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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    59`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ މައްޗަންގޮޅީ  

އިއް ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދެކުނު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މެންބަރު،  ޒަތްތެރި 

ގެންދަން   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑު  ހަމަވާތީ  ކޯރަމް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  އަދި  މެންބަރު 

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާގައި  ބިލުގެ  ފަށަނީ. މިއަދުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  މިދާ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް 

ދެން   ކަނޑައެޅުން.  ބިލުގައި  ޓާގެޓެއް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  އެއީ  މަޝްވަރާކުރުން.  ބަޔަކަށް  މުހިންމު  ވަރަށް 

ހުށަހެ ފަހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް  އެންމެ  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޅިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިއްޒަތްތެރި 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިކަމުގައި ދެކޭގޮތް. އެ ދެކޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލިއިރު މީގައި ފަސޭހައިން  

އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ހަދަމުންދާ    މިކަން ވާކަށް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ

ބިލެއްގަ ހުރިހާ  ބާވަތުގެ  ވެސް  މި  ކެނެޑާއިން  ފަހުން  އެންމެ  ކަނޑައަޅާފަ.  ޓާގެޓުތައް  މިހާރު  ހުންނަނީ  އެ  އި 

އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވުމަށް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ރޮނގުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި  2030ކަނޑައަޅާފައި އިޢުލާނުކުރީ  

ވަން ކަމަށް  ކަނޑަނޭޅޭ  ތާރީޚެއް  މީގެ  ނެތް  މަޤުޞަދެއް  އެއްވެސް  ބިލުގެ  މިއަދު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވެ  ޏާ. 

ސްޓެލްކޯ   އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ބައްދަލުކުރަނީ  މި  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ނިންމުމާ  ކުރީދުވަހުގެ 

އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާ އަދި ފެނަކައިގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލަދެއްވާ އެ  

ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް   ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްވުމަށް.  ވަޑައިގެން  މިކޮޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މިއަދުގެ    59ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް  

މި އޮތީ، މައިގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އެޖެންޑާގައި  ކަމަކަށް   އެންމެ 

ދަންނަވާނަން   އަޅުގަނޑު  މާއްދާއެއް.  މުހިންމު  ބިލުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިދާ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް 

ފަރާތް ކަމާބެހޭ  އަދި  ގޮތް.  ހުރި  މީގައި  ވިސްނުން  މެންބަރުންގެ  މިއަދު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކާ 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ދިނީ  ދަޢުވަތު  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  ނިންމުން.  ނިންމި  މި  ބައްދަލުކުރަން 

މިނިސްޓްރީއަށް، ފެނަކައަށް، ސްޓެލްކޯއަށް އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިތަނަށް   

ޕްރޮޕޯސްކުރެއްވޭނެ  ވަޑައިގެން ހައްލެއް  ކަންބޮޑުވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  ތިއްބެވީ  މި   

ތަކުރާރުކޮށް   ވާހަކަ  އެ  ވީކްކޮށް.  ވަރަށް  އޮތީ  ހުށަހެޅުއްވިއިރު  ސަރުކާރުން  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން. 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކޮމިޓީ  އޮންނާނީ  އިއްޒަތްތެރި    އަޅުގަނޑުމެން  އެއްވެސް  ކޮމިޓީގެ  އެގޮތަކަށް  ދަންނަވާފަ. 
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އޮތީ ގެނެސްފައި   ބަދަލުތަކެއް ބިލަށް މިހާރު އެ  ބޮޑެތި  ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ ކޮމިޓީން ފާސްވާކަށް. ވަރަށް  މެންބަރަކު 

މި ގާނޫނުވެގެން  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ސަބްސްޓެންސް ހުރި، ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ނަމޫނާ ގާނޫނަކަށް  

ހިމަނަން   ބިލުގައި  މި  ދައްޗަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް  އެގޮތަށް  އެކަން  ދިއުން. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އެއް މާއްދާ އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން  

އަހަ  ވަކި  މީގައި  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީގެ  ކަނޑައަޅަން  ގޮތުގައި  އަހަރުގެ  ޓާގެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ރެއް 

މެންބަރަކު އެކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފަންނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް  

ފޮނުވާ ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިއީ  ބަލާއިރު  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ފައި 

ނޫން.   ކަމެއް  އޮތް  ވެސް  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ކަމެއް  ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސިންކް   ކާބަން  ޤައުމެކޭ.  ކުޑަ  ޖަންގަލި  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ހުންނަނީ  ދައްކަވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  ސަބަބުތައް 

މަދު   ނުވާނެއޭ.  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި މަދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމެއް  ފާތައް ވަރަށް  އާއި  ޤައުމެކޭ. ޗަސްބިންތަކާއި، ކުޅި 

ދެން އޮތީ ކާބަން ޓްރޭޑްކުރުމޭ. ދިހަ ޕައުންޑަށް ޓަނެއް ވިއްކައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް  

އަޅުގަނޑުމެ ދައްކާފައި  ސަބަބު  ދެ  މި  ދިވެހި  ނުފެނެއޭ.  މިއީކީ  އެއްޗަކީ  ވިސްނުނު  ގޮތެއްގައި  ޖުމުލަ  ންނަށް 

ދުނިޔޭގެ   އެހެރީ  ވެސް  ޚަބަރުތަކުގައި  ހެނދުނުގެ  މިއަދުގެ  އޮއްވާ  އެހެން  އެކަން  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ވާނެ  ރާއްޖެއަށް 

ގެ މި ކޮމިޓީގެ  މާބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މިއަހަރު ކަނޑައަޅައި ނިންމާފަ. އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެން

އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން ކަނޑައެޅި ވާހަކަ. އަދި އެ  2030ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި އެއް ޚަބަރަކީ ކެނެޑާއިން  

އަޑުއެހީ.   އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ވާހަކަ  ވަކާލާތުކުރާ  އޮޕޮޒިޝަނުން  ޕާލަމެންޓުގެ  ކަމަށް  އަހަރެއް  ދުރު  އަހަރަކީ މާ 

ނޭނގު ފަރާތްތަކާ  އަޅުގަނޑަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ނިންމީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގޮތެއް.  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މިކަން  ނު 

މަޝްވަރާކޮށްފައި މީގައި ގޮތެއް ނިންމަން. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  

ބޭނުންވޭ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅު ފާހަގަކޮށްލަން  އެންމެ  އެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ދިވެހިރާއްޖެއިން  ންގެ 

އަހަރަކީ   އެއް  ހުރި  ބަލަހައްޓާފައި  ހިސާބު  އިންޖީނުތަކުން    2015ރަނގަޅަށް  އަހަރު  އެ  ކަމަށާއި  އަހަރު  ވަނަ 

ގޮތުން   ހިމެނޭ  ރިސޯޓު  ޖައްވަށް    1023ރަށްރަށާއި  އިކުއިވަލަންޓް  ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް  އޮފް  ގިގަގްރާމް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި ކާބަންގެ %ބޭރުކު ކަމަށް. މި މަޢުލޫމާތުގައި އެބައޮތް. މާނައަކީ    67ރިކަމަށް. އެއީ މުޅި 

2015  % އެނގެއޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  އުފައްދައިގެންކަން.    67ވަނަ  ކަރަންޓު  ހިއްސާކުރީ 

ދިވެހިރާއްޖޭ އެނގޭ  އެބަ  އެހާ ސާފުކޮށް  ހަމަ  އެބައޮތްކަން. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަރަންޓު އުފެއްދެން  މިހާރު  ގައި 

 % އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ގޮތްގޮތަށް  އޮތް    67ނޫން  ބާކީ  ވަންޏާ،  ކަމަށް  މެނޭޖްކުރެވިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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އިންދަންވީ ގަހެއްތޯ  ކިހާ  މެނޭޖުކުރަން  ޙަޤީޤަތުގަ ؟ ޕަސެންޓު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުބުނެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި  އެވަރު 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހުންނާނެ ބޭނުމެއް ނެތް. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. ކޮންމެހެން ޑިޕްލޮމެޓިކް  

އަޅުގަނޑު   އެކީގައި  ބެކްގްރައުޑާއި  މި  ތިބީކީ.  މި  އެއްވެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ނޫން  ބާއްވާކަށް  ބައްދަލުވުމެއް 

ހުޅުވައިލާނަން އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ވީ އެންމެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  

އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެދެން.  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބުދެއްވުން  މަތިން  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ    ރަނގަޅަކަށް 

ބިލުގައި    ފޯކަސްއަކީ އަހަރެއް  ވާނެ  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  މި  ދިވެހިރާއްޖެ  ބިލެއް  އެ  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ކަނޑައަޅަން. 

 މަޖިލީހަކުން ފާހެއް ނުވާނެ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ފިރުޝާން  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު ފާހަގަ ތި ކުރެއްވީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިކަން އޮތް ގޮތް.  

ފާހަގަކުރައްވާ   އެބަ  މިނިސްޓްރީން  ގޮތް.  ހިނގާދިޔަ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި    2015ދެން 

ދެންމެ ބަލާއިރު  ސްޓެޓިސްޓިކަށް  އަހަރުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި %  ވަނަ  ފާހަގަކުރެއްވި %67ތި  ތި  މުޤައްރިރު   .57  

% އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތާރީޚެއް  67އިންޖީނުތައް  ކުރެވޭނެ  ޝަޓްޑައުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންޖީނުތައް  ގެ 

ވާވަރަށް ގަސް އިންދާ،  ޕަސެންޓޭޖަށް  ބާކީ އޮތް  ބޭނުންވަނީ. ދެން ހަމަ އެއާއިއެއްކޮށް  މިއަދު  އެ    އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރެވޭނީ. ދެން   ކާމިޔާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެ ތާރީޚެއް. އޭރުންހެން 

ބޮޑެތި   މާ  މިއަށްވުރެ  ގޮތުގައި  ފެންނަ  ޚަބަރުތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މުޤައްރިރު 

ދަނީ ހަމަ  2030ޤައުމުތަކުގައި   އެބަ  އަށް އެ  ކާބަންނިއުޓްރަލް ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޢުލާނުކުރަމުން 

އެހެންނަމަވެސް،   އެވަރަށް.  ނެތްކަން  ވެސް  ޖާގައެއް  އިންދާނެ  ގަސް  ކުޑަކަން.  ބިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެނގޭ 

ޕަވަރ ހައު ވެސް  ހިތުން ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ސްތަކުން ކަރަންޓު  ކުރެވޭނެ ކަންކަން 

އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް މަޑުމަޑުން ހަމަ އެބަދޭހެން. ހަމަ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެ މަސައްކަތް  

 އެބަ ހިނގާހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ތާރީޚެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި  

ބޭނުންވާ ޖާގައަކީ އިންދަންވީ އިނގޭތޯ. މިހާރު  ؟ ވިދާޅުވާ ކާބަން ސިންކް އުފެއްދުމަށް  ވަރަކަށްތޯ ގަސް  އަދި ކިހާ 
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ގެދޮރު ވިސްނޭ  އެބަ  ރާއްޖޭގައި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިއްކާ  ބިން  ވެސް  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ޓަކައި  އެޅުމަށް 

ކަމަށް   އުފެއްދޭނެ  ވެއްޖެއްޔާ  އުފައްދަން  ބިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ހައްދަން  ޖަންގަލި  އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަ އުފެއްދުމަށް ޓަކައި.  ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ފޮރެސްޓްތައް  މަޤުޞަދު  ދެރަވީ،  އަޅުގަނޑުމެން.... އެ  ނޑުމެން 

ލިޔުން   މި  ގެންދެވުން.  ގެންދަވާ  މި  ނުދައްކަވާ  މަގެއް  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް  ބެހޭ  ކަމާ 

ބޭފުޅުންގެ   ފަންނީ  ގޮތަށް  އިޙްސާސްވާ  މާޔޫސްކަން  ވަރަށް  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިޔާލީމާ 

އެހެންވީމާ މިހުރީ.  ޖަވާބުދެއްވުން އަދި އޭގެ  ލެންގުއޭޖް  ސުވާލަށް  އެ  މެންބަރުގެ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މަޑަވެލި   ،

އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  މިހާރު  ވާސިލުވުމަށް  ޓާގެޓަށް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން 

ހަނދާންވަނީ.    10އިންނާނެ   އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  މުއްދަތެއް   10އަހަރު  ފެށިގެން    އަހަރުގެ  ތަރީޚުން  ފާސްވާ  ބިލު 

މިއަދު   ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ނޫންތޯ  ހާސިލުވެވޭނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓާގެޓަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

 ވިދާޅުވެއްދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން.

 

އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ   އޮފް  ނަސީމް    ސްޕެޝިއަލިސްޓް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ  ޙަދީޖާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިހާރު  ދެން  މިނިސްޓްރީން.  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އިނގޭތޯ  ހައްޖަ  އަޅުގަނޑު 

ވަނަ    2015ފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް

އެންހޭންސްކޮށްފައި   އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި  އެން.ޑީ.ސީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަހަރަކީ  ސަބްމިޓްކޮށްފަ.  އެން.ޑީ.ސީ  އަހަރު 

އޮތީ. މިހާރު ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީއަކީ   ޑެޑްލައިން  މަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަހަރު. ދެން މިއަންނަ  ސަބްމިޓްކުރަންޖެހޭ 

ޕޮލިސީއަކީ  އަޅު އައްސަވާތީ  ޑޭޓެއް  އޮތް  2050ގަނޑު  ރިޕޯޓުގައި  އައި.ޕީ.ސީ.ސީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައަށް  އާއި 

މިކަން    2050ފަދައިން   ކުރުން. ދެން  ވަނަ އަހަރަށް ނެޓް ޒީރޯ އެމިޝަނަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

އޮ ރައީސް  އޮފީހާއި  ޕޮލިސީ  އޮފީސް  ރައީސް  ވަނީ  ހަފްތާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިދިޔަ  މިކަންތަކަށް  ވެސް  ފީހުގައި 

ވނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ނެޓްޒީރޯއަށް    205އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޕްރެޒެންކޮށްފައި  

ދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޚަރަދުތަކަކީ ކޮ ކޮބައިކަމާއި އެކަމަށް  ޓްރެގެސްޓަރީސްއަކީ  ޓަކައި ނެގޭނެ  ބައިކަން  ދިއުމަށް 

 ޑީޓެއިލްސްކޮށްފަ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ކޮލީކްސް އޭގެ އތުރު ޑީޓެއިލްސް ދެއްވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2020  ނޮވެންބަރު  29                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  59ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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ޓް  ޝުކުރިއްޔާ ހައްޖަ. އިހަށް މަޑުކޮށްލަދެއްވާ އިނގޭތޯ. މި ސުވާލަށް އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހަމަ އެންވަޔަރަންމަން

 މިނިސްޓްރީން ދެއްވަން އެ އުޅުއްވަނީ.  

 

 ޒަންމަތު ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ގޮތުން   އަމަލީ  ހެދުމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްރީ  އަޅުގަނޑު  ޚަލީލް.  ޒަންމަތު  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އާދެ! 

ކެނެޑާގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ. ކެނެޑާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް   އޯލްރެޑީ  ޤައުމުތަކުން  ބޮޑެތި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ބައިވެރިވިން. ދެން 

ހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ފުދޭވަރަކަށް ކުޑަ ޤައުމެއް އެއީ ނިސްބަތުން.  ބޮޑުބައި އެއީ ޖަންގަލި އޮންނަ ޤައުމެއް. މީ

މިހެން   ކޮސްޓަރިކާ،  ބޫޓާން،  ސަރަޙައްދުގައި  މި  އެގޮތަށް  ހުރޭ.  ކަންތައްތަކެއް  އެކަހަލަ  އޭގައި  އެހެންވީމާ،  ދެން 

އަހަރު ތެރޭގައި ނޫނީ އެއަށްވުރެ    10ގޮސް ވަރަށް ބައިވަރު ޤައުމުތައް އެބަހުރި ކާބަންނިއުޓްރަލްވާން ކުރިއަށް އޮތް  

އަށް އެކަން  2060ބިޔޯންޑް ވެސް. ދެން މި ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު ކަމަށް މި ކިޔާ ޗައިނާ. އެމީހުން ވެސް 

ކުރެވޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓްރީ ހެދީ ތި ވިދަޅުވާ އަލްޓަރނޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް އެވެއިލަބަލްކޮށް މިވަގުތު  

ދާނަމަ    ހުރި ތަރައްޤީވަމުން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އަގުދެކޮޅުޖެއްސޭ  ޕޮސިބަލް.  2050ޓެކްނޮލޮޖީސްތައް  އިޓްސް  އަށް 

ވެސް   ސެކްޓަރގައި  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބަދަލުވާނެ.  ވެސް  ހަމަގައިމު  ހައުސްތަކެއް  ޕަވަރ  ހުރިހާ  އޭރުން  ހަމައެކަނި 

ކްޓަރގައި އުޅޭ ކުޑަ މައްސަލައެއް އުޅޭނެ. ހަމަ ކުނީގެ  ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ގެއްލޭނެ. ހަމައެކަނި އޭވިއޭޝަން ސެ

ޓްރޭޑިންގއެއް   ނޫނީ  މެކޭނިޒަމެއް  މާކެޓް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ޖެހޭނެ  އެކަމަށް  ހިމެނޭނެ.  ތެރޭގައި  އޭގެ  މައްސަލަ 

އޭރިއާއެއްތޯ ކިހާވަރެއްގެ  ތަންކޮޅަކީ  އުނދަގޫވާ  މީގައި  ނުކުރެވޭނެ. ދެން  އެކަން  ނޫނިއްޔާ  ބޭނުންވަނީ.    ހަދައިގެން 

ފޯމަލީ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ހިމަނާފައި ނީންނާނެ ބަޓް އައި ޑިޑް ހެދިއިރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކިހާވަރެއްގެ މިހާރު  

ރާއްޖޭގައި ހުރި ބިންތަކުން ހުރި ޖަންގަލި އޭރިއާތަކުން ހުރި އެއްޗެހިން ކިހާވަރެއްތޯ ކާބަން ސިންކް ކުރަނީ. ދެން  

ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެއް ނޫން. ވަރަށް ރަފް ކަލްކިއުލޭޝަނެއް. އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ރަފްކޮށް  އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި  

ރާއްޖޭގައި ހުރި     100ގިގަގްރާމާއި    50ކުރެވެން ވެސް އޮތީ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް   ދޭތެރޭގައި މިވަގުތު  ގިގަގްރާމާ 

ސީގައި ޖަންގަލި އޭރިއާ ދަނޑުބިމަށް ބަދަލުވީމަ އެއީ  ޖަންގަލިތަކާއި ޗަސްބިމާއި ދަނޑުބިންތަކާއި މީގައި އައި.ޕީ.ސީ.

އެމިޝަނެއް. ދަނޑުބިމެއް ޖަންގައްޔަށް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާމު މިސާލަކަށް ޗަސްބިމެއް ހިއްކާފައި ތަރައްޤީކަމެއް ކުރަނީ.  

