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 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށާނަން. މިވަުގތު ކޮމިޓީއަށް ަވޑައިެގން ތިއްބެީވ، މާފަންނު   16`. އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ  

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ރަޝީދު.  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު 

ބައިވެރިވެލަްއވަ މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް  އިބްރާހީމް  ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ނީ 

ނާޒިލް. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށޭ މި ދެންނެވުނީ ިއސްފަސްކޮށްލާފައި އިނޭގތޯ. ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް  

ނިލަންދޫ   ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެލަްއވަނީ  ދާއިރާެގ 

އަޅުަގނޑު   އަދި  ސަޢީދު.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  ހަމީދު.  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު 

އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން. މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތީ، ހޮޓާ، ކެފެޓީރިާއ  

ހި ރެސްޓޯރެންޓު  ހޯރަފުށި އަދި  ޮގވާލާ  ސަރުކާރަށް  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިވަމުންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ންާގ 

ރެސްޓޯރެންޓާ   އަދި  ކެފޭ  ހޮޓާ،  ުގޅިެގން،  ަމއްސަލައާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

މެދުވެރިވެފަ  މިހެން  މިކަން  ބައްދަލުކުރުން.  ފަރާތްތަކާ  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  ކެފޭ  ހޮޓާ،  ވަނިކޮށް،  އި 

ކޮމިޓީއަށް.   އެބައޮތް  ވެސް  މައްސަލައެްއ  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އެބޭފުޅުން  އިސްނަންަގަވއިެގން  ބޭފުޅުންކޮޅެއް  ފަރާތުން 

މައްސަލައާއި ހުށަހެޅުއްިވ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  ެގންދަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި   އެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުންެގ   އެ  ކުރިއަށް.  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  މި  އެކުަގއި  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  އެދިވަޑަިއެގންނެވި  އަމިއްލަފުޅަށް 

މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ދެން،  އުޅެނީ.  މި  ދަންނަވަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  ޓަކައި  އަޑުއަހާލުމަށް  އިޙުސާސްތައް 

ވާނަން އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީ ާއއި ުގޅިވަޑަިއަގތުމަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވަންޏާ ައޅުަގނޑު ދަންނަ 

َعلَْيُكمْ `.  ހޮޓާ،    .السَّالَُم  ެގންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  ައޅުަގނޑުމެން 

ުގޅިެގން މައްސަލަތަކާ  ުއޅޭ  ދިމާވެެގން  މިހާރު  ތަންތަނަށް  ކެފޭފަދަ  އިސްނެުގަމކާ  ރެސްޓޯރެންޓު،  ކޮމިޓީެގ  މި   ،

ބައެްއ   އެއާއެކު  ހަމަ  ޮއއްާވ،  ބޭނުންވެފައި  ވާހަކަދައްކާލަން  މަޝްވަރާކޮށް  ތިބޭފުޅުންނާ  ައޅުަގނޑުމެން  އެކުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން   ފަރާތްތަކާއެކުަގއި  އެ  އެދިވަޑައިެގންފައިވާތީ،  އެކަމަށް  ެވސް  އަމިއްލައަށް  ކަމަށް  އެ  ފަރާތްތަކުން 

ހުރިހާ ކުރިއަށްެގ ކޮމިޓީެގ  މި  ވެސް،  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ދެން،  ބައްދަލުވުމެއް.  ންދާ 

ވަރަށްިގނަ   ކޮމިޓީަގއި  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންދެްއވި  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ 

ްއ ދިމާވެެގން ވަޑައިނުެގންނެވުނު ދުވަހެއް ކަމަށް ިވޔަސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮރަންޓީނުަގާއއި ތަފާތު ޙާލަތްތަ

އެ  އެހެންވީމަ،  އެބަ.  ބަިއވެރިވެލަްއވާ  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުން  ބަެއއް  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް  އަޅުަގނޑުމެން 
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 ިއއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ދާނީ ހަމަ މިތާނަގއި ައޅުަގނޑުމެންނާއެކު ތިއްބެވި

އިޙުސާސްތަްއ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ިއނޭގތޯ.  އެއްޮގތަށް  މެންބަރުންނެކޭ 

އަޑުއަހާލަން. އަޑުއަހާލާފައި ައދި އޭެގ ފަހުން ައޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ބޭފުޅުން އަރިހުން އިތުރަށް 

ކަމެއް  ބޭނުންވާ  އަރުވަމުން   ސާފުކުރަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކުރުމަށް  ސާފު  އެކަމެއް  އޮެވއްޖިއްޔާ 

ފެއްޓެވިްއޔާ   މިކޮޅުން  ތިބޭފުޅުން،  އެންމެ،  އަރުވާނަން  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނަން. 

ފަރާތަ މިވެނި  މިއީ  ފައްޓަވަމުން  އަމިއްލައަށް  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ހީވަނީ  ބެފުޅެއްކަން  އަޅުަގނޑަށް  މިވެނި  ކުން 

އިނޭގތޯ.   ހިއްސާކޮށްދެއްވާ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކަންބޮޑުުވންތަކެއް  އެހުރި  ދެން  ވިދާޅުވެދެްއާވފައި،  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ދެވަނަ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

َعلَْيُكمْ  އަޅުަގނޑު    .السَّالَُم  ފުރަތަމަ  ޕްރެޒިޑެންޓު.  ވައިސް  ރެމްެގ ސެކަންޑު  މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު.  ިމއީ  އަޅުަގނޑު 

ޓީ ޓެްގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތަކާ  އެޗް.ޕީ.އޭެގ  ބޭނުންވަނީ  ވަރަށްފަހުން ހައިލައިޓުކޮށްލަން  މާއެކު 

ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިން އިނޭގތޯ. އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރި އެއް ސުވާލަކީ، ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ދޭ  

ބޭފުޅުން  އެ  އެބައިންތޯ.  ޕްރޫފްއެްއ  އެއްެވސް  ނުވަތަ  ދިރާސާއެްއ  އެއްވެސް  ފެތުރޭނެ  ވައިރަސް  މި  ތަންތަނުން 

އިނޭގތޯ ނެތޭ  ަގބޫލުކުރަނީ  ދެންނެވީ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ވޯރކްކުރާ  މި  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން   .

އެންމެން   ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅަންޖެހޭ،  ފިޔަަވޅު  ރައްކާތެރިކަުމެގ  އެކަމަކު  ނުވޭ.  މީތި ސްޕްރެޑެއް  އެޮގތަކަށް 

 ޒިންމާއަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް އެ ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ. އަދި ރެމް، އަދި އެޗް.ޕީ.އޭެގ ވެސް

އެކަމަކު   މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ގާއިުމކުރުން  ނިޒާމެއް  ދެޭވނެ  ކުރިއަށް  ފިޔަވަޅުތަކާެއކު  ރައްކާތެރިވުމުެގ  ދެކެނީ، 

އިނޭގތޯ.   ބަނުގރޫޓުވާތަން  އިންޑަސްޓްރީ  މި  ސަބަބުން،  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އަޅާ  މި  ފެންނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އްސަލަެއއް ދިމާވުމުން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ ތަނެއް ބަންދު ކުރުމެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ހަރުދަނާ ަގާވއިދުތަކެއް  މަ

މި ހަދަންޖެހެނީ އިނޭގތޯ. އެ ަގާވއިދުތަކާ ެއއްޮގތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިްއޔާ ބަލި ވެސް ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ. އަދި  

ކު ޮގތަށް  ފައިދާާވ  އެންމެނަށް  ެއކި  ހުރިހާ  އެްއޗަކީ  އިން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ެގންދެވޭނެ  ވެސް  ރިއަށް 

މަޖިލިސް   ތަންތަނަށް، މިސާލަކަށް މި ސަރަޙައްދު،  ތަފާތުވޭ އިނޭގތޯ. ބައެއް  ަގޑި އެބަ  ޕީކް  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުެގ 

ތަންތާ ނާންނާނެ އޭރިާއއަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ދުވާލު ަގޑީަގއި މި ޕީކް ަގޑި މިއަންނަނީ. ރޭަގނޑު ަގޑީެގ ބައެއް  

އަންނަ   މި  ަގޑި  ޕީކު  ރޭަގނޑު  އެއްކަލަ  ސަބަބުން  ފިޔަަވޅުތަކުެގ  ހުރި  އަޅާފައި  އެޗް.ޕީ.އޭެގ  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ. 
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ހަމަ  މީެގ  އެބަ  ެއއްބަޔަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އަންނަނީ  މި  ެގއްލުންތަކެއް  ވަރުެގ  އިއާދަނުކުރެވޭ  ތަންތަން 

ސް އެބަވޭ އިނޭގތޯ. އަނެްއ ބަޔަކު މި ދަނީ ހަމަ ބަނުގރޫޓުވަމުން. ބޮޑެތި ތަންތަން. ވަރަށްބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ވެ

ޮގނޑި ހުރި ތަންތަން، އެވްރެޖުކޮށް ިގނަ ތަންތަނަށް ހަމަ އިއާދަ   15ޮގނޑި ނުވަތަ    10އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ  

ްއޗަކީ ރެމްިއން އިސްނަަގއިެގން ވެސް  ނުކުރެވޭ ވަރުެގ ެގއްލުންތަކެްއ ވަމުން މި އަންނަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، އިން އެ

މިއީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މަޖިލީހަށް  ބައްދަލުކުރިން.  ފަރާތްތަކާ  އާދެވުނީ   4ވަރަށްިގނަ  މި  ފަހަރު  ވަނަ 

އިނޭގތޯ. އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކާ ވެސް ބައްދަލުކުރެިވއްޖެ. ރަީއސްއާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްދަލުކުރެިވއްޖެ. އަދި  

މައްސަލަ  ފާހަަގ ކުްއލި  ބޭނުން،  ވަރަށް    2ކޮށްލަން  ޮގތުން  އެއާބެހޭ  ހަމަ  ހުށަހަޅާފައި،  މަތިން  ފަހަރެއްެގ 

ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަކެއް ެވސް ވަރަށްިގނަ ބޭފުޅުން ދައްކަާވފައި ވެސް އެބަހުރި. ރެމްއިން އިސްނަަގިއެގން އެބަހުރި  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު  ހަމަ  ޖަހާފަ.  ވެސް  އިނީޝިއޭޓިވްސް  ވެކްސިން  އަޅުަގނޑުމެން  ސްޓޮކްތަކަށް  ލިބުނު   

އެބައުޅޭ   އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ދެން،  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރެވިފައިހުރި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނަަގިއެގން 

އިން  ތަން ެއބައުޅޭ. ެއއީ ކުދި ތަންތަނާއި އަދި ބޮޑެތި ތަންތަން ލައިެގން އިނޭގތޯ. ީމެގ ތެރެ  1800ާގތްަގނޑަކަށް  

އިނޭގތޯ.   ބަލާލިން  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ،  ތަންތަނަކީ  ތަނުަގއިތޯ.    100ިގނަ  ކިތައް  އުޅެނީ  މި  ސްޓާފުން 

އަށްވުރެ ިގނަ ސްޓާފުން. ދެން ހުރި ިގނަ    100ތަނުަގއި މި އުޅެނީ    7ތަން، ނުވަތަ    6ާގތްަގނޑަކަށް މިުއޅެނީ  

ުއޅޭ  20،  15،  25ތަންތަނަކީ   ދޭތެރޭެގ ސްޓާފުން  މި  މެދު  .  ކުދި އަދި  މި  ޕޮއިންޓަކީ،  ތަންތަން. އަޅުަގނޑުެގ 

ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކޭ މި އިންޑަސްޓްރީެގ ިގނައީ. ބޮޑެތި ތަންތަނަކީ މަދު ތަންތަނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކުދި ތަންތަނަށް  

އިންޑައި އަދި  ޑައިރެކްޓުކޮށްނާއި  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މިދަނީ  ވަމުން  ެގއްލުން  ރެކްޓުކޮށް  މި 

ފައިދާވާ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަހުރި އިނޭގތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ދޭތެރެއިން އަޑުއިވޭނެ ކަންނޭނެގ ޭގަގއި ކާބޯތަކެތި  

ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތްތައް. އެ ތަންތަނުން ވެސް ވަރަށްބަިއަވރު އެްއޗެހި ެގނެސްެގން މި އިންޑަސްޓްރީ މި އޮޕަރޭޓު  

ރޮށި އެްއޗެހިތައް ހަދާ ތަންތަނެއް ނޫން. ރޮށި ފިހާ ތަންތަނެއް ނޫން. ފޯއް އެްއޗެހިތައް ިމ ކުރަނީ. ިގނަ ކެފޭތަކަކީ  

މި ަގންނަނީ މިފަރާތްތަކުން. އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބޭ ިއންކަމް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހުއްޓުމަކަށް މި އަންނަނީ އިނޭގތޯ.  

އު އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ެވސް  ކުރާ  ރެއިމްއިން  އެ  ފަރާތަކުން  އެ  ފަރާތެއް  އެްއވެސް  ޅޭ 

ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ހިންހަމަ ނުޖެހިެގން އެްއވެސް އިރަކު ާވހަކަދައްކާފަެއއް ނުހުންނާނެ. ެއކަމަކު ބަެއއް ޭގޭގތަކުަގިއ  

ކުރެވުނު އެކަތި  ފެކްޓަރީ ސްޓައިލަށް އޮޕަރޭޓު މި ކުރަނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮވިޑުެގ ޙާލަތާ ުގޅިެގން ފާހަަގ

ޕެކު ދުވާލަކަށް ެގއެްއަގިއ ތަްއޔާރު ކުރާ ކަމަށް ވަންނާ ައޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދެކެން ެއީއ    1000އެީއ، މިސާލަކަށް  

ކުޑަތަނެްއެގ ޮގތުަގެއއް އިނޭގތޯ. އެ ތަންތަން ަގާވއިދަށް ފައްތަންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާފައި ހުންނާނީ. 



 2021 މާރިޗް 29                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  16ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

4 

 

ރޮށި ފިހާ ބަޔަކާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނެއް މައްސަލަ ޖައްސާފަެއއް    200ރޮށި ނުވަތަ    100އެްއޮގތަކަށް ވެސް  

މިހާރު   ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  މި  ައޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުން.  ހުޅުވުމާ  ކެފޭތަން  އިންނަނީ  މި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނީންނާނެ 

އަހަރަށްވުރެ ިގނަ ދުވަސް   1ދެކޭޮގތުަގއި މިހާރު    އެބަހުރި ކުދި ބައެއް ލުއިތަކެްއ ލިބިފައި އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން

އެބަ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް  ވަރަށް  ެއއްޗެހި  އުސޫލުތަކާ  ަގާވއިދުތަކާއި،  މީެގ  ުއޅޭތާ.  ޕެންޑެމިކްަގއި  މި  މިވަނީ 

ޔަކަށް  އެނެގންޖެހޭ. އެކި ފޭސްތަކަށް، މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ތިބީ ކޮން ފޭސްއެްއގައިތޯ ެއްއވެސް ބަ

ަގއި ކޮން   ަގއި ކޮން ލުއިތަކެއްތޯ ދެވެނީ. ބީ  ތޯ. އޭ  ނޭނެގ ޖަވާބުދޭކަށް އިނޭގތޯ. ފޭސް އޭ ތޯ، ބީ ތޯ، ސީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް   މަޢުލޫމާތެއް  ެއއްވެސް  އެކަހަލަ  ދެވެނީ،  ލުއިތަކެއްތޯ  ކޮން  ަގއި  ސީ  ދެވެނީ.  ލުއިތަކެއްތޯ 

ެގ ސްޓާފުން ބައިތިއްބަންވީތޯ ނުވަތަ ޗުއްޓީއަކަށް ފޮނުވާފައި، ފަހުން ނުލިބޭ. މިހެންވުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން

ެގންނަންވީތޯ މިއިން ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. ދެން، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ، އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ  

ެއްއޮގތަށް ކުރީެގ ަގޑިތަކަށް މި   އިނޭގތޯ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ކުރިއެކޭ ވެސް

އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  މި  ފިޔަވަޅުަގއި  ރަްއކާތެރިވުުމެގ  އިނޭގތޯ.  ހުޅުވާލަދެްއވާށޭ  އިންޑަސްޓްރީ 

ޖަހަންދެން ޑެލިވަރީ ވެސް   1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރަން މި ތިބީ ތައްޔާރަށޭ. ޑެލިވަރީ ެވސް ހަމަ މިއާ އެއްޮގތަށް  

ށޭ އިނޭގތޯ. ޑެލިވަރީ ެއއްޗެހި މިހާރު ވެސް އެބަ ކުރޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ ފުލް ސްކޭލްަގއި ވަރަށްިގނަ ތަންތަނުން ބާއްވާ

އަށް އިތުރު ކުރީމަ އިތުރަށް ސްޕްރެޑު ެވވޭނެ    1ން    10ޖަހާިއރު ޑެލިވަރީ ބަންދުކުރީމަ،    10އެބަކުރޭ. ރޭަގނޑު  

ތުަގިއ ސްޕްރެޑުވާނީ މަދު. ކޮންޖެސްޓެޑް ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގިއ  ކަމުެގ އަނެއްކާ ެއއްެވސް ހެްއކެއް ނެތް. ޙަޤީޤަ

ހުރިހާ އެންމެން މަުގމައްޗަށް ނިކުތީމަ މި ބަލި ފެތުރޭލެއް ިގނަ ވާނީ. ޭއެގ ބަދަލުަގިއ ދިުގ ވަުގތަކަށް ބަހާލަިއެގން  

ވަުގތުތަކުގަ  ިގނަ  ބަހާލައިެގން  މީހުންތައް  އެ  ަވންޏާ،  ކަމަށް  ކުރެވޭ  އިނޭގތޯ. ޑައިނިންގ  ތިބެވޭނެ  މީހުންނަށް  އި 

އަށް މި އިންނަނީ މިހާރު ރޭަގނޑު ޑިނަރ ޓައިމް. ެއ    10ން    8އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ޕޮއިންޓަކީ، މިސާލަކަށް  

ބަދަލުަގއި    200ަގޑީަގިއ   ޭއެގ  އަންނަނީ.  މި  ަގޑިއަށް  އެ  ހަމަ  އެބަ   1ން    8މީހުން  އޭތި  ހަދައިފިއްޔާ  އަށް 

ޑިއު އެ  ބަލި  ސްޕްރެޑުެވއޭ  ސަބަބުން  ޭއެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެބަެވއޭ.  އިތުރު  ރޭޝަނަށް، 

މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އެްއޗެހިތައް  ކޭޓަރިންގ  ިއވެންޓު  އެްއޗަކީ  އިން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރޯލް  ފެތުރުން 

ދުވަހަކަ ކިހާ  އިނޭގތޯ.  އިވެންޓުތައް  އެކިެއކު  އެްއޗިއްސާއި  ދުވަސް ވެޑިންގ  އަހަރު  ކުރެވެނީ.  ލަސް  މި  ށްތޯ 

ވަންދެން ވެޑިންގތަކެއް ނުެއްއ ހުއްޓުވޭނެ އިނޭގތޯ. މިހާރު އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައި ހުރި ަގާވއިދުތަކުެގ ސަބަބުން  

ވަން.  މަޖުބޫރު ވަނީ ކުދިކުދި ރޫމްތަކުަގއާއި ކުދިކުދި އެޕާރޓްމެންޓުަގިއ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މީހުން އިވެންޓުތަްއ ބާއް 

ީވކްސް ކުރިން އިނޭގތޯ. ެވޑިންގއެްއ    2ވަރަށްފަހުން ހަމަ ދިމާވި ހާދިސާއެްއ ައޅުަގނޑު ކިޔާލަދީފާނަން. އެީއ މީެގ  
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ރޫމް އެޕާރޓްމެންޓެއްަގއި އިނޭގތޯ. ިމ    3މީހުންެގ ވެޑިންގެއއް ބާްއވަން މި ހަމަޖަްއސާފައި އިނީ    200ބާއްވަން،  

ައޅާ އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  ެގންނަނީ  މި  ތަންތަން،  ޙާލަތު  އެބަހުރި  ސަރުކާރުެގ  އިނޭގތޯ.  ސަބަބުން  ަގާވއިދުތަކުެގ  ފައިހުރި 

ދޫކުރާށޭ   ބާއްވަން  ިއވެންޓުތައް  ސްޕޭސްތަކުަގއި  އޯޕަން  އެބަހުރި.  ޕާރކްތައް  އެބަހުރި.  ސްޕޭސް  އޯޕަން 

ފަ ކޮންޓްރޯލުކުރަން  ކަންތައް  މި  ެވސް  އަނެްއކާ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އޭރުން  ދެން، ަގިއޑްލައިންތަކާއެކީ.  ސޭހަވާނެ. 

ބަދަލުަގިއ   ސަރވިސްެގ  ބުފޭ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ަގާވއިދުތައް  ބައެއް  ވެސް  މިހާރު  އިވެންޓުތަކަށް 

ވއިޓަރުން ނުވަތަ ޝެފުން ައޅައި ވެސް ދެވިދާނެ. ނުވަތަ ޕްލޭޓު ސަރވިސް ވެސް ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭެގ  

މި އެބަހުރި  ޤައުމުތަކުަގއި  މިސާލަކީ، އެހެން  އެއް  މީެގ  ހަމަ  ހަދާފަ.  ަގއިޑްލައިންތައް  ބޭއްވޭނެ  އިވެންޓު  ޮގތަށް 

މިސާލަކީ އެއް އޮފީހެްއަގިއ، އެއް އޮފީހެއްަގއި އުޅޭ ބަޔަކަށް ވެސް ޓްރެއިނިންގެއއް ެވސް މިހާރު ނުއެއް ބޭއްވޭ  

ތަނެއް މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް    އެޗް.ޕީ.އޭެގ ަގއިޑްލައިންތަކުން. އެކަމަކު ެއއީ އެްއ ބަބަލްެއްއެގ ތެރޭ އުޅޭ

ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން،  ދާނެ.  ފަސޭހަވެެގން  ދިއުަމށް  ކުރިއަށް  އިންޑަސްޓްރީ  މި  ހަދައިފިއްޔާ  ަގާވއިދުތައް 

މަސް މިވީ މި   2އެްއޗަކީ، ޖަނަވަރީ ފަހުކޮޅުން ފައްޓައިެގން ގޮއްސަ މާރިޗްެގ ފަހުކޮޅާ ހިސާބަށް، ާގތްަގނޑަކަށް  

އިންޑަސްޓްރީއަށް ޓާެގޓުކޮށްފަިއ ވަރަށްިގނަ ދަތިތަކެްއ ހުރޭ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޑޭޓަތަްއ އެންޓަރކުރަން އިނޭގތޯ  

އާ އެއް ތަނެްއަގިއ    23އާއި މާރިޗް    23ހަމަ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ދޭ ޑޭޓާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލި ބެލުމަުގއި ޖަނަވަރީ  

ފިޔަވަޅުތަ އެޅި  އިނޭގތޯ.  ތިބެވުނީ  އޮފް  މި  ނަންބަރ  ނުވަތަ  ނުދޭ.  ދަށެއް  ކޭސްތަކެއް  ވަކި  ސަބަބުންނެއް  ކުެގ 

ޕޮޒިޓިވްާވ   އާއި  ސާމްޕަލް  އިނޭގތޯ.  ޕަސެންޓޭޖު  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނުދޭ.  ދަށަކަށް  ކޭސްތަކެއް  ޕޮޒިޓިވް 

 ކޮޅެއް ދަށްކޮށް އެބައުޅޭ.ދުވަހު ތަން  2ަގއި މި އުޅެނީ ެއވްރެޖްކޮށް މި ހިފެހެއްޓެނީ. މިދިޔަ  3.2ޕަސެންޓޭޖު. ހަމަ 

އެކަމަކު ެއވްރެޖްކޮށް ޓްރެންޑް މިހުރީ ޖަނަވަރީ ފަހުކޮޅާ ެއއްވަރަށް މިހާރު ވެސް މިހިރީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެޅި  

އަޅުަގނޑު   އެއީ  އިނޭގތޯ.  ފެނޭ  ނުއެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ރިޒަލްޓެއް  އެްއވެސް  ކޮބައިތޯ.  ރިޒަލްޓަކީ  ފިޔަވަޅުެގ 

ލަން ބޭނުންވާ ެއއްޗެއް. ދެން، މި ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީއަށް އިތުރު އެްއޗެްއ ފާހަަގކޮށް

ދެްއވައިފިއްޔާ   ފުރުޞަތު  ެއ  ކަންތައް.  ެގނެްއސަހުރި  ިމ  ޮގތުން  އިމިްގރޭޝަނާބެހޭ  އެއްކަލަ  ބޭނުން.  ހުށަހަޅާލަން 

 ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ވާހަކަދައްކާލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަތިއްބެިވ   ވަޑަިއެގން  ހަމަ  އަދިވެސް  އެސޯސިއޭޝަނުން  ރެސްޓޯރެންޓު  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ޝުޖާޢު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެން ބޭފުޅުން. ސުވާލެއް ޮއތް ކަމަށް ވަންޏާ، ނޫނީ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްދެއްވަން ޮއެވއްޖިއްޔާމު އެ  
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އެާއއެކު އެބަހުރި ބައެއް ރެސްޓޯރެންޓު، ކެފޭތަކުެގ ބޭފުޅުން ެވސް    ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލާފައި މި އޮތީ. ހަމަ

އެދިވަޑަިއަގތީމަ  ފުރުޞަތަކަށް  ހަމަ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ބުނުއްަވން  އެއްޗެއް  ހަމަ  ެވސް  ބޭފުޅުން  އެ  ވަޑައިެގން. 

ބޭނު ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ދެންނެވިހެން  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އެ  ކޮން އަޅުަގނޑު  އެ  ންވީމަ 

 ފަރާތަކުންކަމާއި، އެ ނަން ވިދާޅުވެދެްއވާފައި ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން އިނޭގތޯ.  

 

 މެންބަރު ޙުސައިން އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

َعلَْيُكمْ  ރެސްޓޯ  .السَّالَُم  އިސްމާޢީލް،  ޙުސައިން  މެންބަރެއް އަޅުަގނޑު  މޯލްޑިވްސްެގ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ރެންޓް 

ބައެްއކަހަލަ  ދިމާވާ  އިންޑަސްޓްރީއަށް  މުޅި  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮމިޓީަގއި  މިތާ  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. 

ޮގތުަގިއވެއްޖިްއޔާ   ދެްއކި  ދިރާސާއިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ުގޅިެގން  ޙާލަތާ  މި    1800އުނދަޫގތަްއ 

ލޯކަލް   ކަމަށްވާނަމަ،  ބަލާ  ޮގތުން  ފައިސާެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ާގތްަގނޑަކަށް.  އިނޭގތޯ  ިމއުޅެނީ  ޔުނިޓުވަރު 

ާގތްަގނޑަކަށް   އެއީ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ބަލާ  ކަމަށް  މަނީ  އޮފް  ސަރކިއުލޭޝަން  މި  އާންމުކޮށް  ނޫނީ  ޕަރޗޭސް 

ކުރަން   ޚަރަދު  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  މަްއޗަށް  މުޅި   27ދުވާލެްއެގ  އެކި  ބުނީ  މި  ލޯކަލް،  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

މިލިއަން.    10ލަްއކަ    8ސަރކިއުލޭޝަން އޮފް މަނީއަށް ބަލާއިރު. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އެއީ މަހެްއެގ މަްއޗަށް އެއީ  

ޅި  ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ސަރކިއުލޭޓު ކުރަން މު  9.7ދެން، އަހަރެއްެގ ަމއްޗަށް ބަލާ ކަމަށްވާނަމަ  

ަގންނަ  ފިހާރަތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  އުޅެނީ  މި  ތެރޭަގިއ  މީެގ  ދެން  ޕަރޗޭސް،  ލޯކަލް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އެތި 

މާރުކޭޓަށް   މި  އުފެއްދުންތައް  އުފައްދާ  ރާއްޖޭަގއި  ޑައިރެކްޓްލީކޮށް  ސީދާ  ލޯކަލް  އުޅެނީ  މި  ދެން  އެްއޗެއްސާއި، 

މިލިއަން ރުފިޔާ    5.4ން ދުވާލެއްެގ މަްއޗަށް އެބަ ޚަރަދު ކުރަން  ގޮއްސަ ަގންނަ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެ

ބުނީ   މި  ލޯކަލް،  އެ  ފައިދާއެްއ  ސާފު  ސީދާ  ބުނާކަމަށްާވނަމަ  އެޮގތަށް  އެހެންކަމުން،  ޕަރޗޭސްއަށް.  ލޯކަލް 

ެއއީ   ކަމަށްވާނަމަ  ބަލާ  ެއއްޗިއްސަށް  އުފައްދާ  ދިވެހިން  އެހެން   2.7އަޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާ.  ޮގތަކަށް  މިލިއަން 

ހާސް މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޑައިރެކްޓްލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ. ހަމަ   9ބުނާނަމަ އެއީ  

ވަންޏާ   ކަމަށް  ބުނާ  ކުރުކޮށް  ދެން،  ޮގތުަގއި.  ފައިދާެގ  ސީދާ  ހަމަ  ދިރިުއޅުމަށް،  މީހުންެގ  އެ    1500ސީދާ 

ރާއްޖޭެގ ހަމަެއކަނި  އިނޭގތޯ.  އެްއޗެހިން   1500  އާއިލާއަށް  ލޯކަލް  ޕަރޗޭސްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާއިލާ 

ކޮށްދެމޭ   ކޮންޓިރިބިއުޓު  އެބަ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ    1500އަޅުަގނޑުމެން  އަޅާފައިހުރި  މި  މިހާރު  އެކަމަކު  ާއިއލާއަށް. 

