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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑުމެން  ބައްދަލުވުން އަޅުގަ  ވަނަ  6ކްލައިމެޓު ކޮމިޓީގެ  މަންޓު އެންޑު  ންމް. އެންވަޔަރަކުސަލާމްޢަލައި`. އައް

މިއަދު   ވެސް  ދެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މި  މި އުއްމީދު  އިޑު ދެކަމެއް ހިމަނާފަ އަޅުގަނ  ގައިފަށަނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާމި 

  ކު މި ކޮމިޓީއާ ދަރިވަރަ  16ކުރާ  މަދަރުސާ ތަމްސީލުވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު  ނގިނިންމާލުމަށް. އެ

ހުށަހެޅިކޮބައްދަލު އިލްތިމާށް،  އަޅުގަނޑު  ޤަ ސެއް  ފާސްކޮށްފައިވާނީ  ކޮމިޓީން  ގޮތުގައި މެން  ރައްޔިތުންގެ    ރާރެއްގެ 

ހުށަހެޅުމަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ ތަޅުމަށް  ޤަރާރެއްގެ  މަޖިލީހުގެ  މިވަނީ  ތަޑްރާފްޓުން  އި  މެދުގަފަ. ޤަރާރާޔާރުކޮށްއް 

އެއަޙުސްކުބަ އަދި  ގެނައުމަށްރުމަށްފަހު  އެއްޗެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގެންނަން  ދާނީ    ގައިހު ފަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޕޯރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީ  ރައީ  ރާރާ ޤަ  އި ޓާ.  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އައެކުގައި  މިފޮނުވަންޅުގަނޑުމެން  ސަށް  ޖެހެނީ.  

ން ކުރިއަށް ގެންދަން. ޕެރެގްރާފަކުން ޕެރެގްރާފަކު  ނޫނީފޮޅުވަތަކުން    ތަކުން ހަމަ ފޮޅުވަ  ކުރަނީ  އަޅުގަނޑު ޤަސްދު މި

އަޑުރެސެކް މި  ފަސޭޓޭރިއޭޓުން  ގެންދެވިއްޔާ  ވިދާޅުވަމުން  ހީވަނީ.  ހަރުކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ހަވާނެ 

މަކަށް އަޅުގަނޑަށް  ތް ކަޔާލެއް އޮއުމަށް އަނެއްހެން ތަފާތު ޚިގެންދި  ތަށް . މިގޮބާޖާރަތަމަ ދީފަށާމާތޯ ފު  ،އެހެންވީމާ

 .  ޓަވާއް! ފައާދެ. ފެންނާތީނު

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ހުށަހަޅާކުލައިމެޓު  ޑު  އެންމަންޓު  ންރައެންވަޔަ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީން  ދީޗޭންޖު  ޤަރާރު.  މިއީ  ބާޖާ.   

ރަށްތަ ރަށްތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ  ފަރުތަކާއި  ،ކާއިކަނޑުތަދޮށްތަކާއި،  ގޮނޑުކާއި    އް ފާތަ  ،އިވަލާ   ، ނާޒުކު 

ތަސަބަބު  ގެޕްލާސްޓިކު ތިމާވެ  ،އްޔަރުވެޣަން  ނާޒުކު  ވެށީގަޓަށާއި  ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިރުންތަކަށް  މި  އެކުލެވޭ  އި 

ސަލާމަތްކޮށްދިނު އަސަރުތަކުން  ނޭދެވޭ  ކުރިމަތިވާ  ސަބަބުން  މަސައްކަތްއެކަމުގެ  ކުރެވޭ  ސަރުކާރާއި  ތަކުމަށް  ގައި 

އެއްބާރުއްޔިތުންގެ މަޖިލީރަ ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ލުންހުގެ މެންބަރުންގެ  އެދި  މިއަދުގެ    ،ކަމުގައިވާދިނުން 

މަޖިލީހުގެ  ދަރިވަރަކު ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންގެ    17  ،ސްކޫލަކަށް ނިސްބަތްވާ  16ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުޑަކުދިން

ކްލައިމެއެންވަޔަރަންމަން އެންޑް  ޗޭންޖުޓް  އިލ2019ްޖޫން    23ކޮމިޓީއަށް    ޓް  ހުށަހެޅި  ތިމާސް  ގައި 

ވާހަ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އިލްތިމާސްގައިވާ  ސަމާލު  ކަތަކަކީއެ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ  ކަމަށް  މި 

ކޮމި  އްސާސީ ޚަގެންނަންޖެހޭ   ކަމަށް  މެންބަރުންމައްސަލައެއް  ހިމެނޭ  ހިނދުނަށްޓީގައި  ފެނުނު  އެ އަދި  ،     

ފަރާތު ދައުލަތުގެ  ކަންކަމަކީ  ކަންކަންއިލްތިމާސްގައިވާ  އަޅަންޖެހޭނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ކަމުގައިން  މި     

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ    އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭ  މެދުއެ ކަންކަމާ،  ބޫލުކުރެވުނު ހިނދުޤަޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ކޮމި

   .ރާރެކޭޤަ ހުށަހަޅާ އެދި ވުން އް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި މަޑުކުރައްވައްޗޭ   ކޮމެންޓެއް.  ބަ އޮތްތޯ އެއްވެސް އެ   ބާޖާ. ވުނީ ޤަރާރުގެ ދީއިށް މިހާރު މި އަޑުނައަޅުގަނޑުމެން

 ދު.  ޙީ. އާދެ! ވަފަރާތުން އްގެރެބާޖާއަށް އެއްވެސް މެންބައެއްވެސް ކޮމެންޓެއް މި ދިއެ ހިސާބުގައި. 

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއި

މު ޝުކުރިއްޔާ  މި އާދެ!  ކުރީދުވަހު  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުމެ  ޤައްރިރު.  ދާއިރާގެ  އި އްގަކޮމިޓީގެ  ކެންދޫ   

ޙުތެތްއިއްޒަ ޢަލީ  މެންބަރު  ންކުރަން އެހާ ރަނގަޅު  ން ބޭނުނޑުމެޅުގައީ އަ، ގޮނޑުދޮށް އެވެސް ވިދާޅުވި  އިންސަރި 

ބަދަލުގައި  އޭއަޅުގަނޑުމެން  ،  މާންވީއެހެ.  "ދޮށް"ގޮނޑުއެއީކީއެއް.  ނޫން  ރމެއްޓަ ތުގެ  އެނޫމިސާލަކަށް  ސް  ނަނޑި 

ނަމެ އެހެން  ބޭކޮންމެވެސް  ތުނުންކުރުން.  އް  ހޭޅި  ނޑިއާދެ!  ކޮންމެވެއާއާއި  ބީޗަށް  ނަމެއް  ،  ގަނޑުމެން  އަޅުސް 

އަނުންކުބޭ ހުޅުގަރުން  އަނެށަހަނޑު  ދެން  ތަންތަންޅަން.  ވަކި  ހަމަ  މީގައި  ކަމަކީ  ވެށީގައި  މެންގެ  އަޅުގަނޑު  ،އް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު    ނެގައި ހިމަނާލަންޖެހޭވެސް ތީގެ ތެރޭ  ލިޔެފަ ހުރީމަ ހަމަ ކުޅި  ކޮށްހިމެނޭ ވަކި ތަންތަން ސްޕެފިކު

 ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ކަށްފަހު( ޅަ)ވަގުތުކޮ

 

 އްކެވުން: ކަދެވާހަ ތުންރިޔާސަ

ވަދެވެން އޮންލައިންކޮށް  ރަދީފް  ދިވެހިބަހުގެ  ގޮނޑު  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()؟ އެބައިންތޯ  މި  ދޮމިހާރު  މާނައިގައި  ށުގެ 

 ދެން   ން މި މާނަކޮށްދެނީ.ގެސަރަޙައްދެއް އިން އަސްލު މީ  ދު.މޫދާ ދެމެފެށިގެން  ސާބުން  އިންނަނީ ދެފަސް ބެދުނު ހި

އެ ޤަރާރެއްގައި  ލަފްޒުމިކަހަލަ  ބަހުގެ  އަޅުގަނޑު    ގޮތުން  ނޭދުނަސް  އަންނަ  ހިތް  އަދި  ރަނގަޅަށް  އެ  މެން  މާނަ 

ދޮށް  ގޮނޑު،  ންވީމާހެއާދެ! އެ   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މުހެން އިނގޭތޯ.  ންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހި  ދޭހަވުން

ބޭ އެގޮތަށް ބޭފުޅަކު   އެހެން  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަ އްވުން  އަދި  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާރު މެންބަހެޅުއްވި       .

