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 (ރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ އެާގ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  ޖޫން 14

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىعل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން މެންބަރ   2ތްތެރި  އިްއޒަ  ސަލާމ ަގއި މެންބަރ ން.  ިއއްޒަތްތެރި    23ނީ  ވަޖަލްސާަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަގ ތ   މި  

މަހ ެގ   ވަނަ އަހަރ ެގ ޖޫން  2021  ،. މިއަދަކީބިން އެބަ ތިބަރ ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  11  ކަރަންޓީނ ަގއި   ބެވި.ބަ ތިއްއެ

 ސް. ވަނަ ދ ވަ 4މަހ ެގ ޤައިދާ ޛ ލް 1442 ،ިއދާ މަހ ންޤަލްޛ . އަދި 12ކަތ ން ނަ މިއަހެލި ވާ ހޯމަ ދ ވަސް.   14

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .11/ 2021/2/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ކީ، ބަރަނަން މިއަދ ެގ އެޖެންޑާ

 

 ން  އެންގ  ރިޔާސަތ ން އަންގާ .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ބޭނ ން ދަންނަވާލަން  ައޅ ަގނޑ   އަ  ؛އާދެ!  ަވގ ތ   ރައީސް ަގނޑ ޅ  މި  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ލިބ ނ    މެންެގ 

ވަނީ.  . މީެގ ދެ ދ ވަސް ކ ރިން ވެސް ސަރޖަރީއެއް ހައްދަވާފައި އިެގންދަވަނީ ޖަރ މަނ ގަ  ފަރ ވާ ހޯއްދަވަމ ންއަނިޔާއަށް 

ވަމ ން. އަދި  ރަނަގޅ ލ ކޮޅ  އަންނަނީހާމަނކ ފާނ ެގ    އެޮގތ ަގއި    ބަރ  ލިބޭނަށް ޚައްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންއިރާދަކ ރެްއވި 

އ ޅ ްއވަނީ   ބ ރަކޮށް  ވަރަށް  ވަގ ތ   މި  ރައީސް  ނަިއބ   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީ    241.  އިަގކޮމިޓީ  241މަޖިލީހ ެގ 

ފެށޭ ައވަހަށް  ވަރަށް  ބައެޖަލްސާތައް  ދ އް.  ދ   ،ރ ޖަހާއި  9ވަހ   ދ ަވސް  ހާއިރ .  ޖަ  10ދ ވަހ   ވަސްއަނެއްބައި 

ރިޔާސައެހެންވީމާ ޖަލްސާެގ  ރައީސް  ނައިބ   އިްއޒަތްތެރި  ބެލެހެއްޓެވ ،  އާދެ!    މަށްތ   އ ޒ ރ ވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ. 

ޖަ  ،އެހެންކަމ ން މި  ވަގ ތ   މިސަރިޔާލްސާެގ  މި  ބަލަހައްޓަމ ން  ރަ  ތ   އަޅ ަގނޑ .  މަޖިލީހ ެގ  ެގންދަނީ  އްޔިތ ންެގ 

؛ ޢިްއޔާތަކ ެގ ބިލ ޖަމ   -1ތައް އިޢ ލާންކ ރ ން.  މިޓީން ފޮނ ވާފަިއާވ ސ ންަގޑިދަށ ން ކޮމާއްދާެގ  ވަނަ    153ަގާވއިދ ެގ  

ނަންބަރ   -2.  2021ޖޫން    15  ،ސ ންަގޑިއަކީ  ާގނޫނ ޖޭެގ  ދިވެހިރާއް)  2015/30  ާގނޫނ   ށް  (އަކ ޅިވަރ ެގ 

ބިލ ލާޙ ޞްއި ނަ  -3.  2021ޖޫން    30  ،ސ ންަގޑިއަކީ ؛ ެގނައ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  13/ 2021  ންބަރ ާގނޫނ  

ާގނޫނ ރ ފަނޑިޔާ އި(އަންެގ  ބިލ ލާޙ ޞްށް  ނަންބަރ   -4.  2021ޖޫން    14  ،ސ ންަގނޑިައކީ ؛ެގނައ މ ެގ   ާގނޫނ  

މަޖިލީހ ެގ  )  2013/5 ބާރ ތަކ  ރަްއޔިތ ންެގ  ާގނޫނ އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  އި(އަެގ  ބިލ ނައ ެގލާޙ  ޞްށް  ސ ންަގޑިއަކީ   ؛މ ެގ 

 . 2021ޖޫން  14

 ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ގެ ރައީ މަޖިލީހ  .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ޅާ ކަންކަން. މޭޒ ން ހ ށަހަސްެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ    -5.1 )ދ(ަގއި  115ސާސީެގ  ނ އަޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ޮގވަނަ  ޖެނީާވަގިއ    ،މަތީން  ތ ގެ ާވ 

މަރ ކަޒ  ދައ ލަތްތަކ ެގ  އެކ ވެރި  ދިވެހިރާހ ންނަވާ  ކަތަކަށް  ޑރ.ްއޖެއިން  މަންދޫބ   ދާިއމީ  މް ޞިޢާ  ނޑައަޅާފަިއވާ 

ދިވެހިރާއްފަރ   ގ.  ،އަޙްމަދ  މޮރޮކޯއަށް  އޮފް  ކިންްގޑަމް  ނޮންކަނި،  ކަނޑަައޅާ  ސަފީރ ކަމ ެގ  ރެ-ޖެއިން  ސިޑެންޓް 

ހަމަޖެއް މައްސަލަ މަޤާމަށް  ފޮނ އްވާފައިވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  އެ ށް  ދިރާސާކޮ  ،ސ މަށް  ނިންމ މަށް  ޮގތެއް 

ކޮމިޓީ  އާމައްސަލަ ދާއިމީ  ރައީސ ލްޖ މްއަގ ޅޭ  ފޮނ ވ ން.  އިްއވަަވއިދެްއވ މަށް  ހޫށް  ސިޓީ  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ރިއްޔާ 

 ޑ  އެދެން.  ން އަޅ ަގނ ންމ  އަރިހ ޢާންއަމީ

 

 : މޭޒ ން އިްއެވވ ން އިދާރީ
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މ ޙައްމަދ    ރައީށް  ރަީއސް،  މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،ނަޝީދަށްރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

)ދ(ގައި  115  ސާސީެގޤާނޫނ އަޖ މްހޫރިއްޔާެގ   މާއްދާެގ  ކަށް މ ތައ ޤަބޭރ     ،މަތީން  ތ ގެ ޮގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ވަނަ 

ނޮން ޓަކައި   ޓް ރެސިޑެން-ރާއްޖެއިން  ކަނޑައެޅ މަށް  ހ ންނަ  ،ސަފީރ ން  ދައ ލަތްތަކ ެގ    ޖެނީާވަގއި  އެކ ވެރި 

މަންދޫބ ތަކަށް ދިވެހިރާމަރ ކަޒ  ކިންްގޑަމް   ،އަޙްމަދ   މްޞިޢާ   ޑރ.  ،ފަރ ކަނި  ގ.  އްޖެއިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދާއިމީ 

ކ ރާތީ ެއ  ަގސްތ  ޢަްއޔަންކ ރ މަށް  ސިޑެންޓް ސަފީރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް  ރެ-ައޅާ ނޮންޖެިއން ކަނޑައޮފް މޮރޮކޯއަށް ދިވެހިރާއް

  ިއ،ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވަމެދ  ރައްޔި  ސިޑެންޓް ސަފީރ ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މާރެ-މަނިކ ފާނ  ނޮން

މަޖިލީ ނިއެ  ސިޓީއާެއކ ންހ ން  މި  އެދެމެވެ.  އަންަގވައިދެއްވ ން  ޮގތް  މަނިކ ފާނ މެވި  އެ  ދިވެހި    ެގ  ވަނަވަރާއި 

އި ފޮނ ވީމެވެ.  ކޮޕީ  ކާޑ ެގ  އަންަގއިދޭ  އެދެމެވެ.  ަގ  ތިރާމ ހ ރައްޔިތެްއކަން   7.  1442  ޝަްއވާލް  26ބޫލ ކ ރެްއވ ން 

 .  އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ،. ޚާދިމްކ މ2021ްޖޫން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އަށް ފޮނ ވިއްޖެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ ށް ޚާރިޖީ ގ ޅ މަރާސާކ ރ  އާދެ! މި މައްސަލަ ދި

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ހ ސް. ބަ  އީތިދާއިބ  -6ރ  ންބަމިހާރ  އަޅ ަގޑ  މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަ

މ މްތާ  -6.1 މ ޙައްމަދ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހ ށަހަފ ވައްމ ލަކ   ބަލިމަޑ ކަމ ން 19-ިވޑ ކޮ  . ވާޅ ްއވާފައި ޒ   ެގ 

އައިޤ ތިޞާދަ ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ިވޔަށް  ސަބަބ ން  ލޯނ ސަރ ެގ  ޮގތ ން  އެހީތެރ ވ މ ެގ  ފަރާތްކަށް ފާރިތަކަށް  ނަާގފައިވާ 

ިއ  ގަ 2021ޖޫން    2ވަނީ  ރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއާވފައިަގރާރ . މި  ަގހ ށަހަޅާ    ލައިއިމް ދިނ ން އެދި ގޮވަޓޯރިއަރަމޮ

ރާރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  ަގ. މި  އިވަނަ ޖަލްސާަގ  8ވަނަ ދައ ރ ެގ    2ވަނަ އަހަރ ެގ    2021  ،ވ ނ ބޭއް

ދާއި ދެކ ނ   މެންފ ވައްމ ލަކ   އިްއޒަތްތެރި  މ މްތާޒްރާެގ  މ ޙައްމަދ   ހ ށަހެޅ ްއވ މަށާއި ަގ.  ބަރ    ، ރާރ  

ވިދާ  ،ޖަވާބ ދާރީެވވަޑައިަގތ މަށާއި  ޖ މ މަޅ ވ ފަހ ބަސް  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.    15  ލަށް  ފ ރ ޞަތެއް  ރާރ ެގ  ަގމިނެޓ ެގ 

ތިޔާރ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ އިޚ   ށް ބަހާލައިެގން ބަޔަމިނެޓ  އެކ ަގއި ނ ވަތަ ބައި  15ސް ހިނަގމ ންދާއިރ  އެ  ހ  ބައިތިދާއިބ 

ަގޑިއިރ . އެީއ    4ލަ  ޖ މ   ފައި ަވނީއެޅިނޑަސްކ ރ މަށް ކަހ  ބަ  ށްރާރަަގިއަގންނަވާ. މި  ޑައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަ 

ށް ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަ  21ޓާއި  މިނެ  20.އެމަށް  ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ  29މިނެޓާއި    24ަގޑިއިރާިއ    2.ޕީއަށް  އެމް.ޑީ
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ސިކ ންތ .    8މިނެޓާއި    14ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަށް    12މިނެޓާއި    16ޕީ.އެން.ސީއަށް  ސިކ ންތ .    21މިނެޓާއި    20

މެންބަރަކަށް  ޕާޓީކި  ވަ ކޮންމެ  ނިސްބަތްެވަވދައިނ ަގންނަވާ  މެންބަރ  އިއްސިކ ންތ .    4ނެޓާއި  މި  4ައކަށް  ޒަތްތެރި 

 ރާރ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް. ަގއަރ ވަން މި ޞަތ އްމަދ  މ މްތާޒަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ މ ޙަ

 

 : ވ ންވާހަކަދެްއކެ  ބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒްމެންރާެގ  ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއި

ެގ ސަބަބ ން ދިވެހި  ރ ތިޞާދަށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަޤ ބަލިމަޑ ކަމ ން އިެގ  19-ިވޑ ކޮ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ލް  ވެނޮ ރާރ .  ަގ  އިލާދިނ މަށް އެދި ޮގވަމް  ޓޯރިއަރިމޮ ފަރާތްތަކަށް  ވާއިފަ ނަާގލޯނ   ،ތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ންވިޔަފާރި

އްކާތެރިވ މަށް މި ބަލިން ރަ  ،ތ  ހަލ ވިކަމާއެކ  ފެތ ރެމ ންދާއިރ  ވަގ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި  ( 19-ިވޑ ކޮ)   ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ފަރާތ ން  ކާރ ސަރ  އަ  2021  މޭ   5ެގ  ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ޚާއް ޅަމ ންވަނަ  ސަބަބ ން ޞައަންނަ  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ   

ލޯނ  ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ެއ   ބޭނ މަށް  އެކި އެކި ވާއިރ ، ވިޔަފާރިސްފައިޮގއާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަށަށް  ތަކ ެގ  ވިޔަފާރި

ބަނގ ރޫޓ   ވިޔަފާރިތައް  ނެތި  ޮގތެއް  ދެއްކޭނެ  އިެވެގންލޯނ ތައް  ފެންނަން   ޅ ކަން ފާ  މާލ ތިޙްދިއ މ ެގ  ޮގތެްއަގިއ  ބޮޑ  

ވި   ،އޮތަތީ ދެއްކ މ ަގއި  އެފަދަ  ލޯނ ތައް  ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ދެްއވ މަށް އިއްސަހަމަޖަމް  ޓޯރިއަރިމޮޔަފާރިތަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރ    19-ވިޑ ކޮ  ؛ރާރ ަގރާރ .  ަގހަޅާ  ހ ށަ  އިލައި ލްޑިްވސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ޮގވަ މޯ  ، ސަރ ކާރަށާއި

ފަ ބައްޔަށް  މި  ފެތ ރެމ ންދާއިރ   ފަރާހަލ ވިކަމާއެކ   އިތ ރ ވެފައިވާތީ އްސިވާ  ގ ނައަކަށް  އެތައް    ޞަޚާއް  ،ތްތައް 

މި ބަލި ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯލްނ ވާނެ ކަމަށް ބަލައި، ބަލި ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް    ން ނޫނީެގއި ވަޅ ތަކެއް ައޅަފިޔަ

ސަ ދިވެހި  ޚާއްޓަކައި  ފަރާތ ން  ފިޔަވަޅ ތަކެްއ  ޞަރ ކާރ ެގ  ފަށަވަ  2021  މޭ  5  އަޅަން  ފެށިެގން  ދ ވަހ ން   އި، ނަ 

ޚާއް އެންޞަ އިތ ރ   މި  އަޅައި  ފިޔަވަޅ ތަކެްއ  ފިޔަވަޅ ތަމެ  މ އްދަތ ކ  ހައި  އިތ ރަށް    ެގ  ފިޔަވަޅ ތައް  އަދި  އިތ ރ ކޮށް 

އެްއކޮށް  ހަރ ކަށިވަމ ންދާ ލިބ ން  އާމްދަނީ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ބައެއް  ސަބަބ ން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  މި   ،ހ އްޓި   ހިނދ ، 

ޮގ   ބޮޑ ތަނ ން  އާްމދަނީވިޔަފާރިތަކަށް  އި  އަނެއްބަ ދިނ މަށާއިދަށަށް  މ ސާރަ  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ހިންވިޔަފާ  ،ސް  ާގ  ރި 

ވިތަން ފަދަ  ކ ލިދެްއކ ން  އެންތަނ ެގ  ނ ކ ޅެ  އަސާސީ  މެޔަފާރިތަކ ެގ  ކ ރ ަމށް  ވިޔަފާރިތައް    ،ދިޚަރަދ ތައް 

އިޙ ތިމާލް ފެން   ފާޅ ކަން  ބަނގ ރޫޓ ވ މ ެގ  ޮގތެއްަގއި  އޮތްބޮޑ   ކޮ   ނަން  ބަލި  ގެ 19-ވިޑ ހިނދ ،  ރާޅ ަގއި  ފ ރަތަމަ   

ކޮންޓްރޯ ދިވެހި  ފެތ ރ ން  ފަރާތ ން  ލްކ ރ މ ަގިއ  ވިޔަސަރ ކާރ ެގ  ސަބަބ ން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އާމްދަނީ އެޅި  ފާރިތަކ ެގ 

ބަލައިޮގސް  ންވެެގހީނަރ ވަމ  ކަމަށް  ނަާގ  ،ދާނެ  ލޯނ ތައް  ޓަކައި  އެހީވ މަށް  ވި ވިޔަފާރިތަކަށް   ށްކަޔަފާރިތަފައިވާ 

ޮގތ ން   ލ އިދިނ މ ެގ  ކޮ  ވާއިދީފަށްފަހިކޮ  ފ ރ ޞަތ   ެގމްރިއަޓޯރިމޮލޯނ ދެއްކ މ ަގއި  ފެތ ރ ން   19-ވިޑ ހިނދ ، 

ެގ ފ ރަތަމަ 19-ިވޑ ކޮނިސްބަތ ން މިދެންނެވ ނ     ޔަަވޅ ތަކަކީމިހާރ  އަޅާފަިއވާ ފި  ،ކޮންޓްރޯލްކ ރަން މިއަދ  އަޅާފައިވާ 

ކޮންޓްރޯ ފެތ ރ ން  ބަލި  ދިވެހި  ރާޅ ަގިއ  ފިޔަވަޅ ތަކާސަލްކ ރ މަށް  އެޅި  ފަރާތ ން  އެ  ރ ކާރ ެގ  ނ ވަތަ  ފަދަ ެއއްފަދަ 
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ތަކ ެގ ފިޔަަވޅ   ،ންވަރަށާއިމިހާރ  ފެތ ރެމ ންދާ މި  19-ވިޑ ކޮ   ،އް ިވޔަފާރިތަކަށް ކ ރާނެ ފިޔަވަޅ ތަކަށް ވެފައިތީޖާތަކެނަ

އިތ ރ ކ ރަމ ންދާ ބަލައިމ އްދަތ   ފިޔަަވޅ ތަ  ،ދިއ މަށް  އަޅާފައިވާ  ނ ލިބި    ކަށްމިހާރ   މ އްދަތަކަށް ލ ިއ  ދިގ  

ބެ  ކަމަށް  ފަދައިން    ،ތަތީއޮ  ލެވެންދަމަހައްޓަންޖެހިދާނެ  ހަމަޖައްސައްމް  ޓޯރިއަރިމޮމިދަންނަާވ  ޮގތް  ދިނ މަށް  ލިބޭނެ 

  ށްތަކަޑިޓް ފެސިލިޓީނެތި ހ ރިހާ ިވޔަފާރިތަކ ން ނަާގފަިއވާ ލޯނ ތަކާއި ކ ރެ   އެްއވެސް ިއސްތިސްނާއެއް  -)ހ(  ޮގވާލަން.

)ހަމް  ޓޯރިއަރިމޮ ބަރާވަނ ލޯނ     މ ގައިދިނ މް  ޓޯރިއަރިމޮ  -ށ(މަޖައްސައިދިނ ން،  ފެސިލިޓީއަށް  ކްރެޑިޓް  ބަރަށް ތަ 

އެްއވެސް    ތެރޭަގއި  ެގތ ެގ މ އްދަމްޓޯރިއަރިމޮ  -)ނ(  .ެއއީ ޝަރ ތެއް ކަމ ަގއި ކަނޑަނޭޅ ން  ،ދައްކާފަިއވ ން  ފައިސާ

ލޯނ އިންޓްރެ ކްރެޑި  ސްޓެއް  ފެސިލިޓީނ ވަތަ  ތެރޭަގިއ  ޒްޓް  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ  މާއިތ ރ ނ ވެ  އަށް   ވާފ އެްއކޮށް 

ވަނަ    2021  މޭ  5ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން    19-ވިޑ ކޮ ނ ން.  ދިތަށް ހަމަޖައްސައިޮގ

އ ވަ  ެއއްކޮށް  ފިޔަވަޅ ތައް  އަންނަ  އަޅަމ ން  ފެށިެގން  ފެށިެގއިދ ވަހ ން  ދ ވަހ ން  ނިޔަލަށް  މަސް  6ން  ލާ  ދ ވަހ ެގ 

ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިޔ ޝަންތައް މެދ ވެރިކޮށް ިވޔަފާރިތަކ ެގ ބޭނ މަށް   ތަކާއިރާއްޖޭެގ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ބޭންކ 

ބޭނެ ޮގތް ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް ލިމް  ޓޯރިއަރަމޮދެންނެވ ނ  އ ސޫލ ން  މި    ކަށްނާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަނަާގފަިއވާ ލޯ

ހިމެނޭ މޯލް އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ޮގވަ   ޑިވްސް  ސަރ ކާރަށް  ދިވެހި  ގަވާއިދ ެގ ތ ންެގ  ޔިއްރަ  އިލަިއ،ޮގތަށް  މަޖިލީހ ެގ 

    ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ރ ރާަގވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި 167

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާހަކަ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް    ޖެއްސެވޭޑިއޯ  ވީ  ފ ޅ ދައްކަާވިއރ އާދެ! 

ސްކ ރ މަށް ހ ރާރަށް ބަަގެގންދިއ މަށް ދަންނަވަން. މިހާރ  މި    ިއެގން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްއްސަވަޑިއޯ ޖަވީ  ތިއްބެިވއްޔާ

މި ހ ޅ ވަ  ވަގ ތ   އެއިއޮތީ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން  ފ ރ ޞަތަށް ލެވިފަ.  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ދިަވޑަިއަގންނަވާ 

ދަންނަވަން.   ދާރަދޫމަ  ހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފައެދިަވޑަިއަގތ މަށް  ޝަރީފް.   އިބްރާހީމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި    އިރާެގ 

އިކ  މިއ ޓް  މަ   .ތި އިންނެވީ  ަވއިެގން ކ ރައްމިއ ޓްމައިކ     ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްއި  ހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަ

 ! ވާލައް އިނައްޓަވަ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މަރަދޫ

. މޭަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަރާރަށް އ ސޫލެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގީވ މި  ޅ ަގނޑ  ދެންނެއަ  ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝ   އާދެ!

ން އަމިލި   2400ކޮށްފަ. އެީއ  ލަތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ވަނީ ސްޓިމިޔ ލަސް ޕެކޭޖެްއ ތަޢާރަފ ހާެގ  19-ވިޑ މިދިޔަ އަހަރ  ކޮ 

  ...އެހެންމެހަމަ ،އިށް އިންކަމް ސަޕޯޓެއް ދިނ މާކަތްޒީފާ ެގއްލ ނ  ފަރާރ ފިޔާ. މީެގތެރޭަގއި ވަ 
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 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ހ ރީ.ކ ރެވިފައި ތި މައިކ  މިއ ޓް ،ޝަރީފް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމަރަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ން ރ ފިޔާެގ ސްޓިމިޔ ލަސް  އަ މިލި  2400މިދިޔަ އަހަރ  ސަރ ކާރ ން    ،އައި ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަމ ން އާދެ!  

ތަޢާރަފ  ސަބަބ ންނޭޕެކޭޖެއް  މިހާރާ  ،ކ ރެއްވ މ ެގ  އިޤ ތިޞާދ   މިއްޖޭެގ  ހިފެހެއްޓިފަިއ  އޮތް  ރ   ވެސް  މިންވަރ ަގއި   

  އް މެޓޯރިއަރިމޮއޮތީ    ެގ މ އްދަތަށް މިދ ވަހ ރ ހައަ  1ވެސް އެދ ނ  ފަރާތްތަކަށް    އްއޮތީ. އަދި ބޭންކ ތަކ ން ނެިގ ލޯނ ތަ

ފާއިތ ވެ  އަހަރެއް  މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  އަ ދެއްވާފަ.  އަހަރެއް  އަނެއް  އަޅ ަގނޑ މެންއިޮގސް  ވެސް  ނަށް އިރ ަގިއ 

އަރައިނ ަގނެވިހާވިޑ ެގ  ކޮ އެހެންކަމ ަގއޮތްކަމީ    ލަތ ން  ޙަޤީޤަތެއް.  ކެރިފޯބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  ތެރިކަން  ރ ންން، 

މިންވަރ ން   ބިނާކ ރ މަށާއިޤަހ ރި  އާރާސްތ ކޮށް  އަލ ން  ިއޤ ތިޞާދ   ކ ރިމަތިވެފަިއވާ  އަދި  ،އ މ ެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް   

ލަތ  ެގނައ މަށް ޓަކައި ހާ  ންމ އާ  އްއަދި ވިޔަފާރިތަ  ،ަވޅ ަގއި ެއކަންކަމ ން ރައްޔިތ ން އަރައިަގތ މަށްއ ނދަޫގ ދަނޑިދަތި

ފިޔަވަ  އެޅ ަމށް  ޅ ތައަޅަންޖެހޭ  ފަހިެވެގންްއ  ފ ރ ޞަތ   ދެކެން.  މ ދިއ މަކީ  ޓަކަިއ  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއ  ކަމެއް  ހިންމ  

ބޫލ ކ ރަން. ަގަގނޑ   ޞަދަކީ އެއީ ކަމަށް އަޅ ރާރ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްަގވި  އެ ހ ށަހެޅ އް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ މްތާޒް 

ރައީސް މިހާރ    ؛އިްއޒަތްތެރި  އޮތް  އެބަ  ތަޢާރަފ ޔ ށް ސްޓިމިޔަފާރިތަކަވިސަރ ކާރ ން  ޕެކޭޖެއް  ކަމަށް  ލަސް  ކޮށްދޭނެ 

އޮފް މޯލްޑިވްސް   ސްޓްރީ ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބޭންކ ރިޒަމް އިންޑައެާއއެކ  ރާއްޖޭެގ ޓޫވިދާޅ ވެފަ. އަދި ހަމަ

ލޯނަކާއި  އަމިލި  10މެދ ވެރިކޮށް   ޑޮލަރ ެގ  މިންވަ   ންއަ ލިމި  20ން  ލޯނަކަށްާވ  ކަމަ  ރ ޔޫރޯެގ  ވެސް  ށްދެއްވާނެ   

ންމެ ބޮޑ  އެ  ،ފަދައިންރާރ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ފާހަަގކ ރެއްިވ  ގަ ވެސް މި    ޒް، މ މްތާލާންކ ރަްއވާފަ. އެހެންނަަމވެސްއިޢ 

ވާނީ ލޯނ ެގ    ،ދައްޗަކަށް  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  ނަންަގަވއިެގން  ހަމަވެމްޓޯރިއަރިމޮލޯނ ތައް  މ އްދަތ   އަލ ން   ،ެގ 

އިތ ރ ކ ރ މަކީ ސަރ ކާރ ން މް  ޓޯރިއަރިމޮ ެގ  ވަހަށް މި ލޯނ ދ މަސް  6ޖެހ ން. އެހެންވީމާ، އިތ ރ   ކަންއްއަނެއްކާވެސް ދަ

ކަމ ަގއި   ންމ  ކަމެއްމަތީން ކ ރެްއވ މަކީ މ ހި  ބަްއލަވާފައި އެކަން ކ ރެްއވަން ޮއތް އ ސޫލެްއެގކަންތައްތައް ބައްލަވަންވީ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ދެކެން.  ފަިއނޭންއްރާ ؛އަޅ ަގނޑ   އިންސްޓިޖޭެގ  ވެސް ޝަލް  ލޯނ   ވެސް  ޓިޔ ޝަންތަކަށް 

އަދި  ދޫކ ރެވޭ ދެވޭނީވެ  މް ޓޯރިއަރަމޮނީ  ބޭންކ    ، ސް  ހ ރި  ެއ  ތަނަވަސްކަން  މާލީ  ކެރިފޯރ ންތެރިކަމާއި  ތަކ ެގ 

ައޅ ަގނޑ މެން   ވެސް  މިއީ  ބިނާކޮށް.  މަްއޗަށް  ރާއްަގނިސްބަތެއްެގ  އަދި  ޙަޤީޤަތެއް.  އަޅާ    އިޖޭަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ 
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މައްޗަށްފިޔަވަޅ  އިންފ ލޭޝަން  ވެސް  އަޅަންވާނީ  ޮގތެްއެގ  ތައް  ކޮށްެގން  ނ ދާ  ހިސާބ ތައް  ށް  ެއކަންކަމަ  ،މަތީން 

ދިރާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހ ރި އެތައް ކަމެއް  ޙަޤީޤަތަކީަގފަހ . އެހެންނަމަވެސް،    ސަކ ރ މަށްދިރާސާކ ރަން   ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ 

ވަރަ  ތެރެއިން  ބައެއް ރައްޔިތ ންެގ  ިގނަ  ވިޔަފާރިތަށް  ެގއްލިފަ.  ވަނީ  ވަޒީފާ  ިގނަ  ެގ  ވަރަށް  ތެރެއިން  ކ ެގ 

ިގނަގ ނަ ވިޔަފާރިތަކަށް    އިބާވަތްތަކ ން ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތައް ފިޔަވަރޫރީ  ޒަ  ، ބަެއއް ބާވަތ ެގ ވަރަށްވެރިންވިޔަފާރި 

ތެއް ވެސް ލަހާދެވޭ ފަދަ    ލ ތަކާއި މ ސާރަތަކާއްސަ. އަދި އެ މީހ ންނަށް ބިއާމްދަނީ ދަށަށް ޮގ  ށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަ

ތިބީ ކަމެއްނޫން  ިވސްނާލަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  މިއީ  މި.  އަޅ ަގނޑަށް  އެނޭގ  .  ވެސް  ދަންނަވާއިރ   ހެން 

ވެސް ިމޮގތަށް ލޯނ  ނަންަގަވއިެގންކަން މިހާރ   އެޮގތްނ ލިބޭކަން.    ވެސް ބަޖެޓަށް ެއކަށީެގންވާ އާމްދަނީއެއް  ެގސަރ ކާރ 

  ، ހެން އޮތްކަމ ަގިއ ިވޔަސްތަންފީޛ ކ ރަމ ން ެގންދަވަނީ. ކަން މި  ،ހިންަގވަމ ން  ކަންތައްތަްއ ވެސްޖެޓ ެގ  ރާއްޖޭެގ ބަ

ދ  ފ ޅާމިނެއްަގއި ެއްއވަރެްއަގއި ދަމަހައްޓަިއެގން މެނ ވީ އިޤ ތިޞާ   ،ތަކީބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަަގއަޅ ަގނޑ މެން  

ނ ކ   ދ  އިޤ ތިޞާ  ެގއ މ ޤައަލ ން   ދައ އާރާސްތެއް  އާމްދަނީލަރެވޭނެ.  ލިބޭ  ހ ރަސްތަކެއް   ތަށް  ވެސް  ލިބ މަށް 

މެންނަށް އޮތް  މަކީ އަޅ ަގނޑ ން ދޫކޮށްލ ވެ ފ ންނާފަތިވެ، ވީރާނާވެ ދާމިހާރ  ހ ރި ވިޔަފާރިތައް ބަނގ ރޫޓ   ކ ރިމަތިވާނެ.

ނޫންއިސެ ޗޮ ނޫން  ،އް  އޮޕްޝަނެއް  ނަަގއެީއ  ިވޔަފާރިތަްއ  އޭރ   ކޮޅަށް  އި.  ކޮވިޑ  ޖަހަންޖެހޭ.  ހާން  ން ލަތ ެގ 

ހަލ ވި  އަރަިއަގތީމަ ސްޕީޑ ވެސް  އި   ،ަގއި  ކަންޤ ބާރ މިނ ަގއި  ކ ރިއަށްގޮ ކަތިޞާދީ  އަނެން  ދައ ލަތަށް   ްއކާެވސްސް 

ލިބެންފަ ހަމައެށާނީއާމްދަނީ  ރައްޔިތ ންެގ  .  ސަލާމަތްއްޙަޞިއާެއކ   ކ ރާ    ރައްޔިތ ން  އި،ކ ރ މާތ   ހޯދ މަށް  އާމްދަނީ 

ހިމާޔަމަ ކަ  ކ ރ ަމށްތްސައްކަތްތަްއ  ެއއްވެސް  މ ހިންމ   މިވ ރެ  ނެތްމެންއަޅ ަގނޑ  ތ   ވަގ   މެއް    އަޅ ަގނޑ .  ނަކަށް 

ހ ރި    ން ހާލަތެއްަގއި ވެސް ކ ރާމިފަދަސް މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި  މަޖިލީހ ން ވެމި ރަްއޔިތ ންެގ    ،ކަމަކީ  ރާތާމަކ ހި

ކ ރަމަސައްކަ ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ކަންބޮޑ ވާ  މެންއަޅ ަގނޑ .  ނ ދާކަންންމ ތް  ކަށް މެންނައަޅ ަގނޑ ނެއް  ތަ  އެހާ 

އި އަޅަންޖެހޭ ގަ ވާ މައްސަލަތަކ މާންނަށް ދިތ ޔިަގއި އ ޅެންޖެހ މ ން ރައްބަންދ ރަފ  ،ލި ދަނީ ގެއްެގ އާމްންނ ފެނޭ ރައްޔިތ 

ހ  މަޖިލީ  ރިފިޔަވަޅ ތަކެއް  މެންބަެގހ ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ަގރ ން  އެކަބޫލ    މަށް  ފ ޅ ކ ރަްއވަިއެގން 

ނ ފެ  ސައްކަތްކ ރައްވާ މަ ހިނޭތަނެްއ  މިއީ  ދެންނެވީަމ  ކަމެއް  ހ ރިތާމަ.  މިހެން  ބޭފ ޅ ން  .  ިގނަ  ވަރަށް 

ަގނޑ   އަޅ    ،ވާތީ  ކަމަކަށް  އަބަދ ވެސް ކ ރާ   އަޅ ަގނޑ ލ މަކީ  އިނަވަ ތް ދަން. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަްއވާނެއިސްކ ރަ ކޯފާ

ވެ  ހަމަ  މިވާހަކަ  އިްއޒަތްތެއިވަދަންނަމި  ސް  ރައީސް ލީ.  ކޮިވޑ  ރ ސަރ ކާ؛ ރި  ހާލަތ ަގއި  ން  ފިޔަަވޅ ތަކަެގ  ށް  އެޅ ނ  

ޞާދ  މިހާރ  ތިރާއްޖޭެގ އިޤ   ،ަގބޫލ ކ ރަން   ަގނޑ އަޅ  ކަން ދެްއވީމާ  ލަސް ޕެކޭޖ ޔ އަދި ސްޓިމި. ތާއީދ ކ ރަން ަގނޑ އަޅ 

ހިފެހެ  މި ވެސް  ލެވެލްަގއި  އޮއްޓިއޮތް  މި  އެކަމަތީފައި  ދައ ޓަ  ށް.  ކަމާކައި  ހ ރިހާ ބެހޭ  ލަތ ެގ   ، ފަރާތްތަކަށް   

ރައީސ ލްޚާއްޞަކޮ އިބްރާހީށް  މ ޙަޖ މ ހޫރިއްޔާ  ޞާމް  ދަންނަ  ަގނޑ އަޅ ޙަށް  ލިއްމަދ   ދަތިޝ ކ ރ      ދަޫގއ ނވަން. 

ިގނަދަ އެހާ  ރިޒާްވަގިއ  ރާއްޖޭެގ  ނެތް  ނޑިވަޅެއް.  އެހެފައިސާެއއް  ބޮޑ     ށްނަމެންަގނޑ އަޅ  ،  ވެސްންނަމަ.  މާ  ވ ރެ 
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ހ ރިތިއިޤ  ހ ރިޞާދ   ވެސް  ތަންތަނ ަގިއ  ކަން  ބޮޑަށް  ތައްތަކަށް  މާ  އިޤ   ،ވ ރެ  ރާއްޖޭެގ  ރަނަގޅަށް  ތިޞާދ ެގ  މާ 

އޮތްކަންކަން   މެނޭޖ ކޮށްފައި  ފާ  ަގނޑ  އަޅ  ކަން  ސަރ ކާރ ން  އޮހަަގކ ރައ ފަލާެއކ   ެއހެން  ނަށް ޔިތ ންރައް  ،ތަސްން. 

އިތ ރަށް މި ަގރާރ ަގއި ިމ    ، ހެންކަމ ން. އެންޖެހ ންތައް ިގނަގ ނަޔަފާރިއަށް ކ ރިމަތިވާ ޮގވި   ،ޑ  ތައް ބޮވެފައިވާ ދަތިދިމާ

ންކ ތަކ ެގ  ވާފައި ރާއްޖޭެގ ބޭލައް އިއްލަވަ.އެމް.ޭއއިން ބައެމް  ،ދިނ މަކީ  ރިޓޯރިއަމްދ ަވހަށް މޮސްމަ  6ފަދައިން    ލާއިޮގވަ 

ހ ރިންޒިލިއަރިލް  އިނޭންޝަފަ  އިހަރ ދަނާކަމާ ރަނަގޅ ން  ކ ރ   ވިއްޔާ  ވަނީ  ކަމަށް  ސް  ކަމ ަގއި   ކަމެއް  ވަރަށް 

ޝ ކ ރިއްޔާ  ޓަކަިއ  ން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް  ވާހަކަ ނިންމާލަެގ  ަގނޑ އަޅ ރާރަށް ތާއީދ ކ ރަމ ން  ަގމި    ،ދެކޭތީ   ަގނޑ އަޅ 

 އީސް. ރަ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .هللاމަދ  ޢަބްދ  ރ  އަޙްރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށ  ދާއިތްތެރި މެންބަރ . ބާރިއްޔާ ިއއްޒަޝ ކ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ هللاބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

އިއް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސްއާދެ!  ބޭޒަތްތެރި  ނަާގފައި .  ހަމަޖެއްސ ންކ ތަކ ން  މޮރިޓޯރިއަްމ  ލޯނ ެގ  ގ ޅޭވާ  ތ ން ޮގ  މާ 

ބަހ ސްކ ރަމ ހ ށަހެ ބޭނ ންތެަގމި    ،ދަންނަވާނީ  ަގނޑ އަޅ    ަގއިރާރ ަގ މި  ންދާޅި  ޒާތ ަގއި  ޭއެގ    މ ހިންމ   ،ރިރާރަކީ 

  މި ފާއިތ ވެެގންދިޔައީ މަސް    3  އިއަހަރާ   1ނިމިދިޔަ    ،ވޭލ ކ ރެމެންނަށް ަގބޫަގނޑ އަޅ  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރާރެކޭަގ

ދިގ  އެހާ  މީެގކ ރިން  އ ނމ   ދިވެހިރާއްޖެ  ދެކެފަިއނ ވާވަރ ެގ  ދ ވަސްތަކެއް،  ދަގޫ އްދަތަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި   ަގއި.ދަތި 

ރައްޔި؛ ރައީސް ދ ވަސްތަްއ  ދަތި  ކ ރިމަތިވިތ ންނާމި  ފެށިެގން    ހިސާބ ން  ވަރަކާސަރ   ރަނަގޅ  ރ ން  ހަރ ދަނާ  ށް 

އަޅ ްއވަމ ކެ ޔަވަޅ ތަފި ެގންދެވިކަން  އް  މިއަަގނޑ  އަޅ    ،އެއީ ން  އ ފަމެން  ފާހަަގދ   ިއއްޒަތްތެރި ކަމެއް  ކ ރާލާއެކ    .  

ފި؛ ރައީސް ތެތަކ  ޔަވަޅ އެ  ެގއްލިރޭަގެގ  ަވޒީފާތައް  ވަޒީފާތަ  ،އި  އާމްދަނީ  ލި  ންކ ނޫނީ  ޔަ  ކ ޑަެވެގންދިބެމ ންއައި 

ދިނ މ ެގފަރާތް އެހީ  ސަ  ތަކަށް  އިންކަމް  ތަޢާރަފ ޮގތ ން  އެލަވަންސް  އެއާއެ ިއ،  ްއވަކ ރަޕޯޓ   ހަމަ  އްކޮށް އަދި 

ނަާގފައި  ންބޭންކ ތަކ  ފަރާތްތަކަ  ލޯން  ވިހ ރި  ކޮވި  ޔަފާރިކ ރަމ ންދިޔަށް ނޫނީ  ޮގލޯ  ޑ ފަރާތްތަކަށް  ނޫނީ ތ  ނ ެގ  ަގއި 

މި ތްތައް  މަޚިދ   ތަފާތ ތަށް  ެއކި ޮގތްގޮ   ކ ެއއާއެ ދި ހަމައަ  ިއ، ދިއ މާން ފައިސާ ހަމަޖެހިެގެގ ޮގތ ަގއި ފް ލޯންލީރި  ޑ  ކޮވި

 ށް މިއ މަޤަމެންެގ  ަގނޑ އަޅ   ދިޔަކަން އެއީފޯރ ކޮށްދެމ ންދާ ރައްޔިތ ންނަށް  ން ސީެގ ފަރާތ ން ސަރ ކާރ ތ ޮގ  ނެވިދެން

؛ ތްތެރި ރައީސް . ިއްއޒަނަވާނީދަން  ަގނޑ އަޅ  ފ ރ ޞަތޭ     އެއް މ ހިންމ ންމެ  ަގިއ އޮތ މަށް ލިބ ނ  އެލަތ ވަގ ތ  މި ހާ

ނާަގފައި ބޭ  ،ޙަޤީޤަތަކީކ ރަންޖެހޭ  ަގބޫލ މެން  ަގނޑ އަޅ  ލޯން  މިންކ   ފަރާތްތަކަށް  ވި  އަދ ވާ  ވަނީ  ވޭނެ ރެ ޔަފާރިކ މި 

ެގއްލ ންތައްޑެތިބެމ ންދިޔައީ ބޮށް ލިތަކަިވޔަފާރިރެއްހާ ދ ވަހ   ދިޔަ އަހަ. އަދި މިވެފަތި ށް ދަރ ޞަތ  ވަރަށް ބޮޑަފ     .
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  ޔަފާރި ހ ްއޓ މަކަށްމ ން އައި ވިން ކ ރަމީހ   އެބައި  ،ބަޔަކ   ރިން އެތައްރިވެފަންތީެގ ިވޔަފާ  ދ މެ  ،ކ ދި މ ކޮށް  އާން  އަދި

ދަރަނި މިއަދ   ފަވެވެރި އައިސް  އެއީ  ރަޙަޤީޤަތެ   ރަންޖެހޭލ ކ ބޫަގ  މެންަގނޑ އަޅ ިއވާކަން  އިްއޒަތްތެރި  ؛ އީސްއް. 

