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ގލބަލ ސެނޓަރ އޮނ އެޑަޕޓޭޝަނގެ ސ.އ.އ ،.ޕރޮފެސަރ ޑރ .ޕެޓރިކ ވަރކޮއިޖަނ
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގައި ދެއވި ތަޤރރ
 6ފެބރވަރ 2022
އައސަލާމޢަލައިކމ!
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ޢިއޒަތތެރި މެނބަރނ،
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ،
މަނިކފާނަކ މޅިދނިޔެއަށ ހރި ނަމޫނާއެކެވެ.
މަނިކފާނ ވަނ  2009ވަނަ އަހަރ މޅިދނިޔެ ގަދަ ނިނޖަކނ ނިދާފާއިވަނިކޮށ ހޭލައވާލާފައެވެ .މިނިދގައި ދނިޔެ
ބދަލތަކާ ގޅިގެނ ދިމާވެފައިވާ ބޮޑ ނރައކަލެއގެ ކރި މައޗަށެވެ.
ދަތރކރަމނ ދިޔައ މޫސމަށ އަނނަ ަ
މަނިކފާނގެ ޒަޢާމަތގައި ވަޒރނގެ މަޖިލހނ ބޭއވެވި ކަނޑއަޑގެ ބައދަލވނ ވަނ މޅި ދނިޔޭގެ ސަމާލކަނ
ހދާފައެވެ .މިބައދަލވމގެ ސަބަބނ ދނިޔެއަށ ކރިމަތިވެފައިވާ މޫސމ ކާރިސާތަކާ މެދ އަޅގަނޑމެނ އެނމެނގެ
ވިސނނ އެއދިމާލަކަށ އަނބރާލައިފިއެވެ.
އަޅގަނޑގެ ނަމަކ ޕެޓރިކ ވަރކޮއިޖަނއެވެ .އަދި އަޅގަނޑަކ ގލބަލ ސެނޓަރ އޮނ އެޑަޕޓޭޝަނގެ ސ.އ.އ .އެވެ.
އަޅގަނޑމެނގެ އަމާޒަކ މޫސމ ކާރިސާތަކާ މެދ ދނިޔޭގެ ރައޔިތނ ހޭލނތެރިކރވމެވެ .އަދި އަޅގަނޑމެނނަކ
ބއިނަލއަޤވާމ ޖަމޢިއޔާއެވެ.
ބދަލތަކާއެކ ރައޔިތނ ދިރިއޅެނވގޮތ އަނގައިދޭ ހަމައެކަނި ަ
މޫސމަށ އަނނަ ަ
ތިޔަބޭފޅނނާ މިއަދ މިމަޖިލހގައި މޚާތަބކޮށ ވާހަކަދެއކމގެ ފރޞަތ އަޅގަނޑަށ ލިބމަކ ނހަނ ބޮޑ ޝަރަފެކެވެ.
ދިވެހިރާއޖެއަކ މޫސމ ކާރިސާތަކާ މެދ ހޭލނތެރިކރވމަށ އެނމެ ފރިހަމަ ނަމޫނާ ދައކައިދިނމގެ ގޮތނ އަބަދވެސ
ފރަތަމަ ސަފގައި މަސައކަތކރާ ޤައމެކެވެ.
ބޑަށ
ބދަލތަކާ ގޅިގެނ ދިމާވާ ގެއލނތަކަށ ވަރަށ ޮ
ބޑަށ ދިވެހިރާއޖެއަކ މޫސމަށ އަނނަ ަ
އަދި އެއަށވރެވެސ ޮ
ހށަހެޅިފައިވާ ޤައމެއކަމނ އެކަމާމެދ މހނ ހޭލނތެރި ކރމަށ ދިވެހިރާއޖެއަށ ވަނ މަޖބޫރވެފައެވެ.
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ބއި ރަށތަކަށ ވަނ ރަށގިރމާއި ކަނޑގެ
ބއިކޅަ އެއ ަ
ހަމައެހެނމެ ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިމެނޭ  1200ރަށގެ ތެރެއިނ ަ 3
ލޮނގަނޑ އފލމގެ ނރައކާ ކރިމަތިވެފައެވެ.
ބ ކާމިޔާބ މަސައކަތތަކެއ ކރަމނނެވެ.
އަދި މިކަމަށ ޙައލހދމަށ ދިވެހިރާއޖެއިނ ދަނ ވަރަށ ކެރިތި ެ
މިއ މިފަދަ ޖަޒރާ ޤައމަކަށ އަޅގަނޑ ޒިޔާރަތކރި ފރަތަމަ ފަހަރެއ ނޫނެވެ .ނަމަވެސ މިއ އަޅގަނޑ ދިވެހިރާއޖެއަށ
ޒިޔާރަތކރި ފރަތަމަ ފަހަރެވެ .އަދި މިއ އެނމެފަހގެ ޒިޔާރަތކަމަށ ނވމަށވެސ އއމދ ކރަމެވެ.
