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   9:03 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

   10:03 :ަގޑި ނިމުނުސާ ޖަލް
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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސްވީ ފަންސަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 މާރިޗ  30

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއީ ރޭަވ  ވަނަ ދ ވަސް.    27  ން މަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވީ    2022  މާރިޗ   30  ދަކީ،މިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނ25ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ަވސް.    5ނަކަތ ން  

  ،ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  5ސަލާމ ަގއި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 30 ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

 . އެބަވޭ ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  4އަދި 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .25/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 . ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން 4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ޖަލްސާެގ ޔައ ިމއްޔާ. އެއީ    3  އެއީ  ، 21/ 2022/1  އިން  19/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ވަނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިްއޔާތައް.    21ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން    19ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 މި ވަނީ ބަލަިއަގނެވިފަ. އް މި ޔައ މިްއޔާތަ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާެގ  218

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ހޭ ބިލ . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެ

 ވާ، ާގނޫނ އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، ހިތަދޫ މެދ   -5.1

ންބަރ    ނަާގނޫނ   .ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ    99/2ންބަރ   ނަ

 . ެގ ބިލ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ  2/ 99

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މެން ބައްދަލ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ ވަނަ އަހަރ ެގ، މި އަހަރ ެގ ރޯދަމަސް ފެށ މ ެގ  ކ ރީަގއި    1443ވާނެ،  އެނިގވަޑައިަގންނަ 

ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ ،  ކ ރިއަށްދަނީ.  ިމ  ބައްދަލ ވ ން  ފަހ   ލޮބ ވެތި    އިއްޒަތްތެރި   އެންމެ  ރާއްޖޭެގ  މެންބަރ ންނަށާއި 

ަގާވއިދ ެގ  ހ ެގ  މަޖިލީވާނެ،  އެނިގވަޑައިަގންނަ   މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން.  ނިޔާ އަރިސްކ ރަން.ހ  ރައްޔިތ ންނަށް ރޯދަމަހ ެގ ތަ

އަށް،  12:00އިން    10:30ލިސް ޖަލްސާެގ ވަގ ތ ތައް ވަނީ ކަނޑަައޅާފަ. އެީއ،  ެގ )ށ(ަގއި ރޯދަމަހ ެގ މަޖިވަނަ މާއްދާ  48

ނަމާދ ެގ  އަ 2:00އިން  1:00.  ހ ސްަވގ ތ އަށް  1:00އިން    12:00 މަޖިލީހ ެގ  ޖަލްސާ.  އިތ ރަށް ވާނީ  ރޯދައަށް  ށް 

ޓަކައިމެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރިއެހެންވީމާ،    ތައްޔާރ ކ ރެވިފަ. މަޢ ލޫމާތަށް  އެހެން ވެސް  ދަންނަވައިލީ.  ނަމަވެސް،   

  އެއްފަހަރާ ވަޑައިެގންފިްއޔާ މައްސަލަ ދިމާވާނެ. މެންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި 87؛ އިއްޒަތްތެރިހ ރިހާ 

 

 ސ ވާލ  .  7
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ،  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގމާވަށ     -7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ     -{ 7.1} 

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގމާވަށ     .ނިޓީ ެއމްޕަވަރަމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފާ ކ ރައްވާ ސ ވާލ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއ 

 .މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން 2022ރީ  ފެބ ރ ވަ  22ލ  ފޮނ ވާފަިއވާނީ  އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ގާއިމ ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް  އަހަރ  ފ ޓްސަލް ދަނޑަކާއި ައއ ޓްޑޯ ޖިމެއް  ަގއި މިކ ނަހަންދޫލ.    މި ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ،

ކަން  އަދި މި ކަން؟ މިދިޔަ އަހަރ  ަވޒީރ  ވަނީ ިވދާޅ ވެފަ. މި މަސަްއކަތް ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 މަކޮށްދެްއވ ން އެދެން.  ހާސީލ ނަމަ، އޭެގ ތަފ ސައްކަތެއް ކ ރެވިފައިވާނަށް އެއްވެސް މަކ ރ މަށް މިހާތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!   ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    އް ފ ޓްސަލް ދަނޑެަގއި  ކ ނަހަންދޫލ.  މެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސް ރ ފިޔާ ހިމެނިފައިވޭ. ދެން ވަދިހަ ފަސް ހާަގިއ ެއއް ލަްއކަ ނ  ރެވ ނ  ބަޖެޓ  ށް ފާސްކ އަހަރަ   މި  ޓަކައި ރ މަށް  ާގއިމ ކ 

 ކައ ންސިލ ން އިޢ ލާންކޮށްެގން ަގއި. 2022ރީ ފެބ ރ ވަ  28 ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށްފަިއވަނީއަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް 

ވެސް މި އަހަރ  ބަޖެޓ  ެގންދާ ޮގތަށް. ނަމަްއދަދިނީމާ ކ ރިއަށްމާ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ހ ށަހަޅާ އަެގއް މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅީ

 ވެސް ށްމެންބަރަ  އިއްޒަތްތެރިއް ނ ވޭ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ގާއިމ ކ ރަން ބަޖެޓ ކ ރެވިފައެ  އައ ޓްޑޯ ޖިމެއް  ފާސްކ ރެވ ނ އިރ 

އީ މިހާރ  މިސާލަކަށް އެށް ވެސް ހަމަ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ބޭނ ން.  ންނަމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިއެހެން  

  1.4  ،ހާސް ރ ފިޔާ. މީެގ އަސްލ  އަަގކީ  ލައްކަ ނ ވަދިހަ ފަސް  ންނަނީ އެއް އޮމި  ބަޖެޓ ކ ރެިވފައި    ވެސް   އިަގނ ތަމި  

ދާނެ  ވެއޮ  ،ތަނ ން ފާސްވެެގން އަންނައިރ ަގއި  ެގ ބަޖެޓ  މިމިނިސްޓްރީ   މިލިއަން ރ ފިޔާ. އެހެންވީމާ، ޔޫތ   1.6ނޫނީ  

ކ ރިއަށް  15 ޕްރޮޖެކްޓެއް  ރ ފިޔާެގ  ޖަހާފަެގންދަން  މިލިއަން  ވެސް  ރ ފިޔާ  ލައްކަ  އަޅ ަގނޑާދެ  ދެން  އޮންނާނެ    . 

ނިމެނީ  މސ ވާލ ކ ރ ން އަގ   ،ކޮންއިރަކ ތޯ  މި  މިސާލަކަށް  ނިމެނީ.  މި  ަގއިކޮންއިރަކ ތޯ    މަސައްކަތް   ައޅ ަގނޑ މެން 

އެއީ ޖެހޭނީ  ފ ރަތަމަ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ބަހައިެގންދާ  މިހެން  އެއްފަރާތ ެގ  ،ކ ރަމ ން  ހީަވނީ  އެކަނި    އަޅ ަގނޑަށް  ފާރ  
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ވީހާވެސް ިގނަ    ،ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މަސައްކަތްތައް ހަމަ ކ ރަމ ން މި  ،ނަމަވެސް  ރާނާލަންހެން އިނޭގތޯ.

އި  އްމަސައްކަތްތަކެ  ކޯޑ ތަޢ ލާންއެއްފަހަރާ  އެހެން  މަސައްކަތްތަކަށް  ހަމަ  ނިމެމ ންދާ  ބާރަށް  އެންމެ  ކ ން  ކޮށްެގން 

ބައެއް  ލ މަށް.ނިންމާތައް  ަމސައްކަތް  އެޓްރާންސްފަރކޮށްެގން   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ބޭނ ންވާ   މެންފަހަރ   އެންމެ 

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދަތިވެެގންދާ ސަބަބަކީ ެއއީ. އެހެންވީމާ،    ،ސްޕީޑ ަގއި ކަންކަން ނ ނިމި

ވީހާ ައވަހަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމާލަދޭނެ ވާހަކަ   މާ ެއކ ވެސް ކައ ންސިލ ން އަގ  ފޮނ ވ   ތި ފާހަަގކ ރެްއވި މަސައްކަތް

 . އްޔާ ރިހަމަ ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .    ރި 

ޢަބްދ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާهللا ތިމަރަފ ށީ  ދާއިރާެގ  ފ ރިޔާޟް.  މާވަށ   ފ ރ ޞަތ   ފ ރަތަމަ  ކ ރަްއވާ! 

 . ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މީޑިާއިއން ފެންނަ ބައެއް ވާހަކަތަކ ން. އަންނަނީ  މިކަހަލަ ސ ވާލ ތައް  ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަޒީރ  

 ވާހަކަ ރައްޔިތ ންނަށް ފެނ ނީމާ  މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވި  2.9ެގންނަން    ލްާގޑޯސެސް ނޫނީ  ކާލޮ  މިސާލަކަށް ރޮބާޓޯ

އަހަނީ ާގތ   ސ ވާލ ކ ރޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  މާވަށ ން  މިޮގތ ން  ކޮށްދޭށޭ.  ސ ވާލ   ކައ ންސިލަރ    ،މި  ސްޕޯޓްސް 

 ކ ރެވޭނީ ކިހާ ހިސާބެްއަގއިތޯ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  އަްއޔަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ވެސް ާގނޫނ ަގިއ  ކ ޅިވަރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވެސް    އާދެ!  ޕްލޭންަގއި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  އަދި 

 ،ވަރަށް ބޮޑ   ،ތަފާތ   ށް ހީވަނީ ވަރަށްޑަދިނ މަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑް  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް ކ ޅިވަރ  ެއވޯ

 އ ޅެނީ ައސްލ  ބަލަން ބޭނ ންވެެގން މި   ވެެގން މި  ކިހިނެއްތޯ  ،ބޫލ ކ ރަން ދަތިކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީމަަގމީހ ންނަށް  

ޒ ވާނ ންެގ ޤައ މީ   ،ޒ ވާނ ންެގ ދ ވަސް ފާހަަގކޮށްފައިސާ    ފަހަރ  މި ޚަރަދ ކ ރި އަދަދަށް  އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި
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 ނ ވޭ. ނިއ   ބޭނ މެއް  ކަށް ވެސްލާއިދިނ މަށް ވެސް ޚަރަދ ކ ރަނީ. އެކަމަކ ، ެއއްެވސް ބޭފ ޅެއް ކިހާވަރެއްތޯ އަހަ  އިނާމ 

މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ން ވެސް    ، ވެސް  ޔަރަގއި ޝޯ ބާްއަވން ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ންއި   ައއިސްެގން ެއ ނިއ   އް ޝޯއެ  އިޔަރ

ސް އައިސް އެތަނ ން  ލޮކާ  ރޮބާޓޯ  ،ޮގތަކީ  މިފަހަރ  ވީ  މިއަށްވ ރެ ިގނައިން. އެކަމަކ ކަށް ވެސް ޚަރަދ ކ ރާނެ  ޔަރެންމެ  އެ

  މާ ީމޓަރ ެގ ވޯލްޑް ރިކޯޑ  ހޯލްޑަރ  ައއިސް ހިފަިއެގން ދިޔައި  100ކ ރީެގ    އިދ ނިޔޭގަ   ، މާ ޑެްއ ހިފައިެގން ދިޔައިއެވޯ 

އިން ައޅ ަގނޑަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ މިޮގތަކީ އިނޭގތޯ.    ނީ. އެއީ  އަސްލ  ވީ އ ޅެ  ކިހިނެއްހޭ ެވެގން މި  ،ހިތަށްއެރީ

ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ަވރަށް ސީނިއަރ ބޭބޭފ ޅ ންެގ  ،ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކޮމެންޓްސް ލިބ ނ 

ރޮމޯޓ ކ ރަން ވެސް މިވަރ ެގ އިވެންޓެއް ކ ރިއަށް  ެވސް ރާއްޖޭަގއި ޓޫރިޒަމް ޕް  ކ ރިން ދ ވަހަކ   ެގމީ  ،ފަރާތ ން ވިދާޅ ވި 

ކ ޅިވަރ ެގ އެތްލީޓ ންެގ    ،މަށްއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭެގ ކ ޅިވަރ ެގ ކ ރިއެރ    ކަމަށް.  ެގންޮގސްފައި ނެތް

  ،ވަރަށް ފ ރިހަމަ  ފަހަރ  މި ެގންދެވ ނ  އިވެންޓަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި  ކ ރިއެރ މަށް މި  ތަކ ެގއެސޯސިއޭޝަން  ،ކ ރިއެރ ވ މަށް

ަގިއ ޑ  އަންނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ެއވޯ  އް ބޮޑެތި ެއއަރލައިންތަކ ން މިބައެ   ވެސް  ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަެމއް. މިހާރ  

ކްރޮސް  ،ބައިވެރިވާން އ ޅޭ.  އެބަ  ބޭނ ންވެެގން  އަ  ސްޕޮންސަރކ ރަން  ހަފ   ލ ންރޯޑްސްއިން  އަންނަ  ތާަގއި މި 

ެއކީ ެގންދެވ ނ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް   ތައްޔާރަށް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ކާމިޔާބ ކަމާ  ކ ރަންސޮއި   އެކީގައި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އެހެންވީމާ،    އިނޭގތޯ. ވަކި ދެ ކަމެއް   ވެސް މިއީމިއާ ފައިސާާއއިކ ރެވިފައި އޮންނަ ބަޖެޓ  ބޫލ ކ ރަނީ. ދެން އެކަމަށްަގ

ކަމ ަގއި     އަދަދ ތްހާސް ރ ފިޔާައކީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮ  ލައްކަ ނ ވަދިހަ ހަތް   އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ފާހަަގކ ރި އެއް 

ދޭނަމޭ. އިއަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކޮންމެވެސް ޮގތަކ ން ހަމަ މި ދަނޑ ތައް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ނިންމަ  ،ވިޔަސް 

ޖެޓ ަގއި މަދ  އަދަދެްއ  ބަ  ނޫނިްއޔާ   ،ލެްއަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ދާއިރާެގ ރަށެއް ވީމަ ނ ކޮށްހާއެއީ އެްއވެސް  

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަމ ން މި އަންނަނީ. ވަރަށް   އެޮގތަށް ބަލަިއެގނެއް ނޫނޭ ފެށ ނީއްސ ރެ  ،އޮތީމަ ނ ކޮށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ޑ  ރ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ބޭއްެވވި އެވޯ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީ  !ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާޝ 

މްރާނީ ކަންކަމަށް ކ ރާ  ޢ ކަށަވަރ   ން ީގއެއީ ަވރަށް ފ ރިހަމަކޮށް ފެނިެގންދިޔައީ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަ  ތ ރަސްމިއްޔާއެ  އަދި  

ން ިގނަ އިއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ހިތ   ނޫން ތަރައްޤީއަށް ކ ރާ ޚަރަދަކީ. އެްއެވސް ޝައްކެއް ވެސް  ޚަރަދ  އެކަންޏެއް

 ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   !ނ ވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ   އްމެންބަރ ންނަކަށް މިކަމ ގައެ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ވިދާޅ ވެ މިނިސްޓަރ  އޮނަރަބަލް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފ ޓްބޯޅަދަނޑ     ، ދެއްވަފާނަންތޯއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ތިމަރަފ ށީެގ 

ިމހާރ  ހަމަ ވަކި ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް  ރަްއވާނެ ތާރީޚެއް. ވަރަށް އާދޭސްކޮށްެގން ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތެއް.  ވާލ ކ ހަ  ކައ ންސިލާ

 ؛އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރނ ހ ޅ ިވެގން އ ޅޭ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑަށް މި ައޑ ިއެވނީ.    ، ވާލ ނ ކ ރެވިހަތަން    ނ ޮގސްެގން އެ

