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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  ކްލައިމެރަންމަންޓް އެންޑް  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވައަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވަނީ ރަ`.  

ބައްދަލު  17 މި  ބައްދަލުވުން.  މުހިވަނަ  އެންމެ  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ސިޔާސަތުކަމުގައިވާ  އްވުމަކީ  އެއް  މު 

ގޮތެއް އަގު   ގައި ދެމެހެއްޓެނެވި  ބަރޯސާވެފައި ކަރަންޓުގެ  ތެލަށް  މިހާރު  އަދި  ހެޔޮކޮށް  ސެކްޓަ  ތް އޮ    ރ  ކަރަންޓުގެ 

އިސް  ން  ޔަރަންމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ،  ޓަކައި  ސާފު ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޮތް ވައުދު ތަންފީޛު ކުރުމަށް 

ކުރަ މުހި އްވަނަންގަވައިގެން  ގެންދަވާ  ބެ އްމުން  މަސައްކަތަކާއި  އެއް  މިނިސްމު  އެދިވަޑައިގަޓަހޭގޮތުން  ތުމަކަށް  ރގެ 

ބަ  ގަނޑުމެންއަޅު ވިދާޅުވެފައި  ބާއްވާ  ސިޓީފުޅުގައި  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އްދަލުވުމެއް. 

އިޔާދަކުރަނި ވިވި  މިވަނީ  ނުވަތަ  ގަތުމަށް  މާއްދާއެއް  ހަކަތަ  ދެ  އޮތް  ގަވާއިދުގައި  ހަދާފައިވާ  މިހާރު  އްކުމަށް 

، އެއާއި ގުޅިގެން ހުރި ބައެއް ކަންކަން  ކާއިސަބަބުތަ  އްވާ ހަޅުޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތް. ދެން އެ ހުށައި

ރައްޔިތު އަދި  މަޖިކޮމިޓީއާއި  މިކަމަށް  ންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ޤުޝައުލީހުގެ  އެހެން  ވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ބައެއް 

ވެސް ބަދަ  މެންބަރުންނާއި  ޚިޔާލު  ރަހިއްސާކޮށް  މިކަމުގައި  އެހެންވީމާ،ލުކޮށް  ނެރުއްވުން.  އަޅުގަނޑު    ނގަޅުގޮތެއް 

ބައްދަލުވު ފެށުމުފާހަގަކޮށްލަން  މިން  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ކުރިން  އިސް  ނިގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ  އޮފް  ސްޓްރީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އިތުރުން  ފިނޭޔާއޮފިޝަލުންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮފީހާއި،  މޯ ންސްގެ  އެނަލްޑި،  ރޖީ  ވްސް 

ކޮމްޕެނީ  ،އޮތޯރިޓީ އިލެކްޓްރިކް  ކޯޕަރޭޝަން  ،ސްޓޭޓް  ކޮމްޕެނީ  ފެނަކަ  ސުވަރޭޖް  އެންޑް  ވޯޓަރ  މާލޭ  އަދި   ،

ފަރާތްތަކަބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ  މި  މަސައްކަތާ.  މިކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގުޅުންކީ  ސްޓޭކް  އި  ހުރި   

، މިނިސްޓަރުގެ  ން، އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އަޅުގަނޑުހޯލްޑަރުން. އެހެންވީމަ، މިހިސާބު

 ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. މާއިގެން އްވުހެޅުހުށަ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން   ޑޮކްޓަރފް އެންވަޔަރަންމަންޓު ސްޓަރ އޮމިނި

މުއިއްޒަ ޝުކުރިއްރިޤަ ތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެންރު  އެދުމުއަޅު  އްޔާ.  މަތިން  ގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީއާ ގެ    މި 

ދެއްވީރުބައްދަލުކު ފުރުޞަތު  ހަމަ  މުގެ  ބޭފުޅުންނަ  އްރިރަށާއިޤަމުތީ  އެއްމެހާ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  ށް 

މަޝުކުރުއަ ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ދެން  އިއްޒަތްތެހުޖިލީ ދާކުރަން.  އެހެން  އެބަތިގެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ވި.  އްބެރި 

ބޭފުޅުގެ  ހުމަޖިލީ ވަޑަން ވެސް  އެހެން  މިކަމާ  ބެވި.ތިއްބަ  ގެން އެއިހާޒިރުވެ  ބޭފުޅުންނާއި، އަދި  އި ގުޅުއަދި  ންހުރި 

ޝައުޤުވެރިމިކަމާއި މީޑިމެދު  ބަހައްޓަވާ  ބައިވެރިވެވަޑަބޭފު  އާގެކަން  ވެސް  ތިއްބެވިކަންޅުން  ގަނޑު  އަޅު  އިގެން 

އޭގެ ދާއިރާ ފުޅާ  ން ވަރަށް ބޮޑަށް ގާއިމުކޮށް  ޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުނެވި ހަކަތައަކީ އަދެމެހެއްޓެ  !އާދެ.  ފާހަގަކުރަން
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،  މާއި އަށް ލިބިދިނުދެމެހެއްޓެނެވި ހަކަތަ ރާއްޖެ  ފަދައިން  އްރިރު ވިދާޅުވިޤަ. ދެން ދެންމެ މުކަމެއް  ންވާ ކުރަން ބޭނު

ހަކަތަ ދިނުމަސާފު  ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ފައިދާ  މުހި އިގެ  ވަރަށް  ސަރުކާރުގެ  އެއްކީ  ވައުދެއް.  ވައުދު    މު 

އަޅުގަ  ފުއްދުމަށް މިދަނީޓަކައި  މަސައްކަތް ނޑުމެން  އަޅުގަނވެމުން.  ކުރެ  ހިތްފުރަތަމަ  ދަންނަވާލާ  ރާއްޖޭގެ ވޭޑު   ،  

ހަކަތައިގެ ރާއްޖޭގައި ،  ބޭނުންކުރާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ކެޕޭސިޓީއަކީ    އެއީ  އެއީ  ކަރަންޓު.    ވޯޓު މެގަ  400އިންސްޓޯލް 

ބަލަންޏާ އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  އިންޖީނުތަކާއި  ޤާބިލުއުފެއްދުމު  ޓް ވޯގަމެ   400،  ރާއްޖޭގަގެ  އި  ކަން 

  ވޯޓް ކަރަންޓު މެގަ  280ލޯޑަށް ބަލަންޏާ އެއީ    ންމެ ދުވާލަކު ބޭނުންކުރާ ޕީކް ތެރެއިން ކޮ. އޭގެގާއިމުކުރެވިފައި ހުރީ

ބޭނުން ރާއްޖޭގައި  ލޯމުޅި  ޕީކް  ކަރަންޓުގެ  ޑީސަލް އަންދައިގެން  94%ޑަކީ. އޭގެ  ކުރާ    94. %މިއަދު  އުފައްދަނީ 

ހަމައެކަނި  ސަޑީ  ކީއަ ހަކަތަ.  އުފައްދާ  އަންދައިގެން  އެނައަޅު  6%ލް  ރިނިއުބަލް  މި  ގަނޑުމެންނަށް  ރޖީއިން 

އެއީ   އަޅުގަނޑުމެމެގަ   16އުފެއްދެނީ.  އަހަރަކު  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަރަންޓު.  ބިލިއަނަކާއި  ވޯޓް  ހޭދަކުރާ  އެބަ  ން 

ކަ  ފައިސާ  ކު ރަންޓުކައިރިކުރާވަރަށް  ހެޔޮ  އަގު  ސަބްސިޑީ  އި.ޓަކަށްމަރުގެ  ގޮތްގޮތަށް  ޔޫޓިލިޓީ    އެކި  ގޮތުގައި 

ދެ އެބަ  ތެލުކުންފުނިތަކަށް  އަދި  މިވޭ.  ވަކި  އަގު  ބެހެ ގެ  އައްންވަރެއްގައި  އެސް.ޓީ.އޯ  ޕޭމެޓުމަށްޓަކައި  ދޭ  ންޓު  ށް 

 އެބަ  ރޭގައިގެ ތެގެ ބަޖެޓުމި ހިނގާ އަހަރު   ޅުގަނޑުމެންޑަކަށް ބިލިއަނަކާއި ގާތްކުރާ ވަރަށް އައިގެން ގާތްގަނހިމަނަ

ކުރާގޮތު ޚަރަދުކު އަންދާޒާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަރަންޓުރެވޭ.  ރާއްޖޭގެ  ޖުމު  ގައި  ރަލަކަންތައް  ނގަޅުކުރަން  ކޮށް 

ރު  5  ގާތްގަނޑަކަށް ބޭނުންވޭބިލިއަން  އޭގެ  ފިޔާ  ރުފިޔާއަކީ  ތެރޭގަ އިނގޭތޯ.  ބިލިއަން  އެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  އި 

ހުރިއަޅުގަނޑުމެން ހުގެ  ރަށެއްގައި  ނުހިމަނާ.ހާ  މާލެ  މިންވަރު  ލޯޑުގެ  ޕީކް  ރަށެ   ންނަ  ލޯޑު  ހުރިހާ  ޕީކް  އްގެ 

%މި ގާތަށް  70ންވަރު  ގެންދިއުމަށް  70... %އާއި  ގާތަށް  މިބޭނު  ޓަކައި  އާއި  އެއީ  ންވަރުންވާ  .  ލޯޑުގައިޕީކް  . 

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ޕީކް  ކީ.  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ  އެއް ނޫން  70ންވާ އެނާރޖީގެ %އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރަށަށް ބޭނު

% ސޯލަރ އެނަ ދެވޭ  70ލޯޑުގެ  މިހާރު. އޭގެ   ވަރަށް  ބޭނުންވޭ  ބިލިއަން ރުފިޔާ  އެއް  ޖަހަން ގާތްގަނޑަކަށް  ރޖީ 

ޕްގްރޭޑް  ގްރިޑްތައް އަގާއިމުކުރެވިފައި ހުރި  ޏާ މިހާރު ރަށްރަށުގައި  ރުކުރަންތުރޖީ ރާއްޖޭގެ އިރ އެނައިތުރަށް ސޯލަ

އަޕްގްރޭ އެ  ކުކުރަންޖެހޭ.  ކަރަޑް  ހުރި  ރަށްރަށުގައި  މިހާރު  މިޖެހެނީ  ދުވަސްވީ ތަވިއުގަ  ންޓުރަން  ވަރަށް    ކަކީ 

އެ ރަށުއެ ވިއުގަ  ، ތަކަށް ވާތީވިއުގަ ރެވޭ ވަރު  ރުމަކީ މިހާރު ކުގާއިމުކު  އި ގަތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ކެޕޭސިޓީ 

ގާތްގަނޑަކަ ރަނގަޅުކުރަންޏާ  އެކަން  އެހެންވީމަ،  ނުވާނެތީ.  ރުފި  1.4ށް  ކަމަކަށް  ވިއު ޔާ  ބިލިއަން  ގަ  ޚަރަދުވާނެ. 

ފަސްބަދަލުކު ދެން  ތެބި   ރަން.  ހަމަ  އަކީ  ފައިސާ  ހުރި  ދެން  ތެރެއިން  ރުފިޔާގެ  އަޅައި ލިއަން  ހިންގާ  ޔޮ  ގެން 

އެކަމަޖަނަރޭޓަރު   ކުރަންޏާ  ފައިސާ ރަނގަޅު  ބޭނުންވާނެ  މި  ގަނޑުމެންއަޅުއިނގޭތޯ.    ށް  ގޮތުން  ގެ ސިޔާސަތެއްގެ 

އެއް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި އިޔާދަ ކުރި  މެ ބޮޑު ފައިދާއެން   މަސައްކަތް ކުރަން މި ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް  ދެންނެވީ

  ރޖީއިން ދެނީ ސޯލަރ އެނަގަނޑުމެންނަށް ލަފާހުން އަޅު މީ ފަންނީ، ހުންހަކަތައިން ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަން. ޓެކްނިކަލް މީ

. އެއީ  އެއީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެކަމަށްން  ލިބިދިނުރޖީއެއް  ންވާ ހުރިހާ އެނަމުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭނު
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އެ އެއް.  ސޯސް  އިންޓިމިޓެންޓު  އަކީ  އެއް ސޯލަރ  ދާ  ތިރިއަށް  ގޮއްސަ  މައްޗަށް  ފެންވަރު  އޭގެ  އަވި    ޗެއްއީ 

ނޫހުންނަ އިންޓިމިޓެންޓު  ދެންނެވީ  މި  ވޮލިއުމެއް  ބޭސް  އޭގެ  އެހެންވީމަ،  ށް  ލަކަސާ މި،  ސޯސްއަކުން  ން ގޮތުން. 

ލިބިދޭންޖެހޭ ރަ  ނެ ޑީސަލުން  ބޮޑަށް  މިކަން ވަރަށް  އެކަމަކު  ތެރެކަމަށް.  ބެޓެނގަޅުކުރެވޭ އޭގެ  ރި ލީމަ. އެއީ  އަށް 

ބެޓެ ސޯލަ ޗާޖުކޮށްފައި  އިން  ބެހެއްޓީރ  އެނަމަރި  ބެހެއްޓޭތީ،  ސްޓޯކޮށްފައި  އެހެންވީމާރޖީ  ކަމަކަށް  .  ހުރިހާ  މި   ،

ވިއަޅުގަނޑުމެން   ރާއްއެހެންވީމާ  ،ސްނަމުންމިދަނީ  ރަނ،  އެންމެ  ކިހިނެޖެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން ގަޅުވާނީ  ތްތޯ. 

ނެތްއާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި  މިންގަނޑެ  އެއް  ގެންގުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީނަމަވެސް  އަންނައިރު    2030  އް 

މީ ރާއްޖޭގެ  އެހުމަދުވެގެން  މި  ބޭނުންކުރާ  އެނަ  70% ރޖީގެ  ނަ ން  ގޮތުގައިރރިނިއުބަލް  ދެމެހެއްޓެނެވި    ،ޖީގެ 

ނޫން.   ވާހަކައެއް  އޮތް  ކޮށްފައި  އާއްމު  ސިޔާސަތެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހޯދަން.  ގޮތުގައި  ހަކަތައިގެ 

މި އަ  އްންގަނޑެއެކަމަކު  ހިފަ  މާޒެއްގޮތަށް  އެކަން  މިދަގޮތަށް  އެދިމާހައްޓަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަނީ  ދާން. ދެން  ށް 

ޖަހައި ހިސާބު  މިގެންމިކަމަށް  ބޭނު  ގޮތްތަކާ  ންވާކަމަށް  ހޯދާނެ  ވިސްނަމުން  އި  ފައިސާ  މިދަނީ.  އެކަންކަމަށް 

ގޮތައެހެންވީ މިމަ، ސިޔާސަތެއް  ހަމަޖެހުށް  އާއްމުކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަނީމަ  އެކަމަކު  ކޮށް  އިޢުލާނުކުރާނަން.  ން 

ރޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެނަ  ރިނިއުބަލް   70ޓާގެޓެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ގާތްގަނޑަކަށް %

ކުރެވިދާނެކަ ގިނަ މީބޭނުން  ވަރަށް  ލަފާދޭ    ށް ހުންނަ  ންޓުތިރީހަކަށް ޕަސެ  ނޭހުން ބުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ނެއޭ. އެއީ އަވި ހުންނަގޮތުން މި ދެންނެވީ ޖެހޭރަށް ހުންނަންއެބަޖެހެއޭ ޑީސަލުން، އަދި ނޫނިއްޔާ ބެޓްރި ބެކަޕް އެވަ

މެއިންޓެއިން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުއޭގެ ސްޓޭބިލިޓީ  ދާންގަނޑު. އެހެންވީމަ، އެ ދިމާލަށް  ޓާގެޓު އަޅުގަ  މެން    ނޑުމެން 

ރިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ގްރިޑް   އިނގޭތޯ. ކު ންކަން ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ ކަ  ނަ ހިފަހައްޓާއިރުގައި ވަރަށް ގި

އިރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެން  މިންވެސްޓުކުރަންޖެހޭ.  އެބަކުރަންޖެހޭ  އަޅުމަންޓު  ކަރަންގަނޑުމެންކަމަށް.  މި  ޓު  ގެ 

ކުފޯރު ފައިދާކުރަނިކޮށްދޭ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ދެމެހެއްޓޭ ންފުނިތައް  ސަސްޓެއިންކޮށް  ހަދައިދޭން  ވި  ކުންފުނިތަކަށް   

ކޮށްދީގެންއެބަޖެހޭ. މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  އަދި  ދީގެން  މިޖެހެނީ.  މިބްސިޑީ    ކަން ކުރަން 

ލޯންގް   އެއީ  ސްޓެއެކަމަކު  މިސާލަކަށް  އެ  ހިނގައިދާނެ.  ނުވެ  ކަމަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ލްކޯއަށް  ޓާރމުގައި 

ބެއްބެ ފެނަކައަށް  އެތަންތަނައްޔަސް،  ގޮތުކީ  ޔަސް  އާމްދަދެމެހެއްޓެނެވި  ދެންނެވި  މި  ސަބްސިޑީ ގައި  އެ  ލިބި    ނީ 

ހިންގޭ ތަންތަންނުކޮށް  ހަ    މިހާރު  ކަމަށް  ގޮތަކަށް  ދަންޏާ  ނޫން  ގޮތް  ހިންގާ  އެނަމި  ސޯސް  އެހެން  ރޖީ 

އަންކޮށްގެންބޭނު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  އެކަން  ކޮޅުގަނޑަށް    ލީޓަރަކުޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ޑީސަލް  ގާތްގަނޑަކަށް  ންމެ  ން 

ކި ވޯޓު ހަތަރު  ބަލަންޏާ   ލޯ  ކަމަށް  އުފެއްދޭނެ  ދިއަވަރ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު    ށް މާއަ،  މިދަނީ. 

ރު ޑީސަލް  ހަތަ  ވިގަނޑުމެންގެ އިންޖީނުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިގޮތުން ހަމަ މިދެންނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަޅު

ވޯލީޓަރަކުން ހަތަރު ކި  ރާއްޖޭގައި ވަ   ޓުލޯ  ޚާއްއަވަރ ނުއުފެއްދޭ އިންޖީނުގެތައް  އެބަހުރި.  ގިނައިން  ޞަކޮށް  ރަށް 

އަތޮޅުތަ ހު ކު ރާއްޖޭގެ  ފެނަކައިގައި  ބާވެފަރި  ވަރަށް  ހުރީ  ތަންތަން  ހިންގާ  އެއް  ން  މިސާލަކަށް  ތެރެއިން  އޭގެ   .
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އުފެއް  ވޯޓުމެގަ ޕަކަރަންޓު  ފަންސާސް  އޭގެ  އިންޖީނަކުން  އެބަހުރޭ.  ދޭ  ވެސް  ތަންތަން  ނުއުފެދޭ  އެކަމަކު  ސެންޓު 

ތައް  ންވެސްޓުމަންޓު، މި ދެންނެވީ ވަރަށް ބޮޑު އިއެހެންވީމައިން ކަރަންޓެއް ނުއުފެދޭ.  ދާ އިނގޭތޯ. އޭގެ  އަންޑީސަލް

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ    ބައެއްން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ  މިހިރީ. ދެގެތައް    ލަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިންޖީނުޙާންވާ  މިކަމަށް ބޭނު

ގަނޑު ހިތަށް  ކަން ނޫން. ހަމަ އަޅުލު ދަންނަވާޞީށް އިންވެސްޓުމަންޓު ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އޭގެ ތަފުކަމަމިތެރޭގައި  

ފެށުމު ދައްކަން  ވާހަކަ  މި  މިއަދު  ދަންނަވާލާނަމޭ.އެރީ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ވާހަކަތައް  މި  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން    ގެ 

ނެޓުބޭފުޅުތި މި  މިއައީ  އަރިހަން  އުސޫލު،  ޓަރިންގމީ  ންގެ  މީހުން  މި  އެ  މީހުން  އާއްމު  ނޫނިއްޔާ  ގޭގޭގައި  ން 

ގަނޑުމެންގެ  އިރުގައި އެއަށް އަގު ދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި އަޅުދޫކުރާ   ވިއުގެއަށް  ސޯލާއިން އުފައްދާ ކަރަންޓުހަރުކުރާ  

ން މި  ތުހާރު މި އޮންނަގޮކަމަށް. މި  ނެރަންޓަށް އަގު ލިބެންޖެހޭއެގޮތަށް ދޫކުރާ ކަ   އޮތް މިޓްމަންޓެއް އެބަކާރު ކޮސަރު

ހެންވީމަ، އެ މައްސަލައިގައި  އް އެބަހުރި. އެކެ ތަމިޓުލި  ށް ލާރި ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫން. އޭގެ އޮންނަނީކީ ހުރިހާ އެއްޗަކަ

މި ކޮމިޓީއާ  ބޭނުންވަނީ  މިތިބީ މި  . ދެމަޝްވަރާ ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން 

ރާ  މަޝްވަ ންގެ  ށް ތިބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮތިބޭފުޅު  ބީގަނޑުމެން ހާޒިރުވެ މިތިން. އަޅުކޮށްފައެއް ނޫކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު

އި ކަންތަކާއެހެންވީ  .ނގޭތޯހޯދުމަށްޓަކައި  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ން  ބެހޭގޮތު  މަ، މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

ތިބޭފު ބޭނުންވޭ  އިޅުބޮޑަށް  މީގެ  އަދި  ހޯދަން.  ލަފާފުޅު  ދެންން  ތުރުންގެ  ގު  ނެވީމި  ކަމާއި  އެހެން  ހަމަ  ޅުންހުރި 

ހޯދައިގެ ލަފާ  ފަރާތެއްގެ  އަޅުހުރިހާ  ގޮތަކަށްން  އެއްބަސްވެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންގަނޑުމެންނަށް  ފައިދާހުރި  ،  މި  ނަށް 

މި   ޤައުމަށް،  ގޮތެއްކަމަށް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުފައިދާ ހުރި  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ނޫންގޮތަކަށް  ކަން  ންވަނީ. އެ 

ވާ  މަތި ކުރިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ،ންވީމާނިސްޓްރީއަކުން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަން މިމި

ތިބޭފުޅުންނާއިމައްސަ ގޮންޖެހުންތައް  ކު  ލަތައް  ބައްދަލުވުމަ  ރުމަށްހިއްސާ  މި  އެދު  ށްޓަކައި  ނީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން   މި  އެދެން  އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑު  އެނަހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް  ޑިޕާޓްމަގެ  ޑިރެކްޓަރ  ރޖީ  ންޓުގެ 

ޢަލީ  ޖެނެ ގަވާއިދު.  ކިބައިން  އަޙްމަދުރަލް  މީޓަރިންގ  ނެޓް  މި  މީގައި  މިދެން  މި  ،  އޮތަސް  ޖަހާފައި  ހެން 

  ރެޒެންޓޭޝަނެއް ޕް މީޓަރިންގ މައްސަލައާއި ގުޅޭ  ންޓޭޝަނެއް ނޫން. ނެޓް  ޒެބެހޭ ޕްރެގަވާއިދާޒެންޓޭޝަނަކީ އެ  ޕްރެ

   !ގޮސްދެއްވާގެން. ޢަލީ އަޙްމަދު ކުރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.ގަކަމު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ދު ވާޢަލީ އަޙްމަގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފް އެންވަޔަރަންމަންޓުސްޓަރ އޮމިނި

ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް އިނގޭތޯ ބޮޑަށް  މު    އެންޑް  މެންބަރުން.  ޤަމިނިސްޓަރ،  ދެން  މި  އަޅުގައްރިރު.  ނޑު 

މިޕްރެޒެންޓޭޝަން އަޅުގަނޑުމެން  ސިޔާސަތުތައް ކަ  ،  ސަރުކާރުގެ  އެބަ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ،  މަށް 

މެނިފެޚާއްޞަކޮ ފާހަގަކޮސްޓޯށް  މި  އަޅުގައި  ކަންކަން  ހުރި  އެށްފައި  މި  ވަރަށް  ޗީވްގަނޑުމެން  ކުރުމަށްޓަކައި،   

ރާއްމަސައްކަތް އެބަކުރަ ބޭނުން މިހާރު  ލަތު  ޙާޖޭގެ މި ކަރަންޓުގެ  ން. ދެން އަޅުގަނޑު އޭގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން 
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ނޫ ސެކްޓަ  ނިއްޔާމުއޮތްގޮތް  އޮތްގޮތްއެނާރޖީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރ  ދެން  ދޭތެރޭގައި    އާ   2018ން    2015. 

