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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  ތެވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތް  9މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ނާ ންެގ ބޭފުޅުޓްރީ އިންޑަސްދަންނަވަން. މިއަދު މި ބައްދަލުވުމަކީ އިންޝުއަރެންސް ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ެއއަރލައިން  

އިންޑަސްޓްރީެގ   ެއއަރލައިން  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  މިކޮޅަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ބައްދަލުކުރުން. 

އަރުާވނަން.  ބޭފުޅުންނަށް   ކޮމިޓީެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަޢުވަތު  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ވަނަ    9`. 

މެން މި ކުރިއަށް މި ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. މި ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑު

ޓީން މި ބިލު މިކޮދެން މި    ެގންދަނީ އިންޝުއަރެންސްެގ ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ދިރާސާކުރަުމންެގންދާ ބައްދަލުވުެމއް. މި

އަޅުަގނޑުމެން  މިދިރާސާކުރަމުން   އެހެންވީމާ،  ސެކްޓަރސްތަ  ދަނީ.  އެކިއެކި  ހަމަ  ސެކްޓަރވައިސް  ދަނީ    ކާމި 

 އޮތް   ށްފައިކޮމެން މި ބިލު ޕްރޮޕޯސްބައްދަލުކުރަމުން މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ޮގތުން މިޮގތަށް އަޅުަގނޑު

ސްޓޭންޑްވެ އަދި މީަގިއ  ސް އަންޑަޗެލެންޖަ  ،މުން ތި ބޭފުޅުންނަށް މިއިން ދިމާވާނެ ޮގންޖެހުންތަކާއިޮގތަށް ފާސްކުރު

ސްކުރާ ކަންތައްތައް ވެސް  ޕޯޕޮޓެންޝަލް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮމެންނަށް މި ެއކޮމަޑޭޓްކުރެވެން ހުރި  ދެން އަޅުަގނޑު

ރެގިއުލޭޓަރއާ   ައޅުަގނޑުމި  ފުޅާމިނެއްަގިއ  އެ  މެންނަށް  ވާހަކަދައްކައިެގން  އެންމެ  އޮތް  ކުރެވެން 

ކުރިއަ ނިޔަތުަގއި  އަޅުަގނޑުށް އެކޮމަޑޭޓްކޮށްދިނުމުެގ  އެހެންވީމާ،  ިމއީ.  ބައްދަލުވުމެއް  ިމ  ނާއެކީ  މެންެގންދާ 

ޓްރާންސް  ބަިއވެރިވޭއެބަ  ބައްދަލުވުމުަގއި   އެއަންިވއަމޯލްޑި   ޕްރައިރ   މިސްޓަރ  ލިމިޓެ  ޓް ވެވޭސް  ފަރާތުން  ޑުެގ 

ދެން މިސްޓަރ އަޙްމަދު ފަޒީލް. ދެން އޭެގ އިތުރުން  ،  ފަހުދުކެޕްޓަން މުޙައްމަދު    ދެން،  އެން.އެސް ރަންޖީތު ކުމާރު

އެއަރޕޯޓްސް   ފަޓެލިމިކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް  ޙަމީދު.  ޝާތުން  ރާޑުެގ  ިއބްރާހީމް  ދެން  އަބޫބަކުރު  ދު  ހިޝާހިދު 

ރ. ޖަމެނޭ  ރިސްކުއިނޭންސް. ދެން އިބްރާހީމް ޙަމީދު އެއީ ެމނޭޖަރ،  ފަ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފިސަރ،  ެއއީ  ކީ  އަބޫބަކުރަ

ޢަބްދު  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުެގ  ޕްރަިއވެޓް  އެއަރ  ވިލާ  އިޒާން هللا ދެން  ޢަލީ  އަދި  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ނާޝިދު، 

ކޮމްޕްލަޔަންސް    ޝަމީމް، ސެކިއުރިޓީކޮލިޓީ  ސީނިއަރ  އެންޑް  އޭިވއޭޝަން  ސޭފްޓީ  އައިލެންޑް  މެނޭޖަރ.   

ލް މެނޭޖަރ  ސައިން އަފްސަސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުެގ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޒިޔާއު، މެނޭޖަރ ޕްރޮކުއަރމަންޓް. ދެން ޙު 

ފަރާތުން   ޓީ.އެމް.ޭއެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައިވެރިވާތީ ވެޓްރެޜަރީ.  ބޭފުޅަކު  ދެ  ދިވެހި  ، ސް 

ަގސް ކުރިއަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން  މި  ދިެވހިން  އަޅުަގނޑުއަތުކުރަނީ  އެހެންވީމާ،  ެގންދަން.  ކުރިއަށް    ށް  ެއޮގތަށް 

ޚުލާސާއެ ކުރު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްެގންދާނަން.  ބައްދަލުވުން  އަރުވާނަން  ޮގތުދާއް  މި ނެ  އަޅުަގނޑު  ެގ. 

ތަރުތީބުން ލިމިޓެޑް ދެން  އެންމެ ފުރަތަމަ  ،  ދެންނެވި  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  ޓީ.އެމް.އޭއަށް އެއަށްފަހު 
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އަރު  ރއައެ  ވިލާ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ޭއިވއޭޝަނަށް  އައިލެންޑް  އެއަށްފަހު  ފުރުޞަތުަގއި ވާ އަދި  މި  ނަން. 

ބުނު ކަމަށް ައޅުަގނޑު  ލި  ދެން ބިލު ބަލައިލާނެ ވަުގތު   ، އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުންެގ މި ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން 

އެހެންވީމާ،  އެއީ  އުއްމީދުކުރަނީ.   ކަމަށް.  ހިއްސާކުރައްވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކަންބޮޑުވުން  ހުރި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ 

 ޓީ.އެމް.ޭއއަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

އިންޖި ލިމިޓެޑުެގ  ޕްރަިއވެޓް  ެއައރވޭސް  މޯލްޑިވިއަން  މެނޭޖަރ  ޓްރާންސް  މެއިންޓަނަންސް  އެންޑް  ނިއަރިންގ 

 އަޙްމަދު ފަޒީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެގ މާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް މިއަކު ން މެނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުއިއާދެ! ޓީ.އެމް.ޭއެގ ފަރާތުން ފަޒީލް ވާހަކަދައްކަނީ  

ައޅުަގނޑު އިންޝުއަރެއިނޭގތޯ. ދެން  ޕާޓީއަކުން  ހަމަ ލޯކަލް  މިހާރުވެސް  ެގންދަނީ އިނޭގތޯ.  އަށްންސް ކުރިމެން   

 ، ނޯ ކޮމެންޓްސް.  މާއެހެންވީ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

ނަށް ކޮންެވސް ވަރަކަށް ކިޔައިލަދޭތި  ންމެޝުކުރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ ދެން ރިސްކާ ެއްއޗެހި އަޅުަގނޑު

ލިބެން   ރާއްޖެއިން  އަދި  އިންޝުއަރކުރާ  މި  ބޭފުޅުންރާއްޖޭަގއި  ތި  ވެސް  އިންޝުއަރެންސް  މިހާރު    ނުހުންނަ 

 ކަރަންޓު ސިޓުއޭޝަނުަގއި ެގންދަނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ނަަގުމން އިނޭގތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

މެނޭޖަރ   މެއިންޓަނަންސް  އެންޑް  އިންޖިނިއަރިންގ  ލިމިޓެޑުެގ  ޕްރަިއވެޓް  ެއައރވޭސް  މޯލްޑިވިއަން  ޓްރާންސް 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އަޙްމަދު ފަޒީލް

ލޯކައަޅުަގނޑު އަސްލު  ެގންދަނީ  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ލްމެން  އެ  ދެއްތޯ  ރީއިންޝުއަރކުރާނެ  ދެން  ތްރޫކޮށް.  ޕާޓީެއއް   

ޕާ އެހެންވީމާ، ލޯކަލް  ޕާޓީއާ އެކީަގއި.  އަޅުަގނޑުޓީފޮރިން  އިންޯވލްވްމަންޓުަގއި  މި ކުރިއަށްދަނީ އިނޭގތޯ.    މެންެގ 

 ށް. ޑައެހެންވީމާ، އަނެއްހެން މައްސަލައެއް ނޫންހެން ހީވަނީ އަޅުަގނ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް.   ވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުންއާދެ! ތެންކިއު. އެހެ
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ކޮމްޕެނީ ެއއަރޕޯޓްސް  އޮފިސަރލިމިޓެޑްެގ    މޯލްޑިވްސް  ޗީފް  އަބޫބަކުރު ޑެޕިއުޓީ  ޝާހިދު  ފައިނޭންސް   ،

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ައޅުަގނޑު ޖެނެރަޝުކުރިއްޔާ.  އިން  އިންޝުއަ  ލްމެން  މެނޭޖުންރެެއއަރޕޯޓުެގ  ޕޮލިސީސް  ތިން  ެއްއ  ކުރުމަށް 

އަ އަޅުަގނޑު ޓެރަރިޒަމް  ޕްރޮޕަރޓީ،  އެންޑް  ރިސްކު  އޯލް  އެއީ  ެގންުގޅެން.  އެބަ  ލައިބިލިޓީ.  ދިމެން  އޭިވއޭޝަން   

ޮގތުން އެންމެ   ފަރުމާކޮށްފައި އިންމި  ވެސް    ރުހާށް މި ާގނޫނު ކުރިން އޮތްއިރު ވެސް އަދި މިނަންމެދެން އަޅުަގނޑު

ފާހަަގކޮށްލެވެނީ ަގއި އަރވަނަ މާއްދާެގ )  5މި  ،  ބޮޑަށް  ފާހަަގކޮށްލާފައި  ދި(  އެހެން ނުކުތާތަކަށް ވެސް   ބައެއް 