 ޙީދު.  . އާދެ! ވަތީންނާށްދޭ ގޮތަށް އޮދޭހަކޮ ގައިދީފުސާފުކޮށް ރަ  އޭގެ މާނަ ވަރަށް އެއީ

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއި



  

މުކުރިޝު  އާދެ! ހަމައްޔާ  ދަޚިޔާލަ  ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލަން. މިހާކަންނަވާލަކަށް  ޓަކައި  ޖަޒީރާ  ރުށް   

މެނިފެސްޓޯ  ރާއްޖޭގަވެސް  އި  ނުއިރުގަޔުލި   ރާއްޖެ  ނޮ  އި ޖަޒީރާ  އެ  އޮވެސް  އިނގޭތޯބާރާޢިންނާނެ  ކޮށްފައެއް  .  ތް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުގެ މެންބަރު ޔަދޫ ދާއިރާދާން

ފާހައަޅުގަނޑަ ތިގަކުރެ ށް  މީގެ  ލައި ރިވެނީ  ތިންވަނަ  ލައިން.  ން.  ން  އިންނަނީ  އި  އޭގަތިންވަނަ  އަދި  "މި 

ންކަމުގައި މިކޮމިޓީގެ  ގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެ ކަންކައިލްތިމާސްގައިވާ ކަންކަމަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަށީ 

  ރެވިގެންނޭ މި ބޫލުކުއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަ   ހިތަށް މިނޑުޅުގަމިހާރު އަ " ނދުމެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ހި

ފި އެކަމަކުއަޅަޔަވަޅުދަނީ  ކަމަށް.  ދާއި އަރފްލޯ  ންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުށް  ޤަރާ  އަޅަންރު  މި  ގޮތަކަށް  ނުޖެހި  އެހެން  ރު 

އެއީ އަޅުގަނޑު ކަމައަށް ފެނުމަންޓު ކޮމިޓީންރައެންވަޔަ މި    މެންފާސްވެއްޖެއްޔާމު  ކަމެއް  ލޯށް ފްދެކޮޅަކާ  ނު  ރއިން 

ކަމަށް މާނަކުރެވިދާނެތީ  އެހެން  ނިންމާލުން  ފިޔަވަޅު  ފަހަރެއްގައި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅައަޅުގަނޑު  ންޖެހިދާނޭ  ތަކެއް 

 ލުން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ބާރާތް ބަދަލުކޮށް ޢިއެ   އެގޮތަށް ،ކަންކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންސަ ރަނއާދެ!  އެރން  ޔައަޅު  ކަމަކު ގަޅު.  ވަރަށް  ހިފައިގެ  އި ގައެކީ  ޤީންކަމާގަނޑުމެން  ންދާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިފައިގެންދަ ޤަބޫލު  .ތޯމާއެއްޗެއް  ޔަޤީންކަމާއެކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެ ކުރެވޭ  އެގޮތަށް  ހެންވީމާ.   ،

 ތޯ.  އިނގޭ ބައިންދާނީ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ން: ކެވުކަދެއްއިދާރީމޭޒުން ވާހަ 

އިދި މައިދުޞާތިޤްވެހިރާއްޖޭގެ  ތަނބުކަމަ  ގަނޑު ގެ    ، އިވަނީވެފަބިނާ ވެރިކަން  ފަތުރު  ރިކަމާއި ސްވެމަ  ށްވާދެ 

އެއްގަމާއި އްދިވެހިރާ ދިރުންތަ  ޖޭގެ  ދެމެހެއްޓުމުގެ މޫދުގެ  ސާފު    އް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ، ނިބުނިންކުދުރަތީ  ޤުމައްޗަށާއި 

ޤުސާފު ސަލާމަދުރަތީ    ކުނިބުނިން  ދުޅަހެ  އި ފަރުތަކާދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ތްކޮށްވެށި  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ކަނޑުފަޅުގެ  ޔޮކަން 

އެއް  މަތިވެފައިޓަށް ކުރިށްވެނާޒުކު  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ކަށްފަހު()ވަގުތުކޮޅަ  ...،ނދުހިވީ  ޗަށް ކަމަށްމައް ބޮޑު  ވާ އެންމެ 



  

ގޮތު  ގޮތުގަނުރައްކަލުގެ  ކުނީގެ  އެއްއި  އުކަފަހަ  ގައި  ބޭނުންކޮށް  ބާވަތްއި ރު  ޕްލާސްޓިކުގެ  ފާހަގަވެފައި ލެވޭ    ތައް 

މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...،ހިނދުވީ ޕްލާސް އަދި  ބޭނުޓިފަދަ  ދުވަހަކަށް  ވަރު  މިން  ންކުރެވޭ ކް  ދުވަހެއް 

  ނަށްވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އަމިލި  87ށް  ޗަ އަހަރެއްގެ މައް ސް ގޮއިތުރުވަމުން

   ...،ނދުހިވީ

 

 ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުގެ މެންބަރު ޔަދޫ ދާއިރާދާން

 . ނަނީ ފުޅި އެކަނި. ކޮތަޅުމި އިން އިފާހަގަކޮށްފަ އިމީގަ

 

 ( ޅަކަށްފަހު)ވަގުތުކޮ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދި  އިތުރުން  ބޭނުންކުރުމަވެމީގެ  މަރެއް އަހަ  ށްހިރާއްޖޭގައި  ޕްލާސްށްނައަމިލި  52އްޗަށް  ގެ  ގިނަ  ކޮތަޅު  ޓިވުރެ  ކް 

  ...،ދުހިނވީ  ކަމަށް ރެކުރާ ތެއެ

 

 ޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު އަޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މައް

ސް  އިމީގަ އޭދޭ  ސްތަކެއްސްޓިކްޓެޓިއަޅުގަނޑުމެން  ނިއިންނާނެއިރު  ކޮތޯގައި  ކަމެއް  އޭ  ފަރާތަކުން  ން 

   .ލަކަށްމިސާ ދޭން ނުޖެހޭނެތޯއޭ . އޭތިހުރީޓެއިންކޮށްފައި  ބްސްތައް އޮކްސްޓިޓިޓެސް

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢުޤޫބް ޢަބްދުގެ މެންބަރު ޔަދޫ ދާއިރާދާން

އަޅުގަނޑަށް  ން  ގެމިއިނީ. ދެން މީ  އި އިލައިޓުކޮށްފަހަ  އާފުޅި   އިނީ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅާއި ދެން މި  ޤަރާރުގައި މި  މިހާރު

ކޮށް މި ދޭތި  ލްޑުބޯ   ކަމަށް  ދޭތި  މިއިން މައްސަލައަކީ  މެ   .މައްސަލަ   ތިމާވެށީގެފީލްވޭއެއްކަލަ  ވަރަކަށް    ވެސްކޮންމެ

 އެ  ، ހިތަށްއަރަނީ ސީދާ. އެހެންވީމާކޮށްފައި ނެތީމަށް ފާހަގަކޮ އެހެން ސްޕެސިފިކުވާހަކައްގެ  އެއްޗެ  އަންނާތީ. އިތުރު



  

އެދޭތީ ވާހަކަ  ބޯލްޑުގެ  އިނުހެން  ބުކޮށް  އެއީ  ނޫން  ވާހަކަ  ޖުމްލަކޮށް    ނީ އްދިވެރިގޮތެއްހޭ  މައްސަލައެއްގެ  ހުރިހާ 

     ފާހަގަކުރުންތޯއޭ ވާނީ.ޖުމްލަކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިމި ރައްޔިތުންގެ  ހުށަހެޅުމެއް  ބޮޑު  އެއީ ސަބްސްޓެންޝިއޭޓު ވަރުގެ  ހުށަހަޅާއިރު  އެ  ލީހަށް  ވާން  އްޗަކަށް ނުކުރެވޭ 

ބޭނުންނުވާތީ މިހެއެ.  އަޅުގަނޑު  ގޮރެ  އަށްވު ންނަމަވެސް،  ހުރި  އެހެން  އިތުބާރު  ނެތް  މިވަގުތަށް  ތަކަށް 

މްޕެކްޓު މި  ނުންކުރަނީ. އެންމެ ވިޒިބަލް އި، ދެ މިސާލެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭޓިސްޓިކެއް ލިބޭކަށް. އެހެންވީމާސްޓެ

. ދެން  ޅިހޮ އުޅެނީ   މިކަށްކައްޗަ އަނެމިސާލު. ދެން   ، ދެންވީމާ. އެހެކޮތަޅުކު ޓިއި ޕްލާސްއާ  ޅި ޕްލާސްޓިކު ފުންނަގެ

އް  މިސާލެ  ން ، ދެދަށެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ  ރެ ވުށްމިއަވެސް    އުޅެނީ. ހަމަގައިމު އަދަދުތައް މާ މަތީގައި    ގެއަދި އޭ 

 އޮތީ.  ކަން ފާހަގަކޮށްފައި އެ  އެކަނި އެ ދެއުމުގެ ގޮތުން ހަމަގެނަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  މޭޒުންއިދާރީ

ބޭނުންކުރުމަށް ތަކެއްޗައެއްފަހަރު  މި  ޢާއްމުފަހު  ކަމަށްމޫދަށް    ށާއިގޮނޑުދޮށަގޮތެއްގައި  ކީ  އެއްޗެހި  ވެފައި  އުކާލެވޭ 

މާޙައުލުވެހިރާއްޖޭ ދި ތަގެ  ޕްލާސްޓިކުން  މިންވަވެފަޔަރު އްޣަ  ހާއިވާ  ނިޝާންތަކެއް  ރު  އެއްތައް  މަކޮށްދޭ 

  ގަމާއި...އެއްއި ންނާތަކުގޮނޑުދޮށް

 

 ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 

 ވުން: ދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން   ބަސްސްޙުބަދެންމެ  އައިސްނީއެއި  ކުރި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިފަ  ނިޝާންތަކެއް...   ދެއްތޯ. 

ޕްލާސްޓިކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަޅު.  ވަރަށް ރަނ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިތަޣައްޔަރުވެފައުމާޙައުލު  މަކޮށްދޭ  ހާ  ވަރު ންވާ 

ނިޝާ ކަނޑާންތަކެއްއެތައް  ވެސް  އެތަނުން  ޑިލީޓް.  .... ހަމަ  ގޮނޑުދޮށްތަކުންނާ. ކަނޑާލާ.   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ލާ 

 ކުރިއަށް. .ތް ޕެރެގްރާފްދެން އޮ ! ދެއާ އޯކޭ ދެއްތޯ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ބޭނު  އްއެ ޕްލާ ންފަހަރު  އެއްލައިލާ  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޓިކުކޮށްފައި  އުފެއްދުން އެ  ،އެތެރެކުރުމާއި،  ތަކެތި    ފަދަ 

ދާނެކަމުގައި ލާޕް  ،ނަމަވޭރެކުމަދުނު ގޯހަށް  ގޯހުން  މައްސަލަތައް  ދެންނެވި  މި  ކުރިމަތިފައިވާ  ސަބަބުން    ސްޓިކުގެ 



  

އުކަ ފަބޭނުންކޮށް  އެއްފަހަރު  ،ހިނދުވީ ދުނިޔޭގެ  ޕްލާސްޓިކާ  ލެވޭ އިއި  ޤަ  ދެކޮޅަށް  އެތަކެއް  މުއުއެކި  ތަކުން 

ކުރަމު އަންމަސައްކަތްތަކެއް  މި    ނަން  ޕްލާސް  ،ވީހިނދު  ޅުދަނޑިވަދަނޑިވަޅަކަށް  ދެކޮޅަށް    ކާ ޓިމިފަދަ 

ފިޔަވަޅުޖެއިދިވެހިރާއް އަޅާ  ދިވެ   ތަކުގެން  ދެމެހިރާ ސަބަބުން  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  މަހެއްޖޭގެ    ގު އްޓުމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެތަނަވަ އިތުރުން  ދުނިސްވުމުގެ  ތަޞައްވުރު  ރަނގަޅު  ކުރިމަތީގައި  ބެލެވޭ  ވާނެޔޭގެ    ، ހިނދު   ކަމަށް 

ޤު ޤުތިމާވެއްޓާއި    ދުރަތީދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުއްސަނދިކަމާއި  މިހާރުގެ  ރީތިކަން  ވަސީލަތްތަކާއި  ތީ  ދްރަދިރޭތަކެތީގެ 

  ވާޖިބެއް   ގެ އަސާސީތު މަކީ ދައުލަށް ދެމެހެއްޓުކޮށް ޓަކައި ރައްކާތެރިއަ މަންފާގެތަކު ލުއި އަންނަން އޮތް ޖީޖީލުތަކަށާ

އިޞާތިޤްއި  ،ކަމާއި އަދި  ކު ޖުތިމާދީ  މަސައްކަ  ހޯދުމަށް   ރިއެރުން ޢީ  ތިމާވެށި  ތްތަކަކުރެވޭ    ، މާޔަތްކުރެވޭޙިކީ 

މަތި އުސޫލުތަކުގެ  ތަރައްޤީގެ  ކަންތައްތަދެމެހެއްޓެނިވި  ކުރެވޭ  ހެ  ކެއްން  ރަކާތްތަކުގެ  ހަ މިފަދަ    ،މަށާއިދުކަމަށް 

ތިބުސަބަ ތަޣައްޔަރުށިމާވެން  ނަސްލެދިރޭތަކެތީ  ،އިނުދިނުމަށާވިޔަ  ނެތިއްގެ    ށި ތިމާވެ   ،މަށާއިނުނުދިގެންދިޔަ 

  ކަމަށް ދިވެހި ކަމެއް  ވާނެ  ންން ބާރުއަޅަތުނުދިނުމަށް ދައުލައް ބޭކާރުވިޔަތަރަތީ ވަޞީލަތްދުޤުނުދިނުމަށާއި،  ހަލާކުވިޔަ

  ގެ ކަމާ ކަން ދައުލަތު ކަންވި  އަންނަނި  ،ހިނދުވީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގައި    22ސީގެ  ސާއްޔާގެ ޤާނޫނުއަރިޖުމްހޫ

ފަރާ ކުރުބެހޭ  ތިމާހިރާމަކީ ދިވެތްތަކުން  ށް ރައްކާތެރިކޮށް  ކަން އޮތް ޖީލުތައި އަންނަކަށާތަވެށި މިހާރުގެ ޖީލުއްޖޭގެ 

އިތުރުން  ސަބަދިވެހިރާ  ދެމެހެއްޓުމުގެ  އެކަމުގެ  އިބު އްޖެއަށް  އަ  ،ދީޞާތިޤްން  އެއިޖުތިމާޢީ  ޞިއްޙީ  އް  ތަ ދި 

އެވަޔަރަން އެންގެންގެ މަޖިލީހު ތުޔިއްރަ  ށްމަކަ   ކަމެއްއް ކުރާނެކެފައިދާތަ ޗޭންޖުމަންޓް  ކޮމިޓީއަށް    ންޑް ކްލައިމެޓް 

ބޭނު  ،ހިނދު  ފެނުނު ޕްލާސްންއެއްފަހަރު  އެއްލައިލާ  ވިޔަފާރިތަކު   އާއި  ފުޅި  ކުޓިކޮށްފައި  ހޮޅި  އި  ގަ ޕްލާސްޓިކް 

ބާ ހުއްޓުވު  ބޭނުންކުރުން ބޭނު ހަ ފަ  އެއް  ،ރުއެޅުމަށާއިމަށް  ޕްލާސްޓިކުއްލައިލާއެކޮށްފައި  ންރު  އާއްމު    ވަތްތައްބާ   ގެ 

ދުރުކުރުމަނުންކުރުބޭ އާއްމުށްން  ޕް   ން  ހިންގުމަށާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބޭނުންކޮށްފައި  އި،  ރޮގްރާމުތައް  އެއްފަހަރު 

ދިވެހިރާ   ޕްލާސްޓިކުލާ  އެއްލައި  އުފެއްދުމާގައްޖޭފުޅި  މަދުކުރަމުނުބޭ   އިއި  ނިޔ2024ަގޮސް  ންންކުރުން  އެފަދަ    ށްލަގެ 

 ... ކުރުމަށާއިނާޖޭގައި މަވެހިރާއް ދިޅިފު

 

 ފަހު( ށްޅަކަކޮތު)ވަގު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދު. ބޫލުކުރަން. އަޙްމަޤަޑު  އަޅުގަނމި މާއްދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރުން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް

  

   ކެވުން: ވާހަކަދެއް މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  ރާގެދާއި ދޫ ގައް



  

ފުޅި  2024މި   އެއްކޮށް  ވާހަކަ  ގައި  ވާ  ،އިންނަނީ  މި  ހުއްޓާލާ  ދެހަކަމަނާކުރާ  ރާއް.  އެބައުން  ފެން ޖޭގައި    ޅޭ 

ބަކު ވަރަށް  ފެންފުޅިންފުނިތައް  ކުންފުނިތައް    އިވަރު.  އެހަމަ  އުފައްދާ  ބައިވަރު.  ވަރަށް  ނަށް  މީހުން  އެބައުޅޭ 

ނުދީ   މަނާކޮށްލުން އޮޕްޝަނެއް  އެއްކޮށް  މިކަންއަ  2024ހެއްޔޭ  މި  ހެއްޔޭށް  ޑޭޓެއް  ރިއަލިސްޓިކް  އީ  އެ   ވާނެ 

 މަ ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ ހަ އެ  ވެވޭތީބޫލުނުކުރެ ޤައަޅުގަނޑަށް އެކަން އީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. އެ

 

  :ވުން އްކެވާހަކަދެޢީދު  ބަރު އަޙްމަދު ސަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ގައް މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޒާހިރުޝުކުރިއްޔާ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެން  ދޫ  ނެވި  ވެސް 

އަޅު މިބޫލުކުރެވެނީ ޤަވެސް    ޑަށް ގަނފަދައިން  ރާއްޖޭ  ފެންހާރު  ކޮށް  ޞައްޚާ  ،ފުނިތަކުންންކު   ގެ 

.  ތީއޮ  ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްފައި އެ ށް  މަކަހަލަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން މިކަ  ސީލިޔު.އެސް.އެމް.ޑަބް

ރުގައި އެ  ކަމަށް ދިގުކޮށްލާއި  ރު މި ހަވަރަކަށް އަ  5ކަމަށް ނުވަތަ  މި  ވަރަކަށް އަހަރު    4ޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ

  ހުރި ހޭދައާ   ށްފައިކޮ  ށްވެސް މިކަމަ  ތަކުންކުންފުނިއާންމު    ،ވެސް  ތްތަކުންމު ފަރާންށާއި އަދި އާއިންވެސްޓްމަންޓަ

ރިކަ  މި މުއްދަތެ ޔަތްޢާންތައްތަކަށް  މިހާ ކުރު  ކަނުކޮށް  ރަނގަޅު  ދިނުމަކީ  އަޅުގަނއް  ކަމަށް  ނޫން  ދެޑުމެއް  .  ނީކެ 

ކޮމިއަމާ،  ވީހެންއެ ރިށް  ވަރަކަށް  ރި  ،ޔަތްކޮށްލުންޢާންމެވެސް  އެއްފަހަރު  އެފެންނާޔަތްކޮށްލުން  ޢާއަދި  ވާހަކަ    ތީ 

 ދަންނަވާލީ. 