، އަޅުަގނޑުމެން ސަބަބުން، ެއ އަދަދު މިހިރީ ދަށަށް ޮގއްސަ. ދަންނަވަން ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު މި އުޅޭ އެްއޗަކީ 

ވެސް މި އިންޑަސްޓްރީަގއި ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށްބޮޑު ވެލިުއއެއް އޮތް ބައެކޭ. އެކަަމކު ކަންތައްތައް ނިމިެގން  
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ވެސް   ޓީމުން  ޓެްގ  ނެތި.  މަޝްވަރާކުރުެމއް  މާބޮޑު  ައޅުަގނޑުމެންނާ  މިހިރީއަކީ  ޮގްއސަ  ނިންމަމުން  ޮގއްސަ، 

ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ ތިމަންނަމެން  ވިދާޅުވަމުން ނޫނިއްޔާ ެއޗް.ޕީ .އޭއިން ވިދާޅުވަމުން ދަނީ ކަމާ 

ބޭނުންވަނީ،   ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ހިތާމައާއެކު  ހަމަ  ެއކަމަކު  ނިންމާއިރު.  ކަންތަްއތައް  ވާހަކަދައްކަމޭ  އެބަ 

ދޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ  ނުެގންުގޅޭ.  ކަމަކު  މި  ބައިވެރިވުން  ައޅަމުންދަނީއަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފިޔަވަޅުތަްއ  ތެރޭ 

އިންސާފުެގ ުއސޫލުންނެއް ވެސް ނޫން. އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް  ،  ލާޒިމުކުރާ ހަމަހަމަކަމާއި  ޤާނޫނުއަސާސީން

ޞަރީޙަ އިބާރާތުން އިންނަނީ އެ ފިޔަވަޅުތަކެއް، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް 

ަމއްޗަކަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމެއް  ހަމަހަމަ  އެ  ކުރެވެންޖެހޭނީ.  ކަންތައް  ބޭފުޅުން ހަމަހަމަކޮންނޭ  އެ  ނެތް  ށް 

ކޮށްދީފައެއް. އެއީ ފުރަތަމަ ައޅުަގނޑު، ވާހަކައަކީ އިންޑަސްޓްރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ނިމިެގންދިޔައިރު  

ހިތާމައާއެއްކޮށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިޔަކަން  ކަންތައްތައް  އަހާނުލާ  ހޭވެސް  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެން،   މި ފާހަަގކުރަން.  ދެން  ކަންތައްތައް.  ުގޅުންހުރި  ޑައިރެކްޓްލީ  އަޅުަގނޑުެމންނާ  އަންނަނީ  މި  ދެން  ހަމަ 

ދައްކަންޖެހެނީ.   މި  މިތަނުަގއި  ވާހަކަތަކެއް  ުގޅުންހުރި  ސަރުކާރާ  ވެސް  އަނެއްކާ  ދައްކަންޖެހެނީ 

ތަނުަގއި   މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ވެމްކޯެގ  އާއި  ސްޓެލްކޯ  ާއއި،  ޖެހެނީ  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ  މި  ދައްކަން  މި 

އިނޭގތޯ. ޙާލަތު މި އޮތީ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިެގން ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނޭވާލާނެ ފުރުޞަތު 

ނުނިމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮވިޑެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ޙާލަތު އުޅުނުއިރުަގއި  މި  ދަނީ. އެކަމަކު  މި  ނުލިބިެގން 

ޅުތަކުން ވެސް ކޮިވޑް ނިމުނު ކަމަކަށް ނުދައްކާ. ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން ވެސް ކޮވިޑް ނިމުނު އަޅާފަިއ ހުރި ފިޔަވަ

ކަމަށް ނުދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާިއ، ސްޓެލްކޯ އާިއ، ވެމްކޯއަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮވިޑު  

ކޮ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިދައްކަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އެ  ެއ  ނިމިއްޖެ.  ހިފައިެގން  ލިސްޓު  ހަމަ  ކަމަކީ،  ނިމުނު  ިވޑު 

ފެނާ ކަނޑާލަން އެ ވަޑައިަގންނަވަނީ އިނޭގތޯ.   ދުވަހަކު ހެނދުނު ހަމަ ކަރަންޓާއި  ހަމަ ކޮންމެ  ވަޑައިަގންނަވަނީ 

މީތި ދެއްކީމަ ނޫނިއްޔާ ނޯންނާނެއޭ. ކަނޑާލާފޭ ދާނީ. އަޅުަގނޑުެމން މި ސުވާލުކުރަނީ އެ  ހަމަ މި ބުނަނީ ހަމަ 

އޮތީ   މި  ވެސް  އަނެއްކާ  މިޮގތަށޭ.  އޮތީ  މި  މިހާރު  ޙާލަތަކީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއީޭއ  ބައްލަވާށޭ!  ކުދިންނާ 

ފިޔަވަޅުތައް ވަރުަގދަކޮށްފަޭއ. ވިދާޅުވަނީ، ތިމަންމެންނަށް އަންާގފައޭ އޮންނަނީ ވެރިން ތި ބޭފުޅުންެގ ޓާސްކަކީ ިމއޭ.  

ކަންތައް މި  ފުރިހަމަވާނީ  މިއަދު  ޓާސްކު  ދިޔައީަމ    މި  ނިންމާފައި  ޑިުއޓީ  ތިމަންމެން  މާނައަކީ  ކުރީމައޭ. 

ތިމަންނަމެންނަށް ސުވާލު ކުރެވެއޭ މި ތަނުެގ ކަރަންޓު ކަނޑާލީތޯ، މިތަނުެގ ކަރަންޓު ކިހިނެއްތޯ ހެދީ. މިއީއަކީެއްއ  

ނަކަށް ކޮވިޑެއް ނުނިމޭ. ަގބޫލުކުރެވޭނެ، ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ މިއީއަކީ މި ޙާލަތުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން

އެކަމަކު ސަރުކާރުެގ ުމއަްއސަސާ، ސަރުކާރު ހިއްސާާވ، ެއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ިމއީ ކުންފުންޏެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން 
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ަގބޫލުކުރަނީ   އަޅުަގނޑު  ކަަމށް  ޚިދުމަތެއް  އަސާސީ  ެއއީ  އެކަަމކު  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއޭ.  ހޯދަން  ފައިދާ  ވެސް 

ައިއއްސަ  ފެނާއި ކަރަންޓާ މިއީ ޮއއްވާ  އެހެންމެ ޙާލަތުަގއި  ޚިދުމަތެއް، ދެން ހަމަ  ޚިދުމަތެއް. އަސާސީ   އަސާސީ 

ކަނޑާލާފައޭ ދާނީ، މި ވިދާޅުަވނީ އެްއ ބިލު ޑިުއވެފައި އިނަސް މި ދަނީ ކަނޑާލާފަ. ެއީއ ހަމައެކަނި އިނޭގތޯ. ެއއް  

 ޙާލަތުަގއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަހަލަ ދިމާވާ  ބިލު ޑިއުވެފައި އިނަސް ކަނޑާލާ ހިސާބަށް. ދެން ނުދެއްކި، ބައެއް

ކަމަކީ ވެރިމީހާއާ ނުުގޅުނީ، ނޫނީ ވެރިމީހާ ނުފެނުނީ ނޫނިއްޔާ މި އަންނަ ކުއްޖާ ހިތުަގއި މި އޮންނަނީ އަިއސް  

ފައިސާ   ދައްކާނެ  ބިލު  ެއްއ  ބަލަ!  ުގޅޭނީ.  ދެއްކީމައޭ  ބިލެއް  ހުރިހާ  ބުނަނީ  ިމ  ުގޅީމަ  ދެން،  ކަނޑާލަނީ. 

ނުދެއްކޭނެ ؟ އިރުަގއި ކަރަންޓު ކަނޑާލީމަ ހުރިހާ ބިލެއް ކިހިނެއްތޯ ދެއްކޭނީ. ހުރިހާ ބިލެއް ދައްކާނީ ކިހިނެއްތޯނެތް

ދައްކާށޭ. ދެއްކީމަ ދެން ހުރި ބިލުތައް ބަހާލަން. މި އުޅެނީ އެއް ބިލު   50ދެން، ސްޓެލްކޯއިން ބުނަނީ %؟ ނޫންތޯ

ބިލެއް ހުރިހާ  ކިހިނެއްތޯ  ދެން،  ނޫނީ    3،  ނުދެއްކި.  %  4ބިލުެގ  ޙާލަތުަގއި   50ބިލުެގ  މި  ދައްކާނީ. 

ައޅުަގނޑަށް   އިނޭގތޯ.  ވެސް  ބޭންޑު  ބޭނުންކުރާ  އެ  ދެން،  ދަނީ.  ކުރެވެމުން  ކަންތައް  ދޭތެރޭ  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

އަރަނީ.    ހީވަނީ އަރަތެއް ކަހަލަ ބޭންޑެއް ކަންނޭނެގ އެ ެގންުގޅުްއަވނީ. ބޭނުންނުކުރިޔަސް އަރަނީ. ބޭނުން ކުރިޔަސް

ނޭނުގނު،   އުޅެ  އުޅެ  އުޅެ  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ވާޮގތެއް  މި  ބިލަށް  ކަރަންޓު  މި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ދެން،  އިނޭގތޯ.  އަރަތް  މި  އޮންނަނީ  މި  ވެފައި  އަޅުަގނޑަށް  އަރަތަކަށް  ނޭނުގނު  ޖަވާބުދޭން 

ނަމަވެ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ޙާލަތަށް  މި  ކަހަލަ  އެދުމަކީ  ތަފާތުކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅެ  ބޭންޑު  މި  ސް، 

ކޮންމެވެސް އުސޫލެްއ އޮންނާނެބާއޭ މިހާރު މި، މިހާރު ަވރަށް ބޮޑު ރޭޓުން، ިވޔަފާރި ރޭޓޭ ކިޔާފައި ވަރަށް ބޮޑު  

، މި ވަކި މުއްދަތެްއ. ރޭޓަކުން މި އަނެކަތި ކުރަނީ. އެކަމަކު ޭއެގ ބަދަލުަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ތަފާތުކޮށްލެވޭ

މަސް. ތި ބޭފުޅުން އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީން އެ   6މަސް ވިއްޔާ    6އަހަރު.    1އަހަރު ވިއްޔާ    1މަސް،    1މިސާލަކަށް  

ކަންތައް ބައްލަވާފައި، މި ޙާލަތުަގއި މި ބޭންޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަފާތުކޮށްލައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ެވެގންދާނެ އިނޭގތޯ. ދެން، ހަމަ ެއއާެއކު އަޅުަގނޑު މި ތަނުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،    ބޮޑު ހަމަ ލުޔަކަށް

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ހަމަ މި ކަންތައްތަކުން އަރަިއަގންނަން ހަމަ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތަކެއް. ތި ބޭފުޅުން ހަމަ  

ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ސަރުކާރަށް  މިކަމާ  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެްއ  އިސްނަންަގވަިއެގން  ބޭންކުތަކަށް  ނޫނީ  ދީެގން،   

ދީެގން ެވސް މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންނޫންނަމަ، މި ޕެކޭޖުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ 

މަ މި ޙާލަތު.  އަހަރު މި ދިޔައީ ހަ  1މިހާރު މި އޮތީ ހަމަ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލެވިފަ. ކުރިއަށް މިއޮތީ ރޯދަމަސް. މިދިޔަ  

  40މި ރޯދަމަސް ނިމިެގންދާއިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އިންޑަސްޓްރީެގ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ބުނާނަމަ އަބަވް % 

ވަރު ހަމަ ބަނުގރޫޓުވާނެ އިނޭގތޯ. މިހެން މިހާރު ވެސް ހިންަގނީއަކީ ފައިދާއަކު ނޫން. ކުލި ނުދެއްކިފަ. މުސާރަތަްއ 
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އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ނުކުރެިވފައި މި ހުންނަނީ. އެއީ ކުރީަގއި ރަްއކާކުރެވިފައި ހުރި ރަނަގޅަށް ނުދެވިފަ. ދެން،  

އެކަމަކު  ދަނީ.  މި  ކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފައިސާއިން  ހޯދާ  ދަރަންޏަށް  އަތުން  މީހުން  ެއކި  ފައިސާާއއި، 

ތައްތަކެްއ، ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން، މި އިންޑަސްޓްރީއަށް ޚާއްސަކޮށްެގން ކަން

މިއޮތް މަދު ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި، ކުރިއަށް އޮތް މަހެއް ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ތަޢާރަފު ނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ 

ހަމަ   އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެން ތެރެއިން ހަމަ ިގނަ ބަޔަކު ހަމަ މިކަމުަގއި ހަމަ ފެިއލްވެެގން ހަމަ ދާނެ.

ވެސް   ިވޔަފާރިވެރިންތަކެއް  ޒުވާން  ެގއްލޭނީ  ސަބަބުން  އެކަުމެގ  އެހެންވެއްޖެްއޔާމު  ދާނެ.  ބަނުގރޫޓުެވެގން 

މިކަމާ  ޑައިރެކްޓްލީކޮށް  ނޫންނަމަ  އިންޑައިރެކްޓްލީކޮށް  ވިދާޅުވިހެން  ޝުޖާ  ކުރީަގއި  ހަމަ  އެއީ  ެގއްލިެގންދާނެ. 

. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަމުެގ އަސަރުކުރަމުންދާނެ. ދެން، ކުރީގައި ުގޅުންހުރި ހައުސްހޯލްޑްތައް ެވސް އެބަ އުޅޭ

ދަންނަވާލިހެން   ފަށަމުން  ހުރިހާ   1500އަޅުަގނޑު  އެ  ބަލަހައްޓާއިރު،  އަޅުަގނޑުމެން  މަްއޗަށް  ދުވާލެއްެގ  އާއިލާ 

އްވާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަމުެގ ހަމަ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާނެ. ދެން، ސަރުކާރުން ހަމަ ދެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޮގތްތަކެއް  ލުއި  ހަމަ  ކަހަލަ  ދިން  ެއ  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމް  ހަމަ  އިންޑަސްޓްރީ،  އެހެން 

ހަދާލަދެއްަވއިފިްއޔާމު  ޮގތްތަކެއް  ކަހަލަ  ހެދޭ  ހަމަ  ވެސް  ބަހާލަިއެގން  ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ހަމަ  ވެސް 

ން ސަވަިއވް ވާން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ކަމަކަށް ވާނެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމު

 ތެންކިއު ތި ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ޙުސައިން ިއސްމާޢީލް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޢާމިރުރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޯޑު މެންބަރު 

މިކޮޅުން   ސުވާލު  ބައެއް  ެއީއ  ސުވާލެއް.  ދެތިން  އެބަިއން  އަޅުަގނޑު  ރެމްއިން.  އިނޭގތޯ  ޢާމިރު  އަޅުަގނޑު 

ނުނުކުމެ  ނަތީޖާެއއް  އިނޭގތޯ،  ރިޒަލްޓު  މީޓިންގތަކުެގ  ބާއްވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ،  ފުރަތަމަ  ކުރަްއވައިފި. 

ހަރަށް ހިނގައްޖެ. މިހެން މި ދެންނެވީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރީ މި ްގރޭޓަރ މާލޭ އޭރިާއެގ ވަރަށް ިގނަފަ

މެންބަރުންނާ. ދެން، އެ މީޓިންގ ނިންމުމަށްފަހު ވެސް ޭއެގ ނަތީޖާއެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނުގނު. ީވ ޮގތެއް  

މިނިސް އިކޮނޮމިކް  އަޅުަގނޑު  ޮގސް  ދެން،  ނޭނުގނު.  ދުވަހުެގ  ވެސް  އެ  ބައްދަލުކުރިން.  މިކަުމަގއި  ވެސް  ޓްރީއާ 

މީޓިންގތަކުން   މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އަދިވެސް  ޮގތެއް ސާފެއްނުވޭ  ީވ  ެއ  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  ފަހުން 
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ިމ   ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ކޮށްލާ.  އަޅުަގނޑު  ސުވާލު  އެއް  އެއީ  ނުފެންނާތީވެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާ  ނުކުންނަ 

ބޮޑެތި  ރާ ވަރަށް  ހޯދުމުަގއި  މީހުން  ެގއްލޭ  އެ  ލޭބަރަރސް.  އިނޭގތޯ.  ސްޓާފް  އިލީަގލް  ުއޅޭ  މި  އްޖޭަގއި 

ސްޓާފް   މިސިންގ  އެްއކޮށް  ފޮޓޯއަކާ  އަތުެވއްޖެ  ދެންމެެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ިއނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ޮގންޖެހުންތަކެއް 

އިދޭށޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީަމ، މިކަން ެވސް މިހާރު މި ރުފިޔާ ހޯދަ  2000ރުފިޔާ،    1000ޖަހާފައި، ހޯދައިދޭށޭ ކިޔާފައި  

ދަނީ ޙައްލައް ނުހޯދި ހަމަ ދިުގލަިއެގން މި ދަނީ އިނޭގތޯ. އެއްތާ ހުންނަ ސްޓާފު އަނެއް ތަނަށް ެގންދިޔައިމަ ިމ  

އަދި   ވެސް  ޕޮލިހުން  ެވސް  ބުނީމަ  ހުއްޓޭ.  ތަނަކު  ިމވެނި  ޮގއްސިޭއ،  ފިލައިެގން  ވަނީ  މި  ރިޕޯޓްކުރަނީ 

ރޭޝަނުން ވެސް އަދި ެއހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް އެއަކަށް އެއްވެސް ޢަމަލީ ސިފައެްއ ނުެގނެސްދެވޭ އިނޭގތޯ.  އިމިްގ

ހަމަ އަޅުަގނޑު ކައިރީަގއި ހުންނަ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ޝެފަކު ހިނގައިދާނެ އެހެން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް. ދިޔައިމަ 

. ރިޕޯޓު ކުރީމަ ވެސް ެއއަށް ާވކަމެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ިމީއ  އަޅުަގނޑުެގ ިވޔަފާރި މި ދަނީ ހަމަ ފުނޑުފުނޑުވެެގން

އަޅުަގނޑުެގ ވަރަށް ބޮޑު ކޮންސަރންސް މި ހުންނަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ޙުސައިން ދެންމެ ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކުލީެގ  

ައޅުަގނޑުމެން ޔިއަރ ެވެގން މި ދިޔައީ    1ކަންތައް އިނޭގތޯ. ކުލި ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް  

ސިޓީތަކެއް ފޮނުަވިއެގން އުޅޭތާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުލި ކަނޑާލަން ނޫނިއްޔާ ކުއްޔަށް ލުޔެއް ހޯދައިދޭންެވެގން. ައދި  

މިހާތާކަށެއް ޖަވާބެއް ނާދޭ ެއއިން އެްއވެސް، ރަނަގޅު ޖަާވބެއް ނާދޭ، މި ދެންނެވީ މި ޙާލަތާ ުގޅޭޮގތަކަށް ޖަވާބެްއ  

އަޅުަގނޑުމެންނަ ދެން  ނުލިބޭ  އިނޭގތޯ.  ދެންނެވީ  މި  ތަންތަނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ، ސަރުކާރު  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ކަށް 

އަސްލުަގއި.   ރަނަގޅު  ާމ  ފަރާތްތައް  އަިމއްލަ  ކުޑަކޮށްދެްއވާފަ.  ރެންޓު  އެ  ދެން  ހުރީ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ 

ހުންނާނެ ކުލި ކުޑަކޮށްދީފައި އިނޭގތޯ.    އަޅުަގނޑު ވެސް ތަނެްއ ކުއްޔަށްދީެގން އުޅޭ ފަރާތެއްވީަމ، ައޅުަގނޑު ވެސް

ައޅުަގނޑުެގ   މިއީ  ދެން،  އަދިެވސް.  ނުެގނެސްދެވޭ  ލުޔެއް  އެކަމަކަށް  ސަރުކާރުން  އެކަމަކު  ސުވާލަކީ.    3ދެން، 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢާމިރު. ސީދާ ސުވާލުތަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ުގޅޭޮގތުން  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެްއވި ސުވާލުތަކާ  ހިތަށްއެރީ  އަާމޒުކުރެްއވީމަ  އް 

ކޮންމެވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާލާފައޭ ދެން އިތުރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނީ. ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ވާހަކަ، ދެން ފުރަތަމަ  

ނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ިމއީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ޓަކައި، ކަންކަން ރައްޔިތުން

މަޖިލީހުަގިއ އެކުލަވާލެވިފައި އޮންނަ ކޮމިޓީ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން   ބާރު ވަކިވެފަިއ    3އިޤުތިޞާދީޮގތުން 

ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ  ާގނޫނަކުން  ތެރެއިން  އިމުެގ  ާގނޫނީ  ނުކުރާނެ  އަމުރެއް  ސީދާ  ތެރެއަށް  ެއްގޒެކެޓިވް  އޮންނައިރު 
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އަޅުަގނޑުމެން   ކަންތައްތައް  ކަންތައްތައް  ބާވަތުެގ  މި  ދިމާވާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ފިޔަވާ 

ކޮމިޓީން  މިއީ  ހިއްސާކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރަށް  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ކޮމިޓީން  އަމިއްލައަށް 

ކަން. މި ކަމުަގއި ޙައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ދިާމވާ ދަތިތައް 

ތި  ދެންމެ  އެޮގތުން،  ނިންމާނީ.  އެ  އެގްޒެކެޓިވް  ާވތީ  ބާރަކަށް  އެގްޒެކެޓިވް  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންނަށް. 

ފާހަަގކުރެްއވި ބޭރު މީހުން ފިލާ މައްސަލަިއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ ކުރީ ދުވަހު ހަމަ ތިބޭފުޅުންނާއި އަދި 

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން  ؟ ނިސްޓްރާ އެކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި މި ކޮމިޓީަގއި ބައްދަލު ވެސްވި ދެއްތޯމި

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދަތިތައް  މިބާވަތުެގ  ދިމާވާ  ރަްއޔިތުންނަށް  ފަރާތްތަކަށް،  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ސަރުކާރުން  ދަނީ  މި 

އެ  ޙައްލުތަކާމެދު  އޮތް  ެގނެވެން  ފެންނަ   ހިއްސާކޮށް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް  އެްއކޮށް  ބޭފުޅުންނާ 

ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ދަންނަވަމުން.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ޮގތް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތްތަކުަގިއ،  އެ  ޮގތް 

ޮގތުން ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ހަލުވި މިނުަގއި ކަންކަން މި ޙާލަތާ ުގޅިެގން ނުެގނެވޭތީ، ިއޤުތިޞާދީ

ކެފޭ،  އޮތީ  މި  މަުގތަކުަގއި  މުޅި  އިތުރުން  ކަންމަތީެގ  އަނޮގޅިއެްއެގ  ހަތަރު  ކޮންމެ  ވަށައިެގން  މާލެ  މުޅި 

ރެސްޓޯރެންޓާއި، ފިހާރަ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް. ެއއީ ހަމަ ަގއިމުވެސް އިޤުތިޞާދުެގ ވަރަށް ބޮޑު  

ބައެްއެގ ވަޒީފާތައް ވެސްމެ. ެއހެންވީމާ، މި ކަމަށް ޓަކަިއ ހަމަ ޔަޤީން ައޅުަގނޑުމެން  ބައެއް އިނޭގތޯ. އަދި އެތައް  

ކޮމިޓީެގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެނެަގނެ  އަޑުއަހައި  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  އިޙުސާސްތައް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 

އި އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ހޯދެންހުރި  ދެނެަގނެފަިއ ފަރާތުން  ހޯދުންތައް  ހޯދަންޖެހޭ  ތުރަށް 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިދޭނެކަުމެގ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑު ދެން  

 އިނޭގތޯ. ދެން، ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި އަނެއްހެން ބޭފުޅަކު ނުއެއް ނެތް. އާދެ!  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަތުޙީ  ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުެގ ފަރާތުން ބުމްބާސް ްގރިލްެގ އިސްމާޢިލްހޮޓާ، ކެފޭ

އަޅުަގނޑު   ދެން،  ރެސްޓޯރެންޓުެގ.  ކެފޭ،  ހޮޓާ،  ފަތުޙީ.  އިސްމާޢިލް  އިނޭގތޯ.  އިސްމާޢިލް  މިއީ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޮގތަށް  ޕެޓިޝަނެއް  ކޮޅަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ްގރިލް.  ބުމްބާސް  ތަނަކީ  ތަމްސީލުކުރާ 

 ކަންތައްތަކުަގއި ހުންނާނެ ޕޮއިންޓުތަކެއް ފާހަަގކޮށްލާފަިއ  ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނެ. ދެން، އެ

އަހަރު ެވެގން ދިޔައިރުަގިއ މި ބަންދުކުރިއިރުަގއި ފުރަތަމަ ހޮޓާ، ކެފޭތައް ޓޭކްައޭވ    1ބައްލަަވއިދިނުމަށް އެދި. އެއީ  

ބިރުވެރި  ވަރަށް  ހަމަ  ކޮިވޑް  ހަަމ  އެއީ  ވެސް  ކޮށްލިއިރުަގއި  ބަންދުކޮށްލީ.  ހަދާ  އަޅުަގނޑުމެން ޮގތަށް  ޙާލަތެއް.   

ވެސް ަގބޫލުކުރިން. ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ޭގަގއި ތިބީ. ބޮޑެތި ކުލިތައް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ދައްކަމުން 
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ޮގތަކަށް   އެއްވެސް  ހަމަ  ވީނަމަވެސް،  ދިންކަމުަގއި  ލުއިތަކެްއ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ތަންތަނުން  ބައެއް  ދިޔައީ. 

. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބޮޑެތި ކުލިތައް ދަްއކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ބެކަޕުަގއި ހުރި  ކަނޑަެއއްނުެއއްލާ

ޮގސް   ނަގައިެގން  ލާރި  ދަރަންޏަށް  އަތުން  މީހުން  ނުެވެގން،  ެއވެސް  ނަަގިއެގން  ލޯނު  ނުވެެގން  އެްއޗެއް 

އަޅުަގ ބުނަންޏާ  ކުރުކޮށް  ހިސާބުަގއި  ސަލާމަތްނުވާ  ކޮިވޑު.  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރުވެސް  ތިބީ.  މި  ނޑުމެން 

ވަރަށް  އެއްކަލަ  ދެމުންދަނީ.  ހަމަ  ލުއިތަކެއް  ކޮވިޑު  ހަމަ  ވެސް  ޙާލަތުަގއި  އައި  ބަދަލުެވެގން  އެހެންނަމަވެސް، 

ޕޮޒިޓިވް ވެސްވޭ. އެކަމަކު ެއ ޙާލަތުަގިއ އެބަ އެނޭގ ެއ ބޭފުޅުން އެ ބުނާ ޙާލަތަށް ޤައުމު ނުދާކަން. ައޅުަގނޑު 

ބިންހެލުންތައް ދަންނަވަ ބަެއއްފަހަރަށް  އާދޭ.  ެވސް  ޠޫފާންތައް  ފަހަރަށް  ބައެއް  ޤައުމުތަކުަގއި  ބޭރު  އުޅެނީ  މި  ން 

ވެސް އާދޭ. ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ކޮވިޑު އެބަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް. އެކަމަކު އެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަޖާ ލައިެގން، 

ބަދަ ތިބުމުެގ  ރަޖާލައިެގން  އަންނާތީވެ  ޙާލަތު ޠޫފާނެއް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލުަގއި، 

ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުެމން  ނެތިެގން  ދިމާއެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  ދާނެ  އަޅުަގނޑުެމން  ބައްލަަވއިދެްއވަން 

ޓީ ޓެްގ  އެދެނީ  އަޅުަގނޑު  އިންނާނެ.  ޕޮިއންޓުތަކެއް  އޭެގ  ލީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީެއއް  މުެގ،  އެޑްރެސްކުރަްއވާ 

އެވެސް ހަމަ ޑޮކްޓަރުން. އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ދައްކަނީ ެއބޭފުޅުންެގ ވިއު. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މިނިވަން ބަޔަކު 

ދުވަސްކޮޅެްއވީއިރު   ފުރަތަމަ  އެންމެ  މީެގތެރޭަގއި  ޖެހެނީ،  މި  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  އެހެން  ެގނެސްެގން، 

ބޮ ވަރަށް  ފެންމަތިވެއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންެވްއޖެއްޔާ  ކަންތައްތަކެއް.  ކޮރަޕްޝަންެގ  ޑެތި 

އެބަ ސުވާލު އުފެދޭ އެ ކޮރަޕްޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް އަިއްއސި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންކަން ބެލެން ވެސް ބަލާނެ. 

 ކަމަށް ވަންޏާ މިވެސް ހަމަ  ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އެ ބޭފުޅުން އެއްކަލަ ކަމަށް ވެސް ޖެހިލުންވާނެ. އެހެންވެއްޖެ

ދެވަނަ   ދެން،  ދިއުން.  ދަންމާލަމުން  ދިުގކޮށް  ހަމަ ވީހާވެސް  ލަސްކޮށް  މީތި  ހަމަ  ކަންތައްތަކެއް،  އުފެދޭ  ސުވާލު 

ފާހަަގކޮށްފަިއ  ޕޮިއންޓުތަކެއް  އޭަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މިކަހަލަ  އޮންނަނީ،  މި  ކަމަކަށް 

ދެން އަނެއްކާ ވެސް ފަހުން ލުޔެއް ލިބުނު. އެ ލުއި ލިބުނުއިރުަގއި މި ވާޮގތަކީ މާކެޓުތައް ވެސް  ހުންނާނެ. ވަރަށް،  

އަޅުަގނޑުމެން   އެ  ދެން.  އެއްަގމުތެރޭަގއި.  ހަމަ  ހުރެވޭ  އެބަ  ހުޅުވާފައި  މާކެޓުތައް  ބައެއް  އެކަމަކު  ބަންދު. 

