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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ބައްަދލުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ `. 

މިއަދު މި ތަނަށް ވަޑަިއގެންދެްއވި ބޭފުޅުންނަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢުވަަތކަށްކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި ައދި 

ބެހޭ ގަާވއިދަށް ިއޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަގިއ މިއޮތް މައްސަަލއަކީ ބޭހާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީ

ާދއިރާައކީ  ގޮތެްއގަިއ ެއ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙުގެ އި އޮްތ މައްސަލަެއއް. މަިއގަނޑު ހެލްތުން ހުށަހަޅުއްވާފަ

ބޭސްގުދަެނއް ފުޑް ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފެންވަރުގެ  3 ގެ ޖަދުވަލު ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރާއްޖެއަށް އެެތރެކުރެވޭނީ ަގވާއިދު 

ގޮތުަގިއ ގުދަނެއް ޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީަގއި ބޭސްއެންޑް ޑްަރގް އޮތޯރިީޓގައި ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުރެގެންނޭ. ފުޑް އެން

ކަމެކޭ. ދެން އޮންނަ  ކުރުމަީކ މަނާސޭލްކުރުމަށް ބޭސް އެތެރެކޮށް ަރއްކާވާ ފަރާްތތަކަށް ހޯލްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނު

ތަންކޮޅަކީ އިންޓަރނެޓް ުނަވތަ ޕޯސްޓްގެ ޟަރިްއޔާ މެދުވެރިކޮށް ބޭސް ުނވަތަ ބޭހުެގ މާއްދާ އެކުެލވޭ ބާވަތްަތއް 

ކޮމިޓީގެ މާބޮުޑ ދެންނެވި ތަންކޮޅަކަށެއް މާބޮޑު ދެން މި ސިޓީއެއް ޮއވެގެންނޭ.  އެތެރެކުރަން ވާނީ ަޞއްޙަ ބޭސް

މިސާލަކަްށ މީހަކަށް ބޭނުންވާ ބޭހެއް ޭއނަގެ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަކަށް ޯޕސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައުްނ. ވިސްނުމެއް ނެތް. 

 ވަރަކަށް  އެކަމަކަށް ކޮމިީޓގެ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް. އެެހންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ކޮންެމވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މެހުމާނުންނާ ވާހަކަދަްއކުވާަލއްވަން ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުން އަނެއް ބޭރުން ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް

މިހާރު މި އޮންނަޮގތުން ކޮންމެހެން ފުޑް އެންޑް  .ވި މަްއަސލައިަގއިވާހަކަދަްއކަވާަލއްވަން ބޭނުންުފޅު ވަނީ މި ދެންނެ

ގުދަނެްއގެ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮްށގެންނެްއ ނޫން ކޮންމެހެން ރާއްޖެއަށް  ެނއްެގ ގޮތުގައި ބޭސްީޓގައި ގުދަޑްރަގް އޮތޯރި

ގެންނަން މި ޖެހެނީކީއެއް. ެއގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ. ގުދަނެްއ ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި އަންނަނީ 

 ބަ ހުންނަންޖެހޭ. އަދި އެ ގުދަން އެބަޖެހޭ ބޭސް ގުދަެނއް އެ އިތުރު ހަރުފަތެއް. އެއީ ަވިކ ފެންވަރެއްގެ ބޭސް

ެއޮގތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ުނވާ ރަޖިސްޓަރީކޮްށގެން  .އިގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްަޓރީކުރަން ފުޑް ޑްަރގް އޮތޯރިީޓގަގުދަނެއް 

ޅުގަނޑުމެންގެ މިކަމުގައި އަ، އެހެންވީމާބަދަލަކަށް މި ދެވެނީ. ނުގެނެވޭ ކަހަލަ ފަރާތަކަށް ހޯލްސޭލްކުރުމަށް ބޭސް 

 އި ނިްނމެވީ ބަެއއް ބޭފުޅުންނާފަހުގަ ކަަދއްކާލެްއވުމަށްކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި ކުަޑކޮށް ވާހަ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީ. ދެން  ންފުޅުާވތީކުރައްވަން ބޭނުވާހަކަދަްއކަވާަލއްވަން. ޭއގެ ެތރޭގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިކަން 

ދެން އެސް.ޓީ.ޯއ، އޭ.ޑީ.ކޭ. ށް މިކަން ބޮޑުކޮށް ކުރަްއވާ ދެ ފަރާތެއް ކަމަށް ބެލެވިގެްނ މާލޭަގއި ޚާއްަޞކޮ ރާއްޖޭަގއި، 

ައނެއް ދެކުުނގެ ބަެއއް ޮބޑެތި  ،ަބެއްއ ރަށްރަށުގެ ފެންވަުރަގއިއަނެއް އަުޅގަނޑުމެން އޭރުަގއި އަިދ ވާހަކަެދއްކިން 

އްވާ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އުތުުރގެ ރަށަކުން ކޮންމެވެސް ެއްއ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްަގއި މިކަން ކުރަ

ކޮންމެއަަކސް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއަށް ވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ ވޭތޯ ބަލަން. ފުޅަކު މިކޮޅަށް ގެެނވޭނެ ގޮތެއް ބޭ

ބޭފުޅުން.  3ތިއްބެވީ  ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ތަޢާރުފުކޮށް އެރުވުމަށް ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާލާނަން. ހެލްތުން ވަޑަިއެގން މި

ސަން. ލީގަލް އޮފިސަރ ުމޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ. ދެން މިިނސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަ  އަެނއް ޑެިޕއުޓީ ،އެއީ 



  

އޭ.ޑީ.ޭކ ހޮސްޕިޓަލުން، ކޮބައިތޯ އޭ.ޑީ.ކޭ ބޭފުޅުން؟ އޭ.ޑީ.ޭކއިން އައިޝަތު މުޙައްމަދު.  ސްޑިރެކްޓަރ ފަރމަސޫޓިކަލް

. އެސް.ޓީ.އޯއިން ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް އިވީ މުޙަްއމަދު ޖިނާން އާން މި ތިއްބެވަަޑއިގެ

ދެން ދެްނ މެނޭޖަރަކަށް ވިޝާމް. ބާހު. ދެން އަނެއް މުޙައްަމދު މުރާދު ވެސް ޖީ.އެމް. ނގެ ޖީ.އެމް ޙުސައިން ޞައެތާ

އަެނއް މި ދެންނެވި ތަރަހައިގެ ތެޭރގަިއ  .ބަ ތިއްެބވިބޭފުޅުން އެ 9މްލަ ޖު، އެެހންވީމާޙުަސއިން ޢަލީ. އަނެއް 

ގޮެތއްަގއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާާލއި ޖަާވބު ބަހައްޓަން ކަމަށް. ދެން ކޮމިޓީ ހިނގާނެ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު

މި ރޭގައި ޓު ތެމިނި 5އެ  ޓުގެ ފުރުޞަތެއް.މިނި 5ކޮންމެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަުރވާނީ 

 5ވާ ބޭފުޅަަކށް ސުވާލު ކުރެްއވޭނެ އެ އެ ވާހަކަަދއްކަ ފަރާތުގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަާކ ެވސް 

ދެން އެހެންނަމަވެސް، ޓު ތެރޭ ސުވާލާއި ަޖާވބު. ދެން އެ ބޭފުޅަކު ނިިމވަަޑއިގަތީމަ އެހެން ބޭފުޅަަކށް. މިނި

ވާީތ ވަރަށްކުަޑ ެއއްަޗކަށްޓުެގ ކުޑަ ފުރުޞަެތއް އަުޅގަނޑުެމން މިނި 3އް ފުރުޞަުތ، ގެ ކުރިްނ އެއަޅުގަނޑުމެން ފެށުމު

އެންމެ އިސްޮކށް ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަށް މުޙައްމަދު ރަފީޤް އަޅުގަނޑު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

 ްއުވމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދެނުވަތަ ސަބަބެއް އިޞްލާޙުގެ ތަޢާރުފެއް މި އަުޅގަނޑު ކުަޑޮކށް  ،ޙަސަނަށް

 އަރުވާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

ތި ވިދާޅުިވ ދެްއވި ވާަހކަފުޅުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ަގާވއިދުަގއި ދެންމެ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.  އާދެ!

ކަމަށް.  އަެނއް ުގދަނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކުީރގައި ވެްސ އެަބއޮވޭ  އެބައޮްތ،ހުށަހެޅިފައި ހުިރ އިޞްލާޙުަގއި މި ތޯ އިނގޭ

ގޮތަކީ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް  ކުރީަގއި މިޮއންނަގައި އިނގޭޯތ.  6.10އެއީ ަގާވއިދުަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގެ 

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފެްނވަުރގެ ގުދަނެއް ހުންނަންވާނެ  3 އިުދގެ ޖަދުވަލުެތއްަގިއ މި ަގވާއެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަރާ

ގުދަނެއްގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މާޭލ  ނަމައި އެބަޮއވޭ އެ ތަނަކީ މާލޭގައިހަމަ އެާއއެުކގަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން

ލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ނަމަ އެ ވާެނއޭ. މާޓަރީކުރެވިފަިއވާ ތަނަަކށްވާންސިޓީ ކައުންސިލު އިދާާރގައި ރަޖިސް

ފެށީމަ މި ވާނެއޭ އިނޭގތޯ. ދެން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ގެ އިދާރާަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރަންރަށު ކައުންސިލު

 ންނަ ގަވާއިެދއް ރަށް ކުރީއްސުރެ ހައްދަވާފައި ހުކައުންސިލުތަކުން މިއޮންނަނީ ވަކަމަކީ  މާއްދާގައި މި ދިމާވި

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގައި އުސޫލު. ދެން އެ މިއޮންނަނީ ގުދަންތައް ވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ެއ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން ކަމަށް

ގުދަނެއް ހައްަދވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަޖެހޭ އެތާ ވުރެ ހަނި މަގެްއގައި ފޫޓަށް 15ންަނގޮތުން ެވްއޖެއްޔާ އުސޫލުަގއި އޮ

ޮބެޑތި ވެއަރހައުސް ގޮތަށް ެއ  ެއއް ހައްދަވަން. ދެން ައނެއްކާ އެ ގުދަން އެއީކުެރވޭނެ ޖާގަވެހިކަލް ޕާކްބޭރުން 

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް މި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭހަކީ ، މިއޮންނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން

ކަހަލަ ސްޓޭންޑަރސްތަެކއް.  ކޮލިޓީއަށް ެދއްތޯ މި ވިްސނަނީ. ވިސްނާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަހުރޭ އެހެން



  

އަްށވުރެ ދަށްވާންޖެހޭނެކަމާއި، އެ ތަުނަގއި ފެން ނުފާއްދާގޮތަށް ފާރު ިޑގްރީ 25ޕަރޭޗަރ މިސާލަކަށް އެ ތަނުގެ ޓެމް

ޓެމްޕަރޭޗަރަގއި ބަހައްޓަންޖެޭހ ސްޕެޝަލް ކަމާއި، ހަރުތަކުަގއި ކަން ބޭސް ބަަހއްޓަންޖެހެނީ. އަދި  ހުންނަންޖެހޭނެ

 ހަލަ މިންގަނޑުތަކެއް މި ކަމާއި، މިކަ ރިޖް ކަހަލަ އެްއޗެހި ހުންނަންޖެހޭކަހަލަ އެްއޗެހި ަބހައްޓަން ފް ވެކްސިން

ކައުންސިލުތަކުން މި ީވޮގތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީމަ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

ކުރިން ހުރި ގުދަންތަކަށް ވެސް މާލޭގަިއ ، ްށ މިވީ. ވީމާމިންގަނޑުތަކަކައުނދަގޫ އެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ދަންނަވާހެން 

އިނގޭތޯ. ދެން އަމުދުން  ރަށްބޮޑަށް ޭއގެ ދަތިތައް ދިމާވޭއެންމެ ބޮޑެތި އެސް.ޓީ.އޯ ކަހަލަ އޭ.ޑީ.ކޭ ތަންތަނަށް ވެސް ވަ

ތިމަންނަމެންނަށް  އިމްޕޯޓަރުންނަށް މީގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވީ. އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވަނީމެދު ފަންތީގެ 

. މި އަކަފޫޓް ައޅުަގނޑުމެންގެ މިންގަނޑަކީ 200މިނިސްޓްރީގެ ަގވާއިުދގައި ިމއޮންނަގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ގާްތަގނޑަކަށް 

ވުރެ ުކޑަނޫން ކަމަށް ވަންާޏ ކުރިން މި ދެންނެވި ކަހަަލ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވަންޏާ ސްެކއަރފީޓަށް 200ދެންނެވީ 

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭ ސިޓީ  ،އެކަމަކު ކައުންސިލުތަކުން ިމ ދަންނަވާ މައްސަލަ ނުކުތީ ދެމު.ން ހުއްދައަޅުގަނޑުމެ

ދަތި ވަރަށްބޮޑަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ ޝަކުވާ ކުެރއްވި.  އެ، ސިުލގައި އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާކައުން

ންގަނޑެކޭ މީަގއި މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަާމ ވުރެ މާބޮުޑ މިނަމެންނަށް މިކަން ކުރެޭވވަރަށްމިހެންވީމަ ތިމަން

ކުިރން އިމްޕޯޓަރުންނާ. ބައްދަލުުކރީމަ އެ ބޭބޭފުޅުން ފަރާތްޕުުޅން ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަެއއް  ވެސް ގުިޅގެން ބައްދަލު

ޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ުގޅިގެން ދެން އަ ދެން އެއީ ެއއާ ެއަކން އިޞްލާޙުކޮށްދެްއވުމަށް ެއދި. މި ދެންނެވީ ވަރަށްބޮޑަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާީތވެ ންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަަމކަށްއާއި ބޭހުގެ ަޔޤީ މީގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ކޮލިޓީ

މި ، ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ ފެތޭގޮތަކަށް ހުންނަގުދަނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިންގަނުޑތަކަށް މައްސަލަެއއް ނެތޭ 

ދެން ދެވަނައަށް މިއޮންނަނީ  އާދެ!ބޭނުމަކީ އެއީ. ދެން  ޅުގަނުޑމެން އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ިއންދެންނެވި އިޞްލާޙު އަ 

އިޫޝެއްއ  ދެން އޭގެ ަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު. އެނގިރިްއޔާއިން މި އަންނަ ބޭސްއިންޓަރނެޓް ނުވަތަ ޕޯސްްޓެގ ޒަ

ން އޭގަ މައްސަަލއެއް ނޫްނ އެއީީކެއއް. ދެން އަންނާނެ އްރިރު ވިދާޅުވީ. އަުޅގަނޑު ހިތުން ދެޤަނެތް ވާހަކަ ދެންމެ މު

މި ައންނަ އިޞްލާޙުަގއި އަންނާނެ ބޭސް ފިހާރަތަކުގެ ސަިއޒު  އިގަ އިނގޭތޯ ބޭސް ފިހާރަތަުކގެ ިމ ދެންނެވީ ޖަދުވަލު

ވެސް ީވގޮަތކީ، އަކަފޫޓަްށވުރެ ކުަޑެވގެން ނުވާނެ ސަިއޒު. އެހެންނަމަ 120ވެސް އޮންނާނެ ކުރިން މި ދެންނެވި ގޮތަށް 

މާލޭގައި ޚާއްަޞކޮށް މި ބިމުގެ ދަތިތައް މި އޮންނަ ގޮތުން އެއަށްވުރެ ތަންޮކޅެއް ކުދި ސައިުޒގެ ފާމަސީތައް ެވސް 

ވަަރށް ބޮޑަށް އެ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން  އިއެބަހުރި. ދެން އެ ބޭބޭފުޅުން ހަމަ ބައްދަލުކުރައްވާފަ 

ޓަކައި މި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ  ނޑުމެން މި ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށްބެލީ އަލުން އަޅުގަ

ތޯ ވާނީ. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ އްވިދާޅުާވ ަސއިޒަށް، ަސއިޒު ުކޑަކޮށްލުމަށް ލުެޔއް ދެޭވކަމަްށވަންޏާ ކިހިނެ

ެއ ، ފޫޓަށް ކުަޑވިޔަސް މަްއސަލައެއްނެތޭ. އެހެްނވީމާ 100 ައކަފޫޓުން 120ނިންމީ  އިދިރާސާއެއް ވެސް ކޮށްފަ ބަލާފަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، މި ދެންނެވި ބަދަލު ވެސް ައންނަ ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޞްލާުޙަގއި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ



  

ލުތަކުގައި މިހިަރ އެންމެ މުހިންމު ދެ މާއްދާއަކީ މި ދެންނެވި ދެ މާއްދާ. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއހެން ޖަދުވަ

އޮންނާނީ. ެއީއ  އިއެހެނިހެން ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑު ހިތުން އިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބައްލަވާފަ

އޮތީ އެްއ  އިރު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ގަާވއިދު ފާސްެވގެން ދިަޔއިރު ެވސް އޭ

 އި ޕްރެކްޓިސް ުކރަމުން ދިޔައިމަ ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެއް އަހަރަށް ފަހުގަ އަހަރުވަންދެން

ވަރަށް އަސާސީ ވަަރށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ، ހުށަހެޅިދާނެއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް. އެެހންވީމާ

 ތީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އޮ މި އިއެގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން މިވަުގތު ހުށަހަޅާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ރަފީޤު ވިދާޅުވެެދއްވަފާަނންތޯ އަދި އެއްފަހަރު މި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަދި އެހެން 

ޅުމުަގއި. އެ ތަންކޮުޅ ތަާކއި މި ދިމާވި މައްސަލަައކީ ކޮަބިއކަން ކުރީގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮަތށް އުރަށްރަށުގެ ަކއުސިލު

 ދެްއާވ.ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށްލަ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭ ސިޓީ  ،މި ވާގޮަތކީ އިނގޭތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ މި އޮންނަ ގުދަންތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު  އިއޭގަ 

ސުރެން އޮންނަ ގަާވއިދެއް ކަމަްށވަނީ އިނގޭތޯ. ންވަރަްށ ކުރި އިއިނގޭތޯ. ެއއީ މުނިސިޕަލްޓީގަ އިގަކައުންސިލު 

. އިނގޭތޯ އިޞްލާޙު ނުގެންނަވާ އޮތް ަގވާއިެދއް. އެ ަގވާއިދު ބުނާގޮުތން ވަރަށް ފުޅާ މަގުތަުކގައި މި ގުދަން ހެދެނީ

ރުން އެ ވެހިކަލްަތއް މި ޕާކް ކުެރވޭނެ ޖާަގެއއް އެަބ ކަމަްށވަންޏާ ެއ ގުދަުނެގ ބޭ ފޫޓަށްވުެރ ހަނި މަެގއް 15މި 

ވަރަށް އުނދަގޫކަެމއް ދެއްތޯ އެހެން  އިގޯތި ތެރެއިން. އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ މާލޭގައެ މި ދެންނެވީ  އިނގޭތޯ ދޭންޖެހޭ

