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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. ހު `. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް އަުޅގަ

އިްނ ރީ ޓްރާންސްޭޕރަންސީ މޯލްޑިވްސްޤަތުގައި މި އިންތިޒާމް ކުމި ބައްދަލުވުން ޙަޤީފުރަތަމަހެން މި ބޭއްވެނީ. ދެން 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޚިއްޞާ ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ބޭފުޅުންގެ  ދެން ތި .ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނމިހާރު އް ސިޓީ އެކޮޅުން ފޮނުއްވި ސިޓީ. މަޢުލޫމާތުތަިމ ފައިލްތަކުގެ ތެޭރގައި ވާނެ  ދެން  .ޑު ގެންނާނަންއަޅުގަ

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އެބޭފުޅުންގެ ޚިއްޞާ ކުރަްއަވން  .ފުރުޞަތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޮއންނާނެ

މިހާރު  ނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ސުވާލުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ  ކުރެްއވީމަ ޚިއްޞާ

 ާޤނޫނު ރިވިއު ކޮށްަފއި ެއއާ ގޮތުން އޮތްބެހޭ އްޔާތަކާޖަމުޢިއެްއކަލަ ށްލަްނ ބޭނުން މިވަނީ ކޮއަސްލު ބޮޑަށް ިޚއްޞާ

ޓްރާންޕޭރަންސީ  އާދެ! ނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ވަބެހޭ ޕޮޒިޝަން ޕޭޕަރއަކާ ޚިއްޞާކޮށްލަން ބޮޑަށް މި ބޭނުން

ނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  ދަންނަވަން އިނގޭޯތ މި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓެގ މޯލްޑިވްްސގެ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި ޓްާރންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ  ،ފަރާތުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ ހަމަ

ށްފަހު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު އަުރވާނަން. އެއަމަޢުލޫމާތުތައް ފުރަތަމަ ޚިއްޞާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ

 . ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭނަންއެުއފެދިފައިވާނަމަ  ސުވާލެއް ުނވަތަ ޚިޔާލެއް ންބަރުންގެ ހިތުގައި ެއްއވެސް މެ

 

 މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސީ އެްނޑް ކޮމިުޔނިކޭޝަންޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ެއޑްޯވކަރ

ނޑުމެންނަށް މި  އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ،މިޓީންމަޖިލީހުގެ ކޮވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްާޔ.   އަޅުގަ

ނޑު   ގެ އައިމަން ރަޝީދު ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އީމިބައްދަލުވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ދެން އަުޅގަ

ނާޑ އެންމެ ގާތުން ވައަތުން އަމެނޭޖަރ. ސީ އެންދް ކޮމިޔުިނކޭޝަން އެްޑވޯކަރ މިއީ ޙުސައިން ޝަމީމް. ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީޝަޙުސައިން  ދިނުމަށް މި ހީތެރިވެގޮުތން އެ ޤާނޫނީމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޕްރޮޖެކްްޓގައި ައޅުގަ

ނޑުެގ ކަަނއަތުން ޝާޒިާޔ މިއީ ޕްރޮޖެކްްޓ ކޯޑިނޭޓަރމަސައްކަތްކުާރ ކޮންސަލް ން މިއިނީދ ދެ .ޓެންްޓ. ދެން އަުޅގަ

ކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ. ދެން މަދަުޅަގނޑުމެންގެ މީޑިޔާ ނެޓް. ައޙުއަސާނިޔާ. ސާނިޔާައކީ 

ނޑު އެއް މަޤްޞަަދކީ މިހާރު ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން  ެއއް  ކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުކޮށްލީ މައިގަ

ނޑުމެންގެ ަފރާތުން   އޮތް ބިލަށް ދެކޭ ގޮތްތައް ުހށަހަޅާ މިހާރު  ،ހުރިމަސައްކަތް މި ޖަމުޢިއްޔާތަުކެގ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ވެްސ މި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ  ރނީ ޖެނެރަލާބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަހަރު ކުީރކޮޅު އެޓަ

ނޑުމެންނަށް  . ދެން އެޓަރނީ ޖެެނރަލާދެއްކިން އެއްކޮްށ މަސައްކަތް ކުަރމުން މިދަނީ. ދެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފަޮއތީ ފެހި ސިގްނަލް ދެއްވާފައި  ރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެކޮޅުން ހުށަހެޅީމަ އެ އެއްޗެހި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ހުރި   އް މިހާރުޕޮޒިޝަންސްތައިންކޯޕަރޭޓް ކުަރއްވާނެ ކަަމށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިަކމުގައި އަުޅގަ



  

 ކާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ . ދެން ހުރިހާ ޕްޒިޝަންސްތަވެސް ހަމަ ވާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލާ ޚިއްޞާ ކޮށްފަ

ނޑުމެންގެ ެވވޭއެގްރީ  ނޑުމެން މިކަން މިކުރާ ގޮތަކީ އެހެއެޓަރނީ ޖެނެރަލާ އިއާ  ޔާަޖމުޢިއް އަުޅގަ ްނ . ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ީމގެ ދެހަފްތާ ކުރިން  ،ކޮށްގެން މިދިޔަޖަމުޢިއްޔާތަކާ ވެސް މަްޝވަރާ  އެހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކާެއކު ވެްސ އަުޅގަ

 ިއ،މި ހިންުގމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ  އި،މި ޖަމުޢިއްޔާތައް މަަސއްކަްތކުރުމުގަިއ ދިމާވާ ދަތިތަކާ ންބޭްއވި ވުންބައްދަލު

ވެސް  ތް ުކރުމުގައި ފައިސާ ހޯދުމުގަާޔިއ އެހެން ގޮތްގޮތުންހައުލުގައި މަސައްކަހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއޮްތ މާމި

ނގުޅޭ ގޮުތން ދިމާވާ ދަތިތަކާ  ވެސް އަީލގަިއ  ދެން އެކަމުގެ ކުރިން.ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ޑުމެންއަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އެ ދެކޭ ގޮްތތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރުކޮްށ ެއހެންވީމާ، ވަރަށް  .އެ ހުށަހަޅާލަނީހުށަހެޅުންތައް އަުޅގަ

ނުޑމެން މައިމި މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ނޑު ގޮތެްއގަިއ މަސައްކަތް ކުަރމުންދާ ގޮތް. ދެން އަުޅގަ ގަ

ލީގަލް ރިފޯމް  ެވސް މިއޮތީ ރަލްގެ އެޖެންޑާގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ދެން އެޓަރނީ ޖެނެ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ބެހޭ ޤާޫނނު ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ވެސް އެބައޮްތ މިއަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު  އެޖެންޑާަގއި

ނުޑމެ މިކަމާ ގުޅޭ  ނަށްބޭފުޅުންތި މުގެ ކުރިން ވެސް ންގެ މަޤްޞަދަކީ އެހިސާަބށް ދިއުހުށަހެޅުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގޮތުން އެކަމާމެދު ވެްސ މު ކަމަށް ވަންޏާ ހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ސުވާެލއް އޮތްހުށަވާަހކަ ދަްއކާ އަުޅގަ

މި  ންކޮޅެއް އަވަަހށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންލިބުމުން. އެހެން ކަަމށް ވަންޏާމު ތަ ގެ ފުރުޞަުތތަކެއްވާހަކަ ދަްއކާލުމު

ރު މިއޮތް ރާއްޖޭަގއި މިހާއްީމދަކީ. އެއީ މިހާރު މިއޮތް ދިވެހިއުމި އަޅުަގނޑުމެންގެ  ން ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެގެން ދިއު

. ގާ ޤާނޫނުއަާސސީއާ މުޅިްނ ދިމާވާ ެއްއޗެއް ނޫންމި ހިނަގިއ ފާސްކުރެިވގެން 8002ޤާނޫނަކީ މިހާރު 

ވެިލއުސްތަާކ މި ޕްރިންސިޕަލްސްތަކުގެ އިރު ވަރަށް ޮބޑަށް ޑިމޮކްރަޓިކް އިގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަ 8002 އަޅުަގނޑުމެން

ޤާނޫނަީކ އެީއ ތަންކޮެޅއް ތަފާތު  ވަނަ އަހަުރގެ މި 8002ވިޔަްސ  މައްޗަށް ޤާނޫނުައސާސީ އޮްތ ކަމުަގއި

އޭރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަސަްއކަތް ކުރަމުން  ކޮށްއަދި ހަމަ އެާއއެއް ދެން މާހައުލެއްަގއި އުފެދިފައި އޮްތ ޤާނޫނެއް. 

މި ހިނގަނީ ހަމަ  ވެސް ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ބެލިޔަސް މި ...ޖަމުޢިއްޔާތައް އިއައި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ 

ށް ވަންޏާމު އެކި މިހާރު މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަ .އެަކއްެޗއްގެ ދަށުން. އެހެންވީަމ، ހިންގުމަށް ދަތިތަކެއް އެބަުހރި

އެބަ ތަފާތުވޭ. ދައުރު  ގެ މުައއްސަސުން  ކަހަލަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ކިއެެވސް  ދުނިޔޭގެ ެއކި ތަންތާނގައި ،ކަހަލަ

ދައުެރއް މާބޮެޑއް މުައއްަސސެއްެގ މިސާލަކަށް މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތުން ެވއްޖިްއޔާމު ޖަމުޢިއްާޔއެއް އުފެއްދުމަށްފަހު 

އެހެން މެންބަރަކޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ނާންނަމިއޮންނަ ގޮތުން މި ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް  ނޫން މިހާރު ޤާނޫނުގައި

 އި އެ ފައުންޑަރއަކީ ޗެރިޓީސް ކަހަލަ ތަންތާނގަ ،އެަކމަކު މިސާލަކަށް ފައުންޑޭޝަންސްމިއޮންނަނީ. އެއްފަދައިން 

ވެސް މިހާރު  ތަކެއްފުުރޞަތުކަހަލަ އެހެންވިމާ، އެ ރެއް އޮންނަ މީހެްއ.ދައުކީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ މުއައްސަސަ 

އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިހާރު މިއޮތް  މިއޮތް ޤާނޫނަކުން ނުލިބޭ.