ސްވާނަމަ  ގައި މި ބިލު ފާ  2021ގައި މިސާލަކަށް،  2020އެއީ އެމިޝަނެއް. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭތި ބުނަނީ. ދެން  

މާނައަކީ މިހާރު އޮތްގޮތުން   މެންޑޭޓުކުރާނީ.  2030އޭގެ  ނޯމަލް  2031އަށޭ  މެންޑޭޓުކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަށް 

މިލިއަން ނޫނީ   3.5ސިނާރިއޯއެއްގައި އޭތި ދަމުންދަމުން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމިޝަން އެބަ އަރާ ގާތްގަނޑަކަށް 
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ގާތްގަނޑަކަށް   3500 އިނީ  ގިގަގްރާމްވަރު.  އެންމެފަހުން  މިހާރަށްވުރެ  ގާތްގަނޑަކަށް  2.2  އަހަރަކު  ދެން   .

ޖަހަންޏާމު   އެވަރަށް  ގޮތުން.  ހުރި  ދުވެލި  ތަރައްޤީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަނީ  މި  އިތުރުވަމުންނޭ  ޓަނު  މިލިއަނެއްހާ 

 ތެރެއިން ތަރައްޤީވެފައި  ސްކުއަރ ކިލޯމީޓަރު. އޭގެ   300އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިމުގެ ޓޯޓަލް އޭރިއާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  

ގޮތުގައި   ޖަންގަލި  އެއްބައި  ދެބައިކޮށްފައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ބަލާފައި  ނަގާ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އޭރިއާތަކާއި  ހުރި 

ގުނަ    10ނޫނިއްޔާ ގަސް ހުންނަ ހިސާބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް  

ސްކުއަރ ކިލޯމީޓަރުގެ ޖަންގަލި ބޭނުންވޭ. ދެން ސުވާލަކީ އެވަރ ހިއްކާފައި ޖާގަ އޮންނާނެ    1500ގާތްގަނޑަކަށް.  

ތަނެއްތޯ. އޭގައި ޖަންގަލި ނެތް ޤައުމުތަކުގައި އެބަހުރި ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވޯކް އެރައުންޑްސްތަކެއް ވެސް ހަދާފަ.  

އިޒް   ޑޫ  ދޭ  ވަޓް  ކިޔާފައި  ޕްލަސް  ރެޑް  މެކޭނިޒަމް  ނަގާފައި  މާކެޓް  ނަގަނީ.  އޭރިއާއެއް  ޖަންގަލިން  އެމޭޒަން 

ކަމަށް   ނޫން  ތަނެއް  ބޭނުންކޮށްގެންވާނެ  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އޭރިއާއަކީ  އެ  ޖަންގަލި  އެ  ޕޭކުރަނީ  ބިލިއަނުން 

ދެން   ބަލަހައްޓާނީ.  ޤައުމުން  އެ  ޚަރަދު  އެންހޭންސްކުރުމުގެ  ބަލަހައްޓައި  މެއިންޓެއިންކޮށް  އެތަން  ކަނޑައަޅައި 

ޤައުމުތަކުން   ބައެއް  މިސާލަކަށް  އެގޮތަށް  އޮފް.  ސޯޓް  އިން  އެއީ  ކަމެއް  ކަހަލަ  ބިންގަތުން  އެއީ  ދެން  އެގޮތަށް 

މީގެ   ދެން  ޚަރަދުކޮށްފަ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންޑޮނޭޝިއާއަށް  ޚަރަދުކޮށްފައި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބްރެޒިލަށް  އެބަހުރި 

މަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ. އޭގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކެއް، އަޅުގަނޑުމެން  ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް އެމީހުން އެކަ

މިސާލަކަށް   ޖަހާލިން  އޮފްސެޓް    3500ހިސާބު  މާކެޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮކްސެޓް  ކާބަން  ގިގަގްރާމް 

 ކުރެވެންޏާމު ޖުމުލަކޮށް މުޅި އަދަދު އޮފްސެޓްކުރަންޏާމު އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް.... 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ކާބަން   ތަންތަނުން  އެހެން  ދެއްތޯ.  ނުދަމާތޯ  އެބަޔަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސަލާމަތްކުރަން  ވަގުތު  މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ! 

ލޯކަލް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބާއްވާ.  އެބައި  ހިފުމާއި  ކުއްޔަށް  ޖަންގަލި  ތަންތާނގެ  އެހެން  ގަތުމާއި  ކްރެޑިޓް 

   ދައްކާނީ މިއަދު އިނގޭތޯ.ކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން  ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން

 

 ޒަންމަތު ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ބަދަލުކުރަންވެގެން   އިންޖީނުގެ  ދެން  ބަދަލުކުރަން.  އިންޖީނުގެތައް  ބޮޑެތި  ދެން  ވަރަށް  އޯލްރެޑީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގާތްގަނޑަކަށް   ހުރި.  އެބަ  ދެން    300،  200ޕްލޭންތަކެއް  ސޯލާއިން.  އެ  ބަލަނީ  މި  ކަމަށް  ޖެހިދާނެ  މެގަވޯޓުގެ 

ކިލޯވޯޓުގެ    100ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަދަލުކުރަން    100އޭގައި ވާގޮތަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އޮޅުވާލެވޭ ތަންކޮޅެއް  
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ކިލޯވޯޓުގެ    600ކިލޯވޯޓުގެ ޑިޖިޓަލް ޖަނަރޭޓަރެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ    100ޖަހައިގެންވާނެއޭ. އެކަމެއް ނުވާނެ.  ސޯލާ  

ބެޓަރިލާން   އަދި  ޖަހާފައި  އުފައްދާ    24ސޯލާ  ކަރަންޓު  ލީމަ  އަގު  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ގަޑިއިރަށް. 

އަ ތަންކޮޅެއް  ހުރި ރޭޓުން ކުޑަ  ޑީސެލް އިން އުފައްދަނީ  މިންވަރު، މިހާރު  ވެސް  މިހާރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ގުބޮޑުވޭ. 

 ރުފިޔާ ބައި. ބެޓަރި ބައި ނުލާ...   3، 25ގާތްގަނޑަކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

ވެސް ފެނަކަ  މިތާ  ދައްކާއިރު  އެހެން  ވާހަކަ.  ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ  މި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް    ދެންމެ  ސްޓެލްކޯ  އަދި 

އަޅަމުންދާ، ހަމަ  ޕަވަރ ހައުސްތަކެއް  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންނެވީމަ. މިހާރު 

ވެސް   ހައުސްތަކުގައި  ޕަވަރ  އެ  އެކަމަކު  ޕަވަރ.  ބަދަލުވަމުންދަނީ  އެ  ރަށެއް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ގާތްގަނޑަކަށް 

ވެ ޑިޒައިން  ވެސް،  އެ  ވިސްނުން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އަންދަން.  ޑީސެލް  ހަމ  ހުރީ  މި  ވެސް  މިސްރާބު  ސް، 

ވިސްނުމުގައި މިހާރު މިސާލަކަށް މިކަންތައް މިގޮތަށް ކުރަންޏާމުން މާދަމާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އަނެއްކާ ޖެހޭނެތޯ  

ސުވާލުކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  މިއީ  ވޭސްޓެއްތޯ.  މިއީ  ނޫނީ  ބަދަލުކުރަން  ޑިޒައިން  ވާހަކަ  އެ  ދެންމެ  ބޭނުންވޭ 

 ވިދާޅުވީމާ. އެހެންވީމާ، އެ ސާފުކޮށްލަންވެގެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށްލައްވާނެ ފެނަކައިން އިނގޭތޯ.، ޒަންމަތު ނިމުއެހެންވީމާ

 

 ޒަންމަތު ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

އިތުރަށް   ވާހަކަ  އެ  ދެން  އެއީކީ.  ނޫން  ވޭސްޓެއް  މުޅިއަކުން  ޕަރސްޕެކްޓިވުން  ޕޮލިސީ  ބްރޯޑަރ  ވަރަށް 

ތަންކޮޅެއް އަގުބޮޑުވޭ ސޯލާއިން ބެޓަރި ބަހައްޓައިގެން. ދެން  ޑިސްކަސްކުރާނެ ކަމަށް. ދެން އެހެންވާތީވެ މި ވަގުތަށް  

ބެޓަރި، ޓެކޮނޮލޮޖީ ހުރި ގޮތުން   ބަދަލުކުރަންޖެހޭ.    10އަހަރާއި    7އަނެއްކާ  މުޅި އެތި އެއްކޮށް  އަހަރާ ދޭތެރޭގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް   ޚަރަދުގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ބަހައްޓާނަމަ  އެގޮތަށް  ބެޓަރިއަ  60އެއީ  އެއީ  ޚަރަދު.  ޕަސެންޓް    7ށްދާ 

ބައިވަރު   ވަރަށް  އަނެއްކާ  ނޫން.  ވެސް  ސަސްޓެއިނަބަލައެއް  މުޅިއަކުން  ބަދަލުކުރަންވީމާ  އޭތި  އަހަރުން  އަހަރުން 

ބެޓަރިތަކެއް ވޭސްޓުގެ ސައިޑުން ވެސް އަންނަންޖެހޭ ބައިވަރު އުނދަގުތަކެއް ހުރޭ. ސޯ، އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު  

ހީގެ އަގު މިހާރު އައި.އޭ ތަންތަނުން ޕްރޮޖެކްޓްރީ ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތުން އަގު އެބަ  ދެން އުއްމީދުކުރަނީ މި އެއްޗެ
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ވަރަކަށް ޕަސެންޓު މުޅި ސިސްޓަމުގެ    40ދަށްވޭ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި ދަށްވެދާނެ ކަމަށް ނޫނިއްޔާ  

ކުރިއަށް އޮތް  ކަމަށް  އޮތް    10  އަގު ރެނިއު، ސޯލާ ޕްލަސް ބެޓަރީގެ ދަށްވެދާނެ  އަހަރު ތެރޭގައި. ދެން ކުރިއަށް 

ތާނގައި އަދި އިތުރަށް ދަށްވަމުންދާނެ ކަމަށް. ދެން މީގެ އިތުރުން ސޯލާއަކީ ބޭސް ލޯޑަށް އެންމެ ކަމުދާ ޓެކްނޮލިޖީ  

ތަންކޮޅެއް   ބަލާލިއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ޓެކްނޮޖީސްތައް  ހުރި  ދެން  ކަމުނުދާތީވެ  ޓަކައި  ސަބަބަށް  މި  ނުވާތީވެ 

ހުރި  އެކް ހިންގާފައި  ތަންތާނގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ގޮތުން  ބެލުމުގެ  އަޖުމަ  ހުރީ.  އެއްޗެހިތަކެއް  ސްޕެރިމެންޓަލް 

ޑިސްކަސްކުރެވިފައި   ވެސް  ހުރި. ދެން އެ އެއްޗެހި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވެސް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި  މަޝްރޫޢުތަކެއް 

އެބަ އިންވެސްޓަރަށް ނޫނީ އެ ތަރައްޤީކުރަން    ހުރީ ކިހިނެއްތޯއޭ އޭތި ގެންނާނީ. ދެން އޭގައި  އުޅޭ ގާނޫނީ ގޮތުން 

ރާއްޖެއަކު ނޯވެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން   ގާނޫނެއް  މީހާއަށް ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރޭ. އެ ޕެޓަރން  އަންނަ 

އުފެދޭ ކަހަލަ  އޭނައަށް ސުވާލު  ގެންނަ ޓެކްނޮލޮޖީ އޭނައަށް ހިމާޔަތްކުރެވިދާނެތޯ، ނޫންތޯ  ހާލަތެއްގައި އޮތް    އޭނަ 

 ކަހަލަ ކަމެއް. އެ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  10ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ތި ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ޔޭސް، ނޯ. އެ ސުވާލު އެ ކުރައްވަނީ 

 ވޭނެއޭ.އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލެއް ނުވެ 

 

 ޒަންމަތު ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ހެދިން،   ހިސާބު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނޫން.  ޖެއްސޭވަރަކަށް  ދެކޮޅު  އަގު  އަޅުގަނޑުމެން   2030އާދެ!  އަށް 

 ކުރާ ކުރިއަށް މި އޮތް އަގު ޕްރޮޖެކްޝަން ލައިގެން  ކުރަންޏާމުން އެސްޓިމޭޓެޑް ކޮސްޓް އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުން 

އޭތި    7އާއި    6ގާތްގަނޑަކަށް   ދެން  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ  ދޭތެރޭގެ  ޑޮލަރާ    10ބިލިއަން 

ސެންޓު. ސޯ، އެ މިސް މެޗް މި    50ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް މި ސޭވްވަނީ    1އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކޮންމެ  

މިސާލަކަށް   ހުރި. އެކަމަކު  އެބަ  ޑޮލަރު    1ޑޮލަރަކަށް،    1ގައި އެކަން ކުރަންޏާމުން    2040އާއި    2030ވަގުތު 

 ސޭވްވޭ. އެއީ އެ އަގުތައް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަކުން އެ އަނެކަތި ވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފަހު، އަޅުގަނޑު މަޑަވެލި ދާއިރާ. ގުޅޭ ސުވާލަކަށްވާތީ.އާދެ! ގުޅޭ ސުވާލެއް ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    2050ޝުކުރިއްޔާ.   އެކަމަކު  ދެން  އިންނަނީ.  އެ  ސެޓްކޮށްފައި  ޓާގެޓް  މިހާރު  ވިދާޅުވީ  އަށޭ 

 މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

( އާދެ! ކުރިއަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި. ބަންގި ނިމެންދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

 ގެންދަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ހާހަށޭ ސެޓްކޮށްފައި އިނީ ޓާގެޓް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެބަ މިހާރު    50ޝުކުރިއްޔާ. ވިދާޅުވި  

ކެނެ ޓާގެޓްތަކެއް. އަޅުގަނޑު  އޮތީ  އެ  ނިންމާފައި  ކަނޑައެޅީ  ކަނޑައަޅަން  އެ  ޤައުމެއް.    2030ޑާއިން  ބޮޑު  އަށް. 

ޓްރާންސިޓްކުރަން   ވެސް ބޮޑެތިވާނެ. އެކަމަކު  ބޮޑެތިވާނެ. ވިޔަފާރިތައް  ވަރަށް  ވެސް  ބިޒްނަސްތައް  އިންޑަސްޓްރީގެ 

ކުރަންޖެހޭ    2030 ކުޑަ.  ވެސް  ވިޔަފާރިތައް  ކުޑަ.  ޕޮޕިއުލޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަނޑައަޅާފަ.  އިނީ  އެ  އަށް 

އެހެންވެއްޖިއްޔާ   ކުޑަވާނެ.  ވެސް  އެ    50މަސައްކަތް  ކަށަވަރު  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  އޭނީ.  ކީއްވެގެންތޯއޭ  އަށް 

ހަމަ   ވަރަކަށް.  ކޮންމެވެސް  ގެއްލުންދައްކާނެ  ވެސް  ކުރަން    100ބޭފުޅުންނަށް  އެކަން  ޕްރޮފިޓްގައި  ޕަސެންޓް 

އަ  50އުޅެއްޖިއްޔާ   އެހެންނަމަވެސް،  ހިނގައިދާނެ.  ގެއްލުމަށްވުރެ  އަށް  އެވާ  ފައިނޭންޝަލީ  ސުވާލަކީ  ޅުގަނޑުގެ 

މާބޮޑު ގެއްލުމެއް އެބަވެއެއްނޫންތޯއޭ އެ އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ސަބަބުން އިން ޓޯޓަލް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަލްކިއުލޭޓް  

ރަށްރަށަ މި  އިރޯޝަންތައް،  މިސާލަކަށް  އެބަދެއެއްނޫންތޯ.  ވަމުން  ގެއްލުންތަކެއް  އަންނަ  ނުކުރެވޭވަރުގެ  ށް 

ބައިވަރު   ބަޔަކަށް، އެތައް  އެތައްއެތައްއެތައް  ވެސް  އަހަރު  ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން. މި  އަންނަ  ކްލައިމެޓާއި މޫސުމަށް 

ގެއްލުންތަކެއްވެގެންދިޔަ. އެ އެއްޗެހި ވެސް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރަންޖެހޭނެ ނޫންތޯއޭ ތިވާ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން. ހަމައެކަނި  

ކޮންސަމްޕްޝަނުން އެވާ ގެއްލުން އެކަންޏެއް ނޫނެއްނޫންތޯއޭ ގެއްލުން ކުރަންޖެހޭނީ. އެއަށް    ފެނަކައިގެ އެ ޑީސަލް 

ގެއްލުންދީފައި އެބަ ސޭވްކުރެވޭ ނޫންތޯ އެހެން ބައިވަރު ޑެމޭޖަރސްތައް. އެހެންވީމާ، އެވެސް ކޮންސިޑަރކޮށްގެން ތި  

 ޔާ.ބޭފުޅުން މި ޓާގެޓް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވަންވީނޫންތޯއޭ. ޝުކުރިއް

 



 2020  ނޮވެންބަރު  29                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  59ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

10 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލުތަކަށް   އެ  ޕާޓީއަށް  ގިނަ  ޕާޓީއަށްވުރެ  އެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރައްވާތި.  ވެސް  ނުކުތާ  އެ  އާދެ! 

ވެސް   ސުވާލު  ގުޅޭ  ފުރުޞަތު.  އަޅުގަނޑު  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  ޖަވާބުދެއްވޭނެހެން. 

 ގެންދަވާފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޑަވެލިމަ

ވަނަ އަހަރަށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާބަން    2050އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއްވި  

ޕްރިއޮރިޓީ   އެއީ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރެވޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިއުޓްރަލް  ބައިންދައިގެންތޯއޭ  ކިހާވަރެއްގައި 

ބަދަލެއް ގެނެސްގެންތޯއޭ ނޫނީ މިހާރު އޯލްރެޑީ   ކަމެއް. ނޫނިއްޔާ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ކިހާބޮޑު  ޕޮލިސީއާ މި ހުރިހާ 

 އެއީ އެންމެ ހައި ޕްރިއޮރިޓީގައިތޯއޭ އަސްލު ސުވާލަކީ.  2050؟ މާސްޓަރ ޕްލޭން އޮތީ އެގޮތަށްތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ   އޮފް  ނަސީމް    ސްޕެޝިއަލިސްޓް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ  ޙަދީޖާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޫނުމިން    2050އަޅުގަނޑުމެން   ދުނިޔޭގެ  އެއީ  ޕްރިއޮރިޓީ.  ވަރަށް  ހައި  ހިފަހައްޓަން  ޑިގްރީގައި    1.5ވަރަށް 

އޮތީ   ގޮވާލާފައި  ވެސް  ޤައުމުތަކަށް  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  ރިޕޯޓުން  ޒީރޯ    2050އައި.ޕީ.ސީ.ސީ  ނެޓް  އަށްދާއިރު 

ހޫނުމިން   ދުނިޔޭގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުގޮއްސި  ދެން    2އެމިޝަނަކަށް  ކަމަށް.  ގޮސްދާނެ  މައްޗަށް  ޑިގްރީއަށްވުރެ 

އެ ކާބަން  ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެންވަރުގައި.  ދުނިޔޭގެ  ނެގްލިޖިބަލް  ވަރަށް  މިޝަންސް 

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ   ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރިއޮރިޓީއެއް ދީގެން  ހައި  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޓާގެޓަށް   މި  ޕްލޭންތަކަކީ  މާސްޓަރ  ހުރިހާ  އޮތް  ރޭވިފައި  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ގޮތަށް  ހުރިހާ  ވަސީލަތްވާ 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ހެދުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި
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 ؟އޯލްރެޑީ މިހާރު އޮތް މާސްޓަރ ޕްލޭން އޮތީ މިގޮތަށްތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާފަ

 

އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ   އޮފް  ނަސީމް    ސްޕެޝިއަލިސްޓް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ  ޙަދީޖާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އޭ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެއިން، ސަރުކާރުގެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ. އޭގައި ހުންނަ ސިޔާސަތުތައް  

 ން އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވިދާނެ ހަމަ އެ ދިމާލަށް ވާސިލުވާގޮތަށޭ އެ ސިޔާސަތުތައް.ރެނިއުބަލް އެނަރޖީގެ ފަޅި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ ފުލުފުލުގައި ގުޅޭ ސުވާލުތައް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން  

 ޕްރިއޮރިޓީ ދޭނީ. މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ޙަޤީޤަތުގައި   އަސްލު  އެއްކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މީގައި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ    1990 ކަންނޭނގެ  ނެތް  ރާއްޖޭގައި  އެކަމަކު  ބޭނުންވަނީ.  ބަލަން  ޑޭޓާތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން  އިން 

އެއީ  ބެލެހެއްޓިފައެއް.  ޑޭޓާއެއް  އެއްވެސް  މިކަމުގައި  ކަހަލަ  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޗެލެންޖެއް  ބޮޑު  ވަރަށް   

ކަނޑައަޅާ. ދެން   ޓާގެޓެއް  ގޮތް ހުސްވީއޭ.    2050ތި ވިދާޅުވަނީ    2050މިސާލަކަށް  ދެން އެހިސާބުން ދެން  އަކީ 

ކުރި އެއަށްވުރެ  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިމާލަކަށް  އެ  ނެތޭ.  ގޮތެއް  ނޫން  އެ  ދެއްތޯ  ދެން  ން 

ދިޔައީމަކާ   އަރައިގެން  ފެންގަނޑު  ވާހަކައަކީ ނޭފަތުން  ގޮސް  ޖެހެނީ. ކަރުތާފެނަށް  އެކްޓްކުރަން މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެކަމު   ކިހިނެއްތޯ.  ހައްލުކުރެވެނީ  މިކަންތައް  ބަލަންވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  އޭގެ  ކޮރާލަންވީކީ.  ދެން  ނޫން 

ޙަޤީޤަތުގަ  އަސްލު  ގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހަކު  ހުރިހާ  އޮތް  މި  ކުރަނީ    2އި  ގާތް  އަހަރާއި 

ޙަޤީޤަތުގައި   އަސްލު  ފާހަގަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަމުންދާތާ.  ރަން  ގޮތަށް  މި  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ތަނެއް. ގޮތް ހުސްވެގެ ބޭފުޅުން ލައްވާ  ތި  އެފަރޓެއް  އެވަރުގެ  ނުފެނޭ  ގޮތަކީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އޮތް  މިއޭ  ން 

އޭގައި މިސާލަކަށް   ނުފެނޭ. ދެން  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނިއްޔާ އޭތި ބަދަލުވާ  ކުރީމަ  މަޖުބޫރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އަށް ދާއިރު މުޅިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިގެން މި ދިޔައީ ޖެނެސެޓުތައް އެހެންނޫނިއްޔާ    2050އަޅުގަނޑުމެން  

އާ  އެނަރޖީ  އަދި  ރެނިއުބަލް  ވެސް  ސަރަޙައްދުގައި  މާލެ  އެކަމަކު  ވާހަކަ.  ބަދަލުކުރަމުންދާ  ޕެނަލްތައް  ސޯލާ  އި 
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އެމިޓް   އެއްޗެހިން  އެ  ހުރި.  އެބަ  އުޅަނދުފަހަރުތައް  ހުރި  އަހަރެއްވެފައި  އެތައް  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ރާއްޖޭގައި 

ހުރި އެބަ  އުޅަނދުފަހަރުތައް  ބޭރުކުރާ  ދުން  ވަރަށް  ނޫންވަރު  ތި  ކުރަންވާވަރު  ބަދަލުކުރުމަށް  އެއްޗެހިތައް  އެ   .

ރޭވިފަ ގޮތަކަށް  އެއްވެސް ކަހަލަ  އޮތްތޯއޭ  އެބަ  މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި  ތި  އެ އެއްޗެހިތައް  ؟ ބޭފުޅުންގެ  ކިހިނެއްތޯއޭ 

އެހެންނޫނީ  ؟ ބަދަލުކުރަނީ ނެރެނީ.  އިޢުލާނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ވެސް  މާދަމާ  އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް 

އް އެހެންނޫނިއްޔާ ގެޒެޓް މި ކުރަނީ މިވެނި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރުތައް  ސަރކިއުލަރއެ 

އެއްޗެއް   ބޮޑު  ފުދޭވަރަކަށް  ނެގޭނެއޭ.  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  މިވެނި  ދެން  އެހެންނޫނީ  މަނާވާނެއޭ.  ދުއްވުން  ދެން 

އެވެސް ޕްލޭނަކާ ލައިގެން ކުރިއަ އެ ކަންތަކެއް  އަންނާނެ. އެކަމަކު  ވެއްޖިއްޔާ ނޫނިއްޔަކާ  ގެންދެވިއްޖެ ކަމުގައި  ށް 

ސައިކަލެއް   ބެޓަރި  މިއީ  އެއްޗެއް  އިންނަ  އޮޅުވާލެވިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  ނުކުރެވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ތި މި ޗާޖުކުރަން މި  ގެންނާށޭ. އެހެންނޫނީ ބެޓަރި ބައިސްކަލެއް ގެންނާށޭ. އޭތި ދުއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެއޭ. އެކަމަކު އޭ

ޖެހެނީ ޑިސަލް އަންދައިގެން އަންނަ ކަރަންޓަކުން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މުޅި އެތި މި އިންނަނީ ދެން ތިމާ މީހާއަށް  

ބެޓަރި ބައިސްކަލު ދުއްވޭތީވެ. އެކަމަކު ވެސް އެ އަންދަނީ ހަމަ ތެޔޮ އެއަށް ނަގަން. އެހެންވީމާ،   ހިތްހަމަޖެހިދާނެ 

 ގުޅިލާމެހިފައި އިންނަ އެއްޗެއް މިއީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެއް ސުވާލެއް މިއީ ފެނަކައަށް އިނގޭތޯ.  މުޅި އެތި އެއްކޮށް

ހަމަ   ބޭފުޅުންގެ ސަރވިސް.  ތި  ރަށްތައް  ބައިވަރު  ހުއްޓޭ  އެބަ  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުތެރޭ  މިސާލަކަށް  ބޭފުޅުން  ތި 

ރަށްރަށް އެބަހުރި. އެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އަސްލު    ފެނަކައިގައި ވެސް، ސްޓެލްކޯ ވެސް ސަރވިސް ދެއްވާ ބައިވަރު

ކަހަލަ   ކުރެވެމުންދާ  މަސައްކަތް  ކުރަން  އެއްފަހަރަކާ  ތަނެއް  ހުރިހާ  ދަނީ  މި  ފެނިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް 

ށްރަށް.  މީހުން އުޅޭ ރަ  300މީހުން،    200އިމޭޖެއް އިނގޭތޯ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވަރަށް ކުދިކުދި ރަށްރަށް އެބަ ހުރި  

ލައިފް   ބެޓަރި  ވިދާޅުވީމަ،  ދެންމެއަކު  ވާހަކަ  ލައިފްގެ  ބެޓަރި  ދެން  ޗޭންޖްކުރަން.  މަޑުމަޑުން  ރަށްރަށް    15އެ 

އިޔަރސްއަށް ދާއިރު ބެޓަރި ރިޕްލޭސް ކުރަން އެދާ   15އިޔަރސްއަށް ވެސް މިހާރު އެބަދޭ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ބެޓަރި  

ވަރަކަށް ކޮމްޕެއަރ ކޮށްލަން ޖެނެސެޓެއް ރިޕްލޭސް ކުރަން، އެހެން ނޫނިއްޔާ  ޚަރަދު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް 

ޖެނެސެޓެއްގެ ޕާޓްސް ރިޕެއަރކުރަން ކިހާ ޚަރަދެއްތޯ ކުރަންޖެހެނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ޕީރިއަޑްގެ  

އެއްޗެހިތައް، މި ހުރިހާ  މި  ކޮށްލައިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑަކަށް  ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، ކޮމްޕެއަރ  ނުލާ  ޑޭޓާތަކާއި   ހުރިހާ 

  2030އެއް ނޫން. އަސްލު އަޅުގަނޑު ބޭނުން    2050ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަންތައް ކުރެވިދާނެހެނެއް.  

ވެސް.   ނުލާ    2040އަށް  އެއްބާރުލުމަކާއި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެކަމަކު  ބަދަލުކުރަން.  އެތި  މި  ވެސް  އަށް 

ތި    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވިޔަސް  ކަމުގައި  އެހެންވި  ހަދާފައިދީފާނަން.  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެން  މިކޮޅުން  ނުކުރެވޭނެ. 

 ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުން ނެތިއްޔަކާ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ރީޗްއެއް ނުކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލެ ސްޕެސިފިކް  ޓާގެޓް  ފެނަކައަށް  ހަމަ  ފޯކަސްއަކީ  މިއަދުގެ  ދެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވީ.  އެ  ދެންމެ  އް 

އިނގޭތޯ. ހަމަ ޓާގެޓަށް އެޗީވްވުމަށް ހުރި ޗެލެންޖުތަކާއި އެ ކަންކަމަށް ހުރި ހައްލުތައް. އެ މާއްދާ މިހާރު ބިލުގައި  

މަސައް ބިލުގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ދެން  އުޅެނީ.  މި  ދަތިވެގެން  ބޮޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެންމެ  އޮތީ.  ނިމިފައި  ކަތް 

ޓާގެޓެއް ނުލާ ބިލު، ބިލަކީ ހަމަ އެއްކަލަ ދަތް ނެތް ސިންގާއެއް ކަހަލަ އެއްޗަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޓާގެޓާއި  

ސުވާލަކީ   ކުރެއްވި  އެ  ފެނަކައިން  އަރުވަނީ.  ފުރުޞަތު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތައް  ގުޅޭ 

އިންޖީނުގެއާއި  އާދައި ހަމަ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ކޮންވަރޝަން  ރަށެއް  ކުޑަކުޑަ  ގެ 

އެނަރޖީ   ރެނިއުބަލް  ރަށަށް  އެ  ޚަރަދަކުން  އެ  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ލިބޭ  ލާރި  ޚަރަދަށް  ކުރާނެ  ޖަނަރޭޓަރަށް 

 ވޭ އިނގޭތޯ. އެއީ ކަންނޭނގެ މައިގަނޑު ޕޮއިންޓަކީ.އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިތައް އެބަ ދިމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  

ބަލާނަން.  ޖަވާބުއެރުވޭތޯ  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަށް  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފާހަގަ  ވެސް  މެންބަރު  ވެސް  ފެނަކައިން  އޮފީހަށް  ރައީސް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  ގޮތަށް  ކުރެއްވި 

އަހަރު   މި  ރަށްތަކަށް    12ހުށަހަޅައިގެން  ކުދިކުދި  އިސްނަގައިގެން  ފެނަކައިން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ސޯލާ  މެގަވޯޓުގެ 

ނުއިރު ރައީސް އޮފީހުން އެކަމަށް  ޓާގެޓްކޮށްގެން މަސައްކަތް ފަށައިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމު

ރަށްތަކަށް   ކުދިކުދި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރި  މެންބަރު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ލިބިފައި  ހުއްދަވެސް 

ޓާގެޓްކޮށްގެން އެ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުން ރެނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިގެން މި  

  12އެގޮތުން މި ވަގުތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޅ.އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ. ދެން މި  އުޅެނީ.  

ހުރި   ދެން  ދަށުން  އޮތް    40މެގަވޯޓުގެ  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް،  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ތެރޭ    2ރަށުގެ  އަހަރު 

ރަށް އެއްކޮށް ނިންމާނީ. ދެން ވޯލްޑް ބޭންކާއި    43ން އެ  ޕްލޭންކޮށްފައި މި އޮތީ. ކްލަސްޓަރކޮށްގެން، ޕެކޭޖުކޮށްގެ

އޭ.ޑީ.ބީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތަކުގައި މި ހިނގަނީ. ދެން ވޯލްޑް ބޭންކާއި އޭ.ޑީ.ބީގެ 

ކަހަލަ   އެއްވެސް  އެހެން  އޭގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވާތީ  ހިނގާ  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލެއް  ބެލުމުގެ 

 އަނެއްހެން ނޯވެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރާ   ކަންކަމަށް  އެ  ޖަނަރޭޓަރާއި  ބޭނުންވާ  އެތަނަށް  އިންޖީނުގެއަކާއި  ތަޖުރިބާގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިހާރު 

ކޮބައިތޯ  ؟ އެނަރޖީއަށް ގެންދިއުންތޯއިންވެސްޓްމަންޓުތޯ ރަނގަޅީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ނޫނީ އެވަރުގެ ރަށެއް ރެނިއުބަލް  

 ތި ބޭފުޅުން ހިސާބު ހައްދަވާފައި ނޫންތޯ މިހާރު އިންނާނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  

އާދެ! ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން އަސްލު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް މި ވަގުތު މި ހުންނަ ޖެނަސެޓްތައް ނުވަތަ އިންޖީނު، 

ކަރަންޓު   ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ  ދެން    100ޖަނަރޭޓަރު  ބަހައްޓާފައި  ބަހައްޓަންޖެހޭ.  ދެވޭވަރަށް އެބަ  ޕަސެންޓަށް 

ށަކަށް ބޭނުންވާ ރެނިއުބަލް އެނަރޖީ އަޅުގަނޑުމެން އިން ވެސް ކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ރަ

ކޮށްގެން   އެފިޝިއެންޓް  ނެޓްވޯކް  ރަނގަޅުކޮށްގެން  ހާލަތު  އިންޖީނުގޭގެ  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ގެންދެވޭތޯ.  ކުރިއަށް 

 ށް.ނުލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަނޫނީ، ސޯލާ ޖަހައިގެން ވެސް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ މަންފާއެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާ

އެއީ   އިނގޭތޯ.  ޑިސްއެޕޮއިންޓިންގ  ވަރަށް  ހަމަ  އިވުނީމަ  ޑޭޓްތައް  ވާހަކަފުޅުތައް  ދައްކަވާ  އަނެންހެން 

ވެސް   ގައިމު  އަދި  ކޮމިޓީން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ސަބަބަކީ  ޑިސްއެޕޮއިންޓްވާ 

މި ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވަރަށް  މުހިންމުވާ  މިކަން  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  އިޙުސާސް  ކަމުގެ  މުހިންމުވާ  ކަން 

ދުނިޔެއަށް ވެސް މި   މުޅި  އެކަންޏެއް ނޫން  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާ  ވަނަ    21ނުކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑު 

އިނގޭތޯ. ދެން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީމަ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަ  ތިމާވެއްޓާއި ވަޒީފާ  އެންމެބޮޑު ޗެލެންޖަކީ  .  ޤަރުނުގައި އޮތް 

މި ރާއްޖެ އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް. އެކަމަކު ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ތަރައްޤީގެ  

އެކަމަކު   ޗޫސްކުރަނީ.  އެންމެން  ހުރިހާ  ވެސް  އަބަދު  ތަރައްޤީ،  ތަރައްޤީ،  ތަރައްޤީ،  އިސްކަންދެނީ.  ޕްރޮޖެކްޓް 

ކުޑަވަމުން ކުޑަވަމުން. ދާއިރުގައި އެއްކަލަ ބުނާހެން ކަރުތާފެނުގައި ޖެހޭ    އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން އޮތް ގެޕް މިދަނީ

ނުވާތީ   ދިމައެއް  ވާހަކައަކާ  ދެކެވޭ  މި  ކަމަކާއި  ކުރެވޭ  މި  އަސްލުގައި  ކަނޑައެޅީމާ  ޑޭޓު  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަށް 

އަޅުގަނޑަށް ސުވާލަކީ  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ  މިވަނީ  ކަންބޮޑު  ހަމަ   ހައްތަހާވެސް ސަސްޕިޝަން  އަޅުގަނޑު 
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އަޅުގަނޑަށް   ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  ތިއަރީ  ކޮންސިއަރީ  ފަހަރެއްގައި  ވެދާނެ  އިނގޭތޯ.  މިއުޅެވެނީ  ތެރޭގައި  އެއްގެ 

އުޅެނީއޭ.   ނުކުރެވިގެން  އެކަން  ހަމަ  ވިޔަފާރިއަކަށްވާތީ  ބޮޑު  ހިނދަކު  ލިބޭހާ  ތެޔޮ  ހެޔޮއަގުގައި  ހަމަ  ހީވަނީ 

 ކުރާ މީހުން ހަމަ ހެސްކިޔާފައި ތިބީމާ އެކަން އެނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީއޭ.  ޖަނަރޭޓަރުގެ ވިޔަފާރި

ލިބޭތީވެ އެނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ނުވަނީއޭ.   ވެސް ބޯނަސް  ދައުލަތުން މިހާރު ގެއްލުންވާ ކުންފުނިތަކަށް 

ނެތޭ  ވިލްއެއް  ޕޮލިޓިކަލް  ނެތޭ.  ވިލިންގއެއް  ތި  ޙަޤީޤަތުގައި  ހިފާއިރުގައި  މިވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު   .

އެބަޖެހޭހެން   އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުރެވެނީ.  ޕުޝް  އެ  މިވަރަށް  ކީއްވެގެންތޯ  ބޭފުޅުންނަށް 

ނޫން ކަންނޭނގެ ތިބުމެއް  ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ މިންވަރޭ ކިޔާފައި  ރާއްޖޭގައި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  .  ހަމައެކަނި 

އެބަޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން.  މަސައްކަތް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޗެމްޕިއަނުންނަށްވާން  ތިމާވެށީގެ  ޖެހޭ  ރާއްޖެ 

އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ގަސް އިންދާނެ  

ބިން މިސާލަކަށް  ވާހަކަ  ނެތް  އެކަމަކު  ތަންތަން  ވާހަކަ.  ނެތް  ޓޯޓަލީ  މުޅި  މިސާލަކަށް  ވެދާނެ  ވާހަކަ  ނެތް   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބައެއް ތަންތަން ފާހަގަކޮށްލާނަން ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް  

ހުންނާ ނުހައްދާ  ގަސް  އެންމެ  މުއައްސަސާތައް  ދައުލަތުގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެއީ  ދިޔަޔަސް  އިނގޭތޯ.  ނީ 

މިސްކިތްތައް   ތިބޭފުޅުން.  ބަލައިލާ  މިސްކިތްތައް  އުނދަގުލަށް.  ކުނިކަހަން  ވާގޮތަކީ  ގިނަވީމަ  މީހުން  މަސައްކަތުގެ 

ހާއަށް.   ހުންނާނީ  ތަންތަން  ގިނަ  އޮންނާނީ.  ހާއަށް  ހަމަ  ބަލައިލާ  ސްކޫލްތައް  އޮންނާނީ.  ހާއަށް  ހަމަ  ބަލާލާ 

ކޮންމެ   އެބަހުރި  މިހެން.  ރަށެއްގައި  ހުންނާނީ  މިކަން  ނަމަވެސް  ބެލި  އަރާ  ރާއްޖޭގެ  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ރަށަކަށް، 

އެހެންވީމާ، އަސްލު ގަސްއިންދަން ވެސް އެގޮތަށް ސްޕޭސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން ކޮންޝިއަސްލީ އެކަން ކުރާ  

ޤަބޫލުކު އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހުންނާނެ  ކަންތައް  ބައިވަރު  ކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަންޏާމު  ހަމައެއާއިއެކު  ރަނީ. 