ފ ޓްބޯޅަ  ، ރައްޔިތ ންނަށް  ،ވާލ ކ ރެވިހަ   ކައ ންސިލާކޮންއިރަކ ންތޯ   ޒ ވާނ ންނަށް  ފ ރ ޞަތ   ޚާއްޞަކޮށް  އެ  ކ ޅެން 

   ޝ ކ ރިއްޔާ.؟ ލިބިެގންދާނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ޮގސް  ދަނޑަކީ ހަމަ ވަރަށް ދިގ ލައިެގން   ތިމަރަފ ށި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެންމެ ތި ފާހަަގކ ރެްއިވހެން

މިނިސްޓްރީގެ   ،އަދިވެސް މަޢ ލޫމާތ  މި ލިބެނީ ައޅ ަގނޑަށް ،ނަމަވެސް .ނިމިފަ ށްކަޑަމަސައްކަތް ާގތްަގނދެން  މިހާރ  

ދެންމެ ތި    ،ބޫލ ކ ރަނީަގވެސް    އަޅ ަގނޑ   .ކަމަށް  ދާފަރާތ ން ބަލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހަމަ ނ ބެލި ދިގ ލައިެގން

ޑ މެންެގ ކޮޅ ަގިއ އޮތް ަމއްސަލަައކ ން ދިގ ލައިެގން މިހާރ  ތި ދަނީ ހަމަ މިނިސްޓްރީެގ އަޅ ަގނ  ، ވިދާޅ ިވ މައްސަލަ

ހާވެސް ައވަހަށް  ލާފައި ވީއިއޮތީ ކީްއވެތޯ ބަލަ  ކަމަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތިކަން ނ ހިނާގ ތި

، މާދޭން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިހާރ  ދަނޑ  ނިމިެގން ކ ޅެނީ. އެހެންވީކ ޅ މ ެގ ހ އްދަ  ،ދަނޑ  އިންސްޕެކްޝަން ނިންމާފައި

އެ ހ އްދަ ދޭން   ،ރަނަގޅަށް ނ ލިބި. އެހެންީވމާ، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ތިކަން ބަލާފައިތި މަޢ ލޫާމތ   އަޅ ަގނޑަށް އޮތީ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    އިނޭގތޯ. ދޭނަންއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ަގއި މިލިޓަރީ ބޭސްއެްއ އަޅަިއެގން ތަނބ ރ ދޫ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

މި   ދ އްވަދިވެހިރާއްޖޭެގ ރާޅާއެޅ މ ެގ  މ ޅިން  ކަމަކީ ؟ ކީކޭތޯ ވިދާޅ ވަނީ  ރ ލާއިރ ަގއި މިނިސްޓައިސްޕޯޓްސް   ، ދެވަނަ 

 ކަމަށް   ކަނޑ   އަކީމ ޅި ރާއްޖެ ؟ރާއްޖޭެގ ޯވޓަރ ސްޕޯޓްސްއަށް އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އިސްކަންނ ދެއްވަނީ ކީއްެވެގންތޯ
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ދަރަޖައިަގިއ    ޝަނަލްރނޭ ބާއްވަންޖެހޭ ިއންޓަސްޕޯޓްސް ިއވެންޓްސްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވޯޓަރ  .މިހެން މިދެންނެވީ  ވާތީ

 ިގނަާވނީ މިދެންނެވި ޮގތަށް ވޯޓަރ  ،ކ ދިކ ދި ލަނިގރިޖެހީމާ ދައ ލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ތަންކޮޅެއް ކ ޑަވާތީ  މާ  ،ނ ބާއްަވއި

ން ރާއްޖޭެގ  ޮގތ   ެގމިސާލެއް ؛އަދި ތަނބ ރ ދޫ  ،އެހާ ލިމިޓ ކޮށް ެގންޮގސްފައި  ،ސްޕޯޓްސް އެކި ރޭންޖ  ދ ނިޔޭަގއި ހ ްއޓާ

 .. މިލިޓަރީ ބޭހެއް ހަދާފައި. އިތަނބ ރ ދޫަގ .އެންމެ ރާޅ  ޕޮއިންޓ ތައް ވަރަށް މަދ  އެއްޗެއް ެއއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ތައް ބައެއް ރާޅ   ،ވެސް ތި ފާހަަގކ ރެްއވިހެން  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެންމެަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނޑ ެގ ވެސް އެބަ އޮތް. ނަަމވެސް،  ފަރ ންެގ އެ ޮއންނަ ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގރހަލާކ ވެެގންދާތީ ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަ

ތަންތާ މ ޒާހަރާކ ރަން ހ ރެވޭނެ. ނަމަވެސް،   ޮގސް އެބޯޑ  ހިފައިެގން   ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  އޮޕޮޒިޝަންަގއި ހ ރި

  އަޅ ަގނޑ  މިހިރަ މަޤާމ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ކ ރެވޭ މަސަްއކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިމިޓ ވެފައި

ތި ވިދާޅ ވި ހ ރިހާ ވާހަކައަކަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދެއް ނ ކ ރަން.   ން ހ ންނާނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޅި ދެންމެ 

ެއސޯސިއޭޝަންތައް މެދ ވެރިކޮށް ކ ޅިވަރ     ޤައ މީ  ެގވެސް ނ ކ ރާވަރަށް ައޅ ަގނޑ މެން  މީެގކ ރިން ދ ވަހަކ    ،ކީސަބަބަ

އެކަން ކ ރިއެރ މަށް ކ ރާ   ،ވެސް އިތ ރ ކޮށްފިން  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ޚަރަދ ސަރފިންއަށް    ،މިސާލަކަށް ބޮޑީބޯޑިންގ 

އަލަށް ރާއްޖޭަގއި    އޮތް  އަހަރ   މި   ،މަސައްކަތް ވެސް ިގނަކޮށްފިން. މިސާލެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މިފަހ ން ބަލައިލިން

ްއވ ނ  ފ ރަތަމަ ރާޅާއެޅ މ ެގ މ ބާރާތަށް  އަންހެން އެތްލީޓ ންނަށް ވަކި ކެޓެަގރީއެއް ހަދަިއެގން ބޭ  އިަގސަރފިން ؛އަންހެން

ޚަރަދެއްތޯ.  މ ެގ ކ ރިން ބަލައިލިން މީެގ ކ ރިން ރާއްޖޭަގއި ސަރފިން ކ ރިއެރ ވ މަށް ކޮށްފައި ހ ރި ހ ރީ ކިހާޔ އަޅ ަގނޑ  ދި

ނިސްޓްރީން . ކޮންމެހެން ވަކި ސަރ ކާރެކޭ ނޫން. ސައ ވީސް ހާސް ރ ފިޔާއޭ އޭެގ ކ ރިން މިތީހާސް ރ ފިޔާ އޮ  ސައ ީވސް

  އެ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެންމަށް އެކަނި  އެ މ ބާރާތ ެގ ކަންކަހަމައެކަނި  ސޯސިޭއޝަނަށް ދީފައި އޮތީ. އެކަމަކ ،  އެ  ސަރފިން

އިމ ކ ރެވޭ. ރާއްޖޭަގިއ  ގާ އެބަ   ތައްޓްރެކ   ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ސަރފް  .ލައްކަ ރ ފިޔާ ދެވިފަ  4ލިއިރ  އިދ ވަހ  ބަލަ

ބޮވާގ  ބައިނަލްއަ ހަމަ  ފެންވަރ ެގ  މި  ޑ މީ  ތަްއޔާރ ވަމ ން  ބޭއްވ މަށް  މ ބާރާތެއް  ބޯޑިން  .ދަނީ  ސަރފް  ޭއެގ    ެގބޮޑީ 

މިހާރ   މި  ތައްޔާރ ވަމ ން  މ ބާރާތެއް ބޭއްވ މަށް ފެނޭ  ދަނީ. އަޅ ަގނޑަށް    އިްއޔެަގއި ވެސް ކޮންމެެވސް  ،ވެސް އެބަ 

ބޮޑީ ބޯޑިންގ މ ބާރާތ ަގއި އަންހެން ކެޓަަގރީއަށާއި   ފަހަރ   މި  ،ތެރެއިން ވެސް ފެނ ނ ެގ  ވަރަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ 

ވ ެމއް. އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ   މަިއނާމ ދީފައި ހ ރީއެކީ    ރ ފިޔާެގ ތަފާތަކާއްހާ  ހާހެ  ފަސްފިރިހެން ކެޓަަގރީއަށް  
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ދެ އަންާގފައި  މީެގ  އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް  ކ ޅިވަރ   ޤައ މީ  ހ ރިހާ  ކ ރިން  ތަފާތ ކ ރ މެްއ    ،ާވނެއަހަރ ވަރ   ެއއްވެސް 

 މި  ކޮންމެ ފަހަރަކ  ދަނޑިބ ރިެއއް ހިފަިއެގން އެތާކ  ނ ހ ރެވޭނެ ދެއްތޯ  ، ޮގތަކީ  . ދެން އަޅ ަގނޑަށް ވާންނ ެގންގ ޅެ

ކަންކަން ބަލާކަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ މިނިސްޓްރީން ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި ނިންމާފައި ހ ރި ކަންކަން. އެހެންވިމާ، ވަރަށް  

ކަން މިރަނަގޅ   އެކަމަކ ،  ކ ރެވޭ.  އެބަ  ބައިވަރ     ތައްތަކެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  އިތ ރަށް  އަދި  ކަންކަން 

 . ބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާަގކަންތައްތައް ވެސް ހ ރިކަން ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް.  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އިމ ކ ރ މަށް ާގދިއްފ ށި، ހިންމަފ ށީަގއި އައ ޓްޑޯ ޖިމް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

  ، އެހެންނަމަވެސް  ވީ.ނިންމާފައި ހ ޅ ވާފައި   މިހާރ  ހިންމަފ ށްޓާއި ތ ލ ސްދޫއާ  ެގންށައިހަމަ އެކިއެކީަގއި މަސަްއކަތް ފަ

އެހެންވީމާ،  ޮގތަކަށް ނޫން ދަނީކީ. ފެންނަނީކީ ވެސް ެއޮގތަކަށް ނޫން.    ވެސް ނިމޭއެްއޮގތަކަށްދިއްފ ށީެގ އެ ޕްރޮޖެކްޓް  

ވ ރެ ބޮޑ ކޮށް    ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ބްރިޖ  މިހާރ  ބޮޑ     ޖެކްޓ ެއ ޕްރޮ ؟ޖިމް ނިންމައިލެޭވވަރ  ވާނީ ކިހާތާކ ތޯ  ދިއްފ ށީެގ އައ ޓްޑޯ

 މަސައްކަތްތައް.  ފެންނަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޖަާވބ ދެއްާވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ޝ 

ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިއްޖެއްޔާ ހ ރިހާ    ،ކ ޑަކޮށްކޮބައިތޯ   މި ބ ނާ ކަންތަކަކީ  ރައްޔިތ ންނަށް އައ ޓްޑޯ ޖިމޭ

 ެގންދާނެ. ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ސާފ ވެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ކީ މިއީ ހަމަ އައ ޓްޑޯަގިއ  އައ ޓްޑޯ ޖިމަދެން  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ކަސްރަތ ާގ ެއކ އިޕްމެންޓްސްތަކެއް  ެގއަށްއިމ ކ ރެވޭ  ދ ވެލާފައި  ހަމައެކަނި  ހަދާލަން.  ބަދަލ ަގއިޔ ދި  ކޮށްލާ    ، މ ެގ 

ބަދަލ ަގއި ޔ ދި   ލާފައިގައިހިނ ޮގސް   މ ެގ  ބޭފ ޅ ން  ހަރ  ؛އެ  ތަންކޮޅެްއ  ފެންނަނީ  ދ ވަސްީވ    ،ޚާއްޞަކޮށް  އ މ ރ ން 

އިކ އިޕްމެންޓްއ  މި  ބޭބޭފ ޅ ން  ދެން  ބޭނ ންކ ރައްވާ  ތައްސްމ ރ ފ ރައިެގ  އެހެން   ،ތަން.  ދ ނިޔޭެގ  ޙަޤޤީޤަތ ަގއި 
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ކ ރަން.   ރާއްޖޭަގިއ  ބޭނ ންވީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ެއކަން  އެހެންީވމާ،  ކ ރެވޭ.  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ޤައ މ ތަކ ަގއި 

ޖެހެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ންބަހައްޓަ  މި  ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިކަހަލަ ހ ރިހާ އިކ ިއޕްމެންޓްސްތައް ވެސް 

އެްއޗެހީަގއި ދަނބަރ ޖެހ ން ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް    ހާރ  މިވަރަށް ފަސޭހައިން މި   ާވ ހިސާބެްއަގއި ވީމާއެކްސްޕޯޒް  ށްލޮނަ

ެއްއޮގތެއް ވެސް  ކޮންމެސް  މިތަނ ން   ؟އިންޑޯތޯ  ، ފަހަރ  ހިތަށްއަރާ މިހާރ  ައއ ޓްޑޯތޯ  ދިމާވޭ. އަޅ ަގނޑ  ބައެއް އެބަ  

 ސިލ ތަކާކައ ން  ރަށެްއަގއި އެހެންވީމަ  10  މިހާރ  ާގތްަގނޑަކަށް  ،އެބަ ޖެހޭ އިނޭގތޯ. ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި   ނިންމަން

ވަރަށް ރަނަގޅަށް   ދަން. ދެން  ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަމ ން އެބަަގއި އިންޑޯއަށް ެވސް އަޅ  ލ ވާހަކަދަްއކަިއެގން ައއ ޓްޑޯެގ ބަދަ

  ، ެވސް ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ކ ރޭ  ހަމަަގއިމ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަމަ މީެގ ބޭނ ން    ، ވާނަމަކައ ންސިލ ތަކ ން މެނޭޖ ކ ރާ ކަމަށް

ވެސް މިހެން ދަތ ރ ކ ރާިއރ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން    ފައިދާ އެބަ ކ ރޭ. ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ހަމަ އަޅ ަގނޑ 

ވާހަކަ ލިބިފަ  ތަްއ،ބޭނ ންކ ރާ  ހ ރި  އެބަ  ަމޢ ލޫމާތ   ފާހަަގކ ރެއްވި    ،. ދެންއެ  ތި  ދެންމެަގއި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

ފަހ ން ޮގސްފައި އަޅ ަގނޑ މެން އެޓަރނީ  ޑޯ ޖިމްެގ މަސައްކަތް ލަސްވެެގންދިޔައީ ިއންތިހާއަށް. އެންމެއައ ޓް  ،ފަދައިން

ހޯދައިެގން ލަފައެއް  ބާޠި  ޖެނެރަލްެގ  މިހާރ   ރަށްރަށ ގައިކޮންޓްރެކްޓް  ހ ރި  ނ ނިމި  ވާނީ    އަޅ ަގނޑ މެން  ލ ކޮށް 

އަންާގފައިކައ ންސިލ  އިޢ ލާން  ، ތަކަށް  މަސައްކަތް  ހ ރި  ނ ނިމި  ހޯދާފަިއ  ކައ ންސިލްތަކ ން  ައެގއް  ކޮށްެގން 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަންަގން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އި ަވޒީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެތި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފްރާހީމް އިބް މެންބަރ މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  މަރ ޙަބާ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މަރަދޫ ސްކޫލ ެގ ދަރިވަރ ން ޝ ކ ރިއްޔާ  

ެގ ތަންކޮޅެއް.  ފޫޓ   60ފޫޓް،    120އެއީ    ،ކ ޅޭ ތަންކޮޅ ަގއިމީހ ން ފ ޓްބޯޅަ  އެ  ންވަރަށް ކ ރާ ޝަކ ާވއެއް ކ ރީއްސ ރެ