ވަރަށް  ންނަށް ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުތި، ސްބަތަށް ބަލާލާއިރުނިންކުރަމުން ދިޔަ ތެލުގެ ގަނޑުމެން ބޭނުއަޅު

އަރަ ބޮޑަށް   ކުރި  ބާ އިގެންއެބަ  އެދޭ.  ބޭނުރަށް  ތެޔޮ  އިތު ންބަ  މިންވަރު  % އެބަދޭރުވަމުން  ވާ  ގާތްގަނޑަކަށް   .60  

މި ތެލުއަޅުގަނޑުމެން  އެތެރެކުރާ  މި  ،  ގެ  ކަރަންޓު  ބޭނުންކުޑީސަލުގެ  ތެލަށް  ފެއްދުއުރެވެނީ  އެހެންވީމަ،  މަށް. 

މި ލިބަރޯސާވާ  ރާއްޖެއިން  ކުޑަކޮށް  ހަކަތައިއިޔާދަކުރަނިބެންހުރި  ންވަރު  ވަވި  އިތުރު  ޞީ ގެ  ބޭނުންކުރަން  ލަތްތައް 

ކުރަމުން.  ޓަކައި  ށްކުރުމަ މަސައްކަތްތަކެއް  މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގްރާފުތިރީގައި،  މިއިން  ފެނިވަޑަ  އިގަންނަވާ  ން 

ވެއްޖިއްޔާމު  އަޅުގަނޑުމެން    ގޮތުގައި  ގާތްގަ  2018މިހާރު  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވޯޓުގެ  މެގަ   16ނޑަކަށް  ވަނަ 

އެ ނޫނިނަރިނިއުބަލް  ކުރެވިފަސޯލަރ އެނައްޔާ  ރޖީ  އިންސްޓޯލް  އިޔާދަ ރޖީ ވަނީ  މި  ހަމަ  ހަކަތަ    ވި ކުރަނި. ދެން 

ގަނޑުމެން މިވަނީ ނެޓް މީޓަރިންގ  ޓަކައި އަޅު  ތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން އި

ގަވާއިއުސޫލު ކުރާނެ  ފީޑް  ގްރިޑަށް  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  އެކުލަވާލާ ން  ކުރެވިފަދެއް  ގެޒެޓް  އެއީ      ބަރ ޑިސެމް  30. 

ކުރާ  އޮންނަނީ ކަރަންޓު ބޭނުންދު ތަކުގެ ތެރޭގައި މި  ސަޤު މަ  ގަވާއިދުގެއެ ގެޒެޓް ކުރެވުނު މި  ދެން  ގައި.    2015

ބައެއް  ފަރާތްތަކު ކަރަންޓުގެ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުން  އަލި  އުފެއްއިރުގެ  ދިނުން.   ދުމަށްންކޮށްގެން    ފުރުޞަތު 

ޖެ ޔޫޓިލިޓީތަކު އިންވެސްޓުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެއްވަރަށް  ޑިމާންޑާއި  މިހޭން  މަދުކުރުން.    ންވަރު 

ށް އިރުގެ އަލި ބޭނުންކޮށްގެން  ންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮ ވަސީލަތްތައް ބޭނުތިމާވެއްޓާއި ބީރައްޓެހި

އިތުރު  އުފެއްދުން  ކުރުން.ކަރަންޓު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ ކަރަންޓު    ޚިދުމަތް  ހޭދަތައް  ގެ  ކުރަންޖެހޭ  ދައުލަތުން  އި 

މަ މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  މީ  އެއިރު ގޮތުގަދެއްގެ  ސަޤުކުޑަކުރުން.  ދެން  ހިމަނާގައި  އި  ކަންކަމަކީ.  މިއޮތް  ފައި 

އުސޫލު މީޓަރިންގ  ނެޓް  މި  ކަރަންޓުއަޅުގަނޑުމެން  ދާން  ފޯރުކޮށްދެމުން  އުފައްދައި  ކުރެވޭ  އިރު   މި  މިކަން  ގައި 

ޑަށް  ރ އިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ގްރިތަކުން މި ކޭސްގައި މިވާގޮތަކީ ސޯލަލަތްޞީހަކަތައިގެ ވަވި  ނިއިޔާދަކުރެ  ،ގޮތަކީ

ރ  މަ ކޮންސިއުޑަރ މި ފީޑް ކުރެވެނީ. ދެން  ން ގްރިރުވާ އެއްޗެއް ވެއްޖިއްޔާމުންކޮށްފައި އިތު ރ ބޭނުންސިއުމަމި ކޮ

މިންވަ ކުޑަވެއްޖިއުފައްދާ  ކޮރު  އެ  ގްރިޑުން  ކުރަމުއްޔާމުން  ނެޓެއްންސިއުމް  އެހެންވީމަ،  ދާނީ.  އިންނަނީ.   ން    މި 

  އެ ފުރަތަމަ ،  އެކްސްޕޯޓް ޔުނިޓްސް  ރ ދެންއީ އިމްޕޯޓް ޔުނިޓްސް ގްރޭޓަ ނީ. އެތައް މި ހުންނަލަތުޙާދެން އޭގެ އެކި  

ޖެނު އިނދީ  ގްރާފުއެ  ފެބްރުއަރީ  ދެން  ބަ އަ ގައި.  މަހަށް  އިންނައިރުލާރީ  މިވާގޮތަކީފައި  ޔުނިޓްސް    ،ގައި  އިމްޕޯޓް 

ޔުނިޓަ ޔުނިޓު،  ށްއެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓު  އެކްސްޕޯޓް  ވުރެން  އިތުރުވަނީ  ޔުނިޓަށް  އެތީގައި  ކުރި  ތިންވަނަ  ދެން   .

މީޓަރިންގ ބޭނުންކުރާއިރުގައިއަޅު  އަންނާނީލަތެއް  ޙާ ތިން  މި    .ޅެނީ ހަމަހަމަ ކޮންއުމި . ދެން  ގަނޑުމެން މި ނެޓް 

މިދާ ގޮތަކީޢަމިހާރު   މިންވަރަށްއެއިމްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު،  ،  މަލުކުރެވެމުން  ކުރާ  މިކުރަނީ    އެކްސްޕޯޓު   ،ކްސްޕޯޓް 

މިންވަރު.  ން ނަގާ  ކުރަނީ ޔޫޓިލިޓީމި  ގެން އެ އުފައްދާ އެއްޗެއް. ދެން އިމްޕޯޓުރާޅުގައި ޖަހައިފު   ރ، ގޭގެމަކަސްޓަ

ތުރުވެއްޖިއްޔާމުން މި ހަދާ ގޮތަކީ ހަމަ  ޓިލިޓީއިން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިނޫނީ ޔޫ  ،ރ ސްޓެލްކޯއިންމިހާރު ކަސްޓަމަ
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އެ އޮނަމޯލްޑިވްސް  ފާސްތޯރިޓީރޖީ  އެން  ޓެރިފާއި  އޮންނަ  ބިލުކުރެވޭނެކޮށްފައި  މީހުންނަށް  އެ  އޭގެ  އްގޮތަށް   .

މަންތްލީ ކޮކާއި، އެ މީހު އެއްޗަރ އުފައްދާބަދަލުގައި މި ކަސްޓަމަ   ވެއްޖިއްޔާމު   ވުރެން އިތުރ  ޝަނަށްންސަމްންގެ 

ދާގޮތަށް ރޯލްކުރަމުން  މަހަށް  ކަހަލަ    އަނެއް  އެއްވެސް  އޮންނަނީ.  އަޢިމި  ބިލުން  ނާޔަތެއް  ނުލިބޭނެ  ނެންހެން 

ދާނީ ޔުނިޓުކެނޑިގެން  މިސާލަކަށް  ،  ޓޯ  600ން.  އޭނަގެ  ކޮންސަމްޝަންކަޔުނިޓް  އިން  ޓަލް  ސޯލަރ  ވެފައި  މަށް 

އެ  ވެޓްޔުނި  ޗަކީ އްއުފައްދާ  މިހާރު   ބިލް   މުންއްޔާއްޖިސް  ޔުނިޓްސްއަށް  ހަންޑްރެޑް  ފައިވް  ގޮތުން  ކުރާނީ  .  އޮންނަ 

މިހެ މިކަން  އޮދެން  އެޖެންޑާ  ން  އަންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރި  19އްވާ  ފާހަގަކޮށްފައި  ހުރި  ގައި  އެބަ   ،

ގޮތުން އުފައްދާ    ންއޮންނަނީ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުމިގޮތުގައި    އްކަމެއްގެމުގެ ގޮތުގައި. އެދާއިރާއިން ކުރަން ހުރި ކަންކަ

ބައި ބޭނުންކޮށް، އިތުރުވާ  އެ ފަރާތްތަކުން  ހަކަތައިން  ލި  ޔަށްޔާދަކުރަނިވި  ހަމަޖެހޭނެ އިންތިޒާމެބޭނެ  ފައިސާ  އޭ.  އް 

ން. ދެން  ލާލި ބަރާ ގޮތް ން ކުއި ވެސް މިކަންކައުމުތަކުގަޤަދުނިޔޭގެ އެހެން  ޅުގަނޑުމެން މިކަމާއި ގުޅިގެން  ދެން އަ

ގޮނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ  މިކަން  ފެނުނީ ސްރީލަންކާގައި  ކަމަކަށް  ގޮތް  މީޓަ އެންމެ  ނެޓް  މީހުން  އެ  ރިންގ  ތް. 

ގއާއި ދެން  ންޓިންކައުއެގެންގުޅޭ ތިން ގޮތެއް. އެއީ ނެޓް މީޓަރިންގއާއި ނެޓް  އެބަ  ކަން ކުރާއިރުގައި  ލުން މިއުސޫ

މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ތަޢާރަފުކޮށްފައި  ހަމަ  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް  ންގ  ޓަރި. ދެން ނެޓް މީސްއާނެޓް ޕްލަ

މި ވިދާޅުވަނީ    19އެޖެންޑާ  މިހާރު    ،ނެޓް އެކައުންޓިންގއަށް. ދެން  ދުގައި އޮތްއޮތް ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއި ގައި 

އެކައުންޓިންގއާއި  ޕްލަސް އެއީ   ނެޓް  ކުރުމަށް. ދެން ނެޓް  ކަންކަން   ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ންދެ  އެއްގޮތަށް 

ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފައްދާ ވިއްކުން. ޕީ.ޕީ.އޭ  ޒާތުގެ ކަމެއް. އެއީ  ގަނޑު މި ބަލާލަނީ  ދެން އަޅު  ވެސް ކުރާ 

މި  ސީ  ބިގޭ  1ސީއެއް ނަގާފައި،  ބިގޭ  2  ވާނީ. މިސާލަކަށްދަށުން މިކަން ކުރީމަ ކިހިނެއްތޯ  ގެ  ނެޓް އެކައުންޓިންގ

ގައި އަޅުގަނޑުމެން  . ބޭނުން ކުރާއިރުޓުޔުނި  600ސީއަކުން  ބި. އަނެއް ގޭޔުނިޓު  400ކަށް  ނީ ގާތްގަނޑަބޭނުން ކުރަ

ދެ    ށް ޖަހަން ދެ މީހުންނަށް ވެސް. ދިނީމާށްވުރެ ގިނަ ނުވާ ވަރަކަވޯޓު އަވައަކިލޯ  100މި ހުއްދަ ދެނީ މިސާލަކަށް  

އު  ގެ މި  ވެސް  އަވަރލޯ ކި  100ފައްދަނީ  އިން  މި  ދީމައުފެއް.  ވޯޓު  އެކަމު  ދެން  އުފައްދާ    ޔުނިޓު   400ވާގޮތަކީ 

ގާތްގަނޑަކަށް   މީހާއަށް    338މީހާއަށް  އަނެއް  ސޭވިންއެ ފިޔާވަރު ރު  350ރުފިޔާ.  ދެން  ގެ  އާދޭ.  އެބަ  އް 

ދީފައި އިން  އެއީ އެމް.އީ.އޭ އިން ފާސްކޮށްވެގެން. ކުރީގައި  ކުރަން    ބަލާލަނީ ޕީ.ޕީ، ޓެރިފް ފިކްސްއަޅުގަނޑުމެން މި

ފެށި  1:50ހަމަ    ށްތަކަޓުރޭ މަތީ،    ލާރިއާ  25ރުފިޔާ    4ގެން  އިން  ބަހައްޓާފައި  ނިޓްސް  ޔު  100ދޭތެރޭގައި 

ކަނޑާލީމަ އުފެއް އިދެން  ދީމަ  ބަޔަށް   އަންބޭންޑު  ތިރީ   ންނަ  ކުރީމަ  ޗާޖު  ސޭވިންތަކުން  އެކަމު  ގނަ  މިހާރު  ސް. 

ބަލާ މި  ކޭސްގައި  މި  އަޅުގަނޑުލައަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ރިމެންނީ  އެ  އުފައްނަރނިއުބަލް  ކަރަންޓު ޖީން    ދާ 

ރޭޓެގަން ފިކްސްޑް  އަގަކީ  ހަމަޖެނަ  ގޮތުގައި  ކިހިނެއްސީމަ އްގެ  ވެސް  ވަނީއްތޯ  އޭރަށް    ބޮޑު   ގެ ފުދޭވަރެއް. 

ރުފިޔާ    2ޝަން ޕަރޕަސްއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލާފައި އެ އިނީ  ޑިސްކަމި ހަމަ  އެއް އާދޭ. ދެން  ގސޭވިން

ންނަށް ގިނައިން  މީހުއީ އެ  ހުންނަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް. އެމާންޑް އޮންނަ މީވެސް ހަމަ ބޮޑަށް ގިނަ ޑިތުން  ގޮ. އެއިބަ
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ފު މީހުންނަށްޖެހުމުގެ  އެ  ލިބިގެންދާތީވެ  ފާހަގަކޮށް   ،ރުޞަތު  ހަމަ.  ލައެކަން  އެޖެންޑާ  ން  ގައި    19ދެން 

އިން ކަމަކީ  ނަ ފާހަގަކޮށްފައި  އިޔާދަ،  އަނެއް  ގްރިޑަށް  ލިއްކުރަމައި  ހަކަތަ  މިންވަބައިނިވި  މަތީ  އެންމެ  ރު  ދޭ 

އިޔާދަކުރަ ގާއިމުކޮށްދެނެގަނެ،  އިންތިޒާމު  ކުރާނެ  ފީޑް  ހަކަތަ  ބަލާ   ނިވި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން    ލީ ހަމަޖެހޭނެއެވެ. 

  އި ޑޮމެސްޓިކް . ބަލާލިއިރުގަރަމުންދާ ގޮތްބޭނުންކު  ރަންޓު މިހާރު ކަކައި ރަށްރަށުގައި އެކަން ކުރުމަށް ޓަ  ރަށްރަށުގައި 

ބޭ މި  މީހުން  %ނުންކެޓަގަރީގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  %70ކުރަނީ  ކުރާ  80،  ބޭނުން  ރަށެއްގައި  އެ  މި  ،  ކަރަންޓް 

އަޅުގަނޑުމެން ނެގީމަ ވެސް އެބަ ފެނޭ %  5ސާމްޕަލް   ޑޮމެސް  80، %70ރަށެއް  ބޭނުން ކުރަނީ  ޓިކް  ހަކަތަ މި 

އެހެންވީމާ،  ސެންޓް.  ވަރަކަށް ޕަ  ތަރޓީގަނޑަކަށް  ގާތްކުރަނީ     ބޭނުންޓަމަރުން މިހެން ކަސްން އެކަސްޓަމަރުން. ދެ

ޕްރޮޕޯ މި  މިހާރުއަޅުގަނޑުމެން  ކުރަނީ  ރޯލްސް  އޮންނަނީ  މި  ގަވާއިދުގައި  މީޓަރިންގ  ނެޓް  މިހާރުގެ  ކުރަމުން  ،   

  ހެއްގެ  ދުވަ މަސް  6  މުން ގޮސްރޯލް ކުރައެއްގޮތެކޭ އެއީ  ބެލިދާނެ  ގެންދާ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ  

ކޭ އެއީ.  އެއްގޮތެ  ށް. އެވެސް ބެލިދާނެޕޭ ކުރާ ގޮތަކަސްޓަމަރަށް   ކުންފުނިން  ކަށް ޔުޓިލިޓީ ވާ އެއްޗަޕީރިއަޑަށް ޖަމާ

ގައި ވަރަށް  ބަލާއިރު ން  ދޭ  ން މަހުން މަހުފައިސާ ލިބޭނެއޭ. ދެން  ،  އެގޮތަށް ބުނެފައި އިނީމަގައި    19އެއީ އެޖެންޑާ  

އެ ޗެލެންޖަ މިނިސްޓްރޭޓިޑްބޮޑެތި  ކުރިވް  އަރސްތަކެއް  ކަމަށް  ފެނަކައިން  ކޯ،  ސްޓެލްޅުގަނޑުމެންނަށް  މަތިވެގެންދާނެ 

ދިޔައީމަ  ރޯލް އައުޓަކަށް  ގެ  ތްސްމަން  6މި ގޮތަށް  އެރީ    ށް  ދެއްވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަލޫމާތުޢުމަ

ފާހަގަކޮށްފައި    ނެއް ޕޮއިންޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެންން އަތަށް. ދެދޭގޮކަސްޓަމަރަށް     ގޮތެއް ކަމަށް އޭ ވޯކަބަލް މި ވެދާނެ

މިއޮންނަނީ    ،އޮތީ  މި އެއް  30%ކުރިން  ފީއާއި  ގްރިޑަށް  ބަދަލުގައި    ޑުވަރަށޭ  އޭގެ  މެކްސިމަމް.  ކުރެވޭނީ 

ފަދައިން،  އެރީ  ށްއަޅުގަނޑުމެން ހިތަ ފާހަގަކުރެއްވި  ވެއްޖެ  ޓަރ ވިދާޅުމިނިސް  70%  ހަކަތައިގެ  މިނިސްޓަރ ވެސް 

ހަކަތައިންނޭވަނަ    2030 އިޔާދަކުރަނިވި  އަންނަންވާއިރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  ކުރިން ސްލައިޑްގައި  ދެން   .

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް    ރާޅުގައި މިސާލަކަށް އެސީތަކުގެ ފުބި، ގޭޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންފެނިގެން އެ ދިޔައީ  

އުސޫ  މީޓަރިންގ  ރީލުން  ނެޓް  ވަރަށް  %  ށްއްޗަޖެހީމަ  %  70މި  ދެން  ކުރެވޭ.  އެޗީވް  ހަމައަށް  އާ  70އެބަ 

ސްޓެބިލިޓީއަށް    ސޯސްއެއް ވީމަ، އެ ގްރިޑް  ންޓެއިންޓަރމިމި  މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ގެންދަންޏާމުން  

ން ކުރަމުން  ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކު ރަންޖެހޭ ކަންކަން އަސަރު ކުރާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކު 

ބެޓެ   ށް.މަގެންދިޔު ވިޔަސްއެއީ  ކަމުގައި  ބެހެއްޓުން  އަ،  ރި  ކަމުގައި  ޕްގްރިޑް  ކުރުން  ދެންގްރޭޑް  މި    ވިޔަސް. 

