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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެންވަޔަރަ އަހަރުގެ  ން`  މި  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  މި    10މަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ބައްދަލުވުން އެންވަޔަރަ  ...ފަށަނީ.  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް  ކްލައިމެޓް  ން)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  އެންޑް  މަންޓް 

ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  މި  މިއަހަރުގެ  ފަށަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން.    10ބައްދަލުވުމެއް  ވަނަ 

ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އިދާރީގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން.  

ންބަރުންގެ ސަމާލުކަން ދެން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވައިފިއްޔާ  ހުރިހާ މެ  ،ކުރިން ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ކުޅުދުއްފުށީ

ކޮމިޓީއަށް  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށިފަސޭހަވާނެ.   ބަދަލުގައި  ގެ 

. މި ބަދަލު  ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއީލު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅުމިހާރު ގުޅިވަޑައިގެންފައި މިވަނީ  

މިގޮތަށް އަޔަސް ޕާޓީ ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް ބަދަލުވީ. އަޅުގަނޑު  

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި   އަލަށް  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  އެޖެންޑާގައި ނަސީމަ އަޙްމަދު މީކާއީލުވަރަށް  މިއަދުގެ    ށް. 

އަޅުގަނޑުމެން   މިވަނީ  ހިމަނާފައި  ފަރާތަކުން  ޤައަޅުގަނޑުމެން  އަމިއްލަ  މައްސަލައެއް.  މުހިންމު  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރި 

އަދި   ކޮތަޅާއި  ޕްލާސްޓިކް  މައްސަލައެއް.  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދެ    ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮތަޅާ  ޕްލާސްޓިކް 

ބޭނުންކުރަމުން މި  ރާއްޖޭގައި  ދިއުމުގައި އެންވަޔަރަ ބާވަތް  ބަދަލަކާ  ންދާ  ކުއްލި  އޭޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  މަންޓަލް 

ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޝަކުވާއެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ފެންނަނީ. މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  

އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުކޮށްފިން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތާ  ދެއްކެވި  ހުށަހެޅުއްވި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  މެންބަރުން.   

ވާހަކަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވީ މީގައި އެބައޮތްކަން ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން.  

ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  ދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާތަކާ  އެހެންވެގެން  އޮފް    .ބެހޭ  މިނިސްޓްރީ  މިގޮތުން 

ވަލޮޕްމަންޓް  އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި  މަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީންއެންވަޔަރަ  އިމަންޓާންވަޔަރައެން

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ.   އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ދަންނަވާލީ. ދެން ހުރިހާ 

ލީގައި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދިއުން.  އަޅުގަނޑުމެން އެދެން މިއަދުގެ މަޝްވަރާގެ އަ 

މައްސަލަ   އަދި  މައްސަލައަށާއި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ދައްކަވާއިރުގައި  ވާހަކަފުޅު  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  އެހެންވީމާ، 

ވިދާޅުވެދެއް ކޮބައިކަން  ޙައްލަކީ  އޮތް  ނުކުތާތަކަށް  ނަންގަވާ  އެ  ފަރާތުން  އަދި  ހުށަހެޅުއްވި  އެދެން.  ވުން 

ސަބަބެއް  ނުވާނެ  އެ  ކުރިއަށް    ޙައްލުނުވާނެނަމަ  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު  އެދެން.  ބަޔާންކޮށްދެއްވުން  ވެސް 

ގޮތުން  ގަގެންދަން   ގެނައުމުގެ  ސަމާލުކަމަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ސްދުކުރާގޮތަކީ 

މިހާރުއިކިޔަ އޮ  ލާނަން.  ފެނިވަޑައިގެންފަވެސް  މިކަން  ގޮތުން    .ންނާނީ  ތަރުތީބުގެ  ހަމަ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 
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ދަންނަވަ ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ސިޓީ  މި  ފުރުޞަތު  އި އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ލާނަން. 

ތަރުތީބަކުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  މެންބަ   .އަރުވާނަން  އޭގެފަހުން  ބޭނުންފުޅުވާ ދެން  ކުރައްވަން    ރުން 

 ތަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ސިޓީ ކިޔާލަދެއްވާ.  ސުވާލު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .. ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ކިޔާ އަޑުއައްސަވާލަދެއްވުން އެދެން.   ނ،އާ

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 

ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ    ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ފެށިގެން    2010 އަހަރުން  ބައޮޑިގްރޭޑަބަލްވަނަ  ވިޔަފާރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެތެރެކޮށް  ކުންފުންޏެކެވެ.  ކޮތަޅު  ކުރާ 

މަނިކުފާނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި އާދައިގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ހަތަރު ސަތޭކަ ޕަސެންޓަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ  

ނެތިދާ   ފަނާވެ  އަދި  ކަނޑައެޅުއްވުމުބައޮޑިގްރޭޑަބަލް  ބޮޑުކުރައްވާ  ޑިޔުޓީ  ޕަރސެންޓް  ސުން  މި  ކޮތަޅަށް  ން 

  އަށް އޭޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން  މަންޓަލް  ންކުންފުނިން އެތެރެކުރާ މިފަދަ ކޮތަޅު އެތެރެކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެންވަޔަރަ

ކަމާ ސާމްޕަލާއި  ކޮތަޅުގެ  އެ    އެތެރެކުރެވޭ  ހުށަހަޅައިގެން  ރިޕޯޓުތަކާ  ޓެސްޓް  ލެބޯޓްރީގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބެހޭ 

އެހެ އެކުގައެވެ.  ހުއްދައާ  ކުންފުނިން  ފަރާތުގެ  މި  މިހާރު  އޮކްސީ  އެންނަމަވެސް،  ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް  ތެރެކުރަމުންދާ 

ފެބުރު ކޮތަޅުފެށިގެން    2020ރީ  ވަ ކޮތަޅަށް  ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް  ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް  ޑިޔުޓީގައި    ގެ  ޕަރސެންޓް  ސުން 

ނުދެއްވާނެކަ ހުއްދަ  ކޮތަޅު  އަންގަވާފަ  މަށްވަނީއެތެރެކުރުމުގެ  މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިކަންވެ  މިގޮތުން  އެވެ. 

މި   ކަމަށް  ގެންނަވަންޖެހޭ  ސަމާލުކަމަށް  މަނިކުފާނުގެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވެދަނެ  ވެއްޖެނަމަ  ގޮތް  އެތެރެނުކުރެވޭ 

ހިނދު ދެކޭ  އަޅުއްވަންޖެހޭ    ،ކުންފުނިން  މިކަމުގައި  މަޢުލޫމާތަކީ  ދަންނަވާފައިވާ  ތިރީގައި  ގުޅޭ  ފިޔަވަޅުތައް  މިކަމާ 

މި ކުންފުނިން ދެކޭ ހިނދު، މި    އެޅުއްވުމުގައި ކޮންމެހެން މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި  އެނގެންޖެހޭ  ވެސް ތިޔަ ފަރާތަށް 

ތަޞައްވު ނަތީޖާ  ނޭދެވޭ  ނިކުންނާނެ  ވިސްނުންތެރި  ކަމުގައި  ވަރަށް  ބަދަލުކުރެވުމަށް  މިކަން  ދެވިއްޖެނަމަ،  ރުކޮށް 

މެދުވެރިވެގެން ކަމާއަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ތިޔަ އި   ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.     ދާރާ 
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ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އީކޯގެ ނަމުގައި އުފައްދާ    ގެ ތިމާވެށިމި ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ  -1

ގެއްލުން  ލިބޭ  ކޮތަޅުން  ޕްލާސްޓިކް  ބޭނުންކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައި  ރާއްޖޭގައި  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ނައްތާލާ  ތައް 

މި ކުންފުނިން    -2ފަނާވެދާ ކޮތަޅު އުފައްދާ އަދި އެތެރެކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.  

އެތެރެކުރަމުން އޮކްސީ    މިހާތަނަށް  އެ  ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް މިދާ  ޕްލާސްޓިކަށް  އަޑިކޮތަޅަކީ  ވަކި  ޓިވެއް  ޅައިގެން 

އަހަރެއްހާ ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  އުފައްދާ    ދުވަހުގެ  ޕްރޮސެސްއަކުން  ދިއުމުގެ  ނެތިގެން  ހަލާކުވެ  ފީވެ  ކޮތަޅު  މި 

ދިރޭ   ކޮތަޅެއް  ކޮންމެ  މިއިން  މުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރެއްހާ  މިވާ  ނެތިދިއުމުން  ކޮތަޅު  މި  މިގޮތުން  ކޮތަޅެކެވެ. 

ކެއު ފާހަ ގަންބުއިމުއެއްޗެއް  ކަމަށް  ލިބޭ  ގެއްލުން  އެއްޗަކަށް  އެ  ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ،  ގަކުރެވިގެން  އި 

ކޮތަޅަށްންއެންވަޔަރަ މި  އޭޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންޑް    ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަށް  ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް    ،މަންޓް 

ފެބްރު  ހާތަނަށް މި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް  ރީން ފެށިގެން ނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަސްޓޭޓަސް 

އެއްވެސް ކަހަލަ ނެތިދިއުމުގެ    50މި ފަދަ އޮކްސޯ ކޮތަޅާއި އަދި އަނެއް %  50ކޮތަޅަކީ އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި %

ކޮތަޅަކީ    ބައޮޑިގްރޭޑަބަލްމާއްދާއެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ނުހިމެނޭ އާދައިގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެވެ. މީގެ ތެރެއިން އޮކްސީ  

މެޓީރިއަލްސް    ންމުޅި ރޯ  ރާއްޖެއަށް  މި  ބަޔަކީ  އަނެއް  ނަމަވެސް،  ކޮތަޅެވެ.  އެތެރެކުރާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ވެސް 

މަނިކުފާނު   ޑިއުޓީން  ކޮތަޅުގެ  އާދައިގެ  އެތެރެކުރެވޭ  ރާއްޖެއަށް  ކޮތަޅެވެ.  އުފައްދާ  ރާއްޖޭގައި  އިމްޕޯޓުކޮށްގެން 

ބޮޑުކުރެއްވިޔަސް ކޮތަޅު   ޕަސެންޓް  ކަމުގައިވާ އެޗް.ޑީ.ޕީ.އީ ހަތަރުސަތޭކަ  މެޓީރިއަލްސް  އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޯ 

މިހާރު  ޑިޔުޓީއަކީ  އެޗް.ޑީ.ޕީ.އީގެ  ބޭނުންވާ    25ވެސް %  އާއި  މިހާރުވަނީ  ކުންފުނިތަކުން  ބައެއް  ވުމުން  ކަމުގައި 

ހުޅުމާލެ  އެތެރެކޮށް  ފެކްޓްރީތައް    މެޝިން  މިފަދަ  ތިލަފުށީގައި  ކަގާ އާއި  އޮތުމުން  އިމުކޮށްފައެވެ.  މިގޮތަށް  ން 

އޮކްސީ  ވަފެބްރު ފުރުޞަތުގައި    ބައޮޑިގްރޭޑަބަލްރީގެ ފަހުން  މި  ފެކްޓްރީތަކަށް  މި  ހުއްޓުވުމުން  އެތެރެކުރުން  ކޮތަޅު 

ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ނޫން ކޮތަޅަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މި ކުންފުނިން    100މާކެޓު ޝެއަރ %

މިގޮތަކީ  ގޮތުގައި  ގަ  ދެކޭ  މަޖިލީހުގެ  ހަމަ  އަދި  މަޖިލީހާއި  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  މަނިކުފާނާއި  ވެސް  އިމު 

މަންޓް ކޮމިޓީން ދެކެން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް ނޫނެވެ. އަދި މިކަމަކީ މި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ފޫނުބެއްދޭފަދަ  ންއެންވަޔަރަ

މިހާރު  ކަމެކެވެ.  ކުރިމަތިވާނެ  މަ  ގެއްލުންތަކާއި  އޮތް  ނުބައިކޮށް  ނުބަޔަވެސް  ނުބައިން  ގެންދާނެ    ށް އްސަލައެއް 

އަހަރުން ހަލާކުވާ ކޮތަޅު ނެތި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަލާކު    1މާހައުލެއް ބިނާވެގެންދާނެ ސަބަބެކެވެ. އެހެނީ އެއްކަލަ  

އޮތް  ހޯއްދެވުން  ޙައްލެއް  ކަމުގެ  މި  ދެކޭގޮތުގައި  ކުންފުނިން  މި  ލިބިގެންދާތީއެވެ.  ފުރުޞަތު  ފަހި  ކޮތަޅަށް    ނުވާ 

ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މި ހުރިހާ ކޮތަޅެއްގެ ވެސް ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ފުލް ޑިސްޕޮސިބަލް ކޮތަޅު މާރުކޭޓަށް ތަޢާރުފުވެ  

ވަގުތަށް   ވަގުތުން  ގަވާއިދުތައް  ގާނޫނާއި  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭފަދަ  ބޭނުން  އެކޮތަޅު  ބަދަލުގައި  ކޮތަޅެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެން 
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. މިފަދަ ކޮތަޅެއް ތަޢާރުފުކުރުމުގަ އާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި  އަވަސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމެވެ

ދެކޭތީ   ކުންފުނިން  މި  ކަމަށް  ނަގާނެ  ވަގުތު  ފުދޭވަރަކަށް  ގެނައުމަށް  މާރުކޭޓަށް  ކަނޑައްތުކޮށް  މަރުޙަލާ  ޓެސްޓް 

ބައޯޑިގްރަ ކޮތަޅަށް،  ބައޮޑިގްރެޑަބަލް  އޮކްސީ  ވަގުތަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  މިވަގުތުން  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  ޑަބަލް 

މިކަމާ   އަދި  ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ނުހިފެހެއްޓުމަކީ  ހުއްދަ  އައި  ދެއްވަމުން  އެޖެންސީން 

 ގުޅޭގޮތުން މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ތިޔަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އެއީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ގޮތެއްގައި   ދެކެނީ.    10މައިގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  މައްސަލަ ސާފުވެއްޖެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުތާއެއް 

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް   ކުރިން  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މީގައި 

ގެންގުޅުއް އެޖެންސީން  މި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކުއްލިއަކަށް އުވާލެއްވީ. އޭގެ ސަބަބުން  ވި ޕޮޒިޓިވް ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެއް 

ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ބަޔޯ ޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަކަށް ފޭވަރަބަލް މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ނެތޭ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ  

ބާވަތުގެ އެނޫން  ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި  ނުދާ  ފަނާވެ  ނެތޭ.  ގޮތުން  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ތަފާތު  ދެން  ކޮތަޅާ   

މާހައުލުގައި   ރާއްޖޭގެ  ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  ނުވާ  ފަނާ  ވެސް  މުޅިން  ވެގެންދާނެ  ނަތީޖާއަކަށް  އޭގެ  އެހެންވީމާ، 

 % އޮންނަނީ  މި  ސިޓީގައި  މި  ދަންނަވާއިރު  މިކަން  މިހެން  ދެން  ދިއުމެވެ.  މި    400ގިނަވެގެން  ކޮތަޅަށް  ޑިޔުޓީ 

.  25. އެހެންވީމާ، ކޮތަޅު ވަރަށް އަގުބޮޑު. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮތަޅު އުފައްދާ ރޯ މެޓީރިއަލަށް ނަގަނީ % ނަންގަވަނީ

ނުވާ   ބެހެއްޓީމަ ބަރާބަރަށް އެބަ އުފެއްދެއޭ ހަލާކު  ގެނެސް މެޝިން  މެޓީރިއަލް  ނުގެނެސް ރޯ  ކޮތަޅު  އެހެންވީމާ، 

ޑައިގަންނަވާނެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ނުވަތަ ފަނާވެ ނުދާ ބާވަތުގެ ކޮތަޅު. ދެން އެނގިވަ

މި   ކޮތަޅު    23،    20ސާފު.  އެއްލާލާ  މި  ބޭނުންކޮށްފައި  އެއްފަހަރު  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ސިންގަލް  ރާއްޖޭގެ  ގައި 

ފާ ޤަރާރުތަކެއް  މަޖިލީހުންވަނީ  ރައްޔިތުންގެ  އިޢުލާންކުރައްވާފަ.  ވަނީ  ރައީސް  ކަން  ސްކުރައްވާފަ. މަނާކުރައްވާނެ 

މި ދަނީ ތިމާވެއްޓާ   މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރައްވަމުން  ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އިޢުލާންކުރައްވާފަ. އަދި 

ވެސް   ކޮމިޓީން  އެޅުއްވުމަކީ  ފިޔަވަޅެއް  މިފަދަ  އޮއްވާ  މިހެން  މިކަންކަން  މައްސަލަތަކެއް.  މުހިންމު  ގުޅޭ  ވަރަށް 

އެހެންނަ ކަމެއް.  ތި  ކަންބޮޑުވާ  އަޅުގަނޑު  ސާފުކުރަން.  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތްތައް  އޭގެ  މަވެސް، 

ދެމުންދާނަން.   ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ތަރުތީބަކުން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

ހިނގައި އަޅުގަނޑު  ވެސް  ތަރުތީބުން  ހުރި  އެތުރިފައި  ބޯޑުތައް  މިހާރު  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  އެހެންނޫނީ  ދާނަން 

 އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ސާފުކޮށްދޭން.  
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 : ވާހަކަދެއްކެވުންމުޙައްމަދު ޒާހިރު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ ގެއެންވަޔަރަންމެންޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ

ބެލެނީ ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ވޭސްޓް    އާދެ!  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

 ޑިޕާރޓްމެންޓުން އެއްޗެއް މީގައި ވިދާޅުވަން ފުރަތަމަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.   ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީގެ ޕޮޒިޝަނެއް  ރަނގަޅު  ތިވެސް 

މި   މިނިސްޓްރީން  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އެހެންވީމާ،  ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލައާ  މި  ވަޑައިގެންނެވިއިރު  ބައްދަލުވުމަށް 

 ގޮތެއް އޮވެއްޖިއްޔާ އެކަން މިހާރު ހާމަކުރެއްވުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު.  