މިަގނޑ އަޅ  ވާހަ  މެން  ިމ  ދައްކާއިރ ަވގ ތ   ސަކަ  ރައްޔިަގއި  ކަންތައްޓަ   ތ ންނަށްރ ކާރ ން  ކ ރަްއވާ  ނޫނީ    ،ކަިއ 

.  ހޭ ޖެން އެބަދޭށްށް ފޯރ ކޮތ ންނަރާތްތަކ ން ރައްޔިރި ފަންހ ޅ ަގއި ކަމާ ގ  ޔޮ ޮގތ ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްތައް ޭއެގ އެންމެ ހެ

މި ދެންނެވި ލޯނ ނަމެންަގނޑ އަޅ  ެއއްކޮށް    ކޭޖާލަސް ޕެސްޓިމިއ  މޮރިށް  އެީއ ތަކ ެގ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ން  ޓޯރިއަމް 

ނިންމެވ މެއް ރަނަގޅ   ނިންމެވި  އޭރ   ނި  ،ސަރ ކާރ ން  ސަރ ކާރ ން  އެންއަދި  މ ދިލެްއވި  މ ންތަކ ަގއި    ހިންމ  ވަރަށް 

ދިވެހިންެގ    ،ފް މޯލްޑިްވސްކް އޮން ބޭ  ،ކީކަމަ   ކޮށް ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އެއްއެއް ޔާ  ތާމަ، ހިވެސް އް. އެހެންނަމައެދިލެްއވ މެ

ބޭަގނޑ އަޅ  ނޫނީ    ންކ ބޭ އެ  ންކ މެންެގ  އޮވެ  ރަނަގއިސްވެ  އެންމެ  ެގންދެވ ނީ  ސަރ  ނޫނީ  ،ޅަށްތޯކަން   ރ ން ކާ 

ިގނަ ރަށް  އި ވައިން އޭރ ަގފް މޯލްޑިވްސް އޮ ންކ ށް ހީވަނީ ބޭަގނޑަައޅ .  ސ ވާލެއްމިއީ އ ފެދޭ ؟ޮގތަށްތޯ ންވެލެއްވި ނ ބޭ

ޕްރޮްގރާ ޓީ.ވީ  ެއކިމްތަކ  ވާހަކަތައް  ޭއެގތެރޭގައިެގންން ވަމ އްކަފޯރަމްތަކ ަގިއ ދަ  ެއކިަގާއއި  ފްރީވި  ދެވި.  އިންޓްރެސްޓް   

ނާރާނެ  އިންޓްރެސްށް  އިންޓްރެސްޓަ  ، އިވާހަކައާ  ދައްކަވަމި  ،ކަާއއިވާހަޓް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކަތައް  .  ެގންދެވިން  މ  

ބަލަަގނޑ އަޅ  ލޯނ   ،ކަމަކީ  ންޖެހޭލައިމެން  ތިނޫނީ  ނަާގފައި  ފަރާ  ރ  އަހަ  1ނޫނީ  ދ ވަސް  ސްމަ   6ށް  ތަކަތްބި 

މެން  ަގނޑ އަޅ  ސްއިން  ފް މޯލްޑިވްއޮ  ންކ މިއީ ބޭ ؟ވީ ލ ޔެއްތޯ ނޫނީ އިތ ރ  ބ ރައެއްތޯށް  ންނަމީހ   ރ  އެދިޔައިލިބިެގން

ބޭ ސ ވާލެއްނ ންވާޖަވާބ   އިްއޒަ  ރައީސް .  ލޯން ސްމަ  6ތ ަގިއ  ޮގ  ަގބޫލ ކ ރާ  ަގނޑ ައޅ ؛ ތްތެރި  ދ ވަހަށް 

ިއންން  ނ މ ފަސްކޮށްދި ދައްކަންޖެހޭއިރ ފަހ   ސްމަ  6ޓްރެސްޓް  ލޯންެގ  ދ ވަހަށް މަސް  6އްޔާ  ވެއްޖެ   ނޫނީ   ،ން 

ކ ރ މ ން ރައްޔިތ   ޒް ލައި ކެޕިޓަ ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއިޖެހޭ ނޫނީ އެ މ އްދަތ ަގދިނ މ ން ދެން އިތ ރަށް ދައްކަންލަސްކޮށް

އެމީހާއަ ބޭބ ރަތޯ  ،ލ ިއތޯވަނީ    ން އިށް  މިއަދ   މޯ  ކ  ން  ޖަާވބ އޮފް  ބޭދާރީވާންޖެހޭލްޑިވްސްއިން  އޮފް    ކ ން. 

ޖެހޭ ން އެބައިލަމެން ބަލަަގނޑ އަޅ  ތައް  މަލާތްޢާންކ ތަކ ެގ މ  ނޫނީ ބޭވަމ ންެގންދަވާ ކަންތައްތައްރައް ވްސްއިން ކ ލްޑިމޯ

ާގ  އިާގނޫނާ  ކިންގ ންބޭ އެއްމާލިއްޔަތ   ދެ ތްޮގ  ނޫނާ  މި  ނޫނީ  ފ ށ ާގނޫ  ތޯ  މި  ެގހ ރ މ   ރ މެއްއެނ ެގ  ސަބަބ ން    

ދަތި އޮތްތޯތަކެފަރާތްތަކަށް  ދިމާވެފައި  އިއްޒަތް  ،އް  މިކ ރީމާއިޒް ކެޕިޓަލަ؛ ސްރައީރި  ތެނެތްތޯ.  ދެންނެވި  

ލޯނ ރ މ ކ ފަސްފަސްކ ރި އިންޓްރެސްޓް  ކެޕިޓަލަިއޒްަގއި  ދެންމާކ ރީ   ހެދެ  ،  ސަބައެ  ޭއެގ  ނޫނީ  ކިހިނެއްތޯ،  ބ ން  ނީ 

ފައިދައްކަ ކޮންކަސާއަންޖެހޭ  އަންނަނީ  ބަދަލެއްތޯށް  ރަްއޔިތ ން  ަގނޑ އަޅ މިއީ    ، ހަލަ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ނަށް ހިތ ން 

އަދި   އޮތ ން  ރައްޔިއެނެގންޖެހޭ  އިއްޒަތްތެކަމެއް  ނެހޭ ނަންޖެންއޮޅ ންފިލާފައި  ރަީއސް.    ަގބޫލ ކ ރާ   ަގނޑ އަޅ  ؛ ރި 

 ،ންވީމާ. އެހެ ބ ރަތ ންނަށް ވަނީއިތ ރަށް ރަްއޔި  ،މާޓް ކެޕިޓަލަިއޒްކ ރީރެސްން ކޮށްފައި އިންޓަކަޮގތަށް މިޮގތ ަގއި މި

 .... ކައިޓަ ނ މަށްދިލ އިނަށް ނިޔަތ ަގއި ރައްޔިތ ންސަރ ކާރ ން ހެޔޮ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަވާހަކަފ   ،އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގޅ   އިނގ ރައިދޫ  އެދެން.  ިއއް ދެއްވ ން  މެންޒަތްތެ  ން ޙަސަބަރ   ރި 

މައްސަލައެ އަޙް ނިޒާމީ  މައިކ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ްއ.  މަދ   މެންބަރ   ތިހިރީވިރެޓްކ މިއ    އިްއޒަތްތެރި    އިކ މަ  .ފައި 

ރި  ޒަތްތެ ިއއްއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    !ެގންދަވާ ށްއަރި ކ   ހަކަފ ޅ  ދެން ވާއިްއވާފަލަދެޓާމިއ ޓ ން ނައް

އަޙްޙަސަމެންބަރ    މައްސަލައެން  ނިޒާމީ  އާދެ!  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން.    ،ތީފަިއވާވާނަންގަ   އްމަދ  

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްެގންދަވާތެރި މެންބަރ  ތްއިްއޒަރާެގ  ދާއިށ  ބާރަ ،މާއެހެންވީ .ޑެްއ ނ ލިބޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަ

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  هللاމަދ  ޢަބްދ ރ  އަޙް މެންބަެގ ރާބާރަށ  ދާއި

ޓަކައި    ށްދިނ މަށްފަސޭހަކޮށް ލ އިނަރައްޔިތ ންސަރ ކާރ ން    ،ައކީޅޭ ވާހަކަންވީމާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި އ އާދެ! އެހެ

ހާލަ ދަތި  އެހީތެރިކަރައްޔިތ ންކ ަގއި  ތަތްމިފަދަ  ފޯރ ކޮނަށް  ޕްރޮްގރާމ މި   ،ކައި ޓަ   ށްދެއްވ މަށްން  ރާވަފަދަ    އި ތައް 

ކަންކަން ކ ރަްއވަންވާނީ    ކ ން އެއެ ފަރާތްތަ  ،ތްތަކ ަގއި އެދިވަޑައިަގތީމާނޫނީ އަދި ކަމާގ ޅޭ ފަރާ  މާއްޓެވީންގ މަށް ފެހި

މ ެގ މަޤްޞަދ   ަގތ އެދިަވޑައި ެގންނެިވ  ދެްއވ މަށް އެ އެދިަވޑައި އިލ   ށްނަޔިތ ންން ރައްސަރ ކާރ   ިއ،ކާރ ެގ ނިޔަތާސަރ 

މިޮގތަށް  ވާނެހާސިލ  އެޮގތަދެން.  ކަންތައްތައް  ނ ކ ރ މ ެގ  ނެވި  ނަތީށް  ނ ކ ންނަ  ފަހ ން  އޭެގ   ޖާއަކީސަބަބ ން 

އިތ ރ    އ ފ އްލަންޖެހ ން  އިކާޔަ ބ ރަރައްޔިތ ންނަށް  ޒިންމާ  ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި  ތަކްލީފެއް  އ ފ ލައެ  އެފަދަ  ންޖެހޭ  ނެ 

އެއަޅ ަގނޑ .  ރާތްތަކ ންފަ މަޖިލީހ ން  މި  ޒިންފަރާ  މެންނަށް  ހިތ ހ ރިވެންޖެހެކ ރ  ދާރ މާތްތައް  ހިތ ހ ރިޮގ  ނެ.   ތަކަށް 

  އަޅ ަގނޑ    ،އީޮގތަށް އޮތ މަކީ އެ   ވޭ ތިބެށްލާފައިކ ރަން ދޫކޮ  ކަމެއް  ތ ހ ރިހިތަކަށް  ޮގ  ހ ރިނޫނީ ހިތ   ،އި ފަށްކޮ  ކަމެއް

  ތ ަގއި ކ ރަްއވާޔޮ ނިޔަނޫނީ މިފަދަ ހެ  ،މަށްބޭނ ންކ ރ   ޮގތ ގައި  ނެވި ކަންތައްތައް ނާޖާއިޒ  މި ދެންޮގތ ގައި  ރާލ ކ ަގބޫ

ރ މަށް ށް ކަންތައްތައް ކ ޮގތަކަ  އެހެން  އްޔާވެއްޖެ  ިއެގން ނޫނީއިލަޅ ވަ ށް އޮ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކޮ  ނަހަމައް އޭެގ  ކަންތައްތަ

ފ ރ ޞަތަ ެވެގއޮތް  ރައީ ނެނ ވާން ކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެހީތެރި؛ ސް.  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން  ކަން ދިވެހި 

ށް ހެޔޮ ރަނަގޅ  ނަށް ވަރަެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންންތަކ  ވި މި ހ ރިހާ މ ހިންމ  ނިންމެވ ން ނިންމެޮގތ   މ ެގފޯރ ކޮށްދިނ 

ފެނިެގންދިޔަ މި ބަދަލ ތަކެއް  ދެބައަޅ ަގނޑާކަމ ަގއި  .  ފަރާ  ތިސްާވނެ  .  ންކ ރެވޭީގޔަ ށް  އަޅ ަގނޑަކަން  އްބަވާނެ ތްތައް 

އެހީތެރިކަމާ  ،އެހެންނަމަވެސް ދެންނެވި  މި  ސަޕޯޓާ   އިޙަޤީޤަތަކީ  މި އަދި  އި،އިންކަމް  އޭ  ޮގތްޮގތ ން  ަގއި ރ ނޫންވެސް 

 މަށްކަ  ޅެދ ންތެރިަގއި ހ ރި ކ ސަރ ކާރ   ރ ަގއިންދެވީ އޭއްވަމ ން ެގފޯރ ކޮށްދެކަން  ރިއިލާތަކަށް އެހީތެޢާހާލ ަގއި ޖެހ ނ   

މި ދެންނެވި ހާލަތ ން  .  ންވަދަންނަކާރަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ޓަކައި ސަރ   . އެކަމަށްފެންވަރަކަށް  ވ ރެ ވެސް މަތީ

ކ ރެވ    އަރަިއަގތ މަށް މަޓަކައި  އެތައްތަމްސީލ   އަޅ ަގނޑ ަގއި  ސައްކަތ ނ   ވެސް  ދާއިރާަގިއ  ެއ ބަ  ކ ރާ  ޔަކަށް 

 ވެސް ވެދާނެ. އެއީ  ރެދާނެ. ނ ލިބޭ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހަމަ ހ މިއަދ  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ންކަލިބ ނ ން  ކައެހީތެރި



1202 ން ޖޫ 14                                               ސާލްޖަ ވަނަ 11 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

11 

 

އެހެންނަ ނަތީައޅ ަގނޑ ،  މަވެސްކަމެއް.  ހެޔޮ  ލިބޭ  ކަންތައްތަކ ން  މިފަދަ  ރައްޔިތ ންމެންނަށް  ހަޖާ  ށް  މައަނާ 

އަދިނ މ ަގށްކޮފޯރ  މިއި  ޚާްއޞަކޮށް  މަޤްޞަދ ަގ  ދި  ހަމަރިައމްރިޓޯމޮ  ،ވާ މ ަގއިކަ  ރާރ ެގ  ލޯނ    އި،ޖައްސަ   އަދި 

ފަސްކ ރ  ބ ރަމ ެގ ސަބަޮއތ އޮތްމަށް  ދެއްކ ން  އިތ ރ   ނ ވާނެއަކަބ ން  ިއންޓަރެޮގތަށް  ށް  އަދި  އި  ޓް  ންޓްރެސްސްޓަށް 

ބަޮގ  ރާނެނާ މ އްދަތަށް  ލޯނ ެގ  މ ޅި  ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްެގން  އަދަދ   މި  ނެޭގނެތަށް  ލާރި  އޮންނައޮތ ން  ޮގ  ހައިެގން  ތަށް 

 .އޭއަށާއި ސަރ ކާރަށް، އެފަދަ އެމް.އެމް  ޮގވާލަން  އަޅ ަގނޑ ދަންނަވަން.    އަޅ ަގނޑ ކަމަށް    ންނަންޖެހޭވ މަކަށް ެގޓ ހ އް

ކ ބޭކަމެއް   ކެޕިޓަލައިޒްކ ރ މ ގެ އިވަ ރައް ންކ ން  މި  ލާރި  ސަބަ،  އެންމެ  އިތ ރ   ދައްކަންޖެހޭ  އެއް ބ ން    ކަމ ަގއި  ވެސް 

ނިޔަތާނަވާ ސަރ ކާރ ެގ  އެއީ  ސަނޫނީ  އި،މަ  ަމޤްރ ކާރ   ފ ށ އަރާޞަެގ  އެއީ ކޭކަމެ  ދާ  އެފަދަބޭ  .   ކަމެއް   ންކ ން 

ޮގވާލަން.    އަޅ ަގނޑ . އަދި ެއކަމަށް  އެދެން  އަޅ ަގނޑ އި  ަގކަމ   ކ ރަންޖެހޭނެދަޢާއެކަން އަނބ ރާ އި  ،ނަމަ  ށްފައިވާކޮ

 . ޒަތްތެރި ރައީސް އިއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޙަސަންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމްރާ ދިއްަގރ  ދާއި ބަރ .ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންކ ރިއްޝ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙަސަންމްމެންބަރ  ިއކްރާެގ ރާ ދިއްަގރ  ދާއި

ިއްއޒަޝ ކ ރި އާއްޔާ  ރައީސް.  ދާއިރާެގ  މ ލަފ ވައް  ދެ!ތްތެރި  ދެކ ނ   ހ ށަހަޅާފައިއިއްޒަކ   މެންބަރ   ވާ    މި  ތްތެރި 

ެގ  . ކޮވިޑ  ވަރަށް ދަތި ހާލަތެއްގައިވަނީ    ވެސް މި  ނ ވަތަ މ ޅި ދ ނިޔެ  . ރާއްޖެެވސް ތާީއދ ކ ރަން  ައޅ ަގނޑ ރާރަށް  ަގ

 ވަރަށް  ؛ވަނީ  ތައް މި. ވިޔަފާރިކޮށްފަ  ވަނީ ަވރަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް މަށް މިރިއ ޅ ތަކެއްެގ ދިނަ ރައްޔިތ ންސަބަބ ން ިގ

 ރިތަކަށް މިފަންތީެގ ވިޔަފާ  މެދ ށް ކ ދި އަދިޚާއްޞަކޮ. ފަހަމައަށް ޮގސް  ަމ ބަނގ ރޫޓ ވ މާިގނަ ިވޔަފާރިތައް މިވަނީ ހަ

ަމ ހަ  ،ބ ންވަޅ ތަކ ެގ ސަބަމި އަޅާ ފިޔަ  ތަށްޮގ  ނޫޅެވޭނެ ވެފެލި މީހ ން ހެލި. އަދިށްފަކޮ  ނޭދެވޭ އަސަރެއް ވަނީ ވަރަށް  

ލަތެއްަގިއ . މިކަހަލަ ހާއަިއސްފަ  ންޮގތަކަށް މިވަނީ ހ އްޓ   ލަހަކަ  ކޮށްއްތަކަށް އެ ިގނަ ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ލިބ ން ވަރަށް  

  ، ސް. އެހެންނަމަވެނަގ ނަ ކަންތައްތަކެްއ ކޮށްދީފަިގ ތެރިވ މަށް ވަނީދިވެހި ސަރ ކާރ  އެހީ  ،ކ ރަންހަމަ ފާހަަގ އަޅ ަގނޑ 

ހަމަޖަކަން  މި މޮރިޓޯރިއަމް  މި  އިތ ރަށް  ހަމަ  މ އްދެމިެގންދާތީވެ    އަޅ ަގނޑ ކަމ ަގއި    ކަމެއް  ހިންމ ސައިދިނ މަކީ 

ވަރަށް    ވަނީ މި ބަލި  ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ވެސް މި  ،ށްލަންަގކޮފާހަ  އަޅ ަގނޑ   ަގއި ހަމަ އެާއެއކީަގކ ރަން. އަދިފާހަ

.  ވަނީ  މި  ވެފައިމަޑ ކ ރަން މަޖ ބޫރ   ،ހަށް ނ ދެވި ޭގަގއި ތިބެންވެރިންނަށް މަތ ން މަސްޮގ. މިބޮޑަށް ފެތ ރެން ފަށާފަ

  އަޅ ަގނޑ ކަމ ަގއި    ކަމެއް  މ ތެރޭ ެވސް ވިސްނ މަކީ ވަރަށް މ ހިންތްތަކާ ދޭމެން މި އެހީ ދޭއިރ ަގއި މި ފަރާނޑ އަޅ ަގ

އެއާަގކ ރަންފާހަ ހަމަ  އަދި  ޕްރަިއވެ.  ސެކްޓަރ އެކީަގއި  ދަތި   ޓް  މިހާ  ބޮޑަށް  ހާލަތަކަށް  މިހާ    ،ަގއި ާވއިރ  ޮގސްފައި 
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ދިނ މ ޓަރަސެކްޕްރައިވެޓް    ތައް ޕްރޮޖެކްޓ   ސަރ ކާރ ން ެގންގ ޅޭ ށް  ކޮންމެވެސް އ ސޫލ ތަކަ  ަގއި  ެވސް  ވަރެްއގެ   ށް 

  ޅ  ރަނަގ  އި އޮތްރީގަ އި މީެގ ކ މި ހާލަތާ  ،ތ ން. އެޮގފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ޖެހިފައިާވކަން ވެސްންނަންއް ެގބަދަލ ތަކެ

 މެދ   ދި. އެއީ، ކ ކ ރަންަގބޫލ   ަގނޑ ޅ އަކަމަށް    ޖެހޭނެތަކެއް ހ ންނަންވަރެއްެގ ތަފާތ   އިރ  ކޮންެމވެސް ތްތ ަގއި އޮހާލަ

ބޮޑ ކޮށް  ތީފަން ފ ރ ޞަތ   ވިޔަފާރިތަކަށް  ޕްރޮ   ނޭދެވޭެގ  މިހާރ   ބަދަލ ކ ޖެކްޓ ޮގތަށް  ޕޮލިސީތައް  ފައި  ރެވިތަކ ެގ 

ތަކަށް   ިވޔަފާރިފަންތީެގ  ޮގތަކީ ކ ދި މެދ   ވާ   މި  ،ލ ކ ރަން. އެހެންނޫނީަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް ވެސް    ހޭނެންނަންޖެއޮ

ބަން ފައި ބަޖެޓ ަގެގ  ސަރ ކާރ   ،ދ ވެފ ރ ޞަތ   ފައިސާކޮޅ  ިއވާ  ނ ން  ވެސް  ހަމަޖެހިފައި  ލިބޭނެސާކޮޅެއް  މި    ޮގތަށް 

ވެރިކަމ ަގއި  ތަކ ެގ ބާރ  އެ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކެއް ނިންމައިެގންމިސާލަކަށް، ޕްރޮޖެކްޓ   ވާނަމަ.  މަށް ކަ   ބަލާ ކ ރިއަށްއޮންނަނީ

  އަޅ ަގނޑ  ފައި އޮތ މަކީ  ެއއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ލ އިތަކެްއ ދީ  ،ންވީމާ. އެހެނީތައް ިމ ލިބެން ޕްރޮޖެކްޓ ކާރ ސަރ 

ވެސް    ންހަމަ ކ ރި  ައޅ ަގނޑ ކާރ ން  ޓަކައި ސަރ    ތިޞާދ  ދެމެހެއްޓ މަށްމެއް. އަދި އިޤ ކަ  ންމ ޮގތ ަގއި މ ހި  ރާލ ކ ަގބޫ

ސަރ ކާރ   ހަަގކ ރިފާ އަންނަޮގތަށް  ކޮށްދެމ ން  ފާ  ން  ހަމަ  ވަރަހަަގކ ރަންކަންތައް  މެނޭ.  ރަނަގޅަށް  ކ ރ މަށް ޖ ށް 

ން މ ޅައަޅ ތައް  ޔަވައެކ ަގއި ފި   ތެރިކަމާޞްލާޚ . ައދި ވަރަށް އިށް އެބަފެނޭމެންނަައޅ ަގނޑ ތަން    ންދާސައްކަތްކ ރަމ މަ

އަންނަ ވެސް    ސަރ ކާރ ން  ފެނޭމެންއަޅ ަގނޑ ތަން  ެއބަ  ޚިދ މަތް އްޙީޞި.  ނަށް  ވަރަށް      ޅަށް ރަނގަ ވެސް 

މަސައްކަތްކ ރާކޮފޯރ  ެގންދަން  ދިާމވެެގން  ށް  ެމންނައަޅ ަގނޑ ތަން    ށްދެމ ން  ކަމެއް  ބޮޑ   މިކަހަލަ  އެކަމަކ   ފެނޭ. 

ބަެއއްގަ އ ޅޭއިރ   ކަންތައްތަ  އި  ނަކަހަލަ  އަތ ން  އެކަށީެގންވާ އްޓާއް  ހަމަ  ވެސް  ކަމަށް  ކަމެ  ލ މަކީ  މެން ައޅ ަގނޑ އް 

ން  ޖ ކ ރަމ ން އަންނަކަކަން ރަނަގޅަށް މެނޭ މިރާއްޖެ  ،ލާއިރ ލައިމ ތަކަށް ބައ ޤަދ ނިޔޭެގ    ،. ނަމަވެސްަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

އާދެ!  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ވެސް ތާއީދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ  ރާރަށް  ަގމި    ފާހަަގކ ރަން.  ސަރ ކާ.  ިވސްނަ  މިކަމަށް    ، އިރ ން 

ށް ބޮޑަށް  ށް ވަރަރ ޞަތަ. ދެްއިވ ފ ކ ރަންފާހަގަ   އަޅ ަގނޑ ކަން ެވސް  ވަރަކަށް މިކަމަށް ފިޔަވަޅ  އަޅާފައިވާ   ވެސްކޮންމެ

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާރ    މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ   އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މި  ހ ށަހެޅ ަގޞަތ އަރ ވަނީ  އި ރާރ   އްޒަތްތެރި  އްވި 

 ށް. ދ  މ މްތާޒަމައްޙަންބަރ  މ ތެރި މެއިްއޒަތްކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ފ ވައްމ ލަ ،މެންބަރ 

 

 ން: ކަދެްއކެވ ވާހަ  ދ  މ މްތާޒްމައްޙަމެންބަރ  މ ކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ފ ވައްމ ލަ

ކަހަލަ    ންމެެވސްކޮޔަފާރިތަކަކީ  ާގ ިގނަ ވިމި ޤައ މ ަގއި ހިން؛ އީސްިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅާފަ   ލޯނެއް ހ ންބޮލ ަގިއ  ޚާއްޞަކޮވިޔަފާރިތަކެ ނަ  އި  ިވޔަފާރިތަކ އް.  މަސަްއކަށް  މ ަވއްޒަފ ންނަ ތްަގއި  ކީ  ކ ރާ 
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ރައީސް  އެޅި  ،އިްއޒަތްތެރި  ބޮލ ަގއި  ލޯނެއް  ބަެއއްކޮންެމވެސް  ތިބި  ލ އިފައި  ލޯ.  ލޯނ ނ   ެއކްސްޕްރެސް  ލ އި   ،  ،

އް ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަްއ ލޯނ ތަހ ންނަ    ހެންގޮސް ނަން ހ ސްކޮށްފައިމި  ،، ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯންލ  ލޯނ ކަސައި

ވަ  ފ އްދ މަށް އެޅިފަިއވަނީ  ޒީފާޓަކައި  ބޮލ ަގއި  މީހ ންެގ  ރައީސްައދާކ ރާ  އިްއޒަތްތެރި  ހ ންނަ ؛ .  ރަށެްއަގއި 

ަވޒީފާއަދާކ ރާ މ  ނ ްއަގއި ެގސްޓްހައ ސެ  ަވޒީފާއަދާކ ރާ ފޭެއްއަގއި ޒަފ  މީހާ ނ ވަތަ ކެވައް ވަތަ ރިސޯޓެްއަގއި    ށް އަ މީހާ 

ޭގެގ ޚަރަދ އާމްދަނީން އޭ  ބޭލި ހަމަ އެހެންއި،  ތައް ބަލަހައްޓަނަ  ރ   އި ވެސް. ވީ ކ ރަނީއަދާ  މެ ނަާގފައިވާ ލޯނ  އަދި 

މ ވަްއޒަފ  މީހާ   ،ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކ ރެިވެގން   މިއަދ އް ކ ރެވެނީ ވެސްކަމެ  އެ ހ ރިހާ  ، ޕޮއިންޓަކީއެންމެ މ ހިންމ  

އޮ ލޯނަށް  ނަާގފައި  އަދިންނަ  ޚަވިޔަސް  އޭނަެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި   ބަރަދ  ރަދ   މިއީ  ޮއންނާނެ.  ޮގތް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ވެސް 

ހިމާޔަތްކ  ސަބަބަކީވިޔަފާރިތައް  ރަީއސް  ރަންޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރާ    .އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ހާލަތ ަގއި  މި މި  ޮގތ ަގއި 

ދާ   އެހެންމެ ވަޒީފާއަށް  ހަމަ  ،ނ ދީޓ ިވޔަވިޔަފާރިތައް ބަނގ ރޫ  ،ހާލަތ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  އަހަމިއްޔަތ ކަެމއް ދޭންޖެހެނީ

ިވޔަފާރިތަކ ން  ،ވަކިނ ކޮށް   މ ވަްއޒަފ ން އެޮގތ ން  ހެދ މަށް.  ޮގތަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ  ވިޔަފާރިތަްއ  ވަކިނ ކޮށް   ؛ަވޒީފާއިން 

ފަރ ދ  ފަރ ދ ން ؛ންނަށްއަމިއްލަ  އަމިއްލަ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަ  ވިޔަފާރިތަކ ންނާއި  ލޯނ ތައް  ނަާގފަިއވާ  ނބ ރާ  ވެސް 

ފަސްކޮށްދިނ  ވަރަށް  ދެއްކ ން  މިހާރ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  އެހީތެރިކަން  މާލި  ބޭނ ންވާ  ދެމެހެއްޓ މަށް  ވިޔަފާރިތައް  މަށް 

ޚާއްޞަކޮށް    ،ެގވަޒީފާ   ،ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ؛ރި ރައީސްމ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެ

ގ ޅިެގން. ކޮންމެވެސް    ތިޞާދީ ހަރަކާތަކާއިޤ   ތަކ ން ފަށައިަގންނަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާދެއ ފެ މި  ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް  

އިންވެސްޓ މަންޓަކާ  ކ ރާ  ލޯނަކ ން  ނަާގ  ކޮންމެ  މީހަކ   އެހެންމެ  ހަމަ  ބޮޑ   ގ ޅިެގން.  ސޭވިންއިން  މީހެއްެގ  ވެސް 

މަސައްކަތަކާ  އ އްމީދަކާ ފަށައިަގންނަ  ބަނގ    ެއކ   ކޮންމެ  ރޫޓ ވެެގންގ ޅިެގން.  ރައީސް،  ިއއްޒަތް  ވިޔަފާރިއަކީދާ  ތެރި 

އިޤ ޢާ އެތައް    ބަނގ ރޫޓ ެވެގންދާ ފ ރ ޞަތ   ންތިޞާދ އިލާެއއް.  ަވޒީފާެގ  އެތައް  ިއއްޒަތްތެރި    ތަކެއް.ެގްއލިެގންދާ 

އްޔަތ ކަމެްއ ދައ ލަތްތަކ ން އެންމެ ބޮޑ  އަހަމި  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ެގ  ،ތަކ ންކޮވިޑ ެގ ވަބާއާ ގ ޅިެގން ދައ ލަތް ؛ސްރައީ

ދީފައި ކ ރ މަށް. އިޤ    ، ވަނީޚާއްޞަކޮށް  ކަންތައްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  އަރަިއަގތ މަށް  ައސަރ ން  ނޭދެޭވ  ކ ރާ  ތިޞާދަށް 

މ ހިންމ ވެސް  އެޮގތ ން   ދި  އެންމެ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށްކަމެއް  ވިޔަފާރިތައް  ިވޔަފާރިތަްއ    ނީ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި 

އެހާ އަހަމި  ހިމާޔަތްކ ރަން  ވިޔަފާރިއްޔަތ ކަމެއްބޮޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދިނީ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް.    ތައް    ވިޔަފާރިތަކ ަގއި ަވޒީފާ 

މ ވަްއޒަފ ންމަސައްކަތް ހިމާޔަތް  ގެ ކ ރާ  އެހެންވަޒީފާ  އެީއ  ޮގތެްއ    ކ ރަން.  ދެމެހެއްޓިެގންދާނެ  ވަޒީފާތައް  އެ  ޮގތަކަށް 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  މެ  ކޮިވޑާ ؛ނެތީމަ.  އަދި  ކ ދި  ބޮޑަށް    ދ ގ ޅިެގން  އިންތިހާއަށް  ވަނީ  ވިޔަފާރިތަްއ  ފަންތީެގ 

މި  ންމިއިކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ.    ެގއްލ ންތަކާ ޙަޤީޤަތެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް  އޮތް  ހާލަތަކީފެންނަން  ވެސް    ،  އަޅ ަގނޑ މެން 

ތިޞާދީ ޮގތ ން ވަގ ތެްއ ނޫން. އިޤ ފަހި  އް ނޫން. އެހާ  ވަގ ތ ތެފަހި  މި ހާލަތަކީ ޤައ މަށް ވެސް އެހާ   ؛ަގބޫލ ކ ރަން

ޮގތަކަށް. ޤައ މ ެގ  ކަމަކަށް  ވެސް އެހާ ފަހި ވަގ ތެއް ނޫން. އެއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ފަހި ވަގ ތެއް   ނ ވާނެ އެްއވެސް 
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އެހެންނަމަވެސް، ބަލިކަށި  ؛ހޮޅިއަށް އެޅިފަ. ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޞާދ  ވެސް އޮތީ ނޭވާ ތިއިޤ 

ކ އިޤ  ލިބޭނީރިއެރ ންތިޞާދަށް  އިޤ     ވަޒީފާތައް    ޞާދ ެގތިވެސް  ދެމެހެއްޓިެގން.  ިވޔަފާރިތަްއ  ކަމ ަގިއވާ  މަިއބަދަ 

އަރައިަގ ހާލަތ ން  ކޮިވޑ ެގ  މަސައްކަތެއްދެމެހެއްޓިެގން.  އަދާކ ރާނެ  މީހާ  ރައްޔިތ   މަސައްކަތެއް    ،ނެެގން  ކ ރާނެ 

ޙަޤީ  .އޮެވެގން ބޮޑ   މިއަށްވ ރެ  އޮެވެގން.  ވަޒީފާެއއް  ރައީސްއަދާކ ރާނެ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް   ؛ޤަތެއް 

އަމިއް ވިޔަފާރިތަކ ންނާއި  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް  ވިޔަފާރިތައް  ހާލަތ ަގއި  މި  ލޯނ ތައް  ކޮވިޑ ެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރ ދ ންނަށް  ލަ 

އް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މެކަ  ބޭނ ން  ،ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި ވަރަށް މ ހިންމ   ކީއަނބ ރާ ދެއްކ ން ފަސްކޮށްދިނ މަ

ދ  ތިޞާޤައ މ ެގ އިޤ  ؛ލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ވެސްއި  ޮގވައެދި    އަޅ ަގނޑ އެއާެއކ  ެއކަމަށް  ން. އަދި ހަމަދެކެ

ވިޔަފާރި  ޓިމިއ ލޭސް އެހީތެރިކަން    ފަސޭހަކަމާ   ޔަފާރިތަކަށްވިޓަކައި  ޓ ކ ރ މަށް  ސްޓިމިއ ލޭޓ ކ ރ މަށް  މާލީ  އެކ  

އަޅ ަގނޑ  އެދި ޮގވާލަން. ދެއްވި  ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ އަދި އެކަމަށް ވެސް     މ ހިންމ ވެސް ވަރަށް   ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ

 ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ރ  މެންބަިއްއޒަތްތެރި  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ދަށް. ވަޙީهللا ދ ޢަބް

 

 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޮގތާއި   ދާތިޞާދެއް ބަދަލ ވެެގންންދިޔަ އިޤ ހިނަގމ ޅަށް  ރަނަގ  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބައްދަލ ކޮށްފިއޭ. ދެން    ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ  މި  ،އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އައި ބަދަލާ  ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށް މި

އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި ކ ރެޭވނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ  ؛ތެރި ރައީސްއިއްޒަތް؟ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ހާލަތ ން 

ތަކ ން ވެސް މި ނޫން. ހ ރިހާ ފަރާތް  ލީޑަރ ންނަށް ވެސް މިއަދ ެގ މި ހާލަތަކީ އެ ފަރާތްތަކ ން އ އްމީދ ކ ރި ހާލަތެއް

އަޅ ަގނމަސަ މިއަދ   ެއހެންނަމަވެސް،  ދަތ ރ ކ ރެވޭތޯ.  ައްއސޭރިއަކަށް  އަމާން  ބައްދަލ ކ ރި   ޑ މެންނާއްކަތްކ ރަނީ  މި 

ހާލަތެއްހާލަތަކީ އ އްމީދ ކ ރި  ފަރާތަކ ން  ެއއްެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.      އަރައިަގތ މަށް  އަދި  ވެސް  ހާލަތ ން  އެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންޓަކައި  ވެސް  މަސަްއކަތަކީ  ކ ރެވޭ  މި  މިއަދ   މަސައްކަތާ    ހ ރި  ކޮށްފައި    ކ ރިން 

.  ެގ ތެރެއިން ހެދިފައި ހ ރި މ އައްސަސާތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ވެސް ހ ރީމ ޅިން ތަފާތ  މަސައްކަތްތަކެްއ. ާގނޫނާއި ަގާވއިދ 

ނ ެގ ތެރެއިން ރައްޔިތ ންނަށް  އެ ފަރާތްތަކ ެގ ާގނޫ  ،އެ ފަރާތްތަކ ން  ،ބޭންކަކީ ެވސްސެންޓްރަލް    ،ބޭންކ ތައް ެވސް

ލ އިތަކެްއ ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ދެމ ންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތް  ދެވެން އެ މ އަްއސަސާތަކާ    ،ތަކަށްހ ރި ހ ރިހާ 
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އަޅ   ކޮންމެމެދ ަގއި  އެްއޗެއްަގނޑ މެން  އެންމެ  ކޮންމެ  ޮގތެއް   ބ ނ މަކީ  ފަރާތްތަކ ން  ރަނަގޅ   އެ  ވެސް  ނޫން.   

މަ  ސަރ ކާރާ   ،ވާހަކަދަްއކަިއެގން  މ އައްސަސާތަކާސަރ ކާރ ެގ   ރައްޔިތ ންނަށް  އެކ ަގިއ  ހ ރި   ދޭންޝްވަރާކޮށްެގން 

ވެސް ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން    ން އެދަނީ. އެއީމ ކަންކަން ޙައްލ  ހޯދައެ    ،ލ އިތަކާއި 

މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ބަދަލ ެވެގން އެބަ  ހާލަތ   މި  ހާލަތ     ެގ  މި  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަިއއިރ ަގިއ 

ސަރ ކާރ ން   ތަޢާރަފ ބައްދަލ ކ ރިއިރ ަގިއ  ޕެކޭޖ ތަކާޕެކޭޖ ތައް  އެ  މި  ކ ރި.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިސާބަށް   އެކ ަގއި 

އަނެ އަލ ން  އެހެންވީމާ،  ހާލަތަށްއާދެވ ނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަނެއްކާވެސް  ދަލ ބަ  އްކާ  ދެން  ވެެގންދާއިރ ަގއި 

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަލަންމި  ކ ން ވެސް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ  ސަރ ކާރ ން ވެސް އަދި އެހެނިހެން މ އައްސަސާތަ

އަޅ ަގނޑ މެން   އަ މަަގށް  ކަމަށް މަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި  މ ހިންމ   އެންމެ  ސީދާަގބޫލ ކ ރަންޖެހެނީ  ޅ ަގނޑ މެން   ، 

ހަލާކ ކޮށްލާ   ؛އައްސަސާތަކެއް މ  ކިޔަމ ންއެ  އެްއޗެއް  ހިތ ހ ރި  ައޅ ަގނޑ މެން  މެދ ަގއި  އެންމެތަންތަނާ   ދިއ މަކީ 

ކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން    ން. އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބޭނ ންހާނޫ  ރަނަގޅ  ޮގތެއް

އެ މ އައްސަސާތަކެއް.  މިއަދ އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ންދާ  މ އައްސަސާތަކ ން  އެ  މި  ހެންވީމާ،  ެއ   ޤައ މަށް  ހާލަތ ަގއި  އައި 

އަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި އެބަ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ދަތިކަން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި

ނަށް މި ހާލަތ ން  އްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންހިނެކި  ،ކޮށްެގންތޯ ކޮންޮގތަކަށް މަސަްއކަތް  ،ވިސްނަންޖެހޭ ވަށައިެގން ކޮންޮގތަކަށް

އަޅ ަގނޑ     ށްަގރާރައޮތް  އްވާފައި  ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ހ ށަހަޅ  ؟އަރަިއަގނެވޭނީ

ފާހަަގކ ރާ އެ  ފަރާތ ން  އެ  ތާއީދ ކ ރަން.  ިމއަދ     ވެސް  ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް  ރާްއޖޭެގ  ހާޮގތަށް  ލަތ ން  ދިމާވަމ ންދާ 

 ކ ން ވެސް މިއަދ ެގ ހާލަތަށް އައިއިރ ަގއި ކައެބަ ދޭންޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަ  ލ އިތަކެއް  ަގތ މަށް ޓަކައިއަރައި 

ެއޮގތަށް   ހަމަ  މަސަްއކަތްކ ރި.  ޓަކައި  އެހީތެރިވ މަށް  ޮގތްޮގތ ން  އެކިއެކި  ތަޢާރަފ ކޮށް  ޕެކޭޖ ތައް  ދިވެހި އެކިއެކި 

މަސައް ވެސް  ކ ރަމ ންދިޔައީސަރ ކާރ ން  އިޤ  ؛ތިޞާދ  އިޤ   ،ކަތް  އޮންނަ  މިކަން  ެގތިޞާދެއްހިނަގހިނާގ    ޮގތ ަގއި 

ެއޮގތ ން   ތަޢާރަފ އެކި  ކ ރެވޭތޯ.  މަސައްކަތްޕެކޭޖ ތައް  މިއަދ     ކ ރަމ ންކޮށްެގން  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔަީއ. 