އޮންނަ    19ންޑާ  އެޖެ،  އޮންނަނީ ފާހަގަކޮށްފައި  އޮވަނަ    3ގައި  މި  އިޔާދަކުރަނިވި  ގްރިންނަނީ  ޕޮއިންޓަކަށް  ޑަށް 

ލިއް ފަރާތްތަ   ބައިދޭ ހަކަތަ  ކުރުމުގައި  ކަށް  ބޭނުންވާ  ފަސޭޢައެކަން  ކަނޑައަޅަމަލުކުރާނެ  ލުއިގޮތް  އާންމުކޮށް    އިހަ 

އިންތިޒާމެ އޮންނާނެ  އެކައެނގެން  ހަމަޖެއްސުން.  ގަވާއިދުގަ އް  ކުރީގެ  މިހާރު  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އި  މުގައި 

އެއްޗެއް ނީންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު   ގެންދާނެނޯންނާނެ އެ ޕްރޮސެސް ޗާޓެއް  ބުނަނީ އެ ފްލޯ ޗާޓު  ފްލޯ  މެން މި 

ގަވާއިދު އެ  އެނެވެސް  ހިމެނީގެ  ގޮތުގައި  އެއަކަށް  ކްސްއެއްގެ  ޔުޓިލިޓީމަ  އެ  ދެން  ނޫނިއްޔާމުން  ވިޔަސް،  ތަކުން 
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އެއީ  ސެސް.  ޕްރޮން  އޭ އެންމެނަށް ވެސް ފެންނައޭ. އޭރަށް އޮންނާނެ ބަދަލުނުގެނެވޭނެބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް

 ޔާ.ޅުމަކީ. ޝުކުރިއް މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްޗެއް  ޓޭޝަނާޕްރެޒެން އިތުރު  ގޮތުން  ބެހޭ  ބޭނުންފުޅިއްޔާވާވިދާޅު  އަރުވާފައިއެ   ން  ފުރުޞަތު  ނޑު  އަޅުގަ   

 މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ޙަސަޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ،ންމަންޓްއެންވަރަ  އޮފް މިނިސްޓަރ

ބޭނުން ދައްކަން  އަސްލު  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  މި ދެންނެވުނީ.   މުޤައްރިރު، ވަރަށް  ވާހަކަ 

މިއައީއަޅުގަނޑު މިތަނަށް  ސަ  19އެޖެންޑާ    މެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހާމަކޮގައި  ކަންތައްތައް  ރުކާރުން  އޮތް  ށްފައި 

ބެހޭކުރި  ކުރާއިރުގައި   ތަންފީޛު ޗެލެންޖްތަކާ  ގޮމަތިވާ  ގޮތުން،  ބޭފުޅުންނާ   ތި  ގޮތުން  ބެހޭ    ންޖެހުންތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ކުންފުނިތައް  މަޝްވަރާކުރަން.  ޔުޓިލިޓީ  ސަރުކާރުގެ  އަމިއްލަ  ހަމަ  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ށް ވެސް މިދެންނެވީ އުނދަގޫ ނުއެ ތަންތަނައެހެންވީމާ،    ތޯ.އިނގޭ  ހުރީ ވެސް 

ޖެހޭ.   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބަލަން  ކުރެވޭތޯ  ވެސް ތަންފީޛު  ބޭފުޅުން  އެތާ  ތިއްބެވި  އެބަ  މިތަނުގައި    އެހެންވީމާ، 

އެހެންއިނގޭތޯ މިކަމުގައި  ވީ.  ބޭމާ،  ބޭންފުޅުތި  އެހެން  އަދި  މަޝްވަރާއާއި  އަޑުއަހަން  ގެ  މަޝްވަރާ  ފުޅުންގެ 

ޓަރިންގ ގަވާއިދު އެ ލިބޭ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް  މީ  ނެޓް  ންއަޅުގަނޑުމެން ދެ. އޭގެފަހުން  ބޭނުންވަނީ  ންމެއަޅުގަނޑު

ފު އެ  އެހެންވީމާ،  ނިންމާނީ.  ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިނާކޮށް  އެދި  އިނގޭތޯ.ރުޞަތަށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،    ބެލީ 

 އެދެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ނޑުމެންއަޅުގަ ކަމުގައި ދެއްވުންގެ ޚިޔާލުފުޅު މިހުރިހާ ބޭފުޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިކުއެސްޓުމެންބަ އަޅުގަނޑުރުންގެ  ގަވާއިދަ  ދާނަން   ތަކަށް  މިހާރު  އިއިނގޭތޯ.  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޞްލާޙާއި  ށް 

ރާ  ގަނޑު ގަބޫލު ކު އި އޮތުން. އަޅުއްސަވާފަޖަ  70%  ށް ނޯޓުކުރެވޭ އެއްކަމަކީގައި އަޅުގަނޑަލަ ގޮތެއްގުޅޭގޮތުން ޖުމު

ވާފައި އޮތީ. މިހާރު  އެ ޖައްސަކަށް ނޫން  ން އެއްގޮތަމުޅިގެ ވަޢުދާއި  ގައި އަޅުގަނޑުމެން  19ޖެންޑާ  ގޮތުގައި އެއީ އެ

ން. އަދި  ންފީޛު ކުރަދު އަޅުގަނޑުމެން ދެން ޖެހޭނީ ތަތޯ. ވަޢުއިނގޭ  މި ވަޢުދަކީ ދެން ބަދަލުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން

ފިކުރު ބޭނުންކޮށްގެން  ތަން. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނހި  ކަމޭ   ށް އެ ވަޢުދަ ޑިއާއި 

ގޮތެއް އެޗީވްވާނެ  ބުނެފައި    ، މި  އިނީ އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ  އެ    އެ  ފީޑް  ރަށަކަށް  މިންވަރަކަށް  ނެ  ކުރެވޭމަތީ 

އެ ދެނެގަނެ،  ފީޑްކުރުމު  މިންވަރަކަށް   މިންވަރު  ރަށެއްގައި  ހުޅުވާލަނީފުރުގެ  އެ  އަޅުގަނޑު    .ޞަތު  އެހެންވީމާ، 
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ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނެތް  މަސް ދުވަހުގެ    6ދެން  އެގޮތަށް ޖެއްސެވޭނެ ކަމަކަށް.    70ގަބޫލެއް ނުކުރަން %

.  ފައިސާ ދެއްކެވީހަމަ   ދެއްކެވިޔަސް  އިސާގައި އެ ފަސް ތެރޭހަރު ދުވައަ  1ތެއް އޭގައި ކަނޑައަޅާފައެއް.  ވަކި މުއްދަ

ގައި    19އަޅުގަނޑު މި ކަންކަން މި ފާހަގަކޮށްލީ ދެން އެޖެންޑާ  އްކެވީ.  ދެ   ކަން އެކެވިޔަސް އެދެއް   މަހުން  6އަދި  

އޮތުމާއި  ޝާމިލުވެފައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރުމުގައި  ޑްރާފްޓް  ބައި  އެކަމުގައި  މި  މަޝްވަރާތަރެވުކު  އަދި  ކުގެ  ނު 

ލިޔުމުއެކަން  ފުޅާކަމާއި   ތަޖުރިހަމަ  ގައިއަޅުގަނޑުމެން  ގިނަ  ވަރަށް  އަދި    މަޝްވަރާއާއި  ލަފައާއި  ބާކާރުންގެ 

އިގެން ލިޔެވިފައި އޮތް، ލިޔުމަކަށް  ހިމަނަ  ރި ތަޖުރިބާތައް ވެސް އޭގައި ހުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެކުރިން ކުރެވިފައި  

ގޮތުން. ވަރަށް ގިނަ  ވާލުމުގެ  އިޙުތިރާމު ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނައަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ، އެ ލިޔުމަށް  ވާތީ

އެދި ފުރުޞަތަށް  އޮބޭފުޅުން  އެބަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވަޑައިގެންފައި  ދަންނަވާކަށް.  ތް.  ނޭނގެ  މިހާރަކު  ތަރުތީބެއް 

 ގެންދަވާ. ރިއަށް އާދެ! ކު ދު.ސަޢު  އެހެންވީމާ، އެކޮޅުން ފަށާނަން އަޅުގަނޑު. ކުރިއަށް ގެންދަވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ދުޢުސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ލި ވިލިނގި

އަޅުގަނޑުމެންނަށްމިނިސްޓަރ .  ޝުކުރިއްޔާ  ދެ!އާ ވެސް  ވާހަކަފުޅު  ބޮޑަށްހަމަ    ގެ  ދެން  ފާހަގަވެއްޖެ  ވަރަށް   .

ތައް  ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިމުން މިގެންދައްވަރުކޮށްދެޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯ ކަރަންޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި    ވޭގަބޫލުކުރެ 

ރައްޔިތުންނަ ހަމަ، ރައްޔިތުންގެމެދުވެރިވެ ފަސޭހަކަމާއެ،  އެންމެ  ވަގުތަށް  މި  އެކީށް    ނެ ފޯރުކޮށްދެވޭ   ޚިދުމަތް  ގައި 

ބަދަލުވެއްޖެ.  ،  އްގެ ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސްޒާމެނި ބަޙާދުނިޔެ  ބަދަލުވާ  ބަދަލުވެއްޖެ. ދުނިޔެ މި  ދަލުވުމުގައި  ލަތު 

މަޖުބޫރު އެބަމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންސަލުން ކަރަންޓް އުފައްދަޑީވޭ  ނަށް    ރުން ކު   އިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަކަތަ 

ޙަނޫން   އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެހެން  އެޖެންޑާ    އްލު  ޚާއްޞަކޮށް  އެހެންވީމާ،  މިހާރު.  ބޭނުންވޭ  މިއައީ    19އެބަ 

ވެސް ލިމިޓެއް  ކުރަން އެއް ރިހަމައަށް ތާއީދު ފު ހަމަ ން އަޅުގަނޑު ވެސް  ގައި. ދެޙައްލެއްގެ ގޮތު  ބޮޑު  ވަރަށް މިކަމުގައި

އެޖެންޑާ   ކަރަންޓުއެ  ގައި  19ނެތި  ގޮތަށް  ބޭށް  އަމިއްލައަ  އްޔިތުންނަށްރަ،  އިން  ކަރަންޓު  ސޯލަރ  ނުންކޮށްގެން 

  ، މަ ޔަޤީނުން ވެސް ހަދެން  ރާނެ.  ން ކުއެ ފުރުޞަތު ދިނީމަ ދެން ރައްޔިތުން މިކަ  .އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ

މެކުތަންފުނިކު  މެދެއްތެ ފްލޯރ  ކޭޝް  އަދެން  ،  ންކުރުމާއި އިންޓެ އިގެ  މީގެ  ހިންގުމަށް  ސަރުތަކެއް  ކުންފުނިތައް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ޙަނޫއަންނާނެ.  އެހެން  ކުންފުނިތަކަށްން  އަޅު  އްލެއް  ހީވަނީ  ވެސް  ހެން  ހޯދޭނެގަނޑުމެންނަށް 

އެ ވިސްނައިފިއްޔާ.ކަކުންފުނިތަކުން  އު  މާ  ކަރަންޓު  ޑީސަލުން  އަހަމައެކަނި  ރައްޔިތުން  ލިބޭ  ފައްދައިގެން  އެ  ތުން 

ދެމި   ކުންފުނިތައް  ނޫން  ބަރޯސާވެގެން  މައްޗަށް  ކުފައިސާގެ  އެހެން    ވީ ނަންވިސްންފުނިތައް  އޮންނަންވީ. 

ކުރަނީ  މެން ތަޖުރިބާ މި އަޅުގަނޑު.  ލުވާން އެބަޖެހޭމާ، ރާއްޖެ ބަދަ. އެހެންވީތައްންކަމް ހޯދޭނެ ގޮތްއިކުން  ރިސޯސްތަ

ލޯނު  ވެސްޓްމެސޯލަރ އިން  ސަރުކާރުން  ކުންފުންޏަށް  ދޫކޮށްލަނީ. ދޫކުރީބަޖެޓު    ންއުސޫލުންޓްތައް  މި    މަ ތެރެއިން 

ނގާ  ހިމާރެއް ނުފެނޭ. މިސާލަކަށް ބަލަކަމެއް އަސަށް މީގެން އެއްވެސް ލުއިޖީބަނަތީޖާއަކަށް މިވަނީ ރައްޔިތު މީހާގެ  
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ވިލި %  މިހާރުލީގައި  ނގިގއ.  ޕްރޮޖެކްޓެ  30ވެސް  ހިންގައިފިސޯލަރ  ދުވަސް  އަހަރު  2ފައިތުވެދިޔަ  މި    އް   

ރައްޔިތަކައެބަހުރި. އެކަމަކު އެ   ރު ސޯލަރ ހަރުކޮށްފައި މިހާ.  އިތެރޭގަ އެއްވެސް  ށް ކަރަންޓު  އްވެސް ގޭބިސީއަކަށް 

ހާސް  ތްހަ،  ގެއަކުން ހަހާސްކޮންމެ  .  ބޮޑުވަނީހަމަ    .ސާސް ނުލިބޭހުވިކަމުގެ އިވެސް ކުޑަ   ލާރިއެއްން އެންމެ ލޯބިލު

  އި ގަގެ ބަޖެޓުން ޓެކްސް ފައިސާއިން އެ ރަށުލަތުއިތޯއޭ އެއްކަލަ ދައުއެ ކޮބަވީމާ،  ންރުފިޔާ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އެހެ

ގަޅެއް  ހާ ރަނ ވެސް އެ ޓީ  ލިކޮ އޭގެ  ދެން  ؟ ނުލިބޭ؟ ލިބުނީކަމެއްތޯ  އި ބިސީތަކަށް ކޮން ލުލާއިން އެ ގޭހަރުކުރި ސޯއެ  

ނުކުރެ އިންޓެއިމެ  ދެން  .ނޫން ދެން  ން  އިޝޫސްވޭ.  މިކަހަލަ  މިއަންނަނީހަމަ  ށް  ޚާއްޞަކޮ ،  އެހެންވީމާ.  ތަކެއް 

ތަޖުރިބާކުރެވެއަހަރު ތެރޭގަ   6ޑަކަށް  އިތުވެދިޔަ ގާތްގަނމިހާރަކަށް އައިސް މި ފަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަހަލަ  އި  ނީ 

  ތަކުގެ ސޯލަރ ޕްރޮޖެކްޓު  ކުރާ މިވެސްޓްއިން  ންނުލޯ،  އިންވެސްޓްކޮށްގެން  ށްގެން މިގޮތަށްކޮރަދު ޚަ  ންލަތުގެ ބަޖެޓުދައު

ކޮ ނުބެ ލިވެސް  ޚާއްއްޓޭލެހެޓީ  ތަމްސީލުކު .  މި  މިތާނގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ސޯލަރ  ވިލިނގި ،  ރަނީޞަކޮށް  ލީގައި 

 ޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮލި   .ން ނުކުރެވެނީއިޓެންއިމެ  .ލިޓީ ދަށްވީކޮ.  ންސީ ވަރަށް ދަށްލަރ އެފިޝެސޯ   .ހަރުކޮށްފައި އެބަހުރި

އެއް ބެލެހެއް ކޮ ޓި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް.  ފަރާތެއް  ހިންގަމުންންއިމްޕްލެވެސް  ޕްރޮޖެކްޓް  ވެސް ކުރިން    . ދިޔައިރު 

އްގެ  ޓެންސެވެސް ޕަގެ ކޮންމެނގިލީލިއެ ފައިސާ ވި ނޫންތޯއޭ    ވުރެން މާ ރަނގަޅެއް އެއަށް،  ހެންވީމާ، ކީއްކުރަންތޯއޭއެ

އެހެންވީމާ،    .ވެފަޒީރޯ ންނާނީ   ބިލު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އޮންޓުކަރަ  ތަކުގެ   އެ ގެ ،  ނަމަރުކުރިށް ސޯލަރ ހަ ކަގެތަކަ

އަނމީޓަރު   އަތައް  މަސައްކަބުއަނެއް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނައަތަރަން  މިކުރަނީ. މިހާރު  މީޓަރު  ރޭ  ބުއެނ  ށްތް 

ރަ  ލޮކްކް-އެންޓި ލިބޭނެއްޔިތުންވައިސްކޮށް އަނބުރާފައި ކުންފުނިތަކުން  ލާރި  . ރަށްބީ ތައްޔާ  އެތިރައްޔިތުން،  ނަށް 

  ވެސް.   ޕޭސިޓީކެގައި އެބަހުރި އެކަމުގެ  ރައްޔިތުންގެ އަތު .  ރަންހަރުކު ސޯލަރ    ށް ރަވަރި ހޯދޭ މިންލާ   ގެކުކުންފުނިތަ

  މަށް މިއިން ގޮތަށް މިކަން ކުރު  ގައި   19އެޖެންޑާ  ،  އީދުކުރަނީ ތާގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ، އަޅުމާއެހެންވީ

ގަ އަލުމި  އެކުލަވާލާވާއިދު  ގެން  އިޞްލާޙުކޮށް  އަ   ވީހާޓުކުރުމަށް  ޒެ  ނޫނިއްޔާއެ.  ކަށްވަހަވެސް    މަޖިލީހުގައި   ހެން 

ން މަޖިލީހުން މި  މެގަނޑުމަކަށް އަޅުހޯދޭނެ ނިޒާޙައްލު  މި ޤާނޫނުގެ ޒަރީޢާއިން މި ކަމަށް  ،  ނެއްމިކަމަށް ޤާނޫ  ހަމަ

  ންކުރެވޭނެ އިންޓެއިން ވެސް މެ ޔަޤީނުންފުނިތައް ހަމަ  ދޭ ކުތްކް ޚިދުމައިލެކްޓްރި  ދެން ސަރުކާރުން  .ކަންކަން ކުރިއަށް

އު ކަރަންޓު  ހޯދޭނެ. ހަމައެކަނި  އެ ކުންފުނިތަކުން  ރާ  އިގެންފައްދަގޮތްތަކެއް  މުޅި  ސޯލަރއަށް  މި  އްޖެ  ނޫން އަދި 

ޖޭގެ  ރާއް   ހުންނާނެކެއް ވެސް ހެން މަސައްކަތްތަ ކުރެވޭނެ އެޓަކައި  ށްރިތިބުމައެ ކުންފުނިތައް ދި  ބަދަލުވިޔަސް ދެން 

 ޔާ.  ވާލަން ޝުކުރިއްދަންނަހަމަ ގައި އެ ވާހަކަ ، މި ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާސެކްޓަރ ތެރޭގައިރޖީ ނައެ ނގާ މި ހި މި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

އެދިވަޑައިގެދުކުރަނީ މިހާ އަޅުގަނޑު ގަސް ބޭފުޅުންތިއް  ފައިންރު ފުރުޞަތަށް  ފައި ދެން  އް އަރުވާނަށް ފުރުޞަތެބެވި 

ކަން  ފުޅިއްޔާ އެ ބޭނުން  އްވަން ކުރަމެންޓެއް  އަށް ކޮއެ ހުން ވިޔަސް  ފީއީސް އޮތަކުން އަދި ރަމިނިސްޓަރ އަދި ޔުޓިލިޓީ



11 

 

ޅު ގޮތެއް  ން މީގައި ވަކި މޮދެ ؟ތޯއަށް ގެންދަވާނީދެއްވަމުން ކުރިހެން ޖަވާބުމި ވާލަކަށް ކޮންމެ ސު ކޮށްލަން. ނޫނިއްޔާ 

ށް  ހަށް މި ބޭފުޅުންނަދުކުރަނީ އި ސްނޑު ގަޅުގަގޮތުން އަމުގެ  ފެހެއްޓުހި  ޓީ ސް، ކޮންޓިނިވެނަމަހެންނޫން. އެއް  އޮތީއެ

 . އިނގޭތޯ ދޭންފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަ ،ންމަންޓްއެންވަރަ  އޮފް މިނިސްޓަރ

އިނގޭތޯ  އެޖެންޑާ  މިހާރު  އެން  19  ދެވޭނެ  ރަށެއްގައި  އެ  އޮތީ  އިނގޭރަފެންވަ   މަތީމެ  ގައި  ދިނުން  ތޯ.  ކަށް 

ކަމާ  އެއެބަތިއްބެވި  ތަނުގެ  ، މިހުރެބަކާވްކުރަން މިބުނަނީ ސަބަނެވި ރިޒަމިދެން،  މިބުނަނީއޭ    30މެން %އަޅުގަނޑު

  30%   ނީ ލަފަޔަކީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަންހުރި   ޑުއަޅުގަނޑުމެން ގްރި  .އްކާނެ މީހުންކަލީ ވާހަކަދަނިކްޓެ

ގެއްލޭސްޓެ   ޑު ގްރި  ކުރީމާއިތުރު  ށް ވުރެ  70%  ، ށްއިތުރަ  ވުރެ ށް މައިނގޭތޯ. މިހާ   ނެއޭ ބިލިޓީ  އެންމެ  ،  އްޗަށްރު 

ޗަށް  އްއެންމެ މަ ،މާށް ދިނުން. އެހެންވީވަރަކަ  ދެވޭނެ އްޗަށް އެންމެ މަގައި އޮތީ   19ޖެންޑާ މެން އެޅުގަނޑުއަމިހާރު  

ވަރެ އަޅުދެވޭނެ  ކަމަށް  ލިބެންހު ންގަނޑުމެއް  ހުރި   މަޢުލޫމާތުރި  ނަށް  ކަނޑައެޅެނީ  ބިނާކޮށް    ގައި ށެއްރަ  ހާމައްޗަށް 

ކަމަށް. މިހާރު  ހަމައާ  70ވެސް % ދެވޭނެ  ފުދޭވަރަކަށް   70 %ވެފައިއޮ  މިހާރު  30%އަށް  އެއީ  ދެވުން    ހަމައަށް 

އިގެން އާއްމު  ހަ ން ވެސް ޖަން ތަންތަނުއަދި އެހެ  ގޭގައި ޖަހައިގެން،  މާންވީމިބުނީ ޖާގައެއް މި ދެވެނީ. އެހެ،  ބޮޑު

. މިހާރު   ދެކެނީނގަޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ރަވެން ރެފިލްކުމި ބުނީ ކެޕޭސިޓީ    70%ރައްޔިތުން  

ޖަނަހިންގާއިރުގަ  ޑުގްރި %އި  އިތުރު  މީހުންނަށް  ހިންގާ  އަޑީ  30ރޭޝަން  ހިންއިޅަސަލް  ގްރި ގެން  ޑް  ގައިގެން 

މި ބުނީ  ނުކުރެވޭ ވަރަކަށް    މެއިންޓެއިން ވީމާ، ގްރިޑް ސްޓެބިލިޓީ  ވަނީ. އެހެން  މެއިންޓެއިންކުރެވޭ ކަމަށް  ސްޓެބިލިޓީ

ޖަހާކަށެއްސޯ އެޖެ  ލާ  ދެންނެވީ  ބުނެފަގަ  19ންޑާ  މި  އުޅެނީ  އި  މި  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އޭގެ  ނެތް   .

އޮލި ވަ ޔެކިޔުމުގައި  ގިނަ  އެންމެ  ޖެހޭނެ  އިނގޭތީ  ޖަހަން  ފަންނީވަރަ  . އެހެންވީމާ، އެތޯރަކަށް  މިހާރު   މީހުން  ކީ 

ގޮތުގައި   ބެ  ން އެކަ  ވުރެހަމައަށޭ. ދެން އެއަށްއާ    70% ލަފާދޭ  ބޮޑު  ޓެބޮޑުކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ރިއަށް 

ދަންނަވާލަން. އެއްގޮތަކަށް    ނިކަމާ، އެ ވާހަކަ ހަމައެވީ. އެހެންކަމަށް ވަނީ އިނގޭތޯ  ކުރަންޖެހޭނެ  ޓްމަންޓެއްއިންވެސް

 ގެ ޚިޔާލާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށްނޫން. ބޭފުޅުންވެސް ތި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެދިވަޑައިގެންފަ ފުރުޞަތަށް  މެ  އިމިހާރު  އަޅުތިއްބެވި  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ގަ  ގަނޑުންބަރުންގެ    އްޒަތްތެރި އިއްދޫ 

ފުރުޞަތު މެން އެހެންނަމައަމި    ބަރަށް  މިނިސްޓަރައިއްޒަތްތެރި  ސް،ވެރުވާނަން.  އަޅުގަ  ދަންނަށް  ހަމަ  ވަން  ނޑު 

ދުއަޅުގަނޑު،  ބޭނުންވޭ ވެސް  އަލީގައި  ދިރާސާށް  މެން  ހާސިލުކުރެ  100/ 100ތަކުގެ  ހަކަތަ  ނެ  ވިދާއިޔާދަކުރަނިވި 

ހަމަ   ވިދާޅުވާ ގޮތަށް  . އެއީ ހަމަ ތިއި ވެސް އެބައޮތް އިނގޭތޯކިތަންމެ ރަށެއްގެ ލިސްޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގަ
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ވަޑައިގެން  ރިތަޖު ޔޫސޭޖު ބިލިޓީސްޓެ  އި،ބައްލަވަ  ގްރިޑުބާކާރުން  އަދި  ބައްލަވައި  އަދި  ބައްލަވައި    ހު ،  ރިހާ  އެ 

އިން  ކަތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަ  100%  އެ ރަށްރަށަކީ މުޅިން  އެބައޮތް އެތައް ރަށެއް   މެންނަށްއަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް ފަހުގައި

މިރަށްތަހިންގިދާނެ   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ގަވާއިދެއްގައިއް  ހުރި  ސަވާޖައް  އްޗެއެއް   ހެން  އެ  ރަށްރަށަށް  އެ  އިރު 

ގޮތަށް   ގެއްލޭ  ރަޖެއްސެފުރުޞަތުތައް  މުޅިން  އަދި  ކަމެއްވުމަކީ  އެހެންވީ  ނގަޅު  ނުވެދާނެ.  އެ  ކަމަށް  މާ، 

ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ،  ރަން. އަޙްމަދު ޒާހިރުގަބޫލުކު   އަޅުގަނޑުމަށް  ޓެއް ކަޕޮއިންމުހިއްމު  ރަނގަޅު    ތުންވަޑައިގަވިސްނާ

 މެންބަރު.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އަޙްމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދެ ޤަޝުކުރިއްޔާ މު ދެން  އްއްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ  މަޢުލޫވި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާތު  ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކިހި ހިންގަންކަން  އް ނެލިބިއްޖެ  އުޅެމި  ތަންފީގަނޑުއަޅު  19އެޖެންޑާ    ނީ. މި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  ކުރަން  ޛު ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ދެ  އަށް މް މެކްސިމައަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެބަ އޭގެ އެންމެ ން  ތަންފީޒުކުރަން 

އޭގަ ކަންތައްތައް  ބައެއް  ކަންތައްތަކުން  ދިމާވާ  ފަހަރު  މައްނިކަކްޓެހުންނަ  އި  ބައެއް  ނުކުކާލަތަ ސަލް  ރެވި  ހުރެ 

އެހެހި ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކުރެވޭތޯ  ހު  އޭގައި  100%  ،ންމަވެސްނގައިދާނެ  އެކަން  ގޮތަށް  ރި 

ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ  ދެކެއަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އެއްގޮތަކަ  ދެން،ނީ.  ގަނޑު  ވެސް  ށް 

ކޮމްޕެނީތަ  ގަބޫލެއްނުކުރަން ސަމި  ޓަކައިސްޓެއިންއް  ރައްޔިތުންނަށްކުރުމަށް  ބެނެ  ލިބެންވާ  ފޯ  ކުރަންޖެހޭނެ  ގޯފިޓް 

ސަ ކުންފުނިތައް  ގަބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  އުނއިސްޓެ ކަމަކަށް  ކަންކުރަން  އޯ ދަގޫވާ  ވަންޏާ  ޓަނޭޓިވްއެއް  ލްމަށް 

އަ ކަމަށް  ގަޅުހޯދަންޖެހޭނެ  އަޚް  އަޅުގަނބޫލުކުރަނީ.  ގަނޑު  މެންބައިއްޑުގެ  ވިސައިޙުދު  ސަޢުރު  ޒަތްތެރި  ދާޅުވި  ން 

. ކުންފުނިތައް  ންކަން ކޮށްދޭންނަށް ކައަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުން  ނީގަބޫލުކުރަންޖެހެމެން  ގޮތަށް އަޅުގަނޑު

އޭގެ    ދޭން.އިހޯދަ  މަންފާތަކެއް  ރައްޔިތުންނަށް ،  ށްދޭންތަކެއް ކޮ ޚިދުމަތްށްންނަރައްޔިތުއޮންނަނީ ވެސް    މިއި  އުފެދިފަ

ރައްޔިތުން ސަނަބަދަލުގައި  ކުންފުނިތައް  ތިއިސްޓެކީ  އެ  ންކުރަން  ހެދުމަކީ  ބަޔަކަށް  ގެންގުޅުމަކީ  ބޭ  ވިސްނުން 

ކަމެއަޅުގަނ ގަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  ގޮތަކަށް  އެއް  ޕްޑަށް  ވިސްނުނުރެޒެންއްނޫން.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް    ޓޭޝަނުން  އެއް 

ކު ސައެއީ  ވިންކުއިސްޓެ ންފުނިތައް  ރައް  އިނާފަ ސްރަން  ބެނިފިޔިތުންގެ އޮތްކަން  އެއީކީއެއް  ގޯފޯ  ސްތައް ޓް  ކޮށްފަ. 

