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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކުލައިމެޓް އެންޑު  މިއަހަރުގެ    އެންވަޔަރަންމެންޓު  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން  6ޗޭންޖު  އެޖެންޑާގައި    .ވަނަ  މިއަދުގެ 

ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ހިމަނާފަ.  އޮތީ  މި  ދެކަމެއް  މި  ޕް  ޔުނިކް   ކޯއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓު  ރޮޑަކްޓްސް 

ބައްދަލުކުރެއްވު ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއާ  އެ  ދެން  ބައްދަލުކޮށްލުން.  ބޭފުޅުންނާ  ކުންފުނީގެ  އެ  އެދިވަޑައިގަންފައިވާތީ  މަށް 

މަޖިލީހުއޮއެބަ ރައްޔިތުންގެ  ސިޓީއެއް  ދިގު  ވަރަށް  ރައީސަށްތް  ހުރި    ގެ  ފާހަގަކޮށްފައި  އޭގައި  ދެން  ފޮނުވާފަ. 

ވިދާޅު އެއްޗެއް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  އެ  ބެހޭގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކާ  ދީފައި  މިއަދު  މަށް  ފުރުޞަތެއް 

ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. އޭގެ ފަހުން މި  ސާފުކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވެސް 

ން މި  އޮތީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލުގެ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ދެން މިހާރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެ

އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާލުތައް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލަށް އެއްކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް  

ށްވާތީ ބިލުގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން. މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އައު  މަކައް  މުހިންމު ބިލެ 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ޑުރާފްޓު  މެންބަރުން  ންގޯތުރޫކޮށްލާނަ  ކުޑަކޮށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،   .

އީ މި  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ޕްޔުނި  ކޯއިންކާރުނުކުރައްވަންޏާ  ޕްރައިވެޓް    ރޮޑަކްޓްސްކް 

އާދެ! ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށް މި ދަންނަވާލަނީ.    ލިމިޓެޑްގެ

އީ އައިޓަމަކީ  އެޖެންޑާ  ގެންދާ  މި  ކުރިއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  މިހާރު  ޕް ޔުނި  ކޯގެންދަނީ.    ރޮޑަކްޓްސް ކް 

މަޖިލި  ޕްރައިވެޓް ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން  ބޭފުޅުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ތި  އެބައޮވޭ  ފޮނުވާފައި  ސިޓީފުޅެއް  ރައީސަށް  ސް 

އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑު ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު   އެދިވަޑައިގެންފައި އޮވޭ  ގުޅިގެން އެބަ  މައްސަލައެއްގައި. ދެން އެކަމާ 

ލުކޮށް ތި ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ދެން ކޮމިޓީން ނިންމީ ތި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަ  .ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް  އަޑުއެހުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު  ކުޑަ  ފުޅުވާހަކަފުޅެއް  ދައްކަވާ ބޭފުޅަކު 

ދެއްވާފަ ބޭފުޅުން   އި ތަޢާރުފެއް  ތި  ކުރިން  އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނީ. އޭގެ  ބޭނުންފުޅުވާ  ވިދާޅުވާން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ 

ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މި އިދާރީގޮތުން. ސިޓީ ކުޑަކޮށް އަޑު    އޮތް  ފައިފޮނުވާ

 އިއްވާލާފައި ކުރިއަށް ދާނީ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އިދާރީމޭޒުން

ކުންފުންޏަކީ   ފެށިގެން    2010މި  އަހަރުން  ވިޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވަނަ  އެތެރެކޮށް  ކޮތަޅު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް 

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  މަނިކުފާނުގެ  ޕްލާ  ކުންފުންޏެކެވެ.  އާދައިގެ  %  ކުޓިސްކަމުގައި  އި  400ކޮތަޅަށް  ޕޯޓު  މްއަށް 
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ކޮތަޅަށް % ބޮޑުކުރައްވާ އަދި ފަނާވެ ނެތިދާ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ޑިއުޓީ ކަނޑައެޅ0ުޑިއުޓީ  މިއްވުގެ  ކުންފުނިން   މުން 

މި އެތެރެކުރަމުން  ކޮތަޅު  މިފަދަ  ޕްރޮޓެކް އެތެކުރާ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އެތެރެކުރެވޭ  ޝަގެންދަނީ  އެޖެންސީއަށް  ން 

ލެބޯޓްރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބެހޭ  ކަމާ  ސަމްޕަލާއި  ހުށަހަޅަ  ގެކޮތަޅުގެ  ރިޕޯޓުތަކާއި  ފަރާތުގެ  އިޓެސްޓު  އެ  ގެން 

އެކުގައެވެ. އެހެނަސް، މި ފެބްރުވަރީ  ހާ ހުއްދައާ  ކޮތަޅަށް  އޮކްސިބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އެތެރެކުރަމުންދާ  ކުންފުނިން  މި  ރު 

ކޮތަޅު   2020 ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ރާއްޖެއަށް  ފެށިގެން  ގޮތުގައިއިން  ހުއްދަ    ޑިއުޓީގައި  0%  ގެ  އެތެރެކުރުމުގެ 

އަންގަ މިކޮތަވާނުދެއްވާކަމަށްވަނީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިކަންވެ  މިގޮތަށް  ވެއްޖެނަމަ  ފައެވެ.  އެތެރެނުކުރެވޭގޮތަށް  ޅު 

ގުޅޭ   މިކަމާ  ދެކޭހިނދު،  ކުންފުނިން  މި  ކަމަށް  ގެންނަވަންޖެހޭ  ސަމާލުކަމަށް  މަނިކުފާނުގެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާނެ 

ތިޔަ   ވެސް  ކޮންމެހެން  އެޅުއްވުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަންޖެހޭ  މިކަމުގައި  މަޢުލޫމާތަކީ  ދަންނަވާ  މި  ތިރީގައި 

މިކަމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ ތަސައްވަރު    ،ށް އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމުގައި މި ކުންފުނިން ދެކޭ ހިނދުފަރާތަ

ވެގެން ކަމާ ބެހޭ  ޅުތަކެއް ތި އިދާރާ މެދުކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ މިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ވަރަށް ވިސްނުންތެރި އަވަސް ފިޔަވަ

މި ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް    -1އްމީދުގައެވެ.  ވާނެ ކަމުގެ އުއްއިދެއްވަ ފަރާތްތަކުން އަޅު

ން  ލާސްޓިކް ކޮތަޅުނަމުގައި އުފައްދާ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕް  ގެކޯ ނިޔަތުގައި އީ  މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮ

ގެއްލުންތައް  ނޫނީ  ލިބޭ  ގޮތުން   ނައްތާލާ  ފަ  ކުޑަކުރުމުގެ  އަދި  ރާއްޖޭގައި  އުފައްދާ  ކޮތަޅު  އެތެރެކުރުމުގެ  ނާވެދާ 

މަސައްކަތްމަސައްކަތް،   ވިޔަފާރީގައި  މިހާތަނަށް    ތައްއެތެރެކުރުމުގެ  ކުންފުނިން  މި  ކުންފުންޏެކެވެ.  ކުރަމުންދާ 

ގެން ވަކި  އެތެރެކުރަމުން މިދާ އޮކްސޯބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަކީ ޕްލާސްޓިކަށްވެ އެޑިޓިވެއް ޕްލާސްޓިކަށް އެޑިޓިވެއް އަޅަ

މިމުއްދަތެއްގެ   ތެރޭގައި  ދުވަސް  އުފައްދާ    އަހަރެއްހާ  ޕްރޮސެސްއަކުން  ދިއުމުގެ  ނެތިގެން  ހަލާކުވެ  ފީވެ  ކޮތަޅު 

މި މިގޮތުން  ދިރޭއެއްޗެއް    ކޮތަޅެކެވެ.  މިއިންކޮތަޅެއް  މުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރެއްހާ  މިވާ  ނެތިވެދިއުމަށް  ކޮތަޅު 

ބޭނުންކުރެވި އެންވަޔަރަންމެންޓް  ކެއުންބުއިމުގައި  ފާހަގަކުރެވިގެން  ލިބޭކަމަށް  ގެއްލުން  އެއްޗަކަށް  އެ  އްޖެނަމަ 

އެޖެންސީޝަޕްރޮޓެކް ނުދޭގޮތަށް    ންން  ފެށިގެން  ފެބްރުވަރީން  ސްޓޭޓަސް  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ކޮތަޅެއް  މިފަދަ 

ބޭނުންކުރާ ޕް  މިހާތަނަށް  ގޮތުގައި %ލާސްޓިކް ކޮތަޅަކީ  ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިފަދަ    50އަންދާޒާއެއް 

ކޮތަޅެވެ. މީގެ    ޕްލާސްޓިކް  އެއްވެސް ކަހަލަ ނެތިދިއުމުގެ މާއްދާއެއް ނުހިމެނޭ އާދައިގެ  50އޮކްސޯ ކޮތަޅާއި އަދި %

ނަމަވެސް   ކޮތަޅެވެ.  އެތެރެކުރާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ވެސް  މުޅިން  ކޮތަޅަކީ  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އޮކްސީ  ތެރެއިން 