  ވެެގންކާ އަލ ން ހަމަ އެ ޕެކޭޖ ތައް ތަޢާރަފ މި ބައްދަލ ކ ރި ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަނެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ެގއްލިފައި ވަޒީފާ  އަދި  ވެސް  އެހީތެރިވެވޭނެ  ހ ރި   ވިޔަފާރިތަކަށް  ވެސް  އެ ފަރާތްތަކަށް  ހޯދަން.  ޮގތެއް   

އަޅ ަގނޑ   ފަހ ން    މެންެގމަސައްކަތްކ ރ މަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްަގިއ  ސަރ ކާރ ން  ލިބ ނ  

މަސައްކަތްލަ،  އެކަހަ ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ކަންތައްތަކެއް  ކަމަށްއެފަދަ  ފެނިެގންދިޔަ   .ކ ރަމ ންދާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި 

ފެނ   ދެމ ންދިޔަ  ންބިލ   ެގކަރަންޓާއި  ޑިސްކައ ންޓ ތަކެއް  ކޮންމެވެސް  އ އްމީދަކީ    ެވސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެން  ތަން. 

ކަންތައްތަ  އޮތް  ކ ރިއަށް އެފަދަ  ވެސް  އިްއޒަތްތެރިތަނ ަގއި  ެވެގންދިއ ން.  ހާލަތ     މެންނާއަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް   އް  މި 

 ންެއޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  ،ވެސް  ރި ލޯނ ތަކ ެގ ތެރެިއންބައްދަލ ކ ރިއިރ ަގއި ވިޔަފާރި ެގދޮރ ެގ ކަންކަމަށް ޓަކައި ނަާގފައި ހ 
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ތ  ކ ރޭ އަދިވެސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ހާލަބަެއއް ފަރާތްތަކ ން އެބަ ފާހަަގެއއީ    ،ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތަކ ެގ ތެރެއިން ވެސް 

ތީވެ، މިއަދ  ެއ  އިރ ަގއި ދެގ ނަ ބޮޑ ކޮށް ދައްކަންޖެހޭނ ވެދާއިރ ަގއި އަލ ން އަނެއްކާ އެ ލޯނ ތައް ދަްއކަންޖެހޭރަނަގޅ 

ވެސް   އެބަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެއީލ ޔެއް  ފްލެޓ ތައް  ހ ރި  ބައްލަވަިއެގންފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކަމަށް.  ލެ ހ ޅ މާ،  ބޭނ ންވާ 

ން ތަރައްޤީކ ރަމ ންދިޔަ ފްލެޓ ތައް. މިއަދ  ެއ ތަންތަނެއް ނ ނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ތަނ ން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަން

ލޯ އަނެއްކާ  ފަރާތްތަކ ން  އަލ ން  ނ ނިމި  ތަންތަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ެގންދަންޖެހޭ.  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ދެއްކ މ ެގ  ނ  

އ ނދަ އެ  ދައްކަންޖެހ ނީމާ  ކަންކަންލޯނ   މި  އެހެންވީާމ،  އާދޭ.  އެބަ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީެގ    ޫގ  ބަލަން.  އެބަޖެހޭ  ވެސް 

ލޯނ  ހިންާގ  ވެސް  ެގފަރާތ ން  ތެރެއިން  މި  ޕްރޮގ ރާމ ތަކ ެގ  ތެރެއިން    ، ބޭނ ންވެ  ވަގ ތަށް  ރަްއޔިތ ންެގ 

ފަރާތްތަކަށްއ ނދަތި އ ޅ އްާވ  ބަލަ  ދަގ ލ ަގއި  ލ ޔެއްތޯ  ކޮން  އޮތީ  ލ   އި،ދެވެން  އެބަ   އިތައްއެ  ދޭން 

ތިޞާދ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގިއ ހިނަގިއަގތ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑަށް މ ޅި އިޤ  ؛ކ ރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް

އެކަން  ިގނަގ ނަނީ  ފެންނަ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކޮށްެގންނޭ  ފާހަަގެވެގންދިޔައީ    ކަންތައްތަކެއް  ައޅ ަގނޑަށް  ކ ރެވޭނީ. 

ހަތިޞާދ އިޤ ދިވެހި   ޓަކައި  ަގއި  އެހީތެރިވ މަށް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެވެސް  ސަރ ކާރ ން  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރިހާ  ރަކާތްތެރިވާ 

ދަތިތައް ޙަްއލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންމެވެސް އެހީތެރިކަމެއް ވ މަށް ޓަކަިއ   ތަން. އެ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ  ސައްކަތްކ ރާމަ

ދ ނިޔެ މ ޅި  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކ ރޭ.  ވަކި   ،ބަންދ ވެ  އެބަ  ޯގސްެވެގންދާއިރ ަގއި  ހާލަތ   ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި 

  ެއއީ  ؟ކޮށްދޭނީކަންކަން ޙައްލ   އެދޭ މިންވަރަށް އެ  ކިހިނެއްތޯ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް  ،ކަެމއް އޮތްތޯ  ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ 

ވެދާނެ ބަލާއިރ ަގއި  ހާލަތަށް  ޤައ މ ެގ  މިއަދ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖ އެހެން ؟ކަމެއްތޯ   ވެސް  ލަކޮށް މ ވީމާ، 

މަސައްކަތް  އެހީތެރިކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރިހާ  ހާލަތ     ،ވިެގންދެ ކ ރަންވީ  ޤައ މ ެގ  މި 

ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ޓަކައި.  ެގ  ތިޞާދެއްއިޤ ހ ންނަ  ތިޞާދ  ހިނާގހިނާގ  އަދި އިޤ   ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ހި  މ އައްސަސާތަކާ އެއްޗެދިމާލަށް  ހަދާތ ހ ރި  އެްއޗެްއ  އިތ ރ   ތަންތަނ ން  ެއ  ކިޔައިެގން  ެއއީ    ހި  ދެއްކ ން  ކަމަށް 

ެއްއޮގތަށް ެއ    އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާފައި ހ ންނަ ާގނޫނ ތަކާ  ހަދާ މަޖިލީހ ަގއި ތިބޭއިރ ަގއި ޯގހެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  

ާގނޫނާމަސައްކަތް  އެފަރާތްތަކ ން   ކ ރެ  ކ ރަނީ  ކަމެއް  ވަންޏާޚިލާފަށް  ކަމ ަގއި  ާގނޫނ ގެ   ،ވޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ައދި 

ާގނޫނ ތަކަށް    ،ވަންޏާ  ގައިނ ކ ރެވޭ ކަމ   ން އެކަންއަދި އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއި  ،ތެރެއިން ދެވެން ހ ރި ލ އިތަކަކީ ކޮބައިތޯ

މި މަޖިލީހ ެގ ބޮލ ަގއި    މަސްއޫލިއްޔަތ  ވެސް މިއަދ  އޮތީ  ޮގތެއް ހޯދ މ ެގ  ލ އިދެވޭނެ  ބަދަލ ެގނެސްެގން އެ ފަރާތްތަކަށް

ހެދިފައެޅިފަ.   ާގނޫނ ތަްއ  އެ  މަޖިލީހ ން  މި  ާގނޫނ ތަކަށް    އި،އެހެންވީމާ،  އެ  ބަދަލ  އެ  ހިނދ ަގއި  ނ ެގންނަވާ 

އެކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ   ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ާގނޫނ ން ބޭރ ން ކަމެއް ކ ރާމަސައްކަތްކ ރާނެ ޮގތަށް  ފަރާތްތަކ ން  

ކަމަ  އި،ބަލާފަ އަޅައެ  ޮގތ ަގއި  ށް  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަޅަން.  ފިޔަވަޅ   ދާއިރ ަގިއ  މި  ންޖެހޭ  ކޮމިޓީއަށް  ަގރާރ  

ސަރ ކާރ ެގ    އިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާ މިކަމ ަގިއ  އަދި  ވެސް  ބޭންކ ތަކ ން  ސެކްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް  ބޭންކ ތަކާއި  އެހެނިހެން 



1202 ން ޖޫ 14                                               ސާލްޖަ ވަނަ 11 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

17 

 

މި ވަގ ތަށް އެންމެ މ ހިންމ ކޮށް ލ އި ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް    އި،ރައްޔިތ ންނަށް ދެވެން އޮތް ލ އިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ 

  ތްތެރި ރަީއސް.ޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒައެބަ ހޯދައިދޭންޙައްލ  ލިބޭނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ފަޟ ލް ރަޝީދ  ހީމްއިބްރާމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ؟އަޑ  ސާފ ކޮށް ލިބޭތޯ  ެގނޑ  އަޅ ަގޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !ެގންދަވާއާދެ! އަޑ  ސާފ . ކ ރިއަށް 

 

 ރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބްއިފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މ މްތާޒް މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  އާދެ!  ތާއީދ ކ ރާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ަގރާރަށް  ައޅ ަގނޑ     ހ ށަހެޅ އްވި 

މެދ   އަދި  ކ ދި  ފަރ ދީ  ދަންނަވާލަން.  އަދި  ިވޔަފާރިތަކަށް  ެވސް   ފަންތީެގ  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރި  ނަާގފައި  ލޯނ   ޮގތ ން 

އެހީތެރިވާންޖެހޭކަން  އަޅ  ދަނޑިވަޅ ަގއި  މި  ދާދިަގނޑ މެން  މިއަދ   ބޭނ ންވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެ ؛އަޅ ަގނޑ    މީެގ 

ލިބ ނ   ހަފްތާ އަޅ ަގނޑަށް  އޮންނަނީކ ރިން  މި  އަންާގފައި  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  ބޭންކ   ސިޓީއެްއަގއި  ތިޔަ    ، 

ކ ރިއަށް ލޯނ   އޮތް  ނަާގފައި  ދައްތާނަގއި   އޮތް  ކ ންފ ނިން  ފެށ މަށް  ދައްކަން  ެގންދިއ މަށް.  ެއކަމަކ     .ކަމ ން 

ލޯނ ެގ އެހީ ިމ   ،ން ހަދާފައިބޭންކ  އޮފް މޯލްޑިވްސް ނ ވަތަ ކ ންފ ނިތަކ   ަގއޭ.ރޭޓ   ސްޓްއިންޓްރެ   8ޓަންޖެހޭނީ %އްފަ

 % އޮތްއިރ ަގއި  ދީފަިއ  ރޭ ސްއިންޓްރެ  6ހާލަތ ަގއި  އިޢ ލާންޓް  ކިޔާފައި  އޮތްއިރ ަގއިޓޭ  އެ   ހަމަ  ،ކޮށްފަިއ 

ފާހަަގކޮށްފަިއ   %އެބައެްގރީމެންޓ ަގއި  ހާލަތެއްަގއި  ނ ދެއްކިއްޖެ  ލޯނ   %  8އޮތް  އަދަދަކަށް    އ10ާއާއި  ދޭތެރޭެގ 

ކަ  ސްޓްއިންޓްރް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ އަރާނެ  ނ ހަނ   މިއީ  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ފާހަަގކޮށްފައި  އެްގރީމެންޓ ަގއި  މަށް 

ފަންތީެގ   ކ ދި އަދި މެދ   ،ހާލަތ  އަދި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ން އަރައިނ ަގނެވި އ ޅެނިކޮށް  ދީތިޞާމައްސަލަެއއް. ޤައ މ ެގ އިޤ 

% އަނެއްކާވެސް  ލޯނ ތައް  އޮތް  ނަާގފައި  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ   8ވިޔަފާރިތަކ ން  ނ ހަނ   ދެއްކ މަކީ  ލާރި    އަށް 

ފ ލަންޖެހޭ ބ ރައެްއ. ހަމަ މިފަދައިން ހަމައަށް އަނެއްކާ އޭތި ވާސިލ ވ މަކީ އ   އާ   8ަގިއ ނ ދެއްކިެގން %6ކަމެއް. % 

ަގތ މަށާއި އަދި ވިޔަފާރިކ ރ  ؛ވަކިވަކި ފަރ ދ ން ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތައް  ،ންޑިވިޖ އަލް ފަރ ދ ންއި ވެސް  މަށް  ެގދޮރ  
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 ެވސް  ނޫން. އޭރ ަގއި  ޮގތެއް  ވ މަކީ ެއއީ އެދެވޭސްޓ  ކެޕިޓަލައިޒް އިންޓްރެ  ،ވ މަކީކެޕިޓަލައިޒް   ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތައް

ފާހަަގކ ރިން  މިނޑ މެން  އަޅ ަގ މިވާހަކަ  ދޫކ ރަމ ން  ،  އަޅ ަގނޑ މެން   ލޯނ ތައް  އޭރ ަގއި  ައދި  ެގންދިޔައިރ ަގއި. 

އިންޓްރެ  ، ންދިޔައިެގން  ފާހަަގކ ރަމ ން ލޯނ ތައް  ހ ރި  ނަާގފައި  ދަންމާލިއޭރ ަގއި  ފަހަތަށް  އޮފް  ؛ސްޓް  ބޭންކ  

ދަންމާލި ތަންތަނ ން  ކަހަލަ  ކެޕިޓަލައިޒްމޯލްޑިވްސް  އޭތި  ރާވައިެގން  އިރ ަގއި  ކަންކަން  އެ  މަތީން  ޮގތެްއެގ  ނ ވާނެ 

ހާލަތަކީ ބައްދަލ ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ވިޔަސް ކޮވިޑ ެގ    ،ެގންދިއ މަށް.  ކަމ ަގއި  ރާޅެއް  ތިންވަނަ    ،ދެވަނަ 

އިޤ  ވިޔަސް  ހަމަރާޅެއް ކަމ ަގއި  މަޖީދީމަގ ގައި  ކަށްޔަތިޞާދ  އަދިވެސް  ފިހާރަތައް  ނޭޅެ.  މަގ ަގިއ    ،ހ ރި  ޗާންދަނީ 

ފިހާރަތައް   މިދަނީ    އެހެނެއްހ ރި  ވެސް  ފިހާރަތައް  ކަންމަތީެގ  އަދި  ކ ދި  އެތަނ ެގ  ހަމަ  ނޫން.  ބަންދ ކޮށްެގން 

ދަނީ.    މި  ެވެގން  ތަންތަނ ެގ ކ ލި ވެސް ނ ދެއްކޭ ހާލަތ ަގއި ކަންކަން  ނ ދެވޭ ހާލަތ ގައި. އެޒަފ ންނަށް މ ސާރަމ ވައް 

މ  ރައްޔިތ ންނާއި ހަމައަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކަިއ އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ންޮގތ ން އާ  އިދ  ބ ނާޕީ.އޭެގ ަގވާ އެޗް.

މިވަގ މަސައްކަތް ފ ރ ޞަތެއް  އެހެންކަމަށްވާ  ތަކ ކ ރ މ ެގ  ކ ންފ ނިތަކާ   ،ނަމަނެތް.  މިފަދަ  ެއބަޖެހޭ    ސަރ ކާރ ން 

ވިސްނައިެގ ނަޒަރަކ ން  އިތ ރ   އޮފްދޭތެރޭަގއި  ބޭންކ   ދޭން.  ލ ިއތަކެއް  އެދެޭވ  ބޮޑެތި  ން  ކަހަލަ  މޯލްޑިވްސް   

ަމޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ލ އިދިނ މ ގައި  ހާވަރެއްތޯކ ންފ ނިތަކަށް މެނޭޖ ކ ރެވެނީ ކި

ފާހަަގކޮށް ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ބޭނ ންވޭވެސް  ބައި ލަން  ވަރަށް  މިއާއެކީަގއި  ހަމަ  މެދ .  އަދި  ކ ދި  ފަންތީެގ    ވަރ  

ންކ  އޮފް މޯލްޑިވްސް  ވިޔަފާރިތަްއ ެއކިެއކި ރަށްރަށ ަގިއ ހަމަ ކަންމަތީ ފިހާރައިން ވެސް ލޯނ  ނެިގފަިއ އެބަހ ރި ބޭ

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ހ ރިއިރ ަގއި  ނެިގފައި  ތަންތަނ ން.  އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް  ؛ މެންފަދަ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާެގ  މި 

ލޯނ  ނ ދެއްކިެގން    ،މަޢ ލޫމާތަކީ  ލިބ ނ  ތިމަންނަމެންނަށް  އަންަގިއފިއޭ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  ކ ލި    3ބޭންކ   މަހ ެގ 

ޖަމާކ  އިޤ އެއްފަހަރާ  ޤައ މ ެގ  ހާލަތެއްަގއި  މިފަދަ  އެހެންވީމާ،  އޮތްއިރ ަގއިރަން.  މެދ   ،ތިޞާދ   ފަންތީގެ    ކ ދި 

މި އަޅާލ ން  މިފަދަ  ކަ   ވަގ ތ ގައި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވަންޏާނ ދެވޭ  ކ ރިއަށް  ،މ ަގއި  މި   އޮތް  ައސްލ ަގއި  ތާނަގއި 

ދާ ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގންކ ރެވޭ މިދިޔަ  ެގންތިޞާދ  ނެތިެގންދާނެ. މިހާރ ވެސް މި ކ ރިމަތިވެއިޤ  ؛ބޭފ ޅ ން

ބަނގ ރޫޓ ެވެގންއަހަރ   5ާގތްަގނޑަކަށް   ކ ންފ ނިތައް  ކޮޅަށްޖެހ ނ   ތެރޭަގއި  ިމ  ދ ަވހ ެގ  އެހެންވީާމ،  ދާނެ. 

 ،ަގން އ ފެދިފައިތިޞާދ  ހިންއިޤ    ،ރާތްތަކަށް ނ ލިބިއްޖެ ކަމ ަގއި ވަނީނަމަދަނޑިވަޅ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ ައޅާލ ން މި ފަ

އަދި ެއއަށްވ ރެ މަްއޗަށް އަރަން އޮތް ވިޔަފާރިތަކަށް    ،ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް  މިހާތަނަށް އ ފެދިފައި އޮތް ކ ދި އަދި މެދ 

އަދިވެސްފ ރ ޞަ ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ެއހެންވީމާ،  ެގއްލިެގންދާނެ.  ެއއްތ   މެންބަރ  ހަމަ  ފަހަރ        އިއްޒަތްތެރި 

މި   ވީހާވެސް ހ ށަހެޅ އްވި  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   މިކަން   ަގރާރަށް  ައވަހަކަށް 

މި ހަމަ  ޮގވާލަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އެބަޖެހޭ އިޮގވަ   ްއކޮށް އާއެޙައްލ ކ ރ މަށް  ވިސްނަން  ސަރ ކާރ ން  ހަމަ  ލާއިރ ަގއި 

ިވއްކައިެގނެއް އެއަރޕޯޓ ތައް  ޙައް  ރައްޔިތ ންެގ  މިކަން  ވިއްކަިއެގނެއް ލ ކ ރަންވާނީކީނޫން  ކ ންފ ނިތައް  ސަރ ކާރ ެގ   .  
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ޙައްލ ކ ރަންވާނީކީ މިކަން  ނޫނިއްޔާނޫން  އަދި  އިތ ރަށް  .  އަޅ ަގނޑ މެ ؛ލޯނ   ޗާޕ ކޮށް  ެގން އިތ ރަށް  ެގންނެްއ  ފައިސާ 

ޙައްލ ކ ރަންވާނީކީ މިކަން  އެދެވޭނޫން  އެނޫން  އެދެވޭ  .  މީެގއިޤ   ޮގތެްއގައި  ޮގތެްއަގިއ  ނ ފޯރާ   ތިޞާދަށް  ނެ  އަސަރ  

ރޭވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ.   ކަންކަން  ން މިޮގތެްއެގ މަތީ

މިއާއެހެން ހާލ ވީމާ،  އަދާކ ރާ  ޝ ކ ރ   ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ތި  ހަމަ  ސަރ ކާރ ން   ،ެއކީަގއި  ކަންކަމަށް  މި 

ައޅ ަގނ ކަމަށް  ކޮމިޓީންރިޢާޔަތްކ ރާނެ  އެާއއެކީަގިއ  ހަމަ  އ އްމީދ ކ ރަން.  ދިރާސާތަކެއް   ޑ   ހ ރިހާ  މި  ެވސް 

ކޮމިޓީ   އަޅ ަގނޑ އިއެކ ލަވަރިޕޯޓ   ކ ރ މަށްފަހ ަގއި  ކަމަށް  ދެލާނެ  އ އްމީދ ކ ރަން.  ވަރަށް    ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށް  ްއވި 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

މައިކ ޅަކަށްފަހ (  ކޮ ތ )ވަގ ރަށް.  ޖާބިهللا ޢަބްދ  މެންބަރ   މަިއކ   އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ން  މިއ ޓ   މިއ ޓ ކ ރެވިފަ. 

 ! ލައްވާއިނައްޓަ

 

 ދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  ވާހަކަهللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؟ އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އަޑ  ލިބޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   ޅ .ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ވާހަކަފ   .ޅ އާދެ! ރަނަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަދާއިރާެގ މެންބަރ  ކާށިދޫ 

ވަރައާ އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ަގއި  ދެ!  ރައްޔިތ ންެގ  މިއަދ   އ ފާވެއްޖެ  މޮ  ސްލަޔ ސްޓިމިށް  އަދި  ރިއަެމއް  ޓޯރިޕެކޭޖެއް 

 ހަކަ ވާމި  ތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިއަދ   މަށް. ރައްޔިޅ  ހ ށަހެވި އްޅ ރ  އެ ހ ށަހެއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަށް ޓަކަމަޖެއްސ ހަމަ

ވާހަކަދެއްކެވި  އަޅ ަގނޑ  ންެމ  ދެަގއި  އިރ  ކެވެމ ންދާދެ ކ ރިން  މެންބަޒައިއް ެގ  ވިދާތްތެރި    ގެ ސަރ ކާރ   ،ޅ ވީ ރ  

އޮތް ޮގތެއް އަދި  ބެން  ެއއް ލިރިދެން ލާކާރ ން، ސަރ . ނ ާވނޭެގންއިކަ އްްއ ވި އަރޕޯޓެއެ  .ނޭ ނ ވާެގންކ ންފ ންޏެއް ިވއްކައި

ކިހ މަޖިލީ ކޮކަމަ   ނ ޔ ަގއި  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  މެކަށް  ކިޔަނީ ބަންންެމ  މި  އެބަ  ،ރަކ  ވެސް  ޭއ  ޖެހެ  ސަރ ކާރ ން 

އޮތް   މި  ހ19ާ-ވިޑ ކޮ މިހާރ ަގއި  މ އް  ލަތ ަގއިެގ  ރައްޔިތ ންދަތ ވީދިގ   ެއއް މާ  ދޭޗެނަށް  ޚާްއ  ަގއި  ތެއް ޮގ  އްޞަން. 
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ން ރ ރާރ  ކޮިމޓީއަށް ެގންޮގސް ސަރ ކާަގ  ،ރާރަށް ތާއީދ ކ ރަނީަގމި    އަޅ ަގނޑ ވާންޖެހޭނެ.  ލޭޓް ޔ މިތައް ސްޓިވިޔަފާރި

  އަންާގ  ށްއަން އަނެއް ވ ޒާރާ އް ވ ޒާރާއި  އެ ެގސަރ ކާރ   ،ކީތަމަ ކަމަ ރ ކާރަށް ކިޔައިދޭންވީ. ފ ރަލާރި ހޯދާނެ ޮގތެއް ސަ

ގާއިމ ކޮށްފައި    އްރެއެތައް ސަރ ކާ.  ކ ރޭތިރާމެްއ ނ ހ އް ވ ޒާރާއަށް އިނެން އަޒާރާއިވ މަކަށް އެއް  އެންގ  އެކ ލެވިެގން 

ޝަލް މާ. އެހެންވީމާ، ކޮރޭޝަނެއް ވެސް ނޫންފެޑެ  އީމި؛ އްޗެހި ކާރ ން އަންާގ އެ ރ ކާރެްއަގއި މައި ސަރ އޮންނަ ސަ

ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ެގ ރައީރާްއޖޭ  ،ފާވޭއ ށް  ރަ ވައަޅ ަގނޑ ން އެބަޖެހޭ.  ވާމ  އް ގާއިތަޖެހޭ އ ސޫލ ންހިނަގ  ޓިވިޓީއެކް

ދަނ ކެއަރފ ރަށްވަަގއި  ވަޅ ޑިދަތި  ިއކޮނޮމީ  ރާއްޖޭެގ  ެގންދަމެނޭޖ   ލްކޮށް    ެގޖޭ އްރާ  ހަމައެާއއެކ   .ވާތީކ ރަމ ން 

ފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ން ލޯނ  ނަާގއިތ ންެގ ތެރެއަދި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިމަސައްތަށް    ބ ރަ  ރ  ކ ރާނިސްޓަނޮމިކް މިކޮއި

  ކ ެގތަސްޓ  ރިސޯޓ އަދި ޓޫރި  ،ތަކަށް ފަންޑ ކޮށް ފާރިޔަފަންތީެގ ވި  ދ ެވސް ކ ދި އަދި މެ  އަދި އިތ ރަށް  ،އް ދީ އިތަލ 

 ގ ޅިެގން  ޖެ. އެއާރޭޝަނަށް އަތ ެވއްޕައޮ  99/2ރ   ދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ  ނަންބަނެހެދި ހ ރި ރަށްރަށަށް ޮގތެްއ ހޯދައި

ލި ވައި ބަށް  ރަވަ އާމްދަނީ  އެހެންނަރ   އެބެންވާނެ.  އެމްދެހޭ.  އެބަޖެމާކެޓ ވާން    ވެސް މަވެސް،   އޭސީ .ޕީ.އާރ ..އެމްން 

ވަްއކަން ެއއީ  މީހަކ   ވެސް  ތަނެއް ބ ނީމާ  ޮއންނަކ ރާ  އެނެގން  ސާފ ކޮށް  ނ ލާހިކ   ރާއްޖޭގެ   ،އިރ ަގއި ކަން    އެއީ 

އެހެންވީމާޓެމާކެ އެމް.އެ އް.  ނޫއާޕީ.މް.،  އެހެރ .ސީ  ބްރޭންޑިން  ންން   އޮންނަން   އަށްންޓިމާކެ  ައދި  ގ ކ ންފ ންޏެއް 

  ދި އަރ ންނާއި ބޭބޭފ ޅ ން  ރ ަގއި އޮޕަރޭޓައަށް ދާއިން މާކެޓިންނަމަކާިއެގ  ވާ ކިލަނބ ވެފައިސްތަކަށް ވެޖެހޭ. ކޮންމެ ޮގއެބަ

ރީ  ެގމާކެޓިން ކ ރަންޖެހި  ބްރޭންޑ -ދާއިރާއިން  އެފަރާއްޖެ  ދަނޑިވަޅ ަގއި  މި  ޓޫއިާވ  ސެކްޓަރ ރިކަން  ބާރަށް ންޒަމް   

، ދަނޑ ވެރިން ޖޭެގ މަސްވެރިންރާއް  ލަންތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްހަމައެއާެއއްކޮށް އިްއޒަޖެހޭ.  ކ ރަން އެބަ

ޭގ ރާއްޖޭެގ  ދިރިއަދި  ހައްޔަބީސީތަކ ަގިއ  މިއަދ   ތިބީފަވެރ އ ޅޭ  މި  ރައްޔިތ ން  ރައްޔިއެ.  އި  ކޮންމެ  ތަކަށް  ހެންވީމާ، 

ނ އެްއ    ލް ބޭންކެއްޝަކޮމާ  އި ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގދޭ ބީދައިން.     ެއއްޗެއްވިޔަފާރިތަކަށް  ،ބަ ެއއްޗެއް ދޭންޖެހޭއެވެސް  

 ހަތަރ  ވިޔަފާރިވެރިއެއް ބޭންކ  . ދެން ހ ންނަނީ ދެތިންންޗެއްނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ންނަނީ އެސް.ބީ.ައިއެގ ވެސް ބްރާ 

މޯލްޑިވްސް  ފްއޮ ޕްހިސޯ،  ކޮށްެގންކޮންޓްރޯލް   ވެސް  ތަނ ން  އެ  ނ ދޭ.  ފައިނޭންސެއް  ޖެކްޓަކަށް  ރޮރ ކޮށްެގން. 

ހަމައެކަ  ލެންޑެއް  ޒަމަކަށްރިޓޫ ޓީނ ކ ރޭ.  ސަރ ކާރ   މީ  ބިލ  ނި  ބޮޑަށް  އެ  ވަރަށް  ތަން  އެ  ަގނެެގން  ވެސް  ހ ން 

ތަކ ަގިއ ެވސް މި ހާލަތަށް އ މ ރިހާ ޤަ ސް ދ ނިޔޭެގ ހ އްޖެ ނޫނަދިވެހިރާ  ؛ސްރޮފިޓްވެެގން މި ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީޕް

ޢަބްދ ފައިްވަގިއ   ރިޒާއަންނައިރ  ހ ރޭ.  އައި ޔައިރ ަގިއ މި ސަރ ެވރިކަން ނިމިެގން ދި  ގެ ޔާމީންهللا ސާ  ަގިއ  އިރ ކާރ  

ނެތް  ރިޒާ ވެސްޑ ބޮްވަގއި  ތަ.  ލާރިެއްއ  ކަންކަން  ރާއްޖޭެގ  ޖެހ ނީ  ހ ރި  ރ ތީބ ކޮށް،އެހިސާބ ން  ނަާގފައި   އޭރ ަގއި 

 ންއްސާ ވިްއކ އްެގ ހިޏެންފ ންމި ސަރ ކާރަށް. މި ސަރ ކާރ  ކ    މިއަދ  ލޯނެއް ވެސް ނެގ ން މަނާއްކަން.  ލޯނ ތައް ދަ

ސަރ ކާރަށް   މި  މަނާ.  އެފައިސާ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެއް  މަޖިލީ ލިބޭނެ  ޖެހޭ  ކިބަ  އިްއޒަތްތެރި   ،އިދޭންޔަހ ން 

ހި  ރައީސް. ކޮބައިތޯއަ ށްތަައޅ ަގނޑ   ޮގރިލާ  ރަނީ  ލިބޭނެ  ކޮމާ ؟ތަކީ  ޖެހޭ  އެބަ  ބޭންކިންގ   ލްޝަައޅ ަގނޑ މެން 
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ަގވަރ ނަރެއް ލާން. ފ ރަތަމަ   މް.އެމް.އޭ ަގވަރ ނަރ  ހަރ ދަނާކޮށް، އާސެކްޓަރ ހ ޅ ވާލަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އެ

ަގވަރ ނަރ  ވަރ ނަރ ެގ ހާލަތ  ހިނާގނީ. ަގ  ރަލް ބޭންކ އްތޯ ސެންޓްހިނެނީސް ކިވަފ ޅަކަށް ނ މި ޒަމާނ ެގ ބޭ  ،ކަމަކީ 

ވެސްއެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން އެހެން  ނަށް  އެނޭގ.  ހާލަތ ގަ   ،އްޔާ ެވއްޖެއެބަ  ކޮންމެހެން މަޖ ބޫރ   ަގވަރ ނަރަށް  ިއ 

އެހެރ ން  ކާސަރ  ފެންނަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ދެްއަވންޏާ  މަޤާމެއްަވޒީފާެއއް  ކޮންމެވެސް  ސެއިދީފަ  ން  ބޭންކ     ރަލްންޓް 

ހ ންނަންާވނެހިންޭގރަނަގޅަށް   ަގވަރ ނަރެއް  ޒަާމނީ  ހާޝިމްޅ އަ.  ކަމަށް  ވަރ ެގ  ޢަލީ  މަސައްކަތަށް ަގނޑ   ކ ރާ   

އެހެންނަމަވެސްއަބަދ  ޝ ކ ރ ވެރިވަން.  އެދިވެހިރާއް  ،ވެސް  ވ ޖޭަގއި  ހިހެނިހެން  ވެސް  މާ    ާގއިރ ،ނޒާރާތައް  ދެން 

  ކާރަށް ރައީސް. ސަރ   އިއްޒަތްތެރިދަނީ    ެވެގން މިލޭޓް ގިއ  ާގނޫނ ތައް ިގނަެވއްޖެ. ޯއވަރ ރެ. މާަގާވއިދ ތައް ބޮޑ ެވއްޖެ

  ސް ެއއީ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންތައްަގނޑަކަށްޔަންވި ކ ރާ  ސަރ ކާރ ން ކޮންމެ ކަމެއްއް ނެތް.  ކ ރެވޭނެ އެްއވެސް ޮގތެ   އްކަމެ

އެހެންވީމާ  ވި   ،ވަނީ.  ހޭންޑެސަރ ކާރ ެގ  ފްރީ  ފްރީކޮށް،  އެބަޖެހޭޔަފާރިތައް  އޮޕަރޭޓްވާން  މިހާރ ޑްކޮށް  ކަމަކަ.  ށް  

މިނިސްޓްރީންލި އެއް  ފ ރަތަމަ  ލިޔަޔ ނީމާ  ބަން  ބަންޑާރަ  ރަޑާނީ  ޖަވާނައިބ    ނައިބަށް.  ބަންޑާރަ ދޭންވީބ     ދެން   މާ 

ލި ރައީޔަނައިބ   މިނީ  އޮފީހަށް.  ނ ކ ރެ ދޭތެ  ސް  ވިޔަފާރިެއއް  އެހެންވީމާ،  އެބަވޭ.  މަހެއް  އެތަްއ  ވޭނެ. ރޭަގއި 

އ ޅެނީނ ކ ރެވިވިޔަފާރި އަކ ރީގައި  ެގން  ެވސް  ކޮރަޕްޝަން   ވެސް  މިހާރ ަގއި  ކޮރަޕްޝަން އެކ މާތ އޮސް  ދި   .

ިވޔަފާރިކ ރާ  ،އިމާދިއ ނަގމ ންހި އ ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް  އޮންނަ  ނެތިދިއ ާމއިސޫން  މި ؛ލ ތައް  ަވގ ތ    އަޅ ަގނޑ  

ތަން    މި؛ ރައީސް  ރިތްތެިއްއޒަ  .އިބަޓަވައްރެހާަގޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަދަމ ންދާ  އަތޮ  ކ ރަނީ މިހާރ  ހ ވަދޫމި    ޓްޕަރޭއޮ

 .ދިންން ލޯނެއް ނ އިއޮފް މޯލްޑިވްސް   ކ ބޭން  ،މިލިއަނ ން. އެކަމަކ   40.  ޓީން ހަދާފަކ އިނޑ  އި އަޅ ަގ  80މިއޮތީ %

ފަހަރެއް އަލިވެދާނެ  ކ ލަ  އަޅ ަގނޑ   ައޅ ނ ވީމާަގއި  ކަމަށް.  ބ ނާ    އެ  ރާއްޖޭެގ   ،އެހެންނަމަވެސް ؛ކެޓަަގރީަގނޑަކީ 

ތް  ޔަީގންކަން އެބައޮ  ށްލަނީ އަޅ ަގނޑ . އަޅ ަގނޑަންމާސް ނިރައީ ؛ލިބިެގން   ށް ލާރިކަފާރިތަވިޔަ  ެގތަކ  ތަފާތ  ސެކްޓަރ 

އިންތިޚާރާއްޖޭ ރައީސ ލްމ މްހޫރިއްޔާ  ތެރޭބ ެގ  ވާދޫ ެގ  ބަޓަވެއްރެަގއި  ވިދާޅ ވީ  ަވޑަިއެގން  ޓައަށް  ނިންމ މަށް  ކައި ހާ 

ހޯފައިނޭން ބޭންކ ށްދ މަސް  މޯލްޑިއޮ    މެދ ވެރި ވްފް  ހަމަސް  ރައީސް،    އްޒަތްތެރިއި ހެންނަމަެވސް،  އެ؛ އިޖައްސަކޮށް 

ވި ޅ  މެންބަރ  ވިދާ  ިއއްޒަތްތެރިރަށ  ދާއިރާެގ  ބާ  ، ށްޮގތަ  ވިދާޅ ވި هللا ދ  ޢަބްދ މަފް މޯލްޑިވްސް ދެންމެ އަޙްއޮ  ކ ބޭން

ަގިއ  އިރ  ރޭޓްވާޕައޮފް މޯލްޑިވްސް އޮ  ލްެވ އޮޕަރޭޓްވާން. ބޭންކ ކ ޑަކޮށް ކޮމާޝަ  ސް އެބަޖެހޭވްއޮފް މޯލްޑި   ބޭންކ   ށްޮގތަ

އަޅ ަގ ެގންޮގނއަދި  ަގރާރ   މި  މަޖިލީހ ން  ދިވެހިޑ މެން  އިސްެގން  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ފްރީކޮށްމީ  ކޮނޮރާއްޖޭެގ  ދިވެހި 

ޮގތަށްވިޔަފާރި ލިބޭނެ  ެއއްޗެއް  ިވޔަފާރިވެރި ؛ކޮށްެގން  ރާއްޖޭ  ެއކަންޏެއްއަށް  ޔާ ހަމައެކަނި  އެންނޫން.  ހައި  މެެގ 

  ދ ނިޔޭގެ  ؛އިދެން ރާއްޖޭގަ   އެންމެން ހައްޔަރ ަގިއ މި ތިބީ.   .ބަޖެހޭށްދޭން އެެވސް ކަމެްއ ކޮޔިތ ންނަށް ވެސް ކޮންމެރައް

ރިޒާ ވެސް  ތަންތާނަގއި  ބްލީ،  ކ ރަނީ ބިލްޑ ވް  އެހެން  ވާހަކަައކީ  ކ ންފ ނިޑ ވޭސްޓް،  އެބަޖެވާ  ހ އްޓާލަތައް  . ންހޭ 

ހިއް އެބަޖެހޭ  ކ ންފ ނިތައް  އެބަފަށަން. ސަރ ކާރ   ިވއްކަން  ސާސަރ ކާރ   ެއއަރޖެން  ކ ްއޔަށް    ތައްޕޯޓްހޭ  ހަމަ  ެވސް 
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ދޭން.   އެއަ  50ވެސް  ހަރާރއަހަރަށް  ެއއީ  ދިނ މަކީ  ކ ށްޔަށް  ެވެގނެންޕޯޓެއް  ކަމަކަށް    އިްއޒަތްތެރި  ނ ނ ވާނެ  އް 

.  ނަނީން އަކ ރަން. ކާކ ތޯ އެކަން މެނޭޖ ހެދީައޅ ަގނޑ މެން ބޮޑެތި އެއަރޕޯޓްތައް މި ޤައ މ ަގއި   ؟ޗެއްތޯއް ރައީސް. ކޯ

  ށް ނަންބޭރ  މީހ   ވެއްޖެއްޔާއެހެން  ؛ށްހ ންނަވެސް ބޭރ  މީ  ޒަމްމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ޓޫރިއެހެންވީ  ؛އީސްރަ  އިްއޒަތްތެރި

ކަމަކ ނ ދާނެ  ށްޓޫރިޒަމަ ެވސް  މަސް  އައިސްެގން  މީހ ން  ބޭރ   ކަމަކ ނ ދާނެ  ނޫންތޯ.  ަގނެެގން  ނޫންތޯ.   ވެސް 

 ންވީ. ދެންރޕޯޓް ވެސް ދޭއަސް. އެހެންވީމާ، އެ ރައީ  ތެރިިއއްޒަތް ލިއ މެއް   ވޮއް. ނެތޭީމއެއިކޮނޮ  ޖޭަގއި ނެތޭދިވެހިރާއް

 ބަރަށް...ންނާނެ ޮގތް ހަދަންވީ. ބަރާިގނައިން ޓޫރިސްޓ ން ވެސް އަހ ރި ކަމެއް ވެސް ކ ރަންވީ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ލަދެއްވާ!ހަކަފ ޅ  ނިންމާވާ  ޖެ.ރ  ވަގ ތ  ހަމަވެއްމެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. މިހާ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަދާއިރާެގ މެންބަރ  ކާށިދޫ 

هللا ތ ަގއި މާތް  ޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަބޮށް  ީއސް ވަރަރަ   ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  !އާދެ

 ކީ މި ކ ރަން. އެ މޮޑެލައް އޮޕަރޭޓ އ  މޮޑެލެއަ  ޖެހެއޭ  ެއބަ  ،ންވީސްނެ ވިށްރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަބަރަކާތްލައްވާނެ. ދިވެހި

ެގ ިމ  19-ވިޑ  އަދި ކޮ  ،ވޭނެ ޮގތަކަށޭއް ދެޔިތ ންނަށް އަތަށް އެއްޗެދިވެހި ރައް  ،ޑަކޮށް ކ   ވަގ ތ ން މި ވަގ ތައް ޚަރަދ 

ހިސާބަކ ންމައްސަލަ   ކޮން  ނ ކަ  ނިމޭނީ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެމެއް  އެހެންވީމާ،  އެނޭގ.  އެއް  ކ ބަޖެލ އިދޭން  ލިތަކަށް  ހޭ. 