އް ޮބޑެތި މަގުތަކުްނ ބޮޑެތި ގުދަންތަ ،އެ ޖާަގ އިތުރަށް ެނގުމަކީ. ދެން އެހެންވުމާ ުގޅިގެްނ މި ވީގޮަތކީ ގުދަންތައް

ހާހަށް  15ިމހާރު މިސާލަކަށް  ،އެ ބޭފުުޅންނަށް އެއްކަލަ ޚަރަދުަތއް، ހިއްޕަވަން މިޖެހެނީ އިމްޕޯޓަރުންނަށް. އެހެންވީމާ

އެ ، އްޔާ ބަެއއް ފަހަރު އެބަދޭ ތިރީސް ސާޅީސް ހާހުން އަރަިއގެން. އެހެންވީމާހުރި ގުދަނެއް ެވއްޖެ އިހިއްޕަވާފަ

ުޅވަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ބޭހުގެ ަގވާއިަދކީ އަުގ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިަފިއ އޮންނަ ގަާވއިދަކަްށވާތީެވ ބޭފުޅުން ވިދާ

ެއީއ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި އެ ، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ތިމަންނަމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން އެބަ ޚަރަދު ބޮޑުވެއޭ

ޔެއް ލިބޭތޯ. ހުަށހެޅުއްވި އެއަށް ލު  އިްނ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުގަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދާތީ އެކަ

ެއގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން މިބޭނުންވަނީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދެއްތޯ ، އެހެންވީމާ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުދޭނެ. ދެން އަޅުގަ، ރަނގަޅު ރައްކާތެރި ބޭސް ޯފރުކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ

ކަމަށްވަންޏާ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއގެ މައްސަަލއެއް ނެތޭ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށް ތަން ހުންނަ



  

އެީއ ވާ ކަމަށްަވންޏާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެްއވުްނ އެީއ އެހެން ކަެމއް. ފުޅުބޭފުޅުން ބޭނުން ވަކިން ކައުންސިލްތަކުން އެ

 ކީ.މިދެންނެވި އެްއޗަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެން ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް އޮތް ެއއްެޗއް ނޫން ދެއްތޯ. އެއީ ބޭހާ ބެހޭ އްތަކުން ތި ހިންަގވާ ގަާވއިދަކީ އަނެކައުންސިލު

 ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެެނވެރިަކންދޭ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ޖަުދވަލެްއގަިއ ހިމަނައިގެން މި ނގަާވއިދު އެކަނި ކަންނޭ

ތެރެއަކަށް ވެސް ހައުސިްނގ  ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރު އަށްގެންގުޅެނީ. އަދި ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީ

ތި ވިދާުޅވާ ަގވާއިދަީކެއއް ެއއްެވސް ކަހަަލ ، އޮތް ަގވާއިެދއް ނޫން އެީއކީެއއް. އެހެންވީމާ އި މިނިސްޓްރީން ވެސް ހަދަފަ

އްޔާމުން ބޭހާ ބެހޭ ބޭހާ ބެޭހގޮުތން ވެއްޖެ އެއީ އޮތް ަގާވއިެދއް ނޫން.  އިހެދިފަ ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ބާރެްއ ިލބިގެން

ގަާވއިދަކީ ހަމަ ކުރީއްސުރެން ވެސް ބަލަދުވެރިކަން ބެލެނެވެރިކަން މިދޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހިންގަވަމުްނ 

ނުންފުޅުވެެގން އުޅުއްވަނީ އެ ގާނޫުނގެ ގެންދަވާ ަގވާއިެދއް. އަދި މިހާރު ތި ގެންނަވާ ބަދަލު ވެސް ހަމަ ތި ބޭ

ބެލެނެވެރިކަމުގެ ތެޭރގަިއ ާބއްަވއިގެްނ ހިންގަވަން ނޫންޯތ ދެއްތޯ. އެތަްނކޮޅު އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. 

 . ދީދީމް މުޙައްމަދުހީ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި ިއބްރާއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން މިކޮޅުން އެދިަވޑަިއގެންތޯ ުކރިން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

ން ވަޑަިއގެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އައިޝަުތ ނޑު ުސވާލު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއްރިރު. އަޅުގަޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ބޭްސ އިމްޕޯޓްކުރުމުަގއި އަމިއްަލ  ރާއްެޖއިން ބޭރުން އިމުޙައްމަދަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު ީމގަ 

 ،ން. ވަރަށް ގިނަ ބެހޭޮގތުން އަޅުގަނޑު ސަފުކޮށްަލން ބޭނު ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގެަނއުމާރފަރާތްތަކުން އިންޓަ

ފާޑުގެ ސަޕްލިމެންޓްސް އެބަ ގެންނަވާ ގިނަ ބޭފުޅުން މިހާރު އެކި ފާޑު ލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ވަރަށްޢުއަޅުގަނޑަށް މަ

މި  އިރުން. މަލްޓި ވިޓަމިން ފާޑު ނޫނީ ވިޓަމިން ރިލޭޓެޑް ވަރަށް ގިނަ ސަޕްިލމެންޓްސް. ދެން މީގަރައްޖެއިން ބޭ

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް އެކަނިތޯ ނޫިނއްޔާމުްނ ، ެއއް ބޭނުން ވާކަަމށް. އެހެންވީމާއޮތީ ޭބސް ސިޓީ މި  އިފާހަގަކުރަްއވާފަ

 . ދެއްވަފާނަންތޯހާ އެއްޗެއް ހަމަ އެ ސާފުކޮށްލަހަމަ ހުރި

 

 އްެކުވން:ައިއޝަތު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެޓިކަލްސް ޑިެރކްޓަރ ފާމަސޫމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު ސަޕްލިމެންޓު މި އަންނަނީ ފުޑްގެ ބަޔަށް އިނޭގތޯ. މިހާރު ބޭހުގެ މާއްދާ 

ކޭ މި ބުނާ އިރުގައި އޭެގ ްއވެސް ކަހަލަ ބޭހެއެ އްނޑުމެން މި ބަލަނީ. މިހާރު އަނެއެކުެލވެންޏާމުން ބޭހަކަށް އަޅުގަ

މިގޮތަށް ، ފިނީޝަނެއް އިންނާނެ. އެހެންވީމާކޮށްދޭ މިކަހަލަ ޑެޢުނަންޖެހޭނެ ބައްޔަކުން ދިފާއިން އިޝަންގަޑެފިނީ



  

ްއ އްތޯ. ފުޑް ސަޕްލިމަންޓެމި ބަލަނީ ބޭހެއްތޯ ނުވަތަ ފުޑް ސަޕްލިމަްނޓެ އިގެންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެ ކުރީގަ

