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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުވމަށް ވަޑައިެގންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ މި ބައްދަލު  ގެ ަގވާއިދު ކޮމިޓީ  . عليكم  السالم  `.

ދަންނަވަން. މި ބައްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނާއެކު މި ބައިެވރިވެަވޑަިއަގންނަވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ަގުމ  މަރު ޙުސައިން،  ޔާީމން، މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢުهللا ރިފާޢު، ވެލިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަދި މާފަންނު  

ފަހުމީ ިއމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އެޖެންޑާއުތުރު  މިއަދު  އިސްތިހާރުކުރުމުަގިއ  .  ކާބޯތަކެތި  މިއޮތީ  ކުރެވިފައި 

ިއޝްތިހާރުކުރާމުެގ އުސޫޢަމަލުކުރު ބެހޭ ގަވާއިދަށް  ލަށް،  މި   ަގވާއިދެއް.  ހެލްތުން ފޮނުވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ަގާވއިދާ މެދު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ަގާވއިދު ކަންތައްތައް ކުރިއަށްެގންދާނެ 

ން.  ނަޓަކައި ދަންނަވާލާ  މަ މަޢުލޫމާތަށްކުރިން އަޅުަގނޑު ހަޭއެގ    ން. ދެންޅާ މިއާމެދު މަޝްވަރާކުރުޮގތެއް ކަނޑައަ 

ިއސްލާޙުކުރު ަގާވއިދެއް  ޕްލޭނިންގ  މާލޭެގ  އިންނާނެ،  ނިންމާފައި  ބައްދަލުވުމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހު  މުެގ  ކުރީ 

 އޮޅުންތަކެއް ހުރީމަ  ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އޭަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް އޭެގކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ

ވަނަ ދުވަހު    2މި އިނީ ނޮވެމްބަރު    ނިންމާފައި  ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންވީމާޮއތީ  އެކަން ކުރިއަށް ނުެގންދެވި

ަގއި ބާްއވާ، ެއއީ ައންނަ ހަފްތާ ޖެހިެގން އަންނަ ހަފްތާަގއި. ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި   11:15

އަން ހަފްތާަގިއ  މިއޮންނަނީ  މަޖިނަ  އެހެންވީމާދެން  ނެތް.  ޖަލްސާއެއް  ވީކް  ލިސް  އޮތް  ކުރިއަށް  ީވކް،  މި   ،

ތެރޭަގ  އްއަނެނިންމާފައި   ެއހެންވީމާވީކް  އޮންނާތީވެ،  ޖަލްސާ  ފަސްޓަށް ވެސް    ،އި  ނޫނިއްޔާ  ދުވަހަށް  ބުދަ  އޭެގ 

އެއްކޮށް   ަގއި މިނިސްޓްރީެގ މީހުންނާ  11:15، ފަސްޓުެގ ހަމަ   ހަދާނީ ދެއްތޯ. އާނ! އެހެންވީމާހެދިދާނެ. ފަސްޓަށް 

އްލު  ޙަކެއް އެ ބައްދަލުވުން ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލާފައި މި ަގވާއިދުަގިއ ހުރި ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަ

ކަނޑައަޅާފައި   ކަމުަގިއ  އަމާޒެއް  އެއީ  ވާހަކަހޯދުން  އެ  މަޢުލޫމާ  ވެސް  މަސަްއކަތްކުރަން.  ބޭފުޅުންެގ    ތަށް ހުރިހާ 

ޭއެގ ދެން  ދަންނަވަން.  އެްއޗެޓަކައި  ސިޓީތަކާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  މި    ދެން  ފޮނުވާނަން.  އަޅުަގނޑުެމން  މިއަދު  ހި 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ ކުރިން މި ަގާވއިދުެގ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބަލައިލާއިރު   ަގާވއިދާ ބެހޭޮގތުން ތި