 

   :ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މުރުތަޟާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓްގެމިނިސްޓްރީ

އެބައުޅޭ   ކޮތަޅުގައި  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭފުޅާ    2އާދެ!  އެ  ދެން  ވައްތަރެއް. 

އެތެރެކުރެވިފައި ހުރީ ވެސް އެ އެއްޗެހިތައް.   މިހާތަނަށް  ވާހަކަ. ރާއްޖެއިން  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލްގެ  އޮކްސޯ  ވިދާޅުވަނީ 

އީ.ޕީ.އޭ އިން މިހާތަނަށް ހުއްދަ   ވެސް އެ އެއްޗެއްސަށް. ދެން އޭގައި ދިމާވެގެން މި އުޅޭ  އެއީ  ދޫކުރެވިފައި ހުރީ 

ކުރުމަށް   އެކަން  ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  އައުޓް  ފޭސް  ގޮތަށް  އިޢުލާންކުރެއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިހާރު  އިޝޫއަކީ 

ގާތްގަނޑަކަށް  ޓަކައި މިހާރު މިނިސްޓްރީން ލިޔަމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފޭސް އައުޓް   ޕްލޭން މިހާރު 

ފަރާތްތަކާ   ވަރަށްގިނަ  ކުރިން  ލިއުމުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން.  މަގުމަތީގައި  އިޢުލާންކުރުމުގައި  ނިމި 

އެހެންނަމަވެސް،   އޮތީ.  ނުކުރެވި  އިޢުލާން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިހާތަނަށް  ކޮންސަލްޓްކުރަންޖެހޭތީވެ  އެކީގައި 

ޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހު މަރުޙަލާގައި މި އޮތީ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް ދާ ހިސާބުގައި މިހާރު  މިހާރު ގާތްގަނ

އޮތީ. އެ ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އިޢުލާންކުރެވޭ ވަރުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މާރިޗް ތެރޭގައި އެކަން  

އިޝޫ އުޅޭ  ދިމާވެގެން  އޭގައި  ދެން  ކަމަށް.  އޮކްސޯ  ކުރެވޭނެ  ކިޔާ  އެބަ  ވެސް  ޤައުމެއްގައި  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  އަކީ 

އިޝޫއަކީ   ބޮޑު  އެންމެ  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މީގެ  ދެން  ނޫނޭ.  ކޮތަޅެއް  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އަސްލު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލަކީ 

ކޮތަޅަކީ   އެތެރެކުރާ  ބޭފުޅުން  އެ  ފާހަގަކުރައްވަނީ  އެ  ވެސް  ސިޓީގައި  ދުވަހުގެ  1އަނެއްކޮޅުން  ތެރޭގައި  އަހަރު   

ގޮތުންވެއްޖިއްޔާ   އިންނަ  ގަވާއިދުގައި  އީ.ޕީ.އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  އެއްޗެއް  މަސްދުވަހުގެ    6ނެތިގެންދާނެ 

ހީވާ   އަޅުގަނޑަށް  ނޯންނާނެ  އީ.ޕީ.އޭއަކަށް  ވެސް  ހާލަތުގައި  އެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނެތިގެންދާން.  ޖެހޭނެ  ތެރޭގައި 
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މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި    6އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަސް. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް    ގޮތުން އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭކަށް

ވިދާޅުވަނީ   އެ  ވެއްޖިއްޔާ. އެކަމަކު  އެއްޗެއް  އެތެރެކުރާ  އެބަޖެހޭ  ފަނާވެގެންދާން  ތެރޭގައި    1ނެތި  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

އެ ނުބެލެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތަކަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ދެން  ދާކަމަށް.  ކަމަކަށް.  އެއްޗެއް  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އީ 

އަނެއްކަމަކީ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ނަމުގައި ރާއްޖެއަށް މިކަހަލަ އެއްޗެހިތައް އެތެރެކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން  

 އެއްޗެހިތައް  އެބަޖެހޭ މީގައި މި ކިޔަނީ އޮކްސޯ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް. އެއީ އޮކްސިޖަން ލިބިގެން ވަކި މާހައުލެއްގައި އެ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުގައި    1ނެތި ފަނާވެގެންދަނީ. އަދި އޭގެ މާނައަކީ ރާއްޖެއިން އޭތި އެތެރެކުރިޔަސް  

އޭތި ފަނާވެގެން ދިއުމެއް ނޫން އެއީކީއެއް. އޭގެ އެ ރައިޓް ކޮންޑިޝަނަށް ދިޔާމަ އޭތި ފަނާވެގެން ދާނީ. އެހެންވީމާ،  

އީ.ޕީ ހުރެ  ސަބަބާ  ނިންމެވީ  އެ  އިން  އީ.ޕީ.އޭ  އިސްނެންގެވުމަކާއިއެކު  ވެސް  މިނިސްޓަރ  އޭރު  ދެން  އިން  .އޭ 

މިހާރު   ދެން  ދޫނުކުރަން.  އިތުރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ލައިސެންސް  އިން  އީ.ޕީ.އޭ    24މިއަހަރު 

 ޕްލޭން ވުޖޫދަށް އަންނަން ދެން.  ފެބްރުވަރީން ފެށިގެން އިތުރަށް ލައިސެންސް ދޫނުކުރަން އެ މިދެންނެވި ފޭސްއައުޓް

މިސާލަކަށް   ގޮތަކަށް.  ދޫކުރެވޭ  ކޮތަޅުތަކަކަށް  ބާވަތެއްގެ  ވަކި  ހިމަނަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލޭންގައި  އެ  ދެން 

ތަންކޮޅެއް   ކޮމްޕޯސަބަލްސް އެވެސް  ނުވަތަ  ކޮތަޅު އެބައުޅޭ. މިސާލަކަށް ސްޓާރޗް ބޭސް  އަސްލު ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް 

އަނެއްކާ    އެމިއުޓެއް  ދެން އެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ ބުނީމާ  ކޮތަޅޭ  އެބައުޅޭ. ސަބަބަކީ ކޮމްޕޯސްޓަބަލް 

އެވެސް   އަސްލު  ބުނީމާ  ކޮމްޕޯސްޓަބަލޭ  އޮތީކީ.  އެކަންތައް  ނޫން  އެހެނެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްޗެއްސޭ.  ފަނާވެދާ 

ޙަޤީޤަތުގައި ނޫނީ  ގޮސްގެން  ރައިޓްސް ކޮންޑިޝަނަށް  ދޭ.  އެއީ  ނުއެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އޮންނަ  އެ  ވެސް  އެ   

ފަނާ   އޭތި  ހިނދަކު  ފައިލަކަށް ނުދާހާ  ކޮމްޕޯސް  އޭތި. އެކަމަކު  އޮވެދާނެ  ދުވަހެއް ވަންދެން ބިންމަތީގައި  ކިތަންމެ 

އެންވަޔަރަންމެން  ނަންނަމުގައި  ތަފާތު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޕްލާސްޓިކް.  އޮންނަނީ  މި  ގޮސް  ޓް  ނުވެ 

މިކަހަލަ   ސުވާލަކީ.  އެއީ  ދޭނީތޯ  ހުއްދަ  އަޅުގަނޑު  އެތެރެކުރަން  ކޮތަޅުތައް  ރާއްޖެއަށް  ކިޔާފައި  ފްރެންޑްލީއޭ 

ކޮތަޅުތަކެއް އެބަހުރި.   ބޭސްޑް ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ސްޓާރޗް  ހަމަ  ކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި  އެއްޗެހިތައް މި 

އީ.ޕީ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޓަކައި  ސަބަބަކީ  އެކަމަށް  އެއީ  އެބަޖެހޭހެން.  ގެންނަން  ބަދަލު  ގަވާއިދު  މިހާރު  .އޭގައި 

އެއީ   އެހެންވީމާ،  ބޭރުގައި.  ރާއްޖެއިން  މިއަންނަނީ  ހެދެން  ޓެސްޓް  ހެދޭކަށެއް.  ޓެސްޓް  ނެތް  ރާއްޖޭގައި  އެއަށް، 

ރަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓްތަކެއް  އެކަން ކަނޑައަޅާ ގެރެންޓީކުރުވަންޏާ އީ.ޕީ.އޭއިން އެބަޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ބޭ

ހަދަން. އެހެންނޫނީ ރާއްޖޭގައި އެ ޓެސްޓިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރެވެން. އެހެންނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހިޔެއް  

ނުވޭ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއްހެން އެއީ. ދެން އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އީ.ޕީ.އޭގެ މިހާރުގެ  
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މަސް ދުވަސް. އީ.ޕީ.އޭ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން    6އިދު ދަށުން އެ ހުއްދައެއް ދޫނުކުރެވޭނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  ގަވާ

 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ނެތި ފަނާވެގެން ދާންޖެހޭނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ. އާދެ! އެންވަޔަރަންމެންޓް 

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިބްރާޙިމް ނަޢީމް ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ މެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ންއެންވަޔަރަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި  

ބަންދެއް   ދޮރެއް  އެތެރެކުރުމުގެ  ކޮތަޅު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދެން  ވެސް.  ވާހަކަ  ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ބޭފުޅުން އެ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ސަރުކާރަށް    ނުވޭ.  އެ  ގެންދަންވީ.  އެތެރެކުރަމުން  ހަމަ  ކޮތަޅެއް  އެތެރެކުރާ  އެ 

ބައޯ   ޙަޤީޤަތުގައި  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  މުރުތަޟާ  ހަމަ  ދެން  ދައްކަންޖެހޭނެ.  އެކަމަކު  ޑިއުޓީއެއް  ދައްކަންޖެހޭ 

މުން މި ގެންދިޔައީ މި އޮތް ހުރިހާ  ޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަކަށް ނުވާ ކޮތަޅަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޑިއުޓީ ދީގެން އެތެރެ ކުރަ

މީތި ވެސް.  މި    ދުވަހަކު  ލެޔަށް  އިންސާނުންގެ  ބަދަލުވެގެންގޮސް  ޕްލާސްޓިކަށް  މައިކްރޮ  މޫދަށް  ކުނޑިކުނޑިވެގެން 

މީގެ   ވެސް  ކޮތަޅަކަށްވުރެ  ޕްލާސްޓިކް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމާ،  ވާރުތަވެފަ.  ހަމަ  މިހިރީ  މިހާރު  އައިސް  އެއްޗެހި 

އެ ޤަބޫލުކުރައްވަނީ.  ބޭފުޅުން  ގިނަ  މިހާރު  ކަމަށް  ބޮޑު  ޕްލާސްޓިކަށް  ގެއްލުން  މައިކްރޮ  އަވަހަށް  މާ  މީތި  އީ 

ބަދަލުވެގެން ކުނޑިކުނޑިވެގެން ފިލުނދުވެގެންދާތީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ބިރުވެރި އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  

ހަކަށް ވެސް  ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭން މިހާރު މި ހީވެފައި އޮންނަނީ ކޮންމެ މީ

މިއީ ބައޯޑިގްރިބަލް އެއްޗެކޭ މޫދަށް އެއްލާލިއަސް ވަރަށް އަވަހަށް ފަނާވެގެންދާނޭ. މަހެއް އެއްޗެއް ކެޔަސް މިއަކުން  

ކަންކޮށްފައި   އަޅުގަނޑުމެން  މީގެކުރިން  ދެން  އޮންނަނީ.  މި  ހީވެފައި  ހީތަކެއް  މިކަހަލަ  ނުކުރާނޭ.  އަސަރެއް 

އެ ކޮތަޅުގައި އަދި  ކޮތަޅެކޭ. އެ އެއްޗެހިތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިގޮތުން  ރަށްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  އިނދޭ މިއީ  ބަ 

ދެން   ނުނަގަން.  އެއްޗެހިތައް  އެ  އެއްޗެހީގައި  ޕްރިންޓުކުރި  ކުރިން  މީގެ  ކުރިން  އައުމުގެ  މަރުޙަލާއަށް  މި  މިހާރު 

އަޅުގަނޑު އަންގާފަ.  ނަގަންވާނީ  އެއްޗެހިތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިއުނިކޭޓުކުރުމުން  އަނެއްކާ  ފަރާތްތަކާ  މި  މެން 

މިކަން މިއަށް ދޭ ޑިއުޓީ ކެނޑޭނެ ކަމުގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިއުނިކޭޓު ކުރަމުން އަންނަތާ ވެއްޖެ އަހަރަކަށްވުރެ  

މީ  ވެސް  ކަމަށް  ނިންމުމެއް  ނިންމި  ކުއްލިއަކަށް  ނޫނީ  ބަދަލެއް  އައިމަ  ކުއްލިއަކަށް  އެހެންވީމާ،  ތި  ގިނަދުވަސް. 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  އަންނަންވާއިރު  ޙަޤީޤަތުގައި  މިހާހިސާބަށް  ދެން  ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް.  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 
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ވައްތަރެއްގެ ކޮންޕޯސްޓަބަލް ބޭގެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންޏާ އެއާއި ދޭތެރޭގައި   ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިތުރަށް އެހެން 

ޔާރުކޮށް ނިންމާފައި އޮތުން މުހިންމު. އެއީ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ހަމަ ކޮންމެ  ހަދާނެގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތައް

އެތެރެކުރިއަސް   އެއްޗެއް  އެނޫން  އަދި  އެތެރެކުރިއަސް  އެއްޗެއް  ކޮންޕޯސްޓަބަލް  އަދި  އެތެރެކުރިއަސް  ޕްލާސްޓިކެއް 

% ހަމަ  އޮތީ  މި  މިކަހަލަ  400މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދައްކާގޮތަށް.  ޑިއުޓީއެއް  މީގެން  ގެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައްތައް 

