭސިޓީއާ  އިނޭގތޯ  ވެސް ލާނަން  ފުރަތަމައިނުން  ދެން   .

ންޓްލީ އޮޕްރޭޓުކުރާ ވިސްނުމެއްެގ ތެރޭަގއި ރިކުެއސްޓު ވެސް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ  ރިކުއެސްޓުކުރިއިރުަގއި އޮތީ ޖޮއި

 ދެއްތޯ.  އިނީޝިއޭޓުވެފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން ހަމަ ސީދާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް    އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ިއނޭގތޯ، ވަުގތުތައް ވެސް ހުރި

 ފަހު ދެން އިތުރަށް ފާހަަގކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެްއ އަރުވާނަން.  

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ނުމެްއެގ ތެރޭަގއި ނޫނީ ދެ ފަރާތް އެކީަގއި ޖޮިއންޓްލީ އޮޕަރޭޓުކުރާ ޮގތަށޭ  އެ ވިދާޅުވާން އުޅުްއވަނީ ސިވިލް ވިސް

 ،ސިޓީަގއި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އޮތީ. ސިވިލިއަން ކޭޕެބިލިޓީއެއް ނޫނޭ. ދެވަނަ ވާހަކައަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ 

 ކުދިން ވަރަށް އުނދަޫގ ރީޓެއިންކުރަން.  މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޓްރެއިންކުރާ ކުދިންތަކުެގ ތެރެިއން ވެސް ހަމަ

 ނުތިބެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ނުހުރޭ ކޭޕަބިލިޓީެއއް އެހެން  ނަށްއެއީ ސިފައިންެގ މުސާރަާއ ެއްއޗެހީަގިއ ކުދިން

  ، ދަޫގ ކަމެއްތަންތާނެގ ޕައިލެޓުންނަށް ދޭ މުސާރަތަކާ އެްއޗެހި ދީެގން ކުދިން ރީޓެއިންކޮށްެގން ބަހައްޓާކަށް ވެސް. އުނ

ހުރި  ؛އުޅަނދުތައް ވެސް   އެހާ ބަޖެޓު ފެސިލިޓީެއއް ނުހުރޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު ކޯސްޓްާގޑް

ވަރަށް ބޮޑަށް ؟ އަޅުަގނޑު ހޯޕްކުރަން މިހާރު އޯޕަން ސެޝަންތޯ؛ އުޅަނދުތައް ވެސް ހުރީ އެންެމ އުނޅަދެްއ ނޫނިއްޔާ 

ސީ އެމްބިއުލާންސްތަްއ،    އަނެްއކާ ސެކަންޑްހޭންޑް  ވެސް.   ނޫނިއްޔާ ނެތް ކަނޑު އުޅަނދުެގހަލާކުވެފަ. އެންމެ އުޅަނދެއް

ެއ   ވަޑަިއެގން  އެމް.ޕީން  އެކިެއކި  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ވެސް.  ެގންުގޅުނީ  އެމްބިއުލާންސްތައް  ހުރި  ހަލާކުވެފައި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ  ނެތިެގން،  ބަޖެޓު  ރަނަގޅުނުކުރެވިެގން  ވެސް  ެއމްބިއުލާންސްތައް  ސީ 

އެ  އަދި  ެގނައީ.  މި  ވެސް  ސީއެމްބިއުލާންސް  އާ  ވެސް،  ސީއެމްބިުއލާންސް  ހަ  ޕެންޑަމިކުެގ    އީސަރުކާރުަގއި 

ވިދާޅުވާ   އެ  އުޅަނދުފަހަރު  ހުރޭ  ދަތިތައް  ބަޖެޓުެގ  އެހެންވީާމ،  ވިސްނުެމްއ  ދުވަސްކޮޅުަގއި.  ހޯދުމުަގއި.  ޮގތަށް 

އަބަދުެވސް ހަމަ އަމިއްލަ އެްއޗެހި ހޯދުމަށް ޓަކައި.    ،ވިސްނުން ެގންުގޅެންހަމަ  ެގންުގޅެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  

  ކެރިކުޅަދާނަވާ ިމންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކަށްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ  އި،އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓާ

 އެްއޗެހި ހޯދެނީ. 

 



 2021 ބަރުނޮވެން 12                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 132ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 

 

36 

 

 ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

އިނޭގތޯ.   އިތުރުކޮށްލާނަން  އެްއޗެއް  ރިނިއުކޮށްފަިއ    2016  ،ަގިއ ވެސް  2014އަޅުަގނޑު  އޮތް  އެބަ  ަގއި ވެސް 

ނޫން އެްގރީމަންޓެއް  ެއްގރީމަންޓު.  އަޅުަގނ   ،ހެލިކޮޕްޓަރުެގ  ލެޓަދެން  ކިޔަނީ  މި  އެކްސްޗޭންޖު.  ރޑުމެން  އޮފް  ސް 

އެއް ޑޯނިާއއަކަށް ނެތް އިނޭގތޯ ރާއްޖެައކު.  ރ ަގއި ދެއްތޯ. ޭއެގއިތުރުން ޙަޤީޤަތުަގއި ސިވިލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  2014

މެ ސްކޯޕް  ްއ ނެތް. ރާއްޖޭަގިއ ޙަޤީޤަތުަގއި އެންރެސަޕޯޓުކުރުމުެގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  އަށްއެ   ެއއް،ސިވިލް ކެޕޭސިޓީ

ކްރާފްޓުތައް އޮޕަރޭޓުކުރާ  ރ، އަމިއްލަ އެއަ އި އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބަެއއް ފަރާތްތަކާ ؛ބޮޑު އަދި ސްކޯޕް ކުރިއަށް ޮއތް

ވާހަކަދައްކާލާ ދަންނަވާފަރާތްތަކާ  އަނެއްހެން  ޓްވިންޮއޓާ.  ެއްއޗަކީ  ސްކޯޕް  ބޮޑު  އެންމެ  ޕްލޭން.   ،ނަމަ  އިރު  ސީ 

ދިމާލަށް ދާން. އެއީ ސީ ޕްލޭނުަގއި ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ބަ ޕްލޭނާ    3ޔަކު މި ބޭނުންވަނީ ސީ 

ައހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި މި ވަނީ ކެޕްޓަނަކަށް.    3އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފަިއ ސީ.ޕީ.އެލް ނަަގއިެގން 

ާގތްަގނޑަކަށް   ހިސާބުން  ދާ  ހަމައަށް  ވު  7000ކެޕްޓަނަކާ  ލިބިެގންދޭ.  ޑޮލަރަށް  މުސާރައެއް  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ރެ 

މީދަކަށް މި ވަނީ އެއާ ދިމާލަށް ދާން. ދެން  އްއުހަމަ  އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކުއްޖެްއެގ ވެސް ސީ.ޕީ.އެލް ހަދައިެގން ަވނީ  

ންދޭ ކޮމާޝަލް  ޭއެގ ސްކޯޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަެވެގ  ،ވާއިރުަގއި ޑޯނިއާ ކަހަލަ ނުވަތަ ހެލިކޮޕްޓަރެއްެގ ޕައިލެޓަކަށް ވީމާ

ނަމަ ބަލާ  ނުވަތަ    ،އޭންަގލަކުން  ނަޒަރަކުން  ޤައުީމވަންތަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އިންޑިވިޖުއަލީ.  ައނެއްހެން 

  .އް ޕްރޮސެސްއަކީއެ ސިފައިންޭގަގިއ، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުެގ ޕައިލެޓުން ޓްރެއިންކުރަން ބަލާއިރުަގއި ދިުގ ޕްރޮސެސް

