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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4ުރގައި އްދަލުވުން ފެށިގެންދާއިބަހިސާބުން މި ފެށުނީ. ވަނަ ބައްދަލުވުން މިހާ  21ީޓގެ ތިޞާދީ ކޮމިއިޤް`. 

ނޑާ ިއގަންނަވާ. މިއަދު ބައްދަލުވުމުަގއި ތި އިވެރިެވވަޑަ ބައްދަލުވުމުަގިއ ބަ ެއއްޮކށް މިއަދުގެ މެންބަރުން އަޅުގަ

ނުޑަގއި ދުްއާވ އުޅަބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ނުމަށް ޓަކައި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދި ނދުފަހަރާއޮތީ ކަ

 ތިއްެބވުމާ  ންމިތަނަށް ވަޑަިއގެ ލި ދަންނަވައިލުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންމެން ދަންނަވާއަޅުަގނޑު

ނޑު ނާއެ ބޭފުޅުންއެްއކޮށް  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ތައްލޫމާތުތުރު މަޢުއިވާ މެން ބޭނުންބައްދަލުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ޮގތެއްަގއި ކުރަން މި ެއކު ައޅުަގނޑު އެ އިުޒނައާ ތި ބޭފުޅުންގެ ، އޮތީ. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މަިއގަ

 ނުކުރައްވާ ކަމަށްކޮމިީޓގެ މެންބަރަކު ިއޢުތިރާޟް އެއާިއއެކުމަ. ދެން ހަބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވައިލާނަން

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެތެރެއަށް ދަޢުވަތު އަރުވަްނ  ،ވާނަމަ  ވާނަމަ މީޑިާޔގެ ބޭފުޅުން ަވަޑއިގެން ިތއްބެވި ކަމަށް

ނޑުމެން ދަންނަވާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިނގޭތޯ. ދެްއވީތީ ތި  ށް ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންލި ދަންނަވައިލުމައާދެ! އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނެގ ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުޅުންެގ މަޤާމުތައް. ވަަޑިއގެން މި 

އަދި އޭގެ އިތުރުން ދެން ޗެއަރމަން.  ،ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ،ވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީގެ ފަރާތުންތިއްބެ

އަދި  ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު. އެއީ ޑެޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް. އިބްރާހީމް ޔާސިރު އެއީ ޑެޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަރ

ޑަިއގެން މި ތިއްބެީވ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބޭފުޅުން ވަ 4ޓަރ. ން ނަޒީރު، އެިސްސޓަންޓް ޑިރެކްޙުސައި

ނުޑަގއި ދުްއވާ އުަޅނދުފަހަރަށް، އުޅަނދުތައްއަށް.  78/69ގާނޫނު ނަންބަރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ   ،ކަ

ނުޑގަ ން ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލެްއގެ މަސައްކަތް ކޮމިީޓގެ ފަރާތު ިއ ދުްއވާ ުއޅަނދުތަްއ ދުއްވުމާކަ

 ަބރުން ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަްއ ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުންންދަނީ. ކޮމިީޓގެ މެއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ިމ ގެން

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ، ންނަށް ދަންނަވައިލީ. އެހެންވީމާއެއްކޮށް ތި ބޭފުޅު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާތީއާ 

ނޑު ެއ ބޭފުޅު ންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޭއގެ ކުިރއަްށ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީަބކުން އަުޅގަ

ގުޅޭގޮތުން އެއްެޗއް ވިާދޅުވަން އޮތްކަުމގަިއވާނަމަ  ކުރިއަށް ތި ބޭފުޅުން މި ބިލާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ

 ަޢބްދުއްރަޝީދު.  !އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ

 

 އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޓްރާންސްޕޯޓް

ނޑުމެން ބެހޭގޮތުން ދަންނަވައިލަން އޮތީ  އަޅުަގނޑުމެން ދެން މި ބިލާ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.  އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް އެއީ ހިރަ އި މިތުން މި ބިލަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައޮތް ގޮ ހިފައި މިމަސައްކަތްކުރަން ޖެ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ަކމުދާ ގޮތަކަށް ހުރި އިްޞލާޙުތަކެއް. ދެން އެއަށް ައޅުގަ
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ހުށަހަޅާފައި ހުރި  ން. އަދި ހަމަ އެއާިއއެކު އެމް.އެން.ޑީ.އެފުމިވަނީ ހުށަހެޅިފަ ތަކެްއ ވެްސ މިހާރުއިޞްލާޙު

ނ ން ބަލާފައިސް އަުޅަގނޑުމެވެ އިޞްލާޙުތައް ހިސާބަށް މިހާ ުޑ ގޮތެްއގައިއެބަހުރި. ދެން މީގައި މައިގަ

ނޑުދަތުރާމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާ  އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި މި ބެހޭ ާގނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން  އްޖޭަގއި ކަ

ގެްނ ގުޅި ތަކާދާވާމީ ެއކިެއކި މުޢާހަނަްލއަޤުެތރޭގައި ބައިއޮތީ. ޭއގެ ށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި މިރަވަ

ނުޑ ސް ނެހެދި. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް ވެ  އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެްނ އެ ަގވާއިުދ ެގޒެޓުަގިއ ހަދަިއ ތުން ަގވާއިެދއް ގޮ ބެހޭ އުޓްވުމާޕޮލި މި ދޭތެރެއިން ެވސް އަުޅގަ

ސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި ހުރީ. އެ ާގނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ރެފަރެންސް ދޭނެ މައްޝާއިޢުކުރަން އެދުނީމާ 

ނޑުމެން އެކުަލވައިލާފަިއ މިހާރު މިލްޑިްނގ ޯކޑެްއ ެވްސ ހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ބޯޓް ބިއެ ހަމަ އޮތީ.  މިހާރު އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން ެއއް ދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު  އެ އޮތީ މި އެ މިފައި އޮތީ. އެކަމަކުދު ހަމަ އެކުލަަވއިލާ ނިގަާވއި

ނޑުމެންނަށްވަމުން މިދަނީ. ހަމަ އެއާިއ ެއކީގަ ތަކަްށ ެއކްސިޑެންްޓތައް ކުރިމަތި ކަހަލަ ގޮ ްއ އަނެ  ދިމާވާ އި އަުޅގަ

 ން ކަންނޭނގެފެށިގެ ކުރިންމީގެ ގާތްަގނޑަކަށް ވިްއސަަކށް ތިރީހަކަށް އަހަރު ވެސް ގެ ގޮތުަގއި މިއޮީތ މައްސަލަެއއް

ޏާ ގާނޫނެްއެގ ންވަ ށްެއއަށް ވެސް ބަދަލެްއ ގެންނަ ކަމަ، ހެންވީމާއޮތީ. އެ މިހާރު މިއޮތް ފީ ސްޓްރަްކަޗރ މި

ގަން އޮންނަ ފިޔާ ނަވިހި ރުތެރެއިން މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން އެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެްސގެން ނޫނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

. ލެްކސިބިލިޓީ ކުޑަކޮށް މިހާރުވަރަށް ފް، ޭވކަށެއް ެނތް. އެހެންވީމާދަލުކޮށްލެއެްއޗެއް ތިރީސް ރުފިާޔއަށް ވެސް ބަ

ވަންޏާ ވިސްނުންުފުޅ މުންދާއިރުގައި އެ އިޞްލާޙުޮކށްލައްވަދަގާނޫނު ހައްދެންނެވީ މި މިއީ ތި ބޭފުޅުން މި 

ނޑު ނޑުމެންނަށް ގަިއ އެކީ  އް ިމ ދަންނަވައިލީ. ެއއާއިތަހަމަ ބޭނުންވާ ކަންތައް ބަހައްޓަވަން ހަމަ އަުޅގަ ހަމަ އަޅުގަ

ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަންްކޝަނަކީ ހުރިހާ ޤައުމެއްގަިއ ފާހަގަކުރެވުނު ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ދުނިޭޔގައި 

މެރިޓައިމް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނެއްގެ ރޯލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން، ވެސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެްއގެ ފަންކްޝަން. 

، ރިޓީ. އެހެންވީމާފޯކަްލ ޕޮއިްނޓެއްެގ ގޮުތަގއި ރާއްޭޖގަިއ މި ހުންނަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯ އައި.އެމް.ޯއގެ

ނޑުބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ދިމާާވ އެިކއެކި ަމއްސަލަތަްއ ެއއާިއ ގުިޅގެން  މެްނ ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑުިމވަނީ. ދެން ބައެއް ކަހަލަ ގާނޫނުތަ ޓަކަށްފޯކަލް ޕޮއިން ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން އަުޅގަ މެން ހުށަހެިޅ ްއ އަުޅގަ

ލުމަށް ވެްސ އިާގނޫނު އުވަ އުޅަނދުެގ ފެތޭ އުަޅނދާއި  އުރޭ އޮންނާނެ ރާއްޖޭަގއި ފުރާ އިޞްލާޙެްއގައި 

ނޑު ނުޑ ބޭނުމަކަށް މިވަނީ ވެްސ މައި ޝަެނއް ީދފައި. ޭއގަިއ ސްޖެމެން ސައަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ އަުޅގަ ހާރު މިގަ

އަދި ގަލެްއގައި ޖެހުނަްސ މުންދާއިރުގައި ފަރެްއގައި ޖެހުނަސް އިގަންަނވާނެ ހަމަ ބޯޓެއް ބޯޓު ދަތުރުކުރަނިގވަޑަ އެ

ފަހައްޓާފައި އެންަވޔަރަންމަންޓަށް އެ ބޯޓެއް ހި ތަނެއްަގިއ ޖެހުނަސް ބޭރު ބޯޓެއް ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ންމެއަދި ކޮ

ށް ތަގޮކުރެވެމުން މިދަނީ އިނގޭތޯ. މިމަނާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖުރުއެަޒންކޮށްފައި ވަލިބުނު ގެއްލުމެްއގެ ައގު 

ވޭ. ޕްރީމިއަްމ ނުމަނާކުރެވުނީމާ މިވާ ގޮަތކީ ރާއްޖެއަްށ އަންނަން ބޭުނންވާ ބޯޓުތައް އަންނާކަށް ޭބނުމެއް ޖުރު
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ޓް ގާނޫނުަގއި މި އިންނަ ޔަން އެްނވަޔަރަންމަންމިލި 300ން މިލިޔަން ރުފިާޔއި 200ވޭ މިހާރު. ނުލާހިކު ބޮޑު

ގެ ދާއިާރ މިދަނީ. ދެން މެރިޓައިމް މަނާވެގެންއަދަދުތަުކން ޖުރު ކަލްކިއުލޭޝަނަށް ބަލާފައި ެހދީމަ ވަރަށް ބޮޑެތި

ނޑު ޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިން ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް މަ ތު ވެްސ ސަޔާސި  ގެަސރުކާރު މެންގެ ސިޔާސަތު ވެސްއަުޅގަ

ދާއިރާގެ ގޮުތގައި. އެހެްނ  އެއް ެރވޭނެކުރާ ފުޅާކޮްށ އިޤުތިޞާދީ ގޮުތން ނަފާ އިތުރުުމގެ ާދއިއޮތީ މެރިޓައި މިހާރު މި

. ދެްނ މެރިޓައިމަށް ފަހި އެންކަރޭްޖކުރެޭވ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި އެކަންަތއް ބާްއވަން އެބަޖެހޭާރއްޖެއަީކ ކަމަށް ވަންޏާ 

ޓަްސ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ެއއްެޗއް ހަކު ހުއްއަާރ ކިތަންމެ ދުވަ އް ފަރަށް އަދިބޯޓެ މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ރާްއޖޭގެ

ލައްަކ ޑޮލަުރ  ލަރު، ދެހާސް ޑޮ  50ޓެްއ ހަމަ ބޭރު ޯބޓެއް އަަރއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޯ ކަމަކުސް ޯނވޭ. އެ ވެ

ެއ ، ވީމާ ޖުރުމަނާކުރެވިފަ. އެހެން މިހިރީފާއިތުވެިދޔަ ތަނުގައި މިލިޔަން  300މިލިޔަން ރުފިާޔ،  200ނުވަތަ 

ކަމަްށ ވަންޏާ ދުނިޔޭގެ އެހެން  ޖެގާނޫނުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ގަވާއިަދކުން އެ ބާރު ލިބިއް

ބޯޓު ފަރަށް އަަރއިފި ކަމަށް އަކަްށ އެންަވޔަރަންމަންޓްލީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިޔާ  އުމުތަކުަގއި ވެސް މި އޮްނނަ ގޮތަށްޤަ

ނޑުމެން  ޅަނދު އުޅަނދުތައް އުއެ މަގުމަތީގައި ވެްސ ށް އެކްޝަެނއް ނަގަންޖެހޭނީ. ެއއަވަންޏާއޭ އަުޅގަ

ނޑުދުއްާވއިރުަގއި އެްކސިޑެންޓުަތއް ވާނެ.  ވަމުންދާއިރު ފަރުތަުކގަިއ މަތީގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްހަމަ އެގޮތަށް ކަ

ބޯޓު ހިފަހައްޓާ ބަހައްޓާފައި  ފަހަރަކީ އެ  ގައި ވެސް ޖެހޭނެ. އެ ޖެހޭ ކޮންމެލުައދި ހާހަގިރިަތކުަގއި ވެސް ވެސް، 

ނޑުއުސޫލެއްމަނާކުރަންޖެހޭ ައކުން ޖުރުތިންގުނަ،ބޯޓު ދެގުނަ އެހެްނ  .އް ނުކުރެވޭބޫލެޤަމެންނަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ބައިަނލްއަޤުވާމީ ވަރަށް ގިނަ ރޭ. ދެން ހަމަ އެއާއި ެއީކގައި ކުނު އުމުތަކުަގއި ެވސް ެއގޮތަްށ އެކަމެއްޤަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ދިވެހިރާއްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ކޮންވެންޝަންތަުކގައި  އޮތީ ޖެ މިހާރު ބައިވެިރވެފައިހެން މިއަޅުގަ

ން އްޖެ. ޢަމަލުކުރުން އެބަޖެހޭ ޢަމަލުކުރަން ދިވެހިރާގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެ މެ ކޮންވެންޝަނަކާއިނގޭތޯ. ެއއިން ކޮން

ހޭ ޖެހޭ. އެއާއި އެީކގައި ހަމަ އެބަޖެެއައށް ޢަމަލުކުރަން އެބަ އެީކގައި ޖެ ބައިވެިރވުމާލާޒިމް ކަންތައް އެއީ. ދިވެހިާރއް

ނޑުމެންނަކަށް  ގެން. އެކަމަކުގުޅި  އެ ކޮންވެންޝަނަކާ ހަދަން އްަގވާއިދުތަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމާމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ނުކުރެވިފަޔާވެސް ގާނޫެނއްގެ ހި ގުޭޅގޮތުން މިހެން އޮތީ.  އި މިވަހިކަމެއް ނެތީމާ އަުޅގަ

ނޑު، އެހެންވީމާ. ދެން މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ނޑު ގޮއަުޅގަ މެން ިމ ެތއްަގއި މި ބެލީ މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން މައިގަ

ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ  ނީުމންދާ މަސައްކަތްތައް ގާނޫމެން ކުރަިމހާރު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަކީ

ން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިޞްލާޙުތައް މިހާރު ިމއޮތް ގޮތަށް ދެން ވަހިކަމެއް ލިބޭނެކަމަށް މި އިޔާހި

ނ އިޞްލާުޙތަކާ ގަންނަވާއި ފެނިވަޑަ ގޮތެްއަގއި  ޑުއެީކގައި މި ގެެނވިްއޖެ ކަމަށްވަންޏާ. އެއީ ެދން މައިގަ

ނޑު ދެން ދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެން، ްއޗެއް ދަންނަާވ ކަމަްށ ލަން ހުރި ވާހަކައަކީ. އެހެން ބޭފުޅުން ދެން އެއަުޅގަ

 ވަންޏާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އަދި ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ތި ބޭފުޅުންގެ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

މިހާރު .އެމް.ޯއއިން އިާއއި އެްއކޮށް ިމހާރު އައެހަމަ  ިޅގެންގު ެޗއަރަމން އެ ވިާދޅުވި ވާހަަކއާލަން އުޅުނީ ދަންނަވާ

 ރު ޤައުމުތަކުގެ އޮިޑޓް އެބަ ފަށާން ހުރިހާ މެންބަގެގެ ޖަނަވަރީން ެފށި 2016ޖަނަވަރީަގއި ންނަ އަހަރުގެ މިއަ

މެންނަކީ ވެްސ ނޑުއަޅުގަ ، ޑިްޓކުރަމުން ގެންދޭ. އެހެންވީމާކަށް އެބަ އޮދަދައިނގޭތޯ. އަހަރަކު ަވކިވަެރްއ ވަކި އަ

ނޑުމެން ވެްސ ވަންނާނެ.  މުންވަންޏާ އައި.އެމް.ޯއގެ މެންބަރެއް ކަުމގައި ، އެހެންވީމާއެ އޮިޑޓް ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑުއައި.އެމް.އޯ އަންގާނެ   ޖޭެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮޑިްޓކުރާނެ ދުވަހަާކއި ެއއްެޗހި މެންގެ ިދވެހިރާއްއިން ައޅުގަ

ަވރު ގަާވއިދުތަާކއި ެއއްޗެިހ އިއެބަޖެހޭ ވަރަށް ބަައޅުަގނޑުމެން  ސްތުން ވެފަހިކުރުމުގެ ގޮ ެއއަށް، ވެސް. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެންނަްށ.  ންހަދަން. ޗެއަރމަ ވިދާޅުވިހެން ގަވާއިދުަތއް ނެހެދި އެބަހުރޭ މިކަހަލަ ގާނޫނީ ޙިމާޔަތް ނުލިބޭތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެން އެ އެކަމަށް ެވސް، ލިބޭތީ. އެހެންވީމާނުގާނޫނަކުން ބާރު  މަސައްކަތްކުރަްނ މި ަބޖެހޭ އަޅުގަ

އިންފްރާ ސްޓްރަްކޗަރ ބިލްޑްކުރުމާއި މި ކަންތައްތައް ވެސް އެބަޖެހޭ ހަމަ އޮތޯރިޓީގެ އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާއި ެއއްކޮްށ 

 ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ. އެކަން ހަމަ، . އެހެންވީމާަގއިއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޔާ ބޭފުޅަކު ަވކި ެއއްެޗއް ވިދާޅުަވން ނެތްކަމަށް ވަނީވިތުރު ދެން ތި ބޭފުުޅންގެ ފަރާތުން އި އަޅުަގނޑު

ޅުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ންދާަނން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ތި ބޭފުފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެހިސާބުން މިހާ ންނަށް މެންބަރު

ތުކޮޅަށް ޓަަކއި. އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން ންނަވަން ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

 އިގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް. މަނިކުފާުނގެ ސުވާލުތަކާ  މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެމެންބަރު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑުރިޝުކު ންނަވައިލުމަކަށް މި ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް ލި ދަމެން ދަންނަވާއްޔާ އަުޅގަ

މި ބިލަކީ ބިލުގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު  އާދެ!މަން ހިމެނޭ ގޮތަށް. ންނެވި ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ޗެއަރއޮތޯރިޓީގެ ަވޑަިއގެ

ރު ގަާވއިދެްއގެ ސަބަބުން ބިލު ވަރަށް ބޮޑު ބިލެްއގެ ގޮުތަގއި ކުޑަ ބިލެްއކަމަކު ީމގެ ދަުށން ހެދޭ ބައިވަ

ނޑު އަހާލާ ހިތް ޮއތީ  ގަާވއިދެްއ  28މީގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިފަުކރެވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ަވކި ނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ގައި އޮތުްނތޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައީ ނޫދުތައް ެއްއ ަގވާއިެދއްގެ ގޮތު އެބައޮތް. އެ ގަާވއި



5 

 

އަޅުަގނޑު އެހެން ހުރި ސުވާލުތަކަށް ދެން  މަށްފަހުގަާވއިދެއް ހެދުންތޯ؟ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބު ކުުރކޮށް ވިދާުޅވު

 ދާނަން. 

 

 ގެ ެއސިސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ ޙުސައިން ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޯޓް

ނޑުމެން  އެކަަމކު ްއ ހިމެނޭކެކުާރ ގޮުތގަިއ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަލުބޫމެން ޤައަޅުަގނޑު ިމ މިހާރު ވެްސ އަުޅގަ

ދުއްވާ ނޫނިއްޔާމުން ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުްނކުރާ ަގއި ހަމައެކަނި ސްޕެސިފިކަލީ މި ބުނަ 78/69ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާހަކަ. އެހެްނ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަޅު  މެރިޓައިމް ދާއިރާަގއި މިހިރަ ގިނަ ގަ

ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ނޫިނއްޔާމުން ަގވާއިދުން ގާނޫނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭ. 

ނޑުމެން ބޭނުންވަ ނޑައަޅުަގނޑުމެން އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ހުރި ެއޅިފައި ނީ ސްޕެސިފިކްކޮށް ހަމަ އެ ކަ

ނޑުމެން  ވިވިާދޅު ހެދެން. ތި އެ އެްއޗެްއސަށް ަގވާއިދުތަެކއްްސކޮށްގެން ބޭުކގެ މައްޗަށް ތަކަންތައް ގޮތަށް އަުޅގަ

އެ އެްއޗެހިތައް ވަރަްށ އެހެންނޫނިއްޔާމުން ވާގޮަތީކ  ަގއި ގެންނަން.އެ ގަާވއިދެްއގެ ގޮތު ާވއިދެއް ގަ 28އެބަހުރި 

ށް އެ ހުރިހާ ެއްއޗެހިތަކެއް ގެނައިމަ ވަރަށް ގިަނ ވާހަކަތަެކއް. ޚާއްަޞކޮށް އުނދަޫގވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެްއކޮ

ދާތަކުގެ ވާހަކަ. ޔާންކޮށްފަިއ އެހެރަ ުހރިހާ މުޢާހަވަނަ މާއްާދގައި ބަ  26މެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންއިން ކޮންމެ މުޢާހަދާތައް. އެހަވަރަށް ބައިވަރު މުޢާއަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެރިވެަފިއ އެބަހުރި   ދާއަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނެްއ  މެ އެްއޗަކީ. ެއކަމަކުކުރާ ގޮތުގައި އަސްލު ަވރަށް ބޮޑެތި ހަމަ ގަވާއިދުތަެކއް އެއިން ކޮންބޫލުޤަ އަުޅގަ

ނޑުެއއްހަދާ ވާހަކަ މެ އެްއޗަކަށް ަވކިން ަގވާއިެދއްނުބުނަން އެއިން ކޮން  ވެސް މި އިންނަނީ މެން އޭތި. އަުޅގަ

އެ އެްއޗެހި ވަިކވަކި ނުކުރަންވީ. ީކއްެވގެންހޭ ރެވޭ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް މަޝްަވރާކު . އަޅުަގނޑުމެންގެއެްއކޮށްލާފަ

ނޑުމެން އެ ނުކުރުމުެގ  ނޑުެމން އޭތި ވެސް މި އޮންނަީނ އެއްކޮށްލާަފއި ަވކިން އަުޅގަ އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ންނަނީ. ެއހެންވީމާންތައްަތކެްއގެ ވާަހކަ ދެެކވިގެން މި އަވަރަްށ ބައިވަުރ ކަ، ންވީމާބޭނުމުގައި. އެހެ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ވަކިން  ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ެއ ކަމަކާ ބޮޑަށް މި ބަލަނީ އެ އެއްޗެިހތައް އެލިބަރޭޓްކުރުމުގެ ބޭނުުމގައި

 އޮތީ.  ހަދާފައި މި މި އްކަމަށް ބަލައިެގން އެގޮތަށްއޮތުން ެއއީ އެންެމ މުހިއްމު ކަމެގަާވއިދެއް 

 

 ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް 

ަނޒީރު ެއ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ދެން އެްއޗެއް އެޑްކޮށްލަްނވެގެްނ  `. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ!

