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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަޔަކުލައިޢައައްސަލާމް`.   އެންޑް  މެންޓް ންރަމް.  ކޮމިޓީއިމެކްލަ   ޗޭންޖް  ހުރިހާ  ޓް  ބައްދަލުވުމަށް  ގެ 

މެ ވަރަށްބޮރުންންބައިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަޑަށްނަށް  މަރުޙަބާ  އިއްޒަތްތެ  މަން.  މެންބަރުންގެ  ޓަކައި  ލޫޢުރި  މާތައް 

ދަންނަވަ ބަދަލެއް އައިއް   ން ލާނައިއަޅުގަނޑު  އެއީ ކުރިން ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ  މިވަނީ.  މަ ހު  ސަ  ދާއިރާންނެވި  ގެ  ހިބަދޫ 

ށް   ކޮމިޓީއަމަދު ޝިޔާމް މިހާރު މިންބަރު އަޙްޒަތްތެރި މެ އިއްގެލުގައި ނައިފަރު ދާއިރާރި މެންބަރުގެ ބަދަޒަތްތެއިއް

  3.  ވާލީކައި ދަންނަޓަލޫމާތަށް  ޢު ޅުންގެ މަބޭފު  ކަ ތި ހަވާ   ، އެ އެހެންވީމާވަނީ.  ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވާފައި  އެ

އަދު މި  ގަނޑުމެން މިންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް އަޅު. އެފަގައި ހިމެނި ންޑާއެޖެ  ގެ މިއަދު  ތީއިގަނޑު ގޮތެއް މިއޮ މަކަމެއް

ގެއަކުރި އިށް  ހަކަޔާންދަނީ  ކުރިއެރު ދަކުރަނިވި  ރާއްޖޭގައި  ގޮ  ވުމާތަ  މުހިންތުންބެހޭ  ވަރަށް  އަ   ދާއިރާއެއް  ވިން  މު 

އެކަމާ   ކަރަންޓު ގޮތު  އުފެއްދުން.  ބައްދަލުވުމެއްގަރީކު  ންބެހޭ  އަޅުގަގެ  ތައި  ދެކެވި  ވާހަކަ  ބާކާރުންގެ  ޖުރިނޑުމެން 

ކޮމިޓީމަޢުލޫ އޮންނާނީޞާ އްޙި  އާ މާތު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ނިންމާފަކުރާ  އަޅުގަނޑުމެ  ދެން  މިއަދުގެ  ންނާ.  އިއެކު 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ    މުގައި ބައްދަލުވު ރޮނގުން  ޕާޓަކުއެކްސް  2އެބަ  އަދި    ދު ނާޝިއިބްރާހީމް    ޓަރ ޑޮކް  .މި 

މިނިސްމެންޓްޔަރަންއެންވަ ޖެނެޓްރީ   ޑިރެކްޓަރ  އަ ގެ  ޢަލީރަލް  ދާއިރާފުޅުންނަކީ  ބޭ  2.  ޙްމަދު  ގައި  ހަކަތައިގެ 

ފާހަގަކު އެހެންވީ  2ރެވޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  ކޮމިޓީއަމާބޭފުޅުން.  ވަ،  އަޅުށް  ޕްރެޒެންޓޭގަނޑުމެޑައިގެން  ޝަނެއް  ންނަށް 

ތި އްދެ  އި ހުށަހަޅުއްވަ އެއްބަބޭ  ވަން  ދެއްފުޅުން  ވަރަށްބޮސްވެވަޑައިގެން  ކޮވީތީ  މެންބަރުންމިޓީޑަށް  ނަމުގައި  ގެ  ގެ 

ޝުއަޅު އަޅުގަދަންނަވަ  ކުރު ގަނޑު  ބޭން.  މި  ގަސްދުކުރަނީ  ފުރަތަމަ.  ފުރުޞަތު  ފުޅުންނަށް  ނޑު  އޭގެ ދޭން    ދެން 