މި ބުނަނީ ބޭސް ސިޓީއެްއ  އްޔާ ފުްޑގެ ކެޓަގަީރއަްށ އޭތި ދާނީ. މިހާރު ބޭހެކޭ ބުނެފިއްޔާމުން އަުޅގަނޑުމެން ވެއްޖެ 

ޖެހޭނެއޭ. އޭގެ ވެްސ މިހާރު އޯޓީސީ ބޭސް ހުންނާނެ. އޯވަރ ދަ ަކއުންޓަރ ޭބސް ސިޓީ ބޭނުން ނުވާ ބޭސް.  ންއޮންނަ

މިހާރު ވިޔަފާރި އުސޫލުން  އިކަށެއް. އެކަމަކު ިމހާރު އަމިއްލަ ބޭނުމަށޭ ކިޔާފައެައކަށް ނުޖެހޭނެ ބޭސް ސިޓީއެއް ގެންނާ

ހޯލް މި ލޫޕް  ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ،ގެނޭ އިނގޭތޯ ބޭސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ނެޓް މެދުވެރިކޮްށ އެބަރއެބަ އިންޓަ

 . ދީިއނ އެ އިފައަސްލު އަުޅގަނޑުމެން އެތަްނކޮޅު ެއޑްރެސްކޮށްލާ، ބޭނުން ކޮށްގެން. އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

އަުޅގަނުޑ ބޭނުންވާ ުސވާލަށް ޖަވާުބ ެވްސ  އި އާދެ! ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަސްުލގަ

އެރި ގޮތަށް ިތ ޖަވާބު ތި ެދއްވީ. ެއއީ ހިތަށް ހަމަ އް އަުޅގަނުޑ ވެްސ އަނެ  އި ދެއްަވއިފި އިނގޭތޯ. ދެން ީމގަ

ފާޑުގެ ހުންނަ އެކި ފާޑު ންޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރުތަކުން ލިބެ މިސާލަކަށް އެބަހުރޭ ދެއްތޯ ފާރމަސީތަކުން ނޫން 

ޑޮކްޓަރަުކ އެ އެްއެޗއްސަކީ ތި ވިދާުޅވަނީ ކޮންމެހެން  .ވިޓަމިންސް ނޫނިއްޔާމުން ސަޕްލިމެންޓް އެއްޗެހިތައް

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ، އެހެންވީމާ .ޖެހިވަޑަެއއް ނުގަންަނވާނެއޭ ެދްއތޯ. ސާފުވެއްޖެ ށްކްރިޕްޓް ކުރަްއާވކަޕްރެސް

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން ޢުމަރު ޙުސައިނަށް. 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި އިންނަ  އަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ މިހާރުަގނޑު ސުވާލު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއްރިރު. ައޅުޤަކުރިއްޔާ މުޝު

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިްނނަށް ބޭސް ފިހާރަތައް މި ހިންގާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭސް  އްޔާމުން މިގޮތުން ވެއްޖެ 

ކުރާ މީހުންގެ އަތުން ގަނެެގްނ ބޭފުޅުން މުޅިން ވެސް ހޯލްސޭލް އެއެތެރެކޮށްގެން ިވއްކޭނެ ެއއްެވސް ގޮތެއް ނެތް. 

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން  ވިްއކޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މި އިންނަނީ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއް ނުވޭ މެދު

ވަރު ހިްނގާ މީހަކު އޭނަ ގެންނަ ބޭސް ދެ ފިހާރަެއއް އި. މިސާލަކަށް މާލޭގަށްއްޔަށް ހިފަިއގެން އެކަން ކުާރކަގުދަނެއް ކު 

ގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ކުރެވޭނެހެން. ތެރޭގައި ބަހައްޓާލަިއގެން އަޅު ކޮންމެހެން ގުދަން ނުކުރިޔަސް އޭނައަށް ފިހާރަ

 ފަންތީގެ  މި މެދު ދާހެން  ގެއްިލގެން އެބަ  އްއަނެ އިއަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ބޮޑު ޙައްޤުތަކެއް މީގަ، އެހެންވީމާ

ވެރިންނަށް. އެ މީހުންނަށް ވެސް ައޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މި ބޭސް އެތެރެކޮށްގެން މިކަން ކުރެވޭނެ ކޮންެމވެްސ ވިޔަފާރި 



  

ގެ ިމ ނކަންނޭ ކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި ނޫންމި ހޯލްސޭލް އި ޖެހޭނެހެން. ހަމައެކަނި ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަ ންގޮތެއް އޮންނަ

 ވެގެން އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ.ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދާންޖެހޭނީ. އެހެން

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގަާވއިދު ކުރިން ޮއތް ގޮތުން އެ ވިދާުޅވިހެން 

ބޮޑަށް ދަތިކޮްށ އޮތީ ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ީމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންޓްރޯްލ  މެދުފަންތީގެ އިމްޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް

ކުރާ ެއއް ސަބަަބކީ ައސްލު ބޭސް އުފައްާދ މެނުފެކްޗަރާްޒ އަތުން ސީދާ އިމްޕޯޓް ކުީރމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭހުެގ 

އިނގޭތޯ.  ހަމަ ެއްއކޮށް ހަނިކޮށްލެވޭ އެްއކަލަ ފޭކް ބޭސް އިމްޕޯްޓ ކުރުމަށް މިއޮންނަ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް،

ޕްރޮޑަކްޓް  މި އެހެންވީމާ، އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މިދިޔަ ގާތްގަނަޑަކށް ދެތިން އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން

އައީ. ކުރިން ރާއްޖޭގައި އޮތީކީެއއް  އައީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބަދަލު އަންނަމުން މި ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފެށިފަހުން މި

ގޮތަކަށް ނޫން.  ޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ޖީ.އެމް.ޕީ ސެޓްފިކެޓާ ެއއްޗެހި ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ކުރާކްޓެއް ވަކިން ރަ ކޮންމެ ޕްރޮޑަ

މަލުކުރަން ފެށީ އެ ބޭހުގެ ކޮލިޓީ އަުޅގަނޑުމެން އެތެރެކުރާ ބޭހަކީ ރަނގަޅަްށ ޢައެހެންނަމަވެސް މިހާރު ެއގޮތަށް 

ުޅގަނޑުމެްނ އެްއކަލަ އެ ބޭނުްނކުރާ މީހަކާ ހަމައަށް ގެނެސްެދވޭނެ އުފެއްދި، ރަނގަޅު މިންގަނެޑއްަގއި ހުރެގެން އަ

އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ހެއްެދވުމުގެ ބޭނުންފުޅުަގއި. އެހެންވީާމ، އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރަން 

ންމެވެސް ވަރެްއގެ ދަތިތަކެއް. ޖެހޭއިރުގައި ތި ވިދާުޅވިހެން އެހެން ވިޔަފާރިތަކާ ތަފާތުކޮށް މީގައި އެބަ ހުރި ކޮ

އެހެންނަމަވެސް އެކަން މި ކުރަން ޖެހެނީ މިދެންނެވިހެން އެްއކަލަ ބޭހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގަޭއ. ދެން 

ޙަޤީޤަތުގައި މުޅިން ެއކަން ހުއްޓުނީކީެއއް ެވސް ނޫން ދެއްތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުން ކުރާ އޭ.ޑީ.އެްލ 

ްޑރަގް ލިސްޓުަގއި މި ހުރި ބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޭބސްތައް އަދިެވސް ހުރީ ސީދާ  ވްންގެ އެޕްރޫ އަޅުގަނޑުމެ

މެނުފެކްޗަރާ އަތުން ނުގެނެަޔސް އިމްޕޯޓް ކުރެޭވގޮތަށް. މިދެންނެވީ ކުރީގެ ލިސްުޓގައި ހިމެނިފައި ހުރި ބޭސްތައް. އެ 

ފަާރތްތަކުން ވެްސ އިމްޕޯޓް ކުެރވޭ ބޭހެއް. އެހެްނވީމާ، އެ އްަސކީ އިމްޕޯޓް ކުރަްނ ހުއްދަ އޮންަނ ކޮންމެ އެްއޗެ

ބޭފުޅުްނނަށް މިއޮންނަ އިތުރު ދައްޗަަކށްވެދާނެ ކަމެއް ފަހަރެއްަގއި  އެ .ބޭފުޅުންނަށް އިތުރުކުރެްއވޭނެ މިންގަނޑުން އެ

ހުރުން. އެއީ އޭެގ ކުރިން  ޖިސްޓްރީކޮށްފައި ޫނނީ ބޭސް ބަހައްޓާނެ ގުދަެނއް ކުރިން މިދެންނެވިހެން ވަކި ުގދަނެއް ރަ

މަލުކުރަން ފެށި ހިސާބުން ޢައޮންނަނީ ގުދަނެއް ހުރެގެނެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ގަާވއިދަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ޖިްސޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް. ދެން ފެށިގެން މިދިޔަ އެއް އަހަރު ދުވަހު މި ދިޔައީ އެ ވިދާުޅިވގޮތަށް ބޭސް ގުދަނެއް ރަ

ދިމާވީ ކުރިން މިދެންނެވިހެން އެއްކަލަ ުގދަންތަކުގެ ސައިޒް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚާއްޞަކޮށް  އޭަގއި ބޮޑަށް

ޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭފުޅުންގެ ަގާވއިދަށް ފެތޭގޮތަށް ރަ ވަރަށް ބޮޑު ސަިއޒެްއގެ ބޮެޑތި މަގުތަކުން ނޫން ގޮތަކަްށ އެ

ބޫލުކުރެވެނީ މި އިޞްލާޙު ގެެނވިއްޖެ ކަމަށް ޤަުޅގަނޑުމެންނަށް ހައްދަވަިއގެން އެ ދިމާވި ދަތިަތކެއް. އެހެންނަމަވެސް އަ

ވަންޏާ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް އިމްޕޯޓް ުކރެއްވުުމގައި ދަްއޗެއް ނެތޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރު 



  

 ނެވި އިޞްލާުޙ ގެެނވިފައި މި މިދެން ،ތިކޮލިޓީ ޮބަޑށް. އެހެންވީމާ، އެ މަޤްޞަުދގަިއ އަސްުލގަިއ މީ ދެއްތޯކުރަންޖެހޭ 

 އޮތީ އިނގޭޯތ.

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވާ ސުވާަލކީ މީަގއި ޖަދުވަލަށް ބަލާލާއިރު މީަގއި އެަބ 

ގެ ބޭސްފިހާރައިެގ 2ބޭސްފިހާރަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަށް ގްރޭޑް  ގ2ެގެ ބޭސްފިހާރަތަކާއި ގްރޭޑް 1ހުރޭ ގްރޭޑް 

ބޮޑުމިނުގެ ަސއިެޒއް ައޅުގަނޑަކަށް ފާހަަގއެްއ ނުކުރެޭވ. ެއއީ ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑަށް ސާފުކޮށްލަދީފާނަންތޯ؟ ގްރޭްޑ 

 ގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ތަފާތަކީ ޮކބައިތޯ؟ 2ާއއި ގްޭރޑް  ގެ ބޭސްފިހާރ1ަ

 

 އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓްރީ

ފޫޓަށް ަދއްކުރަން  100އަކަޫފޓް  120ގެ ަސއިޒް 1އާދެ! ސަިއޒް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން ދަންނަވާލިން ދެއްތޯ ްގރޭޑް 

ނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނޫނީ ގެ ޭބސްފިހާރަތައް އެއީ މިހާރު މި ބަދަލުގައި އިންނ2ާނިންމި ވާހަކަ. ގްޭރޑް 

އަށް  2މާރާތާ އެޓޭްޗވެފައި ހުންނަ ފާމަސީތަކަށް ގްރޭޑް ޢި ހުންަނ ތަންތަން އިނގޭތޯ. އެއީ  މަރުކަޒެްއގެ ތެޭރގައި

ންމެ ބަދަލުވެގެންދަނީ. ދާއިރުަގއި އެތަންތަނަކީ އެ މަރުކަެޒއްގެ ތެރެއިން ވަދެޭވގޮތަކަށް ހުރުން ވެސް އެތަންތަނަށް އެ

ގެ ބޭސްފިހާރަެއއް ަކމަށް ވަންޏާ ބޭރުަގއި ހުރީމަ ބޭރުން ކޮންމެވެސް ަމގަކުން 1ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ގްރޭޑް 

ސީދާ ވަންނަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ވަނުމަށްފަހުަގއި ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް 

އާ ވެސް އެބަ ވާްނޖެހޭ އެކަށީގެްނވާ އޭިރއާައކަްށ. ހަމަ އެއާެއކުަގއި ބޭސް ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި މި ތިބެްނޖެހޭ އޭރި