މިރު ވެސް ޕްރެޒެންޓޭޝަނުަގއި ފާހަަގކުރަްއވައިފި. ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭރު  ޢާދެންމެ ކުރިން ވެސް ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް  

މީއަކަށް  ޑަތަންތާނަގއި މިލިޓަރީ އޮފިސަރސް މި ފްލައިކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތުން ާގތްަގނޑަކަށް މިލިޓަރީ އެކެ

މި ދަނީ   ރސްޓޭޖުތަކެްއ ކޮމްޕްލީޓުކޮށްެގން ރޭޓިން ހަދައިެގން އީދަ  ައހަރު ހަދާ އަދި  3އަހަރު ނުވަތަ    2ޮގސް  

  ރ ކްރާފްޓުތަކަށް ނުވަތަ މިހިރަމިހިރަ ކަހަލަ އެކިއެކި ތަފާތު އެއަރއެއާކްރާފްޓުތަކަށް ނުަވތަ ޓްރާންސްޕޯޓު އެއަރ  ފައިޓަ

ސް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ އެކްސްޕްލޯކުރަމުން  ޕްލެޓްފޯމުތަކަށް، އޭރިއަލް ޕްލެޓްފޯމުތަކަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަުގ ވެ

ތެރެއިން  އެހެންނަމަެވސް، ޝޯޓުކަޓެއްެގ  ެގންދިޔައީ.  މިހާރު  ޞައްޚާވަކިން    ، މި  ހަދައިެގން  ރޭޓިން  ޑޯނިާއެގ  ކޮށް 

އާެގ  ސީ.ޕީ.އެލް ހަދާފައި ތިބި ކުދިންެގ ތެރެއިން ކުދިންކޮޅެއް ނަަގިއެގން ޕަިއލެޓުންެގ ޮގތުަގއި ޑޯނި   ެގއަޅުަގނޑުމެން

ވަކިން   ލެޓަޞައް ޚާރޭޓިން  އޭ.ެއލް.އެޗްެގ  ހުރި  ކުރީަގއި  ދެން  ހޯދީ.  މި  ތެރެއިން  ހުްއދައެްއެގ  އޮފް ރ  ސް 

އެކްސްޗޭންޖުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ނުއެއް ނެތް ޕައިލެޓުން ޓްރެިއންކުރާ ވާހަކައެއް ވެސް، ޕައިލެޓުން ފްލައިކުރާ ވާހަކަެއއް  

ލީ އެބަ ބުނޭ  ރފް ެއކްސްޗޭންޖު ސޮއިކުރިއިރުަގއި އޭަގއި ަވރަށް ކްލިއަސް އޮރވެސް. ދެން ފަހުން ޑޯނިާއެގ ލެޓަ

ވާހަކައާ  ހޯދުމުެގ  ފުރުޞަތު  ފްލައިކުރަން  ޓްރެއިންކުރަން،  ދެން   އިޕައިލެޓުން  ވާހަކަ.  ފްލައިކުރުމުެގ  އަދި 
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އެއީ މިދަންނަވާހެން ރާއްޖޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަމަ ޕައިލެޓުން ރިޓެއިންކުރުުމެގ ޗެލެންޖަސް އެބަ އޮތް.  

ވަރަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އެބަ ހިނާގ ޓްވިންއޮޓާެގ. ވަރަށް ސްކޯޕު ބޮޑު އަދި ވަރަށް ފުރުޞަތު އޮތް އޮޕަރޭޝަނެއް.  

ވަރަށް  ހަމަ  އެހެންވާއިރުަގއި އިންޑިވިޖުއަލީ ކުދިން އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމުަގއި ވެސް  

ސުރެ ފެށެިގން ވެސް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަްއވާފައި އޮތީ އަސްލު އްނަ ޗެލެންޖަސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހުރި. ދެން ކުރީިގ

ހަމަ ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް.    ،ެއކަންޏެއް ނޫންަގއި  ޝިޕްރޙަޤީޤަތުަގއި. އަޅުަގނޑުމެންެގ ލީޑަ

ޑޯނިއާއަށް ސްޕެސިފިކް ނުވަތަ ހެލިކޮޕްޓަރަކަށް   ،އް ޗެލެންޖަކަށް މި ވަނީއެ ؛އެކަމަކު މި ދަންނަވާހެން ޗެލެންޖަސް

ައސްކަރިްއޔާ ކުޑަ  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ސްކޯޕް  އޭެގ  އަސްކަރިްއޔާ  ެގޓްރެއިންކޮށްެގން  ދެން  ނޫނިްއޔާ.    ގެ ތެރޭަގއި 

ށް ބޮޑު ފައިނޭންޝަލް ބެނެފިޓެއް ދީފި  ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރިޓެިއންކުރަން ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ފައިލެޓުންނަށް ވަރަ

ވަންޏާ ވެސް.   ،ކަމަށް  އިންޖީނިއަރުން  ެވސް.  ޑޮކްޓަރުން  ވެސް.  ލޯޔަރުން  ތިބި  އެބަ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެހެންވީމާ، ބެލެންސެއް ވެސް އެބަ ޑްރޯކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ 

ދިނުމާކޮމްޕެންސޭ އެލަވަންސްތައް  ދެވޭނެ  މީހުންނަށް  ސްކިލްތަކަށް  ސްޕެޝަލައިޒްޑް  މިހެން   އި،ޓުކޮށްދެިވެގން 

ވިންުގ ސައިޑުން  ރ . ދެން ރާއްޖޭަގއި ތިބޭ މީހުންެގ އަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި މި ކޮޅުން އެއަށްމިހިރިމިހިރަ ކަންކަން ކުރުމަ

މިހާރު އެއީ  މުހިންމު.  ވަރަށް  ްގރައުންޑުކޮށްފަިއ    ކޮމެންޓުކުރެްއވުން  ޑޯނިއާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރެއިން  މި  ެވސް 

ކްރޫސެޓު   މައްސަލަޖައްސާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފްލަިއނުކުރެިވެގން.  ހަމަެވެގން  ަގޑި  ޕައިލެޓުންެގ  އެއީ  ބާއްވަންޖެހުނު 

އު  ދެން  ވެސް.  ޓްރެއިންވި  ،މީދަކީއްމަދުވެެގން  ިގނަިއން  ޕައިލެޓުން  ދިވެހި  ވަރަކަށް  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ   

ފްލައިކުރެވޭވަރު ިގނަވާނެ. މިހާރު ވެސް ޑޯނިާއއަކީ ވަރަށް ެއކްސްޓެންސިވްލީ ފްލައިކުރާ    އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގ

ތެރޭަގއި ވަރަށް  ޭއެގ  އި،ންސާ އިލެވަ ރއެްއޗެއް. އާންމު ޮގތެްއަގއި މައިަގނޑު ހަތަރު ދިމާލަކަށް ޓާެގޓުކުރެިވެގން ސަ

ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކުރީެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި ެވސް. މިހެންޮގސް ކްރޮސްބޯޑަރ ޓެރަރިޒަމުން  ިގނަ ކަންތައްތައް ދެންމެ  

ޚާއްޞަކޮށް   ވަކިން  އަދި  ޓާެގޓުކުރެވޭ.  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މިހިރަ  އައި.ޔޫ.ޔޫ،  ޓްރެފިކިންގ،  އިލިސިޓް  ފެށިެގންޮގސް 