ރާއްޖޭއަށް    އަނެއްބަޔަކީ ކޮތަޅެވެ.  އުފައްދާ  ރާއްޖޭގައި  އިންޕޯޓްކޮށްގެން  ރޯމެޓީރިއަލްސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މި 

އަށް ބޮޑުކުރެއްވިޔަސް ކޮތަޅު  400ކޮތަޅު ޑިއުޓީ މަނިކުފާނު %  ،އެތެރެކުރެވޭ އާދައިގެ ކޮތަޅުގެ ޑިއުޓީއަކީ މަނިކުފާނު

ރޯމެޓީރިއަލްސްއެއް  ބޭނުންކުރާ  އެޗު.ޑީ.ޕީ.ކަމުގައި  އުފެއްދުމަށް  ވެސް  .އީއައި.އެލް.ޑީ.ޕީ އީ.ވާ  މިހާރު  ޑިއުޓީއަކީ  ގެ 
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ގައި  ކަމުގައި ވުމުން ބައެއް ކުންފުނިތަކުންވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ މެޝިން އެތެރެކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީ  25%

ފަހުން އޮ  ފެބްރުވަރީގެ  ފެކްޓްރީތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އޮތުމުން  ކްސި ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅު  މިފަދަ 

ފެކްޓްރީތަކަށް  މި  ހުއްޓުމުން  ފުރުބަތުގައި   އެތެރެކުރުން  %ޝެމާކެޓު    މި  މިނޫން    100އަރ  އަދި  ލިބޭނެއެވެ. 

ހަމަގައިމު ވެސް މަނިކުފާނާއި ތި  މިގޮތަކީ  ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މި ކުންފުނިން ދެކޭގޮތުގައި  

މަ އަދި  ތިޔަ  ޖިލީހާއި  އިއްޒަތްތެރި  ނޫނެވެ.  ބަދަލެއް  ބޭނުންވާނެ  ދެކެން  ކޮމިޓީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ 

އޮތް   ނުބައިކޮށް  ވެސް  މިހާރު  ކަމެކެވެ.  ކުރިމަތިކުރުވާނެ  ގެއްލުންތަކާ  ފޫނުބެއްދޭނެ  ތިމާވެއްޓަށް  ނާޒުކު  މިކަމަކީ 

އް ބިނާގެވެގެންދާނެ ސަބަބެކެވެ. އެހެނީ އެއްކަލަ އެއްއަހަރުން  މައްސަލައެއް ނުބައިން ނުބަޔަށް ގެންދަން ފަހި މާހައުލެ

ހަލާކުނުވާ އެއްގޮތަކަށް  ނެތި  ކޮތަޅު  ކުންފުނިން    ނެހަލާކުވެދާ  މި  ލިބިގެންދާނެތީއެވެ.  ފުރުޞަތު  ފަހި  ކޮތަޅަށް 

ހުރިހާ ކޮތަޅެއްގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި  ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މި  އޮތް  ދަވައިދެއްވުމަށް  އްދެކޭގޮތުގައި މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯ 

ބޭނުންކުރެވޭފަދަ   ކޮތަޅު  އެ  ބަދަލުގައި  ކޮތަޅެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެން  ތަޢާރުފުވެ  މާކެޓަށް  ކޮތަޅު  ޑިސްޕޯސިބަލް  ފުލް 

ގަވާއިދުތަކަށް ގާނޫނުތަކާއި  ވަގުތަށް   ގޮތަކަށް  ކޮތަޅެއް    ވަގުތުން  މިފަދަ  ގެނެއުމުވެ.  ބަދަލުތަކެއް  އަވަސް 

ފުކުރުމުގަޔާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި ޓެސްޓު މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކޮށް މާކެޓަށް ގެނައުމަށް  ތަޢާރު

ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް   އޮކްސީ  ވަގުތަށް  މިވަގުތުން  ދެކޭތީ  ކުންފުނިން  މި  ކަމަށް  ނަގާނެ  ވަގުތެއް  ފުދޭވަރެއްގެ 

އެޖެންސީން    ލް އެންވަޔަރަންމަންޓަ ނުހިޕްރޮޓެކްޝަން  ހުއްދަ  އައި  ކަމެއް  ފެހެދެއްވަމުން  މުހިންމު  ވަރަށް  އްޓުމަކީ 

ގުޅޭ މިކަމާ  އަދި  ދެކެމެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން ކަމުގައި  އިތުރަށް މިދެންނެވި  މަޢުލޫމާތެއް    ގެ  ފަރާތުން  ތިޔަ 

ކުންފު މި  އާއި  ޚިޔާލުފާ  ންޏަށް ބޭނުންފުޅުވެދާނެތީ  ފެންނަ  ކަމަށް  ހައްލުކުރެވިދާނެ  މައްސަލަ  ޅުކޮށް  މި 

މި   ވެސް  ވާހަކަ  ބޭނުން  ބައްދަލުކޮށްލަން  ކޮމިޓީއާ  ބެހޭ  ތިމާވެއްޓާ  މަޖިލީހުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ތި  މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ރިޔާސަތުން

ވާ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން. އާދެ! ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ ތި ބޭފުޅުން ތި ހުށަހަޅުއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވާނެ  މިއަށް  ތި ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން އިތުރަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ކުރިން  

ފެއްޓެވީމަ   ވާހަކަފުޅު  ދެއްވާފައި  ތަޢާރުފެއް  ކުޑަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ދޭނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އޮތްތޯ  އެއްޗެއް 

 ރަނގަޅުވާނެ.
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ޔުނިކް   6.57  1ޕާޓް   މެނޭޖިންގ  އީކޯ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮޑަކްޓްސް  ޢަލީ 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ

އީ ރަޝީދު.  ޢަލީ  ނަމަކީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ސިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ޑައިރެކްޓަރެއް.  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ކޯ 

ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ  އަޅުގަނޑު ސޮއެ އޮތް ވާހަކައަކީ މީގެ ދިހަ    ،ކޮށްފައި  މީގައި އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ބެނެލަން 

އަށް ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަށް އޮތް    0ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހެއްދެވި ގާނޫނު %

މާ  ގޮއްސައޭ.  މުޅިން  ފެށިގެންވަނީ  މިހާހިސާބުން  އެއީ  ފުރުޞަތު  ފްރީޒްވެފައޭ.  އޮތީ  އެ  މިހާރު  ގާނޫނު  އެ  ނައަކީ 

ހުއްދަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ހުއްދަ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  މިނިސްޓްރީއަކުން  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އޮތީ ބާޠިލްކޮށްފައި އަންގަވާފައި މި  ފެށިގެން  ފެބްރުވަރީން  އެހެން   . ބާޠިލްކުރިއިރުގައި  ދެން ނެތް    އެންގެވިއިރުގައި 

ނެތޭ   ޕޮލިސީއެއް  މާނައަކީ  ދައްކަވާފައެއް.  މަގެއް  ގޮތެއްއިތުރަކަށް  އެއްވެސް  އޮތްގޮތަކީ    . އެހެން  ހަމައެކަނި 

ދެވުނީ.  ކޮތަޅު ނުގެނައުން. އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ ދިހަ އަހަރު ފަހަތަށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަނަށް މި  އަޅުގަނޑުމެން މި 

މިގެންގުޅޭ   ކުރީގައި  އޭގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަ   100މާނައަކީ  މި  ދެން  އެކަންޏޭ  ކޮތަޅު  ހަލާކުނުވާ  ނޫނީ  ހަރުން 

ބައްދަލުކޮށްފިން   ގޮއްސަ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ނުފެންނާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ކޮތަޅެއް  ދާނީ. އަނެއް  ފެންނަމުން 

ބައްދަލުކުރިން ވެސް  ނަޢީމްއާ  އެ  .ތަނުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަނެއް  ނައިބުދެން  ބެހޭ    ، ކަމާ 

ކިޔާދީފައި   ވާހަކަތައް  ހުރިހާ  މި  ވާހަކަތައް  މި  ހަމަ  ވާހަކަތައް  މި  ބައްދަލުކޮށްފައި  ވެސް  ނައިބާ  މިނިސްޓަރުގެ 

އީ.ޕީ.އޭ ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދެން  ތި  ގައި  ހުންނާނީ.  މިވާގޮތަކީ  މިހާރު  މިއީ  ވިދާޅުވީ  އީ.ޕީ.އޭއިން  ވާހަކަދެއްކީމަ  މި 

ހުންނަނީ ކޮތަޅުގައި    ފެންނަ ތި  ބޭފުޅުން   ވާގޮތަކީ    މި  އިނީމަ  ޖެހިފަ.  ލޯގޯ  އީ.ޕީ.އޭ  ޖެހިފަ.  ލޯގޯ  އީ.ޕީ.އޭގެ 

ބަދުނާމުވަނީ   މި  އެހެންވީމާ،    މިތިމަންނަމެންނަށޭ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ.  ގެއްލުމެއް  ހުއްޓާލަނީއޭ.  ތިމަންނަމެން  ކޮތަޅުން 

ބޭނުންވަނީ  ބޭފުޅުން ތި  ހައްލުކުރުމުގެ ބަދަލު މިހާރު ތި    އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން ދެން އެކަމަކު މިހާރު ތި މައްސަލަ 

ހޯ ގޮތެއް  ރެކެނޭ  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރައްވަނީއްމިކަމުން  ތި  މަސައްކަތް  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ތި    .ދަވަންތާއޭ  އޭރަށް 

ކޮތަޅެއް  އިންނަ  ލޯގޯ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ރައްޔިތުން  ކަ  ބޭފުޅުންނަށް  މައްސަލައެއް ނޫން  އެއީ  އުޅެފިއްޔާ  ތި  ނޫން  މަށޭ 

ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ ކޮތަޅު އުޅުނަސް. ދެން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ވެސް އެ މީހުންނާ ވެސް  

އަދި   މިނިސްޓްރީއަށާއި  އައީނޫންކަން.  ތަނަށް  މި  ހަމަ  މި.  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ދައްކާލާފައި 

އަޅުގަނޑުމެން  އީ.ޕީ.އޭއަށް   މިއައީ  ގޮވެސް  މިތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނުނީމަކަން  ހައްލެއް  ބައްދަލުކޮށް  ސް 

މިކަމުގައި. ދެން ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި އެބަހުރި މިކަން ހައްލުކުރެވޭނެ އައިޑިއާތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.  