ނަށް މިދިޔަ ންމެއަޅުަގނޑު  .އިންނާތީވެ ށް ނޫނީ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރެވެން  ޕާޓީއެއް މެދުވެރިކޮ  ރާއްޖޭެގ  ށްއިން ޮގތަ

ޕާޓީސްއަ  ހަރުއަ  2 ލޯކަލް  އަޅުވެސް  ހަމައެށް  ޓެންޑަރއަށް  ެއ  އިންވައިޓްކޮށްެގން    ކަނިަގނޑުމެންެގ 

ކުރަންޖެހުނީސްރެ ެއއްކޮށް  ރިސްކުތަްއ  އަޅުަގނޑު  މަ ޓްރިކްޝަންއާ  ބައެއް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ފާހަަގވީ  ެމންނަށް 

ނަކަވަރކުރަން   ޕޮލިސީ،  ޕޮލިސީ  ަގންޖެހޭމި  ޭއވިއޭޝަން  ޕޮލިސީއަކީ    ،މިސާލަކަށް،  ވަރަށް  އޭިވޭއޝަން 

ށް ބޭނުންވާ ރީއިންޝުއަރެންސް  އެ ޕޮލިސީއަނެުގމުަގއި  .  ންނަ ޕޮލިސީއެއްމި އި  އޭވިއޭޝަނަށް  ހަމަސްޕެސިފިކަލީ  

މެން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ވެސް ހަމަ  ހޯދުމަށް ބައެއް ލޯކަލް ޕާޓީސްތަކަށް ވަރަށް އުނދަޫގާވކަން. އެޮގތުން އަޅުަގނޑު

ވޭތުވެދިޔަ   އެބަހުރި  އެންމެ  ވެއަހަރު    2ދޭންޖެހިފައި  ހަމަ  ވެސް  އަންނަނީ  މި  ިގނަފަހަރަށް  ދެން  ޓީއެއް. ޕާސް. 

ޕާޓީއަކަށް  އެހެ އެންމެ  ހުށަހަޅާލައިެގން  މިހެން  ބިޑަކަށް  ދަށްވޭ.  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  ކޮމްޕެޓިޝަން  ންވީމާ، 

ން ނޯންނާތީވެ. ވެފުރުޞަތު ދެއެ  ން. ެއީއ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް  މެން މި ޖެހެނީ ބިޑު ކްލޯސްކުރަޅުަގނޑުބޭސްކޮށް އަ

އެބަހުރިބާޭއ   ކެޕޭސިޓީ  ާމކެޓުަގިއ  އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކޮށްލެވެނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ 

ެއއަރޕޯޓެްއެގވީ.ައއި.އޭ،  ހަލަކަލްއެމް.އޭސީ.އެ ރިސްކު  ކަހަލަ  އަޅުަގނޑުތަމޭޖަރ  ކަވަރާވވަރުެގ.  އެސެޓް  އް  މެންެގ 

އަނެއްހެންޓު  ކްލޯޒް  ެވސް    މިހާރުއެބައުޅޭ  ބޭސްަގއި   ދެން  އެއީ  ބިލިއަން.  ިމ    އަޅުަގނޑު  ،ފިފްޓީން  ވެސް 

 . ތް ކޮންސަރނެއް ނެރުޕޮލިސީަގއި މާ ބޮޑު އިތު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

ން ތިންވަނަ ިވއޭޝަން ޕޮލިސީއާއި ދެއޭ ،  އޯލް ރިސްކު އެންޑް ޕްރޮޕަރޓީއާއި ،  ތިން ވަްއތަރެއްގެ މި  ދެންމެ ވިދާޅުވި  

 ؟ ވައްތަރަކީ
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ކޮމްޕެނީ ެއއަރޕޯޓްސް  އޮފިސަރލިމިޓެޑްެގ    މޯލްޑިވްސް  ޗީފް  އަބޫބަކުރު ޑެޕިއުޓީ  ޝާހިދު  ފައިނޭންސް   ،

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ޒަމް.ޓެރަރި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

 ށް.  ޑަޓެޓް ލިމިޕްރައިވެލާ އެއަރ ވިރުވަނީ އަ ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު އާދެ! ޓެރަރިޒަމް. 

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ވިލާ ެއއަރ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

َعلَْيُكمْ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ވިލާ ެއއަރއަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްީވތީވެ. އަޅުަގނޑު ފެށުުމެގ    .السَّالَُم 

އް ނޫން ޢަލީ އިޒާން ޝަމީމް. ރީފެރަނަގޅުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުެގ ކޮލީްގ ޢަލީ އިޒާން ޝައް  ކުރީަގއި ކުޑަ ތަންކޮޅެ 

ސް ނުބައިކޮށް އެރަރެއއް އަރާފައި އިނީ. ވެ  ޝަމީމް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޓީަގއި،  ނަން ރަނަގޅުކޮށްލަން އިނޭގތޯ

ރަނަގޅުކޮށްލަ  ޝަމީމަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅު.  މިސްޓޭދެްއވައިފިއްޔާ  ެއއީމެންެގ  ބިލަކީ .  ކެްއ  މި 

ޮގތުަގއި   އަޅުަގނޑު ެއއަ  ،ަގބޫލުކުރާ  މުހިރވިލާ  ވަރަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ތި އިން  ބޭފުޅުން  ތި  ބިލެއް  ންމު 

އި ރާއްޖޭަގއި  މުހިންމުކަމަކީ  ބިލުެގ  މި  ެއއީ  ެގންދަވަނީ.  ޚިދުމަތްދޭ   ން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  ޝުއަރެންސްެގ 

ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް  ފަރާތްތަކުން   އަޅުަގނޑު  މަށް  ކައެ ޚިދުމަތް 

މި ،  ނިޓީޓިރއިންޝުއަރެންސް ޓު ރެޑިއުސް ފައިނޭންޝަލް އަންސަ  ގައިބަލައިަގންނަން. އެއީ ޕަރޕަސްއަކީ އަސްލު 

ޑިއުސްކުރުން. ެއއީ ލޮސަސް ޓު  ސް އެ ެއްއޗެހިތައް ރެދަންނަވާހެން އެކްސިޑެންޓަލް، އިންސިޑެންޓަލް، ޑެމޭޖް، ލޮ 

އަޅުަގނޑު ހާދިސާތަކުން  ދިމާވެދާނެ  ވާހަކަައކީ  ބިޒްނަސަސްއަށް  ޕްރޮޕަރޓީސްއާއި  ދަންނަވާހެން  މި  މެން ދަ 

ައޅުަގނޑު ޓަކައި  ހަމަމިޓިޭގޓްކުރުމަށް  މިއަދާ  ބޭނުންވަނީ.  އިންޝުއަރެންސް  އެވަރަށް ޔަމެން  މީތި  ށް 

އޮންރެގިއުލޭޓްނު އޯޕަންކޮށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ނަކުރެވި  ެގނައުމަކީ  ބަދަލެއް  ވަރަށް  ބޫގަ   އޮތުމަށް  ޮގތުަގިއ  ލުކުރާ 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިވލާ އެއަރެގ ފަރާތުން ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތަށް އިންތިހާއަށް ތަރުހީބުދެން. މުމުހިން

ނުލިއަޅުަގނޑު ޑްމެންނަކަށް  ބޭފުޅުން  ތި  މުޠާލިބުނު  އެއްކޮށް  ބިލު  އެހެޢާރާފްޓް  ވަުގތު.  ސް،  ވެންނަމަކޮށްލާކަށް 

ފާހަަގޑައަޅުަގނ  ކަމަކަށްކުށް  އެއް  މުހިންމު  ެއންމެ  ރަނަގޅަ  އިނީ  ރެވުނު  އެ ށްވަރަށް  އެ  ހުރި ބަޑްރެސްކުރެވިފައި 

އެ ބޭފުޅުން  ިއ،  ވާހަކައަކީ ަގިއޑްލައިންތަކާ  ންޝުއަރެންސް އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާތަކާއި، އިންޝުއަރެންސް އޮތޯރިޓީންއި

ސްކު މިޓިޭގޓްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާތަްއ  ރި ހުންނަންޖެހޭނެ ޮގތާއި،  ލްއަންޖެހޭ މެޓީރިވަޕްކުރައް ލޮވަޑި
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އޭރިއާ  އަިއޑެންޓިފައިކުރުވުމުެގ  ކޮބައިކަން  އޭރިއަރސްތަކަކީ  ރިސްކު  ބިލުގައި  ވާހަކަައކީ  ޑްރާފްޓް  އެބަހުރި   ވެސް 

ދެން ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ފުރިހަމަކަމަށް  ފުދޭވަރަކަށް  އެބައި  އެޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ދެވަނަ    ކަވަރކުރަްއވާފަ. 