ލ އިދޭ އެބަޖެހޭ.  ންވެސް  ލ އިދޭށްލޯނ ތަކަ  ވެސް  ެއބަ  އެބަޖެހޭ.ޓްލޭޔ މިސްޓި  ޖެހޭ.ން  މީހ   ކ ރަން  ންނަށް  ިގނަ 

. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ނީދަ   މ ން މިމި މަސައްކަތްކ ރަ  ށް އަޅ ަގނޑ މެންމަދިއ  ކަށް ހަމަޖެހެިގންތަވަޒީފާލިބޭނެ ޮގ

  ، ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި  ،އިށާމިނިސްޓަރައިކޮނޮިމކް    ،މެއްއެއްބާރ ލ   ންޖެހޭަގނޑ  ދޭ ވެސް ައޅ   ހަމަގައިމ 

މިނިސްޓަރަ އަޅ ަގނޑ    އެ  ޓަރ ންސްމިނި  ހ ރިހާ  އި،ށާޓޫރިޒަމް  މަސައްކަތްކ ރ ން  عليكم  و  ން.ވާލަޮގ  މަަގށް  السالم 

 ންނަވަން.ދަ ޝ ކ ރ  ތަށްދެއްވި ފ ރ ޞަށް އަޅ ަގނޑަ. وبركاته هللا حمةور

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ވަން. ތ އަރ ޞަފ ރ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި. މާވަށ  ދާއިރާެގ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން ވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މާ
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ބަރ  މ ޙައްމަދ   މެން  އިއްޒަތްތެރިދާ ަގރާރ     ެގން ކ ރިއަށް މިހެޅިއަދ  ހ ށައީސް. މިރަ  އިްއޒަތްތެރި ރިްއޔާ  ޝ ކ އާދެ!  

ނ ަވތަ    ،މި ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރ  ލޯނ  ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކ އްލި ހ އްޓ މެއް  ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ،މ މްތާޒް

މ އްދަތަކަށް ޅޭ އެކަނޑަ ދި    މަްއސަލަ ؛ގ ޅޭ  ނ މާލ އިތަކެއް  ވާއިމި  ެވސްހަކަދަްއކާއިރ ގަ ަގއި  ކ ރިން  މީެގ  ދަ މިފަ  ިއ 

މަ  ކަމެއް މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަނީ  ސަރ ކާރ ން  ނަމ ަގއި  ެގނެއްސަ ކ ރ މ ެގ  ކަންތައްތަކެއް  އޭ ޖިލީހަށް  އަދި  ެގ  . 

ންމެހެން  ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮދ  ފާހަަގކ ހި ިވޔަފާރިވެރިން މިއަވެސް ދިވެ  ކަން ހަމަގައިމ ޔަނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިކޮށް ދި

 ން އެބަވެސް ެއކަންތީެގ އަދި ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކ ން  ފަ  މެދ    އަދި  ސް ރާއްޖޭެގ އެންމެ ކ ދި ޔަރިނ ކ ބަހ ސް  އި ދައްކަ

ޖެހެނީފާ މި  ފާހަަގކޮށްލަން  މީަގއި  ދެން  ހާލަތ ގައިޕެންޑަމިކ   ،ހަަގކ ރޭ.  މި  ހާލަތ ގައި  ،ެގ  މި  ނ ރައްކާތެރި   އެންެމ 

އޮވެ ސަރ ކާ ރައްޔިތ ންނާވެހިރާއްދި  ންސަރ ކާރ   ،ރެއް  ކ ރަމެ  ޖޭެގ  ކަންތައްތަްއ  ކޮންދ   ޮގތަކަށް ންޖެހޭނީ 

 ،އާދަިއެގ ިވސްނ މަކ ން ވިސްނާލީމަ ވެސް ރައްޔިތ ން މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރޭންކޮށްެގންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  ޓަބައް

ކަމެއް އެބަލާޒިމ    ؛ދެ  ކަމެއް  ކ ރަ  ދެ  ކަމަކީ ންއޮތްކަން  އެއް  ރައްކާތެރިކަން  އްޔިރަ  ،ޖެހޭ.  ސަލާމަތާއި  ތ ންެގ 

އިޤ   ،ކަމަކީ   ނަދެވަ  .ރ ންކަށަވަރ ކ  ވިޔަރާއްޖޭެގ  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓ މަށް  ފަރާތްތައްތިޞާދ   ބ   ،ފާރ ކ ރާ  ރަ  އެއީ 

ކ ރާތެމަސައްކަ ދެނެ  ،އް  ބައެްއކަން  ބޭނ ންވާ  ބޭފ ޅ ން  ،ލ އިތަކެއް  އެ  ފަސޭހަތަކެއްއެކަމަށް   ދިނ ން.ހޯދައި  ނަށް 

މަސްއޮޑިފަހަރާއި އޭެގ ކ   ،ނޑ ތަކާއި ދަ  ،ތެރޭަގއި  ވިޔަފާރިތަދިރާއްޖޭެގ  ދާއިރާކޮންސްޓަރަކް  ،ކާއި   ، ާއއިޝަން 

ހިހެންމި މި  ކަމެއް  އެތައް  ސަރ މެޮގސް  އެންިގނެނީ.  ެވސް  ކާރ ން  ބީ.އެމް.އެލ ން  ކ ރީ.    ޮގތަށް  ކަންތައް  ކ ރީަގއި 

ބޭންކ ބީ.އެމް.އެލ ން މޯލް  ،  މިއޮފް  ވާހަކަ  ދަންނަވަނީ.  ޑިވްސްެގ  މޯލްޑިވްސް   ބޭންކ   މިނިވަންއައޮފް  ެއކ  މާކަށް 

އިން ކަންތައް ކ ރާނެ.  އޮފް މޯލްޑިވްސް   ބޭންކ މިއަށްވ ރެ މާ ރަނަގޅަށް    ،ނަމަ  ބ ނ  ލިޞަތ ރ ކަންތައްތައް ކ ރަން ފ 

އަ ފާހަަގޅ ދެން  ޖެހެކ ރަންަގނޑ މެން  މި  ސަލާމަތާ  ،ނީ  ރައްކާރައްޔިތ ންެގ  ކަށަވައި   އަދި  ،ރ ކ ރ މަށްތެރިކަން 

މީހ ންނަށް އެ  ބޭނ ންވާވިޔަފާރިތަކަށް  ލ ންމެހައިއެ    ހޯ  ޢަމަލ ކ ރީއިދިނ މަށް  ދައިތައް  މިހާތަނަށް  ކޮން  ސަރ ކާރ ން   

އަޑ  ޮގ ދަނީއިވި ތަކަށްތޯ.  ިމ  ިގމިހިރީ    ނަންފެން  ،ެގން  ކަންތައްތަ ވަރަށް  ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  އް. ކެނަ  ިމ  ؛ 

ކާރ ން އެބަޖެހޭ ބ ނެދޭން. ސަރ ބެއް  ބަ ސަހޭަގއި ވިްއކަންޖެއިެގން ނ ައގ  ލަމަށް ލަބީށްތައް  ަގއި ފަޅ ތަކާއި ރަވަޅ  ދަނޑި

ރާްއޖޭެގ އެންމެ މައި އެއަރޕޯޓް    ،ސް މިނިސްޓްރީއަށާއިފިނޭން  ،ކަށާއި ކަޒީ ބޭންމަރ   ރާއްޖޭެގދިވެހިދަނޑިވަޅ ަގއި    މި

މީހ ންގ މަހި ބޭރ ެގ  ހަވާލ ކ ރަންޖެށް  ސަސަބަ  ހ ނ ންނާ  އެރ ކާރ ބެއް  ބ ނެދޭން  މިބަޖެހޭ  ރާއްޖޭެގ  ނޫ  އެއްން.  ން 

ލ ޞާތިއިޤ  ހޯދަށް  ޮގތަކީ.  ންދައިތަކެއް  ޮގތަކީ.  ޕެކޭޖ     ލަސްޔ ސްޓިމިން  ނޫ   އެއްމިޖެހޭނެ  ނޫމިދޭނެ  ން އެއް 

ަވިއެގ  ؛އް ބޮޑެތި ވަސީލަތްތަ  ކްެގ ސްޓްރެޓެޖިދިވެހިރާއްޖޭ  . ވާނީ  ށްޮގތަކަފަހި  މެ  އަމެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެ އެންރިޓޯރިމޮ

ދިޔައީ  ޢ ލާނ ކޮށްެގންއި  ރޭަގއިރަޙައްދ   ސަ ސަރަޙައްދ އި ވަ.  އެ  ސް  ،ެގ  ލީ ކާިވއް.  ލީިވއްކާ  ޕޭސްއެއަރ 

ތި  . މިހާ ނިކަމެރީޓ ތައް ހަވާލ ކ ފަރާތްތަކަށް އެއަރޕޯކަށް ބޭރ ެގ  ޓ ތައިންވެސްޓްމަންބޭރ ެގ    100ތަކ ެގ % އެއަރޕޯޓ 
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ފ ދ ންތެ  ކީ.ރައްޔިތ ންނައް ނޫން ރާއްޖޭެގ  ބައެ ެގ ސަރ ކާރ  ވާންޖެހޭނީ. ރާއްޖޭހިދިވެން  ނޫ  ޔަކަށްރިކަން ނެތް ބަމިހާ 

ހައ ސިންގ ލޯނ ، ރާއްޖޭެގ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ އެންމެ  ؛ފައިލް ބޭންކ  ހ ރެދެން އޮތީ މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ސެންޓްރަ

ންެމ ކ ރީަގއި ހ ންނާނެ އާންމ  ެގ އެގައިފިއްޔާ އެ ލިސްޓ  މެއް ނަ ން ކަމ ހިންމ  މިއަދ  ވެސް އެންމެ ބޭނ ންތެރި ދެތި

ެގއް ރައްޔިތެ ސަލާެގ  ހޯދ މަތްކ ރ ންދޮރ   ތަނެއް  އ ޅޭނެ  ހޯދ ން،  ެގެއއް   ،% ލޯނ   ހައ ސިންގ  ހ ރި ަގއި  10ން. 

 % %  8އެްއޗެއް  އެއްޗެއް   10އިން  ހ ރި  އަިއއްސަ  ޕެންޑަމިކ    13%  ،އަށް  ދިެގއަށް  ހެދީ  ހާލަތ ަގއި  މި   ވެހި  

ސް ފިނޭން  .ދިޔައީން ވެެގންެއކަ  ަގވަރ ނަރ ެގ ލޯފ ޅ ެގ ކ ރިމަތީަގއިކ ެގ  ރަލް ބޭންަގއި. ސެންޓްެގ ލޯ ކ ރިމަތީސަރ ކާރ 

ހ ންނެވި ބ ނި  ،މިނިސްޓަރ   މިކަމަށް؟ ތޯބަހެއް  ބ ނިތޯ  ބަހެއް  ބޭން؟ އެންމެ  ހައެްއކަ  ކ   ރާއްޖޭެގ 

%ހ ރިއިރ  ޖައ13ްަގއި  އިންޓްރެސްޓ   ނ ރައްސަިއެގއަށް  މިހާ  ޕެންޑަމިކ ަގއި  ދިޔައިރ ަގއި.ން  ކަެމއްތޯ ކޮން  ކާެވެގން 

ރައްޔިތ ން؟ ކ ރެވ ނީ ދަނީ  މި  ސަރ ކާރ   ހާލަތ ަގިއ  މި  ރާއްޖޭެގ  މިައދ   އަނިއެހެންވީާމ،  ، ވަމ ންޔާވެރި ނަށް 

ސީދާ  ޝަރީފް ނ އިބްރާހީމް  ންބަރ   ތްތެރި މެ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ. އެ ވާހަކަ އަްއޑޫވަމ ންޔާވެރި އަނި ށް  ކަތަވިޔަފާރި

ބަހ ން ޙަޤީޤަތް ހާމަކ ރައްވާ  ތެދ   ؟ކަމެއްތޯ ކ ރަނީހ ން ކޮންލީނީ. މި މަޖިޅ ަގނޑަށް ދޭހަވަ ކަމަށް އަދާޅ ވި ްއަގިއ ވިޮގތެ

މަޖި  ،ނީވަިވދާޅ   ށް ވިދާޅ ވެމެންބަރެއް ކަމަ ެއ    އެކަށީެގންާވ މަސައްކަތް ނ ކ ރެއޭ. ؛ކ ރަންވާ މަސައްކަތް  ލީހ ންމި 

ނ ވަތަ   ސް ެގންދާ ވާހަކަފ ޅ ތޯ ޅ ަގނޑ މެން އޮންލައިންކޮށް މި މަޖިލި މިއަދ  އަ  ،ވަނީފާނ  ވިދާޅ ، އެ މަނިކ ޅ ވަނީ ވިދާ

ވިދާޅ ަވނީބިޒީ   ންމިޓީކޮ  241 އެ  ވާހަކަތޯ  އ ޅޭ  ސާފ ކޮށް   ؟ެވެގން  ކޮން  ތަންކޮޅެއް  ވިދާޅ ވާން.  އެބަޖެހޭ 

ވިދާޅ ަވނީ ތި  ިމއައެހެންވީ ؟ވާހަކަފ ޅ ތަކެއްތޯ  ހިންދ   މާ،  ހިޖިލީމަ  ،އި ގ މާސަރ ކާރ   ލަތ ެގ  ދައ   ، ންގ މާއިސް 

ހ ރިހާ ކަ   ،ޮގތާއި  ބެހިފަިއ އޮތް  ތައްބާރ   ،ކާއިބާރ ތަ މި ވާހަކަތައް ނަަގިއެގން އް  މެމި  އަޅ ަގނޑ މެން އިރ އިރ ކޮޅާ 

، ައއްޑޫ ސިޓީެގ  ހަނިމާދޫެގ ބޮޑ  ސަރަޙައްދެއް   ، ބަ އިނޭގ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނަށް އެރަްއޔިތ ން  ެއއް ކަަމކ ނ ދެއްކި

ސަރަޙައްދެއްބޮޑ  މިނިވަންކަމާއިންހެމި  ،ތ ރ ތިލަފަޅ އ   ،  ރާއްޖޭެގ  ސިޔާދަތަ  ،އިއިސްތިޤްލާލާ  ،ޮގސް  ށް  ރާއްޖޭެގ 

ންނަށް ނޑ މެަގއަޅ   ،ވެސްމައެހެންނަ  އޭ.މި ދަނޑިވަޅ ަގިއ ނޫންތޯ  ން މި ކ ރީއް ިމ ސަރ ކާރ މެ ނ ރައްކާވާނެ ހ ރިހާ ކަ

އެބަ އެވިސްނާލީމާ  ވާހަކަ  އަ ؛ޔޭނގެ   ފަދައިންށަފަޅ ަގނޑ   ދެންނެވި  ވި  ރައްޔިތ ންެގ  ،މ ން  ތަްއ ޔަފާރިސަލާމަތާއި 

މިހާލ ން ނޫންމެނޭޖ ކޮށް ނ ކާ  ޑ މެންނަށް އިސްކޮޅ ަގނށްލަން މި ޖެހޭ ކަމަކީ. އަޅ މިކެްއަގއި ކޮނ ރައްކާތެރި ޕެންޑަ  ހޭ 

މިހާ    ،ލޮނ  ވަދެށް  ތަނ  ވަދެ، ނޭފައި އަނަގޔަށް ލޮފެތެމ ންދާ ދަނޑިވަޅ ަގ  ނޑ މެން ޣަރަގ ވެަގއަޅ   ،ބާފައިފެނަށް ފައި

ޤައ މީކާތެނ ރައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގސް  ހާލަތަކަށް  ގެއް  ރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ލި ދިދަ 

  ، ވާލ ކޮށްޓެރި ޤައ މަކާ ހަ އްވް މެނޭޖ ކ ރަން ވެސް ައވަަގއި ރިޒާއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަރ ކަޒީ ބޭންކ   ،މިނިވަންކަން ެގއްލި

ަގލަންކޮޅ  ވެސް އަ މިނިސްޓަރ ންސްފިނޭ ޓ   ޓަކާ ހަވާލ ކޮށް ދިވެހިންެގ ަމއި އެއަރޕޯއެކްސްޕާ މެއްެގ  އ   ޤަ ޓެރިއްވަ ެގ 

ތެރި ރައީސް  އެހެންވީމާ، މިއީ އިއްޒަތް ؟ވަޅެއްތޯޓ ންނާ ހަވާލ ކޮށް މިއީ ކޮން ދަނޑިޓެރި ޤައ މެްއެގ ެއސްޕާއްައވަވެސް  
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ޙަޤީމި އަނިޔާވެރިއީ  މަ  ނޑ އަޅ ަގކަމަކީ.  ޤީ  ކ ދި  ޓޯރިއަމެމޮރިޟޫޢ ަގއި  އ މި  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  ދިނ މަކީ  އް 

އެންމެވިވާ  ހަރަކާތްތެރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ފިޔަފާރިތަކާއި ދަތިއ ޔަފާރީެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ކޮބައިކަނހައި  ން  ދަގ ލަކީ 

ކަންތައްތަ  ،ނެަގނެދެ ބޭނ ންވާ  ފަރާތްތައް  ވާޖިބެއްށްޗަމައް ސަރ ކާރ ެގ  ސްވާންޖެހ މަކީ  ައވަ  ކަށްއެ  ިއއްޒަތްތެރި  .   

 ްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެ ޔާ ޝ ކ ރިއްށްށް ބޮޑަވަރަ،  އީސްރަ

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވ  ރިޔާސަތ ން

  އިްއޒަތްތެރިފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ   ؛މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިވަންދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރ . އިހަ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 . އަރ ވަނީމި  ތ އަށް ފ ރ ޞަދީދީދ އްމަން މ ޙަޙ ސައި މެންބަރ 

 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެވ ން: މަދ ދީން މ ޙައްޙ ސައިބަރ  ންރާެގ މެއިދާވައްމ ލަކ  މެދ  ފ 

ހ   އިްއޒަތްތެރިއްޔާ  ޝ ކ ރި މިރަީއސް.  ަގރާރަ  ށަހެޅިފައި  އަށްވާ  ވެ   ތާއީދ ކ ރަންސްޅ ަގނޑ   ދެނ ކ    ފ ވައްމ ލަކ   . 

ހ މެ  ިއްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ   އ19ި-ކޮވިޑ   ،ވާހަޅާފައިށަންބަރ   ބަލިމަޑ ކަމ ން  އަސަރ ގެ ޤ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ތިޞާދަށް 

މި   ؛އިލާވަ ދިނ މަށް އެދި ޮގ  އަމްކަށް މޮރިޓޯރިފަރާތްތަ  ރިވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯނ  ނަާގފަިއވާހީތެން ވިޔަފާރިތަކަށް އެސަބަބ 

ޮގތ ން  ރާރ  އަަގ ެގ  ރިއަމްރިޓޯވަނީ ކ ރީަގއި ދީފަިއވާ މޮށް މިންނަޑ މެނޅ ަގވެއްޖެއްޔާ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކޭ 

ރި ށް ކ ރިން ކ ތަކަޔަފާރިވަނީ ވި  . މިހާރ  މިވިފަރެ ކ ޑައްތ  ކަ ވަނީ  ލާއަކަށް މިހާރ  މިޙަން މަރ  އެހެ  ،އްދަތ  ހަމަވެމ 

އަސަ  ،ރ ސައަ މިނޭދެވޭ  ވެސް  މިހާރ   ކޮށްވަނީ  ރ   އަޅ ަގނ ފަ  އިދެކޭޮގ  ޑ .    ،ޑް އަރި ޕީ  ެގމޮރިޓޯރިއަމްށް  ތ ރަތ ން 

ދާނެ ކަމަކަށް  ވިކ ރިއަށް ެގންދެ   އްވިޔަފާރިތަ  ެގތީކ ދި އަދި މެދ  ފަންކޮށް  ޞަ އަދި ޚާއްމ އްދަތ  ދީެގން މެނ ވީ ކ ދި  

 ސާ ދެއްކޭނެ ފަރާތެއް އިފަ  ވަގ ތަކީ   ށް މިތްތަކަން މޮރިޓޯރިއަމް ދީފައިވާ ފަރާއެއީ ކ ރިނޭ.  ނ ފެވެސް  ޑަކަށް  އަޅ ަގނ 

ބޭންކަމަށް ަގބޫލ ކ ރ މަކ   އަ ން  ެއއީ  ހިޅ ަގކީ  ހަމަޖެހޭނެއްޔެނޑަކަށް  މިހާރ .  ކަެމއްހެން  ނ ވޭ  ސް  ވެެއއީ 

އެހެތ ރަށް  އިޭއެގތަކާއި  ޓ ރެންރެސްޓޯ އަދި  ކ ރާޔަފާރިވި  ން ފިހާރަތަކާއި  ވެތައް  ފަރާތްކަށް  ިވޔަފާރި  މ ެގ  ކ ރ ސް 

މް ރިޓޯރިއަ މޮވަގ ތ   މި  ،މަޮގތ ން ނަނޑ  ދެކޭޅ ަގ. އަކ ރެވިފަދ ބަން ވަނީ  . ތަންތަން  ެގއްލިފަ  ވަނީ  ފ ރ ޞަތ ތައް މި

މި   ،ންވޭބޭނ   ލަންކޮށްހަަގޑ  ފާަގނ ން. އަޅ ކެދެ  ޅ ަގނޑ ދިނ މަކީ ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަ  ރިއަޑެއްޕީ

ހެން ހަމަ އެ  ،އްތަކޭޖ ލީފް ޕެރި  ޑ ކޮވި  ؛ތައްވާ ޕެކޭޖ ދާފައިސް ހަހެން ތަންތާަގއި ވެއެ  ޔޭގެ ނީ ދ ނިވަ   މިސަރ ކާރ ން

ކޮށްފަިއާވ ިގނަ މަސައްަގއި ވެއ މ ތަކ ޤަ ޓ   ރަންކަ  . އެޮގތ ން ބަލާއިރ  ކޮށްފަވަނީ މި    ވެސް އްޖޭަގިއ  ކަތްތައް ރާސް 

ފެ ބިބިލާއި  ދިނ ންޑިސްކައ ން  ލ ންން  ކ ރީއަ  ،ޓް  މިފަހަ   ދި  ދީ  ރ   މޮރިޓޯރިއަމް ވެސް  އަދި ސަރ ކާރ ެގ  ފަވަނީ   .

ދީންފ ނިތަކ ކ ން ކ ްއޔަށް  ތަންވާފައި   ވެތަ  ކ ލިތަްއ  ފަސްނ ެގ  އި   ،ކޮށްދިނ މާއިސް  އެސްއަދި  ބޭންކ  .އީ.އެމްތ ރަށް     

ފަކ ދި    ވެރިކޮށްމެދ  މެދ   ވިޔަފާތީންއަދި  އިފަރާތްތަކަރާ  ކ ރިެގ  ލޯނ ތަކ ޑަކޮ  ޓްރެސްޓްންށް  ދިނ ށް  ފަދަ އެ  ،މާއިއް 
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ކޮށްފަ ސަރ ކާރ ން  ވަނީ  އެހެންވީކަންތައްތައް  ނައަ  މާ،.  ދެކޭޮގތ ން  މެއި  ،މަޅ ަގނޑ   ބައެއް  އެ   ންބަރ ންދިކޮޅ  

ެގން ނޑައެޅި ކަފ ޅަކީ  ދައްކަވާ ވާހަކަޮގތަށް ެއ    ށް ދޭހަވާވެސް ކަެމއް ނ ކ ރާ ކަމަސަރ ކާރ ން ެއއް  ފާހަަގކ ރާ ޮގތަށް

  އްކެ އެހެން ކަންތައްތަ  ތަކެއްކަންތައްމާ މޮޅ    ؛ން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެހެއް. ސަރ ކާރ ން  ތަކެކަދޮގ  ވާހަ

ހަމަކ ރެ ނެތް.  ދިނ މާއި،    މިޮގތ ން  ވިފައި  ޕީރިއަޑް  ރިލީމޮރިޓޯރިއަމް  ދިޓެކްސް  އިން  ،މާއިނ ފްތައް  ޑިވިޖ އަލް އަދި 

ެއޮގތ ފައިކޮށްދީކަން  ށްދިނ ން ފަދަ ކަންން ފޯރ ކޮހީތެރިކައެ  ެގށް ފައިސާފަރާތްތަކަ ޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ނ ަގން އަޅ ވަނީ. 

ކ   ،ފާހަަގކޮށްލަން އަރ ން  ސަރ ކާ  ރީަގއިމީެގ  ހަމަެގ  ފިޓ ނެބެމަންޓް  އިޕްލޯންއެމްވަނީ  ިގނަ  ވަރަ  ޮގތ ަގއި  ށް 

ފަށް  ފަރާތްތަކަ އެހީތެރިކަވަނީ  ދީފަިއސާެގ  ެވސް  ެއހެން  ދެކޭ އަޅ ަގނޑ މެވީމާ،  ން.  ސަޮގ  ން  ނަމަ  ރ ން  ރ ކާތ ން 

ށް  ށް ވަރަކަންތައްތަކައެ    ،ިގނތިތައް އެދިމާވާ ދަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ށް،ތަކަވަރަށް ިގނަ ކަންތައްނީ  ވަހާލަތ ަގއި    ެގކޮވިޑ  

އޮތް ހާލަތ ަގއި ވެސް    މި  މިހާރ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭމަވެސް،  ނޑ  އެހެންނަ. އަޅ ަގފަދީފޯރ ކޮށް  ންތެރިކައެހީިގނަ  

ފެނ އަޅ ަގ އެއީމަސައްކަތްކޮންސްޓްރަކްޝަން    ،ނޭޑަށް  ފަރާތްތަކަކީ  މިފަދަ  ފަރާތްތަކާއި  ވަރަށް  ކ ރާ  ބޭ  ރ ެގ  ިގނަ 

ބޭފަ މ ވަރާތްތައް  ވާންތަފ ޒައްރ ެގ  ފަރާތްތަކަށް  ެގންގ ޅޭ  މިންވަރެއްވިސާ  ،ތީއް  ކޮންވެސް  ލ އިތަކެއް  ދިނ މަކީ    ެގ 

ކަ ކަމ ހިންމ   އަމެއް  ދެކެންަގނޅ  މަށް  ޕެކޭޖ ަގނ ޅ އަ.  ޑ   މިހާރ   ޑ މެން   އިންޓްރޮޑި ސަރ ކާރ  ަގއި  ެގން  އ ސްކޮށް ން 

އް ދެވިފަިއވާނަމަ،  ތަ ލ އިތަކާިއ އެްއޗެހިއެފަދަނޑަކަށް ނޭނޭގ.  ފ ކޮށް އަޅ ަގ ސާޑަށްބޮ ްއ މާދާ ޮގތެެގންށްމިހާރ  ކ ރިއަ

އެނ  ހިވެސް ެއްއޗެއެ   ބޮޑަށް  ޮގތަށްރަްއޔިތ ންނަށް  ެއކަޭގ  ކ ރިއަ ންކަ  ހާމަކޮށްެގން  ކަމެްއ  ދިއ މަކީ  ށްން  މ ހިންމ  

 ކ ދި އަދި މެދ   ،ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް  ކްސްތައްޖެހޭ ޓެށް ދައްކަން  މީރާއަައދި އިތ ރަށް  ން.ޑ  ދެކެޅ ަގނއަކަމ ަގއި  

ފަރާތްތަކަށްފަން އ ނދަ ތީެގ  އެ  ،ޮގތަށް  ނ ވާނެޫގ  ތަންކޮޅެއް  އާދޭސްފ ޅ ން  ބޭ  އެީއ  ޮގތަށްފަލ އިނ ކޮށް  ެއ  ސޭހަ   

ދެކެއި  ފަދީބަހައި އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  އަޅ ަގމ ހިންމ   މެން.  އަދި  ކ ދި  ވިޔަފާރިވެފަން  ދ ނޑ   މި ތީެގ  ރިން 

ހެން އެ  ،ވާނީކޮށްފައި   ވޭ ައސަރ ތައްމެ ބޮޑަށް ނޭދެކަށް އެންރިތަތީެގ ވިޔަފާދ  ފަންައދި މެ  ކ ދި  ،ކީބަރާ ސަބަކ ފާހަަގ

ވިޔަފާރިތަ  ޕެކޭޖ ޔ ސްޓިމި  އިދ ނިޔޭަގކަށްވ ރެ.  ބޮޑެތި  ވެ ތައް  ލަސް  ދީފައިވަނީދީފައިާވއިރ    އެ ބޮޑަށް    ،ސް 

ށް  ތަކަބޮޑެތި ިވޔަފާރި  ،ވީިއރ ތްތަކަށް  ކ ރާ ފަރާއަސަރ އެއިން  ެގ ނޫނީ ބޮޑަށް  ންތީދ  ފަ މެއަދިކ ދި   ؛ކަންތައްތަކަށް

ކ ރެވ ނަސް ޖ ފަރާތްތައް މެނޭއަދި ކަންތައްތަްއ ހ ރި    އިވާ ރިޒާތ ަގއި  އަފ ޅ ން  ބޭ   ހ ރި ފަރާތްތައް އެ ިއސާފަ  ނޫނިއްޔާ

މެދ   ކ ދި   މަހެއްގައިފަންއަދި  އެ  ވިޔަފާރިތަކަކީ  ފައި  ތީެގ  ނޫނިއްލިބޭ  މަހެއްދެ  ،ޔާދާއަކ ން  ތެރޭގައިތިން  ލިބޭ   ެގ 

ވ ރެ  ފައި ނަފާއެ ބޮދާއަކަށް  ނޫނީޑ   ޚަރަދ ބޮޑ   ށްވ ރެ  އެއަ  އް  ޓަކައި  ރިޒާެވއް  މ ސާރަމ ކ ރ މަށް  ދިނ މަށް  ވަްއޒަފ ން 

ިއ  ސްތަކ ެގ ތެރޭަގހަމަ މިދިޔަ ދ ވަ  ، ތ ން ނަމަނޑ  ދެކޭޮގއަޅ ގަ   ޓީ.ޕީބީ.ންވީމާ  ހެ. އެޔަކަށް ނ ާވތީޓަކައި ހ ންނާނެ ބަ

ން  ތަކަށް އ ނިކޮށްދީެގވިޔަފާރިފަންތީެގ    އަދި މެދ   ކ ދި  ންމެވެސް މިންވަރެއްހި ވެސް ކޮޗެ އެއް   އާޓީ.ޕީ.ބީ  ދައްކަންޖެހޭ

ރ ަގިއ  ސަރ ކާ  ،މަތ ން ނަން. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގދެކެއަޅ ަގނޑ   އް ކަމ ަގއި  މެވެސް މ ހިންމ  ކަ  މަކީއެޮގތަށް ެގންދިއ 
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ދި  ޕީރިއަޑ  މް  ރިއަޓޯރިމޮ  އިތ ރަށް ކޮންމެވެސްމަށް  ގ ކ ރ މ އްދަތ   ކ ރ މަ ކަންތައްތަކެ   ޓަކަިއ  މިހާރަށް  މިހާރ ން    ށް އް 

އެއަޅ ަގނ  ކަމ ަގއި މެއް  ކަ  މ މ ހިންމަކީ  ކ ރ މަސައްކަތް އަދި  ދެކެން.  ކ ރ ން  ކ ރާއި  އްކަންތައްތަ  ޑ   ލަސްނ ކޮށް  ރ  

 ،ތަރ  މަސްހަ  ،ތިން މަސްއަދި    މާ، ދޭންޖެހޭ މަހެއް. އެހެންވީރަސާވަރަށް މ ހިންމ . އެއީ ކޮންމެ މަހަކީ ވެސް މ 

ފާރި  ަގއި ވިޔަމިހާރ  ޭގ  ، ސިއްޔާައއިޓީތައް  ކޮޅާ ސިމީހާ އިރ އިރ   ެގން އެއި ޮގސް ލާރިތައް ނ ދައްކަ ސް ެވެގންމަ  ފަސް

ހ ންނަނ  ލިބޭ    ގައިހ ރ މ ކ ރެވި  ހިތްތްހިެއ  އިތ ރ   ވ ރެ  ލިބޭނެ  ދަތިކަމަށް  އިކ ބޭންދަތިކަމެއް  ފައިރ ކޮ ރ ން  އި ހަޅާ 

ވެސް. ައވަސް އެހެންވީ  ދ ވަންޏާ  ސަރ ކާރ ން  މިހާރ   އެމ ހ ލަތެއްެގ  މާ،  ތެރޭަގއި  ކ ރ ކަންތައް    ކޮންމެ  ހެން މަކީ 

 ޔާ.  ޝ ކ ރިއްރ ޞަތަށް ން. ދެއްވި ފ ައޅ ަގނޑ  ދެކެ ކަމ ގައިހިންމ  ކަމެއް މ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މަދ  ޝިފާޢ  މ ޙައްދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މެންބަރ . އިހަވަންދޫ ރިތްތެއްޔާ ިއއްޒަޝ ކ ރި

 

 

 ވ ން: ކެ ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްންދޫ ދާއިރާެގ މެހަވައި

ިއްއޒަތްތެކ ރިއްޝ  ރައީސް.  ޔާ  އަޅ ަގނޑ  ރި  ފ އާދެ!  އެންމެ  މ ހިންމ   ރަތަމަވެސް  މަޖިލީހާ ަގ  ށް ހަމައަ  ރާރ  

ނޑ  ެއކ  ައޅ ަގރ ދަންނަވަން. ެއއާކ ޝ ތެރި މެންބަރަށް ހަމަ  ތްހެޅ އްވި އިްއޒަށަރާރ  ހ ގަ ށް ޓަކައި  ކަމަ  ްއވިެގނެސްދެ

ވީ ވަރަށް ިގނަ   ކ ރިމަތި މި  ނޑ މެންނާއަޅ ަގ  19-ޙަޤީޤަތ ަގިއ ކޮވިޑ   ،ރައީސްްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންވަނީ އިހަަގކޮށްލަން  ފާ

ވަރަށްއ މ ތަޤަ އަދި  ވިޔަފާރިތަކ   ކ ން  އަދިިގނަ  ިގނަ  ؟ ކީްއތޯ  ން  ޕްލޭންތަކެްއ ލާތަކ ން  ޢާއިވަރަށް  ރާސްތާ  ދ ރ  

ެއއްކޮށް ޕްލޭންތަްއ    ކާމީދ ތަކައްނި އ  ށް ފޮހަރަ އޮތް އަށްށް ނޫނީ ކ ރިއަދިހަ އަހަރަ  ، ހި އަހަރަށްވި  ،ވިކ ރެ ތައްޔާރ 

އަ  ،ވިކ ރެ ޔާރ ތައް ކ ރިއެޕްލޭންތަކ ެގ  ހޯދައިަގތ ކެ ންތަރ ލީަގއި  ޓަކައި  މަށްްއ  އ    ،ވެރ  އްޔާތަ   މީދ ތަކ ގައި އްއެ 

ފަށައިންޖައްސަކ ލަ އެހެންނަމަވެަގތް    ކޮކ ރިމަތި  ދ ނިޔެައށް  ސް،ަވގ ތ .  ވިލާަގނޑާވިޑ  ވި  ކަޅ   ހ ކ ރި  އެކ ެގ  ހާ ރި 

ިވއްސިވިމިދ ތަކެ އްއ  މިންމެނޑ އަޅ ަގޮގސް  ހާލިެވެގންއް  ކ ރި  ނަށް  ކަންތައްތަކެއްވަނ ކ ރާ ހީން  އޮތީ  ދަތި    ،ރ ެގ 

މިދ ވަސްތަ ޚާއް މީެގ އަ؛ ފައި. އިއްޒަތްތެހރި ރައީސްކ ރަންޖެހިލ މަޙައްތައަދ   ކެއް  ޖެ  ރާއްހިދިވެޮގތެއްަގއި    ޞަސަރ  

ތީެގ  ފަންދ   ފަދަ ކ ދި އަދި މެ  ރާއްޖެ. އަދި  ތަކަށް މި ވަނީ އިންތިހާއަށް ކޮށްފަޞާދ ތިޤ  އި   ކ ޑަކަންފަދަ ފ ދ ންތެރި

ިގ އިޤ ތިޞާދަށްޤަނަ  ވިޔަފާރިތައް  އިންތިހާއައ މެްއެގ  އަސަރ   މީެގ  އަ ކ ރާނެށް  ަގނޅ ަގކަން  ވެސް  ޑ މެން  ބޫލ  

ނޑަށް ޅ ަގއަ   ށްތަކަލ ރި ޚިޔާބަރ ން ފާޅ ކ ނަ މެންއްކި ިގދެކަވާހަޮގތ ން    ބެހޭ  ރާރާަގ؛ ތްތެރި ރަީއސްއިއްޒަ  .ންޖެހޭކ ރަ

ވަރަކޮ ވެކަށް  ންމެވެސް  ރައީދެކަފި  އިްއޒަތްތެރި  އެބަވޭ.  ަގބޫައޅ ަގ؛ ސްސް  މިހާރ   ރާލ ކ ނޑ     ޮގތ ަގއި 
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މި  ޑ އަޅ ަގނ  ދެން  ތައްތްމަސައްކަ  ތެރޭަގއި ެގ  ކޮވިޑ  މެންނަށް  ރާސްތާނ ކ ރެވޭނެ  ކ ރ   ވިސްނ މާ    .  އްެއއްކޮށެ ެގ 

ަވގ ތީ  މެންނަޑ ޅ ަގނ އަ ހޯއްލ ތަޙަ ށް  ދެއް  ކޮވި ދަިއެގން  ިމ  މެނޭޖ ގެ ޑ ން  ކަންކަން  ތެރޭަގއި  ކަމަށް    ކ ރެވިދާނެ 

ައޅ ަގނ ކ ަގބޫލ  ރަނަގޅ   ަގބޫ ޑ   ރ މަކީ  އެންމެ  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނިލ ކ ރާ  ނޫން.  ޙަޑ މެނންމ މެއް  ތ ަގއި  ޤީޤަންނަށް 

ކ  ިގ  ެގސްތާރ  ރާސަރ ކާރ ން  ހޯކޮިވޑައްލ ތަކެއް  ޙަނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްށް  އިދައިދޭން  ނަ ިގމް ސަޕޯޓް  ންކަކޮށްފި. 

.  ވިއްޖެހޯދައިދެ ޑްތަކެއް  އަރިޓޯރިއަމް ޕީމޮރި،  ފަސްކޮށް  ތަކަކަށްކ ރ  މ އްދަތ ނަާގފަިއވާ ލޯނ ތައް    ތްތަކަށް ދެވިއްޖެ.ފަރާ

އައަޅ ަގނޑ މެ   ،ސްމަވެއެހެންނަ ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ވަ ދ މީއްއ    ޅ ަގނޑ މެންން  ތިބި  ކޮިވޑ ެގ  ގ ކޮށްެގން  މި ތ ަގއި 

އަރައެ ަގނޑ މެންއަޅ    ބާއިންވަ އަ ނ ަގނެވ ނ އްނަކަށް  މިހާރ   ޅ ަގ.  ގެ ތާސްރާ  ދ ރ   ،ވިސްނަންޖެހޭނީނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ އް ވިސްނ ންތަކެ ވިސްނަ.  މެއެްއކޮށް  ކޮވިޑާ  ންޖެހޭނީެމން  އަދި  ކ ދި  ފަން  ވެތީެގ  ދ   ސް  ވިޔަފާރިތައް 

ވަ އާރާސްތ  ޮގތަކަށް.  ެގންދެވޭނެ  ކ ރިއަށް  ެވސް  އިޤ ތިޞާދ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތަކަށް.    އްލ ތަކެއްޙަ ގ ތީ  ކ ރެވޭނެ 

ޮގަގނއަޅ  އް  ެގނެދީހޯދައި ަގބޫލ ކ ރާ  ވިޔަފާރިޑ   ލ ތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެޔެތަކަކަށް  ނ ލިބޭނެ.  ފައިނޭއް  ންޝަލް ންެގ 

ެވސް  ޔަފާރިތައް  ރަންކ ރަންޖެހޭނެ. ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވި  ސްތައް ވެ. ބޭންކ ކ ރަންޖެހޭނެންސެކްޓަރ ެވސް ރަ

ވެ ރިސޯޓ ތައް  އިކ ރިއަރައިދާންޖެހޭނެ.  ސްހ ސް  އޮތް  ރަ  ެގންނަގޓޭޖަށް  ހާލަތަށް  އަޅ ަގނޑ މެޅ   ން  ދަން 

އެހެންވެއްޖެކ ރަމަސައްކަތް ކަމަންޖެހޭނެ.  ވަ  އަ ށް  ަގބޫންޏާ  ކޮށް އެއް   ލ ތަކަކާއްޙަ  ވަގ ތީ   ،ރަންނ ކ އް  ލެޅ ަގނޑ  

 ޖެހެނީ ކޮވިޑާން މި  ނ މެއް ކަމަކަށް. އަޅ ަގނޑ ެމން ހޯދަޅ  ވިސް އެންމެ ރަނަގ،  އެއީ  ރ މ ެގ ިވސްނ ންމިކަންކަން ކ 

އް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އްލ ތަކެޙަރާނެ ކ ފަންކްޝަންފ ރިހަމައަށް  ެގ ފަިއނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ވެސް  ންނޑ މެއެްއކޮށް އަޅ ަގ

މެކ ދި   ފަންއަދި  ވެތީދ   ވިޔަފާރިތައް  ކޮ ެގ  ޮގތްތަ އޮޕަރޭޓްެއއްކޮށް    ޑާވިސް  ހޯދަންޖެހޭ  ކެއް ކ ރެވޭނެ    އަޅ ަގނޑ މެން 

އި ޓ މަށް ޓަކަހެއްމެދެ  ،ށްދިނ މަށްއި ހާލަތ  ތަނަވަސްކޮރިއ ޅ މ ަގދިޔިތ ންެގ  ކ ރަނީ. އާންމ  ރައްލ ޅ ަގނޑ  ަގބޫކަމަށް އަ

އަށް    30%  އިން  3%  މަހަށް  ށް ދެހަމައެއް  ން ބިލ ން  ފެބިލާއި ޓ   ންދެން ކަރަ  ،ނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަންވެސް އަޅ ަގ

މެނޭޖ ންނަނޑ މެއަޅ ަގެގން  ދީޓްންޑިސްކައ  ދެކަށްކަމަ  ދާނެވިކ ރެށް  ައޅ ަގނޑ މެން  އާންމ  ޖެހޭނީ  ންހޯދަން  . 