ލެވޭނެ ޮގތެއް  އިފްކޮޅ  އަޅަ ރއް އެޅޭތޯ. ިމނިސްޓްރީެގ ދީލަތި އެހީެގ ދަށ ން އެްއވެސް ޮގތަކަށް މި ޓަ ފްކޮޅެ ރއޭަގއި ޓަ

 ؟ އެކަމެއް ވާނީ ވަންޏާ ކިހާ ދ ވަހަކ ންތޯ؟ ވެދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ
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ފ ޅާވަމ ން އާދެ!   މަސަްއކަތް  މިނިސްޓްރީެގ  މިހާރ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ކ ޅިވަރ     ޮގސްޝ ކ ރިއްޔާ  ސްކޫލްތަކ ެގ 

. އެވަރަށް އެބަދޭ އިނޭގތޯ.  ހަވާލ ެވފަ  މިނިސްޓްރީއާ  މިހާރ   ވަސީލަތްތައް ާގއިމ ކ ރ މާިއ، ތަރައްޤީކ ރ ން ވެސް މިހާރ  އޮތީ

މާލޭަގއި ެވސް ސްކޫލްތަކަށް އެކަން އެބަ   ،ހަމަ ބައެްއ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް   އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާވން އޮތިްއޔާ

  ކޮށްދެން. އެކަމަކ  ތި ވިދާޅ ީވކީ ކ ޑަ ތަންކޮޅެްއެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. ެއއީ އަސްލ  ވަރަށް ބޮޑ  ޖާަގެއްއެގ ވާހަކަ. އެ 

 ބ ނަން ހަމަ ވަރަށް ދަތި. އިނޭގތޯ. އެވަރަށް ކ ރެވޭނޭ  ،ނ ެގ އަގ  ެވސް އެހާ ބޮޑ ާވނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ ކޮށްދޭނޭތަ

ެއކަހަލަ ކަންކަން ހަމަ ކޮށްދެވޭނެހެން. މިހާރ     އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަަގއިމ  ވެސް  ފައިސާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިފިްއޔާ

ހަދަން ހަމަ ފަސް ލައްކަެއއްހާ   ލައިައޅާށް ހީވަނީ ތިވަރ ެގ އޭރިާއއެްއަގިއ ވެސް ހަމަ ޓަރފްއެންމެ މަދ ވެެގން އަޅ ަގނޑަ

 ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ރ ފިޔާ ހަމައެކަނި އަަގށް ދާނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ. ރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ 

ހަވާލ ކޮށްފަިއވާތާ  ބޮޑ  ޓަރފް ދަނޑެްއ އެޅ މަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ . ނޭކ ރެންދޫަގއި  

އަހަރ  އެއް  މަޢ ލޫމިހާރ   އެ  އަޅ ަގނޑަށް  ވަޒީރ   ދެން  ދަނޑ  ންދީފާނަމާތ ދ ވަސްވީ.  މި  އަދި  ދ ވަހެއް  ކިހާ  ތޯ 

މ އްދަތަ؟ ންމާލެވޭނެތޯނި ދީފައިވަނީކަށްތޯކޮން  މަކ ނ ދޫަގއި  ؟   މިޮގތަށް  ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް    2019ހަމަ  ވަނަ އަހަރ  

މަސައްކަތެއް ެވސް ނ ފެށޭ. އެހެންވީމާ، ިމ    ،ެވސް ހަވާލ ކ ރެވިފަިއަވނީ. އަދި ެއކަމ ެގ އެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް  އަޅަން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ތެރޭަގއި ފެށޭނެތޯ ެގޢަމަލީ މަސައްކަތް ކިހާ ދ ވަހެއް ؛ތްހޭންޑްބޯލް ކޯޓ ެގ މަސަްއކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

 ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނޭކ ރެންދޫަގިއ ައޅ ަގނޑަށް އެންމެ ފަހ ން ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތަށް ބަލާއިރ 

ކ ރިއަށްދޭ.  ބޭސަބް މަޑ މަޑ ން  މަސައްކަތް  މިސް  މަސައްކަތް  ސްޓޭޖ   ޓަރފްެގ  އިވެލ ޭއޝަން  މިހާރ  އޮތީ  ަގއި. 

ނާޅާ ސަބަބަކީ، ޓަރފް ެގނެސްފައި އަދި މާ ިގނަ ދ ވަސް  މަން ބާރ ސް ނިންބޭއަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެހާ ބޮޑަށް ސަބް
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 ސް އެހެން ިގނަ ދ ވަހ  އޮތ މަށް ވ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްބޭ ެގން ސަބްނިމި؟ ސް މަސައްކަތް ދެއްތޯބޭވަންދެން ސަބް

އެހާ ބާރެއް    ވެސް  ނޑ މެންއަޅ ގަ އަސްލ ަގއި  ބޮޑަށް    ންވީމާ، އެހާއެްއކޮށް ދިމާވެއްޖެްއޔާ. އެހެ  ެގންނަ ަގޑިއާ  ،ރަނަގޅޭ

އެ ެއވޯޑ  ނާޅަން.  ބަޔަކަށް  ނިމި،  ިއވެލ ޭއޝަން  ާގތްަގނޑަކަށް  ކޮހެންވީމާ،  ހިސާބ   ެގނެވޭ  ރާއްޖެ  ޓަރފްތައް  ށްެގން 

ސް ނިންމާލަން ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް ތަންކޮޅެްއ  ބޭއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ސަބް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަހަން އެނގ ނީމާ

ވަ މިހާރ   ކޯޓ   ހޭންޑްބޯލް  ދެން  ކ ރަހަބާރ އަޅާލެވޭނެ.  ނިމިފަ  އިނީ  ވެސް  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ  ނިމި،   .

 އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    ކޮށްލެވޭނެތާ ހިސާބ ަގއި ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓ  އިޢ ލާންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އަންނަ ހަފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

؟ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ އޮތީ އިފީއަލީގަ  ،އެއް ސ ވާލަކީ، ވޮލީ އިންޑޯ އޮތް.   ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއް އެބަ

ގ ޅަިއފިންދެން   ވަރަށް  ދެން  އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރަށް  ދިޔައީ.  މި  ނ ލިބި  މަޢ ލޫމާތ   ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ހީވަނީ . 

އެހެންނަމަވެސް،  ބަޔަކ  އައިސް.    ެގދަނޑ ެގ ސަރޭވ ނިމިފައި އޮތީ ކޮރެއާބޯޅައ ޅ ްއވާތީހެން. ދެން ބިލެތްދޫެގ ފ ޓ ބަލިވެ

 ! މި ދެ ތަނ ެގ  ވާފަހަކ ން ޭއެގ އެްއވެސް ޚަބަރެއް ނ ވޭ. ވަޒީރ ެގ މި ދެ މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑަށް ދެއް އޭެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

 މެންބަރާ ން އިއްޒަތްތެރި  ތަނ ގައި ވެސް އަދި އެކި ފަހަރ  މަތީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ރިން ވެސް މި

ކ ރެހ މ ެގ މަސައްކަތް    ލީެގ އިންޑޯފީއަ  ،ފޯނ ން ވެސް ކ ރެވިފައި ހ ރި މ ޢާމަލާތްތަކ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާ ފަދައިން

ތޯ  ންއިރަކ ތިއްބެވި ބޭބޭފ ޅ ން ކައިރީ ވެސް ކޮން  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ އަޅ ަގނޑ މެން ޮއފީހ ަގއި މި  ، ވާލ ކޮށްެގންހަ  ބަޔަކާ

، ހަމަ  އެހެންވީމާ؟ ނޫންތޯއެހެން  ން،ފަރާތަށް ވެސް އެވަރަށް ގ ޅަ  އޮތްވާލ ކޮށްފައި  ހަނިމެނީ އެހޭވަރ . އެ މަސައްކަތް  

ކޯޓ  ވާހަކަ    ތެރެއިން ެއއްކ ރާނަން. އޭެގއިޢ ލާން  ،ނިމޭހާ އަވަހަކަށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރާނަން

ވޮލީެގ ެއއް ކޯޓ  އަދި ނ ނިމޭ. ނިމޭހާ   . އިންޑޯކޯޓ  މިހާރ  އެ ވަނީ ނިމިފަ  ހޭންޑްބޯލް  .ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރީ
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އިރާ ިއޢ ލާންއަވަހަކަށް  ެއކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލެތްދޫަގއި  ދަކ ރެްއިވއްޔާ  ދެން  ން  އެފް.އޭ.އެމ މިއީ  ކ ރާނަން. 

ރަށ ެގ ތެރެއިން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބައެްއ ރަށްރަށް ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން  ވިހި  ރަށެއް. މި    ވިހިތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ބ ނި  

މި މައްސަލަ އޮތް ހިސާބ ން  މިހާރ   ކަމަށް ވާނަމަ،    ދަށް ބ ނާހިމަނައިެގން ވެސް ކ ރިއަށް ެއބަ ެގންދަން. އެހެންވީމާ، ތެ

ރައީސް އޮފީހ ން ވެސް މިކަކ ެގ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންވެެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ އެފް.އޭ.އެމް މެދ ވެރިކޮށް މި 

ބަލަމ ން. މަސައްކަތ ެގ ސްޕީޑ  ލިބޭތޯ  ކަންބޮޑ ވަ  މަޢ ލޫމާތ   އިންތިހާއަށް  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ   ެއ  ހ ރި  އަދި  އެއީ  ން. 

ނެތީމަ. އެހެން ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ލިސްޓ ެގ ތެރެއިން ެއްއވެސް ރަށެއްަގއި ޢަމަލީ މަސައްކަތެްއ މިހާތަނަށް ފެށިފައި

މިމަސައްކަތް ބަލަމ ން    ކ ރަމ ން  ޮގތަކ ންތޯ  ކޮން  ކ ރެވޭނީ  މިކޮޅ ން  ނ ކ ރިޔަސް،  އެކޮޅ ން  ރަށްރަށ ަގއި. މި  ދަނީ 

ރަށ ެގ މަސަްއކަތް   ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ން މިހާރ  ހައެއްކަހަަގކ ރިހެން އޭެގކ ރިން ވެސް ފާ  ހެންވީމާ،އެ

 އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ޮގތްޮގތ ން ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް. އ ތ ރ  ދާއިރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްެގ އ ތ ރ  ދާއިރާ ކ ޅ ދ އްފ ށީ 

ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ސިޓީަގިއ    ، ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ދަށ ން  އެލް.އޯ.ސީެގ  އިންޑިއަން 

ކަތް މިހާރ  ޮގސްފައިާވ ހިސާބަކީ  ކޮމްޕްލެކްސްެގ މަސައް   އަދި އިންޑޯ  ކ ރެވިފަިއާވ، ސިންތެޓިކް ޓްރެކ ބަޖެޓ   މަށްގާއިމ ކ ރ 

  ެގއްޔާ، އަޅ ަގނޑ މެންވިނޫނީ؟ އަދި މި މަސަްއކަތ ެގ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް އެނިގލަްއވާތޯ  ، ކޮބައިތޯާއއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ ދެވޭނެތޯމި ދައ ރ ަގއި މި މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ެގން

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ޔަީގން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ތި މަސައްކަތް މި ދައ ރ ަގއި    އާދެ!

އަދި ހަމަ   މި އަހަރ  މަސައްކަތް ފެށ ން. ސިންތެޓިކް ޓްރެކ  ،ނިމޭނެ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ ންމީދަކީ  ،ފެށި

ހަމަ ާގއިމ ކ ރ މަށް  ދަށ ން  ތަޅައެލް.އޯ.ސީެގ  ެއއްކޮށް  ދަނޑ   ަގލޮޅ   އައިޖެހިފައިވާ  ާގއިމ ކ ރ ން  އ  ލާފަިއ    ،ދަނޑެްއ 
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ާގއިމ ކ ރ ންނޭ ސެންޓަރ  ޓެނިސް  ޓޭބަލް  ާގއިމ ކ ރ ންނޭ   ،ޝަނަލް  އެރީނާ  ބާސްކެޓް  އިންޑޯ   ވޮލީ  ،ޝަނަލް  ބޯލް 

އް، ހިތަދޫަގއި ސިންތެޓިކް ނަދޫ، ފ ަވއްމ ލަހެން ކ ޅ ދ އްފ ށި، ތިތި ވިދާޅ ވި؛ ސެންޓަރ  ގާއިމ ކ ރ ން. ހަތަރ  ރަށެއް

ެއބަ  ތިބޭފ ޅ ންެގ އިންޑޯާގއިމ ކ ރ ން.    ޓްރެކ  މިކަހަލަ ވަރަށް ރަނަގޅ އޮތް  ކޮމްޕްލެކްސް  ބަދަލެއް   ،.  ބޮޑ   ވަރަށް 

. ޭއެގ ޑީ.ޕީ.އާރްެގ  މިއީ   ކ ޅިވަރަށް ެގނެވޭނެ ކަހަލަ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ޙަޤީޤަތ ގައި

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ މި ހަފ މަސައްކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ    ތާ ތެރޭަގިއ، މާދަމާެގ ކ ރިއަށްތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރިޕޯޓ  ފެންނަ   ޑީޓެއިލް  ދެން  ލިބ ނީމަ  ކަމަށް.  ހީވަނީ ލިބޭނެ  އަޅ ަގނޑަށް  ދާއިރ     ،ފެނ މ ަގއި  ފަހ ކޮޅަށް  އަހަރ   މި 

ހ ރިހާ ކަމަކަށް    ތޯ. ެއއީ  ދެން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްއާފެށެންވާނެ ިއނޭގ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މީެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް

އ ންމީދ ކ ރެވެނީ އަޅ ަގނޑަށް  ނިމިެގން  ެއކަންކަން  އެބަދޭ.  ވަގ ތ ތަކެއް  ވަރެއްެގ  ނިމޭކޮޅ    ،ކޮންމެވެސް  އަހަރ   މި 

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މަސަްއކަތްތައް ފެށޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސިން ޙަމީދ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސިން ޙަމީދ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ބެލި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ވަރަށް   މ ޅި ރާއްޖެއަށް  މަރ ޙބާ މިނިސްޓަރ. ރާއްޖެއަކީ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ފ ޓްސަލް ކ ޅ މަށް    ،ފ ޓްސަލް މ ބާރާތްތައް ބާއްވަމ ން އަންނަ ޤައ މެްއ. މ ބާރާތްތައް ބާއްވަމ ންދާ ދަނޑ ތަކަކީ  އެކ   ފޯރިއާ

ރެވިފަިއވާ ދަނޑ ތަކެއް ނޫން. ކ ރީ ސަރ ކާރ ން ވެސް އަދި މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ރާއްޖޭަގއި ާގއިމ ކ ރެވިފައި  ކ އްޞަޚާ

ފ ޓްސަލް ޕިޗްތަކެއް.  މިނީ  ހ ރީ  މި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ކ ޅިވަރެއް.  ޚާއްޞަކ ރެވިފަިއވާ  އިންޑޯއަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ައކީ 

އޮތް މ އްދަތ ަގިއ    ދަނޑެއް މި ސަރ ކާރ ެގ ބާކީ މި  ކ ރެވިފަިއވާ އިންޑޯ ފ ޓްސަލްކ ޅ މަށް ޚާއްޞަފ ޓްސަލް  ،ސ ވާލަކީ 

 ؟ ގާއިމ ކ ރެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ
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އަރާ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތި އެނިގވަޑަިއަގންނަވާ ވަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އަދި ކ ޅޭ ކ ދިންނަށް ވެސް އެކަން ހަމަ އެނޭގނެ ނަމައޭ. ތި  ތިކަން ރާއްޖޭެގ އެހެން ހ ރިހާ 

ޓްސަލްެގ  ފ   އިއަޅ ަގނޑ މެން ހަދައިެގން ިމތިބީ މިނީ ފ ޓްބޯޅަ ޕިޗްތަކެއް. އެތަނަށް އަރަފ ޓްސަލްއޭ ކިޔާފައި    ،ވިދާޅ ވިހެން

ކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ޔައެއް ނޫން. ކ އްލި ލްފ ޓްސަ؟ ެއްއޮގތަށް މި ކ ޅެވެނީ އަސްލ  އެހެން ެއްއޗެއް ދެްއތޯ  ަގާވއިދާ

ލް މި ކ ޅެނީ.  ލް ކޯޓ ަގއި ައސްލ   ފ ޓްސައަސްލ  ފ ޓްސަ  ލާފަިއ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނ ވީމާއިޤައ މީ ޓީމެއް އެކ ލަވަ

ލް  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވި ރޭ ނޫން ކ ރީރޭ ފ ޓްސަވަރަށް ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއް ެވސް އެކަމަކ  އެ ކ ދިން ހޯދައިފި.  

