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 { ޙުސައިންދާއިރާެގ މެްނބަރު  ލިމަޑަެވ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  2021ކޮމިޓީެގ    އިޖުތިމާޢީ`.   ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ  އަހަރުެގ  އަދި ވަނަ  ންނާއި 

މިނިސްޓްރީެގ އަދި އެޗް.ޕީ.ޭއެގ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި    އެްއކޮށް ބަިއވެރިވާ ހެލްތު  އަޅުަގނޑުމެންނާ

ން  މުަގއި އެޖެންޑާަގއި އޮތީ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ ކޮިވޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުމުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުވުބައްދަލު

ދެނެަގތުމާއި އުސޫލުތަްއ  ދެން   ، ެގންުގޅުްއވާ  މަޝްވަރާކުރުން.  ެގންދަާވޮގތާމެދު  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  ިމ  ،  ެއ 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ބަިއވެ  މަޝްވަރާަގއި  އެބަ  ހެއެްއކޮށް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ެއ    ތުލްރިވޭ  ނަސީމް.  އަޙްމަދު 

ޑރ.ޝާ މިނިސްޓަރ،  ސްޓޭޓް  އަޙްމަދު  هللا ޢަބްދު   ހްމިނިސްޓްރީެގ  އަދި  މިނިސްޓަރ.  ޢާމާހިރު.  ސްޓޭޓް  ދިލް، 

ޕާމަނަންޓު ސާމިާއ،  އެޗް.ޕީ.ޭއެގ.    އާއިޝަތު  ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އަބޫބަކުރު،  މައިމޫނާ  އިޝަތު  ޢާސެކެޓްރީ. 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް. ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤު، ސީނިއަރ މެޑިކަލް ޮއފިސަރ. ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ  މުޙައްމަދު،  

ޓެުގ މޫސާމުޞްތަފާ،  ޝީނާ  ޑޮކްޓަރ  އަދި  މެންބަރ  ހެލްތު،  ެގ  އެބަ    ޕަބްލިކް  ބޭފުޅުން  މި  އެކްސްޕަރޓް. 

 ؟ތިއްބެވިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނަސީމް އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

އުޅުްއވަނީ.  އިނޭގތޯ.    ނުެގންނެވުނުބައިވެރިަވޑައެޝީނާއަށް   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އާލާސްކަންފުޅާހެން  ކުޑަކޮށް 

ސާފެއްނުވޭ( ެއއްޗެްއ  ވިދާޅުވާ  އަރިހުގައި  )އޯޑިއޯަގއި  ޝީނާ  ވިދާޅުވާ    އެހެންވީމާ،  )އޯޑިއޯަގއި  މިނިސްޓްރީަގއި 

 ނުަގންނަވާ! ޝީނާ ބައިވެރިެވވަޑަެއއް އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނަން.  ،  އާދެ!  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް  ،  ދެންއަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑު 

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މި ވެކްސިން ޖެހުމުަގއި  ފުޅުންނަށް، މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ  ބޭތި    ވުމުަގއިެގންދެ

ކުރިއަށް  އަދި  ުއސޫލުތަކާއި  ެގންުގޅޭ  އަޅުމިނިސްޓްރީން  ޮގތުން  ބެހޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ަގނޑުމެންެގ  ެގންދަވާ 

މަމެންބަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢުރުންނަށް  ައރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ޭއެގފަހުން  ހިއްސާކުރުމަށް.  ލޫމާތު 

ންވީމާ،  ކޮށްލަން. އެހެ  ފުޅުންނާޅުަގއި އުފެދޭ ސުވާލުތައް ތި ބޭޕުއެދޭ ތަރުތީބުން އެ ބޭފުޅުން ހިތްނަށް  މެންބަރުން

ކުރިއަށް ކޮމިޓީަގއި    ! ެގންދަވާމިނިސްޓަރ  ހެލްތު  އޮފް  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގ)މިނިސްޓަރ  ންނެވުމުެގ  އޮންލައިންކޮށް 
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ލޫމާތަށް ޢުކުރިން މަ  ވުމުެގރިއަށް ެގންދެ ަގނޑު އިތުރަށް ކުއަޅު (  އްނުވޭހަކަފުޅު ރެކޯޑުކުރެވިފައެ ސަބަބުން ދެއްކެވި ވާ

އަ ކުރެވެމުންދަނީ.  ލައިވް  ހަމަ  ކޮމިޓީ  މި  ދަންނަވާލާނަން.  އަދި  ޓަކައި  ވެސް  ޗެނަލްަގއި  ޔޫޓިއުބް  މަޖިލިސްެގ  ދި 

ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ބައިވެރިވޭ.  އެބަ  ވެސް  ފުރަތަމަ އަރުވާ  މީޑިއާ  އެންމެ  ނަން ސުވާލުކުރުމަށް. 

ތެރެއިން އަޅުަގ ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކުރީަގިއ  އޭެގ  އަދި  ސުވާލުކުރުމަށް.  މެންބަރުންނަށް  އަރުާވނަން  ފުރުޞަތު  ނޑު، 

މިކަމާ ބޭފުޅަކު  އޮޅުންފިލުވައިދޭން  އެްއވެސް  ކަމެއް  ނުވަތަ  ސާފުކުރަން  އެްއޗެއް  ލޫމާތެއް ޢުމަ  ،ުގޅިެގން 

ބޭނުންފުޅު ެއއްޗެއް  ވާހިއްސާކޮށްލަން  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  އަރުވާނަން.  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  އެ  ނަމަ 

ފުރުޞަތު ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ޮއވެއްޖިއްޔާ  ިއޝާރާތްކޮށްދެއްާވ.    ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ!  އަރުވާނަން. 

ގެ އޮފް ހެލްތު  ރީ)މިނިސްޓް ލިބޭ.  އާދެ! ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ. އާދެ! މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް

މި  ބޭފު ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގކޮމިޓީަގިއ  ޅުން  ވާއޮންލައިންކޮށް  ދެއްކެވި  ސަބަބުން  ހަކަފުޅު  ންނެވުުމެގ 

 ! ެގންދަވާައށްރިކު ހްއާދެ! ޝާ އާދެ! ތެންކިއު ވަރަށް ބޮޑަށް. އިތުރު ބޭފުޅެއް.(  އްނުވޭރެކޯޑުކުރެވިފައެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާހިރު هللاމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް، ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދު

  . ކޮވިޝީލްޑްމަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ  ވަރަށް  )އޯޑިއޯަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(  ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  އާދެ!  

ޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކެއް ރިިވއު ކުރުމަށްފަހު   ޖެހުމަށް ހުއްދަ    ކޮވިޝީލްޑް ރާއްޖޭަގއިއެ ވިދާޅުވި 

އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ބޭފުޅުންނަށް    ލިބިެގން  ޝުކުރުދަންނަވަންއަޅުަގނޑު  ހަމަ  ތި  ބޮޑަށް  މި   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

މުއަޅުަގނ  ފުރުޞަތުގައި. އާސްތު  ހަމަ  އެޑު  އިތުރުިވދާ  ޙައްމަދު  ެއްއޗެއް  ކުޑަ  ެއއްޗަކަށް  ެވެގން.  ކޮށްލަންޅުވި 

  ށް ، ޭއެގ ކްރެޑިބިލިޓީއަކީއްެވެގންތޯރާއްޖެއަށް  ފުރަތަމަ  ތަކަށް ކޮވިޝީލްޑް  ސްއޮތޯރިޓީ  ޑުސްޕްލިޑެންއަޅުަގނޑުމެން  

ހުރި    ވެކްސިނާއި ކޮވިޝީލްޑާ  ޒެނެކާެގރަ ޓްސްއެއޮކްސްފޯޑު  ކޭަގއި  . ޔޫތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން    ތަކުެގމިންަގނޑުބެލި  

އެއީ    އެްއޮގތްކަން ޭއެގޝަންކޮމްބިނޭ ސޭމް    ،އެްގޒާމްތި  އިނޭގތޯ.  ތަފާތަކީ   ،  ހަމަ  ނެތް.  ތަފާތެއް  ެއއްެވސް 

ފެކްޓްރީއަކުން   އެހެން  ބެލީއެ  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އި  އުފެއްދިކަން.    ޓަކީޓިއުންސްޓިސިރަމް 

ވަރަށް ިގނަ   ެގންނަ  ބެލިއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ރާއްޖެ  .ތަނެއްތޯކްރެޑިބަލް  ކިހާވަރެްއެގ  

އިވެކްސިންއަކީ   ވެކްސިން  ޓުންޓިއުންސްޓިސިރަމް  ެގންނަ  ވެސް    އަނެްއކާ.  ތައްމިހާރު  ދުނިޔެއަށް    60މުޅި 

ކުރާ  ބޫލުަގ  .ެއޗް.އޯޔުޑަބްލި  ޓިއުޓަކީންސްޓިރަމް އިސި  އީ. އަނެްއކާއެ  ބަެއއްޕްލައި ކުރާ  ވެކްސިން ސަ  ރސެންޓުޕަ

. ދެން، ޑީސްތައްސްޓަ  ވަރަށް ިގނަބެލިން  ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ    މިއާއެކު  .ނެއްތަފެންވަރަކަށް ބޭސް، ވެކްސިން  

މަތީން  ،  ބޯޑާއި  ފާމަސޫޓިކަލް ލަފާެގ  އޮތޮރަޑީއެމް.އެފް.ބޯޑުެގ  ހުރި  .އޭެގ  ދެން  ދިޔައީ  މި  ިއޒޭޝަންެވެގން 
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ބަލާފަ.    އެހެން  ަގއާއިއިނިގރޭސިވިލާތު،  ތަކާއިސްޑީސްޓަ މެޑިކަލް    ލިންބެނަށް  އަޅުަގނޑުމެންއޭަގއި  ކަންތައްތަކަށް 

ެވކްސިނަށްހަމަ    ަގއިޤައުމުތަކު ސްޓަޑީސްއާ  ޮއކްސްފޯޑް  ބަލާފައި  ހުރި  ައޅާ  ހުރި   ެއާއއި  ހަދާފައި  އިންޑިާއަގއި 

އެއްޗެއްސަށް ހުރިހާ  މި  ސައިޑް  ިއ،ބަލާފަ  ދިރާސާތަކަށް.  ބެ  އަނެއްހެން  އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ    ލިއިރު އިފެކްޓްސްާއއި 

ހަމަ ލެވެލްއަކަށް    އެްއވެސް  ވެސް  ކޮވިޝީލްޑާެގ  އޮކްސްފޯޑް  އް ތަފާތެސިްގނިފިކަންޓު  ކަމަށް    ެވކްސިނާިއ  ނެތް 

  ، ޑޭޓާާއއި   ތުރުއަިއސްތު މުޙައްމަދު އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ައދިވެސް އި،  . ދެންހުރީ  ދައްކާފައި  ޓަޑީސްތަކުންހުރިހާ ސް

ދަނީްގރޫޕްތަކަށް ވެސް    އެކި އޭޖު އަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުން    ވެމުން. އަނެއްކާ އިތުރަށް ދިރާސާތައް ކުރެ  މިހާރު މި 

ބަރާބަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން    ރަމް އިންސްޓިޓިއުޓާސިއިފެކްޓްސް ކަހަލަ ޑޭޓާއަކީ    ކަހަލަ ސަިއޑްޖަހާފައި އެއްވެސް 

ކު އިންފޮ  .އާޑޭޓާެއ  ރަމުންެގންދާނީ  ޝެއަރ  ޤައުމު  ހަމަ   މޭޝަންއެހެންވީމާ،  ވެސް  ކުކަތަހުރިހާ  ސިރަމް  ން 

އެ ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  ކުރަުމން.  ޝެއަރ  ޑައިރެކްޓުކޮށްދަނީ ހަަމ    މިފެކްޓްރީއަކާއި    ދެން އުފެއްދި ؛ އިންސްޓިޓިއުޓު 

 ވަރަށްބޮޑަށް.   ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ އެޑްކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކު ބޮޑަށް  ރިއްއާދެ!  ވަރަށް  ފާހަަގކުހްޝާޑޮކްޓަރ  ޔާ  އެްއޗެްއ  ެއއަށް  ބޭފުޅެއް  އިތުރު  ނެތިްއޔާ   ރަްއވަން. 

މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ސުވާލު،  އަޅުަގނޑު  ހުޅުވާލާނަން.  މެންބަރުންެގ  ައޅުަގނޑު   އެޮގތުން،ތަކަށް 

 ! ެގންދަވާމުޙައްމަދު ކުރިއަށް. މުޙައްމަދުންބަރު މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ . ށްޝުކުރިއްޔާ ޓީމަ

ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެސް ެވެގން ިމ  އެްއ  ބައިވެރިވެދެްއވީތީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލަކީ، އަޅުަގނޑުެގ އެންމެ ބޮޑު  ހަމަ  

ލޮކްޑައު މި  ދުވަސްވެ،  މިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ައއިދަނީ  ބޮޑަށް  ،  ސްންައކަށް  ވަރަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  އަނެއްކާ 

ބަނުގރޫއި،  ބުރުއަރަ ވިޔަފާރިތަކެއް  ކަހަލަ  ޓުވެދެން  އެ  ހާލަ  ޮގސް،  އަޅުަގނޑުެގ  ކަނިކަމެތި  ގޮއްސި.  ރާްއޖެ  ށް 

ެއ  އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ެވކްސިން ލިބި، ވެކްސިން ޖެހުމާއި އެ ކަންކަމުަގއި ލަސްވެ، އެކަން ހިނގައިދާނެ.  