 ފާހަގަކޮށްލެވިފައި އޮތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ، އާދެ!  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހަމަ، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނ  ބޭނުންވަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅިގެން އަދި  އަޅުގަނޑު  ޑު ސާފުކޮށްލަން 

ސަރުކާރެއްގެ އޮފީސްތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ނުލިބުނީމާ އެ ސިޓީތައް  

ގޮތުގައި ކޯޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅަމުންދިޔައިމަ  މަޖިލީހަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ނުވަތަ    ހަމަ 

ފިޔަވަޅު އަޅަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑު   ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ 

ތިބެގެން   މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކުގައި  ސިޓީތަކުގެ  ބާވަތުގެ  މި  ހުޅުވިދާނެހެން  ފްލަޑްގޭޓެއް  ސިންގާ 

ގެނެސްގެން ޑިސްކަސްކޮށް   ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  ބޭފުޅުން  ފަށައިފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މިހެން މިކަން ކުރަން 

ވަކިން   އަދި  އުސޫލުން  ބަލާ  މައްސަލަ  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  މިހެން  ހަމަ  ކޮމިޓީން  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އެއީ 

ލިބުނު ގޮތުގައި ގަވާއިދެއް ކަނ މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  ގަވާއިދާ ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް އެ ވިދާޅުވަނީ  ޑައެޅިގެން އޮއްވާ 

ކޯޓަށް   ފޯރަމަކަށްވާންޖެހޭނީ  ޕްރޮޕަރ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުދީފައި  އެއް  ހުއްދަ  ނެތް  ދެވެން  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ 

އަޅުގަނޑެއް  ؟ ދިއުންހެން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ގެންދެވޭނެތޯ

 ލެއްނުކުރަން މިގޮތަށް މިކަންކުރެވޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންވެ، އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން.  ޤަބޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި މައްސަލައަށް ދެވަނަ ފަހަރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ. ވާގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  

މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް   ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް. އިތުރަށް  ކޮމިޓީގެ  ކަމެއް ވެސް މިދަނީ  ކޮންމެ 
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މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިވަނީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ    ވެސް ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ފަހަރުގައި އެ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަޑައިނުގެންނެވުނީ ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  

އް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ ބައްދަލުކުރަން  އެ ޔައުމިއްޔާއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ހަމަ ނިންމާފައި މުއައްސަސާތަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މީގައި  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަތީން  އެގޮތުގެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ބޭނުންވާނެ 

.  ކޮންސަރނެއް ވެސް އެބައުޅޭ. ކޮމިޓީގެ އިންޓްރަސްޓެއް ވެސް އެބައުޅޭ މީގައި. އެކަން ވެސް އެދުވަހު ފާހަގަކުރެވުނު

% ރާއްޖެއަށް  ފުށޫއަރާ    400އެއީ  އެބަ  އޮތުމަށް  އޮންނަ  މި  އެތެރެކުރަން  ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  ޑިއުޓީގައި 

% އެހެންވީމާ،  25ދެއްތޯ  އުފެދޭ.  ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  ރާއްޖޭގައި  ގެނެސް  މެޓީރިއަލް  ރޯ  ދައްކާފައި  ޑިއުޓީއެއް  ގެ 

ރެގިޔުލޭޓްރީ އިޝޫ ވެސް. އަދި މި ކޮމިޓީގެ ޝައުޤެއް    އެބައުޅޭ އޭގައި ޕޮލިސީ އިޝޫއެއް ވެސް. އޭގައި އެބައުޅޭ

ކޮތަޅު   ޕްލާސްޓިކް  ޒާތުގެ  ފަނާވެދާ  ރާއްޖެއަށް  އޮތީ  މި  ނިންމާފައި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެބައުޅޭ.  އޭގައި  ވެސް 

 % މި  އެހެންވީމާ،  ގޮވާލާފަ.  އެތެރެނުކުރަން  މިތާ   25ނޫނިއްޔާ  ގެނެސް  މެޓީރިއަލް  ރޯ  ރާއްޖެއަށް    ޑިއުޓީގައި 

މެޝިން ބަހައްޓާފައި އެކަހަލަ ކޮތަޅު އުފެއްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އެއްޗެއް ދިމަލެއް ވެސް ނުވޭ.  

މީގައި   ވެސް  ކަމެއް  ގުޅޭ  ކޮމިޓީއާ  މި  އިތުރުން  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި  ކުންފުނިން  މި  އެހެންވީމާ، 

މީ އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ބޭފުޅުންނެއްތޯހިމެނޭތީ  ކޮން  ދެން  ބޭނުންވަނީ.  ވާހަކަދައްކަން  އާދެ!  ؟ ގައި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީ.  

 

   :ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މުރުތަޟާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓްގެ މިނިސްޓްރީ

ކޮންމެވެސްވަ މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ހިސްޓްރީއަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަކަށް 

ބަލައި ނުލާ ވާހަކަދައްކަން ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކޮޅެއް މެދެއް ނުޖެހިދާނޭހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

ރޯ   މި  އެއީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއްވާހަކަ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  އަތުލީ.  ފުރުޞަތު  މި  ހަމަ 

%މެޓީރިއަ %  25ލް  މެޓީރިއަލަށް  ރޯ  މިދެންނެވީ  އޭރުގައޭ  އޭރުގެ  ޖެހުނީ  އޭރު    25ނަގަން  ކަނޑައެޅުނުއިރުގައި 

އެއްޗެހި އުފައްދާ އޭރުގައި   ވާހަކަދެކެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަހަލަ 

އޮތްގޮ އެނގިފައި  މިކަހަލަ  ރާއްޖޭގައި އުފެއްދި އަޅުގަނޑަށް  އެސްލޯނު ހޮޅިއާ  ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ  ތުން، ހަނދާންވާ 

ނަގަން ފެށީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ    25އޭތި މީތި. އެހުރިހާ އެއްޗެހި އުފައްދަން ވެސް ބޭނުންކުރާ ރޯ މެޓީރިއަލުން % 

ގެއްލު ތިމާވެއްޓަށް  މި  ނިކުންކަމެއް  ފަހުން  އޭގެ  އޮއްވާ  އޮތީ.  ވެފައި  މިކަން  މިހެން  ކޮތަޅުގެ  ތެރޭގައި  ލިބޭ  ން 

މުޤައްރިރު   އިއްޒަތްތެރި  މިދިޔައީ  ފާހަގަވެގެން  ބޮޑަށް  ކަންތައްތައް  އުފެއްދުމުގެ  ރާއްޖޭގައި  ކޮތަޅު  ދެން  ކަންތައް. 
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މި   ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރުގައި  އެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އޭރު  ވެސް 

ޤައު ގިނަ  ބޭރު  ސަރަޙައްދުގެ  އެއްޗެހި  މެޝިންތަކާއި  ބޭނުންކުރި  އުފައްދަން  އުފެއްދުމާއި،  އެއްޗެހި  މި  މުތަކުގައި 

ވެގެނެދިޔައީ.   ދިވެހިރާއްޖެ  ތަނަކަށް  ޑަންޕުކުރާ  އެއްޗެހި  މި  ފެށީމަ  ހުއްޓަން  އެއްޗެހި  އެ  އެތަންތަނުން  ކޮށްލާ 

ބަހައްޓައިގެން އެ   ވެސް ގެނެއްސަ ހުރީ ކޯއްޗެއްކަން  އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް މީގެ މެޝިންތަކެއް  މެޝިންތައް 

އެންވަޔަރަންމަންޓު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރޫޅާލައިގެން.  ބައިބައި  އެކި  ވެސް.  އެތެރެކުރީ  ރާއްޖެއަށް  ގޮތަށް  ނޭނގޭ 

ދެ  މިނިސްޓްރީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެތަނަށް ވަނީ ވެސް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައި. ވަ 

އެހިސާބުން   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެއީ.  ތަނެއް  އުފައްދާ  ކޮތަޅެއް  ލައްކަ  އެތައް  މައްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  ބެލިއިރުގައި 

ފަށައިގަނެގެން ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގައި މިކަމަށް އެޅުނު އެއްފިޔަވަޅެއް ބައޯޑީގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ޑިއުޓީ  

މައްޗަށް ޑިއުޓީ ގެންދިޔައިން އެ    200ހިތައް ޑިއުޓީ މައްޗަށް ޖައްސަން. އެފަހަރު % މަޢާފުކޮށް ދެން އެހެން އެއްޗެ

މި ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅު.  ބަންދުކުރަން  ބަލާއިރުގައި ދެން ވިސްނަވާ ޕާން  އެއްޗެހީގެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް 

ކޮތަޅަ ހަދާ  އެތަނުގައި  ބަންދުކުރަނީ  ބޭކަރީގައި  އެލްސިޔޯން  އެ  މިސާލަކަށް  ކޮތަޅު  ހަމަ  ކުން. އެހެންވީމާ، އެވެސް 

މިއަށް   އެއްޗެހިތައް ކެޓަގަރައިޒުކޮށްގެން  މި  އުނދަގޫ ކަމަކަށްވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުފައްދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް 

ވެސް   ސަރުކާރަކުން  ކޮންމެ  އައިސް  އުޅެމުން  މިހެން  މިކަމެއްގައި  ދެން  ކަންތައްތައް.  ހެދުމާއި  ގަވާއިދުތައް 

މިދިޔަ ސަރުކާރޭ  މަ މިދިޔަ ސަރުކާރުން،  އައިސް  އެގޮތުން  ހުއްޓާލުމަށް.  ކޮތަޅު  ސައްކަތްކުރައްވާ ހަމަ ޕްލާސްޓިކް 

ޕޮލިޓިކަލް ލެވަލުގެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން   ސަރުކާރެއްގެ  ކޮންމެހެން  ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑު  ނިމިގެންދިޔަ  މިދެންނެވި 

ޓުން. އަޅުގަނޑަކީ ޓެކްނިކަލް މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ  މިދައްކަނީކީ. އަޅުގަނޑުމެން ސިވިލް ސަރވަން

މިދަންނަވަނީ.   ދިމާވާތީ  ޕީރިއަޑާ  އެ  މިދެންނެވީ  ގޮތް.  ދިމާވި  އެދުވަސްވަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ދާއިރާއިން 

ކާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި  އަޅުގަނޑުމެން އޭރު މަސައްކަތްކޮށް މާލޭގެ، ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަ

ބައިވަރު   ތަފާތު  ގެނެސްގެން  ފަރާތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  މިކަހަލަ  ފަރާތްތަކާ  އުފައްދާ  ކޮތަޅު  ފަރާތްތަކާއި  އުފައްދާ 

ހުއްޓާލުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަމަކީ.   މީޓިންގްސްތަކެއް ގެންދިޔައިން. ކޮބައިތޯ މި އެއްޗެހި 

ދިވެހި ކުރިއަށް  މިކަމުން  މީޓިންގތަކެއް  ބައިވަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުމަށް  މިކަންކަން  ދަތިވާނެތޯއާ.   ރައްޔިތުންނަށް 

ގެންގޮސް މި އޭގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ މި އެއްޗެހި އެތެރެކުރާ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ  

ކޮ ޕްލާސްޓިކް  މި  މިސާލަކަށް  އެބަހުރި  ތެރޭގައި  ޕެކްޑް  މީގެ  މި  ފުޅިއަށް  ޕްލާސްޓިކް  މިސާލަކަށް  ވާހަކަ  ތަޅުގެ 

މިއީ   އެއްޗެކޭ  ގެންދާ  އިންޓަވަލަށް  ކުދިން  މަދަރުސާ  އެކަނި  ހަމަ  ފުޅި  ކުދިކުދި  މި  ވަންޏާ  ދާކަމަށް  ބޮޓްލްއަށް 

ކޮންމެހެ ވެސް  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ހެއްޔޭ.  ސައިޒެއް  އުފައްދާ  ކީއްކުރަން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އެހާ  ގިނައިން.  ން 
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ފެންފުޅި   އެއްކަލަ  ސްކޫލުތަކުގެ  މި  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ޕްލާސްޓިކޭ.  ގިނަވާ  މިއީ  ހަމަ  އެކަމަކު  ނޫނޭ.  މުހިންމެއް 

އެކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  ވިކޭ.  ނުވެސް  މާކެޓަކު.  މިހާރު  ނުހިނގާ  އެވަރަކަށް  ސައިޒެއް  އެ  ކުރީމަކާއެއް  ތަޢާރުފު 

އަޅުގަނޑު ކޮންސަލްޓެންސީތަކެއް  އޮންނަ  ބައިވަރު  އޭރު  މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާފައި  މެން 

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް މި ޕޭޕަރެއް ހުށަހަޅައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ރެޑީވެފައި އޮއްވާ ސަރުކާރު ބަދަލުވީ. ބަދަލުވުމާ  

ދެންނެވިން   ވަޒީރަށް  މި  ސަރުކާރުގައި  މި  ހަމަ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  ގޮއްސަ  ގުޅިގެން  މިހިސާބަށް  މިއީ 

އޮތްކަމެކޭ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ހިނގާށޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ރައީސް ޞާލިޙުގެ މި ވަޢުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި  

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހުއްޓާލުމުގެ ކަންތައްތައް އެބައޮތް ހިމަނުއްވާފަ. އެހެންވުމާއި އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ  

ސައްކަތްކުރީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި ދެންނެވީ ހަމަ މި އަހަރު ވެސް ހުއްޓާލެވެން އޮތް އެއްޗެކޭ މިއީ. އެއީ  ވެސް މަ

އަޅުގަނޑުމެން އެވަރަށް ތައްޔާރުވެފައޭ އޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ  

އިތުރު ހިތްވަރެއް ދިނުމަށް ޓަކައި  ބޭރުން ބައެއް އެން.ޖީ.އޯތަކާއި، މިކަހަލަ ބަ އެއް ކުންފުނިތަކާއި އެއްޗެހި ވަޒީރު 

ހޯއްދަވައިދެއްވީ. އެ ކުންފުނިތަކާއި މި މީސްމީހުން އަލުން ބަލުން މީތި ފަށައިގަތީ ކުރަން. އަނެއްކާ ވެސް އެއްކަލަ  

ބައްދަލުކުރަ މީހުންނާ  އެއްކަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ފެށީ.  ދާން  މީގައި  ކޮންސަލްޓެންސީތަކަށް  އެހެންވީމާ،  ފެށީ.  ން 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެވަރަށް ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރުންތަކެއް ވެސް ބާއްވާކަށް. އެވަރަށް މީހުން ކޮންސަލްޓެންސީތަކެއް  

ވެސް   އަހަރު  މިދިޔަ  ގޮސް  ދިގުލައިގެން  ދިގުލައިގެން  އޭތި  މަސައްކަތެއް.  ހުރި  ހެދިފައި  އެއީ  ހަދާކަށް.  ވެސް 

ދިޔަ ވަރކް  ނިމިގެން  ދެންނެވިހެން  މީގައި ވެސް މި  ވެސް. ދެން  އަހަރު  އީ އެކަމެއް ވީކީއެއް ނޫން. އަނެއްކާ މި 

ޝޮޕްތަކަކާއި، ދެން ބޭކާރު ކަންތައްތަކެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިނގޭތޯ. ދެން މީތި އެއްކަލަ ހީވަނީ މި ދައްކަން  

ރިސަރ  ބޮޑު  ސްޓަޑީއަކާއި ވަރަށް  ބޮޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫނިއްޔާ  އުޅޭއިރުގައި ވަރަށް  ދެން ކީކޭ ދަންނަވާނީ  ޗާއި 

މިވަރުގެ ރިސަރޗެއް ނެހެދޭ ވަރުގެ އެއްޗަކަށް ހަދައިގެން ނިންމަންހެން މި އުޅެނީ. އެހެން ހަދާފައި އެވަރުކޮށްފައި  

އެ ވެސް  ކިޔާފަ. އެކަން  ނޯ  ބަޔަކު  ކޮންމެވެސް  ދިމާލަކުން  ކޮންމެވެސް  ނިކުންނާނެ  މީގައި  އިނގޭ.  ނިންމިއަސް  ބަ 

ދިރާސާ   ބެހޭ  މިކަމާ  މިއީ  ހުރި  ހެދިފައި  އެކިއެކި  މުޅިން  މިއީ  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  އެކަމެއްގައި  އެހެންނަމަވެސް، 

އޮއްވާ. އަދިވެސް އޭގެ ކޮންސަލްޓެންސީގައި   ނިންމާފައި  މަޖިލީހަށް ލާން  ވަޒީރުންގެ  ޕޭޕަރު  ކޮމިޓީ. މި  މިދެންނެވި 

މިހާރު ވިދާޅުވީ  އެ  މުރުތަޟާ  ޑްރާފްޓް    ދެންމެ  އެ  އަނެއްކާ  މިއުޅެނީ.  ޑްރާފްޓުގައޭ  މިހާރު  ފަހު  އެންމެ  އޭގެ 

ނިމިގެން އަނެއްކާ ވެސް ކޮންމެވެސް ކޮންސަލްޓެންސީގައި، އޭގެފަހުން އަނެއްކާ އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން. މީކީއެއް  

ޕްލާސް މި  އިނގޭތޯ  މަނާވެއްޖެ  ތަނެއްގައި  ހުރިހާ  ސަރަޙައްދުގެ  މި  މުޅި  ދެއްތޯ  އިންޑިޔާ،  ނޫން  ކޮތަޅު.  ޓިކް 

ބާޒާރުކުރަން   މަނާނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ. ހަމަ މި ކޮންމެ މީހަކަށް  ރާއްޖޭގައި  ލަންކާގައި މަނާވެއްޖެ. ކީއްވެގެންތޯ 
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ހިފައިގެން ދެވޭ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ސްލޯވެގެން މިދާ   ދާން ވެސް 

 ގެ މީގައި މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ. ދިއުން ކަންނޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލުކުރައްވަނީ   އެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިހާރު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މި  އާދެ! 