ބުނާގޮތުން ކަރުދާސް ކޮތަޅު އަނެއް    އެހެންވީމާ، އެވެސް ޝެއަރކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން މި
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ން. އެއީ ވެސް ހަމަ ގަސްކަނޑައިގެން  ހައްލަކީ. ކަރުދާސް ކޮތަޅަކީ އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި ހައްލެއްނޫ

  މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ އެއްޗެއް ކަރުދާހަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މީގައި   ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެއް

ކޮތަޅެއް އެއީ ޒު  .މިއޮތް އެއްޗަކީ ސްޓާޗުން ހެދޭ އެއްޗެއް ހުންނާނެ ބޭނުންކޮށްގެން ހެދޭ  ވާރިއާއި އެއްޗެހި  ސްޓާޗު 

އެ  .ބޭނުންކޮށްގެން ދިރޭ އެއްޗެއް ކެޔަސް    އޭގެން ހަދާ ކޮތަޅެއް  އެއްލާލިޔަސް  ކާނާއަކަށް    އީއެ ވެސް  ކޮތަޅު  ހަމަ 

ތަޅުގައި އޮތް ޑިސްއެޑުވާންޓޭޖަކީ އެހާ ބަރު އެއްޗެއްސެއް އެއަކުއެއް ދެން އަގު  ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް. އެކަމަކު މި ކޮ

ޑިސްއެޑުވާންޓޭޖެއް ނުއުފުލޭނެ  .ބޮޑުވުމަކީ  އެއަކު  އެއްޗެއްސެއް  ބަރު  އެހާ  އަނެކެއްޗަކީ  ގާބޭ  .ދެން  ޖެ  މިސާލަކަށް 

ނޫނިއްޔަކާ   ބޯކޮށްގެން  ވަރަށް  އަގުއޭތީގައި  އެއްޗެއްސަކަށް  ވަރަށް  ބޯކޮށްގެން  އޭރަށް  ވަރަށް  ދާނެ.  ބޮޑުވެގެން   

ބޭނުމެ ދެން  އްނޫނިއްޔަކާ  އެއްޗެއްސެއް.  އެ  ބޭނުންތަކަށް    ނުކުރެވޭނެ  ގެންގުޅޭ  މި  އާދައިގެ  ކޮތަޅުތައް  އެހެން 

އޭތި   ބޭނުންކުރަން  ފިހާރަތަކުގައި  ރަނގަޅުވާނެބޭނުންކުރަން  ބޭނުންކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން    .ހަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް 

އަލަފާކުރާގޮ ލަފާކުރެވެނީ  ކަމަށް  ބޮޑުވާނެ  އަގު  މިހާރަށްވުރެ  ތިންގުނަވަރު  ދެގުނަ  ކޮތަޅަށް  އެ  ނެއް  ތުގައި 

ހައްލެއް    ންޏާ.ބަދަކުރަ މީގައި  ބޭނުންކުރާ  އަދި  އެކަމަކު  އެއްޗެއްސަށް  އުކާލާ  މި  ގޭގައި  ޑިސްޕެންސަރީ  ބޭނުންވޭ 

ކޮންމެގާބޭބޭގް.   އެބަޖެހޭ  ބޭގަށް  ހޯވެޖު  ގޮތެއް  އެހެން  މައްސަލައަކީ  ސް  އަނެއް  އޮތް  މީގައި  ދެން  ދަން. 

އަޅުގަނޑަ އެބަހުރި  ވެސް  ހުޅުމާލޭގައި  މި  ވެސްއަޅުގަނޑުމެން  ފެކްޓްރީއެއްއެ  ށް  ހަތަރު  ތިން  އެ    . ނގޭގޮތުން 

އެބަހުރި  ތިލަފުށީ ވެސް  %ދެ ގައި  ރޯމެޓީރިއަލް  މި  އެއްކަލަ  ދެން  ފެކްޓްރީއެއް.  ހަތަރު  ތިން  އޮވެފައި  25  ގައި 

%އަޅުގަނ ކޮތަޅު  އިނަސް    400އެތެރެކުރުން %  އަންނައިރުގައި،އަށް    400ޑުމެންގެ  ރޯމެޓީރިއަލް  އެއްކަލަ  ގައި 

  މެޝިންކޮޅެއް ގެނެސްގެން   ގެނައިމަކާ ރޯމެޓީރިއަލް ގެނެސްގެން ހަދާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ

އޭގެ ބަ  ތަނެއްގައި އެ ހަމަ   މީގައި  ކަން ކޮށްލެވިދާނެ. އެކަމަކު  ހައްލެއް  ބޭނުންވަނީ އެނޫން  އަޅުގަނޑުމެން  ދަލަށް 

ކުރިއަށް   ހަމަ  ވެސް  ވިޔަފާރި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަހައްޓާފަ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ގޮތަކަށް  އެންމެފަހު  ދާން  ފެނޭތޯ 

ހަމަ  ދެކޭގޮތުގައި    ،އެއްކަލަ  ސްގެން ގެނެ  ކޮޅެއް ޝިނުމެ ގެންދެވިދާނެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  މި 

އެންމެފަހުން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅު އެންމެ ފަރަތަމަ މި އެޅުއްވީ. އެއީ އެހެން ގޮތްތަކެއް ދައްކާފައި އެހެން ގޮތްތަކަކަށް  

ކޮތަޅު ހު  ރައްޔިތުންނަށް ގެންގޮއްސަހެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި އްޓުވަންވާނީ. އޭގެ  އެއްއަހަރުން ވެސް ހަލާކުވާ 

 ބަދަލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން މި ކުރެއްވިކަމަކީ އެއްކަލަ ކޮތަޅު ހުއްޓީ. އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތި  މަޢުލޫމާތެއް    ދެންމެ  ނުކުތާއެއް ނޫނިއްޔާ އިތުރު  އިތުރުކުރައްވާނެ  އެބައޮތްތޯ  އެހެން ބޭފުޅަކު 

 ؟އެބޮތްތޯ

 

ޔު  1ޕާޓް    11:44 ޑައިރެކްޓަރއީކޯ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ޙަމީދު   ނިކް  މުހާޒް  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މު  މުޙައްމަދު  ކުގެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި މި އޮތީ  ކޯ ޔުނި. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އީހާޒްއަޅުގަނޑު 

ހުއްޓާލަންފެބްރުވަރީން    24 އަޅުގަނޑުމެންގެ    .ފައްޓައިގެން    400ވާހަކައަކީ ބަދަލުވެގެންދާނެ %  އެތިއެހިސާބުން 

%  .ޑިއުޓީއަށް ބޭފުޅުން  ކުރިއަށ25ްއަނެއް  މެނުފެކްޗަކުރަން  އެތެރެކޮށްފައި  ދެ   ގައި  ފުރުޞަތު  ފިއްޔާ  އްވައިދާން 

ވިޔަ ހުއްޓުނީއޭވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްކޮށް  ފިޔަވަޅެއް  އެހެންވީމާ،  .  ފާރި ހަމަ  އެއްވަރެއްގެ  ވެސް  ދެބަޔަށް 

   .އީކުއަލް އަނެކެއްޗެއް ގެންދިއުމަށް ން އަޅުއްވައިދެއްވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ! ޖަމްޝީދު. އާދެ؟ މެންބަރުން ސާފުކުރައްވާނެ ސުވާލެއް އެބޮތްތޯ ންދެ

  

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ތި ކޮންސަރން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ބޭނުންވަނީ ދެން މި ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ ބޭފުޅުންނަށް    ،ސްނަމަވެއެހެން  .ފުރަތަމަ ހަމަ ބަލާލަން  ތި 

ބޭނުންވަނީ.    މި ޙަޤީޤަތުގައި ސާފުކޮށްލަން  ޑޭޓެއްގައިތޯ  ކޮން  އަންގާފައިވަނީ  ހަމަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަން  ދެން 