ކަމެއް   އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ    ގަބޫލުކުރާ  ދެން  ވަޢުދުތައް  ހު  ގައި  19އެޖެންޑާ  ،  ސުވާލަކީނޫން.  މި  ރި 

ކަން އަޅުގަނޑަށް  ދަގޫވާނެއުނ؟ ހެއްޔޭ ޕޮސިބަލްހެއްޔޭއިމްޕޮސިބަލް؟ ކުރަން ކޮބައިހޭ އުނދަގޫވާ ސަބަބުތަކަކީޛުތަންފީ

އެނ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ތަޢާރަފުކުރީ  19އެޖެންޑާ    ނޫން ކުރާކަށް   ކަމެއް   ފަސޭހަ   ގޭ.  .  އަޅުގަނޑުމެން 

އެނގޭ ވެސް  ކޮށްއުނދަގު  ހާ އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް  ކޮންމެހެން  ކަލުން  ންތައްތަކެއް  ދޭންޖެހޭ 

ޒް ސަމްތިން  އި އުނދަގޫ ، ގަނޑު ބޭނުންޅު އައެބަލްތޯ  ލްތޯ ނޮޓް ޕޮސި ސިބަ ންވީމާ، ޕޮއި ވެސް އެބަހުރިކަން. އެހެއޭގަ
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މާތަކީ. ދެން ހަމައެކަނި  ޓް ޕޮސިބަލްތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫނޮލްތޯ ސިބަން ކަމެއް. ޕޮހެ އެންއަދި މުޅި

ކަމަށް  ރީ ހި މިއި  ފަކޮށްޓްސް ޓެސްރވޯޓަ ޖީއަށް  ރރިނިއުބަލް އެނަ    ށް މަކަ  . އެހެންވީމަ ގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީޅުއަ  ސޯލާ 

ހެން  ގެ އެޖީ ރއެއީ ރިނިއުބަލް އެނަ،  އް. ދެން އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެގޮއްސަ މި އޮތީ  ސޯލާއަށް ބޮޑަށް

އެބަހުރިވައްތަރުތަކަ ވިސްނުން  ޓާބަ  ؟ހެއްޔޭށް  އޮޅި  ،ންއިރމިސާލަކަށް  ޓާ ކަނޑު  ބޭނުންކުރާ  އިންތައް  ބަރތަކުގެ 

ޓިވްސްއަށް ވިސްނުން  ނޭރލްޓަ އެކަހަލަ އޯ  ،. އެހެންވީމާމާތު ލިބޭލޫކަށް މަޢުވެސް ވަރަމެކޮން  ވާހަކަ އަޅުގަނޑުހުންނަ

އަޔޭ.  އެބަހުރިހެއް ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ބޭނުންވި ޅުގަނޑު  މިއީ  ނިންއެއް  ބުނެލަން  އަނެއްކާ  ދެން  މުން  މާލަޗަކީ. 

ދަންނަވާނަން އަޅުގަނޑު  ވަގައި    19  އެޖެންޑާ،  ވެސް  ގަނޑުމެން ޅުއަކޮންމެހެން  ކީ  ދުތަކަޢުއެހެރަ 

ޒާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ ވުއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ،    ކަމަށްވަޢުދުތަކެއް  ންޖެހޭ  ކޮށްދޭފުލްފިލް

.  ލަންދަންނަވާ ޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން އެ ވާހަކަގަނޑު ދެކޭ ކަމަށް އަޖެހޭނީ އެ މަގަށް ކަމަށް އަޅުންހުންނަވިސްނުން 

 ފުރުޞަތަށް.   ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން. ޙުސައިން ފިރުޝާ ންބަރުއިއްޒަތްތެރި މެއިރާގެ  މަޑަވެލި ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ން  ޙުސައިން ފިރުޝާންބަރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެ

،  ޔައިރު ދެމުން ގެންދިންޓޭޝަން ހަމަ  ކުރެވުނު ޕްރެޒެށް ވެސް ފާހަގަގަނޑައްރިރު. އަޅުޤައިއްޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ  

ވަރަ ބޮޑަށް ށްމީގައި  ކުންފުނި  ބުރަވެފަށްތަކަ  ތައްޔާރު   އި   ފާހަގަކުރެވުވާ  ފައިކުރެވިޕްރެޒެންޓޭޝަން  ނު.  ގޮތަށް 

ބޭފުއެހެންނަމަވެސް، އަ އެންމެ  ހަމަ ތި  ވެސް  ކިބަޅުގަނޑު  އެޅުން    އޮތް  އެ  ގައި  19 އެދުމަކީ އެޖެންޑާ  ދޭއިން 

އަކު އަކުރުން  މި ގޮތަށް  ކަމަށް    ން ދެއްވަކޮށްޛު ތަންފީރަށް  ފައިދާކުރާނެ  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާށޭ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް 

ފައިވާ އެއްޗެއް އެޖެންޑާ  ތައްޔާރުކުރެވި  އެއްކޮށް ލޫމާތު ހޯދައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ  ބައިން މަޢުރައްޔިތުން ކި

އެ  19 އަދި  އެއްތަ   19ންޑާ  ޖެއަކީ.  ރައްޔިތުން  ވޯ ޔާރުކޮށްގެން  އަޅުއަށް  މިތަނަޓުދީގެން  އެ  ށްގަނޑުމެން  ގެނައީ   

ކޮށްދެއްވާށޭކުރަން.  ޛުފީތަން އެކަން  ކިއެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެބައި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ން  ދެން  ދެނީ. 

ބޮގަނޑަޅުއަ  ،ޅުވެއްޖެ. ދެންވިދާ  ގެ ވާހަކަ އްޑެޕީރިއަ  މަންތްސް   ސިކްސްދިނުމުގައި    ސާފައި މާ    ކަށް ޑަކަށް ވެސް 

ފައިސާ ހަމަ    އެ  އްދަތު އިތުރުކުރުން ވެސް. މީގެ މުހިއްމީމު  އެއަދި  އެ ގޮތަށް ހެދުން ވެސް.    ނުވޭ  އަކަށްލަމައްސަ

ގްރި ދެން  ލިބުން.  ފާހަގަކުރެވޭޑުރައްޔިތުންނަށް  މައްސަލަ  ގްރިޑުމި  ،ހަމަ  ގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް  ގެ  ނިސްޓަރ 

ނުހުންނަ    ގެގްރިޑު  ،ޓީކެޕޭސި ފެންވަރު  ފާހައެ  އަޅުގަނޑު  ރަށްރަށުގައި  ވާހަކަ.  ގިނަ  ހަމަ  ރާއްޖޭގެ  ގަކޮށްލަން 

ކުރަމިކަޒަމާނުއްސުރެން   ގޮން  އައި  ރައްޔިތުންމުން  ކަރަންޓު  ގްރިޑު  ށްއައަމިއްލަ  ތަކީ  ދިޔަ  އަޅައިގެން  .  އީދެމުން 
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ރަށެއްގައި  މަދު  ފަހަނޫ  ވަރަށް  މި  ޖެ ނީ  ގްރި  ހެންދެންކާ  ފުލް  ސަރުކާރުން  ރަށެއް.    އް ޑެނުހުންނާނެ  އޮތް  އަޅާފަ 

އަމިހާ ވެސް  ދާއިރާގައިޅުރު  ފެނަކައިން ގްރިޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރޭ.  ޑެއްދޫނގދ. ހޯ،  ގަނޑުމެން  ގައި 

ރު  އިނިމޭއި  ޅައަ  ރިޑުގް ވާގޮތަކީ  މި    ،ވެސްމަނަހެންށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރަން. އެންޓަނޭޖްމެފެނަކައިގެ މެ  ށްއެކަމަ

ގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  ޅުތަކަކީ އަބަދު ވެސް އަގްރިޑުވެސް. އެހެންވީމާ،  ށް ނުލިބޭ އަދި އަކަ  ގެ ކިލޯ ވޯޓު  220ވެސް  

ހުރި އެ  އެއްޗެއް.  ބަހައްޓާފަގޮތަށް  އަޕްގްރޭޑްކުރަންޖެހޭ  އެ  ކަރަންޓުއި    ފުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތް    އް އެ ޅަގެ 

ތައް އަޕްގްރޭޑްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  ރިޑުގް   ވަރަށްޝަނާ އެއްޕް މްހެންވީމާ، އެ ކޮންސައެ  .ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި

ދެކެނީއަޅުގަ އެހެންނޑު  އެއީ.  މިކަމަވީމާ،  ނުދެކެންއޮތް  ށް    އަޅުގަނޑެއް  ކަމަށް  އެހެންހުރަހެއް  އޭގެ  .  ވީމާ، 

ކުރަން.  ދާބުން އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ. ދެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަލި  100ހަމަ %

. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  މަށްވުއަށްގެންދެތަށް މިކަން ކުރި އޮތް ގޮ  މިގައި    19އެޖެންޑާ    ދެންށް އެ ބޮޑަށްވަރަހަމަ  އަދި  

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާދި މެ  ގެއްގަރު  ދާއިރާގެމައްޗަން(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު.  ންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދެކުނު  މެއިއްޒަތް  ގޮޅި    ންބަރު ތެރި 

 އަރުވަން. އިތަމްއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ޚަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަ ވާ  ޙްމަދު ޚައިތަމްއަރާގެ މެންބަރު  އި ދާ ންގޮޅި ދެކުނުމައްޗަ

ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ  .ބާ މިނިސްޓަރޙަ. މަރުއްރިރުޤައްޔާ މުޝުކުރި ގެ ވާހަކަ  75ލު މީގައި މި % އަސް އަޅުގަނޑަށް 

. ދެން ހަމަ އެ  އިގައޭ  ގައި ޖެހިދާނެކަމު  70ވެގެން % ދުންނަ ގޮތުގައި މަ ގަނޑަށް ފެ އަޅުއަސްލު އި ގަ 75ދެއްތޯ. %

ކަމުމޫވްކުރަން  ބޭނުންވާ  ވެސް    އިތުރަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ގަވާ  މޫވްކުރަން ގައި  ބޭމި  އެހެންވެ  އިދުގައި  ންދިދާނެއޭ. 

ކަ އަދަދު  އެތަނުގައި  ދި   70%ރަންޓުގެ  މަދުޔުއެއްވަރަށް  ބަދަލުގައި  % މުގެ  އޭރު ދިއު  ށް ހަމައަ  70ވެގެން    ން 

ކަ  މަންތްސްގެ ވާހަ   12އަނެއް ކަމަކީ  ން  ދެއްތޯ. ދެ  ންދަންކުރިއަށްގެފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ    މީތި  ޑަށްއް ބޮތަންކޮޅެ

ބަދަލުކުރުން  މަންތް  ކްސް ސި މަންތްސް ހަމަ    12  .މީނދީގައި  މީ   ކު އަ ދެންމެހަމަ    ކީ މައްސަލައެއްނޫން. އެއީސްއަށް 

ކީއެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  ގައި ވެއްޖިއްޔާ އެއީކަމު  އްޗެއް ލިބޭހެން އެފިރުޝާން ވިދާޅުވި  ންބަރުރި މެއިއްޒަތްތެ

ކަމެއްކަމުރައްޔިތުން ކޮމްޕްލެއިން ތިގައެއްކުރާނެ  އަން  ބިލި   5ންމެއަކު  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ދެ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ 

މިސާލަކަށް މޫވްކުރާ ކަމަށް  ށް  30އިން %ބިލިއަންގެ ތެރެ 5 އެހެންވީމާ، .މިނިސްޓަރ  ދެއްތޯގައިހޭދަކުރަންޖެހޭކަމު

ބެޓެ ނޫނީ  ވެއްޖިއްޔާ  ނޫނީ  ، ސަލްޑީރި  އޮ ،  ސަލްޑީ  އެ  އަޕްއެ  ބޭނުމެއް ޅުޝަނެއް  އަޑުއަހާކަށް    ގަނޑުމެން  ނޫނޭ 

ހަމައެކަނި    އެއް.މިހާރަކު ޖަސަލެއްނޫނޭޑީއެއީ  ޖަނަރޭޓަރާއި  އެއީ  މެއި.  ވަރަށް  ،  ންސްއާންޓެނަނަރޭޓަރުގެ  އެއީ 
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އެއްބައިވަ އަންގެތެރެއޭ ޗިއްސޭ  ރު  މި  އެހެންއަށް  މިސާލަ ނަނީ.  ކޮންޕްވީމާ،  ހައްދަވާށޭ  ރިކަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ޝަނެއް 

ބެޓެ   އެއީ،  ރިބެޓެ އެކަހަމަ  ދެން  މިސާލަކަށްންޏޭ  ރި  ވަރެއްޓެ ބެ.  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މެރީގެ  އެއް  ސްންއިންޓެނެގެ 

އިންނަ  ކޮބައިތޯ މި  މާ ޔޫސްކުރީ  ޑީސަލް ވެސް    . އެކަމަކުއިންނާނެ   30%  އެއްކަލަ   މިސާލަކަށް   ޝަންއަކީ ރިކޮމްޕް 

އޭގަ ވެސް.  ނަންބަ  ތި އި  ހަމަ  ބަލައިލަން  ބޭނުމޭ  ތަފާތެއް  ރސްއިން އަޅުގަނޑުމެން  މީކިހާވަރެއްގެ  މި    އިގަ ތޯ 

ގްރިޑު މިދާބިލިއަން    1.4ކުރަން  ބަދަލު  އިންނަނީ. ދެން  ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ ހަ. އަޅުގަނޑު  އިނީކަމުގައި    ނދާންވާ 

ކުރިން މާ  ވެސް  ދިއުމުގެ  ރިސެސްއަށް  މަޖިލީ ،  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  މަންތް  ންޑްސެކަ  ހުން އެއީ  ގައޭ 

އޭހަނދާ އަރާފަ  ރެންވު ށްމިލިއަނަ  800  ވެސް  ރުންވަނީ.  އެހެންވީ  އޮތީ  އި މައްޗަށް  އަހަރު  ސަބްސިޑީސް.  މި  މާ، 

ޒްކުރަމުން  ސިޑައިއޭ އޭގެން އެއްބައި ސަބްންވީމާ، ކީއްވެގެންތޯ . އެހެށްތުރެބިލިއަނަ  1ނިމޭއިރު މާ ގިނަވާނެ ދެއްތޯ  

އޭގެން  ،ފިއުލްއަށް  ދަނީ ގްޑީސަލްއަށް.  އެއްބައި  ސްއަޕްގްރޭޑު  ރިޑު  ލޯންގް  ތޯނޫން  ންވީކުރަޕެންޑިކުރަން  އެއީ  އޭ. 

ފިކްސްއެކޭރޓަ ހީވާގޮތުގައި ހަމަ  ޅުގަނއަހަމަ  ،  ކީ. ދެން މީގެ އަނެއް ކަމަނޫނޭ  އް އްޗެ އެ  ވަގުތީ . އެއީކީ މް  ޑަށް 

. މަށްކަ  ޑް އެއްޗެއްލައިޒްޕޮނަނޫނީ ޑިސަލްއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މޮ  ފިއުލް އެހެން  ކަށްނޭނގެނެއެއްބަސްވާވެސް  އެންމެން

ފައި ގޮތަކަށް  ވަކި  ބަޔަކު  ހޯދަން ވަކި  ބޭނުންއޭ  ދާ  މިކު ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަދަރަމުން  އަދި  އަޑުއިވޭ  ށް  ނީ.  ހަމަ 

ކަޓު ހުންނާނެތެއެއްޗެއް  އެއްޗެއް ވެސް  ބުނަންޏާ ށް. މިސާލަކަ ޔޮ ކިޔާ    ، އެބަ އަޅާލާ   ންކަކަށް ޓޭލީޓަރުގެ    1000   

ފިއުލް    2000 މީގެއެބަ  ލީޓަރު  ބައިވަރު  މަވިއްކާ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  އެންމެ  ކޮރަޕްޝަން  ފެށިގެން  ތެރޭގައި  ތިން 

އެއްޗެއް މިސާބަށް ލާ ހިހޮޅިޖައްސާއެ  ސް އެންމެ ދަށުން  އައި   މެން މޫވް ގަނޑުތެލަކީ. ތެލަށް އަޅު އެއްޗަކީ،   އޮތް 

އޮ އެ  އޮޕްނުކުރާށޭ.  އެ  ދޫކޮށްލާށޭ.  އަޅުގަނއި  ދޫކޮށްލާފަޝަން  ޕްޝަން  އޯލްޓަނޭޓިވް  ހިނގާށޭ  ޑުމެން 

ހަމަތެމޫވްކުރަމާ.    ކަކަށްތަޝަންޕްއޮ ވެސް  ތުޙަޤީޤަ  ލަކީ  ކަށް  ސާލަ ނީ މިނޫނޭ މީގައި. ދެން މި ދައްކަ  އްލެއްޙަގައި 

އައިސްކެޕެ ރއިޔަ   7ނަންޏާ  ބު ންތްސް ތެރޭގައި  މަ  7. ބުނާއިރު  ވެގެންދާނެއޭޓުއެއްކޮށް މެލް  އްސް ތެރޭގައި މިވެނި 

  ސާލަކަށް ހަކައަކީ މިށް ވާ ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަންޖުޗޭ . ވޭ އެބަޖު ޗޭން ދުނިޔެއެހެންވީމާ،  .ވެގެންޓު މެލްގޮއްސި ތި އޭ

ކޮ  ބުނަންޏާ ނެތޭ  ދައްކަނީއޭ  ވާހަކައްޗިހީގައި  އެ އި  ސްތަކުގައާންފަރެންއެކިއެކި  އަޅުގަނޑުމެންގެއެއް.    ޢަމަލެއް 

ވާހަކަ ހަމަ މި ދެއްކެނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން ވެސް ވާހަކައަކީ    ތުގައިޙަޤީޤައަސްލު    އެހެންވީމާ،

  ވެއްޖިއްޔާ   ގައިއެއް ނުގެންނަވާ ކަމުކްސްއަށް ފި އެފުޅުން  އެހެންވީމާ، ތި ބޭ  ށްދެވެން.ކޮރަނގަޅު  އޮތީ އެ ކަންތައްތައް

މިއަނެއް  ހަމަ ވެސް  އެއްޗިހިކާ  ނުހައްދަވާށޭ  ވާހަކައަކަށް.  ވާނީދަލު ބަ    އެހެން  ކަމަކީ  .  އެހެންވީމާ،  އަނެއް  ދެން 

މި ފުރު ހަމަ  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  މިއީޞަތުގައި  އަޅުގަނޑު  އީ.ޕީނިވަން.ޕީ.އޭ  މިނިވަންކުރުން އޮތީ  ކުރުން.  .އޭ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   ވަރަށް  .އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ؟ޓަރުއޭ މިނިސްގަތޯއް ސާބެކިހާހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިނގޭޅުގައަ އެދެން  ވަރަށް  އިއްނޑު  ހުރިހާ  ވެސްތްޒަތޯ  މެންބަރުން  މި  ތެރި  ބޮޑަށް  އަޟޫ އުމަދުގެ  އަހަމަ  ށް 

ސަބްޖެކްޓެއް   ށްވަރަ  އްވުން.ފޯކަސްކުރެ އަޅުގަމުހިއްމު  ކަންތައްތަކެއް  މުހިއްމު  ނެރެވޭގައި  އުޅެނީ. ނޑުމެން  މި  ތޯ 

އަޅުގަނޑުމެނަށް  މެންޑޭޓެކީމުޅި    ޓްރީގެމިނިސް  ންޓުޔަރަންމަވައެންދެން   ވާހަކަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ފުޅާ  ވަރަށް   

އަޅު  ދެއްކިދާނެ ހުރި ޑަށްގަނމެންޑޭޓެއް. އެކަމަކު، މިއަދު  ރަނގަޅީ  މެ  ހާ ހަމަ  ހަމައިއްޒަތްތެރި  ވެސް  މި    ންބަރު 

ފޯކަސް  އުމަ އަޅުގަނޑު.  ބަހައްޓަވައިދެއްވިއްޔާޟޫއަށް  ފުރުމިހާރު  ދާއިރާގެ   އުނގޫފާރު  އަރުވަނީ  މި    ޞަތު 

 ށް. ންބަރައިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެ ދާއި އުނގޫފާރު

ވަޑައިގެން  އަދި  ރިރު.އްޤަމުއިއްޒަތްތެރި    ޝުކުރިއްޔާ އަދި  ވަޒީރު  ބޭފުޅުން.  ޝުކުރިއްޔާ  އްރިރު  ޤަމު  ތިއްބެވި 

އަޅުގަމެ އަޅުގަނޑުޓޮޕިކަކަށް    ޓެކްނިކަލްވަރަށް    ހެން ފާހަގަކުރެއްވި ދެން  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  އޭން  މާ  ނޑަކަށް  ގެ 

ކީއްކުރަންބާއޭ  ،  އީތަށްއެރި ސުވާލެއް އެގަނޑު ވެސް ހިއަޅު   ،ލް ފަޅިއަކަށް ދާކަށެއް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސްޓެކްނިކަ

ކުރިން % މިސާލަކަށް   30  % އޭވަކި  ،  ށ70ްމިހާރު  ބަދަލުގެންގުޅެއެއް  މިޓޭޝަންލި  ތިގޮތަކަށް  އޭގެ  ގައި  ނީ. 