ތި ސު  ފަހުން  ހުބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްއަޅުގަޅުވާލަން.  ވާލަށް  ފުރުޝަނަރެޒެންޓޭނޑު  ހުޅުވާލުމުގެ  ޞަތު  ށް 

އިއްޒަ  އިފަރު ނަކުރިން   ކޮމިޓީ ދާއިރާގެ  މެންބަރަށް  ދެން  އަށްތްތެރި  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް   

އަޅުފެއް ގޮތުން  މިގަނޑުޓުމުގެ  މެ    ބަދަލު  މަޢުލޫއައި  ޓަންބަރުންގެ  ދަންނަވަ  ކައި މާތަށް  ދެން  ލާފައި ވާނީ   .

ޔަށްބޮވަރަ  ނޑަށްގައަޅު ބަ ޤީޑު  ޝިޔާމް  އެބައޮތް  ކޮމިޓީ ތުމާއިވެރިވެވަޑައިގަންކަމެއް  ވެސް  އެކު  މަސައްކަތްތައް  ގެ 

އަޅުގަނޑުވަރު ކޮމިޓީއަށް  އަދި  އިންޕުޓްމެންނަގަދަވެ  ލިބިގެންދާ  ރަށް  ވެސް  ކަ  ،  މާހެންވީއެމަށް.  ނގަޅުވެގެންދާނެ 

 ވާ.  ޑައިގަންނަށް ވައަ ކުރިއެކުރެޒެންޓޭޝަނާޕް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ނާޝިއިބްރާހީމް 

އިނގޭތޯ. އަޅު! ވަރަށްއާދެ މިބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ޓޮޕިކަކަށް  މި  ކިޔައެނަ   ރއޮތީ ސޯލަ   ގަނޑުމެންގެ  ދިނުން.  އިރޖީ 

އެސޯލަ ޕްރެ  އާރޖީ ނަރ  އޮތް  ގޮތުން  ޚާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ޞައްޒެންޓޭޝަނެއް.  ދެން  ސޯކޮށް  އެނަ  ބެހޭ    އާ ރޖީލަރ 

އް ގޮއްސަ ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަނެއް ފަހަތުގައި ރާއްޖޭގެ  ބެހޭ ބައެ  އާ ރޖީރ އެނަތަމަ ސޯލަ ރަކޮށް ފުނެރަލްގޮތުން. ޖެ



  

އިންޓްރޮއަޅުގަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގޭތޯ.  ތުން އިނބެހޭ ގޮ  ކާއްތަކަންތަ މިއީ ނޑުގެ  ފު އިނގޭތޯ ޑަކްޝަނެއް  ތަމަ.  ރަ 

ފު ސްލައިޑުގައި.  އެންމެ  ނާޝިއިބްރާނޑު  ގައަޅުރަތަމަ  ޑިގްރީ  ފު  ގަނޑުއަޅު  .ދުހީމް  އަބަރަތަމަ  ޑީންގައި  ހެދީ 

އިލެކްޓްރޯއިލެ އެންޑް  ޕީ.އެޗް.ޑީނިކް އިންޖިނިއަރިންގ. ދެން ކްޓިކަލް  އަޅު  ހެއެއް  އެގޯދީ ގްލާސްގަނޑު  ވެސް    ގައި 

ޑިސްޓިބިއު އިލެކްޓްރިސިޓީ  ގޮ  ޝަން ސިސްޓަމާހަމަ  އެކްސްޕާރއި  ތުންބެހޭ  އެން  ފޯނގޭތޯ.  ސިސްޓަމް  ދި    ރޓް 

އިލެމަލްޕްޓިއޮ އޮފް  ޑިޒައިން  ސިކް  ޑިސްޓިބިއުޝަން  އެމްޓަސްޓްރިސިޓީ  މިހާރުގެ  ރޓް ކްސްޕަ.  ދެން  ސިސްޓަމަކީ   