ންނަ ބޭސް ބަހައްޓާނެ ބެހެއްޓޭ ހަރުތަކާއި ބޭސް ބަހައްޓާ ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިނާއި ައދި އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެިވފައި ހު

ބަ ހުރޭ. އެހެންީވމާ، އެ މިންގަނޑުތައް ވެްސ ތަޅުެލވިފައި ހުންނަ ކަބަޑެއް ހުރުމާއި މިކަހަލަ މިންގަނޑުތަކެއް އެ ވަކި

މިދެންނެވި ދެ ލެވެލްގައި ވެްސ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ތަފާތަކީ އެ މަރުަކޒަކުން ސީދާ ވަންނައިުރަގއި 

ޓަލެއްަގިއ ސްޕިއެްއކަލަ މަގަކުންޮގސް ވަނުމާ އެބަ ތަފާތުތަކެއް އާދޭ ދެއްތޯ. އެއީ މަރުކަުޒގައި ގިނަ ފަހަރަށް ނޫނީ ހޮ

އިށީްނދެވަަޑއިގެން ިތއްބަވާނެ. ެއަކމަކު ފާމަސީއެްއގަިއ ެވއްޖިްއާޔ ގޮސް ކޮންމެވެސް ަމގަކުން  ޖާގަ އޮންނާނެ ދެއްތޯ 

ބޭފުޅުންނަށް ލުޔެއްދިނުމުގެ ގޮތުން ގްޭރޑް  މިވަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަަހލަ ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާފައި އެ

ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުަގއި  އި އްޖެެތރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަްއ ފިޔަވަ އް މި ހުީރ. ދެން ޚާއްޞަކޮްށ ރާެގ ބޭސްފިހާރަތ2ަ

ފޫުޓ  100އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއްނުވޭ އެހާބޮޑު ާޖގަެއްއ، މިދެންނެވީ 

ެއކު ޚިދުމަތްދެވޭނެ  ނަށް ކޮލިޓީއާމެދުަގއި ަޔގީންކަމާކަށް ވެސް ުނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ އަުޅގަނޑުމެންކޮންމެހެން ހަމަވާ

 އިންނާނީ. އި އިނގޭތޯ އެ ތަފާތު ގެނެްއސަމިންގަނޑަކަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަޠީފް.

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުމޤައްރިރު. އަުޅގަނުޑގެ ުސާވލަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިަނއިން ބޭސް އެތެރެކުރާ ދެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ގަނޑުމެން ިމ ކުންފުނި، އެސް.ޓީ.އޯ ދެން އޭ.ޑީ.ކޭ. ދެން އަުޅގަނޑު ޮބޑަށް އަމާުޒކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އަޅު

ނަށް، އާންމުންނަށް ވާނެ ުތންނޫނީ ިއޞްލާޙު ގެނައީމަ ިތ ބޭފުުޅންނަށް ވާނީ ނޫނީ ރަްއޔި ގަާވއިދަށް ބަދަލު

އި ުލޔެްއ ބަލާލުން. އެއީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގަިއ ހުންނަ ބޭސް، ކާފަސޭހައަ

އިން ވެސް އެންމެ އެކު އޭ.ޑީކޭ  އެއާ ބައެއް ބޭސްތައް ނުލިބޭ ފަހަރުފަހަރު އެބަ އާދޭ. ދެން ހަމަ އެސް.ޓީ.އޯ ހަމަ

ބޭސް އެތެރެކުރާ ެއއް ކުންފުނި. ބައެއް ބޭސްތަްއ ހަމަ އެގޮތަށް ނުލިބޭ ފަހަރުފަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އާދޭ. ގިނައިން 

ދެން މިގޮތަށް ހިފަހައްޓާލީމަ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ވަރަށް ކޮްނޓްރޯލް ކޮށްލީމާ ދެން ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ުކަޑ 

ކުދިކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް ބޭސް އެތެރެނުކުެރވޭ ގޮތް ހަދައިފިްއޔާ ނުވަަތ  މައްސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެީއ މިދެންނެވީ

ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ނެތިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ދެން މިކަންތައް ދެން ޙައްލުކުރާނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މިކަންތައް  އެ

އިން އެހާ ފުޅާކޮށް ކުރާއިރު ވެްސ .ޑީ.ކޭ ތައް ފުޅާކުރާއިރު ނޫނީ އޭއިން މިކަން.ޓީ.އޯދިމާވާނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެސް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ިގނަ ބޭސްތަކެއް ނުލިބިގެންދާތަން، ރައްޔިތުންނަށް މީގެން ދަތިތަކެއް ހުންނަކަން. 

އަނެއްޮކޅުން އަުޅގަނޑުމެން ޮކންޓްރޯލް މި ކޮށްލަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނޫނީ އެތެރެނުކުރެވޭ ޮގތަށް ހަދައިފިއްޔާމުން ދެން 

ހިނެއްތޯ މި މައްސަލަތައް ދިމާވާނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ އެވަރުގެ ގާބިލުކަން އެބަ ހުރިތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮންޓްރޯލް ކި

ނަށް އެތެރެކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ދެފަރާތުން ވެސް އެއަށް  ކޮށްލައިފިްއޔާމުން ތި ބޭފުޅުން

 އިން ވެސް.ކަންނޭނގެ. ޮސބާ އަދި އޭ.ޑީ.ކޭ ޖަވާބުދިނިއްޔާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅަކު އޭ.ޑީ.ކޭގެ

ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެން އޭ.ޑީ.ކޭގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އިޞްލާޙާ ގުޅިގެްނ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތައް 

ސް އަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙުަތކެްއ ކުރެވިފަިއވާނީ. ީމގެކުރިން ޭބހާ ބެހޭ ގަާވއިދު ވުޖޫދަށް އައުުމގެ ކުރިން ވެ

އިރުަގއި ެއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އައި  ހުށަހަޅާފައި ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު

އިރުަގއި ވެްސ ުޅގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކަން ައއި އިޞްލާޙުތަކަށް ބެެލވިފައި ނުވާކަން. މިހާރު މި މަރުޙަލާގައި އަ

މިއައީ ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް، މުޤައްރިރަށް ވެސް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަިއ ލިުޔމުން ތައްޔާރުކޮްށގެން މީަގއި  އަޅުގަނޑުމެން



  

ގުދަުނެގ  6.10ހުރި ބައެއް ގިނަ ކަންތައްތައް. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު އެއީ 

މާރާތެްއ ޢިބޭނުންވަނީ ގުދަނުގެ ގޮުތގައި  ހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ކަންތަކާ ބެ