ފައި ހުިރ ވެިރވެއިސޮއިކޮށްފައި ުހރި ބަމިހާރު ާރއްޖެިއން  ިއގަންނަވާނެޑަެއނގިވަ އަޅުަގނޑު. ދެން މިހާރު 

އިން މި ޓްރާންސްޕޯޓް އެބައޮތް މިހާރު ރާއްޖެދާއެއް މުޢާހަ 16ދާތަކެްއގެ ވާަހކަ ވިދާުޅެވއްޖެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަ

ނޑުމެން އަދި މުޢާހަ ރުއަދި އިުތރު ބައިވަބެހޭ ރާއްޖެއިން ބައިވެިރވެފައި އޮތް.  ދާއިރާއާ ދާ އެބަހުރި އަޅުގަ
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ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ. އަދި އެބައޮތް ދާ ތް ތަނުގައި ވެސް އަެށއްކަ މުޢާހަކުރިއަށް އޮ ރަންޖެހޭސޮއިކު މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްޗެހިތައް ގެއޭ ނޑު ފާ ތެޭރގަިއ މަިއގަ ބެޭހ  މީ ސަލާމަތާަގކޮށްލާނަން. މިހާރު ބައިނަލްއަޤުވާހައަުޅގަ

ދާއެއް. . މިީއ ވަރަށް ބޮުޑ މުޢާހަސީލައިފް އެޓް  ސޭފްީޓ އޮފްިކޔަނީ  ދާއެއް މިއީ ސޯލަރސް ކޮންވެންޝަންހަމުޢާ

ނޑުަތކުަގއި ދަތުރުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ްއ ރެިތ ހުރިހާ އާގުބޯޓުފަހަބޮޑެގްޮރސް ޓަނޭޖަށްވުރެ  500ކަ

ނޑުމެހަމި މުޢާ، ން. އެހެންވީމާދާގެ ދަށުރެގިއުލޭްޓކުރަނީ މި މުޢާހަ ންނަށް ދާގެ ދަށުން ވާހަކައަކީ ވެސް އަުޅގަ

 ވާއިުރގައި ވެސް ޭއގައި ދަަށށް  އޭގެރު ހަޓަނުްނ ބޮޑެތި ބޯޓުފަ 500އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި މި ބޭރު ދަތުރުކުރާ 

ނޑުމެން އަތަކު ނެތް ހެދިފަެއއް ވާހަަކއަކީ. މި ކުރީޒަމާުނގައި މި ހެދިފައި އޮއިވެސް ގަވާ  ތް ދުތަެކއް އަުޅގަ

ފައި މި ބުނެންނަނީ. ދެން އޭރުަގއި މި ކަން ކުރަމުން މި އަ ގެން އެރެއަށް ފެތިތެސޫލެްއެގ ވާހަކަައކީ ދެން އެ އު

ބޫލެްއ މިހާރު ބައިަނލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ޤަ ންްޑވީއޭ. އެކަމަކުދާގައި ސޮއިުކރީމަ ދެން އެއީ އެ ބައިއޮންނަނީ މުޢާހަ

ބަ ވިދާުޅވޭ. އެހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކީ ނެޝަނަލް ލޯ އޮްނނަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރިޭއަގއި ވާހަކައަ ނުކުރޭ އަދި ެއގޮެތއް. 

އެއް ޕާލިމަންޓުން އެންޑޯސްކޮްށފައި އޮންނަ ވާހަކަައކީ ހަމަ ވާހަަކއަކީ ނެޝަނަލް ލޯ އޭަގއި ކޮންމެވެސް ސިފަެއްއަގއި

ނޑުމެން އެބަޖެ ނޑުމެ. އެ ުސވާންހޭ ދައްކަމި ކަރުދާހެއް އަުޅގަ ެއއީ އެންމެ އެބަ ކުިރމަތިވޭ. ދެން  ންނަށްުލ އަުޅގަ

ނޑު ެއއް މުޢާހަދާ. އޭގެ ވެސް މި  ވާހަކަައކީ މި ސެކިއުރިޓީގެ ަބއި ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ ސަލާމަތާއިމައިގަ

ގައި މި ިއ ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މި އޮްނނަނީ މި ބޯޓުފަހަރުގަޗެޕްޓަރެްއގެ ތެރޭ  13ތެރޭަގއި މިއޮްނނަ އަންނަނީ. ޭއގެ

ޭއގެ ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުިރ  ،ވީމާއެހެން ޖެހޭ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. ރުމުަގއި ހިންގަންއޮޕަރޭޓްކު

މި މާޕޯލް ކޮންވެންޝަން. މާޕޯލް ޝަނަކީ ކޮންވެން ން ހަމަ އެއާއި އެީކަގއި ދެަވނަ. ދެ ވާލެކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އޭަގިއ  .78/73 މާޕޯލް ނަލްއަުޤވާމީބައިއޮންނަ ޓަކައި  ކުރުމަށްޙިމާޔަތްޝަނަކީ ތިމާވެިށ، ަކނޑުގެ ތިާމވެށި ކޮންވެން

ރު އިން ޭއގަިއ މިހާރާއްޖެ، ކޮްނވެންޝަން ެއއީ. އެހެންވީމާ 6 ހަމައެނެކްްސއަީކ  6ެނކްސްެއއް. އެ 6އެބައުޭޅ 

ހެން ތުރު އެއަދި އޭގެ އި، އެހެންވީމާ. 5އަދި  1،2އެނެކްސްެއއްަގއި. އެނެކްްސ  3ކުެރވިފައި މިއޮތީ އޭގެ ސޮއި

ހާރު މި އެނެކްސްތަކުަގއި ވެސް އެބަޖެހޭ ސޮިއކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ހުރި

ނޑުމެން އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ދަށުން ވެސް ގަާވއިދު ހަދާފައި އޭ.ީޖގެ އެޕްޫރވަލް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނުޑގެ މިހާ ރު ަކނޑު ުއޅަނދުފަހަރުން މޫދަށް ތެޔޮ އެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ުނވަަތ ގެޒެުޓކުރާއިުރގަ. ވަރަށް ަބއިަވރު ކަ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއ ވާހަަކައކީ ެޗއަރމަން ެވްސ  ވާހަކަައކީ މަނާކުރުމަށް ަޓކައި ވެްސ އަުޅގަ

ކޮަބއިހޭ ގާނޫނު.  ހައިލައިޓްކޮށްެދއްަވއިފި. އެ ެއއްޗެހި ފޮނުވީމަ އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވަނީ މިކަމެއް ނުކުެރވޭނެއޭ. މީގައި

ނޑުމެން މިތިބީ ދެއަތް ބަނދެވިފަ. ދެން އަނެއްާކ ޭއގެ އިތުރަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތިމާވެއްޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ޤައުމުގައި ިއސްކަމެއް ދޭއިރުަގއި ރާއްޭޖގެ ފަޅުތަުކގައި ވާހަަކއަކީ މި އޮީތ 

ނޑުމެން އެްއެޗްއ  އުޅަނދުފަހަރުން ފުރިފަ. ނަޖިސް ހަމަ ފަޅުތަކުގެ ތެރެއަށް އަޅަމުން މި ދަނީ. މިއަށް ެވސް އަުޅގަ
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ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މި އޮތީ. އެަކމަކު މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ވެްސ ނެތް. ެއކަން އެބަޖެހޭ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަްށ 

ނޑުމެންވެސް އެކަންަތއް ކުރަން މިހާރު. އެހެންނޫނިއް ރިަޒމަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެޭވ ގެ ޓޫޔާ ވާހަކައަކީ އަުޅގަ

އަސަރުކުރާނެ. އެހެން ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ވާހަަކއަީކ މި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުތަކުގައި ކޯސްޓަލް އޭިރޔާަގިއ 

ެއވެްސ ، އުލޭޓްވާން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާއޭތި ވެސް ެރގި ، ަޑއިރެކްޓްލީ މޫދަށް. އެހެންވީމާ ނަޖިސް ބޭރެއް ނުކުރެވޭނެ

ނުޑ މި ފާހަގަކޮްށލީ އެތަންކޮޅު. އަދި ޭއގެ އިުތރަށް އެއަރ ޕޮލިއުޝަން އެަބއޮތް ޭއގެ އިތުރަށް މިހާރު  ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ، ވަނަ އެނެކްސް ެއއީ. އެހެންވީމާ 6ހަމަ އޯލްރެޑީ އޭގެ މާޕޯލްެގ  އެއަށް ވެްސ އަޅުގަ

އްޓެއް އޮތް ަޤއުމަކަށްީވއިުރގައި. ދެން އެއީ ެދވަނަ ހަމަ ރާއްޖެއަކީ މިކަހަލަ ނާޒުކު ތިމާވެ  ކުރަންއެޑްރެސް 

ބެހޭ ކޮންވެންޝަން  ސަނަދުތަކާކޮންވެންޝަން މައިަގނޑު ައިއ.އެމް.ޯއގެ. ދެން ތިންވަނަ ކޮންވެންޝަނަކަށް މިއޮތީ 

ވަނަ  2010އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްިލޔު ކޮންެވންޝަން. ދެން އެސް.ޓީ.ސީ ޑަބްލިޔު ކޮންވެންޝަުނގައި ެވސް މިހާރު 

އޮތީ. ދެން އެކަންތައް  ހަރުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މެނީލާ އެމެންޑްމަންޓުގެ ތެރެއިން އަިއސްފައި މިއަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ ޭޕރަންޓަލް ގާނޫނު ނެތުމުގެ 

މީހުންނަށް  މީހުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި އެއެ އޮތީ. އެއީ  ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދެއް ނެހެދިފައި

 4ދާގެ ތެރެއިން ހަމަ ނެޝަނަލް ލޯއެއް ނެތް. ދެން ްނަކން މި ކުރެވެނީ ހަމަ އެ މުޢާހަސަނަދު ދިނުމާއި އެކި ކަ

ތުން ވަނަ އެްއޗަކީ މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނަިއޒޭޝަނުގެ ފަރާ

ވަނަ އަހަުރގައި މި  2014، ދާވަނަ އަހަރުަގއި މި މުޢާހަ 2013ތީ ވާހަކަައކީ މިހާރު ދިވެހިރާްއޖެއިން އޮ

އިން ފެށިގެން މިހާރު  3މިއަހަރު އޮކްޓޯބަރ ، މާއޮތީ. އެހެންވީ  ދާގައި ބައިވެިރވެ ސޮިއކޮށްފައި މިމުޢާހަ

މް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން މިހާރު. ދެން އޭގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން އޯލްރެޑީ އިްނފޯސް ދިވެހިރާއްޖެ މެރިޓައި

ަގވާއިދަްށވުރެ މާ  28މި އޯވަރޯލް ވާހަކައަކީ އަދި މި ، ންވީމާމެ. އެހެ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުރި

ނޑުމެން ހަމަ ވަން ަބއި ވަން ހެދޭނީ ވެ  ރު މިހާ، ސް. އެހެންވީމާ ގިނަ ަގާވއިދު އަިދވެސް ހަަދންޖެހޭނެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެހެރީ ސާިކއުލަރތަކެއް ހަދަިއގެން އެ އެްއޗެހިތައް އަޕްލޯްޑކޮށްގެްނ މިހާރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ނޑުމެން މި މެނޭޖްކުރަނީ އިނގޭތޯ. ސަރިކއުލަރެއްއ ދެން އެ ހެދޭގޮަތކަށް  ކޮމްޕްލެއިންސްެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ޓިްސެގ ތެރެއިން ސަރިކއުލަރ ހެދޭ. ދެން އޭގެ އިތުރަްށ އޮންނަނީ. ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ެވސް ބެސްޓްޕްރެކް

ވާހަކަައކީ މިހާރު އިންޓަރޭނޝަނަލް ޓަނޭޖް ކޮންވެންޝަން އެބަޮއވޭ. ލޯޑްލައިން ކޮްނވެންޝަން އެބަ އޮވޭ. ިމއީ 

ޝަން. ކޮްނވެން 4ދާައކީ މައިަގނޑު މުޢާހަ 4މި ދެންނެވި ކުީރގެ  . ެއކަމަކުހައްތާ ވެސް މަިއަގނޑު އެްއޗެހިތައް

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ވާހަކައަކީ އިފެކްިޓވްލީ މި އޮިޑޓް އަންނައިރަށް ވެސް ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަަކއަީކ މިކަން ކުރެވޭނީ އޭ.ީޖއިން މި ވިދާޅުވާ ހަމަ ެއއްެޗްއ ފޮނުވާއިރަށް މިހާރު ވެްސ 

ނޑުެމން ފޮނުވައި ގެން އެނބުރި ައތުވެއްޖެ ތިކަން ނުކުެރވޭނެޭއ އުސޫލަކަށް ދެން ތިކަން ހައެއްކަ ގަާވއިދު އަުޅގަ
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ނުޑމެން ގޮސްފައި އެ ބޭފުޅުން އަރިހުގައި އަނެއްހެްނ މި ކުރަހަރޭ. އެއީ ފައިނަލީ  ޖަވާބު. ދެން އަޅުގަ

އް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދައިގެްނ ގޮސް ބައްދަލު ވެސް ކޮށްގެން އެ ޖަވާބު ދެއްަވނީ. ދެން މަދު އެއްޗެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެޒެުޓކުެރވިފައި ހުރީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ދެން އެ ބޭފުޅުން ވާހަކައަކީ އެޕްޫރވްކޮށްދެްއވާފަިއ 

 އެބަހުރި ބައެއްފަހަރަށް ދެން ެއހެން ގެޒެޓުކުެރވިފައި އެބަހުރި ބައެއް ެއްއޗެހިތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޫނނެއް ނެތީމަތޯ އެހެން؟އެއީ ބެލެނިވެިރކަން ދޭނެ ގާ

 

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ ޑެޕިއުީޓ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނުޑމެން ކޮންމެ އެއްެޗއް ވެސް ރިފަރކުރަން މިޖެހެނީ އެ  78/69ނޫނޭ އެއީ ދެން  ެއ ގާނޫނުގެ ދަށުން. އަުޅގަ

ޭއގައި މި އިްނނަނީ އެންމެ ސެންޓެންސެއް. ދުއްވާ އެކަން ކުރަންވާނީ  އެކަމަކު ެއއްެޗއް ެނތް.ގާނޫނަށް. އެހެން 

ެދން އެހެރަ ފީ ނެގުމާއި އެ ، ދެން އެހެންވީމާމީގެ ހަދާ މީގެ ދަށުންނޭ. އެހާވަރު މި އޮންނަނީ އެ ގާޫނނުގައި. 

ތި މި ށުން މީކުެރވިފައި އޮތް ާގނޫނެއްގެ ދަވަނަ އަހަުރގައި ފާސް 83ކަންކަމުަގއި ޗެއަރމަން އެ ވިދާޅުވިހެން 

ނެގެނީ. އޮޑީ ނަންބަރަކަށް ެވސް ވިހި ރުފިޔާ ދެން އެހެން ގޮސް ވަރަށް ކުދިކުދި ެއްއޗެްއތާ އޭތި ރިވައިސް މިހާރު 

މީ ދެން ބައިނަލްއަޤުވާ، އެހެންވީމާ ވެގެން ގޮސް. ހިރީ ޒަމާންކަރުދާހު ދެލީގެ ޚަރަދު ވެސް ނުލިބޭވަރުަގއި މިހާރު މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ އެ މަސަްއކަތް ކޮށްލާފަިއ  ގޮތުން ވެސް އަނެއްހެން އޭިތ ރިވައިްސކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ދެން އިތުރަށް އަދި ދެން ، އެހެންވީމާދެން އަނެއްހެން ތި ބޭފުޅުންނާއި ހަމަޔަށް މީތި އައިސްފައި މިއޮށް ފެންނަނީ. 

މިތަންކޮޅު އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ، ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެންވީމާމި ޑިސްކަޝަން ތެޭރގައި ުސވާލު އަތު 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާސިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ޔާސިރު ޯމލްޑިވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް 

ނޑު ވެސް އިތުރު ެއއްެޗއް ެއޑްކޮށްލަން. ެއީއ  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އެ ަޢބްދުނާ އެ ވިދާުޅވި ެއއްަޗކަްށ އަުޅގަ

ސްޓޭޓެްއގެ އޮބްިލގޭޝަން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަްއ އިނގޭތޯ. ޭއގެ އިތުރަްށ  ފްލޭގް ޢަބްދުނާ އެ ވިދާޅުވީ 
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ނުޑމެންގެ އަދި އެބައޮވޭ ޕޯޓް ސްޓޭޓް އޮބްލިގޭޝަންތަަކކާއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މެރިޓައިމް ނޭ ޝަނެއްވީމަ އަޅުގަ

ެއއާިއ ުގޅޭ ހަމަ ަގވާއިދުަތއް ެވސް އެަބ ، ސް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާކޯސްޓަލް ސްޓޭޓް އޮބްިލގޭަޝންތަކެއް ވެ

، ވީމާ. އެހެންނގެ ހިމަނާފަކަންނޭ އަންނަންޖެހޭ މީގެ ތެރޭގައި. އަޅުަގނޑުމެން އޭތި އިންނާެނ އެއް ސެންޓެންސުން

މިރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކައަްށ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އިތުރު އަދި ހަމަ ބައިވަރު އިތުުރ ގަާވއިދުތައް ހަމަ ތީެގ ޢާ

މީތި އޮތުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމަ ވަިކވަކި ، މާތެރެއިން އަދި އަންނާނެ ަހމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

ގޭތޯ. ެއއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިންނަންޖެހޭނެ ވަކި ގަާވއިދެއް ހެދިފަިއ ގަާވއިދުތަެކއްގެ ގޮުތގައި އިނ

 އިނގޭތޯ. އެކަން ހައިލަިއޓްކޮްށލީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

ރެްއވީ ވަރަށް ބޮޑު ަގވާއިެދއްގެ ގޮަތށޭ ގާނޫނެްއގެ ގޮތަށޭ މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ދެންމެ ތި ފާހަގަކު އާދެ!

ނޑަށް ހީވަނީ މީގެ ައސްލު ފުލް ޕްރޫފް ސިސްޓަމަކަށް އަންނާނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިފަވެގެން މިދަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރާިއ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުަލވައިެލވިގެންެހން. އެއީ މި މަުދވާ ެއއް ހިސާބަށް މިހާ ަޗީކ ރާއްޖޭަގއި.ކަ

ނޑު ަދތުރު ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެއީ އަސްުލ  ފަތުރާއަޅުަގނޑުމެން އަިއއިުރގައި ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު. ެއއާ މި  99ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ެއްއޗެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ % ނޑުމެން  އޮތީ ކަ ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތި އަޅުގަ

ނޑުެމންނަކަށެއް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާމި އޮޕަރޭޓްކުރަނީ. އެ އެްއޗެ މިހާރު ިމ ، ްއ ދުވަހަކު ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހިރީ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް މިއަށް ނޑުމެން ަވއްާދފަ ކުޑަުކޑަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީަމ އަުޅގަ . އެއީ އަުޅގަ

ދެން އެީއ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަީކ  އަސްލު ތިގޮތަށް ިތ ފާހަގަކުރެވުނީ.، ކުރި ކަމަކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާމި

މީހުން އައިސް ޮއޑިޓްކުާރއިރުަގއި މި ގާނޫނާއި ަގވާއިުދ  އެ . އެކަމަކުއައި.އެމް.ޯއގެ ވައިޓް ލިސްުޓަގއި އޮތް ަޤއުމެއް

ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ނުކުރެވުނީމަ މި ަވއިޓް ލިސްުޓން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރްށ 

ބެހޭ އެްއވެސް ކަެމްއ ކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ރެކޮގްނަިއެޒއް ނުކުރާނަން  މެރިޓަިއމާތިވާނެ އިނގޭތޯ ދަ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓު ވެސް ކޮށްފައި ފޮނުަވއިެވސްފަިއ ، ދާތައް. އެހެންވީމާޤުވާމީ މުޢާހަބައިނަލްއަ ގާނޫނު ެވސް ައޅުގަ

ނަޑކަށް ޭނނގެ އޭތި ވީ ހިސާބެއް. މިހާ  ވެއްޖެތޯ. ތިން އަހަރު، ގާތްަގނޑަކަށް ކިތައް އަަހރުރު އޮންނާނީ. އަުޅގަ

އްޔާ ދެން މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ވަރަްށ މީތި ލިބިއްޖެ ، ޅޭތާ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އު ކާހަތަރު އަހަރު ެވއްޖެ މިކަމަ

ގެ ތެރެއަށް ަވކިން ހަމަ ޢަދަބުތަކާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ެވސް ގާނޫނެއްްއޗެއް ަވކިތި ވިދާޅުވާހެން ކޮންމެ އެ

ނޑައެޅެްނ އެބަޖެހޭ އެހެންނޫންތޯ ކަންތައްތައް ކުރެވުނީމަ ގާނޫުނެގ  ނަޑއެިޅގެންދާނެ. ޢަދަބުތަކެއް ެވސް މިހާރު ކަ ކަ

ތެރެއިން. އެ ަގވާއިެދއްގެ ތެެރއިން ޢަދަބު ވެސް ދޭން އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް މީހަކު ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ. މިއީ ހަމަ 

 ފާހަގަކޮށްލީ. ، އެހެންވީމާ ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން



10 

 

  

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހު

ނުޑ މައިަގނޑު މިސްރާބު އަސްުލ ގެންދިޔަ ދިމާލަށް ދިއުުމގެ ކުރީަގއި ދެން ތި ބޭފުޅު އާދެ! ން ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި މަިއަގނޑު ނުކުާތއަކީ ކުަޑކުޑަ  އެކަމުެގ އެލަރޓް ތި ެދްއވީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގައި ެއއްަވނަ މާއްދާގަިއ ަގާވއިދަށް  ގާނޫނެކޭ. އެ ގާނޫުނގެ ދަށުްނ މި ހެދޭ ގަާވއިދުގެ ބާުރ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވެގެްނ ބާރު ދީފައި އޮތް މިންވަރުން އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް މި. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން އެކަްނ ހިނގައްޖެ ގާނޫނުގަިއ ބަެއއް ކަހަލަ އަސާސްަތއް މީެގ ތެެރއިން ބަޔާންކޮށްަފއި ނެތުމުން 

ން ސިފަވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޭގެ ދަތިަތކެއް ހުރި ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް މި ވާަހކަތަކު 