ބއެއ ހިއސާކރާ ހޅމާލޭގެ ބރިޖ ހރަސކޮށ ހޅމާލޭގެ ފރަތަމަ ފިޔަވައސަށާއި ދެވަނަ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ތަރައޤގެ ބޮޑ ަ
ބފައެވެ .އެހެނކަމނ މިފރޞަތގައި މިނިސޓަރ
ފިޔަވައސަށ ޒިޔާރަތކރމގެ ފރޞަތ އިއޔެވަނ އަޅގަނޑަށ ލި ި
ބނެޓަށ ވަރަށ ޚާއޞަ ޝކރެއ ދަނނަވަމެވެ.
ޝައނާއަށާއި ރައސލޖމހޫރިއޔާ އިބރާހމ މޙައމަދ ޞާލިހގެ ކެ ި
ބޑަށ
ބދަލތަކަށ ވަރަށ ޮ
ތިޔަބޭފޅނގެ ވިސނމގައި ނެތނަމަވެސ އަޅގަނޑ ދަނނަވާނ ހޅމާލެއަކ ސދާ މޫސމ ަ
ތައޔާރކރެވިފައިވާ ޕރޮޖެކޓެއކަމަށެވެ.
ބއި ކަމަށވާ ދެ ލައކައެއހާ
ބއިކޅަ އެއ ަ
ބބަކ ހޅމާލެއަކ ދިވެހިރާއޖޭގެ އާބާދގެ ދެ ަ
އަޅގަނޑ މިހެނ މިދަނނަވާ ސަ ަ
މހނނަށ ބހިޔާވަހިކަނ ފރކޮށދޭ ތަނަކަށވެފައި އެތަނަކ ކަނޑގެ ލޮނގަނޑ އފލމގެ ނރައކާ ކޑަ ތަނަކަށ
ވާތއެވެ .އަދި އެތަނގެ ފެނ ވަނ ލޮނވމނ ރައކާތެރިކރެވިފައެވެ.
ބދަލތަކާއެކ ދިރިއޅމަށ ފަހިކޮށދޭ އެނމެ ބޮޑ އަދި އެނމެ
އެހެނކަމނ ،މިއ މޅިދނިޔޭގެ ނިސބަތނވެސ ަ
ފާހަގަކޮށލެވޭ މަސައކަތތަކެއ ކރެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ޕރޮޖެކޓެވެ.
ބފައިވާ ގިނަގނަ ވަސލަތތަކާ އަދި ހނަރވެރި ސިވިލ އިނޖިނިއަރނ
އަޅގަނޑގެ ޤައމކަމގައިވާ ނެދަރލޭނޑސގައި ލި ި
ބއި މހނ ދިރިއޅމަށ މިފަދަ ތަނެއ ތައޔާރކރމަށވަނ އެތައ ސަތޭކަ
ބއިކޅައެއ ަ
ބކަމގައިވނަމަވެސ އެޤައމގެ ތިނ ަ
ތި ި
އަހަރެއ ހޭދަވެފައެވެ .ނަމަވެސ ދިވެހިރާއޖޭގައި ހޅމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހގެ މަސައކަތތައ މިވަނ މަދހަފތާތަކެއގެ
ތެރޭގައި ފަށާފައެވެ.
ބނާކރމަށ އެނމެ އެކަށޭނެ
ނަމަވެސ އަޅގަނޑމެނ އެނމެނަށވެސ އެނގޭނެފަދައިނ މިއ އަދި މިޤައމގެ މސތަޤބަލ ި
މިނވަރެއނޫނެވެ .އަދި މިއ ހަމައެކަނި މިޤައމގެ ތަސައވރ ކަމގައިވެސ ޤަބޫލކރެވޭކަށ ނެތެވެ.
ބއެއ ރަށތައ އެއ ރައކާތެރި ރަށތަކެއގެ ގޮތގައި އަލނ ތަރައޤކރެވިދާއެވެ.
އެއކަމެއގެ ގޮތގައި މި ޤައމގެ ަ
ނަމަވެސ މިގޮތަށ ހިމާޔަތ ނކރާ ހރިހާ އެހެނ ރަށތައ ގެއލިގެނދިޔމަކ އެކަށިގެނވާކަމެވެ.
ބލާއިރ އޮތ
ރަށތައ އފައދައި ތަރައޤކރމަކ މާލެފަދަ ތަނަކަށ އޮތ ޙައލެއކަމގައިވނަމަވެސ މިއ މޅިދނިޔެއަށ ަ
ޙައލެއނޫނެވެ.
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ޢިއޒަތތެރި ރައސ،
މިއ ފަހަރެއގައި ހައިރާނވާ ވަރގެ ވާހަކައަކަށވެސ ވެދާނެއެވެ .ޚދ އަޅގަނޑވެސ މިއ  1993ވަނަ އަހަރ ޔޫރަޕަށ
ދިމާވި ފެނބޮޑވމގެ ކާރިސާއެއގައި ގެދޮރގެއލިފައިވާ މހެކެވެ .އަޅގަނޑގެ އފަނރަށގައި ފެނބޮޑވެ ގެދޮރާއި މދާ
ބބަކ އަޅގަނޑމެނގެ ގެދޮރާއި މދާ ދޫކޮށ ދާނ ބައޕަ
ބއިނދާފައެވެ .ސަ ަ
ދޫކޮށ ދާނޖެހނ ބައޕަ ފރާޅމަތގައި ަ
ދެކޮޅހެދމެވެ.