ށް  ކަ ދިމާވާގޮތުން ތި ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ސާފުވި އަސްލު މައްސަލައަ  އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި

 ވިދާޅުވަނީ، އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށްތޯ މި ނެގެނީ.ހައްލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ތި 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

ދެކޭގޮތުގައި   ވެސް    ވިއްޔާ އަޅުގަނޑު  ދިޔައީ  10އަނެއްކާ  މި  ފަހަތަށް  ގާނޫނު  .އަހަރު  ބޭފުޅުން    ، އެއްކަލަ  ތި 

އެއީ  އި ފަހައްދަވާ ފްރީޒްވީ.  ގާނޫނު  އެތެރެކުރެވޭނެ    .އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަކަށް  އެއްޗެއް ދެން  ނެތް.    އެއްވެސް 

ދެއްވީކީ  ހުއްދައެއް  ވެސް    .ންނޫ  ސްޓާޗަކަށް  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،  ހުއްޓުވާލެއްވީ.  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އޮކްސި  މި 
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ވެސް.   ކޮތަޅުކޮޅެއް  ހުންނާނެ  އަތުގައި  އަޅުގަނޑު  ދިޔައީ.  އެޅިގެން  މިކޮތަޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އާދައިގެ  އެއްކަލަ 

މި މިއީމިކޮތަޅު  ކޮތަޅަކީ  މިއެތެރެކުރާ  ކޮތަޅު. އަޅުގަނޑުމެން  ކޮތަޅަށްވެގެންދާނީ. އަނެ ހަލާކު ނުވާ  މި މުޅިން    ،އް 

އާއި  ލިޔުން   ލޯގޯ  އީ.ޕީ.އޭގެ  މި  އެއްޗެހި  މިހިރަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކޮތަޅު    މިއާއިއެކުޖެހިފައި  ހަލާކުވާނެ. 

އަޅުގަނޑު    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ރާއްޖެއަކުންނެއް ނުފެންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެތެރެއެއް ނުކުރެވޭނެ.

އެއް  އީތި ކޮތަޅު.  ހަދަމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  ކޮތަޅަކީ  އަނެއް  ކޮތަޅު.  އެތެރެކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭތި  ކޮތަޅަކީ    އަކީ މި 

އެއްޗަކީ   ހަދާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށް  އެއްޗެއް.  ހަދާ  ޕްލާސްޓިކުން  ވެސް  ދޭއްޗަކީ  ބުނާހެން  މި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނޭ   އަޅަނީ.  އެޑިޓިވެއް  ގެންނަ  އެކަންކުރަނީ.  ޔޫ.އެސް.އޭއިން  ބޭރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނަނީ  މި 

މީތި   ކޮތަޅު.  މި  ޒާތުގައި އެއްއަހަރު ތެރޭގައި  މީތި ހަލާކުވެގެންދާނެ އޭތީގެ އަމިއްލަ  އަޅައިގެން    100އެޑިޓިވެއް 

  10މީގެ  އާދެ! ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް ހަލާކުނުވާ އެންމެ ކުރީގެ  ،އަހަރު ވިޔަސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާނެ

ވާހަކައަކީ ރާއްޖެ  ކޮތަޅު. އެއަށޭ  ބޭނުންކުރާ  ފެންނާނީއިއަހަރު ކުރީގައި  ފެށިގެން    .ން  ފެބްރުވަރީން  އަޅުގަނޑުމެން 

 އެތެރެއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ މިކޮތަޅެއް. 

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

 ؟އެހެން ބޭފުޅެއް ސުވާލެއް އެބޮތްތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ގޮތަ ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެއަކު  މުޤައްރިރު.  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ޝުކުރިއްޔާ  އޮކްސި  ތި ކޮ  ށް  ބޭފުޅުން    ތަޅު 

ބަ އަޑުއިވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބައޯއެތެރެކުރައްވަނީ.  ވާހަކަ.  ކޮތަޅުގެ  ކޮތަޅަކީ  އޯޑިގްރޭޑަބަލް  ޑިގްރޭޑަބަލް 

ކަމުގައި   އުފެދޭ  ޕްލާސްޓިކް  މައިކްރޯ  އޭގެން  އެއީ  ފާޑަކަށް.  އެއްޗެއް  ވެގެންދާ  ޑިގްރޭޑަބަލް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު 

އެ   .މިވަނީ ފަނާވެގެންނެއް  ނެތި  ނުދޭ  އެއްކޮށް  ކުނޑިވެގެން   .އެއްޗެއް  ވިދާޅުވި    އޭތި  ދެންމެއަކު  ދެން  ވެސް 

އެޑްކޮށްފައޭ  އެހެންވީމާކެމިކަލެއް  ހަމަ.  ޕްލާސްޓިކަށް  އިންނަނީ  ނެތިގެންނެއް    ،  އޭތި  ހަލާކުވެގެންނެއް  އެއްކޮށް 

ނުދެއޭ ދިޔައިމަ  އޭ  .އަނެއްހެނެއް  ބަދަލުވެގެން  ޕްލާސްޓިކަށް  މައިކްރޯ  ޕްލާސްޓިކަށޭ.  މައިކްރޯ  ބަދަލުވެގެންދަނީ  ތި 

ކަމަށް އެއީ    އްސަށް ގެއްލުންވެގެންދާއްސަށާއި އެއްޗެވެސް ހަމަ ދިރޭއެއްޗެ  މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ 

އަދި  ؟ އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަދެވިދާނެތޯއޭ  ،ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

 .ޝުކުރިއްޔާ؟ ބަލާ އޭގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯޑަރޭޔޯޑިގް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލާއި އޮކްސިބަ
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

މި   ، ބަލަކަށް ސަޕޯޓެއް ކުރަނީކީއަކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްޑަރޭއޯޑިގްއޮކްސިބަ   100އަޅުގަނޑު ވެސް %   އަޅުގަނޑު 

އެކަމަކު އެއޭ.  ޙައްލަކީ  އޮތް  މިވަގުތަށް  މިވަގުތުން  ވަހަކައަކީ  ތި  ބުނާ  ދެން    އޭތި  ދޫކޮށްލައްވައިފިއްޔާ  ބޭފުޅުން 

މުޅި  މިވަނީ އެއްގޮތަކަށް  ކޮތަޅަކީ    އެތި  ވެސް  ތެރޭގައި ކުނޑިއަށްވެގެން،    އަހަރު  1ވެސް ހަލާކުނުވާ ކޮތަޅެކޭ. މި 

އައި އެއްޗެއް  މަހެއް  އޮތަސް  ތެރޭގައި  މޫދުގެ  ވެގެންދިއުމުން  ކުނޑިއަށް  ވެގެންދަނީ، އޭގެ މާނައަކީ  ސް  އަނެއްހެން 

ނޯންނާނެ   ފުރުޞަތެއް  އޭތިއެ  ކާލުމުގެ  އިން  ކުނޑިއަށްވެގެން  އިންގޮތަށް  އެތި  ވެއްޖިއްޔާ    ކަމަށް  ދަނީ. އެކަމަކު 

ޖަމާވަމުންދާނީ ދުވަހަކު   މޫދަށް ކާލާފައި އޭގެ ބަނޑުގައި އޭތި  އައިސް  ވައްޓާލައިފިއްޔާ މަހެއް    ވެސް މިހާރު މީހަކު 

ނުދާނެ.   ހަލާކުވެގެނެއް  އެއްޗެއް  100އަޅުގަނޑުގެ އަނެއްކައްޗަކީ %  ،އެހެންވީމާވެސް  ރަނގަޅު    ކަމަކަށް   އެންމެ 

މި މީގަ  ނޫން  އެކަމަކު  ދެން    އިދަންނަވަނީއަކީއެއް.  ހައްދަވާފަކާއެއް.  މިނިސްޓްރީއަކުނެއް  ޕޮލިސީއެއް  އިތުރު  ނެތޭ 

ވެސް މީތި    ކައެއް. ފުރަތަމަފަވާބުނުއް  އި ވެސް ހަދާނެ ވަކިގޮތްތަކެއް ނެތޭ މީގަ  ދާންވީ ސްޓޭޖަކުން ސްޓޭޖަކުން ދާން

 މަނާކުރެއްވިއްޔޭ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ.  ،ހުއްޓުވާލެއްވިއްޔާއޭމީތި  ޓަސްލާފާއި 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކުޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އީކޯ ޔުނިކް 

އެއީ    އިއޭގަ  !އާދެ އެބައޮތް.  ވާހަކައެއް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ޕްލާސްޓިކުގައި  މައިކްރޯ  އަސްލު 

ޕާސަނަލީ ހަމަ ދެކޭގޮތުގައި އިނގޭތޯ، މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް ވެއްޖެ   ކޮންމެހެން   ވެސް އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު 

އީ އެންމެފަހުގެ ރިސާޗްތަކަށް ބަލާއިރު އެބަހުރި ކޮރަލް  ވެއްޖިއްޔާ އަދި އޭގެ ގެއްލުން މާބޮޑު ޙަޤީގަތުގައި. އެ   ކަމަށް