ކަންތައްތަ  ބޮބައެއް  ވަރަށް  ހުރި  އެބަ  ޖުއް  ޙަޤީ  މަނާތަކާރުޑެތި  ޢާއެއްކޮށް.  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މި  މު  އްޤަތުަގއި 

ަގާވއިދެއް  ހިމެނުން އެއީ އެހަިއ ރައްކާތެރިކަަމކަށް ނުވޭ.  މަނާ  ރުަގއި އެހައި ބޮޑު އަދަދެްއެގ ޖުއުސޫލުެގ ތެރެއިން 

މަނާކުރުމަށް މި ރުރުފިޔާއިން ޖު  50000މިސާލަކަށް  ، އަޅުަގނޑަށް ީމަގއި ފާހަަގކުރެވުނު އެއް ކަންތައް،  އެހެންވީމާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން. ެއވެސް ދެން އަނެކަްއޗެއް، އެހައި ރަނަގޅު  ރވަނަ މާއްދާެގ )  6ަގާވއިދުެގ    )

 .ބޭފުޅުން  ތި  ނީއެހެންނަމަވެސް، މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމާދެން  ޮގތެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ނުދެކެން.  

އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ ހުޅުވާލަން.  ،  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  މިހިސާބުން  ދާއިރާެގ  ަގމު 

   ފައްޔާޟަށް. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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  ވާހަކަދެްއކެުވން: ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް

ކަމެއްއާދެ!   ހުރިހާ  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ނުކުރެވޭނެ    ލޭޓެއްރެގިއު  ޝުކުރިްއޔާ. 

ްއަގއެއް ނުލިޔެވޭނެ އިނޭގތޯ.  ދެނބިފިރިކަންކުރާނެ ޮގތާއި ަގާވއިއިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ކާނެޮގތާިއ، ބޯނެޮގތާިއ، އަ

ިވޔަފާރިތަކަށް.   ދިމާވޭ  ެއބަ  ތަކުލީފުތަކެްއ  ބައިވަރު  މިޮގތަށް  މީެގން  މިހާރު  ބޮޑުވަރުވަނީ.  ތަންކޮޅެއް  އެއީ 

އެތަނުން    ތައްއިސްތިހާރުއޮތްހާ  މަކަށް ކެޕޭސިޓީ ހުންނާނެހެން މިެއއްނުވޭ ެއސް.ޓީ.ޯއެގ ފުރަތަމަ ކައަޅުަގނޑަކަށް ހި

އަޅުަގނޑުމެން   ބޭފުޅުން  އިނޭގތޯ.  ނުޖެހޭނެ  ފާސްކުރާކަށް  ބަލައި  ކުރާކަށް.  މިކަން  ފާސްކޮށްެގން  އުމު  ޤަބަލައި 

ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކާމެދު ކޮޕްލެއިން    ނިމުނީ. އެ ަގާވއިދުތަކާ  ހެދީމަަގވާއިދު    ަގއި ބޭނުންވާ މިންަގނޑުތަކެއް   ދައުލަތުން

ރީމަ ނިމުނީ. ސީޑީ ހަދައިެގން  ތެރެއިން އެ މީހުންެގ މަްއޗަށް ފައިން ކު  ޭއެގ  ކުރެވޭނެ. ކޮމްޕްލެއިންސް ކުރެވިވެސް  

ދީެގން   އެތަނަށް  އޭތިދުަވސް  5ެގންޮގސް  އެތަނުން  ަވުގތު  ވަންދެން  ޭއެގ  ޮއްއވާ  ެގއްލި،  ނުނެރެިވެގން   

ކޮ ހޯދުމާއި  ބާރު  މިީއ  ެގއްލި،  ވަުގތު  ބޭނުންވާ  އަސްލުއިޝްތިހާރުކުރަން  ހޯދުމަށް  ޖާަގ  ކުރާ  ރަޕްޝަނަށް 

ންނަށް ކަންތައްތަކެއް. ސަރުކާރެކޭ ނޫން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ތަންތާ ތިބޭ މީހުން ވެސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ

ތާއި ެއކަންކަން. މިއީ އަނެއްކާ އޭެގ އަނެއް ކަންތަްއ މި ހުޅުވެނީ.  ލަިއސަންސް ލިބޭ ޮގ  އެނޭގ ދެއްތޯ ހޮޓާތަކުެގ

އިކޮނޮމިކް  ހެންވީމާއެ ރަނަގޅު  މިއޮތް  ޔާމީން  ރައީސް  އާދޭ.  ެއބަ  އިމްޕެކްޓް  އިކޮނޮމިކް  ކަމަކުން  ހުރިހާ  މި   ،

ކުރިއަށް  ދަތިތަކާސިޔާސަތު  މިކަހަލަ  ފަސޭ  ެގންދަވާިއރު  ނުވާނެނޫންތޯ.  ކުރަންވީ.  ހައެކުރިަމތިކޮށްެގން  އްނޫންތޯ 

މީަގއި    ،މާއެހެންވީ ދަންނަވާނީ  ބޭފުޅުންނަށްައޅުަގނޑު  މީ  މި  އިޝްތިހާރު   ގައިދަންނަވާށޭ  އެއީ  ހަދާށޭ  ަގވާއިދު 

މަްއސަލަެއއް   ެއއީ  ކުރިޔަސް  ފައިން  ލިޔަސް،  ޖަލަށް  ވެއްޖެއްޔާމުން  ޚިލާފު  މިންަގނޑާ  ެއ  މިންަގނޑު.  ކުރެވޭނެ 

ލަ  އެތަނަށް  އެކަމަކު  ނުވާނެ.ނޫން.  ޖެހިެގން  ހޯދާކަށް  ހުއްދަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ   އިެގން  ވާހަކަ  އެ   ،

އަންނާނެ  ބޮޑުކޮށް  ިއމްޕެކްޓް  އިކޮނޮމިކް  ހަމަ  ދަންނަވާލަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލާފައި 

އަންނާނެ.   ދަތިތަކެއް  އިނޭގތޯ.  މިއީ  ވިދާޅުވާކަމެއް  ރެކޯޑިންގަގއި  ނުޭވ()މެންބަރު  ެއއްޗެްއ ސާފެއް  ބޮޑުވާނެ.     

 ލަސްވުމަކީ ކޮސްޓްލީ ކަމެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ދީދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އާދެ! ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މް މުޙައްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ
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  ވިދާޅުވި   ދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ަގމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެއާ

ކުރުމުެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ތާއީދު   ކުރަން. އަދި ހަމަ އެއެްއޗަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދު 

ކަނޑަައޅާފައި ޖު  ަގާވއިދުަގއި  ނެއްޓިފައިމަނާރުހުރި  ހައްދުން  އެއީ  ޖު  ތައް  އަޅު ކެމަނާތަރުހުރި  ކަމަށް  ަގނޑު  އް 

، އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ކޮމިޓީއަކުން ރަްއޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ބައެއްެގ  ދެކެނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

ޮގތަ  ޒިންމާދާރު  ެއއަށްވުރެ  ނުވާނެ.  ޮގސްެގން  ޯގހުން  ކަމެއް  މިފަދަ  މިކަން  އަތްމަތިން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަށް 

ންޖެހޭ ސުވާލެއް ވެސް މިތަނަށް ކޮށްފައި މީހުންނާއިއެކު ކުރަމިކަން ސްކްރޫޓިނައިޒް ކުރަންޖެހޭނެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް  

ޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްެގން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ާގނޫނު، މި ަގވާއިދު އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާއިރު  ހާ