 

  :ދެއްކެވުންހަކަވާ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވެލިޑަމަ

ޕޮއިންކުރިން  ވެސް    ގަނޑުޔާ. އަޅުޝުކުރިއް  ،އާނ އަޓް ހައިލައިޓްކުރެމި  ޒާހިރާއްވި  އަޙްމަދު ސަޙްމަދު  ގެ  ޢީދުއި 

އަސްލުގަވާހަކައަ ތާއީދުކުރަންށް  މި  .އިނގޭތޯ  އި  މި  2024  ދެން  ގޮ"އިނީ    މީގައި  ގެ    2024ސް  މަދުކުރަމުން 

ފުޅި  ނިޔަ އެފަދަ  މަނާރާއްދިވެހި ލަށް  މަނާވީ  އެހި   " ކުރުމަށާއިޖޭގައި  ގޮތުސާބުން  ބަދަލުގައި  ޤަރާރުގައިވާ  އޭގެ  ން. 

ނޑުމެން އެއްވެސް   ނޫނޭ. އަޅުގައެއްކީވަނީމަނާން  މަށް ބާރުއެޅުން. އޭގެ މާނައަކީ އަދި އެހިސާބުރުކީއްތޯވާނީ މަނާކު

މި އިންވެވަރަކަށް  މިކަންކުރާ  ވިޔަފާރީގަސްޓަރުންނާއި  އެކަމުގެ  އުޅޭ  ބަޔަކާވެއްއި  ދައްކަ   ސް    އި ވާހަކައެއް 

ބެލި  ތައްވެސް އިމްޕްލިކޭޝަންންގެ އެއްމީހު  އެ  ޑިސްކަސްކޮށް ދިރާސާކޮށް  އެއްވެސް  ނެތް. އެއީ  ކަންތައް.    ފައެއް 

މުޅިއަނެއްކަ ބޮޑު  މިހާ  މިހާރު  ޕްރޮސެސިންގ މަކީ  މުޅި    މި، އެ     ބަދަލުކު ޝަޓޭޕްލާންމީހުން  ޒީ،  ން  ޓު  އޭ  ރަން 

މިހުރިހާ އެއްޗެއް ދިރާސާކޮށް    ކަމެއްތޯއާ ކިހާ ޓައިމެއް ނަގާނެ    އީ އެ ބަދަލުވާ ޕްރޮސެސްއަކީ އެވާއިރު  ބަދަލު  ށްޒެޑަ

ފާސްކުރާއިރު    އް ރާރެޤަ ގޮތަކަށް  ކުރާ މައްޗަށް ލާޒިމު   އޭގެންމެން ބަލާފައިހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުޅި ޤައުމުގެ އެ

އެކަން  ނޑުމެންއަޅުގަ ހީވަނީ  ޅުއަ،  ވީމާއެހެން.  ކުރަންވާނީ  ޑޭޓެއް    2024ގަނޑަށް  އެ  އަންނަންޏާ  މިސާލަކަށް 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް  އެ  ންފަދަ ފުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާ، މަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުއެޖަހާފައި އޭގެ ނިޔަލަށް  



  

ކަން  ށްލުންބާރާތްކޮޢި ދެނޭނރަނގަޅުވާނެ  އަޅުގެ.  މަޖިލިން  އޭގެ  ތެރެއިންގަނޑުމެން  ގެ  ސަރުކާރު   އަދިނާއި  ސް 

މުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ހަމަ މިގޮތަށް ބަދަލުވާން. އިން އެންކަރޭޖްކުރަންވީ ވިޔަފާރިވެރިން މިކަންކަސަތުގެ ތެރެސިޔާ

 ޔާ.  ރިއްޝުކު

 

 :  ވުންކަދެއްކެ ވާހަ  ޠީފްޢަބްދުއްލަ  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ބޭނުންވި، މިށްލަކޮފާހަގަ ވެސް ހަމަ    ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މުއާދެ!   ބޮޑުކަވަން  ން  މެ އް އަޅުގަނޑުމެރުގެ 

ތަޅު ގެންދާއިރުގައި  މަޖިލީހުގެ  ބުނަމަށް  އަޅުގަނޑުޙަޤީޤަތުގައި  ބައިވަރުންޏާ،  ވިސްނަންޖެހޭ  މި  މަށް.  ކަމެން 

  ށް ކޮ ޞައްޚާ ތިމާވެށީގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބުނަންޏާމު ޤީޤަތުގައި ޙައި މާލޭގަން. ކުން ނޫވަސްޕެކްޓިރޮކުންފުނިތަކުގެ ޕް

ވެސް    މަންޓަކީންއެއީ އެންވަޔަރަ.  ދޯ  ދެވިހިފާ ކަމެއްދެން ހަމަ މި ހަމަ  ޅޭ ކުދިންނަނީ ވަރަށް   އުގައި ކުލަބުތަކު  އީކޯ

ވޯކް ދެން  ފަށައެއަށް  ކަމެންމުހި  .ދާނީ  އެއަށްހަމަ  އިފިއްޔާ  ކުރަން  މިއަދު    ،ވެސްއެހެންނަމަ  .އްމު  އަޅުގަނޑުމެން 

މާ،  ން ހަދާލީމިހެމި  ންޏާމު ލު ބުނައަސް ރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދި ގައި ކުތައަތޮޅެ  ރާއްޖެތެރޭގައިޖެހޭ އެބަ ލަން އެބަ ވިސްނާ 

ކިހާއަގަ ޕްލާސްޓިށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަންނާނެތޯ.  ބަދަލެއް  އެއްލަ ވަރެއްގެ  ފުޅި  ދެން  މިސާލަކަށްލާފައި  އިކު 

ކޮރނޭލްޓައޮ ޔަ ؟ބައިތޯޓިވް  ހުރިހާހަމަ  ވެސް    ނުންޤީހަމަ  އެބަޖެހޭ  ބޭނުންކުރަން  ކު  ފެން  މި  ންފުނިތައް  ގެއަކަށް 

ރައްޔިއަނެކަ އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު  ކުރެވޭނެތޯ.  ބަތުންނަށް  ތި  އަގުގެ  އަންނާނީތޯދަލެއްކިހާވަރެއްގެ  އަޅުގަނޑަށް    .

އު އަޅުގަނޑައްހަމަ  މިހާރު މީދުކުރަން  ފާހަވެ  ށް  ބަގަސް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަގަށް  ގޮތެއް  ދަކުރެވޭ  ކޮންމެ  ލެއް އަންނާނެ 

 .ދެކެނީއަޅުގަނޑު   ނޑުމެން ވިސްނާލަން ހަމަ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްއެއީ އަޅުގަ މު.އްޔާފިސްލޫރިއަށް ގޮވިޔަސް ބިއް 

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ދުމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީރާގެ ދާއި ފާރުނގޫއު

  އެކަމަކު ނގޭތޯ.  އިރަން  ވެސް ތާއީދުކު   އަޅުގަނޑު އެއަށް  ސޫލެއްގެ ގޮތުންއު  ،ރު. އާނޤައްރި. މުޔާރިއްއާދެ! ޝުކު

ބޮ ވަރަށް  ދެކެވޭޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަފާ އިންވެސްޓަރު  އެބަ  ވާހަންނާއި  ބޮޑަށް  ރިތަކުގެ  އެއަށްވުރެ  ކަ. 

