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 {އަްޙަމދު ސަލީމްާދއިާރގެ މެްނބަރު  ޯހރަފުށީގެ މުަޤްއރިރު؛ އިންެނވީ ކޮމިޓީ }ރިޔާސަުތގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެންްޑ މަންޓް ެއންވަޔަރަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ށް ގެންަދނީ ރިއަމި ކުން މެއަުޅގަނޑު .السالم عليكم`. 

ީޓގަިއ އިުރގައި ކޮމިމެން ކުރިއަށް ގެންދާއަުޅގަނޑުން ވުލު ބައްދަވަނަ ބައްދަލުވުން. މި  7ންޖް ކޮމިޓީގެ ޗޭ ކްލައިމެޓު

ވި. ވަަޑއިގެން އެބަ ިތއްބެރުން ބަމެންރި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ އެހެންބަރަކު ފިޔަވައި ންމެ  އްންނަވާ އެ ގަޑައި ހިމެނިވަ

ރަފަށް މާގިނަ ަގއި ތަޢާވެސް މިހެން ހުރުމާއި އެކު ޑުއަދި ނަން ބޯ ،މެންއަޅުގަނޑުެއީކގައި  ތުންނާގޮހުރިވަގުތު 

. އޭގެ ކުރިން އަށް މިދަނީޟޫމު މަޢުސީދާ މިރޭގެ އެންމެ މުހިއް ހަމަ އަުޅގަނޑުވަގުތުަތކެއް ނަގާނުަލއި 

ިއ ގެ ވެރިންނަށާލެންޑް ެބވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް އިކައި އަ ލުުވމަށް ވަަޑއިގެންެދއްިވ ކަމަށް ޓަ ަބއްދަމެންގެ މިއަޅުގަނޑު

 އެންޑް އެނަރޖީާއއި އަިދ ޓްންމަންމިނިްސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ، މަންޓާއިނޮމިކް ޑިވަލޮޕް އޮފް އިކޮމިނިސްޓްރީ އަދި

ކޮށް މަޢުޟޫޢު ުކޑަ އަޅުގަނޑުބާ ދަންނަވަން. ްށ މަރުޙަވަރަށް ބޮޑަނަށް ންެގ ވެރިއްޔާ ޢިޖަމު ިރވެރިންގެވިޔަފާ

ދި ސްކޫަލކާއި އަ 16ޓަކައި މާޭލގެ  ށްބައްދަލުކުރުމަ ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީއާ  23ލާނަން. މި މަހުގެ ދަންނަވާ

ްނ ދަރިވަރު 17ސްކޫލުގެ  16އި. ރިވަރުން އަ ދަ 16ގެ ކޫލެއް ސް 17ޖުމްލަ އެއް ސްކޫލު، ހިމެނޭގޮތުން  ޅުތެރެތޮއަ

އްޖޭަގއި ހިރާ ުމހިއްމު ކަންބޮޑުވުެމއް މި ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅި. އެ ކަްނބޮޑުވުމަކީ ިދވެއައި. އެކުދިްނގެ ވަރަށް

 ކޮމިޓީައށް  މު. އަދި އެކުދިންހީމެން އެުކދިންގެ ވާހަކަތައް އަުޑއެއަުޅގަނޑުލަ. ންދާ ޕްލާސްޓިުކގެ މައްސަތުރުވަމުއި

މަޖިލީހުެގ  ލުވުމުަގއި ރަްއޔިތުންގެ އްދަދުވަުހގެ ބަ ބަަލއިގެންަފއި. ެދން އެ ލްތިމާސްއެްއ ެވސް ވާނީހުށަހެޅި އި

ވަނީ އެ ވެފައި ްއ ައޑުައއްަސވަިއ ވިދާޅު  ެއކުިދންގެ ވާހަކަތަންަޑިއގެރިެވވަީއސް ވެްސ ބަިއވެރަޒަތްތެރި އް އި

 މި ކޮމިޓީއަށް ދެން އެ ޒިންމާވާނެ ކަމަށް. ސްދެއް ންގޮގެ ޅުމަށް ތަހުގެ މައި ޔިތުްނެގ މަޖިލީރައްބޮޑުވުންަތއް ންކަ

ލްތިމާސް ޤަރާރެްއެގ ެހޅި އިސްކޫލް ކުދިން ހުށަމިއޮތީ  ކޮށްފައިސްދުޤަރު މިހާމެން އަުޅގަނޑު . މިވަނީ ޙަވާުލވެފަ

ދެން . މިދަނީ މެންައޅުގަނޑުރުވަމުން ށް. އެކަމަށް ތަްއޔާޅުމަޅުމަށް ހުށަހެހުގެ ތަސިފައިަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ

ދާނީ އެ ދެން  ފި ކަމަށް ވަންޏާ ޤަރާރު ފާސްކުރަްއވައިންމަޖިލީހުގެ ތުންން ަރްއޔިގޮތުނަންއޮލު މިސޫއު

 މާނަޔަީކ އޭގެ ކުރެްއވުމުން އެ ވަީނ ޤާނޫނަކަށް.ޤުތަޞްދީ ރިއްޔާސުލްޖުމްހޫހަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިރައީ

ގެ ތެރެއިން ރުގެ ބައިތަކު އޭ. ޤަރާ ޗަށް ލާޒިމުވީ މެން އެންމެންގެ މައްއަޅުގަނޑުން ދެވާހަކަތައް ރި އި ހުޤަރާރުގަ

ވަންޖެހޭނީ އިގަންނަ މުކޮށް އެނިގވަޑަ އްހިމުއެންމެ  ތުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް މީގެ މަޢުލޫމާގޮތު މެން ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު

ަގއި ެއ ތުގާ މެންއަޅުގަނޑު، ސްކޫލް ކުދިން ންތަަކކީ ކުޑަކުދިތައް. މި ޓާގެޓުހުރި ޓާގެޓު އޭަގއި ކަނަޑއެޅިފައި

ެމން ބަދަލެއް ނުގެންނަން. އަުޅގަނޑުަތއް. އެ ާޓގެޓުތަކަށް ާވ ޓާގެޓުފައިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާޙާސިންކަން ކަ

ގެ މުބޮޑަށް މި ކަންކަ މާނަށްންމެން ބޮޑެތި މީހުއަޅުގަނޑު ބޫލުކުރަނީޤަ އަުޅގަނޑުވަރު ިވސްނޭއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އެ 
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ަގއި ިތ ލުވުމު ބައްދަމިރޭގެ މި މަ،ގެ މުހިއްމުކަން ިވސްނޭނެކަމަށް. އެހެންވީއް ާޙސިލުކުރުމުތަމުހިއްމުކަމާއި މި ޓާގެޓު

ކަތް ޙާސިލުކުރުމަށް މަސައްއް ކެމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި އެދެނީ މި ޓާގެޓުތައަޅުަގނޑުހުގައި ޅުންގެ އަރިބޭފު

ަލއިާލ  ގޮތަށް ެއއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްވާނަންގަޑައިވަތިޔަ ފެނިން މިހާރު ނުރީ އެްއކަމަކީ ސްކް ކުރުމަށް.

ފަަދ ގެ ނިޔަލަށް އެ 2024 ސްކުރަމުން ގޮދުމަން އްދުމާއި، ބޭނުންކުރުފެބާވަތުެގ ޕްލާސްޓިކް ފުިޅ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އު

ެއއްފަހަރު  މިއްޖޭގައި ރާމުން ދިެވހިރު ފާސްވުލަށް ޤަރާގެ ިނޔަ 2024ޖޭަގއި މަނާކުުރން. އެހެންވީމަ، އްހިރާފުޅި ދިވެ

 5ނެ. ކުރުން މަނާކުރެވޭބޭނުންއްދުމާއި އުފެ ޅިލާްސޓިކް ފުޔޫޒްޑް ޕް ލްސިންގައި އެއްަލއިލާ ނުަވތަ ކޮށްފަންބޭނު

ޓިކް ސްޕްލާަލއިލާ ފައި އެއްކޮށް ންއް ގާްތގަނަޑކަށް ދެން މި ލިބެނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުއްދަތެގެ މުއަހަރު

ރުން. އޭގެ މާނަޔަީކ ޖޭގައި މަނާކުއްދިވެހިރާލަށް ެގ ނިޔަ 2020ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް ،ޓާއި ހޮޅިއާިއ، ސުޕާރީ ޕެކެ

ޅު. ދެންމެ ކް ކޮތަޕެކެާޓއި، ޕްލާސްޓި ލާސްޓިކް ހޮޅިއާއި، ސުޕާރީއޭ ޕްނެހޭމަނާކުރަންޖެ މެންއަޅުގަނޑުއަންނަ އަހަރު 

ށް ހުިރހާ ބާވަތެއްގެ އެއްފަހަރު ލަގެ ނިޔ20،25ަ ގަކޮށްލަނީމި ފާހަ އަޅުގަނޑުއެންމެ ފަހު ނުކުތާއަކަށް 

 ގެ 20،25މަނާކުުރން. މާނަޔަކީ ލާސްޓިކް ބޭނުންކުުރން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާވަތުގެ ޕް ފައި އެއްަލއިލާންކޮށްބޭނު

. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ޭވނެކުރެރާއްޖެއިން މަނާލާސްޓިްކ ދިވެހިޑް ޕްގެ ސިންގަލް ޔޫޒް ތެއްބާވަ ރިހާޔަލަށް ހުނި

ދުނިޔޭގެ ން. މިއީ ނޫއޮތް މައްސަަލއެްއ  ކަނި ކުިރމަތިވެފައިއަށް އެ ހިރާއްޖެދިވެ އީގަންަނވާނެ މިއިޑަ ވައެނގި 

މަ، ވީންމަދެއް ނޫން. އެހެ ވަރުސް މި ބޭނުންކުރާމެން ވެއަޅުގަނޑު ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މައްސަލަެއއް. ދެން

މާ ކަން މި ހުށަހެޅީދެން ުކޑަުކދިން މިނީ. މި ދެކެމަށް މެން އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަ އަުޅަގނޑުބު މެންގެ ވާޖިއަޅުގަނޑު

ވުެރ މެންނަށްއަުޅގަނޑުތް. އް ވެސް އެަބއޮބެޤަތުަގއި ޭއގެ ސަބަވިސްނިން ޙަޤީސް ވަރަށް ފުންކޮށް މެން ވެއަޅުގަނޑު

ދިން  މަރުވެދާއިރު އަދި އެކު އުޅެން މިހެމެންއަޅުގަނޑުގެ ނުރައްކާ އޮތީ ކުޑަކުދިންނަށް. ދެން ށް މީބޮޑަ

ދަން ބަލައިލާއިރު ށީގެ މަންފާ ެއކުިދން ހޯތިމާވެ ،ންނަށްވެ ބޮޑެތި މީހުޭޔގަިއ ތިބެކުރެްއިވއްޔާ ދުނިއިރާދަ

 މުޅި  ،ދެެކނީ. އަނެއް ކަަމކީ އަޅުގަނޑުނެ ކަމަށް ުނދާކުކޮށްފައި ދިަޔއިމަ ކަމަމެން މިތަން ތަޣައްޔަރުއަޅުގަނޑު

މެން އަޅުގަނޑު މެން މިކަމުގަިއ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެނަމަައޅުގަނޑު ރުަގއިރަމުންދާއިއެ މިސްރާަބކަށް ދަުތރުކުނިޔެ ދު

 މާ މެންނަށްވުރެއަޅުގަނޑުވާ ކަމެއް. ންބޮޑުކަމެން އަުޅަގނޑުފާނެ. ެއވެސް ނެގަގޮުތގައި ދުނިޔެ ބަލައި ފެއިލިއަރުން

ންދާއިުރަގއި މުރަކަތް ކުމަސައްޓާެގޓުތަްއ އެީޗވްކުރުމަށް ޓަަކއި  ލެްކސް ޤައުމުތަކުަގއިމްޕްމާ ކޮ ،އާބާދީ ބޮޑު

ރިން  މީގެ ކުއް މާބޮޑެތި ެޗލެންޖުތަރެއަްށވުމިވުމަށް ޓަކައި  ށްކައުމަޤަ ނާޭޔަގއި ނަމޫދުނި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

 ޏާ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންެމން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްއަުޅގަނޑުންވީމަ، ހެ. އެމެން އޮންނާނީ ނަގާފައިއަޅުގަނޑު

ދެން ތި ން. ން ނުއެއް ެދކެކު ކޮމިޓީއަ ގެމެންއަޅުގަނޑުކަްށ ެކއް ކަމަތަެރވޭެނ ލަނޑުދަނޑިލު ނުކުސިޙާ މިއީވެސް 

މެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުހުޅުވާލަނީ. ދެން ފުރުޞަތު  މި ައޅުގަނޑުން މިކަމަށް ވިދާޅުވާނެ އެްއޗަކަށް ޅުބޭފު