އަޅު ހިތަށްއަޑުގަނމިސާލަކަށް  ހަމަ ،  ރަނީ  ރަށަކަށް  އެ  މީތި  ހަމަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ދެވޭ  މެކްސިމަމް  ރަށެއްގެ  އެ   

ރާއްޖޭގެ ބައެއް    ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެވޭވެސް  ށް  ޑަނުޖަހާ. ހަމަ އަޅުގަނ  އްގަނޑެމިންވަކި    ނެއްވާނެބާއޭތިއްޔާ ކިހިއޮ

އެބަހުރިކަންނޭނގެ ރަށްރަށް. ދެން  އާ    100%  ހަމަ  ރަށްރަށް  ގެންދެވިދާނެ  ކަމަކީހިސާބަށް  ޓަރު  ސްމިނި،  އަނެއް 

ފަދައި ފާހަގަކުރެއްވި  ދެންވެސް  ރާއްޖޭގައި  މިސާލަކަށް  މޫސުމަން  އަން މި  އެކީ ށް  ވެސް  ބަދަލުތަކާ  މިހާރު  ނަ  ގައި 

ނޑަކަށް ނޭނގެ  ކަތަ އަޅުގައާދޭ. ދެން އޭގެ ސޯލާ ހަސް އެބަސާރަ މޫސުން ވެސް ދިގުލުން ކަހަލަ ކަންކަން ވެވިއް

ސްޓޯރޭޖު އެންއޮ  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތެއް.  ހަމައެޙާ ފަދަ  ނަ  ކަރަންޓު ލަތްތަކުގައި  އަވިން  ނޫން    ހޯދުން  ކަނި 

އޮ ދެން  ޝަންތަކަށްޕްއިތުރު  ނޯވޭތޯ.  ވިސްނުމެއް  ސުވާލަކީދިއުމުގެ  އަނެއް  އިކްރާމް  ،  ،  ދެންމެގައި  ހަމަ 

ދިއުމުގެ. ދެން އެކަހަލަ ޓާގެޓެއް  ށް    30ށް %  2030ޅުވި  އް ގެންގުޅުއްވާ ވާހަކަ ވިދާއިން ޓާގެޓެފާހަގަކުރެއްވި ފަދަ

ހިފައިފި  މެން ވަކި ޓާގެޓެއް  . އެއީ އަޅުގަނޑުމަކީ ކޮބައިތޯއޭބޭނުބުމުގެ  ތިން ހާމަނުކޮށް  ންމެހެކޮ  އެ   އްވަންޏާ ޅުގެންގު

ވަންޏާ  ކަން  ކަމަށް  މުހިއްމު  ވަރަށް  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ހާމަވެފައެއަށް  އެއެއްޗެއް  މުޅި    ވުމާ އޮ  އި ނޭނގެ  އެކީގައި 

އަމާޒަންމެންއެ އެ  އެހެންށް  ވެގެން  އެކަހަލަ  ވީމާމަސައްކަތްކުރުން.  ބޭއްވުމުގެ  ހާމެހެން  ކޮންއެއްޗިހި  ،  މަނުކޮށް 

  ކަލަ ބޮޑު އަނެއްކާ ވެސް އެއް،  ވަރަށް ހަމަ،  ސްނޭ. ދެން އަނެއް ކަމަކީއޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވި  މެއްބޭނު

ވެސް   ންޓެއް މެޓްއިންވެސް ވަޒީރު  ވާހަކަ  ކަމަށް    ޅުވީ ވިދާ  ބޭނުންވާ  ހަމައެކަނި .  ޓަކައިމި  ކް  ނެޓްވޯ  މިސާލަކަށް 

އެރަނގަޅުކުރުމަ ވާހަކަ.  ބޭނުންވާ  ފައިސާ  ބިލިއަނުން  ވެސް  ވިސްނުންށްކަމަ  ށް  ކިހިނެއްތޯ  ގެންގު    ؟ ޅުއްވަނީ ތި 

ބޭ އެހީއަށް ރުހަމަ  އާމްދަނީގެ ވަ   މެންނަށްޑުދަނީތޯ. އަޅުގަނ  ގެ ހިލޭ  އެ ކަމަށް ކިހާވަރެއް  ޞީލިބެންހުރި  ލަތްތަކުން 
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ހަމަ  ކު ބޭނު  އެއާއެކީގައި ރެވިދާނެތޯ.  އަހާލަން  ވަނީ އަޅުގަނޑު  ޓެކްސްއަށް  ގްރީން  ނަގާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން    ން 

އޮވޭތޯ   ؟ކިހިނެއްތޯ ބާރެއް  އެއްވެސް  އޭގެ  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  ގޮއަސްލުތި  މައިގަނޑު  މިއީ  އަޅުގަނޑު  ތެއް.  ގައި 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނީދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތްތެރި މެންބަރު.  ޒަތުރު ދާއިރާގެ އިއްޅުދުއްފުށި އުކު

 

 : ންބަރު ޔާޞިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުންޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެކު

 މި   މެންނަށްހަމަ އަޅުގަނޑު  ޅުންފުމެހާ ބޭއަދި އެން  މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް  އްޔާ މުޤައްރިރު.  ޝުކުރި

މަޝްވަރާޟޫއުމަ ޓަކައިރުކުގައި  ވާ  ދެއްވިންގެއިވަޑަ  މަށް  މިކަމަށް  ޓަކައި.    ށް އަޅުގަނޑަލާއިރުގައި  ހަކަދައްކާ ކަމަށް 

ވެސް  ޔަޤީނުންހަމަ،  ހަގަވަނީފާ ކަންތައްތަކެއް  ށް  އަޅުގަނޑަ  ބައިވަރު  ވާހަކަނުދައްކާ  މެން  އަޅުގަނޑުފާހަގަވަނީ 

މިކަހަލަ  އެ ބޮޑުޤަ  އަޅުގަނޑުޚާއްޞަކޮށް.    ކުގައި ފޯރަމްތަބަހުރި  ވަރަށް  މިއީ  ގޮތުގައި  ވިޔަފާރިއެއް  ބޫލުކުރާ   

،  އިމާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވު  އި،ތެލުން އިންޖީނުގެތައް އުފެއްދުމާމިސާލަކަށް،    ޏާ. ތުގައި ދަންނަވާ ކަމުގައި ވަންޙަޤީޤަ

ނގޭނެ  މެންނަށް އިއަޅުގަނޑުކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއް.    ގައިޔޭގައި ވެސް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުޅި ދުނިއަސްލު     މިއީ

މެން  އަޅުގަނޑު  ،ތާއިއް ކުރާ ގޮތަކަން  ކުންފަރާތްތަ  އް އުފައްދާތަލީމަ މި އިންޖީނުލައިމެން ބަގަނޑުއަޅުމިސާލަކަށް،  

ގޮ ކުރާ  އައިސް ކަންތައް  އިންޖީނެއް  ހަލާކުވުމާއި  ތާއި،  އިންޖީނު  ދެން    ،ހުންނައިރުގައި  ހަމަ  މެން  ނޑުއަޅުގަމިއީ 

އަދި  ގަހަޤީޤަތު ވަންޏާމު  ދަންނަވާ ކަމަށް  ކަމެއަޅުގަނޑުއި  ނުދެއްކިޔަސް  ހިނގާ ގޮތެއް.  ން  އެހެންވީމަ،  ންތައްތައް 

ހީވާގޮއަޅުގަނޑަމިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން   ފޯކަށް  ޕޮތުގައި  ވީހާވެސް  ބަހައްޓަންވީ  ދޭތެރޭގައި ޒިޓިވްކޮށް ސް  މިކަމާއި     

ފެންނަގޮއަޅުގަނޑަ ކިހިތުގައިށް  ވީ އަޅުގަނޑު  އްތޯ ނެ.  ދެވޭނީ  މިއަށް  ބޮޑަކަމެންނަށް  މެންނަށް ގަނޑުއަޅު ؟ށްހާވެސް 

 މިސާލަކަށް،  ދެން  70ބޮޑަށް ފާހަގަވޭ މި ދަންނަވާހެން %ށް  އަޅުގަނޑަދެން   ؟މަމް އެޗީވްކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯސިމެކް

މަނަށް  މެންއަޅުގަނޑު ދޫކުރެވެނީޅުގަނޑުމެންނަށް  އަށް  ޗައްއެންމެ  ރީ  .މި  އެއް  އޭގެ  ށް  އަޅުގަނޑަ ޒަންއަށް  ދެން 

ނޫންކަމުފާހަ އެހެން  ބޮޑު  ންވަ  އިގަގަވީ  ވަރަށް  ބެޓެރީއަށް  އެރަޚަޏާމު  ކުރަން  ށް  އަޅުގަނޑަ ދެން  ބަޖެހޭ. އެއީ  ދެއް 

ބޮޑު   ފާހައެންމެ  ދެން  ރީޒަންއަކަށް  މިވަރުއަޅުގަނޑަގަވީ.  ހީވަނީ  ނިންމާ  ށް  އަދި އަޅުގަނޑުއިރުގައި  ކަމެއް    މެން 

  އޭރަށް ؟ ތޯރަދުކުރަންޖެހެނީ ނޫނީ ކިހާވަރަކުންމި ޚަ   އަށްޓެރިބެންޖެހޭހެން. ކިހާވަރަކަށްތޯ  ރަބަ ކު ރަށް ދިރާސާ އެއިތު

ހަމަ    ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަމެން ބަލައިލަންޖެހޭނެހެން  އަޅުގަނޑުއެއް ވެސް  އިދާވާނީ ވެސް. އެމެންނަށް އެ ފަ އަޅުގަނޑު

އިތު އަ ދާންދި  ޑިސްކަޝަންއަކަށް  އިތުރުން  .  ރު  އޭގެ  މިސާލަކަށް،    އަޅުގަނޑުދެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ 

ކުންނޑައަޅުގަ ހިއެއްނުވޭ  އުވިގެންދާނެ ފުނިތައްކަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ހެ  ދާނެ.  ށްއަކުރި  ފުނިތައްންކުމަ  ހަންނެއް 
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މިއަޅުގަނޑު ތެރެތަމިސާލަކަށް، ކުންފުނި  މެންނަށްއަޅުގަނޑު  އެއީކަން މި ކުރަނީ.  މެން  ވް  މި އިނީޝިއޭޓި  ންއިކުގެ 

.  ގޮތުގައި  އްގެ ތެއެ ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޚިދުމަ،  ކުރުމަށް ޓަކައިލު ބަދަ  ތިޖެހޭ ކަންނޭނގެ މީބަވަރަށް ބޮޑަށް ނެގެން އެ

ގެ  ނދައިގެންނެއް ނޫން ކަންނޭތަ އުފައްހަކަގެ ގޮތުގައި ޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުން ތެލު ޔުނި  ކަހަމައެ  މެންއަޅުގަނޑުއެއީ  

ފޯނަށް ރައްޔިތުން ވެސް ށްމެންނައަޅުގަނޑުނީކީ.  ރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ގޮތްގޮތުން  އެހެން  ހަމަ  ހަމަ   އުފައްދައިގެން    އެ    

ގޮތް   ކުރެވޭނެ  ހަމަށްއަޅުގަނޑައެކަންތައް  ހީވަނީ  ގާއިމުކުރެވޭނެހެ    އަޅުގަނޑު ސް  ޔައްވިތެކޮންމެގޮ  ރަށްއޭ  ން. 

ތިބި ނުދަންނަވަ މިހާރު  މުވައްޒަފު  ން  ހަމަ  ތިބޭނެ  ންވަރަށް  އެވާހަކައެއް  އެ  .  ހަމަ  ހެންނަމަވެސް،  ކުންފުނިތައް 

ކަސްޓެއިންކުރެވޭސަ ކުރިއަޅުގަނޑަމަށް  ނެ  މި  މިއަދު  އަދި  އެހެންވީމަ،  ފެނޭ.  އެބަ  ހިސާބަކުން  ށް  އަށްދިޔަ 

ހިތްއެންމެން  އަޅުގަނޑުއް  މެންނަކަށެއަޅުގަނޑު ވާހަކައެއް ހަމަޖެހޭވަރަކަށެއް  މެ  އެހެންވީނު  މި  ދެކެވުނު.  ،  މަ އެއް 

  މެން އަދި އަޅުގަނޑުކީގައި  އި އެޗްއަކާ ރިސަރކަމުގައި ހަމަ އިން ޑެޕްތް ހަމަމިއަދި  ހަމަ އިތުރަށް އެދެން އަޅުގަނޑު

 ށް ޝުކުރިއްޔާ.  . ވަރަށް ބޮޑަރަށް ހަމަ ވާހަކަދައްކަންއިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއް ދާއިރާގެ  މެންޒަތްތެމަނަދޫ  އި   ކެޔޮދޫ   ހު( ތުކޮޅަކަށްފަ)ވަގުބަރު.  ރި  މެއްޒަތްތެދާއިރާގެ    އަޅުގަނޑު ންބަރަށް  ރި 

ޅުގަނޑަށް  ގޭތޯ. ދެން އަވައިފި އިނޅު ދައްކަވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފު  ތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު. ންފުރުޞަތު އަރުވަ

ޚުލާމިހާތަނަ މި  ނުކުތާސާށް  ބައެއް  ވަ  ،ކީކަތަ ކުރެވޭ  އިއްޒަތްތެ  ންޑައިގެމިތަނަށް  ކޮމިޓީގެ    ރުން ބަމެންރި  ތިއްބެވި 

ތެރި  އިއްޒަތްވައިގެން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ޝައުޤުވެރިކަން ބަހައްޓަށް  މިކަމަ  ހުގައިޖިލީރުން މަބޭން  ސް އަދި ކޮމިޓީވެ

 އެއްވެސް  ތުގައި ތަންފީޛުކުރުން ނޫންރިހަމަގޮއެންމެ ފުއޭގެ    19ބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާ އެޖެންޑާ  ޤަވެސް    ރުންމެންބަ

ކަމަކަށް އޮތް  ފި   ގޮތެއް  އެކަ  ،އްޔަށްއަކުރުން  އެގޮތަށް  ހަމަ  ރަނަށް.  އެނޫން  ގެންދަ  ންރަނުން  ކަމަށް.  ވަންޖެހޭނެ 

  ޅި ންގެ މު ރެ އަޅުގަނޑުމެއަށްވުދާއިގެ ފަތަކުންފުނިލިބޭނެ ކަމަށް. ދެވަނަ ކަމަކީ ކުދު ނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތާއީގޮތަކަށް  

ރާއްޖެ    ޒީރާ  ޖަ. އެއީށޭފާއަމަން  ،ލާބައާއި  ގެ ންތުނުން ބަހައްޓަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ވިސް

ހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ  މެއޮތް ގޮތް. ދެ  ވެސް އެކަން އައިސް ގައި  19 ސްޓޯގައި ވެސް އަދި އެޖެންޑާފެމެނި

އޮން މި  ވެސް  މެނިފެސްޓޯގައި  ރާއްޖެ  ޖަޒީރާ  ކަމަށް  ހެޔޮކޮށްދޭނެ  އެހެންވީމަ،އަގު  ނުކުތާއަށް    ނަނީ.  ވަރަށް  އެ 

ވި ށޭ އެ  ޅުވެފައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކޮށްދެއްވާ ވިދާމި ކަމަށް    70ވައްޗޭ. ދެން % ނުން ބަހައްޓަވައިދެއްސްބޮޑަށް 

މިން ރަ މަތީ  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އިޢާދަކުރަނިވި ށަކަށް  ގަވާއިދު  ވަރަކަށް  ގޮތަކަށް  އުފެއްދޭ  ހަކަތަ   

އިއި ދެން  ކަމަށް.  އަންނާނެ  ކޮންތުރު ޞްލާޙުވެގެން  ގަތުމުގައި  ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުމެ ވާ  މާބޮޑު  ނެ  މެންގެހެން  ތޭ 

ފުޅު ގޮތަކަށް އެކަން  ކުރައްވަން ފަސޭހައެޑްމިނިސްޓަރން  ނޭޖްކުރައްވަމެ  އި ތޯ. އޭގައަހަރު  1މަހުންތޯ    6އް  ޠެރުޝަ

ހަމަ  ގެން ފާދެވުން  ނުކުތާތައް  އެ  ދެން  ގޮތެކޭ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއެއީ  އިއްޒަހަގަކޮށްލުމާއި  ދެން  ރި  ތެ ތްކީގައި 
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ފުރުޞަތު އެރު ވެސް  އަކުރިން  ވުމުގެ  ވަޒީރަށް  އެބައޮތް. ކީއްވެގެންތޯ  ފާހަގަކޮށްޅުގަނޑު  ބޭނުންވާ ނުކުތާއެއް  ލަން 

ޓަރަށް ހަމަ  މިނިސް ؟މަށްފެއްދުތިބެނީ ކަރަންޓު އު  މި  ސާވެގެން ބަރޯ މެން  ޅުގަނޑުއަކަށް  ހަމައެކަނި ވަކި ކުންފުނިތަކަ

ރަވަރަ  ޔަޤީން އެނގިވަޑައިގަނ ށް  ރަށަކަގަޅަށް  ކޮންމެ  ވެސްންނަވާނެ  ކަރަންޓުށް  ލޯޑު  ބޭނުންވާ    އަދި  ވަރާއި 

މެންނަށް  ޅުގަނޑުއަބޭނުންވާވަރު    މަ، ކަރަންޓު ނިސްބަތް. އެހެންވީހެމުންދާ  މައްޗަށް ޖެ  އި، ޑިމާންޑުވަމުންދާވަރާތިމަ

ކަރަންޓު ނއެ ބަރޯމެން  ޅުގަނޑުއައެކަނި  ހަމަދުމަށް  ފެއްއު  ގޭއިރުގައި  ބަޔަކަށް  ނިމުމަކަށް  ވަކި  އޮތުން  އޮތް  ސާވެ 

ކަރަންޓުގެ ހުޅުވާނުލައްވަނީ  ކީއްވެގެންތޯ  ފަރާ  އުފެއްދުމާއި   ނެސް  ބޭނުންވާ  ވިއްކުމަށް  ކަރަންޓް  އެ ތްތައަދި    ކަށް 

އަތޮ ؟ކަންކަން ކުރުމަށް ވަކި  މިހާރު  ބޮމިސާލަކަށް، ދަންނަވަންޏާ  ތިވެގެޑުޅެއްގެ ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑް   ބޭފުޅުން  ން 

އިންވެސްޓުހާމި ފައްޓަރު  ތި  ބަހައްޓަޖަނަރޭޓަ  ނީ ވަކުރައްވަން  ކީރު  ޓެންޑަރއައްވެގެންތޯވައިގެން.  ހުޅުވާ  ށް  އޭ 

ރި އެނަނުލައްވަނީ  ބޭނުންކޮތަ ލަރ ހަކަސޯވަތަ  ނު  ރޖީނިއުބަލް  ކަ  އަދަދަށް  ބޭނުންވާ  އެ  އުފެއްދޭނެ    ރަންޓް ށްގެން 

އެބައޮއެއްޕާޓީ ނޫން  ތްތޯ  އެއެކަ؟ ތޯނުވަތަ  ބެ ހެން  ވަކި    ހުގައި ވުމަށްފައްލެ ން  މެން  ޅުގަނޑުއަގޮތަކަށް  ނޫންތޯއޭ 

ޖުމުނީނިންމަންޖެހޭ ހަކަޅުގަނޑުއަލަގޮތެއްގައި  .  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  ދާއިރާ    މެން ޅުގަނޑުއަތައިގެ 

ރަށަކަށްޒުކުރަން  ލާމަރުކަ އެ  ރަ،  ވިސްނަމުންދާއިރުގައި  ކައުއެ  ރަންށެއްގެ  އެ  ކަރަންޓު ށަސިލަށް  ބޭނުންވާ    ށް 

ހަކަތަ  އާއި ކީއްށްބޭނުންކޮދަކުރަނިވި  ފުރުޞަތު  އުފައްދާނެ  ލަސްކުރައްވަނީވެ ގެން  ދެއްވުން  ޓެންޑަރ  ؟ ގެންތޯއޭ 

ފައި  ލާ ފާހަގަކޮށްއެކަން ؟ ކަށް ނެތީތަންތޯ ކައުންސިލުގެތު ކީއްވެ ޞަރުއެ ފު؟ ހަކީ ކޮބައިތޯކުރުމަށް އޮތް ހުރަފްލޯޓު

އިޅުގަނޑުއަ މިތެޒަތްއް  ފުރުޞަތު  ރި  ފާހައަނިސްޓަރަށް  މެންބަރުން  ކަންތައްރުވާނަން   ޅުގަނޑު އަތަކަށް.  ގަކުރެއްވި 

ކުރިއަށް  ތޯ.  އިނގޭ ފަހު ވުމަށްރުށް އަންނާނަން މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އެ ތްތެރި މެންބަރައިއްޒައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  

 ދަވާފައި އެކީއެކައްޗަކަށް.  ގެން

 

 ކެވުން: ސަން ވާހަކަދެއްއިން ރަޝީދު ޙަޙުސަޑޮކްޓަރ މަންޓް ރަންފް އެންވަޔަ ޓަރ އޮނިސްމި

އަޅުއާ އުފާވެއްޖެ  ގަނދެ!  ވަރަށް  މިތަނަށްޅުގަނޑުއަޑު  ކުރެއަ    ސުވާލުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  އިން  ގެމީއްވީތީ.  އިމަ 

ދޭހަވި އެއްޗަކީ  ޅުގަނޑައަ ވަރަށް  ޅުގަނޑުއަށް  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ  ނުމެން    . ދެން ނގޭތޯއި  ވި ހުރިކަން ދެކެބޮޑަށް 

  ށް އް ދައްކާލާކަށް މިގޮތަކަތަހަކައްދަލުވެ މި ވާ ބަވީ ތި ބޭފުޅުންނާއި  މި ދެންނެ  ،އް ފޯރަމެނުލިބޭ  މެންނަކަށްޅުގަނޑުއަ

ފުޅުންނާއި އަމިއްލައަށް  ބޭހެން ތި މި ދެންނެވީ އަނެއް ، އައީ މިތަނަށްމި ޅުގަނޑު އަމިއަދު ވެސް . ޔަކާމި ނޫނިއްއަދި 

އެ ކުބައްދަލު އައީ.  އަދި ގޮ ޤަބޫލުކުރާ    ޅުގަނޑުއަހެންވީމަ،  ރަން  މާގިނަ   ތުގައި  ތި  ޅުގަނޑުއައިން  މިއަށްވުރެ  މެން 

ބައްޅުބޭފު ޙަޤީންނާއި  ދެން  ދަލުކުރަންޖެހޭ  އުފާކުޅުގަނޑުއަޤަތުގައި.  ވަރަށް  ރައް  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ޔިތުންގެ  ރަން 

ޓީއެއް  ޓާއި ބެހޭ ކޮމިށްއިރުގައި ތިމާވެއްވިބުކުރެ ތީތަރު   މި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންރުމިބުނީ މި ދައު   ،މަޖިލިސް އަލަށް

ވާލުކުރާނެ  ސުމެން ކުރާ ކަންކަން ބަލައި އެ ކަންކަމާ  ޅުގަނޑުއަވެސް  ގައިމުހަމަ އުފެދިގެންދިޔައީތީ. އެއީ  ގައި ހުމަޖިލީ



20 

 

   ފަސޭހަވެގެންދާތީ ށްޑަރަށް ބޮން ވަބު އަދާކުރަޖިމެންނަށް މި ދެންނެވީ ވާޅުގަނޑުއަ  ކްޓިވްކޮށް ތިބޭނެތީއެ ބަޔަކު ޕްރޯ