ނުޑގެ ތެރެއިްނ ހުރަސްތަކެއް އެބަހުއްޓޭ. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮ  ،ށް މި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ހިސާބުޤާނޫނީ އޮނިގަ



  

ކަމަށްވަންޏާމު  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ .ދަތިތަކެއްއެބަހުރި ބަެއއްކަހަަލ ހިންުގމުގައި ތުން ެވސް އިދާރީގޮ

އެްއކޮށް ހިސާބު ކިތާބު މިއޮންނަ އުސޫލާއި އަދި ހަމަ އެއާ އްޔާތަކުގެ ހިންގާ ަގާވއިދު ބަދަލުކުރުމުގެ ޖަމުޢި

 ަކނަޑއެޅިފައިމަސައްކަތްތަެކއް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް މިއޮންނަ އުސޫލާއި އަދި ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ހިްނގުން

ނުޑ ދަންނަވާލަން ވަރަށް  އީ މިަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ބަިއވަރު  ކުރުކޮްށ އަުޅގަ

ބޮޑަްށ ބޭފުޅުންގެ ުސވާލެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ތި ،ބޭފުޅުްނ އިތުރު ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ ތި

ނޑުމެން ކުިރއަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން  މިހާރު ބޭފުޅުްނނަށް ހުށަހަޅާނަން  ށް އޮްތ ތާނގައި ިލޔުމުން ތިައޅުގަ

 ވެސް.  ެދކޭ ގޮުތގެ ކަރުދާހެއް  ،މިކުރާ މަސަްއކަތުގެ މެންއަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު އެބައޮތްތޯ މެނޭޖަރ. ދެން އިތުރު ބޭފުޅަ ސީޝީދު އެޑްވޯކަރރަ ދެއްތޯ. އައިމަން ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައއިމަން

ނުޑ ފުރުޞަތު  .ކުރަން. ނެްތ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން..މަޢުލޫމާތު ޚިއްޞާ އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 ން ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު.އަރުވާނަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޓްރާންސްޕޭރެްނސީ މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން  ވެގަންނަނީ މިައވަސް  . ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު

މިފަދަ ބިލެއް އިޞްލާޙުކޮށް މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އިސްނަަގއިގެްނ މަސައްކަތް ކުރައްވާީތވެ 

ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ އާއި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ހުރިހާ

ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކަކީ ދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ެވސް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ވަރަށްފުާޅ ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަެއއް. 

ޖަމުޢިއްޔާަތަކށް ކޮންމެވެްސ ވަެރއްެގ ގެ ހިސްޓްީރއަށް ރާއްޭޖގަިއ ބަލައިލާކަމަްށވަންޏާ ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާ ކްލަބް 

ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެން ިދަޔއީ ެވސް އެންމެފަހުން އުެފދިފައި އޮތް ޤާނޫނުގެ ތެެރިއން. ދެން ހަމަ އެހެންމެ 

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުަގއި ވެސް އެބަހުރި މައްސަލަތަެކއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން. 

ނޫނެއް ބަދަުލވެގެންާދއިރުަގއި އެ ެރގިއުޭލޓް ކުރުމަށް ވެސް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ގޮތްތަެކއް އެަބ އެހެންވީމަ، ޤާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ަކމަކީ ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ންމާ އަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ އެހީތެރިކަމެްއ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ގޮުތގައި ީސދާ އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޒި

ނަޑށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތގައި ހިެމނިގެންވޭ ޕްރޮފިޓް އެންޑް  ބޭނުންވޭ. ެއއީ ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ރޮފިޓް އެންޑް ފޯ ނޮން ޕްރޮފިޓް. އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުެމން ވަކިކުރަންޖެހޭ އެބަ ޕްރޮފިޓް،ފޯ ޕް

ނޮން ޕްރޮފިޓް. އޭގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަްނޖެހޭ ސަރުކާރުން އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް 



  

ނޑުމެން މިހާރު މިގެންގުޭޅ  ގޮތަކަށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަްށ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެހީ ލިބިގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަުޅގަ

ުދވަސް ކުީރަގއި އެދުމުން ކޭކެއް ައޅައިދިުނމުގެ އުސޫލު. އެ އުސޫުލ  1އް އަަޅންވީމަ އޭގެ އުސޫލަކީ ބާރތްޑޭ ކޭކެ 

ދޫކޮށްލާފައި ދުރާލާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވެސް ރޭވުނީމަ އެމީހުންގެ ބަޖެޓަށް އެމީހުންގެ ވެސް އޮވޭ ޒިންމާތަކެއް. އަހަީރ 

ހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެމީހުންގެ ޕްލޭނަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ. އެމީހުންގެ ޕްލޭނެއް ހަދަންޖެ

ނޑަށް ހީވަީނ  ސަރުކާރުން އެ ދޭ ބަޖެޓެއް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ގޮތެއްަގއި ފިޓް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަ

އެ ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. މަސްބަހާ އުސޫލުން ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ތަކެއްާޗއި އަދި އެ ފައިާސ ބެހުމުގެ ބަދަލުގައި 

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ އެެހން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު 

ނޑުމެންނާ އަޅާބަާލއިރު ތަރައްޤީވެަފއިވާ ޤައުެމއް.  މިސާލަކަށް އެމެރިކާފަދަ ޤައުމުތައް، އެމެރިކާ އަކީ ައުޅގަ

ނޑުެމން ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ބަޔަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ.  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަހަރަށް ނުވަަތ  00ށް ޮއތް ން. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ ކުރިއަށް ނޫކަށް މާދަމާއަކައަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ މިއަދަ 

ދޭ ހަމަ ނއި 0ގެ %ގަވަރމެންޓް ބަޖެޓު، 0ތް ގޮުތަގއި ގާްތަގނޑަކަށް %އަހަރަށް. އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮ 100

ދުނިޔޭގެ އެހެން  ރުމުގައި. ދެން ބައްލަވާލައްަވއިފިއެމީހުން ޒިންމާދާރު ކު ސްޕޭރެންޓްކޮށް އެލޮކޭްޓ ކޮށްފައިޓްރާން

ވަރަށް. ެއހެންވީމަ، ކޮންމެވެސް ޕަސެްނޓެއް ެއއީ އަދި ޮޕއިންްޓ  އެކި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ފެންނާނެ ޕަސެންޓޭޖް

މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުަގއި ިވޔަސް ެއ  1ންޓް ެއއީ އެްއކަލަ ބުނާހެން ސުމެއް ެއކެއް ނަމަެވސް. އެ ޕަސެ

ނުޑ ެއކަން އޭެގ އޮންނަ ުއސޫލެއް ބެހިގެންދާނީ ެގ ތެރެއިން އެ އޮންނަ ހުދޫދެއްގެ ތެެރއިން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުއައްސަލާމްޢަ  އިްސނަންގަަވއިގެން ތިކުރަްއވާ، ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތި ތިހަމަ ވެސް  އިލުމް. އާދެ! ައޅުގަ

ނުޑ ގޮތެްއގައި  އޮތް މި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މިހާރު  މިހަމަ މަސައްކަތަށް ވަރަށްޮބޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މައިގަ

އި މަސައްކަތް ކުރަްއވާ އެކި ލެވެލްތަކުގަ  މަސްހުނިވެފައި މި ހުރީވަރަށްބޮޑު  ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ތިވިދާޅުވިހެން

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ މީގައި ރަނަގޅުއްޔާ. އޭގެ ތެރެއިްނ ހަމަ އެއާޢިއެކި ޖަމު ފުޅުން ބޭ ކަންނޭނގެ ތި އެީކަގއި އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުން ވެސް  ޑަށް މަސްހުނިެވގެން އެ ބޮ  ޢިއްާޔތަކުން އެކުާރ މަސަްއކަތް ެވސް ވަރަށްވިސްނަާވއިުރގަިއ މި ޖަމު

ޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނުެގ މި ޖަމުއްަގއި ވެސް ލެވަލެ ފޯކަސް ގެއްލޭ ކަަހލަ ގޮތަކަށް އެބަޭވ. އެހެންވީަމ، ކޮންމެބޭފުޅުންގެ 

ުޙ ކަހަލަ އޭިރޔާތަކަށް ފޯކަްސ ކުެރވޭނެ ަކހަލަ ގޮތަކަށް އިޞްލާ ތެރެއަށް އިޞްލާުޙ ގެންަނވާިއރުގަިއ އެ ަބެއއް

، ސްޕޯޓްސް  ތަންޮކޅެއް ޮބޑަށްބަޔަުކ ކުާރ ލަކަށް ސްޕޯޓްްސއަށް މަސައްކަތްމިސާއޭރުން ބައްޓަން ކުެރވުނިްއޔާ 

އް. އެ ކަމެ މެންޓް ންުކޅެާލފައި އަެނއް ުދވަހު ގޮްސ އެްނވަޔަރަ . ެއއް ދުވަހު ކުިޅވަރުގޮތް  އެހެންނޫނީ ފޯކްސް ގެއްލޭ



  

ނަޑށް ހީވަނީ އޭތި  ލިބެން އެަވގުތަކު އެންމެބޮޑަްށ  އެއް ބޭފުޅުން ފައިނޭންސް ބޮޑަށް އެޑިޕެންްޑވަނީ އަުޅގަ

މެންޓް އަށް ންންަވޔަރަެވއްޖިއްާޔ ެއ ދުވަސްކޮުޅ ޑްަރގްސް. ުނވަަތ އެ ލިބެނީ ޑްަރގްްސ އަށް ކަމަށްފައިނޭންސް 

އިމްޕެކްްޓ  އި ޭއގެ އެކަސް ގެއްލުނީމަ ޙަޤީޤަތުގަމެންޓް. އެހެންވީމަ، ފޯންވެއްިޖއްޔާ އެ ދުވަްސކޮޅު ެއންވަޔަރަ

 އި ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރު ފާހަގަކޮްށލި ފަދައިން އަސްުލގަ ދެންއެންމެ އެެދވޭ ގޮތަކަށް ުނލިބޭ. 