ހުސް   ބިންކޮޅެއް،  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރި  އެމީހުން  ސިޓީއެއްގައި  ކެރެލާގެ  ކެރެލާގެ،  ދާދިފަހުން  ފާހަގަކޮށްލަން 

 % ހަމަ  ސާފުބަހުން  ކުރެވޭނެކަން  އެކަން  ދެން  ކުރަން.  ގްރީން  މުޅިތަން  ނުބާއްވާ  ޔަޤީން.   100ބިންކޮޅެއް 

ނުކުރެވެނީ. ލޮނުގަނޑު  ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު،   ކޮންތަނެއްގައިތޯ  ރާއްޖެއަކު  ދެން  ކުރެވެންޏާ  ތިކަން  ލޮނުއަރާތާގައި  ތިތާ 

ވެސް އެ   ހަމަ އެއްގޮތަކަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  ކުރަނީ  އޮތީ. އެ  އެ  އެ    2050ތެރޭގައި ކޮށްފައި 

ބޭނުމެ ވެސް  ދައްކާކަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ވެސް.  ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫން.    2030އް 

އަޅުގަނޑު   ފާހަގަކޮށްލީ.  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  ނުލާނަން.  ވެސް  ވޯޓެއް  އަޅުގަނޑު  އެކޮޅުވަންޏާ  އަށްވުރެ 

އަޅުގަނޑުމެން   މިކަން  ކިހިނެއްތޯއޭ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަސްލު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަނީ 

އިޝޫއަކަށް    2023ލަކަށް  މިސާ އިލެކްޝަން  މި  ހެދޭނީ.  ކިހިނެއްތޯއޭ  އިޝޫއަކަށް  ރިއަލް  ވެސް  މިހާރު  ގައި 
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އަޅުގަނޑުމެން   ކިހިނެއްތޯ  ކަމަށް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އެއްކަމަކީ  ކޮންސަރންވާ  އެންމެ  ޕަބްލިކް  ހެދޭނީ.  ކިހިނެއްތޯ 

ރައްޔިތުންނާއި  ޑައިރެކްޓްލީ  ސީދާ  ތިބޭފުޅުންނަކީ  އަޅުގަނޑުމެން ހެދޭނީ.  ކިހިނެއްތޯ  މީހުންނަށްވީމަ  އެންގޭޖްވާ   

އަސްލު   ހަދައިގެން  ކަމަށް  ނުހިނގާ  ހަމަ  މަރާލައިގެން  ލޯ  އަޅުގަނޑު  ހެދޭނީ.  ކަމަށް  އިޝޫއެއް  ރިއަލް  އަސްލު 

ޔޭގައި  ތިބެވޭކަށް ނެތޭ. އެއަށްވުރެ ވެސް ސީރިއެސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ދުނި

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް އައި ބޮޑެތި ޗެލެންޖުތައް އަޅުގަނޑުމެން އޯވަރކަމް ކޮށްފިން.   2000މިދިޔަ  

މުޅިން ޚާއްޞަ ހާލަތެއް. މިވެސް   ދެން ކޮވިޑް އެދެން  ބަލިމަޑުކަމާއި، ތަދުމަޑުކަމާއި، ހަނގުރާމަ އިނގޭތޯ. މިހާރު 

ވެކްސިނެއް   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ނުހޯދޭ  ހައްލެއް  ތިމާވެއްޓަކަށް  އެކަމަކު  މި.  ހޯދީ 

ޗެލެންޖަކީ   އެންމެބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަށް    21އެހެންވީމާ،  ތިމާވެށި  ޗެލެންޖަކީ  އެންމެބޮޑު  ޤަރުނުގެ  ވަނަ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯއޭ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހޯދުން  މި  2030ހައްލެއް  ކަމަށްވަންޏާމު  އަށް  ކުރާ  ކަން 

އިލެކްޝަން   ނުވަތަ  އެތެރޭގައި  ރައްޔިތުން  ކިހިނެއްތޯއޭ  ކޮށްދެވޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހަށް  ކޮންކަމެއްތޯއޭ 

ގޮތެއް  2030އިޝޫއަކަށްވެގެން   ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް، ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  ގައި 

 ހޯދަން. 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 އާދެ! އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު 

ޚައިތަމްގެ. މިހާރު ފުރަތަމަ   މެންބަރުގެ  ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ކުޑަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން 

  1990ނޑުމެންނަށް ރިކުއެސްޓް އައިއިރުގައި އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންޑަސްޓޭންޑެއް ނުވި ކީއްވެގެންތޯއޭ އަޅުގަ

ޖަވާބު   އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިންވެންޓްރީ  ފުރަތަމަ  ރާއްޖެ  ދެން  ވެސް.  ހޯއްދަވަނީ  އެ  މަޖިލީހުން  ލެވެލްސްގައި 

އެމަސައްކަތް ރާއްޖޭ  1994ދިނިން.   ފުރަތަމަ  ވެސް ރަނގަޅު ކުރަމުން  ގައި  އޭތި  ގައި ފެއްޓީ ވެސް. ދެން އެނީވެ 

އައިސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރުގައި އަސްލު އެމަސައްކަތް ކުރާ ގޮތާއި، އެ ބޭނުންވާ މެތަޑްތަކާއި  

ޓާގެޓް މި  ދެން  ކޮށްފަ.  އިމްޕްރޫވް  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  އަޅާބަލާއިރު  ކުރިޔާ  ކަލްކިއުލޭޝަނާއި  ކުރިން  އެ  ޑޭޓުގައި  ގެ 

އެއިނދީ ހަމަ   އެސެސްމެންޓް ހަދާފައި  މިހާރުގެ  ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޒީރޯއަށް    2050ވެސް  އަށް ނެޓް 

ގޮތަށް   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދާއިރާތަކެއް  ހުރިހާ  އަސްލު  ތިދެންނެވިހެން  ދެން  ބަލައިގެން.  ކަމަށް  ދެވޭނެ 
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އިންޖީނުގެ ހުސްއެކަނި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމަނާފައި  ތެރޭގައި  މީގެ  ވެސް  ދާއިރާ  ޓްރާންސްޕޯޓުގެ  ނޫން.  ތަކެއް 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ހިމެނިއިރުގައި  ދާއިރާ އޭގައި  ޓްރާންސްޕޯޓުގެ  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ. ދެން  ބެލީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެމިޝަ ވެސް.  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ހުންނާނެ  ކޮށްފައި  ސްޓޭންޑެޑްތަކަށް ކޮންސިޑަރ  ން 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެވޭނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް  ބަދަލު ވެސް. ކޮންކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއްތޯ ވެސް  ގެންނަންޖެހޭ 

ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިސްކަސްކޮށްފައި ވަރަށް ލޭންޑް ލެވަލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މިސާލަކަށް މިވެނި  

އެއް ގެންނަ ކަމަށްވަންޏާމު މިތާ، އިވެން މިތާ އެތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކަލު މާދަމާ  ކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީ

ޙަޤީޤަތުގައި   އަސްލު  ބަދަލުކުރަން  ސައިކަލު  މިތަނުން  ބޭފުޅުންތޯ  ކިތައް  ބުނެފިއްޔާމު  ވެއްޖިއްޔާ،  ބަދަލުކުރަން 

ނޑު ސައިކަލެއް އަދި ބަދަލެއް ނުކުރާނަން ކުރިއަށް އޮތް  ނުކުންނާނީ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ތެދަށް. އަޅުގަ

އެ    2 ނުދޭ  ތަނެއް  ގޮތުން  ހުރި  ހާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  ކީއްވެގެންތޯ.  އެއީ  ތެރޭގައި.  އަހަރުގެ 

ވްގެ ވާހަކަ  ސައިކަލު ބަދަލުކުރާކަށެއް. އެކަމަކު ތިދެންނެވިހެން ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަހުރި އައިސް. ދެން އޮތީ އިންސެންޓި

ލޯނެއް   އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ގްރީން،  އެންމެފަހުން  ބައްލަވާ  މިހާރު  ސަރުކާރުގެ،  ދެން  އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  އެބަހުރިތޯ.  ތަފާތެއް  އަސްލު  އެއާއި  ލޯނެކޭ  ހައުސިންގ  ނުކުތްއިރު  ދެއްވަންވެގެން 

ޑިޕްލޮއި އެކަން ވެސް  ރެނިއުބަލް އެނަރޖީއެއް ޓެކްނޮލޮޖީ  ހުޅުވާލިޔަސް  އާދެވޭ ގޮތަކަށް  ކުރަންވެގެން އާންމުންނަށް 

ތެރެއިން   ގާނޫނުތަކުގެ  ހުރި  ދެން  ދެވެން  އިންސެންޓިވްތައް  ނޫން.  ގޮތަކަށް  ދެވޭނެ  ފަސޭހައިން  އަސްލު  އޮތީކީ 

މިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗަކީ  އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އެހުރި  ހުރީއަކީ  ވެސް  ރު 

ހަމަ   ބިފޯ  ދެންނެވިހެން  ތި  ބެލިން  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  އަސްލު  ޓައިމެއް    2050ހާލަތުތައް  ގެ 

އަޔަސް   ރާއްޖެ  ވެސް އެ ދެންނެވިހެން އިންވެސްޓަރުން  ކުރިން  މިދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ. އެކަމަކު 

ކުރެވޭނެ  އިނގޭތޯ  އެބަހުރި  ޕޭޓަންޓު    ވެސް  އެދެންނެވިހެން  އައްސަވާ  އެބަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ގޮތް. 

އެހެން   ސަރުކާރުގެ  އެކަމަކު  ރައިޓްސްއަށް.  އެކްސްކްލޫސިވް  އެހެން  އައްސަވާ  އެބަ  އެކްސްކްލޫސިވްޓީއަށް. 

ކޮމިޓްސްމަންޓް އެ  މިދެންނެވީ  އެހެންވީމާ،  ދެއްވޭނެތޯ.  އެކްސްކްލޫސިވްޓީ  އެ  ހުރިގޮތުން  ތަކާއި  ގަވާއިދުތައް 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ހުރީމަ  ގޮތްގޮތަށް  އަސްލު  ތެރޭގައި  އޭގެ  ފެކްޓަރތަކެއް  އެހެން  ބައިވަރު  ވަރަށް  ބައެއްކަހަލަ 

އަށް އެކަން ކުރެވޭނެތޯ. އެކަމަކު މިދެންނެވިހެން ވަރަށް ބައިވަރު އެހެން ދާއިރާގައި    2050ބެލިން އަސްލުގައި ބިފޯ  

ކުރިން ފަހަރެއްގައި ވެސް ނެންގެވިން އިނގޭތޯ އެންމެބޮޑު އެމިޝަނެއް ޕަވަރ    މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ؛ ވެސް

އެ   ހޯދާފަ.  އެއިނދީ  ނަންބަރު  އެ  ހިމަނައިގެން  ވެސް  ރިސޯޓްތައް  ރާއްޖޭގެ  ދާއިރާގައި  ޕްރޮޑަކްޝަންގެ 

ކަންތައްތަކެއް ހުރެގެން   ރިސޯޓުތަކުގައި ލާރި ވެސް އެބަހުރި. ފަންވަރު ވެސް އެބަހުރި. އެކަމަކު ބައެއް އެހެން ކަހަލަ
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އަދިވެސް ހަމަ އެކަން ނުވެއެއް ނޫންތޯ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ބައިވަރު އެހެން ކަންތައްތައް  

ބިފޯރ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރީމައާއިއެކު  ބަދަލުކުރަން  އަސްލު  ތެރޭގައި  އޭގެ  މި    2050ވެސް  ނުދެވިގެން  އަށް 

ހަމަ  އުޅެނީ. އެކަމަކު ވެ ދެވޭނެ  އެއާއި ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި މަސައްކަތްކުރަނީ  ސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ލައިގެން.   ސައިކަމްޓެންސްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  މިދެންނެވިހެން  އެހުރީ  މިވަގުތު  އަދި  ޓައިމް  އަސްލު  ބެސްޓް  އެންމެ 

 ޗެއް ޒަންމަތު.. އިތުރު އެއް

 

 ޒަންމަތު ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ގެ ޓާގެޓް އެއީ ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިގެން ދިން ޓާގެޓެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެއަރވީ ޕުޓް    2050އެއްކަމަކަށް  

އެއީ މިވަގުތު ކަންކަން ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަވަރ ފުޓް ޑައުން. ވީ ޑޯންޑް ވޯންޓު ގޯ ބިޔޯންޑް ބެކް.

ރާއްޖޭގެ   ގޮތަކީ  މީގައިވާ  ދެން  ތާނގައި،  އޮތް  ކުރިއަށް  ދެން  ނޫނޭ.  ބޭނުމެއް  ދެން  އިތުރަށް  އެއަށްވުރެން 

ޓީއެއް  އާރު.އެން.ޑީ ނެތް. ވީ ޑޯންޑް ހޭވް އެނީ އާރު.އެން.ޑީ. އާރު.އެން.ޑީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ނެތް. ކެޕޭސި

ނެތް. ފައިސާއެއް ނެތް. ގާނޫނުތަކެއް ނެތް. ގަވާއިދުތަކެއް ނެތް. ވަރަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި މަދު. ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ  

ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ރާއްޖެއަށް ކަސްޓަމް ފިޓްކޮށް ހަދަންޖެހޭ އެއްޗެހިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ އެއްޗެހިތައް ހުންނަނީ. ގިނަ  

ގޮތުން ވަރަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ. މިސާލަކަ ބެލުމުގެ  ޤައުމުތަކުގައި އަޖުމަ  ބޭރު  ވެސް  ޓެކްނޮލޮޖީސް  ކަރަންޓުގެ  މޫދުގެ  ށް 

އެ   އެއީ  ހުރީ.  ޖަހާފައި  އެއްޗެހި  ޕްލާންޓްތަކާއި  ވޯޓަރ  އެނަރޖީ،  ވޭވް  އާއި  އެނަރޖީ  ޓައިޑަލް  ބައިވަރު 

ޓެކްނޮލޮޖީ އައިޑިއަލް  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތަށް  އޭތި  އޭތި  ސަރަޙައްދެއްގެ  ރާއްޖެއަށް  އެކަމަކު  އެއީ.  ސްތަކެއް 

ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅުވާފައި ފަރުމާކޮށް، އަޖުމަ ބަލާ އާރު.އެން.ޑީ ޑިވެލޮޕްކޮށް އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްކުރަން.  

ޑިވެލޮޕްވެއްޖިއް  އޭތި  އާރު.އެން.ޑީގައި  ޕްރޮސެސް މަގުފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެ މަގުފަހިކޮށްދީފައި  ވީ ކޭން  އެ  ޔާމު 

މިހާރު   ޓެކްނޮލޮޖީސް.  ދޯސް  ޑިޕްލޮއި  މި    2050އެކްޓިވްލީ  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި    2އަށް  އަހަރު 

ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި   އޭތި    2030ޓެކްނޮލޮޖީސްތައް  އެކަން  ފެންވަރަށް  ކުރެވޭ  ޑިޕްލޮއި  އަންނަންވާއިރަށް 

އިޓް ޑިޕްލޮއި  ވީކޭން  ދެޓް  ވެހިކަލް  ތަރައްޤީވާންޖެހެއޭ. ސޯ  ޚައިތަމް ވިދާޅުވިހެން ކަރަންޓް  މެންބަރު  ހަމަ  . ދެން 

ވަރަކަށްވުރެ   ވަކި  އިންނާނެ  ބުނެފައި  އެސެސްމެންޓްގައި  ހެދި  އެކްޕްލިސިޓްލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސެލް.،  ނޫނީ 

ވެހިކަލްސް.   އިލެކްޓިރިކަލް  ޕްރޮމޯޓް  ނޮޓް  ޝުޑް  ނުވަނީހެއް  ގްރިޑްގައި  ޝެއަރ  އެނަރޖީ  އެއީ  ރެނިއުބަލް 

ގާތްގަނޑަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން އެ ދާއިރާ، ކާރުން، ޑީސަލް ކާރެއް އަންދައިގެން އުފައްދާ ކާރބަންއަށްވުރެ މިހާރުގެ  

ހާލަތުން އިލެކްޓިރިކަލެއް ވެހިކަލެއް ދުއްވައިގެން އުފައްދާ ކާރބަން އިތުރުވޭ. ސޯ އެ މޫމެންޓް މިބުނަނީ އަންލެސް  
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ހިމެނިގެން ކަންތައްތަކެއް  ކޮންޓްރޯލް  ޚާއްޞަ  ވެހިކަލް  އެއީ  ވެސް.  ނިއުސްތަކެއް  ގުޑް  އެބަހުރި  މީގައި  ދެން   .

އަޅުގަނޑު   އެކަމަކު  ދެން  އެބަހުރި.  ލާފައި  އެބަދޭ.  ހިނގަމުން  އޯލްރެޑީ  އެބަހުރި.  މެކޭނިޒަމްސްތަކެއް  ބައެއްކަހަލަ 

މިސާލަ އެ  ނޫނީ  ކޮށްލަދެވޭތޯ  އެކްސްޓްރީމް  ކުޑަކޮށް  އިންނާނެ  އެ  ސަޖެސްޓްކޮށްފައި  ހަދާފައި  ގަވާއިދެއް  ކަށް، 

އިޓް   ނުހިންގޭތީވެ  ގާނޫނު  ބުއިމުގެ  ނުލިބޭނެ. ސިނގިރޭޓު  ފައިދާއެއް  ނުހިންގިއްޖިއްޔާ އޭގެ  ފުރިހަމައަށް  ހިންގާނެ 

ލޭބަލިންގއެއް   އެފިޝިއަންޓް  އެނާރޖީ  ނުވާނެ.  ހެދިޔަސް  އަދި  ސްޓޭންޑެޑެއް  އެމިޝަން  ހަމަ  ވޯރކް.  ޑަޒަންޓް 

ނުވާ އަދި  ކާރބަން  ހެދިޔަސް  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ހިމެނިގެން.  ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި  އޭތި  ގޮތަށް  ހިންގޭނެ  އޭތި  ނެ. 