ލޮކްޑައުންއަކަށް.  މިސާލަކަށްޑުވުން  ކަންބޮ އިތުރު  އިކޮނޮ  ައނެއްކާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ައއިސްދާނެ  ވެެގން  މީއަށް 

ކުދިން ޭގަގިއ ތިބެެގން އެ ލިބޭ ެގއްލުން ވަރަށް    ، މިބަދަލުތަކާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލުތަކުެގ ތުއްތު ކުދިންނާއި 

ފަރާތްތަކުެގ   ިގނަ  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ކަންބޮޑުވުއެ  ބޮޑުެވެގން،  ތި  އެކަމަށް  އެހެންީވމާ،  ފާޅުކުރޭ.  އެބަ  ންތަކެއް 
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ބާރު   ައވަސް  ކުރެވޭނެތޯއޭކިހާވަރެްއެގ  ކަވަރ  ެއއްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މުޅި  ވަރަށް  ،  ދެން ؟ިމނެއްަގއި  އަޅުަގނޑު 

މި އިނ މިހާރު  ވަޒީރު ދި  ކަންބޮޑުވޭ  މާލޭަގއި  މިސާލަކަށް    743ވިދާޅުވީ    ޖަވާބުދެއްވަމުން  ވެސްދެންމެ  ،  އަދަދު. 

ތި ތަންކޮޅެއް މާސް ތަނެއްަގއި މީ  އޮތް  ޖެހިފައިއްމިހާ ތޮ،  ތި ޖެހޭނެ ޮގތެއްބޭފުޅުންނަށޭ މި ޖެހުނީ. މީެގ އިތުރަށް މީ

ތަނެއް ބޭނުންކޮށްެގން    ކަހަލަމިސާލަކަށް ދަނޑު  ހެދޭނެތޯއޭތަންކޮޅެއް ބޮޑު އަދަދަކަށް ޖެހޭނެ ޮގތެްއ ނެ،  ސްޕީޑެްއަގއި 

ަގއިދުރު  ،މަވެސްނަ އޮ  ކޮށްއެ  ކަހަލަ  އެ  ެވސް  ބަހައްޓަިއެގން  ކޮށްެގން  އެްއ   ؟ނުކުރެވޭނެތޯއޭ  އެަގނައިޒް  ެއއީ 

ދެވަނަ ސުވާލަކީ އެހެނިހެން ވެކްސިން،  ސުވާލު.  ތަފާތު ވެކްސިނެއްތޯ  ޚާްއޞަ  ަވކި  މިއީ   ޖެހުމަށް  ތަކާެވކްސިން 

ރަށްރަށުަގ  މިސާލަކަށް ެއއީ  ތިއްބަލާއިރު.  މިއި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ޖައްސަވާ  އެ  ވެކްސިން  ވެކްސިން   ބަވާ 

  އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ ކީއްެވެގންތޯ މިހާ ލަސްކޮށް މިކަން މި ކުރެވޭެއއީ  އެއީ ހަމަ އެްއ ސުވާލެއް.   ؟ޖެހޭނެތޯއޭ

ދެން ވަނީ.  އެ  ރާއްޖެއަ،  ޮގތް  ވެކްސިނެއްތޯ  ސްޕެސިފިކް  ވަކި  މިހާރު  ސުވާލަކީ  ކަނޑައެޅެނީތިންވަނަ  މި   ؟ށް 

އަދި  އީ ދެން އެ ؟ެއޮގތަށް ޖަހާނެތޯއޭ ނޫނިއްޔާމުންކަށް އެކި އޭޖުތަ،  ތަކެއްއެތަކެއް ވައްތަރެްއެގ ެވކްސިން ނޫނިއްޔާމު

 ސުވާލަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   3 އިން މި ވަުގތު ައޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

 ؟ޅުތޯ . އެންމެ ރަނަގއަޅުަގނޑު ތިއަށް ޖަވާބުދޭނަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަާވ މިނިސްޓަރު.އާދެ! އާދެ! ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ވެކްސިނަކީއާދެ!   މި  އޮ)  ...މިހާރު  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  ކޮށް 

ސާފެއްނުވޭ(ސަބަބުން   އެއްޗެއް  ވިދާޅުާވ  ވެކްސިން    އޯޑިޯއަގއި  މި  ވެކްސިންއިނޭގތޯ.  ތަފާތު    ... ޖަހަންޖެހެނީ 

އޮ) ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ސަބަބުން  ކޮށް  ވިދާޅުާވ  ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އޯޑިޯއަގއި 

ސާފެއްނުވޭ( ައޅުަގޓްރެ   އެްއޗެއް  ދޭންޖެހޭނެ.  ވެސް  ެއކަންތައް.ިއނިންގ  އެނޭގ    އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ނޑުމެންނަށް 

ެގންުގޅެން  ވެކްސިނެއް  ބޮޑެތި    ތަފާތު  ޑިރެކްޓަރ އެހާ  ނަޒްލާމެން،  ނޫން.  ބައެއް  ތިބި  ލިބިފައި  ޓްރެއިންތަކެްއ 

ހުރިހާ   މި  މި ވެެގން  ބޭފުޅުންެމޑިކަލް    ފުޅުންވެެގން،ބޭ ޖެނަރަލްމެން  މަޢުލޫމާތު  މިހާރު  ،  ދެން.  ދެނީމީެގ 
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ތި  ،  ައޅުަގނޑު  ކުރެވިފަިއ މި ވަނީ.ކަވަރުރާއްޖެ  މުޅި  ާގތްަގނޑަކަށް  ބެލި    ތަންތަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ  

އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ   ދެޑޯޒް.  ހާސް    100ހުރީ  މި  ންެގ  ޅުަގނޑުމެއަބޭފުޅުންނަށް   ހާސް  50ޖެހޭނީ    ޑޯޒް  އެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވާނީ  މީހުންނަށް. އެަވރު  ދެންއެހެންވީމާ،  އެއަޅުަގނޑުމެންނަ،  .  ނަށްވުރެ މީހުންހާސް    50  ކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭނެ.އްނުއެ  ެއއްކޮށްިގނަ އަނެއްބައި  ސަބަބަކީ  ނުޖެހޭނެ  އަތަށްެއ   މެންއަޅުަގނޑުނާރަނީސް    ެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .  ންނުކުރާނައެކަމެއް   އަޅުަގނުމެންނަށް  ެއީއ  ކަމަށް  އޮތީ.  ލިބޭނެ  ދެން އެނިގފައި 

ފަށާނީމީއަޅުަގނޑުމެންނަށް    ލިބުނީމައެހެންނަމަވެސް،   ޖަހަން  ެވކްސިން  ހާސް    50  މިހާރު ވެސް.    ތި 

އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ލިބޭއިރު  ވެސް  ބަރާބަރަށް  މަދުވެެގން  އެންމެ  ހާސް   10ނަށް 

ލަފާ  ވެކްސިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޑޯޒް،    50އެހެންވީމާ،    ކުރެވެނީ.ޖެހޭނެ  ހާސް    50ހާސް 

އިނޭގތޯނޭމީހުންނަށް ޖަހާ ނި ެއޮގތަށް ނިންނެ    ޖެހުން ލަހެއްނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން   ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން.  ނީމާ. 

އަރަން ރަނަގޅަށް  ވެކްސިން  އޭރުން  ޖެހޭނީއަތަށް  ޖެހޭނެމީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ދެންއިނޭގތޯ.    ތި  ... މިހާރު 

އޮ) ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ސަބަބުން  ކޮށް  ވިދާޅުާވ  ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އޯޑިޯއަގއި 

ޕްރެކްޓިކަލް  ރަށްރަށުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ހިނގަމުން މި ދަނީ.    ެގރާއްޖޭދެން،    އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(

މިއީ.   އަޅުަގނޑަށްކަމެއް  ހީވަނީ  އެހެންވީމާ،  އަތަށްންއަޅުަގނޑުމެ   ވަ  ެގ  އޮތީ  ފަސްވެފައި  އަލަށް  ރަށް ވެކްސިން 

އަޅުަގނޑުމެން    އިނޭގތޯ.  ފަހުން ކުމި  އެކަމަކު  ތަންކޮޅެއް  މަސައްކަތް  ޖަހަން.    އަވަހަށްރަނީ  ވެކްސިން  މި 

  ލަފާކުރެވެނީ   ން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވެކްސި އެކްސްޓްރާޒެނެކާ  ެވސް    ކުރިއަޅުަގނޑުމެން އޯޑަރު

ކޮށް ންލައިންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮ)...  ށްތަނައެހެންވީމާ، އެހާ  ފަހުން.   މަހެއްހާ ދުވަސްދެ  މީެގ  ށްާގތްަގނޑަކަ

ސަބަބުން  ކޮމިޓީަގއި   ސާފެއްނުވޭ(ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވުމުެގ  އެްއޗެއް  ވިދާޅުވާ  މަސަްއކަތް  އެ  ެގ  އޭ  އޯޑިޯއަގިއ 

މި ކުރަމުން  މިނިސްޓްރީއާއި  ދަނީެގންއަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން.  ފޮރިން  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީ   އަދި  ފޮރިން 

ައޅު ޤައުމެދުވެރިކޮށް  ބޭރު  ައޅުަގނޑުމެންަގނޑުމެން  ވެކްސިން  ެގންނަންޖެހޭ  ނީ. ެގންނަމި  ރާވަިއެގން    މަކުން 

ވިދާޅުވި ތި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  މިއަެއކަމަ  ކުރެވޭނެ.ދަތުރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށް  އަާމޒަ  އެހެންވީމާ،   ށް ކު 

ވަުގތުކޮޅެ ނަާގނެ.ދަތުރުކުރުމަށް  ނާރަނީސް  އް  ވެކްސިން  އަތަށް  ބޭފުޅުން   ،އަޅުަގނޑުމެން  ބައެއް  މިހާރު 

މިހާރު   އެއްއަޅުަގނޑުމެންހީފުޅުކޮށްފާނެ  މި  ހަމަޖެ  އޮ)  އްސީ...ލައްކަ ޑޯސް  ހެލްތު  އޮފް  ކޮށް ންލައިންމިނިސްޓަރ 

ސަބަބުން  ކޮމިޓީަގއި   ސާފެއްނުވޭ(ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވުމުެގ  ެއްއޗެްއ  ވިދާޅުވާ    އް އެހެނެ   އޯޑިއޯަގއި 

  އެއްލައްކަ މީހުންނަށް ނުޖެހޭނެ.   ލަްއކަ އަރަިއެގން ނޫނިއްޔާ  2އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތަށް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޖެހޭނެ. 

އިނޭގތޯއެބައި  އެހެންވީމާ،   ސާފުކޮށްލަދިނީ  ތި    .ައޅުަގނޑު  ހީވަނީ  ވެސް އަޅުަގނޑަށް   ބޭފުޅުން 
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ދެންމި  އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވާނެހެން ޖެހޭނީ.  ދިއެ  ހަމަ    ،ޮގތަށްކަން  މީހުންނޭމަުގމަތީން  ކިޔަިއެގންމާވާ     ،

ތަންތާ   އިނިގރޭސިވިލާތް  އެނޭގ  މީހުންނެއް  އަޅުަގނޑަށް  ހާސް  އެތަްއ  ބަިއވަރު،  މަރުވަމުންމަރުވަމުއެތައް    ން 

އޮ)  ނީ.ދަމި ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ސަބަބުން  ކޮށް  އޯޑިއޯަގިއ  ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެުވމުެގ 

ޖިއްޔާ  މާވެއްއެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް ދިޖެހޭނެ.  ނޑުމެންނަށް ނުއެހެނެއް އަޅުަގ  ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( 

ހުންނަ އަޅުަގނޑުމެން މި  ފެސިލިޓީސް.  ެގ  ލިމިޓެޑު  ވަރަށް  އެހެން  ނީ  ނުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ހުރި  ހަމަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އޮ)  ގަވާއިދު  ދެން  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގިއ  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ކޮށް 

ެގ  ަގނޑުމެންމި ބަހުސްތަކުަގއި އަޅު   އޯޑިޯއަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ ސަބަބުން  

 މަ.އެހެންވީ ން.ދުްގރާމަކަށް ހެކާމިޔާބު ޕްރޮ ކީޕްރޮްގރާމަ ވެކްސިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ބެހޭ ޮގތުންއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިތުރު ބޭފުޅެއް ސުވާލު މުޙައްމަދުެގ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުެގ ސުވާލާ

ންނަށް ބަރުވެސް މެން   އެޑްކޮށްލަން ބޭނުމިްއޔާ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ޭއެގފަހުން އަނެއްކާއްއެްއޗެ

 ! ެގންދަވާކުރިއަށް އާދެ! ފުރުޞަތު ހުޅުވާނަން. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަތު މުޙައްމަދުކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެ

ވެކްސިން ޖެހުމުެގ ކަންކަން ކުރިއަށް މި . ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމަށް ބަލާފައި  ށްޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މި ފުރުޞަތަ

މި މަސައްކަތުަގިއ    ވެކްސިން ދިނުމުގައިއިސްކޮށްެގން    އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ ރައްކާތެރިކަންދަނީ އިނޭގތޯ.  