ކީއްވެގެންތޯ މަނާނުވެގެން މިއުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަން ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވަނީ. މި  

އާން އިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބުނަނީ  އަވަހަށް،  މި  ވެސް  މީގައި  އަންނަ ސިޓީތަކާއި،  މި  ޚިޔާލު.  މުންގެ 

އޮތް   މަޞްލަޙަތު  މި  ވެސް  ކުންފުނީގެ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވެފަ.  ނޫންތޯ  އެބައޮތެއް  ޙައްލު  ޙައްލަކީ،  އޮތް  ނޫންތޯ 

ތަޢާ ރާއްޖެއަށް  ކޮތަޅު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ޙައްލަކީ  ބުނަނީ  މި  ވެސް  މީހުން  އެ  ވެސް  ކަމަށް  ރުފުކުރުމޭ.  ކަމެއް 

އިނގޭ.   ވެސް  ޚިޔާލު  އާންމުންގެ  ސާފު.  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ހެދުމޭ.  އެއަށް  އެއްޗަކީ  ބޭނުންކުރެވޭ  ހަމައެކަނި 

ތި ވިދާޅުވީ އަސްލު   ވިދާޅުވެދެއްވަންވީ  މިއަދު  ވެސް އިނގޭ. ތި ބޭފުޅުން  ގޮތަކުން  ވެސް ހުރިހާ  ޕެޓިޝަންތަކުން 

ނުވެގެ ބަދަލު  މި  މިކަން  އޮތް  ކީއްވެގެންތޯ  މި  އަހަރަކުން  ނޫންތޯ. އަހަރަކުން  ނެތެއް  ވެސް  އުޅެނީ. ވަގުތު  މި  ން 

ފާހަގަކުރެވޭ   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަނޑައެޅިގެން  ކަނޑައެޅިފައި، މި  މި  މީގައި  ނިމެމުން. މިހާރު  ނިމެމުން  ދަނީ 

ކަންތައް. ޑިއުޓީގެ  ފަދައިން މި  މެޓީރިއަލް އެތެރެކުރުމުގެ    އެއް ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް އިޝާރަތްކުރި  ރޯ 

 އިޝޫގައި އަދިވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވޭ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   

 

އެޖެންސީގެ   ޕްރޮޓެކްޝަން  މުޙައްމަދު   އެނަލިސްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓްއެންވަޔަރަންމަންޓް  އައިމިނަތު 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެ މުޤައްރިރު.  އޮކްސޯ  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ދެއްތޯ  މިއައީ  ޗޭންޖް  މި  ޑިސިޝަނަކަށް  ޕޮލިސީ  މި  ދެން  ން 

ފާހަގަކުރެވުނު   ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އެގޮތުން  ގުޅިގެން. ދެން  ހުއްޓާލުމާ  ކޮތަޅު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް 

ޒިރޯ ޕަސެންޓުގެ ބަދަލުގައި    ރޯ މެޓީރިއަލްސްއަށް ދިނުމާއި، އޮކްސޯ ކޮތަޅުގެ  25ކަމަކީ ޑިއުޓީގެ ކަންތައް. އެއީ %

ކޮތަޅަށް   ބަލައިލާއިރުގައި    400އަންނަ  މި  ގާނޫނަށް  މި  ބަލާއިރު  އެގޮތުން  ދެން  ގެނައުން.  ޑިއުޓީ  ޕަސެންޓު 

ވަނަ އިޞްލާޙުގައި މި ފަސްވަނަ މާއްދާގައި މި ހިމެނޭ އެއްޗެއްސަކީ   9ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނުގެ 

އުރެތިންނާއި މި ޕްރީ ފެބްރިކޭޓެޑް ގްރީން ހައުސް ޔުނިޓާއި، ދެން އެ ލިސްޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ އެ  އަސްލުގައި މި ޕޮލި

ގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ވެސް އެބަހުރޭ  39އެއްޗެހި އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ޗެޕްޓަރ، އެ ގާނޫނުގެ ޗެޕްޓަރ  
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އެ ޗެޕްޓަރގެ   ހަމަ އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ. ދެން  ބައިތައް  ޗެޕްޓަރގެ )ނ(ގައި ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. ދެން    ވަނަ  63މި 

  400އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މިވީ އަސްލުގައި ގާނޫނުގައި އެބަހުރިކަން މި ބައިވަރު ޑިސްކްރިޕެންސީސްތައް މި % 

 % މެޓީރިއަލްސް  ރޯ  ދެން  މިހާރު  25އެއްބައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  އެ  ދެން   .

ގެންނަވާ  އިކޮނޮ ގާނޫނަށް  އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް  ބޭފުޅުން  އެ  އޮތީ  މި  ހުށަހަޅާފައި  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  މިކް 

މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި،   ބޭފުޅުންގެ ބަލަހައްޓާ  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް. ދެން އަދި އެ  ބައިތައް މި  އެ  އިޞްލާޙުގައި 

ގަވާއިދުގައި ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ  ހިމެނޭ  އިމްޕޯޓްކުރުމާއި،  މި  ވެސް  ބައިވަރު    18  ވަރަށް  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

އޭރަށް   ހުއްޓާލަން.  ހުއްދަ  ދޭ  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލަށް  އޮކްސޯ  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް،  އެއީ  ގެންނަވަން.  އިޞްލާޙުތަކެއް 

ށް  ޑިއުޓީއަ 400ޑިއުޓީ ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވެސް %   400ގެ ޑިއުޓީ އާއި %25އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަ % 

 ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ވަރަށް ސާފު. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބޭނުންތޯ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން

 

 މަރިޔަމް ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮމްޕެނީޒް އޮފް ރެޖިސްޓަރަރ  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި އަޅުގަނޑަށް ދެން މި މައްސަލައިގައި މި ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީ މި  

ރެވޭ  ފެނުނީ އިނގޭތޯ. ދެން މި ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކު 

އެބައޮތް   ވެސް  އެކަން  މަސައްކަތްކުރެވުނީމަ  ތަންފީޛުކުރަން  ގޮތަކަށް ސިޔާސަތުތައް  ކަހަލަ  ގެއްލޭ  ވާދަވެރިކަން  މި 

އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި މައްސަލައިގައި މިއަދު މި ލިބުނު  

މި   ބޭސްކޮށްފައި  ބާވަތްތައް  މަޢުލޫމާތަށް  ޕްލާސްޓިކްގެ  މި  އެއްކަމަކަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ތިންކަމެއް  ފާހަގަކުރެވެނީ 

އެތެރެކުރުމުގައި   މެޓީރިއަލް  ރޯ  އެ  އިނގޭތޯ.  މެޓީރިއަލް  ރޯ  މި  ބޭނުންވާ  މި  އުފެއްދުންތަކަށް  އެކިކަހަލަ  ހިމެނޭ 

ލަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް އެބަ ސަރުކާރުން އެބަ އެކުލަވާ 

ގޮތުގައި އެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލަން މިޖެހެނީ މި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޛުކުރެވޭ ބާވަތުގެ  

ފައި  ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި. ދެން އޭގެ އިތުރުން މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުގައި މި ޚާއްޞަކޮށް މި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާ

އޮތް މައްސަލައަށް ބަލާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ބާވަތުގެ މި ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅަށް މި ސުން ރޭޓޫގައި މި  

މިއޮތީ   އައިއްސަ  މިހާތަނަށް  ކުރުން  ކަންތައްތައް  ތަންފީޛީ  ގުޅޭ  އެއާއި  ދެން  ކަނޑައެޅުމާއި،  ރޭޓު  ސުން 
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އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން  މަޢުލޫމާތުގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ދެއްވާ  އެ  ބައްލަވާފައި  މިންގަނޑުތަކަށް  ބައްލަވާ  އެ  ން 

މެދުވެރިކޮށް އިނގޭތޯ. ދެން އެކަން ވަރަށް ސާފު އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގަވާއިދާއި ދެން ހަމަ   އަލީގައި ކަސްޓަމްސް 

ކިހިނެއްކަން   ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ޖަދުވަލުގައި  ގަވާއިދުގެ  މުދާ  އެއާއެކީގައި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ 

ފާހަގަކުރެވެނީ   އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ހުރިއިރު  މިހެން  މިކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ،  ފަރާތުން.  އެތެރެކުރާ 

ކުރަންވެގެން   މަސައްކަތްތައް  ތަންފީޛީ  މި  ބަލާއިރުގައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެޖެން ޕްރޮޓެކްޝަން  ތެރޭގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަހުގެ  ޑިސެމްބަރ  އެބައޮތް  ކުރައްވާފައި  އިޢުލާނެއް  ސީން 

އަހަރެންހާ   އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެއްޖެ މީގެ ކުރިން  އެ ވިދާޅުވި އެއްޗަކުން  ބޭފުޅުން  އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ފާހަގަކުރެ މި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އޮތްކަން.  ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  ދުވަހުގެ  މި  ވެނީ 

އެހާ   ބޮޑަށް މި ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ދައްޗަކީ  މާކެޓްގެ ލީޑަރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި މި އޮތް ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ 

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީމަ އިލްތިމާސްއެއް ނޫން، އެ ހުއްޓާލަން  

އެކަން އެންގެވީމަ އޭގެން އެ ދިމާވާ ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި މިކަންކަމުން އަރައިގަންނަށް އެ  ނިންމަވާފައި  

މުއްދަތެ ކުރު  އަޅުބޭފުޅުންނަށް  ދަތިވީކަމަށް  ދެއްވުނީމަ  އެހެންވީއް  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރެވެނީ  މި  ދެން  ގަނޑަށް  މާ، 

ދަންނަވާލަ ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ސިޔާސަތުތައް  އަޅުގަނޑަށް،  ކަހަލަ  މި  އަސްލުގައި  ބޭނުންވޭ  ން 

އިކޮނަމިކް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޔާސަތުތަކުގައި  ހުރި  ގުޅުން  ޕްލާސްޓިކާ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ތަންފީޛުކުރާއިރު 

އަސަރެކޭ   ނޭދެވޭ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މީގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުދި  ފާހަގަކުރެވޭ  އެބަ  ހައިސިއްޔަތުން  މިނިސްޓްރީގެ 

އިނގޭތޯ. އެ  އަޅުގަ ކުރިމަތިވޭ  އެބަ  ގޮންޖެހުންތަކަކާ  ބޮޑެތި  ދަންނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  ނުއެއް  ނޑެއް 

ހުރިހާ   ކުރާ  މި  އެޑިޝަނަށް  ވެލިއު  މެދުވެރިކޮށް  ތަކެތި  ލިބޭ  މި  އަގުގައި  ހެޔޮ  އެންމެ  ބާޒާރުގައި  ވާގޮތަކީ 

ވިޔަފާރިތަކުން މި ކުރަނީ. އެހެ ވެސް ކުދި  މިހާތަނަށްމަސައްކަތެއް  އީ.ޕީ.އޭ އާއި    ދެން   ންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑަށް 

ކުރެވެޔައެންވަ މިނިސްޓްރީއާއެކު  އައިއްސަ ރަންމަންޓް  ބަލާއިރު  މުން  މަސައްކަތްތަކަށް  ވެސް    މިހާރު   އިގަ ހުރި 

ހަމަ އިންއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އެ ޑައިލޮގް      އެކުލަވާލަންވެގެން  ސިޔާސަތުތައް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންގެ  ބޭފުޅުން 

ތަންފީޛުކުރަން  ވަކި  މަނާކޮށްގެން  ގާނޫނު  ކަންނޭނގެ  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން.  އެބަ  ވަކި    އިންޕުޓް  ވެސް 

ކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ދެން  ދެނެގަންނަން.  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭނެ  ދީގެން  މުއްދަތެއް 

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އީ.ޕީ.އޭ އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް  ސް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަކީ ވެތަކެއް  ސްސަބްސްޓިޓިއުޓް

ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގުޅިގެން  އިތުރުން    ނެމިނިސްޓްރީ  އޭގެ  ދެން  ދަންނަވާލަން  ދެން  ކަމެއް.  އަޅުގަނޑު 

މިތަނަށް މިއަދު  ދެން  ،ވެފައި ހުރި އެއްޗެހިއްސަށްބޭނުންވަނީ މިހާރު ސީދާ މި މައްސަލައިގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅު
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މަ ލިބުނު  އިމްޕޯޓް  ޢުމި  އެކްސްޕޯޓް  އޮތީ  އެ  އައިސް  ކުރައްވަމުން  ކަން  އިން  އީ.ޕީ.އޭ  ބަލާއިރުގައި  ލޫމާތަށް 

ތެރެއިން އިނގޭތޯ. އެހެ އެ އޮތް މެންޑޭޓްގެ  ދެއްވާފައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިހާރު  ތުން  ންވީމާ، ގާނޫނީ ގޮގާނޫނުގައި 

އަޅު ކަމަކަށް  އޮތް  މައްސަލައެއް  މިހާރަށް  މި  މިހާރުން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް  އެއްޗެއް  ގަނޑަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށްލަދެއްވައިފިކޮ  ސިޓީ  ބަލަމިޓީން  ސިޓީ  އެ  ތަންކޮޅެއް  އިލާއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފައި 

 ން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ލާނައިވަ ރުލޫމާތުކޮޅެއް އަޢުތަފްޞީލީ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަސްޓަމްސް އިން ބޭނުންތޯ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ފާތިމަތު ޞަދަފް ސްޕްރިންޑެންޓް ޗީފްގެ  ޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަސް

  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަންފީޛީ އިދާރާއެއް. ދެން އެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  

ގަނޑުމެން އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން މި ގެންދަވަނީ އީ.ޕީ.އޭ އިން މި ދެއްވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން.  އަޅުގޮތުން  

ބަ ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެތެޑަޑިގްރޭއޯހަމަ  ރާއްޖެއަށް  ބޭގް  ބޭގްސްއަކީ    83ރެ،  ބަލް  އޮފް  ޕަސެންޓް 