ފަހަރަށް އޭަގއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ހަމަ މިއިންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ެއ  ދިމާވޭ ބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ށް ެއްއވެސް ޔަީޤންކަމެއް ނޯންނާނެ ލިބޭނެ ކުެއސްޓް ކުރީމަ ޮއންރިކުއެސްޓަްއގެ ރިއިރެބޭސިސް ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ  18އެބައިން  ޕްލެޖެއްވެްއޖިއްޔާ  ނުލިބޭނެ. ދެން މިވަގުތަކު ިމހާރު މިދާ ސަރުކާރުގައި

. އެހެންވީމަ، ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ޓުގަނެ ކަމަށް ޖަހާފައި މި ބަޖެއަހަރަކު ބަޖެޓުގައި އެންީޖޯއސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ

ޑިސްޕަރސްެވގެންދާނެ. އަދި މީތި މިސާލަކަށް  މިލިއަްނގެ، އެކަމަކު 18އޮތޭ ކޫލް ތަކަށް އެބަ ޖަމުޢިއްޔާހުރިހާ 

ބަޖެްޓ  ތެރޭގައި ސީދާ އެ އެއް ޔޫތް މިނިސްޓްރީޓީއަކަށް ރަސްމީ ސިފައެްއަގއި ކޮމިހަމައަށް އައިއިަރކު އެ  މިއަދާ

މިކޮޅުގައި އޮންނަ ހަމަ މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ދެން ނެތް.  ޓްކުރާށޭ ިކޔާފައި ހެދިފައެއްއެލޮކޭ

 އި ދަނީ. ެއހެންވީމަ، ެއކަންތައްތަކަްށ ިރޢާޔަތްކޮށްލުން އަސްުލގަމި އަންނަ ރިުކއެސްޓް ވެސް ިމވަގުުތ ހިނގަމުން

ށް ވަެދގެންދާނީ ޫޔތް އަށް ާޚއްޞަ ބިލަާކިއ ސްގެ ތެެރއަމަޖިލި މިހާރު މިެއއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަންނޭނގެ. 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވެމުން އެދަނީ.  އެްއޗެހިތައް ޑްރާފްޓްބިލެއް. ސަރުކާރުން  ސްޕޯޓްސް އަށް ޚާއްޞަ

ކީ ކޮބައިޯތ ދާއިރުަގއި ސްޕޯޓްްސ ބިލުެގ ތެރެއިން އެަބއާދޭ ސްޕޯޓްްސ ކްލަބްތައް. އެހެންވީމަ، މިއެްއޗެހީގެ ވެރިފަރާތަ

މިނިސްޓްރީ ހުރިހާ ކްލަބް  ވެއްޖިއްޔާ ހޯމް ޓްވާ ެއއްެޗއް. މިސާލަކަްށ މިއަދުމީވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކޮމްޕްިލކޭ

ށްވަންޏާ އޭިތ ބަޔަކަށް ވެފައި ިމއޮންނަނީ. އެހެންކަމަ ރުނުވަތަ ޒިންމާދާ ޖަމުޢިއްޔާތަކެްއގެ ވެރިފަރާތަަކށް ވެފައި

ސް ކްލަބް ތެރެއިން ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް އެބައާދޭ ސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަނެއްކާ ެވސް ޔޫތް

ރު އެމީހުން ޒިންމާދާ ނޫނީކުރުވާ ނުވަތަ އެީމހުންގެ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އް. އެކަަމކު އެމީހުން ބާރުވެރިޢިއްޔާތަޖަމު

ކޮށް މިސާލަކަށް އެބަދޭންޖެހޭ. ޚާއްޞަ ންޑްމިނިސްޓްރީއަކު ނެތް. އެކަމަކު ފަ ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް މެކޭނިޒަމެއް ޔޫތް

ެއކިެއިކ  އުޅޭމަގުމަތީގައި އެބަ  ސްންޝަންސް. ވަރަށް ބައިވަުރ ކޮމްޕްލެއިމި ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭ

ެއީއ ބެހޭ އެްއޗެހި. އެހެންވީމަ، މިވެްސ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގެ.  އެސޯިސއޭޝަންސްތަކާ

 ތެރެއިން  ކައުންސިލް  ްޓސް ކައުްނސިލެއް މިނިސްްޓރީ ތެރޭގަިއ ެއކުލަވާަލއިގެްނ މިެވއްޖިއްާޔ ސްޕޯ މިވަގުތު

ނޫނީ ެއްއވެސް ޤާއެ ބާރެއް، ކުެރވޭ. އެެހންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ  އް އެބަކެކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަަސްއކަތްތަ

 8ހަމަ  ެއއީކައުންިސލަކީ ވެސް.  8އެްނޑް ސްޕޯޓްސް އެ  މިަވގުތު ޔޫތް، އް ނޫން ަކއުންސިލްބާރެއް އޮންނަ ބައެ 

 ތައް އެނޯވޭ. އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ ކަންތައް ބާރެއް. ޭއގެ ޒާތުަގއި ެއްއެވސް އްމިނިސްޓަރ ނަންގަވާ ަކއުްނސިލެ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ވެްސ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  ހުރި ަތންތަނަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ުގޅުން ދާއިރާއަކާ 



  

ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށްބޮޑަށް ދެން ވިސްނުން ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމެއް ަކންނޭނގެ. ހަމަ ބަދަލުކޮށްލުމަކީ 

 ވަރަށް ރަނަގޅު މަސައްކަެތއް. ޝުކުރިއްޔާ ތި ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަްއ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެިތން ކަމެއް އެބައޮތް. ެއއް ައދާކުރަން. އަ އާދެ! ނިހާޔަތަްއ ޝުކުރު   ުޅގަ

ޢިއްޔާތަްއ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ުކރެވިދާނެ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ަގކޮށްލާނަން ކްލަބް ޖަމުކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ފާހަ

ނުދާނެ އުސޫލު.  ާޔއެއް ހެދިގެންޢިއްޔާއެއް ހަމަ ބޭނުންވާއިރަށް ޖަމުޢިއްޤަބޫުލކުރާ ކަމެްއ ހަދާލަން ޖަމު އަޅުަގނޑު

ނުޑ ބަލައި އިަހވަންދޫމިސާލަކަށް ހއ. ެއއްަވުރ  9، 2ހާސް އާބާދީ އުޅޭއިުރ  2ލާއިުރ ިއހަވަންދޫގެ ައށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫދެން މިކަހަލަ ގޮތްތަކަކަށް ޖަމު ޢިއްޔާ.އެބަޮއވޭ ޖަމު ލުކުެރވެނީ ޢިްއޔާ ހެދެމުން މިއަންނަނީ އަޅުގަ

ހެދޭ. ދެން ރަށުގައި އެދުަވސްކޮޅު  ޢިއްޔާ އެބަެވސް ޖަމު ދެއް ހާސިލުކޮށްލަންސީ މަުޤޞަކޮންމެވެސް ިސޔާ

ޢިއްޔާއެްއ ބޭފުޅަކު ެވގެން ޖަމު 8ލަން ހަމަ ބޭފުޅުން ފައިސާކޮޅެއް ހޯދާ ތަންކޮޅެއް ފޯރީަގއި ކަމެއް ދާންފެށީމަ އެ

ނަޑކަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ވަރަށް ބާރަށް   އެހިސާބުން އެ  ދެން މަސައްކަްތކޮށްލާފައި ގައި ޖޯޝުހެދޭ. ގާތްގަ

ނުޑ މިދެންނެވި ބަހުގެ މާނައަީކ ެއއްެވސް ޖަމު ޢިއްޔާ ވާުނވާެއއް ނޭނގެ އުިވގެން އެބަދޭ. ދެން ުއިވެގންނޭ އަުޅގަ

ދެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ.  ޢިއްޔާ މިއޮންނަނީ. ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ވަރަށްރަކަށް ހަރަކާތްތެިރ ނުެވވި ޖަމުވަ

ޢިއްޔާތަކަްށ ންގާ ޖަމުމެންބަރު ފާހަގަކުރެއްިވގެން ައސްލު ދައުލަތުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޕަސެންެޓއް ރަނގަަޅށް ހި

ޢިއްޔާަތކަށް އި އެްއގޮތަށް ހިްނގާ ކްލަބް ޖަމުތަކާހުރި ޝަރުޠު ވަކި އުސޫލެްއގެ މަތިން އެ ާޤނޫނުގައި ަކނަޑއެޅިފައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންމެވެސް ބަޖެޓެއް ލިބިގެން ޢިއްޔާތަްއ މިހެން ކަމެއް ނުކޮށް މި ހުންނަ ޖަމުދާ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ާވހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ރަނގަޅު ގޮެތްއ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލާތީ އެ އުސޫެލއް އޮތުްނ އެއީ ވަރަށް .އުިވގެންދާނޭ

 ބޭނުންވީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ސްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އު

ނޑު ވެސް  ންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރާންސްޕޭރަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ކޮށް އައިމަން ތި ާފހަގަކުރެްއވި ޮޕއިންޓްތަކަީކ ޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. އަިދ ޚާއްޞަކޮށްދެއްާވ މަސައްކަތަްށ ވަރަްށބޮ

ޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް އަ ދި މިހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު އަ

 ތައްކިތާބުހުރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ހިސާބު ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ހެދިފައި ޚާއްޞަ

ކޮށް އޮޑިޓަެރއްެގ ެކއް އެބަހުރި. ާޚއްސޞއުނދަގޫތަ ހުށަހެޅުމުގައި ފައިނޭންޝިއަްލ ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހެޅުމުގައި

ޢިއްޔާތަކަށް ޙަޤީޤަުތގަިއ މު ކަންތައްތަަކކީ ކުދިކުދި ޖަކަހަަލ ޗާރޓަރ ެއކައުންެޓއްެގ ސޮާޔއި ެއއްޗެހި ެނގުމާއި މި



  

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ކަެމއް. ެދން އަނެްއކަމަކީ ޖަމު ވަރަށް އުނަދގޫ ޢިއްޔާަތއް އުފެިދގެންދާއިރު އަުޅގަ

ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުދިކުދި  އާދައިގެ ،ހުރި ރާއްޭޖގަިއ އުފެދިފައި ހުރި ބައިނަލްއަޤުާވމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އްޖޭަގއިރާ

ްއަގިއ ޫގވާނެ ޙަޤީޤަތުގައި އެއް ެލވެލެޤާނޫނީ ގޮތުްނ އުނދަގޫތަެކއް ހުރި ކަމަށްަވންޏާ ވަރަށް އުނދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި

ގެ ންޢިއްޔާތައް އުފަްއދާ ދެތިން ފައުންޑަރުމި ކުދިކުދި ޖަމުޢިއްޔާތައް. އެއީ ޖަމުސަްއކަތްކުރަްނ އެްއގޮތަކަށް މަ

ންނަމަވެސް ބައިނަލްއަުޤވަމީ ޢިއްޔާތައް މީ. އެހެ ކުިދ ޖަމުއަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްލައިގެން ހިންގާ ކުދި

ހެން ކަންތައްތައް ވެސް ހުންނާނެ. ހުންނާނެ. އަދި އެހެނި ތައް ވެސްބިލިޓީޒްޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ފައިނޭންޝިައލް ކޭޕަ

ނޑުެމން އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތަކަށް ކުޑަކޮށް ރިސޯސްތައް ވެސް ހުންނާނެ.  މަ ވިސްނައިގެން ހެދީއަުޅގަ

ން ވެްސ ގެ ތެރެއިބަޖެޓު ކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ ފައިސާ މި ރަނގަޅުވާނެ. ދެން އަދި ޚާއްޞަ

ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ އެއީ ހަމަ ެއއާެއކީޢިްއޔާތަކަށް ެވސް ލިބޭނެ ގޮެތްއ އޮންނަން.ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ޖަމު

ސް ޒިންމާދާރު ވިސްނަން އެބަޖެހޭ މިގޮތަްށ ދޫކުރާ ފައިސާތަަކކީ ރަނގަުޅ ގޮުތގައި މެނޭޖްކުެރވޭ ޤާނޫީނ ގޮތުން ވެ

ޢިއްޔާތައް މިސާލަކަށް ބަފެނޭ ބައެއް ަޖމުނުޑމެންނަށް އެކަށް އޮތްތޯ. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަކުރެވޭނެ ގޮތްތަ

 ޢިއްޔާތައް އުަފއްދާ އެ ަތއް ުއވާލާ އަނެްއކާ އެހެން ޖަމުޢިއްޔާން ުކޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޖަމުއެހީތައް ހޯދާލައިގެ

ޤާނުނީ  އެހެންވީާމ، ނޭނގި މިކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް ިދމާވޭ. ގޮތެއްޢިއްޔާގެ ހުރި ެއސެޓްތަާކިއ އެްއޗެހި ވީުނވީ ޖަމު

ނޑުމެން މިކަންތައް ކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެ.  ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ވަރަ މޯލްޑިވްސްިއްނ ންސީ ޕޭރަށްބޮަޑށް އުފާކުރަން ޓްރާންސްޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުގަ

މިކަންތައްަތއް ހިއްސާކުރަން ަވޑަިއގެންެދއްވީތީ. އަޅުަގނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނާ

ޢިއްޔާތަާކއި، ގެން. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ކްލަބް ޖަމުޙަޤީޤަތުގައި ަޤއުމެއް ތަަރއްީޤވެގެން މިދަނީ ހުރިހާ އެންމެން ބައިވެިރވެ 

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އެިކ  . އެެހންނަމަވެސް މީގައި އައިމަންއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސަރުކާރާފަރުދުންނާއަމިއްލަ 

ނޑު ވެސް ކޮންމެެވްސ  އް ހެދިފައި މިހުންނަނީ އެކި މަޤުޞަދުގައި،ޢިއްޔާތަޖަމު އެކި ކަންތައްތަުކަގއި. އަުޅގަ

ނ ޭވ ކަންތައްތަްއ ކުރުމުަގިއ ަޑށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވަރަކަށް މިކަންަތއްތަުކގައި އުޅޭ މީހަކަށްވާތީ އަުޅގަ

ކޮށް ޖަމާޢަތުގެ ލާަބއަްށ މަސައްކަްތކުރާއިރު ުނވަތަ ަކންތައްތަކެްއ ކުރުމުަގއި ވަރަްށބޮޑެތި ދަތިތަކެއް. ވަރަްށ ޚާއްޞަ

ދިނުމަށް ޓަކައި އެއްެވްސ  ކަމެއްކުރަން މިސާލަކަށް ޚިދުމަތެއްހުރޭ. ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް. އެއީ ހަމަ ގޮންޖެހުންތަކެކޭ 

ހެދި ޙަޤީޤަތުގަިއ  ފައިދާއެއް ނެތި ނޮން ޕްރޮފިޓް ގޮތަކަށް ދަތި އުނދަގޫތަކެއް އަންނަނީ. ދެން އެކަންތައްތަކާއި

ނޑަށް ިއނގޭ ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތާަތއް ނުކުރެވިއެބަހުރި ވަރަށްގިނަ ކަންަތއް ނގެ ރަށްރަށުގެ ވަރަށްގިނަ . އަުޅގަ



  

ިއސްނަަގއިެގން މަސައްކަތްތަްއ ކުރަްނ ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ރަށު ތެރޭގަިއ އޮންަނ ޢިއްޔާތައް ޖަމު

ކަންތައްތަާކއި ނުވަތަ ަކއުންސިލް ތެރޭގައި ނުވަތަ ސަުރކާރު ވެސް ކަމާއިބެހޭ މުައްއސަސާތަކުން ނަގަންޖެހޭ 

ނަޑކީ އެ ހުއްދަތަކާއި ުނވަތަ އެކަމަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  ވަރަްށގިނަ ަކންތައްތައް. އަުޅގަ

ނުޑ މިދަންނަވާލީ. ދެން ައޅުަގނޑު ެއކްސްޕެކްްޓ ކުރަނީ  ކަންތައްތަްއ ތަހައްމަލު ކުރަުމންދާ މީހަކަށްވާތީެވ އަުޅގަ

މިކަހަލަ ޤާނޫނެއްގެ ަސބަބުން ފަސޭހަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. މިއަދު ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ ކަންނޭނެގ ހަމަ 

ނޑުމެންނަށްއެްއޗެއް ދަން ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން  ތި ނަވާލަން ވެސް. އެއީ އަުޅގަ ކަރުދާސް ނުފެންނާތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ޙިއްސާ ނުވަތަ ކަރުދާސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން އިތުރު ޚިޔާލުތައް   އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަރު  ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑަށް ލިބި ނޫނީ އެ ކޮށްލުމުގެ ދާސް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭތި ލިބުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް ދެްއވާަފިއ  ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށްަވންޏާ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ  ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ޙިއްާސކުރެވިދާނެ. އަދި ިމކަމާ ނޑުއަޅު ހަމަ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ މެްނެގ ގަ

މޭޒުމަތިން  މި ބޭުފޅުންނާއި ޢިްއޔާތަކާިއ ެވސް މަޝްވަާރުކރަން. ހަމައެކަނި ތިދާއިރާތަކާިއ ކްލަބް ޖަމު

ބޭފުޅުންގެ ިވއު ެވސް  އެައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންާމލާކަށް ވެސް ބޭނުެމއް ނޫން. އޭރުން 

ނޑުމިކޮޅަށް ގެނެވޭނީ. ގެނެްސގެން ތަންކޮޅެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ ކްލަބް  ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ގެެނވޭނީ. އަުޅގަ

ރެވޭނެ ކަހަލަ މާހައުލެއް އެބަޖެހޭ. އެމީހުން އެބޭނުންވާ ގޮތަށް ކު  ހަރަކާތްތެރިވާންޢިއްޔާތައް ވަރަށް ރަނަގަޅށް ޖަމު

. ވަރަށްބޮުޑ އް އިނގޭތޯިއ ވަރަށްބޮޑު ގެނެވޭނެ ަބއެކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ޤައުމުގެ ތަަރއްީޤގަގާއިމް

ނުޑ  އްކަތްތަެކއް ނުކުރެވި އެބަހުރިމަސަ ކުރީގެ ވެސް މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުިޅެގން. އެކަންތައް އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިފަދަ މަސައްކަތެްއ ވެސް ހަމަ ޓްރާންސްޕޭރަ އަޅުގަ

ންސީ އަދި ފާހަގަޮކށްލަން ޓްރާންސްޕޭރައިސްނަންަގވަިއގެން މަސަްއަކތް ކުރައްވާތީ ހަމަ ޝުުކރުދަންނަވަން. 

ފާހަަގކޮށްލެޭވ  މަަސއްކަތްތައް، ފާހަގަކޮށްލެވޭހަމަ ަތކުގެ ތެރެއިްނ ައކީ ރާއްޭޖގެ ހިންގޭ އެން.ޖީ.އޯމޯލްޑިވްސް

އްމުގޮެތްއގައި ދިާމާވ އްޭޖގައި އުފެދިފައި މި ހުންނަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޢާޢިއްޔާއެއް ކަމަށް ވެސް ާފހަގަކޮށްލަން. ރާޖަމު

ނުޑމެން އެ . ދެންމައްސަލަތައް ށްއުޅޭ ފަރާތްތައް ދައްކާ އްމުކޮށް އިްސކޮވާހަކަދައްކާ ނޫޅޭ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ޢާ އަޅުގަ

ޢިއްޔާއިން ކަމެްއ ޖަމު ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެވޭ. އެ ގެއެއް މައްސަަލއެއް މި އުޅޭ ބޮޑު އްމުކޮށް ޢާ މަކުނޫޅުނެއް ކަ

އިހުމާލުވެ ނޫނިއްާޔ އެ ހިންާގ ކޮމިޓީން ނޫނިއްޔާމު މުައްއސިސުންގެ ފަރާތުން ެވސް ަކމެއް އިހުމާލުވިަޔސް ޭއެގ 

ނުވަތަ ޖެއްސޭެނ  ންޓަބަލް ވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ނޯވޭގެ އެަކއުބޭފުޅުން  މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޯވޭ ިމދެންނެވި އޭގެ އެ



  

އްސިސުންނާއި ހިންގާ ޮކމިޓީއާ ދެބައެއް މިއުޅެނީ. މައްސަލަެއއް ނޯވޭ. ވަރަށްގިަނ ފަހަރަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް. މުއަ

ޓްތަކާއި ފައިނޭންިޝއަލް ޢިއްޔާ ުއވާލަން މިޖެހެނީ. ރިޕޯ ދެްނ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔާމަ ޖަމުލިކްޓް އެބައުޅޭ. މި ކޮމްފް

ޢިއްޔާއެއް ބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޖަމުޢިއްޒަތްތެރި މެންހަމަ އުވާލަންާވއިރަށް  މައްސަލަތަކާއި ެއއްޗެހި ދިމާވުމުން