އެ ކަމަށް ެއސައިންޑު ތަންތަނެްއަގއި ިމ  ވަކި ޚާްއޞަ    ދަންނަވަނީރައްކާތެރިކަން އިސްކުރުމޭ މި  ކުރިއަށް މި ދަނީ.  

، ދެން  މުންދާނެ.ވެމޮނިޓަރ ކުރެދެމުންދާއިރު  ވެކްސިން  ންތައް މި ކުރެވެމުން ދަނީ. ދެން،  ދިނުމުެގ ކަ  ވެކްސިން

  ސައިޑް  އެްއވެސް ކަހަލަ ާއދައިެގ އަލާމާތްތައް  ކޮށްފައި،މޮނިޓަ މިނެޓު    15  ވެސް އެންމެ މަދުވެެގން  ކޮންމެ މީހަކު

 ކަހަލަ ެއއްެވސް ކަެމއް އެ   ންމެ ެވކްސިނެއްަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮެގ ޮގތުަގއި ފެނުން އެކަށީެގންވޭއިފެކްޓްސްއެއް 

މިފެނޭ މީހުން  އެ  އެއަށްފަހު  ދެން  ކުރުމަށްފަހު،  މޮނިޓަރ  މީހުން  ތޯ  ބަެއއް  ަވރަކަށް،  ނަާގ    ވަކި  އެބަ  ަވުގތު 

ޖެހުމު މިއާއެކުަގއި  ،  ންދެ  ގައި.ވެކްސިން  ވެސް  ހަމަ  މީހަކަށް  މީހާވެކްސިންދޭއިރު  ކޮންމެ  މި ،  ވަކިވަރަކަށް   އެ 

ބާވަތުން   ުމއްދަތެްއެގ  ވެކްސިންެގ  ދޭންޖެހޭ.ވަކި  އެބަ  ޑޯޒް  ރަނަގޅަށް    ދެވަނަ  ވަރަށް  މިއާއެކުަގއި  އެހެންވީމާ، 

މީހެއްެގ  ރިޕޯޓު އެ  މިކަމަޢުމަ،  އެހެންވީމާ،  އެއްކުރަންޖެހޭ.  ޚާއްޞަލޫމާތު  ހަމަ  ވެސް  އިންތިޒާމުތަކެއް    ށް 
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މިނިސްދެން،    މިވަނީ.ފައި  ހަމަޖެހި އިތުރަށް  ފާހަަގކުރަ ޓައޭެގ  ެވސް  އެ  އްަވއިފި،ރ  ވެސް،  ނަޒްލާ    ހެން ޑޮކްޓަރ 

ލިބިފައި   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަުގތު  މި  ވަރަކަށް  ވަކި  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ވެސް  އެންމެ   މިހިރަ ބޭފުޅުން  ވެކްސިން 

ދިނުމުެގ  ެވކްސިން  ވަުގތު  މި  ކެޓަަގރީޒްތަކަށް  ތިބި  ބޭނުންވެފައި  އެންމެ  އެކަމަށް  ނުވަތަ  ކެޓަަގރީޒްެގ  މުހިންމު 

ކުރިއަ ދަނި.  ކަންކަން  މި  ފުރަތަމައިނުންށް  ޚިދުމަތްތެރިންނާ  އެންމެ  ދެނީ.    އިޞިއްޙީ  މި  ވޯކަރުންނަށް  ސޯޝަލް 

ވަުގތެއް މިއީ.    ބަލިން ވަރަށް މައްޗަށް އިތުރުވަމުންދާވިޑްެގ ކަންކަން ވެސް ހަމަ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކޮ،  ދެން

 މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ. މި ކަހަލަ  ވެސް ަވރަށް ބުރަކޮށް  ހަމަ އެކަމުގައި  ވީމާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންއެހެން

ައދަދަކަށް    ވަުގތެްއަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ވެކްސިން ަގއި ޚިދުމަތުހަމަ  މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް 

މިހުންނަ އަދަދަކަށް ތިބޭ  ވަކި  ބެލުމަށްފަހު،  މިކަންތައް  ވެސް  ށް  ދުވަހަކު  ޚި  ކޮންމެ  މި  ޞިއްޙީ  ދުމަތްތެރިންނަށް 

ދެންންެގމި  ދެމުންވެކްސިން   ަވކި    ،ދަނީ.  ވެސް  ފަރާތްތައް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ކުރިން ؛ ކެޓަަގރީތަކަކުން ހަމަ 

  އަހަރުން މަތީެގ ބޭފުޅުންނަށް. އެޮގތަށް އެންމެ ހައި   70ހަމަ  އެންމެ ފުރަތަމަ    ،ރެއްވި ނޭނެގ ފާހަަގކުމައިމޫނާ ކަން

ފަރާތްތަކަށް ެގންދަނީ.  ރިސްކް  މި  ކުރިއަށް  އިސްކަންދީެގން  އުސޫލެްއެގ    ފުރަތަމަ  ަވކި  ހައި   މަތީންއެހެންވީމާ، 

ކޮންމެވެސް  ވެ މިޮގތަށް  ތީތެރިކަމަށް ިއސްކަންދީެގން ކުރިއަށް ެގންދާކާމީހުންނަށް އިސްކަންދީެގން އަދި ރައް  ރިސްކު

ނަަގއިެގން   ވަުގތު  ެގންދަނީ.    ކުރިއަށްވަރަކަށް  ހަމަމި  މުހިންމީ  އެންމެ  ޮގތަ   އެކަމަކު   ކަށްރައްކާތެރި 

 ޝުކުރިްއޔާ. ެގންދިއުން. ކުރިއަށް  ތައްކަން ޖެހުމުެގވެކްސިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަރުވާނަން،  އާދެ!  ފުރުޞަތު  ދާއިރާެގ،  އަޅުަގނޑު    އިއްޒަތްތެރި   އިހަވަންދޫ 

 . މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ކުރައްާވ   ތި  ޚިދުމަތްތެރިން  ޞިއްޙީ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ތި   ހަމަ  މަސައްކަތުގައި  ދުަވސްވީ ހަމަ ކޮިވޑް މެނޭޖްމަންޓު  ިގނައަހަރަށްވުރެ    1  ، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތިސައްކަތްމަ

  ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން  ،ެއކަން ފާހަަގކޮށް   ބޭފުޅުން އުޅުއްވާތާ. ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް

އަޅުަގނޑުެގ ވެސް އެންމެ ބޮޑު  މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް ދެމުން މި ދަނީ. ދެމުންދާ ވަުގތު  

އިޤުތިޞާދަކީ  ،  ކޮންސަރންއަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ވެސް  ވަރަށް  ހަމަ  މިނިސްޓަރަށް 
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އިކޮނޮސެންސިޓި ޤައުވް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮވިޑްެގ،  ޚާއްޞަކޮށް  ކޮީމއެއް.  ނިސްބަތަށް  ވި މުަގއި  ފެތުރެމުންދާ  ޑް 

ިއޤުތިޞާ،  ބަލާފައި ބަދަައޅުަގނޑުމެންެގ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އިޤުތިޞާދެއް.    ލުތަކެއްދަށް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ައއުމުެގ 

ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުަގއި ދެމުންދާ ވަުގތު އިތުރަށް ކޮވިޑްެގ ހާލަތު މި ޤައުމުަގއި ޯގސްވެެގން  އެހެންވީމާ، ެވކްސިން  

ހަމަ ޮގތުން    ސުވާލެްއެގތަމަ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަ،  މަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުެގ ަވރަށް ބޮޑު ކޮންސަރންެއއް. ދެންއުދި

މިހާރު ބޭނުންވަނީ  އެއްކޮށް   ފާހަަގކޮށްލަން  ޚިދުމަތްތެރިންނަށް  ޞިއްޙީ  ބަލާއިރުަގއި  ރޭޓަށް  ދެމުންދާ  ވެކްސިން 

ހަމަ އެާއއެއްކޮށް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މިހުރި ؟ ވެކްސިން ދީ ނިންމާލުމުަގއި އެްއވެސް ޓާެގޓެއް އެބަ ެގންުގޅުއްވަންތޯއޭ

ޞިއްޙީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެޓްލީސްޓު  މިވަުގތު  ސްޓޮކުން  ރާއްޖޭަގއި  ދެވޭަވރަށް  ވެކްސިން  ޚިދުމަތްތެރިންނަށް   

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް  ،  އޭެގއިތުރަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ؟ ވެކްސިންެގ ސްޓޮކް އެބަހުރިތޯއޭ

އިންަގއި މަސައްކަތް  ލަ  ޖުމުލަކޮށް ހަމަ ފްރަންޓު،  ވެސް މި ފްރަންޓު ލައިންަގިއ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް

ނޫނީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް   ؟ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެކްސިން ނެުގން މި އޮންނަނީ އޮޕްޝަނަލް ކަމެއްެގ ޮގތުަގއިތޯއޭ

ހަމަ ެއއާެއްއކޮށް މިހާތަނަށް އެްއވެސް ަވރަކަށް ތިބޭފުޅުން ެވކްސިން ،  ދެން ؟ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ާވނެތޯއޭ

ފްރަން ބޭނުންވާ  ދޭތޯއެވެދޭން  އެބަ  ހަދަމުން  ދެކޮޅު  ނެުގމަށް  ވެކްސިން  މި  ވަރކާސް  ލައިން  އެކަން   ؟ޓު 

 ސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ނަސީމްފް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އޮ

ދެން  އެއަށްމައިމޫނާ    !އާދެ ދެއްވާނީ.  މަ   ،ޖަވާބު  ބޭފުޅަކު ޢުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްވެސް  ނެތް  ލިބިފައެއް  ލޫމާތު 

 މަޖުބޫރުކުރާ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ.  ކޮންމެއަކަސް މިީއ އެްއވެސް ބަޔަކަށްދެން،  މަކަށް.  ކަ  ވާފައި އިދިކޮޅު ހައްދަވާ

 ! ޖަވާބުދެއްވާއެއަށް މައިމޫނާ   ޖަހައިދެނީ.ނަށްޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުން ދެން، 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަކުރުބޫއަމޫނާ ލްތު މައިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެ

ފަށަިއެގން މި    ސް އިންކަރކެއަރ ވޯ ވެކްސިން ޖެހުމުަގއި ހެލްތުއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.    !އާދެ

ހާ ންމާލެވޭނެހުރިހާ އެއްމެންނަށް ެއއް ފަހަރަކާ ނި  އިއެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ހަމަ ކުއްލިއަލަށް ޖަހައެކަމަކު  މި ދަނީ.  