ބަލް ބޭގް ރާއްޖެއަށް  ޑަޑިގްރޭއޯފޯ ބަ  83% ކުގެ ތެރެއިން.  ތަ ބަލް ބޭގް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭގްޑަޑިގްރޭއޯއަސްލު ބަ 

ކަންނޭނގެ އެތެރެ އެއީ  މިހާ  ދެން   ކުރެވެނީ.  ދެން  އިޝޫ  އެކަމަރު  އަސްލު  ކަމަކީ.  އުޅޭ    ކު ދިމާވެގެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ކަންތައް  މި  އަސްލު  ގޮތުން  އިދާރާއެއްގެ  ތަންފީޛީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެއްވާ   އިން  ވެސް. އެ ޙަޤީޤަތުގައި އީ.ޕީ.އޭ  ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން  ހުރި  މިހާރު  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ 

ދޫކުރަނީ.   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ލާޒިމުކުރޭ  ދޫކުރާ ހުއްދައަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަގާފައި  ސާމްޕަލްތައް  މީގެ  އިރު 

އެކަމަ ވެސް.  ފޮނުވަން  ހިއެއްނުވޭ  ކު އީ.ޕީ.އޭއަށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހެދޭކަށް  ޓެސްޓު  ސާމްޕަލްތަކުގެ  އެ   

އް ނެރުއްވާއިރު އަޅުގަނޑު  ހުރިހެނެއް. އެހެންވީމާ، ދެން ވެސް މި ކަހަލަ އުސޫލެ  ޒްއީ.ޕީ.އޭގައި ވެސް އެ ފެސިލިޓީ

ވަރަށް ބޮޑަށް، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އޭގައި ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕޮލިސީސްތައް  

 ފެސިލިޓީއަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. ންގ ރޭވުން. އެއީ ޓެސްޓި

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް
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މިހާ އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އާދެ!  ހުޅުވާލަނީ.  ފުރުޞަތު  މި  ރު 

 . ށްޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަތަރުތީބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ. މައްޗަންގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްލު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ މީގައި އީ.ޕީ.އޭ އިން އެބަ އޮތް ދެއްތޯ  ޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު

އެއްޗަކީ  ބަލް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ދެއްވިއިރު ވެސް އެ  ޑަޑިގްރޭއޯބަ   އިއެ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފަ   ދެއްވާފައި   ހުއްދަ

ބަ ތެރޭގައި  މަންތްސްގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ހެން  ބަލްޑަޑިގްރޭއޯސިކްސް  ތި  ކަމުގައި  އެއްޗެއް  ނުދާ  ހަލާކުވެގެން 

ޕޭޕަރސްތަކުން  ؟ އެނގިލައްވާތޯއޭ ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެ  ދެން  އޭގައި  ސުވާލުކުރެއްވީމަ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޕޭޕަރސްތަކާއި ހުރިހާބޭ އެ  ވިދާޅުވަނީ    އްސެއް ސަބްމިޓްކުރަމޭ އެއާއި އެއްކޮށް. ކޮންމެވެސް މާލެއަކު  އެއްޗި ފުޅުން 

ހުށަހަޅުއްވާ ޕޭޕަރސްތަކުގައި  އެ  . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން  ރާއްޖެއަކު ނެތް އެ އެއްޗެހި ޓެސްޓްކުރެވޭކަށްއެހެންނޫނީ  

ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު  އެ ވަން އިޔަރއޭ. ދެން ދެންމެއަކު  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ    ވެސް

ތެދުފުޅެއް އެއީ. އެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ގެންނެވި ކޮތަޅެއް. އެ ކޮތަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން އަހާލިން މެނިފެކްޗަރ ކޮށްފައި  

މިދި ކޮބައިތޯއޭ.  ޑޭޓަކީ  ފެބްރުއިން  ކޮތޮޅު    .ރީ މަހުވަޔަ އަހަރުގެ  އިނީ. އެހެންވީމާ،  ހަމަ  އެ  ވަރުގަދަކޮށް  ވަރަށް 

ގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ ވަކި ކޮންޑިޝަންތަކެއް އައިސްގެންކަން އޭތި ހަލާކުވެގެން މި ދަނީ. ދެން ހަމަ އަޅު

ބޭފު އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަޅުއޭގައި  ބަދަލުވާ  ރީއި ން  ޕްލާސްޓިކަށް  މައިކްރޯ  އޭތި  އެއީ  ވާހަކައެއް  ދެންނެވި  ގައި 

އެކަމަކު ވެސް.  އަޅުގަނޑމެންނަށް  ވާހަކައަކީ  ޝޮކެއް  އޭތި  އެއީ  ދިޔައީ  ފެނިގެން  މޫނުމަތީން  ބޭފުޅުންގެ  އެ   

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    އޮތް ކަމަކަށް   ބިލައްވާފައިލިލިބިފައި ނޫނީ    އް ލޫތެޢުގޮތުގައި. އެ ބޭފުޅުންކަށް މާބޮޑަކަށް އޭގެ މަ

އެއަކު އިން  އެއްނުފެނު  ކަސްޓަމްސް  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެއަކު  ދެން  އެހެންވީމާ،  އޭ.  ބަލް ޑަޑިގްރޭއޯބަ  އަކީ   %83. 

ބަ ޕަސެންޓް  ތްރީ  އިން  ޑަޑިގްރޭއޯއެއީޓި  ބާކީ  ކިހާވަރެއްގެ    ށް ސެންޓަޕަބަލްވާއިރު  ގާތްގަނޑަކަށް  އަޅާބަލާއިރު 

އި ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި.  ޕްލާސްޓިކް  އެ  އޮތްތޯއޭ  އެބަ  އައިއްސަ  މްޕޯޓްކުރުމުގައި  އިންކްރިމަންޓެއް 

 އައިއްސަ އިނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ތޯލާއިރު ކިހާވަރެއްގެ އިންކްރިމަންޓެއްއި އަހަރުތަކަށް ބަލަ ވެދިޔަ މިސާލަކަށްވޭތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން.  ބުޖަވާ ތަކަށްހެންވީމާ، ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ ކުރެއްވި ސުވާލު އެ
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 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިބްރާޙިމް ނަޢީމް ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ މެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ންއެންވަޔަރަ

ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރު  ފަރާތެއްގެ  ތިންވަނަ  ދެނީ  މި  ހުއްދަ  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އެ    ،އާދެ! 

ދެނީ. ދެން ރިޕޯޓުތަކުގައި  މި  ލިބުނީމަ ހުއްދަ    ތައްސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ލެބް ރިޕޯޓް  ޤައުމެއްގެ

  ން އެ އެއްޗެހި ފަނާވެދާކަމަށާއި ފަނާވެ ދިޔައިމަ އުފެދެނީ ކޮން ކޮމްޕޯނަންޓްސްތަކެއް މަސް ދުވަހު  6ހަމަ ހުންނާނެ  

ކަސްޓަމް ދެން  ހުރޭ.  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  އަދި  ކަމާއި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  އިން  ސް 

މި ސަރަޙައްދުގައި   މަދު  ވަރަށް  ނެތް،  މި  ރާއްޖޭގައެއް  ފުދޭވަ ވެސް  ފެސިލިޓީޒް.  ބޮޑު  ރަޓެސްޓްކުރެވޭ  އަގު  ކަށް 

ޕާޓީ ތަރޑް  އެހެންވީމާ،  ޓެސްޓްކުރުމަކީ.  އެއްޗެހި  މި  ސެޓްފިކެޓާޚިދުމަތެއް  ވެސްއެކު  ގެ  ދޫކުރަނީ  ދެން  މި   .

މި ހެދެނީ.  ކަސްޓަމްސް އިން އެ ނަގާ ސާމްޕަލްތަ  އް އަޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓައިގެން ބަލަން. ބަލަނީ ފީލްޑް ޓެސްޓް 

ބަލާއިރު   ބަލަން. އެހެން  ބަހައްޓައިގެން  ފަނާވެހަމަ  ޝެލްފްގައި  އެއްޗެއް  އަނެއްބައެއް  ފަނާވެ    ދޭ.  އެއްޗެހި  ބައި 

ކޮންމެ   ކަހަލަ  މި  ދެން  ގޮތްގޮތަށް  ނުދޭ.  އެކި  އުޅުއްވާއިރު  ބޭބޭފުޅުން  ކަހަލަ  އެކި  ވެސް  ތެރޭގައި  ކަމެއްގެ 

ކަށް.  މިހެން ހެދިފައެއް ނެތް މިވީހާތާ އިންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މާބޮޑު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުޢަމަލުކުރަ

ބާ ހުއްދަ  ވެސް  ކުރިން  ފަރާތްތަޠިމީގެ  ހުރި  ގެނެއްސައި  ފަހުން  ކަސްޓަމްސް  ލުވާ  ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުން 

ފަހަރުތަކުގަ ނަގުވާ  އެހެން  ނަގުވާފަ.  ޑިއުޓީ  ދެވުނު  އި މެދުވެރިކޮށް  ބޭފުޅަކަށް  އެ  ގޮސް  މަރުޙަލާއަށް  ކޯޓު  ވެސް   

އް ނެތި އެތެރެކޮށްފިއްޔާ އެ ނަގަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ނަގާ ގޮތަށް  ޓެދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވެލިޑް ސެޓްފިކެބަކަށް  ހިސާ

އާމްދަނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ސެކްރިފައިޒް ކޮށްފައި ތިމާވެއްޓާ   ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  އޮންނާނީ. ދެން ސަރުކާރުން ވެސް 

ރައްރަ ނަމުގައި،  އެއްޗެއްގެ  މި  އްޓެހި  ކަމެއް  ފެށި  ކުރަން  ނިޔަތުގައި  ރަނގަޅު  ބަލައިގެން  ގޮތަށް  އެއްޗެއް  ޓެހި 

ބުނަމުންދޭ  ކަމަކީ. ފަހުން ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތު ފަރާތްތަކުން  ދިންއިރު ވެސް ބައެއް  ހުއްދަ  ން އަޅުގަނޑުމެން 

ބަ މި  ކޮތަޅެކޭ.  ޕްލާސްޓިކް  ނޫނޭ.  އެއްޗެއް  ބަލް  ޑަޑިގްރޭއޯމިއަކީ  އެއްޗެއް  ދޭންވާވަރު  ހުއްދަ  ގޮތުގައި 

އެއްޗެ  ބޭނުންކުރި  އޭރުގައި  ބަލާފައި  ހާލަތަށް  އޭރު  އޭރުގައި  ދެން  ރަނގަޅު  ވު ހިތަކަށްއެހެންނަމަވެސް،  އެތި  މި  ރެ 

ބޭ ގިނަ  ޑިއުޓީ  ކަމަށް  ގޮތަށް  މި  ޤަބޫލުކުރެވިގެން  އެހެންނަމަ  ޕަސެންޓުސުން  ފުޅުންނަށް  މިހާރު  ސްވެހެދީ.   ،

އެންމެ ހުރިހާ  އުޅޭ  މިކަމުގައި  ޤަބޫލުކުރެވި ންގާތްގަނޑަކަށް  ބޮޑުކަމަށް  ގެއްލުން  މީތީގެ  އައީ.    ގެންނަށް  ބަދަލު  މި 

ޝޮކެއް ލިބުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް    ނގުނީމަ މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް ބަދަލުވާކަން އެދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި  

 އްޔާ. ކަށްވެއްޖެ މިހާރު އިނގޭތޯ. ޝުކުރިކަބޮޑު ޝޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކަސްޓަމް ސުވާލަކީ  ދެވަނަ  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ.  މި  މުޅިން  ގުޅޭ.  ސްގެ  ޝޮކުގައި  ތަފާސްހިސާބާ 

ކިހިނެއްތޯ މި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ހިސާބުތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު    ލޫމާތެއްހެން.ޢުއަޅުގަނަށް ހީވަނީ މުހިންމު މަ

 ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޒުބައިރު  އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް  ޗީފް ގެޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަސް

އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު. އެ ގޮތުން ބަލާއިރު    3އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު އަޅުގަނޑު އަތުގައި މި އިނީ ފާއިތުވެދިޔަ  

2017   % ކޮތަޅުގެ  އިމްޕޯޓުކުރެވުނު  އަހަރު  ކިޔައިދެނީ    63ވަނަ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް.  އެއީ 

ކަ  3ފާއިތުވެދިޔަ   ގޮތުން  އަހަރުގައި  އެ  ދައްކާގޮތް.  ތަފާސްހިސާބު  ކޮތަޅުގެ  ޕްލާސްޓިކް  ރެކޯޑުތަކުން  ސްޓަމުގައި 

ކޮތަޅު. ބާކީ %  63ވަނަ އަހަރުގައި އެތެރެކުރެވުނު ކޮތަޅުތަކަށް ބަލާއިރު %  2017   36އަކީ އެއީ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް 

 އެއީ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ނޫން ކޮތަޅު. އެއީ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ. އެބްސޮލިއުޓު ފިގަރ އިނދެއްޖެއްޔާ އެވެސް ވިދާޅުވެދެއްވައްޗޭ. ޕަސަންޓޭޖުގެ އިތުރުން އިނގޭތޯ.  

 އަކީ.   63ކިތައް މިލިއަންތޯ %

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޒުބައިރު  އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް  ޗީފް ގެޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަސް

ވަނަ އަހަރު.    2017މިލިއަން    125މިލިއަން. ގާތްގަނޑަކަށް    45އެއީ    36މިލިއަން. ދެން %  79އެއީ    63%

ކޮތަޅު    59މިލިއަންގެ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅު އަދި    129ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރުގައި    2018 މިލިއަންގެ އެހެނިހެން 

  68އެއީ، އިތުރު %  68އަންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް. އެއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު % މިލި  188އެތެރެކުރެވިފައިވޭ. ޖުމްލަ  

ބަލާއިރުގައި    2019ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް.   ޑޭޓާއަށް  އަހަރުގެ  އަދި    149ވަނަ  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  މިލިއަން    29މިލިއަން 

އެއީ   ކޮތަޅު.  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ދެން  ބަލާއިރު    178އަދަރ  އިންސައްތައިން  އެއީ    83މިލިއަން.  އިންސައްތައަކީ 

ވަގުތު ހަދާލެވިފައެއް ނެތް. އެކަމަކު ގާތްގަނޑަކަށް   މި  ހިސާބު އެ ޕަސަންޓެއް  އަޅުގަނޑު  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް. ސީދާ 

އަށް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ކޮތަޅެއް ބަލަންޏާ ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސާހަކަށް ޕަސަންޓު އިންކްރީސް    2018އިން    2017

ފަން ސަތޭކަ  އެއީ  ވެސް  އުޅޭ.  އެކަމަކު  އަށަކަށް.  އަށްޑިހަ  އަދަދު ސަތޭކަ    2019ސަވީހުން ސަތޭކަ  ޖުމްލަ  ގައި 

ބޭނުންވޭ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނީ.  މި  މަދުވެފައި  އަށަކަށް  ހަތްދިހަ  ސަތޭކަ  އަށަކުން  އަށްޑިހަ 
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ކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، ކިއްލި  ކަސްޓަމުގައި ކޮތަޅު ކެޓަގަރައިޒުކުރާނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ސައިޒަކުން މާބޮޑަ

ބޮޑެތި ގާބެޖު ބޭގާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެހި އެއީ ހަމަ ކޮތަޅުގެ ގޮތުގައި ޑޭޓާއިން ފެންނާނީ.  ގާބެޖު ބޭގާއި  ކޮތަޅާއި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު އެނަލިސިސެއް ހަދާލަންޖެހޭނީ އެ ސައިޒު ބޭގުގައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރާއްޖޭގައި   ބަހައްޓައިގެން  މެޝިން  ދެންނެވީ  މި  އަދި  އެއްޗެހި. ދެން  ގެންނަ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  އަދި  ވިދާޅުވީ  ތި 