ފާހަގަ ޅުގަނޑުއައެކަން   ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑުމެން    މެންބަރުން ކުރަންވެސްމެ.    ކަންތަކުގައި  އައި  މިތަނަށް  މިއަދު 

ށް ޖަވާބުދޭ  ޑަ ވަރަށް ބޮޅުގަނޑުއައިނގޭތޯ. އެ ސުވާލުތަކަށް    ކުރައްވައިފި  ވާލު ސު  ނަ ގިކަންކަމުގެ އިތުރުން ވަރަށް  

  ޅުގަނޑު އަފުރަތަމަ  އެކަމަކު،  .  ކުރައްވާތީމަތިއް ކުރިތައެ ސުވާލުއުފާކުރަން  ހަމަ  ވަރަށް  އެއީ  ތޯ.  ސްވޭ އިނގޭވެހިތް

ޔާލު  ޚިގެ  ންތި ބޭފުޅުގައި  ޓް މީޓަރިންގ ކަންތަކު ނެއެއީ     ބޭނުން.ނަށް އައިތަމެން މިޅުގަނޑުއަކުރަން ބޭނުން  ހަގަފާ

އޭގައި  ހޯދަ ފާހަގަކުރެވިޑަޅުގަނއަން.  ބޭފުއްޖެ ށް  ތި  ލިއިޑުވެވަޑަންބޮކަ  ޅުން  ވަކި  މިޓަކަށް  ގަންނަވަނީ 

ލިމަޖައްސާހަ މިހާރު  އެހެންވީމަ،  އެންމެ  އޮތްޔުމުގައި  ތީކަން.  އޮތް  ދެވެން  ރަށެއްގައި  އެ  ދަދަކަށް  އަތީ  މަގޮތަށް 

އެ  ހަމަޖެއްސުން  ގަތަގޮއެކަން  ޓެކްނިޅުގަނޑުއަވާއިދުގައި  ށް  އެހެންވީމަ،  ލިޔާނަން.  ރަށުގެކަލީ މެން  އެ    ންޓު ރަކަ   

ބޭފުޅުން ކުރާ  ކަންކަން  ޑިސައިޑުޔުޓިލިއެ  ،  ދިނުމުގެ  ކަނޑައަޓީ ކުންފުނިން  ރަށެއްގައި ދެއްޅުކުރާނީ  އެ  ވެން  ވާނީ 

ކޮ މިންވަރު  ދަން  އޮތީ  އެ  ދެން  ޕްރޯއެކްޅުގަނޑުއަޓަކައި  ތިކުރުމަށް  މަ ރަޖައަކަށްކަން.  ޓިވްކޮށް  މެން 

ގެންދާނަން.މަސައްކަ ކުރުމައެ  ތްކުރަމުން  ޓަކަކަން  ގާއިމުށް  ކެޕޭސިޓީ  ބެޓެރި  ކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  އަދި  އި  ކުރުމާއި 

މަ ރަނގަޅުކުރުން.  ދަންނަޅުގަނޑުއަ  ކައި ޓަށް  ތަލޫމާޢުގްރިޑް  މިހާރު  ހަމަ    އ ހ  ،މިބުނީ  ވެސްވަން  ފެށިގެން  އިން 

ން  ތު  ގޮށް އިނގޭ ގަނޑަޅުއަދޭ. މިހާރު ބަލަރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެ ސޯދެކުނަށް ރަށްރަށުގައި މިބުނީ 

ނިމިއްޖެ. ތެރޭގައި    ހއ  ގައި  ނޑުޅުގައަނ  ހދ  ދެއްތޯ.  މިއުޅެނީ  ނުމެންނަޅުގަނޑުއަމެން  އޮތީ  ށް  ގެންދެވި 

ތީ.  ޓިފައި އޮތީއްކުރުން ހުޛުއަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ލޯނު ތަންފީބޭންކުން ރާއްޖެ  ންޓުޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަ

އެމެން  ޅުގަނޑުއަ ދަން  ތަންފީޛުކުރުމަށްއެބަ  ލޯނު  ލިބެންޖެހޭމި    ،  ދޫކުރަން.    ދަތައްއްހު  ދެންނެވީ  ފަރާތުން  އެ 

ފިޔަވައި  ހާ ދޫކުރެވުނު ހދ  އަދި  ދާނެ.  ވެސް  ގައި  ހދ  އަވަހަކަށް  މިވެ  ލޯނުން  އީ  ވީންނެ ދެ  ސް  މި  .އައި.ބީ 

ރެ  އްސުކުރީ ކުރެވިގެން މިދަނީ  ގެޓުމެން ޓާޅުގަނޑުއަގޮތަށް.  އެކްޓުތައް ހިނގާނެ  ޖެއި ހުރި ޕްރޮފައެޅިހިންގަން ކަނޑަ

ރޭ ބުވެސް  މި  މަރުވިގެން  ފުރަތަމަ  ރަށެއްޙަރުގައި  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ  30%އެނަރޖީގެ  މަ  ހަގައި  ލާގެ  ކް  . ޕީ ޖަހަން 

ނޫން.  ލޯ ކަރަންޓު ޑުގައެއް  ބޭނުންވާ  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  މަރުޙަލާގައި  %ފުރަތަމަ  އެނަރޖީގެ  އެ    ން ޖަހަ  30ގެ 

ފައި އެބަހުރި  ބިމެންނަށް ލިޅުގަނޑުއަކުން  ޖެކްޓުތަ ޕްރޮތު ބޭނުންވާ ފައިސަ ތަފާމިދަނީ. ދެން މިކަމަށް    ށްގެންކޮޓާގެޓު

ވި ފަހުން  ވާލުނެވީ މި އޮފީހާ ޙަ މި ދެން،  ން އައިފަހުށްމެން ވެރިކަމަ ޅުގަނޑުއަން  އިނގޭތޯ. ދެން ނުލިބި ހުރި ތަންތަ

ކުން  ތަށް ކުރާ ދަތުރުޖެއިން ބޭރަމެން ރާއްޅުގަނޑުއަމަ،  ންވީއްވީތީ. އެހެއިރާދަކުރެ  ފިންހޯދައިސާ ހޯދަން ވެސް  ފައި

ޔިތުން   ރައްންއި ބެހޭގޮތުތުރުތަކާދަބޭރަށް ކުރާ  މެން  ޅުގަނޑުއަށް އިނގޭ  ޅުގަނޑައަން  ދެ   ނަތީޖާ ނުކުމޭ.ޅުރަނގަ

އަނެއްހެންއެ  ކަމަކު،އެ   ކަން.ދާފައްއު  ވާލުސު ބެހޭގޮތުން  ޖަވާބުދާރީ ނަންރައްޔިތު  ކަމާ  ގޮތުންށް  އެއްޗެއް    ވުމުގެ 

ވަރަށް  ގެބުނުމު ފުރުޞަތު  ލިގަނޑުޅުއަނުލިބޭ    ފުރުޞަތެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމަ،  ވެސް  އެ ބިއްޖެއްޔާ  މެންނަށް. 

އެއްޗަކީ  ދަންނަ މިއުޅޭ  ދަންނަވަން  އެކަމަކު،  ރަނގަޅުގަނޑުއަވާނަން.  ދަތުރުން  ކުރާ  ނުކުމެއޭ.  މެން  ނަތީޖާ  ޅު 
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ހޯދައިމެޅުގަނޑުއަ ލާރި  ކަނޑަ.  މޭފީން  އަތޮޅުތަކަށް  އެޅިފައިސާ  ނެތް  އެނަރިފައި  ވެސް  ހަޖަ ރޖީ  ނިއުބަލް  ން 

ލިބިއްޖެއޭވިއްރެ ދަކުއިރާ ފައިސާ  އެހެންވީމަ،އްޔާ  އަތުގައިޅުގަނޑުއަމިހާރު    .  ފު  މެން  އާއި  ފިޔަވަލ  ވައި  އްމުލަކު 

މެން މިދަނީ ހަމަ ލ އާއި  ޅުގަނޑުއަރި. ވަގުތު އެބަހު ނެ ފައިސާ މިޖަހާ 30އަށް ބޭނުންވާ %ހުރިހާ ތަނަކަށް އެނަރޖީ

ން  . އެކަމަކު، މިއީކީ އަނެއްހެދަންޞަތު ހޯރުމުގެ ފުހުށް ޖެރެ ވެސް ބޮޑަށްވުއަދި އެއަ  30%އްމުލަކަށް ބޭނުންވާ ވަފު

އެ  ހުޅުވާލައިގެން  ނޫން.  ޖަހާ  ބިޑަށް  ފައިސާ ޅުގަނޑުއަކަށް  ހަމަ  ހޯދައިމެން  ޖަގެން    ފައި  ހައިދީޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް 

ކު ދެން  ޙަންފުނިތަކަށް  ޔުޓިލިޓީ  ގެންގުޅުގަނޑުއަވާލުކުރަން.  މިހާރު  ޅޭމެން  މި  މޮޑެލްއެއް  ދެންނެވީ    ވެސް 

އް  ކްޓެ ސް ދެ ކޮންޓްރެ ވެގަތުން. މިހާރު  ޚަރަދުގައި ޖެހީމަ ކަރަންޓު  ލައަމިއް އެނަރޖީ  ކޮށްގެން  ންކޮށްގެން އިޢުލާނުބީލަ

 ދެ  ރަޙައްދުގައިމާލޭ ސަ ،  ތޯދުގައި ދެއްއްލޭ ސަރަޙަގާ އިނގޭތޯ. މާން  އެގޮތަށް ހިސްވެން މިހާރުމެޅުގަނޑުއައޮތް  އެބަ

އެޅުގަނޑުއަޓް  ކްކޮންޓްރެ އެގޮތަބަ  މެން  އިންވެސްޓުބަޔަ   ށްހިންގަން  ކަރަންޓުގެށްކޮކު  މެން  ޅުގަނޑުއަޖެހީމަ    ން 

ކަރަންޓު ކޮވި  ޔުޓިލިޓީއަށް  ދެ  އެންއްކާ  ހިނގާ.  ޓްރެކްޓް  ބޭނުނޑުޅުގައަބަ  އެންވަނީ މެން  އިތުރަށް      މޮޑެލް 

މި އޭރުން  ފައިއަމި މެން  ޅުގަނޑުއަރު  ހާ ފުޅާކުރަން.  ހޯދަ އްލައަށް  އަވަހަ ސާ  ހިންގާވަރަށްވުރެ  މި  ށް  އިގެން 

ޓާގެޓުންމެޅުގަނޑުއަ މިގޮތުންގެ  ހަމަޖެހިގެންދާނެތީ.  މިހާރުވެސް ޅުގަނޑު އަ  ތައް  ފާހަގަކުރަން    ވީ ދެންނެ މި     

  ކު ޓަރަކޮންޓްރެކްވޯޓު ޖެހުމުގެ ކަންތައް ބީލަންކޮށްގެން   ފަސް މެގަ މަގުގައިޅޭ   ގުރިޖާ  ބުދޭ ގުޅުވައިމާލެ  ލެއާއި،  ހުޅުމާ

މަސައްކަޔަނުއްޢަ ހަމަޖެހެމުންތްކުރުމުގެ  އެ ދަނީ  އި މިހާރު  ހަމަ  މިއީ  ކަރަންޓު ންސް ނޭވެސްޓަރ ފައިން.    ކޮށްގެން 

ވަހަށް  މެން ވަރަށް އަ ޅުގަނޑުއަވޭތޯ އެބަ ބަލަން.  ރެކުވެސް ފުޅާ  ކަން. އެހެންވީމަ، އެލްއެއްޑެމޮހިންގާ  ތަށް  ވިއްކާ ގޮ

މަސައްކަތްކުރާނަ ވެސް އިނގޭލަޅުވާ ހު  ގެ ހަމަ ބީލަމެއްޓުމެގަރ ވޯ  20އިތުރު    ން އެ  ށް  ހެންވީމަ، ކުރިއަ ތޯ. އެން 

ވިދާތަނުއޮތް ތި  ގޮޅުގައި  މިހާރަށްވި  ހަލުތަށް  މާ  ދާން  ވުރެ  ދިމާލަށް  މި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މެން  ގަނޑުޅުއަވިކޮށް 

އެހެންވީ ދެން  އެނބުރި  މާމަސައްކަތްކުރާނަން.  މިޅުގަނޑުއަ،  މިމެން  މައްސަލައަށް  އައި  އަދު  އިރުގައި  ދާ 

ރަށެޅުގަނޑުއަ އެ  ދާނީ  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި  ގަވާއިދު  މަތީ  ހެން  ޖެ  އްގައިމެން  އެންމެ  ޖެހުމަހުރި  ށް  ދަރަޖައަކަށް 

ދެ ރަށުގައި ންޓަކައި.  އެ  އިންސައްތަޖެހޭ     ދެމަތިކު     މި  ކުރިން  ޓަކައި  މެން  ޅުގަނޑުއަންނެވިހެން  ރުމަށް 

ދެން  ކަތްކުރާމަސައް ހީވަނީ  ޅުގަނޑައަނަން.  ބޭފުހުށް  މަރިހާ  ވެސް  މި  ނުޖެއްސެ  ލަ ސައްޅުން  މަސްދުވަހުގެ    6ވީ 

. އެހެންވީމަ،  އައީމެން މިތަނަށް  ޅުގަނޑުއަތާ ދެއްތޯ އަޙްމަދު  އެ ފައިސާ ދޭކަށް. އެ ދެ ނުކު  ވީތެރޭގައި މި ދެންނެ

މިޅުގަނޑުއަ ބޭނުން  އަ  ށްތަނަމެން  ބޭނުންވި  ޅުގަނޑުއައި  އެ ގޮމެން  ޙައްލުވޭ.  އެބަ  ކަންކަމުގެ  މާހެންވީތަށް  އެ   ،

ޔާ މި  ކުރެއްވިއްދަސް އިރާ ގެންގޮ ށް އަކަތް ކުރިމެން ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައް ޅުގަނޑުއަ ކޮށް މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

ކުރެއްވި އެހެން    ރުޞަތު ދެއްވައިފިއްޔާ ބައެއް ފު. ދެން މުޤައްރިރު ން އިނގޭތޯޒެޓުކުރާނަގެ  ށްވަހައަ   ގަވާއިދު ވަރަށް

 ؟ ޅުތޯވާބުދޭން އެންމެ ރަނގަޑު ޖަޅުގަނއަސުވާލުތަކަށް  
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 އްކެވުން: ތުން ވާހަކަދެރިޔާސަ

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަން އިން ރަޝީދު ޙަޙުސަޑޮކްޓަރ މަންޓް ފް އެންވަޔަރަންޓަރ އޮނިސްމި

ނޯޅުގަނޑުއަ ބޭފު  ތި  ސުޓުކުރިން  ޖަވާބު ޅުގަނޑުއައިރުގައި  ވިއް ވާލުކުރެޅުން  ށް  ޅުގަނޑައަކަމަށް    ންޖެހޭދޭ   

އެއްޗެހިތަ  އް  ތަ ންގެ ކަމުދިނު  ގެ ކަރަންޓު ދެއްކެވި. ރާއްޖޭ  ވާ ވާހަކަ ލު ކުޑަނުހަރުކުރީމަ ބިއް. ސޯލަރ  ފާހަގަކުރެވޭ 

އެންމުކުރައް ޒާރުން އިންތިމިހާރު ސަރުކާ   ގޭތޯ. ނއި  ބޭގޮތަށްލި  މެންނަށް އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓުވާފައި އޮތީ ހުރިހާ 

ރަށުއެ އެ  ސޯހެންވީމަ،  ޖެ ގައި  ކިހިލަރ  އަދި  މީހުންނަށް   100%ޕޭސިޓީ  ކެ  ތަންމެޔަސް  ރަށުގެ  އެ    ޖެއްސަސް 

އެއީ  ވެނު  ގުހެޔޮ އަ   ކަރަންޓު ތުން  ނިސްބަ ކުންފުނި  ރަންޓު ކަދާނެ.  ބަލާތަކުން  ދޭ  ގެއްލުމަށް  އެމީފަވާ  ނަށް  ންހުއި 

ކަށް  ޓާ ފަހައްހި  ކިވަރެއްގައި ވަ  ޓު . ކޮންމެހެން އެ ރަށުގައި ކަރަންނީސިޑީ ދެމުންދަމިބުނީ ސަބް،  މެން ލާރިޅުގަނޑުއަ

ރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޅި  މަސައްކަތްކުރަނީ.  އަގުހެޔޮނޫން  އަގެއްގައި  އެއް  ކަރަންޓު ކޮއްޔިތުންނަށް  ލިބިދިނުން    ށް 

ޕްލޭނަކީރުސަ ޕޮލިސީކާރުގެ  އެހެންވީމަ، އަ،  ރާއްޖޭގެ    ކީ.  ކަރަންޓު ހާ  ހުރިމިވަގުތު  އަގެއްގައި    އެންމެންނަށް  އެއް 

 ފާހަގަކުރަން ވެސް  ޅުގަނޑު އަކަމެއް  އެތިއްޔާ  ށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އެނޫން ގޮތަކަށް އޮޅުގަނޑައަލިބޭނެކަމަށް  

އެހެ އިނގޭތޯ.  ބޭނުން  ބޮޑަށް  ދިމާލަށް  ،  މަވީންވަރަށް  ދެންނެވިހެން އެ  މި  ރަށެއްގައި  ވަކި  އެހެންވީމަ،    މިދަނީ. 

މީސޯ ރަށުގެ  އެ  ޖެހުމުން  މިހާރު  ހުންނަށްލަރ  ނުވެދާނެ.  އަގުހެޔޮ  ދެންނެވިހެން ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑު    ވެސް 

ތެލުގެ  ބި ރުފިޔާ  އަލިޔަނެއްހާ  ޚަސަބްސީޑީއަށް  އެބަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާދަންރަދުކުރަމުން  ނޑު  ޅުގައަ،  . 

ދެ. އެ ބިޓަކީގެރ ން ކުޑަކުރުން އަޅުގަނޑުގެ ޓައަދެކޭގޮތުގައި އެ ބިލި ލިބޭ  ވުނީމާ ދެން ސޯލާއިން  ލިޔަން ފަހަނަޅާ 

އަސްލު.ހޭފަށަންޖެލިބެން  ރައްޔިތުންނަށް  ދާ  ފައި މި  ނެ  ވަރު  ރަދުކުރާޚަމިހާރު  މިސާލަކަށް  ދެންނެވީ    އަޅުގަނޑު 

ޚަރަ  މިހަމަ  ލަތުން  އުދަ،  ކުޑަވީމާ  ރެ ބިލިޔަނަކަށްވު   ގެ ރުފިޔާ   އަންބިލި   1ދުކުރާ  ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 

ޚަ އެ ތެރެއިން  މަދުވަމުން  ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި  ރަދު  ސޯޝަލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭރުން    ކަށާއި ޢުތަމަޝްރޫ،  ދަނީ. 

ބޭހުންނާނެ. އެހެންހަމަ  ފައިސާ  އެ  ކަންކަމަށް   ތިރިކުރެވިދާނެ.  އަގު އަނެއްކާ ނުންފުޅިއްޔާ  ވީމަ، ސަރުކާރުން  ވެސް 

ބޭފުވަ  ގެއްލުންކުން  ކުންފުނިތައެކަމަކު،   އެ  ދީގެންޏާ  ސަބްސިޑީ  ހަމަ  މިދެންނެވީ  ނޫނިއްޔާ  ،  ންޅުންނަށް 

ނޫއަޔޮތެ ނުކުރެޅައިގެން  އެކަމެއް  އެހެންވީމާގޭތޯއިނ  ވޭނެނިއްޔާ  އަ.  ސޯލާ    ވެސް   ޅުގަނޑު،  ޤަބޫލުކުރަން 

ނިވި  ޓެހެއްދެމެއަސްލު    ކޮށްގެންރާ ފުޅާއި ރަނގަޅުކޮށްގެން އޭގެ ދާނިއުބަލް އެނަރޖީގެ ސޯސަސްތައް  ރި  އާއިއެނަރޖީ

މި ގެންދެވޭނީކަން  ގޮތުގައި  ހެޔޮ އަގުވެއަދި    .ކުރިއަށް  ދަ  ކުރެވޭނީ ސް  ޖަނަރޭޓައަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ރަކަށް  ގަނޑު 

ވާ ވަރަކަށް. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ރެވޭ ނުކުއަގުހެޔޮ  އްއަންދައިގެނެ ން ޅައިގެއަ ލް ތެޔޮ ސަޑީ

،  ޏާހޯދަން ށްވުރެ އަގުހެޔޮ ސޯސްއެއް  އެއަ  ކީ.އަށްވުރެ އަގުހެޔޮކުރުން އެއީ ނޫން އެއީކީ އެ  ކަމެއްކަލީ ފީޒިބަލް  ނިޓެކް
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 މީހުން ދެނީ  ފާދޭޖީ ހުރިގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ލަލޮރޭޝަން ޓެކްނޮޖެނެގެ އަގު ދުނިޔޭގައި ހުރިގޮތުން އަދި  ތެލު  މިހާރު

އެނަ  މިހާރު  ވިރއަޅުގަނޑުމެން  މި  ޖަނަރޭޓަންއައި  ގަ ލް ޑީސައަގުގެ  އްކާ  ޖީ  އަންދައިގެނެއް ދައިގެން    ނުދެވޭނެއޭ.   ރު 

ކަމެކޭޕޮއިން ޕޮ  ސިބަލް  އެކަން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޓެއެއީ.  އެހެން  އެޑަޕްކްނޮލޮސިބަލް  މި  ކޮށްގެންޖީ  އޭގެތެރޭގައި   .