ނެތީމަ އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މީހުންނަށް  ރކަރުންނަކީ  ވޯ ހެލްތުކެއަރ  ،  ސްޓޮކެއް  ބަލި  ،  އެޓެންޑުކުރަމުންހަމަ 

ެވސް ދިމާވާނެ. އެހެންވީމަ، ސް  ސައިޑް އިފެކްޓް  މީެގ  މީހުން.   ން، މަސައްކަތުަގއި ުއޅޭ މީހުންނަށްބަލިމީހުން ބަލަމު

ތަކަށާއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ބަލަމުން ވެކްސިން ދެމުން މި ެގންދެވެނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ޑިއުޓީހަމަ  



 2021 ފެބްރުވަރީ  3                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  1 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ
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އޮތީފު އަމާޒުކޮށްފައި  ކެއަރހެލްތު،  ރަތަމަ  ސޯޝަލް  ވަރކަރުންނާިއ،  މިއިންވޯ  ކެއަރ   ށްފަރާތްތަކަ  ކަރސް، 

އެސްޓިމޭޓު  10އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ނިންމާލެވޭނެކަމަށް  ތެރޭަގއި  ިމ ،  ދެން.  ކުރެވެނީދުވަހުެގ  އަދި  ރަށްރަށުަގއި 

އެހެންވީމާ ފަސޭހަފެށެނީ.  ތަންކޮޅެއް  ރަށްރަށުަގއި  ިގނަ،  ެއހާ  މިޮގތަށް ވާނެ.  ހަމަ  މާލޭަގއި  އެކަމަކު  ނުވާނެ.  އެއް 

ސެކްޓަރަގިއ    ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ެވސް ހަމަ ޕްރައިެވޓު،  މި ެގންދަނީ ކުރިއަށް. ދެންބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެން  

ކުރާ   ހިމެނޭނަ  ިގމަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  ހެން.ފަރާތްތައް ވެސް  އަޅުަގނޑު  މި  ކުރިން ދަންނަވާލިހެން ،  އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ްގރޫޕްސްތައް ވެސް ހަމަ މީެގ ތެރެއަށް  ،  ނަާގއިރު    ވަުގތުކަރސްައށްވޯކެއަރ  ވެސް ހެލްތު

މިއަދު ހެނދުނު ހެނދުނާ އަޅުަގނޑުމެން މި ފެށީ   ،އިތުރު ކުރަމުންނޭ މިދަނީ. ެއއް ްގރޫޕް ނިމެންދެން މަޑުނުކޮށް

ްގރޫޕްސްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަށަމުން ދާނަން.    އަދި މާދަމާ ވެސް އިތުރު،  އަހަރުން މަތީެގ ބޭފުޅުންނަށް. ދެން  70

ެގންދެޭވ  ،  ޓީ އޯޑަރުން ހަމަ ވީހާ ވެސް އަަވހަކަށް ޖެހޭ ޮގތަށް ބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެންރިކެޓަަގރީސްތަކުަގއި ޕްރަޔޮ

ތަކަށް ވެސް  މީެގ ސަބަބުން ެގއްލުންވުން ކަހަލަ ކަންތައް  ،ޮގތްތައް ރަނަގޅަށް ބަލަމުން އޭަގއި އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި

 ބަލަމުން ެގންދަންޖެހޭ ހަމަ. އެހާ އަވަސްއަރުަވއި ނުަގނެ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  އިންސްޕެކްޓުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް  

ބަލަހައްޓަިއެގން    ކަމާއެކީބެލުންތެރި އެހެންވީމަ، ވަރަށް  ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދެވޭތޯ  ކުރިައށް   އެކަން 

ހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ބަލަމުން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކުރަމުން ދާނީ. ދަސްވާ ކަންތައްތަކެްއ ހުންނާނެ. އެ  ފުރަތަމަ ދުވަހު

އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކޮށްލެްއވިހެން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިއީ ވަރަށް  ،  ދެން

ިގނަެވެގން  ކޮވިޑު  ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމެއް.  ބަ،  ދާއިރުބޮޑު  ެއއް  އެ  ެއކޭހަމަ  ތިބީ  ކަމަކަށް  ިމ  ހުރިހާ   

ކަމެއް.  ޖެހޭނެ  ެގންދަންހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަިއެގން، އެީއ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް. އެހެންވީމާ  އެޓެންޑު ކުރަން

، އެ ކަންތައްތަކަށް ވެސް  އެއްތަނަކަށް އެއްމެން ެއއްކޮށްެގން ައވަހަށް ޖަހާލުމަކީ މީަގއި ސޭފްޮގތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ 

ކުރެވޭ ޮގތަށް އިންތިޒާމުތަްއ  ކަމެއް ދިމާވެއްޖިްއޔާ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެޓެންޑު،  ތްކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރިޢާޔަ

އަޅުަގނޑުމެން  ،  ހަމަޖެހިެގން އެހެންވީމާ  ކުރިއަށް މި  ހަމަޖައްސައިެގން  ކަންތަްއ  ެގންދަނީ.  އަރުަވއިެގން  އަަވސް   ،

،  ، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާށް  ކުރީމަ އޭެގން ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަ

އެ  އަދި  ރަްއކާތެރި  ޮގތް  މެންވީހާވެސް  ބޮޑުވާނެ  އިތުބާރު  އޭެގ  އެންމެ  ކުރިއަށް    ދެއްކުމާެއކީ ނަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ކޮށްލީ. އާދެ! ތެންކިއު އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ފާހަގަ  .ެގންދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިއތުރު ބޭފުޅަކު އެ  އެ ސުވާލާ  !އާދެ ލޫމާތެއް ހިއްސާކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ ފުރުޞަތު  ޢުްއވެސް މަުގޅިެގން 

ފުނަދޫ ަގނޑު މިހާރު  އަޅު މެންބަރުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.    އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ޭއެގފަހުން

 މުޙައްމަދު ޝާހިދު.އަށް. މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތި އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން.  އެންމެ  ނެތް.    ޝުކުރިއްޔާ  ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް  ހަމަ  މެދަކު  ަމސައްކަތްޕުޅާ  ބޭފުޅުންެގ 

ޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ  މިކަމުަގއި މަސައްކަތް ތިބޭފު.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިތުބާރު ކުރަން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ފެށިެގ ދުވަހުން  ވެސްފެއްޓެވި  ހަމައަށް  މިއަދާއި  ވަރަށް  ،  ން  ވަޑަިއަގންނަވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން  އެންމެ  ތި  ހަމަ 

% އަޅުަގނޑުެގ  ކުރަްއވަުމން.  މަސައްކަތް  ސާބިތުކަމާެއްއކޮށް  މިކަމުަގއި  މެދުކެނޑުމެއްނެތި    100ހިތްވަރާއެކު 

ައޅުަގނޑުެގ އެންެމ  .  އޮތް މިކަމުަގއިބަ އަޅުަގނޑުެގ ދެތިން ސުވާލެްއ އެޔަޤީންކަން ތިބޭފުޅުންެގ ަމއްޗަށް އެބައޮތް.  

ކަންބޮ ޮގސްެގން ޑުވުމަކަށް  ބޮޑު  މިކަން  ހިސާބަށް  ނުފޯރާ  އަތް  ޮގސް  ޯގސްވަުމން  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،  އޮތީ 

ކުރަން ޖެހި ޓޯޓަލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާ ހާލަތެއް އަތުެވދާނެތީ. އަޅުަގނޑު ހިތުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބޯޑަރު ބަންދު

ބޭފުޅުންނަކީތީ ިގނަ  ތެރެއިން  ހިމެނޭ  ،  ެގ  ވެސް  މިނިސްޓަރު  ސްޓޭޓް  އަދި  ވެސް  މިނިސްޓަރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބޮޑަށް   ައޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ގަ ޮގތުން  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް  ހުރިހާ  ތި  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމަ، ތި ބޫލުކުރެވެނީ   މެޑިކަލް 

ކަމަށް ދަތުރުކުރާނެ  ބޮޑަށް  ވިސްނުންފުޅު  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންެގ  ދެންަގ  މަުގން.  ެއ  އެކަމަކު ،  ބޫލުކުރަނީ 

ވީމަ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތި ބޭފުޅުން ތި ިވސްނަވާ  ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ބަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  

ރު ލިބިފައި މިހާ  ،ެއކުަގއި އަދި އެހެން ވިސްނުންތަކެއް ެވސް ިވސްނަން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ  ވިސްނެވުމާ

ޑޯޒު  50މިއޮތް   އެއްލައްކަ  މިޖަހާ  މީހުންނަށް  އަސަރެއް  ހާސް  އެދެވޭ  ކިހާަވރެއްެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  ،  ޖެހުނީމަ 

ކުރައްާވ    އަދި ތިބޭފުޅުން ތި ޓާެގޓު ؟އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބަލި ފެތުރުމަށް ކިހާވަރެްއެގ އެދެވޭ ައސަރެއް ކުރާނެތޯ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާ ވަރެްއެގ ނުރައްކަލެްއ  ،  ކިހާ ވަރަކަށް މިކަން ފެތުރިޮގސް  މުއްދަތުަގއި މިކަން ނުވެއްޖެނަމަ

ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަން  އަނެއް ސުވާލަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ  ؟ ދިމާވެދާނެތޯ

ން ލާޒިމުކޮށްެގން ނޫނީ ިމ ވެކްސިން ތިމަންނަމެން ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ާގނޫނަކުސިޔާސީ ކުރަމުން އެބަދޭ.  

ދެންނުނަާގނަމޭ.   ެއއްޗެކޭ.  ވައްތަރެއްެގ  ެއވެނި  ިމވެނި  މިއީ  ވިދާޅުޭވ  އެބަ  ބޭފުޅުން  ހިތަށް    ،އަނެްއ  އަޅުަގނޑު 

އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިބޭފުޅުންނަށް  ވާހަކަތަކުެގ  އޭއަރަނީ  ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާއި  މިދެންނެވި    މި 
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ނޫންނަމަ  ؟ ެވކްސިން ނެުގމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން އިތުރުވޭތޯ،  ކުރާ މީހުންެގކެމްޕޭނުަގއި ޖެހިެގން މިކަމަށް ރިފިއުސް

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ކިހާވަރެްއެގ ނޭދެވޭ އަސަރެއް އެކަމުން ކުރޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް 

އިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން  ެއއްޗެއް  އޮ)ނޭގތޯ.    ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި ންލައިންިމނިސްޓަރ  ކޮށް 

ސަބަބުން   ސާފެއްނުޭވ(ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުާވ  ނަާގ    އޯޑިޯއަގއި  އެ  ފަރާތްތައް  ވާދަވެރި 

   ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާޭއެގތެރެއިން ބައެއް.  ން ދައްކަވާ ވާހަކަތުން އެ ބޭފުޅުޮގ، އެއީ ދެން ސިޔާސީބެހޭޮގތުން  ޕޮއިންޓާ

އެބަހުރި   ޖަހާކޮންއިރަކުތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައި  ވެކްސިން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހެލްތު )ނީ.  އޭ  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

މިއީ ހަމަ    އޯޑިޯއަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ ސަބަބުން  ކޮށް ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންއޮ

ދެން، އެއީ އެހެން އޮންނަ ކަމެްއ    ބޭފުޅުން.ބައެއް  ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ    ކަނޑައެޅިެގން ވެކްސިން ނުޖަހާނަމޭ ވިދާޅުވެ

ހަމަ  އެ ދަްއކަވާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވަނީ. ެއކަމަކު ޙަޤީޤަތުަގިއ އެ ބޭފުޅުން ވެސް  ސިޔާސީ ޮގތުން  އެއީ ދެން  ނޫން.

ބޭނުން ޖައްސަވަން  ވެކްސިން  ފުޅުވެކްސިން  ނޫނިއްޔާ  މޮޔައެއް  ނޫޅޭނެވާނެ.  ދެކޭ    ނުޖަހާކަށް    ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު 

  ެއއީ މިއިން ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާނެ ކޮންމެ މީހަކު އިނޭގތޯ.  

ޮގތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ވީނަމަވެސް  ވެސް. ދެކޭޮގތުގަ ،  އެ ދެން ކޮންމެ  މި ވެކްސިނުއަޅުަގނޑު  ލިބޭ އި  ން 

ޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކެްއ ނޫން އަެއ ވާހަކަތަ    ވެސް ބޭނުންވާނެ.ކޮންމެ މީހަކު  ހޯދުމަށްފަހުެއްއޗެހި  ޔަތާއި  ޙިމާ

ައޅުަގނޑުމެން މި  އި  ނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ޮގތުަގއެހެން ،  ދެން  ތް.ވާ ޮގން ވިދާޅުެއއް. ެއއީ އެ ބޭފުޅުދައްކަނީ

ެގންޮގސް ސިސްޓަމަށް  އިރާދަ  ެގންެގންދާ  ނެތި  މެދުކެނޑުމެއް  އެއްވެސް  މިހާރު  ކުރެއްިވއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެންނަން 

ޖަހަމުން ވެކްސިން  ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުރިން  މާ  ނިމުމުެގ  މަސް  މި  އެއީ  ެގންދެވޭނެ. 

އަޅުަގނޑުމެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި   .ިއތުރަށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވެކްސިން ލިބޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަން   ލިބުނީމަ ދެން 

ޖަހަމުން... އޮ)  ވެކްސިން  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލަިއންމިނިސްޓަރ  ސަބަބުން ކޮށް  ބައިވެރިެވަވޑަިއެގންނެވުމުެގ 

  އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބާރަށް ވެކްސިންެގ މަސައްކަތް ެގންދެވޭނެ އިނޭގތޯ.   އޯޑިއޯަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްޗެއް ސާފެއްނުވޭ(

 ޝުކުރިއްޔާ.   !، އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު. އާދެއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ފެބްރުވަރީ  3                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  1 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

12 

 

ފާހަަގކުރަްއވަން  އެްއޗެއް  ެއްއެވސް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  އަރުވާނަން  ؟ އާދެ،  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑު  ނެތިއްޔާ 

އަރުވާނަން    !އާދެ.  މެންބަރުންނަން ފުރުޞަތު  މެންބަރުއަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  ،  އިްއޒަތްތެރި  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި 

 .މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ!  އާދެ މުޤައްރިރު.  މިހާރު  !ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންވަނީ  އަހާލަން  ފަހަރަށް  ،  އަޅުަގނޑު  ިގނަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވެްއޖެ 

ނެަގންނަން ޖެހެއޭ  ކަށް ހަމަ ދެއެ ކަންތައްތަ  އި،ބަލަ  ހަމަ  ސަިއޑް އިފެކްޓުތަކަށް  އެ  އެްއކަލަ ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު 

އިފެކްޓްސް ސަިއޑް  ތަފާތު  ތަކުން  ވެކްސިން  ތަފާތު  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ  ތަކޭއެބަ.  ހުންނަނީ.  އަޅުަގނޑު    ،މި 

ެއއްެވސް ތެރޭަގިއ  އަދަދުތަކުެގ  ޖެހުނު  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  މިހާރު  ބޭނުން  ނުރައްކާއަހާލަން  ނޫނިއްޔާ  ،  ކަހަލަ 

އިފެކްޓްސް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އިންތޯވަރުެގ ސަިއޑް  ފާހަަގވެފަިއ  ދެން ؟ެއއް  ބޭނުން.  ޔަޤީންކޮށްލަން  ދެވަނަ  ،  އޭތި 

ކަމަކަށް ދާއިމަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަން ކިހާ ތާކު ތިބޭފުޅުން ޕްރޮްގރާމެްއެގ ތެރޭަގިއ  

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް  ،  ން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ވަޒީރަށް ސުވާލުކޮށްލަ،  ދެން ؟ފެށޭވަރު ވާނެތޯ ަވޒީރު ދެއްކި  ވާހަކަ 

ިމސާލަކަށް ލިބިއްޖިްއޔާއޭ  ދެން  ،ފާހަގަވަނީ  އިނީ.  ލިބިފައޭ  ލަްއކަ  ކުރިއަށް  ،  ެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބިއްޖިްއޔާ 

ވިދާޅު  ވަޒީރު  ރާއްޖޭެގންދާނަމޭ.  މުޅި  އެބައިންތޯ  ޔަޤީންކަމެއް  ކިހާ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެ ،  ގައިވެދެއްވަފާނަންތޯއޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަން  ވެސް،  ބިދޭސީން  ސަރަޙައްދުަގއި  މާލެ  ޚާއްޞަކޮށް  ިގނަ.  ވަރަށް  އަދަދުވެސް  ބިދޭސީންެގ 

އެ    ،އެއްކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް  ، ބިދޭސީންނާވާނެ. އެހެންވީމާ ނުވެސް  ބިދޭސީންނަން ނުޖަހައެއް ެވސް  

ކިހާ ާގތްަގނޑަކަށް  ލިބޭނެތޯ  ވެކްސިން  އެ  ސުވާލަކީ    ،ދެން ؟ތާކުވާހަކަައކީ  ވިދާޅުީވ    50އިން  ތި  ދެން  ހާހޭ 

ހާސް މީހާރު އޮތް އަދަދު. ކިހާތާކު ތެރޭަގއި    50އެއްލައްކައިެގ ތެރެއިން ާގތްަގނޑަކަށް އެ ދެވަނަ ޑޯޒަކަށް ބަލާ  

 ޝުކުރިއްޔާ.   ؟ހާސް ނިންމާލެވޭވަރު ވާނެތޯ 50  އެ ާގތްަގނޑަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަށް ެގންދަވާ ވަޒީރު. ކުރި! އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމްމިނި
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އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި   ، ހާސް ޑޯޒު ައޅުަގނޑުމެންނަން ނިންމިދާނެ ވަރަށް ައވަހަށް. އެހެންނަމަވެސް   50!  އާދެ

ދީެގން  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ދަށުން  ޕްރޮްގރާމުެގ  ބަލިމީހުން،ެގންދާ  އަޅުަގނޑުމެން  މީސް ނުކުޅެދޭ      މީހުންނާއި 

ޖަހަމުން ޖަހަނީ.ެގންދަނީ.    މި  މީހުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައިތައް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަން ،  ދެން  އެހެންވީމާ، 

 ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށް.ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަން    15ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކުރިއަށް މި އޮތް  

 އެ އަޅުަގނޑުމެން އަތަށް ޔަޤީންކަން މިހެން އޮތްކަމަށް ވީނަމަވެސް  މަކު،  ެއކައެބައޮތް.  ޔަޤީންކަން    ށްވަރަށް ބޮޑަ

އަޅުަގނޑު މި   މި ދެންނެވީ. ލިބޭވަރު ވާނެއޭ.އެހެންވީމަ، އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު  ؟ ތޯއެހެންނޫން.  ޔަޤީންވާނީއެރީމަ  

އިރާދަ މިހާދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަން  ޮގތުންކުރެްއިވއްޔާ  މިހުރި  ހަމަޖެހިފައި  ހަމަ ނުހުއްޓި  އިނޭގތޯ    ރު 

އިނޭގތޯ.  ައސްކޮށްކޮންޓިނިއު ެގންދެވޭނެ  ޔަޤީންކަން...  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބޭފުޅުންނަން  އަޅުަގނޑަށް   އެއީ 

އޮ) ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ސަބަބުން  ކޮށް  ވިދާޅުާވ  ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އޯޑިޯއަގއި 

ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި މަހުެގ   އެބައުޅޭ އަންނަން ސިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެކް ެއއީ ިމހާރު  އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( 

ވެސް   ެވކްސިން...  އެކްސްޓްރާޒެނެކާމެދުތެރޭަގއި  އޮ)   ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގިއ  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ކޮށް 

ސަބަބުން   ސާފެއްނުވޭ( ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އެްއޗެްއ  ވިދާޅުވާ  ،  އެހެންވީމާ  އަންނާނެ.  އޯޑިޯއަގއި 

ޯއޑަރުކޮށްފަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ދާކަމަށް  ހަމަޖެހިެގން  މިޮގތަށް  ަގންނަ  މިކަންތައްތައް  އަޅުަގނޑުމެން  އި 

އެހެންވީަމ،  ހި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ.އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެއެބަހުރި. ވެކްސިން ވެސް  

ދެކޭޮގތު ،  މިކަންތައްތައް ެގންދެވޭނެއަޅުަގނޑު  ކުރިއަށް  މިކަންތައް  ނެތި  މެދުކެނޑުެމއް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ    ަގއި 

ޔަޤީދެންއިނޭގތޯ.   ދެން  ،  އަތަށްންކަން،  އަޅުަގނޑުެމން  ޔަޤީންވާނީ  ވެސް  ކަމެއް  އެރީމަ.ހުރިހާ  ދެން     

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީ  ޔަޤީން  ށްައޅުަގނޑުެމންނަ،  ސްއެހެންނަމަވެ މަސައްކަތުން،  ކުރެއްވި  މި 

މި މަސައްކަތްޚާއްޞަކޮށް  ކޮށްދެްއވާ  ދުވަހަކު      ކޮންމެ  ބައްލަވާ  މަނިކުފާނު  އެ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  އެއީ  އިނޭގތޯ. 

ޮގންތައް  ކަ  މުެގހޯދު  ވެކްސިންއަޅުަގނޑުމެން   އަިމއްލަފުޅަށް   ތް.ކުރިއަށްދާ  ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ހަމަ 

ރަށް  ، އަޅުަގނޑަށް ވަމަސައްކަތް ކުރައްވާ. އެހެންވީމާެއ  އިންވޯލްވެަވޑަިއެގން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ުގޅުްއވަިއެގން  

އެބައޮތްބޮޑަށް   މިކަން...  ޔަޤީންކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮ)  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގިއ  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ކޮށް 

 އެންމެ ެގ ތިބޭފުޅުން  ނކަންނޭެއއީ  އޯޑިޯއަގއި ވިދާޅުާވ އެއްޗެއް ސާފެއްނުވޭ(ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ ސަބަބުން  

ކަމަކީ.   ެގންދެޭވތޯ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ދެން،  ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވާ  މިކަންތައް ކުރިއަށް  މި  މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

 ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަން ކާމިޔާބު ވާނެ އިނޭގތޯ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާލެއް. އިތުރު ސު އޭެގ ކުރިން މުޙައްމަދުެގ ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދާއިމަށް ،  ދެން؟ އެްއ އޮތްތޯއިޑް އިފެކްޓްސް ވަރުެގ ސަ ސައިޑް އިފެކްޓެއް އެްއވެސް ކަހަލަ އެ ފާހަަގވާ ކަންބޮޑުވާ 

 ...ެއއީ ދެން ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަން.، ކުރާ ކުދިންނާއި ފަރުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާހިރު هللاމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް، ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދު

 ؟އާދެ! އަޅުަގނޑު އެއަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަވާ!  ކުރިއަށް  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މާހިރު هللاޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

ެއއް ނާދޭ އިނޭގތޯ.  ސައިޑް އިފެކްޓްސްސީރިއަސް  ެއްއވެސް ކަހަލަ    ،ވިދާޅުވީ އެްއވެސް ކަހަލަ ސައިޑް އިފެކްޓެއް

ަގއިގަ ވެކް،  މައިނަރ   ،އެހެންނަމަވެސް މިސާލަކަށް  އަންނާނެ.  އިފެކްޓްސް  މައިނަރ  ޖެހީމަ  ،  ރިްއސުންއި  ސިނެއް 

އައުން އެހެންނަމަވެސް،  ހުން  ކުރެވިފަ.  ނޯޓިސް  އެބަހުރި  އިފެކްޓްސް  މަިއނަރ  ސަިއޑް  ،  އެކަހަލަ  ސީރިއަސް 

ނަން  ައހަރުން މަތީެގ މީހުން  18ައސްލު މި ވެކްސިނަކީ  ،  ކުދިންނޭ  ނުކުޅޭދޭ  ވިދާޅުވެއްޖެ،  އިފެކްޓެއް ނާދޭ. ދެން

މެންޝަން ކުރެއްވި އާސްތު މުޙައްމަދު  ކުރިން ވެސް އަދި    ،ޖަހަން މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތް ވެކްސިނެއް. ދެން

އެއަށްވުރެން  ،  ޮގތަށް ހެދޭ  ެއބަ  ރިސަރޗް  ބަލަން.    އޭޖު  ޔަންަގރމިހާރު  ނުދެވޭނެތޯ  ދެވޭނެތޯ  ެއ ްގރޫޕަށް  އަދި 

ދެން ނުކުޅެދޭ  ،  އޭެގ ތެރޭަގިއ ހަިއ ރިސްކު  އަހަރުން މަތީެގ މީހުންނަން.  18މި އޮތީ  މިހާރު  ފަިއ  ވެއެޕްރޫވް   ޑޭޓާ،

 ޝުކުރިްއޔާ. ވެކްސިން.  ައޅުަގނޑުމެން ދެމުން ެގންދާނަން، އަހަރުން މަތީެގ  18މީހުން ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ފެބްރުވަރީ  3                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  1 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

15 

 

ެއއީ އެ ބޭފުޅުން ވަކި ދަނެަގނެެގން ެއ  ؟ ޓީެއއް އިނދޭތޯ އެ ބޭފުޅުންނަން ޚާއްޞަކޮށްޔޮޕްރަތީ  ނަންަގ  އަޅުަގނޑު

 ؟ން ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޮްގރާމެއް ވަކިން ހިންަގވަންތޯއޭ ބޭފުޅުންނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާހިރު هللاމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް، ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދު

 .. ކުންތޯ.ކިހާ ހިސާބަެގ ޓީ ކެޓަަގރީ އްވަފާނަންތޯ ޕްރަޔޮރިެއޑްކޮށްލަދެ ިމއަށްލާ، ނަޒް ޓަރޑޮކް

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ނަޒްލާ ރަފީޤްކްޓަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑޮސީނިއަރ ރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ހެލްތު ޕް

 ސޯޝަލް ކެއަރ ބޭފުޅުންނާ   ބޭފުޅުންނާއި،ޞިްއޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ،  އިނޭގތޯ  2ަގރީ  ޔޮރިޓީ ކެޓަ ޕްރަޝުކުރިއްޔާ.    !އާދެ

ްގރޫޕު އިންނަ  މި  ދެން  ފަރާތްތަކާއިަގއި  ޖެހިެގން  ދުވަސްވީ  ރި،  އުމުރުން  ހަަމ ހައި  ތެރޭަގިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ސްކު 

ފަރާތްތަކާއި ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެހެންވީމާފަރާތްން  ރިޑް  ބެޑް،  ހިމެނޭނެ  އިނޭގތޯ.  ވެސް  އެންމެ ،  ތައް 

 ނަން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޖަހަން ފަށާ  ހުރި ްގރޫޕުތަކަށް ވެސް ދެން، ހާފައިއަނެކަތިއަށް ޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާިއރާެގރުވާނަން  އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އަ.  ތެންކިއު ވަރަށް ބޮޑަށް  !އާދެ

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. އަށް. ޝިފާޢުމުޙައްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ރިސޯޓުތަކަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ    ،ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އޮޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ  !އާދެ

ރިސޯޓު މުވަްއޒަފުންނަން ވެކްސިން ދިނުމުަގއި    ،ފެސިލިޓީސްތައް ގާއިުމކުރެވިފައި ނެތް ތަންތަން. ެއހެންވީމާ  ހެލްތު

އޮތީ ރާވާފަިއ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތަކަށްތޯ  އެތަނަން  ؟ކޮން  ޓީމުތައް  ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  ސަރުކާރު  އެއީ 

ެވކްސި މައްޗަށް  އަތް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނޫނީ  ދޫކޮށްެގންތޯޮގސްެގންތޯ  ދިނުމުެގ  ރިސޯޓު  އެ  ން  ެވކްސިން  ތަކުަގއި 