މިހާރު   އިޝޫއެއް.  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  އަ  އިޓްސް  ނޫން.  އިޝޫއެއް  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  ކުރުމަކީ  ނިއުޓްރަލް 

މި ރަންކުރަނީ ޑީސަލުން. އެން ވީ އާރ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިޝޫއަކަށް އޭތިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިކޮނޮމިކް އިންޖީނު  

އެ   ނުވޭ  ބޭނުމެއް  ބަޔަކު  އެއްވެސް  އެންޑް  އެލްސް.  ސަމްތިންގ  ވިތް  ޑީސަލް  ރިޕްލޭސިންގ  އެބައުޓް  ޓޯކިންގ 

ދަތިތައް   ބޭނުންވަނީ. އެ  ބަދަލުކުރަން  އޭތި  ހިންގަމުން  ބަދަލުކުރާކަށް. އެ  އޭތި  މަޑުކޮށްފައި  ދުވެލި  ދުވާ  އިންޖީނު 

އާ ދޭތެރޭ ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް    2030އާއި   2020ރި. ދެން މިބުނާހެން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެބަހު

ޖަހަން   އަދަދުތައް  އެ  އެއްޗެއް ހަދާފައި ދެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ  ޓާގެޓްތަކާއި އަދަދުތަކާއި، ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑުމ2020ެއާއި    2010މަގުފަހިވީ   އެ  ގެ ތެރޭގައި  އާރު.އެން.ޑީއަކާއި  ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ހެދުނު  ންނަށް 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ހެދުނު  އިންސެންޓިވްސްތަކަކާއި  ހެދުނު  އާއްމުކޮށްދަނީ.  އާރު.އެން.ޑީ  ބޭސްކޮށް  ޕްރޮޖެކްޓް  ހެދުނު 

ން ކުރަން ބޭނުންވާ  އިން އަޅުގަނޑުމެ  2040އާއި    2030ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު މަގުފަހިވީ. އެހެންވީމާ،  

ބައިވަރު ކަންތައްތައް މަގުފަހިކޮށްދޭން. ސޯ ދެޓް    2030،  2020ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންނަމަ   ގެ އެބަޖެހޭ ވަރަށް 

 އެކަންވާނެ. ސޯ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ރަނިންގ ދެން އަޅުގަނޑުމެން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކްސްޕްލެ ތި  މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ.  އަޑުއިވޭ  މިހާރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ދެން  ނޭޝަންތައް 

ކާރބަން   އެމްބިޝަސްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ޓޮޕިކަކީ  މިއަދުގެ  ޓޮޕިކަކީ.  މިއަދުގެ  ނޫން  އެއީއެއް  އެކްސްޕްލެނޭޝަން. 

ޝައުޤުވެރިކަމެއް މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހާ  އަޑުއަހާކަށް  ގޮތްތައް  ނުވާނެ  އިނގޭތޯ.  ނެތް.    ނިއުޓްރަލްވުން 

ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮބްޖެކްޓިވް ހާސިލުކުރަން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ.  

 މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ތެރެއިން   ބްރޯތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ތިބޭ  މި  ވާގޮތަކީ  އިނގޭ.  އަސްލުވާގޮތް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

މީހާ އަބަދު ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން. އެއީ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ. ދެން  އެންވަޔަރަންމެންޓް ބްރޯއަކީ އެންމެ ވީކް 

ޝުކުރު ވަރަށް  ހަމަ  ވަރަދަންނަވަން އަޅުގަނޑު  ޒަންމަތުމެން  ވިދާޅުވަނީ.   އެ  ގޮތަށް  ކަންއޮތް  ޖެނުއިންކޮށް  ށް 

މިކަމަށް   މާބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެން  ވާހަކަދައްކަވަންޖެހެނީ.  ނޫން  އުފާކޮށްދޭކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެހެން 

ޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް  ލޯބި ވެސް ހުންނާނެ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި. ދެން އަ

މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިސާލަކަށް ތި ވިދާޅުވީ މަގުފަހިކުރަން ހުރި ކަންތަކެއްގެ ވާހަކަ. ގާނޫނު ތަން ނުދޭ ވާހަކަ.  

ކޮން   ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމުގައި  އެކަންކަން  ކަމަށްވަންޏާ  ވެއްޖެ  އެހެން  ވާހަކަ.  ނެތް  ގަވާއިދު 

ހާސިލުކުރަން  އެހީ ވެސް  ކަންކަން  ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުންވަނީ.  ތެރިކަމެއްތޯ 

މަގުޗާރޓްތަކާއި އެއްޗެހި ހަދައިގެން މި އުޅެނީ. އުޅޭއިރުގައި އަސްލު މި އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ދެން  

ފައި ހުރި ހޯއްދެވުންތަކާއި، ތި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކައާ އެއްޗެހި  ތިބޭފުޅުން ތި ހައްދަވާފައިހުރި ދިރާސާތަކާއި، ހޯއްދަވާ

އަދި   ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އެއަށްވުރެ  ކަންނޭނގެ.  އައިސްދާނެ  ވެސް  ގޮތެއް  އެނޫން  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެކަންކަން ކުރެވިއްޖިއްޔާ.  އެކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  ފަރާތްތައް  ފަންނީ  ފެންވަރުގެ  މަތީ  ކޮށްގެން    އެއަށްވުރެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ވާހަކަދެއްކޭނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެން ހަމައެކަނި ޑީސަލް، ދެން ޑީސަލްގެ ވާހަކަ ވެސް ކުރީ  

ގޮތުގައި   ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އަސްލު  ދެންނެވިން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ދުވަހު 

ކޮން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ވައްކަން.  ގުޅެނީ  ކުރެވޭ  އެ  ކަޓު.  ނެގޭ  އެ  ވިއްކައިގެން  ޑީސަލް  ނުވަނީ  ވިންސް 

ވައްކަމާއި   ޙަޤީޤަތުގައި  ނެތި  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ނެގޭ  ސޯލަރއެއް  އަދި  ކަޓު  ނެގޭ  އެ  ވިއްކައިގެން  ޖަނަރޭޓަރު 

ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން  ގުޅިފައި މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑު 

މިއަށްވުރެ   ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  މިސާލަކަށް  ގޮތެއް،  ދެވޭނެ  އަވަހަށް  އެންމެ  މިކަމަށް 

ޙުސައިން،   ޢަލީ  ބިލެއް.  ކުރުމުގެ  ޕްލޭން  ބިނާވެށި  ދިރާސާކުރަން  އެބަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މިއީ  ބޮޑަށް 

މެން އެވިދާޅުވިއިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން  ޢަލީ  އަޅުގަބަރު  އެއަށް  މިސާލަކަށް  ގޮތަށް  ނޫންތޯއޭ    ލެވިދާނެ  ނޑުމެންނަށް 

ނެޗަރަލް    40ގައި ވެސް ހިމަނާފައި އޮންނާނެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ %   19ކޮންމެ އަތޮޅެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ  

ރަށެއްގަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއޭ. މިސާލަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި  ރަށެއްގައި  ވަކި  މަދުވެގެން  ވެއްޖެއްޔާ  އި 

% ބިލުތަކަށް    20މަދުވެގެން  އެހެނިހެން  އަދި  އެކަހަލަ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއޭ.  ކަމަށް  އޭރިއާ  އޮންނަ  ފެހިކޮށް  އަކީ 

ލައިގެން   ވެސް  އެއްޗެއްސަށް  އެހެން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ޓަކައި  ވާސިލުވުމަށް  މިއަށް  ދެންނެވީ  މި  ވެސް 
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ކަންނޭނގެ.  އަޅު ނޫން  އިންޖީނުގެއަކުން  ޑީސަލް  ހަމައެކަނި  ރަށެއްގައި  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ހެދިދާނެ  ގަނޑުމެންނަށް 

އަންދާ   އެ  އިންޖީނުގެއަށް  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ވެސް  ގައިމު  ދާއިރާގައި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ފެނުނު  އަޅުގަނޑަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް   އޭގެ  އިތު  5ވަރަށްވުރެ  ގުނަ  އުޅަނދުތަކަށް  ވަރަކަށް  އެހެނިހެން  މި  ޑިންގީތަކާއި  މި  އަންދާ  ރަށް 

އަސްލުގައި. އެވެސް އެބަހުރި ކަންނޭނގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު. މިހާރު އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ވެސް އެބަހުރި ކަންނޭނގެ  

ގައި މަދެއް ނޫން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކަރަންޓުން ޗާޖުކޮށްގެން ދުއްވޭ އެއްޗެހި. ސައިކަލު ވެސް ހަމަ ވިލިނގިލީ

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އުޅެނީ.  އެ  ކަންނޭނގެ  އެއްޗެހި  ނާޅާ  ޕެޓްރޯލް  އެއީ  ހަމަ  މިހާރު.  ސައިކަލެއް 

މިސާލަކަށް   އެއްޗެއްސަށް  ސިނގިރޭޓު  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ނޫނީ  މާކެޓްކޮށްގެން  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އޭތި  އެންމެން 

ށިކޮށްގެން ގާނޫނުން އެއްކަލަ ބުނާހެން އޭގެ ޑިއުޓީއާ އެއްޗެހި ބޮޑުކޮށްގެން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާ

މިސާލަކަށް   ވެސް މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މަދެއްނުވާކަން. އެކަމަކު  މި 

އެކަ އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  އަނބުރާލުމަށް  ގޮތަކަށް  އެހެން  މަގަކާ  މިކަން  ދެވޭނެ  ކިޔައިގެން  އްޗެއް 

ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ބޮޑު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު  ނޫންތޯއޭ. މިއީ އަސްލު  އެބަޖެހޭ  ވިސްނަން  ދޭތެރޭގައި 

އެއްކަލަ   ވޯލްޑްކަޕްގައި  ދިޔަޔަސް  ފަހަތުން  އެންމެ  ވެސް  ފުޓުބޯޅައިގައި  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ރާއްޖެ 

ކުޅޭއިރުގައި ވެސް އެ ރޭވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފާޑުކިޔާ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އަޅުގަނޑުމެން  ފައިނަލްގައި  

އަހަރު   ތިރީހަކަށް  މީގެ  ދުވަހު  ހުރިހާ  މި  އެއީ  ބަޔަކަށްވާން.  އެންބިޝަސް  ތަންކޮޅެއް  މީގައި  ކަންނޭނގެ  ޖެހޭނެ 

އަޅުގަނޑުމެން ނެ ދުނިޔޭގައި  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަކަށްވެގެން މި އުޅުނީ. އުޅެފައި އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ތްވަރު 

އިންޑިއާ ތަންތަނަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް   ބުރަވެގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި އަސްލުގައި. ޗައިނާ  ފަހަތު ފަޔަށް  އަދި  މިހާރު 

 ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ނޫން.   ގޮތަކުން  ދިއުމުގެ  ބަޙުސަކަށް  ކޮންމެހެން  ކަންނޭނގެ.  ޕޮއިންޓެއް  ރަނގަޅު  ވިސްނާލައްވަން  ވަރަށް  އަސްލު 

ބޭފުޅުން   ތި  އަހަރު    2050ހަމަ  މި އަންނަ  ނިކުމެ އެޑްވޮކޭޓްކުރަމުން  ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ދުނިޔެއަށް  ޓާގެޓް  ގެ 

އެއީ ކަންނޭނގެ އެ ފާހަގަކުރެވޭ  ؟ ޔެއަށް ހަދަންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭންތޯއޭ ހަމަ ތި ތިއްބެވީވެސް ކޮޕަށް ވަޑައިގެން ދުނި

ބަޔަކު   އެހެން  އިޝޫއަކީ.  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  މި  ކަމެއް  ނެތް  ކުރެވެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުކުތާއަކީ.  މުހިންމު 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން  ތެދުވަން  ކައިރީގައި  ހިތްވަރުލާފައި  ބުނަން  ތިބީހަމަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ؟ ތޯއޭ  އެހާ 

 ވާހަކައަކީ ހިތްވަރުގަދަ ބައެއްތާއޭ ދިވެހިންނަކީ އެހެންވީމަ.
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ކުރީގައި   މިސާލަކަށް  އެއްބައިވަން.  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިނަށް  ޢަލީ  ހަމަ  ވާހަކަ.  ގަސްރުކުގެ  މި  އިނގޭތޯ 

އެކަން   މިހާރު  ރާއްޖޭގައި  އިނގޭތޯ.  އެއްޗެހި  ރުއްގަނޑާއި  ދީފައި  ލިޔުއްވާފައި  އޮންނާނެ  ކާފަމެންނަށް  އަޅުގަނޑު 

ޒިންމާ ނަގާ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތް މިހާރަކު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ނެތިއްޖެ. މިހާރު ވަލުތެރެ ބަލަހައްޓާ އެ ކަމުގެ  

އަންނަ   މި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ބެލެހެއްޓުން.  ތަންތަން  ވަލާއި  ދެނީ  މި  އެއްޗެހި  އިޚްތިޞާސްތަކާއި  ކައުންސިލުތަކަށް 

ވި އެ  ގާއިމުކޮށްފިއްޔާ  ނިޒާމެއް  ރަނގަޅު  ބެލެހެއްޓޭނެ  ކަންކަން  އެ  އެކީގައި  ބަދަލާއި  ގޮތަށް  އައު  ދާޅުވި 

ރަށް އެބައޮތް މި ތަނުގައި.    1200ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ގަސް ހެއްދެންޏާ ރާއްޖޭގައި ގަސް ހެއްދޭނެ ހަމަ އިނގޭތޯ.  

އެއަށް   އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވޭނެކަން  ވެސް  ކަންކަން  އިޤްތިޞާދީ  ހަމަ  ބަހައްޓައިގެން  ގަސްތައް  އެ  އަދި 

ބަޔަކު އަސްލުގައި އޭގައި އެކަމަށް ޓަކައި ގާނޫނު މި ދެންނެވި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް    އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ކޮންމެވެސް

ދޭންޖެހޭ   ކަމަށް  އެ  ވެސް  ތިބެގެން  ހޭލާ  ހަމަ  ތިބީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވަންޏާ  ބަދަލެއް  ކޮން  ގެންނަންޖެހޭނީ 

މިސާލަކަށް   ގޮތުން  ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ  ދޭން. ތި  ކަމަށް  ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް  އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ  ލިބެންޖެހޭ 

 ވަންޏާ ވެސް އެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއީ އަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑު އަންނާނަން އިނގޭތޯ މި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

މީހުން ތަމްސީލުކުރާ    5000ގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ކޮމިޓީ

އެއީ   ނުކުރައްވަން.  ކަންތައް  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ދަންނަވާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުން.  މަޖިލީސް 

ނުވާތީ   ކަމަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  ޑިސެންބަރު  2000އިނގޭތޯ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިހާރު  ހުރިހާ    31،  ދުނިޔޭގެ  އަށް 

ވިދާޅުވަނީ   ތި  އަންނައިރުގައި  އެކީގައި  އެންބިޝަންތަކާ  ހިތްވަރުލާފައި  ނުވާ  މީހުންނަށް  އެ  ޤައުމުތަކުން 

ދެއްވަނީ   ލަފާ  ހަލާކުކުރަ   2050ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރާއްޖެ  އުޅޭނީ  ތި  ވިދާޅުނުވާށޭ.  ނޫނީ  އްވަން  އަހަރަށް 

ވާހަކައެއް   ރަނގަޅު  ތި ދައްކަވަނީކީއެއް. އެއްގޮތަކަށް ވެސް  ނޫން  އެދޭ ވާހަކައެއް  ހެޔޮ  އިނގޭތޯ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކުރެއްވީ ކީއްތޯ  ތިރިކުރަން  އެކަން  ބޮޑުކަން.  އަދަދު  ލޯނުގެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެ  މިހާރު  ؟ ނޫން. 

ވާހަކަ.   ގޮތުގެ  ހުރި  ކުރެއްވީގަވާއިދުތައް  ކީއްތޯ  ރަނގަޅުކުރައްވަން  އެއްވެސް  ؟ އެކަން  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   އުފައްދަވާފައި  މިނިސްޓްރީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޑެޑިކޭޓެޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކަމެއް ނުކުރެވޭ. ހަމަ ސީދާ 

ންވީމާ، ކޮންމެ އެއްޗެއް ތި ވިދާޅުވަމުންދަނީ ހެރީ. މިހާރު ނެތް އެއާއި ގުޅިގެން އެންޑްއެންޑްއެންޑް ކިޔާފައެއް. އެހެ

އެސްޓިމޭޓް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން  
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ވިދާޅުވީ ތި  މުޅިން  ރަފްކޮ؟ ނޫންތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ހީވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ށް  ލަފާކުރެވޭ 

ވާހަކަދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި   ވެސް ތި  ގޮތުގައި އެހެންއެހެން މުޅިން  އެނގޭ 

އާދެ!   ވިސްނެނީ.  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގެންދެވޭނެ  ކަންތައްތައް  އެއްޗެހީގެ  ޓާގެޓްތަކާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 . ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   ވެސް  މި  ހަމަ  ކުރިން  ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ  ބޭފުޅުން  ތި  ޖަވާބުދެއްވުމުގެ  މި  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު 

ރިސަރޗް   އިނގޭތޯ.  ނެތޭ  އާރު.އެން.ޑީއެއް  ވިދާޅުވަނީ  ތި  އެއްކޮޅުން  މިހާރު  ލައިދޭން.  ހަމަ  އިންޕްރޮސްޕެކްޓިވް 

ޓެކްނޮލޮޖީއެއް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނެތޭ. މިސާލަކަށް  އިންވެސްޓްކޮށްފައެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. އަނެއްކޮޅުން އަނެއްކާ  އެންޑް 

ޕޭޓަންޓް   ތާނގައި  ނެތް  އަނެއްހެން އާރު.އެން.ޑީ  ނެތޭ ޕްރޮޓެކްކުރަން. ދެން  ޕޭޓަންޓް އެކްޓެއް  އެބަ ވިދާޅުވޭ  ހަމަ 

ވެސް   އަބަދު  ވާހަކަ  އެއްޗެއްގެ  ނެތް  ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ކަމެއް  އޮންނަންޖެހޭ  ދެން  އެކްޓެއް  ދައްކާނީ. 

ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ކުރާ ކަމެއް. އެއްކަލަ ނުވީމަ ނުކުރާންވެގެން އަބަދު ވެސް ނެތް އެއްޗެއްގެ   އަޅުގަނޑުމެން 

ޤައުމެއްގައި   ބޭރު  ޤައުމެއް.  އުޅޭ  ސޮއިކޮށްގެން  ޓްރިޕްސްގައި  ރާއްޖެއަކީ  ޙަޤީޤަތަކީ  އެކަމަކު  ދެއްކުން.  ވާހަކަ 

ވެސް ނުޖެހޭނެ.    ޕޭޓަންޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮވެއްޖެއްޔާމު ރާއްޖޭގައި އިތުރު ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ޙަޤީޤަތުގައި ދޭކަށް 

ވަގުތު   މި  ދަންނަވާލަން. ރާއްޖޭގައި  ހަމަ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ރާއްޖޭގައި އެންފޯސްކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ 

ރަޖިސްޓްރީކޮ ޕޭޓަންޓް  ޤައުމެއްގައި  ބޭރު  ނެތަސް،  އެކްޓެއް  ޓްރިޕްސްގެ  ޕޭޓަންޓު  ރާއްޖެއަކީ  އޮވެއްޖެއްޔާމު  ށްފައި 

އެކްޓެއް   ޕޭޓަންޓު  އެހެންވީމާ،  އެންފޯސްކުރެވޭނެ.  ރާއްޖޭގައި  ޤައުމެއް.  އޮންނަ  ސޮއިކޮށްފައި  އެގްރިމެންޓުގައި 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  އޮތް  އަވަސްކުރުމަށް  ޑޭޓް  ތި  މި  ބޭފުޅުން  ތި  އެއީ  އަދި  ނެތުމަކީ 

 ލެއްނުކުރަން. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ.ގަބޫ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނާނީ. އާދެ! މިހާރު މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި ދެންނެވި ވާހަކަ އިނގޭތޯ.   ޒަންމަތު އިންއާދެ! މިއީ އަޅުގަނޑަށް ފަހުގައި

ން އޭގައި ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ އެކިއުޒޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އައި ކަމަށް ހަމަ ތި ދެންނެވި ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑުމެ

އިންޑިވިޖުއަލީ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހަދަން  އެނަލިސިސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ނޫން  އެހެންނެއް  އެކަމަކު 

ވަކިވަކި ވުޒާރާތަކާ އެއްކޮށް އިނގޭތޯ. ހަ ވަކިން،  ސިޓްކުރިން މި  މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮށް  މަ ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަމް 
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އެންމެ ބިގަރ އެމިޓަރސްއޭ މި ކިޔާ ސެކްޓަރތަކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިށީނިން. ޓޫރިޒަމާ އެއްކޮށް އިށީނިން،  

ގޮތަށް  އެ  އަދި ހަމަ  އިށީނިން. ދެން  އެއްކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ  ފިނޭންސް  އިށީނިން،  އެއްކޮށް  ބެންކް    ޓްރާންސްޕޯޓާ 

ވާހަކައަކީ   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް،  މިހާރު  ވެސް.  ދާއިރާތަކުގައި  ފައިނޭންސް  މި  ހަމަ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެއީ  އަނބުރާލުމަކީ  އަތް  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ބޭންކް  މިނިސްޓްރީއަކަށެއް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ނޫ އެހެނެއް  އެކަމަކު  އެއީކީއެއް.  ނޫން  ފަހަރަކު  މެންޑޭޓެއް  އެތައް  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ން. 

ކޮށްދެއްވައިގެން   ގޮތަށް  މި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިކަން  ދެކެވިއްޖެ،  ވާހަކަ  މަރުޙަލާތަކެއްގައި  އެތައް  ވާހަކަދެކެވިއްޖެ، 

އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ފައިނޭންޝަލް  އެއީ  އެކަމަކު  ނުވާނެއޭ.  ގޮތަކަށް  މި  މިކަން  އެ  ނޫނިއްޔަކާއެއް  އެހެންވީމާ،   .

ގޮތަކަށެއް   އެނގުންވާނެ  ބިޒްނަސްއަކަށެއް  އެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ  ފައިނޭންޝަލް  އެ  ބޭފުޅުންގެ 

އެކަމެއް އެގޮތަކަށް އަދި ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ މިއީ ކުޑަ އެއްޗެއް އިއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިރާ ވަޙީދު.  

ލަކަށް ބައެއް ޑިންގީތަކުގެ ވާހަކަ. މިއީ ބައެއް އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ވާހަކަ. މިހާރު ކުރިން  ތި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ މިސާ

ވެސް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ވަރަށް ސިމްޕަލް އެގްޒާމްޕަލެއް ނަގަމާ ހިނގާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި  

ބައެއް ކަހަލަ  ބެލިން  އެނަލިސިސްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ދެންނެވިހެން  ކަހަލަ ވެސަލްތައް  ބައެއް   ވެހިކަލްތައް، 

އަސްލު   މީހުންތޯ  ބައްލަވާ ކިތައް  އިނގޭތޯ. މިހާރު  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  ބަދަލުކުރަންވެގެން މިއީ  ހަމަ 

މައްޗަ ޑިންގީގެ  ދެންނެވި  ތި  އޮންނަނީ  އެ  ބިނާވެފައި  ދިރިއުޅުން  ބައެއްގެ  އެ  ދިރިއުޅެނީ  އެ  މި  ކައިބޮއިގެން  ށް. 

ދުއްވާ ޓެކްސީ، މި ދުއްވާ މި ވެހިކަލްގެ މައްޗަށް. އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި ހޯލް ލައިފް އެ އޮންނަނީ އެއަށް ބިނާކޮށްފަ.  

ވިތްއިން   ނިއުޓްރަލްކުރަންވެގެން  ކާބަން  ނޫނީ    10އަޅުގަނޑުމެން  ވެހިކަލެއް  އޮފް  ޓައިޕް  މިވެނި  އިޔަރސްގައި 

ސްޓޭންޑަޑަކަށް މިވެނި  ނޫނީ  އެ  އުޅަނދެއް  ބުނީމަ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ  ނިކަމެތި    10  އެއްކަލަ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ދެން އެ ގަވާއިދުތައް އެވަރަށް ތާށިކުރީމާ އެ ކުޑަ ޓައިމް ފްރޭމްގެ ތެރޭގައި އޭނަގެ  ؟ މީހާއަށް މި ކަން ކުރެވޭނެތޯ

ނުކުންނާނެ ކުރަން  ކަން  މި  ބަހައްޓާފައި  ކަންތައްތައް  ހުރި  ދެން  ވެސް  ؟ ތޯދިރިއުޅުމުގެ  އަސްލު  މީހުން  ކިތައް 

މީތި  ؟ ނުކުންނާނެތޯ ޤައުމަށް  އެއްކަލަ  މިއީ  ގޮތަކަށެއް  އެއްވެސް  ގޮތަކަށެއް  ދަންނަވާ  ތި  މިއީ  އެހެންވީމާ، 

އިއްޒަތްތެރި   އަސްލު  ޕިކްޗަރއަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  މިސްވާ  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫން.  ގޮތަކަށް  ގެއްލުންވާނެ 

ވެސް މީގައި ބައްލަވަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު މިހާރު އެ ހުރި މިންވަރާއި    ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

މިއުޅެނީކީއެއް   ދެއްވަން.  ޓައިމްފްރޭމެއް  ކުރެވޭނެ  ކަން  އެ  މިންވަރަކުން  ކުރެވޭނެ  އެ  ކަންތައްތައް  އަޅާބަލާފައި 

 ޤައުމަކާ ރޭހެއް ޖަހާކަށެއް ނޫން. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ދެން އެހެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ނޫން ޖަހަން މި އުޅެނީ އިނގޭތޯ. ރޭސްޖަހާ ރޭހުގައި ކުރި ހޯދަން މި އުޅެނީ. މިއީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. 

ޓާގެޓަށް   ވިދާޅުވާ  ތި  ތި ބޭފުޅުން  ވާހަކައަކީ  އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހު އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޖަހާފައި    2050އަޅުގަނޑުގެ 

އިސްވެ ހުށަހަޅާނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު   މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

  އުއްމީދުކުރަން އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑާއި މި ކަމުގައި ބައި. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ދެން، އެހިސާބުން 

މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް   އެންބިޝަސް  ދިވެހިރާއްޖެ  ހަމަ  ބޭނުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ.  ނުކުރެވޭ  ޓްރަސްޓެއް 

ނަމޫނާ   އެ  ނޫނޭ  މަޤްޞަދެއް  ތިމަންނަމެންގެ  އެންމެ  ވިދާޅުވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެއްކުން.  ނަމޫނާ  ދުނިޔެއަށް 

ކަންކަ ރަނގަޅު  ތެރޭގައި.  ވާދަވެރިކަމުގެ  އެކަން  ދެއްކުމަކީ  ބޭނުންވަނީ.  ދެއްތޯ  ވާދަކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ޗެލެންޖުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ މަގުތަކެއް ދެއްކުން އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންނޫނީ މި ކޮމިޓީ  

ބަހަ ވެސް  ކަމެއް ނެތް. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއް  ބާއްވާނެ  ނެތް  ވެސް  ކަމެއް  އްޓާނެ 

 އިނގޭތޯ. އާދެ. އާދެ! ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަންނާނެ. 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ އިނގޭތޯ.  އެދެފިން  ފުރުޞަތަށް  ފަހަރަށް  ހަތަރު  ދެތިން  ފަހަރަށް  ދެ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އާދެ!  ނޑު 

ކިތަންމެ   ދެއްކިދާނެ  ހުއްޖަތް  ކަމަށްވަންޏާ  ބޭނުންނުވާ  ކަމެއްކުރަން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ތަޖުރިބާގައި 

ދެއްކިދާނެ.   ހުއްޖަތްތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ކަނޑައެޅުމަކީ    50ވަރަކަށް  ޓާގެޓް  އަހަރަށް 

ވަގު ފަހު  އެންމެ  މީހުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ  ކަމެއް.  ކަހަލަ  މަޑުކުރުން  ޖެހެންދެކަށް  ތާއި 

މީހުންގެ އުޅުމެއް ބަދަލެއް ނުކުރާނެއޭ. ބަލިވީމަ ބޭސް ބަދަލު އެބަކުރޭ. ބަލިވީމަ ކެއުން ބަދަލު އެބަކުރޭ. މިއީ ވެސް  

ވެ ކަންތައްތައް  ވިސްނައިދެއްވައިފިއްޔާ  ރައްޔިތުންނަށް  އެބަ  ބައްޔެއްކަން  ފޯނު  ދެއިރު  ދުވާލަކު  ބަދަލުވާނެ.  ސް 

ބަދަލުކުރޭ.   ފޯނު  އައިމަ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ނިއު  ކީއްވެގެންތޯ    17000،  15000ބަދަލުކުރޭ.  ބަދަލުކުރޭ.  ފޯނު  ރުފިޔާގެ 

ކުރެވޭނެ. އެ މުހިންމުކަން ކިޔައިދިނީމައި ކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ؟ ސައިކަލު ބަދަލުނުކުރެވޭންވީ

ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިއީ މުސީބާތެއްކަން ބައްޔެއްކަން ދުނިޔެއަށް ޖެހިފައި އޮތް ބޮޑު ބައްޔެއްކަން  

ޤަބޫލުކުރާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ބަދަލުކުރަން ހިފައިފިއްޔާ މިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  

އެއީ އިނގޭތޯ.  ކަމަށްވަންޏާ.  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ބޭނުންނުވާ  ކުރަން  ވެސް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ދެއްކިދާނެ  ހުއްޖަތް   

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީންނޭ އެންމެ ބޮޑަށް މި ކަމުގައި މިކަން ކުރަން  

ބޭންކުތަކުން   ބޭފުޅުން  ތިބޭ  އިންޑަސްޓްރީގައި  ކޮމަރޝަލް  ވިއްކާ  ހިފަންޖެހޭނީ.  އިންޖީނު  މި  ނޫނިއްޔާ  އަދި 
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މީހުންނެއް ޤަބޫލެއްނުވާނެ މި ބަދަލު ގެންނާކަށް. އެތައް ހުއްޖަތެއް ދައްކާނެ. އެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން 

ފުޓް އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ އެގޮތުގައި ތިއްބަވަންޖެހޭނީ ތާއަބަދު. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު  ގެ  ޤަބޫލުކުރަން 

ރައްޔިތުންނަށް   ދުނިޔެއަށް. މުޅި  މުސީބާތެކޭ. މުޅި މި  އެބަޖެހެއޭ. މިއި  ބުނަން ބަދަލުވާން  ބަހައްޓަން. ބަހައްޓާފައި 

ދުނިޔެ   މުޅި  ސަބަބުން  ބަލީގެ  މި  ބައްޔެކޭ.  ބޮޑު  ޖެހޭ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  މިއީ.  ބަލިކަމެކޭ  ބަލިކަން،  ބޮޑު  އޮތް 

  ނުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ނެތިގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ އަސްލު ނުބައިކޮށް ކަންނޭނގެ މާނަ ތި ނެންގެވީ.  

މުޤައްރިރު ވެސް   ވާހަކައިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ  ބޭފުޅާގެ މި  ފާހަގަކުރެއްވީ އަދި ތި  މުޤައްރިރު 

މިކަން   ސުވާލަކީ  މި  ވެސް  ކޮމިޓީން  ކޮބައިތޯއަދި  ގޮންޖެހުމަކީ  އޮތް  ވަރަކަށް  ؟ ކުރުމަށް  ކޮންމެވެސް  މިހާރު 

ގޮންޖެހުންތައް   އެ  ފާހަގަވިކަން.  މިސާލަކަށް  ގޮންޖެހުމެއް  ފާހަގަވެއްޖެ  ވާހަކައިން  ބޭފުޅާގެ  ތި  އަޅުގަނޑަށް 

ތެރެއިން  މަޖިލީސް  ހައްލެއް  އެއަށް  އޭރުން  އެދުމަކީ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެނެސްދޭށޭ  ހޯދައިދެވެންޏާ    މިހިސާބަށް 

މިނިސްޓްރީން   އެންވަޔަރަންމަންޓް  މި  ނުދަންނަވަން  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ހޯދައިދޭނަމޭ. 

އަނބުރާލާ   އަތް  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ  އެހެން  ނޫނީ  ބޭންކެއް  އެހެން  ނޫނީ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ގޮއްސަ 

ރު މިސާލަކަށް އޭގެ މާނައަކީ އަތް އަނބުރާލަން އެހިސާބަށް ފެންނަންޏާމު އޭގެ  ވާހަކައެއް. އެ ކަން ކުރަން އެއީ މިހާ

މާނައަކީ އެހިސާބުން އެ އޮތީ ހައްލެއް ފެނިފައޭ. މިކަން ނުވެގެން މި އުޅެނީ މިސާލަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  

ގެނެ ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އިޝޫ  އެ  ނުކޮށްގެންނޭ.  މިހެން  ކަމެއް  ވެސް  މިވެނި  މުޤައްރިރު  ސްދޭށޭ 

ގޮތަކުން   އެހެން  ތެރެއިން، ނޫނީ  ތެރެއިން، ނޫނީ ސަރުކާރުގެ  މަޖިލީސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވި. އޭރުން 

އިޝޫސްތައް   ހޯދައިދެވެން އޮވެއްޖެއްޔާ އެކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަމޭ. އެހެން ހުރި  ހައްލެއް  ވެސް އެއަށް 

ރީޗް   ޓާގެޓަށް  އޭރުން  މި  ހަމައަށް.  މަޖިލީހާ  މި  ގެނެސްދޭށޭ  އުނދަގޫތައް  އެ  އިޝޫސްތައް  އޮތް  ނުވެވޭން 

އަޅުގަނޑުމެންނޭ އެ ކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނީ. އެޔޭ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ތަކުރާރުކޮށް މި އެދެނީ އެ ކަންތައްތައް.  

އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ވާހަކައިން  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނެއޭ.    2030ފާހަގަވެއްޖޭ    އެހެންވީމާ،  މިކަން  އަށް 

އެ   ކަންކަން.  އުނދަގޫ  އެބައިނޭ  ކަމެއް  ހަތަރު  ދެތިން  ގޮއްސަ  މިހެން  މިހިރަ  ކުރަންވެއްޖެއްޔާ  ވެސް  އެކަމަކު 
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 ކަންކަން ހައްލުކޮށްފިއްޔާވާނެއޭ. އެ ތިން ހަތަރު ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ހައިލައިޓްކޮށްފައި ގެނެސްދޭށޭ. 

ބޭނުމަކީ. އެ އެއްޗެހި ތި ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީން   އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ކޮމިޓީ ބޭއްވުމުގެ ވެސް  އެއީ 

އެހެންވީމާ،   ހައްލުކޮށްދޭނަމޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ހައްލުކުރެވެންޏާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައްލުނުކުރިއަސް  ކޮންމެހެން 

ހު  ތިބި  ދެން  ނޫނީ  ދެބައިމީހުން  އަސްލު  އެގޮތުގައި  މިކަން  ގޮސް  އެއްކޮށް  ގުޅިގެން  ވެސް  އެންމެންނާ  ރިހާ 

އެޗީވްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ފެނިއްޖެއޭ. މާނައަކީ  

 ދޭށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮންޖެހުމެއް އެބަހުއްޓޭ ހައިލައިޓްވެފަ. އެ ގޮންޖެހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަ ހިއްސާކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ޓޮޕިކް   މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ބައިވެރިވެވަޑާއިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  އަދި  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ  މިއީ 

ސުވާލުތަކާ    ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ސާފުވެވަޑައިގެންފި ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ މި ކުރެވުނު

ކަރަންޓު   ޚާއްޞަކޮށް  ތެރެއިން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދެއްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  އެހެންވީމާ،  ގުޅިގެން. 

ތި   ތެރޭގައި  ޓައިމްލައިންތަކުގެ  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުކުރުމަށް  ހަކަތައަށް  ސާފު  ތެރެއިން  އުފެއްދުމުގެ 

ނުވާ ކަމެއްތޯ  ވާނެ  މިއީ  އެބަޖެހޭ.  ބޭފުޅުންނަށް  ސާފުވާން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަން  ކަމެއްތޯ  ނެ 

އެއްޗެއް   ވެސް  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް  އަދި  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ސްޓެލްކޯއަށް  އެހެންވީމާ، 

 ދަންނަވަން ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.

 

 އިޤްބާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަޙްމަދު 

عليكم ތެންކިއޫ އިނގޭތޯ. ސްޓެލްކޯއިން ވެސް އަސްލުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ  .  السالم 

މަސައްކަތް   ހަމަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ހުންނަކަން.  ގޮންޖެހުންތައް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ 

ވެސް އެބަ އެ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް  ފަށައިގެން ހަމަ އުޅެނީ ދުވަސްވެއްޖެ މިއީ ޕްލޯޓިންގ ސޯލާ މިހާރު  

މެޓީރިއަލް   އެތެރެކުރާ  މި  ރާއްޖޭގެ  މި  ކަހަލަ،  އުފެއްދޭނެ  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޖުރިބާކޮށްގެން  ހަމަ  ވެސް 

އިނގޭތޯ.  ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަށް މި އޭތި އެޑަޕްޓްކޮށްގެން އެކަން ކުރެވޭނެތޯ އެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަކުރަން 

އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  މިއީ  ވެސް  ބައްދަލުވިއިރު  ފަހަރު  ކުރީ  ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ސްޕީޑެއްގައި ނުދާކަން. ދެން އެ ޑިނައިކުރަނީކީއެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ހަމަ ލޭންޑު،  

ހުރުމާއެއްކޮށް އެކަން އެބަ ކުރަން. ދެން ދެ ރަށެއް އަޅުގަނޑުމެން އަހަރުތަކެއް  ފައިސާ ދެއްތޯ ހަމަ އެ ކަންތައްތައް  

% ހަމަ  އޭރު    100ކުރިން  ދިއްދޫއާ.  އާއި  ރަކީދޫ  އިނގޭތޯ.  ދިޔައިން  އިނގޭތޯ.   40ރިނިއުބަލަށް  ވޯޓު  ކިލޯ 
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އެ    3ގާތްގަނޑަކަށް   އެކަމަކު  އޭރު.  ޚަރަދުވި  މައްޗަށް  ޑީ  3މިލިއަނަށްވުރެ  އިންޖީނެއްގެ  މިލިއަނަކީ  ސަލް 

ކިލޯ ވޯޓުގެ އިންޖީނެއްގެ އަގު. އެހެންވީމާ، އެއެއް ނޫން. އެކަމަކު މިހާރު އެ ރަށްރަށް އެއްކަލަ    800ވެއްޖެއްޔާމު  

އައި ތަރައްޤީ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް، މިއާއެއްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ލޯޑު ވެސް މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮއްސި. އެހެންވީމާ، އެ  

ފްލޯޓިންގ ސޯލާއަށް  ޗެލެންޖަސްތައް ވެ ސް އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިހާރު ވެސް އެބަދޭ މި 

އެޑަޕްޓްކު އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްރަށުގައި  އެބަ  ތެދުފުޅެއް  ނެތް.  ރަށްރަށަކު  ކަރަންޓު  ބަލަން  ގޮތްތަކެއް  ރެވޭނެ 

ކުރިއަށް ކަންތައް  އެ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  އަޅާ.  ގޮތުގައި    އިންޖީނުގެތައް  ނެސަސިޓީއެއްގެ  އެއީ  އެކަމަކު  އެބަދޭ. 