މި  ޑުމެނޅުގައަ. އެހެންވީމަ، އެ ދިމާލަށް ދާން  ރަނީނުންކު ބޭމި ޑަށް   އެންމެ ބޮރަނިވި ހަކަތައިގެ ސޯލާ ދަކުއާއި ން 

އަދި  ، އާހެދޭނެތީ ގ ވިންސޭ ބިލިޔަނުން ވޭ ގޮތުގައި މި ދެގެ ސިޑީބްސަ ނަށްއޭރުން އަޅުގަނޑުމެން .ރަނީމަސައްކަތް ކު 

ން  ބަލުގައި އަޅުގަނޑުމެ މުސްތަޤު،  ވާތީކަށް  ންޓައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓުމެ  ގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތު   އީއެ

ބަ މިންވަރޯޑީސަލަށް  އަނެއް  .ނެތީކުރެވޭކުޑަ  ރުސާވާ  ކުރެއްވި  ކަމަކަށް  އެނަރޖީގެ  ރިނިއު،  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ  ބަލް 

ން ޖަޕާނުގެ  ޑުމެވެސް އަޅުގަނ  ރު . މިހާއާއެކޭކީ  ޖަވާބަހެން ސޯސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަންތޯ.  އެ

ކަނޑޫވަރސިޔުނި އެއްކޮށް  ހަދަމު  ގައިމާޓީއަކާއި  އެބައެކްސްޕެރިމެންޓުތަކެއް  އޭގެން  ން  ނަތީޖާ  ދަން.  ގެ 

ވެސް    ރުތް މިހާ ޗެހިތައް އެކްސްޕެރިމެންޓުކުރުމުގެ މަސައްކަގެ އެއް ސައިޒުގެ އަސްލުޔާ ރަނގަޅު. އޭރެއްވިއްރާދަކުއި

އޮއެބަ   ވަރަށް    ސިޓީއާޔުނިވަރ ނަވާ  ކިހިނގަމުންދޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާ  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  މި  އެއްކޮށް 

ފެތަކަގޮ  މިސިންޕްރޮ ދެންނެވީ  މާވީއެހެން  .ންނަނީށް  މި   މަތީގައި  ފަރުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެކަން  ކޮށްހަރުމި  ،  ގެން 

ފެންވަރަކަށް  އެ މީހުންގެ އެ ސްޓަ  ވިދާނެކުރެ އެކްސްޕެންޑުކުރެވޭ  މިދެންނެވީ އޭތި  ދައްކާގޮތުން. އެކަމަކު، އަދި  ޑީ 

އެކަން ޓެސްޓުކުރަން.    ބޭނުންވޭ   އެ މީހުން ދެއަހަރު  ،  ހަރު ދޮޅުއަދެވޭ. އަދި އިތުރު  ގެންކަށް ނު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަ

ން ކުރަންޏާ  މިކަ  ޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ސަކްސަސްފުލީ . ދުނިޅުގަނޑުމެން މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭމަކު، އެއަށް އައެކަ

މަކު، ރިނިއުބަލް  ކަނެ. އެޑުމެންނަށް ހަމަ އެކަން ކުރެވިދާހޯދައިގެން އަޅުގަނ  ޖީލޮ ޓެކްނޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ

ގޮތުގައި ދުއެނަރ މި   ތަކުގައިއުމުޤަޔޭގެ އެހެން  ނިޖީގެ  އެންމެ ބޮޑަށް    ވެސް  ބޭނުންކުރާ އެކައްޗަކީ ހަމަ  ދެންނެވީ 

ސޯލަ  ރޖީ އެނަ  ރ ސޯލަ ދެއްކެ  ރ ވީމާ  މި  ވާހަކަ  ދެން  ވެއެނަރޖީގެ  އެކަމަކު،  ސޯސްތަނީ.  އެހެން  ،  އްހުރި 

ނޫނިއްޔާ  ،  ކަށް ދިއުމަށްތަރައްވަ  އެނަރޖީގެ އެހެން   ވްއަދި ވޭނޫނިއްޔާ  ،  ށްމަކަ ދިއުށް އެނަރޖީއަ  ޑް ށް ވިންމިސާލަކަ

ކު  ހެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނާސް ހުރަ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަކަށް އެއްވެ  ރ ޓަ ވޯ  ރއަންޑަ ތަކުން  ންފުނިވަރަށް ގިނަ 

ބަޔަބައްދަލުކުރޭ އެއްވެސް  ކަމަކަށް ނިއުބަލް ރި  ކު .  އެއްވެސް  އެނަރޖީގެ  އިންވެސްޓު   ބޭނުން ކު  ވަންޏާ    ރަން 

އެބަ މެން  ޅުގަނޑުއަ ފުރުޞަތު  އިނގޭތޯ.    އެ  ރާއްޖޭއެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ދެންދެން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  ނެ 

އެނަރޖީކާމިޔާބުކޮށްފިން   ރ  ތައް.ކަން  ގެ ވޭސްޓު  އަޅުގަނޑުއެއީ  ވަންދޫގައި  ހުރި  މުކޮށްފައި އިގާ މެން  .   

ޖުރިބާ  ތަ  އެ   ގެ ރުކޮށްގެން އޭހަ  ހެންވީމަ، އެ . އެ ޖެވިއްލްއެއް ހަރުކުރެ އުމޮޑި  ގެ ޓު އެނަރޖީއި ވޭސްރގަރޭޓައިންސަނަ

ޑަ   ކުޑަކުރޭޓަރ ނުހިންގަނީ. ވަރަށް ނައިންސައި  ވަންދޫގަހެދި  ކާ ސެލަރއަޓެކްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ. މިހާރު ހުރި 

މި  ން ފޮނުވާ އޭގެއިރަށް  ގަނޑުމެން ބޭނުން ވަ ޅުއެއީ އަ  ހޭ.ވާންޖެ  ދެކަމެއް ގައި އިރު ނުންވާކަމެއް އޭގެ އެ ހިންގަން ބޭ

އިންސާނުދު ގެއްލުންމަކީ  ދުމަށްވާންނުވާ  ންނަށް  ކަހަލަ  އޭގެ    ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  އެހެންވީމަ،  ފިލްޓަރ  . 
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  . ހުރީ  އިދިފަގުވެފައި އޮތީ. ބެލޮގޮތުން ކް  ތިބި މީހުން މަސައްކަތް ކުރިގައި އެތާކުރީ ކުރަންޖެހޭ. ފިލްޓަރ މެކޭނިޒަމް  

މި ހިނގަނީ   އު އެހެންވީމަ، އަ މިހާރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ގެނެސްގެން  ގެއިން ޖައްވަށް  އޭއިނގޭތޯ.    ފިލްޓަރ 

މިފޮނުވާ   ސެ  ވޯލްޑް ނެވީ  ދެން  ދުމަކީ  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަކަށް ބޭންކުން  ކުރެވޭ  އެއްގޮތަށް    ޓޭންޑަޑާއި 

ނުކު އެނޫންގޮތަކަށް،  ތީންޖެހޭވާ ހުއް އެ މެޝިރާތީ އެކަން  ހުރީޓާން  ބަލަނީ  ކަމަކު، އަ. އެފައި  މި    މި ޅުގަނޑުމެން 

 ޅުގަނޑުމެން ރޖީއަކީ އަނަ އެ ، ވޭސްޓު އެހެންވީމާ ކަމަށް.  ށޭނެފެ ތި ހިންގަންއްޔާ އޭރާދަކުރެއްވި އި އިމަހުގެ މެދުތެރޭގަ

ކަމެއް. ތިލަފު ބޭނުންވާ  ކުރަން  އިންވެސްޓްށީގައި އަޅުގަނހަމަ  ކުރާ  މި  އެނަވޭސްޓުވެސް    ގައިމެންޓުޑުމެން  ރޖީ   

ހި އޭގެ   .މެނޭއެބަ  ހަމަ  އަދެން  ނިމޭމިހާރުއަޅުގަނޑުމެން  ގައި  އްޑޫއިތުރަށް  ޕްރޮޖެކްޓު  ހިންގާ  މި  ވެސް    އިރުގައި 

އެނަ ވޭސް ދެވޭރޓު  ސަޖީއަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ލިޖެނެ.  އިސްކުރާ  އެޑްވަ  ، ބޭސްޝަން 

އަށް  ބަޔޯ ގޭސް ކުރާއިރުގައި އިޒުނިއުޓްރަލަ  އެ ، އިރުގައިބޭނުންކުރާ  ނި ތް ކުތެމި ، އުފެދޭ ކުނި އި ގަރަށުކަމަކީ ރަށް އެއް

ދާންޝަންސްޑައިޖެ  އެނޮރޮބިކްމި  ،  ންދާ ދެންއަށް  ބަލައި  .  އެކަން  އަޅުގަނޑުއަޅގަނޑުމެން  މީހުން  މެންފިން.  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކޮށްފި.  ވެސް  ދަ  އިޓަލީއަށް،  ވެސް  ކަށްޕަބްލިޗެކްރިކް   އިންޑިއާއަށް  ފިން.  ށްރުކޮތުވެސް 

ފެނޭ  އަޅު ގޭސްކުނިންގަނޑުމެންނަށް  އުފައް  ކަރަންޓުދަ  ގޭހުން  އުއިގެން  އެހެންވީމަ،ފައް  ރާއްޖޭގައި    ދާކަން.  އެއީ 

ކަމަ ކަމެއް  އަކުރެވިދާނެ  ޤަޅުގަނށް  އެ  ޑަށް  އެހެންވީމަ،  އަޅުގަނޑުމެން    މާލަށްދިބޫލުކުރެވޭ.  ދާންވެސް 

ކުރަން.މަ އެބަ  ރަށްރަށުގައި  ސައްކަތްތަކެއް  ހަމަ  ބޭނުއަޅު  ދެން  ކޮންމެހެން  މި  ،  ންގަނޑުމެން  ބުނީ 

ރަށްރަށުހަމަ  ނޫން.    ރާކަށްއެކްސްޕެރިމެންޓުކު ރަށްރަށެގައި ކުދި  އެ  އާބާ  މި    ދީ އްގެ  ނިސްބަތުން  އުފެދޭ  އާއި 

އައިގާ  ންޓުޕްލާމި  ،  ސްޝަންޑައިޖެ  އެނޮރޮބިކް ކުރަންމެޅުގަނޑުމުކުރަން  އެބަ  މަސައްކަތް  ދެންން  އެ  .   

ފައިނޭންސް  ރުމިހާމިދެންނެވީ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް   ހުއްދަތައް  ލިބެންޖެހޭ  ސްޓޭޖުގައި    ލިބުނީމަ   ފަރާތުންކުރާ  މިހިރަ 

އިންވެސްޓުމެ އަޅުއެކަމަށް  ކުރެވޭގަނޑުންޓު  އަޅުގަނޑަ  ނެ.މެންނަށް  ދަންނަމިވަގުތު  ނުކެކަށް  މި ވާކަށް  ވެނި  ރޭނެ 

  ދަންނަވާނީ.   ގަނޑުހަކަ އަޅުމަސައްކަތްކުރާ ވާމެން  ޅުގަނޑުއަދާން  އެ ދިމާލަށް    އެކަމަކު  .ކޭއެކަން ފެށޭނެއެ  ހުދުވަ

ކުރެއްވި   ސަބް  1އްވެތޯ  ކީ،  ލަކީސުވާއެއް  ދެން  ތެރެއިން  ޑީސިބިލިއަންގެ    ކުރަން ރޭޑުގްއަޕް  ޑްގްރިބައެއް  ގެ 

އެ   ދެންނުދުބިލިއަން ޚަރަ  1ބޭނުންނުކުރަނީ. އަސްލު ވާގޮތަކީ  މިހާރު މި  ކަރަންނެވީ އަކޮށް    ޓެއް ޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިނގޭތޯ ބިލިއަނެއް،  އެހެންވީމާ  .ނުދެވޭ  އޭލިބިއްޖެއް  ނަށްގަނޑުމެންއަޅު  އިތުރު  ފައިޔާ  ނަގައިގެން  ގެއިން  ސާ 

އަޅުގަ.  އިނގޭތޯ  ނީވޭއަޕްގްރޭޑުކުރެ  މަޖިލީދެން  އެނގޭ  ތައްޔާރުކަން  ހުންނޑަށް  އަދި ނއި  ރައްވަނީކުބަޖެޓު    ގޭތޯ. 

ތައްޔާރު އަޅުބަޖެޓު  ގޮތުން  ކޮންގަނޑުމެންކުރާ  އޮންނަނީ  މިނިސްނަށް  ކަނޑައަޅާފައި  ގލިންސީ   ކަށްޓްރީއަމެ  އެއް 

ސީލިންއިނގޭ އެ  އަގތޯ.  މައްޗަކަށް  ނުއެއްދެޅުގަނޑުމެންނައަށްވުރެ  އިނގޭކަށް  އެހެންވީމާވޭ  ޅުގަނޑުމެން އަ  ،ތޯ. 

މިނިސް  ޔަކަސްބޭނުންވި ބަޓްރީގެއަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނަބިލިއަ  1ގެ  ޖެޓު  ނާރާ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،ވީމާކަށް 

ދަންނަވާ އެހެންވީމަ،  އިނގޭތޯ.    ކު އެއަނުޖެހޭ  އް  ބިލިއަނެ  1ތުރު  އި މަޖިލިމިވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް    ސް ލީމަ 
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ދެން  ޅުއަހެން  ގަންނަވާ އިއެނގިވަޑަންނަށް  މެންބަރު ރެސްޓްރިކްޝަން.  ހުރި  މިނިވަ އީގަނޑުމެންނަށް  ން  .ޕީ.އޭ 

ނގޭތޯ.  ކަމެއް ނުކުރަން އި  ން އެއްވެސްމެއަޅުގަނޑު  ށްރާކަ މިނިވަން ނުކު  .އޭޕީއްވި. އީ.ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެ

ރައީސު ބޭންހަމަ  ގޮތަކަށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މި.އޭއީ.ޕީ  ފުޅުވާ  ކަންކަން   ގެ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ    މުއިންތިޒާ  ދެންނެވި 

ދަނީ. އަޅުކުއެގޮތަށް  ން  ވެގެއޮ އެ  މިނިވަންއަގަނޑުމެންނަށް  ރިއަށް  އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  އޮތީ  ކަމަށް    ވާނެ  ންގާފައި 

ފެންނަނީ. އަޅުމެއަޅުގަނޑު ފެންނަ ގޮތް ދަންނަށް    ރަމުންދާ ތިމާވެށި އިފިން. އެއީ މިހާރު ޢަމަލުކުންވަގަނޑުމެންނަށް 

އުފައްއީ.ޕީ  ގާނޫނުން   ބެހޭ ރުމާތެރިކުރައްކާ މަސް ގާނޫއަދި އެ   .ދަން.އޭ  ޒިންމާތަކާއި  އި  ތަކާ ޢޫލިއްތުނުގައި އީ.ޕީ.އޭގެ 

މިނިސްޓްރީއަ ގާނޫނުގަ،  މާއިކޮބައިކަ  މަކީގުޅުއޮންނަ    ންނާމީހު  އެ  އާދި  ކަންކަން  އެ  އި  އެ  އަދި  ބަޔާންކުރަން. 

ލަގާނޫނުގަ އެތަނަށް  އޮފާދޭ  އި  އެކަންބޯޑެއް  މިނިވަންތުމަށާއި  ދެން  ކުރަން.  ގޮތުގަ   މުއައްސަސާއެއް  އީ  .ޕީ.އޭ  އި 

މިނި މުޅިން  އީ.ޕީ.އޭ  ކަވަންއޮތުމަކީ  އަވާނެކަމެއް  ޕާޅުގަނމަކަށް  ޤަބޫ ނަލީސަރޑަކަށް  މިނިވަން    އެ  ލެއްނުކުރެވޭ. 

ގޮތުގައި    ވަން ތަނެއްނިދެންނެވީ ވޭތުވެދިޔަ ވެރިކަމުގައި މި  މި،  ންހުރި ތަންތަރާއްޖޭގައި    މުއައްސަސާތައް ގޮތުގައި

އަ  އޮތީ އެނގޭ.  ޅުގަކިހާވަރެއްކަން  ހީނޑަށް  ހަކު  ކުރާ މީއްޔަނުޢަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    ފުޅުވަނީބައެއް ބޭފުޅުންނަށް 

ހުރީމަ   އީ.ޕީ.އޭގައި  މިނިއެތަސީދާ  އަޅުގަނޑު  އޭ ވަންވެން  ރަ  ވެސް  އިނގޭތޯ.  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އީސުމިއީ 

މީހެ އިކޮށްފަނުޔައްޢަ ދަށުގައެހެންވީމާ  .އްހުރި  ބެލުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހުރެގެ،  އީ.ޕީއި  މިސާލަކަށް  .އޭ  ން 

އެތަނަށް  ނުމިނިވަން މީހަކު  އެހެން  އިތުރު  އަދި  މިނިއްޔަނުޢަވަންޏާ  އެތަން  ކަމަކަށް  ކުރުމަކުން  ވަންވާނެ 

ބޭފުޅުން ބޭ ބޭފުޅުވެގެން ބައެ ންނުއަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ތި  ޒު ނުފޯރާ ތަނަކަށް  ޔާސީ ނުފޫއްވަނީ ސި ފުޅުން އުޅުއް 

އް  ހަކު އެތަނުގެ އިސް މީހަކަށް ހުރީމަކާ ވަކި ސިޔާސީ އެތަން ނުވެކުރާ މީ ޔަނުއްޢަތުން   ގޮއެތަން ހަދަން. ސިޔާސީ 

ބާރުވެރިކަން    ނީގޮތުން .އޭ ގާނޫއީ.ޕީ،  އަކީޖެހިގެންއުޅޭ މައްސަލަ   އަސްލު  . އެހެންވީމަ، ނުދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ދޫދެއްގެ ތެރޭގައި  ހުވަން  ނިޑައަޅާ މިން ކަނގާނޫނު  ،އްކަމަށްޞެޝަޚްދާފައި އޮތް  އްގާނޫނުން އުފަވަންޏާ ހަމަ  ންބޭނު

ހަމަޖެހުނީމަސައްކަތްކުރާ   އެތަން  ފެމަ  ގޮތަށް  އަރަނގަޅުވާނެކަމަށް  އެހެންވީމަ،  ޅުގަނޑުމެން ންނަނީ. 

. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އެތަނަކީ ހަމަ  ދަންނަވާފަ  ވާނީއޮފީހުގައި    ރިއްޔާ ނަ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން

އޮފީރަ ގޮތަކަށްވާނުންފުޅުބޭ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުނޫނީ  ހުން  އީސް  ހިންގިއު    ތަނެއް.ފައްދާ    މެންގެ ޅުގަނޑުއަ  ދާނެ 

ހަމަޖައްސާކަށް ނޫނިއްޔާ ނުފޫޒު  ގޮތުން   ސްޓަރެއްގެއެތަނުގެ މިނި  ޒް އަ. އޭގޮތެއް ނެތްވަކި    ، ވަކިގޮތަކަށް އެތަން 

ނުފޫޒު އެއްގޮތަޓުމަބެހެއް  ދަށުގައި   ގެއަޅުގަނޑުގެ  ބޭނުންވާކަމެއް  ކަށް ކީ  އަޅުގަނޑު  ބައިވަރު   ވެސް  ވަރަށް     ނޫން. 

ދެއްތޯ. ހާމަނުރޓާ  ވާހަކަ  ކީއްވެތޯގެޓު  ގި   މި ،  ގެޓުޓާ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ؟ކުރަނީ  ވަރަށް    ނަ ދެންނެވީ 

އިނގޭތޯ.  70%  ތަންތަނުގައި ދައްކައިފިން  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރު  ވާހަކަ  ޕޮ ދެން  ގޮތުގަ ކާރުން  އެކަން  ލިސީއެއް  އި 

ކުރަ އިޖުރާޢަތްތަކާންޖެހޭ އިޖުރާޢަނެރެންޏާ  ހުރޭ. އެ  މިދަނީތްތަކެއް  ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެން  ، އެއީ  ންވީމާހެ. އެ އި 

ފާސް  ކޮމިޓީން  އިކޮނޮމިކު  ނޫނީ  ވަންޏާ ކުރަންޖެހޭ  ކެބިނެޓުން  ގޮ  ކަމެއްކަމަށް  ދިމާލަށް  އެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސް 
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ސަރުކާރު ރޓާ ހާސިލުކުރާނީ.  ފޮގެޓު  ކޮމިޓުމެންޓަވެފައި  ތުގައިގެ  އެހީ،  ކީއޮތް  އެއްކޮށް  ބޭރުގެ  އާއި    2030އާއި 

މިވަގުތުހާ  24%ހަމައަށް   ޕެރިދެމި.  ސިލުކުރުން  އެމް.  ސް ންނެވީ  ގޮތަޑީއެގްރިމެންޓުގެ  ކަނޑައަޅާފައި .ސީއެއް   ށް 

  ވުރެ މާ މަތީ ންވީމަ، އެއަށްއެހެން.  ސިލުކުރުހާއާއި ހަމައަށް    2030  24ބޭރުގެ އެހީއާއި އެއްކޮށް %،  ދަދަކީއޮތް އަ

ދައްކަނީ ރޓާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ވައިނގޭތޯ  ގެޓެއްގެ  ޓެކްސްއަށް  ގްރީން  ދެން  ކި.  ގްރީން ނީ    ހިނެއްތޯ. 

މުން  ރަދުކުރަނަރުދަމާއަށް ޚަ   ނގޭތޯ. ފެނާއި ން އިފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަ  މުން ދަނީ ރަދުވަޓެކްސްގެ ބޮޑުގައި މިހާރު ޚަ 

ހުރި    އިންތެރެއެގޭދަނީ.   މެނޭއެއްދެން  މިމަށް ޚަރަދުޖުކުރުޗެއް ކުނި  ޓަކައި  އިޢުކުރުމަށް  މިއޮތީ  ކޮށްފައި  ނުލާހާރު 

ދައްކައި  ހަކަތައި ކަނޑުގެ   ތޯ.ގޭއިނ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑު   ފިން.ދައްކައި  ރޖީގެ ވާހަކަ އެނަ  ން. ވޭވްފިގެ 

ދިވެ ރަންޤަބޫލުކު ވެސް   ރިނިއުބަ  ދާންޖެހެނީ  ކަމަށް.ހިރާއްޖެ  އެނަރޖީއަށް  ސަޕޯޓުކުރާ    ލް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ސުވާލުކުރެއްވި. އަޅުގަނޑުމެން   ޑުމެން ކޮންކަމެއްތޯއަޅުގަނ  މުތަކުން އެދެނީއެ ޤައު  . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީކަމެއް އެއީ

ގޮ އިނގޭތޯއަޅުގަނޑުމެން    އްސަ ތަންތަނަށް  ނުޖަހަން  އަޅުގަނސަލާމެއް  ދައްކަނީ  އަޅުގަނޑުމެން    ޑުމެންނަކީ . 