ކަންއަޅުގަނޑުމެން   ހަމަ  ދައްކަންވެއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެން  ން  މެއަޅުގަނޑު  ސްތެރިކޮށްލާޚުއި  ވެސް  ގައިޤަތުޙަޤީނޭނގެ 

  ޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ތިމާވެށީގެ ގަނޑުމެންނަކީ ދުނިވާހަކަ. އަޅުގެ  ކަމު  މި ނާޒުކު.  ކަވެށީގެ ވާހަ

ނާޒުކު   އިނގޮތުން  ކައިރި  ޤައުމެއް  ހިފާ ގޭތޯ.  ޓާގެޓް  އެބަ  މިހާރު  ޤައުމުތަކުން  ވުރެ  މިއަށް  އިނގޭތޯ  އަވަށްޓެރި 

ޕްލާސްޓިކާއި  އަ ޕްވަހަށް  ޔޫސް  އެހެންވެއްޖެއްޔާސްޓިލާސިންގަލް  މަނާކުރަން.  އަޅުގަކް  މި،  ހުރިހާ    ނޑުމެން 

ވާހަގެއްލު ލިބޭ  ދައްމެއް  މި  ދުނިޔޭކަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުދި    ގެ ކަނީ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި  ޤައުމުތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އަން  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ ބަދަލުތަކުގެމޫސުމަށް  ވާހަކަ  ނަ  ވަރުގަދައަ  ،މި ދައްކަނީ  ވަށްއެންމެ  މި    ކުރަނީ.   ކާލާތު 

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި   މީގައި ލިޔެފައި އަސްލުގައި  ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ންވީމާއެހެ ގޮތަށް  ،   ތަސައްވުރުމިއޮތް 



  

ކުރިމަތީ ރީތި ދުނިޔެގެ  އެއީ    ކުރުންގައި  ކުރަންކޮޞައްޚާވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމެށް  އިހެންއް ޖެހޭނެ  ދެން  ތޯނގޭ  މި  . 

އަޅުގަނޑުމެކޮމިޓީ މަން  ކަންނޭނގެ  ހުށަހެޅިދާނެ  ފް ންނަށް  އަޖިލިސް  ފުޅާ  ލޯރގައި  ވަރަށް  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

މި ދާނެހެޙުބަ  ދާއިރާއެއްގައި  އަދި  އިންވެސް  އެ  ބޮޑަށް  އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  އެ  ން.  ސްޓުމަންޓުގެ 

   ގައިމު ޅުގަނޑުން އަވުރެ ބޮޑަށް މި ކޮމިޓީމިކަންކަމަށް  ތާ ޙަމަސްލަވިޔަފާރިވެރިންގެ  ތާއި  ޙަ މަސްލަގެ އިންވެސްޓަރުން

ޅުގަނޑު ހަމަ   އަޓަކައި  ށްމަކައެ  .އިނގޭތޯ  ތުޙަލަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ހަމަ ތިމާވެށީގެ މަސްވެސް ހިފަހައްޓަނީ އަލުގަ

ތޯ  އެބަހުރި އިނގޭފުޅި ހަމަ  މިސާލަކަށް  މިހާރު    އީ. އެކަމަކުތި  އިނެއް ކަމަށްލަޑެޑްޅު  ހަމަ ރަނގަ  ތި   ރަންތާއީދުކު

މާށްކުދި ރަރާއްޖޭގައި ވަރަށް ކުދި ކަހަލަ ރަށްރަށުރަށް.  ހަމަ  ޅޮސް  އެބަކުރޭ އެކަން  ފުޅީބިއްލޫރިގައި  އެ  ހަމަ  ގައި 

އެހެންވީމާޅަރަނގަވަރަށް   ވިޔަފާރިއެ  ،ށް.  އެ ކަން  ލާފައި  ފައިދާ  ވިޔަފާރީގެ  ހަމަ  އެ ބޭ  ވެރިންނަށް    ފުޅުން 

 .  ސްޓިކް މަނާކުރިޔަސް. ޝުކުރިއްޔާޕުލާ ހަމަ  ކުރެއްވޭނެއެކަން  ގޮތަށްރައްވާ ކު

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ޝާންފިރު ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

މުޤައް އިއްޒަތްތެރި  އުނގޫޝުކުރިއްޔާ  މި  މިއީ  ދާއިރިރު.  އިއްޒަތްތެފާރު  މެންބަރާގެ  މުޙަރި  ވަޙީރު  އެ ދުއްމަދު    ގެ 

  ދަތު  އަޅުގަނޑުމެން މިދޭ މުއްދި. މިއީ، ދެން އަވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން  ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު

ނުވަތަ    4.  އްތޯދެ  ހަރުއަ  4 އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  އަޅުގަރުގެ އަހަ   5.  އަހަރު  5އަހަރުގެ  ތެރޭގައި  ނޑުމެންނަށް   

މިފަދަ    ކުންފުނިތަކުން މަރާރެ ޤަވެސް  ހިތުން  ހުޖިލީއް  އަޅުގަނޑު  ފާސްވެގެންދާއިރު  އެ   5ން  ތެރޭގައި    އަހަރުގެ 

ކޮންމެވެ  ބޭފުޅުން އެސް  ހޯދާނެ.  ގޮތެއް  ގޮތެ  ވެސް  އަބޭފުޅުންނަށް  ކިޔާފައި  ނެތޭ  މިއް  ނުކޮށް  ކަޅުގަނޑުމެން  ން 

އަޅުގަނޑެށްލުން  ދޫކޮ ކަމަށް  އޮޕްޝަނެއް  އިމިއީ  ނުދެކެން  ފާއް  ހަމަ  ދެން  ރެއި  ންހަގަކޮށްލަނގޭތޯ.  ،  ޒްކުރި އެ 

  ، ހެންނަމަވެސް ން. އެބޫލުކުރަޤަވެސް އެކަން    ޅުގަނޑުނަކީ ހަމަ އަރކުރެއްވި ކޮންސަ ޒްރެއިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި  

ނޑު  ގަޅުކަމެއް. އަށް މިދޫކޮށްލާކަ  ސްލު ށްފައި އެ ރީޒަންތަކޭ ކިޔާފައި އަޓްކޮނުދެކެން އެއީ ޕޮއިންޓް އައު  އްއަޅުގަނޑެ

 ޑަށް.  ށް ބޮރަވަ ޖޭން ހަމަ ބޭން ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ސްޓިކް ރާއްސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާމި ޑަށް ށް ބޮއެދެން ހަމަ ވަރަ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މުރިއްޝުކު ކޮންމެހެން ޔާ  މި  ޤައްރިރު.  ދެންމެއަކު  މެންބަ ކުފާހަގަ  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލެއްވި ރެވުނު    ރުން 

ކުކަންތައްތަކަކީ މި،  އަނެއް  ގެއްންފުނިތަކަށް    އެންވަޔަރަވެދާނެ  އަދި  ފަޅުތަކާއި  އަދި  އެ ންލުމަކާއި    މަންޓަށް 

އިމްޕެކްޓައަންނާ ދެކަމަކީ   ކާ ނެ  އަޅަޅުގަނޑު ހަމަ އަވެސް    ހަމަ  ކަމެއް  ޔާ ވެއްޖެއްފި ކަމުގައި  އިޔާލަކިއިމެން  .  އޮތް 

އެ މީގައި  ދައްކަޅުގަނޑުމެން  އަ  ޖެހޭވިސްނާލަން  ބައެކަމަކު  ވާހަސި  ނީމި  ޕްލާސްޓިކްގެ  ޔޫސް  މިހާރު  ންގަލް  ކަ. 

އިރު މިހާރު ހިނގާ  އެއްލާ ފުޅި. އެހެންވީމާ، އެ އެގޮތަށް ކައުންޓްކުރާފައި އެ  ބޮއެއެ  ކީ  ޔޫސް ޕްލާސްޓިކަސިންގަލް  



  

ޕްލާކަށް ޑިސްމިސާލަ  ބަލަމާ ހުންނަ  އެއީ  ގަނޑުމެން ނުކިސްޓިކަކީ އެ އަޅުޕެންސާރސް. ޑިސްޕެންސާރސްގައި  ޔާނެ 

ލަންވެއްޖެ  ބަލާ ނީ  ހީވަ އަޅުގަނޑުމެން  މާ، އެ އެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށްސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ކަމުގައެއް. އެހެންވީ

ޔޫސްގެ  ކަންނޭނގެ   ކޮންމެ  މި  ވާހަކަސިންގަލް  ދެކެވެނީ  ޑިސްޕެންސަރގަ ދެކެވެނީ. މި  އިންނަހެން  ކް  ޕްލާސްޓި   އި 

ޕްހަމަ ޕްލާސްޓިކް  ނޫންކަންއެކަނި  ވާހަކައެއް  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ  ލާސްޓިކްގެ  ކުންފުނިތަކަދެން  .  އެ  ކަށް  އެބައި 

  ސްގެން ރސްއަށް ގޮސަ ނުގޮސް ޑިސްޕެންށްތަކަހަމަ އެ ކުދި ފުޅި  ރާ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާމު،ބަދަލުކު   އޭތި  ވާހަކައަކީ

ބޮ ވަރަށް  އޭގެ  މިސާލެއް  ވެސް  ފު ނަށް  އަޅުގަނޑުމެންޑު  މި   ންއިރ ލޯމިތަނުގައި  ވާހަކަ  ވެސް  .  ފަނިފެކީ  އައޮތީ 

މި  ން މިތިބީ  މެގަނޑުކަމެއް. އެކަމަކު އަޅު  ވިށް ބަދަލުނައިޓްކޮ ރވަ މިއީ އޯ  މިހިރީ. ހަމަމަޖިލިސް ތެރެއިން ފެނިފައި  