އިންނެވީ   ބައްލަވަން  އަޅުގަނޑަށް  ދެންމެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ލައިފިއްޔާ  މިއަށް  އަދަދު  އުފައްދާ 

ކަމެއް މި ކަމަކީ ދެއްތޯ. ރާއްޖޭގެ ހިސާބުތައް ނުހިމެނޭ ނޫންތޯ.  ޝޮކުގައި އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކިންގ  

މަދެއް ނުވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު   އުފައްދާ އެއްޗެހި މީގައި ނުހިމެނޭނެ އެހެންނޫންތޯ. އެވެސް  ރާއްޖޭގައި 

ހިސާބެއް ހައްދަވައިގެނެއް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން. ތި ވިދާޅުވާހެން ހުރިހާ  

 ނޫން މި ތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ކުރީ. ދެން އެހެންނަ ޚައިތަމް  ހުރި ސުވާލު  ހަމަ ކުރަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  މަވެސް، ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އެއާއި ގުޅިގެން ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލެއް. މީގެ ކުރީގައި ހަމަ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ އެކަން އެ ބޭފުޅުން އެބަ  

މަސްދުވަސް    6ހާމަކުރޭ ތިމަންނަމެން ފެށުނީއްސުރެ ވެސް އެއްއަހަރު ދުވަހޭ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އޭތި ގާނޫނީ ގޮތުން  

ހުއްޓާލަން އެ  ކަމެއްތޯ  ކިޔާފައި  އައި  ކިހިނެއް  މިއީ  އެންގުމަކީ  އެންގި  ކުންފުނީގެ  ؟ މި  އެ  ކޮންމެހެން  ދެން 

ދިފާޢުގައެއް ނޫން މި ވާހަކަދެއްކީ. ސުވާލު އުފެދެނީ މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެ މީހުން ވިޔަފާރިކުރިއޭ އެ ޕްރޮޑަކްޓު  

އެންގިފައޭ ހުއްޓާލަން  އެ  މި    އެތެރެކޮށްގެން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ގުޅިގެން  އެންގުމާ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ  މި 

އިޝޫ މި ރެއިޒްވީ. ދެން މީގެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ. ރާއްޖޭގައި މި  

އެ ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، މީގެން  މަޖިލީހަށް ޗެމްބަރަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު މި  ނގެން  ޕްލާސްޓިކުގެ އަސްލު ހާލަތު 

އެންގުމުގައި   އެންގި  ހުއްޓާލަން  އެ  މިހާރު  ވިޔަފާރިކޮށްފައި  މީހުން  އެ  ދުވަހު  ހުރިހާ  އޮތް  މި    6ބޭނުންވަނީ 

 މަސްދުވަހުގެ އެ އިންނަ ގަވާއިދުގައި ތި ހިފީ އެހެންވީމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކަންނޭނގެ   ނުކުތާއަށް  ތި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އާނ! 

ކުރިން އެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ. ކުރިން ނޭނގޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފަހުން އެނގުނީމަ ކުރިން ކުރެވިފައި އޮތީ ކުށެއްކަން  

ޔަވަޅެއް އެޅީ. ތިމާވެށި ކަންތަކުގައި އެހެން ދިމާވެފައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުއްވަންޖެހޭ ފި

ވަރަށް   ހަމަ  ކުރިން  ވެސް  މާއްދާތަކަކީ  ގެއްލުންދޭ  މި  ފަށަލައަށް  އޯޒޯން  ހަމަ  ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 

ތުގައި ހުރޭ ލިޔެފަ. ފަހުން އެއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެން ގަޔާވެ ޝައުޤުވެރިވި ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެހިތައް ކަމަށް ފޮތްފޮ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މި ކަމުގައި ވެސް   ގޯސް، ނުލަފާ، ނުރައްކާ އެއްޗެއް ނެތް. އެހެން ދިމާވި އިނގޭތޯ 

އަޅުގަނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެހެން ފަހުން މައިކްރޮޕްލާސްޓިކަށްވެ އަޅުގަނޑުމެން ހަށިގަނޑަށާއި މަސްމަހާމެއްސަށް  

ހިސާބުން   އެނގޭ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އެއްޗެހި  ރަނގަޅު  އެއީ  ބެލެވޭކަށް  ނެތޭ  މިހާރަކު  ގެއްލުންވާތީ  ވަދެގެން 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އޮތީ.  މަޤުޞަދަކަށްވެފައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކަންނޭނގެ  އެޅުން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅަންޖެހޭ 

 މެންބަރު. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިންޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އަސްލު އަހާލަން ބޭނުންވީ ނަޢީމް އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެހެން ހީވެފައި  

އޮންނަ އެއްޗެއް ފުރަތަމަ ފެށުނުއިރުގައި ވެސް ބައޯޑިގްރޭޑަބަލޭ ކީމަ އެ ޑިގްރޭޑުވީމަ، ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އޭގެ  

މިސާލަކަށް   ކަލެކްޓުކޮށް  އެއްޗެއް  ހަލާކުނުވާ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މާބޮޑުވާނެހެން.  ގެއްލުން 

ކުޑަކުޑަކޮށް   ކުޑަކޮށް  ހަމަ  ފަސޭހަވާނެ.  ވެސް  ގެންދަން  ތަނަކަށް  އެހެން  އެއްކޮށްގެން  އެއްތަނަކަށް 

މި ޝިފްޓު   ކީއްވެގެންތޯ  އަސްލު  މިއައީތަފްސީލުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ  ބަދަލު  ވިސްނުމަށް  ޗޭންޖުވީ، އެ  އެއީ  ؟ މި 

އަދި   ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެވެނީ.  ކަމުގައި  އެއްޗެއް  ނުރައްކާތެރި  މާ  އަސްލު 

  އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އެތަކެއް ބައެއް ގާތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދައްކަންޖެހޭނެތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ 

 އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލަދެއްވަން.

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ މް ނަޢީމްހީއިބްރާ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ މެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ންއެންވަޔަރަ

އޭތި   އޮންނަނީ  ހީވެފައި  މި  ކުރިން  މީގެ  ދެންނެވޭނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  މީގައި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފަނާވެގެންގޮސް ދެން ހަމަ އޭގެން މި އުފެދެނީ އަސްލު ހަމަ ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް މާއްދާތަކެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  

ކަށް މި ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން މި އެނގެނީ މޫދަށް މި އެޅޭ ކޮންމެ  ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަ



 2020  ވަރީފެބްރު  26                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  10ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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އަހަރުކުރިން އަޅާފައި ހުރި    100ޕްލާސްޓިކެއް ވެސް އެންމެފަހުންގޮސް މި ބަދަލުވަނީ މައިކްރޮޕްލާސްޓިކަކަށް. މީގެ  

އޭރު  އެއީ  ބަދަލުވެފަ.  މައިކްރޮޕްލާސްޓިކަށް  ކުނޑިކުނޑިވެގެން  އެބަހުރި  ވެސް  ވަރަށް  ޕްލާސްޓިކު  ޕްލާސްޓިކް  ގައި 

ވަރުގަދަކޮށް ހުންނަނީ މީގެ ކުރީގެ ޕްލާސްޓިކު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް ޕްލާސްޓިކޭ ކިޔާފައި މި ހަދާ  

މައިކްރޮޕްލާސްޓިކުގެ   އެހެންވީމާ،  ބަދަލުވަނީ.  މި  މައިކްރޮޕްލާސްޓިކަށް  ކުނޑިކުނޑިވެގެން  އަވަހަށް  މާ  ޕްލާސްޓިކް 

ހާރު އެންމެބޮޑަށް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ފާހަގަކުރަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން މިހާރު އޮތް  ނުރައްކާ މި

މާ   އެކުވެގެން  އަތްވާއި  އޮކްސިޖަނާއި  އަވިންނާއި  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއްޗެހި  މި ބެލެވެނީ މި  ބޮޑަށް  މިހާރު  ވާހަކައަކީ. 

 މައިކްރޮޕްލާސްޓިކަށް ބަދަލުވެގެން އެ އެއްޗެހި މި ފުޑް ޗެއިނަށް  އަވަހަށް ކުނޑިކުނޑިވީމަ، އަދި މާބޮޑަށް އަވަހަށް

ވާހަކައިގައި   ސަޢުދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަޢުދު،  ދެންމެ  އަދި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  ވަންނަނީ.  މި 

މަނައެއް  ނުލަން.  ވެސް  ހުއްޓުވައެއް  މިކަމެއް  އިނގޭތޯ.  ނާދޭ  ހުއްޓުވުމަކަށް  މިކަން  ނުކުރޭ    ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް 

ސަރުކާރަކުން. އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ޕްލާސްޓިކެއް ހަމަ އަދިވެސް ރާއްޖެއަށް އެ ގެނައުމުގެ ދޮރުތައް ހުރީ ހުޅުވިފަ.  

މިހާރު   އެއީ  ނުލިބޭނެ.  ލިޔުން  ދޫކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔާފައި  އެއްޗެކޭ  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުގަނޑުމެ ބޭފުޅުންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ތިބި  މިނިސްޓްރީގައި  ބޭފުޅުންނާއި  ތިބި  އީ.ޕީ.އޭގައި  ން 

އެހެންވީމާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ   ބޭގެއްކަމަށް.  ބަޔޯ  އެއީ  ބޭގަކީ  ބަޔޯ  އެ  ،އޮކްސޯ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  ލިޔުން    އެގޮތަށް 

ހުރީ.    ވިފައިގެ ދޮރުތައް ހަމަ ހުޅުހި އެތެރެކުރުމުއެއްޗެ  އެކަމަކު އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ   .އަޅުގަނޑުމެން ނުދިނީ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން. މެންޓުން ހަމަ އެޔަރަންއެންވަ !އާދެ

 

    :ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މުރުތަޟާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓްގެ މިނިސްޓްރީ

ޢަލީ   މެންބަރު  ވާހަކަފުޅުގައިއިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވި  ސުވާލަ  ޙުސައިން  ކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު    ށް ވެސް  ބައެއް 

މަޢުލޫމާތު. މިހާރު ވަރަށް ސިމްޕަލް އެއްޗެއް    ވެސް ތި  އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ގިނައިން  އާއި ގަދަ ނޫކުލަ  މަޑު ނޫކުލަ މު ނޫ ކުލަ އާއި،  ލާނަން.  އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ވަރަށް  އިގެ ސަތަރިތަކެއް 

ހުއްޓާޢިފެންނާނެ   ދަމާފައި  ތަންތާ  ތި  .މާރާތްކުރާ  ދުވަސްކޮޅަކުން  އޭގަ  ދެން  ފެންނާނެ  ހުންނަ    އެ  އިބޭފުޅުންނަށް 

ހަނޑޫ ގާތްގަނޑަކަށް  ކުދިކުދި  ފަތްތައް  ކުލައިގެ  ތެރެއިން    ފުށްހުދު  ވައިގެ  ގޮތުގައި  ކޮޅުގެ  އެތިއެތި  ގެއަށް  ވަރުގެ 
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ވަދެފައި ހުއްޓާ ވަރަށް ސިމްޕަލް އެއްޗެއް ތި   . އައިސް  ވިސްނާލަދިނީ  މިއީ  ހަމަ މިގޮތަށް    .ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މީތި 

ބަ ފުރަތަމަ  ކޮތަޅު  ބައެއް  ތެރެއިން  މިކީ  އޯމީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުއްދަދިންއިރުގައި  ގެންނަން  ކޮތަޅު  ޑީގްރޭޑަބަލް 

ފެ  .އޮކްސޯއެއްނޫން ގެންނަން  ބައޮކްސޯ  އަދި  އެއްޗެ އޯށީ  މި  ޑިގްރޭޑަބަލް  އަނެއްކާ  އޭގެފަހުން  އައިއްސަ  އައި  ހިތައް 

ގެންނަން  އެއްޗެ   އޮކްސޯ  އޮކްސޯ  ބޭރުން  އަގުހެޔޮވެފައި  އެއީ  މުޅިން  ފެށީ.  އެއީކީއެއް  ސަބަބަކީ  އަގުހެޔޮވީމަ.  ހި 

ބައޯބަ ކުރީގައި  އެއްނޫން.  ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް  ގެނެވުނު  ގޮތުގައި  އެއްޗެ ޑިގްރޭޑަބަލްގެ  އަލަމާރި  އެއް  މިހެން  ހަމަ  ހި 

ތި އެއްޗެ ހުއްޓާ  ބަހައްޓާފައި  އެ   ހީގައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދާތަން.  އެއްޗެ   ބޭފުޅުންނަށް  ފުނޑުފުނޑުވެގެން  ހި 

އެ  އިނގޭތޯ  އެކަމަކު  ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނީ  ކުދިކުދި    .ވެސް  ނުފެންނަވަރުގެ  ލޮލަށް  ވަރަށް  ކުދިކުދި 

ބޭފުޅުންގެ    ބޭފުޅުންގެ. ތި   ހީގައި ހުރެގެން އެހެން ހަލާކުވެފައި ތި ތަޅު ހުންނާނެ އަލަމާރި އެއްޗެ ކޮ  .ޕީސްތަކަކަށްވާނީ

އެހެންވެފައި   އަތްޕުޅުގައި އެއްޗެ  ވެސް ހުންނާނެ  އެއްޗެހުރި  ބައެއް  އަދި  ވެންމަތީގައި  ހި. ދެން  އަވީގައި  ހި މިހެން 

  އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް ވެގެންދާނެ. ދެން މި  އްޗަކަށްއޮންނަ އެމި  ދިޔާގަނޑެއްހެން ދިޔާވެފައި  ފެން  އޮތީމަ  

ވަޅުލައިގެން އީ.ޕީ.އޭ އިން އެ ބެލި ބެލުމުން އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް މިސާލަކަށް އޭގެ ވަކިހިސާބެއްގައި ހުރެދާނެ  

ކޮތަޅުގަނޑެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ    ސްޓްރައިޕެއް. އެ ސްޓްރައިޕް ދިޔާވެގެން ވިރިގެން ހިނގައިދާނެ. މުޅި 

ގޮތްތަކެއް މި އެއްޗެއްސަށް މިވަނީ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އަސްލު ނިމޭއިރުގައި  

މި އޮންނަނީ ލޮލަށް ނުފެންނަވަރުގެ ކުދިކުދި މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް. ދެން އެ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކެވެނީ  

އިނގޭތޯ.   އަރިހުގައި    އަޅުގަނޑުދެންމެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ކޮތަޅު    އަޅުގަނޑުމެންދެންނެވިންތާ  ޕްލާސްޓިކް  މި 

ތެރޭގައި   ދިރާސާތަކުގެ  ކުރި  މިކޮޅުން  ވާހަކަ.  މަސައްކަތްކުރެވުނު  ގިނަ  ވަރަށް  ގެންނަންވެގެން  ނިމުމަކަށް 

ޕެކެޓް އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރެވުނު އެކައްޗެއް ސުޕާރީ  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ފަސޭހައިން  ނަށް 

އެ ކަނޑާލާ   ފެންނާނެ  ތި ބޭފުޅުންނަށް  ކުދިން  ޒުވާން  މީހުންނަށް. އެއީ މިހާރުގެ  ވަރަށް ގިނަ  ވިރިފައި ހުންނާނެ 

ހަށިގަނޑަށް ވަދެގެންދާ   އިނގޭތޯ. މިއީ ޕްލާސްޓިކް  އެ ކާލާގޮތް. ވަރަށް ފަސޭހައިން އޭތި އެތެރެއަށް ދާނެ  ގޮތާއި 

ކެވޭ  ގޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ވަންނަނީކީއެއް  މިހެން  އައިސް  މިހެން  ޒާތުގައި  އަމިއްލައަށް  ތްގޮތަކީ. 