ރަްއޔިތުންރައްޔިތުންނަ ކުރަންޖެހޭނީ.  މިކަން  ޮގތަކަށް  ފަސޭހަ  މިކަންށް  ތުރާލަކަށް  އުނދަޫގ  ނުވާނެ.  ނަށް  ވެެގން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން ރިފާޢަށްهللا ޢަބްދު އާދެ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެންމެ ަގމު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އެ ފާހަަގކުރިހެން އަޅުަގނޑަކަށް  

  3ވަނަ މާއްދާ މީަގިއ ބައިންދަން ވެސް.    3ކުރުމުެގ ހުއްދަ ހޯދުން. މި  ރުހާތިސްސް އެްއވެސް ވަރަކަށް ނުފެނޭ އިވެ

ދުްއާވލާފައި   އިންޮގތަށް  މާއްދާ  ާމއްދާ    4ވަނަ  ކަންނޭނގެ ވަނަ  އެއޮތީ  ކިޔާލާމިންަގނ  އަސްލު  މިހާރު    ...ޑުތައް 

އެކަންކުރާ އެހެންވީމާ ފައްތަިއެގން  މިންަގނޑުތަކަށް  އެ  ވާހަކައަކީ  ފެށިެގން  އެހިސާބުން  މިންަގނޑުތައް   ،

އެމީހަކަށް   ކުރީމަ  ޯގސްކޮށް  އެކަން  ދެން  އަދައެ  ކަމަށްވަންޏާމު  ހަމަ ދެން    .ބެއްދޭންވާ  އަދަބުތަްއ  އަދަބުެގ، 

މިކަން  ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިހެ ކުރުމުެގ ހުއްދަ  ރުހާތިސްފިކަމަށް އިކޮށްން 

ރެއް ފުރަތަމަ ހާތިސްއި   ލިބޭ ޮގތުަގިއ އެ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެިމސާލަކަށް،  ނަަގން މިހިރަ ނަާގ ފީތައް  

އަނެއްކާ   އެބަދޭންޖެހޭ.  އަދަދުތައް  ބޮޑެތި  އަތުން  އެމީހުން  ވެސް  ބޮޑެހާތިސްއިހަދަން  ހޯދަން  ހުއްދަ  ތި  ރު 

ޓް އިންޕުޓް އަންނަނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ. މޭ ވެސް މިހުރިހާ އެއްޗެއް އަލްޓި އަނެއްކާއީއަދަދުތަކެއް ދާ ކަމަށްވަންޏާުމ މި

ރައްޔިތުއަޅުަގނ  ނުވަތަ  ޖީބަށް  ޕްރޮޑަކްޝަންތައްޑުމެންެގ  އޮފް  ކޮސްޓް  ހަމަ  ޖީބަށް.  އޮފް މީހާެގ  ކޮސްޓް  ހަމަ   ...

އެ އަންނައިއަންނާނީ  ުގޑްސްއަށް  މި.  ޖީބުތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  އެކަމަކު  ރުަގއި  ދާނީ.  އެއްޗެހިތައް   

ކަނޑައަޅައިރުޖު އަދަދެއް  ބޮޑު  ކިތަންމެ  މިސާލަކަށް  ކަމުަގއި  މަނާއެއް  އިން  ޖުގފައި  ަގާވއިދާ  ރުވިޔަސް  މަނާވަނީ 

އަނެ އެހެންވީމާ  .ޚިލާފުވީމަ ބުނަންޏާއް ،  ޓެކްނިކަލީ  ނޫހެން  މައްސަލަެއއް  މާބޮޑު  ޖު މު  އޮތުމަކީ.  ރުން  ބޮޑުކޮށް  މަނާ 
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ޖު ޚިލާފުވެއްޖެރުއެއީ  ަގާވއިދާ  ޖުމަނާވާނީ  ނުވަންޏާ  ޚިލާފު  ަގވާއިދާ  ދެންރު ްއޔާ.  ވެސް  ވާއިރު  ނުވާނެ.   މަނާއެއް 

ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި    މަކުއްޔާ ކުޑަކޮށް އެހެން ފަހަރު ބޮޑުކޮށް ދާކަހަލަ ޮގތަކަށް. ެއކައެބަހުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެއްޖެ 