އެދވަހ އަޅގަނޑމެނ ސަލާމަތވިއެވެ .އަދި ނެދަރލޭނޑސގެ ސަރކާރނ "ނޭޗަރ ބޭސޑ ސޮލިއޝަނސ" ގެ
މަސައކަތތައ ފަށައި ގައމގެ ފެނގެ ނިޒާމަށ ދިމާވެފައިވާ މައސަލަތައ ހައލކރމަށ އިތރ ފިޔަވަޅތަކެއ އެޅިއެވެ.
ނިމިދިޔަ ހޫނމޫސމގައި އަނެއކާވެސ ބކޮށ ވާރޭވެހި ފެނބޮޑވމގެ ކާރިސާތަކެއ ވަނ ޔޫރަޕަށ ކރިމަތިވެފައެވެ.
ބޑަށ ކރިކަމގައި ވނަމަވެސ ލިބނ ގެއލނވަނ ވަރަށ
ނަމަވެސ ނެދަރލޭނޑސއަށ މިކާރިސާގެ އަސަރ ވަރަށ ޮ
ބޮޑތަނ ކޑަކރެވިފައެވެ .ނަމަވެސ ޖަރމަނވިލާތަށ ވަނ ފެނބޮޑވމގެ ސަބަބނ އެކިވަރގެ ގެއލނތައ ދިމާވެފައެވެ.
ބޑެތި ގެއލނތައވިއެވެ .މިއ އަޅގަނޑމެނނަށ ވަރަށ ބޮޑ
އެގޮތނ މހނގެ ފރާނަގެއލި ފރާނައަށ ނރައކާވާވަރގެ ޮ
ބގެނދިޔަ ކަމެކެވެ.
ހައިރާނކަމެއ ލި ި
ބ އެނމެ ބޮޑ ޢިބރަތަކ،
މިކަނކަމނ އަޅގަނޑމެނނަށ ލި ޭ
ޢިއޒަތތެރި ރައސ ،ފރަތަމަ ކަމަކަށ މޫސމ ކާރިސާތަކާ ދެކޮޅަށ މިކރެވޭ ހަނގރާމައިގައި އަޅގަނޑމެނ އެނމެނނަކ
ދިވެހިނ ކަމގައި ބނެވިދާނެއެވެ.
ބކަމގައިވނަމަވެސ މިވަނ ނރައކާ ބޮޑވެފައެވެ.
އަޅގަނޑމެނ އެނމެނަށ ކޮނމެތާކ ތި ި
ބދަލތަކގެ ސަބަބނ
އެކަމަކ ،އޭގެ މާނައަކ ރާއޖެ ފެއިލވެއޖެނަމަ ،އަޅގަނޑމެނ އެނމެނވެސ ފެއިލވއެވެ .މޫސމ ަ
މި ކޑަކޑަ ޖަޒރާ ޤައމާއި ،މިޤައމގެ މހނ ދިފާޢ ނކރމނ ،އަޅގަނޑމެނ އެނމެނވެސ މި ސާބިތކޮށދެނ ،މޅި
ބއިގައި ނެތކަމެވެ.
ދނިޔެއާއި މޖތަމަޢ ދިފާޢ ކރމގެ ޤާބިލކަނ އަޅގަނޑމެނގެ ކި ަ
ބދަލވެ ،އެ ޤދރަތ
ދެވަނަކަމަކަށ ،ޤދރަތ ގޮތނ އަޅގަނޑމެނ އފެއދި ބާރ ކަނޑވާލމަށޓަކައި ޤދރަތ ވެށޓަށ ަ
ބޖެހެއެވެ .ނޭޗަރ-ބޭސޑ ސޮލިއޝަނސ –ރާއޖޭގައި :މެނގރޫވސ އަދި ފަރތައ
ބާރގެ ބޭނނ ހެޔޮގޮތގައި ހިފަނ އެ ަ
މިސާލަކަށ ،މި މަސައކަތ ކރމަކ އެނމެ މައި މަސައކަތެއގެ ގޮތގައި ވާނޖެހޭނެއެވެ.
އަޅގަނޑަށ އިއޔެ މާލެއަތޮޅ ދެކނފަރާތ ފަރމައޗަށ ޒިޔާރަތ ކރމގެ ނަސބ ލިބނެވެ.
ކަނޑއަޑގެ މރަކަ ވަޅނ ފެނނ ފނ ހިތާމަ އަޅގަނޑަށ އިޙސާސވިއެވެ .ނަމަވެސ މިއ މިއަދ ކޮނމެ
ކަނޑެއގައިވެސ ފަރތަކަށ ލިބެމނދާ ގެއލނތަކގެ ތެރެއިނ ފާހަގަކޮށލެވޭ އެއ ނިޝާނެކެވެ.
މރަކަ ފަރތަކގެ ތރޑ ޕރިނޓިނގ ފަދަ އެނމެ ފރަތަމަ މިކަނ ޙައލކރެއވމަށ ފެށޓެވި މައސަކަތތައވެސ
ބޖެހެއެވެ.