 އެސިސްޓެންސްެގ ބައިަގއި މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގިއ  ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެސިސްޓެންސްެގ ބައިެގ ވަކިން. ހިއުމެނިޓޭރިއަން

  އެއަރ ވިންުގގެ މެޑިވެކްއަށް މި ބޭނުންކުރަނީ. ދެން މިކޮޅުަގއި ތިބޭ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ކުޑަ މަޢުލޫމާތެއް  

 ފަރާތުން އެއްޗެއް ބުނެލަދެއްވާ! 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ބޭފުޅަކު ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ެއއަރވިންުގެގ
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ޖުމުލަ އިންޑިާއ    25  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ޑޯނިއާއަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ޑޯނިއާ ކޮންޓިންޖެންޓުަގއި އެބަ ތިބޭ

ވަރަކާއި އަދި އިންޖީނިއަރުން އޮފިސަރުންެގ ޮގތުަގއި. ދެން ޓެކްނިކަލް އޮބްޒާ   1ޕައިލެޓުންނާއި    3މީހުން އެބަ ތިބޭ. އެއީ  

  ލް.ެއޗަށް ވެސްލާއިރު ހެލިކޮޕްޓަރ އެއިއަތޮޅުެގ ކޮންޓިންޖެންޓަށް ބަލަ  ކުރޫން މި ތިބެނީ. ދެން ހަމަ އޭެގއިތުރަށް ލ.

  !. އާދެނީ އިންޑިއާމި ތިބެ  25ަގއި  އާކޮންމެ ކޮންޓިންޖެންޓެއްަގއި ވެސް މި ތިބެނީ ޖުމުލަ. ޑޯނި  25. ހަމަ  25ހަމަ  

ޕައިލެޓުން ތިބޭއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ މެޑްވެކެއް ނޫނީ ދިމާވާ ކޮންމެ   3މީަގއި ޕައިލެޓުންެގ ޮގތުަގއި  

ހަމަ ޭއަގިއ ްގރައުންޑް ސްޓާފުން އަދި   ؛ދެން ޭއގެއިތުރަށް ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންއިވެލުއޭޝަނެްއަގިއ މި ބޭނުންކުރަނީ.  

ޮގތަށް މި ތިބެނީ މި ހުރިހާ ސްޓާފުން    ޓެކްނިކަލް އިންޖިނީއަރސް މި ތިބެނީ ހަމަ ފުލްފުލެޖު، ހަމަ ފުލް ސަޕޯޓު ލިބޭ

މަޑޭޝަން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އިންޑިއާ  ޮގތަށް ފުޑް އެންޑް އެކޮ  ވެސް. ދެން މި މީހުންެގ ކުރީަގއި ވެސް ފާހަަގކުރި

 ެގންދަނީ.  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ކުރިައށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލެިވެގންދާ އިދެން ސުވާލުތަކާ ުގޅިެގން ދެއްވާ ޖަވާބުަގއި ތި ބޭފުޅުން ހުޅުވަ  ،އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ދެންނެވިން

އަސްކަރިްއޔާ ވާތީ  މަޢުލޫމާތެއް ސެޝަނަކަށް  ބޭނުންފުޅުނުވާ  ހާމަނުކުރައްވަން  ާއންމުކޮށް  ކޮންމެހެން  ފަރާތުން  ެގ 

ޮގތަށް ހަމަޖެއްސޭނެ ވާހަކަ   އަޅުަގނޑުމެން ކްލޯސްޑް ސެޝަނެްއަގއި އެ ބައިތަކަށް ޖަވާބުދެވޭ  ،ނަމަ  ވާކަމުަގއި ވަނީ

   !ެގންޮގސްދެްއވާ ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިއަށް

 

  ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުޗީފް އޮފް ޑިފެން

ރީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ިވސްނުމަކީ ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުން އިނޭގތޯ ޙަޤީޤަތުަގއި. ދެން މިލިޓަ

މިލިޓަ ބައިސަާގރީ އޮންނަ ރިލޭޝަންޝިޕްތަކުަގިއ އޮންނަ ކަންތައްތަކުަގއި  ޓު  ެއއީ.    ބަެއއް   ،ކޮންވެންޝަން  ފަތް 

ކްލޯ އް ނޯވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  ޒެއް، ކޮންފިޑެންޝަލިޓީ ހިފެހެއްޓޭ ކްލޯޒެފަހަރު ސީދާ ކޮންފިޑެންޝަލް 

ތަކާއި  ރީ އެކްސަސަިއޒްކި ޤައުމުތަކާ އެކީ މި ބާއްވާ މިލިޓައެ  ؛ިގނަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއކިެއކި ައޅުަގނޑުމެން މި ބާއްވާ

ވަރެްއެގ އެްއޗެއްަގިއ އަނެއްހެން ސޮއިކޮށްލެވޭ.    ވެސް އެކިެއކި އެންޭގޖުމަންޓުތަކުަގއި ކޮންމެވެސް  އަދި އެހެނިހެން

  ޓޭންޑިންގ. އެތައް ޒަމާނެއް އެޓްލީސްޓް އޭ.ޕީ.އޭެއއް. ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޕްރޮސީޖަރަލް އެްގރީމަންޓެއް ނުވަތަ އަންޑަސް

 ؛ދެން އެޮގތަށް ެއ ކަންކަން ހިނާގތާ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން ެއކަހަލަ ބައެއް އޭ.ޕީ.އޭތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ   ،ވެއްޖެ ކަެމއް

ވަޒަން   އަދަދުތަކާިއ،  ބޭނުންކުރާ  ަވޒަން  ހަތިޔާރާއި،  ބޭނުންކުރާ  ބާްއާވއިރު  ެއކްސަސައިޒުތައް  އެކީަގއި  ޤައުމު  ދެ 
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ތަފުސީލުތައް ވެސް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ އޭ.ޕީ.އޭ  ނުންކުރާބޭ ނުވަތަ މިހެން ކުރެޭވ   ޮގތާއި މިހިރަމިހިރަ 

ބަދަލުކޮށްލެވޭ ލިޔެކިޔުެމއް  އަދި  އެހެން  ނުވަތަ  އެއްޗަކަށް   ،އެމް.އޯ.ޔޫެއއް  ކޮންމެ  އެކްސްޗޭންޖަކީ  އޮފް  ލެޓަރސް 

ެގ  ރީއް ލާފައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ޓްރެޑިޝަން މިލިޓަޒެ ޓީ ކްލޯސްޕެސިފިކްކޮށް ނުެއއް ޮއވޭ ކޮންފިޑެންޝަލި

ކޮމިޓީއާ އެކީ އޮތް އެންޭގޖުމަންޓެއްަގއި އޮންނާނެ ެއކަން   241ފަހަރަކު ވެސް    ތެރޭަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ

 ވަނަ ފަރާތަކާ  3ިއން އަދި  ސިފައިން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްެގ ސިފަ  ެގހާމަކޮށްފަ. މިސާލަކަށް އެކި އަޅުަގނޑުމެން

ފެތުރިފައި އޮތް   ،މިސާލަކަށް އެ ބަެއްއެގ ސްޓްރެންތު، ކޮމްޕޮޒިޝަން، ޑިސްޕޮޒިޝަން  ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތުކަމަށް ވަންޏާ

ޮގތް ނުވަތަ އިންޓެންޝަންސް މިހިރަމިހިރަ ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހަމަ ބައި ޓްރެޑިޝަން މި  

ކުަގއި އަނެއްހެން އާންމުކޮށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިހިރީ ހަމަ  އަސްކަރިއްޔާތަ