ކަރަންޓު   އިންނަނީ  މި  މެންޑޭޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރަތަމައިނުން  ކުރަންޖެހެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިޔާފައި   އެހެންނޭ  އިނގޭތޯ.  ވާކަށް  މިވަގުތު  ނެތް  ކަމެއް  އެ  ނުކޮށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ޔަޤީންކުރުން 

ފުރާޅުތަކަށް ވެސް ސޯލާ ޕެނަލް ލާން.  ހުއްޓާ ހަމަ މިއަންނަ އަހަރުގައި ވެސް އޮންނާނެ  ލަނީކީ ނޫން. ފުރާޅުތަކަށް 

ވިލާގަނޑެއް އަރައިފިއްޔާ    30ދެން ގްރިޑް ސްޓެބިލިޓީ %  އަށްވުރެން މައްޗަށް ދިޔައިމަ ގްރިޑް ސްޓޭބަލް ނުވުމާއި 

އެ އެއްޗެހި ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑް ވޭ. އެކަމަކު ވެސް މަސައްކަތް   ކަރަންޓު ދިއުމާއި މި ކަންތައްތައް ވެސް އެބައޮތް.

ހަމަ   އަދިވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޕީޑު  ހައިލައިޓުކޮށްލާނަން  އެއްފަހަރު  ހަމަ  އަދިވެސް  ކުރަމޭ.  އެބަ 

އަޅައިގެ ޤަބޫލުކުރަމޭ ދާންޖެހޭ ސްޕީޑަކުން ނުދާކަން. އެކަމަކު އޭރަށް ވެސް ފައި  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ންނޭ 

މި   އިނގޭތޯ  ވާހަކަ  ނެތް  ބިން  އިނގޭތޯ.  ޚިޔާލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުއްޓާލާފައި  ވާހަކަތައް  އެ  ދެން  އިނގޭތޯ. 

ބޭނުން ނުކުރާނަންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ   މޫދު  ފަޅުތައް  އިނގޭތޯ.  ނެތިފައި ފޮރެސްޓު ނުހެދޭ ވާހަކަ  ދައްކަނީ، ބިން 

ފު  އެންމެ  ދަނީ ދެއްތޯ. އެއްގޮތަކަށް  އަނެކައްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެން  މި ރަށްރަށަށް ދާއިރު ހުއިގަނޑު ތެރެއިން  ރަތަމަ 

ވެސް ހުއިގަނޑު ތެރެއިން ދާށެކޭ ނޫން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އެބަހުރި ކުދި ރަށްރަށް ސީވިޑް ފާމިންގ އިން އިންކަމް  

 ހޯދާ ރަށްރަށް. އަޅުގަނޑުމެން ސީވީޑް ނުވާނެތޯއޭ ކާބަން ސިންކަކަށް އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ސީވީޑްއާ  ރީފާއި  ކޮރަލް  ނުގެންދާނަން.  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ފިލާވަޅުތަކަކަށް  ސައިންޓިފިކް  އިޤްބާލު 

ރަށްތައް   ބޭފުޅުންގެ  ތި  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އިޝޫސްތަކެއް.  އުޅޭ  ތެރޭގައި    10ކަންތައްތަކުގައި  އަހަރުގެ 

އެ އޭނަރޖީއަށް  ރިސޯސްތައް    90ޓު    80ޓްލީސްޓު  ރިނިއުބަލް  ޗެލެންޖެއްތޯއޭ  އެއީ  ބަދަލުކުރުން  ޕަސެންޓަށް 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްޓެލްކޯގެ ރަށްތައް.    10ޕްރޮވައިޑްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 
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 ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލް އޭނަރޖީ ޕްލޭނެއް ވެސް ހަދާފައި އޮންނާނެ މުޅި ސްޓެލްކޯގެ  އާދެ! ސްޓެލްކޯއިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރިނިއު

ބަލައިލާއިރު   ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ފިޔަވައި  ބެހޭގޮތުން. އެގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލެ  ބަދަލުކުރުމާ  ސޯލަރއަށް  ރަށެއް  ހުރިހާ 

އެމައުންޓެއްގަ ސަބްސްޓޭންޝަލް  ފުދޭވަރަކަށް  ބަލަންޏާމު  ވައިސްކޮށް  އެނަރޖީ  މި  ގާތްގަނޑަކަށް  ވާހަކަ  ލާރި  އި 

ގާތްގަނޑަކަށް % %  30ދައްކަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ފިފްޓީ    30އަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  ބަލަންޏާމު  އެނަރޖީއަށް 

އެ   އެބައުޅޭ. ދެން  އެ ފައިސާ ގޮންޖެހުންތަކެއް  އިނގޭތޯ. ދެން  ބޭނުންވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑޮލަރސްވަރު  މިލިއަން 

ހޯދަ ގޮތެއް  އެބަރެއިޒްކުރާނެ ކޮންމެސް  އަންނަ   ން ވަން މެގަރ ވޯޓު މިޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެން  ވާހަކަދެއްކިން.  ވެސް  ބޭންކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޖަހަންވެގެން  މާލޭގައި  ހަމަ  އަހަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު އޯލްޓަނޭޓިވް މެކޭނިޒަމްސް އިން  ރޭޓްސް އެހާ ފީސިބަލެއް ނޫން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދެން  

އިތުރުން ސްޕޭސް އިނގޭތޯ.   އާއި ދެން އޭގެ  ދަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ އެކްސްޕްލޯރ ކުރަމުން މި 

ވާގޮތަކީ  ސްޕޭސް ވާގޮތަކީ އަނެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ޢާއްމުން ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އެހާ ފީސިބަލެއް ނޫން ޖަހާކަށް. އެ  

ޕަވަރ ހުންނާތީވެ އެ ސޯލަރ އެހާ ވަރަކަށް ވޯކެއް ނުކުރޭ. ދެން   ރުއްގަސް ހުރުމާ އެއްކޮށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަދައިގެން  ސްޓްރަކްޗަރއެއް  ބަނދަރުމަތީގައި  ދާން.  މައްޗަށް  ބަނދަރު  ޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެކަމަކު   ލިބިދާނެ.  ވަރެއް  ދެން  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  ނުއެއް  ވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  ރަށަށް  މުޅި  އެ  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް   މޫދަށް ފައިބަން. އެހެންވީމާ، ދެން ފްލޯޓިންގ ސޯލަރއާ ދިމާލަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ 

.ޑީ ޔުނިޓެއް ވެސް ހަދާފަ.  ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި މިހާރު ހުރީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އިންނާނެ އާރް.އެން

ދަނީ.   މި  ކުރަމުން  އެކްސްޕްލޯރ  ވެސް  މިހާރު  ސޮލިއުޝަންސްތަކެއް  ސޯލަރ  ފްލޯޓިންގ  އެހެންވީމާ، 

ޕްރޮޑަކްޓެއް   ސޯލަރ  ފްލޯޓިންގ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  މަސް  ޑިސެންބަރު  މި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ކޮށްފައި މިހިރީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭނަން. ކުރިން ވެސް އަޅުގަ ނޑުމެން ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ އެކްސްޕީރިންސް 

އެހެންވީމާ،   ދަނީ.  ހެދެމުން  ރިސަރޗްތައް  އެއްޗެހީގެ  ކަރަންޓްސްއާއި  އޯޝަން  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ 

ކަރަންޓުގެ   އޯޝަން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އަހަރު  އަންނަ  މި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމު 

އެހެންވީމާ،  ޕްރޮ ކަންކަން.  ހުރި  ވިސްނާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވެސް  އޯޓެކް  އާދެ!  ހިންގާނަން.  ޖެކްޓެއް 

؟ ފުދޭވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިސަރޗްކޮށް މިކޮޅުން އެބަ ބަލަން ރާއްޖެއަށް ފީސިބަލް ސޮލިއުޝަންސްތަކެއް ލިބޭތޯ 

ޗެ ބޮޑު  އެންމެ  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރި  ދެން  ހުރި  ރެއިސްކުރުމުގައި  ފައިނޭންސް  ލަންޖަކީ 

ފުދޭވަރަކަށް   ގިއަރިންގ  ބަލައިލާއިރު  އެއްޗެއްސަށް  ބެލެންސްޝީޓާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާގޮތަކީ  ޗެލަންޖްސްތަކެއް. އެ 
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އެކަހަ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ.  އިޝޫސްތަކެއް  އުޅޭ  ބްރޯވިންގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ލަ  ހައި. 

އަޅުގަނޑުމެން   ޖަހަން  ސޯލާ  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  މިތިބީ  ކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ހުރީ.  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ރިނިއުބަލް   ފަސޭހަވެގެންދޭ  ވެސް  ވައިސްކޮށް  އޮޕަރޭޝަނަލް  އަނެއްހެން  ވާގޮތަކީ  އޭރުން  ބޭނުންވަނީ.  ވެސް 

އެ މެއިންޓަނަންސާއި  އެއީ  ގޮއްސިއްޔާމު.  ލީން  އެނަރޖީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުޑަވެފައި  ކޮސްޓު  އްޗެހި 

 އޮޕަރޭޝަނަކަށް  ދެވޭނެތީވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންވޯޓްކުރެވިގެންދާނެތޯ 10ޝުކުރިއްޔާ. ފެނައިން ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ރަށްތައް  

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޑައިގެންނެވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން

އަޅުގަނޑުމެން ޓާގެޓު    70އަޅުގަނޑު ވެސް ޓާގެޓަށް ކަނޑައަޅައިގެން މިހާރު ވެސް މި ހިނގާ އަހަރު ވެސް ފެށި %

% ރަށްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްކޮށް  ސަރުކާރާ  މި    70ކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  އޭގެ  ގެންދެވޭތޯ.    43އަށް 

ވެސް ނަގައި ބޭނުންވާ އެނަރޖީގެ ޓޯޓަލް    43ގެން މި  ރަށެއް މިހާރު  މި    12ރަށަށް  ޕްލޭންކޮށްގެން  މެގަރ ވޯޓަށް 

އެޗީވްކުރަން ރަނގަޅު އަދަދެއް. އެކަމަކު މި ސްޓެލްކޯއިން ވެސް    70އަހަރަކީ %  10ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހިރީ. ދެން  

ކޮންސްޓެންޓަކަށްވެދާ ބޮޑު  ވަރަށް  ކަމަށް  މި  ފައިސާއަކީ  ގޮތަށް  ގޮތުން.  ފާހަގަކުރި  ހުރި  ހާލަތު  މި  ނެ 

ރަށަށް ޖަހަން މިހާރު ވެސް ފްލައިކޮށްގެން މަސައްކަތް މި    43މެގަރ ވޯޓު    12އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި  

ރަށް    43ފަށައިގެން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ތެރެއިން ހަމަ ގްރެޖުއަލީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި  

 .  30ރަށަކީ ހަމަ %  43އީ  ން މަސައްކަތް މި... އެނެވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެއެ ލެވެލަށް ގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އެ   އެކަމަކު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓްރަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  އާދެ! 

ގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވާނެގޮތް  އަހަރު   10ފުރުޞަތުގައި ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ ދެއްވަންޖެހޭނެ  

 އިނގޭތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ންޓުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަ
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ންގ ސުވާލުތަކަށް  އާދެ! ޕަރސަނަލީ ވަރަށް އެންޖޯއީ ކޮށްފިން މި ޑިސްކަޝަން. ދެން ބައެއްކަހަލަ އައުޓް ސްޓޭންޑި

ފުރަތަމަ ޖާވަބު ދޭނަން. ފުރަތަމަ ކެނެޑާގެ ވާހަކަ ނެގީމަ ކެނެޑާގައި ކުރިން ވިދާޅުވިހެން ބޮޑުބައި އެއީ ޖަންގަލިވީމަ  

އިޓްސް ނޮޓް އަ ޕްރޮބްލެމް ފޯ ދެމް. އިޓްސް އީޒީ ފޯ ދެމް. ދެން އެ މީހުންނަކީ ޑެވަލޮޕް ކަންޓްރީއެއްވީމަ ދޭ ހޭވް  

ޕީކް.   މީހުން  އޯލްރެޑީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    1990އެ  ސޯ  އަންނަމުން.  ތިރިއަށް  އަންނަނީ  އެ  ފެށިގެން  އިން 

ޑިފިކަލްޓީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިކޮނޮމިކް ގްރޯތް ވަރަށް ފާސްޓް. އެހެންވީމާ، އޭތި ސްޕްލިޓްކޮށްލާފައި ވަކިކޮށްލާފައި  

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކީ ބްރޭކް    10ގެ އުއްމީދަކީ މި  ތިރިއަށް ގެންނަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން

ދެން  ޓާގެޓަކީ.  އިން  ހެދިފައި  މިހާރު  އެއީ  ކަމަށް.  ގެންދެވޭނެ  ތިރިއަށް  އެއަށްފަހު  ކަމަށް.  ކޮށްލެވިދާނެ 

ކޮން  ކޮށްލަން  ކްލެރިފައި  ކުޑަކޮށް  އާދެ!  އަސްލު...  ފައިނޭންސިންގައި  ދެން  ދައްކައިފި.  ވާހަކަ    ފައިނޭންސިންގެ 

ހުރި   އަރުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮފީހަށް  ރައީސް  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑަށް.  ނުދެއްކޭނީ  ދެއްކޭނީ  ވާހަކަތަކެއްތޯ 

ބައެއްކަހަލަ ސޮލިއުޝަންސްތަކެއް. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޓްރެޑިޝަނަލްކޮށް މި ހިންގަނީ ކޮމާޝަލް ބޭންކިންގ.  

އަ ބާއްވާފައި  ތާނގައި  އޮތް  ބޭންކިންގ  ފައްޓަން.  ކޮމާޝަލް  ބޭންކިންގ  އިންވެސްޓްމެންޓް  އެބަޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެން 

ފައިނޭންސިންގ ޖެނެރޭޓުކޮށްދޭ  އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކިންގއަކީ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު ވަރަށް ދަށްކޮށް ދިގު މުއްދަތައް  

  އިތުވި ވެސް ފާ   އިތުރުން މިހާރު   ސްޓްކޮށްފައި އިންނާނެ. ދެން އޭގެޖެސައެކަން އަޅުގަނޑުމެން  ،  އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ

އެކްސްޕެރިމެންޓޭޝަނެއްއޭގެ  އަހަރު ތެރޭގައި    10 ކިޔާ    ރ ހަދާފައި އިންނާނީ. ފްރީސަ  ވެސް   ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ 

އަހަރާއި    5އެކަމަކު މުއްދަތު އިނީ    .އިންޓްރެސްޓުގައި  3އަނެއް %  އިއެލްގަ .އެމް.ލޯނެއް އިންނާނެ ބީކުޑަ  ކުޑަކުޑަ  

ދީފަ  10 އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .  ޑިއުރޭޝަންގެ  އެ  އިއަހަރާ  ރޭޓުގައި  މި  ހަމަ  ދިގުކޮށްލާފައި  މުއްދަތު  އެ  ދެން 

ލޯނެއް ބޮޑު  ގާތްގަނޑަކަށް    އިއޭގަ   .ތަންކޮޅެއް  އިނީ  ދީފައި  ކެޕިޓަލަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ރުފިޔާ  އަމިލި   3އިނީ  ން 

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  އެއީރޭޓުން   2009  ހާސް ޑޮލަރު އެއީ. އޭރުގެ އެއީ   އޭރުގެ ރޭޓުން. ދެލައްކަ ފަންސާސް 

ފަންސާސްޓްސްސަޖެ ދެލައްކަ  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްފައި  ބަދަލުގައި  ޑޮލަރުގެ  ގްރީން    އެބަ  ހާސް  ނެގޭ 

ވެސް އެބަ ނަގަމޭ. ދެން ހިސާބު ހަދާލިން އެވްރެޖްކޮށް    ޑިއުޓީ ޓެކްސްއެއް   އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕޯޓް  .ޓެކްސް ވެސް

ނަށްވުރެން ގިނަ ޑޮލަރު މި  އަމިލި  100އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  .އަހަރު ތެރޭގައި އަހަރަކު ކިހާވަރެއްތޯ 10އަށް އޮތް  ކުރި

ކަލެކްޓްކުރަން އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރަކު    އޭގެ   .އެއްޗެހިން  ކޮންމެ  ނަމަވެސް  ބައެއް  ލައިގެން  މި  ތެރެއިން 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  ގެންދެވިދާނެއޭ.  އަ ކުރިއަށް  މިސާލަކަށް  ކޮންޖެރސަޖެސްޓްކުރިން  ޓެކްސް  ސްބަން  ޝަން 

ކޮންޖެ ގޮތަށް  ސްނޫނިއްޔާ  ގެންދާ  އެކްސްޓްރީމަށް  ކުޑަކޮށް  އޭތި  ދައްކައިފި.  ވާހަކަ  ނަގާ  ފީތަކެއް  ޝަން 

ފަސޭހަ  ންކުރުމަކީ  ވެހިކަލް އޯ  ދެން އެގޮތުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ޕްރައިވެޓް  .އަޅުގަނޑުމެން ސަޖެސްޓްކުރީމޭ
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އިޓް އީޒީ. މިހާރު ވާގޮތަކީ މާލޭގައި ކޮންމެ ތިން މީހަކަށް އެބައިން    މޭކް ޓް އިޓް ނޮ  ހަދަމާ ހިނގާށޭ. ލެޓްނަކަމަކަށް 

ގުޑް  ޕްރައިވެޓް  ނޮޓް  ދެޓްސް  އޭގަސައިކަލެއް.  އެބަހުރި.  އަދަދުތައް  ދެން  އެ  ގޮތުން    މިހާރު   އި .  ހުރި  ވެސް 