 ލަން ވިަޔސް އުވާލަންވީ. އެހެްނވީމާ،ހަދާލަންވާއިރަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ވެސް އެކަްނ ކުރެވޭ. ހަމަ އުވާ

ްނ މަސައްކަތް ކުރެވެ މިހާ ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިްނ މި މިގޮތަށް

ވެސް މިހާ ފަޭސހައިން މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތް އޮންނަންޏާ ޭއގެ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންެމ  އަންނައިރު

އިން ތަްއ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގޭނީ މިދެންނެވިހެން ހަމަ ފަސޭހަޢިއްޔާެޓއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމަ، ޖަމުރަނގަޅު އިމްޕެކް

ތަށް މިކަން މިގޮ ދި ުއވާލަންޖެހެންޏާ އުވާލުމާޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުުރމާއި އައެްއވެސް އުސޫލެއް ނެތި ޖަމު

ޢިްއޔާ އުފެދުނު މުއައްސިސުންނަކީ އަދި މުއަްއިސސުންނަކީ ވެސް ޖަމު .އޮތުން އްމު ޮގތެއްނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ޢާ

ްނ އެކަ ތެރޭ މެންޑޭޓު ހެދޭ  ޖަމުޢިްއޔާ ،ެމންޑޭޓް ތެރޭ ގެބޭފުޅުން ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ ެއކަން ކުރެވޭެނ އެ 

ޤާނޫނު އެހެންވިމާ، ތަކެއް އޮންަނންޖެހޭ. އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވެސް ޝަރުޠު ންޖެހޭ.ކުރެވޭނެ ބަެއއްތޯ ވެސް ބެލެ

އެހެންވީމަ، ދެްނ  ތި ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްުކރެއްވުން.ައޅުަގނޑު ެވސް ުއއްމީދުކުރަނީ މިގޮތަށް މިކަން  ހެދިގެންދާއިރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިހެން މި ،ންފާހަގަކުރެްއވިހެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފަިއސަލް އެ

ދޭތެރޭ ވާހަކަެއއް  ޅުަގނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް އެއާްއ އަޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓެއް ވެސް ނޫނިއްޔާ ކަރުދާހެއް ނެތީހެ

ނޑުމެން އެ މެންަބރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖިއްާޔ ، އެ ހުށަހެޅި ެވސް ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް    ްއޔާ.ޝުކުރި ދެވޭނެ.އެއަށް އް ދިރާސާކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއެ އިތުރަށް އަުޅގަ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސއިން ތި ކުަރއްާވ މަސައްކަތްޕުޅަށް ހަމަ މި ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑަށް މި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އަދި އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން . އަުޅގަ

ނޑަށް ެވސް ހަމަ ރަށު ފެންވަރުަގއި ުއޅެވުނު. ކްލަބް ޖަމު ޢިއްޔާތައް ހިންގުުމގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ ައދި ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއ ހުރީ  އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ ގޮުތގަިއ އެންމެ ބޮުޑ ކަެމއް ކަމަްށ އަުޅގަ

ޢިއްޔާެއއް މި އުފެދެުމންދާއިރުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު ތަާފތުކުރުމެއް އެަބ ގެްނގުޅޭ. މުން، ހަތަރު ޖައެއް ރަެށްއގައި ދެތި

. ކުރީަގއި ލުތައް އުފެދިފަަޒމާނަށް އައިސް މިއޮތީ ކައުްނސި ޚާއްޞަކޮށް އިދާރީ ަބއި. ަސރުކާރުގެ ައޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ޖަމު  އޮންނަނީ ރަށު އޮފީސް. ނޑު މުލަަކށް ބަލައިލާއިޢިއަުޅގަ ރު މުލަކުަގއި އްޔާެއއް، އަުޅގަ

. މި ކްލަބަކާޢިއްޔާއަާކއި، މުލަކު އެުކވެިރ ކްލަބް ކިޔާ ޖަމުޢިއްޔާއެއް. މުލަކު އެކުވެރި ުޒވާނުންގެ މިއޮންނަނީ ދެ ޖަމު

ގެ ކަންތައްަތކުަގއި މާ ޢިއްާޔއަކީ ވެްސ ޢާއްމުގޮތެްއގައި ހަމަ ކުިޅަވރުދެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ބަލައިލާއިުރގައި ދެ ޖަމު



  

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުެގ  ޢިއްޔާ. ނަމަވެސް، ރަށު އި މަސަްއކަތްކުރާ ދެ ޖަމުކުރީގަ 

ކަމަށް  ޢިއްޔާއަކުން ބިމަކަށް އެދުނަސް އެ ހުންނަ ކޮންމެވެސް ޒާީތ ކަމެއް ގެްނގުޅޭގިނަފަހަރަށް ޖަމު ތެރޭގައި

ނޑު ޢިއްޔާ އޮތްއިރު ވެްސ. މިހާރުެރވޭ ދެ ޖަމުއަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކު ެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެްއ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ޢިއްޔާ އަިދ މާ ފުރިހަމަކޮށް ހިންގާ މުޢިއްޔާއަކަށް ބިމެއް ރަށުްނ އެލޮކޭޓްކޮށްަފއި ދެވުނުއިުރަގއި ދެން އޮތް ޖަޖަމު

ތިން ހަތަރުފަހަރަށް ތަނަކަށް އެދިގެން ވެސް ެއކަމެއް ބޭފުޅުން ދެ ކަމަށް ބެލެޭވަކށް ނެތް. އަދި އެ ޢިއްޔާއެއްޖަމު

ބޭފުޅުން ތި ހައްދަވާ ޤާނޫނުގަިއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން އެ އިޞްލާުޙ  ނުކޮށްދޭ. އެހެންވީމަ، ތި

ނޑު މިދަންނަވަނީ ެދތިން،ްއޞަކޮށް ރަނގަޅަށް ހިންގާ ޖަމުގެނައުމަށް. ޚާ  ންވެގެންހަތަރު މީހު ޢިއްޔާަތއް. އަުޅގަ

 ހުރި ކަންތައްތަކެއް  ށް ފައިދާޖަމުޢިއްޔާގެ ގޮތުަގއި މުޖުތަމަޢަޢިއްޔާގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ހަމަ އުފައްދާ ޖަމު

އެ ބިލުގެ ތެރެއިން ވެސް  ފަރާތުން ކޮށްދޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިހެން ހުރި ވަޞީލަތްތައް އަދިޖަމުޢިއްޔާގެ 

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 18ބަރު ފާހަގަކުރައްަވިއފި ށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންޢިއްޔާއަކަށް ލިބިގެންދިއުްނ. ޚާއްޞަކޮޖަމު

ނޑުމެން މި ޖަމުޢިއްޔާމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެްސ  ތައް މި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ހުރި ވާހަކަ. ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަ

މާވާ ކަމެްއގައި އެ ހިންގާފައި މި ހުންނަނީ ހަމަ މުއްސަނދި މީހާ އަތުން ެއ ފައިސާކޮެޅއް ހޯދާލަިއގެން އެ ދި

ނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރަން  ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްލާ އުސޫުލން. އެހެންވީމަ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ތަކަށް ކޮންެމެވސް ވަރެްއގެ ބަޖެޓެއް ލިިބެގން އެކަން ކުރުން. ދެން ޖަމުޢިއްޔާމިދެންނެވިހެން ރަނގަޅަށް ހިންގާ 

 ތަކަށް ހަމައެކަނި ޯފރުކޮށްދެވޭ އެްއޗަކީ ބޯޅަ ޖަމުޢިއްޔާޭވ ގިނަަފހަރަށް މިނިސްޓްރީތަކުން ކްލަބް ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކުރެ

އާިއ، ނެޓާއި ދެން ގޮސް މިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި އަިއޓަމްތައް. ޙަޤީޤަތުގައި މިިނސްޓްރީ، ޚާއްަޞކޮށް ޔޫތް 

ބޭފުޅުންނަށް މިކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބަޖެޓުތަކެްއ  ހުރި މިނިސްޓްރީތައް މި ތަކާއި ގުޅުންޖަމުޢިއްޔާމިނިސްޓްރީ މި 

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި ވެްސ ގިނަފަހަރަށް ހަމަ ދިއްކޮށްލެވިފައި ހުންނަނީ  ބޯޅައެޭކ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ.  ކަ

ްނގުމަްށ ތައް ހިޖަމުޢިއްޔާއެހެންވީމަ، މިކަްނ މިގޮތަށް ނަހައްދަވާ މިނިސްޓްރީތަކުން ވެސް ޒިންމާދާރުގޮތެްއަގއި ެއ 

ޓަކައި. ޙަޤީޤަުތގަިއ ސަރުާކރެއް ެވސް އަދި ަޤއުމެްއ ވެސް ނުހިނގާނެ އެ ޤައުމެްއގައި އަމިއްަލއަްށ 

މަސައްކަތްކުރާނެ ަބޔަުކ ިއސްނަގަިއގެން އެ ަޤއުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާނެ ބަަޔކު ނެތިްއޔަކާ. އެހެންވީމަ، 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ރުޞަތުގަން މި ފުއަޅުަގނޑު މި ޕޮއިންޓްަތއް ފާހަގަކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އިތުރު އެްއެވސް މެންބަރަކު އެބައޮތްތޯ ިޚޔާލެއް ފާޅުކުަރްއވަން.  އާދެ!

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. 