ޗޭންޖް ގެނެވިދާނޭ. އެ    .ށްޕްޓްވާން މިޖެހެނީ އަންނަ ޗޭންޖަކަޑައެ  ގޮތަށްއެ ވެގެން. އެހެންވީމާ،  ޕްޓްވެސް އެޑަ  ކަމަށް

ޅު  ނގަރަގައި   ގޮތުނޑު ދެކޭ އަޅުގައަސްލު    ޔާސްއަކީ އި  5ޅުގަނޑުމެން މިޖެހެނީ އެޑަޕްޓްވާންށޭ. ދެން  އަގެނެސްފައި  

ބާރު  ން ދެން  ށްލަން. މީގެ ފަހުކޮއިން ޑްރޯލަ   ގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ ޅުއެހިސާބުން އަ  މުއްދަތެއް. އެކަމަކު ނިންމަންޏާ 

އެއަޅާ ޖެހޭނެއަނިއްޔޭ.  ހަމަ  ނޫން  ޑްރޯކޮށްލަން  ކަށް  ލައިން  ނިމުނިއްޔޭ   ދެން  މިހިސާބުން  ޕީރިއައެހިސާބުން.  .  ޑް 

 ކުރިއްޔާ. ޝު

 

   ވުން: ކެދެއްވާހަކަ ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ވެސް އެޑްކޮށްލަން    ނުން. އަދި އިތުރު އެއްޗެއް ބޭކުރާރުކޮށްލަންއަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ތަ  ،އާނ

ވިޔަފާރިތަ  2024ބޭނުން.   އަސްލު  ބުނާއިރު  ހުއްޓާލަން  މި  އެކަގައި  މުއްކަށް  ދިގު  ނޫއީ  ކު ދަތެއް  ވަރަށް    ޑަ ން. 

އެއީ   ޙަޤީޤަތުގައިމުއްދަތެއް  އަޅުއަސްލު  ކު.  ބޭން  ޓޯޓަލީ  އެއީ  ހުއްޓާލަން،  މިކަން  ނިންމާއިރު  ގަނޑުމެން  ރަން 

އިތުރު  ކޮ އަޅު  އޮޕްޝަނެއްންމެވެސް  ހީވަނީދޭންވާނެހެން  ހޯދައިދީފައި    ކޮންމެވެސް  ދެން  .ގަނޑަށް  ސޮލިއުޝަނެއް 

ހަ. ދެން އަޅުގަނޑަންވާނީކޮށްލަ  އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަމެއް އެއްކޮށް ބޭން   ކަންނޭނގެ ފެނޭ  ށް  ޑޭޓް    2024މަ 

ވެސް    ތައް ންބޮޑުވުންގެ އެ ކަހުން މީ  ވި އެމަޝްވަރާކުރެ   ހޯލްޑަރުންނާފައި ސްޓޭކް  ރ ކޮށްކޮންސިޑަ މި  އަދި އިތުރަށް  

ނޑުގެ މި  ނިންމާއިރު. އެއީ އަޅުގަ  ރ ކޮށްފައި ކަމެއް ނިންމަންއްޗެއް ކޮންސިޑަނޑުމެން ހުރިހާ އެހާފައި އަޅުގައަޑުއަ

 އްޔާ.  ކުރިކީ. ޝުޝަނަސްސަޖެ

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ވެސް    އަނެއްކާތެއް  ޞަވެގެން ފުރުށްލަންފާހަގަކޮއް  ކަމެޑު  އަޅުގަނހަމަ  ދެން    .މުޤައްރިރުތްތެރި  އިއްޒަޝުކުރިއްޔާ  

އަ  2010ހޯދީ.    މި އަޅުގަނވަނަ  އެންވަޔަރަ  ޑުހަރު  މާލޭގައި  އެން.ޖީ.އޯއަކުން  ނިސްބަތްވި  ޑޭއާ ންވެސް    މަންޓު 

ކޮތަދިމާކޮ ޕްލާސްޓިކު  ގެތަކަށް   ޅުގެ ށް  ކޮތަޅު،  ފޮތި  އޭރިއާތަކަކަސެލެކްޓެ  ބަދަލުގައި  ބެހިޑް  ދެން    ށް 



  

ބަލާފަޑުމެންނަށްއަޅުގަނ ވަރަށް  ލިބުނު  ދެން   އަޅުގަނޑު  .  ނަތީޖާ  އޭގެ  ބޭނުންވަނީ  ޞާއްޙި  ޤީޤަތުގައި.  ޙަކޮށްލާން 

  ، އްޓިއިރު ހަމަ އެ ކޮތަޅުރކޮށް ބެލެހެއަޅުގަނޑުމެން އެ މޮނިޓަން  ށް އެގެތަކުވެގެންދިޔައީ ދިގު މުއްދަތަކައޭގެ ނަތީޖާ

ކޮތަޅު ގެއަކަށް. އެ  ދިނީ  މެންޑުއަޅުގަނ ކޮތަޅު ގެންގުޅުނު ހަމަ އެންމެ ދެ  ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  . އައިނގޭތޯ  ދެ 

އެ    ޑުމެން ޖެހޭނީ ގަނކޭ. އަޅުނުކުތާއެމު ންތާއަކީ ވަރަށް މުހިޓީގެ ނައިބު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ކޮމި

އްޔާ  ކުރު މުއްދަތެއް ވެއްޖިހަމަ  ނގޭތޯ. ދެން ވިޔަފާރިތަކަށް ތެދެއްމެ  އި  ޕްޓްވާށޭ  އެޑަބަދަލަކަށް   ގެނެސް އެ ދަލެއް  ބަ

އެހެންނަމަވެސްއުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެ.  މިވަރުގެ    ،  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުޤަޑު  ބޮއަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑުމެން  ރާރެއް 

ލުކަމަށް އަދި   ރައްޔިތުންގެ ސަމާށާއި އަދި ސަމާލުކަމަން ސަރުކާރުގެސްވެގެން ފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުޖޭގެދިވެހިރާއް

އަން  ކަމަށްވިޔަފާރިތަކުގެ ސަމާލު ސަރުކާރުންވެސް  ބޮޑަނައިރު  ރައްޔިތުން   ވަރަށް  ހިތުން  ވިސްނާނެ އަޅުގަނޑު  ށް 

  ކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން ނުވާނެ އެވެސް. ހަމަ  ގާއިމުކުރުމަށްދުމަތްޚިވެސް. އަދި މި   އަރ ކުރުމަށްމިކަމަށް އެވެ 

ފުޅިސީބްލިޔު.އެސް.އެމް.ޑަ އުފައްދާ  އަޅުގަނޑުމެ  ،ން  ފުޅިއޭ  އޮޕްޝަނަކީޕްލާސްޓިކް  އޮތް  ރަށްރަށަ ން ފެ  ންނަށް  ށް   

ރައްޔިތު ފޯނުވަތަ  އޮޕްޝަންތައްންނަށް  އެނޫން  ސަރުކާރުތަވެސް    ރުކޮށްދިނުމަށް.  ދުހުންނާނެ.  ނިޔޭގެ  ކުން 

ހަތަ ޕުލާންތަނުގައި  ދާއިރާއެއްގައި  ވަޙީމިކަ  އިނުލަ  ސްޓިކާ މަ ވަރަށް ފުޅާ  ކުރޭ. ދެން މުޙައްމަދު  ފާހަގަކުރި  ން  ދު 

ރަށް ރާއްޖޭގައި  އެބަކުރޭ.  ތަކުގައި  ފަދައިން  ރަށްތަކުމިކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  މާޅޮސްކަހަލަ  ފުޅި  ބިއްލޫރި  ހަމަ  ގައި 

އެބަކުރޭ.މިކަން އިދާ އަދި      މަޖިލީސް ޞައް ޚާ  ސް ވެ  ރާތަކުގައި ބައެއް  އިއްޒަތްތެރި  މި  އަ  ކޮށް  ޅުގަނޑު  ވެސް 

ދި  ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންސެޕްޓް  އަޅުގައާލާކުރެ  އިރުވަ މި  މިކަ ޑު  ނވޭނީ  ގޮތުގައި  ރާރެއް  ޤަހަލަ  ދެކޭ 

އަދި ފާސްކޮށްގެން.  ސަރުކާރަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑުތަ  މި  ވަރަށް  ށް  އަޅުގަނޑަ  ނެހެން ދާބޫރުވެގެންމަޖު  ނުންވެސް 

މި ނުޓައިމްލަ  ހީވަނީ  މިއިނެއް  ކަނޚެ ތާރީ  ވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިޑައައް  އަޅުގަނޑުމެން ޚަތާރީ  ޅާފައި  ށް 

 އެ ންވީމާ،  ހެއެ.  ތައް އަޅަންންޖެހޭ ފިޔަވަޅުން ދެން އަޅަ ގުޅިގެދެން އެއާއި  ށްލީމާފާސްކޮއި  ލަންޖެހެއޭ ކިޔާފަހުއްޓާ