ނޑު އަެންއކާ އެ ުސވާލު ކުިރޔަްސ  ދެން ތި ވިދާޅުވި ގާނޫނެއް ވެސް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ރިޕީޓްވެސް ހަމަ އެ ަޖވާބު ނިކުްނނާނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އިުތރަ ކުާރަކށް ނެތިން. ދެން ދެވަނަ ކަށް އަުޅގަ

ނޑު އަ ގެންނަ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން މި ހަާދ  ހާލަން އޮތީ މިހާރު މިއޮތް ގާޫނނުގެ ދަށުން މިސުވާލަކަށް އަުޅގަ

 ގަާވއިދުތައް ީމގައި މިއިން ިތން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހެދޭނެތޯއޭ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

ރާފްޓް ހަދާ ނިމުނީމަ ދެންމެ . ޑްރީ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ނިންމާފަށް ަގވާއިުދތަކެއް ޑްރާފްޓް މިހުތެރެއިން ވަރަ މީގެ

ނޑުމެންނަށް ގެެޒޓާ ަހމައަށް ނުދެވެނީ އިނގޭތޯ. ސީނަ ރު ވިދާުޅވިހެން ޕޭރެންޓް ގާނޫނެްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ އަުޅގަ

ންމަންޓާ ބެހޭ އޮންނަނީ އެންވަޔަރަ މަްށ ވަންޏާ ފެންނަން މިމިސާލަކަށް އެންވަޔަރުންމަންާޓ ބެހޭ ވާހަކައެއް ދައްކާ ކަ

ނޑުން މި ބޯޓުަފހަރުން މި އުކާލެޭވ ތެލާިއ ބޯ ޓުފަހަރުން މި ބޭރުކުރާ ގާނޫނެއް. އެ ގާނޫނަކާ އަުޅަގނޑުމެން ކަ

އެ އޮތީނޫންހޭ ދާޅުވަނީ ކާ މާބޮުޑ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަުކ ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ވިނަޖިހާ މި އެއްެޗއްސަ

ނގޭތޯ. ައއި.އެމް.އޯ ބޫލެއް ނުކުރޭ ެއކަންތަެކްއ އިޤައައި.އެމް.ޯއއަކުން  ކުންމަންޓް ގާނޫނު. އެކަމައެންަވޔަރަ

. ންނަން އެބަ ޖެހޭ ވަކިން ހެދިފަ ބެހޭ ދާއިރާގެ އެއްޗެހިަތއް ހު ރެގިއުލޭްޓކުރާ ގާނޫނުގެ ދަުށން މެރިޓައިމާ

ންމަންޓާ އެކަނި ފެންނަން އޮތީ އެންވަޔަރައް ވެސް އެބަ އުޅޭ. ެއަކމަކު ދެން ހަމައެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެ

އޭިތ ައކުން ގާނޫނަށް ލީމައެއް ައއި.އެމް.އޯ ވީމަ އެ ގާނޫނަށް ލާންވީނޫންހޭ މި ބުނަނީ. އެކަމަކު އެބެހޭ ގާނޫނެއް

ހަލަ މައްަސލަތަކެއް މި ހުރީ. އެކަމަކު ވެސް ތާށިާވނީ އިނގޭތޯ. ެއކަ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ. ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ

މީގެ މައިަގނޑު ގޮެތްއގައި ަވރަށް ގިނަ ގަާވއިދުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރީ ހަދާފައި ޑްރާފްޓް ކޮށްފައި މި ހުރީ 

ނޑު ދަންނަވާީނ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް ވެްސ ހަ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ގާތްގަ މަ ތީގެ ތެރެއިން ގިނަ އެއްޗެހިތައް އަުޅގަ
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ދެންނެވީ ގެޒެޓް ކުރުމަށް ޓަކައި. ެއކަމަކަށް މާބޮޑަށް ހުރަހެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާެނ އޭ.ޖީ އޮފީހަށް މި

ނޑުމެންގެ ެއކްްސޕަޓީ ނޑުމެންނަށް އެ ގަވާއިދު ހަދާކަށް އެްއވެްސ  ށްބަ ތިބި. އެަކމަޒް ވެސް އެނެތް. އަޅުގަ އަޅުގަ

 އުނދަގޫތަެކއް ނެތް އިނގޭތޯ. 

    

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު މިދެންނެވީ ތި ވިދާޅުވީ އަހަރެއްހާ ދުވަ  ވަސް ިމ ދުމަސް 3ހެޭދނެތޯ؟ ދުވަސް ތެޭރގައި މަސް 3ސް. އަުޅގަ

 .އޮތީ ބަޔާންކޮްށފަ ގާނޫނުަގއި މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

 ދުވަްސ ތެރޭގައި. ޭއގަިއ ހަމަ ގެރެންޓީ އިނގޭތޯ. ގިނަ އެްއޗެހީގެ މަސް 3އްެސްއ ހެދޭނެ މު ހުރިހާ އެއްޗެ އްމުހި

 މިހާރު އިނގޭތޯ. ހުރިޑްރާފްޓް އެބަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑުމެން އިއް ުސވާލަކަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ އާދެ! ދެން އަނެ ލާނީ ވިދާޅުެވއްޖެ ބިލްޑިންގ ކޯެޑްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އިޞްލާެޙްއ  4ޅުން ފޮނުއްވާަފއިވާ މި ގާނޫނު ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައިރު ވެސް މިހާރު މި ބިލަށް ވާނީ ތި ބޭފު

ަލއްވާަފިއ އިލަވަކޮށްފައި މިހާރުވާނީ. އޭގެފަހުން ތި ބޭފުޅުން ބައްތެރޭގައި އިްނކޯޕަރޭޓްއެބައިން. އެ ިއޞްލާޙު މީގެ

 ކުރަނީ. ދެން މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ިގނަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީބޫލުޤައޮންނާނެ ކަމަށް 

ނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކުރިން ބިލްޑިންގ ކޯޑެްއގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.  މަރުޙަލާގައި ވާަހކަދެކެވުުނއިުރ ވެސް އަުޅގަ

ހިސާބަކަށްތޯ ވާީތވެ މީގެ ަމސައްކަތް ކިހާ ވާތީ ނުވަަތ ގާނޫނަކަށް މު ބިލަކަށްއްހާރު ރާއްޖެއަށް ކޮންމެހެން މުހިމި

ޢިއްޔާއަކުން ވަކިންތޯއޭ މިކަން ކުރަނީ. ތުންތޯއޭ ނޫނިއްޔާ މިކަމުގެ ޖަމުރާގޮސްފަިއވަނީ. ތި ބޭފުޅުން އޮތޯރިޓީގެ ފަ

 ކިހާހިސާބަކަށް މީގެ މަސައްކަްތ ހިނގައްޖެއްޯތއޭ. 

 

  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވީ އެހެންނޫންތޯ. ބޯޓު ބިލްޑިންގ ޯކޑުެގ  ބޯޓު ބިލްޑިންގ ޯކޑެްއގެ ވާަހކަ ިއއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެ ވެ މުންގެ ޮކމެންޓް ހުޅުވާލާފައި މިހާރު ންބްސައިްޓަގއި އާޑްރާފްޓް ަގާވއިދު ނިންމާފައި މި ގަާވއިދު އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތްއގައި ބޯޓް އެކަން ެވސް މިހާރު ނިމިފައި މި ކުރަނީ ބޯޓު މި ރެގިއުލޭޓްބިލްޑިްނގ ކޯޑުން  އޮތީ. މައިގަ

ބަންނަ މީހުންގެ ހުންނަންވާނެ ސްޓޭންޑެޑްތަކާއި ބޯުޓ ޔާޑުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ސްޓޭންޑެޑްތަކާއި ބޯޓެްއ 
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ޑިަޒއިނިންގގައި އެޕްރޫވަލް ިލބުމާއި ބޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރާއްޖެއަށް އެެތރެވާއިުރގައި ހުންނަންޖެހޭ 

ދައްކަނީ. ވަރަށް ބޮޑު ލައިފަށް ވަރަށް ޮބުޑ  ޑެޑާ. މި ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެްއގެ ާވހަކަ މިމެޓީރިއަލްސްގެ ްސޓޭން

ނޑިވެރިންާނއި މިކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް. އެައކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެްއ  އިފެކްޓެްއ، އޮ

ން. މިސާލަކަށް ބޯޓު ޔާެޑއްެގ ތެރޭަގިއ ދުވަެހއް ެދ ދުވަހެްއގެ ތެރޭަގއި އިމްޕްލިމެންޓް ކުރަ ނޫން އެ ެއއް

ނޑި ބަންނަމުންދާއިރުަގއި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ  ތިބެންޖެހޭނެ ދެއްތޯ ބޯޓު ބަންނަމުންދާއިރުގައި ނުވަަތ އޮ

އާކިޓެްކޗަރަލް ޑްޯރވިްނގ ބަާލލެވެން އިނގޭ މީހުން ވެސް ތިބެންޖެހޭނެ. ރަނގަޅަށްތޯ ޑްރޯވިންގއާިއ ެއއްގޮތަށްޯތ 

ނޑިދޯިނފަހަރު ބަނުމަށް ޓަކައި އެ  ދަނީ. ހަމަ ކުރެވެމުން އެ އެކަންތައް އެހެންމެ ރާއްޖެއަށް ިއމްޕޯޓް ކުރާ މީހުން އޮ

މެޓީރިއަލްސްތައް، ފައިބަާރއި އެހެން ގޮސް ތަފާތު އެކި ެއއްޗެހި މިހާރު މި ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްޗެހީެގ 

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަންޖެ ހޭނީ. ވަކި ސްޓޭންޑެޑަކަށް ފިޓްާވ އެއްޗެހި. ދެން މާވަޑިްނ ތެރޭގައި ސްޓޭންެޑޑް ވެސް ކަ

ނޭވަްލ ، ކޮށްފައި ތިބޭ އާކިޓެކްޓުން އެޕްރޫވް  ވެސް ޓްރެއިްނވެފައި މިހާރު ތިބެން މި ޖެހެނީ. މީގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު

ނީ އިނގޭތޯ. ޭއގެތެރޭަގިއ ކުރީމަ ެދން ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގަިއ ޮއނޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެވެންޖެހޭއާކިޓެްކޓުން އެޕްޫރވް

ނޑުމެްނގެ އިންަޑސްޓްރީގެ ގޮތުަގއި މި  އޮތް މާަވޑިންގެ ވަޒީފާ ވެސް ނުވަތަ އެ  ދެން ޒަމާނުން ފެށިގެން އަޅުގަ

މީހުންގެ އާމްދަނީ ވެސް ނުގެއްލޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ބައްޓަންކުަރންޖެހޭނީ. އެއިން ކޮންމެ 

ހާ ކަންކަމެްއގަިއ އޮްތ ތަނުގައި ޑިޕްލޮމާ، ިޑގްރީެއއް ނުެއއްދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރި ބޭފުޅަކަށް ދެން ކުރިށް

ކުެރވެނީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ުނވަތަ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެފަދަ ަގާވއިދަކަްށ ބޫލުޤައަލުަގނޑަށް 

ާރއްޭޖގެ ހުރިހާ ބޯޓު ޔާޑްތަްއ މުޅި އަމަލުކުރެވޭ ހިސާބަށް ފުލްޮކށް ދެވޭނީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެއީ އެވަރަށް 

ޖިސްޓްރީކޮށް، ހުރިހާ އެންމެން ޓްރެއިނިންގ ދެވިގެން އެކަން. އެހެންނަމަވެސް ދަްނނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ ެއ ރަ

ނަޑކަށް  ވަރަކަށް އަަހރުގެ ތެރޭގައި ެއކަންތައް  4ގަާވއިދު އެކުަލވާ ނިމިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ. ގާްތގަ

ެއ އޮތީ. ަގާވއިދު ހަދާ ނިމިފައި އޮތީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އޭިތ ކުރެވިފަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް ނޫން، ހަމަ ަގވާއިެދއް އެއީ. އާދެ! ަގވާއިެދއް އެއީ. އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ބޯޓު 

 ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ެއއީ. ެއގޮތަށް އޭތި.

 

  ޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޓްރާންސްޕޯ

ނަޑކަްށ ގަިއޑްލައިނެއް ކަހަލަ  ގޮތަށް. ދެން އެއަށް ވާހަަކއަީކ އޭަގއި ޯކޑެއް އެއީ. ކޯޑަކީ ެދން އަނެއްހެން ގާްތގަ

ޑް މި އިންނަނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ބޯޓް މަލުކުރަން ވާހަަކއަކީ ަމުގދައްކައިދޭ ޓޫެލްއގެ ގޮުތަގިއ އިންނަ ކޯއަ

ބިލްޑިންގ ކޯޑު މި ކިޔަނީ ެއއަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ އޭތި މި އިންނަ ގޮތަކީ. ދެން އެހެންވީމާ، އޭގެ ދަށުން ހުރިހާ 

 ލެސް އެްއޗަކީ.ރ އޯރ ނެ ަގއިޑްަލއިނެްއ މޯއުޅަނދުތައް ބަނުމުަގއި ވާހަަކއަކީ ފޮލޯކުރާ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުަޅނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އަޅުަގނޑުމެން އެކުަލާވލިއިރުަގއި ޢަބްދުއްނާފިޒް ކަ

ނޑު ެއއްެޗއް ގޮުތަގއި، ގަާވއިދެްއގެ ގޮތުަގއި މި ެގން ގުޅެނީ. ެއއާ ެއއްޮކްށ ވިދާޅުވިހެން ޯކޑް ެއއީ މަިއގަ

ނޑި  އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ ހަދާަފއި މިހާރު ފައިބަރު އުޅަނދުަފހަރު ބަނުމުގެ ސްޓޭންޑެޑް. ެއ ސްޓޭންޑަާކއި ލަކު

ނޑުމެން އަުތގައި. ެއ  އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ސްޓޭންޑަކާ. އެހެންވީމާ، ދެ ސްޓޭންޑެޑް މިހާރު އެ އޮތީ އަޅުގަ

ރު ަގވާއިދު ހުންނާނެ ބަެއއް ކަންަތއްތައް މި ސްޓޭްނޑެޑަށް ރިަފރކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް. މިހާ

އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ނޫން ނޫން. ސްޓޭންޑެޑަށް ރިފަރކޮށްފައި ހުންނާނީ ކޯޑުގެ ތެރޭގައި. އެހެްނވީމާ، ެއީއ 

ންކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގަާވއިދެްއ ވިދާޅުވިހެން ެއ ގައިޑްަލއިނެްއގެ ގޮތަށް މި ބޮޑަށް ބޭނު ޢަބްދުއްނާފިޒް

ނިޑ އުޅަނދުފަހަރު  ގޮތަށް. ދެން ޭއގެން ރިފަރެްނސް ލިބިގެން މި ލަުކނޑި ުއޅަނދުފަހަރު ބަންނަ އުޅަނދު، ލަކު

ނޑަށް ހީވަީނ  ބަންނަ ސްޓޭންޑެޑާއި ފައިބަުރ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ސްޓޭންޑެޑާ. ދެން އަންނާނެ ސުާވލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އިންޑަސްޓްީރ ވެސް މި އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވަމުން ދެއްޯތ. ކޮބާހޭ  މިސާލަކަށް ދަަގނޑު. މިހާރު ދަގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެ ާވހަކަ ދައްކާަފއި މި ނޑު ުއޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ސްޓޭންޑެެޑްއ އަުޅގަ އޮތީ.  އެހެންވީމާ، ަދގަ

އޮތީ. ެއއީ މިހާރު ރާއްޖޭެގ  ނުޑމެން އުޅެން ވިސްނާފައި މިވެސް ައޅުގަ  ދެން މިކަންތައް ނިންމާލާފައި ދެން އެކަމާ

ނޑު އުޅަނދު ޚާއްަޞކޮްށ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ،  އިންޑަސްޓްރީ މިދަނީ ވަަރށް ބޮޑަށް ފުޅާވަމުން ދަގަ

ނޑުގެ ތެރެއިން ެއބައި އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ނިންމާނަން. ދެން ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ޗެއަ ރމަްނ އެކަންތަްއގަ

 މި  މީހުންނަށް ވެސް އެވިދާޅުވިހެން ުއޅަނދުފަހަރު ބަންނަ މާވަޑިން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ސެޓިފަިއކޮށް 

ެގދޮރު ޑިޒައިންކޮށް ހަމަ މި މި ޕްރޮސެސް ހަމަ އެއަްށ  އިލައިސަންސެއް ލިބެން ހަމަ ގެދޮރު ކުރަހާ ގެދޮރު އަޅަ

ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި މަސައްަކތްތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ، ހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ލެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެ

އަސްލު. އެއީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ބޯޓު ޔާޑްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ސެޓިފައިކޮށް އެ މީހުންނަށް ލައިސަންސް ދީ ކުރަހާ 

ދާނެ.  އިމީގެ ތެރޭގަ މީހުންނާއި ބަންނަ މީހުން ވެސް ވަކިކޮށް އެ މީހުންނަށް ވެސް ސެޓިފައި ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް

 އި އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގަ 2މި ސައިކަލް ޮކމްޕްލީޓްވެގެން ެޗއާރމަން ިވދާޅުވިހެން ގާތްަގނަޑކަށް ، އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ޯއވަރ ނަިއޓުން މަލުކުރެވެން ފަށާނީ. އެ ގަވާއިެދއް އޮތަަކސް ޢަގެ މިއަށް ފުރިހަމައަށް ނކަންނޭ

 އި ލޯކުރާށެކޭ. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އަހުލުވެިރވެފައެްއ ނޫން ހުންނާނީކީއެއް. ެއއީ ާރއްޖޭގަ ނުބުނެވޭނެ މިއަށް ފޮ

މި ކަންތައް މި ހިނގާ ގޮތުްނ މި ދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ކަންތައް އޮންނަގޮތުްނ މި އޮންނަނީ ހަމަ ބެކް 

ނޑު ހިތަށް އެރީމަ ގެނެސް ެއއްޗެ  އް ބަނދެލަނީ ހަމަ. ނޫނީ ފައިބަރުން ވެސް ހަމަ ޔާުޑގައި ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ލަންކާއިން ނޫނީ އިންޑިާޔއިްނ ބަޔަކު އިމްޕޯޓްކޮްށގެން ެގނެއްސަ އެ މީހުން ލައްވާ ވެސް މި ބަންނަނީ ހަމަ 
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ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ެއކިެއކި  ދިސާތަަކށް ބަލާއިރުަގއި މި ިޝާފ ޙާއެްއވެސް ކަހަލަ ސްޓޭންަޑޑެްއ ނުހުރޭ. އަުޅގަ

ސްދޯނި ބިންދައިގެން ދިއުްނ ކަހަލަ ކަންތަކުަގއި ވެސް މި ގެނެސް ބަލާލިއިރު ހަމަ ރެޒިންއާިއ ެއއްޗެހި މި މަ

ހުންނަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ނުޖެހި މި ހުންނަނީ. ހަމަ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތް ކުރަންާވގޮަތށް ނުކުރެވި މި ހުންނަނީ. 

ނޑުމެްނ ންހަމަ އެއާއި އެްއކޮށް މި ހުންނަ ެއކަހަލަ ކަންތަްއ މި ހުންނަނީ. ދެން، އެހެންވީމާ ޖެހޭ ތިކްނަސް އަުޅގަ

ނޑު ތެޭރގަ ޖެހޭ ގަދަމިން ންމި ހުންނަ ތިކްނަސްއާިއ މި ހުންނަ އިަބޔާންކޮްށފަ އިމި ގައިޑްަލއިން ނޫނީ މި މިންގަ

ކެންޑްލިންތަްއ ެއއަށް ބޮޑަށް މި ސް، ނުހުރުމުގެ ސަބަބުން އަސްލު މިކަހަލަ ކަންތައް މި ދިމާވަނީ. އެހެންވީމާ

 އޮތީ އިނގޭތޯ.  މި އިއަޅުަގނޑުމެން ފަރުމާކޮށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރިޔާޟަهللا ސާބުން ޢަބްދުހިމަވުމާ އެްއޮކށް އަޅުަގނޑު މިހާމިރުގެ ވަގުތު ހަޢާ

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދެތިން ސުވާލެއް އެބަޮއތް. ދެން އެއް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ވެސް ލިބިއްޖެ. ތި ޝުކުރިއް

 . އަދި ތި ވަނަ އަހަުރގެ 78ކަމަށް  އެބައޮްތ މިހާރު މިއޮތް ގާނޫނަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ގާނޫެނއް އިބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަ

 ގާނޫެނއް ވަރަށް މަސަްއކަތުން ޑްރާްފޓާއި ެއއްޗެހި ފޮނުްއވައިފި އުބޭފުޅުން ވަރަށް މަސައްކަތް ުކރައްަވއިފި ކަމަށް އަ

ނުޑ ެވސް މި ބަލަ، ކުރިން. އެެހންވީމާ އަހަރު 3ކަމަށް  ީވ މިހާރުގެ މި ހުިރ ލިއިުރގައި ހަމަ ވަރަށް ދުވަސްއިއަުޅގަ

ނޑު ހަަމ ، މާކޮންސާންސްތަކަކަށް އެޑްެރސްކުރާ ގާނޫނެއް ނޫން. އެހެންވީނޫނީ ންޖަސްތަކަށް ހުރިހާ ޗެލެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާލަންވީ  އިހުށަހަޅަން ތިބޭފުޅުން މިހާރު ތި ހައްދަވާފަ ތި ވިދާުޅވާ ގާނޫނެްއގެ ޑްރާފްޓް ވެސް ައޅުގަ

ކަމަްށވަންޏާ ކުރުން ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ  އިްނކޯޕަރޭޓްކުެރވޭ އެ އެްއޗެހި އި ލާފަ އިނޫންތޯއޭ ކޮމިޓީން. ބަލަ

 އި ކި ހަމަ ގާނޫނެއްގެ ގޮތަށް މި ހުށަހަޅަން. އެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް އެޑްރެްސކުރެޭވގޮތަށް އެ ހަދާފަހަމަ އެއީ ހަމަ ވަ

އްރިރު ބައްލަަވއިދެްއވުްނ އެދެން. އެ މި ކުދިކުދި ޤައެްއޗެއް އޮތިްއޔާ. އެ އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮުތަގިއ މު

ނޑު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ  ްއ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުއިޞްލާޙުތަކެއް މި ގާނޫނަށް އަނެއްކާ ގެނައުަމކުންނެ ހުިރ ކަ

ނޑަށް މި މާނަ މި ނެރެވުނީ. އެހެންވީމާ އްލެއް ނާޭދ. ތިޙަ މައްސަލަތަކަކަށް  ، ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުިވ ެއއްަޗކުން އަުޅގަ

ލެއް ހުށަހަޅަިއގެްނ އަނެން އެފަދަ ބި އިގާނޫނެްއ ައއިްސގެން ކަމަށްވަންޏާ ޭއގަ  އުއްުލ އާެދެވނީ އަޙައެ ޗެލެންޖު އެ 

ނޑުމެންނަށް ިމ  ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ އަުޅގަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތި  ނޑުތަުކގެ ވާހަކަަތއް އެބަ ެދކެވޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ  ފެންނަނީ މި ހަމަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަުމގެ މިންގަ