ފަހަރަށް ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތަްއ މިއޮންނަ ޮގތަކީ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ސްޕޮންސަރެއއް  ިގނަ   ، އަނެއްކާރުތައްހާތިސްއި

ިއެވންޓް ބާއްވާ ފަރާތުން އަންނާނެ ހަފްތާއަކަށްވީމަ. އިވެންޓަކަށް ސްޕޮންސަރ ދީފައި ޭއެގ    ، އެހޯދަން ވެސް މީހެއް

ބާްއވަނިހާތިސްއި ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް  ނިމިދާނެ.  ރު  އިވެންޓް  ީމެގ   ،ިއވެންޓް  އެހެންވެއްޖެްއޔާކޮށް  ހަމަެއކަނި 

މިއަންނަނީކީ   ވިޔަފާރި  ޑައިރެކްޓްލީއިމްޕެކްޓް  ކަންތައްތަްއ  ވާހަކައަކީ  އެހެންކަހަލަ  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ފަރާތަށް  ކުރާ 

އެން މީެގއޯސް.ޖީ.ސޯޝަލް  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  އަންނާނެނޭ ން  ތަކަށް  އިންޕެކްޓް  ެއއީ  ދެވޭ  ހޯދަން ހާތިސްއި.  ރެއް 

އެން މި  .ޖީ.ސޯޝަލް  އެމީހުންނަށް  ދިޔާމަ  ބާއްވަންވެެގން  ިއވެންޓެއް  އެދާ  ހާތި ސްއިއޯައކުން  ހަދަން  ހަމަ  ރު 

ރު  ހާތިސްއި  މިލަހޭ މިހާރު އައިލެއް. މިހާރު އޮންނަ ަގާވއިދުން ތިމަންނަމެން    އެްއޗެހި ބުނާނެ މާ  ޓައިމްތަކާއި މި

ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ކަމަކު ނުދޭ.އްހާ ދުވަސް ނަަގން. އެހެންވީމާ ހަފްތާއެހޭޖެއެބަހަދަން ވެސް     3  މި  ، އެ ހަމަ 

 ޤަބޫލުކުރަނީ އެއްކޮށް ުއވާލަންވީ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  ށް ހަމަވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމާ ތާއީދުކޮށްލަން   އާދެ!  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅުތަކަށް  ދެއްކެވި  ވެސް  ބޭބޭފުޅުން  ދެންމެ    ުގޅިެގން 

މި  ބޭނުންވަނީ މިހާތިސްއި.  ނުވާނެ    ރު  ެއްއޗަކަށް  ފާސްވި  ކަންނޭނެގޕްރެކްޓިކަލް  ދަތިވާނެ  މި  ވަރަށް  ޔަސް. 

މިވިޔަފާރި އަދި  ދެން  މީހުންނާއި  ކަމަށްވަނީނަމަހާތިސްއިއޮތީ    ކުރާ  ފާސްކުރާ  އަދަދަކުން  ރެްއ  ވަރަށްބޮޑު  ެވސް 

ނެުގމާ ވަރަށްިގނަ ފައިސާތަކެއް  ޮގސް  މިހެން  ދެން  ފުޑް ޢާ،  އެހެންވީމާ  ކަންތައްތައް.  އި  މިންަގނޑެއް  އްމު 

ޭއގަ  އޮންނަންވީ.  މިންަގނޑެއް  ބެހޭ  އޮތޯރިޓީތޯ  އިކާބޯތަކެްއޗާިއ  ޑްރަްގ  އެންޑް  ބޭނުންކުރަނީ  ފުޑް  އެތަނުން  ؟ިމ 

ންަގނޑެއް އޮންނަންވީ މިސާލަކަށް މައިމީހާެގ ާގތުންދޭ ކިރޭ ކިޔަިއެގން ެވސް މިހާރު ހަދާފައި ހުންނަ އަނެއްކަހަލަ މި