އެހެންވީމާ އެބަހުރޭ.  އެއްވެފައި  ޕްލާސްޓިކް  ތެރޭގައި  ޕޮލިޕްސް  ފަޅާލީމަ  ފެންނަ   ،ޕޮލިޕްސް  ގޮތުގައި    އަޅުގަނޑަށް 

ވަރަށް    އި ގޮސްފަ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިސާލަކަށް މިހެން ފެންނަން އޮންނަ އެއްޗަކާއި އަދި މައިކްރޯވެގެން އެދާގޮތަށް

އެއްޗެ  ހުންނަ  އެހެންވީމާކުދިކޮށް  އެބަހުރޭ.  ތަފާތު  ވަރަށް  މީގަ   އެއީ  ،އްސާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  މީތި    އި ކަމަށްވެދާނެ 

ސަބަބު. ދެން ދެންމެއަކު ވިދާޅުވިގޮތަށް    ވެސް ޖަމާނުވާން ބޭނުންވާ އެއް  ވެސް އަޔަނުދޭން އޭތި  މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް

ކަ ބުނަންޏާ  އެބަހަދާ  މިސާލަކަށް  ވެސް  އެހެންވީމާހަމަ  ސާވާއިން  ކޮތަޅުތައް.  ޑީގްރޭޑަބަލް  އެންމެ    ،ފުލީ  އެއީ 

އޮޕްޝަން  ވެގެންދާކަމުގައި   ރަނގަޅު  ޕްލާސްޓިކަށް  މައިކްރޯ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު    ކަމަށް 

ބޭފުޅުންނަށް   ގަނޑެއް ނުދެކެން. ދެން ތިވެސް ރަނގަޅު އޮޕްޝަނެއް ކަމުގައި އަޅު  އެއްގޮތަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ އެއީ ހަމަ

ދެއްވާފައި އޮތް ލެޓާގައި ހަމަ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް އޭގައި އޮތީ ދެއްވާފައި، އޭތި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެއީ    ތި
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ބޮޑަށްގައިކަމު  ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމެއް    ބޭނުންވާ  ހަމަ  . އެކަމަކު މީގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވަރަށް 

ވެސް ށް  ބޭފުޅުންނަ  ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވެވޭނެ ގޮތްތަކެއް. ދެން ތި  ވެސް އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި  އެއީ ވީހާ

އާއި    އޮތީ ޕްލާސްޓިކްގެ ކަންތައްތައް. ފުޅި  ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނެ އަސްލު ހަމަ ވަރަށް ގޯސްކޮށް މި

  އޮންނަނީ މި   ވެއްޖިއްޔާ ހައްދުން ނައްޓާފައި މި  ކަމަށް  ހިތައް ހަމަ އަނެއްހެން ދަންނަވާއެއެއްޗެކޮތަޅާއި ޕެކެޓާ ހަމަ  

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަސްލު މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް ވެއްޖެ  ،ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ހުރިހާ  ވެއްޖިއްޔާ    ކަމުގައި  އެއީ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  އީ.އަސްލު ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ދެރަކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

ބުނާހެން ކަސާވާ ނަމަވެސް،   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި  އިމީގަ  ، ވެސް އެއްބަސްވަން. އެހެންވީމާ ތިކަމާ އަޅުގަނޑު  !އާދެ

  . ކުރަން   އެކަމަކު މިބުނާ، މީގައި ޕީރިއަޑެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ އެކަމެއް   .ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރެވިދާނެސްޓާޗް  

ނުއުފުލޭނެ. ދެން    ދެން އަންނަ އަނެއްކަމަކީ ބަރު އެއްޗެހި   .ދެން އަނެއްކާ ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖަކީ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު

ކުރެވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެނެސްގެން  އެކަމަ  .އެކަން  އެމިޝަންތައް  ހަމަ  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކު 

މިހާރުއެއެއްޗެ ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެކަން  އެތެރެކޮށްގެން  ރެޑީގަ  ހި  ގާތްގަނޑަކަށް  ރެޑީ  ހަމަ  .  އިވެސް 

މި ނުލިބިގެން  ތަނެއް  މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަހަލަ   .ކުރަނީ  މަސައްކަތް  ހުޅުމާލެ  ތަނެއް  ތަނަކު  ތަނެއް  ން 

ދާން ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ލިބިއްޖިއްޔާ  ސްޓެޕަކީ  މި   .އޮތް  އަޅުގަނޑު  ނޫނޭ  ކުއްލިކުއްލިއަކަށް    އެކަމަކު 

އެ  ވަގުތުތަކެއް   ދަންނަވަނީ  ފުދޭވަރެއްގެ  ދެންނެވިޔަސް  މިހެން  ދެން  ވާންޖެހޭނީއަކީއެއް.  ނަގާނެ   ކަންތައް    ވެސް 

ޕްލާސްޓިކް    ދުރާލާ އެނގިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  ،އެހެންވީމާ  ކަމެއް ވެސް ހިނގަން.  ކަންނޭނގޭ ކޮންމެ

އަހަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަހާލައިގެން    3އަހަރަކަށް ނޫނީ    4މިހާހިސާބުން ފެށިގެން މިހެންވާނެއޭ.    .ހުއްޓޭނެއޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދިޔައިއްޔާ  ގޮތަށް  ޓައިމްޓޭބަލެއްގެ  މެވެސް    ކުރިން  އަނެއްކާ  އަނެއް  ގެނެގެން  ޝަންތައް 

އެއްޗެ ފުރުޞަތަކާއި  ކޮންމެވެސް  އުސޫލެއް ތައްޔާރުވާން  ރަނގަޅު  ތަންކޮޅެއް  ގޮތްތަކެއް  ލިބި  އަދިވެސް    ހި  ގޮތަށް 

އެ  ވާހަކަދެއްކިއިރު  މިނިސްޓްރީއާ  އެންމެފަހުން  ހުއްދައެއް   މި  އްބޭފުޅުންނެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ވެސް    ސްޓާޗަކަށް 

  . ވެސް ހުއްދައެއްނުދެއްވާ   އެތެރެކުރަން  .އެތެރެކުރަން ވެސް އަދި ރާއްޖޭގައި ހެދުން އެއްކިބައިގައި އޮތްވާ  ނުދެއްވައޭ

 ވިދާޅުވީ.   އިދުތަކެއް ހަދަނީއޭ އެހެން ގަވާ

 

   ކަދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުހާޒް ޙަމީދު ރެކްޓަރ އިޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑަ އީކޯ ޔުނިކް 
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ބަޔަކު ހަމަ    އިން ފައްޓައިގެން އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވޭއިރު އެހެން  26އަދި ކޮންސިޑަރ ކޮށްލައްވައްޗޭ އަޅުގަނޑުމެން  

 ޕްލާސްޓިކް ހަދަމުން ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔާފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާނެ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މީގަ  !އާދެ އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  މި   އި ޝުކުރިއްޔާ  ޖަހައިގެން    ފާހަގަކުރެވިފައި  ލޯގޯ  އީ.ޕީ.އޭ  އަސްލު  އޮތީ 

  . ކަމަށް އަސްލު  ކުރިން ކުރެވިފައި އިން  ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް އަސްލު މިކަމުގައި ނެގިގެން ވިޔަފާރި މީގެ 

  މެންޓަލް މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަސްލު ފައިދާއެއް އޮތް ޔަރަންޑިއުޓީގައި ހަމަ އެންވަ  0%އެއީ  

ނެތް    ސްތަކެއް ފެނިފަކާއެއްޗެ  ކޮތަޅަކީ މިއީ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް އަދި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތަކެއް މި   ކަމެއް ގޮތުގައި މި

ވެސް ނޭނގޭ. އަނެއްކާ މީގެ ސާމްޕަލް އެގޮތަށް ކުރެވިފައި    ކަމެއް   ހުރި  ރާއްޖޭގައި ކުރެވެން ކޮތަޅުތަކުގައި. ދެން    މި

ވެސް ފެންނާކަށް ނެތް.    އަހަރު ދުވަހަށް މިސާލަކަށް މީތިގޮސް ނިމޭކަމަކަށް  1ވެސް ނެތް ފެންނާކަށް.    ހުރި ކަމަކަށް

އެދެވޭ އެގްޒެމްޕްޝަން އެއީ ރަނގަޅު    އެއް އެއުޓީޑިއުޓީ ނޫނީ އެ ޑި  0ހުރި އެއްޗަކަށް ހަމަ %   މިހެން  ،އެހެންވީމާ

ކުރަން   ކަމެއް އެކަން  ދެކިގެން  ދުވަހަކު   ގޮތުގައި  މިކަމަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އްލެއް  ޙަ ވެސް    ވެއްޖިއްޔާމުން 

އެހެންވީމާ ބަލާފަ  ،ނާންނާނެހެން.  އޮތްގޮތަކަށް  ހޯދެން  ޙައްލު  ހަމަ  މި   އި މިއީ  ކަންނޭނގޭ    ކޮމިޓީގެ   އެގޮތަކަށް 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

މި   !އާދެ ލެބޯޓްރީތަކުން  ފެންވަރުގެ  ޤަބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  އިނގޭތޯ  އެބަހުރި  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން    ޝުކުރިއްޔާ. 