ސުވާލެްއ މި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސްޓޭންަޑޑް ެއްއ ން އޮތް ބޭފުޅުންނާ ކޮށްލަ



15 

 

އެްއވެސް ވަރަކަށް ބަލާތޯ. ިމސާލަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއގެ ބަަޔކު އެަބ 

ޅުން ތ.އަތޮޅަށް އަންނަ މީހާ ވެސް އަންނަނީ ހަމަ ދިުގ މިސާލަކަށް ލ.އަތޮ  .ބަދަލު ބޭނުންކުރޭ މިހާރު މި ވަސީލަތް

ނައިގެ ޚިދުމަތެއް ޚާފެން ލިބޭނެ ޚިދުމަތެއް ނެތް، ފާއަންނައިުރގައި މި މީހުންނަށް  އިމި ދޯންޏެއްގަ  އިދަތުރެއްކޮށްފަ

މި ޚިދުމަތް  ހަމައެކަނި ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަންތޯއޭ .ކޮންބައެއްތޯ މިކަމާއި ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ އީނެތް. މި

ރަނގަޅަށްތޯ ހުންނަނީ އެ  ލިބިގަންނަ ޕަސެންޖަރުންނަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މީެގން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ނަޑއެޅުުމގަިއ ެއީއ ކާުކގެ ޒިންާމއެއްތޯ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ންހުންނަ ޖެހޭތޯ އެ ކްރައިޓީިރއާތައް ކަ

ނޑުބޭނުންވާ ސުވާލެއް. ދެން ހަމަ އެ  މިގޮތެްއަގއި  އާއި ެއއްކޮށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫނުގައި މައިގަ

ތްތަކަށް އޯނަރޝިޕް އަާރއްޖެިއން ބޭރުގަިއ ބަންނަ ެއއްޗެިހތައް ނޫނިްއޔާ ރާއްެޖއިން ޭބރުގެ  އިފޯކަްސކޮށްފައޮތީ 

ން ގެނެސް ާރއްޖޭަގއި ލަ ބޭނުންކޮށް އިއޮންނަ ެއްއޗެހި ރާއްޖޭގެ ވަިކ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގަ  އިލިބިފަ

ނޑަށް މި ކޮށްލުމާއި މި ކޮންމެ ވެސް ބައެްއގެ ނަފާއަކަށް ގެނެއްސަ އޮތް ބަރަޖިސްޓްރީ ދަލެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މީޞަތަ ތި މާނަ މި އްވުރު ކުރެވެނީ. ކޮންެމވެސް ބަޔަުކގެ ވިޔަފާރިައކަްށ މި ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ައޅުގަ

ާޔ ނޫނިއް މް.އޯ.އެުޅވާ ައއިތި ވިދާ އޭ.ފުޅުން ހަމަ މަރުޙަބާ ކިޔާ ރަނގަޅު ގޮެތއްތޯިތބޭ އީމި، ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ

ގަިއ ހުންނަ އެއްޗެހި ވެސް ައއިސް ރާއްޖޭ  އިކޮށްފައުމުތަކުަގއި ރަޖިސްޓްރީޤަބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތޯ އެހެްނ 

ނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ވެސް އޭތި ފުރަ އިކޮށްލާފަބޭނުން އިކޮށްލާފަދުވަސްކޮަޅކަށް ރަޖިސްޓްރީ ިއގެްނ ދާން. އަޅުގަ

ޔިތުންގެ ޖެހޭ ފައިސާ ރައްންމަށް ލިބެންޖެހޭ މީރާއަށް ވަންނައުޤަވެނިއު ވެސް ޭއގެން ލިބޭތޯ. މި ލިބެންޖެހޭ ރެ

ނޑު ހަމަ ތި ކުރަން ހުންނަ ފައިސާ ލިބޭތޯ. އެކަންތައްތަކަށް ބޭނުން ކޮށްލާ ސުވާލެއް. ިމ  ބޭފުޅުންނާ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފަިއނަލް ކުއެން މި ޔަޤީްނޮކށްދޭތޯކަ ގާނޫނުން އެ ޝަނަކީ މިހާރު ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއޭ ިތ ސް. ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ދުވަހަކު ެވސް ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ޮބޑު ރާއްޭޖެގ ވަރަށް ޮބޑު ވަސީލަތެްއ އިނގޭތޯ ވިދާޅުވީ  . އަުޅގަ

 ނޑަށް ޓްރާންސްޕޯްޓ މިނިސްޓްރީއެްއ ނެތް އަުޅގަ، . އެހެންވީމާޓްރާންސްޕޯޓް ވަސީލަަތކީ ެއއްގަާމއި ަކނޑާ

މިހާރު ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ބޭފުޅުންަނށް ކޮބައިތޯ ތި، ހަނދާނެއް ނުހުރޭ ވަރަށް ަފހާޖެހެންދެން ނޫނިއްޔާ. އެހެންވީމާ

އެއް ނެތް. މިހާުރ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރގެ ަދށަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ދިޔަ ވާހަަކއެްއގެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ

 އެއް ނެތީމަ ތި އެ ބެލެނެވެިރކަމުގެ ިމނިސްޓްރީ ޮކބައިތޯ، މާނަ އަުޑ މި އިވެނީ. އެހެންވީމާ ަގނޑުމެންނަށްއަޅު

ެވސް  އިއެްއވެސް ހާލެްއަގއި އިޝޫސްތަެކއް އެބަހުރިޯތ މި ގާނޫނުތަކުގަ .ބޭފުޅުންނަށް އެބައޮތްތޯ އެ ޗެލެންޖެއް

 އި ވެސް އެހެން ގާނޫނުތަުކގަ އިކަމަށް ގާނޫނުތަކުގަ ޖެހޭނެންންނަންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އިބައެއް ގާނޫނުތަކުަގއި ޓްރާ

ޓަކައި މިހާރު މި  ބޭފުޅުންގެ މި ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ތި، ވެސް އެބަހުރޭ ރިފަރކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ

އަށް ދިަޔއިމަ ހަަމ ސްޓްރީކޮނޮމިކް މިނި އޮތް ިމއައި ިމ ބަދަލު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ުއވާލެިވގެން އި މި އިހެދިފަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކެއް އިްޚސާސްކުެރވޭތޯ. ެއއީ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގިއ  އޭގެން އެްއވެސް ކަހަލަ އުނދަގުލެއް ތި
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 ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވި ުސވާލުތަކަކީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްާޔ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ތި  އިއަޅުަގނުޑ މީގަ 

 ުޝކުރިްއޔާ.  .ލޫމާތުދެއްވަން ވަަޑިއގެން ދެއްވީތީޢުނަށް މަޅުަގނޑުމެންބޭފުޅުން އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޒިފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއވި ުސވާލުެގ ފުރަތަމަ ބައި ދެން ނަޒީރު ދެން ޖަވާބުދެއްވާނެ. ދެން ޭއެގ ތި ކުރެ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ީތގެ ތެރެިއން ބައެއް ސުވާލުަތކަށް ޖަވާުބ އެުރވޭތޯ ބަލާނަން. މި ަގާވއިދު ނުވަތަ މިފަހަރު ިމ  ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފަ ހެން ަވިކ އްރަ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަނެ މިހި އިހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތައް މި ިބލަށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭެގ  ަތކަށް ޭއގެ ނަފާ ހޯދުމަށްވުރެބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާ

އުމަށް ލިބޭނެ ގޮތަށްކަްށ ވަރަށް ބޮޑު ިސޔާސަުތ ޤަދީ ނަފާ މުިޅ ޞާތިޤުޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ ފުާޅކޮށް އިމެރި

ނޑުމެންަނށް މިވަގުތު ކުރިން ވެްސ  މި  އިންަނވާފަބަދަލުތަކެއް ގެ އޮތީ. ެއއަށް ސަޕޯޓް ދިުނމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރާއަޅު  މި  އިބަިއ މީގެ ތެރެއަށް ަވއްދާފަ ބެހޭ ގާނޫނެްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ަގނުޑ ދެންނެވިހެން ކަ

ގޮުތަގއި  ގްެއއްޗެހިަތއް ާރއްޖޭގެ ފްލޭ  ގްލޭގަންނަވާނެ ބޭުރގެ ފޮިރން ފްތެެރއިން އެނގިަވޑައި އޮތީ. ޭއގެ

. އޯޕަން ޝިްޕ އީފުކުރާ ަކމެއް މިތަޢާރު ށްިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަދި އަލަ .ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫެލއް މި ގެނައީ

ތަކުަގއި ެއ އުމުޤައުމެއްގެ މި ބައެއް ޤަނޑުމެން. އޭގެ މާނައަކީ އެހެން ރަޖިސްޓްރީ މިއަށް މި ކިޔަނީ އަޅުގަ

ކޮޅެއް އަގުހެޮޔކޮށް އާިއ ެއްއޗެހީގެ އަގުޮބޑުވުުމގެ ސަބަުބން ތަން އެ ބޯޓުަތއް ދުްއާވއިރުަގއި ނަގާ ފީ އިފްލޭގުގަ 

އްމުކޮށް ޢާށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވިޔަފާރިއަކީ ތި ބޭފުޅުންނަ ފްލޭގަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގެއުމުތަކުޤަޚިދުމަތްދޭ 

ހަމަ މި  މި ލިބެނީ 40ނުވަތަ % 30އުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ގާތްަގނޑަކަށް %ކުރާ ކަމެއް. ބައެއް ަޤއުމުތަުކގައި އެ ޤަ 

ގްަގއި އެހެނިހެން ޤަުއމުތަކުގައި ބޯޓުަތއް ދުއްޭވގޮްތވީމަ އެއީ ައއު މަރކެެޓއް ާރއްޖޭގެ ފުލޭ، ވިޔަފާރިން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ރެވެިނއު ފައިދާތަކެއް އޭގެްނ  ރު އިޤްތިޞާދީތަކެއް ުނވަތަ އިތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވޭ. ައޅުގަ

ނޑަށް ެފނޭ ޢަބްދުއްނާޞިރު މީގެ އޮތް ވަންނާނެ. ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ މިސާލަކަށް މިއަްށ  އިތުރަށް އަުޅގަ

ޭރޓްކުރާ ގޮުތގެ ހަމަ އެްއޗެްއ ވެނިއު ޖެނެޓެކްނިކަލީ މީަގއި އެހެން ޤަުއމުތަކުން މި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތާިއ، މީގެ ރެ 

ންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެްއވުން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ކައިރިން ބަލާ އެ

 30މީހުން ހަމައެަކނި މެރިޓައިމް ދާއިާރގަިއ ަވީޒފާ އެބަ އަދާކުރޭ. % 50ލައްަކ  1ކަމަށް ވަންޏާ ސިްނގަޕޯރ. 

ހަމަ މެރިޓައިމް. މާ ބޮޑެތި މަސައްަކތްތަކެއް ނޫނޭ އެ މީހުން ައކީ ަގވަރމަންޓް ރެވެނިއުދަ އޮފް  40ނުވަތަ %
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ނުޑގެ  ގްަތކުން ލިބޭ ަފއިސާ އެ މީހުންނަށް އެ ބޯޓުފަހަރުތަކުަގއި ފުލޭ ވަންނަވެސް އެ ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ކަ

ލިބޭ. ޕޯސްްޓ  ފޯރުކޮށްދޭ ފެނާއި ތެލާއި މި ެއއްޗެހިތަކުން ލިބޭ ެރވެނިއު. ހަމަ އެހެންމެ، ލޯޑިންގ އަން ޯލޑިންގއިން

ނޑުމެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޯރ ބޯޓު ެއބަ 1000ރޭޓުން ލިބޭ. މަހެއްގެ، ުދވާެލއްގެ ަމއްޗަށް  އަށް. އަުޅގަ

ޑު ޤުދުރަތީ އިނގޭތޯ. އަނެއްހެން މާ ބޮަޑކަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ އިޤްިތޞާދީ މާ ބޮެއއީ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއް 

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް މި ފޯކަސްަގއި މި ލަތްތަެކއް ނެތް ޤައުމެްއ. އެޞީވަ ހެން ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ހުރި އޭރިޔާެއކޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ.  ވުރެ މާ ރާއްޖެއަށް ފައިދާކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ޓޫރިޒަމަށް ކަންކަން ކުރާ

އިނގޭތޯ. ެއއަްށވުރެ މާ ގިަނ ދިވެހިރާއްޖެ ޓޫރިޒަމަށް ބަޯރސާވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ޙަޤީަޤތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ލާރި މާ ގިނަ ރެވެިނއުތަކެްއ ލިބޭގޮތަށް އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން އޮތީ އޯޕަންޝިްޕ 

ފަ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނެއްގެ ބާރު ލިބިގެން ނޫނީ ފައިސާ ނެގޭކަށެއް ނެތް. ބެހޭ ގަާވއިދެްއ ހަދާ ރަޖިސްޓްރީއާ

ނޑުމެންނަށް ބޭރު ޤައުމެއްގެ ބޯޓެ އް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ދިދައިގެ ދަށުަގއި ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރުގައި އެ ބޯޓުން އަޅުގަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ނަގަނީ ިކހާވަރެއްތޯ. އެ ބޯުޓގެ އެިކއެިކ ސެޓިފިކެޓްތަްއ ައޅުަގނޑުެމން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީްނ 

ނޑު؛ އަނެއްކާ އޭތި ބާްއވާފަިއ އިޝޫދޭ ކޮންމެ ސެޓްފިކެަޓަކށް އަޅުަގނޑުމެން ލާރި ނަާގނަން . އެ ލާރި އަުޅގަ

 ނޭޖަކަްށ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީޓަ ރޮސްގްނުވަތަ ބަރުމިނަށް ނުވަތަ އޭގެ  އޮންނައިރު އެ ބޯުޓގެ ދިގުިމން

ހުރީ ބްލޮކްވެފައި ގާނޫނެްއ  މި ހުރި ލާރިތައް އަޅުަގނޑުމެން ލާރި އެބަ ަނގަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ލިބެން

މުގެ ސަބަބުން. މާދަމާ ވެސް މިކަން ފެށޭކަެށއް ނެްތ. ދެން ހަމަ އެކިެއކި ރާްއޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފެއަރަތްއ ނެތު

ނޑުމެން މި މާކެޓްކުރަން ދާންޖެ މާ  ނޫންހޭ.ހޭނީ ފެއަރތަކަށް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަލޭެމން އަންނަންވީބާއްވާހެން އަުޅގަ

. ްގަގއި ޓްެރވަލް ކުެރވޭނެއޭއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭެގ ފުލޭހު ވާނެޭއ. މާ ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ އަގުހެޔޮ 

 ުޅވެެދއްވުން ރަނަގޅުހެން. ދެން މިނިސްޓްރީ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ވިދާ ރު މިއާސިނީ ޢަބްދުްއނާއަޅުަގނޑަށް ީހވަ

ނޑު ދަ ންނަވާނީ ސަރުކާުރެގ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލަގއި އަުޅގަ

އްަދވާނެ. އުެފއްދުމުެގ އަށް އެ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ މިނިސްޓްރީެއްއ އުފަރިއްޔާހޫރަީއސުލްޖުމް ސަތު އެ ަވގުތަކު ސިޔާ

އަށް ލިިބވަަޑއިގެންަފއި މިވަނީ. ޭއެގ ސަބަބުން ޒަމާނުއްސުރެ ރިއްޔާހޫއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމް ބާރު ގާނޫނީ

ކުަރމުން މި އަންނަނީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ރީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ޓްޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސް

ނުޑގެ މީހުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި، ަރޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި،  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން. ެއީއ އެްއގަމާއި ކަ

އައި ހުރިހާ ކަންތައްތައް.  ން ކުރަމުންއެ ހުރިހާ ކަމަކީ ހަމަ އަްނޒާމާނުން ފެށިގެން ޓްރާންސްޯޕޓް މިނިސްޓްރީ

އޭރުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަން. ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

އޭިވއޭޝަން އެންްޑ ކޮމިއުނިކޭޝަން. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އަންނަނީ. އެެހންނަމަވެސް، މި ނަންތަްއ  ސިވިލް

ނޑަށް ހީވަީނ ްއަކތް މި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީސް އެ މަސަބަދަލުވީނަމަވެ އަކީ ވަކި މުައއްސަާސެއއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ
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ރައީސް ނަޝީދުެގ ރައީްސ ކަމުގަިއ އުެފއްދެވި ުމއައްަސސާއެްއ މިއީ. އެ މުައއްަސސާ ެއގޮތަށް އުެފއްދެވުާމ 

އިުނވެ މި އިނީ. އެހެންނަމަ، މިސާލަކަށް ައއި މަސަްއކަްތ މި ބައިބަ ގުިޅގެން ެއ މުއަްއސަސާތަްއ ކުރަމުން

މިނިސްޓްރީ އުވާެލޭވއިރުަގއި އެކި ދިމަދިމާލަށް ދާނެތާ ދެްއތޯ މަސައްކަތް. އެހެންނަމަެވސް، އޭުރގެ އެ ުމއައްަސސާ 

ައއި ަމސައްކަތް އޭރުން ފެިށގެން ެވސް އެ ުމއަްއސަސާ ިމ  އުފެދުނީމަ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން

، ތަަނކީ މިއީ މިނިވަން މުއައްަސސާއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ މި  ންނަނީ. ދެން ހަމަ އެއާއެީކގައިމި އަ ކުރަމުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑިސިޝަންތަކެއް މިނިްސޓަރ މި ނަންގަވަނީ. ެއއީ 

ތައް އެކަަމކާ ނެކްޝަނަކީ. އެީއ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްީރއަާކއި މި އިންނަ ހަމަެއކަނި ކަ

. މިހާރު އެ އި ކޮށްދިނުމުެގ ހުރިހާ ރޯލެއް މި އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެްއގެ ގޮުތގަޒުގުިޅގެން ތަންފީ

ރާނީ، ސިޔާސަތުތަްއ، މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮން ކަހަލަ ޓްރާންސްޕޯޓް މޯޑެއްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓްކު

ުގޅޭނެތޯ. ލާ ގެންސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތްރީވީސިޔާސަތެއް ެއއީ. އެ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މި

ން ގެްނގުޅޭނެތޯ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޕަބްލިކް ްޓރާންސްޕޯޓަށް ގެްނގުޅޭނީ އިން ުނަވތަ މޮނަޓްރެއިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓްރެ 

ނޑަެއޅުްއވީމަ ެއއާ ތަހަމައެކަނި ކާރުތޯ ބަސްތޯ. ެއ ސިޔާސަތު އް ަކނަޑއަޅުްއަވނީ ސަރުކާރުން. އެ ސިޔާަސތު ކަ

ނޑުމެން މި ކޮށްދެނީ. ގާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި އެައކާ ގުޅޭ އެްއޗެހިތައް ެއކަންކަން އަޅު  އިގުޅޭ ަގާވއިދުތަކާ ގަ

އި ހުންނަންވާ ެއ ބުރިޖުގަ ލެއާ ދޭތެރޭގައި ބުރިޖެއް އަޅާފައިނޫން. މިހާރު މާލެ އާއި ހުޅެލެާއއި މާއެހެނެއް

ނަޑއަޅަނީ މި ދެންނެވީ އެ ދުްއވަންޖެހޭ އެއްޗެހީގެ އުޅަނދެްއ. ެއ  ސްޓޭންޑަޑްތަާކއި އެ އެްއޗެިހތައް މި ކަ

ނަޑއަޅަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން. އެހެންނަމަވެސް، އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑިވެލޮޕްޓްކުރުން އެ   ގަާވއިދުތައް މި ކަ

އިންނަނީ ޮގއްސަ.  އި މިރިޖް އަޅާނެތޯ ނާޅާނެތޯ ޓްރާންސްޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި އެބަ . އެ ބުސައްއޮތީ މިނިސްޓްރީއަށް ގޮ 

ނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ޕޮލިސީ ، އެހެންވީމާ މީގެ ހުރިހާ ވެސް ޕޮލިސީ ޑިސިޝަންތަކެއް ައޅުގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ އެްއވެސް އުނދަގޫކަެމއް އޭ ަގއި އޮތްހެެނއް ކޮންެމ ޑިސިޝަނެއް އަންނާކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ  މިނިސްޓްރީއެްއގެ ދަށުަގއި ޮއތަސް. ދެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީ އޭގެ ޒާުތގައި ވަރަށް ބައިވަރު ެރވެނިއު ލިބޭ ތަނެއް މިއީ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ 

ނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އޮމާންކޮށް އެންމެ ބަރާބަރަްށ  ބައިވަރު ަފއިސާ ލިބޭ ތަެނއް މިއީ. ޭއގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ  މިލިޔަނެއް ތިން ދެ އީރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ެއބަހުރި. އެ

ނޑުމެްނނަކަށެ މިިލޔަން މިލިއަން ތިން ބަޖެޓުގައި މި ލިބެނީ. ބަޖެުޓގަިއ ދެ  ،ނެތް އިނގޭތޯ  އްލިބުނީމާ އަުޅގަ

މަރާތަކާއި ެއއްޗެހިތަްއ އި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ސްމާޓް ކެމިސާލަކަށް މަގުމަތީގައި މި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްަތކާ

އެހެންމެ،  ހަރުކޮށްގެން ލަިއޓް ސިްސޓަމްތަކާއި އެްއޗެހިތައް ެވސް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. ހަމަ

ސޮފްްޓވެއަރތަާކއި ެއއްޗެހީެގ ބޭނުންކޮށްގެން މި ަކންތައް ކުރުމުގެ ފަހިކަމެްއ  ންނަކަށް ނެތް ަރނގަޅުޅުަގނޑުމެއަ
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ނަޑއެޅުނު ެއތިކޮޅެއް މި ލިބެނީ. އޭެގ  ނާދޭ. އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓށް ބަރޯސާވާންޖެހެނީ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެ ،ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓުެގ މިނިވަންކަމެއް ލިބިފައި ުމއައްަސސާެއއްގެ ދަުށގަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ އެންމެ އެފިޝެންޓްކޮށް މީހުން ހޯދައި، ރަނގަޅު  މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ވެގެންދާނެ ކަމަށް. ކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކަން ހޯދައި ޓްރެއިނިންގ ދީ، އެ ފެންވަރުގެ މީހުން

ދެން އެއީ ޕޮލިސީ ލެވެލްެގ ކަންތައް. އެ ޑިސިޝަންަތކެއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަނީ. އެއީ ދެން 

ނޑުމެންނާ ދޭ ނުޑގެ ދަތުރުކުާރ ، ތެރޭ މިހިރަ ތަފާތަކީ. އެހެންވީމާމިނިސްޓްރީއަކާއި އަުޅގަ ދެން ތި ވިދާުޅވިހެން ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ނަޒީރު ެއއްެޗއް ވިދާުޅވުން. މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ  ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 

  ގެ ެއސިސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ ޙުސައިން ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޯޓް

ނޑުެމން އިންނާނެ ފެރީގެ ގަވާއިެދއް އެކުަލވާލާފަ. ފެ 2010ޝުކުރިއްާޔ.  ރީގެ ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އިންނާނެ. ފެރީގެ ގަާވއިުދގައި އެބަ 