ައޅުަގނޑު އިންޝުއަރެންސް  އޭރިާއއަކަށް  ބަލައިލަނީ  މި  ދެން ރީމެން  ކޮމްޕެނީސްތަކާ  އިންޝުއަރެންސް 

ފުލްފި ބޭފުޅުން  އެ  ބްރޯކަރސް.  ރިންލްކުރައްވަ އެޖެންޓުންނާއި  އަތުަގއި  ،  ކުއަރމަންޓްސްތަކާއި ޖެހޭ  ބޭފުޅުންެގ  އެ 

ެގ  ރިޒަރވްސް ހުންނަންޖެހޭނެވަރާއި، އެ ބޭފުޅުން ފައިނޭންޝަލް ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭނެ ޮގތާއި އަދި ބޯޑު

އެއްޗެހި އެ  އެޑްރެސްކުރަްއވާ ތަ ޒިންމާތަކާ  ބިލުަގއި  ފުރިހަމަޔަށް  ފުދޭވަރަކަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އް  ހުރިކަމަށް  ފައި 

ޤަުއމެއްަގއި   ކޮންމެ  ނޫން،  ޭއިވއޭޝަނަކަށް  ހަމައެކަނި  ސީދާ  ބިލަކީ  މި  ވިޔަފާރިތަްއ  ވެފާހަަގކުރަން.  ސް 

މަސައްކަތްތައް  ރަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް  އެކި  އަންނައިރު  ހިމެނޭ ކުއްޤީެވެގން  ވިޔަފާރިެއްއަގއި  ެއ  ރެވޭއިރު 

ރާްއޖެ   ހުންނާނެ.  ޤައުެމއްރިސްކުތަކެްއ  ކުޑަ  އަޅުަގނޑުމިއަ   ކަހަލަ  އެކި  ދު  ޕްލެޓްފޯމުަގއި  ބައިނަލްައޤްވާމީ  މެން 

   އެބަ ކުރިއަށް އެބަ ެގންދަން. އޭެގތެރެއިން އޭިވއޭޝަނަކީ ރާއްޖޭަގއި ބަލާ އްންޑަސްޓްރިއަލް އެކްޓިވިޓީސްތަ އިލަކަހަ

ޓްރާންސްޕޯޓަށް ދެން  އޭރިާއއެްއ.  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ވަންޏާ  އޭިވއޭޝަނަކީ    ކަމަށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބަލައިފި 

ބިޒްނަސްއެކޭ   ރިސްކީ  ހައި  ހިތަށްއަރާނެ  މީހެްއެގ  ބަލައިލާއިރު  އޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ  އެއީ  އަނެއްހެން  ިއ  ހަފްލައިޓެއް 

ހަމަ ިމއަދާ  އެކަަމކު  އެްއޗެކޭ.  އިޔަރިސްކު  އަިއއިރު  ޭއިވއޭޝަން  هللا ންޝާށް  ރެކޯޑަކީ ސޭދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފްޓީ 

އް އޮތް ޤައުމެކޭ މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިރު. ދުނިޔޭަގއި ޭއިވއޭޝަން އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެކޯޑެ

ިއންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ އަދި ެއހެން ކަހަލަ ވަސީލަތްތަްއ  ،  ަވސީލަތްތަކާއި ،  ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެހެން ޤައުމުތަކާއި 

ތަނަ ފުޅާކޮށް  މާ  ހިސްޓްރީ ވެސް  އޭިވއޭޝަން  ޤައުމުތަކުެގ  އެހެން  ހުރި  ބަލާއިރު    އަށްަވސްކޮށް  ރެކޯޑަށް  ބަލާއިރު 

ޕްރައުޑް އޮފް އިޓް.  ހޭވް ޓު ބީ  ދު ވީ  މެން މިއަސޭފްޓީ ރެކޯޑަކީ ައޅުަގނޑުރާއްޖޭަގއި މިއަދު ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް  

މެއިهللا އިންޝާ   ޓު  އޭބަލް  ބީ  ވިލް  އެވީ  ދެޓް.  އޯލްސޯންންޓެއިން  ފޯވަރޑް. ޑް  މޫވް  ވީ  އޭޒް  އިމްޕްރޫްވ     

އަޅުަގނ ެއއްޑައެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެވޭ  އުނިކަމަށް  ބިލުަގއި  މި  އިންނަނީޗަ ށް  އިންނަނީ ،  ކަށް  މި  މީަގއި  މިހާރު 

އިންނަ މި  މީަގއި  ދެން  ދެންއޮތޯރިޓީއޭ.  ކޮމްޕެނީސްތައް.  އިންޝުއަރެންސް  އެއީ  ފަރާތްތަކޭ.  ޚިދުމަތްދޭ  މި    ނީ 

ކަސްޓަމަރެގ ވެސް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  ބޭ ކަސްޓަމަރ ދެއްތޯ.  ލި ދުމަތް  ނީ ޚިނައިން

ކޮންމެވެއެ  ޮގތުަގއި   އޭޒާތުަގއި  ރޯލެއް  ކަހަލަ  އޮންނަންަގސް  އެޑްރެސްކު  ،އި  މިހާރު ންރެވެބިލުަގއި   .

ތިއް އޮތޯރިޓީަގިއ  މިބައިންޝުއަރެންސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހަމައެކަނި ރާއްޖޭަގއި  ވާ  ވާހަކަދަްއކާނީ  ދެން  އަޅުަގނޑު   

އިންސިޑެންސްތަ ދިމާވާ  ރާއްޖޭަގއި  ބަރޯސާވެެގން.  ބޮޑަށް  އިންސިޑެންސްތަކަކީ  ކަ އޭިވއޭޝަނަށް  އެ  ކޮބައިތޯ،  ކީ 

އިންސިޑެންސްތަކެއް،   އިެގހާވަރެއް ކިކިހާވަރެްއެގ  ެއކުލެވޭ  ރިސްކްސްތަކެއް  އިނެގން  ން  އެބަ  ސިޑެންސްތަކެއްކަން 
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ޓެކްއެބަ ޭއިވއޭޝަން  ބޭފުޅުންނަކީ  ތިއްބަވާ  ބޯޑުަގއި  އެއީ  ނުވެދާނެ. ނިޖެހޭ.  ެއކްސްޕަރޓުންނަށް  ކަލް 

ން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓަކަށް   އެނޭގނީ އެ ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕަރޓީސްއިންކައެހެންނަމަވެސް، އެ ރިސްކްސްއަކީ ކޮބައި

ީމަގއި   ކިހާވަރެްއެގ ރިސްކެއްކަން  އްޖެ ކަމަށް  ވެ  އޮތީ. އެހެންމިބަރޯސާވެ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނީ 

އިންޝު ބޭފުޅުންެގ  މި  އެވަންޏާ  ހުރެެގންތޯ  ތަނަވަސްކަެމއް  ކިހާ  މާލީ  ކުންފުންޏެއްަގއި  ކަވަރކުރާ    އަރެންސް 

ންޝުއަރެންސުން ކަވަރކުރެވޭނެތޯ އެ  އި އަސަރުނުކޮށް  ގެ  އެ ރިސްކު ވިޔަފާރިއަށް އޭ ން  ދިމާެވެގމެއް ކަވިޔަފާރިއަށް  

ފަރާތުން ވެސް މިއަށް    މެން ކަސްޓަމަރެގށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުޑަ ހެއްދެވޭނީ އަޅުަގނށްސެސްމަންޓް އެ ބޭފުޅުންނައެ

އޮބްލިޭގޝަ ކަހަލަ  ތެރޭގައިންކޮންމެވެސް  ބިލުެގ  މި  ައޅުަގނހި  ސްތަކެއް  އަޅުަގނޑަމެނިެގންހެން.  އެބައި  ށް  ޑަށް 

ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން އެހެންނަޑަވަރަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އަޅުަގނ ނެީވ  މި ދެން  ވެސް، އަޅުަގނޑުމަށް 

އާއެއް.   އޭރިމުކުރާ ޮގތުަގއި ވަރަށް މުހިންލުއެއް ނުކުރެވޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ަގބޫޢާމުޅި ބިލު އަޅުަގނޑަށް އަދި މުޠާލި

އެމް ދާއިރު  މި  ފުޅާވެެގން  ޭއވިޭއޝަން  ރާއްޖޭަގއި  ހަމައެކަނި  ދެން  ކުރެއްވިހެން  ެއ  ފާހަަގ  ވެސް  .އޭ.ސީ.އެލްއިން 

ރކްރާފްޓުތަްއ  އަތަކެއް ދިމާވެދާނެހެން. އެތިދަ އިންޝުއަރެންސް ކޮްމޕެނީސްތަކަށް އޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ލްލޯކަ

ކެޓަަގ އެކި  ހުންނަނީ  ބަހާސްތަކަރީ މި  ތަުއޒަން  ށް  ފަިއވް  ވެއިޓް  އޯފް  ޓޭކް  މެކްސިމަމް  ހަންޑްރެޑް،  ސެފައި  ވަން 

ތްރީ   އަދި މި  ތަޓުވެންޓީ  ދެން  ވެިއޓް.  އެއަށްވުހުއުޒަން  ކުދިންނަނީ  ބޯޓުތައް.  މަތިންދާ  ބޮޑެތި  މަކުރެ  ންދާ ތިދި 

ެވއްޖެްއޔާމު   ޓޯ  ޔޫބޯޓުތަކަށް  ތްރީ    ގ ކިން އާ  ފޯ  އެބައުޓް  ެއއަށްޕޮއިންޓް  ޑޮލަރސް.  ބޮޑެތި  މިލިއަން  ވުރެ 

ރެ  ޓުވެންޓީ ތްރީ މިލިއަން ޑޮލަރސް. އެއަށްވު  ވަން ޓު  ާއ ޓޯކިންގ އެބައުޓް ޓުވެންޓީ  ޔޫއެްއޗެއްސަށް ވެއްޖެްއޔާ  

ެއއްޗެބޮޑެ ހަ   ވެއްޖެއްޔާމު  ހިތި  ޓޫ  ޓު  އަޕް  ޯގ  ކެން  މިލިންޔޫ  އެހެންެވއްޖެއްޑްރެޑް  ޑޮލަރސް.  އެޔާއަން  އަށް  މު 

އަޅުަގނ ހަމަ  ވެސް  ދިނުން  ވެސް  ރީއިންޝުއަރެންސް  އަދި  ކޮްމޕެނީއަކަށް  ލޯކަލް  ހީވަނީ  ޑައިންޝުއަރެންސް  ށް 

ކަމަށް    ނީ އިންޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތްތައް ދޭ މަިއަގނޑު ކުންފުނިތަކަށް ބަލާޅެއުނދަޫގވާނެހެން. ދުނިޔޭަގއި މި އު

ޔޫންވަ މާޝް  އުމިއޭ.އޯ.އެން    ނޫނީ  ޓަންލޮކް  ނޫނިއްޔާމު  ކޭއިންޏާމު  މި  ކުންފުނިތައް  ބޮޑެތި  މި  ޅެކަހަލަ  ނީ. 