ހަދާފައި އެއްޗެ އެއްޗެ  އްސަށް  ޓެސްޓުތަކާއި  ތި ހުރި  އެ   ހިތަކުގެ،  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ހި  އެއްޗެ   ބޭފުޅުން 

އެ    އިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާފަ  ވެސް އެ  .އޭއިން ހުއްދަ ދެއްވަނީއަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީ.ޕީ  .ގެނެސްދީފާނަން

ހަދާ ކޮތަޅުތަކެއް  ހިއެއްޗެ އެފަހަރަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަރަކު ހުއްދަ ނަގަންވާއިރުގައި  ކޮންމެ  ތަކުން އަޅުގަނޑުމެން 

އެ ބައިންދައިގެން  މެޝިނުގައި  އެއްކަލަ ޑޭޓިން  މުއްދަތު ހަމަވާއިރަށް އެއަށް    ލެބޯޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން އެތަނުގައި 

  އެއްޗެއް. ތި   ހަލާކުވެގެން ދިޔަގޮތާއި ދާގޮތާއި ހުރިހާ   ވާގޮތް ފޮޓޯތަކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އެބަހުރި އެ 

ބޭނުންފުޅުވާ އެ  ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮޕީ  ކަމަށްވަންޏާ  ރިޕޯޓުތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ހުރިހާ  މިތަނަށް    ވެސް   ވެސް 

 .  ލެވިދާނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  މި  މިހާރު  ދެން އަޅުގަނޑަށް  ތި   ސީޓިން  މި  ފެންނަނީ  ޑިސްޕޯސަބަ   ބޭފުޅުން  މުޅިން  ލް  ހުށަހަޅުއްވާ އެއްގޮތަކީ 

 ، ންމުޅި؟ ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި  އެގޮތަށް ވުމަށް ހުރި އިޝޫސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ތި   .ބޭގަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވުން ދެއްތޯ

 ؟މުޅި ދާއިރާ ޑިސްޕޯސަބަލް ބޭގަށް ބަދަލުކޮށްލަން މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

މި އަންނާނީވަނީ،  އެކައްޗަކަށް  އެއްޗަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ބަދަލު  އަންނަ  އަގަށް  މިހާރު    އެ  .އަންނަނީ  ކޮތަޅެއް 

ރުފިޔާއަށް. އޭތި    2ވިއްކަނީ    މިސާލަކަށް ގެއެއްގައި ކުނިއުކާލަން މިގެންގުޅޭ ގާބޭޖު ބޭގެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

ނޫނީ    10 ވިސްނާލާއިރުގައި  ރުފި  15ރުފިޔާއަށް  ހަމައެކަނި  މިހާރު  ވާނެއެއްޗަކީ  ދޭތެރެއަށްވެގެންވީމާ  ޔާއާ 

އެތައްބައިވަރެއް މައްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  ވެސް  ވެސް    ، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ރިސޯޓުތަކަށް  އެހެންގޮސް  ވެސް  އެއަރޕޯޓަށް 

އެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއްކަލަ  ނަގާއިރުގައި  އެނގުންވެގެންދާނެ  ބަޖެޓަށް  ޚަރަދު. ދެން    ބޭފުޅުންގެ  ކުރަންޖެހޭ  ކޮތަޅަށް 

އެންވަ އަގަކީ.  ޔަރަންއެއީކީ  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންހެން  މައްސަލައެއް  ވިސްނަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  މެންޓް 

ބަލަ  އެކަމަކު އޯވަރއޯލްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި ވެސް  ބަދަލަކީ  މުހިންމު  ބޮޑު  އެންމެ  އަންނަ  އަގަށް  ލާއިރުގައި 

ނުކު މިއެކަން  ދެން    ރެވުމުގައި  ދެން  އޮތީ  އެ  އެއްޗެއެއްކަލަ  ބިމަކާއި  ވާހަކައަކީ  ހޯދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިގެން  ހި 

އެއްޗެ  މެޝިނާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަންކުރަން  ވަގުތުކޮޅެއް  ފުދޭ  މިވަގުތަށް  އެކަން  ގެނެސްގެން  ކުރަން  ހި 

އަޅުގަނޑުމެ ވެސް  އެއްބާރުލުން  ސަރުކާރުގެ  ދެން  މިތަނުންބޭނުންވާނެ.  އުއްމީދުކުރަމޭ  ލިބޭނެކަމަށް  ވެސް    ންނަށް 

ދެން    ،އެހެންވީމާ  .ކަންތައް ކުރުމުގައި  ކޮށްފިއްޔާ އެކަހަލަ ދުކަމެއް ކުރަން ގަސް  ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ 

ކުރެވިދާނެ ކަމެ  .އެކަން  ނުކުރެވޭނެ  މިދަންނަވަނީކީއެއްއެ  އެއީ  އަޅުގަނޑު  ބޮ  .ނޫން  އެންމެ  ކަމަކަށް  އެކަމަކު  ޑު 

ތި  ގޮތްތަކެއް  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ  ކޮމްޕެންސޭޓް  އެކަން  މީގަ.  ތަފާތު  އަންނާނެ  އަގަށް  ބޭފުޅުންގެ    އާންމުންނަށް 

ހުރި އަގެއްގައި މި ޑިސްޕޯސަބަލް ހަމަ    ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ހެޔޮ  ވިސްނުމުގައި 

 ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ.   ކޮތަޅު މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްމުޅިން އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދާ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ލޭބަލް ޖަހާފައި    ބޭފުޅުން ތި  މިހާރު ތި؟ ގޮތަކަށް މިކޮތަޅު އުފެއްދި ތާރީޚު އެނގެން އިންނާނެތޯ  މިކޮތަޅުން އެއްވެސް

 ؟މެނުފެކްޗާކުރި ޑޭޓެއް އެނގެންކޮތަޅު އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި އިނދޭތޯ  ! ކޮތަޅުގައި. އާދެއިންނަ 
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

 މިއިންދީ ޑޭޓް މެނުފެކްޗަރކުރި.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ؟މިހާރު މީތި މިއިންދީ ކޮންދުވަހަކުތޯ މެނުފެކްޗަރކޮށްފަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  މިހާރު ސާފު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތި  ދެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  އެއްޗެއް  ކުރައްވާ    ބުނުއްވާ  ބޭފުޅުން 

މަސައްކަތަކަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވެސް ދައްޗެއް ކުރިމަތިވަންޏާ އެކަންބޮޑުވުން އޮންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  

ދަތިވެފައި   އެއްބަޔަކަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް،  ހަމަހަމަ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަނެއްކާ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޤަބޫލުކުރަން 

އެ ލުއިވެފައި  އަޅުގަނޑު  އަނެއްބަޔަކަށް  ހަމައެއްވެސް  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން    މެން  ނުކުތާ  ދެ  އެ  ނޫން. 

މި ދެން  އެންވަ   ބަލައިގަންނަން.  އެހެންވީމާޔަރަންކޮމިޓީއަކީ  ކޮމިޓީ.  މައިގަނޑު    ،މެންޓު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނައުން. ދެން  ވިޔަސް ޕްލާސްޓިކަށް ނޫނެކޭ ބުނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް ގެ  ގޮތެއް   ފަލްސަފާއަކަށް އިންނާނީ ކޮންމެ

އަވަސްކުރުމަށް  ތި  އެކަން  ގެނައުމަށް   ޓަކައި  ރާއްޖެއަށް  ކޮތަޅު  ޑިސްޕޯސަބަލް  އޮތްގޮތަށް  ޓަކައި    ހުށަހެޅުމުގައި 

އެހީތެރިކަމެއްތޯ ކޮންކަހަލަ  ވެދެވޭނީ  ކޮބައިތޯ؟ ސަރުކާރުން  ދަތިތަކަކީ  ވިޔަފާރީގެ  ހުރި  ކަންކަން    އެ ؟ މިކަމުގައި 

ޝައުޤު ވަރަށް  ތި އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމުގައި  އަދި  އިނގޭތޯ.  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ވެރިވޭ  ޓަކައި    ބޭފުޅުންނަށް 

ސަރުކާރާއި އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެސްވޭ. މި ދެބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކްގެ ކަންތަކުގައި  

ދިރާސާކުރަން އިތުރަށްޖެހޭނީ  އަދި  ދެން  އެއަ  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ  އެއްޗެއް،  ކަންނޭނގޭ  ސްޕެސިފިކް  ށް 

އޮންނަނީ    މި  އި ވެސް ހަމަ އީވިލް ދެކަންތައް އިނގޭތޯ. ދެން މީގަ  އޮންނަނީ، ދެ ވައްތަރަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

އެހެންވީމާ ދެން  އީވިލްއަކާ.  ލެސަރ  އީވިލްއަކާއި  ޕްލާސްޓިކަކީ    ،ގްރޭޓަރ  ވައްތަރުގެ  ދެ  މި  ނަޒަރުން  ތިމާވެށީގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ވިޔަފާރީގެ  ވެސް  މަނާކުރެއްވީމަ  މީތި  ކުއްލިއަކަށް  ދެން  ކަންތައް.  ދެ  ނުގަނެވޭ  ބަލައި  ހަމަ  ށް 