އަޅގަނޑަށ އެނގެއެވެ .ނަމަވެސ ،މިހާރަށވރެ އަވަހަށ ކރިއަށ ދާނ އަޅގަނޑމެނ އެ ަ
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Unofficial Translation
ނެދަރލޭނޑސ މިހާރ މިއޮތ ފިނި މޫސމގެ މެދތެރޭގައެވެ .އެކަމަކ އަޅގަނޑަށ ،ޙަޤޤަތގައި ދަނނަވާކަމަށވަނޏާ،
ބ އިޙސާސ ކރެވެއެވެ.
ހޫނކަނ މިހާރވެސ އެ ަ
ތިޔަ ހރިހާ ބޭފޅނނަށވެސ ހޫނކަނ އިޙސާސ ކރެއވޭނެކަނ އަޅގަނޑަށ ޔަޤނެވެ.
ބއިގައި ކަށަވަރކޮށދިނ ގޮތގައި 2030 ،ވަނަ އަހަރ އަނނަނވާއިރަށ
އާދެ ،އައި.ޕ.ސ.ސ.އިނ މިދިޔަ އަހަރގެ ދެވަނަ ަ
ދނިޔެ  1.5ޑިގރއަށ ހޫނވާނެއެވެ.
މިއ މގެ ތިނ އަހަރ ކރިނ އައި.ޕ.ސ.ސ.އިނ އަލިއަޅވާލި ޢަދަދަށވރެ  10އަހަރ ކރިއެވެ.
މިހޫނކަނ ބޮޑވމާ ގޅިގެނ ދެކނ އޭޝިޔާގެ އެކި ކަނކޮޅތަކގައި މަސައކަތކރާ މަސައކަތތެރިނނަށ ވަރަށ ބޮޑ
ގެއލމެއ ވަމނދާކަނ އައި.އެލ.އ.އިނ ދައކައެވެ.
އެހެނ ހޫނކަމާއި ވައިގެ ތެތކަމގެ ނިސބަތ މައޗަށ ދިޔމާއި ،މި ދެކަނތަކަކ ވިހަ އަދި އިނސާނނގެ ފރާނައަށވެސ
ގެއލނދޭ ކަނތަކެވެ.
ނެދަރލޭނޑސގައި އަޅގަނޑމެނ ފިނިމޫސމާ ދެކޮޅަށ ތައޔާރވާ ފަދައިނ ،ތިޔަބޭފޅނގެ ގެދޮރާއި އޮފސތައ
ބ އާދެއެވެ .އަދި
ބ ޖެހެއެވެ .ހޫނކަނ ތިބޭފޅނނާ ދިމާލަށ އެ ަ
ބދަލވާނ އެ ަ
މިހާރވެސ ނހނނަ ކަމަށވަނޏާ ،އެކަނ ަ
މި އަނނަ ހޫނކަމަކ ކރިނ އިހސާސވިކަހަލަ ހޫނކަމަކަށ ނވާނެއެވެ.
ތިޔަ ބޭފޅނނަށވެސ އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ފަދައިނ ،ހޫނވަނ ހަމައެކަނި ވައި އެކަނޏެއ ނޫނެވެ .ކަނޑތައވެސ
ބދެއެވެ.
ހޫނވަމނ އެ ަ
އެހެނކަމނ  2030ވަނަ އަހަރ އަނނަނވާއިރަށ ހރިހާ މރަކަ ފަރތަކގެ  90އިނސައތަ މަރވާނެ ކަމަށ އަނދާޒާ
ކރެވެއެވެ .ތިޔަބޭފޅނގެ ޓރެޑިޝަނަލ މައި އެއ ސިނާއަތ ކަމގައިވާ މަސވެރިކަމަށވެސ އޭގެ އަސަރ ކރާނެއެވެ.
ބނެ ބޮޑ
ރާއޖޭގެ ފަރތަކގެ ގޮނޑދޮށތައ ފނޑފނޑވެދާނެ ކަމގެ ބިރ ހވެ ،ފަތރވެރިކަމގެ ދާއިރާއަށ ލި ޭ
ގެއލމަކަށ ވާނެކަނ އެކަށގެނވެއެވެ.
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ،
އަޅގަނޑމެނ މިހާރވެސ ދިރިއޅެމނ މިދަނ ތޫފާނގެ ލޮލގެ ތެރޭގައެވެ.
ބދަލތަކގެ ކާރިސާއިނ ސަލާމަތވމަށޓަކައި ބޭނނވާ ލޑަރޝިޕ ތިޔަބޭފޅނނަށ ވަރަށ ރަނގަޅަށ
މޫސމަށ އަނނަ ަ
އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެއެވެ.
ކލައިމެޓ ވަލނަރަބލ ފރަމގެ ފައނޑިނގ ޕރެޒިޑެނޓ އަދި އޭގެ ލޑ އެނވއއަކ މަނިކފާނެވެ .ކޮޕ 26ގައި،
ބޔަކ ،ބޮޑވަޒރ
ބހޭ މަޝވަރާތަކގައި ،ދނިޔޭގެ ފެނވަރގައި އެނމެ އިސ ދައރެއ އަދާކރާ އެއ ަ
އ.ދ.ގެ މޫސމާ ެ
ޝައިޚ ހަސނާއެވެ.