ހޯދައިެގން އެ    ކަވަރކުރާނެ ބަޔަކު  އް އެ އިންޝުައރެންސް ޕޮލިސީއެލްކޮށްެގންޕޫ  ކުންފުނިތަކުން ވެސް އެ މީހުން

ބި އިންޝުއަރެންސެމީހުން  އެ  އެ    އް ޑުކޮށްެގން  ބި އިޕޮލިސީައކަށް،  މީންޝުއަރެންސަކަށް  ެއ  އެ  ހުޑުކޮށްެގން  ން 

ރާއް އެހެންވީމާ،  އަޅަނީ.  މި  ހުށަ  ބިޑު  މަތިޖޭއިންޝުއަރެންސަކަށް  އަންނަނީ  މި  ެއއްަގއި  ވެސް  ބޯޓުތައް   ންދާ 

ދު  އަނެއް  ބޮޑެވަދުވަހުން  އަޅުަގނވަތިހަށް  އަންނައިރު  އެމް.ޭއ.ސީ.ެއލްއިޑަމުން.  ހީވަނީ  ފާހަަގކުރެްއިވ  ށް  އެ  ން 

ތަކާ ކުރިމަތިވާނެ.  ރޕޯޓަށްވާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދަތިއަ  އެންމެ ބޮޑު އެ ތްލް ރާްއޖޭަގއި އޮފަދައިން އެމް.އޭ.ސީ.އެ

ައއި ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  އެ ހަމަ  ކޮމްޕެނީއަކުން  ލޯކަލް  ވެސް  ޭއވިއޭޝަނަށް  ލެންޑް 
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ބޮޑެތި   ޗެލެންޖަރސްތައް،  ކުދިކުދި  ައޅުަގނޑަށް  ހޯދަން  ކަމަށް ޖަޗެލެންއިންޝުއަރެންސް  ހުންނާނެ  ރސްތައް 

ދައްކަން ަވުގތަށް  މި  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރަނީ.  ނިންމަ  އަޅުަގނޑު  ިމހިސާބުން  ވާހަކަ  ން.  ނަލާއިއޮތް 

 ތެންކިއު.  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

 ޗެއް ވިދާޅުވުމަށް.  އް އެ ންލެންޑް ޭއވިއޭޝަންެގ ފަރާތުޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ައއި

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާ  ، ޓްރެޜަރީ ޙުސައިން އަފްސަލްެގ މެނޭޖަރއައިލެންޑް އޭިވއޭޝަން ސަރިވސަސް ލިމިޓެޑް

ވަުގތު މި  ެވސް  ޭއވިއޭޝަނަށް  ލައިބިލި  އައިލެންޑް  އޭިވއޭޝަން  ހަމަ  ދިމާވަނީ  މި  ޗެލެންޖަކަށް    ޓީއަނެއްހެން 

މިކޮޅުަގއި ލޯކަލް    އް ބޮޑުވުމުެގ ސަބަބުންތައިންޝުއަރެންސް އިނޭގތޯ. ދެން އެ ބުނުއްވިހެން ކަވަރކުރަންޖެހޭ ވެލިއު

ދިނުމުަގއި ނައެޖެންޓުން ކަވަރ  މިކޮޅަ  ށް  އެީއ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ހުރޭ.  ކުރިދަތިތަކެްއ  ހަމައެކަނި  ެވސް    ވާތި މަށް 

ށް  ތަްއޮގަގއި އިން ަގިއޑްލައިންއާ އެ  2011ޗެލެންޖަކީ. ދެން ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސް މިހާރުވެސް ެއމް.އެމް.އޭެގ  

ވަނަ ބާބުަގިއ    2ޝަން އިންޝުައރެންސް މި ބުނުއްވިހެން މި ބިލުަގއި  މެން ފޮލޯ މި ކުރަނީ. ދެން ޭއވިއޭއަޅުަގނޑު

އެބަވޭ ރީއިންޓަރ  މެންޝަންކޮށްލާފައި  ރެޖިސްޓަރކުސުރއަރައިންޝުނޭޝަނަލް  ވެސް  ވާ  ރަންން  ހަކަ. ޖެހޭ 

ަގނޑުމެންނަށް ޑައިރެކްޓްލީ  އަޅު  ކަމަށް ވެއްޖާމު  ރެޖިސްޓަރކޮށްފި،  ޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އައެހެންވީމާ

ތުރު މި ކޮޅުެގ  އަނެއްހެން އިއެހެންވީމާ،  ؟ ތޯދެއް ،ތޯއޭނަނީންފުރުޞަތު އޮއެ ބޭފުޅުންނާ ެއކީަގއި ކުރިައށް ދިޔުމުެގ 

 . ޝުކުރިްއޔާ.  ންވާ އިޝޫައކީބޭނުށްލަން ހަަގކޮފާ މެންައޅުަގނޑު ެއއީ އެކަނި. ހަމަނޭގތޯެއއް ނެތް އިއިޝޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަހަލަ ބިލެއް  މީޓުކުރީ މި  ޤަތުަގއި ޙަޤީ  ންޓީސަބް ކޮމެއަސްލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ިމ  ،  ޅުަގނޑު އަ .  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ

. ތިމަންނަމެންނަށް  ފަހުންނިމޭ  ށް ިގނަ ޝަކުވާތައް އަންނާނެ  ވަރައިންޑަސްޓްރީން    ރުމާކޮށް ނިމޭއިރު ިގނަ ފަހަރުފަ

ފަރު ބިލު  މި  ޮގތަށް  މި  ކަން  ރީމަމާކުމިހާރު  އުނދަކަންމިވެނި  ކުރަން  އިންެވސްއޭޫގވެ  ކަހަލަ  ޓްމަ.  މި  ންޓްސަށް 

ބޭނުމަކީ ކްސަސަިއޒްެގ  މި އެ  ،ބޭނުމީ ހަމައެކަނިޅުަގނޑު  . އެހެންވީމާ، އައޭއެބަ ކުރިމަތިވެދަތިތައް    ،ނދަޫގތައް އު

ސް އެއަރޕޯޓްދެންމެ  ން  ތޯ. ދެ ޑްރެސްކުރުން އިނޭގއެއެ ކަމަށް  އްޔާ  ވެ ކޮންސަރނެއް  ހުރި  ޅުންެގ އެ ޮގތަށް  ތި ބޭފު

ފާހަަގކުރެކޮމްޕެނީ އެ  ބޮޑެން  އެހާ  ޮގތަށް  ޓޭކްކުރެްއވި  ރިސްކްސް  އިންތި  ރާްއޖޭަގއި  ކެޕޭސިޓީ  ންސް  އަރެޝު ވޭނެ 
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ހުރިތޯސްކޮމްޕެނީ ނެތިއްޔާ  ،ތަކުަގއި  ޮގތުން ،  ނުވަތަ  އޮތް  ބިލު  ވެސް  މިހާރު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ދެން 

ހުރިޝައެކްސެޕް އެބަ  އޮތޯރިޓީއަށްންސް  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ެއކްސެޕްޝަންސް .  ތެރެއިން  ކަހަލަ  ކަން ެގ   ކަންއެ 

މެކޭނިޒަކަ އޮތްވަރކުރެވޭނެ  އެކުލަވާލެިވފައި  ތެރޭަގއި  ބިލު  މި  ކުރޭެމއް  ކަށަވަރު  ައޅުަގނޑު ތޯ ކަން  އެހެންވީމާ،   . 

ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް  އަރުވާމިހާރު  ކުރައްވާ  މެންބަރުން  ދެން  އަޅުަގނޑު   ނަން.  ދެން  ފަހު    ސުވަލުތަކަށް 

އިބްރާހީމް   ބަރުންމެ  ތެރިއްޒަތް އި   ގެ މަރަދޫ ދާއިރާނީ  ރުވަމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަހެންވީއެ  ނިންމާނީ.

 ށް. ޝަރީފަ

 

  އްކެުވން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ބަރުންެގ މެމަރަދޫ ދާއިރާ

ކުންޝުކުރިއްޔާ  އިންޝުއަރަންސް  ލޯކަލް  ޮގތަށް  މި  ފް.  އިންފުންޏެއް  ނޫނީ  ނުކުރެއަރެޝުރަންޓުކޮށްެގން  ވޭ  ންސް 

ކުންފުންޏަ ބޭރުެގ  އޮތުމުންޮގތަށް  އެކު  ބޭތި،  ކާ  އިންޝުއަރެ  ޕޮލިސީފުޅުންެގ  ފައިންސް  ދައްކަންޖެހޭ  ސާެގ ައށް 

ވަރަ ކިހާ  ފުރުޞަތު  ބޮޑުވުމުެގ  އޮތްތޯއަދަދު  ބޭފުޅުންެގ  ކަމުއެ ،  ާއއިކަށް  ތި  ކަންބޮޑުވުމެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ެގ 

ސް.  ންއިންޝުއަރެމް  އިފި ޓެރަރިޒަމިސާލަކަށް ފާހަަގކުރަްއވަ ބާވަތްތަްއ،  ލަ  ކަހައެކި    ،މާއި ކެޓު ފުޅާވުއަދި މާ؟ އޮތްތޯ

އޮޕަރޭޓުކު މިހާރު  ކުންފުނިތަރާއްޖޭަގއި  ކެޕޭސިޓީ    ކުގައިރާ  ނޫން ،  އާއި ތޯހުރި  އެބައެ  ފްރަންޓުކޮށްެގން  ޮގތަށް  އެ 

ނޫނި ކުންފުނިތަކަ  ްއޔާޮގތަކަށް  ބޭރުދިވެހި  ޮގތަކަށް  ނޫން  ކުންފުންށް  ޑައިރެޏާެގ  ސީދާ  ްގރޫޕް ކްޓުކޮއެކު  ށް 

އަދި ކިހާ  ؟ ންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯއް ނެެގން ނެތީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާނެ ޮގފަދަ އެްއޗެސް ޕޮލިސީންއިންޝުއަރެ

 ؟ަގބޫލުކުރައްވާ ޮގތުަގއިތި ބޭފުޅުން  ތުވެދާނެތޯށް އަރޭޝަނައް ތި ބޭފުޅުންެގ އޮޕަވުމެެގ ޚަރަދު ބޮޑު ވަރެއް 

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ވިލާ ެއއަރ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ބޮ ސުވާލެއްޝަރީފް  .ޕީއެމް؛ މެންއަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ޑަށްވަރަށް  މުހިންމު  ަވރަށް  ސުވާލަކީ  ކުރެއްވި  ތި    .