ން ހުންނަންޖެހޭނެއޭ ގު ދަތުރެއް ކުރަންޏާ އެ ފެރީުވރެ ދިގަިޑއިރަށް  4ބަތުން، މިސާލަކަށް ބުނޭ ދަތުރުކުރާ ނިސް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1999ކާެއއްޗެހި ވެސް ލިބޭނެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ. ޒަމާނުއްސުރެ 

އެ ދަތުުރކުާރ  ންއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަާވއިދެްއ އިންނާނެ. ެއ ަގވާއިުދގައި ވެސް ބުނާެނ އުޅަނދު

 ހަމަކޮށްގެންނެއް. އޭގެ  ެއއްޗެހިަތއް ރަންޖެހޭނީ ފެނާއި ތެލާއި އެ ބޭނުންވާނިސްބަތަށް ނޫނިއްޔާމު ދަތުރަށް ފު

ނޑުމެން މި 2010އިތުރަށް  ގެަނިއ ފެރީ ަގވާއިަދކީ ެއއަްށވުެރ ތަންކޮޅެްއ ހަރުދަނާކޮށް  ވަނަ އަހަުރ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އިޝޫކޮށްފަ ންނަ ަގާވއިދެއް. ެއ އި އި ނޫނިއްޔާމުން ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް އެކުަލވާލެިވގެން އަުޅގަ

، އިގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ަބއިވަރު ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުެރވިފަިއ އޮންނާނެ. މިބުނާހެން ފެން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމާ

ބޮޑެތި މީހުންގެ ، އިކުޑަކުދިްނގެ ލައިފް ޖެކެޓު އިތުރަށް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމާ، އިކާެއއްޗެހި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމާ

އުޅަނދަކަށް ދީފައި އިން ކެޕޭސިޓީގެ ދިހަ އިންސައްތަ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިކަހަލަ ވަރަށްގިނަ  ލައިފް ޖެކެޓު އެ

އިތުރުން ފެރީއެްއ  ބޭނުންކުރާ ތަންތަނާ ައދި އޭގެ ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކޮށްަފއި ހުންނަންޖެހޭނެ. އެގްޒިކްޓްތަާކ އެ

އޮންނާނެ. ދެން  އިވެސް ބަޔާންޮކށްފަ ހޭނެ ކަމަށްނާ ހުންނަންޖެޚާވެއްެޖއްޔާމުން ކޮންމެ ފެރީއަކަށް ފާ

ނޑުމެން  ވަނަ އަހަރު މީތި އިންޕްލިމެންޓު ކުރަންފެށި ހިސާބުން  2010އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ ަކމަކީ އަުޅގަ

 ކަމެއް  ޝަުކވާކުރަން ފެށީ މިއީކީ ާވވަރުައއިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި ކަމަކީ ގިނަ، ވަރަްށގިނަ ފަރާތްަތކުން 

ރޑް ާޕޓީ އިންޝުއަރެންސް ަކވަރޭެޖއް ވެސް އިންނަންޖެހޭނޭ.  ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ބުނެފައި އިންނާނެ ތަ

ވެސް ލިބޭނެގޮތެއް އިންނަންޖެހޭ. އެކަަމކު ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން  އެކްިސޑެންޓުތަކުން ލިބޭ ގެްއލުންތަކުގެ ބަދަލު

ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހެނީ. މިސާލަކަށް ތިމަންނަމެންނަކީ ރިޒޯޓަށް  މީގެ ޝަކުާވކުރަނީ ތިމަންނަމެން ކީއްެވގެންހެއްޔާ
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ނޫނޭ. އެކަމަކު ތިމަންނަމެން އެބަޖެހޭ މި ފެރީގެ ތެރެއަށް  މީހުން ގެންދާ ބަޔެކޭ. ތިމަންނަމެންނަކީ ފެރީއެއް

އެ އެްއޗެހިތައް ރަޖިސްްޓީރ  ފަރާތްތަކުްނ ބޭނުމެއްނުވޭ ފެީރއެްއގެ ގޮތުަގއި ވަންނަން. ދެން ެއކަންތައްތަާކ ހުރެ ގިނަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި މީގެ ތެރެއަްށ ވަެދވުނީ ދަުއލަތުން، ދައުލަތުން ފެީރެގ  ކޮށްގެން އޮޕަރޭޓުކުރާކަށް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެރީ  ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މި ބޭނުންކުރަން އެގްރީމެންޓުކުެރވިފައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު އެކަނި އަުޅގަ

އިދުގެ ތެެރއަށް ފައްތާެލވުނީ. ޭއގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަންގައި މި ގެްނގުޅޭ ގަވާ 

 އި އާ  މާލެ އި އާ ހުޅެލެ އިމާލެއާ ދޭތެޭރގަިއ މި ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކާ  އި އާ ހުޅުމާލެ އިއެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ފެރީތަކާ 

ނޑުމެން ހުންނަނީ މި ފެރީ ގަާވއިުދގެ ސްޓޭްނޑަޑް ތެެރއަށް  މި ވިލިނިގއްޔާ ދޭތެޭރ މި ދަތުރުކުރާ ފެރީތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ތި ތެރޭގައި ވަރަށް ަބއިވަުރ  ދު ބަންދު ޢީބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ  ފައްތާފަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއރު ޑުމެން ވެސް ައޅުަގނ އެކްިސޑެންޓުތައް ހިނގާ ވަަރށްގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހިނަގއިގެންދިޔަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަައކަށްވަނީ ެއ  އަތުަގއި އޮތް ޑްރާފްޓުކުެރިވފައި އިން ހަމަ ހަރުދަނާ ގަާވއިދެއް. އަުޅގަ

މި ގާނޫނުގެ ، 78/69މަނާކުރުމުގެ އެްއވެސް ބާރެްއވެސް. ރުގަާވއިދުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޯވޭ ޖު

ނޑުމެންނަށް ބާރެއް ނު ެވސް އެްއވެސް ފައިާސއެްއ  މަނާއެއް ކުރާކަށްރުެއއްެވްސ ޖު އްލިބޭއެތެރެއަކުން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެ ކަންތައްތަކެއް  ނެނގޭނެ އެއްެވސް ގޮތްތަެކްއ ނޯވެ އިނގޭތޯ. ގާނޫނު ބުނާގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ހުން އެއަކާ ނުކުރެވޭ. ނުކުެރވޭތީވެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭނުން ހިފޭ އެްއޗަކަށް ނުވޭ އެްއެޗއް އޮތުމަކުން. މީ

ނޑުމެްނ  ބޭނުމެއްނުވޭ އެ ކަންަތއްތަްއ ކުރާކަށެއް. ދެން އަުޅަގނުޑމެން މި ކަންތައްތައް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭ.ޖީއަށް ފޮނުވާަފއި ެވއްޖެ.  އިއިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްފަ މި ގަާވއިދު މިހާރު މީގެ ތްރީ ީވކްސް ކުރިން އަުޅގަ

ވާއިުދގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިން ގަ  އިމިހާރު އައިސްފަ

ނޑުމެން މި  ޗޭންޖަސްތަކެއް އަންނާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފާހަގަކޮށްފައި އިންނާނެ ުކރީގައި އަުޅގަ

ކުރާ ބޭނުމަކަށް ބަހާލައިގެންނޭ.  އެބޭނުންކުރަމުން އައީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އެ އުޅަނދު 

މިސާލަކަށް ޒީރޯ ވަން ޯކޑު އެއީ މަްސވެރި އުޅަނެދއް. މަސްވެރި ުއޅަނދެއް ެވއްޖެްއާޔ މަސްވެރި އުޅަނދެްއަގއި 

ނޑުމެން  ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އޭގެ ބަދަުލގަިއ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި ގެަނއި ޗޭންޖަްސ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަރައިންނާނެ  ނޑުމެން ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީއަްށ  5އްދު ޙަރާއްޖޭގެ ކަ ަބޔަކަށް ބަހާާލފަ. އެއީ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މޭލް ބޭރަށް  ކަލްއްދު ނޫނީ ދުއިސަްއތަ ނޯޓިޙަބުނަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރަ އޭ ކެޓަގަރީގެ ގޮތުަގއި މި ،ބުނަނީ މި

ނިކޭޝަން ނިޒާމު އުއްތަކެކޭ. އޭަގއި ހުންނަންޖެހޭނޭ ކޮމިނިކުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ މިވެނި ކަންތަ 

ނޑުެމން އެބަ ބުނަން އޭގަިއ  ށްވުރެ.އިތުރަށް ހުންނަންޖެހޭނޭ ދެން ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރަ އެގޮތަްށގޮސް އަުޅގަ

މިޭއ ބުނެފައި  ނިޭކޝަންތަކަކީއުކޮމި  އި،އާ ކޮންކޮން ަބއެްއކަން ތިބެންޖެހޭނީ އި،ހުންނަންޖެހޭ ފަޅުވެރިންގެ އަަދދުތަކާ

މީހުން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަަކށް ބަދަލުވެގެން އަންނަނީ.  އެހެން ކެޓަގަރީަތކަށްވުެރ ހަރުދަނާވާން އެބަޖެހޭ އެ
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މޭލު ބޭރަށް ނިކުންނަންޏާ ހުންނަންޖެހޭ ކަންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ.  24އެއީ ދެން އޭގެ ދަށަށް އަޅުަގނޑުމެން ބުނަނީ 

މޭލަށް ނިކުްނނަންޏާމުން ހުންނަންޖެހޭ  6ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ެއބަހުއްޓޭ.  މޭލަށް ނިކުންނަންޏާ 12

ބުނަނީ ހާބަރު ތެރޭގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ  ކަންތައްތަެކއް އެބަުހއްޓޭ. އެންމެ ދަށް ކެޓަގަީރއަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ހަމަ މިހާރު މަދު މިންވަރަކީ މިއޭ. އޭގެ ނޑުމެން  ިއތުރަށް އަޅުގަ މި ޑްރާފްޓުކޮށްފައި އިން އެއްެޗއް އަުޅގަ

 ްއސެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތި ހުރިހާ އެއްޗެ އެބަ ބުނަން އިންޝުއަރެންްސ ކަވަރޭޖެއް އޮންނަންޖެހޭނޭ މި 

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް މި ނޭނގެ އުެޅނީ ނުފެނިގެން ކަން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަ

އަިދވެސް ދިެވއްސަުކ  އިދިވެއްަސކު ެގއްލިގެން އެކްިސޑެންޓުެވގެން ނޫނިއްޔާމުން ެއ އުޅަނދެއް ފެތިގެން ގޮސްފަ 

 ގެއްިލގެން ހޯދަނީ. އަޅުަގނުޑމެން ޒާމާނުއްސުރެ ލައިފް ޖެކެޓު މި ހުންނަންޖެހެނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބުނެފައި މި

ްނގީެއކޭ ކޮންމެ އުޅަނދެއްަގއި މީހުން އުފުލަންޏާ އޮންނަންޖެހޭނީ. މީހުންނަށް އެރޭވަރުގެ ޑި 7އިންނަނީ 

ނޑުމެން މިކަންަތއްތަްއ  2އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން މީެގ  އަހަރުކުީރަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ލޭ މީހުންނަށް އުޅަނދެއް ސް ނޫނިްއޔާމުން އެ އުޅަނދަކުން އުފު ޓައިންޕްލިމެންޓުކުރެވޭތޯ ބެލިން. ބޮއެންޓް އެޕަރޭ

ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ެއްއޗެއް އޮންނަންޖެހޭނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ފެތިއްޖެއްޔާމުން އެ 

ޑްރާފްޓުކޮށްފައި އޮތް ގަާވިއދުގައި ބުާނގޮތުން ކުިރއަށް އޮތްތާނަގއި އެފަދަ އިުކއިްޕމަންޓްސް ވެސް ަލއިގެން 

ނޑުމެންނަށް މިކަންކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ނީ. އެހެންވީމާ، ހަރުދަނާ ގަވާއިދުތަެކއް ލިބިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  78/69އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ އެދުމަކީ މިހާރު  އަށް އެމެންްޑމަންޓެއް އަވަހަށް ގެނެސްދެްއވާ އަުޅގަ

މިހާރު  ހައްދަވަިއ ދެްއވާށޭ. ވަރަށް ވަރަށް ުކޑަ ފީެއއްމަާނތަކާ ފީތައް ެނގޭނެ ގޮެތއް ރުއިދުެގ ތެރެއިން ޖުގަވާ 

ނުޑމެންނަކަށް މިހާރު ގަވާއިުދ ބުނާގޮތުން. އެހެންވީމާ، ރުމިނެގެނީ. އެްއވެސް ޖު މަނާއެއް ނުކުެރވޭ އަުޅގަ

ކުާރކަށެްއ  މިކަންތައްތަކެްއ ހަރުދަނާއެއްުނކުރޭ. ޮއޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުމެއްނުވޭ ިމކަންތައްތަެކއް

ގިނަފަހަރަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ަގވާއިުދގަިއ އެހެން ބުންޏަސް އެ އެކްޝަންތަކެއް ނުނެގެންޏާމުްނ 

ނޑުމެންނަށް  ފިޔަވަޅުތަެކއް ޭނޅެންޏާމުން އެ  ފަރާތްތަކުން ބޭނުމެއްނުޭވ މިކަންތައްތަެކއް ކުާރކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް ހުރި ގަވާއިދުތަަކކީ ހަމަ ހަރުދަނާކޮށް ހުރި ގަވާއިދުތަެކއް. ެއކަމަކު ެއ  ރި. މިހާރުޗެލެންޖަސްތަކެއް އެބަހު

ފިޔަވަޅުަތކެއް ނޭޅޭީތވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ އެދޭ އެދުމަކީ މިހާރު މި އެއަށް ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުނުކުރެވެީނ 

އޮތް ގާނޫނު ކުިރއަްށ އޮތްތާނަގއި މަޖިލީހަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެ އި އެމެންޑްމަންޓު ގެނެސްފަ

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އެ ކަންަތއްތައް ކުރުން. އެހެންނޫނިްއޔާމުން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތކެއް ޑިޭލވެގެން އަންނަީނ 

 މިކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑު އާދެ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒުގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ ވިދާޅުވި ެދއްތޯ ކަ  ! އަުޅގަ

ނޑުަގއި ދުއްާވ  ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އައިްސގެންނޭ މިކަންތައް ފުރިހަމަވެގެންދާނީ. ދެން އަދި މި ކަ

ނޑުދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއްޯތ ޑްރާފްޓު ކުަރއްަވއިގެްނ މިހާ ރު ތި އުޅުްއވަނީ ނޫނިްއާޔ ކަ

ނުޑގައި ދުްއވާ  ގާނޫނެއްތޯ؟ ތި ނޑުދަތުރުފަތުރު، ކަ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ ކުރަްއަވންތޯ މިހާރު ކަ

ަލ އަންނަނީ ދެންމެ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން ެއއްކަ އުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ިމދެންނެވިހެން މި

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެްސވަެރއްެގ  ބައިބަޔަށް މިއަންނަނީ އިްޞލާޙުތައް. އަންނާތީ އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ތި

ދަތިތަކެއް އަންނާނެހެން. އަދި އޭގެއިތުރުން މި އޯވަރރޯްލޮކށް މުޅި ގާނޫނަށް ވެސް އޮޅުންބޮޅުންތަކެއް އަުތވެދާނެ. 

ަގއި އުފެދިފަިއ އޮތް ގާނޫނަކަށްވާތީ މި 78މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވަންތޯ  ބޭފުޅުން އެްއެވސްކަހަލަ އެހެންވީމާ، ތި

ގާނޫނު މުޅިން އޯވަރހޯލަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަން. ެއކަހަލަ ޑްާރފްޓެއް ެއއްެޗއް ހައްދަވާަފއި ިއންނާނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެީއ 

ނުޑގައި ުދއްވާ   ގާނޫނެްއގެ ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ އިނގޭޯތ.  2ކަ

 

 ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޓްރާން

ނީ އޮންނަ އޮތީ ހަމައެކަނި އެންމެ ާގނޫނެއް މިހާރު މިއޮތީ ދެއްތޯ. އެ ގާނޫނުަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި

ނޑު ނީ މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިްނނޭ ކިޔާފައި އިންނަ އެންމެ ކުރާ އުޅަނދު ެއއްޗެހި ުދއްަވންވާދަތުރު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަ

އޮންނަނީ ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް.  ފޮޅުވަތެއް ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި. ެއހެންވީމާ، ދެން މި 

ނޑު ނި އޮތީ ހަމައެކަ ގާނޫނު މި 2ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް. އެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަ

ނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ހެދިގޮތަކީ މި ދޭތި މަރޖުކޮށްލީ މިހާރު. އެއީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  ލަފާކުރެވުނީ ައވަްސވާނީ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުނިއްޔާ ގާނޫނެއް އަނެްއކާ ެވސް ހަދަން ތި

މަށާ ނަގަން އަނެއްާކ އިސް އޭތި އަނެްއކާ ޮކށަޔަޑްރާފްެޓްއ ފޮނުވި ނޑުމެން އަދިވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަޅުގަ 

 ކޮންސާރން ބޮޑުވީމަ ައޅުަގނޑުމެން މި އެ، އެހެންވީމާގާތްަގނޑަކަްށ ހަތަރު، ފަްސ މަސް ވެސް ހިނަގއިދާނެ. 

ކުިރ  އަޅުަގނޑު މި އެއްޗަށް އިޞްލާޙެްއ މި ހުށަހެޅީ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ ހުރިހާ އެއްޗެހި ހުއްޓާ މި ހެދިގޮތަކީ މި

ނެޑްއގައި ތިެބގެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ، ގޮތަކީ ެއއީ. އެހެްނވީމާ ދެން ކުޑަކޮށް ނިވާފަށްގަ

 ކަންތައްތަްއކޮށްލެވިދާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި ބެލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަންަނވާނެތޯ މިހާރު ތި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތަްށ އްލު ލިިބވަަޑއިޙަވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންފުޅުތި ބޭފުޅުން  ތި

އްލުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ފުރިހަމަ ޙަ  އަުތވެއްެޖއްޔާބެހޭ ގާޫނނެއް  ދަތުރުފަތުރާ . މިހެން މިދެންނެވީ ަކނޑުއެއީ
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، އެހެންވީމާ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ވެސް އެކު މިހެން މި ިރން ފާހަގަކުރަްއވާފައި އޮތީމައާ އްލެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ކުޙަ

ނޑު ތި ބެހޭ އެގޮތުން ޑްރާފްޓެްއ  އި ދުއްވާ ުއޅަނދުތައް ދުްއވުމާދަތުރު، ަކނުޑގަ ބޭފުޅުންގެ ވަކިން ގާނޫެންއ ކަ

ނޑުމެން  ެވއްޖެްއޔާހައްދަވާފައި އޮ ނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލަބޭނުްނވޭ އިނގޭއެ އަުޅގަ ލާ އަޅުަގނޑުމެްނ އިތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެ ލާ ޞީޕަރޭޓް އިތުރު ތަފްއިންކޯ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން  އެކު ކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޔާސިރަށް ފުރުޞަތު.

 

 އިބްރާހީމް ޔާސިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޯމލްޑިވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް 

ނޑުމެން ކުރިން ގާނޫނު  ގާނޫނެްއ  އުއި ކުީރަގއި ިޚޔާލުކުރެވުނީ އަފަގާނޫނު މިގޮތަށް ބާްއވާ 78/69މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޑް ބެހޭ ގާނޫނު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމާ ކުރި ގާނޫނު އެއީ ަކނޑުރާފްޓްުކރަން. އެގޮތުން ޑްރާފްޓްހަމަ އަޅުގަ

އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މި  އިނގޭތޯ. ެއއީ ހަމައެކަިނ އުޅަނދުފަހަރަކަށް ނޫން. އެއާއި އިްނކޯޕަރޭޓްވޭ

ޭއގެ ހަމަ ، ދުމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ހުރި ގަާވއިދުތައް ހެ ެވގެން މި ހުށަހެޅި ގާނޫނުގެ ތެރޭަގއި މިކުރަންއިޞްލާޙު

ނޑުެމން އޭރު ޑްރާފްޓްކުރީ.  އުހަލަ ގޮތަކަށް ހިމަނަިއގެން ިމ އަހުރިހާ ކޮމްޕޯނަންޓެއް ކަ ގާނޫނު އަުޅގަ

ހުރި  ން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު ވެސް މިއެހެންނަމަވެސް އެކަން ހިނާގގޮތް ނުވީމަ، ެޗއާރމަން ިވދާޅުވިހެ

ހުށަހެޅީ އިނގޭތޯ.  ގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙު މި 78/69 ،ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  އި މިދަތިތައް ފިލުވާލަންެވގެން ައްސލުގަ

ނޑު ނޑުމެން ައތުގައި މިހާރު އޮންނާނީއަުޅގަ، އެހެންވީމާ ޑްރާފްޓް.  ،ބެހޭ ގާނޫނު އިނގޭތޯ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ކަ

ނޑުމެން  އެކު ެޗއާރމަން ވިދާޅުވި ވާހަަކއާދެން ހަމަ އެއާއި  ޓް އޮތޯރިޓީއަީކ ގެ މުއައްަސސާއަކީ ޓްރާންސްޕޯއެކު ައުޅގަ

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާފައި އޮތް މުއައްސަާސއެއް އިނގޭތޯ.  އަށްއަހަުރގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ 2009

ނޑުމެން ޑޭޓާމިހާރު ވެްސ އޮންނާނެ މެން އަޅުަގނޑުމެން ގޮތަކަްށ  ،ނަށް ދެއްވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާއެކު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ. ހަމަ އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ބުނާކަމަށްވަންޏާ  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް ހިނގާ މުއަްއސަސާެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެބަހުިރ މިނިސްޓްރީއެްއގެ ހިާޔވަހިކަމުގެ ދަށުަގއި. ދެން އެކަމަށް ޓަކައި ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިހެްނ  އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމަކާ ެއއްކޮށް. އެީއ  ގެ ތާށިކަމާއި މިަބޖެޓު ވިދާޅުވިހެން މިހާރު ވެސް ދަތިތަކެއް ުމައއްސަސާ މި

ނޑު އިޓް އޮތޯރިޓީައކީ ައސްލުގަޓްރާންސްޕޯ ނޑުެމންނަށް ލިބޭ ރެވެނިޢުއިން އަުޅގަ  ...މެންމިހާރު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި ެއ  އޮތީރިީޓގެ ާވހަކަ ބާއްވަމާ ހިނގާ. ެއއީ މިހާރު ވެސް އެޅުަގނޑުމެން އަ

ނުޑމެން ބާއްވަމާ ، ަޑއިގެންެނވީ ކަންނޭނގެ އޮތޯރިޓީއާ ބެހޭ ބިލު. އެހެންވީމާވަ ހިނގާ. އެބައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަގުތު ތަންނުދޭތީއާނަވާނެ. އެއީ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިަގން އްުލ ތިޙައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޭއގެ  ވެްސ  އަުޅގަ
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ނޑުމެންަނށް  އެްއކޮށް އަޅުަގނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު  !އޮތީ. އާދެ މިދެން އިނގޭތޯ. މިހާރު ބައިގަިޑއެއްާހއިރު އަުޅގަ