މާލޭގެ   ފޭސްގާތްގަނޑަކަށް  ފަސްޓް  ހުޅުމާލެ  ފޭސް  މަގުތަކުގެ  ސެކަންޑް  މާލޭގެ    އާއާއި  ލައިގެން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ 

  ކިންގ ނަބަލް ގޮތެއް ނޫން. ދެން މި އަޅުގަނޑުމެން ޕީއި އެބަ ނަގާ ވެހިކަލްތަކުން. އެއީކީ ސަސްޓެ   %15 މަގުތަކުގެ

ލޯޑް ރިޕްލޭސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ބައި.  ހުރި ބައި ބޭސް   ޓްވެންޓީ ތާޓީއަށް ލާފައި ދެން އަސްލު ވާގޮތަކީ ދެން

% %  30މިހާރު  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  މާލެ  ދެޓްސް    30މި  ލާން  މިކްސްއަށް  އެނަރޖީ  ޓޯޓަލް 

ކޮށްފައި    .އަހަރު ތެރޭގައި  10އެކަން ކުރެވިދާނެ މި    .ފީސިބަލް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަޖެސްޓް ވެސް 

ބޭސްއިންނާނީ.   ޓެއެކަމަކު  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނޮލޮކްލޯޑަށް  މިހާރު  އަޖުމަ    ޖީސް  އެބަޖެހޭ 

އަހަރު ތެރޭގައި ބަލަން. ބަލާފައި ކުރަންޏާމު ކުރެވެންޏާމު ދެކޮޅުޖެހޭ ގޮތެއްގައި ކުރެވެންޏާމު   10ބެލުމުގެ ގޮތުން މި 

ތާނގައި.   އޮތް  ކުރިއަށް  އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން  ދެން    2050ދެން  އޭތި  އެއީ  މިއިނީ  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭ 

އަޅުގަނޑުމެން   ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ދެން  ދާވަރު.  ޖެހިއިރު  ޓާގެޓް  ޖެހި    2050އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

ޓާގެޓެއް   ބޮޑު  ޓައިމްބީން    2030ޓްރޮޖެކްޓްރީއަށްވުރެން  ދަ  ފޯ  އެކަމަކު  ދެން  އިންނާނީ.  ޖަހާފައި    2050އަށް 

އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާނީއޭ. ބަޓް އުއްމީދަކީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް    2050ން ގޮތަށް އަދި އަތްނުލާ ބެއިންދީ  ޖަހާފައި އި

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އެންޑް ވީ ޑިޕެންޑް ހެވިލީ އޮން މި ޗައިނާ މާކެޓުގައި، އިންޑިއާ މާކެޓުގައި، ޔޫރަޕް  

އަ ތަރައްޤީވަމުން  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  މި  ފެޑަލް  މާކެޓުގައި  އާއި  އެނަރޖީ  ވޭވް  ސްކޮޓްލޭންޑަކީ  މިސާލަކަށް  ންނަ، 

މީހުން   އެ  ނަމަވެސް،  ބައެއް.  ކިޔާ  ނަގާ  އޯޓެކަށް  ޖަޕާނަކީ  ޔޫ.އެސް،  ބައެއް.  ކިޔާ  ނަގާ  އެނަރޖީއަށް 

އާރް.އެން.ޑީ އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަކަށް ނެތް ޢާއްމުކޮށްފައެއް. އެއީ އެ މީހުން  

އޭތި   ނޫން  ގޮތަކަށް  ދެކޮޅުޖެހޭ  މުޅިން  އެއްކަލަ  އެއްޗެއްވީމަ.  ހުރި  ޖަހާފައި  ގޮތުން  ބެލުމުގެ  އަޖުމަ  ނޫނީ 

ކޮމާޝަލީއެއް ނޫން ޑިޕްލޯއިކޮށްފައި ހުރީ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ މީހުން ކުރުމުގެ ކުރިން އެ  

ހެދުމު މީހުން އޭތި  އެ  ރޭވެން. އެހެންވީމާ،  މީހުންނަށް  ގޮތެއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަހަލަ  އޭތި  އަހަރުންނަށް  ކުރިން  ގެ 

އާރް.އެން.ޑީއަށް ވަކި ވަރެއް ބަހައްޓާފައި އާރް.އެން.ޑީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން އިންވައިޓްކުރަން ވަކި ގޮތްތަކެއް ރާވާފައި  

 އެ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކޮށްފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިއަދުގެ ވަގުތު ގާތްގަނޑަކަށް މި ހަމަވީ. އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އެބަތިބި.  

ފުރުޞަތެއް   ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް  ނުކުރައްވަންޏާ  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

 ސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ އޮތުމާއެކުގައި.  އަރުވާނަން އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދި އެއްވެ 

 

 ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެ

ރަނގަޅު   ވަރަށް  ކަމަކީ  ދެން  އޮތީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ދެތިން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފާހަގަކުރި   ވެސް  މުޤައްރިރު  ހަމަ  ޓައިމްލައިން  ހަމަޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މީގެ  ކުރަން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ކަމެއް 

ސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަނެއްހެން  ގޮތަށް ޓައިމްލައިނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ވެ

ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާމު ޕަވަރ ޕްރޮޑިއުސިންގ ސަރވިސް ދޭ އައިލެންޑްތައް ކުޑަ ބައެއް. އެންމެ ރަށެއް ގާތްގަނޑަކަށް  

މިހާރު ވެސް މި ދަނީ ހަމަ ސޯލާ ޖަހަމުން  އަޅުގަނޑުމެން ދުވާފަރު އެކަނި. ދެން ދުވާފަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ވެސް   ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖްގައި  އެއްޗެހި އަދި  ބައެއް  އިންސްޓޯލްވެފައި  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  ހަދަމުން  ޕްލޭންތައް 

އެބަހުރި ބައެއް އެއްޗެހިތައް. ދެން އެކަމަކު މާލޭ ރީޖަން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

ޗެލެންޖަކީ  ހައިލައިޓްކުރި   އޮތް  ވާހަކައަކީ  އުފައްދަންވެގެން  ފެން  ހަމަ  ރީޖަންގައި  މާލޭ  އެއީ  ކަމެއް 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްލަސް ސްޕޭސްއޭ. އެހެންވީމާ، ސްޕޭސްގެ ދަތިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިންވެސްޓްމެންޓް މި ކަމަށް. ދެން އެންމެ  އެބަހުރި މިކަހަލަ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ތަންތަނަށް ދާއިރުގައި. ދެން  

އެންމެ   މިހިރީކީ  މިހާރު  ގްރިޑްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިނާރިއޯއަކީ  މިދާ  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުގައި  ފެންޓަރއަކީ  ބޮޑު 

އެނަރޖީ، އެނަރޖީ   ރިނިއުބަލް  އިތުރު  ކުރެވެންޖެހޭ  އެނަލިސިސް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ގްރިޑް  ނޫން  ރަނގަޅަކަށް 

ކުރެވެން  ސޯސްއަކަ ސްޓަޑީޒް  ރަނގަޅަށް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވައްދާއިރުގައި.  ތެރެއަށް  ގްރިޑް  ށް 

ދުވާފަރުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  ޗެލަންޖަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ފެނަކައަށް  ރަށްރަށުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި 

ގައި ހަދައިފިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމް. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި  އެނަރޖީ އޮޑިޓެއް މި ވަރަށް ފަހުން ލޮކްޑައުން ތެރޭ 

އުޅެނީ އާރް.އެން.ޑީ ޔުނިޓެއް ހަދައިގެން ހަމަ އެނަރޖީ ސެކްޓަރއަށް ޓާގެޓުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެނަރޖީ އޮޑިޓު  

މި   މިހާރު  ދިމާލަށް  އެއާ  ހަމަ  ޓްރެއިންވެގެން  ވެސް  ޓީމެއް  ކޮންޑަކްޓްކުރަން.  މިހާރު  ވެސް  އެބަ  ދަނީ 

ލިބުނު ރިޕޯޓު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހުގައި  އިހަށް  ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އޭގެ 

ހަމަ   އެބަހުރި  ތެރޭގައި  ގްރިޑް  ހަމަ  ލިބުނުއިރުގައި  ފަރާތުން.  އިންޖިނިއަރސްގެ  އެބައިން  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް 

މައްސަލަތަ ބެލެންސް  ފޭސް  ހަމަ  ފްލޯސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދިމަދިމާލުން.  އެކި  ކަރަންޓު  ކާއި 
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ފައިޓިންގ   ފަޔަރ  މިދަނީ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  އެއް  އެއީ  ވާނެހެން  ޗެލަންޖަކަށް  ބޮޑު  އިތުރު  އެއީ  ފެނަކައަށް 

ޗެލަންޖަ ދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރވިސް  ޑިވަލޮޕްމެންޓް  އެ  މަރުޙަލާއެއްގައި ސިސްޓަމް  އެބަހުއްޓޭ.  ރސްތައް 

ކަންތައް.   ޕްރިންޓް  ފުޓް  ކާބަން  ދާން.  އެނަރޖީއަށް  ރިނިއުބަލް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  ޗެލަންޖަރސްއާ 

ޗެލަންޖަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  އެއެހެންވީމާ،  ފައިނޭންޝަލް  ކަމަކީ  ޝުއަރެންސް.  ވާނެ  ބޮޑު  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

މަކު ގިވެން ދެޓް ޕްރޮވައިޑެޑް އެވްރީތިންގ އިނގޭތޯ. އެ ރިސޯސް  ނެ. އެކަވޭއެކޭ ނޫން. ދެ. ނުދެވޭނެއިއިނގޭތޯ މީގަ

ހެދެންޖެހޭ.   އެބަ  ވެސް  އެޑްވާންޖެހޭ. އާރް.އެން.ޑީ  އެބަ  ވެސް  ބޭނުންވޭ. މީހުން  އެބަ  ބޭނުންވޭ. ފައިނޭޝަލް  އެބަ 

ވެސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން  އެހެންވެގެން ދެންމެ   އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ހަމަ ރިސަރޗިންގ  އަޅުގަނޑު 

ޑިވަލޮޕްމެންޓްގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވާން. އެއީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ  

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އެޕްލިކަބަލްވީ. ސޯލަރ އެކަނި ނުވެ ވެސް ހިނގައިދާނެ. ޕީ.ވީ އެކަނި ނޫނަސް. އެހެން 

ދަންޏާ،   އަޅުގަނޑުމެން  ފޯކަސްކުރެވިގެން  އެއަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެ.  ވެސް  ތަންތަނުގައި 

ކޮންސިއުމިންގ   ނޫން  ސެކްޓަރއަކަށް  ޖެނެރޭޝަން  ޕަވަރ  ސެކްޓަރ  ކޮންސިއުމިންގ  ދެން  އަނެއްކޮޅުން 

އަޅުގަނޑުމެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްތޯ  ކޮން  ބަލަންޖެހޭ.  ވެސް  އެއްޗެހިން  ސެކްޓަރއަށް  ކުރާ  މި  ކޮންސިއުމް  އަސްލު  ން 

މަދުކުރެވޭނީ މިސާލަކަށް. ދެންމެ އެ ނެންގެވި ގޮތަށް ބެޓްރި އަދި އެހެނިހެން އެއްޗެހި ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  

  އެގޮތަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެ ދިމާއިން ވެސް ފޯކަސްކުރަން. ހަމަ އެއާއެއްގޮތަށް  އެމިޝަން ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  އެމިޝަންތައް  އަންނަ  ގޭހުން  އެގްޒޯސް  އަންނަ  ސައިޑުން  ޖެނެރޭޝަން  ޕަވަރ  ލާންޖެހޭ. 

ވަރަށް   ހަމަ  އެކީގައި  ޓައިމްލައިނަކާ  ބަލާއިރު  އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރަންޖެހޭ.  މޮނިޓަރ 

ސިޔާއޭ މިކަން ކުރެވޭނީ ގިވެން ދެޓް. އެއީ އަޅުގަނޑު  އެންތޫޒިއާސްޓިކް ޓައިމްލައިނަކާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮއް 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ތެންކިޔު މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެއް ތި ފާހަގަކުރީ ތަންކޮޅެއް ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭތޯ ތި ދެއްކެވި  

ންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށްވުރެން މާ ރަނގަޅު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  ވާހަކަތަކުން. އެންވަޔަރަ

ޑިސްކަޝަން   މި  ޖެހުނަސް  ނިންމާލަން  ހަމަވެގެން  ވަގުތު  މިއަދުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަތައް.  ވިދާޅުވި  އެ 

އެދެނީ އެހެން ބައްދަލުވުމަކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ނުނިމޭހެން އަދި  އަދި ބާއްވަން.   އެށް  ފުރުޞަތު 

އަދި   ލެވެލްގައި  ޓެކްނިކަލް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި  އެނބުރި  އެހެންނަމަވެސް، 
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މެން  އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރައްވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖެނެރޭޝަނަކީ ފެއިލްވި ޖެނެރޭޝަނަކަށް ނުހައްދަވާ. އަޅުގަނޑު

ދެން   މަސައްކަތް  ނުހައްދަވާ.    2050މި  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ޖެނެރޭޝަނަކަށް  އެހެން  ހަވާލުކުރަނީ  މި  އަށް 

އަޅުގަނޑަށް   ވާހަކަތަކުން  ދެއްކެވި  ތި  ދެންމެ  ސިކުނޑިތައް.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ތިބި  އެބަ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިކަން އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެ ވިސްނުމާއި އެ ގާބި

އަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައިގެން މި    2050މިތާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް 

ކަމަކަށް. ދެވަނަކަމަކީ  އަންނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮއްސިއްޔާ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ އެއް 

ހުންނާނީ    2050 އޭރުން  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް  ހުރިހާ  އޭރުން  ނުކުރިޔަސްވާނެ.  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ބޭފުޅުންނަށް   ބާޒާރުކަން ތި  ބޮޑަށް އެއް މާކެޓަކީ ކާރުގެ  އެންމެ  ރިޓަންޑެންޓްވެފައި އިނގޭތޯ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ރަނގަޅަށް  އައުޓްކުރަން.  ފޭސް  ކާރު  އަޅާ  ޑީސަލް  ކަނޑައަޅާފައި  އޮތީ  އެ  މިހާރު   

އަންނާނީ އިލެކްޓްރިކް ކާރުކަން އެ އޮތީ ކަނޑައަޅާފަ. އިންޑަސްޓްރީއެއް އުފެއްދީ. އެހެންވީމާ، ދުނިޔެދާ މަގު ވެސް  

އެނގިވަޑައިގަ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބޮޑަށް  ވަރަށްވުރެ  އިނގޭ  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންނަވާނެ. 

ކާރުތައް   ޑީސަލް  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ޤައުމަކަށްވާތީ  ޑިޕެންޑެންޓް  އިމްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

އިއްޒަތްތެރި   ބައެއް  ތާނގައި  މި  ހަމަ  ގޮސް  އެހިސާބަށް  އިނގޭތޯ.  ނުކުރިޔަސް  ކުރިޔަސް  ފޭސްއައުޓްވެގެންދާނެ 

މި ރަނގަޅު  ހަމަ  ފާހަގަކުރީ  ހަމަ  މެންބަރުން  ދިޔައީމަ  ގެބިގެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަރުތާފެނަށް  ހަމަ  ސާލެއް. 

ގޮތަކަށް މިކަން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން   އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމަ ސަވައިވްވާން އުޅެގަތުން ކަހަލަ 

އެ ތާރީޚާއި ޑޭޓު ތި ބޭފުޅުންނަށް    އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު އެބަ ދެން. ދެން އިދާރީ ގޮތުން

ދަންނަވާނަން. އެކަމަކު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާއިރުޕގައި މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދެކޮޅުގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރަން އެބަ  

އެކަމަކު   އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާނީ  ގާނޫނު  ޖަހާފައި  އަހަރެއް  ޓާގެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް    2050ޖެހޭ.  ނޫން.  އެއް 

ދަންނަވަނީ.  ސާފު މި  މި    2050ކޮށް  މިކޮޅުގައި  މޭޒުގައި  މި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެއްބަސްނުވާކަން ތި 

ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެ ތާރީޚަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަހެއް  

 . މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި ނުވާނަން އިނގޭތޯ. އާދެ! މިއީ ފަހު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

އެބަ   ދެކަމެއް  ކުޑަކުޑަ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއީ   މީޓިންގއަކަށް  އޮތް.  އަންނަ  ދެން  އެނގިލައްވާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  މި  މިހާރު  އެއްކަމަކީ 
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ބައިގައި   ކުރީ  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  ކޮބައިކަން  ޓާގެޓކީ  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފޮނުވާލުމަށް ވެސް  ސުވާލުތައް  ބައެއް  ފޮނުވާލެވެންޏާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތި  އޭރުން  ފަހުގައި 

ޑިސްކަޝަނަށް ރެޑީވާން ޗާންސް ވެސް އިންނާނެ. ދެން އޭގެ އިތުރުން މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު  

ދެކެން މާލެ ސަރަޙައްދު، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިސާލަކަށް ގްރީން ޒޯންސް އެއްޗެހި ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.  

ކަހަލަ  ހުރިތޯ  އެ  އެބަ  ޚިޔާލުފުޅުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ތި  ؟ ކަންތައްތައް  ބުރެއްގައި  އަންނަ  ދެން  އެއްޗެއްސަށް  އެ 

ކުޑަ   ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަޑައިގަންނަވައިފިއްޔާ  ރެޑީވެލައިގެން  އަސްލު  ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ބޭފުޅުން 

 ންނަށް ދެވޭނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސީދާ ޕޮއިންޓަށް އަޅުގަނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ބަރާބަރު ގަޑިއަށް މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނަން ދެން  

މަސައްކަތް ނިންމަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން    ފަހު ބައްދަލުވުން ކަމަށް ދެން އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. މި ބިލުގެ

ގިނަ   ފުދޭވަރަކަށް  ދެން  މަޖިލީހުގެ.  ނިމޭ  އެބަ  ވެސް  ދައުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރިން.  ޑިސެންބަރުގެ 

ހަމަ   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރައްވައިފި.  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  މި  ބިލަށް  މި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ހަމަ    ދުނިޔޭގެ އިނގޭތޯ.  ފެނޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލުތައް  ބާވަތުގެ  މި  ހުރި  ހަދާފައި  ޤަމުތަކުގައި  އެހެން 

އެއްޗެއް ފޮނުއްވާއިރުގައި މެންބަރުން ރިސަރޗް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ބައްލައިގެން ވެސް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. މެންބަރުން  

އަދި ކަންކަން   ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފި.  ވެސް ބައްލަވާ، އަޅާ ވެސް ކިޔުއްވާ  ރަނގަޅު ކުރަން ވަރަށް 

ނިންމައިލާނަން.   އަޅުގަނޑު  ގަޑިއަށް  މި  ހަމަ  ވާހަކަދައްކާނީ. ނޫން، ނޫން. މިއަދު  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އަންނަ  ދެން 

ކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުން  އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އަހަން ވޯޓަކަށް ވަގުތު ދިގުކުރަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 ނިމުނީ. 

____________________ 
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