ތި  ފިޔަވަޅުތަކެއް    ގޮތުން  ކަންތައްތަކެއް  ކޮންމެވެސް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަތިތަކަށް  ލިބޭ 
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މަސްވެރިކަން ލޭނުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އަޅުއްވަން.  ލޭނުތައް  ހުއްޓުވިއިރު  ސަރުކާރުން  ހަމަ  ވެސް    ވެސް 

ގޮތަކަށް.    ސަރުކާރަށް ގަތީ އިނގޭތޯ. އެ މަސްވެރިޔާއަށް ދަތިނުވާނެގޮތަކަށް މަސްވެރިޔާއަށް އޭގެން ގެއްލުން ނުވާނެ

އެކަންކުރި  ހަނަދާނުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެ   ،ގޮތް  ކަންވާރަކަސް  ބުޅިއަކަސް    އެ 

މީހުންމަސްވެ އެކަން    އެ  ރިކަމަށް އެ  އަޅުގަނޑުމެން އަގު ދިނިން ސަރުކާރުން. އޭރު  އެއްޗަކަށް  ބޭނުންކުރި ހުރިހާ 

އެހެންވީމާ މިދެންނެވީ.  ދެކޮޅުން  ،ކުރިގޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެނޭތޯ    ގެއްލުމެއްނުވެ  ގޮތެއް  ކާމިޔާބުވާނެ  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    . މިއީނޫން މިއީ  މަސައްކަތްކުރާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ތަންފީޛީ އިދާރާއެއްޓީން  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ދެވޭނެ ނަޒަރުން    .ރެކަމެންޑޭޝަންތަކެއް  މިދެންނެވި  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  އިތުރަށް  އަދި 

ދެފަރާތަ  އިމަޝްވަރާކޮށްފަ މިނިސްޓްރިއާ  އާއި  އަޅުގަނޑުމެންށް  އީ.ޕީ.އޭ  ވާހަކަދައްކާނަންވެސް  އިކޮނޮމިކް    .  އަދި 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރާނަން    މިނިސްޓްރީއާ

ށް  ޕޮލިސީ އައިމަ ހުރި ދަތިތަކަ   ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތައް ކުއްލިއަކަށް މި  އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ތި  އިކޮށްފަ  .އިނގޭތޯ

އެގޮތަށް ވަކާލާތުކުރާނަން އިނގޭތޯ. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑަށް    އިކޮބައިތޯ ގެނެވޭނެ ލުއި ގޮތްތަކަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ 

 ގޮތެއް.   ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާންވީ ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އަކަށް މިޞަސުން ޚުލާޙުމިކުރެވުނު ބަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޓެޑުގެ މެނޭޖިންގޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި އީކޯ ޔުނިކް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ! ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ ވަގުތަށް  ފެންނަ    ގެންނެވޭނެ މިކަމުގައި  ވަގުތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް 

މީހުންނަށް  އެތެރެކުރާ  މެޓީރިއަލް  ރޯ  %  ޙައްލަކީ  ޑިއުޓީ   400ވެސް  އޭތީގެ  ހެދުން  އަށް  އޭރަށް    .ވެސް 

އެތެރެކޮށްގެން  ފެކްޓްރީއެއްނެތަސް  މިތާނގައި  މިވަގުތު  އަދި  މިހާރަށް  މިހާރުން  ހަމަ  އަނެކަތި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޮންނާނެ ސްޓާޗް އެތެރެކޮށްގެން ވެސް    ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމީހުންނާ ވިޔަފާރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

ރޯ މެޓީރިއަލް ގެނެސްގެން ކޮތަޅު    އިގަ  25ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް %މީހުންނާ ވާދަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ވެސް    ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު   މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ  ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ  މުޅި

މި ފުރުޞަތެއް  ނީންނާނެ  ދެވޭނެ  އެމީހުން  .ސްޓާޗަކަށް  ގޮތުން  އަގުގެ  ކޮމްޕީޓެއް  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކާ  ނަކާއި 

ހަމަ އެ   ނުކުރެވޭނެ. އެހެނެއްނޫން މިހާރު  ކޮތަޅަށް އެ ގާ  ވެސް  ފަދައިން  ޙުކުމް ހަމަ އޭގެ ރޯ    ނޫނުގައި އޮތް  އޮތް 

ކޮތަޅު  ލާކުވާ  ހަ ވެސް އެއްކޮށް    ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިތިބީ މާދަން  މެޓީރިއަލަށް ގެނެސްދެއްވައިފި

 އެތެރެކޮށްގެން އެމީހުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން ވާދަކުރަން ތައްޔާރަށް.
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14 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންވާ ރޯ މެޓީރިއަލަށް %  މިހާރު ތި  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހަދަން  ހަލާކުނުވާ  ކަމަކީ    ޑިއުޓީ މި   25ފާހަގަކުރައްވާ 

މިހާރު އޮންނަ ކޮތަ  ދައްކަނީ  ދެއްތޯ. އޭގެ  ގެނެސްފިއްޔާ %ގޮތުން  ރޯ މެޓީރިއަލް    .400ޅު ސީދާ  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް 

 ؟ މިސާލަކަށް ސްޓާޗް ގެންނަނީ އެއަށް ޑިއުޓީއެއް އޮވޭތޯ؟ ގެންނަންޏާ އެއަށް ޑިއުޓީ ނަގާތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްދެއްވަންވީ    އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުން ކޮތަޅު ގެންނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ  އިއޭގަ

އެ  އެވެސް   ކަމަކީ  މިހާރު  ލިބެންވީ.  ހުއްދައެއް  ގެނައުމުގެ  ކޮތަޅު  ހަމަ  ކޮތަޅު، ސްޓާޗް  މަނާވެފަ.    400%  އޮތީ 

އެ އެއްގޮތަކަށް  ވެސް  ޕަސެންޓުގައި  އެއަ  އޮތީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކަށް ވެސް  ވަކި  ނެތް  ގެންނަން  އެ  ވެސް 

ލިބިފައެއް. އެހެންވީމާ ކުރިން  ،ހުއްދައެއް  އެއްކަލަ %  އަޅުގަނޑު  މިދެންނެވީ  ކޮތަޅެއް    0ވެސް  އެއްވެސް  ޑިއުޓީގެ 

އެތެރެކުރާ    އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި  .ގާނޫނު މިހާރު އޮތީ ފްރީޒްވެފައޭ. އެއްވެސް ކޮތަޅެއް ނެތޭ  އެ   .މިހާރަކު ނެތޭ

އެކަން މިނިސްޓްރީއަކުން    އް ޏެ ކޮތަޅު  ނެތޭ  ވެސް  ސްޓާޗަކަށް  މި ވާ ގަނޫން.  ހައްދަވާފައެއް    އިދެއް 

% ވާނެއޭ  0އެތެރެކުރީމައެއް  އެތެރެކުރެވޭނެ    ،އެހެންވީމާ  .ކިޔާފަ  އަށް  އެވެސް  ނެތޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

% ހަމަ  އަނެއްއަށް    400ފުރުޞަތެއް  ދެން  މި  ނޫނިއްޔަކާއެއް.  މިހާރު  އޮތީ  މެޝިން    ކަމަކަށް  ރާއްޖޭގައި 

% މީހުންނަށް  ހަދާ  ގެނެވޭ  އިގަ   25ގެނެސްގެން  މެޓީރިއަލް  ރޯ  ބޭނުންވާ  ވެއްޖިއްޔާ    ކަމަށް   އެމީހުންނަށް 

  ސްޓް ވެސް ހަދާއިރު ކަށް އެމީހުންނަކާ ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އަނެއް ކޮތަޅު ގެނެސްގެންނެއް. އެއީ ކޮއަޅުގަނޑުމެންނަ

އަށް ކޮތަޅެކޭ އެއްގޮތަށް އެއަށް   400އޭތި %  ،އެހެންވީމާމިހާރު ގުނައެއް މަތިވެގެންދޭ. އަޅުގަނޑުމެން  އް ވެސް އެތަ

އެތެރެކުރެވޭވަރު    އެއް ވާހަކައަކީ  ކުރެވޭކަމަށް  އަށްރާއްޖެޙުކުމަކުން  މާދަން   އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން   ވެއްޖިއްޔާ 

   ދަން ތައްޔާރަށޭ.ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެން އި ތިބީ ސްޓާޗް ކޮތަޅަށް ބަދަލުކޮށްފަ ވެސް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މިހާރު މި ސްޓާޗް ގެނެސްގެން މިތާ ކޮތަޅު އުފެއްދިދާނެތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

 ރަނގަޅު، ސްޓާޗް ގެނެސްގެން މިތާ ކޮތަޅު އުފެއްދިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.
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15 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރާއްޖެއަށް   ސްޓާޗަކީ  ސްޓާޗް  މިހާރު  ކޮބައިތޯ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނޫންނެއްނޫންތޯ.  އެއްޗެއް  މަނާ  އެތެރެކުރުން 