ތްތެރި  ޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ިއއްޒަެގންދެވޭނެ ރަނަގޅ  ޕްލޭނެއް ކަމަށް އަޅ ަގނއަށްެއއްކޮށް ކ ރި   ޑާއ ޅ ންތައް ވެސް ކޮވިދިރި

ހާ؛ ސްރައީ ދިވެހިލަތ ަގިމ  ެވސް  ދިރައްޔިތ ން    ިއ  ރަްއޔިތ ންވެވަނީ  އިޤ ތިޞާ ފ   އެދެނީ  ހި  ދީ ދ ންތެރިކަމާއި 

ޢ މްތަރައް ސަރ ކާއަޤީއްތަރަ  ރާނީޤީާއއި  ކ ށް  މަސައްރ ން  ހ ރިހާ  މަޑ ނ ކަތެއްރަމ ންދާ  ންދަން.  ެގކ ރިއަށް  ޖެހި 

ރާނީ ޢ މްޞަކޮށް  ޚާއް  ،ށްތަރައްޤީއަަގއި  ޖޭެގ ެއްއެވސް ސަރަޙައްދެއް ހިރާއްމި ސަރ ކާރ ން ދިވެ؛ ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ކ ރި ތަރައްޤީއަ މަޝްއްވެއެ   ންދާެގށްއަށް  ކ ރިސް  ކ ރިއަޑ މައަށް  ރޫއެއް  ނެތި  ރަްއޔިތ ންެގ  ެގންށްވ މެއް  އެއީ  ދާކަން 

 ،އެބަ ވިސްނަންޖެހޭޅ ަގނޑ މެން  ކ  އަ އެއާ މި؛ ރައީސްއްޒަތްތެރި  ހަަގކ ރާ ކަމެއް. އި ްއކޮށް ފާއެ  މިއަދ  ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ

ތ ން ވެސް  ނާޢަސި  ެގމ ެވރިކަޒަްމއާއި މަސް ރިޓޫ  ،މައިނާރ  ކަމ ަގިއވާ  ެގމެންެގ އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ ށްއެްއކޮ  ކޮވިޑާ
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  ޤައ މ ގެ   ތ ަގއިނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގން. އަޅ ަގކ ރަ ބައްޓަންގަކަކަށް ވިސްނ ންތައް ހޯދާނެ މައެރ ންތަކެއް  ރަނަގޅަށް ކ ރި 

މެދ   ދި  ކ  ކ ރިވިޔަފާންތީެގ  ފަ އަދި  ވެސް    ވިޔަފާރިތަކ ެގފ ދ ންތެރިކަން،  ތ ންެގ  ރައްޔި  އަރައިެގންދާނީރިތައް 

އިތ ރ  ދ ރ   ރެކ ފ ދ ންތެރިކަން  ވިސްނ ންތަކަކާވޭނެ  ވެންނަށް ރިމަސްވެްއކޮށް.  އެ  ރާސްތާ  ގ ޅިެގން  ސް    ގ  އަ ކޮިވޑާ 

ކަ ބަލައިެގން  ޅ  ރަނަގއަގ   ޅ ވީމާ  ރަނަގކޮވިޑ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،ބ ނެމަށް  ދަށްވި  ކަަމށް  އޮތް  ވާނެ  އ ޅެވެން 

ަގބޫައޅ ަގކަމަކަށް   ެއއްޗެއް ހޯދައިދެ ރަެވސް    ނަށްވެރިންމަސް ަގިއ  ހާލަތ   ލެްއ ނ ކ ރަން. މިނޑ   ވޭނެ އިތ ރ  ނަގޅ  

އަޅ ަގކަކަތަސްނ ންވި ޤައ ށް  ިވސްނޑ މެންެގ  ބައްޓަނ މ ެގ  ަގބޫންން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  .  ލ ކ ރަނީކ ރަންޖެހޭ 

ކަން ވެރި ތ ރ ފައެއްކޮށް    ިވޑާބަދަލ ަގއި ކޮ  ކަމަށް ބެލ މ ެގ  ރަިއެގންދާނެކ ރިއަ  މާޑ  ރަނަގޅ ވީކަން ވެސް ކޮވި ރ ވެރިފަތ 

ހޯ ޮގތްތަކެއް  އަދ ކ ރިއެރ ވޭނެ  ކަމަށް  ަގބޫން  ދެންލ ޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ޔޭެގދ ނި މި  ކ ރަނީ  އިޤ ތިޞާދަށް    ެގމި 

ކ ރިއެރ ން    ،އްޤީ ބޭނ ންތަރަޞާދަށް  ޤ ތިއިވެހި   ބޭނ ން. ދިދިވެހިން ތަރައްޤީ ؛ ސްއްލަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީޙައޮތް  

ދިވެހިރާބޭނ  އެއަން.  ވެރ އްޖޭެގ  ތަޕޯޓްތައް  އައެބަ  ވާންރައްޤީސް  މިޖެހޭ.  ނޫނީ ޑޮދިވެހިރާއްޖޭެގ    ދިވެސް  މެސްޓިކް 

އެއަރޕޯޓ  ބޭތަރީޖަނަލް  އެތަ އް  އެބަހ ރި. އެ ސަރަޙައްނ ންވާ  ހިއްތައްދ ތަކެްއ  އެބަހ ރިސާ  އެދި ޔިތ ރައް   .ބ ތަކެއް  ން 

ރައީސްގޮވަނީ އިްއޒަތްތެރި  އެކަންކަމަށް.  ިއންވެސްޓްމަން؛   އަބޭރ ެގ  ބޭޅ ަގނ ޓްތައް  ެގންނަންޖެހޭ.  ރ ގެ ޑ މެން 

އިޤ ދިވެ  ނ ލާ  ކާ ޓްތަންވެސްޓްމައިން ޤައ މ ތަކަކަށް  ފަދަ  ޢ މްތިހިރާއްޖެ  އަދި  ތަޞާދީ  ެވސް ްއ  އްޤީއެރަރާނީ 

ކ މެނޑ ޅ ަގއަ ބޭރ ެގ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ހާސިލެްއ  އަ ިވޔަފާ  ،ތަކ ންންފ ނި ންނަކަށް  އެއަރިތަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރޕޯޓް ިއސް 

އިންވެސްޓ ރ ކ ރައްޤީތަ މަގ ތައްރެވޭކ  މަށް  ކަނެ  ފ ޅާކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  ފަހިކ މަށް  ކަމަށްރަން،  ނޑ  އަޅ ަގ  ޖެހޭ 

ލ ކ ރާ  ޑ  ަގބޫ އަޅ ަގނސަޢީދ ދ   އްމަންބަރ  މ ޙަޒަތްތެރި މެއް ށ  ދާއިރާެގ އި ވަމާ  ،ތްތެރި ެމންބަރ ލ ކ ރަން. އިްއޒަަގބޫ

ތަޮގތ  އޮަގއި  ޮގންކޮޅެއް  ފާތަށް  ޅ ންއަރާ  ެއއަރ  ފި.ހަަގކޮށްކަެމއް  އްޤީކޮށް  ތަރަތައް  ޕޯޓ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފަހިަގށް އެކަމަން ކ ރެވޭނެ  ބިދޭސީންނަށް އެކަ  100%   އިަގހިންގ މ  ދިވެހިރާއްކ ރ މަކީ އެްއެވސް  ން  ެގ  ޖޭހާލެއްަގއި 

އެ އި  ވެލާނާ ހަނިމާދޫ އެައރޕޯޓްޓް ނޫއަރޕޯންޓަރނޭޝަނަލް  ބަޔަކަށް  ނީ  ދޭހި  ބޭރ   ރާ ކަމެްއ ކަމަކަށް  ކ   ންންަގން 

ކް ޓިމެސްވާ ޑޮކ ރަން ބޭނ ންްއޤީތަރައްޖޭެގ އިތ ރަށް  ދިވެހިރާ  ،ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ށް ަގބޫލެއް ނ ކަނޑަޅ ަގއަ

ތަރަރއެއަ ސަރ ކާރ ންޤީއްޕޯޓްތައް  މަގ   ފަހިކ ރެވޭނެ  ދަނީ  އެ  އަކ ރަ  ފާހަަގކޮށްލަންމ ން.  އްވެސް  އެ  ،ބޭނ ން  ދި 

އި މިީއކީ  މާސްޓަކަ  ،އިއިމިްގރޭޝަނާ  ،އިއާ ސެކިއ ރިޓީ  ެގރޕޯޓް އެއަވެސް އިރެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއް   ،ޒަމާނެއްަގއި

ރ   ދ މަތްތައް. ބޭތަކ ން ދޭ ޚިގ ޅ ންހ ރި އިދާރާ  ނެއް ނޫން. ސަރ ކާރ ެގ ކަމާފ ނިތަކ ން ހިންިގ ތަންތަޕްރައިވެޓް ކ ން

އަ ތަންތަނަށް  މި  އަޅައިބަޔަކަށް  އެއަރޕޯޓެއް  ހިޕޯރެއއަ  އިސް  ލިޓް  ނ ކ ރަން ލެއްަގބޫޑ   ޅ ަގނ އަ  ކީމަބ ންަގން 

 ނޫނީ   ،މަތްެގ ޚިދ ިމްގރޭޝަންއ ޅޭ ކަމަކަށް. ނޫނީ އިޓްކޮށް ދޭންރަިއވެބަޔަކަށް ޕް  ިއރިޓީރ ން ެއއަރޕޯޓް ސެކ ސަރ ކާ

ޚި ދޭދ ކަސްޓަމްެގ  ވިޔަފާރިައކަށް  ޕްރަިއެވޓް  ކަންމަތް  އަޅ ަގނމަކައ ޅޭ  ޔަީގންށް.  އެޮގތަކަށް  އެކަންކަން  ،ޑަކަށް   
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ނ ެގންދާކ ރިއަކަ ދިވެހި ށް  އެރާއްނެ.  އެހެބަޔަވެސް  ސްޕޭސް  އަރޖޭެގ  ނޫޅޭ.  ވިްއކާކަށް  ރާއްޖޭެގ  ކަށް  ންނަމަވެސް، 

ބިދޭސީންނަށް   100%  އެ ބަޔަކަށް،  ބޭނ ންވަނީ.ނެ ބަޔަކ  ހޯދަން  ޭގހިން  އިހަދަ  ޕޯޓްރޓިކް ެއއަ މެސްޑޮ  ރަށްރަށ ގައި

ޓް ެއއަރޕޯ  ެގހިރާއްޖޭދިވެ  ،ޔަީގން   ައޅ ަގނޑ   ، ކީން އަންނާނީ. ޭއެގ މާނައަބިެގޞަތ  ވެސް ލިނެ ފ ރ ރާކ ވެސްޓ  އިން

ސަރ ވެސް  ރ  މިހާ  ސެކިއ ރިޓީ ނ ދާނެ.  ކާދެމ ންދާ  ައތްދަށަކ ން  އިދާރާެގ  އެދެންއަޅ ަގނ ރ ެގ  ވީ  ،ޑ   ހާ  ސަރ ކާރ ން 

 ނ ރަނަގޅ  ދާ  ޑިތަކަށް ަވއްެގ ސިކ ނ ރައްޔިތ ން ވެރިންވާދަކޮޅ   ދިނޑ މެންެގ އިަގާއއި ައޅ ކަށް މިއަދ  މީޑިއާތަކ ަގހައަވަ

  100ން. %ސާފ ކޮށްދިނ ރީއްޗަށް  ށް ސަރ ކާރ ން  ކަހާވެސް އަވަހަތައް ވީޖ ސެަގއި ދޭ މެޅ  ޮގތ  ވެއްދ ންތަްއ ނ ރަނަގ

ފަރާތްތަކަ އެބޭރ ެގ  ހިއަރޕޯޓްށް  އެ އިންޭގތައް  ސެކިއަރޕޯޓް ރ   މެނޭއ   ޮގތާޖ ރިޓީ  އްތައް ކަންތަ  އެ  އި،ކ ރެވޭނެ 

ޚިދ މަރޭޝަން ްގއިމް ޮގތާެގ  ދޭނެ  ބޭނ ންވާ    އި،ތް  ލިބޭނެ  ެގ  ކަސްޓަމް އެތަންތަނަށް  ރަްއޔިޚިދ މަތް  ތ ންނަށް ޮގތްތައް 

އް.  ށް ބޮޑ  އެދ މެަގިއ އެދޭ ވަރަނޑިަވޅ ނޑ  މި ދަކީ އަޅ ަގނ މަތ ން ސާފ ކޮށްދިރ ެގ ފަރާކާށް ސަރ  ވެސް އަވަހަކަވީހާ

ކޮވިޑ ެގ  ތަ  ބާ ނ ވަކޮވިޑ ެގ ވަ  ،ކީޤަތަކ ރާ ެއއް ޙަޤީދ  ަގބޫލ މ ޅި ދ ނިޔެ މިއަ  ،ނޑ މެންއަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ ބައްޔަކީ  އ   ޑ މެންޅ ަގއަ  ،މި  ޮގތަށްދ މީއްއޭރ   ވެކްސިކ ރި  ފިލައިެގން  ނ ވިކަނަކ ން  ބައްޔަކަށް  . ންދިޔަ 

ޤަނޑ މެއަޅ ަގ ދ ނިޔޭެގ  އ ފައްއ ންނަށް  ެވކްސިން  ވެސިންެވކް  އިދަމ ތަކ ަގއި  މިޖެހ މ ން  ދާއިމީ  ސް  އްލެއް  ޙަކަމަކަށް 

އޭރ ނ  ކޮވިޑ     ގައިލިބ ނ .  ޤަ  ދ ނިޔެއަށްފ ރަތަމަ  ހ ރިހާ  ިވސްނައ ައިއއިރ   ވެސް  ދިޔައީމަކ ން    ެވކްސިނެއް   ،މ ން 

މެނޭ  ލިބެންދެން ވިކ ޖ މިކަން  ރާސްތާ  ކ ރ   ދެސްނ ންތަރެވޭނެ  ލިބެން  ެވކްސިން  ފެސިލިޓީތައް  ހޯދ ން.  ން ކެއް 

މިއަ  . ށްކ ރ މަބިނާކ ރަން  މެނޭޖ  ބ ނެދޭ    ދ އެހެންނަމަވެސް،  ދ ނިޔެ  ކ ންމެއަޅ ަގނޑ   ،ޤަތަކީޤީޙަމ ޅި  ރ  ނަށް 

މ އްދަތެއްަގއި    ،އި ތާއެްއަގރާސް އަ .  ނ ވެވ ނ ކަންމަތްސަލާ  މ ންމިކަކ ރ   ަގބޫޅ ަގނދެން  ޮގތ ގައިޑ     މ ޅި   ލ ކ ރާ 

ވެސް  ތަރަ  ،ދ ނިޔެއަށް  ވެ ދ ނިޔޭެގ  ތަރައް  ،ސްއްޤީއަށް  ވެސް އަޤީއިޤ ތިޞާދީ  ފަން  ، ށް  މެދ   އަދި  ތީެގ ކ ދި 

ތަރަފާވިޔަ ވެ ޤީ އްރިތަކ ެގ  ތަލާތަޢާއި  ،ސްއަށް  އަދި  ރައްޤީއަކ ެގ  ވެސް  ފ ދ ންތެރިލާޢާއިށް  ވެސްތައް  މިއަދ  ކ ރަން   

ކަންކަން   އެްއކޮށް އެ  ކޮވިޑާ  .އްނ މެރެވޭނެ ވިސްކ   ކަންކަން  އްކޮށް އެއެ  ވިޑާހޯދަންޖެހެނީ ކޮ  އިމެން ވިސްނައަޅ ަގނޑ 

ޕްލޭނެއް އިޤ ތިޞާދާއި  ެއއްކޮ  ޑާވި ކޮ  .ކ ރެވޭނެ  ދިރިއ ޅ ންތަކާއި  ލީޢާއިށް  މެދ އަކ ދި    ވިޔަފާރިތައް   ތީެގފަން  ދި 

ކަމަށް   ަގބޫލ ނޑ ައޅ ަގރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ  ދެްއވި   ފ ރ ކ ރަން.  ވަރަށްޞަ  ޝ ކ ރިބޮޑަ  ތަށް  އިްއޒަތްތެރި   ްއޔާށް 

 ސް.  ރައީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

 އަރ ވަން. ޔާމަށް ފ ރ ޞަތ ޝި ތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްންބަރ . ނަމެ ޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއް
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 ޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ންބަރ  އަ ެގ މެރާދާއި އިފަރ ނަ

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރި ފ  އްޔާ  ދެކ ވައްމ ރައީސް.  ިއއްލަކ   ދާއިރާެގ  ެމންތްތެރިޒަނ   މ ޙައްމަ  މ ބަރ   މްތާޒް ދ  

 އަހަރެްއ  . ައޅ ަގނޑ މެން މީެގރާރެއްަގވަރަށް މ ހިންމ   ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ރާރަކީ އަޅ ަގަގ  ވާ  މި  ހަޅ އްވާފައިހ ށަ

ލ ކ ރި މި  ފ ޅާ  ން  ދިނ މ ަގއި  ކ ރ މަށްއިތައް  ަމޝްވަރާތަކެއް  ސަރ ކާރ ންދާއިރާެއްއަގއި  ކަންތައްތަ  ފަހ    އް މި 

ނ ތަްއ  ތަކަށް އެ ލޯންަގަވއިެގން ތިއްބެވި ފަރާތްލޯނ ތައް ނަ،  ފަެއްއަގއި އިޢ ލާންކ ރެވ ނ . މި ދަންނަވަނީކޮންމެވެސް ސި

ސަ ތިބި  އިންސްޓިޓި ނަންަގަވއިެގން  ހިއްސާާވ  ޕްރަިއވެޓް ޔ ރ ކާރ   އަދި  މެދ ތަކާއި  ތަންތަން  މިވެރިޓް  ެވސް   ކޮށް 

މެންނަށް މި ފެނ ނީ  ޑ ނަގޅ އަ ސް،  ހެންނަމަވެފައި ހ ރި. އެތަކެއް ދީ މިޓްމަންޓ ކޮރ ން  ކާރ ދެވޭތޯ ސަ ށްފަހިކޮ  ތައްއްކަންތަ

ކޮމިޓްމަން  ދިން  ހިނަގމ ންސަރ ކާރ ން  ކަންތައްތައް  އެ  ޚިލާފަށް  ހ ރި   ދާޓ ތަކާ  ކ ރެވިފައި  ސަރ ކާރ ން  ތަން. 

އެ ދަނީ ސަރ ކާރ ެގ   ރަމ ންކ ޢަމަލ .ސީން  ފް.އެމަ، އެޗް.ޑީ ވަނީނަ  މަށް ކަ ދަންނަވާލަކަށްސާމި ؛ށްތަކާ ޚިލާފައިޢ ލާނ 

އި ފިނޭނާލާޢްއާންމ   ޚިލާފަށް.  މިނިސްޓްރީ  އިޢ ލާން  ންންސް  އޮތް  އެޗް.ޑީ.އެފްކ ރެވިފައި  ޚިލާފަށް  ން ސީ.ތަކާ 

  ،އިައޑ ގަ އަމް ޕީރި. މޮރޮޓޯރިއްތަ އްލެންޖެހޭނެ ކަންތަ ބެކީމި ކަންތައްތަކަ ؛ތްތެރި ރައީސްޒަ އް ކ ރަމ ން އެ ދަނީ. އި ޢަމަލ 

ދީއަމްމޮރޮޓޯރި ޕީ  އިފަ  އިރިއައޮތް  އަންސްންޓްރެޑ ެގ  މިހާރ   ނަަގން  ދަނީޓް  އެ  އެލާޒިމ   .ަގމ ން  ދަނީ   ކ ރަމ ން 

މިއީއެ މައްސަލައެއް  ،ސަލަެއއްަމއް  ޗް.ޑީ.އެފް.ސީން.  ބަލަންޖެހޭ  މި ޙ ތަ  .މިއީ  މައްސަލައެއް  ޤީޤ ކ ރަންޖެހޭ 

ތަކަށް  ވަނިކޮށް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަކި ޮގރަން އަންާގފައި ލ ކ ތަކަށް ޢަމަ ޮގރ ކާރ ން ަވކިސަލައަކީ. ސަމައް

އަޅ ަގނޑ  ިމ  ކޭ  މައްސަލައެހޭމިއީ ބަލަންޖެ ،މަކީލ ކ ރ ޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ޢަމަނިކޮށް މިޮގތަށް އެ ވަޢަމަލ ކ ރަން އަންާގފައި 

ނ ކ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީެގ  އަސަރ ކާ  ،ކީރިކަމަ ޅެދ ންތެދަންނަވަނީ.  ޭއެގ  ދައްކަންރ ން  ކަމަކަށް  ގ   ކަމެއް  ޖެހޭ 

ތަ   ޭއެގ ައގ  ނ ވަ ރައްޔިތ ންރިކަމަކީެއޗް.ޑީ.ެއފް.ސީެގ ނ ކ ޅެދ ންތެ  !ތިން. މާފ ކ ރައްވާމެން ަގބޫލެއް ނ ކ ރަ އަޅ ަގނޑ 

ރ ން މާ، މިހާންވީހެރި ރައީސް. އެ އިްއޒަތްތެންކ ރަލެއް ނ މެން ަގބޫއަޅ ަގނޑ އޭެގ ބ ރަ އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް  

ބަލައި  މި ހާރަށް  މި ކ   ،ކަންތައްތައް  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން  މިހާރަށްމިކަމ ަގއި  މިހާރ ން  ޢަމަލ   ހ އްޓ ވަން ރަމ ންދާ   

ޓަ ސައަޅ ަގނޑ   ކައިއެދ މަށް  ޮގވާރަރ ކާ  ިއްއޒަތްށް  ރައީސްތެލަން.  މެދ  ؛ރި  އަދި  ވިޔަފާރިތަްއ  ފަންތީ  ކ ދި  ެގ 

ރިކަމ ަގއި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކަށް  ނާފަތިވަނީ. ޤައ މ  ހަލާކ ވެއްޖެ. ވެހަމަ ސ ން  ތްއޮ  . ޤައ މ  މިޖެ އިނޭގތޯހަލާކ ވެއް

. ކ ރަމ ންދާ  ވެސް ނޭނޭގތެއް ކިޔައިދޭކަށް  . ވަމ ންދާ ޮގވަނީ ކީްއކަމެއް ެވސް  މި،  ޮގތް   ށް ވަމ ންދާނޭނެގ ޤައ މަ

ނޭނޭގކަންތައް ެވސް  ކިޔައިދޭކަށް  ދެންތައް  ިއއް .  ދާއިރާެގ  އިހަަވންދޫ  ޮގވައިންބަމެރި  ތެތްޒަމެ  އެ  ވެސް  ލީ ރ  

ކަންތައް  ،ސަރ ކާރަށް ކ ރަމ ންދާ  ސާފ ކޮށްދޭތަސަރ ކާރ ން  ރައްޔިތ ންނަށް  އެއީ  ށޭއް  މި އަޅ ަގނޑ .  ވެސް  މެންނަށް 

މި ކ ރާ ކަންތައްތައް    ކާރ ންވާތީ، ސަރ    ބ ން ކަމަށްމެންނަކީ ރައްޔިތ ންެގ ަމންދޫައޅ ަގނޑ  ޮގތަކީ.  ޅޭއ   ވެެގން މި

ެގ ކަންތައްތަްއ ކ ރެވޭ ހިސާބަށް ދިވެހި ޤައ މ ސާސްނ ހ  މިނިވަންކަން އިތ ންނަށް މިއަދ ޔި . ރައްނީެގން މި އ ޅެިގނނޭ
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ސ ލްމާލް ތި ރައ ރާއްޖޭަގިއ ހ ރި ބޮޑެއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި  ނީމި އ ޅެ  ޅެނީ. ވާނ ވާ ނޭނިގެގންމި އ   ޮގސްެގން

ހ ސް ވިްއކައި ފެންނަނީމެންނަށްއަޅ ަގނޑ ން  ތަ  ކ ރާ  މި  މޮރޮޓޯ ްއޒައި    ރައީސް.  އަނެއްކާ   އްރިއަމެތްތެރި  ވެސް  ދޭން 

ެއދެންއަޅ ަގނޑ އިރ ަގއި  ޮގަވއިލާ މެންބަރ   ަގއި  ދެންމެ  ،  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތަދާޅ ވިއެ  ހަމަ  ދާއި  ،ށްިވ  މީ  ތަންކޮޅެއް 

ެގނެވޭނެ  ލެއްޙަ މިއަށް  ޮގތަކަށްއް  ކަންކަކ ދި  ،ކ ރ ކ ރ ކޮށް  ،ކަހަލަ  މި  ނ ކޮށްކ ދިކޮށް  ބޮޑެތިކޮށް   ،ން   ،ތަންކޮޅެއް 

  އަޅ ަގނޑ ޑެއްެގ ޮގތ ަގއި  ރިއަމް ޕީރިއަޓޯލަން. މޮރޮޮގވާ އަޅ ަގނޑ  މަށްކ ރ ތައް   ދިގ  މ އްދަތަށް މި ކަންތައްއްކޮޅެތަން

 ޅ  ދޮެގންވެ މަދ   ،އްދަތެއް މ ެގއަހަރ   ވެެގން ދޮޅ މަދ   ކަށްތަބެވި ފަރާތްއްނ  ނަންގަވާފައި ތިއެދެން ހަމަ މިޮގތަށް ލޯ

ދެއްވަން. އިްއޒަތްތެރި ށްކޮތްރ ކާރ ން މަސައްކަ އި ސަހަރ ެގ މ އްދަތެއް ހޯދ މަށް ޓަކައަ   އިނޭގތޯ. މަދ ެވެގން ދޮޅ އަހަރ 

ރަށް ރ ކާސަ  ،ބ ނ ށް ަވގ ތ  ވެސް ލިރަސަރ ކާ  ،ކައްޗަކީ މި އެނގ ނ  އެޑަމިކ ަގއި  މެންނަށް މި ޕެންައޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް

ވ ނ  ކަމެްއ  ކ ރެ  ރަށްރ ކާ، ސަބ ނ . އެހެންނަމަވެސްސަރ ކާރަށް ފައިސާ ވެސް އިންތިހާއަށް ލި  ވަސީލަތް ވެސް ލިބ ނ .

އެންމެ  ނީ ދ ނިޔޭެގ  ނޫ  އިމ ތަކާ އެހެން ޤައ ެގދ ނިޔޭ  .ސްރި ރައީޒަތްތެނ ފެނިެގން އިއް  ނަށް މި އ ޅެނީންމެއަޅ ަގނޑ 

ޤައ މ ކ  ބަެއއް  ތިބި  ެއއްޮގތަރިއަރާފަިއ  ސަ  ތަށޭކާ  ދިމި  ޑ ެގ  ކޮވި ން  ރ ކާރ ިމ  މި  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  އީ.  ޔަހާލަތ ަގިއ 

ނޫންއްހެނެއެ ރައީސް  ،  ވީކީ  .އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން  ނޫން  ސިންަގޕޫރާ  އެހެނެއް  އަޅާ މިޤައ މާ  އިވެސް.   ކީ   

މ ަގއި  ޤައ   ތާިއ، މިވެފައި އޮތް ޮގ  ރ ަގއި ކަންކަންޕޫރި ރައީސް، ސިންަގތެތްޒައްޔާ. ކީއިރ ަގއި އިއް ލްޖ މްހޫރިރައީސ 

ވެފައިކަން ކަންކަންތާޮގއޮތް    ކަން  އ ޑާ   ިއ،  ޮގތާިއ  ތަފާތޭއި  ކ ރަމ ންދާ  އޮބިމާހާ  އެފަދަ  ޕަބްލިކ .    ޅ ވާލ ންތައް 

ޕަބްލިކ އަމްތަކ  ޑިޕޯ ކ   ަގިއ،  ޒިންމާދާރ ކަން  ވަރަށް  އެއީ  ވިދާޅ ވ މަކީ  އެޮގތަށް  އަދި  ފޯރަމްތަކ ަގއި  ޢަމަލެއް.  ޑަ 

ަގބޫނޑ އަޅ ަގ ޮގތ    ރައީސ ަގއި ލ ކ ރާ  ެއކަމ   ރަލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މަޢ ލޫެގ  ލިތ މާނަގޅ   ވެސް ށް  ކަމަ  ވަނީނ ފައިބި 

ރައީސްއްޒަތްތެއި ވެދާނެ.   ދާއަޅ ަގނޑ  ،  ރި  ނަިއފަރ   ދާއިރާ،  ދެެގ  ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި  މި  ތިން ވަދ  މަސް  އިރާ    ހ ، 

މަހ ެގ  ދ ވަމަސް މި  ވާނެ  ރަށް  23ސް  އޮތީ  އެ  ބަންދ ކޮށްއަށް.  ރަށ ގައި  ކ ރަމ ންދިޔަފަ.  އިޤ     ޞާދީ ތިހ ރިހާ 

ތ ން  ތިޞާދީ ޮގޒާތަކެްއ އިޤ ދާ އަންން ހަދާފައި އެބައޮތް މިހާރ   ންސިލ ޑ މެން ރަށ  ކައ އަޅ ަގނ ހަރަކާތްތައް ހ އްޓިފަ.  

ެގއްލ ންތަ  ލިބ ނ   އަންދާނައިފަރަށް  އިކ ެގ  ރައީސްޒާތަކެއް.   12،  ކ ންދާއިރާއަ   12ާގތްަގނޑަކަށް   ؛ްއޒަތްތެރި 

ައޅ ަގނ ރާދާއި ބަލަޑ އަކ ން  ހ ރީ  އ60ާ%  އާއި   45% ލިއިރ ަގއި  އިމެން  އެ  ބަެއއް  ެގއްލ ން  ދޭތެރޭަގއި  ވެފަ. 

އެ  ލ ންދިމަދިމާ ރައީސްތްތެޒައްއި   .ހ އްޓިފަކޮށް  އްއާމްދަނީ  އިންެގދިވެހިރާއްޖޭ  ؛ރި  ެއއް  ބޮޑ   އެންެމ    ،ސްޓްރީ ޑަ 

ަވކިންރީ ޑަސްޓްއިން  މަސްވެރި،  ޓްރީ ސްއިންޑަ  ސްވެރިމަ މަސްވެރިކަންންކަޚާއްޞަކޮށް    ަގއި  ފަރާތްތަކ ނެލި  ެގ ކ ރާ 

އަދޯ ިގނަ  މިއަދ   އެހެރީ  ވިއްކަން  ޖަހާފަނިފަހަރ   އިން ްއކޮށް  އެ.  ދަދަކަށް  ސަރ ކާރ ންސްޓްރީ  ޑަެއ   ހަލާކ ވެފަ. 

އަން  ލިމި  100ށް ނ ފެނ ނ .  ނަކަޑ މެންނބ ނ  ނަތީޖާއެއް އަޅ ަގއްކަތްތަކ ން ލި އެްއކޮށް ކ ރި މަސަ ސެކްޓަރާޓްޕްރައިވެ

ޮގތެއް ނޭނެގ. އޭަގއި    ށް ވީތްތަކަކަކ ރެވ ނ  މަސައްަގއި  ކާ އެކީ ތަކ ންފ ނިކާ ެއކީަގއި ަމސް ަގންނަ  ކޭޖަެގ ޕެރ ފިޔާ
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ފަރާތްތަކެއް  ވެރިވެ ބައި ނޭައޅ ަގނޑ ވ ނ   ިއންކަމް  މެންނަކަށް  އެލަސަޕޯނެގ.  ދެކެ ވަޓ   އެބަ  ވާހަކަ ވެސް  ވޭ.  ންސްެގ 

ހަކަ ެވސް އެބަ ފެނޭ. ނ ތަކެއް ދިން ވާންކ ން ލޯފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން އެސް.އެމް.އީ ބޭިވޔަ  ފަންތީެގ  މެދ   ،ކ ދި

ސްޓެ އޮންނަބަމެން  ައޅ ަގނޑ ކްސް  ޓިސްޓި އެ  މި  ކޮކާރ ސަ  ،ނީލައިލާއިރ ަގއި  ނިސްބަތްވާ  މީހެްއެގ  ރަށް  ންމެވެސް 

ޖެ މި  އް ދިވެހިރާބީމި ތި  ެމންއަޅ ަގނޑ  ؛ ރައީސް ތެރިށްފަ. ިއްއޒަތްއެއް ކޮންފާއެ ހ ރިހާ މަބި ބަޔަކަށް  ތިްއަގއި  ޗެނަލެ

އޮތްއި ޢާހާލަތ ަގއި  ނިކަމެތިެވެގރ ަގއި  ފަރާއިލާތައް  ދިރިއ ޅ ނ   މާލޭަގިއ  ރަށްރަން  ބަދަލ ތްތައް  މިއަދ   ވެށަށް  ެގން 

ނދަޫގ ހާލަތ ަގއި.  ބި އ ބަތިއް ޢާއިލާެއއް އެމާލޭަގއި މިހާރ  ވެސް އެތަ  ؛ރައީސްތްތެރި  ޒަ ޅެމ ން އެ ދަނީ. އިއް ދިރިއ 

ޢާ އެތަރަށްރަށ ަގއި   އެބަތިއް  ހާލަތ ަގއި.  އިލާތަކެއް  އ ނދަޫގ  ޮގވާއަޅ ަގނޑ ބި  ސަ  ހާލަތ ަގިއ   ،ށްކާރަރ ލަން  މި 

 ؛ށްށްރަރަ  އްރިފަ. ބައެފެތ   ށް ކޮވިޑ ޑަބޮ  ށްށް މި އޮތީ ވަރައަރެޅ ތެއަތޮ   ،ތޮޅ ތަކަށްއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ރާއްޖޭެގ އަ

  ދ މެ  ،ދިއް ދެިވެގން އެ ރަށްރަށ ން ކ ށް ޚާއްޞަކަމެ ޅޭ. އެ ރަށްތަކަބައ އެ  ގައިލ ހާރަށްރަށް ވަރަށް    ނައިފަރ  ކަހަލަ

ށަށް އެ ރަށްރަ  ،ނެަގނެފައިދެލ ންތައް ދިރާސާކޮށް  އްއި، އަިމއްލަ ފަރ ދ ންނަށް ލިބިފައި ހ ރި ެގފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށާ 

ދީެގން    ޚާއްޞަ އެމަޢަކަެމއް  ރައީސްޖެހޭ.  ބަލ ކ ރަން  ިވޔަފާރިފަންތީ  މެދ   ، ކ ދި ؛ިއއްޒަތްތެރި  ތަކ ެގ ެގ 

ިވޔަފާއަޅ ަގނޑ  ަގިއ  ރ  ދަްއކާއިކަހަވާ ިގނަ  ވަރަށް  އަޑ ިއވެނީ  މި  ވެސްރިތަކ ން  މެންނަށް  ޓައިމައޮ  މިހާރ   ށް،  ން 

ވިޔަފާރިތަ ކ ދި  ޓައިަމށް  ބ ނާ  ބައެްގރީމަންޓ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ޕްއެ ކ ން  ކަހަލަ  ޑެތަޖެކްޓ ރޮއް  މ ން  ލިވަރނ ކ ރެވ އް 

ޖޫޖޫބޮޑެތި   މިނަެމންއަޅ ަގނޑ މަނާކ ރަމ ންދާ ވާހަކަ  ރިރިމަނާއިން  ިއއް  ށް  މި ދައްކަނީ  ރި ރައީތެތްޒަ އަޑ ިއވެނީ  ސް. 