ތަކެއް ަގިއ ޕޯސްޓ ކ ދިން ކ ޅެލާނެ ދަނޑެއް ނެތިެގން ދާންޖެހ ނީ ެގއަށޭ ކިޔާފައި ބައެްއ ސޯޝަލް މީޑިއާ   ެގޤައ މީ ޓީމ 

 ލް ޤައ މީ ޓީމ ރާއްޖޭެގ ފ ޓްސަ ،ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ކޮށްފައި ހ ރި. އެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

ފައި ހ ރި  އަދި ކ ރީަގިއ އަޅާތި އޮތް،  ދީފައި  އިނ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަ ކ ޅޭނެ ދަނޑެްއ ނ ލިބިެގން ެގއަށް ދާކަށް

ލް ޕްރެކްޓިސްކ ރަން ލިބޭނެ. އެކަމަކ  މިއަދ  ރާއްޖެއަކ  ފ ޓްސަ  ނޑ ތަކ ން ދަނޑެއްަގއި ޤައ މީ ޓީމ ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ދަ

ނ ލިބ މަކީ   ކޮމްޕްލެކްސް ކ ޅެން އެދ ނީމާ  ބޭފ ޅ ންެގ އިންޑޯ  އެއޮތް  އެ  ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޔޫެގ  އިންޑޯ

ކަމެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރިން ނެޓްބޯޅަ ޤައ މީ ކ ޅޭނެ   ން ވެސް ކ ރާނެއަޅ ަގނޑ މެން ވެސް އަދި އެފް.އޭ.އެމ 

ބޭފ ޅ ން    ކ ރާނެ ކަމަށް އެފަސް ހާސް ރ ފިޔާއަށް ޗާޖ   ތަނެއް ނެތިެގން އެމް.އެން.ޔޫަގއި އެތަން ކ ޅެލަން ދޭން އެދ ނީމާ

އެކަހަލަ    ،ށް ެއ ބ ނާ ވާހަކައަކީ ބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާވެެގން ކަމަ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެ  ވިދާޅ ވީ

ަވގ ތަކ  ނެތޭ. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް    އ ޅެނީ. އެކަމަކ  ރާއްޖެއަކ  މި  ކޮންމެވެސް ތަނެއް ކ ޅެލަން ނ ލިބިެގން މި  އިންޑޯ

ލް ދަނޑެއް  ފ ޓްސަ  ންޑޯކިރިޔާ ޖާަގެއއް ލިބ ނަސް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އި  ،އޮތް   ޔަީގންކަން އެބަ

ހަމަ މި ދައ ރ  ނިމ މ ގެ   ،. އަޅ ަގނޑަށް ެއ ޔަީގންކަން އެބައޮތް. އަދި އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީއިނޭގތޯ  ކޮށްދޭނަންގާއިމ 

ލް ިއންޑޯއެއް ރާއްޖޭަގއި ހ ންނާނެ ކަމަށް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ެއކަން ކ ރެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ފ ޓްސަ ؛ކ ރިން އިންޑޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް. ފަހ  ސ ވާލ . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމިއީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްމެންބަރ  ޢަބްދ ލްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ 

ކ ރަން އެވޯޑ    ވަނީ  މްރަރޮސްޓަ  ބޯޅަ ދަނޑ ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ކ ރެންދޫ ފ ޓ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ތަނަކ ތޯކ ރެވޭނީ ކިހާއަދި ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތް އެޯވޑ ؟ ކ ރެވޭނީ ކިހާތަނަކ ތޯ. އެވޯޑ ނިމިފަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްޓްޑް ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓްސް އެންމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯ

 ފޮނ ވިފައި ކަމަށް ވަނީ  ޓަރލެ   ކޯޓ ެގ ވެސް އެޯވޑް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރޮސްޓްރަމް ވެސް އަދި ވޮލީ

ޑ މެން ސޮއިކ ރ މ ެގ އަޅ ަގނ  ، ދެންހ ށަހެޅީމާ  ބޭފ ޅ ން ޕަރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ދެއްތޯ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި އެ

  ،ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރެންދޫއަށް ދޭން ބޭނ ންވާ ެއއް އ ފާވެރި ޚަބަރަކީ ންތައް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަށްކަ

ތި ދިމާވެެގން  ދަނޑަށް  ބޮޑ   ަމއްސަލައަށް    ތިބޭފ ޅ ންެގ  ތިހައ ޅޭ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ހޯދ މަށް  ބޭފ ޅ ން   އްލެްއ 

ޔާ އަރިހ ަގިއ އެދިވަޑަިއެގންނެވި ޮގތަށް އެ ޓަރފް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

 ެގންޮގސްދޭނެ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ައޅ ަގނޑ  މި ރެއްިވ ވަގ ތ ކޮޅަށް.  ހޭދަކ ތި  އެކ ަގއި    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންނާ

 މާފ ކ ރައްވާ! އާދެ! ؛ ދ ވާފަރ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -8.1އަށް.  8އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މެރިން ރިސޯސް    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް  ،ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ތިމަރަފ ށީ  -{ 7.2} 

ދާއިރާެގ    ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . ތިމަރަފ ށީ  އެްގރިކަލްޗަރ ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަނާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا މެންބަރ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ  ތިމަރަފ ށީ

ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ވާފަިއވާ  2022ފެބްރ ވަރީ    21އާދެ! މި ސ ވާލަކީ  `. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކަމ ެގ ސިނާޢަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް. މި ރަށ ަގއި  އަކީ ަމސްވެރިޑޫއްލާނަން. ތ. ފ ނައި ސ ވާލެއް. ސ ވާލ  ދަންނަވަ 

މެދ  ސަރ ކާރ ން ެގންގ ޅ ްއވާ   . މި ރަށާ ކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ކަމެއް ނ ހިނާގތާ ައހަރ ތަކެއް ވަނީ ވެފަމަސްަގނެ، ޕްރޮސެސް

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ ވިސްނ ންފ ޅަކީ ކޮބައިތޯ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން
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 ންމ .  ޢާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަމީން 

 

 : އިްއެވވ ން މޭޒ ން އިދާރީ

ރަީއސް މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ    ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން  ނަޝީދަށް،  މ ޙައްމަދ   ރައީސް 

ނަންބަރ    ފޮނ ާވފައިވާ  (2022ފެބްރ ވަރީ  23)   D/30/2022/4-57މަޖިލީހ ެގ  ދާއިރާެގ    ،ސިޓީަގއި  ތިމަރަފ ށީ 

ވަނަ    2021އްވާފައިވާ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ ދަންނަވަމެވެ.  ކ ރަ   އަޅ ަގނޑާ  ،ރިޔާޟް هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަށް ކޮޅަމަޑ ލ  ތިމަރަފ ށި، ކިނބިދޫ، ވޭމަންޑޫ، އޮމަދޫ، ވަންދޫ، ކަނޑޫދޫ އަދި    19އިން    17އަހަރ ެގ ޮއަގސްޓ   

އެކ   ށީ ރައްޔިތ ންނާކ ރެއްވި ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި ތިމަރަފ  ޓަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްށްާގދިއްފ 

މަސަްއކަތް  ކާރ ޚާނާެގ  ާގއިމ ކޮށްފަިއވާ  ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް  މަސް  ފ ނައްޑޫަގއި  ކޮޅ މަޑ ލ   ބޭއްވިބައްދަލ ވ މ ަގއި 

އެތަނ ން މަސް ަގތ މ ެގ މަސައްކަތް މޯލްޑިްވސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް    ،ވެފައިވާ ކަމަށާއި ހ އްޓިފައިވާތާ ިގނަ ދ ވަސް 

މަސްވެރިންނާިއ    (މިފްކޯ)  ލިމިޓެޑްކޮމްޕެނީ   ތިމަރަފ ށީ  ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް  ިއންތިޒާމ   ފެށޭނެ  އަލ ން  ެމދ ވެރިކޮށް 

ދެންނެވިއެވެ.   އެދި  ފަރާތ ން  ދަތ ރ ފ ޅަށްފަހ ،  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ދެންނެވ ނ   ަގިއ    2021އޮަގސްޓ     29އިސްވެ 

ސިޓީ ފޮނ ވި  މިނިސްޓްރީއަށް  މި  އޮފީހ ން  މިފްކޯއަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބެލ މަށް   ށްއެްއަގއި  ހިންިގދާނެތޯ  ފ ނައްޑޫ 

ގ ޅިެގން މިނިސްޓްރީން ހ ށަހެޅި    އިކޮނޮިމކް ކައ ންސިލަށް ހ ށަހެޅ މަށް އެންެގވިެއވެ. މި އެންެގވ މާ  އިފީސިބިލިޓީއެއް ހަދަ

ްއވ މަށްފަހ  ސަރ ކާރ ން ކ ރެަގއި މަޝްވަރާ 27ަގއާއި  15ވަނަ އަހަރ  ޑިސެންބަރ     2021މެދ ،    ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއާ

ބޭންކ  ިވއްކާލ މަށް  އަދި  ގާއިމ ކޮށްފައިވާ  ފ ނައްޑޫަގއި  ޕަބްލިކ   ނިންމެވީ،  މޯލްޑިވްސް  ބީލަންކޮށް ލިމިޓެޑ   އޮފް  ން 

  ވިްއކާލ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއވާ ފ ނައްޑޫ ކާރ ޚާނާ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މިފްކޯއަށް ަގތ މަށެވެ. ސަރ ކާރ ެގ މި ނިންމެވ މާ 

ނައްޑޫަގިއ ދެމެދ  ކ ރެވިފަިއވާ ެއއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން ފ   މޯލްޑިްވސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާއި މިފްކޯއާއޮފް    ޅިެގން ބޭންކ ގ 

ކާރ ޚާ ވިްއކ މާ  ، ނާާއއިގާއިމ ކޮށްފައިާވ  ޕްރޮސެސްކޮށް  މަސްަގނެ  އެންމެހަ  ކާރ ޚާނާއަށް  ޙަބެހޭ  މާރިޗ     6ތައް  ގ އް އި 

މ ދާ ވަނީ   އިަގއި މިފްކޯއަށް ވަނީ ަގނެފައެވެ. އަދި މި ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އެ ރަށާއި އެ ރަށ ަގިއވާ އެންމެހ2022ަ

އެ ރަށ ަގިއ    ،މެދ  ސަރ ކާރ ން ެގންގ ޅ ްއވާ ވިސްނ މަކީ  ނަްއޑޫއާ މިފްކޯއަށް ބަދަލ ވެފަެއވެ. އިތ ރަށް ދަންނަވަމެވެ. ފ 

އަދި އެ ރަށ ެގ ބަނދަރ  ެވސް އިތ ރަށް   ، ގާއިމ ކޮށްފައިާވ މަސްަގނެ ޕްރޮސެސްކ ރާ ފެސިލިޓީ އިތ ރަށް ތަރައްޤީކޮށް

ކާރ ޚާނާ  ފ   ،ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަމ ނަްއޑޫ  ނަފާވާ  އަދި  ހިންާގ  ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނެވި  ވިޔަފާރިއަކީ  ކަށް ޔަ ެގ 

ޚާއްޞަކޮށް ކޮޅ މަޑ ލ ެގ މަސްވެރިންނަށް    ،ނަްއޑޫަގއި ހިންާގ ކާރ ޚާނާެގ ސަބަބ ން މަސްވެރިންނަށްބަދަލ ކ ރ މެވެ. އަދި ފ 

ޝަޢ ބާން   25މެވެ. އިހ ތިރާމ ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެވެ.  ޔ ނަފާ ލިބިެގން ދި  ،ކަމާއި ތަނަވަސް  ،އިތ ރ  މަސް ފަސޭހަކަމާއި

 މިނިސްޓަރ. ، . ޚާދިމްކ މް. ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަނ2022ްމާރިޗ    28. 1443
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން ޢާންމ .

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،އަށް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ8.1ްއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ޔ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދި މެންބަރ   

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ފ ރ ޞަތ  އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މާފ ކ ރައްވާ!   ؛އަރ ވަނީ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ 

ލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. މި  ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީ  ،ފަރާތ ން

އަރ ވަނީ މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   54ަގޑިއިރާއި    2ކީ  ަގޑިއިރ . ބާ  4ށް ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތީ  ބިލ ެގ ބަހ ސަ

 ށް.  ޖާބިރަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެ

 ާއއި މ ބާރަކ ބާދ  އަރިސްކ ރަންޖެހޭތާތަހ ނިޔާ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމައަށް ވެސް އަލްމަރްޙޫމް ބިސްމަނިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 ންދައ ލަތ ން ެއ ދަރަނި ބޮލ ަގިއ އަޅަިއެގ ؛ނައްޑޫ ފ .  ކޮށްދެްއވީމާ ިމއަދ   ދައ ލަތ ން އެހާ ބޮޑ  ދީލަތިކަމެއް ؛އެހާ ބޮޑ 

ކަެމކޭ ތި ކޮށްދެއްވީ. ތިޔާހެން ިގނަ ކަންތައްތަްއ  އެ މަރ ޙޫމަށް ހާދަ ބޮޑ  ހެޔޮ    ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ދާ ރަމަޟާން މަހ ެގ   ށް މިއަ ކ ރި؛ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ަގިއ ތިބ ންކޮށްދެއްވާ ރަީއސ ން ރާއްޖޭ

ތ ންނަށް އަރިސްކ ރަން. ށާއި މި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚ ންނާިއ އ ޚ އާއި މ ބާރަކ ބާދ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަތަހ ނިޔާ

ހަމަ މި   އަދި  ވާހަކަދައްކަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  ބެހޭ  ވިޔަފާރިކ ރ މާ  މި    .ދަނީ  އެއާއެކ ެއކީަގއި  މިހާރ  

އިށީ  ،ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާ އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހ ަގއި  ިމ  ކ ރީަގއި  އައ މ ެގ  މަސް  ފަހ  ނރަމަޟާން  ވާހަކަދަްއކާ  ދެ 

  ، ލަން ބޭނ ންވަނީައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ؛ ރައީސް ދެންމެ ވިދާޅ ެވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދ ވަސް ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި

هللا ޢަބްދ   ،ޔާމާއި ސިއަދި ސަން ޓްރެވެލް    ،އެމް.ޔޫ މަނިކާއި   ،އިފީފާޢަޗަންޕާ    ،މަނ ން ކަމ ަގިއވާރޗެއަރާއްޖޭެގ ފަސް  މި  

މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައީ. ެއ  ވެެގންނޭ  ލާން  އިބްރާހީމާ ބައިވެރިެވެގން ޔާމީން ޮގޅިއަށް  ސިމްޤާ  ،ޖާބިރާއި