އާރޓި ވެއްޖިއްޔާ  ފަސޭހައިންއިންޓެލިޖެންސް  ފިޝައަލްގޮތުން  އެންމެ  ބޭނުންކޮށްގެން  އެ  ފެށުން.  އެގެ  މެ  ން ، 

އް ކޮމްޕިޔުޓަރަކުން  ޓަމެއުޝަން ސިސްރިބިސިޓީ ޑިސްޓްޓްރި އިލެކްތުންނާއި  ގޮގެ  ޓްތާއި، ކަރަންގޮ  ރަނގަޅަށް އަގުހެޔޮ

ކިހިނެއްތޯ ކުރާޒައިންޑި ނުލަ   ނީ  އަ  އި އިންސާނަކު  ދެން  އެއީ  ޕީއިނގޭތޯ.  ފީލްޑަޅުގަނޑުގެ  އެކަމަކު  .އެޗް.ޑީ  ކީ. 

ދެން    ސުރެ.ރުއްއިއެހާ  ންން ފަށައިފިމެން ވިސްނަނޑުރޖީ ހެދޭތޯ އަޅުގައެނަ   ބަލްއުނި އިން ފެށިގެން ރި  91  ރާއްޖޭގެ

ން ވ.  ޓަރަކަށް ހުރެގެނިންގ ޑިރެކްހުރިން ސްޓެލްކޯގެ ޕްލޭގަނޑު  އަޅު  ،އާގަނޑުމެން ބެލިން ސްޓެލްކޯގައި އަޅު  96

ކެޔޮދޫ ވ.އަތޮޅު  އަބަދު ގެ،  ޕްރޮ ލެއިޕަވެސް    އަތޮޅަކީ  އަޓުޖެކްޓް  ކަމަށްތޮގެ  ކެޔޮދޫޅު  ސޯލަ ގަވާތީ  މީގެ  ރ  އި 

އެ  ގެން އޭރު  ބޮޑުވެ އެކީގައި މާ އަގު  ރާކާޖަޕާނު ސަރު  ކަމުންޅެއް އަގުބޮޑުކޮއޭރު ތަން  ޅުނިން.ހެދޭތޯ އުސްޓަމެއް  ސި

ވަ އެކަ  ކުރީ.ންޑަންއެބަ  ރޮޖެކްޓްޕް ފުދޭ  މިހާރު  އަގުމަކު  ވެއްޖެ.ހެރަކަށް  ވެސް  އަޅު  ޔޮ  އުދެން  ،  ފެއްދިގަނޑުމެން 

ކުން  ނޑުމެއަޅުގަ ރިންއުފެއްދި  އެނަނިއުފުންޏެއް މި  އަޅުގަނޑުމިވަގުތު. އެއީ  މޯލްޑިވްސް  ރޖީބަލް  ވަޒީފާއަކީ.   ގެ 

އަޅު  2007އެއީ   އުނޑުމެގަގައި  ކުންފުންޏެއް.  ފެއްން  ރާއްޖޭދަޞަޤުމަ ދި  ޑީސަލް    އެތެރެކުރާ   ރާއްޖެ ،  ތެޔޮގެ  ކީ 

ޓެކްނޮއެކި އެ  މަދުކުރުން ބެލިއިރު އަޅުއެ   ދެން  އިނގޭތޯ.  ތައް ބޭނުންކޮށްގެންލޮޖީކި  ފުރަތަމަ  ގަނޑުހެން    2މެންނަށް 

ދުއަޅު  އަހަރެއް  ކޮންކައްގަނޑުމެން  ކަމެހަލަވާލިން  އެނަ  ،ކުރަންވީ  އްތޯ  ރާއްޖޭގައި  އްތޯރޖީއެކޮންކަހަލަ  އެ    ،ހުރީ 