ނީ ިމ މެން ވާހަކަދަްއކާއަުޅގަނޑުބީ ން މިތިގެކޮށްލުބަރުން ވެސް ޤަބޫހާ މެންތެރި ހުރިތްގެ ިއްއޒަކޮމިޓީ ،މިތިބީ
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ށް ފުރުޞަތު ިތ ބޭފުޅުންނަ އަުޅގަނޑުބެހޭގޮތުން ކަމަށް. އެހެންވީމަ،  ތަކާކުެރވޭނެ ޮގތްީޗވްތައް އެ ގެޓުޓާ

 ލަން. އިހުޅުވަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ފްޞިޢާގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢިއްޔާ މުޔަފާިރވެރިންގެ ޖަވި

ްއޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ސިންގަލް ޔޫްޒްޑ ފައިންކުރި ޫޔޒްޑް ޑި ލްދެން އެކަމަކު ސިންގަ .ދުއީމެން ތާޑުޅުގަނއަ

 އީދު. ެއއީތާމެން ައޅުގަނޑުށް ވާ ޚިޔާލަޅުއް ތި ގެންގު ދެން މިހާރު . ރަށް ަބއިވަރު ެއްއޗެހިވައި އަންނާނެ ތެރޭގަ

ެއގޮތަށް  ންވީމަ،ތީނދީ. އެހެ ކާއިލޭނަރސް ޕްޔިއަން ރސް ޕްލޭނަކާިއ، ޓެ ޔިއަތްރީ  ،ކާއި ނަޕްލޭ ރިޔއައިވް ފަ

 ދެއް ދުވަހު ގަާވއިއްއެ ވަނީ އެްއކަލަ ކަންބޮޑު  މެންައޅުގަނޑުމެންނަށް އޯކޭ. އަުޅގަނޑުލު ޏާ އަސް ރަންކު އިމްޕްލިމެންޓު

ނެްއ އިމްލައިެއކަމަކު، މި ޓަ  ؛ޓުއް އިމްޕްލިމެންތައްތަަކން އެހަރު ހަދާފައި އަނެއް ުދވަހު ޖެހިގެން އަންނަ އަ

މެންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުވަންޏާ  ކަމުަގއިކުރާ އެނގިގެން ޓައިމް ދީގެން އެކަން ށްމީހުންނަ ކުރީބަިއަގއި ން ލައިގެ

 ކުރަން ދު މެންގެ ތާއީއަުޅގަނޑުތަކަށް ޓައިމްލައިންރަ ހިމިހާރު ތި ދެން އެއް ނެތް.ލަށް އެްއވެސް ކަހަލަ މަްއސައެައކަ

ޫޔޒްޑް އެބަޖެހޭ ކަމަކު ސިންގަލް ން އެޢިއްޔާެގ ފަރާތުން. ދެންެގ ޖަމު ިވޔަފާރިވެރިކީ އަވާހަކަ  ންޅުގަނޑުމެއަ

 މައެކަނި ސުޕާރީެއއް ނޫން ހަްއޗެހި. އެރަން. ސިންގަލް ޫޔޒްްޑގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ ަވރަށް ބައިވަރު ޑިފައިންކު

ންކުރަްނ ޑިފައިވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި. އެހެން ންޖެހޭރަންކު ފައިއޭތި ޑި ން އަންނާނެ. ސޯދެޝޭމްޕޫ ފުޅިއަށް ދަން

، ށް އި މިސާލަކަތެރޭގަ އިން އޭިޝޔާނަގިކުރީ.  ޓު. ވަރަށް ފަހުން ނިއުޒިލެންުޑގައި ވެސް އިމްްޕލިމެންވަރަށް އުނދަގޫ

 ކޮށްގެން ވެސް އެ އެްއޗެހިޓު ނޭނގެ އިމްޕްލިމެންގައި ކަން 2014 ކަހަލަ ތަންތާނގައި ވަރަށް ކުީރކޮޅު ލަދޭޝްންގްބަ

އެ އެްއޗެހި ވޯރްކއައުެޓްއ  ކޮށްގެންނިއުދިއްލީަގއި ވެސް އިހަކަށް ދުަވހުގައި އިމްޕްލިމެންޓުކުރޭ. އް ނުއައުޓެ ކް ވަރ

އެތަންތާނގައި ނުކުރޭ. ދެން ޔޫރަޕްގަ އެމެރިކާގެ ވެސް ދެ ސްޓޭޓެްއގައި އެކަނި އަދި އިމްޕްލިމެންޓުކޮށްފަ ހުރީ. 

ނުންކޮށްފަ ހުރީކީއެއް. އެަކމަކު، އަުޅގަނޑުމެން މި ވެސް މީތި ޑިފައިްނއެއް ުނކުރެވޭ އަދި ކިހިނެއްކަެމއް ބޭ

ޑުމެންގެ ަފރާތުން، ވިޔަފާރި ޖަމުޢިްއޔާ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ މިކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މަްނޓު. އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އާދެ! އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ޒާމިރު ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓު
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އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން ެވސް މި އިިނސިއޭޝަންއަްށ ވަރަށްބޮޑަްށ ާތއީދުކުރަން ޙަޤީޤަތުަގ. ދެން 

ތައްތައް އެބަހުރި މީގެ ތެރޭގަ. ދެންމެ އެކޮޅުން ޖެހޭ ބައެއްކަހަލަ ކަންުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންއެހެންނަމަވެސް، އަ

ވެސް ފާހަގަކުރިހެން މި ސިންގަލް ޕްލާސްޓިކް، ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކްސް ޑިަފއިންޮކށްފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯއާ، 

ނެއްތޯ ިމ ޅުންގެ ވިސްނުމެއް ކިހިމެވެސްވަެރއްގެ އެ ބޭފުދެން އެއާެއއްކޮށް ހަމަ މީގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮން 

ލިސްޓު ހެދުމުގައި ގެްނގުޅޭީނ، އެ ނެގުން މުހިއްމު ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ޑެުޑލައިންތައް ކަނަޑއެޅިަފއި 

ކޮބައިޯތ، ހުރީމަ. އޭގެތެެރއިން ިއކޮނޮމީއަށް، އަުޅގަނޑުމެންެގ އިޤްިތޞާދަށް އަންނާނެ އިމްޕްލިޭކޝަންސްތަކަކީ 

ގަކުރެވިފައި އޮތުން ެއއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މިހާރު މި އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފާހައެެއއް ެވސް 

ަގއި ވަރަްށބޮޑަށް ޔޫރަޕިއަްނ ޔޫނިއަްނ  2018ދޭތެރެއިން ތިބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއވެއަރވާނެ އަުޅގަނަޑށް އެނގޭ. 

ރު އެބޭފުޅުން ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއގަިއ އްސަަލައކީ ދެއްތޯ. މިހާރުުމގެ މައްސަލަެއއް މަޕާރލަމެންޓްގައި ބަޙުސްކު

ވަރަކަށް އައިޓަމުހެން ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ، އެބަހުރި ޓްވެންޓީ ވަްނގަ، ިޔއަރ  10ފާސްކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން 

ކެްއ ެއބަ ހުރި ޑެޑުލައިންތަ ާއއި ހަމައަށް ެއީޗވްކުރަން ވެސް  2030ބޭނުންކުރަން ނިންމާފަ. އަދި  2021

ޓާގެޓުަތކެްއ ކަނޑައަޅާފަ. ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވައިލީ އަސްުލގައި މި ރިސަރޗް ބޭސް ކަނޑައަޅާފަ ނޫނީ 

ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ބަލާފައި މި އައިޓަމުތައް ކަނޑަެއޅުން މުހިއްމުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނެވގެން ޙަޤީޤަތުގައި. އެއަްށ 

ންގެ ކުދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްަސކޮށް. ނިކުންނާނީ އަޅުގަނުޑމެ ގެ އިމްޕްލިކޭޝަްނސްތޯކިހާވަރެއް 

ސިންގަލް ޔޫޒްޑް ޕްލާސްޓިުކ ގޮތުގައި ވަރަށްޮބޑަށް ބެލެވޭ އެްއޗެހިތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިސާލަކަށް، ބޯން 

ރަންުޓ ތެރޭ، ޚާއްސަކޮށް ރެސްޓޯކުދި ވިޔަފާރިންވެރިން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކު ހޮޅި ކަހަލަ، މިކަހަލަ އެއްިޗއްސަީކ 

ކަހަލަ ކެފޭތަކުަގއި ބޭނުންުކރާ އައިޓަމްސްަތކަށްވީމަ ކިާހވަރެްއގެ އިމްޕްލިކޭޝަންސްަތކެއްތޯ އަންނާނީ އެެއއް 

ބޭފުޅުންގެ  ދިރާސާކޮށްލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޖުްމލަކޮށް މި ތި

އީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވިހެން ދިާރސާއެއް ކޮށްލުމަކީ ުކަޑ ތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާހުށަހެޅުން

 ވަގުުތކޮެޅއް ނަަގއިގެން ވިޔަްސ މުހިއްމުކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އްރަޙްާމން ޒިޔާން ޢަބްދުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ފް އެންަވޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮ

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހައުލެއް މީ އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!

މިކަހަލަ މާހައުލަކަށް މި ައިއސް މިކަހަލަ ވާހަކަަތކެއް ެދްއކުން. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ 

އޮންނަނީ ޕޮލިޓިކަލް ކޮމިޓްމެންޓެއް ނުލިބޭ. އެކަމަކު، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ތައްތައް ގިނަފަހަރަށް ނުކުރެވި މިކަން

ވަރަށްބޮޑަށް ޔަޤީްނވެއްޖެ މިަކމުގަ، ޚާއްަސކޮށް އެްނވަޔަރަްނމަންޓު ކަންތަކުގައި ޕޮލިޓިކަްލ ކޮމިޓްމެންޓު މިހާރު އެބަ 

އައިއްސަ މިއޮތީ ބޮޓޮން އަޕް އެޕްރޯޗެްއގަ. އެީއ އަނެއް ކަމަކީ، މި މައްސަލަ މިހާރު އޮތްކަން. ެއއީ އެްއކަންތައް. 
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މިކަން ކާމިޔާބުކަމާ ެއއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ އެންެމބޮޑު ެއއް ހެކި ެއއީ. ެއއީ ސަބަބަކީ ކުަޑކުދިންތަކެްއ 

މަންޓު ށް މިހާރު މީތި ައއިއްަސ، އެ ކޮމިޓްމިތަނަށް އައިސް ެއވާހަކަ ަދއްަކއިގެން ާރއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްއަ

އަިއއްސަ މިއޮތީ. ެއއީ ެދވަނަ ކަންތައް. ތިްނވަނަ ކަމަީކ އަޅުގަނޑުމެން އެްނވަޔަރަންަމންޓު މިނިސްޓްރީން މިހާރު 

ން ފަށާފައި ވަނީ ރާއްޭޖގައި ިސންގަލް ޔޫުޒ ޕްލާސްޓިކު ފޭްސ އައުޓު ޕްލޭަނކަށް ވޯރކްކުަރމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެ

ވަނަ މީޓިން މިއަދު ާބްއަވއިފިން. އެހެންވީަމ، ައޅުގަނުޑމެން ބަލަނީ ގާތްގަނަޑކަށް އޭެގ މީޓިންއެްއ މިއަދު ވެސް، ދެ

އައުޓު ޕްލޭްނ ނިމި އިޢުލާނުކުރެޭވވަުރ  އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފޭސް

އް އެަބހުރި. ދެންމެގަ ވިދާުޅވި  ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތކެވާނެކަމަށް. ދެން އޭގެތެެރއިްނ އަުޅގަނޑުމެން

ގޮތަށް، ޭއގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން އިކޮނޮމިކު އިމްޕެކްުޓ އެނަލިސިސްެއއް ެވސް ޭއެގތެރޭގައި ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. 

 ެއއްކަަހލަ އިފެކްޓުތަެކްއގެ ވާހަކަސަބަބަކީ ައޅުގަނޑުމެން މި ިކޔަނީ ރާއްޭޖގައި ިވޔަފާވެރިންަތކަކަށް ލިބިދާނެ ހަމަ ބަ

މި ދައްކަނީ ބަެއއް ެއއްޗެިހތައް މަނާކުރީމަ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތުން ބަލާއިރު ދެން ިމ ޓާގެޓުަތއް އަޅުގަނޑަށް 

ގެ ނިޔަލަްށ 2024ފުދޭވަރަކަށް އެމްބިޝަސްކަމަްށ ޤަބޫލު ވެސް ކުރެވޭ. ސަބަބަކީ، ތިންވަނަ ޕޮއިންޓުަގއި ިއންނަނީ 

ކުާރއިރު ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ކުރުމަށް. ެއގޮތަށް ބޭން ޫޔޒު ޕްލާސްިޓކު ފުޅި ެއއްކޮށް ބޭން ސިންގަލް

 46ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެަބހުރި. އެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭަގިއ މިވަގުތު ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިަފއި މިއޮތީ 

ސަކޮްށ މާ، އަުޅގަނޑުމެން ގެރެންޓީެއއް، ާޚއްރަށެްއގަ. ެއހެންވީ 46ރަުށގެ ެތރެއިން  186ރަށެއްގަ. 

އެންަވޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑުމެން ގެރެންޓީކުރަންޖެހޭ އެއްކަމެއް ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ 

ކޮށްލާއިުރ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ލިބިދޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ އެގޮތަށް ބޭން

 އަހަުރގެ ނިޔަލަށް އޮންނަންވާނީ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފު ވަނަ 2024އެބަ ބަލަންޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެންއަ

ބޯފެން ލިބޭނެ، ހަމަ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަވއުދެްއ 

ންަކމަށްވާނަމަ، ޭއގެ މާނައަީކ ގައި ފެުނގެ ނިޒާމު ގާއިުމކުރުން. އެހެއަހަރު ތެޭރގައި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއް 3

ނިމެންވާއިރު އޮންނަްނވާނީ ރާއްޖޭަގއި ފެނުގެ ިނާޒމު ގާއިމުކޮށް ނިމިފައޭ.  2023އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވޭނެ. ދެން ލެކޮށް ށް ސިްނގަލް ޫޔޒް ޕްލާސްޓިކު ފުޅިަތއް އެްއޮކށް ބޭން 2024އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2020ުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ފަށަިއގަތުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ކުރާއިރު އަ އެގޮތަށް ބޭން

އެމް.އެލްއިން ދަުށެގ ފުޅިތަކެއް ވެސް އެބަ  500ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އެބަ އުފަްއދާ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީެގ ގޮުތަގއި 

 500ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެން  2020ޑުމެންނަށް ފަށައިގަންނަވޭނެ ކަންނޭނގެ އުފައްދާ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނ

ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުން. ރާއްޖޭގެ ޕްޮރޑަކްޝަންާއިއ  2020އިން ފެށިގެން ދަުށގެ ކުދި އެްއޗެހިތައް 

ނޭނގެ ފަށަިއގަތުމަށް ޓަކައި. ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން ވެސް ހުްއޓާލުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ކަން

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގ  2020ސްޓިކު ކޮތަޅު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ދެން ޕްލާ



6 

 

މަނާކުރާއިރު، މިސާލަކަށް އޭެގތެރޭގައި އެބަހުރި އަުޅގަނޑުެމން މަސްމާރުކޭޓަށް ގޮސް ަމސް ކަނަޑއިގެން އަަޅއިގެްނ 

 ދައްކަން އެބަޖެހޭ. ދައްކާފައި ނޫނީ އަޅުގަނޑަކަްށ ކަށްތޯ؟ އޭެގ އޯލްޓަރނޭޓިވް އަުޅގަނޑުެމންއަންނާނީ ކޯއްޗަ 

ގަިއ ޕްލާސްިޓކު ކޮތަޅު ެއއްކޮށް ހުްއޓައިެލިވދާނެހެން. އެހެންނޫނަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ 2020ހިއެއްނުޭވ 

ޒުަތއް ރާއްެޖ ނަ ތިކުނަސް ބަދަލުކޮށްލުމާ، ބައެއް ަސއިއެއް ކަމެއް އެބަ އޮތް. ޕްާލސްޓިކު ކޮތަޅު މިހާރު މި ައން

އެތެރެކުރުން މަނާކުރުން. އެީއ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ 

ދައްކާ. ެއީއ ގެ ނިޔަލަށް ޕްލާސްޓިުކ ކޮތަޅުތައް އެްއކޮށް ހުއްޓަިއލެވިދާނެ ކަމަށް އޭގެ އޯލްޓަރނޭޓިއުެއއް ނ2020ު

ޮގތަށް، މިސާލަކަށް މަސްމާރުކޭޓު، އެއީ ހަމަ ކުޑަ މިސާެލއް. މަސްމާރުކޭޓަށް ގޮްސ މީގެ ކުރީަގއި މިދެންނެވި 

މަސްކަނޑަިއގެން ދެން ގެންާދނީ ކިހިނެއްތޯ. އެއީ އެއް ަކންތައް. އަނެއް ކަމަކީ، ާރއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކިލޯ 

އްޖެްއޔާ ެއއަށް އަުޅގަނޑުމެން ކާުޑގެ ާބވަތްތަްއ މި ގެންދަނީ. އެހެންވެ ކިރަިއގެން ހަކުރު، ހަނޑޫ، ފުށް، 

އެޑްރެްސކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ. މިކަންތައްތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ކުަޑއިރު ދެްނ 

ގެން ދެވޭ. ދެން އެ ދާކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޭޖގައި ކާުޑގެ ބާވަތްަތއް ކަރުާދހުގައި ޕެްކކޮށްލައި 

ގަނޑުމެންނަށް އޭގެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިޔަފާިރވެރިންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެން ހަމަޖެއްސުމަީކ އަޅު

ނިޔަލަށް ެއއްކޮށް  2020ެގ ނިޔަލަށް. އެހެންނަމަވެސް، 2020އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއކަން ުކރެވިދާނެ ގޮތެއްހެން 

ށް ހިއެއްުނޭވ އެީއކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަދި މިހާރު ހުރިގޮތުން ލާސްޓިކު ކޮތަޅު ހުއްޓާލުަމކީ އަުޅގަނަޑކަޕް

ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެއީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަެއްއކަހަލަ ކަންތައް، ދެން އެބަުހރި ހަމަ ސީދާ އެއާ ނުލާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި ެއ  އް ހިފައިެގން މަސްމާރުކޭޓަށް ގޮސްގެން،އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ދެން އެހެންނޫނީ ކޮންޓެއިނާއެ

ޑިސިޕްލިން އަޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ އެހާ ފަސޭހަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަށަގެންނެވިދާނެހެނެއް. ދެން އެއާއެއްޮކްށ 

ޔާރުވަމުންދަނީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ފަށައިގަންނަންޖެހޭ. ދެން މިހާރު މިނިސްޓްރީން ތައް

ބައެއް ކަހަަލ ގަނޑުމެންނަށް އަޅު  ނުގެނެސް ޕޭނަކަށް. އެީއ ކެމްޕޭނަކާ ނުލާ ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖުނެޝަނަލް ކެމް

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް. މިސާލަަކށް ހަމަ މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައް. އެހެންނަމަވެްސ، އެބަ ހުރި ކަންތައްތަެކއް 

 ހުރި. ކިއްލި އަޅަން މި އެއް ކަހަލަ އެްއޗިހިތައް އެބަބަ ބޭން ކުރެވިދާނެ ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަނާ

އަީކ  ކޮންމެހެން ކިއްލި  .ވަރަށް ކުދިުކދި ޕެކެޓުތަެކއް އެަބ އެތެެރުކރޭ .ކުދިކުދި ޕެެކޓުތަްއ އެތެރެކުރުންންކުރާ ބޭނު

 ހެްނވީމަ. އެއް އްކާ އެްއޗެށް ނުރަ މަންޓަންއެއީ އެންވަރަ ޅުތަ ކޮއޭގެ ޒާުތގައި ސިއްޙަތަށް ނުަރއްކާ އެްއޗެްއ. ޕްލަސް 

ކަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އޭެގ ނިސްޓްރީ އާއި ވާހަކަދައް ގަނޑަްށ ހީވަނީ ހެލްތު މިށް ބަލާއިރު އަޅު އެގޮތަ

ިމ ޕްލޭން  ސް ައއުޓުދެން މީގެތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ފޭ .ވިދާނެޒާތުަގއި އެކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ ވެސް ބޭން ކުރެ

އިގެްނ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން. ފަރާތްތަކެއް ކޮމިޓީެއއް ނަގަ  އްޖޭގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާދަނީ ރާމި ހަދަމުން 

 ވެސް އެބަ އުޅޭ. ަސރުކާރުގެ މުއަްއސަސާތައް އެން.ޖީ.އޯސް ލްމަންޓަންނޑުމެން ހަމަ އެންވަރައޭގެތެޭރގައި އަޅުގަ
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މެން  ދަނީ. ދެން އަުޅގަނޑުކުިރއަށް މި މެން ްނ އަުޅގަނޑުޓް ސެކްޓަރ ވެސް ހިމަނައިގެއެބަ ުއޅޭ. ހަމަ ޕްރަިއވެ

 އެްއކޮށް ނިންމާލެވި ްޕލޭން  ފޭސް ައއުޓުނަށްުޅގަނޑުމެންސެްޕޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އަ މިދެންނެވިގޮތަށްބަލަނީ 

 އެނަލިސިސްެއްއ އިމްޕެކްޓް އިކޮނޮމިކްގަނޑުމެންނަށް ޅު. ދެން އޭގެ ފަހުން އަކުރެވޭނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޢުލާނަ

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދާުޅވިގޮތަށް. ވަރަށްދެންމެ ތިޔަ ވި ންމާފައި ވަނީ ނިށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުހެދުމަ ވެސް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ފްޢާޞިގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢިއްޔާ ޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމުވި

ދައްކަްނ ވާހަކައެ ރައިގެން ކަންނޭނގެ ބޯޑު އަނެއް ފަރާތަށް އަނބުރު މިހާ ،ންޏާއެހެން ބޭފުޅަކު އެއްެޗއް ނުބުނަ

މަންެޓއް މި އުާއގި ްށ ނަގާޅަެއއްކޮ މަންޓާންނީ. އެންވަރަން ޖެހެނަގަމި މަންޓެއް އުގި އި އާ ލު ނުބަނީ. އަސްޖެހެ

މަންޓަށް މިސާލަކަށް ންްނވަރައަސްލު އެޢިއްާޔގެ ފަރާތުން. ޖަމުގެ އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރިވެރިން  މިހާރު ން ޖެހެނީނަގަ

 ަގއުމުގެ މުިޅ ްއޗެއްހޭ. އަސްލުނަސް އންާނނީ ކޮންކަހަލަ އަނެކަޒިމަންޓަކީ ބިއުބޭފުޅުން މި ނަގާ އާގިމި 

، ސޯ  ންނޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ތާއީދުކުރީ.. އެހެްނވެގެޓާލްރެޑީ މި ޕްޮރަޑކްވޭ އޯ ޮބޑު ެގްއލުމެއްދަށް ވަރަށްއިޤްތިޞާ

ހުއްޓާލާއިރަށް ކޮންމެވެސް އެހެން ެވްއޖެއްޔާ ސުޕާރީ އެތެރެކުރުން  ،ސްސަނަމޯލް ސްޯލމް ބިޒިގޮއިން ބެކް ޓު ސް

ޒް ދެޓް އިކޮނޮމީ. ރީ ޓު ދަ ހޯލް އިލް ިއމްޕެކްޓް އޮފް ސުޕާއޯރވައޯ ދިޔަީއއްޔޭ. ބަޓް ވަޓްސް ދި ިވޔަފާރި ެކއްގެއެ

މުޅި  ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންއަށް ޢުމަޅި ާވހަކައަކީ މުޖުތަސުވާލަކީ. މުއޭ ައސްލު އީ އެ ކޮޝްޔަން.ދަ 

މަީކ ކޮބައިޭހ. ބަބުން ރާްއޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ިލބޭ ގެއްލުުމގެ ސަށް މި ލިބޭ ގެއްލުމަންޓަންއެންވަރަ

 މީހަކަށް  ހުއްޓާލިޔަސް ފުޅި އެތެރެކުރުންޝޭމްޕޫމިތަނުން ފާނަން އިދައްކަ  މިހާރުވެސްއަހަރުން ސާއެްއކޮށްފައި ދިރާ

ބަބުން ކުރަީނ ކިާހ ެއއީެއއް ނޫޭނ ޕޮއިންޓަކީ. ޕޮއިންަޓކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ މުިޅ އިޤްތިޞާދަށް މީގެ ސަ ވާނެ ގެއްލުން.