ިއޒ ނަރމަނ ން  ޗެއަފަސް   މިޔާވެސް  ރާއްޖެ  ގާއިމ ކ ރަންވެެގން  ސަރ ކާރ   މިހާރ ެގ  އެްއކޮށްނޭ  ހާލަތަށް     އޮތް 
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ސިމް ޤާެގންނަންެވެގން އަޅ ަގނޑ  ޗެައރމަނަކަށް ހ ރެެގންނޭ ސީދާ ތިޔަ ފަސް ބޭފ ޅ ން ެގނައީ. އޭެގތެރޭަގއި އޮނަރަބަލް  

ެގ ރާއްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ، އަލްއ ސްތާޛ  މައ މޫން އިބްރާހީމް، މިހާރ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، މިހާރ 

ނ ޖަހަމޭ،    ލަން ބޭނ ން، އަޅ ަގނޑ  ސަކަރާތެއްއަޅ ަގނޑ  އަލ ން އަނބ ރާ ދަންނަވާ ؛ްމރާންޢިއިޚް  ، ޝަޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

ން ލާށޭ ހަމަ މިހާރ  ޅިއަށް ޔާމީން ޮގ ، މ ޅި މ ދާ ޤ ރ ބާންކޮށްފައޭ ސަރ ކާރ  ެގނައީ. ިމއަދ  ސަރ ކާރ  ެވއްޓޭ ތަން ފެނި

ކ ރީަގއި ޝައި ޮގޅިއަށް ތާމިހާރަށް. ރަމަޟާން މަސް އައ މ ެގ  ދެްއކި   ނ ން  އަލަށް  މިީއ އަޅ ަގނޑ   ލާންޖެހޭ ވާހަކަ 

ސަރ ކާރ  ެވއްޓިޔަދީެގންނ ވާނެ. އަލ ން އަޅ ަގނޑ   ؛ ލާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޔާމީނ  ޮގޅިއަށް  ،ނީޢ ވާހަކަެއއް ނޫން. ޔަ

ައޅ ަގނޑ  ޗެއަރކ ރާނަން. ބައްދަލ ކ ރަން ބީޗ ަގއި.    އެްއކޮށް  ހަތަރ  ބޭފ ޅ ން ބޮޑ މޮހޮރާަގއި އަޅ ަގނޑާތިޔަ    ،ބޭނ ންވޭ

މި ދަންނަވަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރަމަޟާން މަސް އައ މ ެގ ކ ރީ ހިނައިަގތ މަކީ އޮންނާންޖެހޭ ކަމަކަށް  ،މިއަދ  

ދާނީ.   . ތައްޔާރަށޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ އަދިވެސް. ކ ރިޔަށޭ ބާރަށްމަަގށް އަޅ ވަން އެބަ ޖެހޭރާއްޖެ ހަމަ  ،ވާތީކީ ނޫނޭ

. މި އިްއޒަތްތެރި މައްޗަށް ދޫކ ރާކަށެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަކަށް ވެސް ފ ރ ޞަތެއް ނޯންނާނެނ ންެގ އަތްތާރާއްޖެ ޝައިމި  

ނ ވެ  އެން  މަޖިލީހ  ފ ރ ޞަތ   އެ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ދޭނޭ.  ނ ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ދެއްވާނޭ.  ސް 

ހަމަޖެހޭ ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް މި ރާއްޖެ ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އަޅާންޖެހޭ އެންމެ ފ ރަތަމަ    ،އ ންމީދ ކ ރަނީ

ހަތަރ  ޕާޓ ނަރ ންނަށް    ެގޝަނ ނަހަލާލ  ޮގތަށް އ ފަންކ ރި ކޯލި  ،ޝަން ޕާޓ ނަރ ންމި ދެންނެވި ހަތަރ  ކޯލި  ،ފިޔަވަޅަކީ

ޮގތަށް އިށީ  %70އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ރާ  ،30% މި ތާނަގއި ތަޅާންޖެހެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް،    !ދައްކާށޭދެ ވާހަކަނއޮންނަ 

. އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ ނ ވާނެ މި މަޖިލީހަކ ެއކަން ކޮށްެގން  . މި ތާކ އެމް.ޑީ.ޕީ، ޑީ.ާއރ .ޕީއެއް ނ ތަޅާނޭ  . އޭޕީ.އެން.ސީ

މެންބަރެއްެގ    ،ތ ންނާއިއިސިްއޔަހަމެންބަރެއްެގ   ދޮށީ  މަޖިލީހ ެގ  މި ހަމި  އެކ   ޒިންމާދާރ ކަމާ  ައދި  އިސިއްޔަތ ން 

ައދި މި ރާއްޖޭެގ މި ެގނައި ކ ންފ ނި އ ސޫލ ން އ ފައްދަިއެގން    ،އިސިއްޔަތ ންނާއިހަމަޖިލީހ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ީމހެއްެގ  

 ނ ވާނޭ  ެގއްލި ހިނގައިދާ ޮގތަށް ވެެގންޤ  ބިނާކ ރި ރިވެތި އަޚ ލާޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއ ޅޭ ރާއްޖޭެގ މަލްޓި

އެހެންވީމައޭ  ހަމަ  ،ރައީސް.  ކިޔަން.  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރާއްޖޭެގ  ތަހ ނިޔާ  މަހ ެގ   ރަމަޟާން 

މައެއާެއކ ެއކީަގއި އޮނަރަބަލް  މްރާނަށް ކިޔަން. ހަ ޢި  ޚްއިއެއާއެކ ެއކީަގއި ޝަ  އެާއއެކ އެކީަގއި ދޮށީ މައ މޫނަށް ކިޔަން. ހަމަ

އާއި މ ބާރަކ ބާދީ  ށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތަހ ނިޔާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސަ ؛ސިމް އިބްރާހީމަށް ކިޔަން. މަނިކ ފާނ ޤާ

 ކ ރަން...  ދެ ާވހަކަދައްކައިެގން މަޝްވަރާެގ މަތީން ކަންތައްނއެންމެން އިށީ ،އަރިސްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ަމޑ ްއވަރީ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   އާދަމް ޝަރީފަށް. މަޑ އްވަރީ
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  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

މި ބިލ    ؛ޮއތް ކ ންފ ނީެގ ބިލ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގއި އޮތީާމ  މީސަފ ހާ    201މީަގއި އެބަ އޮތް.    ހާފ ސަ 201؛ ލ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރިއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކިޔާ

މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ދިރާސާކ ރަން ބޭނ ންވާ މީހަކަށް ވެސް ިމއީ ލަްއކަ   ،ކ ންފ ންޏެއް ހަދަންވެެގން ިވސްނާ މީހަކ  ވެސް

ައޅ ަގނޑ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިމ    ،ވީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަދަދ ތައް ިގނަ މަސައްކަތް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާ  

ިމއީ ާގނޫނަކަށް    ،، ކިޔާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވިެގންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސަްއކަތްކޮށްލީބިލ  ކިޔޭތޯ މި މަ

ބޮޑ    ވ ރެ ވަރަށް  މިއީ  ކަމަށް.  ލިޔ މެްއ  އޮތް  ބިނާވެފައި  މަްއޗަށް  އ ސޫލ ތަކެްއެގ  ނ ވަތަ  އެސް.އޯ.ޕީައކަށް  ބޮޑަށް 

ދެން   . ދިޔައީމާޏެއް އ ފެްއދ މަށް ޓަކައި ހަދާ ާގނޫނެްއ މިހާ ދިގ ެވެގންކ ންފ ން  ،ނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާ  ތަކ ލީފަކަށް

ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ ރަީއސް  ،މިއަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ހ ރެއްޖެ  ކަންތަްއތަކެއް  އެތައް    ،ރިފަރކ ރަންޖެހޭ 

ތަކ ލީފ ތަކެްއ   ،ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް  ކ ރަން ބަޔަކ  މަސައްކަތްކ ރާއިރ  ވެސް ޭއެގ  ވިޔަފާރިއެއް  ،ކ ންފ ންޏެއް ހަދަން

ވަރ ެގ ކަެމއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  މ ޅި ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާނ ވާ   ،ްއސާސްޚައަންނާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެހާ  

ނ ެގނަ ބިލަކަށް  މިވަރ   ހީވަނީ  ާގނޫޔައަޅ ަގނޑަށް  ބޭނ ންވާ  ހަދާލ މަށް  ކ ންފ ންޏެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެއް ސް 

؛ އެކ ލަވައިލ މ ެގ ަވއްޓަފާޅި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ކ ންފ ނީެގ ބިލ  ހަދާއިރ ަގއި މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ

އަދި   ،ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކ ން  ،ރ ، ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންދާއި  ށްއަކަންކަން ކ ރި  މި

  ،ވިޔަފާރިކ ރެވޭ ޮގތަށްފަސޭހަކަމާ ެއކީަގއި   ،ދާރ ންނަށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސާއްހި ހަމައެއާެއކީަގއި ވިޔަފާރީަގއި  

ހިތ ން ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށް  ބައްޓަންކ ރެވޭނެ  ޮގތަކަށް ކ ންފ ނިތައް  ބަިއވެރިެވވޭނެ  ޮގތ ަގއި  ހިއްސާދާރ ންެގ 

ިވޔަފާރިތަކަށް ފަންތީެގ  ކ ދި  ޮގތެއްަގއި  ޚާއްޞަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ .  ޖެހޭ  އެބަ  ކ ދިކ ދި    ،ތަރ ތީބ ކ ރެވެން 

އަދި އެއާެއކީަގއި ކ ންފ ނިތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ފަސޭހަ   އި،ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކ ންފ ނިތައް ހެދ މާ  ކ ންފ ނިތައް

ހަމަ ކަމެއް.  މ ހިންމ   ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އޮތ މަކީ  އެކ ލަވައިލާއިރ   ޮގތްތަކެއް  ކ ންފ ނިތައް  ެއ    ،އެއާއެކީަގއި 

ށް ެގންދިޔ މ ަގިއ  އަކަންކަން ކ ރި  އެ  ،އާއި ތ ެގ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ށް ެގންދިޔ މ ަގއި ދައ ލައަކ ންފ ނިތައް ކ ރި

ފަސޭހަތަކާ ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ.    އި،ލިބޭނެ  އެބަ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  މައްޗަށް  ހަދަން  އެކަންކަމ ެގ  ކ ންފ ނިތައް 

؛ ޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަ  މިއަށްވ ރެ

ލޮޖީެގ މި ޒަމާނ ަގއި މިއަދ  ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކ ންފ ނިތައް ހަދާ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ، ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްނޯ

އޮ އެކ ލަވައިލަންރާއްަވވާފައި  ނ ވަތަ  ޑޮކިއ މަންޓް  ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހެދ މަށް  ކ ންފ ންޏެއް  ޮގތ ން  ޖެހޭ ންނަ 
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ރިޖެކްޓ ެވ،   ފޯމ   އެކ ަގއި  ކަންތައްތަކާ  ކ ދިކ ދި  ވަރަށް  ފ ރާއިރ ަގިއ  ފޯމ   އެ  ތައްޔާރ ކޮށްފައި  ލިޔ ންތައް  އެކިއެކި 

 ކ ންފ ނި ހެދ ން އެއީ ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށް   ،ވިހިތިރީސް ފަހަރަށް އެއް ކަމަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މ ޢާމަލާތްކ ރަންޖެހޭ ފަހަރ  އައިސް

ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ   މި  ،ނޫން ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމި  ވާ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ.

ދަންނަވާނީ އިޤ   ،އަޅ ަގނޑ   ހަމަރާްއޖޭެގ  ކަމަށް.  އަންނާނެ  ވެސް  ފަސޭހަތަކެއް  ސަބަބ ން  މީެގ  ވެސް   ތިޞާދަށް 

ދިޔައިރ  ައޅ ަގނޑ މެން އެކ ލަވަިއލެވިެގންބޮޑ  ބިލެއް    މިހާ  ،މިހާ ދިގ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން    ،މިއާއެކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވާއިރ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ   ލޮޖީެގ ޮގތ ން ވެސް ކ ރިއަރަން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ޤައ މަކަށްދިވެހިރާއްޖެއަކީ ިމއަދ  ޓެކްނޯ 

ބޭޓެކްނޯ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ  ، ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ންކޮށްެގން ކ ންފ ނިތައް ލޮޖީެގ 

ދައ ރަކީ އަދާކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ،ހިންގ މ ަގއި  ކޮބައިކަން.  ކަންތައްތަކަކީ  ކ ރެވޭނެ  ެއއާެއކީަގއި    ނ ވަތަ 

ެގ ދައ ރ  އޮންނާނީ ކިހިނެއްކަން އަޅ ަގނޑ   ލޮޖީފަސޭހަކ ރ މަށް ޓަކައި ޓެކްނޯ  ،ކ ންފ ނިތައް ހިންގ މަށް ފަސޭހަވ މަށް

ާގ ކަންކަމަށް އެބަ ޖެހޭ އިތ ރަށް   މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި އެ  ، ނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމ ަގއި ވިޔަސް ހިތ ން މި 

،  އެއް ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅާފައިފިކ ރ ކ ރަން. މިއަދ  ކ ންފ ނި އ ފައްދާ ފަރާތްތަކ ން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް    އިވިސްނަ

ރ ެގ އެހެން ފަރާތަކަށް ހަމަ އެ ޑޮކިއ މަންޓް ވެސް ސަރ ކާށް ނ ވަތަ ދެންހަމަ އެ ލިޔ މ ެގ ކޮޕީއެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް    ، މަދ  ވަސީލަތްތަކާ އެކ  ހިންާގ ކ ދި ކ ންފ ނިތަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހ ށަހެޅ މަށް ވ ރެ

ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޓެއް ހ ށަހެޅީމާ، އެ ރިސީޓ  އެއީ ދެން ސަރ  ވަކި ލިޔ ެމއް ނ ވަތަ ވަކި ރިސީ

ެއ   ނ ވަތަ  ޓަކައި  ހިންގ މަށް  ކ ންފ ންޏެއް  އެ  ހިފި،  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ބޭނ ން  އޭެގ  އޮފީސްތަކަށް  ހ ރިހާ  ނ ވަތަ 

މަށް  ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ ރެވިއްޖެ ކަ  ކ ންފ ންޏަކާ ގ ޅޭ ކަންތައްތަްއ ކ ރ މަށް ފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ވާ ޮގތަށް. މިީއ    ފަސޭހަ ވެެގންދާނެ. މިހާރ  ބިލ  މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށް  ،ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިއީ ފަހަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ވެެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް    ،ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 
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މީަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ދިރާސާ ކަރ ދާހެއް އެބަޭވ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ބަލާއިރ 

ސީނިއަރ ރިސާޗ  އޮފިސަރ، ލައިބްރީ    ،ވަނީ   . އަދި މި ދިރާސާ ކަރ ދާސް ތައްޔާރ ކޮށްފައި މިމަޖިލީހ ން ފޯރ ކޮށްދީފަ

 ؛ައދި މެލޭޝިއާ، ޕާކިސްތާނ   ،އެބަ ހ ރި އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޔޫ.ކޭ  އިގަ އެންޑް އާކައިްވ ސެކްޝަނ ން. އެހެންވީމާ، މީ

 ، ބަޑިކިއްލާ ޒަމާން ޒަމާން  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  ބަޑިބ ރ ޒ   ކީްއވެެގންބާއޭ އިންޑިއާ ނެތީ  އެރީއަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