ރ  ޓަ ރ ފޯވީ. ސޯލަޕީ ރ ންނަނީ ސޯލަ ފެ މެންނަށް މިގަނޑުބަލަން. އެހެން ބެލިއިރު އަޅު ހިފައި އޮންނަނީ ބެހިނެއްތޯ ކި

  ހުރެ   އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ނަނީ.  ބަލްކޮށް ހެދޭނެ އެއްޗަކަށް އަންށް އެންމެ ރަނގަޅީ. އެންމެ ފީޒިރާއްޖެއަވޯލްޓޭސްއޭ  

ސޯލަ ނގޭތޯއި އެނަ.  އެލަ ސޯރޖީ.  ރ  ރޭޑިއަކީ  ރޖީނަރ  އިރުގެ  ހަމަ  ހޫނުއޭޝަނާއަސްލު  އައްވާއި  އަންނަ    ންއި 

ންނަނީ.  ތަށް އޭގެ ރޭޑިއޭޝަން މިއަންޓެއްގެ ގޮޕްލާ  އިގަ ރ ފިޝަން ލިއަލަނީ ނިއުކްމި ބަ ޝަން. އިރަކީ ދެން  އޭރޭޑި

ވަރަށް. މުޅި ދުނިޔޭގެ   މުޅި ދުނިޔެއަށް ވާބޭދުވަހަކު ލި  ށް ލިބޭއިރު ކޮންމެގަނޑުމެންނަދުރުން އައިސްގެން އަޅު  އެހާ

ން ބޭނުން  ކަން ލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެ  ރުން އެކޮންމެ ދުވަހަކު އި  އިން ހަދާވަރަށްރޖީނަ އެބަލް ނިއުހުރިހާ ހަކަތައެއް ރި

އޭގެ  ކުރަނީނު އެބަ  ރާއް  ، އިނގޭތޯ.  ލިބޭ  ސޯޖޭގެ  ވައްތަރެއްގެ  ވާ އެއްގަރލަ ހުރިހާ  ސޯލައި.  ތާރމަލް  ހަކައަކީ  ރ 

ސޯ ފޮޓޯ ލަ ވިޔަސް،  ގޮރ  އަނެކައްޗެއްގެ  އެހެން  ވިޔަސް،  ވޯލްޓޭކް  ވިޔަސް.    ބޭނުންކުރަން  އެންމެ  ތުގައި  ދެން 

ރ  ޓައާއި ސޯލަރ ފޯ  ންގ ވޯޓަރ ހީޓި   މި ބޭނުން ކުރެވެނީ ސޯލަރ ، ރާއްޖޭގައި ވެނީ ސޯލަރން ކުރެ ނައިން މިބޭނުގި

އެލްޓޭކްވޯ އުފެއްދުކަރަ  ސްއާ.  ތާރމަ ސޯލަ.  ށްމަންޓް  މިރ  އަސްލު  2އުޅެނީ    ލްގައި  ބަޔެއް    2އެ    .އިގަބަޔެއް 



  

ނަށް  ންމިހާރު އެންމެނަންޏާ  ބުރ ޑޮމެސްޓިކް ގޮތަކަށް  ކުރުން. ސޯލަ އް. އެއީ ފެން ހޫނުކަމެ  ކުރަނީ އެއް ސް  އުޅުނަ

ން  ކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްލައިފިއްޔާ އޭގެ ން. އެ ތަންކުރަނުހޫ  ޅުމަތީގައި އޮންނަ ފެންގޭގެ ފުރާ  ނީގިނައިން ފެނިފައި މިއޮންނަ

ރ ތާމަލް ސިސްޓަމްތައް މިހުންނަނީ  ތީގައި އޮންނަ ސޯލަމަ  ފުރާޅު   މިސާލަކަށް ގޭ ނެ. އެއީއްދޭކަރަންޓް ވެސް އުފެ