އޭތި އަޅުަގނޑުމެން    14އޮޕްސް  ،  ޓީ ސަރކިއުލަރޝަން ެއއަރ ސޭޕްެގ ރެިގއުލޭއަޅުަގނޑުމެން ސިވިލް އޭިވޭއޝަނު

މި   ހަމައަށްބޭނުން  މިއަދާ  އިންކުރަނީ  ދަތުރުފަތުރުރާއްޖޭަގއި    އިންސާއަރެޝުހެން  ކަންތައްތަވަިއެގ  ކަށް  ެގ 

ކާބޭނު ޕެސެންޖަރ  ބޭށްސަރވިސަ  ޯގންކުރާ  އެނުންކު  ސިިވލް  އެޕްލައިރާ  ސޭއަރކްރާފްޓުތަކަށް  ެއއަރ  ފްޓީ ކުރަނީ 

ެގނައ15ިސް  ޕްއޮ،  ކިއުލަރސަރ ކޮޕީެއްއ  އޭެގ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް ން.  މެންބަރުންނަށް  އެހެންވީމާ،   .  

ރިކުއަ އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޭއެގން  ސީޔަހިއްސާކޮށްލެވޭނެ.  ކޮންމެ  ޑޮލަރުެގ    200،000ށް  ޓަކަ ރކުރޭ 

މަށް ކަ  ދާ އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާެވއްޖެއްެގ ސައިޒުން. އެއީ ސީޓެބޯމަތިންދާ  އެ  ންއެއް އިންނަކަވަރ ންސް  އިންޝުއަރެ
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ނަަގން.    ންސްރެޝުއަޕާޓީ އިން  ޑްކުރޭ ތަރ  ލާޒިމު އެބަ  އެބަ  މެންނަށްދެން އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑު،  ޏާމުވަން

މަތިންދާއަރެޝު ން އިޕާޓީ  ތަރޑް ެވއްޓުނީ، ރަށަކަށް  ކަށް ސިޓީއަކަށްބޯޓެއް މިސާލަންސަކީ  އެހެންެވއްވެ   ޖެއްޓުނީ. 

ެއއަރޕޯވަންޏާކަމަށް   ތަރޑް ޓަމު  އެ  ެގއްލުން  ވީ  ކަވަރކުރުމަށްޕާ   ކަށް  އިން  އެޓީ  ފުދޭވަރެއް.  ބޮޑު  ހެންވީމާ،  ެގ 

އަޅު ންސްއިންޝުއަރެ އޭަގއި  ކަވަރެއއް  ސިވިލް    ރެަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިގއުލޭޭއިވއޭޝަން  ޝަނުން 

ކުރާ ކުންފުންޏެްއ   ލީސްބޯޓުނެތް މަތިންދާ  އްއި މިއަދާ ހަމައަކަށެގަ . ދެން އޭެގ ިއތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭއެބަ ލާޒިމުކުރޭ

ރަށް ިގނަ ފަހަ  ،ވާއިރު  ކަށްތަ ޓްބޮޑު އެސެއަުގ  ވަރަށް   ބަލާއިރުނަންކީ ަގންޖޭަގއެއް ނެތް. ދެން މަތިންދާބޯޓަދިވެހިރާއް

ސް  ނޭންރޭޓިންގ ލީސް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ފައިއްޔާ އޮޕައްޔާ ފައިނޭންސް ލީސްކުރަނީ ނޫނިނޫނި  ،މި ަގންނަނީ

ވި ކައަލީސް ލީސްށް  އޮޕަރޭޓިންގ  އަދި  ިވޔަސްއަ ޔަސް  އަޅުަގނ ކަށް  ޓަރމުަގިއ  ލީސް  އެ  އެޑުމެން،  ބަ ނަށް 

އާދޭލިޭގޝަން  އޮބް ެއްގރީއެައރކްރާ  އެބަ  ލީސް  ލެސޯ  މަފްޓު  ތެރެއިން  ރިކުއަންޓުެގ  ސްތަކެްއ  ޓްރމަންޔަބޭނުންާވ 

އިން ކޮޝުއަރެހުންނަ  މަތިންދާބޯޒްނީޕެމްންސް  އިންޓުތަކަކުން  ހަލް  އެހެންވީާމ،  ޝުއަރެެގ  ނަަގން.  ންސް 

،  އި ންސާއިންޝުއަރެ  ލްރކްރާފްޓުެގ ހަންސް އަޅުަގނޑުމެން މި ނަަގނީ ެއއަނޑުމެންނަށް އެ ނަާގ ިއންޝުއަރެއަޅުަގ

ހާ އެްއޗެއް ެއއްކޮށް މިއަދު  . އެހެންވީމާ، އެ ހުރިންސާރެ އަޝު އިންޕާޓީ    ސާިއ އަދި ތަރޑްންއަރެޝުޖަރ އިންންޕެސެ

ވަކިވަކިން އެްއޗެހެންވީ. އެދަނީމި  އަޅުަގނޑުމެން ނަަގމުން   ެވއްޖެޔާުމ  ،  ހި ނަަގން މާ،  ޕާޓީއަކުން ނަަގން  ލޯކަލް 

މު އޭެގ  ކަމަށް ވަންޏާ  ޖެވާނެ. އެހެން ެވއްކެއް ޭއަގއި ކުރިމަތި ތަލީފު. ތަކުވެސް ވާނެ  ބޮޑުމެންނަށް ޚަރަދުަގނޑުއަޅު

ށް އޭެގ  ެގ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ޕެސެންޖަރުންެގ ޓިކެޓަދަތުރުފަތުރު  ެގަވއި،  ރ ޕެސެންޖަރެގ ެއއައަސަރުކުރާނީ

މުހިން އަސަރުކުރާނެ ަވރަށް  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވާ .  ތި  ރާއްޖޭަގއި  ކަންނޭނެގ  ކަމެއް  ކުރެވޭއެ  ހެންމު  ކަމަށް ކަން 

ދާޅުވާހެން އެ ލީވޭ މު މުޤައްރިރު ތި ވިޏާކަމަށް ވަން. ނެތްކަން، އެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިހުރިކަންާގބިލުކަން    މު އެވަންޏާ

 . ތެންކިއު.  ބީ އޯލްރައިޓްޑް  ީވ ޝުޑްރާފްޓު ބިލުެގ ތެރެއިން ދޭކަމަށް ވަންނާމު އައި ތިންކް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  ބަރުންމެއިްއޒަތްތެރި ެގ ށި ދާއިރާރަފުތިމަ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ބަރުންެގ މެތިމަރަފުށި ދާއިރާ

 ... ެގޭގތޯ. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިނ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !  ެގންދަވާކުރިއަށް 

 

ކޮމްޕެނީ ެއއަރޕޯޓްސް  އޮފިސަރލިމިޓެޑްެގ    މޯލްޑިވްސް  ޗީފް  އަބޫބަކުރު ޑެޕިއުޓީ  ޝާހިދު  ފައިނޭންސް   ،

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  ގ ންޓިންފްރަނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން. ައޅުަގނޑުމެން  އެްއޗެްއ ދަންވެސް    ަގނޑުއަޅު ފް ކުރެްއވި ސުާވލަށް  ޝަރީ  !އާދެ

އިނޭގތޯ  ކުރިވަހަމަ    ނަަގމުން  ައޅުަގނޑު  އްސުރެ  ރަށް  ދެން  ވެސް.  މޯ  ީމެގ  ޮގތުން  ިއޔަރސް    10ހަނދާންވާ 

ވެސް ޮގތަށް  ފްރަ  ،ކުރިން  ނެިގހަމަ  ންޓިއަރެއއް  ފަރާތަކުން  ބޭރުެގ  ެއކަޔަސްއިނދޭ  މިހާރު.  ާގނޫނު މަކު  މި  ެގ 

 އޭޒް  ނީ ޑައިރެކްޓްލީލްކުރަން ޖެހެޑީމި  ޓް އިނަފް. އަޅުަގނޑުމެން  ޓްސެލްފް އިޒް ނޮޓިންގ އިން ފްރައިންނަ ޮގތުން

ބްރޯކަ އޯއަ  ކުންފުނި  ރރ  ރައިންޝުައރަންސް  ރާްއޖޭަގއި  އެީއ  ފަރާޖިސް  ފްރަތަޓަރޑް  ވުން.    ޓިންގންކަށް 

އަ ނަަގިއެގނެންފްރަ  ހެން ވީމާ،އެމޭ.  އެއް ނިދި ނުނެިގޔަސް  އަޅު ޓިންގ  ޗާޖެ  ންނަށްަގނޑުމެއް  ބޮޑު  އް  ވަކި އެހާ 

ނުވޭ ފާހަަގެއއް  ކުރިން  ކަމަކަށް  އެކަމައަންނަ  ެވއްޔާ.  ޮގތުން  އިންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ރާއްޖޭކު  ެގ  މު 