 ނޑު ފުރުޞަތު.. އަސްލަމަށް އަޅުގަ އެހެންނުންތޯ ދު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީށް. ފަޒާވާނަން. ފަޒާދު. އާދެ! ައސްލަމައަރު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ދެން ކުރެވިަފއި އޮތީ. ޑްރާފްޓްގާނޫނެއް އެކުލަވާެލވޭތީ ބެހޭ  އުއްމީދުކުރަން ވަރަށް ައވަހަށް އަޅުގަ

ނޑު ިވޔަސް  އަދި ުއޅަނދުފަހަރު ދުއްވުުމެގ ގާނޫނު ކަުމގައި ެބހޭ ގާނޫނު ކަުމގައި ިވޔަސް  ދަތުރުފަތުރާ ކަމަށް. ކަ

ނޑަށް މިހާރު ިމ  ކުރަން މިއަޅުަގނޑުމެން އެޑްރެސް  ނޑަކަށް ހަމަ އެއްދިމާލަކަށް. ެއގޮތުްނ އަުޅގަ އުޅެނީ ގާްތގަ

ނުޑ ޅު ވަނަ އަހަރު އަ 78ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނު ރަނަގޅު.  78 ންނަނީ ދެން މިހާރު އޮތް ގާނޫނުފެ ޑްރާފްޓުން މި ގަ

ފެށީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން.  ބެހޭ ގާނޫނެއް އައިްއސަ އުަޅނދުފަހަރުން ފީ ނެގެން ހަނދާންވަނީ ފީ ނެގުމާ

ހެން ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފީ ނަގަމުން އަންނަނީ. އެ އުސޫުލ އްއްޭޖގައި އަނެ ޒަމާނުއްސުރެ ރާ

ލީހުން ފާސްކޮށްގެްނ ެނގުމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖި ޓެކުހެއްިއ އޮތީ. ނަމުގައި ބަޔާްނވެފަ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ޓެްކސްގެ

ނުޑ ކަންބޮޑުވަނީ  ޒަމާނުްއސުރެ އެހެން މި އެކަމުަގއި ފީތައް ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއަށް އިނގޭޯތ މި އޮންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް މިހާރު މި ވަަނ  3އްދާ ވެސް، މާވަނަ  2ވަނަ މާއްދާ،  1ފެންނަނީ ހަމަ  ފެންނަ ޑްރާފްޓުން މި  ދާތީ. އަޅުގަ

 ތަކެއް ވަނަ ާމއްދާަގިއ އެްއކޮށް ަގާވއިދު 5ހުރީ މުޅިން އިނގޭތޯ ަގވާއިދުތަެކްއގެ ވާހަކަ. މި ދެން އިމާއްދާ ފިޔަވަ 

ބާރުދޭން  ށްމި ގަާވއިދުތަކަ، އި ބާރުދޭހުރިހާ ަގވާއިދުތަަކކަށް މި ގާޫނނުން އަސްލުގަ  އިނގޭތޯ. ދެން މި 

ނޑުގެ ުސވާލަކީ، ދެން މި ގާނޫނު ަޑ ގާނޫނަކަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެލާ ކުޑަކު  ެވގެން މިދަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

މިހާރު ތި ބޭފުޅުން  ނެހުންނާކުރެވިފައި މީގެ ެދން ވަރަށްގިނަ ަގވާއިދުަތއް ނޑު ސުވާަލކީ މިހާރު މި ޑްރާފްޓްމައިގަ

ނެގޮެތްއ އް ގާނޫނުގެ ތެެރއަށް އިނގޭތޯ ެލވޭޑްރާފްޓް ކުރަްއވާފައި ނުވަަތ އަދި ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވނެ. މިބައިތަ

ޅޭގޮތުން އިނޭގތޯ. ސަރުކާރުގެ ބަެއްއ ގު ތަކާމަނާރުކޮްށ ފީ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން. ޖު ޞަނެތްތޯއޭ. ވަކިން ޚާއް

ކަމަކާ އެ ާވ އިނގޭޯތ، އެކަީށގެންނު އިމަނާތަްއ އަސްލުގަ ރުން ހަމަ މިހާރު ވަރަށްބޮޑެތި ޖުއިދާރާތަކު

ނޑުމެން ރުރުގެ ޖުއެކަީށގެންނުާވވަ ނޑު ކުރީ، އަުޅގަ މި ކޮމިޓީެގ  ގެމަނާތަކެއް އެބަ ކުެރވޭ. އިދާރީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ދާދިަފހުން ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު އިނގޭތޯ މުޢާމަލާތެއްަގއި  ނޑު ދެންނެވިން އަުޅގަ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ބައެްއ ތަންތަނުގެ ގަވާއިދުތަްއ  ށްވާގޮތަ މަނާރުޖުއިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވުނީމަ ގަޑިން 

 ލައިލާކޮްށ ދަތުރުފަތުރަށް ބަޞަހެދުނީމަ މިވާގޮަތކީ ވަކިން ާޚއްއެބަހުރޭ އިނގޭތޯ. ގަާވއިުދތައް ެއގޮތަށް 

 ަގއިޝާމިުލާވ ގޮތަށް ކުެރވޭ ކަެމއް ކަމުގަިއވަނީނަމަ މުޅި ރާއްޭޖގެ ެއކި ހިސާބުތަުކގައި އެްނމެން ހަމަ އޭގައި

ނޑު ހަމަ  އިރުބިލު ނިންމާލާ ކޮށް މިޞަތަެކއް އެބަދިމާވޭ. ވަިކން ޚާއްވާންފެށީމަ މައްސަލަމަނާރުޖުގޮތަށް މި އަޅުގަ

ނޑުަތކެްއ އެންމެ ކާއި މި ފީތަމަނާރުޖުބޭފުޅުން މިސާަލކަށް  ބޭނުންވޭ ތި ނޑައެޅުުމގަިއ ގެްނގުޅޭެނ މިންގަ ަތްއ ކަ
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ނޑުަތކެއް ހި މެނޭގޮތަށް އެްނމެ ކުޑަމިންވަރުން ގާނޫނު އޮތުން އިނގޭތޯ. މިސާލަކަްށ ކުޑަ މިންވަރު އިނގޭތޯ، މިްނގަ

ނެޑއްގެ ތެރޭަގއި ކަމަށް ފީތައް ނެގޭނީ އަދި   މަނާ ރުޖުގަާވއިދަށް ދޫކޮށްލެވޭ ކަމުަގިއ ވިޔަސް މިވެނި މިންގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ަގާވއިދަށް އަސްލުގަ  ވެްސ  ގައި މިހާރުއުސޫލެްއ ގާނޫުނއަސާސީ  އިކުރެވޭނީ. ދެން އަުޅގަ

ބަޔާންވެފަިއވާނެ ގާނޫނަކުންޭނ، ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެްނ ހެދޭ ގަވާއިަދކަށް ބާރެއް މި ލިބެނީ ވެސް. އަދި 

 ގާނޫނަކުން ގަާވއިދަށް ައސްލު ޖާގަދޭން ހުޅުވާލުުމގެ މަިއަގނޑު މަފްޙޫމަކީ އިދާީރގޮތުން އިނގޭތޯ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް 

ވާހަކަތަކެއް ގާނޫުނގައި ނުލިެޔޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ބޮޑު ގަާވއިދެްއގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ހުންނާނެ. ހުރިހާ 

ހަމަ  އިމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮންނަ ގަާވިއދުތަކަކީ އަސްުލގަޢަން އެއަށް ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ގާނޫނެއް ރަްއޔިތު

ޕްރޮސެސް ހިނގަންާވނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މުޅި  އި ގާނޫނެއް އަސްުލގަ، ނަކަށްެވގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާގާނޫ

 ...ގާނޫނު ހަދަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީސް ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީން ބަޔާންކުރާީތވެ ތެރެއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ބިލެއް ހުށަ ވެސް އެއްކޮްށ  ހަޅަން މިވަގުތު ދާންޖެހޭތީއާއަސްލަމް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް. މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރަްއާވ  ދެންނެވީ ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟް ނުުކރައްވާ ކަމުަގިއވާނަމަ އަުޅގަ

ގެންދާގޮތަށް އަޅުަގނުޑ ކުރިއަށް ކަމަށްވާނަމަ އަމީތު މަޖިލީހުގެ މި ސެޝަން، މިދެންނެވީ މި ކޮމިޓީގެ މި ސެޝަން 

ނުޑ  ގެންދާނީކުރިއަށް އަމީތު  ްއވަންޏާބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟްނުކުރަ ތި، ެހންވީމާފައި އިނގޭތޯ. އެވާލުކޮށްޙަ އަުޅގަ

 ުލވެަވޑަިއގަންނަވާނީ ިރޔާސަތާ ވާޙަ ނަިއބު މުޤައްރިރު ަވޑަިއގެންފިނަމަ ނައިބު މުޤައްރިރު ދެން ނެތް ވަގުެތްއގައި. 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑު ެއްއވެސްއިެރއްަގއި ތާއީެދއް ނުކުރަންދެން އަނެއް ނުކުތާ ަވގުތުން ަވގުތައް ކުރަންޖެހޭ  ައކީ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

އްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރުން ޙަރީމާ އަވަްސކަމާއިެއކު އެކަމަށް ކަންތައްތަެކއް ހު

ދާުޅވި ރާއްޭޖގެ ދިދަިއގެ ދަތުރުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ވި ޅުަގނޑަށް ޖުމްލަކޮށް ޢަބްދުއްނާފިުޒ އެދެން އަ  އިނގޭތޯ. ެއއީ

ނޑުމެންނަްށ ލިބެންވާ ލާރިތަކެއް ވެސް މިސާލަކަށް ވެސް ހުރިހާ ދުވަސް ވެސް ދިަޔއީ.  މި އްޔާވެއްޖެ  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓން ވަރަށް ައވަހަށް ނުވަތަ އަ ަގއި ިވޔަސްމަސް ކަމު 1އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަްށ  ހަމަ ުޅގަ

ުދވަހުން  އްޔާ ހަމަ އެބިލެއް ނިންމަވަން ބޭނުންެވްއޖެ ބިލުތައް ނިންމާ މަޖިލީހުން މިހާރު، ސަރުކާރުން މިހާރު ަވކި 

ސް ެއ ްށ ވެ ރައީސަވާނީ. މަޖިލީހުގެ އްސަ ހުރިހާ އިްޞލާޙުތަކެއް އައި ެއ ދުވަހަށް ހުށަހަޅާފަިއ ަގާވއިދަށް ެވސް  އެ

ކުރިއަށް ގެންދެޭވގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަްށ  ކިޔުމުން އެ ބިލު އްއެ ހަމަފައިވަނީ އިނޭގތޯ. ދީބާރުތައް ލިބި
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ނޑު ދެކެްނ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ މީގެ  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިްނ  4މިކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޫނުަގ. ގާހޭ ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރެްއގެ، އޯޭކ މައްސަލަތަެކއް ހުންނާނެ ބެ ދެއްތޯ ެއއްގަުމގެ ދަތުރުފަތުރާ

ނޑު ދަތުުރފަތުރުގެ   ނޫނާއި އަަޅއި ބަލާއިރު މީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަުރކުރިން ހަމަ ރާއްޖޭގައި އެގާއެހެންނަމަވެސް ކަ

ވެްސ ބޭސިސްއެްއގެ ތެޭރގަިއ ނޫނެއް ވެސް ގެެނވިފަ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެގާއޮތީ އިނގޭތޯ ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ 

ނޫެންއ ގާނޫނުގެ ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިތައް ހިމަނައިގެން ފުރިހަމަ ގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބޭނުންވާ މުހިއްމު 

އަސްލު ޑްރާފްޓުކޮށްފައި މިަކން ނިންމުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ދެން އަބަދަކު އެއްސަުރކާރެއް ވެްސ 

ވިޔަްސ، ެއހެން އޮތޯރިޓީ، އަބަަދކު ެއްއ ބަޔަކު ހިންާގކަށް ެވްސ ށް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ކަމަނޯންނާނެ. 

އެކު ގަާވއިދުތައް ގެންނަ ބަދަލެްއެގ  ނުތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އިދާރީގޮތުން ހިންގަންތިބޭ ބަޔަކަށް އެހާ ފަސޭހަކަމާ

މުޅި ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ުކއްލިައކަށް ބޮޑެތި ސަބަބުން އެހާބޮޑު ދާއިރާައަކށް އިނގޭތޯ ޓްރާންސްޕޯޓު 

ނޑަްށ މަޖުރު ނާތަކެއް ކުރެޭވގޮތަށް އިނގޭތޯ، ވަރަްށގިނަ ބަެއްއެގ ޙައްޤު ެގއްިލގެން ހިނގަިއދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ީކ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ފުރިހަމައަށް މިކަން ކުރުމުގެ ހަމަ، އަުޅަގނޑުގެ ހަމަ މަޤުޞަދަ

މުޅި އެދުމަކީ ވެސް އަސްލު ފުރިހަމައަްށ މިކަންކޮށްގެން އެންމެންނަށް މީގެ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ހަމަ އަޅުަގނުޑގެ 

ނޫުނ ނިންމާލާކަމުގައި ވަނީނަމަެވސް މިހިރަ ގަާވއިދުތަކުެގ ގާމިކަން ވުން. ދެން މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ބޭފުޅުންނަށް ނިމިފައިހުރި ބައެއް ގަާވއިދުތަުކގައި  އެންމެ ކުޑަމިންވަުރން ތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް އިތެރެ

ނޫނުގެ ަބއިތަެކއް ގޮތުަގއި ލާފައި ދެން އެކަމަާކ ގާހުރި ބައެއް މަިއަގނޑު ަބިއތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ 

ނޑު ދަތުފަތުރުކުާރ އު މިސާލަކަށް ހަމަ ތި ،ގުޭޅގޮތުން  އިޅަނދުފަހަރު ދުއްވަބޭފުޅުން އެބައޮތް ދެއްތޯ ކަ

އޮޕަރޭޓުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ަގާވއިދެއް ހަދަން އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މުޅި ަގވާއިުދގަިއ މުޅި އެކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ 

ނޫނުަގއި ިމސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ެއއް މާއްދާެއއް ނުވަތަ ޗެޕްޓަރެްއ ގާންނާނެ އެހެންނޫންތޯ. އެކަމަކު ވާހަކަތަެކއް ހު

ނޫުނގަިއ ަވކި ކަންކަން ހިމަނާފައި ދެން ަގާވއިދަށް ބަެއއް ދޫކޮށްެލވިފަ. ގާންނޫންތޯ ޭއގެތެރޭަގއި ހުރެދާނެ ލާފައި އެހެ

ނޑުެމންނަށް އެްއކޮށް ވެސް  މިހާރު ވެސް ހުރި ގަވާއިދުތަކާ އެއީ ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި ާވހަކައަކީ. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

އެުކ  ކަންނޭނގެ. ދެން މިހާރު ޑްރާފްޓެއް އޮތިްއޔާ އެ ޑްރާފްޓާ ދާނެފުދޭވަރަކަށް އަނެއްހެން މަސައްކަތް ކޮށްލެވި

ނޑުމެންނަށް ަމސަ ހުރިހާ ކަމެއް  ނޫނު ހުށަނާޅުްއވާ ައސްލު މިގާއްކަެތއް ކޮށްެލވިދާނެ. އަިދ މި ވެސް އަުޅގަ

ވަހަށް ނިންމަވާލަްއާވ ބޭފުޅުންނަށް ޑްރާފްޓެއް ފޮނުްއަވއިގެން ސަރުކާރާެއކު ވާަހކަދައްަކވާަފއި އަ  ހިމެނޭގޮތަށް ތި

ވަަރކަށް ދުވަހު ތެރޭގައި ހަމަ އެކަން  15ަކމުގައި ވަނީ ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ބިލެއް ގޮތުަގއި ފޮނުވިއްޖެ

ނޑަށް ހީވަނީ. ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލު އަސްލު. ވެސް ނިންމާލެވިދާ ނެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށްއަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ އެބަ މިހާރު  މިދެންނެވީ ،އޮތްތޯއޭ މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ށް މި އިޞްލާޙުއަ 78ޫނނީ  60ހުށަހެޅިފައިމިވާ ގޮތަށް  ނޫނުގެ ތެޭރގައި ަބއެްއ ގާުނގެނެވި އަުޅގަ
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ނާތަކުގެ މިންަގނޑުަތއް މި މަ އި ޖުރުކުޑަ ިމންވަރުން މި ފީތަކާގަާވއިދުތަުކގެ ބައިަތއް ހިމަނާލެވޭނެ ގޮެތއް. އެންމެ

ނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްފައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މިންގާ ނޑުތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ނެޭގ ނޫނުަގއި އަުޅގަ ގަ

ނަޑއެޅޭނެ ޮގތެއް އެބައޮތްޯތއޭ؟ މަޖުރު ނޑުމެންނަށް އެންމެުކޑަ މިންވަރުން ކަ  ނާތަކާއި ފީތަކެއް ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ޮއތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް .ޝުކުރިއްާޔ. އަސްލަމަށް  . ޖަވާބު އަރުވަން ައުޅގަ

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ގޮތެްއގަ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އިްއޒަ އި ތްތެރި ެމންބަރު ތި ފާޅުކުރެްއވި ިޚޔާުލގެ މަިއގަ

ގެ އަދަދު ހިމެނިގެން ދިއުން. ެއީއ ނާމަޖުރުނޫެނއްެގ ތެރޭަގއޭ ޮބޑަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުަރއްވަީނ ފީއާއި އަދި ގާތިއޮތީ 

ަތށް ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއަްށ އެކަީށގެންާވވަރަށްތުރެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކާއި އަދި އެކަހަލަ ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެސް ެއގޮ

ލަންވީ މި ދެ ނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލާދިޔައިމަ އުނދަގޫ ތަންކޮެޅއް ބޮޑުކޮށް ބައެއްފަހަރު ނެޭގގޮްތ މެދުވެރިވަ

ްނ ސްކުރެވޭނެ ހަމަ ދެ ގޮތް އިނގޭތޯ. ަބއެްއ ބޭފުޅުޙުދެކޮަޅށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ބަ ގޮތަކީ ވެްސ އިނގޭތޯ 

ހަމަ އޭގެ އަެނއް ކޮޅަްށ  ނޫނެއްަގއޭ ހުރިހާ އެއްޗެހިަތްއ ހުންނަންވާނީ. ބައެއް ބޭފުޅުންގާ އީުދކުރަްއވާ ވަރަށްބޮޑަށް ތާ

ގެންނަންވާ ކޮންެމ  ން އެ ހުރިހާ އެްއޗެހި ހުރީމަ ވަރަށް އުނދަޫގވާނޭ. ބަދަލެއްއިނޫެނއްގެ ތެރެގާސްކުރެވިދާނެ ޙުބަ

އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންވީމަ. ެއއީ ހަމަ ޑިބޭޓަބަލް ކަމެއް އިނގޭތޯ.  ނޫނަކަށް އިްޞލާޙު ހުށަހަޅައިގެންގާފަހަރަކު އެ 

ން ގިނަ ބޭފުޅުންނަްށ އިނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެރެން ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ އިބޭފުޅުންގެ ތެރެ އެއީ އެ ދެން ތި

އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ހިނާގ ސްކޮށްލެވިދާނެ. ވެސް ފާ ހަމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް އެކަންތައްަތއް އަބަދު

ނޑު ވަރަށް ޙަޤީަޤތުގައި ކަން ބޮޑުޭވ ެއއްގަމު ބަލަމާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްިވިއރު އަުޅގަ

ފައި ހުރި؛ ނޫނުގެ ދަުށން އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަސްލު މިހާރު ފާހަގަކުރަްއވާގާދަތުރުފަތުރުގެ 

. އަެނއްކާ ބުނާ ކަމަށް 750ރުފިޔާ. ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  250ޚިލާފުވެެގން ފުރަތަމަ  އިދާމިސާލަކަށް ގަވާ 

ކޮށްފައި، އެޭރ ނާމަޖުރުރުފިާޔ  750ކޮށްފައި ހަމަ އެ ދުވަހު މެންދުރު ނާމަޖުރުރުފިާޔ  750ވަންޏާ ހެނދުނު 

ނުޑަގއި އަެނއްކާ  ން ވަަރށް ކަންބޮޑުާވ ފެންވަރަކަްށ އިނޫނުގެ ތެރެ ގާން ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއޮތީ، 750ރޭގަ

ނުޑ، މިއަދު މިސާލަކަށް ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ވެލާނާެގ  އެހެރީ އެކަންތައް ކުަރްއވާފަިއ އިނގޭތޯ. ކޮންކަެމއްތޯ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ  ނޫނަކު ނުބުނޭގާ ކޮށް، ނާމަޖުރުރުފިޔާއިން  750ކައިީރގައި އިން އެްއޗެްއަގއި ޓްރެފިކް ވަޔަލޭުޓވުމުން 

އޮތީ ހަމަ އެކަން ކުރާ މީހެއްގެ އަްތމައްޗަށް އެ ބާރު ގޮސް.  ކުރަނީ. އެ ނާމަޖުރުރުފިާޔއިންނޭ  750ދުވާލަކު 

ބޭފުޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އަންނައިރު ެއ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަކަެށއް ވެްސ ނޯވޭ. ތި
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ނޑުމެންނަށް މިހާރު ިމ އިެއއްކަަލ ަގާވއިދެްއގެ ތެރެ މަކުފުލް ޕްރޫފް ސިސްޓަމެއް؛ ެއކަ ން އޭިތ ައއިނަމަ އަުޅގަ

އާއި މި އެއްޗެހިތަުކގެ މަްއޗަށް ަބލާފައި އެއީ ތަްނކޮޅެއް އެއަްށ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން  ލިބިފައި ހުރި ޝަކުވާ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭތީ. އެހެން ވީމާ، ެއއީ ހަމަ މިދެންނެވީ މިހާރު ކަމަށް ވަންޏާ ބަދަލު މިއަދު ގެނެވުނީސް އަުޅގަ

ނޫނު. ވަރަށްބޮޑެތި ަމއްސަލަތަްއ ގާ ގެނޫނަީކ ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގާކަނި ބެހޭ ހަމައެ ފެންނަން އޮތް ދަތުރުފަތުރާ

ރޑް ޕާރޓީ އިންޝުއަރެންސް ެއއާިއ  އޭަގއި ވެސް އެބަހުރި. ހަމަ ނޑުމެްނ ހިނގާ ބަލަމާ، ތަ އެހެންމެ ދެން އަޅުގަ

ން މަޖުބޫރުވެގެން އައި އިނގޭތޯ. ައިއއިރުަގއި ކާކަށްތޯ މިއަދު މީގެން އިތެރެ ގެއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގައި އެކީ 

ނޑުމެން މި ފައިދާއެްއ ލިބުނީ. އެްކސިޑެްނޓެއް ވެގެން ކާކަށް ކޮން ލާިރއެ ނޫނެއް ހަދާއިުރަގއި ގާއްތޯ ލިބުނީ. އަުޅގަ

ބަޖެހޭ ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑު އެހެން މިދަންނަވަނީ ޕްރިމިއަމަކަށް ލަން އެދު ހާސިލުވާ މިންވަރު ވެސް ބަލާއޭގެ މަޤުޞަ