 ؟ކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ރާވާފަިއވަނީ

 

 މަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙް
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ތަކުެގ ބޭފުޅުންނަކީ  ސޯޓުރިފުރުޞަތު އަރުވާނަން.    ނަޒްލާއަށްއަޅުަގނޑު  ،  އަޅުަގނޑު ކުޑަ ެއއްޗެއް ދަންނަވާލާފައި

ޕްރަ ބޮޑު  ވަރަށް  ިއޤުޔޮހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއީ  ބައެ ރިޓީެއއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ބޭފުޅުން   އްތިޞާދުެގ   އަދާކުރަްއވާ 

އެހެންވީމާ  ،އެހެންވީމާމެ.  ވެސް   މިއުޅެނީ.  ހަދަިއެގން  ިއވެލުއޭޝަނެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއ    ،ރިޒޯޓްތަކަށް 

ދަށު ވެކްސިންއިވެލުއޭޝަންެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ރިސޯޓުތަކުެގ  ފެށިެގންދާނެ  ން  ެއއީ  ދޭން  އެކަމަކު  ްގރޫޕު   3.  ވަނަ 

އޮތީކީ.  ކަށް  އަޅުަގނޑަ .  ކަންނޭނޭގ އެބޭފުޅުން  ހިސާބެއްަގިއކަމެއް  ކިހާ  މިހާރު  ނެތް  ހަނދާނެއް  ރަނަގޅަކަށް  މާ 

 ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިނޭގތޯ. ލަސާފުކޮށް ވެސް ނަޒްލާ އެބައި  

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ނަޒްލާ ރަފީޤްކްޓަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑޮސީނިއަރ ރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ހެލްތު ޕް

ްގރޫޕްތެރޭޕްރަޔޮ  ތަރޑް  އާދެ! ދެން  ަގއިރިޓީ  ހިމެނެނީ.  ބޭފުޅުން  މި  ހަަމ  ވެސް  ،  އިނޭގތޯ  އާންމުކޮށް 

އެންމެ ކައިރީ  ،  ލަކީސޫތަކުަގއި ރިސޯޓުތަކުަގއި ވެކްސިން ދޭ އުސްއަޅުަގނޑުމެންެގ މާސް ެވކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭން

ހަމަ ޮގސް  ޓީމްތައް  ރަށްތަކަށް  ހޮސްޕިޓަލަކުން  ހަމަ   ވެކްސިން  އެ  އިނޭގތޯ.  ކުރިައށްެގންދަނީ  ކަންތައް  ދިނުމުެގ 

ދެން ެގންދާނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަށްވެސް  ކޮވިޑާ،  އެޮގތަށް  ިގނަ    މިވަުގތު  ތަންކޮޅެއް  ުގޅިެގން 

  ، ޑޮކްޓަރސް ވެސް ނަރސް ވެސް އެބަ އިތުރުވޭ. އެހެންވީމާ.  ބަހުރިރިސޯޓުތަކުަގއި ހެލްތު ފެސިލިޓީސްތައް ވެސް އެ

އެ ވެސް    އަޅުަގނޑުމެން  ހިމަނާގޓްރެއިންބޭފުޅުން  އިތުރު  ފައިަގއި  ލައިެގން   ެވސް  ޓީމްތަކުަގިއ  ،  ބޭފުޅުން 

 މަސައްކަތް ކުރަނީ. ހިމަނައިެގން ކުރިއަށްެގންދާޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ކޮށްލާނަން.   ެއކު އަޅުަގނޑު ވެސް ސުވާލެްއ ތިބޭފުޅުންނާރިއްޔާ. މެންބަރުންެގ އިޒުނައާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

  50000ޑޯޒުން    100000މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއިހުރި  ،  ނަށްމީހު  50000،  އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ

ބޭފުޅުންނަށް    ކަމަށް ތި  ށް ކުޑަކުރެޭވނެމެންޓް ސްޕްރެޑް ކިހާ ބޮޑަކަމިހާރު އެޓް ދަ މޯ  ،ނިމޭއިރު  އިމީހުންނަށް ޖަހަ

އިތުރު ބްރޭންޑެއްެގ ދެ ތިން ވައްތަރެްއެގ ެވކްސިން ދުނިޔޭަގިއ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ދެވަނަ ސުވާލަކީ ؟ ލަފާކުރެވޭތޯ

ެގންުގޅޭ.   އެބަ  ލިބޭ  ތެރޭަގއި  ެއ  މަޢުލޫމާތު  ވެކްސިންތަކުެގ  ތިެގންނަ  ފަހުން  ވެކްސިން  ބްރޭންޑެްއެގ  އިތުރު 

ދޭނީ؟ ހިމެނޭތޯ ވެކްސިންތޯ  ދޭ  މި  މިހާރު  ސާފު  ؟ ނުވަތަ  ޭއެގ  ުއޅެންޏާ  ބްރޭންޑެއް  އިތުރު  އިތުރަށް  ައދި 

މުޙައްމަދު ވެސް މި ސުވާލު  މެންބަރު  މީހުންނަށް، އިްއޒަތްތެރި    50000ތިންވަނަ ސުވާލަކަށް  ،  މަޢުލޫމާތެއް. ދެން

ބޭފުޅުންނާ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.    ،ެއހެންނަމަވެސް  .ކުރެއްވި  ތި  ެވސް  ޖަހަ  50000އަޅުަގނޑު  އި  މީހުންނަށް 
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ނިންމާލެވޭނެ ތާރީޚެއް އަޅުަގނޑު ހިތުން އެނިގފައި ޮއވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. ހިއްސާކޮށްލަން. އެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ! މައިމޫނާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެްއވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

 ؟ފުވޭތޯރަތަމަ ސުވާލުަގއި، ސާފު؟ ސުވާލު ދެއްތޯދެ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

  ައޑު. ލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ! ވަރަށް ސާފުކޮށް އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

އަޅުަގނޑު ސުވާލާ  އާދެ!  ކުރެްއވި  ދަންނަވާލަ  ފުރަތަމަ  ހަމަ  ބޭނުންވަނީުގޅިެގން  ޖެހުމުަގއި  ،  ން  ވެކްސިން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ އަދި ވެކްސިންެގ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ކޮވިޑުން ލިބޭ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުން. 

މި ،  ޓަކައި. އެހެންވީމާ   ހަމަ އެ ސަބަބުތަކަށްވެސް    ޮއތީ  ފަރާތްތައް އިސްކަން ދެވިފައި  ވާއެ ނުރަްއކާ  ،އެހެންވީމާ

ނުރައްކާވުން ފުރާނައަށް  މިބަލިޖެހިެގން  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް  ،  އިތުރު ،  ބަލީެގ  އަންނަ  ސަބަބުން  ބަލީެގ 

އެހެންވީމާކޮމްޕްލިކޭޝަންސް އަމާޒަކީ.  މަިއަގނޑު  އެންމެ  މީެގ  ރައްކާތެރިވުން  ައޅުަގނޑުމެން   ،އިން  އަާމޒަށް  އެ 

ހުރީ. ޓަކައި    ވާސިލްވުމަށް މި  މިހެން  އެންމެބޮޑަށް  އެންމެ    ،އެހެންވީމާ  މިކަންތައްތައް  މީހުން  ގެ  މީވަލްނަރަބަލް 

 ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވޭޮގތުަގއި،  ސަބަބުން ެގއްލުންވާނެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އަމާޒުކުރަނީ. ދެން

ކުރިއަށްެގންދާ އަދަދު މި މަސް ނިމޭއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމަ،  މިހާރު މި    ކަމަށް މިހާރު   ލެވޭނެއިމީހުންނަށް 

ބޮޑު ވަރަށް  އެބައޮތްހަމަ  ޔަޤީންކަން  ައވަހަށް  .  އިތުރަށް    ެއއަށްވުރެ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ުގަގއިއެކު   އަވަސްކުރުމާ އިތުރު  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެޕްސްތަކާ  ރޫ،  މިކަންތައް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް.    އެކުަގއި 

އެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އަނެއްކާވެސް    ޓަކައި ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންދާނަން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް  ހަމަ،  ދެން

މުއްދަތުެގ އެ  އެހެންވީމާ  ހަމަ  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ވެސް  މަސައްކަތް  ފެށުމުެގ  ޑޯޒް  ދެވަނަ  އަާމޒަކީ    ،ތެރޭަގިއ 
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، . އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ނިންމާލުން، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި  އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ޑޯޒް 

ޖަފުރަތަމަ   މާޗްެގ  އިހަޑޯޒް  ފެބްރުއަރީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރަށްބޮޑަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް  ނިޔަލަށް.   

 ކުރިއްޔާ. ޝު

 

 މަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙް

ސުވާލަކީއެ  ބޭފުޅުން    އެ  ،މައިމޫނާ މި  ،  ކުރައްވާ  ދެކޭޮގތުަގއި  ކިހާވަރަކަށް  ޑޯޒް  50000ައޅުަގނޑު  ވީމަ 

އެއީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ އިނޭގތޯ. ނަޒްލާ  ؟ ތޯއޭނިމޭނެލަސްވެެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

 މިއާ ުގޅޭޮގތުން.  އެްއޗެއް ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ

 

ެއޑް  ޓެކްނިކަލް  އިިމއުނިޒޭޝަން މޯލްޑިވްސް  އޮން  ްގރޫޕް  މެންބަރުވަިއޒަރީ   ސްޠަފާމުނަޒްލާ  ކްޓަރ  ޑޮ  ެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަކި ލެވެލްައކަށް ދިޔައިަމ  މި  ތަމަޢު ރައްކާތެރިވާން  އޭެގ ސަބަބުން މުޅި މުޖު  ާއންމުކޮށްއާދެ! ެވކްސިން ޖަހައިެގން  

އެ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ މުޅި ުމޖުތަމަޢުއަށް އޭެގ ފުރިހަމަ .  ޑް އިމިއުނިޓީ ތްރެޝް ހޯލްޑްރދެއްތޯ އެއަށް މި ކިޔަނީ ހަ

ވެކްސިންެގ    ،މާއެހެންވީ  . ޑޯޒް ވެކްސިން  2މި ލިބެނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަހަނީ    ެމއްރައްކާތެރިކަ

އަދި ވެކްސިން ޑޯޒް  ،  ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރީމަ ޖަހާ މީހާއަށް ވެސް ޭއެގ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީ ފުރިހަމައަށް. ދެން

 ...ޖެހުމަށްފަހު އޭެގ ސަބަބުން

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒްލާ.ެގންދަވާ! ޑޮކްޓަރ ނައަށް ނަޒްލާ ކުރި

 

ެއޑް  ޓެކްނިކަލް  އިިމއުނިޒޭޝަން މޯލްޑިވްސް  އޮން  ްގރޫޕް  މެންބަރުވަިއޒަރީ   ސްޠަފާމުނަޒްލާ  ކްޓަރ  ޑޮ  ެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ދޭތެރޭ    ލޮޕްވާން ވެސް ދެ ހަފްތާއާއި ތިން ހަފްތާއާއެ އިމިއުނިޓީ ޑިވެ،  އޭެގ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން މީހާއަށްއާދެ!  