އެތެރެވަރީެގ   ސ ރެފަސް ސަތޭކަ އަހަރ  ކ ރިން  މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް ހަ ސަތޭކަ އަހަރ  ކ ރިން،  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެކި ތަފާތ  ސަރ ކާރ ެގ   ،މިހާ ބައިވަރ  ކ ންފ ނިތައް މިއީ ،ވަރ ެގ ބޮޑ  ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވިޔަފާރިތައް ހިނަގއިފި. މި

ނިތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  ކ ންފ ދަނީ    އަދި ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަކ ެގ ެވސް ކ ންފ ނިތައް ހެދެމ ން މި   އިޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނިތަކާ 

ކ ންފ ންޏެއްަގިއ  ؛ ކަށް އެޅޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޔައަޅ ަގނޑ  ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފިން މި ކ ންފ ނިތައް ހަމަ .ވެސް

ނ ވަތަ ބޮލިން  ،އެ މ ޢާމަލާތްކޮށް ނިމޭއިރ  އެއް ބަޔަކ  ރަނ ން ނ ވަތަ ރިހިން އެއް ޒަމާނެއްަގއި ؛މ ދަލާއި ޚިދ މަތްތައް

މި   ނީައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެ  ،ވެސް އެހެން ެއްއޗަކ ން ފައިސާ ދަްއކާ. މިހާރ  އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކީ މެނ ވަތަ ކޮން

 ؛ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ން ޑޮލަރ  ކަޅ  ބާޒާރ ަގިއ އެބަ ަގނޭ. ފ ލ ހ ންެގ ތަޙ ޤީޤ ަގއި   ، ވަގ ތ  ރާއްޖޭެގ ކ ންފ ނިތައް

ބަޔާން ތަޙ ޤީޤ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ފަހ ން  ބ ނެފައިވޭއެންމެ  މީހ ން  ެއ  ޮގތ ން  ބިލިއަން    1.6އަހަރެްއެގ މައްޗަށް    ،ކ ރާ 

އެ އަދަދ   ؛ބިލިއަން ޑޮލަރ   1.6  ،ޑޮލަރ ެގ މ ޢާމަލާތް ހިންާގ ކަަމށް ނިޒާމ ން ބޭރ ަގއި ކަޅ  ބާޒާރ ގައި. އަދި އެ އަދަދ 

ސަތޭކަ މިލިައން ރ ފިޔާެގ ޓްރާންސެކްޝަން    ށްެއ ހިންަގނީ އަ  ،ފައިދާ ކަމަށް ބެލި ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ފަންސާސް ސެންޓަށް

ކަމަށް ކަޅ  ބާޒާރ ަގއި. މިހާރ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކަޅ  ބާޒާރ ން ޑޮލަރ  ަގންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން 

ަގންނަން ލިބޭ   ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ން އެޮގތަށް ޑޮލަރ  ަގތީމާ، ޑޮލަރ    ،ކޮމިޓީތަކ ަގއި ެއބަ ދަންނަވަންތަކ ރާރ ކޮށް  

ކޮށް ަގނެލަނީ  އެއް   ގ ދަންމާ  ހަނޑޫ، ހަކ ރ ، ފ ށް ވެސް ރާއްޖެއަށް ެގނައި   .ެއކަމަކ  ބޮޑ  ައގ ަގއި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހަމަ  ؟ އެކަކ . ަގނެެގން، ގ ދަން ަގނެެގން އޭނަ ބޭނ ންވާ އަަގކަށް ހަނޑޫ، ހަކ ރ ، ފ ށް ވިއްކަނީ. ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ

ދޭ   ޑޮލަރ  ަގންނަމޭ އަދި އޭެގއިތ ރ ން ފީެއއް  މެންކޮށްފައި އޮތް ކަޅ  ބާޒާރ ން ތިމަންނައިޢ ލާން ވިްއކަނީ. ެއޗް.ޑީ.ސީން

އޭރ ަގއި އޮފީހ ަގއި  ރައީސް  ދޭތެރެއަކ   ،ވާހަކަ.  ފަރާތް  ންމި  ބޭރ ކޮށްލި  މައްސަލައިަގއި  އޭނަ   ؛މަސްތ ވާތަކެތީެގ 

 އެމް.އެމް.އޭއިން ދޫކ ރާ ހ ރިހާ ފައިސާއެއް އޭނާ އަދަދެއް  އޮފް މޯލްޑިވްސްައށް  ންކ އަމިއްލައަށް ކ ންފ ންޏެއް ހަދަިއެގން ބޭ

އ ޅެނީ. އެންމެ ފަހ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް،   ކަޅ  ބާޒާރ  ހަދަިއެގން  ،ެއސް.ޓީ.ޯއއަށް ިވއްކ ާމއި  ،ތެރެއަށް ިވއްކ ާމއިނަަގިއެގން ރަށ 

އެންމެ އަޑިން އެ މީހ ންނާ   ެގރި މީހ ންހައްޔަރ ކ   އިއަދި ޭއަގ ،ކ ރީމާމި މީހ ން ހައްޔަރ  ،ފ ލ ހ ންެގ ތަޙ ޤީޤ ަގިއ ބ ނީ

އެ ވާހަކަ ބ ނާއިރަށް މި ބ ނާ ބަޔަކ  ޑީޕޯޓ ކޮށްލީ. ެއ    މިކަން  ،ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް އެބަ އެނޭގ ކ ރާ މީހ ން. ހަމަ 

މި މަޖިލީހ ން އޮތް    ،އާ ގ ޅިެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސ19ް- އެހެންވީމާ، ކޮވިޑ ؟ ހިސާބ ން މައްސަލަ ޮއއްބ ނީ ނޫންތޯ

ޖެހޭނެ ކަމަށް  އެމް.އެމް.ޭއަގއި ެއދިފައި އޮތް އަދި އެމް.އެމް.އޭިއން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޮނ ވަިއ ވެސް ދޭން  ،ންމާފައިނި
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އާ ގ ޅިެގން 19- ކޮވިޑ   ،ންކ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން އެމް.އެމް.އޭއަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދޭން. ކޮން ބަޔަކަށްތޯބޭ  ،އޮތް

އަސާސީ މ ދާ ރާއްޖެ   ؛ޔަފާރިތަކަށް، ކ ދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އާންމ ކޮށް ކާޑ ގެ މަޖިލީހ ން އެދިފައިވާނެ ވި

އިމްޕޯޓ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް. ޑޮލަރ ެގ ކަޅ  ބާޒާރ  ހ ްއޓ ވ މަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ ނަރ    ، އެތެރެކ ރާ

  ،ލ ހ ންެގ އެއްބާރ ލ މެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ވޭ އެކަށީެގންވާ ޮގތަށް ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަ ކ ރަްއވާ. އެކަމަކ  ވެސް ފ 

އޭެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން  ފ ލ ހ ން ތެރޭ ވަރަށް ރަނަގޅ  ބަޔަކ  އެބަ އ ޅޭ.    .އަދި ފ ލ ހ ން މަސައްކަތްކ ރި

ކ . ތަޙ ޤީޤ  ެއއް ބޭފ ޅަކ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ވަރަށް ސާފ ކޮށް، އެކަކ  އެބަ ހ ރި މި ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްދީފައި ެއއް ބޭފ ޅަ

ބޮޑ  ދިރާސާއެއް ކިތަންމެ   ބޮޑ  މައްސަލައެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާ   މިއީ މާ؛ ހާމަކ ރި. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މި ަވރަށް ކ ޑަވެފައި  ހެދިޔަސް ދ ނިޔެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވަރަކަށް  ފެ ؛އޮތީ.  ފ ރަތަމަ އަޑ އަހަން   ،ށީއަޅ ަގނޑ  

އެހެރަ    އިއެތާނަގ  ޔޫ.ކޭެގ ސޯލްސްބަރީ މިނިވަން ޖައްވ ން މިނިވަން ރޭޑިއޯ. އެ ޒަމާނ އްސ ރެ  ،ދިވެހީން ވެސް އަޑ އަހާނެ

ޒަމާނ އްސ ރެ  ްއ،ާގތަ މީހ ން    ސްޓޯންހިންޖ   އެންމެންނަށް.  ހ ރިހާ  ފެންނަން  އޮތޭ  އެބަ  މިހާރ   ތާރީޚ   ދ ނިޔޭެގ 

މި    ،ޮއޑިދޯނިފަހަރާއި  ، އެކަަމކ  ެއ ެގންދިޔަ ޮގތް ވެސް  .ތަށް އަތ ރާފައި ހ ރީމާ ހައިރާންވެެގން އ ޅެނީ އެ ތަނަށް އެ ާގ

ހ ރި  އިހިސާބާ ގ ޅ ން  ނ ވަތަ   ،ވަރ ދ ނިޔެއާ  ނެބެޓީނިއަންކަން  ނ ަވތަ  ފިނީޝިއަންކަން  އެއީ  އެނޭގ  އެބަ  މިންވަރ  

ވަރަށް   ؛ސައިޕްރަސް ބައެްއކަން  ންހިސާބ ނ ވަތަ ެއ    ،ކޮންމެވެސް އެހެން ބަެއއްކަން ނ ވަތަ ެއއީ ލެބަނަންެގ ބަެއްއކަން

ކ ޑަވެފައި   ދ ނިޔެ  މިހާރ   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ެއއީ  ކަނޑެއް  މިލިއަން ކ ޑަކ ޑަ  ހަތްދިހަ  ކަނޑަކީ  އިންޑިާއ  އޮތީ. 

ވިހި   ،ކީމީޓަރ . މި ދެންނެވި މެޑިޓިރޭނިއަން ކަނޑަ މީޓަރ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޮޑ  މިނަކީ ނ ވަދިހަ ހާސް ައކަކިލޯއަކަކިލޯ

އަކަކިލޯ އޮންނަ ސަރަޙައްދެއްމިލިއަން  ހިސާބެްއަގިއ  ކ ޑަކ ޑަ  ކަނޑެްއެގ  ކ ޑަވެމީޓަރ ެގ  ވަރަށް  ދ ނިޔެ  މިހާރ     އްޖެ . 

ފަދަ ަވއްކަމެްއ ނ ކ ރެޭވނެ މި މީހ ންނަށް ނޭނގިއެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިތާނަގއި މި  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭގަ 

ކ ރީަގިއ މާޗަންޓ  ޝިޕ ތަކ ަގއި އަންނަނީ، މިހާރ  މާޗަންޓ  އެކައ ންޓް.    ،ޗ އަލްކޮށް ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހަދަންރވަ

ވިޔަފާރިކ ރަން މިހާރ  ހ ރި    ، ްއ. އެހެންވީމާބާވަތްތަ  ކިހަވާދާިއ އެ  ނީ. އޭަގއި ެގންދަކ ރީަގއި ކިޔަނީ މާޗަންޓ  ޝިޕް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ކ ންފ ނި ؛ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  އިންވެސްޓްމަންޓް   ،ސަރ ކާރ   ފޮރިން  ކ ންފ ނި،  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް 

 .ނެއްކައ ންސިލް ކިޔާ ތަ  ކޮނޮމިކްފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކ ރަން އަންނަ މީހާ ހަފ ސްވާނެ. އޮންނާނެ އި ؛ކ ންފ ނި

އޭނަ   ހިސާބ ން  ެއއީ  އެ  ދިޔައީ.  ދ ވަސް  އޭނަެގ  ހ ށަހެޅީމާ  ކ ކ ޅ ކޮށްޓަށްތްކަނޑ އޮޕްރޮޖެކްޓް  ވާނީ.    ިގރި  ވީހެން 

ޔާީމނ ެގ ޒަމާނ ަގއި ވެސް އެހެން.   ،މިއީ މިހާރަކ  ނޫން ؛އެފަދަ ދިވެހިރާްއޖެ  ވާނީ.  ފާމަށް ވީހެން  ރީޓްލްިގރި ޕޯތް ކަނޑ އޮ

އެ ތިން އަހަރ ެގ ސަބަބ ން ރާއްޖެ   .މަނިކ ފާނ ެގ ޒަމާނ ަގއި   ށް މި ރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކ ރީދެން ހ ރި އެންމެ ރަނަގޅަ

 . ވެރިކަމެއް ނ ކ ރެވޭނޭ ހިތް ނ ލިބިއެއް. ހިތެއް ހިތްތަކ ެގ ރައީސޭ  ،ބ ނަނީ  ދަނީ. އެހެންވެ ރައްޔިތ ން  ން މިެގއަރައި 

އެ ރަްއޔިތ ން  އެހެންވެ  ބަޔަކަށް.  އެހެން  ދެވިފައެއް  ރައީސް  ބ ނަނީ  ނެތޭ  އިއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ؛ ސާފ ސީދާކޮށް. 



2220 މާރިޗ   30          ޖަލްސާ                               ވަނަ   52ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

23 

 

ދ ވަސް  ސަރ ކާރ ެގ ޕީ.ސީ.ބީން ައޅަެއއްނ ލާ. އަޅ ަގނޑ  މިތާނަގއި މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަން އަހަރ  ؛މި ކ ންފ ނިތައް،  އެދެން

ކޮންޓްރެކްޓ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިހާރ   ާގނޫނ ވެއްޖެ  ބެހޭ  ޮގތ ން  ތަކާ  ބަޔާންކ ރާ  ޠިލ ކ ރި ބާ  ،އިބަދަލ ދިނ މާަގއި 

ެގން އ ޅޭތާ އެ ަމޢ ލޫމާތ ތައް އަޅ ަގނޑަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި  ކޮންޓްރެކްޓ ތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ަގއި

ސަރ ކާރ ން އޭރ ަގއި ެއކިެއކި ެގ ސަބް ކޮމިޓީ.  ދީތިޞާއިޤ  ؛ޓީައކ ންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިވަސް. ކޮދ  ރ އަހަ  އެއް

ފައި  ވިދެއި،  ހ ނ  ބަދަލ ތަކާދޭންޖެ،  ެގއްލ ންތަކާއި ހ ރި    ލިބިފައި  ކަންތައްތަކާ ގ ޅިެގން މީހ ންެގ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލްކ ރީމާ

ރ . ހާވަނީ މި  ދ ވަސްހަރ އަ  އެއް މިޓީއަށް ެގންދަން.  ައޅ ަގނޑަށް ކޮ  މި ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް ެގނައިމާ  އި،ހ ރި ބަދަލ ތަކާ

ތ ން ސް. މި މަޖިލީހ ަގއި ރަްއޔިރައީ  ގ ތަކ  ނެތް ިއއްޒަތްތެރިވައް މި  ރެ ނ ލިބޭ މަޢ ލޫމާތެއް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންެގ ބާ

ގައި ބައެއް މެންބަރ ން އެބަ  ރ ެގ ވަޒީރ ން. މި ތަނ  ކާސަރ   ،. މި ވަގ ތ  ތަމްސީލ ކ ރަނީތަމްސީލެއް ނ ކ ރޭ މި ވަގ ތަކ  

ކޯ  ،ބ ނޭ ވަޒީރ ންނަކީސަރ ކާރ ެގ  އެއީކީމް.އެ  ،ލިޝަން  ނޫން  ތިބި ޑީ.ޕީއެްއ  އިސްކޮށް  ޕާޓީތަކ ން  ެއކިެއކި  ެއއީ   .