ނާގ ތަންތަން. އެއީ ބޭރު މީހުން ޝާމިލުވާ ތަންތަން ބަލައިލާއިރުަގއި ީމަގއި ދެން ސަރުކާރަށް މިސާލަކަށް ބާރު ނުހި

މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް ެވއްޖެްއޔާ އެްއކަލަ ބާރު ހިނަގން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެ ނުއެއް ހިނާގ. ހަމަ އެ  

ޮގތަށް. އަށް ދާއިރުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކުަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޝާމިލުވާ  10:30ތަންތަން  

އެހެން އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ މިހާރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުތަކަކީ ފެށުނީއްސުރެ ފެށިެގން ވެސް ވަކި ޮގތަކަށް ދިޔަކަުމަގިއ  

ވަުގތުން   ޮގސް  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތް  ިއންނަން.  ދިެވއްސަކު  ޮގޅިއެްއަގއި  މަޖުބޫރުޭވ  މިހާރު  ވީނަމަވެސް 
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ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަކު   5 އެްއކަލަ މީހުންެގ ތަންތަން އެބަ  ބަންދުކުރާނެ. އެހެންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ

ވަންދެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ވާޮގތަކީ، އެހެންވީަމ    10:30އެްއަގމު ތެރޭަގއި ބޭރު މީހުން ކުރާ ތަންތަން އެބަ ދޭ  

ިމ އަޅާކިޔަނީ. އެ ހެންވެއްޖެއްޔާ އިންސާފުން ބަލާ ކަމަށް  އަޅުަގނޑު އަސްލު މި ދަންނަވަނީ ޙާލަތެއް ކިހިނެއްތޯއޭ 

ހުރި  އަޅާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެސްޓޯރެންޓުތަކާ.  ހޮޓާތަކާިއ،  ކިޔަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯއޭ  ވަންޏާ 

ފިޔަވަޅުތަކުަގއި، މިހާތަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައެއް ނެތޯ ބޮޑު ކްލާސްޓަރއެއް ވެސް ހޮޓާތަކާިއ ރެސްޓޯރެންޓުެގ ފަރާތުން 

ހިނާގފައި އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން ތަންތަން އެންމެ ފަހުން ވެސް މި ދިން ލުއިަގއި، ފުރަތަމަ ހިނާގ  

ހިސާބަށް.   އަޅުަގނޑުމެން   12ބަންދުކޮށްލި  ލިބުނީމަ  ލުިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަންކޮޅެއް  އިނދެފައި  ޖަހާއިރަށް 

އެނުގމެްއވެ  ަވރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ޕޮޒިޓިްވ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ޮގތަކީ  މިވީ  ކުއްލިއަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންދިޔަ. 

ކޭސްތައް އިތުރުކޮށްލީމަ ހޮޓާތަކަށް ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާލީ. އަޅާލިޮގތަށް މި ވީޮގތަކީ ޖުރިމަނާ، ވަރަށް 

ކަނޑައަޅާ ހޮޓާތަކަށް  ޖުރިމަނާތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ޖުރިމަނާތަކެއް  އެހާހިސާބުން  ބޮޑެތި  ހުރީ.  މި  ލާފަިއ 

ވެސް އެބަ ސުވާލު އުފެދޭ ހެލްތުން މި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް މި ކަނޑައަޅަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ. މިސާލަކަށް 

މިހެން ޮގސް ލައްކައަކަށްވުރެ ވެސް މަްއޗަށް ހުރި ކަންނޭނެގ ޖޫރިމަނާ ހޮޓާ، ކެފޭ،    15،  10އިން،    5000މިހާރު  

ކެފޭ،  ރެސްޓޯރެންޓުތަކަ ހޮޓާ،  ހަރުކަށިކޮށް  މިހާ  ކަނޑައަޅަނީ،  މި  ކިހިނެްއތޯ  މިންަގނޑު  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ށް. 

ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް މި ފިޔަަވޅުތައް އަޅަން. ދެން، އަނެއްކާ ހަމަ މިކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ތަންފީޛީ އިދާރާ  

އި ވަދެފައި  ަގޑިޖެހޭއިރުަގއި  ހަމަ  ނުކުމެ  ފުލުހުން  ހަމަ  ފުލުހުން،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގޑިޖެހޭއިރުަގއި   8ނޭގތޯ. 

މިނެޓުވީއިރު ތިބީ ވަދެ ައޅުަގނޑުމެން ތަނަށް. އޭރު    8:05ޖަހާއިރަށް އެންމެ ފަހުން ކަނޑައެޅީ. ކަނޑަެއޅި ދުވަހު  

އަންަގނީ   މި  ފުލުހުން  ދެން،  ނުނެރެވިެގން.  މީހުން  އުޅެނީ  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  7:30އަޅުަގނޑުމެން  ތި    ޖެހޭނެއޭ 

ބޭފުޅުން ބަންދުކޮށް މީހުން ނެރެން. ހަމަ މިއީ އެންިގ ޮގތް. ތި ބޭފުޅުން ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ހޮޓާ،  

ދެން   ހަމަ.  މިއީ  ޮގތް  ވިދާޅުވާ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  މިއީ  އަހާލެއްވިޔަސް.  ހަމަ  ކައިރިން  އެންމެން  ހަމަ  ކެފޭ 

މީހުން ވެސް ހަމަ ަގދަބަދަވިކަމުން ހަމަ  ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެން ކައި ރީަގއި ހަމަ ނުނިކުންނަން ތިބޭ 

ނެރެން ޖެހެނީ. އެ ޙާލަތަށް ހަމަ މި ެގންދިޔައީ. ދެން، ޮއތް އަނެއް ތަންކޮޅަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން  

އަޅުަގނޑުމެންނަ ޖުރިމަނާ.  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުަގއި  ކެފޭ،  ހޮޓާ،  ބުނަންޏާ  ބޮޑު މިސާލަކަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ށް 

ުގރޫޕެއް ހަދަިއެގން ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް މަޝްވަރާކުރީަމ ހަމަ ޕްރައިވެޓުކޮށް އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް  

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ސަބަބުން  ކޮވިޑުެގ  މި  ޖުރިމަނާކޮށްލާ.  ޭއެގތެރޭަގއި  ކަންތައްތައް.  ނާއިންސާފު  ބައިވަރު 

މި ހުށައެއްނޭޅުނު މުއް ފަހުން އެ އޮންލައިންކޮށް  މާ  ޖެހެނީ. އެވެސް  މި  ހުށަހަޅަން  އެއީ އޮންލައިންކޮށް  ދަތަކަށް. 
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ހުށަހަޅަން މި ނިންމީ. އޭެގ ކުރިން މިވާޮގތަކީ އެ އޮފީހަށްތާ ހުށަހަޅަން މި ޖެހެނީ ފޯމު. އެކަމަކު އެ މުއްދަތުަގއި  

ކޮށްފަ. ހަމަ ތި ބޭފުޅުން، މިެވނި ދުވަހަކު ތިމަންނަމެން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  13000ހުށަނޭޅުނީމަ ވެސް އެބަ ހުއްޓޭ  

މިކަން  ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުަގއި  ހަމަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އިޢުލާންކުރީމޯ އޮންލައިންކޮށް 

ވެސް ކަނޑަައޅާފަިއ  އޮންނަ ސިސްޓަމް ނޭނިގ ެއ އިންނަ މުއްދަތަށް ހުށަނޭޅުނީމަ މިވާޮގތަކީ ޖުރިމަނާ. ެއ ޖުރިމަނާ 

ބޮޑެތި   ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަންނަވަނީ  މި  ކުރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އެނޭގ.  ނުެއއް  ޮގތެއް  އިންނަ 

ެއ ވަރަށް ުއނދަޫގ ޙާލަތްތަކެްއ، މި ނެތް ޙާލަތަކާ އަޅުވާފައި ހުރީމަ މަޖިލީސްއިން މި ކަންތައްތަްއ  ،  ޮގންޖެހުންތައް

ނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ޮގތްތަކެއް ހޯދުމުެގ މަސަްއކަތް ކޮށްދެްއވުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަަމ ބައްލަަވއިދެްއވާ އަޅުަގ

ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން، މި ޙާލަތު ދިމާވިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ މި  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭ. 

ައނެއްހެން ހަމަ  މާލޭަގއި  ީވނަމަވެސް،  ކަުމަގއި  ވިޔަފާރިތަްއ  ފާހަަގނުކުރެވުނު  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބޮޑެތި،  ބުނަންޏާ   

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ދިޔަީއ. އަޅުަގނޑުމެން ތަންތަން ބަނުގރޫޓުެވ އަނެއްހެން ބުނަންޏާމު، ފަރުދީ ޮގތުން ބަލާ  

ީމެގ    ކަމަށް ވަންޏާމު ައޅުަގނޑުެގ ހަމަ ިގނަ ތަންތަން ވެސް ހަމަ ދިޔައީ ހަމަ ކުލި ނުދެއްކިެގން. ދެން، އަނެްއކާ

މުހިންމު ތަންކޮޅަކީ އެ ބޭފުޅުން މި ބުނަނީ ވެންޓިލޭޓަރ ނުލިބޭތީއޭ ތި ބޭފުޅުން މަޑުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  

ލޮކްޑައުން  މި  ދުވަހަށޭ  މަސް  ެއއް  ެއއްކަލަ  އެހެންވީމާ،  ހިނަގއިދާނެތީވެ.  ސްޕްރެޑްވެެގން  މީތި  ބޭފުޅުން،  ތި 

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،  އެއްޗެއް  ކޮށްލަނީ.  ހުރި  އަތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އަނެއްކާ  އިނީ  މި  ވިސްނުން  ެގ 

ވަރަށް  މީތި  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިފަހައްޓާލާނަމޭ.  ދުވަސް  މަސް  އެއް  ވެސް  ނަަގިއެގން 

 ެއއްޗިހިތައް ހިފަިއެގން ބުނިނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާފައި؛ ދިުގލަިއެގން ހިނަގއިދާނެ، ނޫނީ މީަގއި ތި ބޭފުޅުން

މި   އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދެމިެގންދިޔައިރުަގިއ  އަހަރެްއވަންދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  ނިކުތީމުސް. 

ހިސާބަށް   ސަލާމަތްނުވާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސް  ދަމުން  ދަނީ.  މި  ދިުގލައި  ހަމަ  ެއކަމަކު  އުއްމީދެއް.  ކުރަނީ 

ންވީމާ، މިއީ މި ޙާލަތު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގޮއްސަ މި ތިބީ. އެހެ

ކެފޭ،   ހޮޓާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުެގ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ޙާލަތެއްަގޭއ.  މިފަދަ  ތިބީ  މި 

ހުށަހެޅިހުށަހެޅު ައޅުަގނޑުމެން  ތެދުވެ  އިސްވެ،  ފަރާތުން  ބަޔަކު ރެސްޓޯރެންޓުެގ  މިނިވަން  ބައްލަވަިއދެއްާވ،  ން 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ނުވާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ެއންމެ  ހަމަ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  މިއަޅާ  ބޭފުޅުން  މި  މެދުވެރިކޮށް 

ހޯދައިދެްއވަން  ޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ބައްލަވައި  ހަމަ  ކަންތައްތަްއ  މި  ެގއްލުމާ،  ިމވީ  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ތްކޮށްދެއްވުން އެއީ ައޅުަގނޑު. ޝުކުރިްއޔާ. މަސައްކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އިސްމާޢީލް ފަތުހީ. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްަގއި  

އަ ދެނެަގންނަމުން،  އިޙުސާސްތަްއ  ދަނީ  މި  ެވސް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ތި  ަވކި  ހުރި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ޑުއަހަުމން 

ދާއިރާެއއް ނޫން. ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ކަންބޮޑުވެލައްވާނީ ތި ބޭފުޅުން ތި އުޅުްއވާ ދާއިރާ. ހަމަ ެއޮގތަށް  

އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކުަގއި  ކޮމިޓީއާ  މި  ހަމަ  ދާއިރާތައް  އެހެން  ހުރި  ވެސް  ދެން  ޑްރަިއވަރުންނާއި،  ޓެކްސީ 

ހޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހޯދަންޖެހޭ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ެގންދަނީ  މި  ކުރަމުން  މަސަްއކަތްތައް  އަޑުއެހުމުެގ  ހޯދާ  ދުންތައް 

ފުރިހަމަ   އެންމެ  ކަމުން  އެ  ފަރާތްތަކަކަށް  ހުރިހާ  ުގޅުންހުރި  އިޤުތިޞާދާ  ައވަހަކަށް  ވީހާެވސް  ހަމަ  އުއްމީދަކީ 

އަޅުގަ  ހުޅުވިެގންދިއުން.  މި  ޮގތަށް  ލިބޭނެ  މަންފާ  ތިބީ ލާބައާއި  މި  ކޮށްދޭން  ތިބީ.  ިމ  ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން 

މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  އޭެގފަހުން  އަރުވާފައި  ނުޒައިރަށް.  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  ދެން،  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. 

ދެން   އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެކުަގއި  ސުވާލުތަކާ  ެއއްކޮށް  ހުރީމަާއ  ސުވާލުތައް 

 ރިއަށްެގންދާނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ނުޒޭރަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން. ކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައލީ  ނުޒައިރު އަލްފާޟިލް ބޯޑު މެންބަރު ެގއޮފް މޯލްޑިވްސް  އެސޯސިއޭޝަން  ންޓްރެސްޓޯރެ

ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ވެސް ދައްކަންހުރި ވަރަށް ިގނަ ާވހަކަތައް މިހާރު ދެކެވި ޝުޖާޢު ވެސް، ޙުސައިން ވެސް،  

ވާހަކަ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އިނޭގތޯ.  ދައްކަަވއިފި  ވާހަކަތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  އިސްމާޢީލް  ވެސް،  ޢާމިރު 

މާ އަޑުއަހާލާފައި، ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ދިމާނުާވ  އަޅުަގނޑުމެން އާންމު ތަންތާނަގއި މިހެން ދަްއކާލީ

ބަޔަކު ބުނަނީ މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާެވެގން އުޅޭ ކަެމކޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއކަނި ދިމާވެެގން އުޅޭ ކަމެއް  

ލޮކްޑައުންކޮށްފަ ހަމަ  އޮތީ  އެ  ޤައުމުތަކެއް  މިވެނި  މިވެނި  ދުނިޔޭެގ  ބަލާބަލާށޭ  ދެން،  ނޫނޭ.  ނޫންހެއްޔޭ.  އި 

އޮތީ   އެ  ޤައުމުތައް  ހުރި  ރިޒަރވްތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބަލާލާއިރު،  ޤައުމުތަކަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދުނިޔޭެގ   ޮގސް  މިހެން  ދެން،  މެލޭޝިއާައކަސް،  ސިންަގޕޫރަކަސް،  ބެންކޮކަކަސް،  މިސާލަކަށް  ލޮކްޑައުންކޮށްފަ. 

މުތަކަކީ އެ މީހުންެގ އަތުަގިއ އެތައް ފަހަރަކު މުޅި ޤައުުމ ތަޅާލާފައި އާރާސްތުކުރާހާ  މިހެން ބަންދުވެފައި ހުރި ޤައު

ބޮޑެތި ރިޒަރވްތަްއ އޮތް ޤަުއމުތައް. ދެން، އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު 

ވެ އެއްޗަކުން  ލިބޭ  މަހަށް  މަހުން  ދެކޮޅު،  ވެސް  އެއްޗަކުން  ވާހަކަ  ލިބޭ  ބައެްއެގ  އުޅޭ  ނުޖެހި  ދެކޮޅު  ސް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނާިއ މުޅި ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުުމތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތޭ  

 އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ. އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުންތަކެއް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ކަރަންޓު ބިލާއި

ފެންބިލާ، މި ކަންތައްތަކުެގ ާވހަކަދައްކާލާއިރު، އައިސް ސިއްރު ސިއްރުން ވަަގށް ކެނޑުމުެގ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑު  
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ވަރަކަށް ދުވަހުެގ ނޯޓިސްެއއް ދޭންީވ ނޫންހެއްޔޭ. ޙުސައިން ެވސް އެ ވާހަކަ ފާހަަގކުރެްއވި.    10ހިތަށް އަރަނީ،  

ހަ  10 ދޭންވީ  ނޯޓިސްއެއް  ދުވަހުެގ  ކާޑެްއ  ވަރަކަށް  ރަތް  ނޫން،  ދިއްކޮށްލުމެއް  އެއްޗެއް  ދޮރުދަށުން  މައެކަނި 

ދިއްކޮށްލުމެއް ނޫނޭ. އެ ތަނެުގ ވެރިައކު ހޯއްދަވާފައި އެ ވެރި މީހާއާ ުގޅޭ ޮގތެްއ، ވެރި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓުކޮށްފައި 

ދަން ފަސޭހަވާނެ ނޫންހެއްޔޭ ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭަގއި ކޮންެމެވސްކަހަލަ ޙައްލެއް އޭނައަށް ހޯ   10އެ ނޯޓިސް ދިނީމާ 

ދެން،   އިނޭގތޯ.  ތަނުން  ނުކުންނަ  ކަނޑާފަިއ  ދިމާވޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަނޑާފައި،  ައއިސް  ކުއްލިައކަށް 

ބަދަލުަގިއ   ޭއެގ  ދާންވީއޭ.  ޕޭމަންޓަކަށް  ޕަރޓު  ނޫނީ  ދައްކާފަިއ  އެކީަގއި  ހަމަ  ބުނަނީ  ވިދާޅުވާހެން  އެ  ޙުސައިން 

ވަރަކަށް ދުވަސް ދެވިއްޖެއްޔާ ދަރަންޏެއް ހޯދައިެގން ނަމަވެސް އަދި އެހެން އެްއޗެްއ    10ޔަކަށް  ނުދެއްކިެގން އުޅޭ ބަ

ލިބޭނެ   ދެއްކުުމެގ ފުރުޞަތު  ޮގތަކުން އެ  ކޮންމެވެސް  ވަރަކަށް ދުވަހުެގ ނޯޓިސްެއއް    10ލަސްކޮށްފައި ނަމަވެސް 

ން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން ރަތް ނޯޓިސް ފޮނުވަމެއް ސީދާ ތަނުެގ އޯނަރަށް ލިބޭ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ. ދެން، އެ ބޭފުޅު

ނާދޭ   ހިސާބަށް  އޯނަރާ  ތަނުެގ  ފަހަރު  ިގނަ  އޮންނާނީ  ނޯޓިސް  ރަތް  އެކަމަކު  ފޮނުވާ.  ނޯޓިސް  ރަތް  ނޫންހެއްޔޭ. 

ޮގތަކަށް   ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ދިއުމަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ވިސްނުމަކަށް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ. 

ނޫންތޯއޭމަސައްކަ ވަރަށް  ؟ ތްކޮށްދޭންވީ  ަގާވއިދުތައް  ބައެއް  ގަވާއިދުތަކަކީ،  އޮންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން، 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ނެތް  ވަރަށް  ގަވާއިދެއް  މެދުމިނުެގ  ދޯދިޔާ.  ވަރަށް  ގަވާއިދުތައް  އަނެއްބަިއ  އިނޭގތޯ.  ހަރުކަށި 

ވެސް ބޭފުޅުން  މި  އިންސްޕެކްޓުކުރަންެވެގން،  ތަންތަނަށް ތެރޭަގއި.  އިންސްޕެކްޓުކުރަން  ދައްކަަވއިފި.  ވާހަކަ  އެ   

ގޮއްސަ ޕޮލިސް ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ، ތިމަންނަމެންނަށް އަންާގފައި އޮންނަ ޮގތަށޭ ތިމަންނަމެން މި ކަންތައް ކުރަނީ. 

އާއި ނޫސްތަކާއި،  ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އާންމު ޮގތެްއަގއި ރޭޑިއޯ ާއިއ ޓީ.ވީ  

މި ހުރިހާ ތަންތަނުން، އެޗް.ޕީ.އޭއިން ނޫނީ ސަރުކާރުން ައންަގާވ އެންުގމަކީ އަޅުަގނޑުެމންނާ ުގޅުންހުރި އެންުގން  

ވެރިން  ތިމަންނަމެންެގ  ވިދާޅުަވނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން،  ޢަމަލުކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށޭ  ބަލާފައި  ކަމަށް 

ޮގ އަންާގ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިމަންނަމެންނަށް  ތި  ދިޔައިމާ،  ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  އެޮގތަށް  ކުރާނީ.  ތިމަންނަމެން  ތަށޭ 

ތަން   މިސާލަކަށް  ހޯދަން.  ޙައްޤު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދާށޭ  ބޭފުޅުން  ތި  ެވއްޖެއްޔާ  ނޫންކަމަށް  ރަނަގޅު  އެޮގތް 

ަގއިޑްލައިން އެ  ޮގތުން  އޮންނަ  އެނިގފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަން ބަންދުކުރީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ތަކަށް 

ކަމެއްެގ   ފާހަަގކުރެވޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވަޑަިއެގން  ޕޮލިހުން  ނޫނީ  އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  ހުންނައިރު،  ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ދެން،  އިނޭގތޯ.  ހޯދަންދާން  ޙައްޤު  ޖެހެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދިޔައިމާ  ބަންދުކޮށްފައި  ތަން  ސަބަބުން 

ހޯދަން ޮގސްެގން އެ ބޭފުޅުން ކަންތަްއ ކުރެްއވީ ޯގސްކޮށް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެއް ދުވަސް، ދެ  އަޅުަގނޑުމެން ޙައްޤު  

ެއ    3ދުވަސް،   ވާހަކަ  ދައްކާ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ބަންދުވެެގން.  ިވޔަފާރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިޔައީ  ެއ  ދުވަސް 
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އުޅެނީ އާންމުކޮށް އަންަގވާ އެންެގވުމާއި،    ބޭފުޅުންނެއް ަގބޫލެއްނުކުރައްާވ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން މި 

ައޅުަގނޑު ިމ  ؟ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓުކުރަންެވެގން އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ައރުވާ ލަފައާ މިއީ ތަފާތު ދެ ލަފައެއްތޯ

އިނޭގތޯ. ހުށަހެޅިން  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  އެ  ެވސް  ަމއިމޫނާއަށް  ވެސް.  އެޗް.ޕީ.ޭއަގއި  ދެއްކިން  ެއ    ވާހަކަތައް 

ދެްއކިން.   ވާހަކަ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އިންނެވި.  ވެސް  ވަޒީރު  ތިއްބެިވ،  އެތާ  ދުވަހު 

އެކަމަކު ިމއަކަށް އެްއވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ނާދޭ. ޢާމިރު ވެސް ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ މި 

ބަދަލެއް އައިްއސިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. އެހެންނަަމވެސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ މި    ދައްކަނީ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި. ދެން،

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނާ  އަންނާތީއާއި،  ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ލިބޭ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭރުކޮށްލީމާ  އިޙުސާސްތައް 

ވަރަކަށް    1800ހެން ާގތްަގނޑަކަށް  އެކީަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ފާހަަގކުރެއްވި

އައުޓްލެޓާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ މި އުޅެނީ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ރޭމްެގ ފަރާތުން ރޭމެއް ތަމްސީލުކުރަން 

ާގތްަގނޑަކަށް   އުޅެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  ތިބި  ބޮޑެތި    1800އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  މެދު  ކުދި، 

ން، އަުއޓްލެޓުތަކެއް ޮގަވިއެގން އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމަ، ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ވިޔަފާރިވެރި

ވަރަށް ރަނަގޅު  الحمد هلل  އެންމެން ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް. މީަގއި ދެން، ެއްއވެސް ވަރެްއެގ ނަތީޖާއެއް ނުކުެމއްޖެއްޔާުމ 

ދެ މި އަރަނީ އެ އިންސްޕެކްޓު  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އިނޭގތޯ.  ހިތަށް  ން، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ 

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ،  ހަރުދަނާކޮށް  ތަންކޮޅެއް  މިހާރަށްވުރެ  ކަންތައްތައް  އޮންނަ  އެ  ކުރުމުަގއި 

ދޭހެން އަޅުަގނޑު  ދުވަސް  10އެޗް.ޕީ.އޭއިން މިސާލަކަށް، ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން ހަމަ ކުރިން މި ދެންނެވިހެން މި ބިލުތަކުެގ  

މި ހިތަށް އަރަނީ، ބޭރު ތަންތާނަގއި ވެސް އޮންނަނީ އެހެން. ތަނެއް އިންސްޕެކްޓުކުރަން ދަންޏާ އެ ތަނުން އަންާގ.  

ެއ   ދާއިރުަގއި  ތާރީޚެއްަގއި.  ވެނި  މި  ދަމޭ  އެބަ  ތިމަންނަމެން  އިންސްޕެކްޓުކުރަން  ތަނަށް  ތި  ބުނަނީ  އަންާގފަިއ 

ބޭފު އެ  އޮންނާނީ  ދަށުން  ތަންތަން  ދޮރު  ސިއްރުސިއްރުން  ކޮންމެހެން  ތައްޔާރުކޮށްފަ.  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  އެ  ޅުން 

ހަމައެކަނި   ާއންމު ޞިއްޙަތަކީ  އިނޭގތޯ.  މިއީ  ޮގްއސަ އިންސްޕެކްޓުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭ. އާންމު ޞިއްޙަތު  ވަދެެގން 

ށް މި އެނެގނީ. މަުގމަތީަގއި ޑަސްބިން ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުަގިއ އޮންނަ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަ

މީހުން އެއް ކޮޓަރީެގ ތެރޭަގއި ނިދާ އުޅުން    30،  20ާގތްަގނޑަކަށް  ؟ ހޮވާ މީހާެގ ވެސް އާންމު ޞިއްޙަތެއް ނޫންތޯ

އެ އޮތްތާ މާރުކޭޓު މަސް ެގންުގޅުން ެވސް އާންމު ޞިއްޙަތެްއ ނޫންތޯ ؟ ވެސް އާންމު ޞިއްޙަތެއް ނޫންތޯ އެއީ

ނޑުމެންެގ ކައިރީަގއި ބޮޑެތި ފިހާރަ، އަޅުަގނޑަކީ މަޖީދީ މަުގަގއި އުޅޭ މީހެއްވީމަ، ވަރަށް ފެންނާނެ  ައޅުަގ؟ އެއީ

ދެން،   ފަރުމަހާއި  އަނެްއ،  ކުކުޅުމަހާިއ  ެގރިމަހާއި  ހުންނަނީ  ެއ  ފުރިޖަކަށް  އެއް  ފިހާރަތަކުެގ  ފިހާރަތައް.  ބޮޑެތި 

ހުން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މިލްކާ  ޗީޒްާއއި،  އަދި  ވެސް  ސޮސެޖާއި  އެްއޗިއްސެއް  އެ  އަޅާފަ.  ފުރިޖަކަށް  އެއް  ނަނީ 
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އެކަހަލަ،  ހަމަ  ތަންތަނުަގއި  ކުދިކުދި  މިހިރަ  ރެސްޓޯރެންޓު  ކެފޭ،  ހޮޓާ،  އެކަމަކު  ނުކުރަްއވާ.  އިންސްޕެކްޓެއް 

ތަނެްއަގއި   ވިްއކާ  ކޮފީ  ކުޑަކުޑަ  ކަމަކީ،  އުޅޭ  ދިމާެވެގން  މިހާރު  އިނޭގ  3ބައްލަވާ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ތޯ.  ސިންކު 

މަތީަގއި   މޭޒެއްެގ  ހުންނަ  މިހެން  ތަންކޮޅެްއަގިއ،  ކުޑަކުޑަ  ހުންނަ  މިހެން  ނޭނޭގ  ސިންކަށް   3އަޅުަގނޑަކަށް 

ކަނޑާލީމާ ދެން އެ ތަނުން މީހުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޮގތެއް. އެއް ސިންކަކީ އާންމުންނަށް ހުންނަ ސިންކެއް. އަނެއް  

އަތް ުމވަްއޒަފުން  އުޅޭ  އެތާނަގއި  އެ ސިންކަކީ  ުއޅޭ  އެތާނަގއި  ސިންކަކީ  އަނެްއ  ސިންކެއް.  ހުންނަ  ދޮންނަން 

ތާނަގއި ތަށި ދޮންނަން ހުންނަ ސިންކު. އަދި ެއއް ސިންކު ބަހައްޓަންޖެހޭނެ މަސް ކަނޑަން އެ ތާ ކައްކާ ކަމަށް  

ަގނޑެއް މި ލިބެނީ.  ކުޑަކުޑަ ބަދިެގ  ؛ ސިންކު އެތާ ެއތެރޭަގއި ބަހައްޓައިެގން ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާ  4ވެއްޖެއްޔާ.  

އެ ތަނުަގއި ކުއްޔަކީ ބާރަ، ފަނަރަ ހާސް ވަރަކަށް ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ސިންކުތައް ބަހައްޓާފައި ދެން، މީހުން އެ 

ތަން ސަރވްކުރަން އޮންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެްއ. ެއހެންވީމާ، އެޗް.ޕީ.އޭެގ ަގާވއިދަކީ މިއީ ވަރަށް ހަރުކަށި 

ޢީލް ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި، ެއޗް.ޕީ.ޭއއަކީ އަނެއްކާ ެއްއވެސް ބައެްއެގ ބާރެއް ފޯރާ ތަނެްއ ނޫން ަގާވއިދެއް. ިއސްމާ

އޮންނަނީ،  އެ  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ތެދެއް  ެއއީ  ވާހަކަ.  ޖުރިމަނާއެްއެގ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ވެސް  އިސްމާޢީލް  އިނޭގތޯ. 