މިއަށް ވާހަކައަކީ ައޅުގަނޑު  .މި އާއެކޭ ބުނީ މިތަނުގައޭ ޑޭ. އެހެންވީމަބޮށް ވަރަ އެ ހޭ.ކިހާ ގެއްލުމެއް ހޭ.ޑެމޭޖެއް

މޯލް ބިޒްނަސް ޕީޕަލް. ދެން ކުިދ  ބެްކ ެއންޑް ހަންޓް ސަމް ސްެއކަމަކު އޮފްކޯސް ޔޫ ކޭން ގޯދެން . އީދު މިކުރީތާ

ެރްއގެ ްއޗިއްަސކަށް ނުދެވޭނެ. އެއީ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން. ިމސާލަކަށް މިވެނި ވަެރްއގެ ުކދި ފުޅި، މިވެނި ވަފުޅި އެ

ހޭނީ. ލަން ޖެހުއްޓާފުރަތަމަ  ވެސް ރކޯންއެހެްނވެްއޖެއްޔާ ެއއަ ،ތު އިޝޫއްިލ، ހެލްއްޔާ ކި ސްޕާރީ ނޫނިކުދި 

ޔޭެގ ެއހެން ގައުމުތަުކގައި ވެްސ ނިނުކޮށް ދު ިއންވެންޓުމަންަޓކަށް ނުދެވޭނެ. މިހާރު ވީ ވިލް ރީ އުއެކަހަލަ ާއގި

އެ ެއއްޗިހި ބަ ހުއްޓޭ. އެ ތައްޗިހިއި އެއް ކުރިއިުރގައި ކޮށްފައި ހުިރ ދިރާސާތަކާ މިކަންތައްތައް އިމްޕްލިމެންޓު

 ދެން އަނެްއކާ . ކީެއއްނޫންތަ މި ުއޅެނީ ނެއް. އަހަރެމެން ގައުުމގައި ވަކި އިންސާނުންއަޅުގަނޑުމެން ބެލީމަ ނިމުނީނު 

ކަހަލަ ގޮތެްއ ނުޖަހާ މިކަން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ވާނެހަރެމެން ހުރިހާ ކަމެއް އިުތރަށް ކޮށް މި ހުރިހާ ސަކަާރތެއްއަ

ވެްސ ފަހަތަށް ދާހެން ހީވާތީ މިހާރު ެއ ވާހަަކ ތާހައް މަށަށްން އެކަމަުކ ން މި ާތއީދުކުރީ. ދެވަންެވގެން އަހަރެރާ

މި  ،ހުްއޓޭ މި ދިރާސާކޮށްފައެބަ ޓަކީ ދުނިޔޭގެމަންއު، ައޅުގަނޑުމެންގެ ާއގި ދައްކަން މި ޖެހުނީ. އެހެންވީމަ
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އެހެންވީމަ،  ؛ފައި މިކަން އަވަހަށް ވާނެ ގޮތެއް އެ އެއްޗިިހ ބަލާ .ފަމި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް .ރިސާރޗްކޮށްފަ

 އިކޮނޮމީއަށް ކުާރ ލް މުޅިއޯޯއވަރ ުދކުރީ. ދެން އެޢިއްޔާއިން މި ތާއީޖަމުވެރިްނގެ ރި ގަނޑުމެން ވިޔަފާއަޅު

ެއްއ ވާނެ. ެއއްވެސް ފުޅި މެއް ހަކަށް ގެއްލުއިފިްއޔާ ޮކންމެވެސް މީއެއީ އެްއވެސް ިވޔަފާރިއެއް ހުްއޓާލަ ،އިމްޕެކްޓް

ފިްއޔާ ދަުކ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް މަނާކޮށްނެ. އެްއވެސް ަގވާއިހަކަށް ގެއްލުެމއްވާބަންދުކޮށްފިއްޔާ ކޮންެމވެްސ މީ

 އިޒް ދައޮރ ވަޓް ޒް ދަ އިމްެޕކްޓް ަލވަންޓް. އެކަމަކު ވަޓް އިދެޓް އިޒް އިރިވާނެ. ެމއް ލުސް މީހަކަށް ގެއްކޮންމެވެ

އަހަރެމެންގެ މުޅި  ،އޭގެ ސަބަބުންކުރަނީ ދަށް އިކޮނޮމީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާ ހޯލް އިމްޕްލިކޭޝަން ފޮރ ދަ 

ކޮންސަރން.  ޖުއުހިއަ މަންޓް އިްޒ ންރަޔަވަންގ ޓު ދަ އެންމި އޮންނަނީ ބިނާވެފައި ޓުއަރިޒަމަށޭ. ސޮ އެނީތިއެތި 

 ކް ކް ފުޅި ނުެވސް ނަގާ. ހަމައެކަނި ޕްލާސްޓިލާސްޓިޕް  ދާނުލެިވގެންެވސް އަންޅިކޮެޅއް މިއުޅެނީ އަމިއްަލއަށް ކު 

އަކީ  35ިލޔަސް އެ ީމހުން ބުނާނެ %އި ގުޅާފައި އަހަރޗް ޕޮލިސް ސަރވިސަށްއަށް ފުޅީގެ ެއކްސިޑެންްޓ ރިސާ

ިޗއްސަްށ އްއަީކ ެއކްސިޑެންުޓގެ. އެހެންވީމަ، ެއ އެ  35މަގުަމއްޗަށް އެއްަލއިލާ ޕްލާސްޓިކް ފުިޅ % .ޕްލާސްޓިކް ފުޅި

 ނުގޮސް މި ބުނީ މިތަނުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ްއެކވުން:ކަދެވާހަރިޔާސަތުން 

 ޢިއްޔާއިން މި ޤަރާރާ. ިވޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ވިޔަފާިރވެރިންެގ ޖަމުބިްއޖެ އިނގޭތޯޑަށް ހިތްވަރު ލިވަރަށް ބޮ

 ފަސްކުރެވިދާނެ ާޓގެޓު  މި ވީތީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށްށް ހިތްވަރުދެްއވާ ވާހަކަދެްއކީޅަށް އެހައި ޮބޑައެްއކޮ

މިސާަލކަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ  ،އިއެީކގަ އަހަރަކާ ވެްސ، މި ފަސްކުރާ ކޮންމެއަހަރުތައް. އެހެންނަމަ

ޑުމެންގެ ތިމާެވއްޓަށް އެެތރެކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އަޅުގަނއަމިލި 87ރަކު އިތުރު ކޮންމެ އަހަ

ށްލަން  ތިމާވެއްޓަްށ ދޫކޮލާސްިޓކް ކޮަތޅުޕް ންއަމިލި 52ދެނީ. އިނގޭތޯ. ކޮންމެ އަހަރަކު  އެ އެކްސްޓެންޝަން

އެަބ ދެީނ. ެއއާެއކީަގއި މިހާރު ކޮންެމ ދެ ވެަލއަކުން ެއއް ވެލާ ަބނޑުަގއި ޕްލާސްޓިްކ  ގަނޑުމެން މި ހުއްދައަޅު

ްށ ސަ، ިމގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮްނވީނިއަންހުރިކަން ތިބޭފުޅުން ވިދާުޅވާީތ އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއަހަނީ. އެހެންވީމާ

 ޒިންމާދާރުގޮެތއްތޯ. މި އިމްޕެކްޓްތައް މިގޮތަށް އިތުރުވާން ދޫކޮށްލުން އެއީ އަހަރުތައް އިތުރުކުރަމުންދާިއރު

ގެޓުތައް ، އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ނުފެނޭ މި ޓާވީމާންމާދާރު ގޮތެއް ނޫނޭ. އެހެންީނ ޒިވިޔަފާިރވެރިން އެ ވިދާޅުވަ

 ނީޑެއް އޮެވގެން ދެއްޯތ ނެްއކޮޅުން ކޮންެމވެސްމަކަށް. ދެްނ އަުހރަހެއް އޮތް ކަހާސިލުކުރުމަށް އެްއވެސް 

ހުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ން ތިބި މީ މި ގަންނަ ،ންނާނީ. މިހާރު ކަސްޓަމަރުން މި ބުނަނީއިންވެންޝަންތައް އަ

ބޮޑު ަގއި މާބޭނުންވަނީ މި ދޫކޮށްލާށޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެައކަްށ އަުޅގަނޑަކަށް ހިެއއްުނޭވ ދެން ކުރިމަގު

ނޑު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން ގައަށް ައޅުޭދނެހެނެއް. އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީތަކެއް ވެސް އުފެޑިމާންޑު

 .  މެންބަރަކު މިކަމަށް ރިކްއެސްްޓކުރާތީ ފްލޯރ ދޭނަންއަޅުގަނޑުމެންގެ
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މާރުކޭޓުން މަސް  ނުންވީ ކުރިން ެއއްކަަލ މަސްލު ހަދާލަން ބޭސްއިންަޓރވެންޝަނެއް އައަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަ 

 ،. އަުޅގަނޑުމެން ރަށުގައި ެވސް ހަނޑޫއިނގޭތޯ ެނވީމަގެންދާ ވާހަކަ ާއއި ހަނޑު، ހަކުރު، ފުށުގެ ވާހަކަ ދެން

ހަމަ ބާލިދީގައި ހިފަިއގެން ދަނީ.  ތޯ.އިނގޭ ހަކުރު، ފުށް ހަމަ ގަނެގެން ެގންދަނީ. އެކަމަކު ކޮތަޅަކު ނޫްނ ގެންދަނީ

ރައްޔިތުން ގާުތ ބުނަން މިގޮތަށޭ މިކަން  ޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންއޮްތ ސޮލިޝަްނ އެބައެއަްށ ހެންވީމަ، އެ

ގަނޑަށް ީހވަނީ ެއއަްށ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް . ދެން އޮތީ ަމސް މާރުކޭޓުން މަސް ގެންދިުއން. އަޅު ޖެހެނީކުރަން 

މިހާރު ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ  ،ކައަކީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަ ަޙޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ. ހޯދޭނެ އްއްލެޙަ

ކުރުން  ންކެޓު ފެއިލިއަރެއއް ައއީމަ އިންޓަރވީގަނޑުމެން މި ކިޔާ މާނެއް އެއީ އަޅު މު އެއް ފަންކްޝައްމުހި

ރު މުޅި ދުިނޔެއަްށ ސަަގއި މި މާކެޓު ފެއިލިއަރގެ އަނިޔޭޅި ދު އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގައި މާކެޓް ފެއިލިއަރެއއް ނޫން. މު

މަޑުމަޑުން ލަސްލަހުން މިކަން ކުރަން ތިެބގެން  މި ދަނީ ކުރަމުން. އެހެންވީަމ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްެހން މާ

މަ އާސިފް އެ ނުންނަށްހެން. ދެންމެ ހައަމްޕި ޗެމެން ވާން ޖެޭހނީ މީގެ ކަށް. އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ އަުޅގަނޑުވާނެތް 

ޓުއަިރޒަމަށް ހަމަ  މުޅި އިްޤތިޞާދު މިއޮންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ،ނޑުމެންެގ މުޅި އިކޮނޮމީގަތަށް ައޅުވިދާޅުިވގޮ

ކީ ޤަތުގައި މި ެއއްޗިީހގައި ައގު މި ހުންނަނީޑު މިންވަރަކަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމަ، ޙަޤީބަރޯސާވެފައި ހަމަ ވަރަށް ބޮ

ުގ އެްޑކޮށްފައި އަ  އެއަށްސްަޓށް ކޮތުގައި ސޯޝަލް ޤައަގު ހަދާފައި މި ހުންނަނީ. ޙަޤީ ންގެ ައގުލާފަެއއް ނޫމީގެ ފުޅީ

ރުފިާޔއަކަށް އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއ  4، ރުފިޔާއަށް 5ނެ ކޭންޏާމުން ކުޑަކުަޑ ފެންފުޅިއެއް ުނވިއް ށް ވަހަދާކަމަ

އަނަން ައުގ  މާހައުލަށް އެގަނޑުމެންގެ ޤުދުރަތީމަންޓަށް އެ ދައްކަންޖެހޭ ައގު ނުލާ އަޅުންރަޔަވަ އެން، އަގު ނުލާ

އިންަނ  ފައި. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ މިސާލަކަށް ސިނގިރޭޓަށްގު ކުޑަކޮށްަފއި މި އިންނަނީ ޖަހާނުލާ ހަމަ އަ

ނުވެސް ިވއްޭކނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ،  ައގެްއަގއި ެއވަރު ުކޑަ ެޓކްސް ލައިފިްއޔާމު 300، %200ވަރަށް %

 ން އަވަހަށް ވާނެ ިވސްނަންވީ މިކަން ފެސިލިޓޭޓްކޮށްގެން މިކަ  ބޮޑަށްޤަތުގައި ައޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަނޑުމެންޙަޤީ

ބޮޑަށް. އަދި ައޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ދެންމެ ްނ ެއއަށްުވރެ ބޮޑަށް ލަސްކުރުމަށްވުރެ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ

ންޏާ ވެސް ރެޗްއ ހަދާކަމަށް ވަރިސާ ންމެޅުއްވި ގޮަތށް އަޅުގަނޑުޢިއްާޔެގ ފަރާތުން ހުށަހެވެރިންގެ ޖަމުވިޔަފާރި 