  ޓޯރ ކޮށް ސްއްމުޢާއެކަމަކު  .ކުރެވޭނެހޫނު ޑިގްރީއަށް ވެސް އޭތި  90 ވަރަށް. ކުރެވޭ ހޫނުށް ގްރީއަޑި 80، ރީޑިގް  70

ފެންވަރާއި ގައިޑިގްރީ  70ކަމަށްވާތީ  ގްރީ  ޑި  70  ނީރާކު މީހަކު  ހުންނަނީ  .  އޭޑިގްރ40ީރު    މަތިން   ގެވީމަ 

ހަމައަށް    މާސްޓީއްޔާ  ހިންގަންވެއްޖި   ޕްލާންޓެއް   ޕަވަރމަކު އެކަބޭނުމެއް ނެތް.    މާބޮޑުރުމުގެ  ކުނުހޫ  ބޭނުންކުރުމުގެ،

ފެން    140ށް  އަ  120 އެބަ  އެކަހަލަ  ހޫނުޑިގްރީއަށް  އެބަ ކުރަންޖެހޭ.  ގޮތެއް  އިންޑިކޭޓަރ  ދެތިން  މީގެ  އެއީ  ވޭ. 

އެއްގޮއިނދޭތޯ.   މިމިހާރު  މިއަށްތަކީ  ޕެރަބޮލި  ކަހަލަ  ހަމަ  ކިޔާ  ވައްތަރެއް. އަނެއް ވައްތަރަކީ  އެއް  އެއީ  ކް ޑިޝް 

ރާއްޖޭގައި ވެސް ނެގިދާނެ. މިއީ ހަމަ    ރަކުން ވެސް މީގައިހުރިހާ ވައްތަ މި .ޝްރ ޓަވަރ. ދެން ސްޕޭޝަލް ޑިލަސޯ

ގައެއް   ޖާވަރެއްގެ ބޮޑުދޭފުތަކީ ޖާގަ.  ޖޭގައި ވާގޮމައްސަލައަކަށް ރާއްމީގެ  ކު  މައެކަ  .ނައިން ލިބޭގި  ރާއްޖޭގައި ވަރަށް

ހޫނުކޮށްގެން ކަރަންޓް ނަގަންޅު  ރަނގަ  ބޭނުންވޭ މިގޮތަށް ފެން  އަނެއްކާ އަނެއް    ވީމަ ހޫނުކުރަންފެން  .  ސައިޒެއްގެ 

އެހެންވީމާމައްސަލައެ މިޖެހެނީ.  ހަދަން  ވެސް  ފެން  އެ  ނެތް.  ފެނެއް  މާ  ރާއްޖޭގެ  ދެތިއް  އޭގެ  އެބަ    ގޮތެއްން  ، 

ދިމިކަހަލަ ސައިޒަކީ  ރު އެއްގޮތަމިހާ  .ނިކުމޭ ލި  .ންއުކަށް  މިކަން  ކުރާކަށް.    ންނޫ  ބޭނެ ސައިޒެއްމިއީ ރާއްޖޭގައި 

މިހު  އަނެއް އެއްޗެހިތަކުން  ރިހާ ގޮތަކީ  އަ   ޓަވަރަށް  ރަނގަޅު  އިފަކޮށްލިމި  ތަންކޮޅެއް  ރާއްޖެއަށް  ލަ  މިކަހަ  މިއީ 

ފެވުސިސްޓަމަކަށް ބޭނުން  ނެއް ނޫންރެން އެއީ  ބޭނުންކުރަނީ  ރަނީކުމީގައި    . ޓް ޓަން ސޯލްމޯލްލޮނު    . ލޮނު. މީގައި 

މިއޭ ސިސްޓަމެއް  ހަމަ  އެކަމަކުއީ.  ގެ  ނަތީޖާއަކީ  ފަހު  ހަޓާބައިމް  ސްޓީ  އެއީ  ހިންގުން.  ވެސް  ނެއް  މިހާރު  މަ 