ކު ހުއްދަ  ކަމެއް  ާގނޫނަކުން  ކޮން  ރާއްޖޭެގ  ނޭނެގ  ހަމަވުމުެގ އަޅުަގނޑަކަށް  މުއްދަތެއް  އޮންނަ  ދީފައި  އެ  ރަނީ 

ސެޓްފިކެޓުެގ   އޮންނަ  ދެއްވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެން.  އޮންނާނީ  އެޗް.ޕީ.ޭއަގއި  އިނޭގތޯ.  އަރާ  ޖުރިމަނާ  ކުރިން 

އެއީ   ދެން،  ޖޫރިމަނާވޭ.  ކުރިން  މަސް  އެއް  ޖޫރިމަނާވޭ.  ކުރިން  މަސް  އެއް  ހަމަވުމުެގ  ރުފިޔާ.   2000މުއްދަތު 

އިނޭގތޯ.    5000އްކާ  އަނެ ދުވަހަކަށް    5000ރުފިޔާއަކާއި    2000ރުފިޔާ  ކޮންމެ  މި  ދެން    50ރުފިޔާއަކާ، 

ރުފިޔާައކާ މިހެން ޮގސް އެްއވެސް ޮގތަކުން އެ ތަން، ެއ ހުއްދަ ބާޠިލުވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ    150ރުފިޔާއަކާއި  

ދަ، ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާއިން ހުޅުވޭނީ  ދެން، ހުޅުވޭނީ ސާދަ، ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ދީެގން. ސާ

އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއއްޗެއް ހީނުކުރައްވާތި. ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ިމއީ 

ކޮންމެ  މުޙައްމަދު ސަޢީދުެގ ދުވަސްަވރުަގއި ހެއްދެވިފައި އޮތް އެްއޗެއް ކަމެއް ެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ދެން،  

މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެދެން،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ހިނާގ.  އެބަ  ެއކަން  ވިޔަސް،  ޮގތެއް 

ދިމާވާ، މި ދިމާވާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން، މާ ދިުގނުލައި އިނޭގތޯ، މާ ދިުގނުލައި ކޮންމެވެސް  

ހައް ޮގތެއް  ޙައްލުކުރެވޭނެ  މި  ޝުކުރިއްޔާ  ޮގތަކުން  ކަމެއް.  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ދަވައިދެއްވުން 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިނޭގތޯ ހުރިހާ   ޝުކުރިއްޔާ ނުޒައިރު. އަޅުަގނޑު ދެން، ތި ދެއްކި ވާހަކަތައް ވަރަށް ކަނުލާ އަޑުއަހަން މި ތިބީ 

ކައިރި  އިްއޒަތްތެރި   ފަސޭހަތައް  ުއއްމީދުކުރައްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެވސް.  މެންބަރުން 

މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ލިބުން އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ. އެ މަުގން މަސައްކަތްކުރާނީ ެވސް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  

 މް ނާޒިލްއަށް.އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ސާފުކޮށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކިހާވަރެ އިޤުތިޞާދުެގ  ވިދާޅުވެދެްއަވއިފި  ބޭފުޅުން  ތި  ތި  ވިދާޅުވެދެްއވައިފިން،  ބޭފުޅުން  ތި  ހިްއސާއެއްތޯ  ްއެގ 

އެޗް.ޕީ.އޭާއ   ހަފުތާަގއި  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތް.  ވާހަކައެއް  ދެތިން  ހިތަށްއަރާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނަންގަވަނީ. 

ެގ އެކީަގއި ބައްދަލުކުރެވުނު. މަިއމޫނާ މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ކަންބޮޑުވުން، މެންބަރުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވަހު  ކުރީ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދުވަހު،  އެ  ޖަވާބުދާރީވި.  އެ  ހަމަ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

ެވސް.   ބަދަލުވެެގންދިޔަކަން  ަގޑި  ބަންދުކުރާ  ރެސްޓޯރެންޓު  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކީަގިއ  ނޯޓިސްއާ 

ން އަޅުަގނޑަކަށް ނުއެއް ދެންނެވޭނެ. އެބަ ކަންތައްތަކެއް ކުރޭ. ރޭިވެގން އެހެންވީމާ، ކަންތައްތަކެއް ނުވެެއކޭ މުޅި

ރަނަގޅު   އެއަށްތުރެ ވެސް  އެކީަގއި  އޮތުމާ  މަސް  ރޯދަ  ކުރިއަށް  ވިދާޅުވީ  އެ  އަދި  އެބައާދޭ.  ރަނަގޅުވަމުން  އެބަ 

ިވޔަފާރީަގއި މި  އަދި  ރެސްޓޯރެންޓު  ކެފޭ  ޚާއްޞަކޮށް  ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް،  ބޭފުޅުންނަށް    ޮގތްތަކެއް  އުޅުްއވާ  މި 

ވާހަކަ،   ފާހަަގކުރައްަވިއފި ޔުޓިލިޓީތަކުެގ  ބޮޑަށް  ބޭފުޅުން ވަރަށް  ތި  ޭއެގ އިތުރަށް ވެސް  މަުގފަހިކޮށްދޭނެ ވާހަކަ. 

ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ާގނޫނެއް.    2020ބިލުތަކުެގ ވާހަކަ.  

ައުގތަްއ ކަނޑައަޅާނީ. އެހެންވީމަ،  މި ާގނޫނު  އެބަ ބުނޭ ބޯޑެްއ ހަދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެ ބޯޑުންނޭ އެއަށްފަހުަގއި 

ތި   ބޭފުޅުން  ތި  ައއިމަ  ކަނޑައެޅިެގން  ައުގ  ެއާއއެކީަގިއ  ފޯމްވެފައި،  ބޯޑު  އެ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

އޮން  އެ  ތަންތަނުަގއި  ެއހެން  ދުނިޔޭެގ  އަދި  ވެސް  ކަންބޮޑުވާ  ތާނަގއި  މި  ދަށުން  އުސޫލުެގ  ރަނަގޅު  ނަ 

ވަރަށް  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ވާހަކަ  އުއްމީދުކުރާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ެވެގންދާނެ  ކަންތައްތަކެއް 

އަރާ   ބިލަށް  ދަނީ  ޤައުމުަގއި  މި  ވަރަކަށް  ބޭނުންކުރާ  އިތުރަށް  ވެސް  ކަރަންޓު  ވެސް  ފެން  ވާހަކައެްއ،  ރަނަގޅު 

ްއޗެއް ބޮޑުވަމުން. އެހެން ތަންތަނުަގއި ދަށްވަމުން ދަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް ެވސް ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ނުިވސްނޭ އެ

އެީއ ކިހިނެްއވާ ކަމެއް ކަމެއް. ދެން، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުންެގ ވެސް ކަންބޮޑުުވމަކީ ެއއީހެން. އިސްމާޢީލް  

ވެ  ނުޒައިރު  ތަފުސީލުކޮށް،  ވަރަށް  ތަފުސީލުކޮށް  ވެސް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  ވެސް  ޢާމިރު  އަދި  ސް 

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަަމ  ކަންބޮޑުވުން.  މިހިރަ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކިޔުއްަވއިދެްއވައިފި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ވެ ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ުއޅުްއާވ  މި  ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އިޤުތިޞާދީ  އިޤުތިޞާދުަގިއ،  ހަމަ  އެއީ  ސް އެނޭގ 

ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނެކަން. އަދި އެއްބޭފުޅަކު ފާހަަގކުރަްއވައިފި ވެޑިންގ ނޫނީ ހަފުލާތައް ބޭއްވުުމަގއި އޯޕަން ބޮޑެތި  

ތަންތަން، ޕާކުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ހޯލްތަކާ އެއްޗިހި ދޫކުރައްަވއިފިްއޔާމު މިހާރަށްތުރެ ބޮޑަށް، މި ެއއްބަެއއް ކުޑަ 

ޖަމާ އެންމެން  އަޅުަގނޑު  ތަނަކަށް  ކޮމިޓީން،  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް.  ލިބިެގންދާނެ  ޙައްލު  ބައި  މިދާ  ވެެގން 

ވަޑަިއެގން  ކޮޅަށް  މި  މައިމޫނާ  އެޗް.ޕީ.ޭއ،  ދެން،  ރިޢާޔަތްކުރާނަމޭ.  މިއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކުރަނީ 

ުގޅިެގން އެޗް.ޕީ.އޭ އަދި އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ެވސް ވަޑައިެގންނެވި އެ ދުވަހު. އަ ޅުަގނޑުމެން ިމ ކަންބޮޑުވުންތަކާ 

ފަށަންވާއިރަށް  ކާން  އިށީނދެ  މީހަކު  ދެތިން  ކައިރީަގއި  ކާޭމޒެްއެގ  ވިދާޅުވަނީ،  ބޭފުޅުން  އެ  ވާހަކަދެކެވުނުއިރު 

ްއ  މާސްކު ނަަގންޖެހެއޭ. އެއީ ހައިރިސްކު، އެ ރިސްކު ލެވެލް މައްޗަށްދާ ހިސާބަކީ އެީއއޭ. ފިހާރައަކަށް ވަދެ އެްއޗެ

ފިހާރައަށްވަދެ   ވަުގތު ވެސް އެ ކުޑަޭއ  ކޮންމެހެން މާސްކު ވެސް ނަާގކަށް ނުޖެހޭ. އެ  ަގނެެގން ނިކުެމެގންދާއިރު 

އެްއޗެއް ަގނެެގން ދާން. ނޫނީ މޭޒެއް ދޮށުަގއި ރެސްޓޯރެންޓެއްަގއި ކާން އިށީނދެ ެއ ނަާގ ަވުގތާއި، އެ މާސްކުނަާގ  

ައސް މިއީއޭ  ތިބުމާ،  ތިބޭ  އެ  ވަރަކަށް އެއްތާނަގއި  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ދެން،  ތަފާތުވެެގންދަނީ.  ލެވެލް  އެ  ލު 

އޮތް   މި  އެޅިފަިއ  މި  ދެން،  ޙަޤީޤަތް.  ހަމަ  އެެވސް  ޙަޤީޤަތެއް.  އެއީ  އެބަޖެހޭ.  ަގބޫލުކުރަން  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަންތައް އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  މި  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  އަދި  ކެފޭތަކާއި  އޮތް  ރެސްޓޯރެންޓުތަކާިއ،  ކޮށްފައި   

ނުފެންނަނީ.   ެއއްޗިހި  ކޭސްތަކާ  ޕޮޒިޓިްވ  އެ  ވަރަށް  އަންނަންޖެހޭ  އެ  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން  ހެދީޭއ  މިންަގނޑުތަކާ 

އެީއއޭ އެ ކްލަސްޓަރ މަދުެވެގން ދަނީ އެ ހިސާބުން ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ދެން، މިހިރީ ހައްތަހާ ވެސް 

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުަގއި ެއންމެ ރަނަގޅު ޮގތް މިއީ.   ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުަގއި 

ެގއްލުމެްއވާނެ   ިއޤުތިޞާދަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށްވެފައި،  އިޤުތިޞާދީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މީެގ  ދެން، 

ތަކުރާރުކޮށް މި ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ިގނަ  އެްއވެސް ކަމަކަށް އެ ެއޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ ހަމަ  

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެވި އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން ކުރެވޭނެ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ މިނިސްޓްރީާއ  

ން  ވެސް ވާހަކަދެކެވި، ހަމަ ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަކުރަން. ައޅުަގނޑު ހަމަ ަގބޫލުކުރަ

ަގބޫލުކުރާހިނދު،   އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ކަމާިއ،  ކެނޑިެގންނުވާނެ  ައދި  ނުވާނެ.  ކެނޑިެގން  ބިލު 

ެއ   އެހެންވީމަ،  ަގބޫލުކުރީ.  އަޑިން  ހިތުެގ  ހަމަ  ވެސް  ވާހަކަެއއް  ހުރިހާ  ދެއްކި  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ
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އަރުވާނަން ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ދެންމެ ނުޒައިރުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ކޮން ސަރުކާރެއްަގއި ކަެމއް ނޭނުގނު  

ކަންތައް އަޅުަގނޑު ބާްއވާލާނަން. ދެން، އޭެގ މުހިންމީ ކަން ޙައްލުވުން. އަޅުަގނޑަކަށް ެވސް ނޭނެގ ތި އިޝޫަގއި  

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކައަށްވުރެ އަޅުަގނޑު ފޯކަސްކޮށްލާނީ މިހާރުެގ  އޮތީ ކޮންޒަމާނެއްެގ ކޮން ވާހަކަެއއް ކަމެއް 

ޙާލަތަށް އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރެސްޓޯރެންޓު އެސޯސިއޭޝަނުެގ ކަންބޮޑުވުންތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  

ފާހަަގކުރަން އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަންބޮޑުވުމެްއެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  ައޑުއަހަިއ،  ވާހަކަ،  ބޮޑަށް  ޢާމިރުެގ  ދެންމެ  ެއީއ   .

ވިޔަފާރި ރަމަޟާން މަސް ނިމޭއިރު   40އިސްމާޢީލްެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުވި ާގތްަގނޑަކަށް % ؟ އިސްމާޢީލް ދެއްތޯ

މި   މިއަދު  ދެން،  ވާހަކަެއްއހެން.  އެލަރމިންގ  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  އެބައޮތޭ.  ބިރު  ކޮލެޕްސްވުމުެގ 

 ސަރުކާރަށް މަޖިލިސް ނެތިެގން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެވާހަކަ ބުނެފިނަމަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރާނަން.  މަޖިލީހަށް އަދި

އެ ހުރިހާ ބާރެއް އެބައޮތް ިމ މަޖިލީހުގައި، ސަރުކާރުަގިއ. އަދި ސަރުކާރާެއކުަގއި ޖުޑީޝަރީެގ ވެސް އެ ބާރު އޮތީ  

ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އެދުމަށް، އެޗް.ޕީ.ޭއ އޭ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއޭ  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަތްޕުޅުަގއި. އެހެންވީމާ، ެއކަން  

އަޅުަގނޑު   ދެން،  ިއނޭގތޯ.  ކަމަކަށް  އޮތް  ނުކުރަން  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  ހުްއޓާލެވޭކަށް  ވިދާޅުވެފައި  މިހެން 

ރެންޓު މިހިރީ  އައުޓްލެޓު، ރެސްޓޯ  1800ސާފުކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ، ދެންމެ، ފުރަތަމަ ސުވާލު ސާފުވެއްޖެ. ެއއީ  

ދެވަނަ  ދެން،  އުޅުނީ.  އަހަން  ސުވާލަކަށް  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު  އެއީ  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި.  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކެފޭ، 

އެއީ  ؟ ސުވާލަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އުޅުނީ، މީެގތެރެއިން ކިތައް ފަރާތަށްތޯ އިންކަމް ސަޕޯޓު ލިބިފައި ހުރީ

ބަޮއތް އިންކަމް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިން ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައި އެ

؟ ާގތްަގނޑަކަށް، ފަރާތުެގ ތެރެއިން ކިހާ ފަރާތަކަށްތޯ އިންކަމް ސަޕޯޓު ލިބިވަޑައިެގންފައި ހުރީ  1800ބޭނުންވަނީ  

ފެށިެގން ހިސާބުން  ފެށުނު  ކަންތައް  ކޮިވޑުެގ  މިއާއެކުަގއި  ބިލެއް   ދެން،  ތިން  ދެ  ެގނައިން  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

ޖުރިމަނާތަްއ   ކުރާ  މި  އޭެގތެރޭަގިއ  ލީ.  ެވސް  މައްސަލަތައް  ކުއްލި  މެންބަރުން  އެކިއެކި  އަދި  މަޖިލީހަށް. 

މަދުކުރުމާއި، ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ކެފޭތަކަށް ޓާެގޓުނުކުރުމާ، މި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް،  

އަހަރުފަހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ސިޓިންގއިން މި އެނެގނީ ޖުރިމަނާ ވެސް އެބަކުރާކަން. ކެފޭތައް ހަމަ   1ެގ  އޭ

އެްއވަރަކަށް  ހަމަ  މިކަމުަގއި  ދެބައި މީހުން  ފުލުހުންނާ  ެއޗް.ޕީ.އޭާއިއ  އަދި  ކުރާކަން.  އެބަ  ބަންދުކުރާ ސްޕީޑުަގއި 
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ވެސް   ހައިރާނެއް  ދެން،  އެބަލާކަން.  ސަރުކާރަށް   38ނުވޭ،  އެފަރޓު  ޮގތުަގއި  ޖުރިމަނާެގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ބޭނުންވަނީ   ބަލާލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނޫހުަގއި.  އެބައޮތް  ކުރިން  ދުވަސް  ތިން  ދެ  މީެގ  ލިބުނުވާހަކަ 

ަގނޑު  އިނޭގތޯ. ިމއީ ދެވަނައަށް އަޅު ؟ އެސޯސިސއޭޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުެގ ޖުރިމަނާެގ ައދަދަކީ ކޮބައިތޯ

ކުލީެގ   ކުލި،  ޚާއްޞަކޮށް  ކަރަންޓު،  ކުއްޔާއި  ޮގތުަގއި  ތިންވަނަކަމެއްެގ  ދެން،  ކަމަކީ.  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން 

ޕްރޮޕޯޒަލްެއއް   އެްއވެސްކަހަލަ  ބޭފުޅުން  ތި  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ެއއްޗެއް  އެއްެވސް  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ސަޕޯޓެއް 

ސަ ސަބްސިޑީއެްއޮގތުަގއި  ރެންޓު  އަޅުަގނޑު  ލައިފިންތޯ  އެޕްލައިކޮށްފިންތޯ  ޕްރެސްކްރައިބްކޮށްފިންތޯ،  އެ  ރުކާރަށް 

ބަލާލަން ބޭނުން. ހަމައެއާއެކު ސްޓެލްކޯެގ ކަރަންޓު ތި ކަނޑާ މައްސަލަާއއި، މި ދަނޑިވަޅުަގއި ކަރަންޓު ކެނޑުން  

ރެޕްރެޒެންޓުާވޮގތަށް ެއްއކޮށް  އައުޓްލެޓެއް  ހުރިހާ  ކަލެކްޓިްވލީ  ޓަކައި  އެްއވެސްކަހަލަ  ހުއްޓާލުމަށް  ސްޓެލްކޯެގ   

 މިއީ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލުތަކަކީ. ؟ ރިކުއެސްޓެއް ޕްލޭސްކޮށްފައިތޯ ވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވީހެން  ވެސް  އިޝާރާތެއް  އެދިަވޑަިއެގން  ފުރުޞަތަކަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ޙާމިދު ޢަފީފު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފީފުޢަޙާމިދު  ރައީސްެގ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ކޮމިޓީން  މި  އަދާކުރަން  ބޮޑަށް ޝުކުރު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވާ ދާއިރާެގ ކޮންސަރން  މާވަށު  ދެން،  އިންވިޓޭޝަނަށް.  ކުރެއްވި  ތި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރަްއވައި  ހަކަައކީ 

ޮގތުަގއި  މައްސަލައެްއެގ  ކުއްލި  މަޖިލީހަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކައަކީ  މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަދާކުރަން. މިހާރު ޖުރިމަނާގެ  އޭތި ެވއްދެވީތީ ވެސް އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް ވެސް ވަ

ދަށުން  އެސް.އެމް.ީއެގ  އެކަަމކު  ފާހަަގކުރެވިފަެއއް.  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އޭތި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޮގތުަގއި، 

% ދަްއކަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރވޭއިން  ހެދި  އަޅުަގނޑުމެން  މީހުންނަށް   2.5އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

. ދެން، އިލެކްޓްރިސިޓީ، އިލެކްޓްރިސިޓީ  2.5ަގނޑުމެންނަށް އެ ލޯނު ލިބިފައި ވަނީ، މި އިންޑަސްޓްރީއަށް %އަޅު

އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ހަމަ އިލެކްޓްރިސިޓީެގ ވާހަކައަކީ ހަމަ އެންމެ މަތީ ލެވެލްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ރެމްއުން  

ދޭސް ދެންނެވިފައި ވަނީ. ދެން، އަދި ައޅުަގނޑުމެން އެދިފައި ވާނީ  މީޓުކުރެވިފަ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އާ

މި ކޮވިޑު ދުވަސްވަރު، މި ޙާލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބޭންޑު ވިތް، ވާހަކަައކީ މިހާރު މި އިންނަ ކޮމާޝަލް  
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ނަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫނޭ. ރޭޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަށްކޮށްދިނުމަށް ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓަށް. ދެން، ވިދާޅުވީ ތިމަންނަމެން 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށޭ. ދެން،   ތިކަން ކުރެވޭނީ  އެކަން ކުރެވޭނީ ރައީސް އޮފީހަށޭ. ދެން، އެއްފަހަރު ވިދާޅުވި 

އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ެއ ކަންތައްތަކުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފައިންޕުޅު ފެނޭތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ތިން 

ވާ އެކަމުން.  ހަތަރުބުރަށް  ވަނީ  ވެފައި  ނާކާމިޔާބު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  މަސައްކަތްކުރަްއވާފަ.  ނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދޮރެއް އަދިެއއް ނުހުޅުޭވ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. ތިން ހަތަރުބުރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ  

ދެން، ނުވި.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެކަމެއް  ރިކުއެސްޓަކަށް.  ައޅުަގނޑުމެން   އެދިފައި  ކަންތަކުަގއި  ރެންޓު  ރެންޓު، 

މިނިސްޓަރ   ދެން،  މިނިސްޓްރީގައި.  އިކޮނޮމިކް  ސިޓުކުރިން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއްއކޮށް  މިނިސްޓަރާ  އިކޮނޮމިކް 

އަމިއްލައަށްތޯއޭ   ބޭފުޅުން  ތި  ވިދާޅުވީ  ފައްޔާޟް  އުޅެދޭނަމޭ.  ތިކަމާއިެގން  މަނިކުފާނު  ތިމަން  ވިދާޅުވީ  ފައްޔާޟް 

މަސް ރެސްޓޯ ދެ  މަސްދުވަހަށް،  ތިން  އެދިެގންނޭ  ދައުލަތުން  އެދިެގންނޭ،  ތިމަންނަމެން  ބަންދުކުރެްއވީ.  ރެންޓުތައް 

ދުވަހަށް ތި ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ލޮކްޑައުންަގއި ތަން ބަންދުކުރީ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަމެން ދައުލަތުން ތި ޒިންމާ، އެ  

މިނިސްޓްރީ އިކޮނޮމިކް  ވާހަކައަކީ  މި  މަނިކުފާނު،  އަދި  މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް.  ރެންޓު  ތި  އަންާގނަމޭ  ފިނޭންސަށް  ން 

% ތިމަންނަމެން  ބިންތަކަށް  ަގވަރމެންޓުން  ރެންޓަށް  މި  ދުވަސްވަރުަގއި  އެކަމަކު    50ކޮވިޑު  ކުޑަކޮށްދެްއވާނަމޭ. 

ައޅުަގނޑު ކަމަކީ  ވީހާެވސް  ނުވޭ.  އެްއވެސްކަމެްއ  އެއިން  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް  ފޮނުިވ  އަދިއަދަށް  މެންނަށް 

  2020އަހަރުދުވަހަށް ރެންޓު ފަސްކޮށްދެްއވާ ވާހަކަ.    1ސިޓީއެްއ، އެ ސިޓީަގއި މި އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ފަށަިއެގން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް   2021އިން  ވާހަކަ.  ފަސްކޮށްދޭ  ރެންޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިޔަލަށް  ޖޫންެގ  ެގ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ރެ ފަސްކޮށްެގން ދެން އަނެއްކާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް    1ންޓު  ހިއެއްނުވޭ  އަހަރުދުވަހަށް 

މި  ކަމެއްހެންނެއް  ކުރެިވދާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  ރެންޓާެއއްކޮށް  ހިނާގމަހުެގ  ވާހަކައަކީ  އޮތް،  ކުރިއަށް 

ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަްއކާ  އެބަ  ރިސަރޗުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  %ޙާލަތުަގެއއް.  ހަމަ   15ައކީ  ވިޔަފާރި 

ތަނަކުން   ކޮން  ބަނުގރޫޓުވީމަ  އެ  ނޭނެގ  ައޅުަގނޑަކަށް  އިނޭގތޯ.  ބަނުގރޫޓުެވެގން  ވަނީ  ބަންދުވެފައި  އެްއކޮށް 

ކަމެއް، ކިހިނެއް ކަމެއް އެމީހާ އޭތި އެނބުރި އަންނާނީ. މިީއ އަސްލު ވަރަށް ދެރަ ޙާލަތެްއ އިނޭގތޯ. އެ ބޭބޭފުޅުން  

އަހަރުެވފައި ހުރި ވިޔަފާރިތަކެއްެގ    2އަހަރު، ނޫނީ    5އަހަރު،    4އަހަރު،    3ދައްކަނީކީއެއް  ނޫކަށިފުރައިެގ، މި  

ވާހަކަެއއް ނޫން. ިމއީ އެ ބޭފުޅުން ނޫކަށިފުރަިއަގިއ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްެގން އެ ހިސާބަށް އާދެވިފައި ވަނީ.  

ށް ދާން ޖެހުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އަސަރާެއކު،  ދެން، މިއަދު ދަރިން ސްކޫލުން ކަނޑާލަިއެގން ޮގަވއިެގން ރަށަ

ވަރަށް އަސަރުކުރޭ އިނޭގތޯ. އެއީ މި އިޤުތިޞާދަށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފައި ވަނީ.  

ޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކެއް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރުކޮށްލާނަން. ލޮސް، ާގތްަގނޑަކަށް އަ
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ހަމަ % ދައްކާޮގތުންވެއްޖިއްޔާ  ހަމަ    94.7ހެދި ރިސަރޗުން  މިދަނީ  ކުރަމުން  މިހާރު  ވިޔަފާރި  ބުނަނީ  މި  މީހުން 

މި ޮއތީ އަޅުަގނޑުމެން ސެލެރީ    39.9ލޮސްަގޭއ، ޓޯޓަލީ ހަމަ ލޮސްަގއި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް % 

% އަޅު  60އިން %  50ކަނޑާލެވިފައި،  ކެނޑިފަ. އަށް  އޮތީ  މި  މުސާރަތައް  ހަމަ  މަޖުބޫރުވެެގން  ަގނޑުމެންނަށް 

މީހުންެގ މުސާރަ އެބަ އުޅޭ ކެނޑިފައި މި ކޮިވޑު   30އަޅުަގނޑުމެންނަށް %  90ޓު %  80ދެން، ާގތްަގނޑަކަށް %

މިއީ ޮގސްފި.  މީހުން  ިގނަ  ވަރަށް  ދޫކޮށްފައި  ަވޒީފާތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނަތީޖާއަކަށްވީ  ބޮޑު    ތެރޭަގއި.  ވަރަށް 

ނިކަމެތިކަމެއް އަނެްއކާ. ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. މި އާއިލާތައް ހަމަ ބިކަވީ. އެ ބޭބޭފުޅުން އެ ތިބީ ހަމަ  

އިކޮނޮމީަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް މި  ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުން ޮގަވިއެގން ރަށަށް ހިޖުރަކޮށްފަ. މިއީ ހަމަ 

ަގއި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤައުމުެގ ބޮޑު ޓެކްސް ބޭސްއެއް ހަމަ ނެތިެގންދަނީއޭ މި އިނޭގތޯ. އަންނަނީ ޙަޤީޤަތު

ޓެކްސް  މި  ެއސް.އެމް.ީއެގ،  ވިޔަފާރިވެރިން،  މެދުފަންތީެގ  ކުދި  ކަހަލަ  ައޅުަގނޑުމެން  އިޤުތިޞާދުަގއި  ޤައުމެްއެގ 

ދި އެ  ޤައުމެއް  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނެތިެގންދިޔައިމަ  ކުރިއަކަށް ބޭސްޑް  ފަހަތަށްހެން.  އަހަރު  ދިހަ  ވިހި،  ޔައީ 

ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީކީެއއް. މި ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އެލަރިމންގ ކަންތައްތައް. ވަރަށް  

ރޭޓު އެލަރމިންގ. ދެން، އިންފްލޭޝަނަށް ބަލާލާއިރު، ައޅުަގނޑުމެން ހެދި ރިސަރޗުން އެބަ ދައްކާ އިންފްލޭޝަން  

ަގއި އިންފްލޭޝަން ހުރީ.   25ޓު %  20މި އުޅެނީ ވަރަށް މަތީަގއި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދައްކާޮގތުން ވިއްޔާ % 

% ބޮޑުކުރާނީ.  ައުގ  ރައިސްއެއް  ފްރަިއޑު  އެއްފަހަރު  ދުވާލަކު  ކިހިނެއްތޯ  %  20އަޅުަގނޑުމެން    25ޓު 

ޖެއްސޭނެތޯ މިއީކީއެއް ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫން  އިކޮނިމީއަކުއެްއ.  ވާނެކަމެއް  ނެތް  ޕަވަރއެްއ  ޕަރޗޭސިންގ  އެ   .

ބަޑިޖަހާފައި   ހަމަ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ދަނީ  މި  ހަމަ  ިވޔަފާރިތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ރެވޭކަށް  އަޑިއަށް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވައިސް، ޝުޖާ ފާހަަގކުރެއްިވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ފޯކަސް ކު

ތެޅެމުން ވެސް  އިރުއަރަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިރުވެރިކަމެްއަގއި.  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ިވޔަފާރިއަކަށް.  ؛ ވެސް 

ހަމަ ޝޮކްޖެހިެގން އިރުއަރަނީ. ހަމަ ރަނަގޅަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ވެސް މިއިނދީ ިމހާރު ހަމަ ބަލިމަޑުކަމެއްެގ  

ޕްރެޝަނަށް މުޅި މީހާ ޮގއްސި. މުޅި އިންޑަސްޓްރީ މި އޮތީ ެއ ހާލުަގއި. ބިލީވް ތެރޭގައި. އެންޒައިޓީ އެހާ ހަިއ، ޑި

ވެސް   އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޖޯކް  އަ  ނޮޓް  އިޒް  ދިސް  ހަމަ،  އަޅުަގނޑު  މިއީ  އިނޭގތޯ،  މި    23މީ  އަހަރުވީ 

މީހުންނަ ބަލި  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ެއކަމަކު  ކުރާތާ.  މަސަްއކަތް  އަސްލު  އިންޑަސްޓްރީަގިއ  ހަމަ  ށްވެފަ. 