ކަމުަގއި ވިޔަސް   ބެހޭ އަދި ލެޓަރސް އޮފް ެއކްސްޗޭންޖު  އާ އާ، ޑޯނި ބެހޭ  ބާރުން ވެސް މި ކަންކަމާ  ޤައުމީ ދިފާޢީ

ބޭރާ އެކީަގއި މިހިރަ ބޭރު    އިއަދި އޭެގިއތުރުން ދެން މިހިރަ ކަންކަމާ  ، ހަިއޑްރޯްގރަފީ ކަަމށް ވިޔަސް ެވސްދިވެސް އަ

  .ޮގތުން ހަމަ ވީހާެވސް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން. ހާމަކޮށްދޭން މި ތިބީ  ޤައުމުތަކާ މިހިރަ އެންޭގޖުމަންޓްތަކާ ުގޅޭ

ހުރި ހިތްނުތަވަސްކަން  ހުރި  ތެރޭަގިއ  ރައްޔިތުންެގ  ކަ  ހަމަ  ެއ  ވަންޏާ  މި   ންކަމާކަމަށް  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 

ބޭނުންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުއްލި  ،ހިއްސާކުރަން.  ކަންކަމަކީ  މި  ައއި  ޔަ ހަމަ  ކަށް 

އިންޑިާއއާ އެކީ އޮތް ުގޅުމަކީ އެތަްއ   ؛ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަން. މި ކަންކަމަކީ ހަމަ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިެގން

ދުވާނީ  ޢުެގ  3ބަރު  ންވަންދެން އަޅުަގނޑުެމންނާ އެކީ އޮތް ުގޅުމެއް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ، މިސާލަކަށް ނޮވެ  އްޒަމާނެ

  އި ތަނަށް ހަނުގރާމަވެރި ސިފައިން ރާއްޖެައށް އެރި. ރާއްޖެއަށް އަރަ   ހަމަލާއާ ުގޅިެގން ވެސް އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ މި 

ެގންދިޔައީ. ދެން މިހާރުެގ މޮޑަން    އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން  އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތިބި. ތިބެެގން ހަމަ 

ޤައުމުތައް ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރުން. ކޮމަން    ،ކޮންޓެމްޕްރަރީ ކޮންސެޕްޓަކީ، އެޕްރޯޗަކީ ނުވަތަ ެގންުގޅޭ ިވސްނުމަކީ

އި ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ފާހަަގކުރިން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރީ އެހެން އެންޭގޖުމަންޓުަގ  އިތުރެޓްސްއާ

ޑީލްކުރަން ޤައުމުތައް ުގޅިެގން    ށްއްދުަގިއ މި ޮއތް ކޮމަން ތުރެޓްސްއަޙަކޮމަން ތުރެޓްސް، އިންޑިއަން އޯޝަން ސަރަ

ކަސްކޮށްފަިއ  ދެން އެއަށް ފޯ  އާ ކޮށް ޑޯނި ޞަ މި މަސައްކަތްކުރުމުެގ ވިސްނުން ޙަޤީޤަތުަގއި މި އޮންނަނީ. ދެން ވަކިން ޚާއް

ަގއި މި ދަންނަވާހެން ކްރޫސެޓް ވެސް އަދި ޕައިލެޓުން ވެސް މަދުެވެގން ވެސް  އާ ޑޯނި  ، އެއަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާނަމަ

ފަހަރު ފްލައިނުކުރެވިފައި، އެ މީހުންެގ ަގޑި ހަމަނުާވތީ އެބަ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ    ބައެއް

ކުއްޖަކު ދެ  ކުއްޖަކުވަރު  މިހާރު  ތިން  ޑޯނި  ،  މިހާރު  ތިބި  އެބަ  ކުއްޖަކު  އާވަރު  އެއް  ދެން  ޓްރެއިންވެފަ.  އަށް 

ލާފައި އޮތީ. އެއީ ހަމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތެރޭަގއި އޭނައަށް    ެގއަޅުަގނޑުމެންނާ ވަކިވެެގން ދާން މިހާރު ސިޓީ 



 2021 ބަރުނޮވެން 12                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 132ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 

 

40 

 

އިެގން ވަކިެވެގން މި ދަނީ ވެސް. ހަމަ އެނޫން  ވަރަށް ޕްރޮސްޕަރަސްކޮށް ފުރުޞަތެއް އޮތީމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއނަ ސިޓީ ލަ

ބާރުން    ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމީ ދިފާޢީއެްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ކައިރީަގއި ރިކުއެސްޓު

ސް އަދި ކަށް އޭނަ ެގނެރޭން  ކޮށްދިނިން. އޭެގތެރޭަގއި ފުރަތަމަ ކޯޕަރަލެއްެގ ރޭންކުަގއި ހުއްޓާ ވޮރަންޓް އޮފިސަރ

ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ؛އަދި ފަހުން ކޮމިޝަން އޮފިސަރަކަށް،  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބެޖުތަކެއް ދީ

ީމއެްއަގިއ  ޑަީމެގ ޕްރޮސެސް ާގތްަގނޑަކަށް ދެ އަހަރެއްހާ، ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ެއއަރފޯސް ެއކެޑަރީ އެކެމިލިޓަ

  ެވެގން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި އުދޭހޭކަށް ބޭނުމެއް   ރިއްޔާ ޕައިލެޓަކަށްޓްރެއިންވެފައި ފުރިހަމަ އަސްކަ

 ޔޫ.  އެކީަގއި އެ މަުގން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ. ތޭންކި  ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަުމަގއި އެހެން ކަންކަން ހުރުމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަވާބުދީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   ހަމަ ސީދާ ސުވާލުތަކަށް  އިނޭގތޯ  ބޮޑަށް އެދެން  ައޅުަގނޑުމެން   ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

ރޭ ނިންމަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްަވމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،   ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މި

 ވެފައި އަދި ޖަވާބުތަްއ ވެސް ކުރުވުން މުހިންމުއަވަސްކޮށްލަދެްއވުން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ސުވާލުތައް ކުރު 

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ެގ އޮޕަރޭޝަންސްަގިއ ވެސް ޓެކްނިކަލް މީހުން އާ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު ޑޯނި

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެކަމުން ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް    ހަތިޔާރުއެޅި ސިފައިން ނެތީމާއަދި  އި،ތިބުމާ

ކޮށް  އޮޕަރޭޓްކުރެްއވުމުަގއި ޖޮއިންޓު  އާއެކުަގއި. ޑޯނި  ނުކުރެވޭ ެއްގރީމަންޓުަގއި ހުރި ވާހަކަތައް ވެސް ބެލުމާ  ަގބޫލެއް

ބަޖެޓަ ރާއްޖޭެގ  ނިންމެވީ  މި  ލުއިދިނުމަށްއޮޕަރޭޓްކުރަން  ޚަރަދުކުރަންނުޖެހޭ  .ށް  ފައިސާ  މިއަށް  ޮގތަށް   ރާއްޖެއިން 

ފަހު މި އަންނަނީ   ވިޑަށްެއއީ ރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އެއަރލައިން ެވސް ކޮ ؟ އެކަން އިންޑިާއއިން ކޮށްދެްއަވން ވިދާޅުވީމަތޯ

ޤައުމީ ެއއަރލައިންަގއި ބޭނުންކުރީ. ރާއްޖޭަގއި    އާެގއްލުުމަގއި ހިންަގމުން. ދެން މީެގ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ޑޯނި

ބޭނުމެއް ެއކްސްޕަރޓީ  މިހާރު  އޭެގ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އެކްސްޕަރޓީމި،  ޒްނުކުރޭ.  ކަމަކަށް ޒްތާަގއި  ހުންނާނެ   

މިހާރުެގ ބޯޓުތައް ތަފާތު.    އިޕްރޮފައިލާ ެގ  ހި. މިހާރުނުކުރެވޭ މިހާރަކު އިންޖީނިއަރުންނާިއ ެއއްޗެ  އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް

ސްޕެޝަލް ޓްރެއިންޑް މީހުން ހޯދަންޖެހޭނެ   ؛އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު ހަމަ މީހުން

ލިޔުއްވާފައި    ަގއި އޭރުެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުމޭ  17ެވއްޖެއްޔާ. ދެން    އާކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ޑޯނި
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ސިޓީ ަގބޫލުކުރަނީއޮތް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ާވހަކަ  ރަނަގޅު  ހަމަ  ވެސް  ވާހަކަތަކަކީ  ހުރި  އަބަދުއަބަދު ަގއި  އެއީ   .