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Unofficial Translation
އެއ ޕެރިސ އެގރމަނޓގައި  1.5ޑިގރ ހިމަނާފައިވާ ސ.ވ.އެފ .އަށ ވރެ ވެސ މަތ އަދަދެކެވެ .މަނިކފާނގެ
މެނޭޖިނގ ޕާޓނަރގެ ގޮތގައި މަސައކަތކޮށ ،ސ.ވ.އެފ .އަދި ވ 20ސެކރެޓޭރިއެޓ ހސޓ ކރމަކ ގލބަލ
ސެނޓަރ އޮނ އެޑަޕޓޭޝަނ ފަޚރވެރިވާ ކަމެކެވެ.
މިއަދ މިތާނގައި

އަޅގަނޑގެ

ވަފދގެ

ބއެއ
ަ

ބޭފޅނގެ

ގޮތގައި،

ސ.ވ.އެފ.އާއި

ވ20.

ސެކރެޓޭރިއެޓގެ

ބވިއެވެ .ތިޔަބޭފޅނގެ ސަރކާރާ ބައދަލކރައވައި ،ތިޔަބޭފޅނގެ ނެޝަނަލ ކލައިމެޓ
ބ ތިއ ެ
އެގޒެކެޓިވސ އެ ަ
ޕރޮސޕަރިޓ ޕލޭނެއ އެކލަވާލެއވމގައި މަސައކަތ ކރެއވމަށޓަކައެވެ.
މި ޕލޭނތައ އެކލަވާލމަށ ފރަތަމަ ބަނގލަދޭޝ ހިމެނޭހެނ ،ސ.ވ.އެފ.ގެ  30ވަރަކަށ މެމބަރނ ދަނ މަސައކަތ
ކރަމނނެވެ .އަދި ،ރައސ ނަޝދގެ އފެއދނތެރި ޚިޔާލގެ ތެރެއިނ ،ސ.ވ.އެފ.ގެ ޕރޮސޕަރިޓ ޕލޭނތަކަކ،
ބދަލތަކގެ ސަބަބނ ތިމާވެށޓަށ ކރާ ނޭދެވޭ އަސަރތައ ކޑަކރމަށާއި ،ބަޔޑައިވަރސިޓ ،ވަޒފާ
މޫސމަށ އަނނަ ަ
އަދި ޞިއޙަތ ފަދަ އިޖތިމާޢ އަދި އިޤތިޞާދ މހިނމ އިނޑިކޭޓަރތައ ކރިއެރވމަށ އަމާޒކޮށގެނ އެކލަވާލާފައިވާ
ސޓރެޓެޖތަކެކެވެ.
ތިބޭފޅނގެ އާ ނެޝަނަލ ޕރޮސޕަރިޓ ޕލޭނގައި  2030ވަނަ އަހަރ އަނނަނވާއިރަށ ދިވެހިރާއޖެއިނ ކާބަނ
ނިއޓރަލ ކރމަށ ޢަޒމ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމގައި ވިދާޅވެފައިވެއެވެ.
އަދި މި މަޖިލހގައި ވެސ ތިޔަ ވަނ "ކލައިމެޓ އިމަޖެނސ އެކޓ" އެއ ފާސކޮށފަ އެވެ.
ތިޔަބޭފޅނގެ ކލައިމެޓ ޕރޮސޕެރިޓ ޕލޭނ ،ޝައކެއވެސނެތގޮތގައި ،ކާރބަނ ނިއޓރަލވެގެނ ދިޔނ އެއ،
ރާއޖެއަށ ވަރަށ ރަނގަޅ ކަމަކަށވެގެނދާނެކަނ އަޅގަނޑަށ ޔަޤނެވެ.
އެއ ދނިޔެއަށ ފައިދާހރި ،އަޅގަނޑމެނގެ ޞިއޙަތަށ ފައިދާހރި ،އިޤތިޞާދަށ ފައިދާހރި ކަމެކެވެ.
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ،
ބޔަކ ތިޔަބޭފޅނގެ ޢަމަލތަކަށ ތަބާނވެ ،އެ ޢަމަލނ ދނިޔެ ސަލާމަތ ކރމަކ ،ދިވެހިރާއޖެއަށ ކރެވޭނެ
އެހެނ ަ
ކަމެއ ނޫނެވެ .ދނިޔޭގެ ލޑަރޝިޕ ދަނ ވަރގަދަވަމނ ،އެކަމަކ ގލބަލ އެމިޝަނސ އަދިވެސ ދަނ މައޗަށ
އަރަމނނެވެ.
ބ
ދނިޔޭގެ އެހެނ ޤާނޫނހަދާ މަޖިލިސތަކނވެސ މަނިކފާނގެ މި މަޖިލހގެ ލޑަރޝިޕ ދައކައިދޭނ މޅި ދނިޔެ އެ ަ
ބހެއޓމަށޓަކައި ވަރަށ މހިނމ ކަމެކެވެ.