ކިތަްއ   ކަމެްއ،  ކިހިނެއް  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މާދަން  ނޭނޭގ  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެއީ  މީހުންނަށްވެފަ.  ބަލި 

އާނ،   ވިދާޅުވެދާނެ  މައިމޫނާ  ެގންނަތަނުން  ެގންނަންވީކީއެއް.  ކަމެއް  ކޮންތާކުންތޯ   6ސްޓާފުން  ބަންދޭ.  ޖަހާިއރު 

މު މީހުންެގ  ެއ  ދެނީއަޅުަގނޑުމެން  ދައްކަނީ؟ ސާރަ  ކުލި  އެކޮމަޑޭޝަން  ައޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ؟ ކިހިނެއްތޯ 
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ބިލްދައްކަނީ ރެންޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މިހާރު  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެބަދައްކާ   އިނޭގތޯ،    1ރިސަރޗުން  މި    1އަހަރު  ތެރެ  1800އަހަރު،  އިން  ރެސްޓޯރަންޓުތަކުެގ 

 % ޔުޓިލީޓީސްއަށް    1،  85އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވޯޓަރ،  އިލެކްޓްރިސިޓީ،  ޕެންޑިންގަގއި.  ހުރީ  ރެންޓު  އަހަރުެގ 

  1މަންތްސް ޕެންޑުަގއި. ޕެންޝަންސް ބަލާލަމާ ހިނާގތޯ. ޕެންޝަން ހުރީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ،  8ޓު   7ކިޔައިފިއްޔާ  

ައޅު ކޮބައިތޯ  ދެން،  ޕެންޑިންގަގއި.  ދުވަސް  ބަލާލިޔަސް  އަހަރު  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  އެހެރަ.  އެހެރަ  ދެން  ަގނޑުމެންެގ 

އަހަރު   1އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީރާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

  ކުރަން. މިއީ ދެންދުވަސް ބަހާލަދެއްވި ހަމަ އިނޭގތޯ ޖީ.އެސް.ޓީ. އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޝުކުރު އަދާ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޙާލަތު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި  

 މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންބޮޑުުވން ހުރިކަން އެނޭގތީ އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް މި  ޝުކުރިއްޔާ ޙާމިދު ޢަފީފް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތި  

ބޭފުޅާެގ   ތި  އަޅުަގނޑު  ދެނެަގތުމަށް.  ކޮބައިތޯ  ޙައްލަކީ  އަަވސް  އޮތް  ކަމަށް  މި  ވެސް  ބޭނުންވީ  ދަންނަވަން 

އްަގއި. އެ ައޑުއަހާފަިއ  ޕްރޮްގރާމެްއަގއި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ައޑުއެހިން ހަމަ އަސަރާެއކުަގއި އިނޭގތޯ، ޓީވީ ޕްރޮްގރާމެ

ކޮމިޓީން  ެގނެސް،  މީތި.  ވެސް  ފަސޭހަވީ  ެގންނަން  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީެގ  ބޮޑަށް  މި  ައޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރަން   އިސްނަަގިއެގން އަޅުަގނޑުމެން ތި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުަގއި ެވވެން އޮތް ކަމެއް

މިހިސާބަށް މާފަންނު މެދު    ނިންމައިެގން  ައރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  މި  މީތި އައިސް 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ުގޅިެގން  މިހާރު، އާދެ! ތި ބޭފުޅުންެގ   ެއއާ  ކަންބޮޑުވުންތައް މީެގ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނޭގ. 

ފާއިތުވި ހަފުތާަގއި ވެސް އެޗް.ޕީ.އޭ ހާޒިރުކުރެވި، މިހާރު ެއޗް.ޕީ.ޭއަގއި ހަދާފައި ހުންނަ ަގާވއިދުތަްއ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެން   ވެސް  އެކަމާ  ފާހަަގކުރެވިެގން  ަގާވއިދުތައް  އެ  ބައެއް  ވެސް  އިތުރަށް  އަދި  ވާހަކަދަްއކައި  ވާނީ 

ކަންކަން  އެބަ ކުރިއަށް ެގންދަން. މީގެއިތުރުން ޓެކްސީތަކާ، ދެން ތި ފާހަަގކުރެްއވިހެން މުޅި ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު  

ވަރަށް އާމްދަނީ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  އެ  އެނޭގ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަންދުކުރީމަ  ރެސްޓޯރެންޓުތައް  ހޮޓާ   އަދި 
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ޖީ.އެސް.ޓީ ދަްއކާއިރުަގއި ިމ ޕެންޑެމިކާ ުގޅިެގން މި   6ބޮޑުތަނުން މަދުވާކަން. ެއއީ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން ހަމަ % 

ެއބަ   އިންތިހާއަށް  ޑެލިވަރީ  ބޭނުންކޮށްެގން  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ފާހަަގކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލުތެރޭަގިއ،  އައި 

ނޑަކަށް ނޭނޭގ ލިބޭއެއް ނުލިބޭއެއް. އެކިއެކި ތަންތަނުން، އަމިއްލަ ޭގޭގަގއި އެބަ  ހަދާ. އެއީކީ ޖީ.އެސް.ޓީެއއް ައޅުަގ

ްގރޯސަރީ   ހުންނަނީ.  ބޭނުންކޮށްފައި  އެޕްލިކޭޝަންތަްއ  ެއއީ  ފާޑުފާޑުެގ،  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ޕިްއޒާ  ކުރޭ. 

ބޭ ތި  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ  އެބަކުރޭ.  އިންތިހާއަށް  ބޭނުންކޮށްެގން،  ރޯާގާއ  އެޕްލިކޭޝަން  ކޮވިޑު  މިހާރު  ފުޅުން 

ކޮމާސްެގ ތެރެއިން އެ ޑެލިވަރީ ެއ ޭގޭގަގއި ތިބެެގން  -ުގޅިެގން މި ޙާލަތް ދުނިޔެ ެއހެން ދިމާލަކަށް ދަތުރުކުރަނީ. އީ

ވެސް.   ތަކެތި  ހަދާ  ޭގޭގަގއި  އެބަުއޅޭ،  ވެސް  ފަރާތްތައް  ބޭނުންވާ  ކާން  ެގނެސްެގން  އެްއޗިހި  ޙާލަތުަގއި  ބައެއް 

ނުކުރާ    އެހެންވީމާ ޑިވެލޮޕް  ޮގތަށް  ެއ  އެހެންދިމާލަކަށް  ބިޒިނަސް  މިސާލަކަށް  ދާއިރުަގއި  ދޭ.  އެބަ  ދިމާލަކަށް  ެއ 

އިރުޮއއްސި   ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އާންމުންެގ  ދެން،  އަންނާނެ.  ެއވެސް  ެވސް  ވަންޏާ  އެ    6ކަމަށް  ޖަހާއިރުަގއި 

ކަށް އަރުަވއި، އެޗް.ޕީ.ޭއެގ ެއ ހަމަ ބުއްދި ަގބޫލުނުކުރެޭވ  ބަންދުކުރާ ނުވަތަ ސަިއކަލުތަްއ ދުއްވުން މަނާކޮށް، ބަސްތަ

ަގާވއިދުތަކެއްެގ ސަބަބުން. ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ، ެއކަމާ ކަންބޮޑުވުން ައޅުަގނޑުމެން 

ވައިރަސް ރޯާގއަކީ  ބަލި،  މި  ރަނަގޅުކުރުމަށް.  އެކަން  ހިއްސާކޮށްފައި  އެޗް.ޕީ.ޭއއާ  އިޢުލާނު  ވާނީ  އަދި  އެްއކަން 

މާލެކަމެްއ،  ކިޔާއިރުަގއި  އޭރިާއ  މާލޭ  ކިޔާއިރުަގއި،  ސަރަޙަްއދު  މާލޭެގ  ވަކިން  ސަރަޙަްއދު،  މާލޭެގ  ކުރާއިރުަގއި 

ރޯާގައކުން  އެ  އިޢުލާނުކުރަނީ.  ނޭނޭގޮގތަށް  ވެސް  ުގޅީފަޅުކަމެއް  ނުވަތަ  ވިލިނިގލިކަެމއް  ހުޅުމާލެކަމެއް، 

ޓަކައި، ދިމާލެްއ    ރައްކާތެރިވުމަށް  އޮންނަ  ފެތުރިފައި  ެއ  އާންމުންނަށް  ޓަކަިއ  ރައްކާތެރިވުމަށް  ރޯާގއަކުން  ފެތުރޭ 

ވެސް އެނުގމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ރެސްޓޯރެންޓުަގއި ޖުރިމަނާކުރަމުން  

ޖޫރިމަނާކުރަނީ ނޫން  މީހާއެއް  އެ  ނެީގމާ.  މާސްކު  ދެން، ރެސްޓޯރަ.  ދަނީ  ޖުރިމަނާކުރަނީ.  ވެރިން  ންޓުތަކުެގ 

ރޯާގއެްއެގ   ެއކަމަކު  މަސަްއކަތް،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިކަމަށް  ފެށުނީއްސުރެ  ކޮމިޓީން  މި  ދެން  ބިލާ.  ފެން  ކަރަންޓާއި 

 ޙާލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރުެގ ބޭނުންކޮށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ދަންނަވައިެގން ެވސް ދެވޭނީ ވަކި ހިސާބަކަށް.

އެއީ އެނޭގނެ އާންމު ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ބިރުވެރިކަން ުއފެދޭޮގތަށް ވެސް ެއޗް.ޕީ.އޭއިން ވާހަކަ އެބަދަްއކާ. ެއއީ  

މިއަދު  މިވަރޭ.  ޕޮޒިޓިްވވީ  މިއަދު  މިސާލަކަށް  ަގބޫލުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  އެއީ.  ކަމެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ކަށް ބުނާކަށް. އެއީ ކުރީދުވަހެްއަގއި ނަާގފައި ހުންނަ އެކި ތަންތަނުން އަންނަ  ޕޮޒިޓިްވވި ވަރެއް ނޭނޭގނެ އެޗް.ޕީ.ޭއއަ

ހާމައެއް ނުކުރޭ.   ފޯލްސް ރިޕޯޓުތަކެއް ވެސް  ފޯލްސް ވެސް. އެ  ހުންނާނެ  ތެރޭަގއި  ސާމްޕަލް. އަދި އެ ސާމްޕަލް 

% ޓެސްޓަކީ  ޕީ.ސީ.އާރު  އެ  ޮގތެއްަގއި  އޭެގތެރޭަގއި   100އާންމު  ނޫން.  ވެސް ެއްއޗިއްސެއް  އެއްޗެހި  ފޯލްސް   

އުޅޭނެ. އެކަމަކު އެ ނުބެލި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލޭަގއި އުޅޭ ކްލަސްޓަރތައް ވެސް ނުބެލޭ. ކޮން ސަރަޙައްދުތަކެްއ،  
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މާލެއިން ހަމަ އާންމުކޮށް ޕޮޒިޓިވްޭވ. މާލޭއަކުން ކްލަސްޓަރއެްއެގ ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ުގޅައި އާދޭސްކޮށް، ރޮއެ ހޭރުނީމަ ވެސް ބަލާ ނައިސް މަުގަމތީަގއި އިންނަ ސައިކަލު  ފާހަަގކުރެވޭ ޕޮޒި ޓިްވެވެގން 

މި  ފެނުނީމާ  ކަންތައްތައް  ބައިވަރު  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އެބަފެނޭ.  ވެސް  އަރުވާތަން  ބަހަށް  ހުއްޓުވާފަިއ 

ންދާ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ެގނެއުަމށް ޓަކައި، އެޗް.ޕީ.ޭއެގ މިހާރު އެ ެގ

ވާނީ އެދިފަ. ޚާއްޞަކޮށް މި އެންމެފަހުން ވެސް ބައްދަލުުވމުަގއި ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެ ކަންތައް  

ކައިވެނި ވެސް،  ކަންތައްތަކުަގއި  ވެޑިންގެގ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ޢާމިރު  ދެން،  އޮތް.  ކުރަން  ފާހަަގކޮށްފައި 

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަިއވެނި ނުކުރެވި، މިސާލަކަށް ޕާޓީ ނުބޭއްވި ބާއްވަންޖެހި، ކޮންެމެވސްވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ޢާމިރުހެން  އަދި  ދެން  ކަނޑަައޅައިެގން،  އުސޫލެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  އެ 

މި މައްސަލަތައް.  ޝެފުންެގ  ޓްރެއިން  ފާހަަގކުރީ.  ވަކިވަރަކަށް  ޝެފު  ހުންނަ  ެގނެއްސަ  ތިމަންނަމެން  ސާލަކަށް 

ނުލިބޭ.   ތިމަންނަމެންނަކަށް  ެގންޮގއްސަ  ދެން،  ެގންދަނީއޭ.  މީހަކު  އެހެން  ދަސްވާއިރަށް  އެްއޗެްއ  ހަމަ  ހަދައިދީ 

ފުލުހުން ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ހޯމް  އަޅުަގނޑު  މައްސަލަެއއް.  ތަންފީޛީ  ެއއީ  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެހެންވީމާ،  ތި  ނަށް 

ނުހޯދެންވީ މީހުން  އުޅޭ  ފިލައިެގން  ކީއްެވެގންތޯ  ފާހަަގކުރެވޭ ؟ ކަންތައް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ފިލީ، 

އެޗް.ޕީ.އޭއިން މިހާތަނަށް ފިލި، ކޮިވޑު ރޯާގޖެހިެގން ފިލި މީހުންނެއް ވެސް ނުހޯދުނު. އަދި މާލެއަށް ެގންނަ ހޮޓާ 

ޅުން ތަމްރީނުދީެގން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ެގންުގޅޭ މީހާ ކަްއކަން ދަސްވީމާ އެހެންތާކަށް ބަދިެގ ތެރޭަގއި ތި ބޭފު

ފިލައިެގން ެގންދިއުން ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުަވިއެގން. މި ާގނޫނުތައް ހެދިފައި ހުރީ މިހާރު. މި ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ.  

ނޑު ސުވާލުކުރާނަން ިމ ކޮމިޓީން އަދި އިތުރަށް. ދެން، މި  އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތަްއ ފާހަަގކޮށް، މިކަމާ ައޅުަގ

ދާޮގތުން  މިހާރު މި  ރޯާގ  ކޮވިޑު  ކުއްލިައކަށް،  އެހެންނަމަވެސް،  އެނޭގ.  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ހުރިހާކަމަކީ ވެސް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް  ކުއްލިައކަށް މުޅި ރާއްޖެ ހުޅުާވށޭ މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ނުބުނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން

މަސައްކަތް ކުރަން، އެންމެފަހުން ވެސް ކޮމިޓީ ައޅުަގނޑުމެން ބޭއްވުމާ ުގޅިެގން ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް މި ކަންތައް 

ހިންުގުމެގ  އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  އެބައޮތް  ވިސްލްބްލޯކޮށްފައި  ވިސްލްބްލޯއިން،  އެބައޮތް  ިމހާރު  އޭެގއިތުރުން  އަދި  އެބަވޭ. 

ިގނަ ވަރަށް  ރައްޔިތުންެގ  އެތެރޭަގއި  ެއޗް.ޕީ.އޭ  ވާހަކަތަކުަގއި  ދެއްކި  ހާޒިރުކޮށްފައި  މިކޮޅަށް  ކުރީދުވަހު  ައދި   ،

ކަންތަކުެގ   މި  އޮޅުވާލުމާ  ެއ  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ެވސް  ޝަކުާވ  ކަުމެގ  އޮތް  އޮޅުވާލާފައި  ދޮުގހަދާ  މަޖިލީހަށް 

ބޯޑުން ެއޑްަވިއޒަރީ  މެޑިކަލް  ތިބޭ  މިހާރު  ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ  ެއކަމަކު  ތެރޭަގއި  ކުދިންވެސް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އެބަތިބި   ،

އިސްކޮށް އެބައުޅޭ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުން. އެ ކޮންފްލިކްޓު އޮފް އިންޓްރަސްޓު އިންތިހާއަށް އެބަހުރި. ވެކްސިން ދީފައި 

ޭއެގތެރޭަގ ބައެއް  ވިޔަފާރިކުރާ  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަށް.  އެ  ލިބެނީ  ވެސް  ފައިސާ  ކަމެއް،  ހުރިހާ  ތިބީމަ އެ  އި 
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ކޮންފްލިކްޓު އެބައުޅޭ. ރޯާގ ބޮޑަށް ފަތުރައިެގން އާމްދަނީ ހޯދަން އުޅޭކަހަލަ އިޙުސާސް ވެސް ރައްޔިތުން އެބަ ކުރޭ. 

މިހާރު މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންެގ ވާހަކަތަްއ އަޑުއަހާ މަޖިލީސް. ސަރުކާރުން، ނޫން، އެހެންވީމާ،  

ައޑު  ކޮމިޓީން  ައޑުއަހާނީ.  ރައްޔިތުންެގ،  ވާހަކަ  ރައްޔިތުންެގ  ނުވަތަ  ެގެއއްެގ  ނުވަތަ  ރެސްޓޯރަންޓު  އަހަނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ  ތި  މި ދައްކަނީ.  އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންެގ ވާހަކަތައް އަޅުަގނޑު 

ދަތިތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އަޑުއިވޭ. އެހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިމާވެފައިވާ  

ޙައްލު ެގންނާނަން. ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، މިސާލަކަށް ިމ ޑެލިވަރީ މިކުރާ، އޮންލައިންކޮށް މި އެޕްލިކޭޝަންތައް 

އީ ތި ބޭނުންކޮށްެގން، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އެކަމަކު ބޭރުމީހުން އޭަގއި އުޅެނީ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހަދައިެގން. މި

ހާހުން ބަލްކުކޮށް ޑެލިވަރީ ހަދާއިރު، ެއއީ ާއންމު ގެއެްއަގއި ނުކުރާނެ  ؟ ބޭފުޅުން ތެރެއިން އެއްެވސް ބައެއް ކުރޭތޯ

އުސޫލުން.   ިވޔަފާރި  ބަޔަކު  ތިބެެގން  ތެރޭަގއި  ތަނެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ހަދާނީ  ބަލްކުކޮށް  އެއީ  ކަމެއް.  ކަހަލަ 

ކަމެއްތޯ ކިހިނެއްދާ  ެއއީ  ބޭނުންކޮށްެގން ؟ އެހެންވީމާ،  ސޮފްޓުވެއަރ  ޑެލިވަރީ،  އެއްެވސް  ކުރަންތޯ  ބޭފުޅުން  ތި 

ަވޒީފާ އެބަ އުފައްދާ. ދުނިޔޭެގ ކޮިވޑާ ުގޅިެގން ޑެލިވަރީ   ޑެލިވަރީކުރާ. މިސާލަކަށް ޑެލިވަރީ ބޯއި އަމިއްލައަށް އެ 

 ެއީއ. އެޕެއް އެއީ ބޭނުންކުރާ.  ބޯއިސް އަިމއްލައަށް ސޮފްޓުެވއަރ އިންނަ ޒަރިއްޔާއިން ްގރޯސަރީ އެޕްލިކޭޝަންތައް

މާލޭަގއި އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ބޭނުންކުރާ ތަން. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ބެހޭ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ތި  

 ބޭފުޅުން ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް އެކަން ހިއްސާކޮށްލަ ދެއްވުމަށް އެދެން އަޅުަގނޑު.  

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކުރެއްވި   އެ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ދާއިރާެގ   މާވަށު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ދެންނެވުމުެގ  އެްއޗެްއ  ބޭފުޅުން  ތި  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ސުވާލުތަކާއި، 

އެ ކުރެްއވި ސުވާލުތަކަށް ބަެއއް އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަ މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  ބޭނުންވީ،  އާދެ!  ސާފުކޮށްލަން  ދެންމެ    18ޅުަގނޑު  ތެރެއިން  ައުއޓްލެޓު  ސަތޭކަ 

ައއުޓްލެޓަށް   45ެއ ލިބުނީ،  ؟ ައއުޓްލެޓް އެއީ އެހެންވީމަ ދެއްތޯ  45ާގތްަގނޑަކަށް    2.5ޕަސެންޓުން ތި ވިދާޅުވީ %

. ދެން، ދެވަނަ ކަމަކަށް ކަރަންޓު  ލިބުނީ ކިހާވަރެއްތޯ، އެ އެމަުއންޓު ބަލާލަ ދީފާނަންތޯ އިނޭގތޯ. އެއީ އެއް ކަމަކަށް
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ބިލުެގ ވާހަކަ. ކަރަންޓު ބިލުެގ މިހާރު ޕެންޑިންގަގއި، ރެޑް އެލަރޓު ނަމަވެސް އަދި ކަނޑާލާފައި ނަމަވެސް މިއުޅޭ  

ނުވަތަ ބޮޑުވާ އަދަދު ލުިއކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ރައީސް އޮފީހަށް ލިޔުއްވުން އިނޭގތޯ. 

ލިޔުއްވާފައި މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފޮނުވައިދޭން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ، އެދޭތީ  އެ  

މުޤައްރިރުެގ އަދި ހުރިހާ ެއސޯސިއޭޝަން ބޭފުޅުންެގ ސަމާލު ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ެއއީ ސުވާލެްއ  

މަޢާފު ރެންޓު  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ދެން،  އޮތީމަ،  ނޫން.  ވިދާޅުވެފައި  ަވޒީރު  ބެހޭ  އިޤުތިޞާދާ  ކަމަށް  ކޮށްދެއްވާނެ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޭއަގއި މުޤަްއރިރު އަރިހުން އެދެން އެ އެމައުންޓު ބަލާލަދޭން. ެއއަށް ބާރެއް ައޅައިދޭން. އަޅުަގނޑަށް  

ކިހާވަރެްއގެ  މިއީ  އެާއއެކުަގއި  ދެން،  ފޮނުވާނެކަން.  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  މި  ސާފުކޮށްލަ އެނޭގ  އަދަދެއްތޯ   

ލެއްޕިކަން   މިޮގތަށް  ކިހާތަނެއް  އެއީ  ވާހަކަ.  އަދަދެއްެގ  ބޭންކްރަޕްޓުވީ  ވިދާޅުވީ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ދެއްވުން 

މި ؟ އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ ސުވާލުތައް  މި  ދެން،  ކަމަކީ.  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު  ެއީއ 

އީ އަސްލުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަެއއް. ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދާ ބެހޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ސާފުކޮށްލަނީ މިއާ ުގޅިެގން، މި

ވާހަކަައކަށް ވާތީ އަދި މި ކޮިމޓީއަކީ އިޤުތިޞާދާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

އިނޭގތޯ.  އެދުނީ  މި  ސާފުކޮށްލަން  ބޭނުންވާތީ  ހުށަހަޅަން  މިހާރު   އަޅުަގނޑު  ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 ނުދެއްވެންޏާ ފަހުންވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް މީަގއި ހަމަޖައްސާލަ ދެްއވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސޯސިޭއޝަން އަދި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ަވޑަިއެގން މި ތިއްބެވި ރެސްޓޯރެންޓު އެ

ފަރާތަކާ  ހުރި  މަސްލަޙަތު  އެކަަމކާ  ކަންތައްތައް،  ފާހަަގކުރައްާވ  ތި  މިއަދު  ބޭފުޅުން  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުެގ  ކެފޭ، 

ތި  ކުރާނަން.  ަމސައްކަތް  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ކޮބައިތޯ  ޙައްލަކީ  އޮތް  ެއކަމަށް  އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ސި އިތުރު  އަދި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ބޭފުޅުން  ނުފޮނުވިއަސް  ފޮނުވިައސް  ބާރަކަށްވާނެ.  އިތުރު  ފޮނުވައިފިްއޔާ  ޓީއެއް 

އެދިވަޑައިެގންފަ.   އެބަތިބި  ބޭފުޅަކު  ދެ  މިހާރު  އަރުވާނަން،  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ކުރާނަން  އެކަން 

 ަގއި ައޅުަގނޑު ޙުސަިއންއަށް އިނޭގތޯ.   އެޮގތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ޢާމިރަށް އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. އޭެގފަހު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މިރު ޢާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަން 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެތިންކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން އަނެްއކާ ވެސް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  

 % ރިޕޯޓުކޮށްފައި  އެބަިއން  ކަމަށް  މަދުވެފަިއވާ  ވަނީ،  ލިބިފައި  ސަރުކާރަށް  މަހު  މިދިޔަ    30ޖީ.އެސް.ޓީެގ، 
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ޖީ.އެސް.ޓީ މަދުކަމަށް އިނޭގތޯ ލިބުނު އާމްދަނީ ޖުމުލަ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ެއއީ އަޅުަގނޑުެމންެގ އިންޑަސްޓްރީ ވެސް  

ވަ އެ  ފާހަަގކޮށްފައި  ެއ  އިނޭގތޯ  ހިމެނިެގން  ދެން، ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އޭތި  ެއހެންވީމާ،  ނީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްދެއްުވމަށް.  އެކަން  ކޮމިޓީން  މި  އިނޭގތޯ  މިއީ  ރިކުއެސްޓެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ވިދާޅުީވ، 

ަގންނަން އަނެްއކާ   އެބައިން މިހާރު ިވސާ ފީ ެވސް ބޮޑުކޮށްފަިއ އިނޭގތޯ. ދެން، ކޯޓާ ވެސް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ރުފިޔާ ދީފަ. ެއއީ މީެގކުރީަގއި ނެތްކަމެްއ. އަނެއްކާ މިހާރު މި ފޯލްވީ. އޭތި އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ ކޮމިޓީަގއި    2000

ދެްއވަން   ލަސްކޮށްލަ  އެކަން    1އޭތި  ފެއްޓިެގން  ޖޫންއިން  މިސާލަކަށް  އަހަރުެގ  އަންނަ  މި  ދުވަހަށް.  އަހަރު 

މިނި ދެން،  ބަހާލައިެގންނޭ.  ކޮށްދެއްވުމަށް.  ނޫނޭ.  ެއއްޗެްއ  ދައްކަންޖެހޭ  އެްއފަހަރަކާ  ކުރީދުވަހު  ވިދާޅުވި  ސްޓަރ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން މި އުޅެނީ އަރައިނުަގނެިވެގން މި ޙާލަތުން. އެހެންވީމާ، ޕެންޑެމިކް އޮފިޝަލީ މި  

ސްޓާޓުކުރުން ދައްކަން  އެލަްވކުރުން،  އެ  ފެއްޓިެގން  ހިސާބުން  ވާނީ  ނިންމާ  ނުނިމޭ. ؟ ކިހިނެއްތޯ  ޙާލަތު  މި 

އެމަރޖެންސީ އަދިވެސް އަޅުަގނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ނިމުނުހެނެއް އެްއކޮށްނެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ރިކުއެސްޓެއް  

އެއީ ކޮމިޓީއަށް ކުރާ. ދެން، ވިދާޅުީވ ޑެލިވަރީ ކުރާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން ޑެލިވަރީ  

މިހާރު ވެސް އެބަކުރޭ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ޑެލިވަރީަގއި ވެސް ާވޮގތަކީ، މި ޓައިމިންގ އެބަ ލިމިޓުވޭ. މިހާރު  

ޖަހާއިރު ސައިކަލު    6ޖަހާއިރު މި ނިމުނީ އެ ކަންތައް މިހާރު އޮތް ަގާވއިދު އޮތްޮގތުން. ކުރީަގއި ެވއްޖެްއޔާ    11

މިހާރު   ެއކަމަކު  މަނާ  ޖަހަންދެން  11ނުދުއްވޭނެ.  ުއޅުން  ތެރޭަގއި  ބޭރު  ދުއްޭވއިރުަގއި  ފަހުން. ެގ11 ސައިކަލު   

ީމަގިއ   ވެސް.  ކުރާއިރުަގއި  ޑެލިވަރީ  ވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގއްލުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެީއވެސް  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު 

ކުރަނީ މަސައްކަތް  ޒުވާނުން  ިގނަ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ޮގތުން  އޮތް  ޓްރެންޑު  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ރާއްޖޭަގއި  ދަންވަރު   

ެއއީ ޓްރެންޑު އޮތްޮގތް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.   ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ރަނަގޅު ކަމެކޭ 

ޒުވާނުން މަސަްއކަތް ކުރާނީ ދަންވަރު. އެއީ ިގނައިން އަރޓް ވޯކްސްތަކާއި ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތްތަކާ އެހެންޮގސް  

ބައި ވަރަށް  ފަރާތްތަކުން. އެކަހަލަ  ިގނަ  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  މި  ދަންވަރު  ކުރޭ.  މަސައްކަތްތައް  ޮއންލައިން  ވަރު 

އެހެންވިްއޔާ ޑެލިވަރީެގ ޚިދުަމތް އެބަ ބޭނުންވޭ ދަންވަރު ެވސް އެލަވްކޮށްފަިއ ބާްއވަން ިއނޭގތޯ. އެއީ ހަމަ އެހެން 

ވިސް ދެވުން. ދެން، އެއީ އިނޭގތޯ މަިއަގނޑު  ތަންތާ ވެސް އޮންނަޮގތް ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެ ސަރ

އެީއ   އެކަތި.  އަދި  އެބައޮތް  ރިކުއެސްޓެްއ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ކަމަކީ.  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖު އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް މީެގތެރެއިން  

 ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވޭ އެބަ ޚާއްޞަކޮށް މި އިންޑަސްޓްރީއަށް އިނޭގތޯ. ރެސްޓޯރެންޓު، ކެފޭ، ހޮޓާތަކަށް  އެބަ

އަންދާޒާކުރެެވނީ   ާގތްަގނޑަކަށް  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ތްރީއަޅުަގނޑުމެން  ޓު  އެބަ    ވަން  އަދަދަކަށް  ދޭތެރޭަގއި  މިލިއަނާ 
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ބޭނުންވާ ކަމަށް. އެއީ މީތި ނިމޭ ދުވަހެއް ނޭނޭގތީވެ އެބަޖެހޭ މީތި ހިފަހައްޓަން މި އިންޑަސްޓްރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ޝުޖާޢު އިނޭގތޯ. ދެން، ޝުޖާޢު، އަޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢާމިރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

ެއއްޗެްއ   ުގޅޭޮގތުން  ޑެލިވަރީާއ  ސޮފްޓްެވއަރ  ކުރެްއވި  ެއ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ހިތުން 

 ވިދާޅުވެ ދެއްވާނެ އިނޭގތޯ.  