މި  ؛ތްތައްކ ރާ ފަރާ   އެކީގައިރާއް ސަރ ކާތަިވޔަފާރި،  ލަރ ެގ ވިޔަފާރިތައް ކ ރާހާސް ޑޮ  ތިރީސް ހާސް،    ވިހިކ ދި  

ތައް ބަޔާންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގ މ ން ނދަޫގކްސްަގއި ހ ރި އ ލޮޖިސްޓި  ޝަނާއި ޓޭއި ޓްރާސްޕޮހާލަތ ަގ

ބ ަގއި މި ވާ ވާހަކަ ޖަވާއިރެވިފަރިމަނާކ . ޖޫމަސްދ ވަސް ފަހ ން  6ން ޖަވާބެއް ވެސް މި ދެނީ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 ،ސިޓީން  ދެނީތްތައް ސަރ ކާރ ަގއި މި އެފަރާރ ކޮށްދޭ  ފޯމި ޚިދ މަތް  ،  ތްތައްކ ރާ ފަރާކަމަކ  މި ވިޔަފާރިނީ. އެއޮންނަ

ހާ އޮވެެގލަމި  މިތ   ލޮޖިސްޓިކަލީ  އ ރަހިން  ތިތަދަޫގނމިހިރަ  ހ ރެެގން  އައިއް  މި  ސަރ ކާރަމަންނައަށް  ށް  ޓަމ ތައް 

ސަރ ކާރ ން  ނ  ރކ ރ މ ަގއި  ވަލިޑެ ޕްރޮއެ  ވަތަ  ޑެކްޓ ޖެހިންާގ  އެ ތަކަށް  ތަކެްއ.  ނދަޫގއ   ޓޭއްހ   ބަލިވަރކ ރ މ ަގއި 

 ރިމަނާކޮށްފަ.ޖޫތްތައް  އެ ފަރާ  މަސް ފަހ ން  6  އަންނަނީ  ބ  މި ޖަވާ. އެ ސިޓީެގ  ށޭއް މިކަމ ަގިއ ދޭޔެނާއަށް ލ ންތިމަ

ހިރާއްޖެ މި  ދިވެ ؛ސްއީތްތެރި ރަޒަ. އިއްެގނީމެންނަށް މި އެނއަޅ ަގނޑ ތްކަން  ރ  ވާނ ވާަގއި އޮ ސަރ ކާހާލަތ ގައި  މި

ސިޓީަގިއ     ައއްޑޫށް ނ ވިސްނޭކައަޅ ަގނޑަ ބަ ނަާގ.   ނާޖާއިޒ  ފަިއދާ އެހާލަތ ެގމި    ،ޭގތޯަގއި އިނ ރ އިތް ހާލަތ ަގއި އޮ

އަން  މިލި  200ން  ރ ހައަ  15  ،އަހަރ ން  12ެގ ތަރައްޤީ  އަްއޑޫ ސިޓީ ެގން  މިލިއަން ޑޮލަރ  ޤައ މަކ ން ހޭދަކޮށް  200

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަްއޑޫެގ ރައްޔިތ ން އެންމެ   ،ންޔިތ ހި ރައްކީ އެއީ ދިވެކޮށްެގން އެ ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކަދަޑޮލަރ  ހޭ

ބޭ ކަަމކަށް  ންނ ބޮޑަށް  ޮގތް  ނ އަޅ ަގނވާނެ  ަގބޫލެްއ  ހަނިމާދޫޑަކަށް  ބަހާލައިެގންހަވަދ ހަރ އަ  15  ކ ރެވޭ.    ، ށް 
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ރާތް ވެސް  ސަކަެގން މި ޖަހާ  ދ ވަހަށް ބަހާލައިެގން ބޮޑ ސިންާގހާ ބިމެއް އެތަނ ން ނަަގއި އަހަރ    15ފޭސްއައ ޓްކޮށްެގން  

ްމ  ހީއިބްރާ  ،ށްތަޅ ވި ޮގތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޒަހޭ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ޖެންނަށް ސާފ ކޮށްދޭން އެބަދިވެހި ރައްޔިތ 

ޞާދ ޙައްމަމ  މި  ޙްލި  އަަގޤައ މ   އެބަޖެހޭ  ޖަރީމާެގ  ހިންާގ  މި  އޮތީ    ،ތޯއިކޮބަ   ،ސްލ  އި  ައޑީަގއި  ން  ކޮިމކަމ ެގ 

ރައީސް  މަޖ ބޫރ ކަމެ ޞާލިޙްހީއިބްރާއްތޯ  މ ޙައްމަދ   އި،  މް  މ ޙަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޞާލިޙައްބްރާހީމް  މި  މަދ   ށް 

ހަކަތައް އްަވވާފައި މި ވާކޮންފަރެންސް ބާޖެހޭ ނިއ ސްބަމްވާ ޮގތަށް ތިލަކޮށް އެހ ތ ންނަށް ފައްޔިރަ  ތައްކަމި ވާހަ  ،އޮތީ

  އަޅ ަގނޑ    ،ނަވަމ ން ދަންށް ޝ ކ ރ ޑަޓަކައި ވަރަށް ބޮ  ވި ފ ރ ޞަތަށް ދެއް ؛ރި ރައީސްތެތްޒަްއވަން. ިއއްދެ ދާޅ ވެވި

މޮރޮޓޯޮގަވއި މ އް މްރިއަލަން  ދޮއްތ ތަދަެގ  ދަމާލަން  ޅ   މަދ ވެެގން  ކ ރާ  .އަހަރަށް  މި  ކަންތައްތައް   އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން 

ާގވަކާރ ން  ސަރ  އެރަށް  ބައްލަވަން  ބީ.އެމް.އެލ ތ ން  ސަންބަޖެހޭ.  ވެސް  ޚިލާފަށް    ޮގތާޢ ލާންކ ރި  އި  ރ ކާރ ން 

ދަނީ  ކަންތައްތައް އެ  ކަންތަކ ރަމ ން  އެ  ރަނަގ.  ވެސް  ބަލަޅައް  ހަމަށް  ވެސް  ކަންތަްއ  އެ  އަޅ ވަން  އި  މަަގށް 

 އްޔާ. ރިޑަށް ޝ ކ ރަށް ބޮވަ ެގ ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. އަޅ ަގނޑ މ ން ލަވާ ގޮ އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އި .ބަރ މެންިއއްޒަތްތެރި ޔާ  ޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ  މެންބަރ  ޢަލީދާއިރާެގ ލަންދޫމި

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ިއއް ފ ވައްމ ޝ ކ ރިްއޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހ ށަހަޅ އްވާރި  ތްތެޒަލަކ   ފައިާވ  މެންބަރ  

 ވެސް  އަޅ ަގނޑ ފަދަ ހާލަތެއްަގއި  މި  ،ފަދަ ދަނޑިވަޅެްއަގއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި  މ  ަގރާރެއް.ން މ ހިަގރާރަކީ ވަރަށް

ވެއްޖެ  ޮގތ ަގއި  މަމިހަމަ  މެން  ައޅ ަގނޑ މިއީ  އްޔާ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޮގލ ،  ހޭވަރާކ ރަންޖެޝްކަމާ  ހޯތަ ތްއި  ންޖެހޭ ދައިދޭއް 

ވެއަޅ ަގނޑ ކަމަށް  ަގރާރެއް   ނަތީ  މީެގ  އަދި  ދެކެން.  އިރާދަކ   ޖާސް  ރަވިރެއް ވެސް  ކަމަށް  ވެޅ  ނަގްއޔާ  ެގންދާނެ 

އ އްމީއަޅ ަގނޑ  ކޮދ   ިމ  ބަލިވި ކ ރަން.  ހާލަތ ޑ ެގ  ދ ނިޔެއަށްމަޑ ކަމ ެގ  ދޮޅ   ައއި    ބަރާބަރ     ދ ވަސްރ ހައަ  ފަހ ން 

ެމ  މެން އެންނޑ އަޅ ަގވެސް    ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައިއަހަރ  ންދިޔަ ދޮޅ ެގތ ވެ މި ފާއި ؛ސްތްތެރި ރައީޒައީ. ިއއްޔަވެެގން މި ދި 

ޮގތަށް ކަންތައްތައް    ދައިދިނ މާިއ، ލ އި ހޯލ ިއ    ށް ެވސްކަހަމަ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަ   ،ކަމަކީންޖެހޭ އެްއ  ލަސްނާބޮޑަށް ވި 

ވެސް ހަމަ މެން  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅ ަގނޑ އި ބާްއވާފައި  ގަ ކަމެއް. އެކަން ހަމަ އެއްކިބާ  ކޮށްދިނ މަކީ މ ހިންމ  

ޤައ މަށް އާމްދަނީ    މި؟ ތޯއްނެއ މަށް ވީ ކިހިއެކީަގއި ޤަ  އައ މާ  ށްދ ނިޔެއަ  ޑ ެގ ބަލިިމ ކޮވި  ،ޖެހެއޭ  ބަލަން އެސްނައިވި

ިއ  އަން  މަށް ލިބެމ އ ޤަ  މި؟ ީވ ކިހިނެއްތޯ  ހ ރި ދޮރ ތަކަށް  ބެން އާމްދަނީ ލިށްޤައ މަ  މި؟ ން ތަނަކ ންތޯލިބެނީ ކޮ

 ޅ  ދޮވީ  މި؟  ލިބ ނީޤައ މަށް ތޯ މިޓ ސަންތަްއ ޕަެގ ކިދަނީމްޤައ މަށް ލިބެމ ން އައި އާ މި؟ ނެއްތޯއަށް ވީ ކިހިއާމްދަނީ
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ތެރޭ ވަދ އަހަރ  މަސަ ހ ެގ  ކޮން  ކ ރީ  ސަރ ކާރ ން  ަގބޫލ ކ  ޑަަގނއަޅ  ؟ ކަތެއްތޯއްަގިއ  ޮގށް  ެވއްތ  ރެވޭ  ޔާ  ޖެއް ަގއި 

ިގވަސަރ ކާރ ން   ކަ ރަށް  ރަތަންނަ  ފަސޭހައަށްތ ންނަޔިއްއްތަކެްއ  ލ   ،ށް  ހޯރަްއޔިތ ންނަށް    ދިއަމަށް  ނ ދައިދިއި 

ފަވިޔަފާރި ކަންތަ  ރާތްތަކަށް ކ ރާ  ިގނަ  ކޮށްދެއްތަކެ ެވސް  އެތްމަސަްއކަ  ތޯވޭއް  ެއްއޗެްއަގިއ  ކ ރި.  އެ  ހެންނަމަވެސް، 

ނ ވަންނަ    ށްވަތްަގނޑަ  .ވަތްަގނޑަކަށް ނ ވަދޭއި ނެތް އެއްޗެއް  ަގނޑ ގަ ވަތް ފާނީ އެ އެއްޗެއްަގއި ހ ރިވަރަކ ން.  ބަރ ހި

މެންނަށް ންއެ  ،ޑ މެންަގނޅ އަ ތްތެރި ރައީސް،  ޒަނެ. އިއް ންނާތެްއ ެވސް ނޯޚަރަދ ކ ރެވޭނެ ޮގ  ޑ ންން ވަތްަގނއެްއޗަކ 

އެބަ ލިބެނީއެ  ވެސް  އާމްދަނީ  މިޤައ ަމށް  %ބޮ  އެންމެ ؛ހަމަެއކަނި  ،ނޭގ  ލިބެނީ    95ޑ   މި  އާމްދަނީ  ެގ 

ރާ ެގސްޓ ން  ރިސޯޓ ތަކ ންކަން.  އައިސްެގންކަން.ްއޖެފަތ ރ ވެރިކަމ ންކަން.  ލި  އަށް  އޮތް  ާއމްދަނީ  ރ   ދޮ ބެން 

ބައްޗައެކީއެކަ  ައއިއްޖެދިވެހިރާ  ،ންދ ވެކަށް  ލިބެމ ން  ދައަށް  ދިވެހި  ެއއްކޮށް  ލިތަށް  އ ލަ،  އާމްދަނީ  އައި  ބެމ ން 

ދިވެހި ރައްޔިތ ން ޖެހިދާނެ   ،ވެހި ރައްޔިތ ންނަށްދި؟ ތޯހިނެއްަގިއ ވެސް ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރީ ކިތ  ޔަ ހާލަދިހ އްޓިެގން

 ؛ވެން ހ ރި ހ ރިހާށް ޓަކައި ދެ މަތިކޮށްދިނ މ އްރާނަތ ންެގ ބަނޑ ފ އެ ރަްއޔި  ،ޓަކައި   ން ސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށްލަކ ހާބިކަ

ބޮ އެންމެ  ކޮށްދެވޭއޭެގ  ކަންކަން  މަސައްކަތް ޑ މިނ ަގއި  އައިމ ރަކ ތޯ  ަގބޫލ ކ ރަނީން  ައޅ ަގނޑ    ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ   ،ކަން 

ރައްހާހ ރި ަގބޫލ ކ   ވެސް  ނަާގފައި    .އޭރެޔިތ ން  ހޯދައިލ ނ ތަކަށް  ލޯ  ހ ރިޭއެގތެރޭަގއި  ވިޔަސްއި  ކަމަށް  ،  ދިނ ން 

ދި އެހެނިހެން އަ،  ނާއިކ ންތްތަރާފަ  ވެރިކަންކ ރާތ ރ ފަ  ،ކ ންނާއިތަންއަދި ބިއި  ރިސޯޓ ތަކ ންނާ ؛ހޭ ކ ލިތަކަށްންޖެދައްކަ

އެކި ޮގތްޮގތަށް ެއ    ،ބަހައިދީ   ދ ވަސްތަކަށްތ ރ އި  ،ކޮށްދީދަތ  އިތ ރ  ންޖެހޭ ކ ލިތަކ ެގ މ އްކ ން ވެސް ދަްއކަތްތަފަރާ

ފާތަްއ ަވޒީތައް   އައި ދޮރ ލިބެމ ން  އާމްދަނީ،  ާއމްދަނީ ެގއްލި  ،ލިބިނ   އީ. ފަރ ދ ންެގ އާމްދަނީދިޔަންކަންކަން ކ ރެވެމ 

އިން ފަރާތްތަކަށް  އެލަވަންޕޯސަކަްމ  ެގއްލ ން  ނ ލިސްޓް  އާމްދަނީ  ޮގތ ަގއި  ފަރާތަށްެގ  ސަޕޯޓެދޭ  ބޭ  ޮގތ ަގިއ    އްެގ 

ފަ  ހާހަށް  ސްވީބާ ިގނަ  އެހީތެރިވ ރެ  ސަރ ކާރ ން  ފޯރ ކޮށްދިންރާތްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ ކަން  ކަންކަން  މި  ން މެ. 

ހ ރިޖެހޭ. އެންމެ  ރަންލ ކ ަގބޫ ވާނީ ކަމެހާރަނަގޅަކަށް ނޫން  ިމއީކީ ދިވެހި  އް  ދ ނިޔެ    ،ވެސް   ރައްޔިތ ންންކީ. އަދި 

އ  ތިބިކޮށް ދ މީއްވެސް  ހާލަތެެގން  މިއް  ނޫން  ހާލަތ ގައި  މި  މި  ،އީކީ.  ހާލަތ ަގއި  ނިކަމެތި  ބަނއ މ ޤަ  މި  ށް ޑަ 

އޮތް    ށް ކ ރެވެންއެ ަވގ ތަކަ  ،ށްންމެ ބޮޑ މިނަކަވީ އެއީ  ނ ދީ ސަރ ކާރ ން ދިޔަނޑަށް ޖެހ ނަތ ން ބަ، ރައްޔިޖެހ ނަނ ދީ

  ރާކ ޔަފާރިއަެގއްަގއި މ ދާ ހިފެހެއްޓޭތޯ. ވިއް  ިވޔަނ ދީ އެޑ ލ ެގ ައގ  ބޮދެވޭތޯ. މ ދަކަށް ލ އިތައް ހޯދައިއެންމެ ބޮޑ މިނަ

،  ބަ ވިދާޅ ވޭއެ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކަވާއިރ   ،ރަންއިތައް ހޯދައިދެވޭތޯ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ލ ފަރާތްތަކަށް  

، ރި ރައީސް ތެތްއްޒައި .  ! ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. އާދެއް ނޫނޭންވަރެިމއީ ފ ދޭ މި  ،ދާޅ ވޭވި  ބަމ ން އެްއކަވަވާހަކަދަ

ނޫންދޭފ  މިންވަރެއް  ފަ  ވެސް  ކަމަކ ން  ހ ރިހާ  ހަމަ  ފ ދެނީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަވީމަސޭ.  އެހެންނަމަެވސް،  އިންޓަކީ  ޕޮ . 

ބަރ ންނަށް ވެސް  ރި މެންޒަތްތެަވރަކ ންނޭ. ހަމަ ހ ރިހާ އިއް  ވެން އޮތްތަށް ކަން ކ ރެ ދައ ލަ ކަން ކ ރެވޭނީށްދައ ލަތަ

ދެކޭޮގޑ ައޅ ަގނ.  ނޭގއެ  އެބަ ެވއްޖެ  ބޭފ ޅ ތ ަގއި  ބަެއއް  ވިދާޅ އްޔާ  ވާހަކަދައްކަވަމ ން  ެވސް    ،ވެއްޖެ ން  ރިސޯޓެއް 
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ނެތްވި ިވއްރަށެފަޅ    ، ްއކަިއެގންނެއް  ނެއިެގކަ އް  ތަރައްޤީކ ރަފަ  ،ތް ންނެއް  ދީެގޅެއް  ނެތްނެންން  ށް ދައ ލަތަ  ،އް 

އެހެން   ،ށް ހިންަގން ދީެގންނެއް ނެތް ވާކަށްކަޔަޓެއް ބަެއައރޕޯ  ،ނެއް ނެތް ވާކަށްއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކޮށްެގންއާމްދަނީއެ

  ،ލޯނެްއ ނަަގިއެގންނެއް ނެތް ވާކަށް   ،ށް ކަފައިސާއެއް ޗާޕ ކޮށްެގންނެއް ނެތް ވާ  ، ކަމެއް ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް ވާކަށް

އެްއވެސް    ،ށްކަވާ ޏެއް ވެސް ނެތް ނަަގއިެގންނެއް ނެތް  ން ވެސް ދަރަން  ފަރާތަކ ޅޭ ދޭން އ އްއެސާދަރަންޏަށް ފައި

ކޮ ވާނެެގންށް ކަމެއް  ނެތް  އެކަމަކ  އް  ކަ  ކަށް.  ހަމަ  މެހ ރިހާ  ލ އިކޮށްދޭންއް  ވާހަކަޖެބަރާބަރަށް  މީގެ ހޭ  ކިހިނެއްތޯ   .  

  އަޅ ަގނޑ    ،މެންއަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް   ރިތެތްޒައެއީކީ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިއް ؟ކ ރާނީދެކޮޅ  ދިމާެގ  ހިސާބ   ،ކޮޅ ދެ

ވެ މިއްޖެ ދެކޭޮގތ ަގއި  ސަރ އްޔާ  ވިސްނާވަޑައިއަކާރ ން  އީ  ހަމަ  އިލ ން  ފ ޅާސްޓްަމންޓ ތަންވެެގން  ވީހާ  ެއ    ،ކޮށްއް 

ލ  ހޯދަބޭފ ޅ ންނަށް  ޮގތްތައް  ދައ ލަތ އި  ހަދައިދީެގން  އިއިދީެގން،  ބޭނ ންކޮށްެގން  ރިސޯސް  އޮތް  ން  ރ ންވެސްޓަަގއި 

އިނަންެގ ަވގ ތ .  ފ ރ ޞަތ ންވެސް ންވީ  ފަހި  ހ ތަޓްމަންޓ ތަކަށް  އިއިޅ ވަ އް  އިތ ރ   ަވގ ތ .  ވެސްޓ ތަްއ  ންލަދޭންވީ 

ހޯދައިދޭންވީއައްޖެރާ ޮގތްތަްއ  ެގނެވޭނެ  އޮތީ   ދެކެނީ  އަޅ ަގނޑ .  ތ ވަގ   ށް  ކ ރިއެރ މެއް  ދެންވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ތައް ހ ރިޅ ޖޭަގއި އަތޮއްއެސް.އީ.ޒެޑ  ކިޔާފައި ރާ  މ ގައިކަކ ރީ ވެރި  ނަށް ފެނ ނ މެންއަޅ ަގނޑ   ،މިޮގތަށޭ. އެ ބޭފ ޅ ން

 ންކަންކަ  ސަލައެއް ނޫން. އެވެސް ރައްޔިތ ންެގ މައްކީ  އެއީ   ،ކަން ނ ވ މަކީތަން. އެ ކަން  ނ ޮގތަށް ވިްއކާލަން އ ޅ 

ބޭނ ންނ ވީ އެހެންނަވާން  އޭރ ގައި.  ނޫމަ  ސަރ ކާރަކ ން  މިއަދ ެގ  އެވެސް،  ެއ  ޮގޅޭ  ކ ރާކަށް. ތަކަށް  ކަންކަން 

އްޔަށް  ތަން. ކ   ންނައްޔަށް ދީފައި ހ އަހަރަށް ކ    99ފަޅ ތައް    ،އަހަރަށް  99  ޓ ތައްފެނޭ ރިސޯ  ބަމެންނަށް އެއަޅ ަގނޑ 

މި    މަކީނ ދި މި  ވެސް  ައޅ ވެޅ ވަނީ  ވިދާބޭފ ޅ ން  ނޫން.  ކ ރ މޭތިޤައ މ   ިވއްކާލަނީއޭ.  ވެސް  ތަކަށްެއއްޮގ  ،ޤައ މ  

ވިއް  ޤައ މ   ނޫން.  ނޫން.  އެހެންނެއް  އަންެގމެއަޅ ަގނޑ ކާލަނީކީ  އޮ  ރިސޯ ތ ަގއި  ބޭނ ންކޮށްެގންސެތް   ށްދައ ލަތަ  ްއ 

.  ލިބޭނެިއންވެސްޓްމަންޓެއް ނ   ރ ތ ކަށް އިނަމެންއަޅ ަގނޑ   ށްތަކަލިބޭނެ މަގ ތައް ހޯދައިެގން ނޫން ޮގ  ނީއިތ ރ  އާމްދަ

ފަރާހިދިވެ އެބަޖެހޭއްޖެއަށް  ހޯދަން  އިތ ރަށް  ޮގތް  އަންނާނެ  އިތ ރ ވެރިން  ދާހަވަންދޫ.  އިއް   މެންޒައިރާެގ   ރ ބަތްތެރި 

މ ހިވަ  ފާހަަގކ ރެްއވި ޕޮންރަށް  އެމި    ، ންޓެއްއިމ   ދ ރ އަޅ ަގނޑ ކީަގއި  ކޮވިޑާ  ރާސްތާ،  ދިގ   ތާެގ  ރާސް  މެން 

  ްއ. ދ ނިޔެއިން ެވސް އަދި އެނެތަ  ދާލައިެގންމާދަމާ ފި  މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ކޮިވޑ ައޅ ަގނޑ  ،ތަކެއް ހަދައިެގން ޕްލޭނ 

ޅެއް ނ ފެނިެގން. މިކަމ ން އަރަިއަގނެވޭނެ ކޮއ ޅެނީ    މެންނަށް މިޅ ަގނޑ އަޔަސް އަދި  ޖެހިނޭ. ވެކްސިންންޒަރެއް ނ ފެމަ

ަގބޫލ ކ   އަޅ ަގނޑ ންވީމާ،  އެހެ ޕްލޭދ ރ   ،ން ރަެވސް  ެއކީރާސްތާ  ސަރ  ނަކާ  މިކާަގއި  އަލ ން  ޤައ މ    ރ ން 

މާދަމާ .  ވިދާނެަގރާރ  ލެމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ .  ލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ ެއކ ލަވައިލަންޖެހޭއެކ ލަަވއިށް  އާރާސްތ ކ ރ މަ

މެންނަށް ައޅ ަގނޑ ސް  ވެދޭން  ަވކިވަރެއް  ންމެ މަހަކ  ވެސްކޮކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ހަމަ    ،ށްތ ންނަރައްޔި  ހ ރިހާ

  ނަށް އެއް މެންއަޅ ަގނޑ   އް ނެތް.އެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެ ؟ ހިނެއްތޯ ެއކަން ކ ރާނީކި،  ސްވެހެންނަމައެ  އް ލެވިދާނެ.ަގރާރެ

ދައ ތޯ ވިއްޖެދެބ ނެ  ސްވެފަހަރ    ހޯ  އާމްދަނީއެއް  ހިނާގލަތަށް  ކ ރަން  ކަން  މިދަން  ވާށޭ  އެ  ހަކަެއއް  ހެން. 
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ެގ  ންެގ މަންދޫބ ންރައްޔިތ   މެންއަޅ ަގނޑ އޭ  ޖެހެ  ެމން އެބައަޅ ަގނޑ މާ،  ހެންވީމެންނާ ހިސާބަކަށް ނާދޭ. އެއަޅ ަގނޑ 

  ދައ ލަތަށް ވެސް އާމްދަނީ  ، އް އެއީ އޫލިްއޔަތެސްހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސް އެބަ ޖެަގއި ތިބެެގން އަޅ ަގނޑ ެމން ވެޮގތ 

ޮގތްތަ މަސައްކަތް ލިބޭނެ  މަގ ފަހިކޮށްދެވޭތޯ  އިކަށް  ައދި  އާމްދަނީކ ރަން.  ލިބޭނެ   ެއއްތ ރ   ހާލަތ ަގއި  ނިކަމެތި  މި 

އ ލަތަށް  ކ ރ މަށް ދަމިންަވރ  އަަވސް  އެނބ ރޭ  އިސާަގއި ފަ ްއޔާ އެތެރޭ ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ެވއްޖެ. ައޅ ަގނޑ   ތައް ހޯދަންޮގތް

މި   ، ދެނީޑ  އެ އަޅ ަގނސްކަން ހ ރި މިންވަރަކ ން ވެ ފޯރ ންތެރިކިރިޔާ ކެރިހަމަ  ލަތ ން  އ  ކަންތައްތަކެއް. ދަ ކ ރެވިދާނެ  

ވީ ރަށްރަށ ެގސަރ ކާރ ން  އަވަހަކަށް  ޕްރޮޖެކްތަރައްޤީ   ހާ  ހ ރި  ހިންަގން  ޓަކައި   ންނާރ ރެކްޓަޓްކޮން  ތައްޓ އަށް 

ެވެގންރެވޭހަވާލ ކ  ޮގތްތަްއ  ސަބަބ ދިނެ  ޭއެގ  ކަމަށް.  ކަމެއް  މ ހިންމ   ެއއީ  ކޮންސްޓްޔ ން.   ން ރަކްޝަން 

ބޭފ ޅ ންނަށްމަސައްކަތް އިންޑަސްޓްރީަގިއ   ިގނަ  ވަރަށް  ލި  ،ކ ރައްވާ  އާމްދަނީ  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ޮގތްތައެ  އް  ބޭނެ 

ރޭނެ ޮގތްތައް މި ަވގ ތ  ހޯދ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ަގއި ފައިސާ އެނބ ދ ޞާއިޤ ތި  ތެރޭގައިއެ  އީ.އެދާނެ ކަމެއް  ވެެގން

ފަތ ރ  ފެންނަނީ  މި  މަދ ކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަންނަލެއް  ވެސް  ތެރޭަގއި އެ  ،ވާނަމަކަމަށްއެހެން.  ވެރިން 

ފައިސާ އަރާނެ ޮގތެްއ،  ތަށްޔިތެއްެގ އަތ ން އަނެއް ރައްޔިތެއްެގ އައް އެއް ރަ ަގނޑ މެންެގއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އަޅ  

ފަހ ން    ރ  އައިމި ސަރ ކާ ؛ސްއީތްތެރި ރަކަމެއް. އިްއޒަ  އ ރ ކ ރާނެ ނިޒާމެްއ ހޯދަން. އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ފައިސާ ދަ

ކޮވިޑ   ހާލަތާމި  ދަތި  މިދި  ެގ  ދޮއެކީަގއި  އަހަރ ޔަ  ތެރޭދ ޅ   ބަދަލެްއ  ަގއިވަހ ެގ  އިންޤިލާބީ  ވެސް  މަސްވެރިކަމަށް   

 ސިނާޢަތަށް ެވސް ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނެވޭތޯ   ކަމ ެގވެރިއިންވެސްޓަރ ން ެގނެސްެގން، ފައިސާ ހޯދައިެގން މަސްެގނެވޭތޯ  

އިންޑަ ހ ރި  ދެކ ނ ަގިއ  އ ތ ރާިއ  ަމސައްކަތްރާއްޖޭެގ  ފަސްޓްރީަގއި  ރަނަގޅ   ރާކ ރާ  އިދީެގން  ހޯދަ   ތްތައްޮގތްތަކަށް 

ށިެގން އެ ދަނީ.  އެކީަގއި ަމސައްކަތް ފެ  ކެއް ކ ރ މ ެގ ޕްލޭންތަކަކާމަ ރަނަގޅ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަވެރިކަމަށް ހަމަސް

ހެޔޮ މަސްވެރިކަމަށް  ސަރ ކާރ ން  މި  ެގންނާނެބަ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އެބަ    ކަމ ެގދަލެއް   ހަމަތް.  އޮޔަީގންކަން 

 އ ފައްދަިއެގން، އެްގރޯއާ  ދަނޑ ވެރިކަން ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަ އެްގރޯ ކޯޕަރޭޝަން ؛ން ވެރިކައި ދަނޑ  ަގއެކީ އެއާ 

ސަރ ކާރ ން މި ވަގ ތ   ؛ެގންރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދައިދީކ މަސައްކަތް   ކީގައިއެ  ތަކާފާމްކ ރެވިެގން  ކޮންޓްރެކްޓްއެކީަގއި  

  ، ކ ރަން ބޫލ ަގނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ކޮށްދިނިކަމެތި ހާލަތަކ ން ސަލާމަތް  ޖެހޭނެޔިތ ންނަށް  ރައް   ،ޔައީ ވިސްނަމ ން ދި

ތިބ މަކީ ކ ރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން.   ކަރަންޓ  ބިލ  ދީެގން އަބަދ   50%ފެން ބިލ ،    50%ކ ލި،    50%ކ   މެ މަހަންކޮ

އަޅ ަގނޑ   އަޅ  ފަދައިން  ތާއީދ ކ ރާ  ަގރާރަށް  މި  ހަމަ  އެދެން  ނަގއެދެނީ  ަގރާރ ޑ   ވެސް  މި  ކޮމިޓީއަކ ން   ދާ 

ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ  ދޭން މަސަްއކަތްއިއެކީަގއި ހޯދަ   ލިބޭނެ ޮގތްތައް ވެސް މިއާ   ެއއް މްދަނީއާ  ދައ ލަތަށް އިތ ރ 

ައޅ ަގނޑަ  ދަންނަވާލީ.  ވެސް  ފ ރަތަމަ  ވާހަކަ  މި  ފެންނާތީވެ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޔަީގންމ ހިންމ   ސަރ ކާރ   ،ށް  ން  މި 

އިރައީ މ ހިބްރާސް  ސާޙަމް  އިރާދަކ ައޅަ  ކީަގއިއެ  މަތްތެރިކަމާ ޙިކ ލިޙް  އްމަދ   ފިޔަވަޅ ތަްއ  ރެްއވިްއޔާ  މ ންދާ 

ެގ ހާލަތ ން ހަމަ  މި ކޮވިޑ ށް  ަގތި ދ ވަސްތައް ހޯދައިދޭނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަފާށް  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަދިވެހި
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ތިޞާދަށް ކ ރިން ލިބެމ ން އައި އާމްދަނީ، ޤ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ިމ ޤައ މ ެގ އިސްާވއިރ  ވެ  ނެޭވވަރ ކިރިޔާ އަރައިަގ

އަ ލިބެމ ން  ލިކ ރިން  އާމްދަނީ  ވ މާއި  ޮގތްތައް  ފަސޭހަ  ބޭނެ  މާ  އަދި  އ ޖާ،  ެއކީަގއި  ހޯދައިމާ  ޮގތްތައް  ދޭނެ  ލާ 

 ތަށް.ދެއްިވ ފ ރ ޞަ، ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ހ ށަހެޅި ިމއަދ   އާދެ!  ރައިސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ަގރާ  މި  ފައިޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  އަޅ    ރަށްވާ  ެއއްޗެްއ  ހަމަ  ަގނޑ  

އެ  ކަށްރ ޞަތަފ ދަންނަވާލަން   ޕެންޑަދ މި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއކި  ގެ މިކ ނީ.  ތަފާތ   ލ އިއެ ހާލަތ ަގއި  ތައް  ކި 

މިޓަދިނ މަށް  ދައިހޯ އެހެން  ކައި  ވެނޫން  ގާއިމ ކ ރެވިއ ސޫލ ތައް  އ ސޫލ ތަކާ  ، ސް  އެ  ބަެއއް   އަދި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ 

އެހީތައް ފޯރ ކޮށް ފަރާތްތަކަށް  ދެ  ވާހަކަ   ނ މ ެގދި  ފަރާ.  ކެވޭވެސް  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ  އެހީތެރިކަން  ކަން  ވާ  ތްތަކެއްއަދި 

ފާވެ އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ރަހަަގކ ސް  އަދި  ހާން.  މިފަދަ  މިލަެއކިެއކި  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ތްތަކ ަގިއ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޙަޤީ  ،ޖެހެނީ ނެތް މި  ޤަތ ަގއި  ނެތް    ތަވަނ   ޤައ މ ަގއި  ކަންކަންފ ދ ންތެރިކަން  ތެރެއިން   ކަމެއްެގ 

ވަ އިހޯދަ ފޯރ ކޮށް ،  އަޅ ަގނޑ މެން  އީމި ؛މަށްނ ދިސީލަތްތައް  މަްއސަލައަކީ.  ބޭންކ ދިމާވާ  ވާހަކަ  ނަށް  ލޯނ ެގ  ތަކ ެގ 

ދެ  ޮގތްޮގތަށް  ިގނަ  ެގދޮ ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަ  ެގރ އްކިއްޖެ.  ވާހަކަ  ޮގތްޮގތަށް  ކ ލީެގ  ިގނަ  ކެިވއްޖެ.  ދެ ރަށް 

އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަމެން  ވާހަސާސީ  ކ ރާ  ޮގތްޮގތަށް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  ކަ 

  ، ދަްއކަމ ން  ،ދައްކަމ ންޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި ާވހަކަްއ ތަފާތ  އެކި ޮގތްކ ރެވިއްޖެ. މި ވާހަކަތަބޭނ ން

އަޅ ަގނޑ    ދައްކަމ ން ސަމާހިސާ  މެންނާއައިސް  ކަންކަމ ެގ  މި  ޢަބަށް  މަސަްއކަތްލ ކަން  މައިދާނ ަގއި    ކ ރ މ ގެ މަލީ 

ލިބިެގން ފ ރ ޞަތ   އާދިޔައިރ  ނަޒަރިއްޔާތ ން  ެއކ ލަވަ   ަގއި  މިވަނީ  ދ ވިފަލެއި ދ ސްތޫރެއް  އެ  ތޫރ ަގއި  ސް. 

އަ އެކ ލަވަ ސާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޙައްޤ ތަކެއް  އޭަގއި  އިސީ  ކެލެިވ،  މިންވަރ ދައ ލަތ ެގ  ހ ރި  ން ރިކ ޅަދާނަކަން 

ވާހަކަ  ފޯ ކަންތައްތަކެްއެގ  ލިރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ދިމާވެެގޔެ ވެސް  އ ޅޭ ިވއްޖެ.  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،މައްސަލައަކީ   ން 

ދަައޅ ަގނޑ މެންއަދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޖީލ ަގިއ  މި  ޮގކ   ތިތަކާެގ  ވެސް    އަކާސ ނާމީ  ،ތ ންރިމަތިލ މ ެގ 

އަކ ރިމަތިލަ ސ ޅ ަގނޑ އިފި.  ކާމެން  ފަދަ  އިނާމީ  ދެން  އަރިސާއަކ ން  ރައްކާޅ  ތ ރަށް  ޓަކައި    ކ ރ މަށްތެރިަގނޑ ެމން 

ކަންކަ އެ  ކ ރިނ ވަތަ  ނަމަން  އަ  ،ަމތިވެއްޖެ  ހަރ ދަދެން  ފިޔަަވޅ ތަކެއް  އަޅާނެ  ޓަޅ ަގނޑ މެން  އި  ކަނާކ ރ މަށް 

ޭއެގބިލިވެސް  ފިލާވަޅ ތަކެއް   ރޯނާެގ ކޮ  މަތިވެފައިވާކ ރި  ޔެއަށްދ ނި  މ ޅިމި އޮތީ    ދެންފަހ ން  ެގން ހިނގައްޖެ. އަދި 
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ބަލިމަޑ   ެގ  19-ކޮިވޑ ތަ  ވަނ  އަދަތި  ކ ރިމަތިވެފަ.  ކަން  އަޅ ަގނޑ މެންބޫލ ަގޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ޅި    ،ކ ރަން  މިއީ 

ބަދ ނި އޮތް  އައިްއސަ  ވެސް  އިޤ ތިޞާދަށް  އަޅާޔޭެގ  ފިޔަަވޅ ތަކާދަލެއް.  ވިޔަ  ފަިއވާ    އާންމ    ށާއިފާރިތަކަގ ޅިެގން 

މި ދަ  ދިރ ޅ މަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ދަނޑިކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ.    ކާކަތަތިއޮތީ  އެންމި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަމަ  ފ ރަ  މެވަޅ ަގއި 

އެންމެ ަވއޭ  ކޮށްލެވޭބާމީތި މޮނިޓަރރަނަގޅަށް  އަޅެ،  ދައ ލަތ ެގ ލެވެލްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

އަ  ެވެގންކ ޑަ އެކި މި  ފިޔަވަޅ ތަކ ަގއި  ތަންފީޛ ޅާފައިާވ  ބޭފ ޅ ން  މިންވަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަރ ކ ރާ  މިހާރ .   ވެސް  ށް 

ޮގތްޮގތަށް  ެއޗް.ޕީ.އޭެގ މިންަގ  ،އެކި ރަށްރަށ ަގއި ެއކި ޮގތްޮގތަށް  ،އެނެގންމ ންދަނީ ނޑ ތައް އެކި ތަންތަނ ަގއި އެކި 

ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގިއ   ؟ދައ ލަތް އެބަ އޮތްތޯ  ތ ެގ ތެރޭަގއި ކިތައްށް ދައ ލަ ކަމަކަދަނީ. އެންމެ ފ ރަތަމަކ ރަމ ންޛ ތަންފީ

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ދައ ލަތ ެގ؟ ކިތައް ސަރ ކާރ  އެބަ އޮތްތޯ  ، ެގ ތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ދައ ލަތ  ؟ތްތޯއޮ އެބަތް  ލައް ދައ ކިތަ

މިީއ މިހާރ   ؟ޖ ޑީޝަރީ އެބަ އޮތްތޯްއ  ކިތަ  ،ސް އެބަ އޮތްތޯ. އަދި ޖ ޑީޝަރީކިތަްއ މަޖިލި ؛ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ސ ވާލަކާ އ ފެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިތ ަގއި  ޮގްއސަހިސާ  ރައްޔިތ ންެގ  ކަންކަން  މި  އޮންނަނީ.  ބަކަށް   ަމގ މަތީ   މި 

 ތަނ ެގއަޅ ަގނޑ މެން މި  ވަރަށް ރަނަގޅ .   ؛ފ ލ ހ ންނަށް ވެސްވެސް   ތެރޭަގއި  ޅ ތަކ ެގއަޅާ ފިޔަވަ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

 އި އާންމ ންކަމ ަގންކަ  ދަްއކާތެރިކ ރ މަށް ޓަކައި އަދި އާންމ  މަޞްލަޙަތ  ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި މިފަންއަމާންކަން ރައަމަ

 މިސައްކަތަކީ ވެސް ހަމަ މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެްއ. ހ ންނާއި ސިފައިންެގ މަށް ޓަކައި ފ ލ މަްއޗަށް އަހ ލ ވެރިކ ރ މަ އެ

ފިޔަވަޅ   މި ދަތި    ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީފ ރަތަމަ   އަޅ ަގނޑ   މި ދަނޑިވަޅ ގައި  ކ އެކަމަ   ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭނެ.

 ތަކެއްނ ދިނ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތ ރަނާ ފެކޮރޯ  ވެސް އެބަ އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގައިމ   ރ ަގއިއިއޮތް   އަޅާފައި

ލަތަކ ން  ހާޑަ  އެބަ ކ ރަންޖެހޭކަން. ވަރަށް ކ ޑަކ އި ަމސައްކަތް  ކަޓަކ ރ މަށް  ތިމ އްފ ރާނަޑ  ނބަ  ކ . އެކަމަކ ރަންޖެހޭކަން

މްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅަިއެގން ވެސް އާފިޔަވަޅ  މ ެގ  ކަރިރައްކާތެލިމަޑ ެގ  ދެންނެވި ބަ  ހަމަ މި 

ބޫލެްއ  ަގށް އަޅ ަގނޑަށް  ކަވަޅ ތަކެއް ކަމަ. އެހެންވީމާ، މިީއ ހަރ ދަނާ ޮގތެްއަގއި ެއޅިފަިއވާ ފިޔަ ޅެމ ންސްއެމި ދަނީ ހ ރަ

ހ ރިހާ   ފިނ ކ ރެވޭ  ވެސް  ތެރޭަގއި  ފިހާރައެްއެގ  ނ ވަދެހާދިމާލެްއގައި.  މީހަކ   ހ   ރައިން  އޭނައައެތާ    އެ ށް  ރެެގން 

ވި ކަކާއް އެްއޗެހި  ވަންޏާލެވެނީ  އެ    ޯގޅިނ ވެ ަގއި  އެތަނާ  ،މަށް  އޭނަެގ  ަވންޏާ  ކަމަށް  ކ ރެވެނީ  ެގ  އިފިހާރައެކަން 

ކ ރެވަްއޒަފ ެގ  މ  އެކަން  ނ ަވތަ  ފ ލ ހަކަށް  ،ނެތްތޯ  ތްތޯއޮޮގތްތައް    ވިދާނެމ ސާރަާއއި  ފ ލ ހ ން  އެއްބައި   ؛ކޮންމެ 

އަންނަ އަިއސް    ވަގ ތ ން  ފ ލ ހ ން  ،ލ މާއިތަޅ ޮގތަށް  ތަނަ  !އޯކޭ  !އާނ ؛އަނެއްބައި  އޯކޭ.   ށްތި  ނ ވަންނަނިކޮށް 

އެކަން   ،ފ ރަތަމަ ތަޢާރަފ ކޮށްފައިއ ސޫލެއް  . އެހެންވީމާ، ހަރ ދަނާ  ކަންނީ މިމި ދަކަށް  ކަހަލަ މިންަގނޑަމިއެހެންވީމާ،  

ބެލ މަ  ދައ ލަތ ެގ  ރެވޭތޯތަންފީޛ ކ  ކަލެވެލްަގއި  މ ހިންމ   އެންމެ  މިހާރ އެހެންވީ  އް.ތަންކީ  އަޅ ަގނޑ    ވެސް   މާ، 

ގޮ  ަމއްޗަށް  ައޅ ަގނ  ، ވާލަންދައ ލަތ ެގ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ދިވެނަށް  ޑ މެހަމަހަމަ  ޖަޒީރާ  ހިރާއްޖޭ މި  މި  ށްތަކ ަގިއ  ރަެގ 

ތަންފީޛ  ބެލެހެއްޓޭ  ކ ރެވޭނެ ނ ވަތައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގާއިމ   ނެރަނަގޅަށް  ހަރ ދަނާ އެއް ނިޒާމެއް  ކޮށްފައި ރަނަގޅ  
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ފާތ   ތީ ތަެގންދާށޭ. ދެން މި އޮމިކަން ކ ރިއަށް ކޮށްެގން  ކޭޓްއެޑްވޮ  ރައްޔިތ ންނަށް  ކަމ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށްއެ

  ން ވެސް ނެތް. ބޭންކ ތެރެއިެގ މިއަދ  އަނެްއކާ ބޭންކ   ، ޮގތ ން ދޭއިރ  ގ ޅޭ ލ ިއތައް މިކަމާ ތަފާތ  ލ އިތައް ދޭ ވާހަކަ.