ރޗްތައް ބަލައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މީގައި ހުރި ޓާގެޓުތަްއ ިއ ހުރި ރިސަފައެހެން ގައުމުތަކުން ހަދާ

 ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މިދެނީ.  ށް އަޅުގަނޑުޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލައީ.ޕީ.ޭއގެ 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ނަޢީމް ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް  އެންަވޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ

އަިދ  ބޭނުންވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އޭން ވެސް .ރިރު. އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ މި އީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއް

ގެ ޕްލާސްޓިކުމި  ޤަތުގައިމިހާރަށް މި ހުރި ވަރަށްވުރެވެސް ާޓގެޓުތައް ވާން އޮިތްއޔާ ައވަސްކުރުމަށް. ެއއީ ޙަޤީ 

 ވޭައގު ކުރެ  .ބޮުޑ ގެއްލުމެއްމަކީ ެއއީ ވަރަށްނުންގެ ިސއްޙަތަށް މި ލިބޭ ގެއްލުޓަށާއި އަދި އިންސާށްބަބުން ތިމާވެސަ

ވެްސ  އިަގއި މި ހިނގާ ޭލގަޑުގެ ހަިށގަނނުޑމެންގެ އެންމެންވެސް އަުޅގަ . މިހާރުމާ ޮބޑު ެގއްުލމެއްވަރަށް ވުރެން 

ހުރިހާ ލަ ، މިކަހަމެއްސާއިއި ކަނޑުަގއި މިއުޅޭ ހުރިހާ މަސްމަހާއަދި ވަނީ. އިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ހުންނަ ކަމަށް މިމަ

 ،ސްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން އެހެންނަމަވެސްންވީމާ، މިއަީކ ލަރި. އެހެ އެބަހުމި އެްއޗެހި އިގަ ތަކެއް ންދިރު

ކަީށގެންވާ ވަރަްށ އެ ،އި ބަލާއިރުގަ. ބާއަށް ބަލަންޖުރިރު އެބަޖެހޭ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަށާއިމެއް ފަ ކަމެންއަޅުގަނޑު

. ސްފަނެއްކާ ެއބަހުރި ފަހަތަށް ގޮށާފައި އަފަ ކުރުމަށް ންޓުލިމެމްޕްއި ފެށުމުގެ ސަބަުބން މިކަންެވ ތައްޔާރުނު

ބެލިކަުމގަިއ ކަންކަން  ދި އެއަ ޑުމެންނައޅުގަ އިނެ ކަމެއް. މީގަވީމާ، ެއވެސް އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިލަންޖެހޭއެހެން

ރު ން އިތުފަހުގައި ދެ އެބަޖެހޭ މަނާކުރަން. އެއަށްވެސް މަނާކުރެވެން ހުރި ެއްއޗެހި ން މިހާރަށްމިހާރު ،ވިޔަސް 

 އަދި އީދު. ތަކަށް ވެސް ތާޓާގެޓުހަމަ މި  ނޑުމެންުޅގަމާ، އަވާނީ. އެހެންވީގަޅުރަނ އިގަށް ބެލުން މީކަންކަމަ

ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެއި ގަ ތާއީދު. މީބޮޑަށްވެސް ަވރަށް ރިއްޔާ އެއަށްތަެކއް ހުވަސް ޓާގެޓުއަ  މިއަށްވުރެ

 ޕްލާސްޓިކް އުފައްދާ އެ ެފއްދޭއިރު ވެްސ ލާސްޓިކް އުރާއްޖޭަގއި މިހާ ބައިވަރު ޕް ، ޖެހޭ ކަމަކީމި ވިސްނާލަން

މަށްފަހު ދެން އޭތި ފެއްދުއެ އު  ޯނވޭ. ޔާ ަބއެއްންސިބިލިޓީޭއ މިކިެރސްޕޮ ރޑިއުސަޑް ޕްރޮ ޓެންޑެ ސްފަރާތުގެ ެއކް

ދު ވެސް ަނއްތާލަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަ، އެ މާހެންވީއް ނުުކރޭ. އެވެސް ޚަރަދެ އެއްކަށް އެ އުަފއްދާ މީހުން ނައްތާލުމަ

 މި ލިބެނީ ރާއްޖޭގެ ދާ ދައުލަތުން. އަނެއްކާ ޭއެގ ސަބަބުން މި ލިބޭ ގެއްލުން ޖެހެނީ ހަމަ ސީ ކުރަންމި

ހުރިހާ  ފަހުން ގޮސް މިށް. ދެން އެްނމެމަސްވެިރކަމާއި ޓޫރިޒަމަ އީއެ ،ލޭނާރު ދެ  މުހިއްމުއެންމެއިޤްތިޞާދުގެ 

، . އެހެންވީމާްޕލާސްޓިކަށް ބަދަލުެވގެން ލޭަގ މިހުންނަނީ ިއކްރޯމަ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ލޭގަ  ހުންނަނީ މިއެްއޗެއް 

 ކުރިއްާޔ.ޑަށް ޝުރަށް ބޮ ވަ. ން އިނގޭތޯެރވޭނެ ކަމެއް ނޫ މިއަކީ ލަސްކު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ން އެދޭކަްށ ތައް ދިުގކުރަެގޓުޓާމި ސް ގޮ ން ގާތަށް ހެޅި ކުދިކެއް ނޫން އަނބުރާ މި ހުށަހިޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ލާއަ

ތުްނ ޅޭގޮޯތ. ދެން މިއާ ގުބޫލުކުރެވެނީ އިނގޭޤަކަން ނޑުމެންނަށް އެކަށް އަުޅގަތިކަމަލަދުވެ ވަރަށް ހަމަ . އިނގޭތޯ

ނޑު ހީކުީރ އަޅުގަ .މުދައިފީހަމަޝްވަރާކޮށް އި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދުރު ދުރުން ނަޒަރު ހިންގާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ

ނޑު ރެކުރުން ހުއްޓުމޭ. އަޅުގައެތެ ރީ ޕެކެޓުސްޕާ ށްރާްއޖެއަހެޔޮ އެއް ކަމަކަށް ވާނީ ޤަރާރުގެ ސަބަބުން އެންމެ  މި
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އޮތް މި ދެވަަނއަށް އެންމެ ގިަނއިން ސްޕާރީ އެތެރެކުރާ ަޤުއމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ.  އި ން ދުނިޭޔގައިލުމުބަލައިލި ބަލަ

. ހެން. ކަން އޮތީ އެޖެއަށް އެތެރެުކރަންދޭނެ ސްޕާރީ ދިވެހިރާއްހިތްވަރު ތޯދެން ކާކު .އްޖެރާ ދިވެހިުކޑަކުޑަ

 ޕެކެޓު ހުންނަ ސްޕާރީ މި ލާސްޓިކުަގއި ޕް ،ޕެކެޓުސްޕާރީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިބުނަނީ  އިވީމާ، މީގަ އެހެން

މީހުން ނިންމީ ދެން ކަރުކާސްކޮތަޅުަގއި ބަންދުކޮށްފަިއ އެ  !ލަވާަބއް. އަހަރުއަންނަ ، 2020 ވާނެއެތެރެކޮށްގެްނ ނު

 ން.އްޓަހަދަމަ ންެގ ވިޔަފާރިތައް މީހު ފިލި އެތޫނުިވޔަފާރިވެރިން . ތޯއިނގޭންނެވީ ން. ކަން އޮތްގޮްތ މިދެކުރައެކަން 

ޖީ ބަދަލުކުރަން. ތަުކެގ ބޭނުންތަކާއި އެްއގޮތަށް ޓެކްނޮލޮއެ ސަރުކާރު ފިލިޖިސްޓުން ވަރަށް ޫތނުކްނޮލޮޓެ

ޔެ ނޯންނާނެ ލާ ދުނިއާ ނުބަންސް ރރޯ ކާގެން ތިބީ ކްލޮރޯ ފްލޮލުކޮށްބޫޤަނޑުމެން އަޅުގަ، ރީ މެން އުއްމީދުކުގަނޑުއަޅު

ގަނޑުމެން އެންމެ އްެޗްއ ކަމަށް ދެކިގެން އުޅުނީ. މިާހރު އަޅުފަދަ އެ ޖާދުލެއް. ވޮންޑަރ ކެމިކަލްސް ދެއްތޯކަމަށް. 

.  ބަދަލުވި ހިސާބުންނުކުރާ އެްއޗަކަށް ެވސް ހަމަ ވެގެންދިަޔއީ ދުނިޔޭގެ ިސޔާސަތުބޭނުންމެ އެންކުރާ އަދި ނަފްރަތު

ގޮތެްއަގިއ ޖުމްލަ މާ،އެހެންވީއްކިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ދެތަކެއް އަުޅގަ މިސާލުތަންމެ ކިހުރި ންވީމާ، މިހެން އެބައެހެ

ކަން އެޓާގެޓެއް އޮވެ މަަސއްކަްތުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ ، ކީމި ލިބޭ މެސެޖަ ބޭފުޅުންގެ ަފރާތުންށް ތިއަޅުގަނޑަ

ލުނުކުރެވޭެނ އެއްެޗއް ނޫނޭ. އެ ދެން ތާރީޚުތަކަކީ ހާސި މި ޖަހާފައި މިހިރިމެްނ މިހާރު އަުޅގަނޑު .ވޭނޭހާސިލުކުރު

ކަާކއި ދެން ކަމެްއ ހާސިލުކުރަން އުޭޅއިރު ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ. ސެޖަކީމެނު ލިބު ަގއިގޮެތއްލަމުޖު ށްގަނޑައަޅު

އަށް ރފްލޯތޯ ބޭފުޅެއް. ކޮން މި ޕްލޭންގަ ލާފައިވަގުތުއެއޮީތ މެން ގަނޑުކަމަށް އަޅު އެ .ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ

 !ިރއަށް ގެންދަވާޑަިއގަތީ. އާދެ! ކުވަ އެދި

 

 ެކވުން:އް ޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެދާއިާރގެ މެންބަރު ސަ ލީވިލިނގި

ންެގ ވެރިވިޔަފާރި މަ  ހަބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިިބގެންދިަޔއީގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަަރށް. އަޅު ރިރުކުިރއްޔާ މުޤައްއާދެ! ޝު

 ބަގެ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އެއޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޯޕޓު އިމިާތނގަ .ޚީބަށްދެއްާވ ތަރު މިކަމަްށ ރާތުން މިގެ ފައްޔާޖަމުޢި

ކޮްށ އޮތޯރިޓީ. ޚާއްޞަ ޕޯޓުސްޓްރާންކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް އުރެއް އަދާ މު ދައްށް މުހިގައި ވަރަކަމު އާދެ! މި ؟އިންނެވިތޯ

ހަދައިގެން ތައް ނޫނުޤާއިެދއް ައދި . އެހެންވީމާ، ަގވާމިކުރަނީ މެރިޓައިމް ސެކްޓަރ ސާ އް ޙިއްރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބައެ 

ރީ ބޮޑު ެޗލަންޖަކީ މި ރެގިއުލޭޓަ  އެންމެނުކުެރވެންޏާ ައސްލު މީގެ ގިއުލޭޓުމަނާކުރިޔަސް އެ ރެ ކަންކަން

ރަށުން އަނެއް ރަށަްށ ރު ކުރާ އެއްކަނޑު ދަތުރުފަތު، ޝިޕިްނގޖޭގެ ލޯކަލް މާ، ާރއްބޮޑީސްތައް. އެހެންވީ

 މަނާކުރެވިގެންާދއިރު ޓްރާންސްޕޯޓުކަންކަން މި ިމ ހަމަ، ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރއާ، ސްވެރިކަންމަފަހަރާއި ދޯނި

ިއ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާ .ނެހޭދާކުރަންޖެއަ މީގަަވރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް  ޑީރީ ބޮލޭޓަރެިގއު، އޮތޯރިޓީ

 ނުކުރެިވގެން ލިސީސްަތކަށް ލެވަލްޕޮ ވެސް އެއަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އަދި. ކަމަށް އިފި މިހަދަ ޕޮލިސީސްތައް

 ށްލަވެތަެކއް އިްސނަގަިއގެން މި ލެންމާ، ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ސްކޫލް ކުދިއެެހންވީ. ޅެނީއަޅުގަނޑުމެން މިއު
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ންސީއެއް. އެހެންވިމާ، މި ޖަރބޮޑު އަޖެހުމަކީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް މި ޓަކިޖެހިށް ަޓކައި އަޅުގަނޑުމެން ގެނައުމަ

ން ވެސް އެ ފެނުނުގޮަތްށ ގެ ފަރާތުރަީއސް ގެ ޖަމުޢިއްޔާރިްނގެދެންމެ ވިޔަފާރިވެ ހަމަ ފުރުޞަތުގައި