 

 ޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ދެވަނަ ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ޑެލިވަރީ ސޮފްޓްވެއަރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ލަންކާ ބަޔަކު މި އޮޕަރޭޓުކުރަނީ  

ނީ މަރޖު އިނޭގތޯ. ައވަސްައކީ އެއީ ލަންކާ ބަެއއް. މިހާރު ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ޮގތުން ހުކްާއއި ައަވސްއާ ވެސް ވަ

އެބަ    15ކުރެވިފައި އިނޭގތޯ. ދެ ތަން ވެސް މަރޖުކުރެވިފައި ވަނީ. ވަރަށް ބޮޑު ޕަސަންޓެއް މިނަަގނީ އިނޭގތޯ. %

ނަާގ ފިކްސް ޕަސެންޓެއް. ައދި ހަމަ ދެން ބުނެވިދާނެ މިއީ އޮޅުވާލުމެއްެގ ތެރެއިން އިން ކަމެއް. ފިކްސް ކޮންމެ 

 އިތުރަށް. އެހެންވީމާ، ބައެއްފަހަރު  ެގ15ރުފިޔާ އެބަ ނަާގ ކޮންމެ ޑެލިވަރީއަކަށް އެ %   6ޑެލިވަރީއަކަށް، އިތުރު  

% އެބަދޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ނަންގާއިރު  ޕެކޭޖެއް  މިސާލަކަށް  އަތުން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއީއ    30ޑެލިވަރީ  އިނޭގތޯ. 

އެބަވޭ ފައިދާތަކެއް  ނުވާވަރުެގ  މީހުންނަށް  ވިޔަފާރިކުރާ  މި  އިނޭގތޯ. %އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ާއިއ    15 

ފިކްސް   ނަާގ  ޑެލިވަރީއަކަށް  މިސާލަކަށް    6ކޮންމެ  ބްރެކްފާސްޓަށް  ައޅުަގނޑު    55ރުފިޔާާއއެކު،  ެއއްޗެއް 

 % ާގތްަގނޑަކަށް  އަރާ  މިީއ    30ހަނދާންވާޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ދޭން.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަން 

އަދަދުތަކެ ބޮޑު  އޮޕަރޭޓުކުރާތާ،  ވަރަށް  އެ  ޙަޤީޤަތުަގއި.  ބޮޑަށް ޝައްކު  ވަރަށް  ދެއްކުމާމެދު ވެސް  ޖީ.އެސް.ޓީ  އް. 

ވިޔަފާރިެއއް   އިލީަގލް  އޮޕަރޭޓުކުރަނީ  އެތަން  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  އެތަން  ކުރިމަތީަގއި  އޮފީސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 އިންވެސްޓިޭގޓުކުރުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ އިނޭގތޯ.  ޮގތުަގއި ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ިއނޭގތޯ. ދެން، ތި ބޭފުޅުން ޭއތި

އެއީ އެއާ ބެހޭ ޮގތުން. ދެން، އިޤުތިޞާދާބެހޭ ކޮމިޓީވީމަ ިއނޭގތޯ، ވަރަށް ބޮޑު އިންކަމެްއ ގެއްލޭ ޮގތެއް އެބައިން.  

 ހުރި ކަމަށް މި އިންޑަސްޓްރީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވެސް، މިހާރު މިހުރި ަގާވއިދުތައް ހެދިފައި

ބޯޑެްއ   ޮގތަކީ،  ދަންނަވާ  މި  މިހެން  އަޅުަގނޑު  އިންނަނީ.  މި  ޮގތަށް  މަުގފަހިވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އިލީަގލް  ވަންޏާ 

މި  އުޒުރަކަށް  ބަންދެއްނުކުރޭ.  އެތަން  އެޗް.ޕީ.ޭއއަކަށް  އޮޕަރޭޓުކޮށްފިއްޔާ  ކެފޭއެއް  އަޅުަގނޑުެމން  އިނޭގތޯ  ނުޖަހާ 
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މަޖި ރައްޔިތުންެގ  ބާރު  ދައްކަނީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހަދާފައި  ާގނޫނުތަކެއް  ނުވަތަ  ގަވާއިދުތަކެއް  ނެތޭ  ލީހުން 

ތަންތަން  ހިންާގ  ެއއްޮގތަށް  ަގާވއިދާ  އެކަމަކު  ބަންދުކުރުމެއް.  ތަންތަން  ހިންާގ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާއި  ދެއްވާފަެއއް 

އި ވާހަކަތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތް.  ބާރެއް  ހުރިހާ  އެޗް.ޕީ.އޭާއއެކު  ބަންދުކުރުމުެގ  ހިއްސާކޮށްފަ.  ންނާނެ 

އިންނާނެ.   ހިއްސާކޮށްފައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެއމް.އީ.ޑީ،  އިންނާނެ.  ހިއްސާކޮށްފައި 

އެމް.އީ.ޑީއަކަށް ެވސް މިތަންތަން ބަންދެއް ކުރުުމެގ ބާރެްއ ނެތް އިނޭގތޯ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ބަންދުކުރުމުެގ  

ތަންތަނުން ބާރެ ެއ  އިނޭގތޯ.  ބަޔަކާ  އިލީަގލް  ކުރަންޖެހެނީ  މި  ކޮމްޕީޓު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އް 

ޖީ.އެސް.ޓީެއއް ނުދަްއކާ. ބީ.ޕީ.ޓީއެއް ނުދައްކާ. ވިސާ ފީެއްއ ނުދައްކާ. މިއީ ކިހާބޮޑު ެގްއލުމެއްތޯ މިވަނީ ދައުލަތަށް  

ތަންތަނާއި ކޮމްޕީޓުކުރުން މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނދަޫގކަމެއް.  ވެސް، މުޅި ދައިލަތަށް. އެހެންވީމާ، އެ  

އޭެގ ސަބަބުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ިވޔަފާރިތަކަށް އެބަ ެގްއލުންވޭ އިނޭގތޯ. ދެންމެ ޢާމިރު ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި  

% އިނޭގތޯ.  ބަދަލު  މިެގންނަ  ކަންތައްތައް  ވިސާ  މިހާރު  އެމް.އީ.ޑީން  އަންނަނީ.  ބޮޑުވު   100މި  މި  މިހާރު  މެއް 

ޮގތްތަްއ   ބޭނުންވާނެ  އާްމދަނީ  ދައުލަތަށް  ކޮށްެގން  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ފީތައް  ވިސާ  ަގބޫލުކުރަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު 

ޙާލަތަކީ ރަނަގޅު  އެންމެ  މިއީތޯ  އެކަމަކު  ރޯދަ ؟ ހޯދަންޖެހޭ.  ޕޭކުރަންޖެހޭ.  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ނިންމާލާފައި  ރޯދަ 

ބޮޑު ެގއްލުން  ބޮޑުވާނެ.    މަހަކީ  ެގއްލުން  އިންޑަސްޓްރީއަށް  މި  އިނޭގތޯ.  އޮޕަރޭޓުކޮށްެގނެްއ    4މަހެއް  ަގޑިއިރު 

އެްއވެސް މަހަކު، ޕެންޑެމިކް ކުރީަގއި ވެސް ިގނަ ތަންތަނަށް ެގއްލުންވާ މަހެއް ރޯދަމަހަކީ. ބަެއއް ބޭފުޅުން ހިތަށް 

ކުޑަ ވަރަށް  ެއއީ  ބިޒީއޭ.  ވަރަށް  ަގޑީަގިއ  ިވއްލާ  ރޯދަ  ތަނުެގ    އަރާނެ  ލިބެނީ.  މި  ަގޑީަގއި  އެ  އާމްދަނީއެްއ 

ތަންތަނަށް ބްރޭކްއީވަންއަށް ނުދާނެ ރޯދަ މަހަކު އިނޭގތޯ.   80ތަންތަން ޮގސްދާނެ. އެކަމަކު %  ބްރޭކްީއވަން ބައެއް

ުއޅޭތާ   އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު    28އަޅުަގނޑު  ބިޒިނަސް،  ފެމިލީ  އިނޭގތޯ.  މިވަނީ  ިއޔަރސް 

ބަންދުކުރާ ވޯކްކުރަ ތަން  ޮގތަށް  ވިދާޅުިވ  ދެންމެ  ވެސް  ޙާލަތަކީ  ބުރުޒުެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ބުރުޒުަގއި  ނީ 

އެކޮމަޑޭޝަން  އެބައިން  މިހާރު  އެމް.އީ.ޑީން  ހަމަ  ޮގތަކީ،  އިން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  މި  މިހާރު  ޙާލަތުަގއި 

ޕީޓުކުރަން ޖެހެނީ ވެލާ ރިސޯޓާ އިނޭގތޯ. ވެލާ ރިސޯޓު  ކަންތަކުަގއި އިނޭގތޯ ަގވާއިދެއް ނެރެފަ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮމް 

ނުވަތަ ވަލްޑޯފް ެއސްޓޯރިާއ ދޭ އެކޮމަޑޭޝަން އަޅުަގނޑުެމން މާލޭަގއި ދެންޏާ މާލޭަގއި ކުރީ ސަރުކާރުން ހަދާފަިއ  

ަގވާއި ބިދޭސީންތައް  ހުރިހާ  ތިބި  މާލޭަގއި  ތިބި،  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  މަދުވާނެ  ފްލެޓު  ތަުއޒަން  ސެވަން    ދާހުރި 

ތަންފީޛުކުރާއިރު  ަގާވއިދުތަކެްއ  ކަންތަްއ،  އެހެންވީމާ،  މަދުވާނެ.  ފްލެޓްސް  ތައުޒަން  ސެވަން  ދަންޏާ  އެްއޮގތަށް 

ފުރުޞަތުތަކެއް ނުވަތަ ތަންތަން ދައްކާފަިއ، ސިންަގޕޫރު ތަންތާނަގއި އެބަހުރި ލޭބަރ ކުއާޓަރސްތަްއ ހަދާފަ. ެއ  

ބަދަލު ގަވާއިދު  ދެން  ދައްކާފައި  ބަދަލު ތަންތަން  ަގާވއިދަށް  އެކޮމަޑޭޝަން  އިނޭގތޯ  އިންނަނީ  މި  މިހާރު  ކުރާށޭ. 



 2021 މާރިޗް 29                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  16ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

33 

 

ެގނައިމަ ފައިންކުރާ އުސޫލެްއ މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރު ރަންކުރަން މަޖިލީހުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކަކީ މިީއ  

ސިސްޓަެމއްތޯ ބޭސް  މި؟ ފައިން  ހޯދަން  ލާރި  ދައުލަތަށް  ފައިންކޮށްެގންތޯ  ިމ ؟ ޖެހެނީ  ރައްޔިތުން  އެހެންވީމާ، 

މި  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވިސްނަވަން،  އަލުން  މި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ަގާވއިދުތައް 

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދިުއން އެއީ އެދޭ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގާވއިދުތައް ހަދާއިރު މި އަދަދުތަކާ  

 ތި އެމައުންޓުތަކާ އެްއޗެހިތައް މިބުނީ. ާގނޫނުަގއި ހުރި އެމައުންޓުތައް.  ؟  މަޖިލީހާއި ުގޅޭ ކަމެއްތޯއެްއޗެހިތައް މިއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ތި ކުރެއްވި ސުވާލުަގިއ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތައް ހަދަން އިނޭގތޯ. ެއ ާގނޫނުތައް ހަދާއިރު، ެއ  

އެހެންވީާމ،  ާގނޫނުން   އޮންނަނީ.  ދޫކޮށްލާފައި  ބާރުތައް  ހެދުމުެގ  ަގވާއިދުތަްއ  ހިންާގނެ  އެ  ހޯލްޑަރައކަށް  ސްޓޭކް 

 ސީދާ، ެގޒެޓުކުރާނެ ެއކަމު ިއނޭގތޯ. ސީދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީސް އަކުން ނޫން އެކަންކުރާނީކީ. 

 

 ޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުސް މުޙައްމަދު ނައިބު ރައީ އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ދެވަނަ ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

ފަހުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވި މަސީއާިއ    ދެން، އިން ެއއްޗަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިކޮނޮމީ މިނިސްޓަރާއެކު ވަރަށް

ބައެއް  އަންނަ  މަޖިލީހުން  އިނޭގތޯ.  ބަިއވެރިވީ  މީޓިންަގއި  މި  ފަހަރު  އެ  އެސޯސިއޭޝަނާ  ރެސްޓޯރެންޓު 

 ސަބަބުން ައަވސް އަރުވާލަިއެގން އެބަ ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭ. ޭއެގ އެއް ހެއްކަކީ، މިހާރު ައއި  ޕްރެޝަރުތަކުެގ

ވާހަކައެްއ   ދެންނެވި  ކުރިމަތަީގއި  އެންމެން  ހުރިހާ  ހަމަ  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  އެކްސްޕެޓު ސިސްޓަމު 

އޭ ތި އިމްޕްލިމެންޓު ކުރީ އިނޭގތޯ. އެކަުމެގ ސަބަބުން މިނިސްޓަރު އިނޭގތޯ. އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމު ނުނިމެނީސް 

ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް އެބަ ދިމާވޭ އިނޭގތޯ. އެއް ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލާނަން، މިސިންގ މީހުންތައް އިނޭގތޯ، 

މީެގ   ރިޕޯޓުކޮށްފަިއ،  ފައިންތަކާއެކު    10އަޅުަގނޑުމެން  މީހުންެގ  ހުރި  ރިޕޯޓުކޮށްފައި  ކުރިން  މިހާރު އަހަރު 

ެއޮގތަށް އިން    10އިންނަނީ، ފައިންތައް އިންނަނީ ދައްކަން އަންާގފައި އިނޭގތޯ. މީެގ   އަހަރު ކުރިން އެ ޙާލަތު 

ވާނެ.   ބްލެކްލިސްޓު  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮންޓިނިއުނުކުރެވޭނެ.  އެކްސްޕެޓުަގިއ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ދެން އޮޕަރޭޓުކުރި ތަންތަން މިއަދު ދެ ސްޓާފަކު، އަޅުަގނޑުމެން ކޭސް  އަހަރު ވަން  10އެހެންވީމާ، ބްލެކްލިސްޓުނުވެ  

އެބައިން   ސްޓާފަކު  ދެ  ދަންނަވަނީ.  ދައްކަންޖެހޭ.    60000މި  ހުރި    60000ރުފިޔާ  ރިޕޯޓުކޮށްފައި  ެއއީ  ރުފިޔާ. 

  5މި ބަހައްޓަން ޖެހެނީ  އެްއޗެއް. ދެން، ޑޮކިއުމަންޓު އެްއޗެއް. މިސާލަކަށް މީރާެގ ޕަރޕަސްއަށް ވެސް ޑޮކިއުމަންޓު  

އަހަރަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ކޮންމެ ގަވާއިދެއް ބަދަލުވާއިރު  
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މި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ލުއިތަކެްއ    20 ެއހެންވީމާ،  ެއވަރު ނުބެހެއްޓޭ އިނޭގތޯ.  އަހަރުެގ ޑޮކިއުމަންޓު. 

ދޭން އިންވެސްޓްމަންޓްއެބަ  މުޅި  ހަމަ  މީހުންތައް  މިސިންގ  އިނޭގތޯ.  އަިއ  ؛ ޖެހޭ  ސޮފްޓްވެއަރއަށް  ިގނަ  ވަރަށް 

އެހެންވީމާ،   އިނޭގތޯ.  މިއިނީ  ޖެހިފައި  ދައްކަން  ފައިންތައް  ހުރިހާ  މީހުންތަކަށް  މިސިންގ  ސަބަބުން  ބަދަލެއްެގ 

 ޕެކޭޖާ އެއްޗިހި ވާހަކަދަްއކައިފި އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  މިވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ދެންމެ ސްޓިމިއުލަސް

އެކަމަކު،   ނުދެވޭނެ.  އެހީތަކެއް  ވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދައުލަތުން  މިއީ،  ދައުލަތަކީ  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް 

 ދީފައި އެބަހުރި.  ބޭރު ބައެއް ޤައުމުތަކުަގއި، ޚާއްޞަކޮށް އެފް.އެން. ބީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް

% އެބަހުރި  ވިޔަސް  ބެލިކަމުަގއި  ޔޫ.ކޭއަށް  މިސާލަކަށް  ދޭށޭ.  ލުއިތަކެއް  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ބިލު،    50އެހެންވީމާ، 

ރެސްޓޯރެންޓްސްެގ ބިލު ޕޭކުރާ ޮގތަށް އިނޭގތޯ. ޔޫ.އެސް.އޭ އެންމެ ފަހުެގ ސްޓިިމއުލަސް ޕެކޭޖުަގިއ ވެސް އެބައިން  

އިނ   25 ޑޮލަރސް  ނުދެވޭނެ.  ބިލިއަން  އެމައުންޓުތަކެއް  ެއ  ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑު  އެމައުންޓުަގިއ.  މިއީ  ޭގތޯ. 

އެކަމަކު، ދެވޭނެ ކޮންމެވެސްކަހަލަ ލުއިތަކެއް ހުންނާނެ އިނޭގތޯ. ދެން، މި އަންނަ އެއްޗަކީ، މިހާރު އިމިްގރޭޝަން 

ތަނުަގއި ޙާލަތު ޯގސްވާނެ. ރަނަގޅެއް ނުވާނެ  ެގނައި ާގނޫނުެގ ސަބަބުން، ައޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުަގއި ކުރިއަށް އޮތް  

ބޮޑުވަނީ. ބޮޑުީވމަ ނުދެއްކޭނެ ވިސާތަކެއް.    100އިނޭގތޯ. އެއީ ނުދެްއކޭވަރު އަމައުންޓުތަކެއް މި ކަނޑައަޅަނީ. %

ބަންގލަދޭޝް  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ިއންނަނީ.  މި  ދަތިތަކެްއ  ބޮޑެތި  ަވރަށް  ެގނައުމަށް  މީހުންތައް  ބޭރު 

ޑިމާންޑު  މީ މި  ތަންތަނުން  އެހެން  ސަބަބުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ  އެކަމަކު،  އިނޭގތޯ.  ކޮންޓްރޯލުކުރަންޖެހޭ  ހުން 

ބަލާލާނަން،   އަޅުަގނޑު  ސިޓީއަށް  އައްޑޫ  މީހުން،  އިލީަގލް  ބައެއް  މީހުންނަށް.  އިލީަގލް  ކުރަނީ  މި  ކްރިއޭޓު 

މަުގ ހައިސިްއޔަތުން.  މީހެއްެގ ެވސް  އަްއޑޫ  މަހަކު އަޅުަގނޑު  މިހާރު  މީހުންނަށް އެބަލިބޭ  މަތީަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

ޑޮލަރަށް ައޅުަގނޑުމެން    400ޑޮލަރު    300ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ކީއްކުރަންތޯ މި    12000ރުފިޔާ. މަހަކު    12000

ުއޅެންވީ މީހުން  އެ  ބޮޑުކު؟ ކައިރީަގއި  އެްއޗިހިތައް  ފީތަކާ  އިނޭގތޯ.  ޯގސްވާނީ  ޙާލަތު  މި  ރުުމެގ އެހެންވީމާ، 

ނުކުރެވޭ.   މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީެގންާވ  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް  މީހުން  އުޅޭ  މި  ަމުގމަތީަގިއ  އަދި  ސަބަބުންނާއި 

ވޯކްކުރި   އަޅުަގނޑުމެންނާެއކީ  މީހުން.  އިލީަގލް  މަސައްކަތްކުރަނީ  ރިސޯޓުތަކުަގއިތޯ  ކިތައް  ރިސޯޓުތަކުަގއި، 

ޓްރޭނިންގ،   އިނޭގތޯ.  އެބަުއޅޭ  ިމ  މީހުންތައް  ެގންނަނީކީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓްރެއިނިންގ،  އަހަރެއްެގ  އެތައް 

މީހުން   ބައެއް  ނަާގ.  އިޔަރސް  ޓު ފޯރ  ތްރީ  އެޓްލީސްޓު  ޓްރެއިންކުރަން  މީހުން  މި  ނޫން.  ލޭބަރއެއް  ސްކިލްޑް 

އި ތަންތަނަށް.  އެހެން  ެގންދަންޖެހެނީ  މި  ޓްރެއިންވާތަނުން  އެބަނަާގ.  ވެސް  ިގނަދުވަސް  މީހުން  އެއަށްވުރެ  ލީަގލް 

ޮގތުަގއި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން މި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް، ސަރުކާރުން  

ެއއްކުރި   މީހުން  ސްޓޭޑިއަމަށް  ނުދެކެން.  ކަުމަގއި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެކަށީެގންާވ  ެވސް  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅާ  މިހާރު 
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ކަންނޭ ނޫން  ެއއެއް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅުވާނެ  އެއަށްވުރެ  ދެކޭޮގތުަގއި،  އަޅުަގނޑު  ނެގ 

މަސައްކަތްކުރަން   މީހުން  ތިބި  ތަންތަނުަގިއ  އެ  ދިނުން  އޮޕޮޗުނިޓީ  އެ  އެމްޕްލޯޔަރުންނަށް  ދެކޭޮގތުަގއި 

ސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއެގ  ލީަގލަިއޒްކުރުމަށް ޕްރޮސެސްދިނުން. މިހާރު މި ދިނީ އިލީަގލް މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނީ. އަ

އެްއޗިހި  ކާޑުތަކާ  ިއޝޫކުރި  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސް  އެ  އަނެއްކާ  އިނޭގތޯ.  މިއަދަކު  ނާދޭ  ރިޒަލްޓެއް  އެްއވެސް 

ސިސްޓަމު ތެރެއަށް ލާން ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ އިނޭގތޯ. އެވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމެއް. ހަމަ ފޮޓޯއަކަށް  

އޮ ކޮށްފައި  އެކަން  ތަންތަނުން، އެކަނި  ިގނަ  ަވރަށް  މިއީ  އިނޭގތޯ،  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  އެްއޗަކީ  އިން  ދެން،  ތީ. 

މުއައްސަސާތަކުން އެބަހުރި ލުއިތަކެއް ދީފައި އިނޭގތޯ. އެކަމަކު، އެޗް.ޕީ.ޭއއިން ނަާގ ފައިންތަކާ މި އެްއޗެއްސަށް  

ބޮޑެތި ފައިންތައް، ކުދި ތަންތަން އެބަހުރި    ނެތޭ މި ޕެންޑެމިކް ތެރޭަގއި ވެސް ލުއިތަކެއް އަިއއްސަ ިއނޭގތޯ. ވަރަށް

އެ   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފައިންތަކެއް  ނެތް  ުގޅުން  ކޮވިޑާ  އެީއ  ފައިންކޮށްފަ.  ރުފިޔާިއން  ތައުޒަންޑު  ފިފްޓީން 

ވިދާޅުވަނީ،  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން،  ކަމެއް.  އެދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އައުން  ލުއިތަކެއް  ެވސް  ކަންތައްތަކަށް 

ެއއީ  އެޗް.ޕީ އޮންނަނީ.  ަމސައްކަތް  ތެރެއިންނޭ  ާގނޫނުތަކުެގ  ނުވަތަ  ަގވާއިދުތަކާއި  މިއީ  ވިދާޅުވަނީ  .އޭއިން 

ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މަޖިލީހުންނޭ އެ ކަމަށް ލުޔެްއ ދެވޭނީ އިނޭގތޯ. ދެން،  

އެ މިހާރު  ވެސް  މީރާއިން  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  އޮޑިޓު ހަމަ  އެބަދޭ  ދުވަސްކޮޅު  މި  އިންޑަސްޓްރީ  މި  ހަމަ  ބަ 

ާގނޫނުަގއި ވަކި ނަންބަރެްއަގިއ އަޅުަގނޑަށް ހީާވޮގތުަގިއ   ޮގތުަގއި އެބައިނދޭ،  އެްއޗިހިތައް އިނޭގތޯ. ފެމިލީެއއްެގ 

ަވކިަވކި ސްޕެސިފިކް ބައެއް ވެސް ޮގތަށް  ކަނޑަައޅާފަ.   އިލަވަން އެފް އިންނަނީ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް ފެމިލީެއއް 

މީހެކޭ.  ފެމިލީ  ވެސް  މީހަކީ  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅިދާނެއޭ  މީރާއަށް  އެބައިން  އެްއޗެއް  އިންނަ  ދަށުން  އޭެގ  ހަމަ 

އެހެންވީމާ، ދެން މި އިންނަނީ، ައޅުަގނޑުމެން މި ސުވާލުކުރީ ކޮން ލެވެލްއަކަށްހޭ، ކޮން ހިސާބަކަށްހޭ ފެމިލީ ދާނީ. 

ދޭނީ. ާގނޫނުތަކަކީ ޑިސްކަސްކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. ބްލެކް އެންޑް ަވއިޓުކޮށް  ބުނަނީ ޑިސްކަސްކޮށްލާފައޭ ޖަވާބު

އިނޭގތޯ.   ދިމާވޭ  އެބަ  ެވސް  އެކަހަލަ އިޝޫތައް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ހުންނަންޖެހޭނެ  ފެންނަން  ެއއްޗިހިތައް  އެ 

ނުދެއްވާށޭ ފުރުޞަތު  އެ  ބަދަލުަގއި  ނިންމަވާލެއްވުުމެގ  ޖަހާފައި  އިނޭގތޯ.    އެހެނިހެން  ވެސް  ހަދާއިރު  ާގނޫނުތަްއ 

އެީއ   އިނޭގތޯ.  ކަމެއް  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ  ބޭންދުން  ފާހަަގކޮށްފައި  ކެޓަަގރީތައް  އެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ވަރަށް 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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ާގނޫނުން މަތިކުރާ  ހަމަ  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޝުޖާ. 

ާގނޫނުެގ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަންނަވަންޏާ  މިސާލަކަށް  ޭއެގތެރޭަގއި  އިނޭގތޯ.  ިއޞްލާޙު   6ކަންކަން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ިއނޭގ ވެސް  ފީ  ކޯޓާ  އަންނަ  އަންނާނެ  ާގނޫނުން  ހަމަ  މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފީެވސް  ޕަރމިޓު  ވޯކް  ތޯ. 