ށްލި ވެސް ފާހަަގކޮ  ންއިމީމް ފްލަކަށް. ދެންމި ދަނީ ބޭރުެގ ކޮންމެވެސް ބްރޯކަރއަ  ށްކަރއެއް ވެސް ިގނަ ފަހަރަބްރޯ

ން  ވެސް ވަރެްއެގ ަމރޖިނެއް ކޮންމެ ޮގތަކުކޮންމެ އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ ބްރޯކަރައކަށް.    ލޮކްޓަން ނޫނީ    ރޝްޮގތަށް މަ

ދެއްތޯ ލާނެ  ފައިނޭންޝަ؟ ވެސް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގން  ޗެލެއެހެންވީމާ،  ންޖެްއ  ލް 

   ނެ. . އިތުރަށް ކޮސްޓުތަްއ ބޮޑުވާއަންނާނެ

 

  އްކެުވން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ބަރުންެގ މެމަރަދޫ ދާއިރާ

ަގިއ  ކަށް ދާން ހިނގައިދާނެ. ރާއްޖޭމޮނޮޕޮލައިޒް ސިސްޓަމަ  ރަކަށް އޭރުން ަވއްތަ؟ ޕެޓިޝަނަށް އަސަރެއް ކުރާނެތޯކޮމް

ޮގތަށް    ކަން އެ އެއަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ  .ކެޕޭސިޓީ ހުރި ކުންފުނިތަކެއް ނޫންބޮޑަށް  ިގނަ އަދި އެހާ    އެހާ  ކީހުރީ

ވި  ކަމަށް  ބޭނުންވި  އެހެންނަމައޮންނަން  ެވސް.  އިންޝުއަރެރާއްޖޭގަ ވެސް،  ޔަސް  ހުރި  މި  ކުންއި    ކުންފުނިތަންސް 

.  ންސް މާކެޓު ްގރޯވާނީރެޝުއަ އިން  ޖޭެގނޭ ރާއްެވެގންއޮއެ މީހުންނަށް އެކްސްކުލޫސިްވ ރައިޓްސް    ޝްކުރޭވަރަށް ޕު

ެއކަމަކުންވީމާހެއެ އޭވި ކޮށް  ޞަ އް ޚާ  ،  ޚަރަދުބޮއޭޝަންސިވިލް  އިންޓީ ޕާ  ރޑްތަ،  ޑުކަހަލަ  ނަަގޝުއަރެ    ންންސް 

ިއންޑަސްޓްރީއަޖެހޭ ޮގތަކީ    ނުކުރެިވއްޖެޔާންސް  އިންޝުއަރެއެ    ،ދިމާވެޮގންޖެހުން  ށް  ކަފަދަ ހާލަތެއްަގއި އޮތް  ވާ 

ން ތި ބޭފުޅުން ކުރަްއވަން ޖެހޭނީ  ޕާސްއޮތިށްފާނެ. އޭޭއޭގ ނޭދެޭވ އަސަރުކޮެގ ނިޒާމަށް  ކުރުމުތުރުރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަ
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އަޅުަގނޑުމެޕެސެންޖަރުން ވެސް  އެ  ވަރަށްނަށް.  ވިސްނަން  ފުންކޮށް  ޖެހޭ    ޓެން  އަދި  ރަރިޒަމް  ކަމެއް. 

ވަރެްއެގ  ކިހާ  ؛ ގެ ކުރުމުައުގސް ކުޑަންޝުއަރަންސް ފަދަ ބޮޑު ބިޔަ އިންރެޝުއައިން  ޕާޓީ  ޑްތަރ  އިންސާ އިންޝުއަރެ

 ؟ތޯކުރައްވަން ފުޅުަގބޫލުން ކަަމށް ތި ބޭފުޅުންސް ކޮމްޕެނީތަކުަގއި ހުރިރާއްޖޭެގ އިންޝުއަރެ ކެޕޭސިޓީ 

 

ކޮމްޕެނީ ެއއަރޕޯޓްސް  އޮފިސަރލިމިޓެޑްެގ    މޯލްޑިވްސް  ޗީފް  އަބޫބަކުރު ޑެޕިއުޓީ  ޝާހިދު  ފައިނޭންސް   ،

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  އަހަރު   2މެން ވޭތުވެދިޔަ  ޑު އަޅުަގނފާހަަގކޮށްލިން    މި ޕޮއިންޓުަގިއ   ފުރަތަމަ ކުރިން ވެސް އެންމެ  އަޅުަގނޑު  !އާދެ

ހުށަހަޅަ  ވެސް ކަެމއްވެސް  އިލިއިރު  ބިޑު  ބި  މިއީ.  ފާހަަގވި  ކްރައިޓީރިއާއަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭނުންވާ  މި  ން  ތަކުޑަށް 

ރާއްޖޭެގ  ެވެގން  ންސްޔަލަކޮމްޕް ޕާޓީެއއް    ހަމަ  އައީ.ފަހަރު    2އެންމެ  އަޅު އެހެންވީ  ވެސް  ޭއެގން  ނޑަށް  ަގމާ، 

ޕާޓީތަކެއް ަގބޫލުކުރެވެނީ މި ޝޯ ިގނަ  ހަމަ  ެއ    ކެޕޭސިޓީ ނެތް  ެގކޮށްދެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއ ވެސް  ކަމަށް. ދެން 

ވެސް  ފާހަގަވިއެ    ،ޕާޓީތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ހަމަ އިންޝުއަރެރީއިނީޝިއަލީ    ޕާޓީަގއި  ންސް 

އެނުހޯދުނުކަން ރީއިން.  ޕާޓީތައް  ިގނަ  ިމ  ޝުއަރެއީ  ލަންޑަންސް  ހަމަ  ރީއިންޝިއުހޯދަނީ  މާކެޓުން.    ންސް ރެން 

ެގން މި ންސް ހޯދިންޝުއަރެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ދީެގން ރީއިންނައަހޯދައިެގން މި  

އިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފެށެންވާޝުއަރެން  އަހަރު  ކިރިޔަންސް  ހަމަ  ވީ.  ކިރިޔާ  އިރަށް  ކަވަރވާވަރު 

 ނަށް އޮވޭ.  މާ، އެ ރިސްކު ައޅުަގނޑުމެންއެހެންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޔާޟްރިهللا ޢަބްދު ބަރުންމެއިްއޒަތްތެރި ެގ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ބަރުންެގ މެތިމަރަފުށި ދާއިރާ

އިނޭގތޯ.    !އާދެ އޭވިޝުކުރިްއޔާ  މި  އިންޑަސްޓްރީ  ދެން  ަގބޫލުކުރަން    ން މެއަޅުަގނޑުދެން  އޭޝަން  ހަމަ ވެސް 

އިންޑަ ވަރަށް   ބޮޑު  ައޅުަގނޑުސްޓްރީއެއްރިސްކު  ބިލު  .  މި  ިވސްނާމެން  ވިސްނުމަކީ    ފަރުމާކުރާއިރު  ެއއް 

ކުރަނީދިވެހިރާއްޖޭގަ  މި  ވިޔަފާރި  މި  އެދިެވހިންއިނޭގތޯ.    އޭ  މީެގ  ވާންންނަށް  ފައިދާ  ބޮޑު  ެއއީއޭ ވާނެމެ   . 

ވިސްނުން.   ެއއް  އިން  އެއީއަޅުަގނޑުމެންެގ  ލޯކަލް   ސްންޝުއަރެމިސާލަކަށް  ވިޔަސް،  ބައެއް  ދޭ  ސަރވިސް 

ވެ މިހާރު  ،  ތަކަށްޒްކޮމްޕެނީ ޮގތުން  އޮތް  ފޮރިޖެއްމި  ފުންޓްމެސްއިންވެން  ޔާ  ދޭ  ޓަކަށް  އެބަ  ރުޞަތުތައް 
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ޑު އިންވެސްޓެއް ނުކޮށް  . ޙަޤީޤަތުަގއި މާ ބޮކުރާ  ށްެގންރީކޮރަޖިސްޓަަގއި  އުޅޭ ރާއްޖޭ  ންސް ބަޔަކު އެބައަރެއިންޝު

ރާއްޖޭގައި ނުބަހައްޓާ    ފައިސާ   އެ  އަދި  މީހުންވެސް  ދިވެހިވިޔަފާރި  ނަށްެއ  އަދި  ދަނީ.  ެއ  ންނަކަށް  ކުރަމުން 

ސް ކުންފުނިތަކަކުންނެއް މާ ންއަރެއަދި ޓެކްނިކަލް ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަކެއް ވެސް އިންޝު   މެނޭޖްމަންޓު،  ވަޒީފާެގ

ން ށް އަނެއްކާ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ހަމަ ބޭރުެގ މީހުޑަކަށް ނުލިބޭބޮ

 ދިވެހި  ވޭަގބޫލުކުރެ  ނަށް އެބަކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވާން ޖެހޭއެންމެ ބޮޑު ފައިދާ  އިރުަގއި މީެގނަކަށް މި ވާާގނޫމި  

އަދި  ފާރިިވޔަ  ކަންމި؛ ވިޔަފާރި ވެސް  ބައެއް  ވިޔަފާރިއަ   ކުރާ  ވެސްކޮންމެ  ފުރުޞަތުތައް   ކުން  އެ  ދިވެހިންނަށް 

ށް  ސްޕެސިފިކްކޮމަ  ހައާ  ްމ.އޭ.އެން އެމްމެއަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނެޖެހޭ  ބޮޑުވާން

ބަ ންސް ކުންފުނިތަކުަގއި ކެޕޭސިޓީ އެއިންޝުއަރެށްފަިއ ހުރި  ރަޖިސްޓަރީކޮ  ، ސުވާލު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި  އްއެ   ކުރި