ބައި ނޫންތޯ  ހިމަނާއެހެއަނެކަތި.    ނަލްއަޤުވާމީ އާދޭ  އެކަނި  ކަންކަމަށް  މައިަގނޑު  ެއކަހަލަ  ދެންންވީމާ،  ހުރި    ފައި 

ިގނަ ެވސް    މީަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ތާއީދުކޮށްލަން ޤަވާހަކަތަކަކީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ހަމަ  އެްއޗަކަށްވާތީ  ބޫލުކުރެވޭ 

 އަޅުަގނޑު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ކާބޯތަކެތި  ޑިޕާރޓުމަންޓު ނެރެފައިވާ  ހެލްތުން  ޕަބްލިކް  އޮފް  މިހާރުހާތިސްއި  ަގާވއިދެއް  ހަމަ  ވެސް  ރުކުރުުމެގ   

ެގޒެޓުކުރެވިފަ ދެއެބައޮތް  ފަ.  އިމްތިޔާޒު  ދެންމެ  ޭއަގއި  އެކަހަލަ  ހުން  ބަެއއްކަހަލަ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެ  މީ 

މަސް ނުފުރޭ ތުއްތު   6ންމެރަނަގޅީ މައިމީހާެގ ާގތުންދޭ ކިރު.  ސްލޯަގންތައް އެބަހުރި ކަނޑަެއޅިފަ. ކުޑަދަރިފުޅަށް އެ

އެންމެ ކިރު  ކުދިންނަށް  ާގތުންދޭ  މައިމީހާެގ  ހަމައެކަނި  . އެބަދޭ  ބޭނުންކުރަމުން  ެއއްޗެހިތަކެއް   އެކަހަލަ  .ރަނަގޅީ 

ަގއެ  ަގާވއިދު  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން ކުރީ  ފަށާއިރަށް  ޢަމަލުކުރަން  މިއަށް  ބާހެންވީމާ،  ޠިލުވާނެ.  ާވއިދު 

ީމެގ އަނެ  ާވހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު   ހެން ދަންނަވާއްއެހެންވީމާ،  ޮގތެއްަގއި މި ދެކެވޭ  ކަމަށްވަންޏާ މަިއަގނޑު 

ލޭޓުކުރާ ބޮޑީން އަސްލު އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއ އެ އުސޫލަށް  އު އޮންނަންޖެހޭނީ ނުވަތަ މި ރެގި މީހުން  މީެގ އެ

ފެ ަގވާއިދުތައް  ައޅުަގނޑަށް  އެ  ޮގތަކީ. ދެން  މި އޮންނަންޖެހޭ  ކަންނޭނެގ  ފެތުނީމަ އެކަން ނިމުނީ. އެއީ  ތުނީމަ، 

ެގނެސްފަ ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީަގއި  ފެންނަ  އިހީވަނީ  މީތި   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް 

އެއިޞްލާޙު ނިން  ކޮށްލާފަިއ  ވެސް  ދައްކާފަިއ  ވާހަކަ  އެްއކޮށް  ނިންމާނީ މީހުންނާ  ޮގތެއް  ެއކަމަށް  ދެން  މިދާނެ. 

 މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު، ދެންމެ، އާދެ! އަޅުަގނޑު ޔާމިނަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ޔާމިން ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުއްދަ ހޯދުން އެއީ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމަކަށްނުވާނޭ.  ރުކުރުމުެގ  ހާތިސްއި އާދެ! ައޅުަގނޑު ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ  

މިހާރު   ހަފްތާަގއި.   1އެއީ  ފުރަތަމަ  އައިސްފާނެ  ޕްރޮމޯޝަން  ބަޔަކު  ވިއްކާ  ކިރު  މިހާރު  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ 