 



  

 ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ދެން އެ ޢިއްޒަތްތެރި އެ ދެްއެކވި ވާހަކަ.  އާދެ! ޞަކޮށް ސަރުކާރުްނ ތަކުގެ ކަމަކަްށވާިއރު ޚާއްޖަމުޢިއްޔާއަުޅގަ

ވިޔަްސ  ކަމަށް ނޭ ވިދާޅުވެ ބަޖެުޓ ފޮނުވިދޮޅަސް މިލިއަން، ހަތްދިހަ މިލިއަން، ފަސްފަންސާސް މިލިއަ

ައކަށް އެ ލާރި ދެިވގެންދާއިުރ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ޖަމުޢިއްޔާ ފާސްކުރަން ެޖހިދާނެ. އެކަމަކު،  އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް ެއކަން ފާހަގަކުެރއްީވ ހަމަ ރަނގަޅަށް އެ ފަިއސާ ބެލެހެއްޓި އެ ފައިާސ އެމީހުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތް 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ހަމަ ހަރުދަނާކޮށް  އެނގެންޖެހޭ އެކައުންޓަބަލް ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ވާންޖެހޭ

އަިދ ޑްރާފްޓް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ޭއރުން ދައުލަތުން ވެސް ަސރުކާރުން ވެސް ރަނގަޅު ަބޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން 

އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ދެންނެވިހެން ހަމަ ފައިސާތަކެއް،ތަކަށް އެ ބަޖެޓު ދެވޭނީ. އެހެންނޫނީ މިޖަމުޢިއްޔާ

ވެސް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރަުމންދާއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ސީ ޕާޓީތަކަށް މިހާރުސިޔާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ަފއިާސ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތް ނޭނިގގެްނ ނޫނީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅައިގެން ނޫނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި 

ފަރާތުން. އެހެންވީމަ، މިދެންނެވިހެން ޤާނޫނު  ޖީ.އޯސްގެއެން.އެކަން ނުކުެރވޭތީ ޝަުކވާތަެކއް އާދޭ. ާޚއްޞަކޮށް 

ޑްރާފްޓްކުރެޭވއިރު ތަންކޮެޅްއ ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރަށް ވެސް ދައުލަތަށް ވެްސ މިދެންނެވި ބަޖެޓެއް އެ 

ޑަްށ ތައް ހިންގިގެން. އެހެންވީަމ، އެކަން ވަރަށް ބޮޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ދެވޭނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއގައި ޖަމުޢިއްޔާ

ުމގެ ކަންަތއްތަްއ އެބޭފުޅުން ބެލެހެއްޓުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ގަކުރަްއވަިއ، ާޚއްޞަކޮްށ ލިޔެކިޔުފާހަ

 . ޝުކުރިްއޔާ. ދެކެން ކަމަށް ޤާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރެވޭނެ ގޮަތަކށް އިންތިޒާމުކުރެްއވުން ރަނަގޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ެވސް ފުރުޞަތެއް ބޭނުންތޯ. އާދެ!ތުރު މެންބަރަކު އެއްޝުކުރިއްާޔ. ދެން އި

 އުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާގެމަނަފުށި ދާއި

ޓަންކުެރވިގެންާދއިރު ބަެއއް ކަހަލަ، ތަްއ އުފެދިގެްނ އަދި ޤާނޫނުތައް ަބއްޖަމުޢިއްޔާައޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ  އާދެ!

ތަުކަގއި މިސާލަކަށް، ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާއިރު ޖަމުޢިއްޔާވެސް ދިމާވާ ަބއެްއ މައްސަލަތައް އެބަހުރި  މިހާރު

އާދޭ. ާވހަކައަކީ ޙާލަތަށް އެބަ ތައް ުއވާލާޖަމުޢިއްޔާކުއްލިައކަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ނުފޮނުވިގެން މަްއސަލަެއއްަގއި ހަމަ 

އެހެންވީމަ، މިއީ އަސްލު ިމސާލަކަށް ސަރުކާރުން އާމްަދނީ، ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްަދނީގެ ތެރެއިން ޕަސަންޓެއް 

ތަކަށް ދީގެން ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާިއރު އެއްކަލަ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން އޮންނަ ޑޭޓަށް ޖަމުޢިއްޔާ

ޖެހިއްޖިްއޔާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއަކަްށާވނީ. އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ  ތައް އުވާލަންޖަމުޢިއްޔާހުށަނޭޅިގެން 



  

ނޑު ވެްސ  ކަންތައްތަކަށް ުކޑަކޮށް ވިްސނުން ބަހައްޓައްޗޭ ތިބޭފުޅުްނ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރާއިރު. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ  އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތި ޑްރާފްޓް އަޅުގަ

ދިރާސާކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް ފެންނަން ހުރި ަބއެއް އިންޕުޓްތަްއ ތިއަށް ަލިއގެން ރަނަގޅު ެއްއޗެްއގެ 

 ގޮތުަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކޮށްދޭނަމޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ން ޝަމީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ލޯކަލް ލީގަލް ކޮންސަލްޓެްނޓް ޙުސައި

ނޑަށް ިކޔަނީ ޙުަސއިން. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުްނވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ޮބަޑށް. އަުޅގަ

ނުޑ ނޯޓުކޮށްލައިފިން ތި ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ބޭފުޅުން ތި ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫުރތައް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާއެއް ކޮށްފަމިހާރު އޮންނާނެ  . ދެން ައޅުގަ

ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމަ،  މި ތައްޔާރުކުރަން އުޅޭ ޤާޫނނާ، ބެހޭގޮތުން ނީ ޮޕޒިޝަން ޕޭަޕރެއް މި ޤާނޫނާތައްޔާރުކުރަ

ނޑުމެ ނޑު ހިތުން އެ ކަރުދާސް އަޅުގަ . އޭރުން ތިބޭފުޅުންނަށް ރާނަން ތިބޭފުޅުންނާން ހިއްސާކުއަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުމެން މި އުއްމީދުކުރާ ާޤނޫނު އޮންނާނީ މައިގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު އޮތް ޤާނޫނު އޮތް ގޮތާއި އަުޅގަ

ޭއގެ ބްލޫ ޕްރިންޓެްއ އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ މިއަންނަ މަސް  ،ކޮން

ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތައް ދެން ތި  ކަމަށް. ދެން ތި މެންވާއިރަށް ފުރިހަމަ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭނެނި

ހަދައި ހިންގުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށްވުރެ މާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި.  ޖަމުޢިްއޔާތެރޭގައި ތި ތިއްބެވީ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮުޑ ެއއް  އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވުުނ ދެތިން ނުކުތާެއއް ދަްނނަވާލާނަން. އަުޅގަ

ތަކާިއ، ޖަމުޢިްއޔާމިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ކުޅިވަރު  ،ގޮންޖެހުމަކަށްވާނީ މިހާރު ޤާނޫނު

އަދި  މުޅި ރާއްޖޭެގ  ތަާކއި ޖަމުޢިއްޔާަތާކއި، ރަުށގައި ހުންނަ ދެމީހަކުވެގެން ހިންާގ ޖަމުޢިއްޔާބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ތަކާއި ހަމަ ެއއް ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން އެަކއްެޗްއގެ ތެރެއިން މި ހިންގަންޖެހެނީ. ޖަމުޢިއްޔާފެންވަރުަގއި ހިންގާ 

އެހެންވީމަ، ވާގޮަތކީ މި ކެޭޕސިޓީ ވެސް ތަފާތުވޭ. މިސާަލކަށް، އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުުމގެ ކެޕޭސިީޓއެއް ކުދިކުދި 

ތަުކގައި އެ ކެޕޭސިީޓ ޖަމުޢިއްޔާރެދާނެ. އެހެންވެގެން އަހަރީ ރިޕޯޓް ނުފޮނުވެނީ. ދެން ބޮޑެތި ތަކުަގއި ނުހުޖަމުޢިއްޔާ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ފޮނުވޭ. ދެން އަދި މިހެން ދެންނެވިޔަސް މި ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ބޮޑެިތ  އެބަހުރި. އެ

ށް، އޮޑިޓްކުަރން މިޖެހެނީ ސަރުކާރު ތަކަށް ވެސް ނުކުެރވޭނެ ބައިވަރު ކަންަތއް އެަބހުރި. މިސާލަކަޖަމުޢިއްޔާ

އެންމެ މަދުވެގެން. އެީއކީ  ،ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެއް މެދުވެިރކޮށް. އެކަމަށް އެންމެ މަދުވެެގން އެއްހާސް ޑޮލަރު އެބަދޭ

ކަަމކަށް ނުާވނެ. އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ  ތަކުގެ ބަޖެޓުަގިއ ކުރެޭވވަރުގެޖަމުޢިއްޔާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކުދިކުދި 

ތައް ޖަމުޢިއްޔާކަންކަން އެބަހުރި. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ެއއް މައިަގނޑު ެއއް އަިއޑިައރއަކީ މި ކެެޓގަަރއިޒްކުރުްނ، 

ށް ތައް ވަރަށް މިނިމަމްކޮޖަމުޢިއްޔާ. މިސާލަކަށް، ުހންނާނެ ކުދިކުދި އިްޒކުރުން ތަފާތު ލެވަލްތަުކގަކެޓެގަރަ 



  

ތައް. އެކަމަުކ، ޭއގެ ތަފާތަކަށްވާނީ ެއ ޖަމުޢިއްޔާދެމީހަކުވެފައި ހިންގާ  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް ހިންގައި ހަމަ

ތަަކކަްށ ބޭރުގެ ފަންޑިްނގައކަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކަކަށް ސަުރކާރަުކން ފައިސާެއއް ނުލިބޭނެ ނުވަތަ ެއ ޖަމުޢިއްޔާ

ނޑިންގއަްށ އެޕްރޯޗްކުރަންޏާ އިތުރު  ބަިއވަރު ކަންކަން އަންނާނެ. އެޕްރޯޗްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ބޭރު ފަ

މިސާލަކަށް، އަހަރީ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ފޮނުވުން. މިސާލަކަށް، މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތުން މިހެން ގޮސް އިދާރީ 

ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ބޭރުގެ ަފއިސާ ހޯދަން ހުށަހަޅަން ބޭނުމިއްޔާ ނޫނީ މިސާަލކަށް، ސަުރކާރުން ފައިާސ 

ނަޑއެޅިފަސް ހުންނާނެ ކޮންމެވެސް ކަހޯދަންޏާ ވެ . އެހެްނވީމަ، އެކަހަލަ ކެެޓގަރަިއޒްކުރުން ހަލަ އުސޫލުތަެކްއ ކަ

ނުޑ ބަލާއެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަ ލިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މި ކުިޅވަރު ކަށް ވާނީ. ދެން އަުޅގަ

ކިހިެނއްތޯ މި  ަރްއޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ސީ.ޖީ.އޯތަކާއި މިތަކާިއ، ހިއުމަން ރަިއޓްސް އެން.ޖީ.އޯތަާކއި، ތަޖަމުޢިއްޔާ

ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  ތަކާޖަމުޢިއްޔާހުންނަނީ. ދެން ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި ވެސް ހުންނަނީ ހަމަ މި ބައްޓަންވެފައި 

. ދެން ގޮސްފައް ަކނަޑއެޅިގެން އެކަމަކު ކެެޓގަރަިއޒްކުެރވިފަިއ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވަކި ކަހަލަ އުސޫލުތަކެ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ އެކަަހލަ ނިޒާމެއް ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއް އަުޅގަ

ތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާކަމަށް. ދެްނ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަްއދަލުކުރިން  ޤާއިމްކުރެވޭނެ

ޅުންެގ ދިމާިވ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ިހއްސާުކރައްވާަފއި އެަބއޮތް. ދެްނ ބޭފު ބޭފުޅުން ވެސް އެ . އެމަންދޫބުންނާ

ާއިއ  އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތަުނަގއި މި ބަންޑާރަ ަނއިބާއި އަދި ރަޖިސްޓްރަރ

ވާ ދަތިތައް ވެްސ ބޭފުޅުންގެ މަސަްއަކތަށް ދިމާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރާަނން. ދެން އެ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާަނން. އެހެންވީމަ، ދެން މެ ތި ދެނެގަނެ އެ ެއއްޗެހި ވެސް ިމ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަްށ ލެވޭޯތ ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރާނަމޭ ބެލެންސެްއ  ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތަކާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ތަކާިއ، ސަރުކާރުން ޖަމުޢިއްޔާންޖެހޭ ގޮތަކަށް ރަޖިސްޓްރީެވގެން ހިންގަނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ  ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީވެގެން

ތައް ވެސް ހިންގޭެނ ޖަުމޢިއްޔާ ނެތަކާިއ، ދެމީހަކު އެްއވެގެން ހިންގާޖަމުޢިއްޔާފައިސާ ދޫކުރާނެ ފެންވަރުެގ 

ނޑު ވިްސނުމަކަށްވާނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިޒާެމއް މީގެ ތެރެއިން. ދެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މަ ތަްއ ޖަމުޢިއްޔާިއގަ

ެއއްކޮށް ެއކައުންޓަބަލް ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ެވސް މި ސޭހަކޮށްދޭއިރުަގއި ހަމަ އެއާހިންގަން ފަސޭހަކޮށްދިނުން. ފަ

ނޑުމެން ގެނެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުާރނީ.   ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެ ބެލެންސް އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއއީ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަޙު ޝުކުރިއްޔާ ޝަމީމް. އާދެ! މަދު މުޙައްމަދަށް އަޅުގަ

 ދެއްތޯ. 

 



  

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަްޙމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނޑުެމން މިދޭތެރެއަކުން އޭ.ޖީއާރޮޖެކްޓް މިހާރު ހިންގާނެ ގޮތް. ައޅުގަ އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ދަންަނާވލާނަން މި ޕް

ވެސް ބައްދަލުކޮށްަލއިފިން. ދެން އެން.ޖީ.އޯސްތަކާއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަމުްނ މިދަނީ އެއްކަލަ މިއަށް 

އް އެީއ ސާުބގަިއ ސިމްޕޯޒިއަމެ ދެއްހާ ހިަގސްޓް މެއޮ އިންޕުޓް ބޮޑަށް ހޯދަންެވގެން. ދެން އަޅުަގނުޑ އެބަ ވިސްަނން

ޕްރޮޖެކްޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ވެސް އުޅުްއވާނެ މި

އެްއކޮށް ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ. އެހެންވީމަ، ސިމްޕޯިޒއަމް ވެްސ  ޑްރާފްޓްކުރުމުގަ. އެހެންވީމަ، ޝަމީމްއާ

ގަސްްޓ އަދި އަްނގާލަދޭނަން ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ އޮތީ. ދެްނ ވަތު އަރުަވން. އަޅުަގނޑުމެން އޮ ށް ދަޢުތިބޭފުޅުންނަ

 އާއި އަިދ ރަޖިސްޓްރަރ ޖެނެރަލާ  އާިއ، ހޯމް މިނިސްޓްރީ ކުރިއަށް ރޭވިަފއި ހުރި މީޓިންގތަުކގެ ތެރޭަގއި އޭ.ޖީ

ބައްދަލުކުރެިވގެން މި  ންސަލްޓެންސީ ހަމަ އެބޭފުޅުންނާކޮ  ވެސް އެަބއޮތް ބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ބޮޑަށް

ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން މިދަނީ. ދެން އައިމަން ވެސް ދަްނނަވާލި ފަދައިން ޕޮޒިޝަން ޭޕޕަރ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

ރޒް ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވާލަދޭނަން. އޭގެ ުކރިން ވެސް ައޅުަގނޑުމެ ން ނިމޭހާ އަވަހަކަށް މި ޯސޝަލް އެފެއަ

ވެްސ މިކޮޅަށް ޮޕޒިޝަން ޭޕޕަރސް ހަމަ ހުށަހެޅިގެން  މުގެ ބިލު ލިބިގަތު މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުންނާނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

އީ. އެހެްނވީމަ، ޕޮޒިޝަން ޕޭޕަރ މިކޮޅަށް ފޮނުވާލަދީފައި ދެން ދިޔަވަރަށް ރަނގަޅަށް އޭތި ފާސްވެގެން ެވސް 

ހަަމ ވެްސ ފޮނުވާލަދީފައި  ކޮޅަށް ބިުލގެ ޑްރާފްޓް ފްޓް ެވސް މިްށ ޑްރާމެން ޑްރާފްޓް ނިމުންހާ އަވަހަކައަޅުަގނޑު

ބޭފުޅުންގެ  މިކޮޅަށް ކޮންސަލްޓްކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓުަގިއ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން އެހެންވީމަ، ތި

 އެއްބާރުލުން އަުޅަގނޑަށް ލިޭބނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރ  ތުރު ބޭފުޅަކު އެަބއޮތްތޯ. އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ. އި އާދެ!

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހަމަ  އަދާކުރަން ޓްރާންސްޕޭރަްނސީން އިސްނަންަގަވއިގެްނ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމަށް ލިބެްނވާ ކުިރއެރުން ލިބޭނީ އެންމެްނ ހިއްސާކުރެްއވުމަށް ަބއްދަލުކުެރއްވީތީ. ޙަޤީޤަތުގަ  އި އަުޅގަ

ޖަމާޢަތްތައް އަދާކުރާ ދައުރު ެވްސ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ، ޖަމުޢިއްޔާގުިޅގެން މަސައްކަތްކޮްށގެން. ހަމަ އަމިއްލަ 

ނޑަށް ހީވަީނ އިތުރަ ށް ެވސް ޙަރަކާތްތެރިވޭހެން. އެީއ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ. ހަމަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްަތކަށްވުެރ ައޅުގަ

ޖަމާޢަތްތަކުން ، ޖަމުޢިއްޔާމަންފާ ހޯދައިދިނުމުގައި  އާއި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢަށް އިތުރު ލާބަ 

 މުގައި ކަ އަދާކުރާ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުަކން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން މި ޤާނޫނު މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް

މަދު މުޙައްމަދު ކަމަށް. އަދި ދެންމެ އަޙު މިހާރު އިޞްލާޙުކުރެވެންޖެހޭ ޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ

. ދެން ހަަކ މި ޤާނޫނު އެކުލަވާލުުމގަމަްޝވަރާ ހޯއްަދވާ ވާ ާއއި ފާހަގަކުރެްއވީ ބަެއއް އިސް ފަރާތްތަކުގެ ލަފަ



  

ތަުކގެ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ޖަމުޢިއްޔާސިސުންނާިއ، ތަުކގެ މުައއްޖަމުޢިއްޔާއަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާެލއް މި 

ނޑުމެން  ވެސް ހޯއްދެވުން. އެއީ އެ ލަފާ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

މަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ައއިމަން ކަ އެންމެން ގުޅިގެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މަސައްކަްތކޮށްފިއްޔާ ަހމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ

 އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންޯތ. 

 

 މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސީ އެްނޑް ކޮމިުޔނިކޭޝަންޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ެއޑްޯވކަރ

ކި ފެންވަރުގެ އެިކ އިން ފައްޓަިއެގން އެ 8002ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައލަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނޫން މިއީ. 

ނުޑމެން ބަލަނީ. އެން.ޖީ.އޯ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުން ކުރަމުން ައއި މަސައްކަެތްއގެ ކޮންޓިުނއޭޝަނެއް ގޮތަށް އަުޅގަ

މަސަްއކަތްކުރި  ގުިޅގެްނ ވެސް މި އާިއ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ފެޑްރޭޝަނުން ވެސް މި މަަސއްކަތްކުރި. ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ހެންވީމަ، އޭރު ކުެރވުުނ މަސައްކަތްތަކާިއ، ޑްރާފްޓްަތކާއި، ކޮމެންޓްތަކާއި ެއ ވެްސ. އެ ަގއ8002،8002،8009ި

ނޑުމެން މި ަމސައްކަތް ިމކުރަނީ. ދެން  ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ ެއ ހުރިހާ އެްއޗެްއގެ ަމއްޗަްށ ވެްސ ބިނާކޮށް އަުޅގަ

ތަުކގެ ޖަމުޢިއްޔާބައެއް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި ބޭއްވި ބައްދަލުުވމުގައި ވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ 

ތަާކއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޖަމުޢިއްޔާމުއައްސިސުންާނއި، ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ވެްސ  ޒިންމާދާރު އެހެން ބޭފުޅުންނާ، ތަުކގެ ުމއައްިސސުންނާއިޖަމުޢިއްޔާމަސައްކަތްކުާރ ބައިނަލްއަްޤާވމީ އެހެން 

ނޑު ނޑުމެން ޝަމީމް ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ބަލަނީ ތި އެްއކޮށް އަުޅގަ މެން ބައްަދލުވުން ބޭއްވީ. ދެން އަުޅގަ

ތަކަްށ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ބެލެންސެއް ގެންގުޅެން. މީެގ ބޭނުމަކަށްވެގެން މިދަނީ ސްވިދާޅުވި ހުރިހާ އިޝޫ

އެްއކޮްށ ލުމާއި ެއއްކޮްށ އަދި ހަމަ އެއާ ން. ނައްތާއެއް އުފައްަދއި ހިންގުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނަްއތާލުޖަމުޢިއްޔާ

ފައިސާއަށް ަޖވާބުދާރީކުުރވުމާއި، ަރއްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާީރކުރުވުމާިއ މި ހުރިހާ މީގެ ތެރެއިން ގެެނވޭތޯ ބެލުން. 