އެްއޗިއްސާ، އެ ބޭފުޅުން އެ ަގާވއިދެްއެގ ތެރެއިން ހިންަގން ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ އިނޭގތޯ. ދެން، 

ހޯދަން ވަރަށް މަސަްއކަތް ކުރިން.   ބޭރު މީހުންެގ ކަންތަކުަގިއ ތި ފާހަަގކުރެްއިވ ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޙައްލެއް

އެ ުގޅުންހުރި ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި، އިންޑަސްޓްރީސްތަކާއި އަދި މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓްރީެގ ޓީމާ 

ެއ   ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން. ދެން،  ތިބެ ވެސް މަސަްއކަތް  އެކުަގއި އެ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމާ އެކުަގއި މިތާނަގއި 

ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވޮގތުން  ބޭފުޅުން ފާ ކަން ކޮންމެވެސް އަދަދެއްެގ ކަންތައްތަްއ،    29ހަަގކުރެއްވި 

ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ. ދެން، އެ ދެއްކެވި ިގނަ ވާހަކަތަކުެގ އަލީަގިއ   ހަމަ އެ ހުރިހާ 

ާގތްަގނޑަކަށް ތެރެއިން  ހުރީ ރަނަގޅުކޮށްފަ. ދެން، މިއަދު ތި    ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކު  ޕަސެންޓެއް  ހަމަ ބޮޑު 

ފަރާތުަގިއ   ދަންނަވަންޖެހޭ  ެއ  ފާހަަގކޮށް،  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކޮށްދެްއވާ 

އް އަރުވާނަން އަދި  ދަންނަވައިެގން ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެ

އެދިަވޑަިއެގން.   ފުރުޞަތަށް  އެބަތިބި  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ދެ  ޭއެގފަހުަގއި  އަރުާވފައި  ފަތުޙީއަށް.  އިސްމާޢީލް 

ެގންދާނީ.   އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ިގނަ  ވެސް  ވީހާ  އަޅުަގނޑު  އޮތްވަރަކުން  ޖަހަންދެން    12ވަުގތު 

 ނަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ެގންދެވޭތޯ ބަލާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަތުޙީ  ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުެގ ފަރާތުން ބުމްބާސް ްގރިލްެގ އިސްމާޢިލް

އާދެ! އަޅުަގނޑު މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ނޫން. އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ހިތަދޫ ދާއިރެާގ މެންބަރު ވިދާޅުވިލެްއިވ  

އިމޫނާ ހާޒިރުކޮށްފައި، މައިމޫނާއަށް ދެންނެވީމަ މައިމޫނާ ދެންނެވި ކަމަށް ހޮޓާ  މައިމޫނާ ހާޒިރުކުރި ވާހަކަ. ާއދެ! މަ

ބޭނުންވަނީ،   އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ޕޮއިންޓަށް  ތިބޭތީއޭ. އެ  ބޮޑުަވނީ މާސްކު ނަާގފައި  ކެފޭތަކުަގއި އެ ރިސްކު 

ހަތަރުވަރަކަ އަޅުަގނޑުެމން  މިހާރު  ސުވާލުކުރައްާވއިރުަގއި،  އެ  ެއ  މައިމޫނާއާ  ކުރިއަށްދާތާ.  ެއޮގތަށް  މަސްވީ  ށް 

ފެތުރުނީ.  ކްލަސްޓަރއެއްތޯއޭ  ކޮން  ދިޔައީ.  ތެރޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮންކަެމއްތޯއޭ  ބޮޑުެވެގން  ރިސްކު 

ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ނެތް  މައްސަލައެއް  ދެން،  ކުރަނީ.  ހަރުކަށި  އިތުރަށް  ކީއްކުރަންތޯޭއ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ 

ސްކު ައޅަންޖެހޭ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންެގ ަގާވއިދު. ެއކަމަކު، އޭތި ބޮޑަށް މި ބެލެވެނީ ދެން، ހޮޓާ،  އަޅުަގނޑުމެން މާ

ެވސް   ޓީމެއް  ނޫސްވެރިންެގ  އަދި  ނޫނީ  ޓީމު،  މައިމޫނާެގ  ނޫނީ  މައިމޫނާ  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި.  ކެފޭ 
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ައޅަންޖެހޭތީ، ާމސްކު  ރަނަގޅު،  ސަރަޙައްދަން.  މާރުކޭޓު  މާސްކު    ވަޑައިެގންނެވިންތޯ  ބޭފުޅުން  އެ  ޖުރިމަނާކުރާތީ 

އިނދޭ ކަރުަގއި. އެކަމަކު، ިމހާހިސާބުަގއި އިންނާނީ އިނޭގތޯ. ހަމަ އެއްކޮށް. އެ ތަނުން ވަކި ކޮން ކްލަސްޓަރއެއްތޯ  

އެހެން ؟ އައީ ބޭފުޅާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ތަން.  ތޮއްޖެހިެގންދާ  ިގނައިން  އެންމެ  އެއީ  ބޮޑުކޮށް،  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ 

، ނޫނީ އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މީެގ ރިސްކު ބޮޑުވާތީ ތި ބޭފުޅުން ޝީލްޑް އަޅައިެގންނޭ ތިބޭނީ. ދެން، ހަމަ  ވިދާޅުވީ 

އެޮގތަށް ަގބޫލުކުރަންވީތޯ. މި ޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެންނެީވ ބޭރުަގއި ނެތޭ، މި ޤައުުމަގިއ އެ ޙާލަތު އޮތް ކަމަކަށް  

އޭ މިީވ ދުވަސްތަކަށް ބަލާފަ. އަހަރުެވެގން ދިޔައިރުަގިއ ހަމަ މި ޙާލަތު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ަގބޫލެއްނުކުރެވެ 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ަގބޫލެއްނުކުރެެވއޭ.  ކަމަކަށް  އޮތް  ޙާލަތު  މި  ހަރުކަށިކޮށް،  ައދިވެސް  ހަރުކަށިކޮށް  އިތުރަށް  އަދި 

 ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކު ނިލަންދޫ  އާދެ!  އިން  އެދިަވޑައިެގންފަިއ  ފުރުޞަތަށް  ފުރަތަމަ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ރިއްޔާ. 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރިހެން އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

ކޮމިޓީއަށް  މި  މައިމޫނާ  ބޭފުޅުން،  ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަފުތަާގއި  މިދިޔަ  ފާހަަގކުރިހެން 

ފާހަަގކުރި ވަޑައިެގން ައޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަށް ިގނަ  މަޢުލޫމާތުތައް ދެން ހިއްސާކުރި. ދެން، ތި ބޭފުޅުން ތި ހަމަ 

ވަރަށް ިގނަ ސުވާލުތައް، ހަަމ އެކަމާ ުގޅުންހުރި ވަރަށް ިގނަ ސުވާލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންތައް  

ފަހުން ތި ފާހަަގކުރި ކަންތައްތަކާ  ހަމަ މައިމޫނާއަށް ހަމަ ހިއްސާކުރަމުން ެގންދިޔަ. އެޮގތުން، ދެންމެ ހަމަ އެންމެ  

ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލުކުރިން އެ ވަުގތުތަކާ ބެހޭޮގތުން. ފާހަަގކުރެްއވީ ހަމަ ހައި 

ކުޅިވަރުކުޅޭ   ދެން  ތަންތަން،  މި  ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި  އަދި  ކެފޭ  ހޮޓާ،  ޚާއްޞަކޮށް  ޮގތުަގއި،  ތަންތަން  ރިސްކު 

. ދެން، އަޅުަގނޑު ސުވާލުކުރަމުން ފާހަަގކުރިން ހަމަ ދުވާލު ަގޑީަގއި ެވސް ހަމަ ހޮޓާ، ކެފެޓީރިއާތައް ހަމަ ތަންތަނާ

ތަންތަން   ހައި ރިސްކު  ހަމަ  ތަންތަން  ހަމަ އެ  ަގޑީަގިއ ވެސް  ހަމަ ދުވާލު  ަގިއޑްލައިންއާ އެްއޮގތަށް، ވާހަކީ  އެ 

މާލޭަގިއ މި ާއންމު ޙާލަތުަގއި ިމ އޮންނަޮގތުން ޚާއްޞަކޮށް، ހެނދުނު ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެވެނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، 

ަގޑިއަކީ،  ވާ  ވިޔަފާރިއަށް  މި  ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް  ކެފޭ،  އުޅެފަިއ،  މަސައްކަތުަގއި  އެކި  ނޫނީ  އޮފީހަށް  ަގޑީަގއި 
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ރި ހައި  ަވުގތަތަކޭ. އެހެންވީމާ، އެ  ަގޑިއަކީ ރޭަގނޑުެގ  ަގޑީ  އާންމުކޮށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ވާ  ހަމަ ދުވާލު  ސްކު 

ވެސް އޮންނާނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، ކީއްެވެގންތޯއޭ އެ ަގޑިތަކުަގއި ތި ބަންދު ކުރަްއަވނީ. ދެން، ޭއެގ ޖަވާބުަގިއ  

އެޮގތަށް އެްއކޮށް  ދުވަސް  މުޅި  ބޭނުމުަގއޭ.  މަދުކުރުމުެގ  ަވުގތުކޮޅެއް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ؛ ފާހަަގކުރެްއވީ 

ތިޔަ ބޭފުޅުން ކައިރިން ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ތި ބޭފުޅުން ދެންމެ ވާހަކައިަގއި ފާހަަގކޮށްފި އަޅުަގނޑު ހަމަ 

މި ޒޯންއަށް، މި މަޖިލިސް މި ހިމެނޭ ޒޯނަށް، ރަނަގޅު ާވހަކައެްއ، މި ޕީކް ަގޑިއަކީ ިމ ހިސާބުަގނޑުަގއި މި އުޅޭ  

ތަކުެގ މީހުންނާ އެންމެން މި ހިސާބުަގއި އުޅޭތީ. އެހެންވީމާ،  ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް މި ދުވާލު ގަޑިކަމަށް. އެއީ އޮފީސް

އެޗް.ޕީ.ޭއއަށް  މި  ެއބައޮތްތޯއޭ  ފާހަަގކުރެވިފައި  ެއއްެވސްކަހަލަ  ނޫނީ  ރިސަރޗެއް  މި  ެއޮގތަށް  ަވުގތެއް  އެްއވެސް 

އޭ މާލެ  މާލޭގައި،  އާންމުކޮށް  މިސާލަކަށް  ވަުގތެއް،  ކޮންމެވެސް  ބޭނުންވާ،  މި  މީހުން  އެ  މި ވެސް  ރިއާަގއި 

މެންދަމު  ޮގސް  ފެށިެގން  ފަތިހުން  ޙާލަތުަގއި  އާންމު  ފަތިހު،  ހުޅުވުން  ރެސްޓޯރެންޓުތައް  ކެފޭތަކާިއ،  ހޮޓާތަކާއި، 

އެ  ވަުގތެއް  ެއއްެވސް  ބޭނުން،  ފާހަަގކުރަން  ކަމަކަށް  ެއއް  އެހެންވީމާ،  ހުރޭ.  މި  ޖަހަންދެން  އެކެއް  ފަސް 

ބޭނުންޮގތަށް ބޭފުޅުން  އެ  ެވސް  ބޭފުޅުންނަށް  ަގޑިެއއް  ކޮންމެ  ެއްއޮގތަށް  ަގިއޑްލައިނާ  ދެން،  ބަންދުކޮށްލަން.   

ަވުގތެްއ   އެްއވެސް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  ބެހެއްޓެން  ހަމަ  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ެގންދަންޏާ 

ކަށް ކޮންމެވެސް ަވުގތަތަކެްއ،  އެބައޮތްތޯ ެއޮގތަށް މި ދިރާސާއެްއ ނޫނީ ެއޮގތަށް ހެދިފަ. ެއޗް.ޕީ.ޭއއަށް ވެސް މިސާލަ 

ަގޑި   ރޭަގނޑު  ޚާްއޞަކޮށް  އެހެންެވ،  ދެން،  ބަންދުކޮށްލިޔަސް.  މި  ތިަމންމެންނަށް  ޯއކޭޔޭ  ަގޑިތަކުަގއި  މި 

ކަމަކަށް،   ދެވަނަ  ފާހަަގކޮށްލީ.  ކަމަކަށް  އެއް  އެޮގތަށް  ނޫނީ.  ފެށިެގން  ހަވީރުން  ދޭންވީނޫންތޯއޭ  ތިމަންނަމެނަށް 

ހަލާން ބޭނުންވަނީ، ކޮވިޑުެގ މި ޙާލަތުަގއި ފުލްކޮށް، ހަމަ ކުރީަގއި އާންމު ޙާލަތުަގއި މި އޮތް  ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އަ

ޮގތަށް ވަުގތުތައް ލިބުނަސް، މި ބުނީ ފަތިހު ފަހަކުން ފެށިެގން ޮގސް ރޭަގނޑު މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއް ޖަހަންދެން  

ވިޔަފާރިއަ ލިބުނަސް  ވަުގތު  ެއ  އޮތްޮގތަށް  ކުރީަގއި  އޮތީާމ  ހަމަ  ކޮވިޑު  މި  ވިޔަފާރިއަށް،  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ށް، 

؟ ަގިއޑްލައިންތަކެއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޙާލަތުަގިއ ކިހާވަރެްއެގ ތަފާތުކަމެްއ އަންނާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރަންތޯ

ން ނުދާނެ އަދި މި ބުނީ ކޮންމެޮގތެއް ވިޔަސް ހަމަ ތަފާތުތައް އަންނާނެ. ކުރީަގއި އޮތް ޮގތަކަށް ިވޔަފާރިތައް ވަމު

ފަރަެގއް   ކިހާވަރެްއެގ  އާމްދަނީެއްއ،  ކޮންކަހަލަ  ވެސް  ޙާލަތުަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ލިބުނަސް.  ަވުގތުތައް  އެްއކޮށް 

އަދި އެ ތަޖުރިބާއެއް ނުކުރެވޭ ކަންނޭނެގ. އެ އަބަދު މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް އެްއ  ؟ އަންނާނެކަމަށް ަގބޫލުކުރަންތޯ

ބަންދުކޮށްފަ. ެއ    ަގޑިއެއް  ޙާލަތުަގިއ،  އާންމު  ކުރީަގއި  ލިބުނަސް،  ހުޅުވަން  އޯޕަންކޮށް  ޓައިމް  ފުލް  އެހެންވީމާ، 

ަގބޫލުކުރަންތޯއޭ ކަމަށް  އަންނާނެ  ތަފާތުކަމެއް  ކިހާވަރެްއެގ  ދާކަމަށްވާނަމަ  ެއއްކޮށް  ދެކަން  ؟ ަގިއޑްލައިންތަކާ  ެއ 

 ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

ފުރުޞަތެއް  އޮތީމަ  އެދިވަޑަިއެގންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ނުޒައިރު  އަޅުަގނޑު،  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވާފައި ދެން އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލީޢަނުޒައިރު  ެގ ބޯޑު މެންބަރުއޮފް މޯލްޑިވްސް  ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

ިއއްޔެަގއި   ރަށްރަށުން    49މާލެ ސަރަޙައްދުަގިއ  ދިރުއުޅޭ  މީހުން  މާލެ ސަރަޙައްދު، ދެން  46މީހުން އިނޭގތޯ،   ،

ސަރަޙައްދު   މާލެ  ހިނާގ.  ނުކިޔަމާ  ވަކި    50އިްއޔެ  ބަންދުކުރެވިފަ.  ރެސްޓޯރެންޓުތައް  އޮތީ  ވެސް  ދިޔައިރު 

ބާދީއަކީ ާގތްަގނޑަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ތިންބައިކުޅަ  ަގޑިަގޑިއެއް ބަންދުކޮށްފަ. މާލޭެގ އާ

ާގތްަގނޑަކަށް   ކަމަށް.   150000އެއްބައި  ުއޅޭނެ  އެކަނި  މާލޭަގއި  މި  ކަމަށް،  އުޅޭނެ  އެކަނި  މާލޭަގއި  ވަރު 

ހަރުކަށިކުރަ ަގާވއިދުތައް  މި  މާލެއަށް  މިންވަރަކުން  އިތުރުވަމުންދާ  ރާއްޖެތެރޭެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް  މުންދާ 

މީހުން   3000މީހުން،    2000މީހުން،    400މީހުން،    300މީހުން،    15000މީހުން،    10000ރަށްރަށުަގއި އެބަތިބި  

އޮތީ   މިހާރު  މާހައުލު  ތަންތަނުެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފެތުރޭ.  އެބަ  މިހާރު  ކޮވިޑު  އެބަހުރި  ވެސް  ރަށްރަށުަގއި  އުޅޭ 

ބަންދުކޮށްފައިތޯ  ވިޔަފާރިތައް؟ ކިހިނެއްތޯ ލޮކްޑައުންކުރޭތޯ؟ އޮތީ  ަގޑިއަކަށް  އެބަހިނާގތޯ  ؟ ވަކި  ަގާވއިދުތައް  އެ 

 އެއީ ެއއް ސުވާލު އަދި ިއނޭގތޯ. ؟ ެއްއވެސް ވަރަކަށް އެބައޮތްތޯ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ؟ ރަށްރަށުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިން އެކި  ކައުންސިލުތަކުން  އެކިއެކި  ކަންތައްތަކެްއ  ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް  އިތުރުން  މިންަގނޑުެގ  އެޗް.ޕީ.އޭެގ  ވަރަށް 

ބޭފުޅުންެގ ރައްކާތެރި   މިންަގނޑުތަކެއް ެވސް އެ  ިއތުރު  ހަމަ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް  ކުރޭ. އެޮގތުން، 

ބޮޑަށް ސަރުކާރުެގ  ދެކެނީ،  މި  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުަގއި  ކުރެްއވި  ތި  ދެން،  އަޅުއްާވ.  ޓަކައި  ެއ    ކަމަށް 

ކަންތައްތަކުަގއި މި ބައްލަވަނީ މުޅި ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދާ ުގޅިފައި ހުރި މައި ހަބަކީ މާލެކަމަށްވާއިރު، މާލޭަގއި ިގނަ  

ބަޔަކު ުއޅޭ ތަނަކަށްވީހިނދު، މާލެތެރޭަގއި މީތި ސްޕްރެޑުވާަވރަކަށް އެހެން ރަށްތަކަށް މީތި ދިއުމުެގ ބާރަކަށް ވެސް  

ވެސް ކުޑަކުރެވިފައިވާނެ  ވާތީ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން މާ ލެ ކޮންޓްރޯލްކޮށްލެވުނީމާ ދެން އެހެން ރަށްރަށްދާ ނިސްބަތް 

ކަމަށް ދެކޭތީއާެއކުަގއި މާލެއަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުވެވެނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ެއކިއެކި ފޯރަމްތަކުަގއި މި  
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ޔަތްކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަވަންޏާ ދަންނަވާލެވޭނީ އިނޭގތޯ.  ދެކެވޭ ވާހަތަކުެގ އަލީަގއި ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާ 

 ނުޒައިރު ދެން ދެވަނަ ސުވާލު، ނޫނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލީޢަނުޒައިރު  ެގ ބޯޑު މެންބަރުއޮފް މޯލްޑިވްސް  ންޓް އެސޯސިއޭޝަން ރެސްޓޯރެ

އަޅުަގނޑު   އެްއޗެއް  ކުޑަކުޑަ  ވާހަކައަކަށް  ދެއްކެވި  ދެންމެ  އިހަށް ޝުޖާ  ވީ.ޕީއާ  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކޮށްލާނަން. 

ދުވަހު ބައްދަލުކުރި ދުވަހު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކަ ދައްކާލިން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ވިޔަފާރި ތަންކޮޅެއް  

ޤައުމުތަކަށް   ފަހި މާހައުލެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭަގއި ާގިއމުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އަވަށްޓެރި

ބެންކޮކް   މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރެްއޭވނެ،  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ެވސް،  ދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ކިޔަމާ ހިނާގ. ދަރިފުޅަށް ބުްއ ޖައްސަިއެގން، ހަމަ އެ ފިހާރަތެރޭަގއި އަނަކެކު ކަްއކާނީ. އަނެކަކު ވިޔަފާރިކުރާނީ.  

ހަދާނީ.   ފިލާވަޅު  ބޮޑަށް  ދަރިފުޅު  ވަރަށް  ތަންތަން  އެ  ކުރީމަ  ކުރަނީ.  އެ  މަސައްކަތް  މާހައުލެއްަގިއ  ފަހި  ަވރަށް 

ކުރިއަރަިއެގން އެބަދޭ. ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ކުރިން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރިހެން ވަރަށް ހަރުކަށި ގަވާއިދުތަކަކާިއ  

ސަރުކާރެ ކޮންމެ  ދެން،  އޮންނަނީ.  ިމ  ަގވާއިދުތަކާ  ދޯދިޔާ  ކިޔަނީ.  ވަރަށް  މި  ނޫން  ސަރުކާރެއް  ވަކި  ވެސް،  އް 

ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެސް ފެށިެގން އަންނައިރު ހަމަ ބިދޭސީންެގ ކަންތައްތަކުަގއި ހަމަ ފެށިަގންނައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ން  އުޅޭނެ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އާންމުކޮށް މިކިޔާ ބޮޑު ނަުގލަށްދާނެ ހަމަ މަޑުމަޑުން މިހެން ދަމުން ދަމު 

މިހާރު   5ޮގސް.   މީހަކު.  ބިދޭސީއެކޭ ވެސް ނުކިޔާނެ އެްއވެސް  ޮގއްސަ.  އަހަރު ނިމިެގންދާިއރު އެކަން އޮންނާނީ 

ވެސް، އިހަށްދުވަހު ވެސް ަގލޮޅު ދަނޑަށް ބައިވަރު މީހުންތައް އެްއކޮށްެގން ކޮންމެވެސްކަހަލަ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދި  

ަގނޑުމެންެގ ތަންތަނުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ އެްއވެސް ފުރުޞަތުތަކެްއ  އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު، އެ މީހުންނަކަށެއް އަޅު 

ނެތް. ނެތް ކަމަކީ، ޭއެގން މީހަކު ލީަގލްކުރަން މި ޖެހެނީ ކޯޓާެއއްެގ ދަށަށް ވައްދައިެގން. ކޯޓާެއއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް  

އެއް  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  ނުެއްއ  ކޯޓާއެްއ  ފާހަަގކުރެއްިވ،  ޝުޖާ  ކިތަންމެ އުނދަޫގކަެމއް.  އަދި  މީހާ  ކަލަ 

ދެން،   ނަކަށެއް.ރަޖިސްޓަރީަގއި ޖެއްސިކަުމަގިއ ވިޔަސް، އޭނަ ލީަގލްކުރެވޭނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެން

ނޫންހެއްޔޭ ކުރަންވީ  ެއކަން  ޮގތަކަށް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  އެްއޗަކީ،  ައރާ  މި  ހިތަށް  މީހާ  ؟ އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްކަލަ 

ކައިރީ މީހާ  އެއްލަކިން ބޭނުންވާ  ފަސޭހަޮގތަކަށް.  ތަންކޮޅެއް  ދީފައޭ  ކޯޓާ  އޮތީ  މި  ކަލެއަށް  ބުނަންވީނޫންހޭ  ަގއި 

ވެސް.   މިހާރު  ދުއްވާ  ެއބަ  ވެސް  އެމީހުން  އިނޭގތޯ.  ދިމާވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވަސްވަރު  ދިން  ލައިސަންސް 

ސަ އެބަހުއްޓޭ  ދެންނެވީ  މި  އެޮގތަށް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ފަރިތަވެފައި  ޮގތްތަކެްއ  ތިބޭނީ  ލުއިފަސޭހަ  ރުކާރުތަކުން 

ބޭނުންވާ  މީހާ  އެ  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތަކަށް  އުނދަޫގ  މި  ހައްދަވާފައި 
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ލެވޭނެ   މީހުން  ތެރެއިން  ކޯޓާެގ  ެއ  ހައްދަވާފައި،  ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ކޯޓާެއއް  ލުއިފަސޭހަކޮށް  ތަންކޮޅެްއ  މީހާއަށް 

ހެއްދެވީމާ ރާއްޖޭަގއި މި އުޅޭ އިލީަގލް ބިދޭސީންެގ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ޙައްލުެވެގން ހިނގައިދާނެ.  ޮގތްތަކެއް  

ދެއްތޯ ނިމުނީތާ  ބެއްލެވީމަ  ސަރުކާރުން  ދެން  ޮގތް  މެއިންޓެއިންކުރާ  ކޯޓާ  ކޯޓާއެްއ  ؟ ދެން،  ވާޮގތަކީ  މިހާރު 

ޫގ ިއނޭގތޯ. ކޯޓުަގިއ ރަޖިސްޓަރީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ. ހުރިހާ ހޯދުމަށްވުރެ، މީހަކާއި އިނުމަށްވުރެ ކޯޓާ ހޯދުން އުނދަ 

ނިމެނީ.  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓުން  އިނޭގތޯ.  ޖަހަންޖެހޭނެ  ޕްރިންޓު  ފިންަގރ  ވެރިފައިކުރަންޖެހޭނެ.  ޑޮކިއުމަންޓެއް 

ޮގތް ކުރެވޭނެ  ލީަގލް  މީހުން  އިލީަގލް  މި  ނުލިބި  ކޯޓާ  ނުލިބޭ.  ކޯޓާއެއް  މީހަކަށް  ެއްއވެސް  ތަކެްއ އެހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ހިސާބު ޖަހާޖަހާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދިމަލެއް ނުވި އިނޭގތޯ. ނިުމނީ މިއަދު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

ދެން،   އިނޭގތޯ.  އަޑުއަހައިފިން  ވާހަކަ  ދަތިތަކުެގ  ހުރި  ވަރަށް  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން ތި ކަންކަމަށް ހުރި ޙައްލަކީ ކޮބަިއތޯ. އަޅުަގނޑު މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އިނޭގތޯ. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާެގ

ދަންނަާވ   މި  އަޅުަގނޑު  އަރިހުން،  ބޭފުޅުން  ިއްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އުޅެނީ  މި  އަހާލަން  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ެއސޯސިއޭޝަންއަށް ރެސްޓޯރެންޓު  އެބައޮތްތޯ  އެނިގަވޑަިއެގންފަިއ  ކަންތައް  ދަންނަާވ  ިމ  ނުވަތަ  ެއއީ  ؟ މައްސަލަ 

ަގނޑުެގ ސުވާލަކީ. މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ އެ އިޝޫ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް އިްއޔެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޮގތުަގިއ  އަޅު

އެމީހުންެގ   މީހުންނަކަށް  ެއ  މީހުން  ދާންޖެހޭ  މި  ލޭބަރުން،  ފޮނުވާ  މި  ދާން  މަސައްކަތު  އީސްޓަށް  މިޑްލް 

އިންޑިއާއަ  އިންޑިއާ.  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ިމ ޤައުމަކުންނެއް،  ސާކްަގިއ  ދެން،  ނުދެވޭ.  ޑައިރެކްޓުކޮށް  ސީދާ  ކުން 

އޮންނަނީ، މި ސަރަޙައްދުަގިއ ނޭޕާލްއާއި ރާއްޖެ މި އޮންނަނީ ނިއުޓްރަލައިޒްކުރާ ޕޮިއންޓަކަށް. މާނައަކީ އަންނަނީ  

ޮގ ޓޫރިސްޓެއް  ހަމަ  ތެރޭަގިއ  މާލެ  ތެރޭަގިއ،  ރަށު  މި  މީހުން  އެ  އަިއއްސަ  ލޭބަރުން.  ިވސާަގއި  ތަށް  ޓޫރިސްޓު 

ދުވަސްވީާމ    10އެްއވެސް ކަރަންޓީނުވުެމއް ނެތި އެނބުރެން މި އޮންނަނީ ފުރުޞަތު އިނޭގތޯ. ލިބިފައި މި ތާނަގއި  

އަބޫދާބީއަށް އަދި   ލިބޭ އެކޮޅަށް އެކްސެސް. ސަޢުދީ އަރަބިްއޔާއަށް،  މީހެއްވީމާ އެބަ  ެއްގޒިޓުވާ  ދެން، ރާއްޖެއިން 

ކަ ޮގސް  ތަނަށް  އެ  ތަންތަނަށް.  ިމ  އެހެން  ވެފައި  ނިއުޓްރަލަިއޒް  ރާއްޖެއިން  އެއީ  ނުޖެހޭ.  ެވސް  ރަންޓީނުވާކަށް 

އަންނަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މި އުޅެނީ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއެްއ، ރެސްޓޯރެންޓު އެސޯސިއޭޝަން ރެޕްރެޒެންޓު  
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ޑަސްޓްރީއެއް. ލޮކްޑައުންއޭ  ައއުޓްލެޓާއި އަދި ބައިވަރު މީަގ ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ބޮޑު އިން  1800ކުރާ  

އެބައުޅޭ  މިތާ  މުވަްއޒަފުން  އަދަދަށް  ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ  އިންޑަސްޓްރީއެްއ  އީކުއަލް  ހަމަ  ކޮށްފައި،  ކުރަނީ.  މި 

ކަރަންޓީނު ނުވެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަެމއްކަން މި އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވަނީ. ދެން، މި ފާހަަގ މި 

ތިބޭފުޅުންނަށް އެޗް.ޕީ.އޭއަށް މި އިޝޫ ައދި އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ެވސް އިންނެވުާމއެްއކޮށް މި   ކޮށްލި ސަބަބަކީ

 އިޝޫަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހިފަންޖެހޭ ވާހަކަ ހަމަ ހައިލައިޓުކޮށްލަންވެެގން ފާހަަގމިކޮށްލީ ިއނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

ިއއްޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު. 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްއަށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސިސްޓަމާިއ، މިއީ ހަމަ މި ކޮމިޓީން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްިގނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ސެޕް

ވާހަކަ   އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަދައިން،  ވިދާޅުވި  ެވސް  ޗެއަރ  އަދި  މިނިސްޓްރީ  ހަމަ  ވެސް  ފަހުން  ވަރަށް 

ހަމަ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝޫަގއި،  ކޯޓާެގ  ބަލާއިރު،  ލީަގލައިޒްކުރަން  ވާހަކަ.  ކަންތައްތަކުެގ  ހުރި  ދެކެވިފައި 

ބޭފު ތިބޭ އަދަދުެގ %މިނިސްޓްރީެގ  ދެްއވާފައި  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ، ކޯޓާ  އެ  ހިއްސާކުރެްއވިއިރު  އޭ އެ  40ޅުންނާ 

ކޯޓާ ބޭނުންކުރަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް ނޭނެގ ކޮން ބަޔަކަށްދޭ ކޯޓާއެއް ކަމެއް ބޭނުން  

ޔުޓިލައިޒް    40އިރު ވެސް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި އެ %ނުކުރެވި އޮންނަނީ. އެ ސާފެްއ ނުވޭ. ދެން، މިހާރު އެ އޮތީ ނުޒަ

% އަނެްއ  ބޭފުޅުން    60ކުރެވެނީ.  މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ހަމަ  ނުކުރެވެޭއ.  ބޭފުޅުންެގ  ތިބި  ދެއްވާފައި  ކޯޓާ 

ެއހެންވެ އާމްދަނީެއއް އެ  ޮގތަށް. ސަރުކާރަށް  ބަ  ވިދާޅުިވ ވާހަކަ. ދެން، މިހާރު އެ އޮތީ އޭތި ކޯޓާއަށް ލާރިދެއްކޭ 

ލިބޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިހާރު ކޯޓާ ލިބެން ފަސޭހަވާން ޖެހޭނެ. ދެކޮޅުޖެހޭކަހަލަ ޮގތަކަށް ނޫންތޯ އޭތި  

ބަލާ   ބޭފުޅުން  އެ  ދޫކުރުމުަގިއ  ކޯޓާ  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނެ.  ފަސޭހަވާން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނީ.  އޮންނަން 

އަދި   ދެން،  ހުރޭ.  އެބަ  ތިބޭ މިންަގނޑުތަކެއް  ބިދޭސީން  މާލޭަގއި  މިހާރު  ފާހަަގކުރަްއވައިފި،  ބޭފުޅަކު  އެހެން 

ކަންތައްތަކެއް   ހިތާމަހުރި  ވަރަށް  ވެސް  ޭއަގއި  ވާހަކަެއއް.  އަންނަ  ކަނޑައެޅިެގން  ަގވާއިދުތަކެްއ  އެ  ތަންތަނުެގ، 