އެ   އެހެންވީމާ،  ނިމިދާނެ.  ޕްރޮޯމޝަން  އެ  ހަފްތާަގއި  އެހެންވެއްޖެްއޔާހާތިސްއި ދެވަނަ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.  ެއ  ރު   

ވަުގތުދާއިރުހާތިސްއި ޕްރޮމޯޝަންެގ  ހުއްޓާ  ެއހެން  ފާސްނުެވެގން  ބަދަލުނުކުރެވިެގންހާތިސް އިވެސް    ރު    ، ރު 

 ތިހާރުތައްސްވެސް ހަމަ ދައްކަމުންދާ އި  . ދެން އެކަމަކު މިހާރުކަންނޭނެގ  އެހެންވީމާ، އެކަމެްއ އެހެން ނުހިނާގނެ

ވެސް   ތިހާރުތައް ިވޔަސް މިހާރުސްސް އަދި ތަންތަނުަގއި ހުންނަ އިވިޔަތިހާރުތައް  ސްމިހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ އި

ރެިގ  ކޮންމެވެސް ހަމައުވަރަކަށް  އިލޭޓުކުރެވޭ.  ކާބޯތަކެތީެގ  ހަމަ  ފެނިެގން  ނަގައިެގން  ސް  މިހާރު  ހަމަ  ތިހާރުތަްއ 

އެހެންވީމާ،   ދޭ.  ެވސް  މަސައްކަތް  ރިވިުއކުރުމުެގ  ހަމަ  ެއއްޗެހި  އެ  ވާހަކަ    ަވކިންމި  އަނެއްކާ  ހޯދާ  ހުއްދަ 

ތިހާރެއް ދަްއކާ ކޮންމެފަހަރަކު ެއ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެންޏާ  ސްނޫން. އެކަަމކު އި   ކަމެއް  ލޭޓުކުރުން ެއއީ ނެތްއުރެިގ

އެއީ ިވޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށްބޮޑު ެގއްލުމެއް ކަމަށް ފެންނަނީ. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެްއަގއި ވެސް  

ޒަނަލް ވިޔަފާރިއާ ެއކިެއކި ކެޓަަގރީޒްތަކެްއ އެބަހުރޭ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އެ އެްއޗެއްސަށް ވަރަށްބޮޑެތި  މި ހުންނަނީ ސީ

މިއަ ހަމަ  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  އަނެއްކާ  ކުރިމަތިލާނެ.  އިޮގންޖެހުންތަކަކާ  އެ  މާދަމާ  ލާއިރަށް  ލާއެތި  ތިހާރު  ސްދު 

އުޅޭނެ. އަނެްއކާ އެ ހޯދަން އެ ައވަސްކުރަންެވެގން   ޑިލޭސްތަކެއް  ފާސްވެެގން އަންނަތަނެއް. ެއީއ ހަމަ ވަރަށްބޮޑެތި
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ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހި ެއ މަުގފަހިވުމަށް ފަހިވާނެ ދޮރެއް ހުޅުވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރުން ރަނަގޅުކަެމއް ކަމަކަށް  

 ށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ، ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ.  ކައަޅުަގނޑަ

 

 ހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުރަ މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއެހެންވީމާ،  ވާހަކަތަކާ  ސްމީކޮށް  ކާބޯތަކެތި  ެއއްކޮށް  ދެކެުވނު  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް   

 ދެފަރާތާ ތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިދާ އަދި މާލޭެގ ޕްލޭނިންގ ަގާވއިދަށް މި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އެކު އެސްއި

މި މިމަހު  ބޭފުޅުންނާ  ެގނިސްޓްރީ ޒިންމާވާ  ބައްދަލުވުެމްއ  ބާއްާވ  ނޮވެމްބަރ    1އެކު  ދުވަހު،  އަންާގރަ  ާވ    1ވާ 

ަގއި ހަމަ ބާއްވާ ޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައި މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން.    11:15އަންާގރަ ދުވަހު  

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

___________________________ 

 

 

 

 