 އްޔާ.  ކޮށްލީ. ޝުކުރި ހަގަކަން ފާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:  ން ވާ ތުރިޔާސަ

އަޅުގަނޑު  ޞަރު ފުރު ދެން އިތު ހުށަހަޚިތެއް އެރުވުމުގެ ކުރިން މިކަމުގައި    ޓާގެޓްތަކަކާ   . މިއީ މިލާނަންއިޅަޔާލެއް 

  ކަށް ކަމަ  ކުރެވުނީކަމެއް  ކް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް ވާނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮށްޓަރުހުރި  ވަރަށް ވީ މިއީ  އި  ނުލަ

އެޗީވަބަ މިއީ  ސުވާލަކީ  އޮތް  ދެން  ޓާގެޓް ނުބެލެވޭނެ.  އަޅުގަނޑު  އެ.  ތަކެއްތޯލް  ކުޑަ  ގަސްދުހެންވީމާ،  ކުރަނީ 

ބައްދަ ރަސްމީ  މި  މިނޑާލާކަދުމެލުވުން  ވަގުތުކޮޅަކަށް  ރާއްޖޭގައި  ކުންފުނީ  ފައި  ދެ  އުފައްދާ  ވެރިންނަފެން  ށާއި  ގެ 

އޮ މިނިސްޓްރީ  އެއަދި  ޕޮވެސް  މަންޓުންންޔަރަންވަފް  މީގައި  ހައްދަވަމު  ލިސީސްތަކެއް   އެ    ނީ.ގެންދަވަ  ންމިހާރު 

މިއިނދީ . އެ ސްއެއްގެ ދަށުންސަލްޓޭޝަން ޕްރޮސެކޮން ކަނޑައަޅާފައި  މި     އެ ތަކަކީ ޚު ތާރީހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 



  

ވިސްނުންފުޅުގައި ބޭ ހު   ފުޅުންގެ  އަޅުގަނރި  ވެސް  ބަލާގޮތްތޯ  އަޅުގަތޯއިނގޭ  ލުން ޑުމެން  ހީވަ.  އޭ ނޑަށް  ރަށް  ނީ 

މެން މިކުރަނީ މިއަދުގެ ކުޑަކުދިން،  ނޑުދަކީ މިކަން އަޅުގަޞަކީ މީގެ މަޤްނެއް ކަމައަޔަޤީންކަން އެބަ އިތުރުވޭހެން.  

އަޅުގަނޑުމެން     ހުށަހެޅުމެއް.ކުދިން ހުށަހެޅި  ށް ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އެ ބަލަޤުތަނޑުމެންގެ މުސްމާދަމާގެ އަޅުގަ

ހުރި    ޅާފައިދުގެ ކުޑަކުދިން ހުށަހަމިއަ  އީމިހޭނީ.  ވާންޖެދަކަށް ޞަޙަޤީޤީ މަޤްކަންނޭނގެ މީގެ    ކޮށްވޭތޯ ބެލުންދަލުނުބަ

ވޮއި އެކުދިންގެ  ރައްޔިތުޓާގެޓްތަކެއް.  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެންސް  މިމަޖިލީ   ނަށް،  .  ވަނީއިއް   ހަށް 

ތި އެހެން އެގޮތަށް  ޤަބޫ  ވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެހިނދުކޮޅަކަ  ޑަކު  ވަންޏާމު   މަށް ކަ  ކުރައްވާ ފުޅުލުބޭފުޅުން  ރަށް    ސްމީ ން 

ކޮން  ށްފައިސަސްޕެންޑްކޮ  ހަށްއިބައްދަލުވުން   ހިންގޭތޯ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ވަރަކަށް  މެވެސް 

ރއަށް  . މާދަމާގެ ފުލޯއޮތީމެއް ދެން  ދަކީ މިއަދު މީތި ނިންމާފައި ވަރަށް މަދު އައިޓަޞަނޑުގެ މަޤްއަޅުގަ  ބަލާނަން.

 މި ފޮނުވޭތޯ ބެލުން.  

 

   ކެވުން: ކަދެއްވާހަ ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އެޑްކޮށްލާ ފުޅިތަކެއް އެކަންޏެއް ނޫން.    ފެން  ކުންފުނި އެކަންޏެއް ނޫން.  ހަމައެކަނި ފެންނަން.  މިއީ އަދި އެއްޗެއް 

ޑްރިކްސްސޮޕްޓް ޑްރިކްސް    ސޮފްޓް  އިމްޕޯޓްކުރާ  ހިމެނޭ.  ހިމެ  ވެސް  ވަނޭވެސް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ބޮޑު  ނެ.  ރަށް 

އަޅު ސެގްމެންޓެއްގެ  ރިވިޔަފާ މިވާހަކަ  ވާ އެހެންވީމާ،   ދައްކަނީ.  ގަނޑުމެން  މި    ނޫން  ހަކައެއް ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން 

   .ވާހަކަ ނީ. އެދައްކަ

 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 ދެއްކެވުން:  ކަހަސަތުން ވާ ޔާރި

ތާރީއެހެންވީމާ، އަޅު ބޭނުންވޭ  ޓާގެޓްތަކެޚު. ތާރީއިންނަން  ތަކެއްޚުގަނޑުމެން  ޤައް  ތަކެއް  ނޫން  ރު  ރާ ނެތި ބޭނުމެއް 

  ވުން ޓާގެޓްތަކެއް ކަމުގައިށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ މިހާރު މިހުރި ޓާގެޓްތަކަކީ ރަނގަޅު  ކުރިއަށް ގެންދާކަ

އަދިންސަލްޓޭޝަޓަކައި ހަމަ އެއް ކޮ  ންކަން ހޯދުމަށްޤީކަން ޔައެއެހެންވީމާ،  ހެންނުންތޯ.  އެ ގެންދަން    ން  އިތުރަށް 

އަ ދެން  ޅުމި  ހީވަނީ،  އެއްކައެންގަނޑަށް  ރުހޭ  އޭމެން  އަޅުގަނޑުމެން  މަކަށް  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ.  ވާނެ  ރުން 

އެންވަޔަރަ މިނިސްޓްރީންމާދަމާ  އެމް.ޑަބްލިއު  މަންޓު  މި  ކޮސީ.އެސް.އާއި  އާއި  ކުންފުންޏާއި ކޯކާ   އެއީ    ލާ  ލައިފް 

ވިޔަފާރިވެއިމްޕޯސް،  ޖާރރޭބެވަ  އިލެންޑްއަ ޖަރިންޓާރސް،  ނަމެއް  އަދި    މި  ވައްޗޭ ކޮށްލައްމަޑު  ،އްޔާޢިމްގެ  އިތުރު 

އެންވަޔަރަ  .އެބައޮތޭ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިހާރު  ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް  ކްލޯޒްކޮށްލެވޭނެ.  މިބައި  މަންޓް، ންއޭރުން 

އެމް.ޑިބްލިއު.އެސް.  .ސީއެސް،.އެމް.ޑަބްލިޔު ޕްރައިވެޓްއައި   އަކީސީއެ  މޯލްޑިވްސް  ބެވަރޭޖަރސް    ޑް މިޓެލި  ލޭންޑް 



  

ކޮ ދެން  ކުންފުނި.ކަންނޭނގެ.  ލައިފް  ކާކޯލާ  ޖަމް  .ދެން  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ކޮންމެވެސް    .5  .ޢިއްޔާދެން  ދެން 

ކުރެވޭނީ ވެސް  މިކަން  ތެރެއިންތާ  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ދެއްތޯ.  ހުދޫދެއްގެ  އެ  އެ    އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން 

 ؟ތޯންނަށް ދަޢުވަތު ދޭން ކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅުބޭފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ހިތަށްއަޅުގަނޑު ކުންފުނިތަކާ  ޕްރައިވެޓު  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެރީ    ސީދާ   ބައްދަލުކުރާއިރު 

ފުޅާތޯ  އިވެފައައިޑެންޓިފައި ބައެއް.    ހުރީ  ކުރާ  މިކަން  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަ  ހަމަދާއިރާއެއްގައި  އެއްވެސް  ށް 

 . އެ ން ބޭނުންވީ އަސްލު ކައި ސާފުކޮށްލަޓަ ށްކޯޑަން ހަމަ ރެ ދެ ،ވެދާނެ ކަންނޭނގެ ވެސް  ވެއްޖިއްޔާ އެމިސް

 

 ޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން: ރި

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި    . ވެދާނެ ކަންނޭނގެއެ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  .އުޅެނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކް އިމްޕޯޓަރސް  މީގައި މި 

ޖަމްވި ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ތަސްނަނީ  ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  މައިގަނޑު  މްޞީލުކުރައްޢިއްޔާއިން  ދެން  ކަމަށް.  ވާނެ 

މިކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  ކުރިމަތިވާނެ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  މީގައި  އިޝޫސްތަކެއް  އެއްކަހަލަ  ހުންނާނީ  ގޮތެއްގައި 

އަޅުގަނޑު ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ގެނެވުނީމަ  ކަންނޭނގެ ގްރޫޕެއް  އިނގޭނެ  ހުރި  ދެން    މެންނަށް  މީހުންގެ  ނާދެވުނު 

   .ދުޢީސަ ވެސް.  ތައްކޮންސަރން

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެޢީދު  ބަރު އަޙްމަދު ސަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ސަރވިސް  މު ވެއްޖިއްޔާ  ގައި ގޮތު  ބޫލުކުރާ ޤައަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.   ކަސްޓަމްސް  އިނގޭނެ    އަށްމޯލްޑިވްސް 

ޕްލާސްޓިކްއިމްޕޯޓްކު މި  ޑީޓޭލްސް  މީހުންގެ  އެ  .ފުޅިތައް  ރާ  ހޯދަޅުގައަ  ތައްމަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމާ،  ން  ނޑުމެން 

މު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން ބޭނުންވާ  އާންއެއްތޯ  މެ ގިނައިން ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރަނީ ކޮންބަންއެ ވާނަމަ މުގައިކަ ބޭނުން

ކަންނޭނގެ ވާނަމަ ކަމުގައި ލިބިދާނެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މެދުވެރިކޮށް    ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް  ވާހަކަ  މޯލްޑިވްސް  އެ   .