އުސޫލުން މިހެން މީހުންތައް    ވެސް ދިމާވެފައި އެބަހުރި. ެއއް ތަނެއްަގއި ެއއްކަލަ ހަމަ މަސް އަށްޓެްއަގއި މަސްޖަހާ

ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑު  މައްސަލަތަްއ.  ހުރިހާ  މި  މައްސަލަތަކާ،  އިޖުތިމާޢީ  ބައިވަރު  ދިމާވާ  ހުރުމުން  ޖަހާފައި 
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ނޫން.   ވިދާޅުވަނީެއއް  ެއްއޗެކޭ  އިދިކޮޅަކަށް  ހިތްހަަމނުޖެހިެގން  ވާހަކައަކާ  ދައްކާ  ތިބޭފުޅުން  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް 

ައޅުަގނޑު އެޗް.ޕީ.ޭއަގިއ، އާދެ!  ؟ ނޑު ހަނދާންަވނީ ރަޝީދު، އެ ފާހަަގ ކުރެްއވި، ރަޝީދު ދެއްތޯކުރީަގއި އަޅުަގ

ވަންދެން އެއްޗެހި    10:30އެޗް.ޕީ.އޭއަށް ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު ހަމަ އެ ދުވަހު ފާހަަގކުރީ ކީްއވެތޯއޭ ފިހާރަތަކަށް  

ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް   ވަދެވިފަިއ،  ބަން  8ަގންނަން  ކީއްވެތޯއޭޖަހާއިރު  ޖަވާބުަގިއ  ؟ ދުކުރަންޖެހެނީ  ސުވާލުެގ  އެ 

ބޮޑަށް  މާ  ެއއަށް  ައޅުަގނޑު  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ދެންނެވީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ެއއްޗެްއެގ  ވިދާޅުވި  މައިމޫނާ 

ޮގތަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެ ސުވާލަށް މަ ޮގތަކީ، އެ  ެއކަން ކުރަންޖެހޭ  ެއއީއޭ  އިމޫނާ ތާއިދުކުރަްއަވއިެގން 

ދެއްވި ޖަވާބު އަޅުަގނޑު ހަަމ މިތާނަގއި މި ހިއްސާކޮށްދެްއވީ ތި ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ 

މި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލައިެގން، މި ކޮމިޓީަގއި ިމ  

ފާހަަގ ތިބޭފުޅުން  މަސައްކަތްކުރަްއވާ  ކަމުަގއި  ޚިޔާލެއްަގއި  އެހެން  ވެސް،  ކަންތައްތަކުަގއި  ހުރިހާ  ހަމަ  ކުރެއްވި 

ނޫނީ  ސަރުކާރު  ެއއީ  ބަލާިއރު.  ހަމަ  މެންބަރަކަށް  ނޫޅުްއވާ  ކޮމިޓީަގިއ  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ހަމަ  ބޭފުޅެއް  އެްއވެސް 

ޕީ.  ވިޔަސް،  މެންބަރެއް  ޕީ.ޕީ.އެމް  އަދި  ވިޔަސް  މެންބަރެއް  އަމިއްލަ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ވިޔަސް،  މެންބަރެއް  އެން.ސީ 

މެންބަރެއް ވިޔަސް، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދާ ދޭތެރޭަގއި ޯގސްޮގތަކަށް ވިސްނާ އެްއވެސް  

މެންބަރެއް މި ކޮމިޓީއަކު ނޫޅުއްވާ. ެއއީ މާވަށު ދާއިރާެގ ސަޢީދު ކުރީަގއި ހައްދަވާފައި އޮތް ަގާވއިދަކަށް ިވޔަސް،  

ެއއީ ޯގސްވެްއޖެއްޔާ ޯގސް ކަމަށް. އެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ފާހަކޮށްލީ.  އެ ބޭފުޅާ މިހާރު ހަމަ އެބަ ޔަޤީންކުރަްއވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ނިންމާލުމުެގ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  އިތުރުކޮށްލަން  އެްއޗެއް  ފަހުަގއި  ޭއެގ  އަދި  ރައީސަށް.  އެސޯސިއޭޝަންެގ  ޢަފީފު،  ޙާމިދު 

 ނީ އިނޭގތޯ. ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފަިއ އަޅުަގނޑު ނިންމާލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފީފުޢަޙާމިދު  ރައީސްެގ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މާވަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވި އެ ކަންތައް،  

އިނޭގތޯ.    އްނެތް ފާހަަގކުރެވިފައެއަދި  ކަމެއް    އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ތި  އިން،އާ ނޫނީ ނޭޕާލްވާހަކަައކީ، އިންޑި

އަޅުަގނޑު    އްތަކަށްތި ފާހަަގކުރެްއިވ ކަންތަ،  ެވސް. ދެން  އްއަޅުަގނޑުމެން ތި ކޮންސަރނެއް ނެތް ރެއިޒްކުރެވިފައެ
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ހަމަ.   ތިކަމާވެއްޖެ    ކޮންސަރންމަ  ހައަޅުަގނޑު ވެސް  ހަމަ ވަރަށް، ވަރަށް،  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ތިއީ  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަރިހުން އަޅުަގނޑު  ،  ހަމަ. ދެން  އެއްކޮންސަރން   ހަމަތިއީ ވަރަށް ވެލިޑު

ބޭނުންވަނީ ކުރިމަގެއް،  ދަންނަވާލަން  އެްއވެސްކަހަލަ  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަލިމަެގްއ  ،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނެތޭ ހަމަ. އަޅަުގނޑުމެންނަށް އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ބަނަކޮށޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއްޮގތަކަށް  އް  ފެންނާކަށެ

ނޭނެގ ވާންވީ  ވެސް  ކަމެއް  ކިހިނެްއ  ޮއންނާނީ  ަގއިއިރުައރާއިރު  ކީެއއް.މާދަން  ކަެމއް  ރަމަޟާން    ކީއެއް.ކިހިނެއް 

ރަމަޟާން މަހަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު   .އިރު ކޮން މެނޫއެއް ކަމެއް ހަދަންވީމަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުވާ

ވެސް އިހަކަށް ދުވަހު  މި އޮތީ،  ޟާން މަހުެގ ފަހުން މައިމޫނާ ވިދާޅުވާނެ އަނެއްކާ ވެސް  މަރަ  އަނެއްކާ  .ލިބިދާނެބާއޭ

ތާނަގއި   ވިމި  ކަމަނާ  އެ  ކޮމިޓީަގއި  މި  އިންދާ  ބަލަން  ޓީ.ީވ  ކުއްލި އަޅުަގނޑު  މިއޮތީ  ޤައުމު  އަދިެވސް  ދާޅުވީ 

ދިޙާނުރައްކަލުެގ   ވެެގން  ޔިއަރ  ވަން  އެކަމަކު  މައިމޫނާމެންނަށް  ީއއޭ.  ޔަލަތުަގއޭ.  އަޅުަގނޑުެމންނަށް،  ކޮބައިތޯ 

މި   ގަވާއިދެއް  ހަރުދަނާ  ހެދުނު  މުއައްސަސާތަކަށް  އޮތް  ސަރުކާރުެގ  ނަންގަވަން  ޒިންމާ  އެ  ވާހަކައަކީ  ނޫނިއްޔާ 

. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަތިބި ކެޑޭޓު ކުދިން ވެސް. ައޅުަގނޑުމެންެގ އެބަތިބި ަގރލް ަގިއޑުން ވެސް އިނޭގތޯ.  ކަމުގައި

މި ތާނަގއި އެބަތިބި ޕޮލިހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ވެސް. އަޅުަގނޑުމެން ތިން ފޫޓު ދުރަުގއި ޮގނޑިެއއް ޖަހާފައި،  

 މޭޒެއްެގ ދެ ފަރާތުަގއި ދެ ބޭފުޅުން ތިބެފައި، އަދި އެ ދޭތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް އިށީނދެވޭ

މާސްކު  ބޭފުޅުން  ތި  ކާންވީމާ  ވިދާޅުެވވޭނެހެން  މައިމޫނާމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިނދެފައި،  ފޫޓު  ތިން 

ނުވަދެވޭނެޭއ. ހަމައެކަނި   ނަންގަވާށޭ. ކައިނިމިެގން އަނެއްކާ މާސްކު އަޅަިއެގން ރެސްޓޯރެންޓުަގއި ތިބޭށޭ. ކޮފީ ބޯކަށް

ޑައިންކޮށްލަން ެއކަނިެވއްޖެްއޔާ މިއީ ޑައިންކުރާ ތަނެކޭ. ިމ ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއޭ. ެއކަމަކު  

ކަންނޭނގެ.   ހެދިދާނެ  ޮގތްތަކެއް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނުތިބެވޭނެއޭ.  ތިތާކު  ބޯކަށް  ސިނިގރޭޓު  ބޮއެފައި،  ކޮފީ 

ހުރިހާ ދޮރާށިތައް ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ ކަންނޭނެގ. އޯކޭ، ފައިން، ައޅުަގނޑުމެން ެއއްބަސް ހަމަ.    އަޅުަގނޑުމެންެގ

ކޮށްލަފާނަން   ވެސް  ބަންދު  ދިހަ   24އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  ދެއްވާށޭ،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ަގޑިއަރު. 

މޯ އޮފް  އެސޯސިޭއޝަން  ރެސްޓޯރެންޓު  ފަހަރަށް  ބާރަ  ފެނޭތޯ  ފަހަރަށް،  ފައިންޕުޅު  މަިއމޫނާެގ  ލްޑިވްސްއިން 

ބޭފުޅުންހެން.  އުޅުްއވާ  މަތީަގިއ  މާ  ޓީމަކީ  ޓެްގ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެއކަމަކު،  ދެންނެވިން.  ތަކުރާރުކޮށް 

ވެސް   ދުވަހަކު  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ނެތް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ފަހަރަކު  ެއްއވެސް  ކުރި  ރިކުެއސްޓު  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ފެނިފައެއް. އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުެމން އެސޯސިއޭޝަންަގއި މި ތިބި މެންބަރސްއިން، ހަމަ  ފައިންޕުޅު

ތިމަންނަމެން   ހަމަ.  ނުކުމެފައި  އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  މީޓީންގ  ބޮއިކޮޓްކޮޓުކޮށްފަިއ  ތިބޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  ބޯޑު 

ަގންނާނަމޭ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަރން ކިހިނެއްތޯ  ވިދާޅުވާނަމޭ، މައިމޫނާ ވިދާޅުވިޭއ، ައޅުަގނޑުމެން ނަން
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އަޅުަގނޑުމެން ފަހަރަކު ތަނެއް، ފަހަރަކު ތަނެއް މިހިރަ ދަނީ ބަންދުވަމުން. ފަހަރަކު  ؟ މައިމޫނާ ކަންފަތުަގއި ޖެހޭނީ

ތޯ މައިމޫނާމެންނަށް މީހަކު ހަލާކުވަމުން މި އޮތް ދަނީ ހަމަ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ދެއް

އެލަވަންސްތަކާ ެއްއޗެހި މި ދެވެނީ. މުސާރަތަކާ ެއއްޗެހި ިމ ދެވެނީ. އެ ކަމަނާ އެއިން ެއއްވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް  

ައޅުަގނޑުމެން ؟ ނުކުރައްާވ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟް އެ ހައްދަވަނީ ކިހިނެއް ކަެމއް

ހާ ދެ  ކޯޓާައކަށް  ރުފިޔާ  ކޮންމެ  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  ފީއަށް  ވިސާ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަންގަވާފައި،  ރުފިޔާ  ސް 

ސަސްޓެއިން   ނެެގހެއްޓޭނެ،  މިތާނަގއި  ވިޔަފާރިތަްއ  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޭނެގ  ައޅުަގނޑަކަށް  ޖައްސަަވއިެގން، 

ފުރަތަމަ   މަޖިލީހުން  ިއްއޒަތްތެރި  މި  އަޅުަގނޑުމެން،  ޮގތެްއ،  އެްއވެސް  ނޭޝަނަލް ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޫންތޯ ހައްދަވައިދެއްވަންވީ  ޤައުމަށް  މި  ިމ  ؟ ޕްލޭނެއް  ައޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ކުރޭ  އަސަރު  ވަރަށް  މިއީ، 

ދަނޑިވަޅުަގއި   މި  މިއީތޯއޭ  ތަންތަން،  މި  ިގރިތަކާ،  އެއަރޕޯޓުތަކާއި،  ފަޅުތަކާއި،  ޕީރިއަޑުަގއި  ޕެންޑެމިކް 

ރަން މުހިންމު ކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މި އަންނަނީ ވައުދުތަކެއް ެވެގން. މައްސަލަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގއި ކު

ކަންނޭނެގ   ވެއްޖެ  ެއވެއަރކޮށްދޭން  ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުެމން  މިއަދު  އެކަމަކު  ެވެގން.  ވައުދުތަކެއް  ނެތް، 

އަޅުަގނޑުމެ އިނޭގތޯ.  ނޫންކަން  ޙާލަތަކު  މިއޮތީ އެ  ޤައުމު  ޤައުމު.  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން މި  ޙާލަތަކު  އެ  އޮތީ  ން 

ކުރެޭވކަށް   ބިލްޑު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ެގނެވޭކަށެްއ.  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެބަޖެހޭ.  ދިމާކުރަން  އަނަގޔާ  އަތާއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއަށްވުރެ  ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ކައަކީ، އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ެވސް ފާހަަގކޮށްފިން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޓެކްސް ބޭސްއެކޭ. މި ޤައުމުެގ  އިޤުތިޞާދު، ވާހަ

މި އިންޖީނު   ހިފައްޓައިދޭން.  ހަތަރުވަނައަށް އިންޖީނޭ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  އިޤުތިޞާދުެގ ތިންވަނަ ނޫނީ 

އެބަ   ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  އިނޭގތޯ.  ނުވާނެއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މަރާލައިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ހަދައިދޭންޖެހޭ 

ޮގަވިއެގން، އަޅުަގނޑުމެން ދިރިހުރެެގން ހިނާގށޭ މި ޤައުުމ ހިންަގން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނޭ.  

މަޤާުމ    މި އިޤުތިޞާދަށް ހަމަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަްއ ކޮށްދޭ ބަޔެކޭ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަލާލާއިރު، ސިޔާސި

ސާޅީހުން މަތީަގއ. ދެންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ބަލާލާއިރުަގިއ އާދަިއެގ ސިވިލް ސަރވަންޓުން މި ތިބެނީ ހަމަ ފޯނު  

ނަަގިއެގން ސޯޝަލް މީޑިއާެގ ފަހަރަކު އެްއޗެްއ، ފަހަރަކު ެއއްޗެއް، ވާ ކަެމއް ެވސް ނެތް. އާނ، މިވެނި އެްއޗެއް،  

ެގނޭ، ހަމަކޮށްލަިއެގން  ކާޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ،    އައި.ޑީ  ކުރާއިރު  ކަމެއް  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިޔަީއ.  އެ 

އެން.އީ.ސީއަކީ ކީއްކުރާ ތަނެްއ ކަމެްއ ވެސް ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަރީެގ ފޯމާިއ، އިންނަން ތިބި 

ަގނޑު ެގންނަން އެބަޖެހޭ. އަދިވެސް،  މީހުންެގ ފޯމާއި، ައއި.ޑީ ކާޑާއި، މަރުވެފައި އޮތް ދޮންމަނިކުެގ ފޯމު ވެސް އަޅު

ކިހާ   ނޭނެގ  ައޅުަގނޑަކަށް  ނާދޭ.  ތަނެއް  ކުރެވޭ  މަސައްކަތް  އަދިެވސް  ިވންޑޯަގއި  ސިންަގލް  އަޅުަގނޑުމެން 
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ދުވަހަކުން ކަމެއް އަންނާނީކީ ވެސް. ދެން، ހަމަ ވަރަށް ދެރަވާ ކަންތައްތައް. އެ ާވޮގތަކީ، މި ވާހަކަ މި ދައްކަން 

ސިޔާސީ ޖެހެނީ  ޖެހެނީ  މި  ހިފަން  މި  ބަރު  މި  އަލްޓިމޭޓްލީ  ސްޓާފުން،  އަންނެސަސަރީ  ބުނާ  މި  މަޤާމުތަކާއި،   

ެމަގ   ތިބި  ރާއްޖޭަގއި  މި  އޯނަރުން،  ރިސޯޓު  ބޮޑެތި  ވިޔަފާރިވެރިޔާޭއ.  ނިކަމެތި  އަޅުަގނޑުމެންކަހަލަ  އެްއކަލަ 

ނެ އަޅުަގނޑުމެންނެއް. މިއީ ކޮން ވަުގތެއްތޯ މީރާ މީހުންނަކީ ޓެކްސްއަށް ބޭނުން މަކަރެއް ހެދޭ ބައެއް. އެހެނެއް ނުވާ

ނުހުއްޓުވާ.   ިވޔަފާރި  ބޭފުޅެއްެގ  ހިންާގ އެއްވެސް  ރެސްޓޯރެންޓު  ކެފޭ،  ތިބި  މި  މިތާ  ނީންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ، 

އޮޑިޓު ވެސް  މިހާރު  ވަންނަނީ.  އޮޑިޓަށް  ވެސް  މިހާރު  ނުކުރާ.  ޖޫރިމަނާ  މިލިއަނުން  މިލިއަނުން    އަޅުަގނޑުމެން 

ވަންނަނީ، މި ދުވަސްވަރު ެވސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ފާރަވެރިވާނެ. އެކަމަކު ެމަގ، މި ރާއްޖޭަގއި  

ވަޒީފާތަކާިއ،   ބުނާ  މި  ެއއްކަލަ  ހެދޭ.  މަކަރު  ވެސް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ޓެކްސް  އެ  ވިޔަފާރިވެރިން  ބޮޑެތި  ތިބި 

ޑުމެންނަށް ފަްއޔާޟުމެން ބުރަ މި ޖައްސަނީ. އަލްޓިމޭޓްލީ އަޅުަގނޑުމެން  ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިތުރުާވަވރަކަށް އަޅުަގ

މި ދަނީ ފުނޑިެގން. ހަމަ މެދު ފަންތި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑޭނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާއެއްކޮށް މި ދަންނަވަނީ 

އިރު ެއ ފާހަަގކޮށްލެއްވިހެން ފަހި  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަުގަގއި ިވޔަފާރި ކުރެވޭނެ، ނުޒަ

ޤައުމުގައި.   މި  އުޅޭނެ  ޮގަވިއެގން  ައޅުަގނޑުމެން ވެސް  ޤައުމުަގއި.  މި  ދަްއކަވާލަދެްއވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަެގއް 

ކަށިފަތި   ކަިއެގން،  މަސް  ކަނޑު  ހަމަ  ދިވެހިން.  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ދަންނަވަނީ.  މި  އެްއކޮށް  އާދޭހާ 

އޮމެާގތަޅާލައި ތިބި،  ކަިއެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.   3-ެގން  ދިވެހިން  ހުނަރުވެރި  ތިބި  ަގއިަގއި  ހެސްކިޔާފައި 

ވަރަށް   އެއްފަހަރު  ައދިވެސް  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ހެޔޮނުވާނެ  ޤައުުމގައި.  މި  ުއޅޭ  ޮގަވއިެގން  އަޅުަގނޑުމެން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު، މި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ ޙާމިދު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އަސަރާ އެކުަގއި ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ އިޙުސާސްތަްއ ައޑުއަހަމުން  

މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭނުމަކީ ތި ކަންތައްތަކަށް ވީހާވެސް ައވަސް ޙައްލެއް ލިބިެގން ދިއުން. ދެން، އަޅުަގނޑު  

އަިމއްލައަށް، ެއްއެވސް ސަރުކާރުން ވިޔަސް އަދި މުއައްސަސާައކުން ވިޔަސް  ހިތުން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅަކު  

ބޭނުމުަގއި   ދަތިކުރުމުެގ  ބޭފުޅުންނަކަށް  ަމސައްކަތްކުރަްއވާ  ފަންނެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ެއްއެވސް  ދާއިރާައކަށް  އެްއވެސް 

ަގބޫލުކުރަން އުނދަޫގ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ކަމަށް  ކުރަްއާވނެ  ކަެމއް  ޚާއްޞަކޮށް  ަގސްތަކުއެއް  ކުރަން.  . ނުވެސް 

ޖާަގ ނުވެސް   އެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ދާ  ކަމެއް  ޮގތަކަށް  ފަދަ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރެްއަގއި 

ދޭނަން. މި ކޮމިޓީއަށް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ޙައްލުކުރަން އެ ފަރާތްތައް މި ެގނެސް، އެ  
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ކުރަ އެ  ތިބެއްޖައިން.  މަސައްކަތް  ވެސް  ކުރީަގއި  ކޮމިޓީތަކުަގއި  މިތާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހެދި.  ސަބަބާ  އެ  ވެސް  ނީ 

ނުލިބި ދިޔައީ އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު މިހާރު ެވއްޖިްއޔާމު އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ފިކުރަކަށް،  އެކަމަކު ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު

ހު ހަމަހަމަކޮށް  ފުރުޞަތުތައް  ވަރަށް  ނުބަލައި  ޕާޓީައކަށް  މި  ވަކި  ހަމަ  ވެސް  ެގންދަނީ  މި  ޅުވާލަިއެގން 

ކަންތައްތަކުަގއި ވީހާވެސް ރަނަގޅަކަށް، ތި ބޭފުޅުންެގ ދަތިތަކަށް ައވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުެގ ބޭނުމުަގއި. ދެން،  

ނާިއ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއެްއަގއި ެއަވުގތަކު ހުންނަ މިނިސްޓަރަކު އެ ތަންފީޛުކުރަްއވަނީ ާގނޫ

ވޯކް   އާއި  ފީ  ކޯޓާ  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ހަމަ  އެޮގތުން،  ކަންތައްތައް.  ޖެހިވަޑައިަގންނަވާ  ކުރަްއވަން  ަގާވއިދުތަކުން 

ެއކަން  ހުއްޓަސް  އެތާ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެްއ.  އޮތް  މަތިކޮށްފައި  ާގނޫނަކުން  ހަމަ  ފީއަކީ  ޕަރމިޓު 

އެޗް އެޮގތަށް  ހަމަ  ޮގތުން ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.  ާގނޫނީ  ފެންނަނީ  ެއ  އެތާނަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަމއިމޫނާ  .ޕީ.އޭެގ 

ވިސްނުންފުޅަށް   އަމިއްލަ  ހަމަެއކަނި  ކުރައްވަނީ  އެ  ބޭނުން  ބާރުތަކުެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ެއކުަގއި.  ބާރުތަކަކާ 

އިނޭގތޯ. ތި ފާހަަގކުރައްވާ ޞިއްޙީ  އެކަނި ނޫން ކަމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ފާހަަގކޮށްދެްއވި އެ ދުވަހު ވެސް  

މާހިރުންނާއި އަދި ޕޮލިސީ ލެެވލްެގ ފަރާތްތަކާެއކުަގއި އިޤުތިޞާދަށް އެ ަވުގތަކަށް އެންމެ ރަނަގޅު ނިންމުން ކަމަށް 

ތަންފީޛުކުރަްއވަން   ކަންތަްއތައް  އެޮގތަކަށް  ަގބޫލުކުރެްއުވނީމަ  އަމިއްލަފުޅަށް  ޮގތް  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ 

ކުރައްވާ ކަމަށް ެވސް ފާހަަގކުރެްއވި. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދައްޗެއް، އުނދަޫގކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި ނޫންކަން  މަސައްކަތް

އެ  ބޮޑަށް  ދަތިތައް  ދިމާވާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  މަސަްއކަތްކުރައްވާ  ދާއިރާަގއި  އެ  ދެން،  ކުރައްވަނީ.  އެ  އެކަން 

ސްކަން އިތުރުވެ އަސަރު ވެސް އިތުރުވެެގން އެ ދަނީ. އެޮގތަށް  ބޭފުޅުންނަށް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނީމަ އެ ނުތަނަވަ

ހަމަ ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީެއއްަގއި މަސަްއކަތްކުރައްާވ ބޭފުޅުންެގ ވެސް އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީމަ އަޅުަގނޑުމެން މި 

ދުނި  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދައިދެވޭތޯ.  ޙައްލެްއ  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ޖުމުލަކޮށް  ސަލާމަތުން މަސައްކަތްކުރަނީ  ަގދަވެ  ޔޭަގއި 

އަތާ   އަނަގޔާއި  ުއފަލާއެކު  ެއއްޗަކުން  ލިބޭ  މަސައްކަތަކުން  ކުރާ  މަސައްކަތަކުން  ހަލާލު  ހުރެެގން،  ހާލުަގިއ  ހެޔޮ 

މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ބޭނުމަކީ  މި  އުޅުން  ާއއިލާތަްއ  ޮގތަށް  ދިމާކުރެވޭ 

ުގން ކަންތައްތައް ެގންދެވޭތޯ. ހަމަ ވަކި ދާއިރާއެއް ނޫން، ހުރިހާ ދާއިރާއެްއެގ ެވސް ހަމަ މަސައްކަތްކުރަނީ އެ މަ 

ދެން،  އެބަހުރި.  ޮގންޖެހުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބަނަކަުމެގ ސަބަބުން  އައި  މި  އިޤުތިޞާދީޮގތުން  މި  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ަގއި، ކޮިވޑާ ުގޅުންހުރި ކަންތައްަގނޑުަގއި ރާއްޖޭެގ  ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، މުޅި ދުނިޔޭެގ މި ދިމާވި މި ކަންތައްަގނޑު

ޮގތުަގއި ދުނިޔޭެގ ފެންވަރުަގއި ެވސް ބަލައިަގނޭ އިނޭގތޯ.   ެއޅުނު ޤައުމެްއެގ  ނިސްބަތުން ރަނަގޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ނޑުމެންނަށް ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ހިތްއެދޭ މިންވަރަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނުވަނީ. އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން ހަަމއެކަނި އަޅުަގ

ހުރި   ބަންދުވީމަ  ެއއްފަހަރާ  ދާއިރާއެއް  ހުރިހާ  އެ  ދައުރުކުރާ.  ފައިސާ  މި  ދާއިރާއެއް  ޚާއްޞަ  ދެތިން  އޮތީ 
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ޮގންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާިއ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މާލީ ވަތްަގނޑުަގއި ރާއްޖޭެގ ހުރި ނިކަމެތިކަމާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ  

 ވެސް ދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ލުއިތަކެއް ދީ ހަމަ ކިރިޔަ ކިރިޔާ ނޭވާ ހޮޅިއަށް ފެތޭ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރުކާރުން

މި   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ެގންދެވީ.  ވެސް  ދެމުން  ެވސް  ދޫތައް  އެ  އޮވެެގން  ަވރަށް  ހިންޭގ  ސަރުކާރު  ވަރަށް، 

ކްސިންގ ޖަހަން ފެށި ފަހުން ރޭޓު  މަސައްކަތް ކުރަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މާލޭަގއި މި ވެ

ވަނަ ވޭެވއް އަިއއްސަ.  މި ވޭްވ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމު މި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނީ. އެ ދެވަނަ    3ދަށްވާން ފައްޓައިފި  

މަހު   އަންނަ  ފެށޭނެ  ޖަހަން  ފެބްރުވަރީ    2ވެކްސިނެއް  ވެކްސިންގ،  ފުރަތަމަ  ހިތުން.  އަޅުަގނޑު  ަގިއ    2ަގއި 

ހަފްތާ ވެެގން ޖެހެން ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، ރޯދަމަހާ ހަމައަށް އަންނައިރު އަޅުަގނޑުމެން    8ފެއްޓީމަ  ވެކްސިން ޖަހަން  

ސަލާމަތްވުމަށް   މިކަމުން  ނުފެންނަހާހިނދަކު  ެވސް  އަނެއްކާ  ޯގހެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުއްމީދުކުރަނީ  މި 

އަޅުަގނ ދަނީ.  މި  އާވަމުން  މި  އުއްމީދުތަކެކޭ  ބޮޑު  ކުރައްާވ  ވަރަށް  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  ދުޢާއަކީ  ޑުމެންެގ 

މަސައްކަތުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ކާމިޔާބީ ލިބުން. އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރެއްވި ހުރިހާ، ދެއްކެވި ހުރިހާ 

އްލަކީ ކޮބައިތޯ  ވާހަކަތަކެއް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު އެ މަސްލަޙަތު ހުރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އޮތް ޙަ

ތި   މިއަދު  އަދި  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމައެާއއެކު،  އަރުވަން.  ޔަޤީންކަން  އަޅައިދޭނެކަުމެގ  ފިޔަަވޅުތަކެްއ  އަވަސް  ބަލަން 

ހަފުތާގެ   މި  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އޮތް  އަދިވެސް  ހިއްސާކޮށްދެއްވަން  ކަމެއް  ވެސް  އިތުރުން  ވާހަކައިެގ  ދެކެވުނު 

މި ކުރީަގިއ  ދުވަހުެގ  ވެސް  ބުރާސްފަތި  ކަންތައްތަކަށް  އެ  ދެްއވީމަ  ފޮނުއްވައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޖިލިސްއަށް   

އަޅުަގނޑުމެން މި ދިރާސާކުރެވެމުންދާ މި މައްސަލައިެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެޑްރެސްކުރާނަން، އެޓެންޑް ވާނަން  

ވަޑަިއެގން ބޭފުޅުން  ތި  އަދިެވސް  ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން އިނޭގތޯ.  ދެއްވީތީ. 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި މި ތިބީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމަކާ އެހީތެރިކަެމްއ  

ދޭނަން. ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެތިބީ އެޮގތުަގއި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމާލާނަން 

 ތޯ. އިނޭގ
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