ބޭނނވެއެވެ .މިކަމަކ ،ރާއޖެ ސަލާމަތނ ެ
ނަސބަކނ އެކަމަށ އަޅގަނޑމެނގެ އަތގައި ވެހިކަލެއ އޮވެއެވެ .ސ.ވ.އެފ .ޕާލަމެނޓތަކގެ ޕލެޓފމ އިފތިތާޙ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ .މިކަމަކ ،ޑެޑިކޭޓެޑ
ކރމގެ ރަސމިއޔާތގައި ،ތިޔަބޭފޅނގެ ތެރެއިނ ވަރަށގިނަ ބޭފޅނ ަ
ޔނިޓަކާއެކ،

ޖ.ސ.އޭ.އިނ އެއބާރލނ ދެއވާނެ ކަމެކެވެ .އަދި ދނިޔޭގެ މަޖިލިސތަކގެ ޕލެޓފމގައި މި މަޖިލހނ

ބހޭގޮތނ ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ ،ރައސ ނަޝދާ އަޅގަނޑ މަޝވަރާކރމެވެ.
އަދާކރައވާނެ ޚާއޞަ ދައރާ ެ
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Unofficial Translation
އަދި ޖ.ސ.އޭ.އިނ ސދާ މި މަޖިލހާ ގޅިގެނ މަސައކަތ ކރމަށޓަކައި އޮފިޝަލަކ މާލޭގައި ހަމަޖައސަނ ނިނމިކަނ
އަޅގަނޑ މިއަދ އފަލާއެކ އިޢލާނކރަމެވެ.
ރާއޖޭގައި އަދި މޅި ދނިޔޭގައިވެސ ފިޔަވަޅ އެޅޭނ ފައިނޭނސގެ ބާރނ  -ފައިސާ އަކ ކޮނމެހެނ ވެސ ބޭނނވާ
އެއޗެކެވެ.
އަދި  2009ވަނަ އަހަރ މަނިކފާނ ކޮޕަނހޭގަނ އަށ ވަޑައިގެނނެވިއިރ ،ތަރައޤވަމނ އަނނަ ޤައމތަކަށ އަހަރަކ
ބލިއަނ އެމެރިކާ ޑޮލަރގެ މާލ އެހ ދިނމަށ މޅި ދނިޔެ އެއބަސވިއެވެ .އެ ވަޢދ ފއދމގައި ދނިޔެ ވަނ
ި 100
ފެއިލވެފައެވެ .ރާއޖެ ފެއިލކޮށ ،އަމިއލައަށ ފެއިލވއެވެ.
ބދަލތަކަކ ،އަޅގަނޑ ކރިނވެސ ދެނނެވި ފަދައިނ ،އަޅގަނޑމެނ ކރިނ ހކރި ވަރަށވރެ މާ
މޫސމަށ އަނނަ ަ
އަވަހަށ ހިނގާ ކަމެއކަނ ފާހަގަކރެވެއެވެ .އަދި އޭގެ އަސަރތައ ،މގެ ވިއސަކަށ އަހަރ ކރިނ އަޅގަނޑމެނ ހކރި
ބޑެވެ.
ވަރަށވރެ މާ ފޅާ ،މާ ގެއލނ ޮ
ބލިއަނ ޑޮލަރގެ
އިނޑިޕެނޑެނޓ އިނފޮމޭޝަނ ޕޮއިނޓތަކނ ފާހަގަކރެވެނ ،ތިޔަބޭފޅނ މިހާރވެސ ތި ކރައވާ ި 2.5
ބދަލތަކަށ ހޭނމަށޓަކައި ޚަރަދ ކރައވަމނ ގެނދާކަމެވެ .ވމާ،
ބޖެޓގެ ގާތގަނޑަކަށ  50ޕަސެނޓ ،މޫސމ ަ
ޤައމ ަ
ކލައިމެޓ އެޑެޕޓޭޝަނަކ މިހާރވެސ ތިބޭފޅނގެ އެއވަނަ ޕަބލިކ ފިސކަލ ޚަރަދެވެ.
ބޑެތި ބޭނކތަކާއި
 2008ވަނަ އަހަރ ދނިޔެއަށ ކރިމަތިވި މާލ ކާރިސާއަށފަހ ،އެމެރިކާގެ ކޮނގރެސއިނ ވަނ ޮ
ބއިލ އައޓ ކރމަށޓަކައި
ބލިއަނ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ސިނގަލ ެ
ބއެއ ބޭނކތަކނ ި 700
ލނދޭ ފަރާތތަކގެ ތެރެއިނ ަ
ފާސކޮށފައެވެ .މިޒަމާނގައި ޖ20ގެ އިޤތިޞާދތަކގެ ތެރޭގައި ޓރިލިއަނ ވަރަކަށ ހިނގާދިޔަ ކޮވިޑ 19-ޕެނޑެމިކ
ބއިލ އައޓ ކޑަ އެއޗަކަށ ހަދައިފިއެވެ.
ބއިލއައޓތައ ،ކރގައި ހިނގާދިޔަ އެ އާސާރ ެ
ެ
ބޑަށ ނިޒާމ ގޮތނ ގެއލނދޭ އެއޗެއ
ބދަލތަކަށވރެ ޮ
އެހެނނަމަވެސ ،މިއަދ ދނިޔޭގެ އިޤތިޞާދަށ ،މޫސމ ަ
ނވެއެވެ.