ލްގެ  ރ ތާރމަލަ ސޯ  ށްގެން. އެއީ އަނެކައްޗެއް ބޭނުންކޮށް. ސްޓީމް  ތަނގާނީ އެގޮޕްލާންޓެއް ވެސް ހި  ވަރކޯލްފައިޑް ޕަ

އޮ  ޕަވަރ މިހާރު  ގޮތަކަށް  ހެދޭނެ  ރާއްޖޭގެ  މީތި  މޫދުގައި  ޕްލާންޓެއް. އެކަމަކު  ގޮތަކީ    ޓުން. އެކަމަކު ބެހެއްންނާނެ 

ރަމި މާ  ނިގޮތް  ޅުނގައަށްވުރެން  އެބަ  މިހާރު  ސައިޒު  ކުމޭ.ތައް  ބޮޑެތި  ޖާ  ،މިވަރު  ބޮޑެތި  ސޯލާރއަށް  މިވަރު  ގަ 

ބަ ސޯލަ އި  ދަލުގައިދިނުމުގެ  ވައްތަރަކީ  އަނެއް  ފޯޓަނގޭތޯ.  އަޅުރ  އެއީ  އާދައިގެ  ގަނޑުރވޯލްޓޭޖް.  ކިޔާ  މި  މެން 

ސޯލަ ރ  ސޯލަ މޮޑިއުލުމޮޑިއުލް.  ޑީސީ  ރ  މިވާގޮތަކީ  ޕީ.އެންކްޓްރޯނިއިލެން  ހުންނަނީ  އެއީ  ޝަނެ ންކްޖަ  ކްސް  އް. 

ނިޓޯރޮޕް އާއި  އިލެކްޓްރޯނި  އާ ރޯންސްއުޓް ންސް  މީއިންނަ  ޖަންކްޝަނެއް.  ކަމަކީ  ކް  ރަނގަޅު  ވެސް  ތި  ރާއްޖެއަށް 

ރަނ  ވެސް  ތަނަކަށް  ކަމަކީހުރިހާ  އެއްވެސްގަޅު  ޕާޓެއްމޫވިންކަހަލަ      އިނގޭތޯގ  ދިމާވާ     ފެއިލްވާން    މެޝިނެއް 

އް  ސޯބެ ،  . އެނބުރޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އިނަސްހުރުން. އޭގައި ގޭނޭނެ  އި ގަޗެހި އޭ ރޭ އެއްކީ އެނބުއެންމެބޮޑު ސަބަބަ

ޝާފްޓެއް   ކޮނަސް  އިއިނަސް  ގޭނޭނެ.  ދުވަހަކުއެ  ހުއްޓޭނެ.ންމެވެސް  އޭތި  ބަދަލު  ން  މީއޭތި    ގައި ކުރަންޖެހޭނެ. 

އެކަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެވާގޮތަކީ  އިލެކްޓްރޯވީ. ހޫނު ތްހަލަ  އެ  އްނިކްސްތައް އަނެމަ  ތެޅިފޮޅިގަނެފައި  ބުނަންޏާ  ހެން 

އޭގެ  އެނބުރި  އްޗެއް  ޓުނީ. އެ އެއްޗެއް ކޮންމެ އެ  ހުއްކުރަނީ. އަވި ނިވާލީމަ އޭތި މޫވްމަންޓްގައި ކަރަންޓް ޖަނަރޭޓް 



  

ފެށޭގޮ ހަމަ ހޫނުވީމަ  މީގެ. ފުރަނެރެނީ ޑީސީ ކަމި  ތަށް.  ތަނަށް. އަނެއްކާ ވެސް  ލްތައް  ލަރ މޮޑިއު ތަމަ ސޯ ރަންޓް 

 ...14% ، 13% ރު ހެދުނުއި

_________________ 