ރައްޔިތ ންނަށް މި ލިބިެގންދާ  ،  ލީޑަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި ބައެްއ ފަރާތްތައް. ކޮމިޓީއަކ ން ސަރ ކާރ  ހިންަގނީ. އެހެންވީމާ

މަނިކ ފާނ   ،  ބެހޭ ބިލ  އިތ ރަށް  ޏާމި ކ ންފ ންްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މި ކ ންފ ނިތައް، އަޅ ަގނޑ  އެދެން އި ؛ެގއްލ ންތައް 

 ދ ވެރިކޮށް ދިރާސާއެއް ހަދަން. އެއީ މިރސިޓީ މެހެއްދެވި. ޤައ މީ ޔ ނިވަތެރޭަގއި  ެގ  ކޮވިޑ  ވަރަށް ރަނަގޅ  ދިރާސާއެއް  

ވިޔަފާރިކ ރަން އ ޅޭ ، އި ހ ރި ެގއްލ މާއިފައަނިޔާތަކާިއ، ދީޚ ަގއި ކ ންފ ނިތަކ ން މީހ ންނަށް ކޮށްފައި ހ ރި  ރާއްޖޭެގ ތާރީ

އަދި މިކަން   ،ހާރ  އޮތް ހާލަތާ އެއްކޮށްމި  ،މި ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތ ތަކާ އެްއކޮށް  ިއ،މީހ ންނަށް ދީފައި އޮންނަ އަނިޔާއާ

މިނިސްޓް އިކޮނޮމިކް  މެނޭޖ ރީއެހެ  ތެރޭގައި  ރީރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ  ފަންޑ   އެހެން  ވައްދާފަ.  ބާވަތ ެގ ކ ރަން  މި  ވީމާ، 

ނައްތާލައި ނިފ ކ ން މިނިރާދިވެހި  ،ތައް  ކ ރެވޭއްޖެ  ވިޔަފާރިއެއް  އެންމެ ކ ރެވި ޓ ލިސް ؛ނެ ވަން  ދ ނިޔޭެގ  އޮތީ  ފައި 

ޤައ މެ އ ނދަޫގ  އެދެންއްވިޔަފާރިކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގއި  ޔ ނިވަރސިޓީ    ،ެގ 

 ށް. ތަރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަ ދިނ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިށް މި ރިސަރޗް ހަދައިކޮމެދ ވެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ހ ޅ މާލޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 ށް. ޢަލީ ނިޔާޒަ

 

 : ކެވ ންވާހަކަދެއް ޢަލީ ނިޔާޒްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހ ޅ މާލޭ

ދ ަގއި  ގ ސަކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ނަމ ަގއި މި ހ ށަހެޅި ބިލ ެގ މަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތިޞާދީ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ ބޭނ ންތަކަށް ރައ ސ ލްމާލ  އިޤ   ،ތިމާޢީ ނަފާ ހޯދ މަށް ޓަކައިޖ އި  އަދި  ޞާދީތިއިޤ   ،މި އޮތީ
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މަށް  ވ ޤައ މ ެގ އިޤްތިޞާދ ަގއި ިވޔަފާރިތައް ހަރަކާތްތެރި  ިއ، ނަަގއަދި ވިޔަފާރީެގ ރިސްކ ތިޞާދީ  އިޤ   ،ކޮށްންވެސްޓ  އި

ބޭ ހޯދައިދިނ މ ެގ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ވިޔަފާރީ ނ ފަހި  އ ފައްދައިޞެޝަޚް  ގެ މ ަގއި  ކ ންފ ނި  ޮގތ ަގއި  ކ ންފ ނި   ،އްެގ 

،  އެ ކަންކަމ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ އ ސޫލ ތަކާއި   ިއ،ތަކާމަރީކ ރ މާއި، ކ ންފ ނި ހިންގ މާއި، ކ ންފ ނި އ ވައިލ މ ެގ ހަރަޖިސްޓަ

 އިލްތިޒާމ ތަކާއި، ޝަރ ތ ތައް ކަނޑަެއޅ ން ކަމަށް.   ،ކ ންފ ނި ހިންގ މ ަގއި ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބާރ ތަކާއި  ިއ،ތްތަކާއިޖ ރާ

ަވއްތަރެްއެގ  ލެ ބިވަރަށް ބޮޑ     ! ދެއް، ތެއަޅ ަގނޑ  ؛އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަ އް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މީެގ އެްއ 

ށް ައޅ ަގނޑ  ބަލައިލާނަން. ދެންމެ އަޅ ަގނޑ   ކަަގއި އޮތް ބަެއއް މާއްދާތަނ ފެއްދ މާ ބެހޭ ޮގތ ން މި ާގނޫކ ންފ ންޏެއް އ 

ދ މަށް ޓަކައި މި ާގނޫނ ަގިއ  އް ބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި ކ ންފ ންޏެއް އ ފެރި މެންދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ  މަޑ ްއވަރީ  ،އަޑ އެހިން

ޮގތަކަށޭ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ިމ  ށޭ ހ ރި ކަންކަން ވަރަށް ޮއޅ ންބޮޅ ން ޮގތަކަ  ނ ވަތަ ވަރަށް އ ނދަޫގ 

އެހެންވީމާ، ކ ންފ ނި ދެ މާއްދާ.  ފެއްދ މަށް އޮތީ ހަމައެކަނި އެންމެ  ކ ންފ ނި އ   ެގރިޓީތޯލޯކަލް އޮ   ،އްޞަކ ރާ ދާއިރާޚާ

ބޮޑެތި ހ ރަސްތަކެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ކ ންފ ނި   އ ފެއްދ މަކަށް މީަގއި މާ

ސ ވާލ ނަމިހާތަ އެއީ  ކީއްެވެގންތޯ  އޮތީ  ނ އ ފެދި  ާގނޫނ ެގ ؛ށް  ކައ ންސިލ ތަކ ން   70  ލާމަރ ކަޒީ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މާވިޔަ އެ  އެބަވޭ.  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ދާ އްފާރިކ ރެވޭނެ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ަގއި  )ހ(  އަ  ރާެގއި ދާެގ  ސީ  ސާރައްޔިތ ންެގ 

ތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގ މ ެގ  ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި އިޤ   ،ކައ ންސިލ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  ،ބޭނ ންތައް ފ އްދ މަށް ޓަކައި

ވަނަ މާއްދާަގއި   70ށް ސާފ ކޮށް ިމ ާގނޫނ ެގ  ރައެއީ ވަ؛ ތްތެރި ރަީއސްޒަ. އިއް އޭންވެ އިޚްތިޔާރ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިެގ

ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ(  ،ޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސްބަތް ވާހަކައެްއ. އަދި އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް  ބ ނެފައި އޮ

މި   މަތީބޭނ މަށް ޓަކައި ކައ ންސިލ ތަކ ން ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ޓަކައި  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  ާގނޫނ ަގއި 

ވަނަ ސަފ ހާަގއި ިމ   8ހ ށަހެޅި ބިލ ެގ    މި  ،މި ބިލ ގައި ؛ކ ންފ ނި އ ފައްދައި ހިންަގންާވނެ ކަމަށް. ދެން މި މާއްދާ

ޮގތް މި ާގނޫ  ،އޮތީ ދަށ ން އ ފައްދާ  ،ނ ަގިއ ބ ނެދީފަ. އޭަގއި އޮތީއެއަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  ާގނޫނ ެގ  ްއެގ  ަގާވއިދެ  އެ 

ކަށް މަކަށް މާ ބޮޑ  ހ ރަހެއް އޮތް ކަޔައެއޮތީ. އެހެންވީމާ،    މާއްދާ  2ހަމައެކަނި  .  ން ކަންކަން ކ ރެވޭ ވާހަކައިތެރެ

އޮތީަގބޫލެއް ދެން  ވަކި    ، ނ ކ ރަން.  މަްއޗަށް  ހިއްސާދާރެްއެގ  އެންމެ  ކ ންފ ނި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ކ ންފ ނި ށް ވެސް  ކަކ ެވެގން ިގނަ ހިއްސާދާރ ންެގ މަްއޗަށް އެކ ލެވޭ ޮގތަ އެ ކ ން   ކައ ންސިލ ތަސިލަކ ން ނ ވަތަ ިގނަކައ ން

 ނީެގ މަްއޗަށް ހިންާގނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންޏާފ . އަދި މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ބާވަތ ެގ ކ ންއ ފެއްދިދާނޭ

،  ކ ރެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކާއިކ ން  ންނޭ. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނިތަ  މަތީވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގ  95ބެހޭ ާގނޫނ ެގ  

ރަންވާނެ ކަމަށް  ކ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާން   ފް ކޮމްޕެނީސް ހަދާއޮ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓްރާ

 ؟ލަސްެވެގން މި ދަނީ ކޮން ސަބަބަހާ ހ ރެތޯ  ކ ންފ ނިތައް ނ އ ފެދި ؛އީސް ރަަގއި ބ ނަނީ. އިްއޒަތްތެތި  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  

އޮ ؛ކ ންފ ނިޙަޤީޤަތ ަގއި   ކ ންފ ނިތައް  ތޯލޯކަލް  ޖެހެނީއ ރިޓީ  މި  ހ ރި    ،ފަްއދަން  ހިމެނިފައި  ޕްލޭނ ަގއި  ތަރައްޤީެގ 
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ފާރިތަކަށް   ވިޔަމ އާން  ،މ  ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ެގއްލ ންނ ވާ ޮގތަށްައދި އެއީ އެހެން އާން  .އިކަންކަން ފ އްދ މަށް ޓަކަ

ލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނ ަގއި ހ ރި ޑިވެ  އެހެން މީހ ންނަށް ނ ކ ރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން،  ،ނ ވަދެވޭ ޮގތަށް

އެހެންވީ ކ ންފ ނިތައް.  އ ފައްދަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ބަލަންކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހެނީ  މާ،    މިހާރ    ،މި 

މި ކ ންފ ނިތައް   ވަރަށް ިގނަ ކައ ންސިލ ތަކ ން  ،ންށ ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަ  ،ށް ިގނަ ޝަކ ވާ ލިބޭރައަޅ ަގނޑަށް ވެސް ވަ

އ ޅޭ ޮގތަކީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި     މިންން ކޮބަިއތޯ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޭއަގއި ވެެގލިާވ. އަޅ ަގނޑ  ބަލައިއ ޅޭކަމ ެގ ޝަކ    އްދިެގންފ ނޫ

ކަ އާދަިއެގ  ވަރަށް  ކ ންފ ނިތައް  އ ފެއްދ ންއެބަހ ރި  ކ ންފ ނި  މިސާތައްތަކަށް  އެދިފަ.  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ކަށް،  ލަމަށް 

ރަށެއްެގ ެގސްޓްހައ ސް ހިންގ މަށް ޓަކައި ކ ންފ ންޏެއް އ ފައްދަން. އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީކީ ެއކަމަށް އ ފެދިފައި އޮތް 

އާންމ  ވިޔަފާރިވެރިން ކ ރާ ވިޔަފާރިއެއް. ެއ  ށް ޓަކައި  މަތިޞާދ  ހިންގ ހަކަެއއް ނޫން. މިީއ އާންމ ކޮށް ރަށ ަގިއ އިޤ ވާ

ކ ންފ ން އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  އެއީޏެވިޔަފާރި  ހިންގ މަކީ  ރަނަގޅ     ،އް  އް  ތެ ޮގއެންމެ 

ސާލަކަށް، ރަށެއްަގއި ރީޓެއިލް  އަދި މިއް ކަމަކަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.  ހެއަދި ެއއީ މި ާގނޫނ ެގ ރޫ ؛ކަމަކަށް

އާންމ  ރައްޔިތަކަށް ،  ނ ވަތަ އެހެން ެވސް އާންމ ކޮށް ރަށެއްަގއި ކ ރެވިދާނެ  ،ރިކ ރ މަށް ކ ންފ ންޏެއް އ ފެއްދ ންފާވިޔަ

ިވޔަފާރިކ ރެވި މި ޔަދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެއްދ މަށް  ކ ންފ ނިތައް  އ ފެއްދ މަކީ  ކ ންފ ންޏެއް  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ކަށް 

ދެއް ނޫން. ެއއީ އެކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްވަރ ދޭ ކަެމއް ވެސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި  ގ ސަަގއި ކަނޑައެޅި މަ ނޫނ ާގ

މިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދ ވ މަށް  މިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދ ވ މަށް. އައަތައް  ލ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްަވރ ދެނީ ކައ ންސި ؛ރައީސް

ާގނޫ އެ  ކަމެއް  ދެ  ފަހިނ ޓަކައި  ކަމަކީއޮ  ކޮށްދީފައިަގއި  އެއް  މިންވަރެއް ތ  ދައ ލަ  ،ންނާނެ.  ވަކި  ބަޖެޓ ން  ެގ 

ރަން ލާޒިމ ކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަން  ކޮންމެހެން ާގނޫނ ަގއި ކ   ، ވެފައި ވާނީ   ކައ ންސިލ ތަކަށް ޚާއްޞަކ ރ ން. އޭެގ ބޭނ މަކަށް

އަޅ ަގނޑ     !އްދެ ތެ ؛ރައީސް  ކޮށްދިނ ން. އިްއޒަތްތެރިރ ފައިސާ ފޯ  ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ބަޖެޓ ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެން އެ

 ންން. ދެކަނެތްސާ ލިބިފައިފައިމިންވަރަކަށް ބައެއް ކައ ންސިލ ތަކަށް  ެގ ތެރެއިން އަދި ފ ދޭޓ  އެ ބަޖެ  ،ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން

 ؟ހެއްޔޭ  ރަންވީބަދަލ ކ   ލާމިއ އޮތް ސ ވާލަކީ، ައޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ަގިއ ެގންގ ޅެފައި މި ޮއތް އ ސޫލ  ނ ވަތަ ެގންގ ޅޭ ފޯ 

ކައ ންސިލ ތަކަށް ޚާއްޞަކ ރ މަށް. ދައ ލަތ ެގ ެއއްެވސް ބިމެްއެގ ކ ލި    5އަކީ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ % މިހާރ  އޮތް ފޯމިއ ލާ

ލ ތަކަށް ންސިކ ރ ން. އަދި ކައ   ެގ ތެރެއިން އެކަންެއއްމިއ ލާފޯ  ،ށް ޖަމާކޮށްކަވަކި ތަނަ  40އޭެގ %  ،މަވާނަ  ކަމަށް  ލިބޭ

ްއ ތަ ާގ ފީނަ ރާއަށް އިދާއަދި ކައ ންސިލ ތަކ ން އެ   100ން ލިބޭ ކ ލީެގ %ކ ންތަބިެގ ތެރޭަގިއ ހ ރި ޞް ޞާތިއިޚް ،ލިބޭ

. ދެން ލ ތައް ހިންގ މަށް ޓަކައި ބަެއއް ކަންކަން ހަމަނ ޖެހޭކަމ ެގ ވާހަކަސިޔަސް ކައ ންވިކަށް ލިބ ން. މިހެންލ ތަކައ ންސި

އޮތޯ  ،އޮތީ އ ފައްދައިެގންެގ  ރިޓީލޯކަލް  މ   ،ކ ންފ ނި  ކައ ންސިލ ތައް  އެ    ،އްސަނދިވ ންިވޔަފާރިކޮށްެގން  ނ ވަތަ 

އިތ މ އް އަޅ ަގނޑަށް  ސަނދިކަން  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ތަނެއް  ހ ރަސްއަޅާ  ާގނޫނ   މި  ޓަކައި  އެކަމަށް  ރ ކ ރ ން. 