ޑޯޒަސް މިހިރީ އެންެމ    50000ަމއިމޫނާ އެ ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ  ،  އްދަތެއް ނަާގނެ. ދެންމު

ދެން ިމތިބީ ބަލި ޖެހުނީމަ ބަލީެގ ،  ހެލްތު ސަރިވސް މީހުން ނަާގފައި  .ރަޓައިޒްކޮށްފަޔޮ ހައި ރިސްކް މީހުންނަށް ޕްރަ

ކަމަކަށް   ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އެންމެ ފުރަތަމައެހެންވީމާ،  .  ސްއިފެކްޓްސް ބޮޑުވާ މީހުން ކޮމްޕްލިކޭޝަން

ޖަހަ  50000 ހޮސްޕިޓަލުަގއި    ިއ،ޑޯޒަސް  ބަލިޖެހިެގން  ކުރެިވއްޖިްއޔާ  ކަވަރ  ބޮޑުބަެއއް  ްގރޫޕުެގ  ރިސްކު  ހައި 

އެޑްމިޓު މަދުވާނެިގނަދުވަހު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ައދަދު  މީހުންެގ  ދޭންޖެހޭ  ފަރުވާ  އިނޭގ  ކޮށްެގން  ތޯ.  ކަމަށް 

މުޖުތަމަޢުަގ މުޅި  ރޭޓްއި  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮމިއުނިޓީެގ   ސްޓްރާންސްމިޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާނީ  ދަށަށް 

ވެކްސިނޭޓު ދެން  ބޮޑުބައެއް  އިނޭގތޯ.  ހަމި    ،ކުރެިވެގން  ާގތްަގނޑަކަށް  ރބަލީެގ  ހޯލްޑް  ތްރެޝް  އިމިއުނިޓީ  ޑް 

އެހާކަޓުޕަސެން  80ޓު    70އުޅޭނީ   ެއއީ  ހޯލްޑުެގން  ހާވަރުކޮށްށް ަގިއ،  ކުރެވުނީމަ    ތްރެޝް  މިނިމައިޒް 

ޓްރާންސްމިޝަން   މި  ކުރެވޭނީ.  ރޭޓްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަށް  ބޮޑަށް  ލިމިޓެޑް   ވަރަށް    އެމައުންޓު  މިހާރުެގ 

ސިވިއަރ   ވެކްސިނޭޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް    ންހުރިވަރު ހަމަ  ބެލެވެނީ  ބޮޑަށް  ކޭސަސް  ވާ  ކުރެިވއްޖިްއޔާމުން 

 މަދުކުރެވޭތޯ.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ަވޑަިއެގންފިތޯސާފުވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ! މިނިސްޓަރ ެއއްޗެްއ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅިްއޔާ ކުރިއަށްެގންދަވާ! އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް 

 ؟ތިބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ނޫންތޯއޭއަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބު ދެިވްއޖެއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާލަކަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު   ! އާދެ!އާދެ

 . އަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އަޅުަގނޑަށް ދެން    ތުަގއިހީވާޮގ  ޝުކުރިއްޔާ.  ރާއްޖެއަށް  ކަންނޭނޭގ  ސުވާލެއް  ކުރެއްިވ  ވެސް  މުޙައްމަދު  ކުރިން 

ބްރޭންޑު މިހުރި  މިހާރު  އަންނައިރުަގއި  މުޅިންވެކްސިން  ވެކްސިންތޯއޭ  އެހެ  ެގ  ތަފާތު  ނޫނީ  ލިބޭނީ.  ން  ވެސް 

އެ ސުވާލަށް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި    ހަމައަޅުަގނޑު  ،  ދެން؟ އަންނާނެތޯއޭ  ސިންތަކުެގ ެވކްބްރޭންޑު

ވެސް ރާއްޖެ ެގނެސް ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ތޭރަ ސާދަ ވަރަކަށް ދުވަސް ނެިގޭއ    ެގނައި ވެކްސިން

ދެންވެސް ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެހެން ބްރޭންޑެއްެގ ެވކްސިން  ،  ރޭ. އެހެންވީމާއެޕްރޫވަލް ލިބި ވެކްސިން ޖެހުމާ ދޭތެ

ނޫނީ،  އަތުެވއްޖެނަމަ ނަާގނެތޯއޭ  މުްއދަތު  އެހާ  ހަމަ  ެއޕްރޫވަލްއަށް  ވެސް    ެވކްސިން  ިގނަދުވަސް  ެއައށްވުރެ 

 ؟ނަާގފާނެތޯއޭ

 

 މަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙް

ެވކްސިން ވެސް.    ޗައިނާބަލަމުން މިެގންދަނީ  ، އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންތޯ.  ން އިނގޭ އަޅުަގނޑު ޖަވާބުދޭނަ

ހުއްދަކޮށްފާނެ.    ށްއަޅުަގނޑަ  ދެން، އިންެވސް  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ  ެވކްސިން  އެ  ލިބިފައިއޮތްޮގތުަގއި  ދެން  މަޢުލޫމާތު 

.  ްއޗެއްހުއްދަކޮށްފައި އޮތް އެިމއީ  ފައިޒާ ެވކްސިނަކީ  ،  ެގންދަނީ. ދެން އެެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންމި  ،އެހެންވީމާ

ލިބޭނެ  ،ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ެވކްސިން  ފައިޒާ  ވަރަކަށް  އަވަހަށް.  ކޮންމެވެސް  ދެންއެހެންވީމާ  ވަރަށް  މި   ، 

މި ބަލަމުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދެބައި  ވިދާޅުިވޮގތަށް    ،ެގންދަނީ.  ތި  މުއެހެންވީމަ  ދިުގ  އްދަތެއް ތިހާ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން    ،އެއީ .  ހާކަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ވެކްސިން ޖަ  ފަެއއް ނުކުރެވޭ ނަާގނެ ކަމަކަށްއަޅުަގނޑަކަށް ލަ

 މިއުޅެނީ އިނޭގތޯ.   ތް ފަށައިެގންއެ މަސައްކަވެސް  މިހާރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ޓީމަށް  މުޅި  ތިބޭފުޅުންެގ  އަދި  މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ބޭފުޅުންނަށް   ަގިއ ައޅުަގނޑު ތި މާލުމަކާ ދިމާލަށް މިދަނީ. އޭެގކުރީ ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިން،  ކުރުއަދާކުރަން. ދެން ޝު

ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުންނާ ފަހަރު އެއް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކޮންމެ  ެއއް  ބޭނުންވާ ނުވަތަ   އަދިވެސް  ހިއްސާކުރަން 

ހިއްސާކުރަން  މިކަމާ ތިބޭފުޅުން  މަޢުލޫމާތެްއ   ުގޅިެގން  އެ  އޮވެއްޖިއްޔާ  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ބޭނުންފުޅުވާ 

 ހިއްސާކުރަން. މިނިސްޓަރ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު...    އަޅުަގނޑު އޮ)އެންމެފަހުން  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގއި  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ކޮށް 

ސަބަބުން   ސާފެއްނުވޭ(ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުާވ  މިޮގތަށް    އޯޑިޯއަގއި  އެއްބަސްެވ  ތިބޭފުޅުން 

 ؟އަރުވަންވީ ނޫންތޯ ދިލަށްޢާވަޑައިަގންނަވާކަމަށްެވއްޖިްއޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ދިލް ކުރިއަށްެގންދަވާ! އާދެ! އާދެ! ޢާ! އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދިލްމަދު އަޙް ހެލްތު ރރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮމިނިސްޓަ

ޅުަގނޑު ބޮޑަށް މި ބަލަނީ ލުއި  އަދެން  އަޅުަގނޑު މީަގއި ދަންނަވަންއޮތް އެްއޗަކީ،    އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ!  އާދެ

 އަދި    ެއކީގައި  އެކީަގިއ މި ެވކްސިން ލިބޭނެޮގތެއް ރޭވުން ިއނޭގތޯ. ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަމާ  ފަސޭހަކަމާ

އެއީ ބޮޑަށް.  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދެވޭޮގތެއް  މިކަން  ކޮމިޓީަގިއ  ސްމޫތުކޮށް  )އޮންލައިންކޮށް   ...

ޯއޑިބައިވެރިވަޑައިަގންނަވާ ސާފެއްނުވޭ(  އޯ ތީ  ެއއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  ވެސްަގއި  ބޭފުޅުން  ދުވަސްވީ    ފަސޭހަކަމާިއއެކީަގއި 

ދެން ކުރެވޭނެޮގތެއް.  އެކަންތަްއ  ނުޖެހި  މަޑުކުރަްއވަން  ިގނައިރު  މާ  ދަންނަވާލަން ،  ވަޑައިެގން  އިތުރަށް  މިހާރު 

ވަކި  ،  ބޭނުންވަނީ ފެށިެގމިހާރު  މިއޮތީ    ންުއމުރަކުން  އެހެންވީމާިއޢުލާންކޮށްލާފައަޅުަގނޑުމެން  މައްޗަށް   .، 

މިއަދުވެސް   ޓައިމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެކްސިންޖަހަންދިމާވި  ވަޑައިެގން  ދޭތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބޭފުޅުން 

ސްޮގތެްއަގިއ  ބަލަނީ އެކަހަލަ ދޭތެރެތައް ދުރުނުވެ އަވައަޅުަގނޑުމެން    އެކަމަކު  ނުކުރެިވެގން ދޭތެރެ ދުރުވެެގން ދިޔަ.

ކުރެވި  ެއ  މިކަން  ދެން،  އިންތިޒާމެއް.  ޖެހޭނެ  ވެކްސިން  ައވަހަށް  ިގނަބަޔަކަށް  ިމަވުގތު   ،ވިހާެވސް  އެއީ 

  ފުޅުން ދައްކަަވއިފި. ވާހަކަފުޅުތައް ެއހެން ބޭައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޓެކްނިކަލް ިގނަ ބޭބޭފުޅުން  ،  . ދެންދަންނަވާލަން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.   ،އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ދިލް. ޢާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސާމިޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މިޔާ ޢާއިޝަތު ސާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ 

ދެން މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ   ބޭނުންވަނީ،  އާދެ!  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ބަލިން  މި  ،  ހަމަ  ވެކްސިނަކީ 

ވެކްސިން ޖެހުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ، ހަމަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ަވސީލަތޭ. ދެންނެ ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ

ވީމަ ހިއްސާކޮށްލާނަން. ހަމަ އަދިވެސް ދެން ހަމަ ބައެއް ސުވާލުތަކާ ވެސް ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތެއް  ،ވެސް   ެގންދާއިރު

ރައް މުހިންމު  ފިޔަވަޅުތަްއ  ވަރަށް  އެހެނިހެން  އެޅުމާއި   އަޅުަގނޑުމެންކާތެރިކަުމެގ  މާސްކު  ެގންދިއުން.   ،ކުރިއަށް 

ސެނިޓައިޒް ކުރުމާ މިކަހަލަ ކަންކަން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އަދިވެސް ،  އަތް ދޮވުމާއި   ،ގައިދުރުމިން ހިފެހެއްޓުމާއި

ދެން ެގންދިއުން.  އިފެކްޓިވްޞައްޚާއަދި  ،  ކުރިއަށް  ވެކްސިން  ލޯކޮށް  މި  ކޮށް  ޓްރާންސްމިޝަން  ބަލީެގ  ވަނީ 

ވަުގތަކީ ހަމަ ބަލީެގ ޓްރާންސްމިޝަން ނުަވތަ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު    މިހާރު މި  ،ހިފެހެއްޓިއްޖިއްޔާމުން. އެހެންީވމާ

ހިފެހެއްޓުން ދަށްކޮށް  ެއހެންވީމާ  މުހިންމު   އެންމެ  އެންމެ  ރައްޔިތުންެގ    ،ވަުގތު.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  މިވަުގތު 

ދެކައެހީތެރި ހަމަ    ންމާއި،  ފަރާތްތަކުެގ ެވސް  ބޭފުޅުންެގ  ހަމަ  މަޖިލީހުެގ  ބަލި    ކަމާ އެކީަގއިތެރިއެހީރައްޔިތުންެގ 

ޮގތްޮގތަށް ކުރެވޭނެ  އެޅުމާ  ހަމަ  ކޮންޓްރޯލް  ހަމަ  ބޮޑަކަށް ިއ،  ފިޔަވަޅުތައް  ވީހާވެސް  ހަމަ  އެކަންކަމަށް  ދެން 

އަދި .  ެވކްސިން ެވސް ރައްކާތެރިވާނީ  ކުރުން. އޭރުން ތައް މަުގފަހިވާނެ ކަންހަމަ ރައްޔިތުންެގ ސަޕޯޓު ލިބޭނެޮގތަކަށް 

 . ޝުކުރިްއޔާ. ެވސް ލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީހާއާންމު ދިރިއުޅުމުެގ  ލަތުން އަރައިަގނެ ހާ މިހާރު މި

 

 މަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙް

 އާދެ! ނަޒްލާ. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ނަޒްލާ ރަފީޤްކްޓަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑޮސީނިއަރ ރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ހެލްތު ޕް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގތޯ  ދެއްވީތީ.    ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިްއޔާ  ބޭފުޅުންފުރުޞަތެއް  ހުރި ތި  ެގ  ތި 

ސާފުކޮށްލަދޭންވެސް  ވޮރީސްތައް   އަރުވަން  .ހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ވިޔަސް.   އަދި 

ހަމަ   ެވސް  އަމާޒަކީ  ވެކްސިންޖަހައަޅުަގނޑުމެންެގ  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  މީހުންނަށް  ިގނަ  ނިންމުން.   އިވީހާވެސް 

ރަްއކާތެރި،  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން    އި ޮގތުަގ  އެންމެ  ކުރެވޭތޯ  ކުރެވޭނެޮގތަކަށް  މިކަން  ރަނަގޅަށް  އެންމެ 



 2021 ފެބްރުވަރީ  3                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  1 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

23 

 

ރައްކާތެ މީހުންނަށް  ދާ  އެތަނަށް  ތަނަކީ  ޖަހާ  ވެކްސިން  މިެގންދަނީ.  ކުރަމުން  ވެސް  މަސައްކަތް  ރިތަނަކަށް 

ދީެގނެ ފުރުޞަތު  ފެތުރުމުެގ  ބަލި  އަނެއްކާ  ސަބަބުން  އޭެގ  ނުވާނެ    އްވާންޖެހޭނެ.  ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން  އެތަނަށް 

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  ތިބެެގން  ބޮނޑިވެެގން  ސަމާލުކަންދީެގން  ،މީހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަންކަމަށް  ، އެކަހަލަ 

 ބެލުމާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް   އިފެކްޓްސް ތަކަށް ެވސްޑް ސައި

 ވެސް އިނޭގތޯ. ން ޖެހޭ މިންވަރުވެސް އެބަކުރަން ވެކްސި އްއަވަހަށް ައޅުަގނޑުމެން ސްކޭލެ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވިދާޅުވޭ. ޝާހު އެއްޗެއް  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މާހިރު هللا ޝާހު ޢަބްދު ކްޓަރ ޑޮ ހެލްތު ރރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮމިނިސްޓަ

ބޭނުންވާ ދޭން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  މެސެޖަކީޝުކުރިއްޔާ  މިކަމުން ،    ވެކްސިނަކީ  މި 

ފެށުމޭ. އެހެންވީމާ މުހިންމު    ،ސަލާމަތްވުމުެގ  ަގއިދުރުކުރުމާއި ކަމެއް  3ކަންތައްތައް،    3އެންމެ  އެބައޮތް. އެީއ   ،  

މި ޓްރާންސްމިޝަން ދަށްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު    ،މާމާސްކު ެއޅު  ،އަތް ސާފުކުރުމާއި

ވިދާޅުޮވޮގތަށް ނަޒްލާ ވެސް    ޑޮކްޓަރކަން.    ވެކްސިނަކީ ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު ،  ތިންކަން. ދެން

 % ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ  70ވެކްސިން  ހުއްޓާލެވެނީ.  މި  ޓްރާންސްމިޝަން  މި  ޖެހުނީމާ  އޭރަށް    ،މީހުންނަށް 

ވާސިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަޖެހޭ    އެހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މެޝަރސްތައްމި  ވެވެންދެން   ވަރަށް   ހަމަ 

ކުރިއަ،  ކެއަރފުލީ އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ  ފަރުާވކުޑަނުކޮށް  މެސެޖަކީ.  ދޭންޮއތް  އަޅުަގނޑު  އެއީއޭ  ށްެގންދަން. 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މައިމޫނާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

އެހެން ބޭފުޅުން ެވސް ފާހަަގކުރެއްވިހެން ހަަމ ،  ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ރިޕީޓު އާދެ!  