 .ދަންނަވާލަން

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

  5އެ    ގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަވެއްޖިއްޔާ އޭގައި ނީންނާނެ ކަންނޭނގެ ލިމިޓެއް.  ފުޅާކުރާނެތޯ. އެހެން   ކޮންމެހެން އިތުރަށް

ލިމިޓްކުރާނެ އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކޮށްލަން ދަޢުވަތެއް  ވީ. އެހެން ޕާޓީއަށް  މާ، މާދަމާގެ ގަޑިއެއްގައި އެ ބޭފުޅުންނާ 



  

އަހަރުތަ އްވާދެފޮނުވައި އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަމަކީ  ތޯއިނގޭއް  .  ވިސްނަންޖެހޭ  ކުޑަކޮށް  އަދިވެސް    ނޫނީއެހެން  .މި 

 ޕާޓީ.   6މިކް މިނިސްޓްރީ އިތުރަށް އިކޮނޮ؟ ރު ނިންމާލަމާތޯރާ ޤަޖުމްލަތައް ބަލާފައި 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ގެ ނިޔަލަށް    2020ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު    އި ޕެކެޓާޕާރީ  އާއި ސު  އި އެއްލައިލާ ޕްލާސްޓިކު ހޮޅިއެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ

ބާވަތުގެ  އްލައިލާ  އެބާވަތެއްގެ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި  ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ    2025ރުމަށާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނާކު 

އެ  ބޭނުންކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމަށާއި    އާއި   ފުޅި،  އްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ކޮތަޅާއިޕްލާސްޓިކް 

ވެހރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ  ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރި ތަކެތި ދިހޮޅި

 .. އެޅުމަށް. އްތަޅުފިޔަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ފަހުން  އެންމެ  ޖުމްލައިގަދެން  މިބުނާ  ކޮމިޓީއަށް    ނޫނީގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް    އިމެން  މި  ލިބެނީ  ލަފާ 

ލައިމެޓް  މަންޓް އެންޑް ކްންރައެންވަޔަ  ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް  ރިފަރކުރަން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބަދަލުގައި 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް.  ރާރުގުޗޭންޖު ކޮމިޓީން އި  އާދެ! މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފަސްވީމަ ދެން    ފަހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްވަމޭ 

މިހާރު    ވީރުއިގުރާ  މަޖިލީހުންތާ އެހެންޤައަޅުގަނޑުމެންގެ    އަޅުގަނޑުމެންދެއްތޯ.  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ވީމާ،  ރާރެއް 

ސްޑް  ސިންގަލް ޔޫމިހާރު  މީގައި އަނެއް   ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު.  މަޖިލީހަށް މި ފޮނުވަނީ  ރުވެފައިއަޅުގަނޑުމެން އިގުރާ

  . ބޭސްއެކައްޗަކީ ދަތްއުނގުޅާ    .ކިތަންމެ އެއްޗެއް އެބަހުރި   ނެތް ޑިފައިން ކުރަންޏާ މީގައި އަދި ފާޅުވާން  ޕްލާސްޓިކް

  . ވޮޝް އެއީ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކްސްފޭ  އޭގައި ހުންނަ މައިކްރޯ ބީޑްސްއަކީ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް.

ވެސް  ކަށިކަން ގެންނަނީ ޕްލާސްޓިކުން. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އޮލްޓަނޭޓިވް    ނަ، އޭގައި ހުންއޭގައި ހުންނަ މައިކްރޯ

އަޅުގަނދެ  ނެ.ހޯދަންޖެހޭނޑުމެން  އަޅުގަ އެބައޮތްއެ  ޑަށް  ން  ދިމާލަށް   ކޮންފިޑެންސް  އެ  ދަނީ    ކަމަށްވާތީ   ދުނިޔެ 

ދަނީ. އެ އަޅުގަނޑުމެން    ކުރަމުން އެއައުޓްސްހުންނަ ބާވަތްތައް އެ ފޭހެން  މައިކްރޯ ބީޑްސް  އުމުތަކުން އެ ޤަ  ބޮޑެތިމާ

ތިއްބަސް   ފާސްނުކޮށް  އެއްޗެހި  މީތި  ފަށާއެ  އަންނަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ވެސް.  ނީ  ދެން  އެ 

ދުނިޔެއިރމެނުފެކްޗަރަ އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އެއެއް  ފޭސް  ން  އޭގެ އެއްޗެހިތައް  އޮލްޓަނޭޓިވް    އައުޓުކޮށްފައި 

ދާނީ ވެސް އެ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ، އޭގަށީމަ  ކުރަން ފެމެނުފެކްޗަރ ކޮންސަރނެއް    އި އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް މާބޮޑު 

ދަތްއުނގު ދެން  މިހާރު  މައިކްރޯއަސްލު.  ވެސް  ބޭސް  އޮޅާ  ދެން  އުފައްދަނީ.  އެ  ނުލައި  މި  ބީޑްސްއާ  މިޓީގެ  ކޮތީ 

ނިންމާލަމާތޯ އިނގޭ މި    ،ދާގައި މައްވަނަ  3  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()؟ ރިޕޯޓު. ރިޕޯޓު ބަލައިލާފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 



  

ފޯމެ މިޓްސްޓޭންޑަޑް  ޕެރަގްރާފްލޯފޮ  ކަން  ދެވަނަ  މިހިރީ.  ބަލަ   .ކުރައްވާފައި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މި    ދެ އިގަންނަން 

ކޮ ތާއީދުކުރައްވަވާ  ކޮމިޓީގަމިހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވާހަކަފުޅު  ޓީގައި  އި 

ނެވި،  ންވަޑައިގެކޮމިޓީއަށް  ؟ ޖަހަމާތޯމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރަންކޮ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިވޭ. ވާފަދައްކަ

މެންބަރުންހާޒިރުވެވަޑަކޮމިޓީއަށް   ހުރިހާ  ގިނަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އިގެންނެވި...  ޑަހާޒިރުވެވަ  ...އިގެންނެވި  ވެއްޖެ  މާ 

ހާޒިރުވެ ކޮމިޓީއަށް  )ވަގުތުކޮޅަކައޭރުން.  މެންބަރުން.  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ގިނަވަނީ    ށްފަހު( ވަޑައިގެންނެވި  ކޮމިޓީ  މާ 

އިގެންނެވި  ރުވެވަޑަޒިކޮމިޓީއަށް ހާ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން.  ދެއްތޯ.  

  ތަކާ  ނޫންތޯ މާލޭގެ ސްކޫލުނީ އިތި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ވާ.އީދުގެ ތިކި ދުއްވާލައް ޅު ދެން ތާހާ މެންބަރުން. ރަނގަހުރި

އެބަ  ،ގުޅިގެން މާ ހިމެނޭއޭގައި  ބޭރު ސްކޫލެނޫންތޯ  އެހެންވީމާ، މި    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ހިތަދޫ...  .  ވެސް  އް ލެއިން 

 މީގައި ހިމަނާނެތޯ  ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުތޯ. ދެން   ކޮމިޓީއެކީގައި  ލުތަކާ ގެނެވުނު ބަދަ

  އި ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބަލާފައި އޭގަ  ންމަޝްވަރާކުރެވުނު ވާހަކަ. މާދަ  ،ދަމާގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވާހަކަމާ

އިތުރުކޮށްލާ އަޅުގަނޑުމެން  މާދައެ  .ނީޖުމްލައެއްވަރު  ފާސްކޮށްލާއަޅުގަ  މާހެންވީމާ،  އެ   ނީނޑުމެން 

ނިންމާލަން. ރާރާޤަ  .ފަހުގައިބައްދަލުވުމަށް ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ފާސްކުރާގޮތަށް  މާދަމާ  ރިޕޯޓު  އި 

 .  ޢަލައިކުމްވައްސަލާމް
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