ގަ ހުރި އެީއ ދެން މީ ،ލުންއިނިންމަތަންފީޒުކޮށް ބޮޑަށް ިމ ކަންކަން ވީހާވެސް ައވަހަަކށް  ވުރެކަށްލިމިޓޭޝަނަ

ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަީކ  .ންނާނެލަންޖަސް ހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޗެ .ނީކުރާ އަުއޓު  ފޭސްޗެލަންޖަސްތަކަށް ައޅުގަނޑުެމން

 ،ިވއަރއާ މެންގެ ބިހޭށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމަކުރުެއތެރެ އްޖެއަކަށް ުނވަތަ ރާ އޭެގ ޒާުތގަިއ ހަމަ ވިޔަާފރި

ކެްއ ދޫޮކށްލަން ޖެހުނީމަ ދަތިތައިން އާދަކާަދއިެގ ތެރެޅެމުން އަިއ މިއުގެ ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން

ވިްއާޔ ރެއް އިރާަދކު އްތި ަފސޭހަތަބޮޑެ ސް، ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި ެއއަށްވުރެ މަވެންނައް. އެހެއަންނާނެ ކަންތައްތަ 

ގޮތަށް  ރެްއވިހަގަކުން ފާޢަލީ ޙުސައި އެމް.ޕީގެ، ާރއްޖޭއެހެންވީމާ، ދާނީ.  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވގެ

 އާ ކަށް ސައުތު އޭޝި ހަމަ ޗެމްޕިއަނަ މުަގއިރުކު ބޭން ޓަަކއި ލުމަށްޓާސް.ޔޫ.ޕީ ހުއްއެ، ލާސްޓިކްްސޑް ޕްންގަލް ޔޫސި

ކުރުމަށް ސިލުޙާގެޓު ޓާޓަކައި އަްސލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  ށް ވުމަށްކަރީޖަންގެ ޗެްމޕިއަނަ އާޝިނުވަތަ އޭ

ލެްއ ައހަރުތަކަށް އިތުރު ބަދަ އެހެރަ ގެ ާޓގެޓް ގަިއޑްލައިން ފެނޭ މިމިހާރު މިހާރަށް ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑަްށ ހަމަ 

ޑަށް ުޅގަނކަމަށް އައްރެވިދާނެ ކަމެބު ކުގަނުޑމެންނަށް ކާމިޔާއަޅު ހަމަ މި .ނުގެނެސް ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދަން

ބަނދަރު  ،ރާތްތަކާއިފަ ުކރާޕަރޭޓު ސެކްޓަރ އޮ މްއިމެރިޓައަދި  އިޢިއްާޔއާ ޖަމު ގެިރވެރިންވިޔަފާޚާއްޞަކޮށް . ފެންނަނީ

ތޯރިޓީތަކުން މި އޮ، މި ކަންކަން ރާތްތަކާތަްއ ބަލަހައްޓާ ފައްޞަކޮށް އެމް.ޕީ.އެލް ތަންތާނގައި ރާއްޖޭގެ ޕޯޓްޚާއަދި 

ވަހަށް ކުރަން ފަްއޓައިފިއްާޔ ވަރަށް އަ ގެޓަށް ޢަމަލުތަްށ އެ ޓާ ޤަރާރާއި އެްއގޮ ގެ މިއަުޅގަނުޑމެން ކޮށް ންބޭ ކަންކަން

ކުރެވޭނެ ބުކާމިޔާ މިކަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަރީން ންެގ ޓެރިޓަމެއަުޅގަނޑު .ބު ކުރެވިދާނެތި ކާމިޔާންނަށް މީއަޅުގަނޑުމެ

 ުކރެވިގެްނ ހިންގޭ ރަށްރަށް ގެން ރެިގއުލޭޓުއް މެދުވެިރވެ ށަީކ ަކއުންސިލެ . ރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރަވެސް އެބަހުރި ކެޕޭސިޓީ

ން މިކަން ފަރާތުހަވާނެ ަރްއޔިތުންގެ މާ، ވަރަށް ފަސޭ. އެހެންވީ ގެންކަނޑައަަޅއި ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ 

 . ޝުކުިރއްޔާ. މިދިޔައީ ބޮޑު ފަސޭހަކަށް ެވގެންބުނީމަ މީގެ އެންމެވަރު ލިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  !އާދެ ؟ފަރާތަކުންތޯ ކޮންތޯ؟ ބޭފުޅެއް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ތި ކޮން

 

 ެކވުން:ގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ޭބފުޅެއް ވާހަކަެދއްކޮމްޕެނީމާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ 

ބައެއް ރި . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ އެބަހުއެއްބަސްވެވޭހަމަ ދޭތެރޭ  އާގަނޑުމެންަނށް ތިލްކޮށް އަޅު އޯވަރއޯ

 އެ  މާ،ންވީ. އެހެއެ ބޭފުޅާއަކީ ބޭުރ ބޭފުޅެއް .ގަނޑުމެންގެ ސޭްލސް ހެޑްވީ އަޅު ންނެދެން މިއި. ންސްކޮންސަރ

 . އިނގޭތޯ ންސްތައް ކޮށްދޭނެ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ފަރާތުން ހުރި ކޮންސަރއިޓުލަހައި ވަަރކަށް ބޭފުޅާ ކޮންމެވެސް
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Representative from Male’ Aerated Water Company: 

Very good evening all. Thank you for giving this opportunity. See there are several points 

which everyone is talking about environment. It is true that we are all on the same page now. 

We are working on the same agenda. So, what we are working on is, you know we have 

to reduce the problem first. And take it forward to the zero level. As a corporate what we 

are working at global level and similarly we are working at Maldives level. To avoid this 

problem, we have for about 68 thousand residence in Maldives. In that, if we can target 

at least 50% immediately, where the solution is in Male’, Hulhumale’ and Addu, where 

there is a direct contribution that we can work on. The option, the alternative options 

need to be created. So, the option what we are looking at giving a option of 20 liter 

water jar instead of this 5 liter and 1.5 bottle. So, there are for about 350 million 1.5 

bottles in a year is consumed in residents. If this 20-liter option, which is a refillable 

option is given, immediately we can target this 350 million reduce to the environment. 

 

 ެކވުން:ގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ޭބފުޅެއް ވާހަކަެދއްކޮމްޕެނީމާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ 

 .މިލިއަން 350 ހަމަ އެބަ ެގއްލޭއެގޮތުން 

 
Representative from Male’ Aerated Water Company: 

Yeah, 350 million bottles are consumed every year which can be targeted immediately 

for these 50%. So, yes, we are all working on the same thing. But I am saying we can 

give this plan face twice a year, one with some target. Year two, it can be sustainable. 

So, we are working on one is that. And the second thing is for the resorts we are 

working on a glass bottle where the entire plastic thing can be replaced with the glass 

bottle. We are launching it very soon and similarly we are working on other 

replacement of plastic to glass bottle in Maldives. So that’s how you know we are 

working on to give a sustainable solution.  

 

 ެކވުން:ގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ޭބފުޅެއް ވާހަކަެދއްކޮމްޕެނީމާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ 

 އެހެްނ އިން އަންނަގެތެރެއޭ އަދި ިއރުގަިއ އެބަ ދިާމވޭ ްސވިޗްކޮށްލާ ޅުގަނޑުމެން އަ ށް އަސް ބޮޓްލްލާން ގްދެ

ފިްލވާ -ރީ އެ ދިަޔިއމަ އެބަޖެހޭ ންނޑުމެ އަށް އަުޅގަގްލާސް ބޮޓްލް . މިހާުރ މިސާލަކަށް  ވެސްތައްތަެކއްކަން

ހުރި އެއްޗެހި  ހުސްވެފައި މުޓްލް އެ ޑެލިވަރކުރަންޏާސް ބޮގްލާ މަޑުކޮށްފަ ފިހާރައަކަށްއެހެންވީމާ،  .އެްއޗެހި

ެވސް ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް އެަބ  އަށްލައްޔާ ެއއްކަލަ ޓްރެފިކް މައްސައްޖެ އެބަ ނަގަންެވސްޖެހޭ. އެހެންވެއެތަނުން 

ސްލު އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސްވަަރކަްށ ސް އަންޝަލިކޭޕްމްންވީމާ، ޭއެގ އި. އެހެންެގ ސަބަބުެއކަމު އެބަ އާދޭ ގެންމާވެދި
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އް ްލ ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެލެއް ެއއީ ރީސަިއކަގެ ްޕރޮޕޯސަނާލަން. ދެން އޭެގއިތުުރން އަދި އަުޅގަނޑުމެންވިސް

ނެގުުމގެ ަބިއ އެ ކޯ އެބަ މް މިހާރު އެބަ ވެ، ންވެސް އިނގޭތޯ. ެއއީ ޕްލާސްިޓކް ވަކިޮކށްލައިގެންހިފައި އޮތުހަމަޖެ

އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެއްޖެްއޔާ  ޮކށްލެވިއްޖެ ކަމަށްލާސްިޓކް ަވކިންދޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ޕްކުރިއަްށގެ

ކޮށްދެވޭނެ ފޯރުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ެގ އެހީތެރިކަން ވެސް ނޑުމެންއަުޅގަ، ޓެއްކަހަަލ ޕްލާންއެ، ބައި  ރީސައިކްލިްނގ

 ވަނީ ގަނޑަށް ހީއަޅު ންހެހީާވނެވެސް އެކަމަށް އެ ތައްނި ކުންފުހަމަ ފެން ހުރިހާ ވެސް. އަުޅގަނޑު ހިތުން  ގޮތުންމާލީ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީކ އަސް އެނގޭ މިހުިރހާ އެްއޗެްއގެ އޮރިޖިންނަށް ވެުކޑަކޮށް މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑމެންވެްސ  ވަގުތު ވަރަށް 

 މާކުރިން ވިސްނައިިފ މެން. އެީމހުންން ނުވާނެ އަުޅގަނޑުނދާން ނައްތާލަިއގެއިނގޭތޯ. ދެން ެއކަން ހަ ޗައިނާކަން 

ހަމަ ގިަނއިން ހިރާއްެޖއަްށ ވެްސ ރު ދިވެ. އެހެްނވީމާ، މިހާނާނެކަންގެޓުަތއް އަންމި ޓާ  ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ

؟ ެއކަމަކާ ފެކްޓެއް ދެއްތޯިވސްނާފައި ތިބީ ކަރުދާސް ހޮޅި ޖޫސްބޯން. އެއީދެން  ހުންއެމީސަޕްލައިކުރަން 

ޅު. ތަމިއޮތީ ޕްލާސްޓިކް ކޮ. ދެން ރާ ެއއް ބާވަތްކުގެޓުޑުމެން ޓާއަވަހަށް ައޅުގަނ ެއންމެ ެއއީ، ހޭގަނޑުމެން ނުޖެއަޅު

ޓަލަ ށްންނަށް ވެސް އެނގޭ. ދެން މިހާރު ހަމަ ކައަުޅގަނޑުމެ ންއިން. އެކަ ނޭޝިޔާގިނައިން އަންނަނީ އިންޑޮ އެންމެ

ޕްލާސްޓިްކ މިހާރު ސް ސިްނގަލް ޔޫ އެހެންވީމާ .ށްފެންނަ ފެުނމަޕްލާސްޓިކް  އިނޭގތޯ ށްލައިފިއަށް ބަދަލުކޮ

ލިައސް އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހުން ހައިރާނެއްނުވޭ ެއއީ އެމީހުން ްއޗެއް މިއަންނައަހަރު ހުއްޓާރާ އެމެން ބޭނުންކުނޑުއަޅުގަ

ިމ ށް އަުޅގަނޑުމެން ވީމާ، އެ ވިހި ވިްއސައެހެން .ުޑމެންނަށް ވެސް އެނގޭ އިނޭގތޯ. އަުޅގަނއުފައްދައިފި މިހާރު

ޔަފާރިވެރިްނެގ ހަމަ ވި ،ެޗއްއްއެއްެވސް ދަޑުމެން ނުދެކެން ހަމަ ދިވެހިންނަށް ތަަކކުން ައޅުގަނކުރާ އައިޓަމުޓާގެޓު

ތައް ސާބުން ފެށިގެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން އެހިޕްލަޔަރުން ސައެ  ،ަކވަންޖެހޭނެމުޢިއްޔާ އިން ހަމަ ދައްޖަ

ން ދެވޭ. ްޓރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީވަގުތު އެބަނަށް ހަމަ އެކަށީގެންވާ ޑުމެންގަނ އަޅުދިޔައީ. ދެން އޮތް ބަޔަށް