ފައިނޭނސގައި ވެސ އޮތ ހަމައެކަނި ޙަޤޤ ހައލަކ ބޮޑ ވިސނމަކާއެކ ސކޭލެއގައި އެކޓ ކރމެވެ.
ބދަލތަކގެ ސަބަބނ
ބލާލަނޖެހެނ ،ފަޤރ ،ދަރަނި ވެރިވެފައިވާ ،މޫސމ ަ
އެކަމަށޓަކައި އެނމެ ފރަތަމަ އަޅގަނޑމެނ ަ
ނާޒކ ޤައމތަކަށ ،މއސަނދި ޤައމތަކަށ މިހާރ ދަރާފައިވާ ޓރިލިއަނ ދަރަނގެ މައޗަށެވެ .މި ދަރަނގެ ހރިހާ ނވަތަ
ބއެއ ރސޓރަކޗަރ ކޮށ ،ސާވިސ ޕޭމަނޓތައ ރއިނވެސޓ ކރމގެ ފރޞަތ ދ ،އޭގެ އަޑގައި ހރި
ބޮޑ ަ
އެސެޓތައ މިހާރަށ ވރެ ހަރދަނާކޮށ ،ރައކާތެރި ތަނަކަށ ހެދމަށ ފރޞަތ ދފިނަމަ ،ހރިހާ ފަރާތތަކަށވެސ
ފައިދާވާނެއެވެ .މިކަމގެ ސަބަބނ ،ޤދރަތ ގޮތނ އފެދިފައިވާ އަދި ހަރދަނާ އިނވެސޓމަނޓތަކަށ އަހަރަކ 100
ބ ގެއލނތަކނ
ބދަލތަކގެ ސަބަބނ ލި ޭ
ބލިއަނަށވރެ ގިނަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ވަގތނ ފރކޮށދެވި ،މޫސމ ަ
ި
ބނެއެވެ.
ބޑަށ ހިތހަމަޖެހނ ލި ޭ
ރައކާތެރިވެ ،ދަރަނިވެރިނނަށ މިހާރަށވރެ ޮ
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ގލބަލ ސެނޓަރ އޮނ އެޑަޕޓޭޝަނ ،ޔޫރަޕ ،އެފރިކާ ،ޗައިނާ އަދި ދނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅތަކގައި އަޅގަނޑމެނގެ
އޮފސތައ މެދވެރިކޮށ ،ސޮލިއޝަނސ ބރކަރގެ ދައރ އަދާކޮށ ،ފައިނޭނސިނގ ހިމެނޭގޮތަށ އެއބާރލނ ދިނމަށ
ބޑ އފަލެކެވެ.
ބ ވަރަށ ޮ
މަގފަހިކޮށދިނމަކ އަޅގަނޑމެނނަށ ލި ޭ
ބދަލތަކަށ ހޭނމަށޓަކައި،
ޖ.ސ.އޭ.ގެ ފރަތަމަ އަހަރ ،ޓރިޕލ "އޭ" "ޕ" ގެ ނަމނ ،ޖ.ސ.އޭ.އިނ ވަނ ،މޫސމ ަ
ބލިއަނެއހާ ޑޮލަރގެ ޕައިޕލައިނ އިނވެސޓމަނޓތަކެއ
އެފރިކަނ ޑިވެލޮޕމަނޓ ބޭނކގެ އިނވެސޓމަނޓތަކގެ ި
ފރކޮށދފައެވެ.
ފޑ ސެކިއރިޓ ،ނޭޗަރ-ބޭސޑ އިނފރާސޓރަކޗަރ ،ފައިނޭނސ އެކސެސ ،އަދި ޒވާނނނަށ ވަޒފާތައ ތަރައޤ
ކރމަށ ޑިޖިޓަލ ސޮލިއޝަނގެ ދާއިރާއިނ ދަނ މައސަކަތތެއ ކރެވެމނނެވެ.
ކދި ރަށތަކަށ މިފަދަ ފަނޑިނ ޕރޮގރާމތައ ވަރަށ ބޭނނވެއެވެ.
ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ،
ބނެޓ ބައދަލވމނ އަޅގަނޑމެނނަށ ކރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާގެ މައޗަށ އަލިކަމެއ
މަނިކފާނގެ ކަނޑއަޑގެ ކެ ި
ދިއލާލިއެވެ.
ބޖެހެއެވެ.
ބޖެހޭ ،މި ކާރިސާގެ ޙައލތަކަށވެސ އެއ ކަމެއ ކރަނ މިއަދ އެ ަ
މިއަދ އަޅގަނޑމެނ އެ ަ
ބލިއަނ ޑޮލަރގެ އެފރިކާ ޕރޮގރާމާ އެއފަދަ ސކޭލެއގައި ،ދނިޔޭގެ ކދި ޖަޒރާ ޤައމތައ
އަޅގަނޑމެނގެ ި 25
"އެކސެލެރޭޓެޑ އެޑަޕޓޭޝަނ ޕރޮގރާމ" އފެއދމަށ އަޅގަނޑމެނ އެނމެނ އެކގައި މަސައކަތ ކރަނވ ނޫނތއެވެ؟
ގލބަލ ސެނޓަރ އޮނ އެޑަޕޓޭޝަނގެ ދެކނ އޭޝިއާ ޕރޮގރާމެއ ބަނގލަދޭޝގެ ވެރިރަށ ޑާކާގައި މިހާރވެސ ވަނ
ބނެއެވެ.