ައޅުަގނޑުމެން މީެގން ހަމަ ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  މެ ތި ކުރެްއވި ސުވާލުތޯ. ދެންހުރި . މިސާލަކަށް 

 އެބަ ވިދާޅުވޭ އެބަ  . ދެން އެ ބޭފުޅުންވަންޏާކަމަށް    ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭން ނިންމާ ށް މި ިވޔަފާރިނޫން ޮގތަކަ

އިންޝުއަރަން  ކެޕޭސިޓީ  ހުއްޓޭ ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ވެސް  އިނޭގތޯ.  ކުންފުނިތަކަކާ  ސް 

ދުނިޔޭެގ    ބޭފުޅުން ވެސް ަގބޫލުކުރޭއެ  ؛ ކަށްކަމަ  ނެންސް ނުހޯދޭރީއިންޝުއަރެ  ށްނަހަކަދަްއކައިފިން. އެ ބޭފުޅުންވާ

ތަން ހަމަ  ނަކީ  ތައެހެން  ބަޔަކުވެސް  މި  ކޮރީއިންޝުައރފަހުން  ށްެގން  ންޓުކޮފްރަ  ކޮންމެވެސް  ދަިއެގން  ހޯށްެގން 

ސް ކުންފުނިތަްއ  ންމިހާރު ތިބި އިންޝުއަރެ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެ މީހުން  ދެއްތޯ މި ސަރވިސް މި ދެނީ

ކަން. އެ ކަންކަން  ނާނެައކީ ނުހޯދި ނޯންވާހަކަ  ހަމަ  ކްޓެއްކަމަށް. އެްއވެސް ޕްރޮޑަ   ރެޭވނެކަން ކުނޭ ހަމަ އެއެބަ ބު

އައި ާގނޫނު  ކުރެވޭނެކަން  ކަމަށް.  އަކުރެވިދާނެ  އެހެންީވމާ،  ބޭފުޅުންޅުަގނޑު މަ.  ތި  ސުވާލަކީ  ތި    ެގ  އެއަށް 

އޮޕީނިއަން ބޭފުޅުން ނަނުބޭއަޅުަގނޑު  އެއް  ެގ  ނ1ަ  ންބަރން  ޭއވިޭއޝަން ،  2ންބަރ  .  އައިލެންޑް  ދެންމެ  މިހާރު 

ވެސް  އެ   އެ   ދެއްތޯ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް  ޑްވޮކޭޓުފާހަކަކުރެއްވި  ރާްއޖޭަގއި  ކުރައްވަނީތޯއޭ   

އިން އިންޝުއަރކުރެވެ،  ކަށްންފުނިތަކު  ންސްޝުައރެއިންޓަރނޭޝަނަލް  އެމް.އޭ.ސީ.އެލަށް  .  ންކަންވާނެިމސާލަކަށް 

މިސާލަވެހިދި މާނައަރާއްޖޭަގއި  އޭެގ  ބިކަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަމަ  ދެއްތޯންޑިކީ  އެ ރާއް ؟ގ  ކޮންމެހެން   ޖޭަގއި 

ވި ހުންނާމީހުން  ރަޖިސްޓަރީޔަފާރި  ރާއްޖޭަގއި  ނުޖެހޭ.  ރާ  ކުރާކަށްވެސް    ކަށް  އެކަމަކު  އޮތް  ނުޖެހޭ.  އްޖޭަގއި 

ތި  ރުެގ، އެ ލާރި ބޭވީމާއި. އެހެންއެސެޓު މި ހުރީ ރާއްޖޭަގތި  ޕްރޮޕަޓީއެއް ތިއީ.   ތި ބޭފުޅުން   ބަޔަކަށް ދޭންތޯ 

އޭިވއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް  ނޫނިއްޔާ  ؟ ކުރަްއވަނީއެޑްވޮކޭޓު  ާގނޫނުަގއި  މި  ތި އެޑްވޮކޭޓުކުރައްވަނީ  ބޭފުޅުން  ތި 

ރަޖިއިރެކްޓުކޮށް  ޑަދާ  ތަކަށް ސީންސްއަރެބޭރުެގ އިންޝު  ެވސް ރާއްޖޭަގއި  މިސްޓްރީނުކޮށް  ކުރެވޭ    ޮގތަށް  ކަން  ނެ 

 ޗެއް. ންވާ އެއް  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުއެއީ އަޅުަގނޑު؟ ތޯކަމަށްއޮންނަން ފެންނަ 
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 ހަކަދެްއކެވުން: ވާ  ، ޓްރެޜަރީ ޙުސައިން އަފްސަލްެގ މެނޭޖަރއައިލެންޑް އޭިވއޭޝަން ސަރިވސަސް ލިމިޓެޑް

ހިއްސާކޮށްލައަ ބޭނުޅުަގނޑު  ބަ  3ފާއިތުވި  ،  ންން  ޑޭައޅުަގނޑުމެން  ގައިލާއިރުއަހަރަށް   ދެން  ފްލީޓާއި  ޝްެގ 

އިންޝުއަރެ ބިޑުކުރުމުަގއިންއެއަރބަސް  ވެސް ސް  އެ  ހަމަ    ކޮޅުން  ފާހަަގކޮށްލެ.ސީމް.އޭމި  ްއވިހެން .ެއލުން 

. ދެން މިދިޔަ   ވަރަށް މަދުދުތާއީހަމަ  ވާލީމާ  ހުޅުސްތަކަށް  ހަަގކުރެވުނު ލޯކަލް ޕާޓީފާ  ހަމަ  ވެސް  ނަށްމެންޅުަގނޑުއަ

ޕާޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަރުއަ ައޅުަގނޑުެމންލޯކަލް  ޑޭއަކަށް  އިފް  ޝްެގ  ހަވާންޝުއަރެލީޓް  .  ންރިލުކުންސް 

ޕޭސިޓީއެްއ  ކެހަމަ ެއއްެވސް ޕާޓީެއއްެގ  މެން ބިޑަށް ހުޅުވާލީމަ ލޯކަލް  ށްެގން ޖެހިެގން ައއި އަހަރު އަޅުަގނޑުހަވާލުކޮ

ޖެހެ މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަނެއްކާ  ނެތް.  އެމް.އެމް.އޭނީ  ޖެހެނީ  ެވސް  މި  އެދެން  ހުއްދައަށް  އަށް 

ންފުނިތަކަށް ކު. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ލޯކަލް  ންޗުކުރަޕްރޯ ލީ އެޑައިރެކްޓްލް މާކެޓަށް  ޝަނައިންޓަރނޭ

ކަމަކުންޓިއަރފްރަ ވަ ރެވޭ  ވަރަށްށް  އަ ންޏާމު  ރަނަގޅު.  އެކަމަޅުަގނޑު  ނެތް.  ަމއްސަލަެއއް  ޮގމެންެގ  ވާ  ތަކީ  ކު 

އޯޕަ ބިޑަށް  ަގބޫންކޮށްއަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ނެތީމައޭލުކުރެވެލީމަ  ކެޕޭސިޓީ  އެ.    ވެނީބައިވެރިނުވެ   ނީ 

ސް ކުރެވިފައި ިމ  ރިއަންށް މި އެކްސްޕީޑުމެންނަކަށް އަޅުަގނޮގތަައހަރު ވެސް މި ކަހަލަ    3އެހެންވީމާ، މި ފާއިތުވި  

 . ހުރީ

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ވިލާ ެއއަރ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

އިން އަހަރު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއަރއިން  ޖަރެ ޝުއަވިލާ  އޮފް  އެންޑް  ކުރީ  މި  ރިނިއު  އި.  ަގރީ ވަނަންސަށް 

އައިލެންޑް އޯޕަންކޮށްލިން  ލޯޭއިވއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  ޕާޓީޝަނުން  . ތަކަށްސްކަލް 

އަށް  . އަޅުަގނޑުމެން ދިނިން އިންސިއުލަރކާފުލްތަ  ައމާނާ،  ށްންސަމެން އޮފަރ ދިނިން ދިވެހި އިންޝުއަރެއަޅުަގނޑު

ހެންވީާމ، . އެތޯބްމިޓް އަ ޕްރޮޕޯސަލް އިނޭގޑް ޓު ސަިއލްއޯލް ފެ  . ދޭއްޖޭަގއި ބޭސްޑްން. ދެން ސިލިންކޯ ރާދިނި

ޕްއަޅުަގނޑު ލިބިފަރޮމެންނަށް  ހުރީޕޯސަލް  ލޮކްޓަނުންނާ އި  ެގލެަގ  އި  އިންނާ  ދެން އަރތަރ  އިންނާ  .ކޭ ޔޫސް  ވިލިރ 

މާ، އަޅުަގނޑު  މަރޝް ޔޫ.ކޭާއ. އެހެންވީފައި ހުރީ.  ނޑުމެންނަށް ލިބިއެ މީސްމީހުންެގ ފަރާތުން އަޅުަގ  .ނާއިންއޮން އޭ

ދެންނެވި ވެސް  ފޮރިކުރީަގއި  ެއއަރކްރާފްޓުތަކަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލެސޯހެން  އެހެންވީމާސްން  ބޭފުޅުން  .  އެ  ެއ  ، 

ެއްއ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ ެއ     އެ ނެތްތޯތޯ ހުރިތަކުަގއިންސް ކޮމްޕެނީއަރެވަރޭޖު ރާއްޖޭެގ އިންޝުންފުޅުވާ ކަބޭނު

ބިބޭފު އަޅުަގނޑުމެން  އޯޅުންނަށް.  އެ  ޕަންކުރީމަޑަށް  ސަ  ނެއްބޭފުޅުން  ނުކުރަްއވާއެ  އެހެންވީމާ،  ބްމިޓެްއ   .