ބަލިމީހުން އުފުލަންޖެހޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ޤައުމަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. 

ނުލައި އެ ފުރުޞަތު   ން ޚަރަދުކުރުމަކާޕަރޭޓްކުރަން ނިންމެވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުޖޮިއންޓްކޮށް އޮ  އާއެހެންވީމާ، މިހާރު ޑޯނި

އޮތީމަ ލިބިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ނެންެގވީތޯ   ،ތި  ފުރުޞަތު  އަނެއް ސުވާލަކީ،  ؟ އެ  ެއއް ސުވާލު.  އަޅުަގނޑުެގ  އެއީ 

ހަިއެގން ހަމަ ދެ ބްރޭންޑެއް ައޅުަގނޑު  ހައިޑްރޯްގރަފީަގއި މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭެގ ކޮންެމވެސް ބަޔަކު ރާއްޖޭެގ ޗާޓު ކުރަ

ދަތުރުފަތުރުކުރަން   ޮގތުން، ދެ ކޮމްޕެނީއަކުން އެބަ ވިްއކާ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުފަތުރުކުރަން، ކަނޑު  ހަނދާންވާ

ތި   މި ެގންުގޅޭ ޖީ.ޕީ.އެސް ަގރިމންއާއި އަދި ކޮންމެވެސް އެހެން ދެ ބްރޭންޑެއްެގ ދެ ޗާޓެއް އެބަ ެގންުގޅޭ. ޭއަގއި

ފަހު ވެސް ބައެއް ތަންތަން ހިކި، އަނެްއ    ވިދާޅުވިހެން ދިމާނުވާ ޗާޓުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސުނާމީއަށް

ެއއީ އިތުރު ސީޕޯޓު   ،ބައި ތަންތަން ފުންވެ އެހެން ވެފައި ހުރީ. މި ކުރެހުން އަލުން ކުރަހަން ތި ބޭފުޅުން ތި ނިންމެވީ

ތި ބޭފުޅުންެގ ބަޖެޓުން   އިއަރަ   ހި ތަރައްޤީކުރާއިރުަގއި އަދި ދިމާނުވާ ޗާޓުަގއި ފަރަށްޗެ ކަހަލަ ތަންތަން ކަހަލަ އެއް

މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާފައިތޯ އަލުން   އި،ޚަރަދުކޮށްެގން އެ އެްއޗިހިތައް ފުންކޮށްދިނުމާއި، މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާ

 އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ދެ ސުވާލަކީ.  ؟ ކުރަހަން ނިންމީ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ވިލިމާލޭ

ކޮށްލަން    ޮގތުން ހަމަ ސުވާލެއް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހައިޑްރޮފޯނިކްސް އެްގރީމަންޓާ ުގޅޭ

މި އެްގރީމަންޓުަގއި އިންޑިާއެގ ފަރާތުން ލީޑު އޭޖެންސީއަކަށް ސިވިލިއަން އޮތޯރިޓީެއްއ   ،އޮތް. ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ އެބަ  

ރީ އޭޖެންސީއެއްހެނެއް މިލިޓަ؛ އެއީ ކޮންކަހަލަ  ބޮޑަކަށް ނޭނެގ   ދެއްތޯ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް އެހާތީކަންނޭނެގ މި އޮ

ވަރަކަށް ކޮމާޝަލް ޓަރމްސްތަކެއް    މަވެސް، ިމ ެއްގރީމެންޓުެގ އެނެކްސްތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންެމވެސްހިއެއްނުވޭ. އެހެންނަ

ހުރި ބޭނުންވީ  އޭަގއި  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެވޭ.  ޗާޓު  ،ކަމަށް  ކުރަހަ  ނެިވޭގޝަނަލް    އިއެއްކޮށް 

ޕްލަސް، ކޮމާޝަލް ބައެއް ކަހަލަ ޓަރމްސްތަްއ  ؟ ކޮމްޕްލީޓްކުރަން ކިހާ މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރައްވަންތޯ

 ؟ ހުރީމަ މި ޗާޓު މިއީ ާގތްަގނޑަކަށް ކިހާ ފައިސާައކަށް ިވއްކާ އެްއޗެއް ކަމަށްތޯ ަގބޫލުކުރަްއވަނީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރި މެންބަރު ާއދަމް ޝަރީފް.  އާދެ! ިއއްޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ފިކް ސަރޭވެގ މިކަމާ ުގޅިެގން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ޗާޓުތަކުެގ އޯނަރޝިޕް މި ޝުކުރިއްޔާ. ހައިޑްރޯްގރަ

  ޔާދެވަނަ ކަމަކަށް، ދެވަނަ ސުާވލަކަށް، ކަނޑުެގ ޚަޒާނާ؟ އެއްބަސްވެލެްއވީ ކީއްެވެގންތޯނަަގނީ އިންޑިއާއިން. ެއޮގތަށް  

ކިހިނެ ކަށަވަރުކުރަްއަވނީ  ނުލިބޭނެކަން  އިންޑިއާއަށް  މަޢުލޫމާތު  ސަރޭވ  ؟ ތޯއްބެހޭ  މި  ސުވާލަކަށް،  އަނެއް  ދެން 

ބެހޭ ޔާ  ކުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ޚަޒާނާ ހަދާއިރުަގއި ސައިންޓިފިކް ނުަވތަ ރިސަރޗްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސްތަ

ކިހިނެ ނުލިބޭނެކަން  ބޭރަށް  ނުދާނެ،  ކަށަވަރުކުރަނީއްމަޢުލޫމާތު  ދައްކާ  25ހަމަ އެއާއެކީަގއި % ؟ ތޯ    ރޯޔަލްޓީއެއް 

އިދާއެްއ  ރާއްޖެއަށް މީެގ އެކަށީެގންވާ ފަ؟ ތޯ، އެ އަދަދަށް އެއްބަސްވެލެްއީވ ކީއްެވެގންތޯއްޮގތަކަށް މި އޮތީ. ކިހިނެ

 ؟ެއއީ މި ވަުގތު ައޅުަގނޑު ކުރަން ބޭނުން ސުވާލުތަކަކީ؟ ނެެގން އޮންނަ ކަމެްއަގއި ދޫކޮށްލެއްވުނީ ކީއްެވެގންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ  ލަން ބޭނުން އިތުރު މެންބަރެއްެގ އިތުރު ސުވާލެއް އޮތްތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންއިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ބަލަ

ބޮޑުވަމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، ނިންމުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އިތުރު މެންބަރެްއެގ  އި  ޖަހަ  11ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް    ހަމަ މި