ހަށިގަނޑުގެ   ވަންނަނީ  މި  އެއްޗެހި  މި  ލާފައި  ތެރެއިން  ކެއުމުގެ  ނޫނީ  ލާފައި  ތެރެއިން  އެއްޗެއްގެ  ކޮންމެވެސް 

 އިން އެ ބޭނުންފުޅުވީ އެ މަޢުލޫމާތު ކަންނޭނގޭ.ތެރެއަށް. އެއީހެން އަޅުގަނޑަށް ހިވަނީ ޢަލީ ޙުސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތެރޭގައި   ވެސް މިވަގުތުގެ  ފުރުޞަތު  މެންބަރުގެ  ފުރަތަމަ  ބަލަނީ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް 

 ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ. މިހާރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

ހަމަ   އަޅުގަނޑުގެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ    2އާދެ!  ފުރަތަމަ  ކުރިން  ސުވާލުކުރުމުގެ  އޮތީ.  ސުވާލެއް 

ވިދާޅުވިފަދައިން މި    މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ކޮތަޅުނޫން   ޕްލާސްޓިކް  ހިންގާ  ކެމްޕެއިންތައް  އެތައް  ކިޔައި  ނޫންގޮތެއް  ޕްލާސްޓިކް  ރާއްޖޭގައި.  މަސައްކަތްކުރާތާ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެބައިނގޭ  އެކަން  ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ދުވަސްވެއްޖެ.  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރާތާ  ހޯދަން  ގޮތެއް 

ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ގޮސްގެން  އެންމެންނަށް ވެސް އެބައެ ނގޭ މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކަށް ބަދަލުވެގެން މި އެއްޗިސްތައް 

ދެން   އެބައިނގޭ.  ގެއްލުންވާކަން  ޞިޙައްތައް  ނާޒުކު  ޞިއްޙަތަށް،  ފޯރާކަން.  ގެއްލުން  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހުއްޓާލަން  ؟ ތެއް ހޯދަންއަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އެއްވެސް ހުރަހެއް އެބައޮތްތޯއޭ ޕްލާސްޓިކް ނޫންގޮ

ދެން ތެދެއްމެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބައެއް  ؟ ހަމަ ވަގުތުން ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާލަން ހުރަހެއް އެބައޮތްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މީހުން އުފައްދާ  ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  ހަދައިގެން  ކާރުޚާނާ  ކުންފުނިތަކަށް  ބައެއް  އެތެރެކުރާ  ނަށް  ކުންފުނިތަކަށް، 

ހަމަ   ބޭނުން  އަހާލަން  އަޅުގަނޑު  އިނީމަ  ބޭފުޅެއް  މިނިސްޓްރީގެ  އިކޮނޮމިކް  ހަމަ  ކުރިމަތިވެދާނެ.  އުނދަގޫތަކެއް 

ހުއްޓާލީމަ ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްފާނެހެއްޔޭ  އަސަރެއް  ކިހާބޮޑު  ތެރޭގައި  ސުވާލު    2މި  ؟ ވިޔަފާރި 

 ރަށް ބޮޑަށް. އަޅުގަނޑު މައިގަނޑުކޮށް. ޝުކުރިއްޔާ ވަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   މަޑަވެލި  ކުރެއްވީ.  ސުވާލުތައް  އެ  މެންބަރުން  ތިބެއްވި  އެދިވަޑައިގެން  ފުރުޞަތަށް  މިހާތަނަށް  އާދެ! 

މި   ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިފާނަން.  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަށް  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި 

އިތުރަށް  ބައްދަލު ފެށިއިރަށްވުރެން  ދާއިރު  ނިމިގެން  ތަންފީޛުކުރަން.  ޕޮލިސީ  މި  ހޯދަން.  ޙައްލު  ބާއްވަނީ  ވުންތައް 

ކޮމްޕްލިކޭޓްވެގެން އޭގެ އިތުރު މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނިންމާލަނީ. ހަމަ މި ބައްދަލުވުން  

އޮތްގޮތް މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ދެން މީގައި އިތުރު    ވެސް އެ ދަނީ އެ މިސްރާބަށް. އެކަމަކު ކަން

ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް.   އިތުރު  ބަދަލުގައި  ސާފުވުމުގެ  މަގެއް  ދާންވީ  އިނގޭތޯ.  ޙަޤީޤަތުގައި  އެރީ  އޮޅުންތަކެއް 

މިކަންބޮޑުވުން އޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި  ފެނުނު މަންޒަރަކީ ކުރީގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މި  ތް ވަރަށްވުރެ 
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ވެސް   ކަލްކިއުލޭޝަނަކުން  ކުއިކް  ހަމަ  ހަދާލި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  އެކަމަކު  އެނގުން.  ބޮޑުކަން  ކަންބޮޑުވުން 

ދިވެހިރައްޔިތަކަށް   ކޮތަޅެއް    503އެބަފެނޭ  ދުވާލަކު  ދިވެއްސަކު  އެހެންވީމާ،  ގެންނަކަން.  އެބަ  އަހަރަކު  ކޮތަޅު 

އެއްލައިލާ. އެބަ  ވާހަކަދައްކަމުން    މަދުވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތިމާވެއްޓަށް  ނާޒުކު  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ، 

އަހަރަށް   އަހަރުން  ވޭރިއޭޝަން  ކުދިކުދި  ދެން  ދަނީ.  އެ  ގްރޯވަމުން  އެ  އަނެއްކާ  އޮތީ،  މި  އިޝޫ  ދާއިރުގައި 

އިވޭ ވާހަކައަކީ މިކަން ހުއްޓާލުމުގެ  ހުއްޓަސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ގްރޯތް މި ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  

ދެއްތޯ އުޅުއްވާކަމާ  ކޮންސްލަޓޭޝަންގައި  އަދިވެސް  ދާކަމާއި  އެބަ  މުއްދަތެއް  ދިގު  ވަރަށް  ހެއްދެވުމުގައި  ؟ ޕްލޭން 

އަޅުގަނޑަށް ކުރިން އެނގިފައި އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް އެ ޕްލޭން ހައްދަވައި ނިންމާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު  

ހާރު މި ފެބްރުވަރީ ނިމެނީ އަދިވެސް އެކަމެއް ވެސް ނުވޭ. ދެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް،  މި

އެއްކަލަ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލިއިރުގައި ހަމަ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް ގިނަދުވަހު ކުރަމުން ދިޔަ  

އެންވަޔަރަންމެންޓު ވެސް  ނަތީޖާ  ކުދި  އެކަމަކު  މި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ނެރުއްވި.  ވެސް  މިނިސްޓްރީން   

ހަމަ އެ  ؟ ވިޔަފާރިތަކުގައި އުޅުނު މީހުންނަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ބައި ވެސް. މިސާލަކަށް ލޭނުބައި ވެސް ގަތިން ދެއްތޯ

ހިފައި އޮތް ޕްލޭނެއް ހަމަ  މީހުންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަކަށް މި ކަންކަން ކުރީ. އެހެންވީމާ، އެމުނި އެކުލެވި ވަށާޖެ

ނިޔަތެއްގައި   ތެދުވެރި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ކަން  މި  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ތަންފީޛުކުރަމުން  ކަންކަން  ހަދައި 

މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ މިކަންކަންވާނެހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި މާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވެސް ކުރިއަރާފައި  

ޤައުމު ވެސް ދާންވީހެން އަޅުގަނޑަށް  ހުރި  ދަތުރެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަސްކުރަން  ކުރަމުންދާގޮތް  މިކަންކަން  ތަކުގައި 

؟ ހީވަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ކިހިނެއްތޯ އެކަން އެމީހުން ކުރީ. އެމީހުން ކޮށްފިއްޔާ މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކީއްވެތޯ ނުވާންވީ 

އެ ކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު  ހަމަ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އެހެންވީމާ،   އޮވެދާނެ.  ވެސް  ޖަވާބެއް  އެހެން  ބޭފުޅުންގެ  މި  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ދެންނެވީ  މި  ދޭނެގޮތް  ދޭނެނަމަ 

 މިނިސްޓްރީން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް ކަންނޭނގޭ އެ ކުރެއްވީ  

މެންބަރު. ޙަޤީޤަތަކީ އެންވަޔަރަންމެންޓް   އިއްޒަތްތެރި  މާދަމާ ވެސް އިޢުލާންކުރަން  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  މިނިސްޓްރީން 

އެ ތައްޔާރު އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެ ޤަރާރު ނެރުނު ދުވަހު ފަހުދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން  

ޕްލާސްޓިކް   ވިދާޅުވިގޮތަށް  ތި  އެބައުޅޭ  ރާއްޖޭގައި  އިޝޫއަކީ  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މީގައި  އެކަމަކު  ތިބީ.  ރެޑީކޮށް 
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ންގޮތެއް ކިޔައިގެން ވާހަކަދެކެވޭ. މިހާރު އެ ބޭފުޅުން މީގައި ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ އެހާއަވަހަށް އޭތި އިޢުލާންކުރަން.  ނޫ

ޙަޤީޤަތުގަ އެއީ  މިނިސްޓްރީން  އެހެންވީމާ،  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އެހެންވީމާ،  ސަބަބަކީ.  އުޅޭ  މި  ނުކުރެވިގެން  މި  އި 

އެ ޤަރާރު ފާސްކުރި  މަޖިލީހުން  އިޢުލާން   ރެޑީއޭ  އެ  ގޮތަށް އޭތި ކުރިއަށް  ހަމަ  ކުރަން  ދުވަހު ފަހުދުވަހު  އޮތް  އެ 

ކުރިއަށް ގެންދަންވެގެން ހަމަ އެވަގުތުން ވަގުތަށް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވެގެން  އެ  ގެންދަން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  

.އޯސްތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި  އެން.ޖީ  ވި ވިދާޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުނު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން. މި ކޮމިޓީގައި ތި

މުއައްސަސާ އެއްކޮށްއެހެން  ބޭފުޅުންނާ  ހުރިހާ  މި  މިހާރު    ތަކާއި  ތައްޔާރުކޮށްލީމަ  އެއްޗެއް  އައިސް  އަޅުގަނޑުމެން 

އީ މި  ކުރަން ފަށަން. އެގަނޑުމެން އިމްޕްލިމަންޓްއަޅު އޭތިޤަތުގައި އެ މީހުން އެ ދެކޮޅު އެ ހަދަނީ އެ އޮތްގޮތަށް ޙަޤީ

މި ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކާ  ލަސްވެގެން  ހުރިހާ  ސަބަބަކީ. އެހެންވީމާ، މި  މީގައި    އި،އުޅޭ  އިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

ކޮންސަރންތަކެއް އެބަހުރި.  ވިޔަފާރިވެރިންގެ    ،އެބަހުރި  ކޮންސަރންސްތަކެއް  ވެސް  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  އަދި 

އެބަހުރި ވެސް ކޮންސަރންސްތަކެއް  އެއާއެކު  ޖަސްޓިފިކޭޝަނާ  ންއެންވަޔަރަ  މެންޅުގަނޑުއަ  .  މިނިސްޓްރީން  މަންޓް 

ރެޑީއޭ މީތި   މިއުޅޭ ދައްޗަކީ    .ކުރަންއިމްޕްލިމަންޓްއެއްކޮށް  ދިމާވެގެން  އެހެންނަމަވެސް، މިއީއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 މި އިޢުލާންކުރުމުގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އަނެއް ޝޮކް ނޫންތޯ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އެންމެ  ހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވީ އަނެއްކާ  އެ

ކު އަޅުގަނޑުމެން  މިބޮޑަށް  ވާގިވެރިވާ  ރަން  އެންމެ  ކަންތަކަށް  ޕްލޭން    ނެއުޅޭ  ހަދާތީ  އިދިކޮޅު  އެއަށް  ފަރާތްތަކުން 

 ވަޑައިގެންފައި އޮތީ.  ވަލޮޕްމަންޓުން ފުރުޞަތަށް އެދި . އިކޮނޮމިކް ޑިޢުލާންކުރުން ލަސްވެގެން އުޅޭ ކަމަށްއި

 

 މަރިޔަމް ވިސާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮމްޕެނީޒް އޮފް ރެޖިސްޓަރަރ  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

މު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ރޯ އްރިޤައާދެ!  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ބޭނުންވީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު    ރު. 

މި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާމު  މަނާކުރަން  އެތެރެކުރުން  މި  ވެ  މެޓީރިއަލްސް މިސާލަކަށް  ސް ކުރެވެން 

ގާއޮ އިމްޕޯޓު  އެކްސްޕޯޓު  ފޮނުވާލައިފިން  ތީ  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑު  މެދުވެރިކޮށް އިނގޭތޯ. ދެން  އެކްސްޕޯޓު ނޫނު    ހަމަ 

  ނޫނު ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މިހާރު އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނޭ އެ ގާއިމްޕޯޓު  

ޑުމެން ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަށް މިހާރު ކޮމިއުނިކޭޓު ކޮށްފައި  އަޅުގަނއީ  އެލާނީ.  އި އެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ދަނީ

އެމެންޑްމެންޓެއް އެއީ    ޓްސްތައް. އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައި މި ފަހުން ހިމެނިމި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމެންޑްމެން
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ކުރިއަށް   އެ  މިހާރު  މަސައްކަތަކާއި  އީ.ޕީ.އޭއިން  ސިޔަސަދެން  ގެންދާ  ގޮތުގެމަތީން  ސަރުކާރުގެ  އެއްގޮތްވާ  ތާ 

ޕްލާސްޓި   އް ކުރަންވެގެން އެމެންޑްމަންޓެއް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކެ  ކް އެކީއެކައްޗަކަށް އެލިމިނޭޓުސިންގަލް ޔޫސްޑް 

އިންނާނެ   ހުށަހަޅާފައި  ގޮތުގައި  އި  2021ރީ  ނަވަ ޖަ  1މިހާރު  ޕްލާސްޓިކެއް  ޔޫސްޑް  ސިންގަލް  ފައްޓައިގެން  ން 

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ދެން ލައިން މިނިސްޓްރީތަކާއި ކޮންސަލްޓްކޮށްގެން  

މަނާކު   މިހާރު އެތެރެކުރުން  ރާއްޖެ  ތަކެތި  ކަނޑައަޅާ  ގެންދެވޭ.  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާތައް  އެބަ  ވާހަކަ  ވެސް  ރާ 

އިރު  އިރަށް އެކްސްޓެންސިވް ޑިސްކަޝަންސްތައް މިހާހިސާބަށް އައިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވަ

މިވެނި   ސީދާ  އެއްކަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ގެންގޮސްފިން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވެސް  ކިޔާފައި  އައިޓަމްތަކެތޭ 

އޭރަށް   ކުރަން.  އައިޑެންޓިފައި  ލެވަލްގައި  ކޯޑް  އެޗް.އެސް  ގުޅިގެން  ވެސް  ކަސްޓަމްސް  އެބަ  އަސްލު  ޖެހޭ 

ބޭން އެ  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިމްޕްލިމައެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދެވޭނީ  ންޓުގޮތަށް  ކުރަން 

މިދެންނެވިހެން   ކޮށްފައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙެއް  ގާއިނގޭތޯ.  ނޫނުއަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ފޮނުވާފައި އޮތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ދަންނަވާލަންއިބު އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ބަންޑާރަ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ އެހާ    .އެވެސް ޝޮކެއް  ،ތިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވުނު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކައަކީ އިނގޭތޯ. ނޫން

ކުރައްވާފައި އޮތްކަން އެކަން  ވަރަށް އުފާވެރި ޝޮކެއް އެއީ.  ވެ  އަވަހަށް  އިވުނީމަ  ކުއްލިއަކަށް  އޮތީމަ  ނޭނގި  ސް 

 އާދެ! އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިބްރާޙިމް ނަޢީމް ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ މެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ންއެންވަޔަރަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް  އެ  މުރުތަޟާ ތެރި މުޤައްރިރު. ދެންމެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

ރާއްޖޭގައި   ނޫނީ މިކަން ކުރަން  ޙަޤީޤަތުގައި  ތާއީދުކުރަން. މިހާރު  ޕްލާސްޓިކު  ޔޫސްޑް  ޕްލާސްޓިކު، ސިންގަލް    މި 