 ވެފައި  އިމެޓު ވިކްޓިމްސްއަށް ކްލަ  ގެ ސަބަބުންވިހަ ގޭހު  ޖައްވަށް ފޮނުވާ  ން ހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުޔޭގެ އެހެން މީދުނި

ކަ،  އިން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމާގަނޑުމެން ޙާސިލުކުރަމަށް. އަޅުބި ބައެއް ކަތި ލުކުރުމަށް   ޙާސިންކަންއެ 

އަޅު ހޯދަން  ފައިސާ  މަސައްކަތްކުރާކަޓަކައި  ފައިސާއަ،  މާއި ގަނޑުމެން  މިޓިގޭޝަންއާ ށްއެ  އެކްސެސްވުމުގައި  އި   

ފަޕްއެޑަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓޭޝަން  އެއީއިނޭންސަށް  ފައިއަޅު  ،  ލިބެންޖެހޭ  ބުމުގައި  ލި.  ސާގަނޑުމެންނަށް 

ހުރިހު ޕްރޮ،  އިކަމާ ރަސްތަކެއް  ހުމި  ފަހުންއށަ ޕޯސަލްއެއް  ފަދޮޅު،  ހަޅައިގެން ދެއަހަރު  އެއަހަރު  ނޫނިއްޔާ  އަށް  ހުން 

ނުލިބޭކަމާޖަވާބެ ވާހަކަ  ،އިއް  އަޅުގަނޑުއެ  އޭތައް  ދައްކަނީ.  ނަތީޖާއެއް  މެން  ދަންގެ  އަޅުގަނޑު  ނަވާނީ  ގޮތުން 

އެސީތަކުއެޖެން  ގފަންޑިންހޭ  ކަމާބެއުފަލާއެއްކޮށް   ގަވާއިދުތައް  އެ  ކުން  ކުރެއޭ.  އެބަ  ބަދަލު  ސޫލުތައް   އުރާމީހުން 

އަޅުގަނޑުބޭން  ލްޑުވޯ އެންމެފަހުން  އަޅުގަނޑުމެންރޔޯނިއު   ކުން  ދަތުރުގައި  ކުރި  ޔަޤީންނަކަށް  އެ  ށް  ދިން  ކަން 

  ގެކުރިން ތޯ. އޭ އިނގޭ  މަށްކަ  ލުކުރާނެބަދަ  މެކޭނިޒަމްމިބުނީ  ކުރާ  ނުންފައިނޭންސްކުރުމަށް ބޭ  ، ރާބޭނުންކުއެ  މީހުން  

ދަތު  ކުރި  ކޮރެއާއަށް  އަޅު،  ބުނިހުން  މީގްރީންފަންޑުގެ    ރުގައިއަޅުގަނޑު  ން  ޤައުމުތަކު   ކުދިހުރިހާ  ޑުމެން  ގަނހަމަ 

. މީގެ  ވޭކަންތައްތައް އެބަ  ލަ މަ، އެކަހަޝަކުވާކުރީމަ ބުނި ތިމަންނަމެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ބަދަލުކުރާނަމޭ. އެހެންވީ

ގޮތުން  ތީޖާނަ ފަންޑު އައެއް  އަ  ޅުގަނޑުމެން  ލެޖިޓިމޭޓުކޮށް  ލިބެންހަމަ  ފަސޭހައިން    ފަންޑު   ޖެހޭޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހޯދާ.ދޭހޯ އެބަ  ކައިރީގައި ސަލާ  ނ ގޮތްތައް  ބައެއްގެ  ހޯދާ  ންޖަހައިގެންއެކަމަކު، އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު ފައިސާ    ކަށް 

ނުކުރަން.  ސައްމަ ތި  ށްއަޅުގަނޑަކަތެއް  ސުވާލުހީވަނީ  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރެއްވި  ބޭފުޅުން  ޖުމު  ށް  ލަކޮތަކަށް 

އިނ  ހެން.ދެވިއްޖެޖަވާބު ދެން  މީގައި  ތިހަމަ  ގޭތޯ  ނެފަހަރެއްގައި  މި  ބޭނުންފުޅުވެދާނެ  ގ  ން މީޓަރި  ޓްބޭފުޅުންނަށް 

 ން.  ލުވާލައޮޅުންފި އިތޯ ޚިޔާލަކީ ކޮބަތަކުން ނިޓިލިޓީ ކުންފުޔޫ އޭރު  ދެންނެވީ ފައިސާ ދިނުމުގައި މި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި!  އާދެ ޕޮވަރަށް ތި  ،  ނިސްޓަރއިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވިއިންޓުގިނަ  ސުވާލުތަކަށް    . ތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް 

ޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް  މިއަދު އަޖެ.  ން ސާފުވެއްމުވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަހަމަގައި  ށްއިފި. އަޅުގަނޑަދެއްވަޖަވާބު

ސަކަށް  ހުތުރު ބަ . ދެން އެއަށް އިލޫޝަންއަކާއި ހަމައަށް އާދެވިއްޖެނަށް ކޮންކްއަޅުގަނޑުމެން  ކަންތަކުގައިގެންނެވި ދެ

ނެތި  ގަނޑުއަޅު ވިދާހުޅުވާލާކަށް  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަފުޅެއްގައި ޅުން.  މި    ވި  ނުކުތާއެއް  ފާހަގަކުރެއްވި 

  އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ   ށް   2030  މެންޓުކޮމިޓް  ފައި އިންނޑައަޅާން ކަށުން އަޅުގަނޑުމެދަ  އް ގްރިމެންޓެޕެރިސް އެ 

ޓަނުގެ ސީ.އޯ.މިލިއަ  3.1 ޤަބޫލުކުރާ  ޓޫން  ފަދަ  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ދަށްކުރެވިދާނެ. އަޅުގަނޑު 

ޑުމެންނަށް ރު އަޅުގަނބޮޑުވަ   . އެއަށްވުރެ މާކީ މަނިކުފާނަށް މި ދަންނަވަނީވަރަށް އިޙްތިރާމާއެ  .ޓެއް އިނގޭތޯގެރޓާ

އަޅުގަކު ނަމޫނޑުމެން  ރެވެންޖެހޭނެ.  ދުނިގަނާ  މާ  ގޮތުގައި  ދައްކާ އުމެއް  ކާއެކުގައި  ތަޠުރު ޝަ،  ގައިއިރުޔެއަށް 

މިނިސްޓްރީންއެންވަޔަރަ ކަމަންޓު  ޕެން  އެގްރިމެންޓުނޑައަޅުއްވާ  އަޅުގަނޑު  ގެ ރިސް  ފޮނުވާފައިދަށުން  އޮތް    މެން 

މުކީ  މެންޓަކޮމިޓް ކޮމިޓީގެ  ލަދުޙައިސިއްޔަތުގެ  ޤައްރިރުމި  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން  ގެޓެއްރޓާ ގަންނަ  ން  ކަމުގައި 

އި  މީޓަރިންއާ   ޓް ނެށް   މަސައްކަތްތަކަދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރާ ދެން، މަޑުކުރައްވާ މިނިސްޓަރ.  .  ތޯއިނގޭ

ތުގައި އެޖެންޑާ  ންދާ މަސައްކަރުމަށް ކުރެވެމުދަނާކުރުތައް ހަޓުތަކާއި އަދި ޔޫޓިލިޓީން އެގްރިމެންސިރޗޭއަދި ޕަވަރ ޕަ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ބު  19 އި  ދާނެކަމަށް. ދެން އެކަން މިއާ އެއް އުފައްރިޓީ ގިއުލޭޓްރީ އޮތޯޓީ ރެ ޓިލިޔު  އޮވޭފައި  ނެގައި 

ލިޓީ  ޓި ބިނާވެފައި އޮތީ ޔުމިހުރިހާ ކަމެއް ކާމިޔާބުވުން  ،  ން ނެތީނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްނުލާ ނިންމާލެވެގަގުޅިގެން އަޅު

އޮތޯލޭޓްރީ އު ރެގި ވަރުގަދަވެގެން   އެގްރިމެންޓެ،  ކަމަށްވާތީރިޓީ  ތަމިއިން  އަދި   ކުރުޛުމްފީއް  ވިޔަސް  ންކަމަށް 

ރަނހާރު ހިމި   އްތަޓިލިޓީޔު ބޭނުންކަމަގަޅަށްތޯ އަޅުގަނނގަމުންދަނީ  ވިޑުމެން ބަލަން  އެއް  .ޔަސްށް  އޭގެ  ވެސް  ދެން 

ކޮބައިތޯފުޅެވާހަކަ މި    ޅުގަނޑުމެންއަދެން    ސާބަކީ.އޮތް ހި  އްސަތް ގޮއެ މަސައްކަ  އް ހައިލައިޓުކުރައްވާފައި ނެތީމަ 

ލިބުނުޗުއްޓީތެ މި  ދެތިން ރޭގައި  މެންބަ  އިގަ ދުވަހެއް  ހަތަރު  ގޮތަކަށް  ރުން  ހުރިހާ  ދާއިރާތަކަށް  ކަހަލަ  ރަށްރަށަށް 

  ންފައި އިގެޑަޓަރއަށް އެނގިވަސްފަހުގައި. މިނި  ތިބީ އެ ދަތުރުތަކަށްމި  އަދި  ށް  ވަރަށް ތާޒާކޮ  ދަތުރުކޮށްފައި މިއައީ.

އެކަށީ ވަރަށް  ފުނިޖެހެޕައިލް  ސްޓޮކްރަށްރަށުގެ  ،   އިނގޭތޯޔޮތެބައިވަރު ކަޅު  ގެންވޭއޮތުން  ދަނީ  އެ  މުން. އެ  ތައް 

ނެތިހަދާނެގޮތެ  އެއްޗިއްސަށް ފޫގޮ ނތާ  ބައެއް ،  އް  ބިގީތައް  ހިނދެމުންދާއިސް  ނިމަށް  ނެތް.  ސް  ވެ  ކޮށްފައިވާރު 

އަހަރެ ގެތެއޭ އެބަހުރި އެތައް  ހަމައެކަނި  އަޅު  ،ތައް ހުރިގޮތަށް. އެހެންވީމާގީނރި ތާވެފައި ހުއްރޭގައި  ގަނޑުމެންނަށް 

ޖަނަރޭޓަ އަޑުރުގެމި  އިވޭ  އޭގައި  ފެންނަނީ  މި  ބިރުވެރިކަން  އެކަން  އެދާ  ނޫން  އްޏެން  ޖަމާވަމުން  ރަށްރަށަށް   .

ޗެހިތަކެއް. އެއަށް  ހުރި އެއްށްފައި  ކޮކޮށްފައި ރަށްރަށަށް ގޮނޑުރގްނޯ ން އިޓިލިޓީތަކުވަރަށް ބޮޑަށް ޔުހަމަ    ކަޅުތެލަކީ

އެއެބަ ވިއޮތްތޯ  ދެކެ ؟ސްނުންފުޅެއްއްވެސް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ވާހަކަތަދެން  ތަންފީވުނު    ކޮށްފައި ޛުއް 

މީގެ ލާބަޔާއި މަން މިރައްޔިތުންނަށް  ޓަކައި  ލިބުމަށް  މިކަންކަން  ޓައިތޯ  އްވަންޅުގެންގު  ޓަރ އެބަ ނިސްފާ  މްލައިނެއް 
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ޓަކައިކުރުލުސިހާ ކޮމިޓީއެ  . މަށް  އެ  ޒިންމާއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ޖަވާބުދާރީ  ގެ  މޮނިޓަރކޮށް  މަސައްކަތްތައް  މި  ގައި 

ކަމަށް ކުރުވަންޖެ ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު  ހޭ  މިނިސްވާތީ،  ބޭނުންވޭ  އޮޓަރ  މެން  ޓައިމްލައިނެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައި    އް، ތް 

  ހޭ ރައްވަންޖެ އި ދެން ކު ށް ދިޔުމަށް ޓަކަ   80ނޫނީ % އަށް    70%މިހާތާކު ކަމާއި އަދި    ރިޓީ އުފެދޭނީ ޔުޓިލިޓީ އޮތޯ

ކުރަ ގޮތަކަށް  އްވާނީ  މަސައްކަތްތައް  އިންތިޒާމު  މިވެނި  ލިބޭނެ  މިފައިސާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ކަމާއި 

  މުއްދަތުގެ ތެރޭ  މިހާ  ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެނަށް ފައިސާ ލިބޭމިދެންނެވީ އާއްމު ރައްޔިތުން ،ގެންދާނީހަމަޖެހި

އެނގެންއަޅުގަނޑުމެންކަން   އައިޓަ  ނުން ބޭ  ނަށް  ނުކުތާތައް  އެ  އެބައޮތްތޯ.  ހަގަކޮށްލަން  ފާ   ޅުގަނޑުމްލައިނެއް 

 ކުރިން.   މުގެނިންމާލު ވީ ހަމަބޭނުން

 

 ޝީދު ހަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ރަ ކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑޮ

ދެންނެވިހެން   ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އަމިއްލައަގަނޑުއަޅުހަމަ  އައީ  އަށް  ޓީކޮމި މި  ފުރަތަމަ  ކަމަކާ މެން    ށް 

ދެން  ވަމަޝް ތިބޭއޭ ރާކުރަން.  ހުރިހާކަމެއްގެ  ތިފުޅުން  ގެތެރޭގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކުރެއްވީ.  ސުވާލުތަކެއް  ހުރިހާ 

އެކަމަވާޖަ ނުދެވޭނެ.  އެއްފަހަރަކާ  ނޫން    ށްބު  ރަނގަޅުއައީކީ.  ތައްޔާރުވެގެން  ނަސީބު    ކަމުން އެކަމަކު 

ތެމިކަން ބޮޑަކަންކުރުމުގެ  ވަރަށް  އުޅެވޭތީ  ރޭގައި  ހަމަ ށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެވިދާނެ.  ޖަވާބު  ބައެއް  ވަރަށް    އޭގެ 

އެގްރީމެންޓުޕެރި  ންހިތާމަކުރަ ކޮމިސް  ރާއްޖެއިން  ދަށުން  އެޓުކޮށްގެ  މިބުނީ  އޮތް  ކުޑަކަމްބިފައި     ން ޝަންސް 

ކު  .އިނގޭތޯ މިއެހެންވީމާ  ޑަ.ވަރަށް  އެއަށް،  އެގްރީމެޕެރި.  މިކުރަނީބޮޑު    ޝަންއެމްބި  އްރެ ވުސަރުކާރުން  ންޓު  ސް 

ކިޔަނީވާހަކަ  ނޫން  ޖާގައެއް ކޮމިޓްއެމްބިޝަން  ދައްކަންޏާ  އޭގެމާނައަކީ  ވާހަކަ.  އެހެންވީމާ،    ތޯ.އިނގޭ  މަންޓިސްގެ 

ކޮމިޓްމަންޓު އަޅުގަނޑުއޮތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަބޫލުކުރަން.  ކުޑަކަން  ލަދުގަނޭ  ވެ  މެންވަރު  ހަމަ  ފޮތުސް  ގައި  އެ 

އެހެންއޮތް  ރުހާމި އިތުރުކު   70ވީމާ، % ވަރު.  ވާހައަށް  %ރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  މިދައްކަނީ.    100ކަ 

. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގެންދެވޭނެ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  އަށް ގެންދެވެންޏާ އެދިމާލަށް ވެސް ގެންދަންވީ

ވެސް ގެންދާއިރުގައި  އެބަ  އެދިމާލަށް  މިވިސްނަން  އަޅުޖެހޭ  ކިހާވަ ދެންނެވީ  ކިހާ  ގަނޑުމެންނަށް  ފައިސާތޯ  ރެއްގެ 

އަދި   ލިބޭނީ.  ބުން  2030މުއްދަތެއްގައި  މިކައަޅުގަނޑުމެން  ޏަސް  އޭ  އޭގެކުރިންވެސް  ނިންމެންޏާ  ބޭނުން  ން 

ޓާ   އިނގޭތޯ.  ނިންމަން އެ    މަކު އެކަ  ނެތް.  ވެސް   އްސަބަބެ ންމަންވީ  ކުރިން ނުނިއޭގެށް ގެންގޮސް  ގެޓަރކޮންމެހެން 

އެމިގަނޑު  އަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓްމަންންބަލަނީ  ރިވައިސްކުރާއިރުގައި  ގެންވެރިވައިސްކުރަން  ސްޓް.ޑީ.ސީ   .

ވަރުގެ ކޮމިޓްމަންޓެއް  މަޖެހޭތިބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު ހަ.  މަޝްވަރާކުރާނަން  އަޅުގަނޑު  އާއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ މި ކޮމިޓީ

ދޭ އައިނގޭތޯ.    ނަންއަޅުގަނޑުމެން  ދެއެކަން  ފާހަގަކުރަން.  ރެގިޔުލޭޓަޅުގަނޑު  ޔުޓިލިޓީ  މުގެ  ފެއްދުއު  އެއް ރ ން 

ހަދާފައިކަންތަކު ޕޭޕަރެއް  އެބައޮތް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  ކޮމްބައިންކުރާނެ  އޭގައި  ގެ  އިނގޭތޯ. 

  ނަރުދަމާއާ   މިހާރު ބަހައްޓާ ފެނާއި،  ގެ.އޭޕީއީ.؟ އްތޯދެ  ވޭސްޓް ދެން  އާއި  އޮތޯރިޓީރޖީ  އެނާ ލްޑިވްސް  ރު އޮތް މޯމިހާ
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މެނޭޖުމަންޓު  ވޭސްއަދި   ވެސް  ޓް  ހަމަ  ފަންކްޝަންސް  އެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އިނގޭތޯ.  ޕޭޕަރެއް 

ދެން    އިވަރާކޮށްފަ ވައިގެން އެތަނާއި މަޝް އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުނޑުމެން  ގަދެން އަޅުއެބައޮތް.  އި  ތައްޔާރުކޮށްފަ

އެ    ޒްމަންޓުއެންޑޯ  ކެބިނެޓު އޮތޯ ހެދޭނީއެކަން  އިގެން  ފޮނުވަބޭނުންވަންޏާ  އެކަހަލަ  ދެން  އުޓީ  ރި.    އްދެވޭނީ ފެ އެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅު؟ ދެއްތޯ  އަށް ހަމަ  މެން އެބަކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑުއެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް 

އުފާ ވަރަށް  ކޮމިޓީ ހަމަ  އެ  ޕޭއާ  ވާނެ  ހިއެ  އޮތިއްސާކޮށްގެން  ޕަރ  ކޮމެންޓެއް    ވެސް   ހޯދަންއެ  އްޔާ  ތިބޭފުޅުންގެ 

ކަޅުތެދަންއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ   ކަންތަނަވަން. ދެން  ދޭނެ  ޔޮ  އަނެންހެން  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބެއް  ކުގައި  ވަކި 

މެނޭ ކުނި  އަޅުގަނޑުމެން  ވޭނެތް.  ކަންތައް  މެނޭޖުމެޖުކުރުމުގެ  އެސްޓް  ކުރަންޓުން  ދެން  ބަ  ންޖެހޭ. 

ހަމަ ގާނޫނުން  އި  ތުގައި ރަށު ކައުންސިލުތަކާގެޒާމަކީ އޭންނަވާނެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ކުނީގެ ކަންކަ އެނގިވަޑައިގަ

 ވެސް  ބަރު އަޅުގަނޑަށް ޚަ  ރަށްރަށުގެ ހުރި ސްޓޮކް ޕައިލްސް  އި ހުރި ކަންތައް. އެކަމަކު ވަރަށް ބައިވަރު  ފަވެވާލުޙަ

އަޅުގަނޑުލި ދެން  ސަރުކާރުބެނީ.  އެހެން މެން  ހުރި  ރާތަކާއި  ވުޒާ  ބައެއް   ގެ  މިގޮތަށް  މިހާރު  ވާހަކަދައްކަން  އެބަ 

ސް  ވީ އެއްވެށް މިދެންނެކަތޯ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑައިނގޭ  ރި ކުނި ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކޮންގޮތެއްތޯ ހެދިދާނީ ނުރައްކާތެ

މިހާތަނަ ކަޕްރޮގުރާމެއް  ނެތް  އަދިވެސް  ކަށް  އެއްޗެކެ  އުފެދޭ  މި ޅުތެލާއި  މި  ބާވަތްތަކާއި  ހަދާހިތައްމިކަލުގެ  ނެ   

ކަމަށް އަޅުގަނޑު    ހިފައި އޮތްކަމެއްރާމެއް ނެތް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކުރަންޖެވަކިގޮތެއް ރޭވިފައި އޮތް ޕްރޮގު

ޓީ ކުންފުނިތައް  ހަމަ ޔުޓިލިވަނީ  ޓުލޭއު މިމި ކިތުގައި  ޒާއޭގެ ތައް މިދެންނެވީ   އިނގޭތޯ. ދެން މި އެއްޗެހިބޫލުކުރަން ގަ

ށް  ވަރަކަ  ވޭ ކުޑަކުރެނަށް  އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން؟ އިގެން ދޭތީ ދެއްތޯވީ ކަރަންޓު ޑީސަލް އަންދަމިދެންނެ

ފުނިޖެހުން  އުމިކިތެޔޮ  ޅުކަ މައްސަލަވާނެ. ދެ  ކުޑަވެސްލޭޓުވުން  މަށް   މިކައެއް އެއީ އިނގޭތޯ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާން 

ދެން  އްލެޙަގަނޑުމެން  އަޅު މަސައްކަތްކުރާނަން.  ހޯދޭތޯ  ބޭފުއް  ސުވާލަކަށް  ޅައެއްވެސް  ކުރެއްވި  ނުދެވި ކު    ޖަވާބު 

ޓައިމްލަމިބުނީ ހަމަ  އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑު   މި ބައެއް  އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ  އިންތަ ފާހަގަކުރަން. ދެން  އެ  އްކެވިދެ ކާއި   .

ދަނޑުމެއަޅުގަޓައިމްލައިންތަކުގައި   އޮތީން  މިބުނީ  ލައިންތައް  ޓައިމް ،  ންނަވަން  އަޅުގަނޑުމެޕަބްލިއެއްޗެހި  ން  ކަށް 

ކޮމިޓްވުޓައިމްލައިނޭ ކިޔާފައި  އަޅުގަނޑުމެންހޯދަންޖެތައް  ޒްމަންޓުއެންޑޯ  ވަކިކަހަލަ   މުގެކުރިން   އެއީ  އިނގޭ  ހޭ  ތޯ. 

ބަޖެޓާސަ އެ ،  ރުކާރުގެ  ކޮސަރުކާރުގެ  ހުންނަގޮތުހެން  އެއްޗެހި  އެއްބަސްވެވުނީމިޓްމަންޓްސްއާއި  އެ  އެހެން  ން  މަ 

ބޮޑަށް މަސައްކަތް   ޓެކޭ ދެންނެވީރެގބުނެވެނީ. އަޅުގަނޑު ޓާ  އެ  ތީންދާކުރަމުއަޅުގަނޑުމެން އެދިމާލަށް ހަމަ ވަރަށް 

ގަނޑު ޖެހޭ  ރަންޏާ އަޅުއް ގޮތަށް އެކަން އެންޑޯޒްކުއިމްލައިނެޓަ،  ކުރަން. އެކަމަކު ޝެޑިއުލެއް ގޮތަށްޒު ހާސިލުއަމާ

ނުޖެހޭ. އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އޭތި  ނި  ނިންމާ   އެކަނި ން  ރީމިނިސްޓްގަނޑުމެން   އަޅުއަދި ވާކަށް  ންމުމަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެ  އެންޑޯޒްމަންޓު މުސްތަ  ނަށްންހޯދައިގެން  ކުރިއަށްއޮތް  ދެން  ހަމަ  ބަލުގައި  ޤުއެކަންކުރެވޭނީ. 

އެމިކަހަލަ  އެއްކޮށް    ނާއިޅުންތިބޭފު ބައި ންގޭޖުމަންޓު އެހެން    ދޭން   ތުމަޢުލޫމާއިތުރަށް  ން  ވެރިވެގެތަކުގައި 



30 

 

ބޮޑަ  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭވަރަށް  އެހެންވީމާށް  އަމިއްލައަށް .  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަދިވެސް  ،  ހުށަހަޅައިގެން   

 .  ންއަންނާނަރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އިރާދަކު

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝު  ވަރަށް  ވަރަބޮޑަށް  ވަޒީރު.  ވަގުކުރިއްޔާ  އެކީ ށްގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ހޭތު  ކޮމިޓީއަށް    ދަކުރައްވައިފި. 

ވެސް   ވަގުތު  އޮތް  ހަމަވީހަމަ  ކަނޑައެޅިފައި  މި  އަޅުގާތްގަނޑަކަށް  އުއްމީދު.  ފޮލޯއަޕް  ގަނޑުމެން  މީގެ  ކުރަން 

މުސްތަޤުދުރު  ބައްދަލުވުމެއް މާ ދެން އަޅުގަބަލެއްގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށް. އެނޫން  އަދަބުވެރިކަމާ   ވަރަނޑުހާތަނަށް  ށް 

މިކަންކަ އެދެން  ކޮ  މަށްއެކު  ތައްޔާރު  މޮޓައިމްލައިނެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ޓަރކުރުމުގައި  ނިށްދެއްވުމަށް. 

މިދެކެނީ  ކަމަށް  ފަސޭހަވާނެ  ބޮޑަށް  ޓައިމްލައިމަނި  ވަރަށް  ވަކި  ކު ނަކުފާނު  މަސައްކަތް  ދާކަކަށް    މަށް ރައްވަމުން 

ޑައިގެން ދެއްވި  އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަދެން  ތޯ.  ވަންޏާ އިނގޭ

އެހާގި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ޓަކައި.  މަޢުލޫމާތު ކަމަށް  ރޮނގުން  ތަކެއް  ނަ  ކަމަމި  ކޮމިޓީގެ  ދެއްވި  ޓަކައި.  ށް 

 .  ކުމްއަލައިމްލާ. ވައްސަބައްދަލުވުން ނިމުނީ
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