މިއާ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ  ،  އަޅުަގނޑުމެން އަދިވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަްއކާތެރި ފިޔަވަޅުތައް ެއޅިެގން
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،  ން އެބަޖެހެޔޭ. ވެކްސިން ލިބުމާެއކުަގއިމެން ެއކުަގއި މަސައްކަތް ކުރަފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެން

ެގންުގޅުން   ވިސްނުން  ެއޮގތަށް  ރަނަގޅުީވއޭ  މިހާރު  ދެން  ދޫކޮށްލަން  އެއީ  ލިބުނީމަ  ވެކްސިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ސް އަދި އެހެން ޮގތްޮގތުން  އެކަމަށް ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ފަރާތުން ވެ،  އަދި ރަނަގޅެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ

ވެސް އަދި ދާއިރާތަކުެގ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުަގއި އިތުރު ބާރެއް އަޅައިދެއްވުން ެއީއ  

ރައްކާތެރިކަން   ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެދޭކަމެކޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ެގނެސްދީެގނައުމާެއކީަގއި ރައްކާތެރިކަން  ވެސް  ވެކްސިންެގ  ހަމަ  މަސަްއކަތް  ،    އަރަިއަގތުމަށް  ބަލިން  މި  ހަމަ 

އެހެންވީމާމޭކުރު މުޖުތަމަޢުަގއި   ، .  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށްެގންދެޭވއިރު  ެވކްސިން    ެވކްސިނާ   ރެވޭފާހަަގކު  މި 

މީހުން  ވާހަކަދައްކާ  އެބައުޅޭ.    ދެކޮޅަށް  އަޅުަގނޑުމެންއެހެންީވމާވެސް  ދެނީ    ،  ރައްޔިތުންނަށް މި  ހަމަ 

ދޭ   ޓަކައި  އެްއވެސް    ްއވުމާިއ، ބޫލުކުރެަގވެސް    ރައްޔިތުން  ހުރިހާތައްކަން  މެސެޖުރައްކާތެރިވުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

،  އިެއއްެވސް ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނާޅާކަމާ ބަޔަކަށް ެގއްލުމެއް ދިނުމުެގ ޮގތުަގއި ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދަތިކުރުމުެގ ޮގތުަގއި  

މަސައްރައްކާތެރި  ހަމަ ކުރެޭވ  އެހެންވީމާ  އްކަންތްތަ ކަކަމަށް  ެގންދަނީ.  ކުރިއަށް  މި  މެސެޖު  އަޅުަގނޑުމެން  އެ   ،

 . އިނޭގތޯ  ވެސް ދޭން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިއްޔާ  މިވަުގތުއަޅުަގނޑު ހަމަ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙުމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވާ  ިއޝާޢާ،  އިޝަތުޢާދެން،  އާދެ!   ބޭނުންފުޅުތޯއެްއޗެއް  ުގޅިެގން.  އާދެ! ؟ން  އޮފް )..  މިކަމާ  މިނިސްޓަރ 

 އޯޑިޯއަގއި ވިދާޅުާވ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ ސަބަބުން ކޮށް ކޮމިޓީަގއި ންލައިންއޮ ހެލްތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަތު މުޙައްމަދުކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެ

މި  ބުނަން މި ބޭނުންވަނީ.  ދެއްތޯ    ރީ ޑިފެންސެއްހެން ހަމަހަމަ  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ    އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުން

އެބަ އެއްބާރުލުން  އެންމެންެގ  ހަމަ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  އެކީަގިއ  ކާމިޔާބުކަމާ  ،  ދެންބޭނުންެވއޭ.    ޕްރޮްގރާމު 

ވާހަކައަކީ   .ޭއގެ ފް.ޑީއެމް.އެ  އަޅުަގނޑުމެން އެއް  ހަމަ  ބޭނުންވާ  ބުނަން  ހުއްދަ  ،  ފަރާތުން  ދެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މި 

ބަލަންޖެހެ  ބަލާފައޭ.  ހަމަ  ބެލުންތައް  ވެކްސިން   އެ  ނުދޭނަމޭ  ހުއްދައެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްޗަކަށް  ކޮންމެ  ކޮންމެ 

އުސޫލުތަކާ  ހަމަ  ޖަހާކަށެއް. ރީތި  އުސޫލުތަކާ  ،އެްއޮގތަށް  އޮންނަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބަލަންޖެހޭ   ހަމަ    އެްއޮގތަށް 

  ދޭތެރޭަގއި.   ހުއްދަ ދިން ވެކްސިނާ   ޑުމެންއަޅުަގނ   އެ އިތުބާރު ބާްއވާށޭއެހެންވީމާ،    .ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބަލާފައޭ

   .އުތެންކި އިނޭގތޯ.  ވާހަކަައކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުންވާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ނަސީމްފް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އޮ

ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ދަންނައިވާލަން.    އަޅުަގނޑު ،  އިނޭގތޯ.  ެއްއޗެއް  ހަމަ   ،އަޅުަގނޑުވެސް  ވެކްސިނަކީ  މި 

އޮތް  ރައްކާތެރިވާމިއިން   ރަނަގޅުން  އެންމެ  އިނޭގތޯހަމަ  ޮގތް  ޖެހުމަކީ.    މިކަމުން ،  ދެން  ވެކްސިން 

އަރަިއަގނެވެ ޑޯޒު   ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ  ޖަހަންޖެހޭތީ.  ޑޯޒް  ދެވަނަ  އެއީ  ދުވަސްަގނޑެއްާވނެ.  އަދި 

ފަހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހެނީ.  ތިން ހަފު، ދެން  ޖަހާލާފައި ވެސް   ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ިއރުވެކްސިން ޖަހާ،  އެހެންވީމާތާ 

ތިއްބަނާއަޅުަގނޑުމެން އެއްކޮށް  ދެން،  ބޭފުޅުން.  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ވާށޭ.  ވިސްނޭ  ހެޔޮ  ރައްޔިތުންނަކީ 

 ޖެހުމަށް  ެވކްސިން، ިމ  ވެކްސިނަށް ތާއީދުކުރަްއވާވެސް    ހުރިހާ ބޭފުޅުން، އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން ހަމަ  އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް މީހަކަށް ެވކްސިން ނުޖަހާނަން ަގދަ ބާރަކުންނެއް. ދެން    ވަުގތުކޮޅެއް ދެްއވަންވާނެ ކަަމށް.

އެްއވެސް   އެކީ...ަގދަކަމަކުންނެއް.  އޮ)  މީހަކާ  ހެލްތު  އޮފް  ކޮމިޓީަގިއ  ންލައިންމިނިސްޓަރ  ކޮށް 

ސަބަބުން   ސާފެއްނުވޭ(ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވުމުެގ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުާވ  ސަރުކާރުެގ    އޯޑިޯއަގއި  މިހާރުެގ  ެއއީ 

ނުެގންދާނަން.  ނޫން.    ސިޔާސަތެއް އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމާ   ، އެކަމަކުެއޮގތަކަށް  އިލްތިމާސަކީ  އަޅުަގނޑުެގ 

ބޭފުޅުން  ކުރަްއވާތާއީދު މިކަމުަގއި    ހުރިހާ  ދެން،ވެސް    ބޮޑު   ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު    ޝާިމލުވާން. 

މިއުޅެނީ.   ސްޕްރެޑުންސްޕްރެޑެްއަގިއ  ައޅުަގނޑުމެން    ެއ  އެތައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާެވސް  ބޭފުޅުން  ،  ބަިއވަރު   

އެ    އެހެންވީމާ،  .އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ  ވެސް  ޚިދުމަތުަގއި އެބަތިއްބެވި. ިމހާތަނަށް  ޔިތުންގެ ދިވެހި ރައްމިކަމުަގިއ،  

ނަސޭޙަތް ދެއްވާ  އިރުޝާދުތަކާިއ  ެއޮގތަ   ،އި ވަކުރައް ފުޅުބޫލު ަގ  ބޭފުޅުންެގ  ކަންތައްބަރާބަށް  ހަމަ    ރަށް 

ައޅުަގނޑު،  ދެން  ށޭ!ޮގސްދެއްވާެގން ފުރުޞަތުަގއި  މިހާތަނަށްމި  މިދިޔަ    މިކަމުަގއި   އަހަރެއްހާ،  ތެރޭަގއި  ދުވަސް 

ޝުކުރުދަންނަވަން.    އެކީބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޑޮކްޓަރުންނާއި، އެންމެހާ    އެންމެހާ  މަސައްކަތްކުރެއްވި

ޔަޤީ އަޅުަގނޑަށް  އެން  އަދި  ރަްއޔިތުންތަކެއް  ިގނަ  އިޙްތިރާމުކުރައްވާ   ބޭފުޅުންނަށް  ަވރަށް  ބޮޑު،  ވަރަށް    ވަރަށް 

،  ދެން.  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުންވޭބޭއެކަމުެގ ސަބަބުން އެ    ކަން. އެހެންވީމާ،އް އަދާކުރަްއވާނެޝުކުރެ

  ދެްއވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނޑު   ށްވާލުވިފަހުން ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަހަ  އަޅުަގނޑު މި ވުޒާރާއާމިހާތަނަށް  

ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުން،  އެ  އެ  އަޅުަގނޑު  ދައްކަވާ    އަޅުަގނޑު  ައޑުއަހާނަން.ަގވާހަކަ  ބޭފުޅުން   ބޫލުކުރާނަން،  އެ 

ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ  ެއޮގތަށް އެ  ބޫލުކުރާނަން.  ަގނަޞޭޙަތް އަޅުަގނޑު ހިތުެގއަޑިން    ްއވާދެ،  ވިދާޅުވާ ޮގތަށް

ދޭނަން.    ރޭޝަނެއްކޯޕަ އެއަޅުަގނޑު  ޓަކައި    މޭރުމުން  ހަމަ  ޤައުމަށް  ބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރަްއވާ ެއ 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން.   ޚިދުމަތަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް ވަރަށް   ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީެގ ޓީމުެގ އެންމެހާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރ އަދި  

އަުގހުރި   ވަރަށް  އަދި  ދެްއވީ.  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވުގތެްއ  ައުގހުރި  ވަރަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ފާހަަގކުރަން  ބޮޑަށް 

ކޮމިޓީެގ  މާމަޢުލޫ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ދެއްވީ.  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންބަރުންެގ   އެންމެހާތުތަކެއް 

މި ފުރުޞަތުަގިއ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން  ،އަޑިން ޝުކުރުއަދާކުރަން. ދެން  ނަމުަގއި ތި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ހިތުެގ އެންމެ

ެވސް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ   ދާއިރާއަށް ތި ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް  ޙީމި  ޤައުމުެގ ޞިއް

އިތުރު ކަމެއް  ނިންމާލާނަން.  ައނެއްކާއޮެވއްޖެްއޔާ    ޮގވަ   އަޅަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ތި  އިވެސް  އަދި  ލާނަން. 

 ހިސާބުން ނިމުނީ.  މެދު ޝައްކެއްނުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީ މިބޭފުޅުންެގ ެއއްބާރުލެްއވުން ލިބޭނެކަމާ
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