ހިނގާފައެވެ .އަދި އަޅގަނޑމެނގެ ދިރާސާއާއި ތަޖރިބާ ،އެ ހަބނ ތިޔަބޭފޅނނަށ ލި ޭ
އެހެނނަމަވެސ ،އެސ .އައި .ޑ .އެސ .ގެ ޤައމތަކަށ އަމާޒކޮށގެނ ،ރާއޖެއިނ މިއަހަރ މިފަދަ ހިތވަރގަދަ
އެޑަޕޓޭޝަނ ޕރޮގރާމެއ ،އަޅގަނޑމެނގެ ޢަޒމ ހާމަކޮށދޭނ ފަށަނވ ނޫނތއެވެ؟
ބ ޖެހެއެވެ .އައި.އެމ.އެފ .ނިކަމެތި މހނނަށ އެހއެއ ފރައިދިމގެގޮތނ
ބޑަށ ވިސނަނ އެ ަ
އަޅގަނޑމެނ މިހާރަށވރެ ޮ
އަދި އެމަރޖިނގ ޤައމތަކަށ 650 ،އެމެރިކާ ޑޮލަރގެ ސޕެޝަލ ޑރވިނގ ރައިޓސ ،ރިސިލިއަނސ އެނޑ
ބލިޓ ޓރަސޓ ފަދައިނ ،ފައިނޭނސ ޗެނަލކޮށދޭ މޫވތަކެއ ބޭނނވެއެވެ.
ސަސޓެއިނަ ި
ބދަލތަކަށ ހޭނމަށާއި ،ރިނވަބަލ
ނވަތަ ވ 20ގެ މާލ ވަޒރނ ހށަހެޅއވި ގެރެނޓސ ސކމގެ ދަށނ ،މޫސމ ަ
ޕރޮޖެކޓތައ އފެއދމަށ ހިނގާ މަޝރޫޢތަކަށ ޕަބލިޕ ފަނޑނ ޚަރަދވާ ކޮނމެ  1ޑޮލަރަށ 15 ،އެމެރިކާ ޑޮލަރ
ޚަރަދކރެވޭނެގޮތ ހަމަޖެއސމެވެ.
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ރައޔިތނގެ މަޖިލހގެ ރައސ ،އަދި ޢިއޒަތތެރި މެނބަރނ،
ބދަލތަކާ
ބއިވެރިއެއގެ ގޮތގައި ދެކެވަޑައިގެނ އަޅގަނޑމެނ އެނމެނ ގޅިގެނ މޫސމ ަ
ޖ.ސ.އޭ.އަކ ތިޔަބޭފޅނގެ ަ
ދެކޮޅަށ މަސައކަތ ކރާނެ ކަމަށ އަޅގަނޑ އނމދ ކރަމެވެ.
އެއ ،މިތަނގައި ހިނގާ ކަނކަމަކ ހަމައެކަނި ރާއޖެއަށ މހިނމ ކަނކަމެއ ނޫނެވެ.
ބއިކަނ
ބއިވެ ،ކޮމިޓމަނޓާ ލޑަރޝިޕ ގޅވާލާއިރ ،ކރެވެނ ހރި ކަނތައތަކަކ ކޮ ަ
އެހެނ ،އަޅގަނޑމެނ އެއ ަ
އަޅގަނޑމެނނަށ ސާބިތކރެވޭނެއެވެ.
ރާއޖޭގެ މސތަޤބަލ ރައކާތެރި ކރމަށ ކރެވޭ މަސައކަތ ހަލވިކޮށ ،މި ޖަޒރާ ޤައމަށ ރައކާތެރި ،ފާގަތި
ބލެއ އަޅގަނޑމެނނަށ ހދައިދެވިދާނެ ކަމަށ އަޅގަނޑ ދެކެމެވެ.
މސތަޤ ަ
އަޅގަނޑ ތިޔަ ހރިހާ ބޭފޅނނާ އެކގައި މަސައކަތ ކރަނ މިހިރ ތައޔާރަށެވެ.
އަޅގަނޑ އެނމެފަހ ވާހަކައަކަށ ،އަޅގަނޑގެ ކރގެ ވާހަކައަކަށ އެނބރިލާނަމެވެ .ހރިހާކަމެއ ނިމޭއިރ ،އަޅގަނޑމެނ
އެނމެނނަކ ވެސ ދިވެހިނކަމެވެ.
ބދަލތަކގެ ކާރިސާފަދަ ،ތަހޒބ ނރައކަލަކނ
ބޖެހެއެވެ .މޫސމ ަ
އަޅގަނޑމެނ އެއމޭޒެއގެ ދޮށަށ އަނނަނ އެ ަ
އަޅގަނޑމެނނަށ އަރައިގަނެވޭނ ،އެނމެނ ގޅިގެނނެވެ.
ޝކރިއޔާ!

______________
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