ނެތް ސުވާލެއް  އެދެން   އިތުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެދެން.  ދެްއވުން  ޖަވާބުތައް  ބަލައި  ކަމަށް 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު އެރުވުމަށް. ވަރަ

 

  ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

  

ލާނަން. ޖޮއިންޓް އިފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭރު    ،މީަގއި މި އޮތީ. އޮތްިއރުަގއި ދެން ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސްއޮޕަރޭޝަންސްެގ ވިސްނުމެއް ދެއްތޯ  

ކަމަކީ މިލިޓްރީ ެއކްސަސައިޒުތައް، ތަމުރީނުތަްއ ހަމަ ޤައުުމތައް ުގޅިެގން. ެގންދެވޭއިރު    ެއކީ ެގންދެޭވ ެއއް  ޤައުމުތަކާ

ނަނީ ހިންާގ އޮޕަރޭޝަންސްތައް. އޮޕަރޭޝަންސް  މީހުން ވެސް އެބަ ބެއަރކުރޭ. ދެން މި އޮން  އޭަގއި ވެސް ޚަރަދު ދެބައި

މީހުން ވެސް ބެއަރކުރާ މޮޑެލްތައް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ީމަގއި މި އޮތީ    ވެސް ހަމަ ހިންާގއިރުަގއި ޚަރަދު ދެބައި

ޔޮއެޅުމާއި  ޮގތަށް. ދެން ީމަގއި ފުރަތަމަ ތެ  ވަރަށް ބޮޑަށް މީެގ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެކޮޅުން ެގންދާ، އިންޑިާއއިން ެގންދާ
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މިކަހަލަ ބައެއް ޚަރަދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެންމެ ކުރިން ހެލިކޮޕްޓަރު ެގނެވުނުއިރުަގއި ބެއަރކުރި. ދެން އޭެގތެރޭަގިއ  

ތިބުމާއި މީހުން  ވެސް   ،އެ  ބައި  އެ  ފަހުން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންތައްތައް.  ކަހަލަ  ތެޔޮއެޅުން  އޭގެއިތުރުން  ދެން 

ސްކޮށް  އަކޮށްެގން މި އޮތީ އެކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްފަ. ދެން މީަގއި އަނެއްހެން ވަރަށް ިގނަ ކޮންޓިނުސަރުކާރުން ރިކުއެސްޓު 

އިން ެވސް  އާކަމަށް ވިޔަސް އަދި ޑޯނި  އްހެލިކޮޕްޓަރުތަ  ،ހަމަ މެޑިކަލް އިވެކުޭއޝަންތަްއ އެންމެ ބޮޑަށް މި ެގންދެވެނީ

ސްެގ އިތުރަށް. އެހެންވީމާ، ޚަރަދަކީ ވެސް މީަގއި ޙަޤީޤަތުަގިއ  މެޑިކަލް އިެވކުޭއޝަން އެބަ ެގންދެވޭ އަދި ސަރަވއިލެން

ފެކްޓަރެއް. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މިކަން ކުރަން ބަލާއިރުަގއި މީަގއި ހަމަ ޚަރަދުެގ ފެކްޓަރ ވެސް އެބަ އޮތް.  

މީަގއި ހަމަ މި   ، ރެވެނީއެކަމަކު ޭއެގ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މައިަގނޑު ެއއް ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކު

އިންޑިއާ ކަނޑުތެރޭަގއި މި ޮއތީ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ    ،އަށް ބަލައިފިއްޔާ މި އޮތީއާކޮށް ޑޯނި ޞަ ވަކިން ޚާއް ؛ލިބޭ

ފަހުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ    އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށި  އާިމ ޑޯނި ؛ދެންމެ ޑްރަުގެގ ވާހަކަ ވެސް ވަކިން   . އިލެންސްސަރވަ

އިލިސިޓްހަމަ   ދެން  ކުރެވިފަިއވަނީ.  ލޮކޭޓް ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހަމަ  އެހެން  ޑްރަްގސް  ައއި.ޔޫ.ޔޫ،  ޓްރެފިކިންއާއި 

އިލީަގލް އަންރެގިއުލޭޓެޑް އަންރިޕޯޓެޑް ފިޝިންގ. މިއީ ވެސް މީަގއި ހަމަ ކޮންސިޑަރކުރަންޖެހޭ    ،ޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ

އޭަގއި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްެގ، ވަކިން   ؛އްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުޗުއަލްކަމެއް. މިޮގތަށް ޮގސް ވަރަށް ިގނަ ކަންތަ

ޯއޝަންޞަޚާއް އިންޑިއަން  އޮެގ  ކޮށް  ރާއްޖެ  އިންޑިއާ،  ސްރީލަންކާ،  ކައިރީަގއި  އެންމެ  އިރުަގިއ  ތްތެރޭަގއި 

އިފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ެއ  ތު ހިމެނޭ ކަންކަން ސަލާމަތީ ނަޒަރަކުން ބަލަޙަލްޞްޤައުުމެގ ެވސް މަ  3އަޅުަގނޑުމެން  

އޭންަގލުން ބަލައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސްެގ މީަގއި ހުރި ފައިދާތަކެއް މީަގއި މި އޮތީ. ދެން 

ޮގތުން ސަލީމް ކުޑަކޮށް. ޭއެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުޑަ ސުވާލެްއ    ހައިޑްރޯްގރަފީ ދެއްތޯ. ހަިއޑްރޯްގރަފީއާ ބެހޭ

 . ކަނޑުެގ ޚަޒާނާައކީ ކޮން ެއއްޗެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  . ޚަޒާނާ މާނަކޮށްލަދެްއިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. އެ ވިދާޅުވާއޮތީމަ

ސްޕެސިފިކްކޮށް  އޭރުން  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ތަފުސީލުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ  އެ  ކޮންކަމެއްތޯ.  އެްއޗަކީ  ވިދާޅުވާ  އެ 

 ނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަށް ޖަާވބެއްދޭން އެނޭގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި އާދަމް ޝަރީފް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް
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ކަނޑުެގ ދިރުންތަކާއި، މަސްމަހާމެއްސާއި އަދި ކަނޑުެގ އަޑީަގއި ހުރެދާނެ    ،އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް ޭއަގއި މި މާނަކުރީ

 ޮގތުން އިނޭގތޯ.   މިނޫންވެސް ޖަވާހިރު، މަޢުދަން މިކަހަލަ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ   ،ކަމަށް ބެލެވޭ މަޢުދަނާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް އެނބުރިވަޑައިަގތުާމއެކު  ޣައްސާން މައުމޫން  ން. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ެގންޮގސްދެްއުވން އެދެ  އާދެ! ކުރިއަށް

މަނިކުފާނުެގ ސުވާލެއް ވެސް ކުރީަގއި ކުރައްވާފައި އަދި ެއއަށް ޖަވާބު ވެސް ނުލިބޭ. އެއީ، ސްޓްރެޓެޖިކް މަޢުލޫމާތު    އެ

 ސުވާލަށް ެވސް ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.  ޮގތުން އެ ކުރެއްވި  ވިްއކަިއެގން އާމްދަނީ ދައުލަތުން ހޯދުމާ ުގޅޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކާނަލް މުޙައްމަދު ސަލީމްމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

ހައިޑްރޯްގރަ ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑު  ކޮންމެވެސްއާދެ!  ބައިތައް  ުގޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ވަރަކަށް    ފިކް 