ށް ތިބޭފުޅުން ތި ދެއްވާ އަޅުގަނޑަ  .ނިސްޓްރީތަކުން އެހެން ކަންތައް ކުރުމަށާހެން މިއެ  ،ވަންވޭަތއް ބަދަލުކުރުމަށާއި

ތަަކީކ ފައި ހުރި ާޓގެޓުަޑއަޅާނޑުމެން މި ކަޅުގަނތުރަށް ޔަޤީންކަން ހަމަ އިތުރުވެގެން މިދިަޔއީ އަ މަޢުލޫމާތު އި

ޞަތު ދޭނަން. ވަރަށް ށް އަޅުގަނޑު ފުރުރަރަނގަޅު ާޓގެޓުތަެކއް ކަމަށް. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ

 . ންވީމައެހެ  ގެ ޖަޒުބާތީ ބޭފުޅެއްވެށީބަރަކީ ވެސް ވަރަށް ިތމާިއއްޒަތްެތރި މެން. ކުރުކޮށް ގެންަދވާތި

 

 ން:ްއކެވު ވާހަކަދެ މުޙައްމަދު ވަޙީދުާރގެ މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއި
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އެކީ އަުޅގަނުޑ މާރާންކަން ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިކަ އްވި ފާހަގަކުރެ ، ޝުކުިރއްޔާ. ހަމަ އެކި ބޭފުޅުން ދެއާ

، ފަދައިން ވިލަން ބޭނުން މުގައްރިރު ވެސް ވިދާޅުއިގަނޑު ވެސް ދަންނަވަންނަން. އެާއއެީކަގއި ހަމަ އަޅުބަލައިގަ

ވާކުާރ އު ޕިއަނެއް ކަމަށް ދަމްމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ޗެކަންކަ  ވެށީގެމާކާ މި ތިމަށް އަންނަ ބަދަލުތަދުނިޔޭގައި މޫސު

ާވ ެމއްލުޑު ގެއްމެބޮއެން ަގއި ަތކުޓަށް ކުރާ އަސަރުށްދި ތިމާވެއައަޅުގަނޑުމެން ޭގތޯ. އިނ ާރއްޖެއަކީބައެއް ދިވެހި

އަވަށްޓެރި މިސާލަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް. އެކަމަުކ  ންވާކުރައުދަގަނުޑމެން އެބަ އަޅު ގޮތުަގއި ގައުުމގެ 

، 2021ލާސްޓިކް ގަލް ޫޔސް ޕްްއޗެހި ހުރި ގައުމުތަކުން ސިން އި އެ ތަކާއަސްލުަގއި ޕްލާސްޓިކް ބޮޑެިތ ފެކްޓްރީ

ޑުމެން ގަނޅުއަ  ،މެބޮޑަށް ވިއްކާ އެްއކަލަ ތިމާވެށި އެންއުޅޭއިުރގައި ހިފައިގެން ޒުއަމާރަން ކު އަށް ބޭން 2022

ނިޔޭގެ ކުރިމަތީގަިއ ސް ދުތިބުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަނޑުމެން ަގއުމަށް ވެގެން ތިބޭ ވެފަހަތު ފަޔަށް ބުރަ

ން އިޖަމުޢިއްޔާ ދެންމެގައި ވިޔަފާިރވެރިންގެ ައނެއްކަމަކީ ަގއި އެއާެއކީވެސް ދިމާވާނެ ބޮޑު ލަދުވެިތކަމެއްހެން. ހަމަ

ގިނައޭ ހީިވއަސް ްއެޗހި ވަރަށްސް ފަރުތަކާއި އެނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެންތަރެްއވި ގޮހަގަކުފާ

 އެއީއިނގޭތޯ.  ލޯ މީޓަރުގެ ފަރު ރާއްޭޖގައި މިއޮތީސަތޭކަ ައކަ ކި 1ހާސް  4ކުރެވޭ ގޮުތގައި ކަށް ލަފާޑަނގާތްގަ

ށް ސްކޫލު ކުދިން މެންނަިއނގޭތޯ. ހަމައެކަނި މި އަޅުގަނޑު ކީ އިޤްތިޞާދަނީ އަކީ. މުޅިމުޅި އާމްދަ ގެމެންއަޅުގަނޑު

ެރކުރި ވާަހކަ. މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ިމލިއަން ކޮތަޅު އެތެ 52ނި ދިޔަ އަހަރު އެކަޅި ލިޔުމުގައި އެަބއޮތް މިހުށަހެ

ތެރެއިްނ  ގެ މީޓަރު ަކ ކިލޯއަކަ ސަތޭ 1ހާސް  4 އަޅުގަނޑުމެން ތިލަކޮށް ހިާސބެއް ހަދާލައިފިްއޔާ މިދެންނެވި 

ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް . އެރެކުރާ ކޮތަޅުއަހަރު އެތެ 1 ވަރަށްބޮޑު ނިސްބަތެްއގައި އަުތރާލެވޭނެ ކަންނޭނގެ ހަމައެކަނި 

ރެ ޮބޑަށް ށްވުކަން. ެއކަމަކު ެއއަންނާނެބުްނވާ ެގއްލުްނތަކެްއވެސް ހުގެ ސަބަކަެމއް ހުއްޓާީލމާ އޭވެސް އެނގޭ 

ޤްތިޞާދަށް މުޅި އި ޅި ަގއުމަްށ މުގަނޑުމެންގެ މުޅި ލަކޮށް އަޅުފާހަގަކުރެްއވިހެން ޖުމުއެްއ ބޭފުޅުން ަގއި ބަ އަސްލު

ށް ތަކަ ޚުތާރީޑުމެން މި ބާރުއަޅަނީ ހަމަ މި ސްލު އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނއަ . މާބޮޑޭޓަށް ވާ ެގއްލުންށްވެ

މަޝްވަރާ ދެން ހޯދުން އެއީ ދެން ތިބޭފުޅުންގެ  ންނަމަވެސް، އަސްލުަގއިނގޭތޯ. ެއހެކުރެވޭތޯ އިމިކަން

 ކުރިްއޔާ.. ޝު ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމަށް ދެކިގެން އަސްލު

 

 :ކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 ށް ދާނަން. އަުޅގަނޑު ދެން ޭއގެފަހުން އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓަ ،ންރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީއެންަވޔަ ދެ!އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު މުރުތަގެ ޑިރެކްންމަންޓުރައެންަވޔަމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފުރަތަމަ ޑު ހީކުރީ ގަނނަށް އައިއިރު އަޅު ނޑު މިތަގަރިރު. އަޅު އްޤަޑަށް ޝުުކރިއްޔާ މުއާދެ، ވަރަށް ބޮ

ޑު ނަށް އަންނާނީ. ދެން އަުޅގަނކަނި ކަމަށް މިތައެ ންންމަންޓު މިނިސްޓްރީ ރަން ހަމައެކަނި ެއންވަޔައަޅުގަނޑުމެ
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ކާއި ލޭނަޕް ކަށް މީެގ ދެދުވަހެއްކުރިން އަުޅގަނޑުެމން ފޭސް އައުޓުހުއްޓާ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ކުއްލިއަ ނަށް ވަދެތަމި

 ށްބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަތެރެއިން ހަމަ ގިނަ ބި ޭބފުޅުންތަކުގެ ނިންމާފައި ތި ޑުގުިޅގެން މަޝްވަރާކުރަން ައޅުގަނ

އެ  މެންގަނޑުޅު  އަސް ކޮށްާލފައިޓު ވެސްމިރޭ ކުޑަކޮށް ޓެ އެރި ށްއަޅުގަނުޑ ހިތަދެން  .ނީންނަފެމި

ފު ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ސާމިހާރު  ށްއަުޅގަނޑަ. ރީމި ކުގަނޑު އް ައޅުތަންދާލާނީއޭ. އެހެންވެ ެއކަހަ ޝަނެއްޓެކޮންސަލް

ކަން. އޮތް އެބަ ޓުމިޓްމަންހިނެއްކަން. ިވޔަފާރިވެރިން ިތބީ ކިހިނެއްކަން. ޕޮލިޓިކަލް ކޮ ެސކްޓަރ އޮތީ ކި  ޕްރައިވެޓު

 ނަށް މެންން ވެސް އަުޅގަނޑުކުރި ރުކުރެވޭ އަުޅަގނޑުމެން ސެޕްޓެމްބަ ބޫލުގަމިހާރު އެބަ  ންމެގަނޑުއެހެންވީމާ، ައޅު

 އް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ެއއެ  ވަރަށްހަމަ . ކޮށްލެވޭނެލާނުޢު ތި އިމީ އިނިންމާލަނަށް ން އަުޅގަނުޑމެންޕެލޭ ޓުފޭސް އައު

 ންކިއު.. ތެތޯއިނގޭ ންލައަޅުގަނޑު ބަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަންޓް.ެވލޮޕްމިކް ޑި މިރު. ިއކޮނޮޒާ އާދެ!

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ޒާމިރު ގެ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ

ވާުލ ސު ތެރޭަގއި ތަކާއި ދޭޓާގެޓު  މިހިރަ މީގެ ގެން އަުޅަގނޑުމެންހެދެންނެވިޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ކުރިން ތެންކިއު މު

މޭ އްމުހި ން ހަމައެންފަރަސިއޒް ކޮށްލަ ިދވެސްއަ އެރި ށް އަުޅގަނޑު ހިތަދެން . ކީުއޅެނީމިބޮޑަށް  ނޫންއް އުފެދިގެނެ

މަހެއްހާ  3 ތުރުއި މިކަމަށްކަމަށް ވިަޔސް ދިޔަ ންގެަވއިކުރައް ލަކަށް ޓާގެޓުމިސާ، ބޭފުޅުން ތަކަށް ތިގެޓު ޓާމި

ޑަްށ ގަނމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅު އްރިވައިްސކޮށްލުން މުހިމަ ހަން ލު އަޓުޗެއް ަހދައިގެން ލިސްރދުވަހުގެ ކުޑަ ރިސާ

ލް ސިންގަކީ ބަޑަކޮޓަންއި މިހާރު ގަ ޕްޔޫރަ ،ބަޑުލަކަްށ ކޮޓަންމިސާ ެއއީ މީގެ .ވެގެންންލައިއެހެން ދަންނަވައޭ. ނެފެ

އްޖޭަގއި ރާ ،މަވެސްެއހެންނަ. ށުތެރޭގަރަ ެޗއްާދނެ އެއްވެގެންޕްލާސްޓިްކގެ ގޮުތަގއި އެތެރެކުރުން މަނާ ޑްސްޔޫ

 ީކ  ެއއްޗަ އޭަދންނަވަން މި ،ވެސްނޭނގެ. އެހެންނަމަނަވާކަށް އެހެން ދަން ަޑކަށް. އަދި އަުޅގަނތަފާތުވެދާނެ

ތަްއ އޮތް ލަނޑުދަނޑި އިކުރައްާވފަ ޓުގެތި ބޭފުޅުން ޓާރު ހާމި . އެހެންވީމާ،މިދެންނެވީނޑު ގައަޅު ކަށް ލައެްގޒާމްޕަ

ލިސްޓުތައް ހެދުމުގަިއ މި ރެޗްއ ްއގެ ރިސާވެރެ ގެ ުކޑަންތްސްނޫނީ ޓޫ މަ ންތްސް،ކަމަށް ވިޔަސް ތްީރ މައެހެން ހުރި

 ން ބޭނުން.ލައި ންނަވަމަ ދަ ހަހަކަނާތީ އަދިެވސް އެ ވާމު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންއްބޭނުންކޮށްލުން މުހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު.އްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެ އި 
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 ން:ވުވާހަކަދެްއކެ هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ެއ ، ތައް ، އަހަރުއް ތަޓާގެޓުުސވާލަކީ މި ތިން ޕޮއިންޓުގައި މި އިން ގެ މުޤައްރިރު. މިާހރު އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ 

. ދެން އެކަމު ކީެއއީ ސުވާލަ ؟ އެޗީްވވުމުގެބަ އޮތްތޯއެްއވެސް ުސވާލެްއ އެ ،ވާނެތޯ ން އެީޗވްމެތައް އަޅުގަނޑުޓާގެޓު

 2020އްވި ފަހަރެްއަގއި ކުރެ ފާަހގަ ކުމިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަ ންމަންޓުރަލަން އެންަވޔަ ފާހަަގކޮށްައޅުގަނޑުށް އޭގެ އިތުރަ

ޅު އެއީ އެންމެ ތައަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޕްާލސްޓިކް ކޮ ؛ޅުތަ މި ޕްލާސްޓިކް ކޮ ކަމަށްއްދަތެއްވަސް މު އެއީ ތަންކޮެޅއް އަ 