މީހެއް  ުރފިޔާ ދައްަކއިގެން ދެހާހެއްހާ ރުފިޔާގެ ެއކްސިޑެންެޓއް ވާކަަމށް ވަންޏާ ނޫނީ އެ 750ރުފިޔާ ުނވަތަ  250

ދަންނަވަން މިއުޅެީނ  އޭތި ަކވަރެއް ނުކުރޭ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަަތކެއް އެބަހުރި. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު

ނޫނުގެ ތެރެއަށް އިނގޭތޯ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރިހާ؛ ގާޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަ

ނޫނުަގއި ަކނޑަައޅަން. ގާެގ އަދަދު އެންމެ ރަނަގޅު ނާމަޖުރުއަޅުަގނޑު ވެސް ެއއްބަސްެއބަވަން އިނގޭތޯ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެމެކްސިމަމް ކުރެވޭނީ މިހާވަރޭ. އެއީ އަ ބަލަމާ ކުއްލިައކަށް  އް. އެކަމަުކ މިސާލަކަށް ހިންގާުޅގަ

އަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުިޅގެން އެކިެއކި ައގުތަކަށް ައންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ނުވަތަ ދުނިޔެ

އެިކއެިކ ނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ ފީތައް ވެސް ހަމަ ނިސްބަތުން ކުޑަކޮށް ބޮޑުކުރަން އެބަޖެހޭ އި

ޑިމާްނޑު ބޮުޑވެ ނުވަތަ ކުަޑވެ ެވއްޓޭވަަރކަށް މާކެޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި ވެސް އެ އަގަްށ  ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ިއނގޭތޯ. ފިހާރަތަކުގެ މުދަލަށް ވެސް ހަމަ މިވަނީ އެހެން އެެހންނޫންތޯ؟ ނުވިކި މާގިނަ 

ނޫނަށް ބަދަލެއް ގާަފހަރަކު ވަންޏާ ެއއަށް ޑިސްަކއުންޓު ދިނުމާއި އެ ހުރިހާ ކަންތައް. އެއިން ކޮންމެ  ދުވަސްާވކަމަށް

ދަންނަވަނީ  ހަމަ ވާނެ ޮބުޑ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންާޏ އެއީ 

އިންނޭ މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެން ހަދާފައި ރުފިޔާ  250ރަޖިސްޓަރީ ފީ ނަގާނީ ކުރަން ހުށަހަޅާއިރުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ނޑައަޅާަފއި އެ ގަާވއިދު ައޅުަގނޑުމެން މި ޮފނުވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮީފހަށް. އެ ަގާވއިދު އެޓަރނީ  ގަާވއިދެއް ކަ

އްޒަތްތެިރ ނޫނީގޮތުން ބައްަލވަންވާ ެއއްެޗއް ބައްަލވާފައި އޭތި މި ގެޒެުޓކުރަނީ. އި ގާޖެނެރަލް އޮފީހުން ބައްލަވާފައި 

ބަދަލުގެނައުުމގެ ބާރު އެބަޮއޭވ ނޫނަށް ވެސް ގަާވއިދަށް ވެސް ގާނަށް އޮންނާނެ އަބަދު ވެސް ބާރު މެންބަރުން

ެއހެންކަމަށްވަންޏާ ކަންބޮޑުާވ ަކމަށްވަންޏާ އެ ގަާވއިދަށް ބޭފުޅުްނގެ އަތްޕުޅު މަތީަގއި އެބަޮއވޭ.  ނޫނީގޮތުން. ތިގާ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުއްވޭނެ.  ގަާވއިދެްއަގއި އޮތުމަކުން ެއކަމަކަށް ހުރަހެއް ނެތޭ އަުޅގަ

ސަިއޒް އެ ޕަވަރ ބޭނުންކުރަްއވާށޭ. އެ ޕަވަރ ބޭނުންނުކުރަްއާވ ފަސޭހަވެފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އެކްސަ

ނަށް ެވސް ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތަށް. ކަމަށްވަންޏާ ގަާވއިދުަގއި ހުންނާނެ އެ އެއްޗެހިތައް އަދަުދތައް ގެނެވޭނެ ގާނޫ
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ނުޑ ޒިރުކުރަންވީ ނޫންތޯ؟ ހާޒިއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ހާ  ުރކުރަްއވާފައި އެކަން ކުރަްނވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ފްލެކްސިބިލިޓީ ލިބޭ ގޮތަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ ތި ވިދާޅުވި ގޮަތށް ހަމަ އެހެން، އަޅުގަ

ނޑަްށ ެވސް ތާީއދުކުރަން ގާނޫނުަގއި ހަަމ ރުދަކުން އެ ބާރު ލިބުން ދެން، ޖުގަާވއި މަނާ އެންމެ ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނަޑއެުޅއްވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުެވގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ފީ އަބަދުއަބަދު ބަދަލު  ހަމަސްޓްރަްކޗަރަށް  ކަ

ނަޑކުން ދެއެއީ ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް  ައހަރުން ތިން އަހަރުން ހަމަ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ. ބައެއް  ިއނގޭތޯ. ގާްތގަ

ގުޅޭ ގޮތުްނ  ެއ ގަވާއިަދކާ އިރަށްއަދި އައު ގަާވއިދެއް ހަދާ ،ފަހަރު ދެ މަހުން، ތިން މަހުން ވެސް ބަދަލު

ހޭ. ރޮޑިއުްސކުރަންޖެހޭ. އަނެއްާކ ނަގަނަގާ ހުރި ފީތަކަްށ ެވސް ބަދަލު ގެންނަންޖެނަގަންޖެހޭ ފީ ވެސް އިންޓް 

ޓްކުރާ ލެވަލްަގއި ދެްއވާށޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ލެވަލެްއގަިއ އެ ފްލެކްސިބިލިީޓ އޮޕަރޭއެހެންވީމާ، 

ގަިއ އް މިހާރު ވެސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގާނޫނެ ބާރު ގާނޫނީ އޭތި ކޮންޓްރޯލްކުރުުމގެ

ނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ މަޖލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ގަިއ އޮއް އޮތަސް އަދި ގަާވއިދެ ތަސް އިނގޭތޯ. އެ ގާނޫީނ ބާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރުމުެގ ބާރު ވެސް އެބަ ލިބޭ.  ެއއީ ދެން އޭަގިއ އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް އެބަ ލިބޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު މި ދެ ގޮތް  ތްވެްސ އިނގޭތޯ. މިހާރު މިއޮ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ ެއއްަޗކީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މަޤްޞަދު އެަބ ހާސި  އެހެންމެ، ަކނޑު ލުޭވ. ހަމައިޞްލާޙުން މި ހުށަހެޅިއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑުރާފްޓުކޮށްފަ ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާ  އިދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ މިހާރު އަޅުގަ އެ ގާނޫނު. އެ ގާނޫނަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންަނކަށް ހުށައެއް ނޭޅެނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން. ދެން ކަމަށްވަން ޏާ އަުޅގަ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކެބިނެޓްަގއި އޭިތ މަޝްވަރާކުެރްއވުމަށްފަހު ދެން އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުެގ 

ނޑުމެން ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިެލްއގެ ގޮތުަގއި އަންނާނެ އެހެ  ންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެާހ ހިސާބުން އަުޅގަ

މަޑުކުރާނީތޯ؟ ނޫންތޯ؟ ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި ެއއަށް ގޮެތއް ނިންމެވީމަ 

  ށް ހީވަނީ.ައޅުަގނޑަހެން ރަނގަޅުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ هللا ަވގުތު ހަމަވަމުންދިއުމާއެީކގައި ސަޢުދު ޝުކުރިއްޔާ ނާިފޒު. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަުޅގަ

ނުޑ މި ފާހަގަކުރާ ނުކުާތއަށް ވެްސ هللاސަޢުދު ދެން އަރުވާނަން.  ގެ ުސވާލަށް ޖަވާުބ ދެްއވަމުން ދެން އަުޅގަ

ނަ މާއްދާ ވަ 4ޓު ބާކީ އޮތުމާއެީކަގއި. މި ާގނޫނުގެ މި މިނި  10ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވައިފިްއޔާ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ެއއީ 

 4ވަނަ ާމއްދާއަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވެްސ އެަބއޮތް އިނގޭތޯ ވަރަށް ަބއިވަުރ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަ. މި  5އާއި 

ނޑަށް މި ެކންޓްތަންކޮެޅއް ިސގްނިފި އިވަނަ މާއްދާއަށް ޚާއްަޞކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްާލޙުގަ ކޮށް އަުޅގަ



30 

 

އަޅުަގނޑު މި ސުވާލަށް ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވާތީ އިނގޭތޯ.  އެހެްނވީމާ،ފާހަގަކުރެވެނީ. 

 ފުުރޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. އަށްهللاއަޅުަގނޑު ސަޢުދު 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ކުރަން އުޅުނު  ޗެއަރމަން އެއް ސުވާުލގެ ޖަވާބު އެންމެފަހު ވަގުތު މި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ނޑު  ތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ދެންދެން މަޑު ނުކުރެވެނޭރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އަންނަންދަތު ދެއްަވއިފި. އެއީ ކަ

ސް ޔައިޞްލާޙު ގެނަ ދި މިށް ިވަޔސް މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އަ ކޮންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް ވިާދޅުވީ އަނެއް ެއގޮތަ

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ިމ  ވާބު އަުޅަގނޑަށް ލިބިއްޖެ. ދެންމައްސަލަެއއް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، އެ ުސވާުލގެ ޖަ

ގަާވއިދުތަކަށް ބަލާއިުރ  ހުރި ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި 5ގަާވއިދު ބަލާއިރު ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް 

ނޑު  ،އުޅަނދު ާވއިދެްއގެ ގޮުތަގއި ހުށަނޭޅޭނެބާަވއޭ. އެއީއް ގަ ހިސާބަްށ މި ހަމަ އެއާ  10އިން  1 ކަ

ނަޑކަށް މީަގއި. ެއއީއުޅުނދުފަހަރާ ބެހޭ  ަގއި މި އިންނަނީ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި  1 ބައި ގާތްގަ

ނޑު. ނޑު.  2 ދެން މިންގަ ހުންނަންޖެހޭ  ނދުަގއިަގއި އުޅަ 3ަގއި އުޅަނދުަގއި ބޭނުންކުރާ އާަލތުގެ މިންގަ

ނޑު. އެހެން ޮގއްސަ ހަމަ އުޅަނދު ބަރުމަުރކާާއއި ޓަނޭޖާ މި ހުރިހާ  އިސަލާމަތާ ސާމާނުގެ ފެންަވރާއި މިންގަ

ޭއގައި ހަމަ  ގޮަތށް ހަމަ އެއް ގަާވއިދަށް ެއ ނުދެވުނިއްޔާ ވަިކ ަގާވއިދުތަަކށްތޯއޭ ދާނީ. ވެސް ެއއީ އެ އެްއޗެއް

 މު ނޑުމެންނަށް މި އަޅުަގނޑުމެންގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަސްލަގަވާިއދު އަޅުގަ  ސާފުކޮށްލަން. ދެން

 އެބަ އުނދަގޫތަކެއް ދިާމވޭ. ދެންފާހަގަކުރެްއވިހެން ަގވާއިދުަތއް ގިަނވެގެން ވެސް ަބއެއް ފަހަރަށް 

މާގިނައިން  މު ރައްޔިތުންނަށްއްޢާލަހައްޓާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުއައްސަާސއަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަގވާއިދުަތއް ބަ

އެންމެފަހުން ގޮސް  ލުން އަރާ އެ ވާުނވާ ނޭނގި ދެންްއޔާ އެ ޮއޅުންބޮ ވެއްޖެ ގަާވއިދުތަާކއި ެއއްޗެހި ހެދިއްެޖ ކަމަށް

ވެސް ބޮަޑކަްށ  ބޮޑު މަޅިއަކަށް ބޯފެތި މިކަހަލަ އެކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެްނވީމާ، ވީހާ

ނޑުމެން މި ވޭނެ ގޮަތކަށް އަތުެވއްޖެމަދުކުރެ ގަާވއިދުތައް  ްއޔާ ރަނގަުޅާވނެ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ްއޔާ ެއއް އިންޗި، ދެ އިންިޗވަރުެގ ގާނޫނުތަްއ ަގނަޑކަށް ހަމަ ބުނާ ަކމަށްވެއްޖެފާސްކޮށްފިން ގާތް ވެސް މަޖިލީހުން

ޭރަގއި ތެނެ އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ވެސް އޭގެުޅންނަށް އެނގޭވެސް. ޭއގެ މާނައަީކ ގާނޫުނ އެ ބައްަލަވއިލެްއވީމާ ެއ ބޭފު

އެ  ނެއްޔާ އެ ނޭނގޭކަމަށް ެވއްޖެ ކަމަށްވެއްޖެ ންިމޮގތަށް ވަިކވަކިން ަގވާއިދު އަްނނަ އެބަ ހުރިކަން. ެއކަމަކު

ން މި ހުރިހާ އި. އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނުގެ ތެރެއޮންނާނީ ކޮން ގަާވއިދެްއގަިއ ކަމެއް ކިހިނެއް ކަމެއް އޮްނނާނީކީ

އްާޔ ެވސް ެވއްޖެ ކަމަށް ފިއި ން ހަމަ އެިކ ބާބުބާބު ހަދައިވަްނޏާ ނޫނީ އެއް ަގވާއިުދގެ ތެރެ އެްއޗެްއ ފެތިއްޖެ ކަމަށް 

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ެއހެންވީމާ، މި ތި ބޭފުޅުން ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ަފސޭހަވެދާނެހެން. އެހެންވެގެން 
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ނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ތި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރަްއވަންތޯ؟ ނޫނިއްާޔ ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ގޮތަށް ެއކަން ކުރުންތޯ ޭބނުންވަނީ މިހާރު؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

އެފުްނ ވަނަ ާމއްދާއަށް އެމް.އެން.ޑީ. 4ރިއްާޔ. މިހާރު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފުރަތަމަ ސުވާލުަގއި ތި ވިދާުޅވީ ޝުކު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްާލުޙ  .ގެނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙު 

ނޑުމެންގެ ެއއްވެްސ މައްސަލަެއއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުހެން ެއގޮތަށް ހަމަ އޮތަސް  ޭއތި  .އަުޅގަ

ނޑުމެ އެއީ ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އޭތި އަުޅގަ ންނަށް ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ގަާވއިދުތައް ވަނަ މާއްދާަގއި ފުރަތަމަ މި ގާނޫނަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުއްިވއިރު ހުރި  5 މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގަާވއިދުތަކަްށވުރެ މަދުން އެްއޗެހިތައް ހިމެނިފައި ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިއިރު ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ެއއްޗެހިަތއް ބައިަބޔަށް ތެޭރގައި. އެހެންވީސް ނެތް ޭއގެބައެއް ކަންކަން ހިމެނިފައި ނުވެ މާ، އަުޅގަ

އިނީ. ގިނަ ާގވައިދުތަަކކީ މިސާލަކަށް، ސޭފްޓީ  ކަންކަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މިބަހާލައިގެން ެއ ަވކިަވކިން އެ

ނޑުމެން ބަލާ ގޮތުން ވެއްޖެ ކަންތައްތަކަީކ ވާނީ  ްއޔާމު ލޯކަލް ުއޅަނދުފަހަރަށް އެޕްލަިއވާ ކަންަތއްތަެކއް އަުޅގަ

ރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެޕްލައިާވ އުޅަނދުފަހަރު ނޫނިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތު އިންގއެބަހުރި. އަދި ފޮރިން ގޮ

ނުޖެހޭ. ރާއްޭޖގަިއ އެތެޭރގަިއ ދަތުރުކުރާ  ށްކޮންމެހެން އެްއ ޕާޓީއަކަްށވާކަކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. މި ަކންތައްތަކަކީ 

ރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކަންކަން މި ބަލަހައްޓަނީ ވަކި ަބއެއް. ނޫިންއޔާ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ނޫނިއްޔާ ބޭރަށް މި ދަތު

އުޅަނދުފަހަރު އެ އެއްޗެހިތަްއ މި ގެންގުޅެނީ ނޫނީ އެ އެއްޗެހިތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ވަކި ބަެއއް. އެހެންވީމާ، 

ތަފާތު ެއކިެއކި މީހުން ކޮންޕޯނަންޓްތައް  ކުން މެރިޓައިމް ސެްކޓަރއެއް ކަމަތަފާތު ސެކްޓަރތަކަކަށް ނޫިނއްޔާ މިހެ

ނޑުމެން މި އެއްޗެހިަތއްމީގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން މި ައން މި އިންނަނީ.  އިރޭޓްކޮށްފަސެޕަ  ނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ގޮއިްނގއަދި ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްަތކަކީ ވެްސ އަނެއް ފޮރިން  އިފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތާ  ދެން

ންޕޯނަންޓްތަކެއް ހުރީމަ އުޅަނދުފަހަރަށް އެޕްލައިވާ އެްއޗެހި މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކިަވކިޮކށްގެން މި އެްއޗެހިތައް މިާހރު ހުށަހަޅާފައި މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ 

ނޑުމެން މިހާރު ޑްރާފުޓްކޮށްފަ ޅީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅިއްޔާ. ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަ މިއޮތް ގާނޫނުަގއި  އިައޅުގަ

ކަންތައްަތކަށް ހަމަ  ވަކިންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެ ަވކިަވކި ބާބުތަކަށް ބަހާލައިގެން ވަކި ހުންނާނެ ހަމަ ކޮ

އިލްސްަތކެއް ދީފައި އެ ައންނާނީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް. އޭގެ މާނައަކީ މިހާރު މިހިރަ ގާވައިދުަތކަކަށް ފުރަތަމަ ޑީޓެ

އިލްސްަތކެްއ ނީ ހަމަ ބަލާލުމަށްފަހު އޭގެ ޑީޓެންވާއެ ަގވާއިދުތަުކގެ އެ ކޮން ަކމެއް ކަން އެ ކިހިނެއް ކަްނ އެކަ

ހަމަ އަދަބުތަކާއި ހުރިހާ އަދަބުތަކާއި ފީތަކާއި އެއްޗެހި ނެގޭެނ  އަންނާނީ އެ ކަންތައްތައް. ދެން އަިއއްސަ ދެން
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ނޑުމެން އެ ގާނޫނުގަ ގސީލިން ިމ އެދެނީ ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން  އި ހުންނާނެ ބަޔާންކޮށްފަ. ދެންތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފައި އިން އެމެން އަށް 78/69އަދިވެސް މިހާރު މި  ވެސް އަވަހަކަްށ  މެންޓް ވީހާޑްމި އަޅުގަ

ސިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފާސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް މި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އްއައި 

 ދަނީ އަސްލު މިހެން މި ގަާވއިދުތަެކއް ނެތުމުގެ ަސބަބުން. އެހެންވީމާ، ވީހާ ގިނަ ރެވެިނއުތަެކއް މިހާރު ުނލިބި މި

ނޑުެމން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އް މެންޓް އައިޑް ވެސް ައވަހަކަށް މި އެމެން ސިްއޔާމު އަންަނ އަހަރު ވެސް އަުޅގަ

ގެން ދަނީ ގިނަފަހަރަށް. މި ނެގި ތަކެއްފީކުޑަުކޑަ ވަރަށް  ށް އިތުރުެވގެްނ އަންނާނެ. އެއީއާމްދަނީތަކަކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަީނ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ އެެތރޭގައި މި ދަތުރުކުރާ އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިންގެ ކުދި 

ނޑުމެން މިހާރު އެންމެ  .އުޅަނދުފަހަރުން ނަގާ ފީތަކެއްގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ޗެއަރމަްނ ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

ން މި ދަނީ އޯޕަންޝިޕް ރަޖިސްޓްރީއަކަށް. ެއއީ ވަރަށް ބޮެޑތި ފީތަކެއް ނޫނިއްޔާމުން ބޮޑަށް އަމާޒުކުެރިވގެ

އާމްދަނީތަކެއް ރާއްޖެއަށް ލިިބގެންދާނެ ސެކްޓަރެއް. އަލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުިވގެންދާ ސެކްޓަރެއް. އެހެންވީާމ، 

ކަތްތަެކއް ނިމިފަިއ އެ ހެރީ. ހަމައެކަނި އެ ަގާވއިދުތައް އެ ހެރީ އެްއކޮށް ޑްރާފްޓްކުެރވި ހުިރހާ މަސައް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގަިއ ނެތީ މި ފީ ނެގޭނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނުަގއި ެއްއވެސް ބާރެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތަގިއ 

ނޑުމެން އެދޭއެދުމަީކ  ނެތީމާ މިކަން ނުކުރެވިގެން މިހާރު މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވިގެންދާނެއޭ އަންނަ ވީ ހާ ވެސް އަވަހަކަށް މިއަށް އެމެންޑްމެންޓެއް ައއިްއސިްއާޔމުން އަޅުގަ

 އަހަރު ވެސް. އެއީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

ދެން ަވޑަިއގެްނ ވެސް ނެތް. އެމަނިކުފާނު ުކރެއްވި ސުވާލަާކ ުގޅިގެން  ރިޔާްޟ،هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުތްތެއިްއޒަ

ދެން ޗެއަރމަން އިޝާރާތްުކރައްވާަފއި އޮތީމާ އަޅުަގނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެއަށް އިތުރަށް ވާހަަކއަކީ ަބެއްއ 

ޓަރީގެ ވާހަކަ ވިދާުޅެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުިޅގެްނ އެްއޗެހިތައް ސާފުކޮށް އަރުަވން. އެއީ އޯޕަންޝިޕް ރަޖިސް

މީތި ޗެއަރމަން އެ ފާހަގަުކރެއްވި ގޮތަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިޤްތިޞާދީ ިސާޔސަތުގެ ތެރޭަގއި މެރިޓައިްމ 

ހެން ހޯދާ އިންޑަސްޓްީރގެ ތެރޭަގއި ވާަހކައަކީ ިދވެހިރާއްޖެއަށް އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަެކއް މި

ނުޑމެންނަށް ލިބުނު އިރުޝާދަކާ އެީކގައި ވާހަކަައކީ މިކަން  ވާހަކަައކީ އެ ކަންަތއްތައް ތަާޢރުފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން މިހާރު ބޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ  އެއީ ދެން މި މަސައްކަތްކުރީ. ކުރަން ހަމަޖެހިގެން އަޅުގަ

ވެސް މި ލޭންުޑ  ތަކެްއގައިމި ހުރިހާ ޤައުމުަޤއުމެއް އޮްނނައިރުަގއި  174ންބަރު ޤައުމުތަކުަގއި ައއި.އެމް.ޯއގެ މެ

ލޮކް ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ވާަހކައަކީ އަނެއް ޝިޕް ރަޖިްސޓަރއެއް މި ގެންގުޅުމަކީ އެީއ ކުރާ ކަމެއް މިހާރު. މި 

ނޑު ުނވެްސ ނދަރެްއ ބަހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއގަިއ ވެްސ. މި މޮންގޯލިާއ ކަހަލަ ޤައުުމތަކުަގއި ވެސް.  ައމުދުން މި ކަ
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އަރމަން ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ވިޔަފާީރެގ އޮންނަ ޤައުމުތައް ެއއީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ވާހަަކއަކީ މިއީ ވަރަށް ޗެ 

ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް ަފއިދާހުރި މަސައްކަތެއް ޝިޕިްނގ މި ވިޔަފާރިއަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އެ ވިސްނުމުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު އިރުޝާދާއެކީަގއި ވާަހކައަކީ އެ ސިޔާސަތު އެހެން ވާހަ ކަައކީ މި ކަންތައްތައް ުކރަން މި އަޅުގަ

ނަޑއެޅުނީ ލަްގޒަރީ ުއޅަނދުފަހަރުން މީތި ތަޢާރުފުކުރަން. ެއއީ ރާއްެޖއަކީ  ނަޑއެޅުމާ ގުޅިގެން ފުރަަތމަ ކަ ކަ

ްގޒަީރން ފަށައިފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ިމގޮތަށް މާކެުޓވެ ޓޫރިޒަމަށް ކުިރއަރާފައި ޮއތް ޤައުމަކަްށވާތީެވ ލަ

ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް އޭރުަގއި ވިސްިނވަަޑިއގަތުމާއެީކަގއި މި ކަންތައް ކުެރވިގެން މި ދިޔަީއ. ދެން 

ތަކުަގއި އަނެއް ޝިޕް ވިހެން މި ސިނާޢަތުގައި ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ޭބފުޅުން މި ފާހަގަކުރެއް 

ރީ ކޮށްގެން މި އެ ލިބޭ ރެވެނިއުައީކ ޤައުމުތަކުގެ ާއގުޯބޓުފަހަރު ރަޖިސްޓަ ރަޖިސްޓަރ ވާހަކަައކީ ބޭރުގެ އެހެނިހެން

ނަޑކަށް %އިންޑަސްޓްރީަގއި މި ހިމެނެ ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ެއއީ. ެއއީ ދުނިޔޭގެ މިހާރު ޝިޕިންގ  މި  80ނީ ގާތްގަ

ނޑު ަމގުން. ހުރިހާ މުދަލެއް ެއއް ޤައުމުން އަނެއް ދުނިޔޭގެ ބައިނަްލއަ ޤުވާމީ ވިަޔފާރީގައި މުދާ މި އުފުލެނީ ކަ

ނޑަކަށް އެއްަލއްަކއެއްހާ ާއގުބޯޓުޤައުމަށް. އެހެންވީާމ، މިީއ ަވރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް. ގާތް  އެިކވަރު ީމގެ ތެޭރަގިއ  ގަ

ދެން  .މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުއެަބވޭ ރަކާތްތެރިވެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޝިޕިންގ ިއންޑަސްޓްރީަގއި ވާހަަކއަކީ ހަ

ުކގަިއ ވަރަށް ޮބޑެތި ގޭސް ބޯޓުަފހަރު، ސުޕަރ ޓޭންކަރު މި ެއއްޗެހިތަ ހާރު މި ކޮންެޓިއނަރ ބޯޓުފަހަރު،ކުދި ބޮޑު މި

ޅުަގނޑުމެން މި އޭގެ ާމނައަކީ އަ  އީ ޝިޕް ރަޖިސްޓަރއެކޭ ދެންނެވީމާގެ މުދާ އުފުލެނީ. މިހާރު އެއަދަދުއަދަދު

އެޓްރެްކޝަނަކީ ިވޔަފާރީެގ ގޮތުން ކުރާ ކަމެްއަގިއ  އިކޮށްދެނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތެއް. އެއީ ދެން މީގަ 

މީހުން އޯނަރުން ދައްކަންޖެހޭ  އެ ،ތަރައްޤީެވފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރީމަ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

އް އަގުެހޔޮ ފްލޭގްތަކުަގއި މިދަނީ އެއީ އެ މީހުން އެ ބްޭރޑިންގ ގެ ތަންކޮޅެ ވީަމ އޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އުސްަތއް ޑި

ކޮސްޓުން މި ދޭތެރެއިްނ ފާއިތުިވ އަެށއްކަ އަހަރު ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ދުނިޭޔގެ ެތޮޔ ައގު ބޮުޑވުމާ ގުިޅގެން 

 50ވީާމ، ލިބޭ އާމްދަީނގެ %ޕަސެންާޓ ހަމަައށް އުފުލިފައި އޮތީ. އެހެން 200ބަންކަރުގެ އަުގ ސަތޭަކ ޕަެސންޓުން 

ހަމައަށް ތެލަށް ޚަރަދު މި ުކރަނީ. އެހެންވެ، ދެން ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯސްޓާެއއްކޮްށ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ނަފާ 

އާ ހަަމއަށް މިހިރީ ވަރަށް ގިނަ  2013ގެ ފަހުން ގޮސް މި  2008ވާހަކަައކީ ކުަޑވީމަ މި ދޭތެރެއިން ހަމަ މި 

ޭޔގެ ޮބޑެތި ތަންތަނުގަިއ ލެިއޑްއަްޕ ކޮށްފައި ހުރީ ވާހަކަައކީ ނުުދއްވާ. ެއއީ މި ޮބޑުެވގެން ބޮޑެތި ފްލީޓްތައް ދުނި

ނޑުމެން މި އުޅެނީ މި ވިޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖެ  ގޮސްފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ިމގޮތުން އެ މަސައްކަްތކުރަންެވގެން އަުޅގަ

ނަފާ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ިމކަން ކުެރވިގެން މި  ވެސް ހަމަ މީގެ ތެެރއަށް ަވދެ މި ވިޔަފާރީަގއި ަޤއުމަށް މީގެ

އަންނަނީ ޗެއަރމަން ވިދާުޅާވހެން ހަމަ ޓޫރިޒަމަކަށް ވަކި ދޫކުރާ އިންޑަސްޓްީރއެއް ނޫްނ މިއީކީެއއް އިނގޭތޯ މީެގ 

މިކަން އެަބ  ގޮތުަގއި ކުރަން ފެއްޓުނީމަ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށްވުރެން މާ ކުދި ޤައުމުތަކުަގއި

ނޑަްށ ހީވަީނ ަވގުތު ވެސް ހަމަެވގެްނ  ނޑު ފާހަގަޮކށްލީ ހަމަ އަުޅގަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދެން އެ ތަންކޮޅު އަުޅގަ
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ކަންނޭނގެ ތި އުުޅއްވަނީ. ެއހެންވީމާ، އިތުރަށް އެހެން ުފރުޞަތެއް ލިބިއްެޖއްޔާ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު 

ނޑު ކުރުޮކށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަންނޭނެގ  ދެން މިއާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ވެސް ަވގުތު ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކޮށް މިއުޅެނީ. ހަމަ  ވަރަކަށް މިނިޓު  10ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިއީ ައޅުގަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ ވާހަކައެްއ ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ތި  ދެން ބާކީ މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،

ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިާދޅުވި ެއއްކަލަ ފެތޭ އުޅަނދު އަދި އުރޭ އުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު ބާޠިލުކުރާ ގާނޫނެްއ 

ވަމުން މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ެއއްކަަލ ގޮތުަގއި ެދއްތޯ ތި އޮތީ ުހށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އަނެްއކާ ވާހަކަފުޅު ަދއްކަ 

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާތީ އެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ ބޮޑެތި ޖުރުމަނާތަކެއް ެވސް ކުރާ ވާހަަކއެްއ ވިދާުޅވި. 

ނޑުމެންނަށް އެ ނުބައި ެމސެޖެއް ޓުއަރިސްޓުންނަށް  ނޑު މި ހިތަށް އަރަނީ އެ ުއވާލައިިފއްޔާ ައުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުެމން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މި ަޤއުމަކީ ެއއްކަލަ ތިާމވެށީގެ ދެވެ ނީ ނޫންބާއޭ. ެއއީ އެހާ ހިސާބުން އެްއކަލަ އަުޅގަ

ގޮތުން ވަރަށް ާނޒުކު ަޤއުމަަކށްވާތީއާ ވެސް ެއއްކޮށް އެ އުވާަލއިފިއްާޔ ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ވެސް އެ އަސަރުތަެކއް 

ށް ފެންނާތީ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުުޅން އެކަުމގައި ަޙއްލަކަްށ ކުރުމަކީ މިދެންނެވީ އެކަީށގެންވާ ކަމެްއކަމަ

 ވަަޑއިގަންަނވާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްްސގެ 

ނޑުމެން ެއ ދެންނެވި ގޮތާިއ ތަފާތު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަިދ އެ ީތގަިއ ތި ވިސްނިަވޑަިއގެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ފެތޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތޭ އުޅަނދާއި އުރޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި މިބުނަނީ  ގޮތަކަށްހެން. އަުޅގަ

ރާއްޖެއިން ބޭރު އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ ފަރަކަށް ނުވަތަ ަތނަކަށް އުރިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ބޯޓު ހިފަހައްޓާށޭ 

ވޭނީ އެ ބޯޓުން ތިމާވެއްޓަށް އެ ފެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ފުރަތަމަ. އެ ބޯޓު ދޫކޮށްލެ

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ަބއި ަވަޒންކުރުމަށްފަހު އެއަށް އަރާ އަެގއް ަކނަޑއެޅުމަށްފަހު އެ އަގު ެދއްކީމައޭ އިނގޭތޯ. 

މެ ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ތިމާވެއްޓަށް ދިނަސް. އެ އެކަމަކު އެ ކަމެއް ނެތޭ ލޯކަލް މީހުންނަކަށް. އެ ވަރިހަމަ ކިތަން

ވެސް ިމގޮތަށް  ދުނިޔޭގައި އެހެންވީމާ، ިޑސްކްރިމިނޭޓުވެަފއި ފުރަތަމަ އެހިސާބުން ވެްސ އެ އޮތީ. ެދވަނަ ކަމަކީ މުޅި

ަކނަޑީކ  .ކުެރވިފައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކަްށ ލިބޭ ގެއްލުންވެނީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތްމަނާ މި ކުރެކުރެވޭ ޖުރު

ލުަގއި ެޖހުމާއި ާގގަލުަގއި ޖެހުމާއި ހާހަވެސް ުކރަމުންދާއިރުގައި  ވަރަށް ބޮޑު ތަނަކަްށވާތީ ަކނޑު ދަތުރު އަބަދު

ފަރަށް އެރުމާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާނީ. އެ ހުރިހާ ތަންތަނަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާުޒކު ތަންތަނެއް ނޫން. އޭގެ 
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ހިނގާ ކޮންމެފަހަރަކު  އެކްިސެޑންޓު ނގާނެ.ނަމަވެސް، މިދެންނެވި އެކްިސޑެންޓުތައް ހިޒާތުަގއި ނާޒުކު ވާނެ. އެހެން 

އެ ބޯޓެްއ ހިފަހައްޓާފައި އެ ބޯޓެއްެގ ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށްުވރެން ބޮޑު ޖުރުމަނާއެްއ މިހާރު މިއޮތް ގާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ެއނގިަވޑަިއގަންނަާވ ބޯޓުތަްއ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، ވާގޮަތކީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް ބޯެޓއް އަ

މިހުންނަނީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައި ދެއްތޯ. ބޯޓުން ގެްނނަ މުދާ ވެސް މިހުންނަނީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައި. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޯޓެއް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިންޝުައރެންސް ވަރަށް މައްޗަށް އެ ބޯޓު އިންޝުއަރ ކުރަްނ 

 ،މިއަމް މި ބޮޑުވަީނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަމެއްވަރަށް ބޮުޑެވގެން މިދަނީ. ޕްރީ ހުށަހަޅަނީ. އެއީ ްޕރިމިއަމް ހާރު މިމި

ރެންްސ ދުން ަކމެއްދަމެއް ދިމާެވއްޖެއްާޔ ުކރާ ޖުރުމަނާގެ ބޮޑުކަމުން އެކަހަލަ އިންުޝއަދިވެހިރާއްޖެ ސަރަަޙއް

އަށް އަންނަން. ތޯ ކުޑަ ައގެްއަގިއ ދިވެހިރާއްޖެނުމެއް ނުވޭ އިނގޭކުންފުނިތަކުން މި ލާރި ދައްކަންޖެހޭތީ ބޭ

ނޑުމެން އެްއކަލަ ިދވެހިރާއްެޖ މެރި ޓައިމް ނޭޝަނަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއގޮތަށް ަހދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް  ން ބަލާ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ދިމާކުރަމާކެޓު އެ ކުރެވެނީ. އިދިކޮޅަށް ދެއްތޯ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެ ދޭތި ެއްއގޮތްާވން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ މީހުން މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ ދުނިޭޔގަިއ ހުންނާނެ އެ ޤައުމެއްަގިއ 

އެ ތަންތަނަށް ބޯޓެއް އަރައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް ދެން މެންޓަލީ ޕްރޮޓެކްޓަޑު އޭރިޔާސްަތއް. ންއެންަވޔަރަ

ނޑުމެން އަދަބު ދޭނަން. ސަބް. އަޅުަގނޑުމެން އަދަބު ދޭނަން މެރިންގ ކޭބަލަކަށް އަރައިފި ކަމަށްވަންޏާ އެއަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅި އެ ތަންތަނަށޭ. ާއދައިގެ ގޮތެްއަގއި ދުްއވާ ދުްއވަމަކުން ހަމަ ދިވެހި ބޯޓެޭކ  ނުވަތަ ެއކަހަލަ އޭރިޔާތަެކއް ކަ

ނޑަ  ވެއްޖެ. އެހެންށް ތެޔޮ އެޅުނީ ނުވަތަ ެއހެން ކަމެއްބޭރު ބޯޓެކޭ އެއަކަށް ދެން ެއ ލިބޭ ގެއްލުން މިސާލަކަށް ކަ

ބެހޭ  މަންޓާންމަނާ ކުރެވެނީ. މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތަށް އެންވަޔަރަޏާ އެ ނިސްބަތުން އެބައި މި ޖުރުކަމަށް ވަން

ޤަތުަގއި ންޓު ގާނޫނުގައި ޙަޤީމަންކުރަން ފެށީމަ މިވާގޮތަކީ މާބޮޑު ަވނީ އިނގޭތޯ. އެންަވޔަރަގާނޫނަކުން އެ ޖުރުމަނާ

ރަނގަޅަށް ިރސަރޗް ހައްަދވައިިފއްާޔ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިތ ބޭފުޅުން ބައްލަަވއިލަްއވައިިފއްޔާ

މިއޮންނަނީ ތަރައްޤީގެ ެއކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ުގޅިެގން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ އެ  އި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޭއގަ

އޭ. އެކަމަކު މިީއކީ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ލިޭބ މަނާލުގައި ިމވެނިމިވެނި ކަހަލަ ޖުރުގެއްލުުމގެ ބަދަ

ެވސް ނޫން ދެްއތޯ. ނުވެސް ގުޭޅ މާއްދާެއްއ މިއީ އިނގޭތޯ. ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢަކީ މިސާލަކަްށ  ގެއްލުމެއް 

 ވެސް މަކުނުދޫ ބޭރުގައި އެބައޮތް  ވެސް ދަންނަވާނަން މިހާރު  މިހާރު .ޑައިނަމޭޓު އަަޅއިގެން ފަރެްއ ގޮއްވާލީ

ޓަގު ބޯެޓއް ބާެޖއް ކަފުޖަހަިއގެން ދަނިކޮށް  ،އި ބޮޑުހިލަ ޖަހަން ެގނައި ބޯޓެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެވެސް އަތޮޅެްއގަ 

ނަޑކަށް  ޓަށް ޖެހިލީ. އޭެގ ޒާުތގަިއ ވަަރކަށް މިނި 10އެ ަޓގު ބޯޓު އެތާ ތަނެްއަގިއ ކޮންމެވެސް ތަެނއްަގއި ގާްތގަ

މަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ންތާ ތިރީސް ދުވަސް ވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އެްނވަޔަރަފުންވެއްޖެ. އެކަަމކު ބޯޓު އޮންނަ

 ފަރާތުން އެތަނަށް މީހުން ގޮސް ފީނައިގެން އަދި ރިޕޯޓް ައދިވެސް ނުލިބޭތީ ދުވާލަކަށް ެދހާސް ތިންހާސް ޑޮލަރު އެ 

ސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓ މި ކިހިނެއްތޯ އެ މީހުން ވާނީ. ޓްރާންިޒން އި ކުރޭ. ކޮންބަެއއްތޯ ީމގަބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން އެަބ ޚަަރދު
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ނޑުމެން ާބއްވަނީއިކީކޭ ިކޔާފަ . ީކކޭތޯ ބުނާނީ؟ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާއަޅުަގނޑުމެން ގޮަވިއގެން ދަޢުވާ  ؟ޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ .މަނާ ކޮށްފައެއް. އަރާނެ ވަރެއް އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވޭއަދި ނެތް ޖުރު  ށް ހުރިމިއީ އަޅުގަ

ންޖަރސްތަކަކީ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢަކާ ގުިޅެގން ގެނެސްފައި އޮތް ބޯޓެްއ ޗެލެ

ދެން ނަސީބަުކން ބޭލިއްޖެ. ެއކަމަކު އެ ޯބޓު ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް  ަމކު ެއއްކަަލ ބޮޑު ހިލަތައްއިނގޭތޯ. އެކަ

އަނެްއކާ ދެވަނަ ފަހަރު ބޮޑު ހިލަ ހޯދަން  .އީ ފަސޭހަކަމެއް ވެސް ނޫންއަނެއްކާ އެ އަށް އަންނާނެތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖެ

. އެތަްއ ވީވަރު ށްއެ ބޯޓަށް ލުމުން ނޯ. ދިެވހިރާއްޖެއަކަށް ތިމަންނަމެންނެއް ނުދާނަމޭ. މިހިރީ ތިމަންނަމެންނަ

ނޑުމެްނ ވުރެން. އެހެންީވމާ، ށް ގެއްލުމޭ ލިބުނު އެްއޗަކަށް ން ޑޮލަރަކުން ތިމަންނަމެންނަމިލިޔަ މިއީ އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ. ެދން އަނެއްކާ މި ބޯޓު އަރާފަިއ މިއޮތީ ޑައިނަމޭޓު ކޮށްގެން ގޮްއވާލާފާއި އޮތް ނެރެްއެގ 

ބާވަޭއ މި ބޯޓު ުކޑަކޮްށ ލިބޭނީ ދެން ކޮން ެގއްލުމެއް މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، ތިމާވެީށގެ ގޮތުން ެއ ނެރަށް ދެން 

ނޑުމެން ޤަބޫލު. ޖެހިލުމަށް ޓަކައި ޓު މަންންނުކުެރވޭ ަކހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެންަވޔަރައެއީ އަުޅގަ

ވެދާނެ ިމ އަްށ މަންޓު ލިސްޓުން އިނގޭތޯ ވިދާޅުންކޮށްފައި ަބއްލަވާފަިއ ެއ އެްނވަޔަރަމިނިސްޓްރީން އެތަނަށް ަޑއިވް 

ޔާ އެބަ އަރައޭ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ ވަަރކަށް މިލިޔަން ރުފި 200ލިބުނު ގެއްލުން ގާތްަގނަޑކަށް 

ނޑުމެ ފަރާތުން ދައްކާށޭ. ެދއްކީަމ ން އެ ބުނާނަން އިނގޭތޯ އެ ވެރިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ޮޗއިސްެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާދެން މިވާގޮތަކީ އެ އަދަދު ބޮޑުވީމަ ދެން އަ އާ  300އިތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ކަން ހިނގާފައި އޮްތގޮތަކީ ޅުގަ

މީތި މިދަނީ އިޤްތިޞާދީ  ކުރީމައެ މީހުްނ އެޕީލްކުރަނީ. އެޕީލް ެވސް ސަރުކާރެއް  އަނެއްކާ ށް މިދަނީ.ހަމައަ

ވަރަަކށް މަޢާފެއް ދީގެން އޭިތ  އަށް ގޮސް ސަރުކަުރެގ ކެބިނެޓުަގއި ދެން އެ ީމހުންނަށް ކޮންމެވެސްކޮމިޓީ

 ދު ހާސިލެއް ނުވޭ. އެެހންނޫންތޯ؟ކުެރވުނީމަ ެވސް ދެން އޭގެ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމޤްޞަކުޑަކުރަނީ. ުކޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުކޮށްލަމާ ހިނގާ ދެއްތޯ. ޢަބްދުއްނާސިރު. ހަމަ ކުރުކޮށް ވިދާޅުވެ ެދއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

 އްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙަ ގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް 

ގެ މިސާެލއް ހަމަ ކްލެސިކްދެން ޔާމީން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ވިދާުޅވެ ވެސް ވެއްޖެ ެދން އެއީ މިހާރު މި ނެރުގެ ެއ 

ެއއީ މިހާރު ނެރެއް ގޮްއވާލާފައި ނެރެއް ަހދާފައި މިއޮންނަނީ ހަމަ ފަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހަދާލާފައި  .އެއީ އިނގޭތޯ

 ދެން އެތާނގައި އޮިއވަރު ހުންނަ ގޮތަުކން...  .ފައި ިމއޮންނަނީތިމާވެށި ހަާލކުވެ އޮންނައިރު އެތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ތަފާތު ޚިޔާފުޅެއް އޮިތއްޔާ. ޞިރުނާއްބްދުޢަ

 

 ްއކެވުން:ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެ ގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންީވމާ، ވާހަކަައކީ އެ ވަރަށް އަނެއްހެން ވަރަށް ވެިލްޑ  !އާދެ ދެން އެ ވާހަކަ ައުޅގަ

 ކޮށްލީ. ކަމަށް ހަމަ ތާއީދު. އެހެންވީމާ، އެ ރމަންވާހަކަފުޅެއް އެ ދެްއކެވީ ޗެއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބައްދަލުވުން  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަގުތު ވެސް ހަމަވާތީއާ އެްއކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ތި ނޑުމެން ނިންމާލަން. ދެން ތި  ބޭފުޅުންނާ  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޝަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދެން ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް ޓަކައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތި 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން ތި ބޭފުޅުން މިހާރު ފަރުމާ ކުރައްވާަފއި އޮތް ގާނޫ ނު އަުޅގަ

އަްށ ގެންަދާވ ުގޅުްއވަަޑއިގެން ކުރި ެއ މަސަްއކަތް ެއ ބޭފުޅުންނާ، ާފއިޒު އެހެންވީމާ ،ާޓ ހިސާބަށްސެކްރެޓޭރިއޭ

ނޑުމެން ދެްއވުންއިނގޭތޯ. ފޮުނވާލަ އިރު ވަރަށް ޮބުޑ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާލާ މި ެއދެން. އެއީ އަުޅގަ

ެއކު އަުޅަގނޑުމެން ބާްއވާ ސެޝަްނ  ެވގެންދާނެ ެއއްަޗކަށް ވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނާއެހީތެރިކަމަށް

ން މިހާހިސާބުން މި ނިންމާލީ. ދެން މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެ

އްާޔ ތި ބޭފުޅުންނަށް މެއް ބާްއވަން ޖެހިދާނެ. ޖެހިއްޖެފަހުގައި ބައްދަުލވު ްއިވއްޔާ ފަހަރެްއަގިއ މެންދުރުއިރާދަކުރެ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަްނގާލާނަްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
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