 ؟ގެނައުމުގެ ހުރަހަކީ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢަލީ ރަޝީދު   ޑިރެކްޓަރ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ އީކޯ ޔުނިކް 

ޔަސް. އޭތި ގެނެސްގެން މި ރަށުގައި ހެދިޔަސް އަދި  ސްޓާޗަކީ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ޕްލާސްޓިކަށްވުރެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވި

ކޮތަޅަށްވުރެން އެތައް ގުނައެއް.   ބޭރުން އެތެރެކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮސްޓް މި ޕްލާސްޓިކް  މައްޗަށްޖެހޭނެ 

އަޅުގަނޑުމެން ރޯ މެޓީރިއަލް މިތަނަށް  އެހެންވީމާ، ވާގޮތަކީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެ ކޮތަޅު ހަދައިގެން ގެނަޔަސް  

ގެނެސްގެން ހެދިޔަސް ރޯ މެޓީރިއަލްގެ އަގު ޕްލާސްޓިކަށްވުރެން އެތައް ގުނައެއް ބޮޑު އެއްޗަކަށްވާތީވެ އޭތި އެންޑް  

ކޮތަޅަށް. ހަމަ ފިހާރަ    ޕްރޮޑަކްޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަގުބޮޑުވާނެ ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެއްސާ. އެހެންވީމާ، ކޮތަޅު ވާނީ 

ފިހާރައަށް ދާ މީހާއަށް ކޮންމެ ކޮތަޅެއް ވިޔަސް އޭނައަށް އެތިކޮޅު އަޅާފައި ދިނީމަ ނިނުމީތާ. އެހެންވީމާ، އޭނައެއް  

އެއީ   ހުއްޓަކާއެއް.  އަގުބޮޑުކޮށް  ގުނަ  ތިން  ގުނަ  ދެ  ކޮތަޅެއް  ސްޓާޗް  ގާބޭޖެއް    10ނުގަންނާނެއޭ  ރުފިޔާއަށް 

އެ މީހުންނަށް ފިހާރައިން ލިބެން ހުއްޓަކާއެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި    ރުފިޔާ  4ރުފިޔާއަށް ނޫނީ    5ނުގަންނާނެތާއޭ  

މީހުންނަކަށް   އެ  ވާހަކައަކީ  މެޓީރިއަލްގެ    2ބުނާ  ރޯ  މީހުންގެ  އެ  ނުވިއްކޭނެއޭ  ކޮތަޅެއް  މި  ރުފިޔާއަކަށް 

 އަށް ކޮތަޅެކޭ އެއްގޮތަށް އައުމުން. 400ޑިއުޓީ %

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  އެހެންވީމާ ނިންމައިލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތް  ސުވާލެއް  އިތުރު  ދެން   ،

އެކީ   ފަރާތްތަކާ  އިތުރު  ދަންނަވާހެން  މި  ކަންކަން  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  އަދި  އެކަމަކު 

މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލާނީ އިނގޭތޯ. ދެން    ސާފުކޮށްފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއްގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހާރު އެނގިއްޖެ މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ  

ނޫނެކޭ   ޕްލާސްޓިކަށް  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ރައްކާތެރިކުރުން  ތިމާވެށި  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ބުނަން  ކޮންމެ 

ވަރަށް ބޮޑު ޤަރާރެއް ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ  

ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވުމެއް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. ވިޔަފާރިތައް ވެސް ހަމަ ދުޅަހެޔޮކޮށް ރަނގަޅަށް އޮންނަންޖެހޭނެ.  
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ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބިވީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ކާމިޔާބަކީ. އެއީ    އެއާއިއެކީގައި ތިމާވެށި ވެސް 

މިބައި   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގައި ދެކޭ ގޮތް. ވަރަށް 

އަ ދެންމެ  މިހާރު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިއަދަށް.  އިތުރަށް  ނިންމައިލާނަން  ކަންތަކުގެ  ދިރާސާކުރި  މި  ޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް އެބަހުރި ސަރުކާރުގެ ސައިޑުން އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ  

ފާހަގަކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދާން.  އަހާފައި  އަޑުއަހަން.  ވާހަކަ  ބޭފުޅުން  ގޮތަށް  އެ   

އެކީގައި   އީ.ޕީ.އޭއާ  އަދި  ކަސްޓަމްސްއާ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

 ؟ބައްދަލުވުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ހަމަ   އިނީ  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ވަރަށް  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކެމިކަލެއް   އިތުރު  ޕްލާސްޓިކަށް  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވި  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  މަނާކޮށްލާފަ.  ޓަސްލާފައި 

އެ އެކަން  ގޮތަކަށް  އެޑްކޮށްގެން  ކަހަލަ  އެހެން  ވަރަށް  އިމްޕެކްޓެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ވެދާނެ   ކުރަނީ. ފަހަރެއްގައި 

މަނާކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، ވި   އަންނަ އެއްޗެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަންނަ ކަމަށް ފެނިގެން ކަމަށް ކުއްލިއަކަށް އޭތި 

އެން ބަހެއް ވެސް އަދި  މުހިންމު  ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަސްލު އީ.ޕީ.އޭގެ  ވަރަށް  ވަޔަރަންމެންޓުގެ ބަހެއް ވެސް ހޯދާލުން 

   ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ކަސްޓްމްސްއާ  އަދި  މިނިސްޓްރީއާ  އިކޮނޮމިކް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އާއި  އީ.ޕީ.އޭ  އެހެންވީމާ، 

ފަރާތް އެ  ކަންތަކުގައި  ހަމަ  ޑިއުޓީ  ގޮތަށް. ދެން  އެކުލަވައިލާ  މިއަށް  ރިޕޯޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކޮށްފައި  ތަކާ 

މައި ކޮމިޓީން މި ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް މި ކަންތައް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އައިޓަމް އެ ނިމުނީ. ދެން މި އޮތީ  

ތައްޔާރުކުރެވިފަ. ދަޢުވަތުތައް  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު. މިހާރު މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ނި އު ވަރޝަނެއް 

ފޮނުވީ؟ ފޮނުވައިފިތޯ ދަޢުވަތު  ތަންތާކަށްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ؟ )ކޮން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އިޞްލާޙުތައް.   ގެނެވުނު  މި  ބިލަށް  މި  ބަދަލުތަކާއި  ގެނައި  މި  ފެމިލިއަރވާން.  ބިލަށް  މި  ކަންނޭނގެ  ޖެހޭނެ 

ދުވަހަކު  އެހެ ކޮންމެ  ނަމަވެސް  މާދަމާ  ނޫނަސް  ދެން  މިއަދު  ހަމަ  ހުރީ  ގަސްދުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  ންވީމާ، 

ހަމައަށް   ބަޔާއި  ފަހު  އެންމެ  ފެށިގެން  ފެށުމުން  ބިލުގެ  ހަމަ  ތިބެލައިގެން  ނަމަވެސް  ބައިގަޑިއެއްހާއިރު 
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އަޅުގަނ  2ކުރިއަށްގެންދަން. އެހެންވީމާ، މާދަމާ   އެކަމާ    2އަށް.    2.30އިން    2ޑުމެން ބައްދަލުކުރަމާތޯ.  ޖަހާއިރު 

އެކީގައި    3ދުވަހެއް   ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރަށް  ގޯތްރޫކޮށްލެވޭނެ.  ބިލު  މުޅި  ތެރޭ  ދުވަހެއް 

ގޮތަށް.   ގެންދާ  ކުރިއަށް  އެބައި  މާދަމާ  އެހެންވީމާ،  ފަސޭހަވާނެ.  ތަންކޮޅެއް  ޝާމިލުވާން  މަޝްވަރާތަކުގައި 

ބައަށް    2:30އިން    2، އަނެއްހެން ހަދަމާތޯ. އެއް ބައިގަޑިއިރު ބިލަށް އަނެއް ބައިގަޑިއިރު. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ

ދެން   ވާހަކަދައްކަން.  ފަރާތްތަކާ  ހާޒިރުކުރާ  ބެހޭގޮތުން  ޤަރާރާ  ނަރުދަމާގެ    3އިން    2:30ރުއްގަސް  ފެނާއި  އަށް 

އަނެއް މުހިންމުކަން  ބިލުގެ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ބަދަލުތައް،  ބިލު.  ހުށަހަޅާ  ގެންނަން  މި  ގަވަރނަންސްއަށް  މީގެ  ކާ 

ބޮޑު ޗޭންޖެއް މި   މިއީ ވަރަށް  ޒިންމާ ނެގުމާ  މީހުން އެ  އެ  ބާރުތައް ދޫކުރުމާއި  ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް މި 

ވެ ހިތްވަރުކޮށްލާފައި  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  ސަޖެސްޓްކޮށްފައި  ބިލު  ގެންނަން  ހަމަ  ސް 

  2:30އަށް ރުއްގަސް ކަންތައް. ދެން    2:30އިން    2ގޯތްރޫކޮށްލަންވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ކަމަށް މާދަމާ  

 އަށް ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ބިލު. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން އިނގޭތޯ.  3އިން 

________________________ 

 

 

 

 




