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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން.    58`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ކާބަން   ބިލުގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އޮތީ  މި  ރާވާފައި  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު 

ގޮވާލާފައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވުމަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް    ނިއުޓްރަލް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ހިމަނަން  ބާބުގައި  އޮންނަ 

ވަރަށް   މެންބަރުން  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  މިހިރީ.  ވާހަކަތައް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދީމަ  މިނިސްޓްރީން 

ޤައުމަ ހުރިހާ  ދެން  މުހިންމު.  ވަރަށް  ވިސްނާވަޑައިގަތުން  މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް  މި  މި  ރަނގަޅަށް  ވެސް  ކުން 

ޑިސެންބަރު   ނަތީޖާއެއް    31މަސައްކަތްކުރަނީ  ރަނގަޅު  މިކަމުގައި  ރާއްޖެއިން  ދޭން.  ޓާގެޓުތަކެއް  އައު  އަށް 

ނުދައްކައިފިއްޔާ އަސްލު ދުނިޔޭގެ ލެވެލްގައި މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ރާއްޖެއިން ދެއްކުނީ ކަމަކަށް  

އިދާރީމޭ އެހެންވީމާ،  ފެށިގެން  ނުވާނެ.  ނުކުތާއިން  ފުރަތަމަ  ކިޔާލަދެއްވަބައްލަވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުޑަކޮށް  ޒުން 

މިހާރު   މަޑުކުރައްޗޭ.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މަޢުލޫމާތު.  ހުރި  ފޮނުވާފައި  މި  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ދިވެހި ކޮބައިހޭ  އެހީ  މިނިސްޓްރީގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެމިޝަނަކީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޖުމްލަ  ބޭރުކުރާ  ރާއްޖެއިން 

ވަނަ އަހަރަށް    1990ޖައްވު ހޫނުކުރާ ގޭސް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަނީ ކޮން މިންވަރަކަށްހޭ. އޭގެ ޖަވާބުގައި މި ބުނަނީ  

  އަންދާޒާއެއް ނުކުރަމޭ ތިމަންނަމެންނެއް. ނޭނގޭ. ފުރަތަމަ ގްރީންހައުސް ގޭސް އެމިޝަން އިންވެންޓްރީއެއް ހަދާފައި 

އިނީ   އިނީ    1994އެ  އެ  އަހަރު  އެ  އަހަރޭ.  އިކުއިވަލަންޓް    152.98ވަނަ  ޓޫ  ސީ.އޯ  އޮފް  ގްރާމްސް  ގިގަރ 

ދެން   ކޮށްފަ.  އެމިޓް  ވަނީ    2019ރާއްޖެއަށް  މި  އަންދާޒާކުރެވިފައި  އެމިޝަން  އަހަރު  ގިގަރ    2245.95ވަނަ 

ސް ތިމަންނަމެން ކޮންފަރމްކުރާ އަދަދެއް ނޫނޭ. ގްރާމްސް އޮފް ސީ.އޯ ޓޫ އިކުއިވަލަންޓް. ދެން އަދި މި އަދަދަކީ ވެ

މި އުޅުނީ.   އަހަރެއް ކަނޑައަޅަން  އެހެންވީމާ، ބޭސްލައިން  ބުނަނީ.  މި  ދަނީ. އެހެން  މި  ކޮލިޓީ ޗެކް ބަލަމުންނޭ 

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،   ވާން  ނިއުޓްރަލް  ރިފަރަކޮށްފައި ކާބަން  އަހަރަކަށް  ކުޑަކޮ  2019ކޮންމެވެސް  އަހަރަށް  ށް  ވަނަ 

ވާހަކައަކީ   މިންވަރު،  ބޭރުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސުވާލަކީ  އެހި  ދެން  އެސްޓިމޭޓަކީ.  މިއީކަން  އެނގެނީ  މި  ވެސް 

މެތަޑެއް   ދެ  ބުނަނީ  މި  އެކޮޅުން  ބުނީމަ  ދެނެގަންނަނީ.  ކިހިނެއްހޭ  މިންވަރު  ބޭރުކުރާ  ގޭސް  ގްރީންހައުސް 

އެޕްރޯޗަކާއި ސެކްޓޯރަލް   ރަނގަޅުވާނެ.  ބޭނުންކުރަމޭ. ރިފަރެންސް  ތަފްސީލަށް ނުދިޔަސް  މި އެހާ  އެޕްރޯޗެކޭ. ދެން 

އިންޖީނުތައް   ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބަޔަކީ.  މުހިންމު  އެންމެ  އޮންނަނީ  މި  ދެން 

ޓުތަކާއި މީހުން  އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކާބަން ބޭރުކުރާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރު. މި އިނދީ މި ރާއްޖޭގެ ހުރި ރިސޯ

އެމިޓްކުރޭ   ހުރި އިންޖީނުތަކުން އެބަ  ތަނަކުން  ރަށްތަކާއި ހުރިހާ  އަހަރަށް ބަލާއިރު    2015އުޅޭ    1023.93ވަނަ 

. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ  67ގިގަރ ގްރާމްސް އޮފް ސީ.އޯ ޓޫ އިކުއިވަލަންޓް. އެއީ މުޅި ރާއްޖެއިން އެމިޓްކުރާވަރުގެ %
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ރިޑަކްޝަނެއް ގެނެވިދާނެ. އެއީ ދެން ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓާ އެކަހަލަ    67ކޮށްލައިފިއްޔާ % ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއް އޮފް  

ދެން   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއީ.  އުޅަނދުތައް.  އެޅި  އިންޖީނު  ޓްރާންސްޕޯޓް،  ކަންތައްތަކުން.  އެހެނިހެން 

ކާބަން ދިވެހިރާއްޖެ  ކިހިނެތްހޭ.  ނިއުޓްރަލްވެވޭނީ  ކާބަން  އެހީ  މުޅި    އަޅުގަނޑުމެން  ހަދަން  ޤައުމަކަށް  ނިއުޓްރަލް 

މިންގަނޑަކީ   ބެލޭ  ކަމަށް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ބުނަނީ  މި  ޖަވާބުގައި  އޭގެ  ދެން  އޮތީ.  ގޮވަލާފައި  ބިލުގައި 

މަދުކުރެވޭ   ޖައްވުން  ތެރޭގައި  ޕީރިއެޑުގެ  އެ  ހަމަ  އާއި  އެމިޝަން  ބޭރުކުރެވެ  ޖައްވަށް  ތެރޭގައި  ވަކިމުއްދަތެއްގެ 

އެއް   ބަޔާއި  އެމިޝަން  ދެ  އެ  މަދުކުރެވުނުވަރާއި  ޖައްވުން  އެމިޓްކުރިވަރާއި  އެހެންވީމާ،  ގެނައުމޭ.  މިންވަރަކަށް 

ސިންކްސް   ގޭސް  ހައުސް  ގްރީން  އެމިޝަނަކީ  މަދުކުރެވޭ  އަންނަނީ.  މި  އޭތި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވީމަ... 

ކަމެކޯ. ގްރީންހައު ކުރެވޭ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  އެތައް  ގޭސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ގްރީންހައުސް  ގޭސް ސިންކްސްއަކީ  ސް 

ރިމޫވްކުރުން. ވާހަކައަކީ ޖައްވުން ބޭރުކުރާ އެއްޗެއް އަނބުރާ ނެގުން. އެގޮތުގައި ބެލެވެނީ ގްރާސް ލޭންޑްތަކާއި، ބޯ  

މަދުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮ ތުން  ޖަންގަލިތަކާއި، ބޮޑެތި ފާ، ކުޅިފަދަ ތަންތަނޭ. މި ތަންތަނުން އެމިޝަން 

އަދި   ފަންވަރު  މަދުކުރެވޭ  ކާބަން  ވައްތަރުތަކުން  އެ  ވައްތަރުތަކާއި  ގަސްގަހާގެހީގެ  ހުންނަ  ތަންތަނުގައި  އެފަދަ 

ތަންތަނޭ.   ކުޑަ  އެހާ  އަދި  މަދު  ވަރަށް  ތަންތަނަކީ  މި  ދިވެހރާއްޖޭގައި  ޖެހެޔޯ.  ދެނެގަންނަން  މަޢުލޫމާތު 

ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ ކުޅި، ފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމިޝަނާއި އަޅާބަލާއިރު ޖައްވު މަދުކުރެވޭ ނިސްބަތަކީ ވަރަށް  ން 

ބޭނުންވާ   ވަރަށް ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް  އެކަމަށް  މަޢުލޫމާތަކީ  ހޯދަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  މަދުކުރެވޭ މިންވަރު 

ދެން  ނެތޯ.  ކުރެވިފައެއް  އަންދާޒާ  ރިމޫވަލް  އެމިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކާބަން    ކަމަކަށްވާތީ  ގޮތަކީ  އޮތް 

ނިއުޓްރަލްވެވޭނެ އަނެއް ގޮތަކީ މާކެޓު މެކޭނިޒަމް މެދުވެރިކޮށް ކާބަން ކްރެޑިޓް ގަތުމެވެ. ކާބަން ކްރެޑިޓަކީ ކާބަން  

އެއްވަރަށް   މަދުކުރެވޭ ކޮންމެ ކާބަން ޓަނެކެވެ. އެމިޝަން ހުރި މިންވަރާއި  މެދުވެރިކޮށް  މަދުކުރެވޭފަދަ މަޝްރޫޢެއް 

ކްރެޑި އިއްތިހާދުގެ  ކާބަން  ޔޫރަޕްގެ  ވެވޭނެޔޯ.  ނިއުޓްރަލް  ހަދައިފިނަމަ  ކެންސަލޭޝަނެއް  ވޮލަންޓްރީ  ގަނެ  ޓް 

އަގަކީ   ޔުނިޓެއްގެ  ކްރެޑިޓް  ވަގުތު  މި  ކުޑަ    30އާއި    15މާކެޓުގައި  ރާއްޖޭގެ  އަގުގައި  މި  ދެމެދުއެވެ.  ޔޫ.ރޯއާ 

ންނާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި  އެމިޝަން ނިއުޓްރަލް ކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ގަތުމަކީ އިޤުތިޞާދީ ގޮތު

 ގޮތަކަށް ނުވާނެ.  

______________________ 

 