  ،ކ ރަނީޝަކ ވާ  މިޮގސް    އެކަމަކ  ލޯނ  ދައްކާ ފަރާތް  ދީފި.  ލ އިތަކެއް  ދ ވަހ ެގމަސް  6  ތެރެއިން މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް

އަށްވ ރެ ތަކ ލީފ   ވީ ހަމަ އެއްވަރެކޭ. ނޫނިއްޔާ އެ   އް ނެތޭ. ދައްކަންޖެހޭ އަދަދ ޔެލ ބ ނ   މ  ލިއެކަނަށް  ނަމެންންމަތި

ަގާވއި ލިބ މ  ދ ން  ބޮޑޭ.  ދައްކަން  ލިެގ  ތިމަންނައަށް  މާނަ  ނ ބ ފ ރ ޞަތ   ތިމަންނަމެންނަށް   ިމއީރަނަގޅޭ.    މަ 

އެމިން  ދެކީ  އަޅ ަގނޑަ އެހެންކަމ ެގ  ނޫން.  ލޭންގ އޭމީެގ  ީވމާ،  ކްސްޕާޓެއް  ވާހަކަދައްޙަޤީޤީ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަން  ޖ ން 

ވާހަކައަކީނޭނިގދާ އ ޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އެހެންނަމަވެސް،  މީހާއަށް    ނެ.  ރައްޔިތ   މީތި   ،ބ ރަ  ،އިލ އާންމ  

ނޭރަކ އްމަލ ތަޙަ ރަްއޔިތަކ   ން  ލޯމިނޭގ  ނޫޅެނޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ވަރަށް  ނ ހާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ތަކ ެގ 

މި   އް އ މެއި އޮތް ޤައ މެްއ ނޫން. ތަރައްޤީވެފައި އޮތް ޤަޤީެވފަރައްއަދި އެހާ ބޮޑަށް ތަ  މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ؛ނައިންިގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބ ނާ   ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  އައެންެމ  ބަހ ެގ  ކަމަކަށް   ؛ބޯހިޔާވަހިކަންޚިދ މަތ ެގ    ސާސީ ފ ރަތަމަ 

ރަ މިހާރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެނ ޔަލިއިލަބަވެސް    ށްތަކަށް  ޯގސް  ދޫކޮޭގނެ  ބައިވަރ ށްތި  އެތައް  ފަޅ    ފައި  ރަށްތަކެއްަގއި 

ން ލިބޭ ޓ ތަކ ަގއި ދަރިފ ޅ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްެގން، ރިސޯކޮޅ މަހަށް ޮގސްެގން ލިބޭ ލާރި  ؟ރީ ކީްއެވެގންތޯޯގތިތައް އެ ހ 

ފ އްދާފައި  ޒަކޮޅ ން  ރިލާ ބޭނ ންތަްއ  ބޯހިޔާވަހިކަ  އެ ރޫރީ  ނ ހ ންނަނީ.    މ ެގމ ކ ރ ާގއި  މެއްތަނ ަގއި  ފ ދ ންތެރިކަން 

ބޭންކ އެހެން ޮގތެއްަގއި  ޢަދ ލ ވެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން    މިހާރ   ންތެރެއި  ެގވީމާ،  ބާވަތ ެގ  މި  ވެސް 

ޮގފަލާއިހ އްޓަ ލ އި  ރައްޔިތ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެކޭނިޒަތ ަގއި  އި  ލިބޭނެ  ގާއިމ ކ ރެލޯނ   ކަމަށް ވި މެއް  އްޖެ 

ބޭންކ ތަކަ  ،ވާނަމަ ކ ޑަވާނެ.  ޝަކ ވާ  ވާހަމިހާރ     ޖެހޭނެ.ނ ބަރޯސާވާކަށް   ށްމި  ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކަބޭންކ ތަކ ެގ 

ވަ ެވސް  ރަކަށްކިތަންމެ  ރައީސަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެނިގހަ  ދެްއކިއްޖެ.    ަގއިކޮމިޓީ  މާލިްއޔަތ   ،ަވޑަިއަގންނަވާނެމަ 

ބޭންކ  ހ ރިހާ  ބޭންކ ެގނެސް  ތަކ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަރަށްވެ  ތަކާެގން  ވާހަކަދައްކައިފި.  ވާހަކަތަކެއް   ސް  ތަފާތ  

ބޮޑ ވ ންތަކަކީ  ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި ބައެއް ކަން  ފ ޅ ތަކ ަގއިކ ންެގ ވާހަޅ ފ . ެއ ބޭދެްއކެވި ވާހަކަ  ންކ ތަކ ބޭން

އެ  ވެސް  އަޑ އަހައަޅ ަގނޑ މެން  ރިއާޔަތްކޮށް،  ޒާތ ންއަށް  ބެހޭ  ތަނ ެގމި  ކަންކަން.ެގ  ޖެހޭ  ޓެްއ ކޯޚާއްޞަ    ެއކަމާ 

ންނަން ފެ  ވާ އެތިކޮށްފައިދާ ހާލަތ ަގއި ރަހ ނ ވެެގންޓްލޯނ  ޑިފޯލް  ،އް ނެތ މާއި ބެހޭ ޚާއްޞަ ާގނޫނެއެކަމާ  ،ތ މާއިނެ

ބައިވަ  ،ކަމާއި  ނޯންނަ ކަހަލަ  ވާހަކަމި  މައްއަދި ޝަ؛ ތަކެއްރ   ދާއިރާަގއި  ލަސްެވެގސަރ ޢީ  އެބަ   ،ދާކަމާއި ންލަތައް 

ނ ދީ އިލެއް ހޯދަވެސް ޙައް  ކަށްވާތަ ޝަކ  އެ ކ ރާބީ އެއްކަލަ ބޭންކ ތަކ ން  މި ތި  މިއަދ އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ރި. އެކަމަހ 

މިހާރ  ައއިސް  ެގ ވާހަކަ ދޫކޮށްލާފައި  ބޭންކ ތަކ  ހަކަައކީ  ވާ  ންނަވާދަ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ   އިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގަ 

ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  އިދާ ލިބޭނެ ޮގތަށް ފަންޑ ފަ ވެސް    ންނަށްނޭންސަރ ން ެއ ތިބީ ެއ މީހ ލްަގއި ބޭރ ެގ ފައިދައ ލަތ ެގ ލެވެ

ހެތައްޔާރަށް އޭެގ  ސަތޭކަ  .  އެތައް  ނޫންތޯ  މި  އްކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މިލިއަނ ން  ލޯތަނ ން  ނަަގމ ން. ނ ދަނީ 
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ލެވެލްަގއި    ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ  ނެތޭ  ނ ވަތަ  1.5%މައްސަލަ  ނަާގށޭ. 2%  ަގއި  ނަމަެވސް  ަގއި 

މިހާއަ ލޯނ   ރ ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަާގ  ދައ ލަތ ން  ބޮޑައަށްވ    4  ެގންވެ ބޮޑ    އިތެރޭަގެގ  ވެސް  އަރާރެ  .  ނޯވޭ  ފައެއްށް 

ހިސާބަށް   ޔިތ ންނާއްރަ  ލާފައިނަމަވެސް    5%ލަތ ން އިތ ރ   އ ދަ  އިންދަށް ނަންގަވާފައި ޭއެގތެރެއެހެންވީމާ، މި އަދަ

ލޯނ    ކީްއވެތޯއޭއެ  ބޭދެ ؟ފޯރ ކޮށްނ ދެވެންވީ  ނިޒާމާއި  ،ލ ތަކާއި އ ސޫ  ތަކ ގެ ންކ ން  ާގނޫނާއި   ،މަނިޓަރީެގ   މި   ،މި 

  ގެ ތ އި، ދައ ލަގަ އްތެޔަލާޞްތެރި ނިދެކެވޭ. އެކަމ  އިޚ ންނަށް އެބަ ާވހަކަކިޔައިެގން އަޅ ަގނޑ މެ  މީތިއޭތި ؛ވާހަކަތަކެއް

އިތ ރައްޔިތ ންެގ  ލްަގއި  ލެވެ ނަފ ދ ންތެރިކަން  ބޭނ ން  އ ނދަގޫ އެކަން    ،މަރ ކޮށްދޭން  އެއީ  ނޫން.   ކ ރާކަށް  ކަމެްއ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ  ދަނީމި  ވެސް  މި  ފެންނަމ ން  ކަނޑައަޅާލިޔަސް ދެސަރަޙައްސިނާޢީ    އަދ   ކަމަށް  ެއ    ،އް 

  ރ،އެއްކަލަ އިންވެސްޓަރަށްރަށ ެގ ރަށ   އިެގންދާ ތަން.  ކޮށްލަބޮޑ   ލިކ   ށްތަނ ަގއި ވެސް ހަމަ ހައްދ ފަހަނައަޅާ ވަރަ

ބަން ބޭނ ންވާނަދޯނި  އޭ  އަށްމީހާ   ން  ފަށައިަގތ   ނަވެސް  ޓަކަ މަސަްއކަތް  ހަރ ގެ މަށް  އޭނައަށް  އި  ވެސް  އެ  ަގނޑެއް 

ދައްކައިތަނ ަގއި   ނިޒާމެއް ކ ލި  ނ ކ ރެޭވވަރ ެގ  ތެރެއިންެގން  ދަނީ.  ެގ  ކަށް ޔަހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން  މި  މި 

ެގ  އޭނަެގ ދޯނީއެ ތަނ ަގއި    ބަންނަ މީހާއަށް ވެސްދޯނި    ހަރ ެގ ަވރ   ށ ަގިއ ހަރ ެގތައް ވެސް،ރަރަށް  އެބަ.  ޖެހޭއަޅ ވަން

ބިމ  ކ އްޔަށް   އަެގއް  ބޮޑ   ފ ރ ޞަތ އަަގށްވ ރެ   ވެނީކީ ނޫން.ދެދައްކަންޖެހ ނީމަ އެީއ ދިވެހިރާއްޖެ އާރާސްތ ކ ރ ަމށް 

ކ ލީބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ރަށެންކަން އެދައ ލަތ ެގ ލެވެލްަގއި މި ކަ ޮގްއަގއި ވެސް ބިމ     ، ކަން ބާވަތ ެގ ކަންތ ަގއި މި  ެގ 

ށް ޓަކައި  ވ މަރ ިވޔަފާރި ކ ރިއެ،  ސިނާޢަތް ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި އެ  ،  ރ މަށް ޓަކައިރ ކ އިތ  ފެއްދ ންތެރިކަން  އ   ނ ވަތަ

. ެއހެންވީމާ، ލ އި ހޯދަނީ ކަމަށް ހޭނި އަދަދެކޭ ކިޔާފައި އެބަ ކަނޑައަޅަންޖެމިވެހޭނީ  ބިމ  ކ ލި ާވންޖެންތަނ ެގ  ދެވޭ ތަ

ހާ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލާންޖަސަ  ސްކޮށްލްަގއި އާދޭކޮންމެ ފަހަރަކ  ރަްއޔިތ ން ދައ ލަތ ެގ ލެވެ  ،ޏާވަން

އަޑ ިއވެ އެތަކ ރާރ ކޮށް  ޮގސްފައިވަނީ.  ތެރެއިން  ެގންނާށޭ.    ށްމަކަނެތ   ނިޒާމ   މ ން  ނިޒާމ ެގ  އެކިެއކި  ވެސް  މާދަމާ 

ކަ ކަހަލަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތައްންތައް ލޯނ ތަކާއި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަޖެހިެގންދާއިރ   ބަޔަކަށް   ،ވެނީ އަޑ އިމި  ނަށް    ރ ހޭ 

ނ ރ ހޭ ވާހަދީފައި،  ނ ލިބ މ ެގ  ބަޔަކަށް  ތެކަ  މިއީ  ޮގތް  ްއ.ދެ.  ހިނަގމ ންދާ  ނިޒާމ ދައ ލަތ ެގ  ،މިއީ  ވަކި    . 

ވެސް ބޭންކ    ރ  އެއް ނޫން. އެކަން މި އޮތީ އެހެން. ހަމަ މިހާއިރަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ ވާހަކަ ކިސަރ ކާރަކަށް ވަ 

ކ ެގ  ކޭޖ ެގ ތެރެއިން ވެސް މި ދިން ފަރާތްތަސް ޕެލަޔ ަގނޑ މެންނަށް ސްޓިމިޅ  އަދި އަ  ، އްތެރެއިން މި ކަހަލަ ލޯނ ތަ

ޝަކ   ތެރޭގައި ކަހަލަ  އެބަ    ވާތައްއެ  އަޅ ަގނޑ   ބައިވަރ   އެހެންވީމާ،  ވާހަކަައކީއޮތް.  އޮތް  ޖ މ ލ    ،ދަންނަަވން 

ދެނެ ަމއްސަލަތައް  ެއކަމަށްފަނެަގދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހޯދާފަރ ނޑ މެން  އަޅ ގަ   އި  ހޯނެ  ވާ  ރައްޔިތ ން އިދޭދަޮގތްތަކެއް  ށޭ. 

އެ މީހ ންނަށް   ކ ބީ. އެކަމަރާ ދައްކާ ޮގތަށް އެ ތިބ ަގއި ފައިސާ އަނޓްރެސްޓ އާދޭހެއް ނ ކ ރޭ. ރަްއޔިތ ން ހަމަ އިން

އިންޓްރެސް މީހ ންނައިންޓްރެސްޓަކަށް  ކޭާގާވވަރ ެގ  ސަކީ  ޓައެ  ެއ  ތަރަ  ށްހަދާފައި  ރަނަގޅ   ކ ރެވޭނެ  އްޤީއެކަން 

ހި ދިވެ  އްނިޒާމެ  ދެވޭނެފަިއސާ  ނެ ޮގތަކަށް،  ައނބ ރާ ދައްކާ  އި ޮގތެއްަގއި  ލ   ންނަށްތަކެއްެގ ތެރެއިން އެ ީމހ އ ސޫލ 
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 އް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއްރާއްޖޭެގ މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެ   ޔާނޫނިއްެގން  ށްދީލެވެލްަގއި ާގއިމ ކޮ   ދައ ލަތ ެގ

  ، ންެގ ލެވެލްަގއި ނެތްޔާސީ ިއސްވެރިސި   ަގއި ނ ވަތަ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތެއް ދައ ލަތ ެގ ލެވެލްންބޫލެއް ނ ކ ރަން. މިކަަގ

ލަ ވިސްނ ން  ްއވާ  ރައްޔިތ ން  ނި  ންނާތީ.ހ އާދޭސްކ ރ މ ެގ  މިކަން  ެގނެއެހެންވީމާ،  އިމ މަކަށް  ލާޞްތެރި ޚ ސް، 

ވެސް   ފަހ ން  ދިމާވެދާނިޔަތެއްަގއި  ކަމެއް  ބާވަތ ެގ  ވިސްމި  ކަމަށް  އިޤ ތިޞާދ ނެ  ފަހަށް   ،ކ ރ މާއިނާފަިއ 

މެ  ،ރައްކާކ ރ ާމއި ހަރ ދަނާ  ލިބޭނެ  ޙައްލ   ކަންކަމަށް  ބާވަތ ެގ  ފޯރ ކޮކޭނިޒަމެއްމި  މިކަން    ރައްޔިތ ންނަށް  ށްދީެގން 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  .އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ރ މަށްކަމެއް ާގއިމ ކ ަގއި  އް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ނިޔަތެ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަރ ވަނީ މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ    އިްއޒަތްތެރިކަނޑިތީމ  

 .ށްދ ލްޙަކީމަޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ 

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ާވހަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިއަދ   އާދެ!  ަގރާރަކީ ކެވ މ ދެކަސް.  ނަާގފައިވާ    ،ންދާ  ކަށް  ތަފަރާތްލޯނ  

ޮގތ ންގ   ދިނ މާ  އްމެރިމިއަމޮރިޓޯ ަގރާރަ ން  ދެ ؛ޅޭ  ފ ރިހަމައަމި  ވަރަށް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރަން ށް  ށް 

 ،ޑ ވާ މައްސަލަެއއް. ރަްއޔިތ ންބޮންލޯނ ެގ މައްސަލަ މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ  ކަ  ތަކީޤަޙަޤީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ދިރިއ   އަމިއްލަ  ބޭފ ޅ ންެގ  ވިޔަފާރިއެ  ައދި  ޓަކައި  ބިނާކ ރ މަށް  ނ ޅ ން  ވެސްެއއް  ދިރިއ ޅ ން   ،ކ ރިޔަސް  އަމިއްލަ 

 މިއަދ  މި  ،އެއީ ލޯނ ަގއި ދިމާާވ ދަތިތަކަކީ    ،ކަމ ންއެބަވޭ. އެހެން  އ މަށް ޓަކައި ވެސް ލޯނ  ނަާގފައިދި ކ ރިއަށް ެގން

ދި  ނ ހަނ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ިގނަ  ރައީސް  ެވެގންދާނެ  މައްސަލައަކަށްބޮޑ   ންދާނެ  މާވެެގރާއްޖޭެގ  ނ  ލޯ  .އިްއޒަތްތެރި 

  ނީ ޭއެގހ މި ޖެ  ދައްކަންލޯނ     އަނބ ރާއަނެއްކާ    ޮގސް، މިއަދ ގ ލަިއެގން ފެށި މަސަްއކަތްތައް ނ ނިމި ދި  ނަަގިއެގން

ދަނީ. ކ ދި ންޓ ެވެގއެ ފަރާތްތަްއ ބަނގ ރޫ  ،ޮގތަކީ ދާ  މާ ިގނަ ފަހަރަށް ވެެގންޖެހ ނީލިބި. ލޯނ  ދައްކަންއެއް ނ ފާމަން

ެގއްލ ން ބޮޑ  އެއީ ނ ހަނ     ވާނެ.ނ    ކަށެއްދާ އޮތް ޮގތަޖެއަށް ފައިއްމި ރާ ެއއީ  މަކީ  ދިޔ ެގންޓ ވެގ ރޫބަނވިޔަފާރިތަްއ  

ވެ  ރައީސްެގންދާނެކަމަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދިކޮށް މަސައްކަތްދ ވަހ   އ މ ރ  ؛.  އެއްޗަކ ން  ލިބޭ  ވެސް  ރިއ ޅ ން ެގން 

ފަހަރަށް  އާރާސްތ  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާން  ނ ކ ރެވި  އިމާރާތްޖެމި  ލޯނަށް  ވެސް  ެގދޮރ   ކ ރެވެނީ ހެނީ. 

އަދި    ، އްޔިތ ންނަށް މިއަދ ލޯނ ެގ ކަންކަން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަަގނޑ މެންނަށް ލޯނެއް ނަަގިއެގން. އެހެންވީމާ،  ޅ އަ

އީ ނ ހަނ  އެ  ،ކަމަށް ވާނަމަ  އް ނ ލިބި ދާޔެ، ލޯނަށް އިތ ރ  ލ ންކައ ނދަޫގ ހާލަތެއްަގއި ލޯނ  ދައްށް މިފަދަ  ޚާއްޞަކޮ

ލ ބޮންކަ ކަންކަމ ަގއި  ލޯނ ެގ  ދ ވަސްތަކ ަގއި  މިދިޔަ  ކަމެްއ.  އެހެންނަޔެ ޑ ވާ  ލިބ ނ .  ިގނަ  އް  ލ އި  އެ  މަވެސް، 
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ވަނީ. ފ ލަންޖެހިފައިއ   ށްން އިތ ރ  ތަކ ލީފ ތަކެއް އެ ފަރާތްތަކައިއި އެ އަދި ލޯނ  ނެިގ ފަރާތްތައް ދެކޭ ޮގތ ަގ  އްޔިތ ންރަ

ފ ޅ ން އަނބ ރާ ދައްކާއިރ ަގއި އަނެްއކާ ެއ ބޭ  އިަމސް ނިންމަ  6ަގއި އެ  ރ އިރިޓޯރިއަމެއް ދިން މޮދ ވަހ ެގ  މަސް  6އެީއ  

  ރ ަގިއ ލޯނ ެގ ބާކީ އޮތް އަދަދާއި އެއީ އޭފައިސާ އަނެްއކާ ދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ.    އިތ ރ ރެ  ވ   މ އްދަށް  ކ ރިއެްގރިމަންޓ 

ދައްކަ  6އަނެްއކާ    އޭރ  ފަހ ން  އަދަދާއިމަސް  އިންއަނެ  ، ންޖެހޭ  އިތ ރަ  މައްކ ރީއެ   ރެސްޓާޓްއްކާ  ލޯނ   ށް އެބަ 

ކޮމިޓީއަ.  ހޭދައްކަންޖެ ަގރާރ   މި  ައޅ ަގނޑ   ެގއެހެންވީމާ،  ބަހ ސްށް  ެވސްރ ކ ރާއިންޮގސްެގން  ކޮމިޓީ    ަގއި 

  ރެސްޓާޓްއިން  ،ދައްކާއިރ ަގއިމެން  މޮރިޓޯރިއަމްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މި    ،ވާލަންދަންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ   ންނަމެންބަރ 

ލޯ ދިއެްއކޮށް  މ އްދަތ   ނޫނީނ ެގ  މޮ  ،ގ ކޮށްލެވިެގން  ވާނަމަމަސް  6  އަމަށްރިޓޯރިއެ  ދޭކަމަށް   6އެ    ،ދ ވަސް 

ންޖެހޭ އަދަދ  އިތ ރ ނ ވެ ދާނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައްކަ ލޯނ     ،ދީފައިކޮށްއިތ ރ ބާކީއަށް  ލޯނ ެގ  ދ ވަސް  މަސް

ާވނަމަ ކަމަށް  ކ ރެިވއްޖެ  އަޅ ަގނޑ     ،މިކަން  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ނެިގ  ލޯނ   މީަގއި  ަގލ އި  ބޫލ ކ ރަން. 

ދެއްކިދާނެ ވާހަކަތަްއ  ިގނަ  ވަރަށް  މިކައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  ައޅ ަގޙަން  .   ބޫލ ކ ރާަގ  ނޑ  އްލ ވާނީ 

ބޭންކ ތަކާޮގ އަދި  ސަރ ކާރާއި  މަޝްވަރާކ ރެިވެގން  ތ ަގއި  ރަނަގޅަށް  މި  ،އެކ ަގއި  ލ އިވާނެ ރައްޔިތ ންނަށް  ކަމ ން 

ބަްއޓަންކ ރެވިެގން ކަންކަން  ައޅ ަގނޑ ޮގތަކަށް  އެނގޭ މެންނަދިއ ން.  ވެސް  ރާސްތާށް  ދ ރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ޮގތަށް   

މި ަވގ ތަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަވަޅ ތައް    ލަތަކީ މި ވަގ ތ ންހާސް، މި  . ެއހެންނަމަވެކ ރަންވީ ބައްޓަންވިސްނ ން

ކަމަ ވާނަމަށްނޭޅިއްޖެ  ބަނގ ރޫޓ އެތައް  ،  ވިޔަފާރިއެއް  އަޅ ަގނޑ މެންއެތައް  މިއަދ   އެހެންވީާމ،  ހ ރި   ެގވެެގންދާނެ. 

ހިފަވިޔަފާރިތަ ރާއްޖެއަށްއި،  ހައްޓަ އް  މި  ރަނަގޅ   ައދި  އަޅ    ވެސް  ވާނަމަޮގތެއް  ކަމަށް  ބޭނ ންވާ   ، ަގނޑ މެން 

އިފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް މިކަން  ކަށް ލ މި ލޯނ  ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަދެކެިވެގން  ކަހައި ބޭންކ ތަކާއެކ  ރަނަގޅަށް ވާސަރ ކާރާ

ބ އްދިވެދިބައްޓަންެވެގން ެއއީ  ޮގއ ން  ކަެމއްެގ  އެހެންވީރި  ދެކެން.  ދެއްވިތ ަގއި  ބޮޑަށް  ވަ  ފ ރ ޞަތަށް  މާ،  ރަށް 

 ރަީއސް.  ޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދިވަޑަިއެގންފައި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ފ ރ ޞަތަށް  ވަގ ތ   މި  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ހ ރިހާ  ވާ 

ފ ރ ޞަތ  މެން  އިއަރ ވަމެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރ   ނިމ ނީ.  ފ ރ މި  އެދިަވޑަިއެގންފަެއްއ  ބަރަކ   އަދި  ޞަތަށް 

އެހެންކަމ ން ާއދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ     ،ނެތް.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ފ ވައްމ ލަކ  

 ވަން.  އަރ ތ  ފ ރ ޞަފަހ ބަސް ވިދާޅ ވ މަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރާރ ެގަގމި އްވާފައިވާ ހ ށަހަޅ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ޒްފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާ
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ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.     ވިޑާ ކޮ  ؛ދިވެހިރާްއޖޭެގ ވިޔަފާރިތަކ ންަގއި  ތ ރާރ  ހ ށަހެޅީ ޙަޤީޤަަގއަޅ ަގނޑ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ންމެ ބޮޑ  އަސަރެއް ކ ރާ ފަރާތްތަކަކީ   ޙަޤީޤީ އެލަތަކ ެގ އަސްލ ވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަެގން ދިގ ޅި 

ވާތީވެ  ކަމަށް  ވާތީ  ، މ ވަްއޒަފ ން  ކަމަށް  މ ވަްއޒަފ ން  އަދާކ ރާ  މި   ތިޞާދ ގެ ޤ އި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ،ަވޒީފާތައް 

ދިމާވެެގންއަނދަވަޅ   މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ތެރެއިން  ދަތިތައް  ެގ   އްލ  ޙަ ތަކަށް  ވިޔަފާރިއަންނާނީ    އްލ ކ ރެިވެގންޙަދާ 

ރާރ  ހ ށަހެޅީ. އަދި މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ަގއެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މި  ،  ތީބޫލ ކ ރެވޭަގހޯދައިދެވިެގން ކަމަށް  

ތިޞާދ  މި ޤ އި  ދިއަ،  ނަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއަގންކ ރަމ ންދާ ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަ  ެގންޅި ގ   ވިޑާސަރ ކާރ ން ކޮ

ސަރ ކާރ ން  ހާމި  ރ ަގއި،  އޮންނައި  ަގއި ލަތ ހާއޮތް   ރަނަގޅ   ލަތ ަގއި  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  ކ ރަމ ންެގންދާ 

އ މ ތަކެއްަގިއ  ޤަގ ޅިެގން ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ    ވިޑާކޮ   އިދ ނިޔޭގަ ،  އ މ ތަކ ަގއި ޤަދ ނިޔޭެގ ިގނަ  ބަލައިަގނެވޭ ކަންތައްތަކެއް.  

ޮގއްސަ  ޞާދ އިޤ ތިހަމަ    ވެސް ދަށަށް  އިންތިހާއަށް  އެއާ  .ވަނީ  ބޭރ     އަދި  ހޯދ މާއި ޤަގ ޅިެގން  ލޯނ   އ މ ތަކ ން 

ކަންތައްތަކަށް ެގ  ރައްޔިތ ން  ،ކާރ ންލަތެއްަގއި ސަރ  ހާމިފަދަ    ތިކޮށް.މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ޮއތީ އިންތިހާއަށް ދަ

ކަންތައްތައްމަށްބެލ  ރައްޔިތ ންެގ  ދަތިތައް  ބެލ މަށްއިރިން  ކަ   ،  ހ ރި  ރައްޔިތ ންނަށް  ޓަކައި  ޙަ  ޓަކައި  އްލ ކ ރ މަށް 

މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާތީވެ އިންތިހާއަށް  ޞާލިޙަށް   ،ސަރ ކާރ ން  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

އަދި ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ސިޔާސަތ ފަށްފަށ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ސަ  ވިޑާކޮ  ؛  ސިޔާ ރ  ގ ޅިެގން  ެގންގ ޅޭ  ސަތަކީ  ކާރ ން 

ސިޔާ ވެ  ސަތެއްހަރ ދަނާ  ހަމަަގސް  ކަމަށް  ބޭނ ބޫލ ކ ރަން.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ     ،ންވަނީއެާއއެކ  

ފަ ބޮޑ   އެންމެ  ލިބިރައްޔިތ ންނަށް  ރޭިވެގން ސޭހައެއް  ޮގތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ  ފ ރ ޞަތ ތައް  ވަޒީފާެގ  ހަމަ  ެގންދާނީ 

އަޅ ަގަގކަމަށް   ދެންމެބޫލ ކ ރަމޭ  ކޮށްފަިވޔަފާރިެގން  ގ ޅި  ޑާވިކޮ  ނޑ .  އެންމެ  ތަކަށް  އަސަރެއް،  ބޮޑ   އެންމެ  އިވާ 

ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް.    ، އި އޮތީސަރ  ކޮށްފަނޭދެވޭ އަ

ފަދައިން  ފާހަަގކ ރެއްވި  ވިޔަ  ދިކ   ،ވެސް  ފަންތީެގ  މެދ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އަދި  ބޭފ ޅ ންެގ    އެ  ،ވެއް ޒާރިފާރިތަކަކީ 

ެއވަޝްފްލޯކޭ އެހެންވީާމ، ރިޒާ  ެގރ ަގއި  ބައެއް.  ހަމަޖައްސަމ ންދާ  މަހ ން  ހަމަ  ެއއީ  ނޫން.  ބައެއް  ހ ންނަ  ެވއް 

ހަމަޖައްސަމ ން ޙަދާއިރ   ކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ  ހަމަ،  އެކަމަކ   މ ވައްޒަޤީޤަތ ަގއި  ިގނަ  އެންމެ  ވެސް  އެާއއެކ   ފ ން 

ޮގތ ަގިއ    ބޫލ ކ ރާަގައޅ ަގނޑ   އެކަން އޮތ މާއެކ   އެހެން    . އިވިޔަފާރިތަކ ގަ    އަދި މެދ  ފަންތީެގފާ އަދާކ ރަނީ ކ ދިޒީވަ

ކ ރި އަސް އަސަރެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ދެމެ  ލ   ިވޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ިވޔަފާރިތަކ ދި  ޓަކައި  ކަށް ހެއްޓ މަށް 

ވަހަކަށް ހަމަޖެހ މަކީ ހަމަ މ ހިންމ  ލ އި ލޯނ ތަކެއް ލިބޭނެ ޮގތް ވެސް ވީހާވެސް އަ ހަ  ފަސޭވީހާވެސް ފަސޭހައިން ލ އި

މާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް  ހިިވޔަފާރިތައް    ،ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި  ،ބޫލ ކ ރަންަގކަމެއް. ދެން ހަމަ އެއާއެކ  ައޅ ަގނޑ   

 އިތ ރ   ސް އަވަހަކަށްވީހާވެ  ،ވަނީ. ހަމަ އެހެންމެވާފައި ަވޅ ތަކެއް މީެގ ކ ރިން ވެސް ައޅ އްސަރ ކާރ ން ވެސް ހަމަ ފިޔަ

ފި  އްފިޔަވަޅ ތަކެ  އިތ ރ   ޓަކައި  އެހީވ މަށް  ެއޅިެގންިވޔަފާރިތަކަށް  އަވަހަކަށް  ވީހާެވސް  ަމކީ ދިއ ޔަވަޅ ތަކެއް 



1202 ން ޖޫ 14                                               ސާލްޖަ ވަނަ 11 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

45 

 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލ ކ ރަން.  ަގއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނަށް ޭއެގ ސަބަބ ން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެ

ތ ންނަށް ކ ރަމ ންދާ ނޭދެވޭ ލަތ ަގއި ރަްއޔިހާއޮތް    ެގން ދިމާެވފައި މިގ ޅި  ޑާވި ކޮ  ،އި ލަތ ަގހާ  އްޖޭެގ މިޙަޤީޤަތ ަގއި ރާ

ބޮޑަށް    ،އަސަރ  ނ ކޮށް    ައސަރ އެންމެ  ޮގތަށް  ނޭދެވޭ  އެންމެ  ސަރ ކާރ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް    ދިޔައީ  މިއޭެގ 

ައޅ ަގނޑ   ންސަތ ސިޔާ  ނ ެގންގ ޅ  ވެސް  އެހެންބޫލ ކ ރަންަގކަން  ހަމަ  ނަާގ.  ވިޔަފާރިތަކ ން  ލޯނ ތައް،  މެ  ފައިވާ 

  އެހެންމެ އިތ ރ  ހަމަ  އަދި    ، ށާއިޮގތަ  ކަށް ނ ވާނެ ޮގތަށް އޭތި ދެމިެގންދާޔަނ ތައް ބ ރަލޯއިތ ރަށް އެ    ކަށްޔަފާރިތަވި

ހައްދަަވއިދެކެޕިޓަލަ  ވޯކިންގ  ޮގތް  ލިބޭނެ  ފައިސާ  އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ   ްއވ ށް  ކަމ ަގއި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ދެކެން.  މަކީ 

ބޭންކ ތަކ ން ނަާގ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިނަގމ ންދާ  މިހާރ   ބޭންކ ތަކ ން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮމާޝަލް 

ރާއްޖޭެގ ހިންާގ    ސްޓް ރޭޓ ަގއި މިރެސްޓް ރޭޓެއް. މި އިންޓްސްޓް ރޭޓަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  އިންޓްރެ އިންޓްރެ

ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ  އިެގން އޭެގ ތިން ގ ނަ، ދެ ގ ނަ ޑަބަލް  އެއްކޮށް ލޯނ  ނަަގ  ޓް ރޭޓާސްނަާގ އިންޓްރެތަކ ން  ބޭންކ 

ވިޔަފާރި އަޅ ަގނޑ މެން  މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ  މިއީ  ދައްކާއިރ .  އަނބ ރާ  އެހެން   ؛ލޯނ   ވެސް  ޤަދ ނިޔޭެގ  އ މ ތަކ ަގއި 

އި ކ ދި  އަޅ ަގނޑ   ލިލޯނ   ސްޓ ަގއި  ންޓްރެދޭވަރ ެގ  ނޫނިްއޔާ  އަސްލ     ބޫލެއްަގބިެގން  ވިޔަފާރިތައް  ނ ކ ރެވޭ 

ބ ރާ ލޯނ  އަނ ؛އިކަދައް  ޮގތަކީ ނަާގ ލޯނ ތައް ހަމައެކަނި ލޯނ   ރަިއެގންދާނެ ކަމަކަށް. މިހާރ  މި ވާޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ރިއަ

އަނެއްކާ  ނިމޭއި  ދައްކާ އޮންނަނީ  މި  ނަަގރ ަގއި  ލޯނެްއ  ޙަންއިތ ރ   މިއީ  މިޖެހިފަ.  އޮންނަންޖެޤީޤަތ ަގިއ  ހޭނެ ކަން 

ންނަމަވެސް، އެ  . އެހެއިން އަރައިަގތ މ ެގ ބޭނ މ ަގޮގތ ން ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކ   މާލީ  ޮގތެއް ނޫން. ލޯނ  ނަަގނީ އަސްލ 

ނަަގން ލޯނެްއ  އިތ ރ   ދަްއކާއިރ   އަނބ ރާ  ގޮ ލޯނ   އަޅ ަގނޑ   އަސްލ ވާޖެހެނީ.  ހިންާގ  ދިވެހިރާ  ލަނީ  އްޖޭަގއި 

ސްޓް ރޭޓ  ވީހާވެސް ކ ޑަކޮށް، ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން ރެ އިންޓްރެރޭޓަށް ވ   ސްޓްާގ އިންޓްރެބޭންކ ތަކ ން މިހާރ  ނަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ  ޓަކައި ްއވި ފ ރ ޞަތަށް ލ އި ލިބޭނެ ޮގތަށް ވާން. ދެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޔާ  ޝ ކ ރިއް މަޖިލީހަަގއާދެ!  ގ ޅޭރާރ   ބަލައިަގތ މާ  ވޯޮގ  ށް  މިއަދ   ަވގ ތ ަގއި  ޓ  ތ ން  ެގ 

އަޅ ަގނޑ    ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް  ވަގ ތ   ވޯޓ ެގ  މިއަދ   އެހޭނެ.  މެންދ ރ     1ކ ރަނީ  ަގސްތ ވޯޓަށް  އަދި  ޖަހާއިރ . 

މެންބަރ ންނަ ިއްއޒަތްތެރި  އެރ ވ މ ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ   ބޭނ ންށް  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ަގއި 12:30 ؛ެގ 

.  1968ރޯޑ  ޓްރެފިކް  އޮން  ިވއެނާ ކޮންވެންޝަން    -7.1ނީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް. އެީއ  ދާމެން  ޑ އަޅ ަގނ 

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ   އެއީ   ؛މި ކޮމިޓީެގ ަމޖިލ12:30ީ  މި ރިޕޯޓ    .ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކާ  ދެއްވ މަށް  އިހަށް ހ ށަހަޅަަގއި 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ދާނީ އަނެއްކާެވސް    ،ވޯޓަށްފަހ   ،ފަހ  ދަންނަވާނަން. އާދެ! އެއަށް އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް

އިބ ތިދާ ބައީއެނބ ރި  އެއީ  ހ   ސަޢީދ     ެގމަނަފ ށީ  -6.2ސަށް.  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 
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ނަންބަރ ާގ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިދާރީ)  7/ 2010  ނޫނ   ހިންގ ލާަމރ ކަ  ދާއިރާތައް  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  އ ސޫލ ން  މ ެގ  ޒީ 

އި(އަާގނޫނ  ބަލާޙ ޞްށް  ބިލ ެގ  ެމންބަރ ންނަށްސަހ ެގނައ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މިނެޓ ެގ    30  ށް. 

ކ ރިއަށްެގންދަން   ؛ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް  ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  އެހެންވީމ12:30ާފަށާނީ  އާދެ!  އެހިސާބަށް .   ،

 ގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވަން.  ތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްވައަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަ

 

 { އަށް 12:31އިން  11:54 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ  7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަ މެންދ ރ ެގ  ކ ރިައށްެގ`.  ޖަލްސާ  މިންހ   ފަށަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ    މިހާރ   ،ޮގތ ންދިއ މަށް 

 ދަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަށް.  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ިވއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް  "އަދި    "1968ކް  ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ޓްރެފި"  -7.1

ބައިވެރިވ މާ ރާއްޖެއިދިވެހި  ަގއި"1968ސިްގނަލްސް   ހޯއްދެވ މަށް    ން  ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ  

ފޮނ އްާވފައިވާ މައްސަލައީސ ލްޖ މްހޫރިއްރަ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނި  ،ޔާ  . މި  ޕޯޓ ެގ ރިތ ޮގ  ންމިޚާރިޖީ 

މަރަދޫ މ ޤައްރިރ ،  ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  މަޖިލީހަށް  އިބްރާހީދާއި  ރިޕޯޓް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  މް  ރާެގ 

 މް ޝަރީފް. ޝަރީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެން މަރަދޫ

ހ ށައަޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޔާއްޝ ކ ރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަޅާ   މި 

ކޮން"  ،ސަލައަކީ މައް ޓްރެފިކް  ިވއެނާ  ރޯޑް  އޮން  ކޮ"އަދި  "  1968ެވންޝަން  ރޯޑް ސައިންސް  ިވއެނާ  ންވެންޝަން 

ސިްގނަލްސް މ ޢާޙަދާގައި    " 1968  އެންޑް  ދެ  މ ޢާޙަދާ،  ބައިވެރިވ މާމި  މަޖިލީހ ން    ދިވެހިރާއްޖެ  ރައްޔިތ ން  މެދ  

އެންގެވ މަށް   ޮގތެއް  މި ރަްއޔިތ ންނިންމަވާފައިވާ  މައްސަލަ.  ފޮނ އްވި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ެގ 

ބަންޑާރަ   ،ންނާއިބެހޭ މިނިސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ   ކަމާ  ،ލ ވ މެްއަގއި މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ ބައްދަ  3ަގއި ކޮމިޓީެގ  އި މައްސަލަ

ޭވޝަން ނަށް ބައެއް ރިޒަކޮންވެންޝަ  މި،  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ  ، ނައިބ  އޮފީހ ެގ ބޭފ ޅ ންނާއި
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ބޭނ ންފ ޅ ވާތީ ކަމާ  ،ލ މަށް  އިދާރާތަކާ  ސަރ ކާރ ެގ  ބައް  ބެހޭ  ހ ރިހާ ކޮމިޓީން  މި  މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާނެ.  ދަލ ކޮށް 

މިމަޝްވަރާތަކެްއެގ   އަލ ން   ،ލާކަމަށް ވާނަމަ  އްވޭޝަނެ އިތ ރ  ރިޒަ  ،އޮތީ  އަލީަގއި ބަންޑާރަ ނައިބ  ލަފާދެއްވާފައި 

މިނިސް އޮމައްސަލަ  ޓްރާންސްޕޯޓ ޓްރީ  ކެބިނެ  ެގފް  ހ ފަރާތ ން  ހޯދަންށަޓަށް  ރ ހ ން  ކަމަށް. ހަޅައިެގން  ޖެހޭނެ 

ންވެންޝަން އޮތް ޮގތަށް ރާއްޖޭެގ ބަިއވެރިވ މަކ ން މިހާރ  މި ކޮ  ،ނަމަވެސް، ކޮމިޓީން މިހާރ  ނިންމަވާފައި އޮތީއެހެން

އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވި ޮގތަށް    ،ޮގތަށްފަިއވާ  ލަެއއް ނެތް ކަމަށް. އަދި ހ ށަހެޅިއެްއވެސް ަމއްސަ

މަށް ށް ރ ހ ން ދިނ  ފާސްކޮމައްސަލަ ކޮމިޓީން   އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ދެމަށް.  ރ ހ ން ދިނ މަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަ

އަށް މި  ތެރި މަޖިލީހ ެގ ފްލޯހ ެގ އިްއޒަތް ، އަޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީފެންނަ ކަމަށް ވަނި ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ

މައްސަލައާ  ،ހަޅަނީހ ށަ ދެ  މަޖިލީހަ  މި  ފެނިމެދ   ޮގތަކަށް  ނިންމެވިވަޑައިަގންނަވާ  މި  ކޮމިޓީން  އެއްޮގތަށް    ޮގތާ  ށް 

ވާހަކަ  ނިން އެދޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެވ މަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއވި  ނިންމަވަިއދެއްވ މަށް.  ޮގތެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަމ ން 

 . ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓަށް ބަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .    އީއެމިނެޓ .    30ލަ  ކަނޑައެޅިފައި ަވނީ ޖ މ ސްކ ރ މަށް  ހ  އާދެ! މި 

މެންބަރަކަށް  ގައިމަޖިލީހ  އެްއ  ފަރާތ ން  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ސިޔާތަމްސީލ ކ ރާ  ދެން  ޕާޓީތަކަށް .  ސީ 

 ެގ ފ ރ ޞަތ  އެރ ވޭނެ. މިހާރ  މިމިނެޓ  5ންބަރަކަށް، މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ނ ަގންނަވާ ެއއް މެނިސްބަތްވެަވޑައި

ިއަގންނަާވ  ޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަ  ށް، މި ރިޕޯޓާ ގ ޅޭމިކަމަ  ،ލެވ ނީމި    އިސްކ ރ މަށް ހ ޅ ވަހ ރިޕޯޓަށް ބަ

އަދި ވަކި    ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކ ން އެއް މެންބަރަކ   އީ އެ  ؛ޮގތަށް  ވިއާދެ! މިދެންނެ  .މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި

ނިސްބަތްެވވަޑައިނ ަގން މެންބަރަކަޕާޓީއަކަށް  އެއް  ތެރެިއން  މެންބަރ ންެގ  ދަންނަވަން. ށް  ނަވާ  ވާހަކަ  އޮތް  ފ ރ ޞަތ  

  ނެތ މާ ތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއެގންފައިްއކަވަން އެްއވެސް އިްއޒަތްދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދައާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ޖަހާއިރ  އޮންނާނެ ވާހަކަ   1ވޯޓަށް އެހ ން މިއަދ     ށް ވެސްސް ނިންމާލީ. މި ރިޕޯޓަހ އެކ  މިހިސާބ ން މި ރިޕޯޓ ެގ ބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؛ސްހ ބަ އީދަނީ ިއބ ތިދާ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި
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ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއި ދާއިރާެގ    ެގމަނަފ ށީ  -6.2 ސަޢީދ   އަޙްމަދ   މެންބަރ   ނަންބަރ   ، އްޒަތްތެރި   7/ 2010  ާގނޫނ  

އިދާރީ) ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންގ ދާއިރާތައް  ާގނޫނ ލ ން  ިއސްލާޙ (އަމ ެގ  ބިށް  ބިލ ގެ ެގނައ މ ެގ  މި  ލ . 