ފަށައިގަނެގެން   މަސައްކަތް  އެ  ދެން  ވެއްޖެ.  ދުވަހެއް  ކިތަންމެ  މަނާކުރަންވީތާ  ކޮތަޅު  ބޮޑަށް  ވަކިން  ހަމަ  އަދި 

ވާހަކަ މުރުތަޟާ ގޮއައި  ކުރަމުން ދަނިކޮށް   ޕްލާސްޓިކް    އެ  ންޖެހުންތަކެއްގެ  ވިދާޅުވީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ފަސޭހަ ވަރަށް  ހަމަ  ހޯދުމަކީ  ގޮތެއް  މިކަންވާނީ. މި  ކަ  ނޫން  އުޅުނީމަ  ނިޔަތުގައި  ރަނގަޅު  ހެޔޮ  ކަމަށް  މެކޭ. މި 

ވިޔަފާ  ކުދި  މި  ދައްކާލާ  ދައްކާލަ  މިހެން  ވާހަކަ  ގެއްލުންވާނޭ  ބަޔަކަށް  މިވެނި  ގެއްލުންވާނެއޭ    ހަދައިފިއްޔާ ރިތަކަށް 

އެ ބަނޑަށްޖެހޭނޭ  ބަޔަކު  ތިބެވިދާނެ.    އެވެނި  ދައްކަން  އަދިވާހަކަތައް  ބޭފުޅުން  ދޭންވީއޭ  ތި  ވަގުތު    .ވަގުތު  އަދި 
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މިދޭންވީއޭ ހަމަ  ކި  .  ދައްކަން  ތިބެވިދާނެ.  ވާހަކަތައް  ވެސް  ދުވަހަކު  ހިނގާ  ތަންމެ  ބަލައިލަމާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދަނީ.    އެ    ޑްރާސްޓިކް ބަދަލުތައް ގެންނަމުންއެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި  .އޮތް ބޮޑު އިންޑިއާއަށް  ކައިރީގައި މި 

ހުންނަ ބޮޑެތި ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި މުޅިން ޕްލާސްޓިކް ހުންނަނީ. މީގެ ދެތިން  ން މީގެ ކުރިންދާއިރު ހަމަ މީނޑުމެއަޅުގަ

ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު  ކުރިން  މި   ހަމަ  މަސް  ދަންދެން    ކާން  ސަމްސަލަށް  ހަމަ  ބަދަލުކޮށްފި    މިހާރު ހުންނަ 

ވެސް  ޕްލާސްޓިކަށް އެ ކާން   މުޅިން ހަމަ އެއްކޮށް    ހެންއްސާ މި ދާސް އެއްޗިހަމަ ކަރުއަޅާފައި އިންނަ ތަށިގަނޑު 

ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތްތައް ހޯދާލާ. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން  ހަމަ އެ   ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ.

  އަށް ހަމަ މި  .ގެމިހެން ކިޔަކިޔާ ތިބުމެއް ނޫން ކަންނޭނގޮތް ދައްކަން ޖެހޭނޭ އެހެން އެ އޮލްޓަނޭޓިވް ދައްކަންޖެހޭނޭ  

އަމި ގޮތް  ހަމަ  އެޅީމަ  ކެރިގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފިޔަވަޅު  ގެންދާނީއަޅަންޖެހޭ  ވެސް  ހޯދަމުން  އިނގޭތޯ.    އްލައަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފިރުޝާން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު   ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލާ ގުޅޭ 

  މިކަހަލަ އެންމެ ބޮޑަށް    ހަމަ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ވިދާޅުވެއްޖެ ގޮންޖެހުންތައް 

މިހާ  ފަރާތުންނޭ  މީހުންގެ  އެމަސައްކަތްކުރި  ދެން  ކުރިމަތިވަނީ.  ދައްކައިގެން  ރު  ވާހަކަ  ވެސް  ޤައުމީ    ބޭފުޅުންނާ 

އެކްޝަނެއް ނަގަން އަޅުގަނޑަށް މާ ލަސްވެސް ވެއްޖެ މިހާރު. މިނިސްޓްރީން އެކަން  ހަމަ ލެވަލެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ 

ސް މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ  ކުރާނީ. އަދި މީހަކު ތިމަންނާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނުމޭ ބުންޏަ

ކިޔާފައި ޑިލޭ ވެސް ނުކުރެވޭނެ.   ނޑައަޅަން ޖެހެނީ. އަދި އެހެނޭ ލެވަލްގައި ކައް ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޕޮލިސީގެ ގޮތެ

ނަގަން.     ސްޓޭންޑްއެވެސް ގޮތެއް ނޫން އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ވެއްޖެ އަސްލު ވަރަށް ވަރުގައަށް މި

މަޖިލީހުން އެ ޕޮ ބޭފުޅުން ވެއްޖެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ލެވަލްގައި ތިއްބެވި  ޤަރާރު ފާސްކޮށް ނިންމާފައި    އޮތީ   ލިސީ 

ހިތުން.ޓައިމްލައިނެ އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅާފައި  ނޫންތޯދެމާ،  އެހެންވީ   އް  ކުރަންވީ  މިކަން  ކީއްކުރަންތޯ    .ން 

ވެސް  ؟ ލަސްކުރަންވީ ތަޢާރުފުވެގެންދިޔައިރު  ރާއްޖޭގައި  ޖީ.އެސް.ޓީ  ގަދަޔަހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެވުނު    ށްވަރަށް 

ޓެކްސް    .ވާހަކައެއް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިގެންދާނޭ އިންކަމް  އަނެއްކާ  ހޯދީނޫންތޯ. ދެން  ގޮތްތައް  އެކަމަކު ހަމަ 
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ދައް  ވެސް   އައިމަ ވާހަކަ  އަބަދުއެ  ފުނޑޭނެ  ކައިފި.  ވިޔަފާރިތައް  ކުދި  ވާހަކައެއް  ދައްކާ  ރާއްޖޭގައި    އޭ ވެސް 

ންޖެހޭނީ. އެގޮތަށް ހޯދަން ތިބީ ވެސް  އެކަމަކު އެ އަށް ގޮތްތައް ހޯދަ  .ވެސް  . އެ ވާހަކަ ދައްކާ އަބަދުއޭއިނދަޖެހޭނެ

އެކަމަކު    .އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން.  ތިބީ  ވެސް  ވާހަކަދައްކަން  ވީހާ އެ  ސްޓެޕް  ނަގަންޖެހޭ  ވެސް    ފުރަތަމަ 

ބޫލެއް ނުކުރަން ހުއްޖަތެއް ކަމަކަށް އެ ގޮންޖެހުންތައް ދައްކައިގެން  ޤަ  ނަގަން އެބަޖެހޭ. އެ އަޅުގަނޑުމެން  އަވަހަކަށް

ވުމަކީ  އެންމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މީގެ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، މިކަން އަވަހަށް ކޮށްދެއް   ޑިލޭކުރުމަކީ.މި  

 އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހީވަނީ  ބޭފުޅުންނެކޭ    މީގައި   އަޅުގަނޑަށް  އެ  އެބައޮތް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ޒިންމާ  އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮތްތަން  ރަ  ހަމަ  ވެސް  އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެބައޮތް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ށުގެ ވަށައިގެން 

ން ތި ވާހަކަ ދެން ގެންދާނަމޭ ސަރުކާރާ  އްކާލަން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ބުނާއިރު އަޅުގަނޑު ބުނާނަހަމަ ހި 

ބުނާނަން އިނގޭތޯ. އަ ދެކޮޅަކަށް ހިއްކައިގެން ނުވާނޭ. ހި ހިސާބަށް. ހަމަ  އްކާކަށް  ޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަމަ ނުބުނެވޭ 

ދައްކަދައް  ވާހަކަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ހަމަ  މިސާލަކަށް  ނުޖެހޭނޭ.  ތިބެނީ  މި  ކާ 

އިންޑިއާ އެންމެ ކައިރީގައި މިޖެހޭ    މިހާރު  ގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަދައްކާ މި ތިބެނީ.ގފާމިންކެމިކަލް  

ބަދަލުވާން  އަދި  އިންޑިއާ   މީހުން  އެ  ފާމިންގއެއް  ނެޗްރަލް  އޯގަނިކް  މިހާރު  ހަމަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުން  އެ  އެހެން 

ހަމަ  މީހުން   ހަދާ  ދަޕްލޭންތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  ދައްކާ ނީ.  ވާހަކަ  މި  ލައެ  ދެން    ދައްކާ  ތިބެނީ. 

ހަމަ   ފެންނަނީ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  އައުޓް  ޑޭ  އިން  ހަމަ  އިއްޔެ ޑޭ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގައި 

އެބަ ވިދާޅުވޭ   ޝޮކިންގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  އިނގޭތޯ. އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު    ނިއުސްއެއް ފެންނަނީ 

ދުވަހަކު  ފަރު ކޮންމެ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  ހަމަ  ޝޮކިންގ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  ނެތޭ.  ހުއްޓާލެވޭކަށް  ހިއްކުން  ތަންތަން  ތަކާއި 

ނުކުރާނީ  ހަވެސް   ކަމެއް  ކާކަށް  ބްލޭމްކުރާނީ  މި  އަސްލު  ނޭނގޭ  ނިއުސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް  މަ ޝޮކިން 

އެބަޖެހޭ. އަނެއްކޮޅުން   އެބަކިޔަން  ވެސް  އާއެކޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަށް  ދައްކާ ހުރިހާ  ކަމެއް. ރައްޔިތުން  ކާކަށް 

ވެސް ކަމެއް ހުއްޓާލެވޭކަށް ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަސްލު  ސިޔާސީ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ މީގެން އެއް
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ތަނެއް ނިންމާނެ ތަނެއް. އެންމެން ވެސް ދެން މިހެން   ފައްޓާނެ  ކީއްހޭ މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އަސްލު 

އެހެންނަމަވެސް ޖެހެނީ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިބެން  ވެސް  ކިޔާކިޔާ  ޝޮކިންގައޭ  ޝޮކިންގައޭ  ،  ހަމަ 

އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން،  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  ދަންނަވާނަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  އެނގެނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ތާރުއަޅަންވިއްޔޭ.  ރަށުގައި  މި  މިހާރު  އެބަބުނޭ  މީހުން  ރަށު  އަޅުގަނޑުގެ  ދިޔައިމަ  ރަށަށް 

ތާރުއަ ނުޖެހޭނެއޭ  ރަށަކު  މި  އެބަބުނަން  ކިތަންމެ  ކަނޑާލާފައި  ގާތު  އަޅުގަނޑު  ތާރުއަޅާކަށް.  ނުޖެހޭނެއޭ  ޅާކަށް. 

ފަހަރަކު މަސްވެރިން އެބަބުނޭ ހަމަ ބ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއްޔާ އެނގޭނެ ބ.އަތޮޅުގައި މިޔަރު އުޅޭ މިންވަރު  

މީގެ ތެރެއިން ހަމަ މިތާ   އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އެއްފަހަރު ބުނިން މިޔަރު ހިފުން ހުއްދައެއްނުކުރެވޭނެއޭ. އެކަމަކު ހަމަ

ވެސް.   މެންބަރުން  އުޅޭ  ހުއްދަނުކުރެވިގެން  ވާހަކައަކީ  ހިފުން  މިޔަރު  އެބަފެނޭ  ވެސް  ހުށަހަޅައިގެން  ޤަރާރު 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިންޑިވިޖުއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް ވެސް ނޫނީ ރައްޔިތުން ހަމަ މިސާލަކަށް ތިމާވެއްޓާ ނުގުޅޭ  

ދެއްކީ އެބަ  ވާހަކަތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްކިޔަސް  މީހަކު  ކޮންމެ  އެބަޖެހޭކަން  ވެސް  ބުނަން  އަޅުގަނޑުމެން  މަ 

ނަހަދާ   ވާހަކައަކަށް  ދައްކާ  ފޭމަސްވާން  ނޫނިއްޔާ  މަޝްހޫރުވާން  އެއްކަލަ  ހަމައެކަނި  މިއީ  އެބަޖެހޭ  ބުނަން 

މިކަންކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މެން، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ އަނެއްހެން  ޢަމަލީގޮތުން 

އެބައޮތޭ   ވެސް  ޕްލޭންތައް  ބީއެއް އެބައޮތޭ. އެހެން  އެއްޗެއް ފެންނާނެއޭ. ޕްލޭން  އެހެން ގޮތެއްވޭނެއޭ. އެހެން  ހަމަ 

ހަމަ ޝޮކިންގައި.   އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޯމަލް  އިޒް  ތިންގް  އެވްރި  އޭޒް  ހަމަ  އެގޮތަށް  ހަމަ. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މަޢުޟޫޢުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެން   ހީވަނީ މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ދެން  ދެން ވަރަށް 

އު ކުރަން  ވާނެއޭ.  ކުރީމަ  ހަމަ  ނިންމާލަމުން  ޚުލާޞާއަކީ  ދެން  ވާހަކަދެކެވިއްޖެ.  ތަފުޞީލުކޮށް  ޅުމޭ. ވަރަށް 

ވެސް   ވާހަކަދެއްކީމަ  ބަދަލުކޮށްލާ  އެ  ނޫންތޯ.  ފުޅި  ކުދި  ހަމަ  ހުންނަނީ  ވަތްއިރުގައި  މިތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަ މޫނުތައްމަތިން ފެނުނު ތިއީ ވާނެކަމެއްހޭ. މިހާރު ހަމަ ވެފައިނޫންތޯ މިހިރީ. އެ ކުރީމަވޭ  

އޯ  އޭގެ  ނެގީމަ  ޑިސިޝަން  ކުއްލި  ރަނގަޅު  ހަމަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  އެ  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލްޓަނޭޓިވް 

ދެން   ނިންމައިލާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަފުޅެއް. 

އިތުރުން އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި މި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ވެސް ދޭނަން. ދެން އޭގެ  

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންކަން ވެސް  
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ޕްލޭން   ކަމަކީ މި  މުހިންމު އެއް  އެންމެ  ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  ތި  ބައްދަލުވުމުގައި  ފާހަގަކުރާނަން. ދެން މިއަދުގެ މި 

ޕް ފޭސްއައުޓް  ދެން  ދެއްތޯ.  ކަމަށް.  މާރިޗަށް  ވިދާޅުވަނީ  ތި  މިހާރު  ދެން  ޕްލޭން.  ފޭސްއައުޓް  ޕްލާސްޓިކް  ލޭން. 

ސުވާލުކުރާނަން   އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  މާރިޗްގައި  ކޮށްފައި  އެގޮތަށް.  ރެކޯޑްކުރާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެވެސް 

ޖަވާބުދާރީކުރުވު ހަމަ  އެހެންވީމާ،  މި.  ދެން  ނިމެނީ  ފެބުރުވަރީ  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  ކޮމިޓީން  މި  ގޮތުން  މުގެ 

އެކްޓިވް މެންބަރުންތަކެއް މިތިބީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މާރިޗް މަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުރާނަން. އޭގެ  

ގޮތަކީ  ވަޑައިނުގަންނަވާނެ  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހި  މިތަނަށް  ގޮތަކީ  ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ގޮތަކީ،  ރަނގަޅު  އޭގައި    ކުރިން 

ބަދަލުތައް   ގެންނަވަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ގާނޫނުތަކަށް  އެއާއިއެކީގައި  ޢާއްމުކުރެއްވުން.  ޕްލޭން  މި  އަވަހަށް  ވެސް 

އެހީތެރިވެދެއްވަން   މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައި  ވެސް  އެކަމަށް  ތިއްބެވީ  އެ  މެންބަރުން  ހަމަ  ފޮނުވައިދެއްވާ.  ވެސް 

 ގެންދެއްވިކަމަށް ޓަކައި.އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައި
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