ުކެގ ގެ އަހަރުތ90ަަޗކީ. އަުޅގަނޑު ހަނދާންވޭ އެއް ހޭހަޤީޤަތުގައި ވެސް ބޭން ކުރަންޖެހަމަ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ކް ޕްލާސްޓި ސައްށް ގޮތަކަރަ މްޕެއިން ކުރީ ފިހާ ކެއޭރުްނ މެރު އަުޅގަނޑުއިކޫުލގައި ުއޅުނުތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ސް

ތެިރ ޒަތްއްގެ އިއޭގެ ހެކިވާނެ ެކންދޫ ދާއިރާ މެން ކާމިޔާބު ެވސް ކުރިން.ރުން ހުއްޓުވަން. އަޅުގަނޑުކޮތަޅު ބޭނުންކު

އެހެންވީާމ،  .އިރު ުކރި މަސައްކަތްަގއި އުޅުން ސްކޫލު ޭއރު ންމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ެވސް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެ

 މިކަން   ނޭޝަނަލް ލެވެލްަގއިރުމާ، މިހާރު ގެނައިން ޭއގެން. އެހެްނވީއޭނޑުމެން މަންޓެއް އަުޅގަވްބޮޑު އެޗީ ވަރަށް

އެންމެ  ލު ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާނެ ކަމަށް. ދެންބޫ ގައަުޅގަނޑު  ރާއިރުކު ގައިއެންމެ ޓޮޕް ލެވެލް ، ވަރަށްހާމި

އަުޅގަނޑު ހަމަ ،  ސަޕޯޓް. އެހެންވީމާ ދެއްވިޔާިއން ހަމަޢިއް ޖަމުފާރިވެރިްނގެނީ ވިޔަލިބު ންޓެއްކަރޭޖްމަބޮޑު އެން

ނަށް ހަމަ އެއްވެސް ށް ައޅުގަނުޑމެންތަކަޓުޑޭތައް މި ގެޓުޓާމި ހަމަ ަޔގީންކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވެސް އަދި

ްއ އެ ވްޓި ޓަރނޭލް. އެކަމަކު އޯކަންނާނެހުން ތައްނގޭ ދަތިޑަށް އެ ދެން އަޅުގަނ ؟އް އޮްނނާނެތޯ، ދަތިކަމެއުނދަގުލެއް 

 .އްޔާ ޝުކުރިށްލަން ބޭނުންވަނީ. ންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއ ސާފުކޮއޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ސާފުކޮްށ ރާތުން ވަތި ބޭފުޅުްނގެ ފަ ށްނޑަގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާލަްށ އަުޅގައިރާދާދާންދޫ 

ން ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އުނުދިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސަކަށް  ޢުޟޫއެ މައު، ދެން ލިބިފައި އޮތީމަބު ޖަވާ

. ދެން އޭތި ވަރަށް ތަޅުގެ ބައިޓިކް ކޮ. ދެން އޮތީ ޕްލާސްެއގޮތަށް ނިންމަނީައޅުގަނޑު ނަާއއެުކގައި މެންބަރުގެ އިޒު

 ވް ނޭޓި ޓަރއޯލްށް އޭގެ ނަޑުމެން އަުޅގަނ އެ ބަންދުކުރިޔަސް ހަރުއަމިގަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި ށް ފު. އަޅުގަނޑަސާ

އިކޮނަމިކް ދަން. ދެން ޓަރނޭިޓވް ހޯގެ އޯލް އެަބ އޮތް އޭ ކުރެޭވވަރަްށ ދުނިޔެ ތަރައްޤީވެފައިތަޢާރަފު ރާއްޖެއަށް

މާ ބެހޭ ނެއް ކަޝަފިނިޑެ ގެ ސް ޕްލާސްޓިކް ޔޫ ރީން އެ ފާހަގަކުެރްއވި ލިސްާޓއި ސިންގަލް ނިސްޓްޑިވެލޮޕްމަންޓް މި

ގެ މި ކޮމިޓީ، ވީމަށަހެޅުއްށް ހު މަޖިލީހަޝަން ހައްދަވާފައި ރައްޔިތުންގެ ނިން ޑެފިދަށު ގެ ގާނޫނު އިއިދުތަކާ ގަވާ 

އް ނޫްނ. ޛީ އިދާރާއެ ތަންފީރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީށް އެކަން ކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ނަންއެހީތެރިކަމާއެީކަގއި އަުޅގަނުޑމެ

ރީތަކުން އެބައިތައް ަތންފީޛުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ނިސްޓްބެހޭ މި ގައި ކަމާއެކީ މާރުރާރެއް ފާސްކު ޤައެހެންވީމާ، 

ާދއި ދެކެނީ. އެކަމުަގއި ވެސް ަގވާއި މި ޑުނސްޓްީރއަކުން ކަމަށް އަުޅގަނަވާނެ އެ މިނިގެން  ގެންނަވަންޖެހޭ ކަންކަން
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. މިހާރު ރަމުންދާނަންކު ަގއި އެކުޅުންނާނުޑމެން ތި ބޭފުގަޅު އަ ންކަންއެކަ ކާތަލުގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ގާނޫނަށް 

 ންބަރަށް.ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ލިވެނގޭތޯ، މަޑަ މި ފަހު ފުރުޞަތު އި، އަޅުގަނޑު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން އިން ފިރުޝާންޙުސަ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު

ގްރައުްނޑެްއަގއި  ކޮމަން ބަްސެވވޭ،ށް އެއްއެންމެނަ ުޅގަނޑުެމންރިރު. އަމުޤައްެތރި ތްޒައިއް  ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ޔޫސް މި ސިންގަލް  ،ލަން ބޭނުންވަނީފާހަގަކޮށްމިރޭ ަވރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ަކމެއް.  އަުޅގަނޑު ތިބެވޭކަމީ

 ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްާވ ެއއްބާރުލުމަށް އި ކުާރ މަސައްކަުތގައްެޖއަށް ބޭން ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މިޕްލާސްޓިކް ރާ

އްާޔއިން ވެސް ފާހަަގކުިރ ޢިރިވެރިްނގެ ޖަމުވިޔަފާާރއްޖޭގެ ، ކީން. ދެން އަނެްއކަމަވަވެރި ރުޝުކުހަމަ ޑަށް ބޮވަރަށް

 ހިތުން ުޅގަނޑު ލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ އަދަބަ ނެއަންނާ ަނމީއަށްމުޅި އިކޮދައިން ރާއްޖޭގެ ފަ

ވިސްނުްނ ތުން ވެސް ގޮގެ ފާ ވެސް އަދި އަދާކުރާ ވަޒީތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ފަރުދީގޮ

ހަމަ ގަނޑު ޅު. އަ ވާހަކަ ންނާނެ ތަެކއް އަރއަށް ބަދަލުއަވި ބިހޭ ޑަށް. ދެން ދެކެިވއްޖެބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް ވަރަށް ބޮ

، ތަކުންވުޒާރާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރާިއރު ކަމާއަޅުަގނޑުމެން ކަށް އިނަމިކަހަލަ ޓައިމްލަ ،ން ބޭނުންލަށްފާހަގަކޮ

ރައްޔިތުން ހަމަ ހިތުން އަުޅގަނުޑ ަތކުން ވުޒާރާ.ޕީ.އޭ ަފދަ ނިސްޓްރިއާއި އީންޓް މިންމަޔަރަޚާއްޞަކޮށް އެންވަ 

މަސް މާރުކޭޓުގެ . ޯހދައިދޭނެވެސް  ންސޮލިއުޝަ އެ ކުރާނެ. އަިދ  މަސައްކަތްބޮަޑށްވަރަށް ރަން އެެވއަރ ކު

 އިނަރުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސްކޮށްލާނަމޭ. ހަމަ ކޮންޓެއެްއޗެއް ފާހގަ  ހަމައެރީ  ށްްއކީމަ އަުޅގަނޑު ހިތަ ކަދެހަވާ

 ، އެ ކޮންޓެއިނަރމާ. އެހެންވީމެއް ނޫންކަތި ލަތުވެ އެއީ ހިތުން ޅުގނޑުޔުން ވެސް އަމާރުކޭޓަށް ދި މަސް އިބަލަ

 އެކަން  ގަނޑުމެންއި އަޅު ޒަމާނުގަ   ޒަމާނުގައި، އިހުރީ ކު ދި. އަދާނެވިހިފައިގެން ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދެ

އްތޯ. ކަނޑަނީ ދެ ަމސް ހިފައިގެްނ ައއިސް ޭގަގއި މަސް ހަމަ  ރީފަިއ ހުކޮށްކޮށް ގެ ރަށްރަުށގަިއ ޚާއްޞަ ރާއްޖޭ

ދެކެނީ  ައޅުގަނޑު ،ންނަމަވެސްއެހެދާނެ. އުނދަގޫވެން  އެކަން ކުރަ އިމާލޭގަން ބަދަލުވެއްޖެ. ޒަމާ ދެންއެހެންވީމާ، 

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތޭ  އެކަށީގެްނވާ ަވގުތު .ޝަނެއް ހޯދޭނެންނަށް ސޮލިއުމެހަމަ އެއަށް ވެސް އަުޅގަނޑު 

ން ވަޑަށް ޝުކުރުވެރި ބޮވަރަށް ށް ހަމަމިޓްމަންޓަގެ ކޮފުޅުންތި އެންމެ ބޭފާހަގަކޮށްލީ. އެ ވާހަަކ  ،ހެންވީމާމަށް. އެމިކަ

 .އިނގޭތޯ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ން. ަބއްދަލުވުކޮމިޓީގެ ނަން ހިސާބުން ނިންމާލާ ނުޑ މިހާގަބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. ދެން އަޅު ވަރަށް

އަދި  ލޫމާތާޢުދެއްިވ މަތި ދެން މިކަމުގައި ށް ނަންއަުޅަގނޑުމެ ،ަޑއިގެންެދއްވާ ޅުން ވަތި ހުރިހާ ޭބފު، އެހެންނަމަވެސް

ން އަޅުގަނޑުމެތޯ. ގޭއްޖެ އިނހިނގަ ން ހިތްވަރަކަށް ެވގެ ޑުބޮވަރަށްން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ،ވުމާއްއެއްބާރުލެ ދެއްވި 
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 ރަނގަޅަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ކުންފުނިަތއް ެވސް ހަމަޓަިއގެންޭނ މަހައްތުަގއި ދަގޮމިޖެ ާރއްގަބޫލު ކުރަނީ މި ދިވެހި

ޤެްއ ެވސް ނޫނޭ އަުޅގަނޑުމެްނ އްހަ ެއކަނި ގެޑުމެންައޅުަގނމި ން ގަބޫލު ކުރަނީ . އަުޅގަނުޑމެގޭނީ އިނގޭތޯހިން

ލާޒިމު އެބަކުޭރ  އަސާސީނޫނުޤާ ނޑުމެންނަށްަކށް. އަޅުގަދާ ކޮށްފައި މަރުެވގެންށް މިކަން ތަޣައްޔަރުބޭނުންވަރަކަ

 ރާ ލާޒިމުކު އަސާސީނޫނުޤާ އެ .ޮއތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ންންނައްޓާފައި އަމަހަދަ ތެިރޮކށްވެށި ަރއްކާގެ ތިމާރާއްޖޭ

ގެ ަމއްޗަށް ދެްނ އިތުރު ކަމެއް މިއަްށވުރެ ބޮޑުކޮށް ނާންނާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ވާހިނދު، ދެންކަމަކަށް 

ލޫމާތުެގ ޢުމަ ދެއްވި ވި ހިތްވަާރިއ ތިދެއްތި ން ގެ މަތިން އަދި ތި ބޭފުޅުޙުއެހެންވީމާ، އެ ރޫ ކެނީ.ދެ ނޑުއަޅުގަ

ގުޅިގެްނ ން ވިދާނެ އަދި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެސިލުކުރެޙާތަކަކީ މި ޓާގެޓުމަނީ ން ނިމިން އަލީަގއި އަުޅގަނޑުމެ

ްނ މެއިރާދަުކރެއްިވއްާޔ އަުޅގަނޑުهللا  ތަެކއް ކަމަށް.ާޓގެޓު ހޯދޭނެ ކާމިޔާބު ނަށްންނޑުމެާޔ ައޅުގަފިއްށްކޮ މަސައްކަތް

 ކަމަށް ރާރު ފާސްވާނެޤަ، މި ހުށަހަޅާމަށް ރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުޤަތާގެ ތެރޭގައި މި ފުންނަ ހައަ

މަ ރުވެރިވާނެ ފުރަތަފަޚު ޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަ އި ގަ ކުރަނީ. އަދި އެާއެއކީ މިމީދު އް އު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 

 .އިކުމްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްަސލާމްޢަލަ ނީ. ވަަރށްނޑު ދެކެގުން ެއޅުނީ ކަމަށް އަޅުގަނމި ރޮ ޅުފިޔަވަ
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