ކުރުްނ ދެން މިކަން ކުރާއިރު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ވެސް ފިލާވަުޅތަކުން ދަސްކޮށްގެން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް

ނޑުމެން ުކރިއަށް އޮތް މަސްދުވަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް މަުޤޞަ ދަކީ. ހަމަ ކުރިއަށް އޮްތ ތާނގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕޮޒި  ނޑުމެން މި ފޮނުވާނަން އަުޅގަ އެްއކޮށް މިހާރު މިއޮތް ޝަން ޕޭޕަރއާއި ދެން ހަމަ އެއާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާފައި އޮތް   ކެއް ވެސް.ޓެކްނީ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ  އާދެ! ތަކުގެ ދައުރު ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޖަމުޢިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުގަ

މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ގޮުތގައި ހަމަ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމުން 

ހަގަކުރަނީ މި ޣާޒާގެ މަްއސަލަ ދެއްތޯ. އެ ޣާޒާ ހުރިާހ ކޮޅަކުން ޔަހޫދީން ހިފާފައި އޮތްއިރު ވެސް ޣާޒާ ާޣޒާެގ ފާ



  

ތައް ވަރަށް ވަުރގަދަ. ޖަމުޢިްއޔާތަކުގެ ސަބަބުން. ޙަޤީޤަތުަގއި އެާތގެ އެތެޭރގެ ޖަމުޢިއްޔާ އޮތީ  ގޮތުަގއި އެ

ކަެމއް ކިަޔވާނެ ތަންަތނާއި މި ހުރިހާ ކަންފޯރުކޮށްދޭ. ހޮްސޕިޓަލްތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބަިއވަުރ ޚިދުމަތްތައް 

ނޑުމެން ެވސް މިފަދަ ޕްލޭ ކުރަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން.  މުނެއް އެކުލަވާލާއިރު ވަރަށް މުހިއްެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ޙަޤީޤަުތގަިއ މެދުވެރިކޮ ރިެއރުންތަކެއް ހަމަ ޖަމުޢިއްޔާަތއް ވެސް އިތުރު ކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް

ހިންގާ ިމ ކަންކަން ކުރާނީ ވަރަށް  ނޫނީ ޖަމުޢިއްޔާަތއް އުފައްަދއިގިނަ ފަހަަރށް އުޅޭނީ ވެސް  ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި

ހަމަ އެންމެ  ބޭނުންވެގެން. އެހެންވީމާ، އެ ރޫޙު އަޅާަލންބޮޑަށް އެއްކަލަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެކަކު އަނެަކކަށް 

ނުޑ ހަމަ އެންމެ އެދޭގޮތް. ޤާނޫނު ބައްޓަންވެގެން ދިއު ށް މިފަދަ ގޮތަކައޮންނާނެ ގައިފުރިހަމަ ގޮތު ން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ދޭންވާ އެއްބާުރލުން  ޓްރާންޕޭރަންސީ ހަމަ ދެން އަޅުގަ

ވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ުސާވލެއް ނެތިއްޔާ ނިންމާލަން އަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދޭނަން. އެހެންވީމާ، އިތުރު އެއް 

ނޑު ދަންނަާވލަން އުޅުނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ދެއްތޯ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިްއލަ އަށް މެންބަރުން  ނޭއިސްނަގަިއގެން ވެސް ހުށަހެޅޭ އަޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  އެންމެ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ަހމައެކަނި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުަގއި ެއކަންޏެއް ނޫނޭ ރަނގަޅަށް ހިފަމާ ހިނގާށޭ. 

ނޑުމެން ހަމަ  އިޖުތިމާޢީ ހަމަ އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ އަށް ެވސް ގޮތުްނ ބޭނުންވާ ރަނގަުޅ ކަންަކން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ޅައިގެން ކަންތައްަތކެްއ ހާސިލުހުށަހަ އޮްތ ކުރަމާ ހިނގާށޭ ނަތީޖާ ނެރެމާ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް  އެ ، ންވެ ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް. އެހެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަްށ ހިފީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ހަމަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާނީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ 

މާ، އިތުރު ޚިޔާލެްއ ެއހެންވީ .އާދެ! އަލިބެ .ބަދަލުގައި އުމްރާ އަށް ވަަޑއިގެްނވީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިއަދު

 ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ! ެދއްތޯ.  ޚިޔާލެއް އެބައޮތް އެްއޗެްއ،

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ބަްއދަލުވުމުގައިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ވާހަކަ ދެއްކިން ދެން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް  އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް އޭރުން ހުރިހާ ން އޮންނަ ބަްއދަލުވުމެއް ބާްއވާނެ ުދވަހެއް އިންޑިކޭްޓ ކުރަން. ނިންމާލާފައި ދެ

ނޑުެމންގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙު  އްކާ އަުޅަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުގައިފަސޭހަވެގެން ދާނެ. ދެން އަނެ ވެއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުަޑކޮވާ އެހެންވީމާ، އެމަށް ވެސް ަވގުތެއް ދީފަިއ އޮތީ. ކުރު  ށް މިތަނުގައި ރިމައިންޑަރހަަކ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއެއް ެނތް. އާނ، ވާނެހެން. ަހކަ ދައްކާލާަފއި ބޭއްވުން މުހިއްމުވާ ގޮތުަގއި

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނުޑމެން މި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްާވއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ތިއްބަވާ ައސްލު އަޅުަގނޑު އެދެން އަޅު  ގަ

އެއީ ގިނަފަހަރު ވާގޮތަކީ  ުކޑަކޮށް މިޮކޅުން އިޝާރާތެއް ކޮށްލަްއވަން  . އެހެންވީމާ،ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި

ވެސް ެއއީ  ހަނދާން ނެތިވުމަކީރު ފަހަރެްއަގއި ތަކަށް ބަހުސް ކުރެވެމުްނދާއިރު އަދި މަސަްއކަތުަގއި އުޅޭއިބިލު

ްއޔާ ެއއީ ވަރަށް އްޖެވިބޭފުަޅކަށް ަވޑައިުނެގންނެ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހުގައި އިންަނާވފައި އެ

ްއވުން ދެ ނަމަވެސް ފޮނުަވއި ނޭނގެ ރިމައިންޑަރ ެއއްކޮންެމވެސް ިއޝާރާތެއް ކޮށްލުން ރަނގަޅު ކަން .ދެރަ ކަމެއް

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަ އާދެ!  ހެން ދެއްތޯ އޮތީ.ވާފައި އްދިނުމުގެ ގޮތުން މެސެޖް ފޮނުށް ހީވަނީ މިއަދު ހަނދާން ކޮށްލައާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ޢަބްދު .އެހެންވީމާ، ަވރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް ހަމަ ތި ފާހަގަކުރެްއވީ ފޯނުން ވެސް.  ރިފާޢު هللا ދެން ައޅުގަ

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ހަމަ އިންނާީނ މެން ބުދަ ދުވަހު ވާހަަކ ދެއްކިއިރު އާދެ! މިދިޔަ ީވކްަގއި ައޅުަގނޑު ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

އަނާރާ އެދުވަހަުކ  އިރުވަހު ަބއްދަލުވުން ނިްނމާލިެދން އެދު .އް ައންގާލަން އިޝާރާތް ކޮށްފައެގޮތަށް ާބްއވާ ދުަވސްތަ

ނިކޭޝަންްސ ނޫުޅއްވާ. ދެން އެުދވަހުގެ ކޮިމޔު ވެސް ވަަޑއިގެންދެން ޖަމީލް އުޘްމާނު ވަަޑއިގެން ނޫުޅއްާވ. 

ނަށް އެދުވަހު އުޘްމާޖަމީލް އެކަަމކު ބޭފުޅާ ނޫޅުއްވާ  ތި އޮތީ. އާދެ!ކަމެއް ކޮންމެވެސް މައްސަލަތަެކއް ިދމާވެފައި 

 .އިނގޭތޯރު އެދުވަހު ނިންމާލިއިރުަގއި ދެން ހަމަ ޝެއަރ ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ނޭނގޭ ކަމަށް. ދެން އެހެްނީވމާ، މިހާ

ޓިންގ ބާްއވަން ނިންމަފައި ގައި މީ ވެނިްޒޑޭ ދެން މިައންނަ ވީްކގައި  އި އާންމާލިއިުރގައި ިމައދުގެ މީޓިންގ ދުވަހު ނިއެ

ގަާވއިދަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ައޅުަގނޑުމެން މި ގައި ޓިންގއެއީ މިއަންނަ މީއޮތީ. 

 އެދުވަހު ނިންމާލީ. ކުރާ ގޮަތކަށް އެ އެޖެންާޑ ތައްޔާރު ކޮށްެލވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެއއަށް ބަހުސްއިޞްލާޙު ގެނެސް 

މްރާ އަްށ އު ބޭފުޅާ ވެަފއި ިއނީ އެރިރު ެވސް އެދުވަހު ވިދާޅުދެން އަސްލު މުޤައްމަސް ނިމުނީމަ  ރޯދަ ދެން

ކޮށްލާ ވިްސނުންފުޅެއް ކަންނޭނގެ އެ ބޮޑަށް ޝެިޑއުލް ގައި ވަަޑއިގަންަނވާފައި އަސްލު ވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަ. ދެން 

 .ގެންގުޅުނީ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންވީމާ، މާލޭގަ ޤައްރިރު ހުްނނަވާނެތާގައި މުއާދެ! އަުޅަގނޑަށް ވެސް ޚަަބރު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ިމއަންނަ ހަފް

. އެހެްނވީމާ، ނިންމާލީ އިނގޭތޯ. ހަމަ މި ގަޑި އިނގޭތޯ ތާގެ ބުދަ އަށް ބާއްވަން ހަދާނީއަޅުަގނޑުމެން މިއަންނަ ހަފް

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ލަިއކުމް ވަރަޙުމަތު ވައްސަލާމްޢަ
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