ރަލްެގ އޮފީހަށް ލަފަޔަކަށް ފޮނ ވާފަިއވީ. މި ހަފ ތާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  ަގާވއިދ ، އެޓަރނީ ޖެނެ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް
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ލިބ ނީމާ އަނބ ރާ  ހަފ   ،ތެރޭަގއި  އަންނަ  އޮތޯރިޓީތާމި  ލޯކަލް  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  އަންނަ  މި  ނ ވަތަ  ކ ންފ ނިތައް    ެގ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ށް ކައ ންސިލ ތަކަށް އެ އިޚ ތިޔާރ  ނ ވަތަ އެ ކަންކަން ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިެގންދާނެ  މައ ފެއްދ 

މި   ،ތޯރިޓީ ކ ންފ ނިތައް އ ފެއްދި ނަމަވެސް ލޯކަލް އޮ،  ަގކޮށްކަން ބޭނ ންާވ ކަަމކީހަަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މީަގިއ ފާ

ފަދަ ޮގތަކަށް ލޯކަލް    ނ ވަތަ ރަށ ެގ ތެރޭަގއި ާއންމ ން ކ ރާ ވިޔަފާރިއަށް ހ ރަސްއެޅޭ  ،އް ހާސިލ ނ ާވ ޮގތަށްތަދ ސަގ މަ

އ ފަްއދައިންކ އޮތޯރިޓީ   އަޅ ަގނޑ ފ ންޏެއް  އެއިން  މަެގން  ބޭނ ންވާ  މި  ހާސިގ ސަެމން  ެއއީ ލ ނ ވާނޭދެްއ  އަދި   .

. އެހެންނަމަވެސް،  ދެއް ެވސް ނޫނޭގ ސަކަޒީ ާގނޫނ ަގއި އޮތް މަރ މެން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މަށް ލާމައަޅ ަގނޑ 

އަމިއްލަ ފައިމަްއޗަށް ތެދ ވ ން. އަމިއްލަ ފައިމަްއޗަށް    .ނދިވ ންސަމ އް ސިލ ތައް  ންކައ   ،ދަކަށްވޭ ގ ސައަޅ ަގނޑ މެންެގ މަ

މި ސަރ ކާރ ން  ބަރޯސާނ   ތެދ ވެ  ބަޖެޓަށް  ހ ރި    ،ވެދޭ  ދެން  ފިޔަވައި  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ާގނޫނ ަގއި  ކޮންމެހެން 

މަށް ޓަކައި އެހެން ފައިސާ ހޯދ   ،އި ކަން ކ ރ މަށް ޓަކަޕްލޭނ ަގއި ހ ރި އެހެން ކަން  ލ ތަކ ން ކ ރަންޖެހޭކައ ންސި  ،ކަންކަން

ައޅ ަގނޑ   ،އޮވޭ. މީަގއި   ރެވޭ އ ސޫލ  ވެސް އެބަ ކ ފަރާތްތަކާ ބައިވެރިެވެގން ވިޔަފާރި   ، މެން ބ ނެފައިވާނެާގނޫނ ަގއި 

ފަރާ ވި އެހެން  އެއްކޮށް  ކައ ންސިލ ޔަތްތަކާ  ެވސް  އިޚްތިޔާރ   ލިބިެގންވޭ.  ފާރިކ ރ މ ެގ  އެފަދަ  ތަކަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

އަމިއްލަ    ،. ޭއެގ ބޭނ މަކަށް ވެސް މި ވަނ20ީނަެވެގން ހިއްސާވެވޭނީ % ިގތެއްަގއި ވެސް ކައ ންސިލަށް އެންމެ  ހާލަ

ށް  ކަފަރާތްތަކ ެގ ހިއްސާ ބޮޑ ކ ރ ން. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ކ ރާ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަނ މަށް އެްއވެސް ވަރަ

އަދި    ،ޮގތަށް    ހ ށަހަޅާފައި އޮތްކައ ންސިލ ން މިއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ހިތްވަރެއް ނ ދެން.  އަޅ ަގނޑ މެން

އެއްކޮށް މި    ެގނައި ބަދަލާމި   ،ކާ ެއއްކޮށްތަކަންބޮޑ ވ ންތަކާއި އަދި އާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންެގ  ފާރިވެރިންވިޔަ

ަގާވއި ފާސްވެދ ހެދޭ  އަވަހަށް  ވަރަށް  އޮތޯރިޓީ    ،  އ ލޯކަލް  ހިނަގިއަގނެކ ންފ ނިތައް  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ފެއްދި،  އަދި 

މި ާގނޫނ ަގއި  ކައ ންސިލ ތަކ ެގބ    ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތަށް  ފ ރިހަމަ   ނާ  ފަހިވެެގންދާނެކަމ ެގ  އިތ ރަށް  ބާރ ވެރިކަން  މާލީ 

 ތަށް.  ޞައްވި ފ ރ  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެށްއޮތް. ވަރަ  ބައެ ށްޔަީގންކަން އަޅ ަގނޑަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އެދިަވޑަިއެގންފަިއ  ށްޞަތަކަރ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެވަނަ ފ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 އެބަވޭ. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ހ ރި މީަގއި    ފައި އެބަހެދި  އާދެ! މިއީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ދިރާސާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަނަ ފ ރ ޞަތ  ކަންނޭނެގ.  ހަތަރ 

ީމަގިއ އަޅަިއަގންނަ އެއް ތައިނޭގ ،  ކ ންފ ނި އިނޭގތޯ  ބްލިކ ޕަފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިން  ންމި ކ   ، ކޮޅަކީ ން ތޯ. އަޅ ަގނޑ  
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އެބަ   ޕަބްލިކ  ތަނެއް  ކިޔާ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ސިފަތައް.  ޑިވަލޮޕް  ކ ނފ ނިތަކ ެގ  ކޯޕަރޭޓް  ކެޕިޓަލް  ންޓްމައޮތް.  ނ ވަތަ   

ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ނ ވަތަ ސްޓޮކް މާކެޓ    އޮންނާނެ. ެއއީ ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖ ޔާ ތަނެއް  ޭއ ކިޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ބައްދަލ ކ ރި މަޖިލީހ ގައި.   ތަނ ެގ ބޭފ ޅ ން ދާދި  އްސާެގ ބާޒާރ  ބެލެހެއްޓ ން އިނޭގތޯ. އެހި

ބާޒާރ   ހިއްޖޭެގ  ދިވެހިރާ   ބައްދަލ ކޮށްފައި ނެތްކަމާހަރަކާ  ،ާގކަމާއިނނ ހިއްސާެގ  ވެސް  ވާހަކައެްއ    އި،ތެއް  ހ ރިހާ  މި 

ދެކެވ ނ . ކީއްެވެގންތޯއޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ، ސަރ ކާރ ތަކ ން  

ނާނެ. ެވއްޖެއްޔާ ދެން ރަްއޔިތ ން ކ ރާނެ ވިޔަފާރިއެްއ ނޯންރަން ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ތަކ ން މާ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކެްއ ކ 

ށްެގން  ރ ކޮށްެގން ރައްޔިތ ން އަޅ ވެތިކޮސޯވިޔަފާރިތައް ހި  ،ރ ކ ރ ާމއި ސޯތާރީޚަށް ބަލާއިރ ަގއި ދ ނިޔޭަގއި ވިޔަފާރިތައް ހި

އޮތް. ދ ނިޔޭަގއި    އެތެރެވަރީަގއި ވެސް އެބަވަނަ ަގރ ނ ން ފެށިެގން    15ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ތާރީޚެއް ޮއވޭ ދ ނިޔޭަގއި. އަދި  

 ؛އ މާރ ކ ރ މ ެގ ސިފަ އެބަ ފެނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންިއސްތިރެ އޮންނަ ކަމެއް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް  އްސ ފެށ ނީ

ތިޅ އަތޮ ރަށްރަށ ަގއި  އަންނަންވާއި  ،ބިތަކާއި  އިންތިޚާބ   ރިޔާސީ  ިވޔަފާރިވެރިން.    ށްރައަންނަ  އިސްތިއ ާމރ ކޮށްެގން 

އިކޮނޮމިކް ަވޒީރ ެގ ދަށ ަގއި އިސްތިއ މާރ ކ ރެވިފައި އޮތީ. އޭނަ ބޭނ ން އި މި އޮތީ.  ފަމިހާރ ވެސް އިސްތިއ މާރ ކ ރެވި 

ކ ރަނީއޭ ކިޔާފަިއ  ރ  ޤައ މ ތަކ ން ލިބޭ ހ ރިހާ ފައިސާއެއް ފަންޑ  މެނޭޖ ބޭ  ނޫން މީހަކަށް ލޯނެއް ނ ދެވޭ. ދައ ލަތ ން

ދޭ މީހަކަށް އޭނަ ެގސްޓްހައ ސް  ނ ހަނީ. ވޯޓ މީހަކަށް ބަ  ހ ރިހިތ  އެއިން  ކ ންފ ންޏެއް ހަދައިެގން    އޭނަެގ އޮފީސް ތެރޭަގއި

އޭނަ ބޭނ ންވާ ެގސްޓްހައ ސްތަކަށް  ؛ނިއަނ ން ދިން ފަންޑ  ެވސް ެގސްޓްހައ ސްތަކަށް ޔޫއް ވެސް ނ ދޭ. ޔޫރަޕިއަން  ލޯނެ

އިސްތިއ މާރ .    ނ ވާބޭނ ންއޭނަ  ދީފައި   މިއީ  ނ ދޭ.  ރަީއސްމީހަކަށް  ތާރީޚަށް  ިއސްތިއ މާރ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ކ ރ މ ެގ 

ދަންނަވައިލާނަން ައޅ ަގނޑ   ވަރަ  ،ބަލައިލާއިރ ަގއި  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ތެރޭަގއި  ބަލަކަތާރީޚ ެގ  މި  ހޭ ޖެލަންއިށް 

އަޅ ވެތިކ ރެވެނީ.  ޔަނެްއތޯ. ވިކިހިމާރ ކ ރެވެނީ  އ އިސްތި ސިވިލާތ ެގ  ރ މ ަގއި އިނިގރޭގަ ވަނަ    17ފާރީަގއި ރައްޔިތ ން 

ވަކި ބާވަތެްއެގ މ ދާ ޔޫރަޕަށް ނ ވަތަ  ،  ދަކީ ގ ސަކޯ އެކްޓ  ކިޔާ އެކްޓެްއ، ބިލެއް. އެ ބިލ ެގ މަލިކ ރީ ކެޕާލިމަންޓ ން ފާސް

ޕޯޗްީގޒ  ،  ސިން ތިބީ. އެއީ އަދި ޯގވާ އިނިގރޭސިވިލާތަށް އެތެރެކ ރ ން މަނާކ ރ ން. އެއީ ކަލްކަތާަގއި އޭރ ަގިއ އިނިގރޭ

 ،އެކި ޔޫރަޕ ެގ ބަެއއް. އޭރ ަގއި އެ ފާސްކ ރި ެއއްޗެއްެގ ސަބަބ ން  ަގއި ތިބިނއިނިގރޭސިން ެއތަންމިތާ ؛ވެސް ތިބޭ

ހަފޮތި ހ އްޓ ނ .  ެއއްކޮށް  ވިޔަފާރި  ކަފަމަފޭރާމ ެގ  ާމކެ ؛އެކަނި  ިއކޮނޮންއެއީ  މީހ ން  މީއޭ  ޓަލް  ހަމައެެއ  ނި ކަބ ނީ. 

  ސައްތަ އަހަރ އި އަހަރ ، ދ ސަތޭކަ  ން އައިސް ެއއްމ ކަފަކޮޅ  ނޫން އެްއޗެއް އެތެރެކ ރ ން މަނާ. އަންނަމ ން އަންނަ

 ،މަށް ޮގވައި ކައޭނަ މަގ މަތީަގއި މިނިވަން   ،ކ މެނ ާގންދީ    ތ މާހާސް މަހިނަގމ ން ޮގހަމަނ ޖެހި ހިނަގމ ން  .ވެެގން ދިޔައީ

  ،ންގވީލްކަ ޖަހާފައި ނ ވަތަ ސްޕީރައި ނ ވަތަ ސަފައެންމެ ފަހ ން ނިމ ނ އިރ ަގިއ އިންޑިާއ ދިދަިއަގިއ ެއ ޗަކ ރާ ޖަހާ

ެއއީ   ؛އެއީ އިންޑިއާ ނ ކ ތް ވިޔާ އެތި ޖަހަިއެގން އޭނަ އިންޑަސްޓްރީއަށް މ ޅި އިންޑިާއއަށް މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނީ.  ފޮތި

ކިޔާ ހ ރިހާ އެންމެން ޤައ މީ ސަލާން  ،ރަށް އިންޑިއާެގ ެއތައް ބަިއވަރ  ރަސްކަލ ންނާއި އެތައް ބަޔަކ  ތިބިއިރ ހަފަ  ރަތަމަފ 
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މީހ ންެގ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައ މިްއޔަތެްއ    އީ އެހިސާބ  އެ  އް ބިނާވިތެ އ މިއްޔަ. ޤަށް ތެދ ވި ހިސާބ  އެއީޅަކޮ

މިނިވަންކަން ހޯދަން ތެދ ވަންވީ. މިހާރ     ވިޔަފާރީެގ  ،މެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭނީ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ ޖެވެއްބިނާކ ރަން

ތަްއ ހަދައިެގން ރައްޔިތ ން ކ ރާ  ނިން ކ ންފ ރ ކާނަމ ަގއި ސަރ  ންއަޅ ވެތިކަމަށް. އެކި ނަފާރީެގ  ޔަމި ދަނީ މި ރާއްޖެ ވި

 ބަޑި   ،ންެގކިއްލާ ބަހައްޓައި ވެތިކ ރ ާމއި، މިހާރ  ބަޑިއަޅ    ،ރަްއޔިތ ންނަށް ޯގނާކ ރ މާއި   ބާނައިހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަތް

ބޮޑ  ބަހައްޓައި ބަ ބަހައްޓަިއެގން،  ައޅ ވެތިކ ންެގޑި  އަޅ ވެ  ވިޔަފާރިން  މިހާރ   މިއީކީ.  ނޫން  ޒަމާނެއް  ކ ރާނީ.  ތި ރ މ ެގ 

ޕްރޮޕޯސަ އްވިޔަފާރިއެ  ކ ރަން  ނ ވަ  ޕްލެއް  ހ ށަހަޅައިތަ  އިންނަ  ،ފިއްޔާ ރޮޖެކްޓެއް  މަޖިލީހ ަގއި  ލިބެނީ  ބެހޭ   މާކަ ؛އެ 

މީހަކަށް.   އިންނަ  ޖަވާބ ދާރީކ ކޮމިޓީަގިއ  ޕާރައެކަން  މީހަކަށް.  އިންނަ  ސްން  ހަކ ލިމަންޓްރީ  ވެއްޖެ  ކްރ ޓިނީ  ރަށް 

  19- އެޖެންޑާ  .ތެރި ރައީސްތްޒަ ެއއް އިއް ލަިމއީ ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަ ؟ރައީސް. އެހެން ކިޔާ ެއްއޗެއް އޮވޭތޯ  ރިތެއިްއޒަތް

އެކ  މި    މަސައްކަތާވަރަށް ބ ރަ    ،މީދެއްަގއި ންމީދެއްަގިއ، މަނިކ ފާނ  ވަރަށް ބޮޑ  އ ންއަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑ  އ 

. ރައްޔިތ ންނަށް  ޅ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީ އޭެގ އިދިކޮ އަޅ ަގނޑ    މީހ ން ކޮނޑަށް ލައިެގން އައީ މި ތަނަށް. އެކަމަކ 

 ހަރާންކޯރ ވެއްޖެ.  

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދ ެގ  ރި މެންބަރެއް ނެތް. އަދި މިއަތެތްްއޒައާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކާނެ އިތ ރ  އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ޕްރީލްއެ  4އޮންނާނީ  އެކީަގއި ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް    މަޖިލީހ ެގ އެޖެންޑާަގއި ވެސް އިތ ރ  މަސައްކަތެއް ނެތ މާ

 ަގއި.   10:30ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ ހޯމަ ވާ  2022
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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