ބޭފުޅު  ާވލުއެ ސު   ހީވަނީށް  ޅުަގނޑައަ ކުރެްއވީއެ  ކަންނޭމަ ރަނންނާ  އެނަގޅުވާނެ  ެއްއޗެްއ  ެގ.  ައށް އަޅުަގނޑަށް 
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އެކަ ދަތި.  ވަރަށް  ވަރަކީ  ރިބާއަތަޖު  މަކުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  މުހިށްމިއީ.  އިންމު  ންސް ންޝުއަރެ 

ކްލެ،  ޓްއިންސިޑެން ކްލެއިމަކާމިސާލަކަށް  ެއ  ޮގއްސިޔާމު  ވަ ރިލޭޓެ  އިމަކަށް  ަވުގތުން  ކަންތައްތަކެއް  ުގތަށް ޑް 

ދިޔުފުރިހަމަ ޑޮމެސްޓިކް  ން.  ވެެގން  ާގތްަގނޑަކަށް  ރާއްޖޭަގިއ  ވަންނާމު  ބަލާކަމަށް    78ޓު    75އޮޕަރޭޝަނަށް 

ކުރަ  މި  ޓްރެވެލް  ހައިޕަސެންޓު  ސަރަޙައްދުތަކު-ނީ  ހުންނަ  ރިސޯޓު  ވެއްޖެޔާޑެންސިޓީ  . ޓޫރިސްޓުން  މުަގިއ 

ޏަކުން ެއ  ންފުންެގ ކުޏާ ރާއްޖޭޮގއްސިކަމަށް ވަންހަމައަށް    ކާންސް ކްލެއިމަ ޝުރެކަެމއް ދިމާެވެގން އިން  ވީމާ،އެހެން

ރިޒަމް ރާއްޖޭެގ ޓޫސަރުތަކެއް ފޯރާފާނެ  ކަމަށް ވަންޏާމު އޭެގން އަ  ކަމާ އެކީަގއި ނުދެިވއްޖެވާ ފުރިހަމަޚިދުމަތް ދޭން

ވެސް ލޯއިންޑަސްޓްރީއަށް  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ިއންކަ.  ކޮމްޝުއަރެލް  އެކަންޏެއް ޒްޕެނީންސް  އިންޓަރެސްޓް  ެގ 

މީަގއި  ކަންނޭނ  ނޫން ކުރިމަތިބައްލަވަކީ  ާވހަކައަެގ  ީމެގން  ެއއަރލައިންތަކަށް  ދަތިތަކަކާންވާނީ.  ،  އި ވެދާނެ 

، ނެތުން،  ން ހުރުެގ އެސެސްމަންޓެއްރކްރާފްޓް ލެސޯސް ލޯކަލް ކޮމްޕެނީޒްތަކު އެއަ،  ކަކާއިހިދާނެ ތަކުލީފުތައުފުލަންޖެ

ކޮމް މީހުން  އެ  ކަންކުރުން  ބަޔަކާ  ޓަފޮއެ  ނޫ އެބަލް  ެއއްކޮށް   ؛އްޔާނިްއކޮށް  ބަޔަކާ  ވަކި  ނުބުނޭ  މީހުންނެއް  އެ 

ހަދަންއިންޝުއަރެ ވޯލް ންސް  ހުރޭ  ވެސް  މީހުންެގ  ެއ  ރި.  އިންޝުއަރެޑް  ކޮމްންނޯން  އެތައްޒްޕެނީސް  އިން    . 

ލީސް އެްގރީމަންޓުތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ންޝުއަރެން އަޅުަގނޑުމެން އިންބައެްއެގ އަތު ސް ނަަގން ެއ މީހުން 

އަޅުަގނ  ޮގތުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  ކުރިމަތިވެޑުމެލާޒިމުކޮށްފައި  ދަންނަވަނީދަތިތަކެއްދާނެ  ންނަށް  މި   ، 

ރެސްއެ ވާހަކައަކީ  ވެއްޖެޔާ ޓްރިކްޮގތަށް  ކު  ޓް  ދިވެހި  އެދެން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ ފުނިތަކަށް  ންއިނޭގތޯ. 

ފަހިވި ދިވެހިންޔަފާރީެގ  ކުރިމަތިވުން.  ހަމަ  މަުގތައް  ފުރުޞަތުނަ  އެ  ކަމަށް  ހުރިހާ  އެ  ލިބުން.   ހަމަ   ށްކަތައް 

 ން. ލިއަޅުަގނޑު ވެސް އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވާ ންހައިސިއްޔަތުހަމަ ދިވެއްސެްއެގ 

 

ކޮމްޕެނީ ެއއަރޕޯޓްސް  އޮފިސަރލިމިޓެޑްެގ    މޯލްޑިވްސް  ޗީފް  އަބޫބަކުރު ޑެޕިއުޓީ  ޝާހިދު  ފައިނޭންސް   ،

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކޮށްލި  ެވސް  ފަރާތުން  ދެ  އެ  ހަމަ  އާދެ!   ވެސްފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު 

ެގ ބައެއް ޕާޓީތަކަށް ވެސް.  ރުފާހަަގކޮށްލި ޮގތަށް ފުރަތަމަ ބިޑު ހުށަހަޅާލައިެގން އަޅުަގނޑުމެން އިންވައިޓްކޮށްލިން ބޭ

ނޫނީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި ވާންޖެހޭނީ ލޯކަލް   ރއިނދޭ ބްރޯކަހަމަ  ވެސް    ދެން އެމް.އެމް.ޭއއިން ސީދާ އޭރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އްޕާޓީއެ ދެން  ކަވަރޭޖްެގ  ަގއި  އޭރުކަމަށް.  ފުލް  ޕާޓީއަކުން  އެްއވެސް  ލޯކަލްެގ  ެވސް 

ނުރީ ލިޔެނެުގއިންޝުއަރެންސް  އެްމ.އެމް.ޭއއަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގ ލިން.ނީމާ  މީޓިންގއަށް  ވާހަކަ    ސްއަދި 

ޭއވިޭއޝަން   ،ދެްއވި ޕްޝަންއެއް ނުއެއް  . އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެކްސެންވެސް ދެްއކި
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ދާކަށް ފަރާތަކަށް  ބޭރުެގ  އިންޝުއަރެންސްއަކަށް  އެހެން  ނޫން  އޭިވއޭޝަން    ެއކަމަކު  .ލައިބިލިޓީެއއް  ވެސް 

ދެްއވި ެއކްސެ.  ލައިބިލިޓީއަށް  ހަމަ  ދެއްިވ  ވެސް  އަހަރު  ޮގތަށް ކުރީ  ވިދާޅުވާ  ތި  އެހެންީވމާ،  ޮގތަށް.  ޕްޝަން 

ލިބޭ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެީއ    ގައިކަމުއެކްސެޕްޝަން  ކަމަށް.  ކުރިޔަށްދެވޭނޭ  ފާހަަގކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވަންޏާ 

ބޭއްވުން   ހުއްދަދޭޮގތަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ޖަސްޓިފައިވެފައި،  ކިޔައިދެިވ،  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ހާލަތް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަނެއް  ،  ފަހަރުދީ  އެއްއަޅުަގނޑުެމން  ިއންޝުއަރެންސް ހޯދަން މި ދޭންޖެހޭ ވަުގތުތައް  ރީދެން  ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ

ދެން  ކައިރިާވއިރު،  ޑެޑްލަިއން  އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެވެން  ިގނަިއން  ވަުގތުތައް  ފަހަރުދީ، 

ކުއްލިއަކަށް ހޯދުމަކީ ވެސް ވަރަށް   ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓުން ވެސް  ޔާމުނުހޯދިއްޖެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްބޮޑު   އެހެން  ދިމާވި  ދައްޗަކަށްވާނެ.  ވިތި.  ަގއ2019ި  ހަމަ  ޑޭސްަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓޫ  ން 

ނަަގން. އެއީ ލޯކަލް ޕާޓީއަކަށް ނުެވެގން. އެހެންވީާމ، ދެންމެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖު

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކޮށްލިއެ  ވިލާއިން  ހަމަ  ވިސްނަަވއިދެްއވަްއޗޭ  ޮގތަށް  އޭވެސް  ލޯކަލް    ޒް 

ވެސް އެ ދަނީ ލޯކަލް ިއންޝުއަރެންސް ތްރޫކޮށް  އެއް  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ ޕޮލިސީދެން  ސް.  ންއިންޝުރެ

 .މި ވަުގތު މިހާރު ކުރިޔަށް މިދަނީ. އެއީ ސެިގއުރޯ ބްރޯކޭ ެމދުވެރިކޮށް. ދެން ސޮލަރެލް ިއންޝުއަރެންސް ކުންފުނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޝްވަރާއާ ުގޅޭޮގތުން ފުރުޞަތަށް ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ .  އިލްޔާސް

ދެ    އެދިލަްއވާފައި އޮތް  ކުރިޔަށް  ދެން  ައޅުަގނޑު  ދެން  ނިމުނީ.  އަރުވާ  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިބި 

ތެރޭއެއްތާހަފު ތަޅުމަށް    ެގ  މަޖިލީހުެގ  ބިލު  ނިންމާފައި  ކަންކަން  ފޮއިރާބިލުެގ  ދެން  ދަކުރެއްިވއްޔާ  ނުވާނަން. 

ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ކަމެްއ  ފާހަަގކުރެވޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކުރިން  ފޮނުވުމުެގ 

ދަފޮނުއްވާ ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ިއނޭގތޯ.  ބާްއވާ  ވަޑަިއެގން  ޢު ލަްއވާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  ވަތަކަށް 

ޝުކުރުދަންނަވަން.  ކުރެްއވި  ސާ އްހިތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ޓަކަިއ  އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތަށް 

 . ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާނަމިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިންމާލާ
 

_______________ 