ދެން  އިއަލިއަޅުވަ  މަޢުލޫމާތު  ހައިޑްރޯްގރަލާނަން.  ބޭނުންވާ  ކަންކަމަށް  ނެިވޭގޝަނަލް  ބޮޑަށް  ސަރވޭައކީ  ފިކް 

ހައިޑްރޯްގރަ ހުރޭ  އެބަ  މިންަގނޑުތަކެއް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދެން  ސަރވޭކުރުުމަގއި  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ފިކް 

ން ކުރެވޭނެ މީސްމީހުންނާއި،  ފިކް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންނަ މިންަގނޑުތަކަށް އެކައިންޓަރނޭޝަނަލް ހައިޑްރޯްގރަ 

އެ ކަންކަން ެއއީ ައއިޑެންޓިފައިކުރެވިފައި ހަމަ ވަރަށް އޯޕަން ސޯސްކޮށް ފެންނަން ހުރި މަޢުލޫމާތު. ދެން މި ރީޖަންެގ 

ހައިޑްރޯްގރަ ؛ފިކްހައިޑްރޯްގރަ ެއއީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިންޑިއާ.  ކޯޑިނޭޓަރަކީ  އޮންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  އޮފީހުން  ފިކް 

ކޯޑިނޭޓަރ8ރިއާ  ނެވްއޭ ހަަމ ލުސްއަ  ެގ  އިންޑިާއއާ  ިވޔަސް  ހެދިކަމުަގއި  ޗާޓެއް  ބަޔަކު  ކޮންމެ  ެއޮގތުން   .

ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އަިމއްލައަށް    ،ކޮށްެގން މި ރީޖަނެްގ ޗާޓުތައް ހަދާއިރު ހެދޭނީ. އޭެގ މާނައަކީ ކޮމިއުނިކޭޓު

ކަމަށް  ހުންނަ  ކެޕޭސިޓީ  އެވަރުެގ  ހެދިދާނޭ  ޗާޓު  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  ދެން  ވެއްޖެއްޔާ.     

ހައިޑްރޯްގރަފިކް ސަރވޭ ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުން އެކި ދުވަސްވަރު ކޮށްފައި އެބަ ހުރި. އިނިގރޭސިންނާ ުގޅިެގން ވެސް،  

ރެވިފައި މިހާރު އަދި އޭެގ ފަހުން އިންޑިާއެގ ފަރާތްތަކާ ުގޅިެގން ެވސް. ދެން މި ދެންނެވި ޗާޓުތައް ވެސް ޕަބްލިޝްކު

ވެސް ހުރީ. މީެގ ކުރިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައިވެރިވުމާ ެއކީަގއި ހަމަ ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުރި ޗާޓުތައް އެބަ ވިްއކާ  

ހަމަ މިހާރު ވެސް. ދެން، އެ ވިްއކަމުންދާތީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއިން މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް  

ޓަކައި މިހާރު މި އޮތް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފް ސެލިންގ ޗާޓްސް މި އޮތީ އެާއއެކީަގއި އަިއއްސަ. ެއއީ އެ ޗާޓުތަކަކީ    ެގނައުމަށް

މިހާރުވެސް ހަމަ ބޭނުންކޮށް، ވިްއކަމުންދާ ޗާޓުތައް. އަދި ޭއގެއިތުރުން ދުނިޔޭަގއި ރާއްޖޭެގ ޗާޓުތައް މި ބޭނުންކުރާ 

 އެެވއިލަބަލްކޮށް ހުންނާނީ. އެއީ ބައެއް ޗާޓުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގިއ  މި އޮންނަނީ ދެ ބައެއްެގ ޗާޓުތަކެއް މިހާރު
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އެެވސް މިއީ ހަމަ މިއީ އޯޕަންލީ  ؛ ކޮމަންކޮށް ހިންާގފައި ހުރި ސަރވޭތަްއ، އިންޑިާއއިން ކޮށްފައި ހުރި ސަރވޭތައް

ޗާޓު ވެސް އެބަ ހުރި ލިބެން. ދެން ލިބެން ހުރި އީ އެންޑް ސީ ޗާޓު ވެސް އެބަހުރި. އަދި އޭެގިއތުރުން ހަމަ ޕޭޕަރ  

އޭެގއިތުރުން މި ބްރިޓިޝުން މި ވިއްކަނީ އެޑްމެރަލްޓީ ޗާޓު. ދެން، ކޮންމެ ަވއްތަރެްއެގ ސިސްޓަމެއްަގއި ބޭނުންކުރި  

ކަމުަގިއ ިވޔަސް ބޭސިސްއަކަށް މި ހުންނަނީ މެތަމެޓްރީއާއި އެްއޗެހި ހުންނާނީ މި ދެންނެވި ދެ ފަރާތުެގ ޗާޓުތަްއ. 

؛ ވީމާ، އަސްލު ޗާޓު އުފައްދައި މި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަުމަގއި އެހެން

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖު މި އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނުލިބޭނެ ކޯޓުތަކުަގއި ވެސް ރަނަގޅު ެއކިއުރޭޓު  

އެހެންވީމާ ެވއްޖެއްޔާ.  ކަމަށް  ނެތް  ފަރަކަށް  ޗާޓު  ރާއްޖޭެގ  ޮގތެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ހަމަ  ކަންކަމުަގއި  ބައެއް  ދިމާވާ   ،

އެްއޗެއް އެރި ކަުމަގއި ވިޔަސް، ނޫނިއްޔާ ޕޯޓަކަށް ވަންނަިއރުަގއި ވެސް އަދި ޭއގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ނަާގ 

 ލޯއަށް ޮގްއސި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ވަރަށް  ޕައިލެޓޭޖް ފީއާއި މި ެއއްޗެހިތަކަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯޓު އޮފް

ބޮޑަށް ޗެލެންޖުކުރެވޭނެ ެއކިުއރޭޓު ޗާޓު ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ. ދެން، ބަެއއް ޕަބްލިކޭޝަންސްތަކަކީ އޭެގ ޒާތުަގިއ  

ލީ  އެކިއެކި މިސާލަކަށް ސެއިލިންގ ޑައިރެކްޝަން ވިޔަސް ނޫނީ ނޯޓިސް މެރީނާސް ކަހަލަ އެްއޗެއްސަކީ އިންޓަރނޭޝަނަ

ހަމަ އެކި ޤައުމުތަކުން އުފަްއދާ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެއްސަކީ ައސްލު ހަމަ ކުރިން ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް  

ލިބިފައި  އެްއޗެހި  އެ  ޮގތަށް  ރައިޓްސެއް  އޮންނަ  ލިބިފައި  ޕަބްލިޝަރއަކަށް  ހަމަ  ފަދައިން،  ފާހަަގކުރެއްވި  ޢާމިރު 

މިންަގނޑުތަކުަގއި އެ ކަންކަން ހުންނަ ޮގތަށް. ދެން، ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ިމ    އޮންނަނީ. ެއއީ ހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ދެންނެވި ހައިޑްރޯްގރަފިކް މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ބޮޑަށް ހިމެނޭނީ، ހަމަ ނެވިޭގޝަނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި 

ެގންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރައޮރިޓީ ދޭ އެ ކަންކަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ޗާޓުތައް ުއފައްދަމުން މި  

ތަނަށް ލާޖް   ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ، އެ  ހުޅުވަން  ޕޯޓެއް  ތަންތަނަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ސްކޭލް ޗާޓު ބޭނުންވާނެ. އެޕްރޯޗަށް ހުންނަން ބޭނުންވާ ޗާޓުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ޕްރައޮރިޓީެއއް ދޭ ތަންތަނަށް ހަމަ ޗާޓުތައް އުފައްދަމުން މި އަންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުން ޮގތަކަށް އެކަން  

ކަނޑައަޅާ   ުގޅިެގން  އިދާރާތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރެއިން ސަރުކާރުެގ  ކޮމިޝަނެއްެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ލިމިޓުކުރެވޭނެ. 