ކި އިއްވާފައިޔ ފ ރަތަމަ  ބޭްއވ ނ 2021ޖޫން    2ަވނީ  ން  އަހަރ ެގ    2021  ،ަގއި  ދައ ރ ެގ    2ވަނަ   ވަނަ   8ވަނަ 

ހ ށަހަޅ އް.  އިޖަލްސާަގ މަޖިލީހަށް  ބިލ   ެގަމނަފ ށީވައިދެއް މި  އަޙްމަދ  ސަޢީދ .    ވާނީ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ހ ށަހެޅ ވަށާއި ޖަވާބ ދާރީބިލ   ވިދާއިވެަވޑަިއަގތ މަށާ،  ފަހ ބަސް  ޖ މ ޅ ،  ފ   15ލަ  ވ މަށް  ރ ޞަތެއް  މިނެޓ ެގ 

އިބ ތިދާވަޑައި ލިބި ބިލ ެގ  ބައީަގންނަވާނެ.  ހިހ   އެސް  ނ ވަ  15  ނަގމ ންދާއިރ   އެކ ަގއި  ބައިމިނެޓ   ބަޔަށް ތަ 

ބޭނ ންކ ރެ އިޚ ްއވ ބަހާލައިެގން  ލިބިމ ެގ  މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ބަވަޑަިއެގންތިޔާރ   ބިލަށް  މި  ސްކ ރ މަށް  ހ ފަިއވޭ. 

  އެމަށް .ޕީ.ޕީ.  ސިކ ންތ   29  މިނެޓާއި   24  ަގޑިއިރާއި  2  ޕީއަށް .ޑީ. އެމް  އެއީއިރ .  ޑިަގ  4ލަ  ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖ މ 

  12  މިނެޓާއި  16  ސީއަށް. އެން. ޕީ.  ސިކ ންތ   21  މިނެޓާއި  20  ޕާޓީއަށް  ޖ މްހޫރީ.  ންތ ސިކ   21  މިނިޓާއި  20

  މެންބަރަކަށް   ކޮންމެ  އިނ ަގންނަވާޑަނިސްބަތްވެވަ   ޕާޓީއަކަށް  ވަކި.  ސިކ ންތ   8  މިނެޓާއި  14  ޭއއަށް.ޑީ. އެމް.  ސިކ ންތ 

 ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ން އެދެން.  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ބިލ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި. ސިކ ންތ  4 މިނެޓާއި 4

 

 :ހަކަދެއްކެވ ންވާ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ ދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ

ލ ން  ދާިއރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ 2010/7؛ ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ާގނޫނ ހިންގ  )ހ  126ެގ  މ ެގ  މާއްދާެގ  ޮގތަށްއަން  (ވަނަ  ސެކްރެޓަރީ  ލާޙ ޞްއި  ނަނިވި  ކައ ންސިލ ެގ  ކ ރ ން. 

އިދާރީ މ ވަްއޒަފެްއެގ ޮގތ ަގއި ކައ ންސިލ ެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   މެ އިސްއެންކައ ންސިލ ެގ    -ހ() -126 ؛ޖެނެރަލް

  ،މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކަމ ެގ މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ންނެވެ.  

އަދި   ،ލެވި އިހ ޅ ވަ  ހާމަކޮށްިއ ފ ރ ޞަތ  ފ ޅާކަން ބޮޑ  ޮގތެއްގަ  ޒީފާތަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ެގސިވިލް ސަރިވސްެގ ވަ ދިވެހި 

އެންމެހަ ފ ރ ޞަތެއް  ފަހިވާ   އިހަމަހަމަ  ސަރިވސް    ފާރާތްތަކަށް  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަދަލ ެގނައ ން.  ާގނޫނަށް  ޮގތަށް 

ދިވެހި ސިވިލް    ،ވަނީ   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ އަސާސީ ސިފަތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ބ ނެފައި މި ؛ބ ނެފައިއި  ގާގނޫނ 

ަވޒީފާތަ ހ ޅ ވަ ސަރވިސްެގ  ޮގތެއްަގއި  ބޮޑ   ފ ޅާކަން  ފ ރ ޞަތ   ކ ރިމަތިލ މ ެގ  ހަމަހަމަ    ިއލައި،ކަށް  ެއކަށީެގންވާ 

މ ވެފަިއ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ނިޒާމެއް ގާއި  ކަށް ލިބިދެވޭފ ރ ޞަތެއް މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ހ ރިހާ ފަރާތްތަ

ހިންގ ން ސަރވިސް  ަގއި 5 ؛ސިވިލް  )ހ(  ާމއްދާެގ  މިވަނަ  ބ ނެފައި  މަޞްލަޙަތ   ، ވަނީ    ތަކ ން ސިޔާސީ 

ތަބާނ ވެ  ،އެކަހެރިވެފައިވާ  ނ ފޫޒަކަށް  ފަރާތެއްެގ  މަސައްކަތް  ،ަވކި  ހޯދ މަށް  ރ ހ ން  ފަރާތެްއެގ  ވަކި  ނ ކ ރާ އަދި 

ސިވިލްޕްރޮފެޝަނަ ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  ޚިދ މަތް  މިންަގނޑ ތަކަކ ން    ލް 

ބައެްއެގ ރ ހ ން ނޫނީ ވަކި   ަވކި  ،އޮތ ން ެއއީސަރވިސްެގ ަވޒީފާއެއް ކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައެޅ ން އޮންނަ
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އޮންނަ ޮގތަށް  ހޯދަންޖެހޭ  ލަފާ  އެއީ ބައެްއެގ  ާގނޫނާ  ،އޮތ ން  ސަރވިސްެގ  ކަމަކަށް   ސިވިލް  ވާތީވެ،   ފ ށ އަރާ 

އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް ައޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީ. މި ބިލ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ

ެގޒެޓ ަގއި ޝާގ ދީސްތަ ފަށާމި  ިއޢ ކ ރ މ ން  ކޮށް  ޢަމަލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ  އިޞްލާޙ     ބިލަށް  މި ޮގތަށް   ހ ށަހަޅާފައި 

ންބަރ ނެްގ މެދ ަގއި ހ ރި ޚިޔާލ ތަކަށް  ައޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ބިލާ މެދ  މެ ަގއިވަނީ. އެހެންވީާމ، ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާ

ެގންދިއ މަށްފަހ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ ރަނަގޅ  ބަހ ސެއް ކ ރިއަށް   ށްފ ރ ޞަތ  ހޯދާނަން. އަދި ބިލަ

އިޞްލާޙ ތަ ފ ރިހަމަވެ  ކާއިތ ރ   ބިލ   ހ    ،އެކީަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބ ން  ބިލ ެގ  ރަށެއްަގާއއިމި  ޅ   އަތޮ  ،ރިހާ 

ޢައްޔަންކ ރަން    ، ކައ ންސިލ ތަކ ަގާއއި ދާއިރާތަކ ަގއި  އިދާރީ  ވެސް  ެއހެނިހެން  އަދި  ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ  ރަށ  

ސެކްރެޓަހަމަޖެހިފައި ައޅ ަގނޑ   ވާ  ަވޒީފާތައް  ޖެނެރަލްެގ  ތާއީދާއި ރީ  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ހ ށަހަޅާ  މި 

މި ހ ށަހެޅ ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   ،ށްއެއްބާރ ލ ން ލިބޭނެ ކަމަށް އ އްމީދ ކޮ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އ ސޫލ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރ ކަޒީ  )  7/ 2010  ާގނޫނ  ނަންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ާގނޫނ  ެގމަ(އަހިންގ މ ެގ  ބިލ ެގ    ނަފ ށީށް  ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙ ެގ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ   ެމންބަރ   ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި 

ހ ޅ ވަ މިހާރ   މިއިބަހ ސް  ވާހަކަފ ޅ   ލެވިފަިއ  ބިލަށް  މި  މެންބަރ ން ދައްކަވަން އެދިވަޑައިަގންނަ ވަނީ.  ިއްއޒަތްތެރި  ވާ 

އެދެން.   އެދިވަޑައިަގތ ން  ދާއިރާެގ  ފ ރ ޞަތަށް  ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ  މެންބަރ   ްއޒަތްތެރި  އިކަނޑިތީމ    .ޝަހީމް 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އަރ ވައިފިން.ފ ރ ޞަތ  ،ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ 

  . ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި އިރާެގ  ވެލިދޫ ދާ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ރ  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 ؟ އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބޭތޯޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . ޝަފީޤްهللا ޙައްމަދ  ޢަބްދ މ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަފީޤް ވާهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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އަށް    7/ 2010ނަންބަރ     ާގނޫނ   ،އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންާގ ާގނޫނ  އެއީ

ސަ  ެގމަނަފ ށީ އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދެއް ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ ްއވ މަށް  ހ ށަހެޅ ްއވި  އެ    ޢީދ  

ވާހަކަ    ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި  ޮގތ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕީ.ޖީަގއި މަޝްވަރާކ ރެވ ނ އިރ   މާ ގ ޅޭނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިކަ

ކ  އަޅ ަގނޑަށް މިކަމ ަގިއ  ނޫން. ެއކަމަ  ވެދާނެ ެއއްޗެއް. އެީއކީ މައްސަލައެއްމިޮގތަށް ދެންނެވިން. ދެން ޚިޔާލަކީ ތަފާތ 

  ، ތަޢާރަފ ކޮށްލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއިަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތް މި ދަންނަަވނީ. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ  

ހިންގ މ ަގިއ   ކަންތައްތައް  ރަށްރަށ ެގ  އެ  ތަރަްއޤީކ ރ މ ަގާއއި  ރަށްތައް  ރަށްރަށ ެގ  ޮގތަކަށް  އެދޭފަދަ  ރައްޔިތ ން 

ނި  މަލ ކ ރާޢަ ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  އެއީ  ބޭނ ންވީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިންޮގތަށް  އެޮގތާންމާފައިވާ  ށް އްޮގތައެ   މ މެއް. 

އައިމާ އަޅ ަގނޑ މެން    ދަނީ. ދަނިކޮށް މިފަދަ ކަމެއް ިމޮގތަށް  ކ ރަމ ން މިއަޅ ަގނޑ މެން އެ ާގނޫނ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ

ބަ އަލައިއެބަ  މިކަން  ސަބަބަކާ  މެންޅ ަގނޑ ލަންޖެހޭ  ކޮން  ރަށްރަށ ަގއި    ހިމަނަންޖެހ ނީ  ރަްއޔިތ ން ހ ރެެގންތޯ. 

ވެރިއިންތިޚާބ ކ  ބަެއްއ  ތިއްބެވި  އޭރ   އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ ަގިއ  ކައ ންސިލ ތަކެއް   ؛ފަރާތ ންންެގ  ރާ 

އައި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހިނަގމ ން  ރަށްތައް  ކޮން  ރާްއޖޭެގ  ސަރ ކާރ ން  މައި    ،ޮގތަށް  ކ ރާޓްރޯލްޮގތަކީ 

އެ   ކަނޑައެޅ އްވީމަ،  މިނިސްޓަރެއް  އެޓޯލްސް  ބޭނ ންފ ޅ އެޓޯލްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިނިސްޓަރ   ބޭފ ޅަކަށް   ސް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ޒަމާނެއް  އަިއ  ތިބެެގން  އޮފީސްތަކ ަގއި  ބަޔަކ   ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ކަތީބ   އެ  ދެއްަވިއެގން  ކަތީބ ކަން 

ކޮށް  ބަދަލ ިވއިރ  އިދާރީ މ ަވްއޒަފ ންެގ ޮގތ ަގއި އިސް  އިން ކައ ންސިލ ތަކަކަށް ބަދަލ ވީ.ތެރެ ތެރޭަގއި އޮތީ. ޮއއްާވ ޭއެގ

ވަކި ތިއްބެވީ  ކައ ންސިލ ތަކަށް   މި  ެއާއއެކީަގއި  ބޭފ ޅ ންތަކެއް.  ތިްއބެވި  ބައްޓަންވެފައި  ޮގތަކަށް 

ޝަކ ާވއަކަށްވީ ބޭފ ޅ ންެގ  މ ވަްއޒަފ   ،އިންތިޚާބ ެވވަޑައިަގންނަވާ  ފަރާތ ންއިދާރީ  އިދާރީ ؛ންެގ  ޮގތެްއަގިއ    ޚާއްޞަ 

ބޭ ހ ންނަާވ  ހިންގަވަން  ފަރާތ ންޮގތ ން އެންމެ އިސްކޮށް  އެބަހ ރި  ބައެއް   ،ފ ޅެްއެގ  ބޭފ ޅާއަށް ކިޔާފައި    ،ފަހަރ  އެ 

 ، ފަހަރ  ކިޔާފައި އެބަހ ރި ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ. ެއއީ ކޮންމެ ނަމެއް ކީކަމ ަގއި ިވޔަސް  އަނެއްބައި  ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ވާހަކަ ނ ލިބޭ  ެއއްބާރ ލ ން  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ފަރާތ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  ކަންކަން  ކައ ންސި   ،އެ  ބޭނ ންވާ  ލ ތައް 

ޮގތ ަގިއ  ހާސިލ ކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ން އިޖާބަ ެއ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ފަރާތ ން އޭރ  ޝަކ ާވއެްއެގ  ނ ދެއްވާ ވާހަކަ. މިއީ 

ވާހަ  ،ހ ށަހަޅަމ ން ދައްކަމ ންދިޔަ  އެހެންވީމާ،ނޫންނަމަ  ބޮޑަށް  19  ކަތައް.  ވަރަށް  މަޖިލީހ ން  ލާމަރ ކަޒީ   ،ވަނަ 

ވަރަ ެގނަ ާގނޫނަށް  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ިގނަ  މިށް  ހިމަނާފައި  ޖެނެރަލަސެކްރެޓަ  ،އޮތީ  އިއިރ   އެ   ކ ރީ  ހ ރެެގންނޭ 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ    އްންތަނިންމ  ކައ ންސިލ ން ނިންމާކައ ންސިލ ތަކ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ  މެންބަރ ންެގ ދަށ ން މ ޅި

ރީ ޖެނެރަލަކީ ސިވިލް ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފެކޭ.  ކްރެޓަލޭ. އެ ސެރީ ޖެނެރަމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކ ރާނީ ސެކްރެޓައެން

ެއއްޮގތަށް ކައ ންސިލ ެގ ލަފާެގ    އެ މ ވަްއޒަފ  ނަާގނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އ ސޫލާ

އ ންސިލ ތަްއ  ައއ  ކަ  އިނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށަކީ. ެއ ާގނޫަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގއި މި ލިޔ ނ  ެއއްޗަ މަތީންނޭ. އެއީ އަޅ  
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ދ ވަސްކޮޅެއް ފެނ ނީ  އިންތިޚާބ ވެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮއްވާ.    ،ާވއިރަށް  ހ ށަހަޅާފައި  ބަދަލ ކ ރަން  އ ސޫލ   އެ 

  ނޫން. މިޮގތް ބަދަލ ކ ރ ން އެއީކީ ރަނަގޅ  ޮގތެއް   ލެއްވެސް ކަމ ދާ އ ސޫއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއީކީ އެްއޮގތަކަށް 

އަޅ ަގނ ދެން  ނޫން.  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެވެސް  ސިވިލް   ،ޑ މެން  އިސްކޮށް  އެންމެ  މިނިސްޓްރީތަކ ަގިއ  މިސާލަކަށް 

ލަނީ    ރީން ވެސް މިރެޓަރީ. ހަމަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްޓަރެއްޒަފަކަށް ިމ ހ ންނަވަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްސަރވިސްެގ މ ވަ 

ޓަކައިވަ ސަބަބަށް  ދެންނެވި  މި  ހަމަ  މަތީން.  ލަފާެގ  ސަރ   ،ޒީރ ންެގ  ފަރާތ ން  ސިވިލް  މ ވަްއޒަފ ންެގ   ނޫނީވިސް 

ެއއްބާރ ލ ން ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވާތީ މ ވަްއޒަފ ންެގ ފަރާތ ން ވަޒީރަށް  ޮގތ ން    ނޫންނަމަ ސިޔާސީ  ، އިސްކޮށް ތިއްބަވާ 

ތިއްބަވާ   ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވާތީއެއްބާރ ލ ންބޭފ ޅ ންނަށް  އިސްކޮށް  ެއކަން    ،  ެގނެސްެގން  އެޮގތަށް  އިޞްލާޙ   އެ 

ވިޔަސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިސާލަކަށް ކޮންެމ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެޮގތެއް   ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މިއަޅ 

ކައ ންސިލެއް   ނިސްބަތްވާ  ިވޔަސް  އޮތްޕާޓީއަކަށް  ެއ    ،ކަމ ަގިއ  ނިންމ މެއް.  އޮތް  ނިންމާފައި  ރައްޔިތ ން  އެީއ 

ސިޓީއެއް   ،ރަށެއްގެ  އެ  ނޫންނަމަ  އަތޮޅެްއެގ  ެއއީެއ  ނިންމ މެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ރައްޔިތ ން  ކައ ންސިލެްއ    ، ެގ  ެއ 

ކޮން ޮގތަކަ  އޮންނާނީ  އޮންނަ  ލިބިފައި  މެޖޯރިޓީ  ކައ ންސިލެްއެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކައ ންސިލ ެގ  ޮގތަކަށްކަން.  ެއ  ށް 

ޢަ  ލަފާެގ ސެކްރެޓަމަތީން  ހ ންނަންވާނީއްޔަންކ ރެޭވ  ޖެނެރަލެއް  އ ސޫލ ތަ  .ރީ  އެ  ސިވިލް  އެޮގތަށް  މިހާރ   ވެސް  އް 

ހ ށަހެޅިފައި   މިހާރ   އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ.  ކޮމިޝަނ ން  އަޅ ަގނޑ    މިސަރވިސް  ހ ށަހެޅ މަށް  އޮތް 

ހިފީ. ދެއްިވ ނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހ ރި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ންއަޅ ަގ  ،އާއި ތާއީދ ނ ކ ރާ ވާހަކަ 

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމ    ، ޝަހީމް 

 ޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ނި

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ    ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ދެ  ެގބަހ ސް  ރައީސް    ނަން  އިްއޒަތްތެރި  ފަހަރަކަށް 

ފ ރ ޞަތެްއެގ    ތކ ރީަގއި ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  އެދިފައި އޮ  އެއީ  ައޅ ަގނޑ   .ފ ރ ޞަތ ެގ ޮގތ ަގއި ގޮވި

އެކަ ޮގވީ. ދެން  ިއޞްލާޙ ނ ކޮށް ކ ރިއަށް ނަން  މިން  އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައްސަލަ  ނެީގ.    ެގންދަާވތީވެ، 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއީ  ދެން  ވިދާޅ ީވ.  ތި  ރަނަގޅަށް  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އެރި    އިދާރީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  މޭޒަށް 

ފަށް އެދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ ން. އެއީ ކ ރީަގއި އެދިަވޑަިއެގންފަިއ ޅ މެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް މާއޮ

ކަމަށް ފ ރ ޞަތެއް  އިނޭގތޯ  އޮތް  މާވަނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އަރިހ ން. .  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  ފަށް 

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ، މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ   ބަރ މެންއިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  

ފ ރ ޞަތ ޖާބިهللا ޢަބްދ  މައިކ ރަށް  ތި  އަރ ވަން.  ަމިއކ ހ ރީ  ިމއ ޓ ކ ރެވިފައި  އެހެންވީމާ،  ނައްޓާލަ  .  ްއވާ  ދެމިއ ޓ ން 

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ބަރ މެންއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްެގންދަވަން.

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؟ތޯއިވޭއަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ   

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަޑ  ވާހަކަފ ޅ .  ިއވޭ.  އާދެ!  ދާއިރާެގ    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ކ ރިއަށްެގންދަވާ  هللا ޢަބްދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ 

   !ްއވާދެއިޓަވަ އްމިކޮޅަކަށް މިހާރ  ނ ލިބޭ އިނޭގތޯ ައޑެއް. ވާހަކަފ ޅ  ފަ ،ޖާބިރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

  ދެްއވާ ައޅ ަގނޑ  ެއޖެސްޓ ... އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ  ކާށި ފ ރ ޞަތ   ރަށްމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދޫ  ފަހ ން  މި އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   އަރ ވާނަން. 

 މަދަށް.އަރ ވަނީ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙް

 

 ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް   މް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެގމަނަފ ށީއައްސަލާމް ޢަލަިއކ 

ތާއީދެއް އަޅ ަގނޑަށް  ތާއީދ ކ ރަން  އިޞްލާޙަށް  ައޅ ަގނޑ   ޮގތަށް މިހާ  ،ނ ކ ރެވޭ.  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ސަރ ކާރ ން  ރ  

ބޭފ ޅަކ  ނެގ މަށްނެ  އެއްކޮށް  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރ ހ މާ ތާއީދ ކ ރަނީ.    އޮތް  ޭގ  ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  

މަޝްވަރާތަކަކަށް ިގނަ  ވަރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  ހޯދ މަށް   އަޅ ަގނޑ   ލަފާ  ބައެްއެގ  އެތައް  އަދި  ލާމަރ ކަޒީ   ފަހ   ފަހ  

ނ ެގނެސް  ބަދަލެއް  އެއަށް  ދެން  އިތ ރަށް  ިއޞްލާޙ ތަކެއް.  ހ ރި  ެގނެވިފައި  އޮތ މަށް   އޮތް  މިހާރ   ، ނިޒާމަށް  ޮގތަށް 

  ، ފަހަރ  މި ދަންނަވާލަނީ   އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންވެެގން މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ެއއް

 ޮގތަށް އިތ ރ  ބަދަލެއް ނ ެގނެސް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އެ   ފާސްކ ރެވިފައި ޮއތް  ،ށްޮގތަސަރ ކާރ ން މިހާރ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  

 ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޮގތަށް ބޭއް އޮތް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .ޖާބިރ  هللا ޢަބްދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 އިިވަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން މިހާރ . އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ   

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އަޑ  ރަނަގޅ .    !އާދެ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ރ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ހ ށަހަޅ ްއވަިއެގން އ ޅ ްއވާ އިޞްލާޙަކީ ދެން އަނެންހެން ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އާދެ! ެގމަނަފ ށީ

ރަށް ސާފ  ހ ންނަ ވާހަކަައކީ ވަ  އިދައްކާފަ މެން  އ ސޫލ ން ރާއްޖެ ހިންާގނަމޭ ކިޔަިއެގން ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އަޅ ަގނޑ 

މައްޗަށް މީހ ންެގ  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ެއއީ  ކައ ެގ  މިސާލެއް ؛ވާހަކަެއއް.  ރަށ   އިންތިޚާބ ކ ރާ  ޮގތ ން  ންސިލަކީ 

ހޮަވން ރަީއސަކ   ތެރެއިން  ކައ ންސިލ ެގ  ެއއީކައ ންސިލެްއ.  އެހެންވީމާ،    ޮގތަކަށް އެހެން  އެނޫން    ، ޖެހެނީ. 

އިންތި އަނެންހެން  ބަޔަކ   ކަމަށް އިންތިޚާބ ނ ކ ރާ  އިޞްލާޙެއް  އޮންނަ  ޮގތަށް  ބާރ ފޯރ ވޭ  މައްޗަށް  ބައެއްެގ  ޚާބ ކ ރި 

އެނިގފައި ރަީއސަ  އަޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  އޮންނަނީ.  ރާއްޖޭަގ  ، އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ށްމި  ައޅ ަގނޑަކީ   ،އިމި 

ހިންަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންނަން  ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ރާއްޖެ  ބޮޑ  ނިޒާމެއް  ޚަރަދ   އަދި މި   ،ނ ޖެހޭނެ ކަމަށްމިހާ 
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ޚަ ބޮޑ   މިވަރ ެގ  ޓަކައި  ހިންގ މަށް  ރާއްޖެ  އ ސޫލ ން  ނޫން  ލާމަރ ކަޒީ  މީހެއް  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭ  ރަދެއް 

މިހާރ ވެސް    ،ބ މާއިމީހ ން ބޭތިއްރަށ ަގއި    300ެގ  ރާއްޖޭނޫން.    އެްއއިރަކ ވެސް. އަދި ޑީ.އާރ .ޕީެގ ޕޮލިސީައކީ ެއއީެއއް

ބޮޑ ެވެގން ސަލާމަތްނ ވެެގން.ޚަރަދ   ހަމަމިއ ޅެނީ   ލާފައި  ބަރަދ   މީހ ން  މަްއޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެންގެ   ައނެއްކާެވސް އެ 

ބަހަ މީހ ން  ކ ންފ ނިތަކަށް  މީހަކާ  ލާއިރ އިމިހާރ   ދަންނަ  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގވެސް  އ ޅޭތީވެ   ޑ މެންެގނއި،    ، ޕާޓީަގއި 

   ...ދެން ހ ރި މީހަކ  ެއޮގތަށް ނޫނިްއޔާ ،އަޅ ަގނޑ  ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ތާއީދ ކ ރީތީވެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 މައްސަލަ އިނޭގތޯ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ައޑެއް ނ ލިބޭ.   ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ކަނެކްޝަން

 

 ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ވަގ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؟ވާތޯއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޑ  ލިބިވަޑައިަގންނަ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

   !އާދެ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؛ނެެގންޮގތ ަގއި ބަލަިއަގެގ  އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ އެހެންވީާމ، އިންތިޚާބ ތަކެއް ކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖެ ބޮޑ  ފެޑަރޭޝަނެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން ދެން  ޕާޓީ  ެގއެއީ  ބަެއއް  ސިޔާސީ  އެއްކަލަ  ތެރޭަގއި  މީހ ންެގ  އެ  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި  ތަކ ން 

އިންތިޚާބ ކޮށްފަ ބަޔަކ   ބޭނ ންވާ  މީހ ން  އެ  ކ ޑަވާނެތާ  ޕާޓީެގ    އިޚަރަދ ބަރަދ   އެހެންވީމާ،  ތިބީމާ.  ތަންތަނ ަގއި 

  3މި ރާއްޖެއަކީ    ،ޙަޤީޤަތަކީ  .ކަެމއް  ކ  ހޮވަންވެެގން ކޮށްެގން އ ޅޭލޯޔަލް ބަޔަެގ ތެރެއިން ޕާޓީއަށް  ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  

 ބ  އ ޅޭ ޤައ މެއް. ިމ ޤައ މ ަގއި ހ ރިހާ އެންމެންނަކީ މިހާރ  ރައީސ ން. ނައިއެއް  ލައްކަ މީހ ން އ ޅޭ އާބާދީ  4ލައްކަ،  

ބަޔަކީ ތިބި  ދެން  ދެން  އަނެއް  ރައީސ ން.  ދެން  ދެން  މެންބަރ ން.  ވަޒީރ ން.  ދެން  ބަޔަކީ  މިނިސްޓަރ ން.  ސްޓޭޓް   

ޕަރ  ބައި    ހިންާގ  އ ޅެނީ  ވ ރެ ވެސް ތަންކޮޅެއް ިގނަކޮށް މި  އަނެންހެން އެމެރިކާއަށް  އި މިހާރ އެހެންޮގސް މި ޤައ މ ަގ

ރައީސް.  ކެޕިޓާއަށް ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަށް އެހެންވީމާ،    ބަލާއިރ   ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ   ެއ    ަގބޫލެއް ެގންދިއ މަށް 
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ސްޓްރޭޝަން ހިންަގން ައޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ސަރ ކާރ ން އެދިަވޑައިެގންފަިއވާ ޮގތަށް އެޑްމިނި  .ނ ކ ރަން

ކ ރެވޭނެ ޓާރމަށް  ލޯންްގ  ހަ  ނޫން.  ކަމެއް  މިއީ  ނ ފޫލާމަރ ކަޒ   ދީެގން  އެންމެންނަށް ވަޒީފާ  ހ ރިހާ  މި   ރާދައިެގން 

މިހާރ ވެސް   އަޅ ަގނޑ މެން  ފޫަގޅައިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މީއިކޮނޮފޮތިން  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ޚަރަދ  އޮތީ.   

ޕެންޑަމިކ  ިމ  ވަގ ތ ަގއި  ނަތީޖާއެއް   ެގކ ޑަކ ރަންޖެހޭ  ބޭއްވ މ ެގ  އިންތިޚާބ   ެވސް  ޮގތ ން    ެގސިޗ އޭޝަނ ަގއި 

އަނެދި ލޮކްޑައ ން ވެހިރާއްޖެ  ހ ށަހަޅަ  ،ކ ރަންޖެހިްއކާެވސް  އޭރ ވެސް  ދިޔައީ  ކަންކަން  މ އަޅ ަގނޑ   މި  މިޮގތަށް  ން 

ޮގތ ން ވެސް ނ ރަނަގޅ ކޮށް    ސިޔާސީ  ،ންއެއް ނަަގއިެގން ޑ ނ ޖެހޭ ބާ  ނަށްމެންނ ކ ރާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ 

ނ ކަތާ ކަހަލަ    ރާއްޖެ  ،ަގޅ ކ ރަން. ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވެސް ނ ރަނަގޅ ކޮށްއެޅިފައި ހ ންނަ ފިޔަވަޅ ތައް ޖެހޭނީ ރަނ

ލިޔެ  މި  ވިއެްއޗެއް  ރަނަގޅ ކ ރަން.  ޖެހޭނީ  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި  އޮތިއްޔާ  މަޖިލީފައި  ތަކ ން ކޮމިޓީ  ހ ެގކަންކަން 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް  މެދ ވެރިކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކ ރަމ ން.  މިހާ  ދަނީ  ެގމަނަފ ށީނ ކ ރަން  ދާއިރާެގ    ރ  

މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ށަހެޅ މަކީ  އ ޅޭ  ހ ށަހަޅައިެގން  މެންބަރ   ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ  ތަހ   އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ ަގއި  ޒީބ  

ަގބޫލެއް  ކަމެއްމެއް  ހ ށަހެޅ  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ހިންަގންޖެހޭނީ   ،ނ ކ ރަން  ވެސް.  ރާއްޖެ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ 

ައޅ ަގ ރަނަގޅ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ކަންކަން  އެ  ހ ށަހަޅައިެގން  އިޞްލާޙ   ޚަރަދ ކ ޑަ  ނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖެ  ކޮށް 

ނޫނިއްޔާ އަނަގާއއި އަތާ ދިމާނ ވެދާނެ. އެކަމަށް ޓަކަިއ  ކަށް ވެސް ހިންަގން ެއބަޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެހެންމޮޑެލަ

ދަންފަޅީޑ މެން ވިސްނާލަންއަޅ ަގނ  ހެނދ ނ ެގ  މިއަދ ެގ  އަދި  ޖެހޭނެ.  ދެއްކިން.  ވާހަކަ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ަގއި 

 ރ ޞަތަށް. ވެސް އެ ވާހަކަ. ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން ދެއްވި ފ  ތާނަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދައްކަން އޮތީ އޮތް ކ ރިއަށް
 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 8

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

ތައްޔާރ ވަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   އާދެ!  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ނެގ މަށް.    މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖަހާއިރ     1ދަނީ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ެގންދާނަން. ވޯޓަށްފަހ  އި ވޯޓ ނެގ މ ެގ ކަންތައް ކ ރިއަށް 

އެްއކޮށް    މިނެޓ  ހަމަވ މާ  5ވޯޓ .    2ވަނީ    ޖެހިފައި މިއާދެ! މިއަދ  ނެގ މަށް ހަމަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލާނަން.  އިހ ޅ ވަ

ންނަވާ ޮގތަށް ހެއްދެވ ން. ޯވޓ  ޒ ން އެދެން ވޯޓ  ލިންކ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ލިބިވަޑައިަގމޭ  އަޅ ަގނޑ  އިދާރީ

މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެ  އެދެން.  އިޝާރާތްކޮށްލެއްވ ން  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވާ  ލިންކ  

ވޯޓ ދެވޭނެ ޗެޓް ލިޔެެގން  އަޅ ަގނޑ މެން    ަގއި  މި )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަިއދޭނަން.  ހަޮގތް  ވޯޓަށް  ައޅ ަގނޑ   އާދެ! 
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ނަވާލަނީ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ންނަށް ވޯޓ  ލިންކ  ލިބިވަޑައިެގންފައިވާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިމއަދ ެގ  ދަން

 ފ ރަތަމަ ވޯޓ . 

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން  19-ާވ ކޮިވޑ ޒް ހ ށަހަޅ އްވާފައި މ ޙައްމަދ  މ މްތާފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ފަރާތްތަކަށް  އިޤ  ނަާގފަިއވާ  ލޯނ   ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބ ން  ައސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ތިޞާދަށް 

ޮގވަމޮރިޓޯރިއަމް   އެދި  ަގރާރ   އިލައިދިނ ން  ބަލައިަގތ މާ  ،ހ ށަހަޅާ  މެންބަރ ންނަށް   ަމޖިލީހ ން  އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

އެދެން.  ނަވާ  ންަގފެނިވަޑައި  ވޯޓ ދެްއވ ން  ލިބިވަޑައިނ ަގންނަާވ  އާދެ!  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޮގތަށް  ލިންކ   ވޯޓ  

ަގއި ލިޔ ްއަވއިެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޗެޓް

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޒް މ ޙައްމަދ  މ މްތާމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އްވަފ    ވި މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އް

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ދަދ : އަ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ން  19-ޒް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ ކޮިވޑ މ ޙައްމަދ  މ މްތާ މެންބަރ   ރި އިްއޒަތްތެފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

ފަރާތްތަކަށް  ތިއިޤ  ނަާގފަިއވާ  ލޯނ   ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބ ން  ައސަރ ެގ  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ޞާދަށް 

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ    ން ބަލައިަގތ މާމަޖިލީހ   ހ ށަހަޅާ ަގރާރ   އިލާމޮރިޓޯރިއަމް ދިނ ން އެދި ޮގވަ 

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ޖ މްލަ  މަޖިލީހ ެގ  ައދަދ . 87؛ ނަތީޖާ.  މެންބަރ ންެގ  ތިބި  ކަމަށް . 55؛ ހާޒިރ ވެ  ފެންނަ 

 ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ  ންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށްނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެ. 48؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 48؛ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފާސްވެއްޖެ.25 ަގރާރ   މި  އެހެންވީމާ،  ދިރާސާކ   .  ަގރާރ   މި  މާއެހެންކަމ ން  ކޮމިޓީރ މަށް  ފޮނ ިވއްޖެ  ލިްއޔަތ   އަށް 

   ނަވަން.ކަމ ަގއި ދަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް  ިވއެ" އަދި  "  1968ނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް  ވިއެ " ވަނަ ޯވޓ .    2މިއަދ ެގ  

ސިްގނަލްސް   އެންޑް  ބައިވެރިވ މާ"1968ސައިންސް  ދިވެހިރާްއޖެއިން  މެ  ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ބަރ ންނަށް  ންމެދ  

އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގ ވޯޓ ދެްއވ ން  ޮގތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ފެނި ލިންކ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ންނަާވ  ަވޑައިނ ަގންނަވާ 

 އެދެން.  ދެއްވ ންއިލިޔ ްއވަަގއި ޗެޓްވޯޓ ދެއްވާ ޮގތް މެންބަރ ން 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ހ ެގ ޖ މ ލީމަޖި

 57    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00   ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 



1202 ން ޖޫ 14                                               ސާލްޖަ ވަނަ 11 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

58 

 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޓްރެފިކް  ވިއެ" ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  އެންޑް ިވއެ"ައދި    "1968ނާ  ސައިންސް  ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ނާ 

ތެރި މެންބަރ ން ދެްއވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތް  ބަިއވެރިވ މާއި މެ   އިންަގއި ދިެވހިރާއްޖެ" 1968ސިްގނަލްސް  

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ . 57؛ ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަ. 48؛ އަދަދ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  ރަނ ފެންނަ  ބޭނ ންނ ވާ  ވޯޓ ދޭން  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  ވޯޓ ދެއްިވ  ކ  

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  ވޯޓ ަގިއ  ނެތް.  އަދަދ . 48؛ މެންބަރަކ   ބޭނ ންާވ  އެހެންވީމާ،  . 25؛ ފާސްވ މަށް 

ޓްރެފިކް  ވިއެ" ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ސައިންސް ިވއެ"ައދި  "  1968ނާ  ރޯޑް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ންޑް އެ  ނާ 

 މެދ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ރ ހ ން ދިނ މަށް ފާސްވެއްޖެ.  ވެރިވ މާަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައި : 1968ސިްގނަލްސް 

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް ބ  . އ6ި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެޖެންޑާ ނަންބަރ    ، 6.2ެއީއ   ؛އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އެނބ ރި މިދަނީ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ންދިޔަ

މި  6.2 ައއިޓަމ   ަގއި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ެގމަ ؛ވާ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާގނޫނ     ،ނަފ ށި 

ާގނޫނ )  7/ 2010ނަންބަރ    ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ިއޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖެ  ށް 

ވާހަކަފ ޅ  ބިލަށް  މި  ބިލ .  އެ ހ ށަހެޅ މ ެގ  އިްއޒަދިދައްކަވަން  ފ ރ ޞަތަށް  ވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރ ން  ތްތެރި 

ބަރަކ  ވަގ ތ  އިްއޒަތްތެރި މެން  މަށް މިވ ދެއްކެ ފ ޅ މި ބިލަށް ވާހަކަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދިަވޑަިއަގތ މަށް ދަންނަވަން.  

ޮގތ ން އަޅ ަގއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ އަދި  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،    އެދިަވޑަިއެގންފަެއއް ނޑ   އެރ ވ މ ެގ 

 ނ ލާނަން. އިމި ބިލ ެގ ބަހ ސް އަދި ނިންމަ 

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 ޖަހާއިރ .  10ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ    2021 ޖޫން 15ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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