 ެގ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. ތަންތަނެއް އަޅުަގނޑުމެން ސަރވޭކުރުމު

 

 ޝަމާލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ޭމޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު

އެްއޗެްއ އިތުރުކޮށްލަން މެންބަރު އުޝާމް ކުރެްއވި ސުވާލާ ުގޅޭ ޮގތުން. ހައިޑްރޯްގރަފިކް ެއްގރިމެންޓުަގއި ސޮއިކޮށްފަިއ  

އަހަރުެގ ުމއްދަތަކަށް    5ާގތްަގނޑަކަށް ދެ އަހަރާިއ ބައިވަރުެވެގން މި ދިޔައީ. ދެން،  ؟ ެގ ޖޫންަގއި ދެްއތ2019ޯމި އޮތީ  
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އޮންނަނީ.   މި  މި ސޮއިކޮށްފައި  މުއްދަތު  އެއްބައި  ބައިކުޅަ  ދެ  އެްގރިމަންޓުން  ާގތްަގނޑަކަށް  މީެގ  އަދި 

ފާއިތުެވެގންދިޔައިރު އަދި މި އޮތީ އެންމެ ސަރވޭެއއް އަސްލުަގއި ކުރެވިފައި އިނޭގތޯ. އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  

ސި ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށް  ޭއެގ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ހުރި ބޭނުންވީ.  އެބަ  ރިކުެއސްޓުކޮށްެގން  ފައިން 

ސަރވޭކޮށްފައި، ތިންހަތަރު ދިމާލެއްަގއި ދެއްތޯ. ތިންހަތަރު ދިމާލެއްަގއި ސަރވޭކޮށްެގން ޗާޓުތައް ވެސް އުފައްދާފަިއ  

. ހުރީ. ޗާޓުތައް ވެސް އުފައްދާ ހަދާފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާހެން މީެގ ނީޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް

ދެންމެ ދެން ޕްރެޒެންޓޭޝަނުަގއި ވެސް އެ ހުށަހެޅި ބައިވަރު ކަންތައްތައް ޭއަގއި އޮތުމާ ެއކީަގއި. ދެން  ؛ އެކި ބައި 

ސަރަޙައްދެްއެގ ޗާޓުތައް އުފައްދައި ހަދާފައި އެ ޗާޓުތައް ެވސް އެބަހުރި. އެާއއެކީަގިއ މިހާރު   3ދިމާލަކުން    3އޭރު  

ދެބައިކުޅަ އެއްބައިެވެގން ދިޔައިރުަގއި އަދި މި އޮތީ އެންމެ ސަރަޙައްދެއްެގ ކުރެވިފަ.  ާގތްަގނޑަކަށް މި އެްގރިމަންޓަށް  

އޭަގއި ވެސް ނީޑު އެބަ އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ އިތުރަށް ހަމަ ކުރުމުެގ އެހެންނޫންތޯ، ނެޝަނަލް ލެވެލްަގއި ެއ  

ބައްލަވަ ޓައިމްލައިނުން  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އޮތީމައި  މި ނީޑު  މީަގއި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިލަްއވައިފިްއޔާ 

އެްގރިމެންޓެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތާށިވެެގން މިހެން ތިބި ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑު އަސްލު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  

 އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބޭ. އާދެ! އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްެގ ބައެއް ސު

 

  ކާނަލް މުޙައްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ 

އާދެ! ދެން ހައިޑްރޯްގރަފީަގއި އާންމު ޮގތެއްަގއި މި ހުންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ެއންކަރލާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  

ހުންނާ ްގރައުންޑް  ހޯލްޑިންގ  ސޭންޑްއެތާަގއި  ވެްއޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބުނާ  މިސާލަކަށް  ކިހިނެއްކަން.  ވެއްޖެއްޔާ    ނީ 

ދެން  ސޭންޑްކަން، ސިލްޓު ހުންނާނީ.  ބޮޑަށް  އޭަގއި  މަޢުލޫމާތުތައް  އެކަހަލަ  ެއއީ  ބޮޑަށް    ވެއްޖެްއޔާ ސިލްޓުކަން. 

ްގރަފިކް ސަރވޭތަކުެގ  ހައިޑްރޯ   ،މީެގތެރޭަގއި ހިމެނޭނީނެވިޭގޝަނާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް  

ްގރަފިކް  ދުނިޔޭެގ ިގނަ ޤަުއމުތަކުަގއި ހަިއޑްރޯ   ،ތެރޭަގއި. އެއީ އާންމުކޮށް. ދެން އަދި ކުރެްއވި ސުވާލެއް ކަންނޭނެގ

ނޭވީތަކުަގއި    އޮފީސްތައް މި ހުންނަނީ ނޭީވެގ ތެރޭަގއި. ެއއީ ޓްރެޑިޝަނަލީ އެކަން ައއިއްސަ ހުރީަމ އެ ކެޕޭސިޓީ

؟ ްގރަފިކް އޮފީސް ެއއީ ސިވިލިއަން ތަނެއްތޯއިންޑިައން ހައިޑްރޯ  ، ހުންނާތީ. ދެން ސްޕެސިފިކްކޮށް ކުރެްއވި ކަންނޭނެގ

ނޭވީ ފަރާތެއް.    ެއއް،ޑްކުރަްއވާނީ ހަމަ ޗީފް ހަިއޑްރޮްގރަފަރ އޮފް އިންޑިާއއަކީ ނޭވީހެ އެއީ ހަމަ  އެތާނެގ ވެސް  

ސިސްޓަމުތަކު  އެކި  ވޯކްކުރޭ ދެން،  އެބަ  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  އެބަ  .ެގ  ވެސް  އޭޖެންސީސްތައް  ސިވިލް  ހުރި   ބައެއް 
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ހިންާގހައިޑްރޯ އޮފީސް  ވެސް    ،އެހެންނަމަވެސް  .ްގރަފިކް  ފެށުނީއްސުރެ  ދުނިޔޭަގއި  ހަމަ  ޓްރެންޑަކީ  ޖެނެރަލީ 

 ޑުތަކުން. ްގރަފިކް މަސައްކަތްތަްއ އާންމުކޮށް ކުރަމުން މި އަންނަނީ ނޭވީ ކޯސްޓުގާ ހައިޑްރޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަލަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ޖަވާބު  ވެސް  ސުވާލުތަކަށް  ހުރިހާ  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި    އި، އާދެ! 

ރު  ދާނަން. އަދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުކު   އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ހިސާބަށް

ދުވަހެއްެގ މި ަގޑީަގއި ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މަުގފަހިކޮށްދެްއވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރަން.  

މިނިސްޓަ މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާރިޔާ    ރއަދި  އަލްއުސްތާޛާ  ޑިފެންސް  އޮފް 

އަދި   ވަޑަިއެގން  ފޯސްއާއަޙްމަދުދީދީ  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ަވއިސް  އަދި  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  އަދި    ިއ،ޗީފް 

އަޅުަގނޑު    ،ންމުއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަ

އާދެ! ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ؛މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބައްދަލުވުން

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާނަ  132

____________ 