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޒިންމާ މޯލްޑިވްސް ފުްޑ އެންޑް ޑްަރގް އޮތޯރިޓީއަްށ އެކަނި ދެޭވގޮތަށް އޮތުމަީކ 

ގެ ުހއްދަ ކުރިން ވެްސ ދެމުން މާރާތް ގުދަެނއްެގ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމުޢިނގަޅު ގޮތެްއ ނޫން ކަމަްށ. ެއއީ ރަ

ްނގ އެންޑް ދެމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިގެންދިޔަީއ ަކއުންސިލުތަކުން. މިހާރު މާލޭގައި ނަމަ އެ ުހްއދަ 

ހޭ މުއައްަސސާައކީ މާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަންޖެއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއިން. ެދން ގުދަނެއް ގޮުތަގއި ޢި

މާރާތް ސާވޭ ކުރުމާއި ކަމުގެ މާހިރުން ޢި އެބަެޖހޭ. އެގޮތުން ތު ލިބިގެންވާ މުއައްސަާސއަކަށް ވާންޔާޤައެކަމުގެ ލަ

ަޗރ މެދުވެރިކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ގާބިލުފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަަރކް

ތަށްޯތ އެްއގޮ އާމާރާތް ކުެރވުމުގެ ުހއްދަރާތް ކުރެވިފަިއވަނީ ޢިކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަނީ. ެއގޮތުން ޢިމާ

މާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުެގ އި ދިރާސާކުރުމަކީ ުގދަނެއްގެ ގޮތުަގއި ޢިެއއްގޮަތށްތޯ ބަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެހުމާ

ޔަތަކަްށ ވާްނވެއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިލއް.އޭެގ މަސްއޫމަވެސް މިކަމަކީ އެމް.އެފް.ޑީ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. ނަ

ގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އި އިންޖިނިއަރުން އަދި ާސވަރުންރަކްޗަރގެ ާއކިޓެކްޓަރުްނނާންޑް އިންފްާރސްޓްހައުސިންގ އެ

ވޭ ގުަދންތަކުގެ ސަބަބުން އަންދާޒާ ދޫކުރެ  ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕަީޓސްއަކާ ނުލައިއެްއވެސް ހަމައެއް ުއސޫލެްއ އަދި 

ލާޙުަގިއވާ ފަދައިްނ ވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްޖެހުމަކީ ގާތްކަމެއް. ެއހެންކުރާފަދަ ގެއްލުންަތކާ ކުރިަމތިލާންނު

ކުރުމަކީ ރަނގަުޅގޮތެއް ނޫންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ދެކެނީ. އޭގެ އެންމެ .ޭއގައި ރަޖިސްޓްރީ ގުދަނެއް އެމް.އެފް.ޑީ ބޭސް

އިން ކަނަޑއަޅާ މިްނތަކަކަށް ފެތޭގޮތަށް ގުދަން މަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގހަ ރަނގަޅު ގޮަތކީ މާލޭަގއި ނަމަ

އޮތުްނ. ހުއްދަ ދެވޭގޮތަށް އިވާ ގުދަންތަަކއި އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއއިން ބޭސް ގުދަންކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިފަ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށް

ދަ މި ދޫކުރައްވަނީ މިނިސްޓްރީން. އެއީ މިނިސްޓްރީން މާރާތް ވަކިކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްމިހާރު މިކަން ވާގޮތަކީ ޢި

މާރާތް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިންތަކަކަށް ޢި ބޭފުޅުންެއ އެ ހުއްދަ ދޫކުރަްއވަނީ ަވކި ބިލްޑިންގ ކޯާޑއި، 

ިއ ންނައިުރގައޮތް ކުރުމުގެ ހުްއދަ ދޫކޮށްފައި މާރާރެވިފަިއވާނަމަ. އެންނަމަެވސް ާވގޮތަކީ ބަެއއް ތަންަތނުގެ ޢިކު

އޮންނަނީ. އެެހންނަމަވެސް ބޭނުން މިވަނީ  ފައި މިޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަާއ އެްއގޮތަކަށް ނޫން ޢިމާރާތް ކޮށް

 1ޝަން ނުލިބިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ން. އެހެންމަމަވެސް އެ ރަޖިސްޓްރޭގުދަނެްއގެ ގޮތުަގއި އެތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަ

ކުރެްއވި. އެހެންކަމުން ގޮސް ގުދަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ  ސައްަކތްމަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ތަންތަނުން އެ

. އެހެންކަމުން ބިލްޑިންގ ކޯޑެއް ޔަފާރިަތކަށް އެ މައްސަލަ ދިމާވީނުލިބިގެން މިނިސްޓްރީން ނުލިބިގެން ވަރަށް ގިނަ ވި

އިން ދޫކުރުުމގެ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭގުދަން ހުއްދަ ކަނޑައަޅާަފއި މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޭ މިންގަނޑަށް ނުފެތިވާ ތަންތަނަށް 

އްޔާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް މުސްތަޤްބަލުގަިއ ވެއްޖެ  ކަމަށް މަޤްޞަދުގައި މި އިޞްލާޙު މިހެން އޮވެއްޖެ

ޑު މިކަން ފާހަަގކޮްށލަން. ދެވަނަ ކަމަކަްށ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާުޅިވ ރިމަތިވެދާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނކު



  

ގޮެތއް  ކުރުމަކީ ރަނގަޅުރނެޓް ނުވަތަ ޯޕސްޓްގެ ޒަިރއްާޔއިން ބޭސް ެއތެރެވެސް އިންޓަ އެކުައކާ ޓީސައްޙަ ބޭސް ސި

ކަމަށް މުޤައްރިރު ވިދާޅުިވއަސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް  ކަމަށް. ދެން އެ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން މާގިނަ ވާހަކަ ނުދައްާކނެ

 މެން މިއަދުހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ގަނޑުމެން މިގިނަ ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެގޮތުން އަޅު 

ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ އެޕްރޫވް މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ބަހުިރ. އެ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ކަންތައްތައް

ން އެްއޗެއް ާރއްޖޭަގިއ އެހެ ފިޔަަވއި ހިމެނޭ ބޭސްޑްރަގް ލިްސޓްަގއި ކިޔާ އެްއޗެްއ. އެޕްރޫވް ޑްރަގް ލިސްޓް 

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ރާއްޭޖގައި ބަެއްއ  އެތެރެކޮށް ިވއްކުމަކީ ހުއްދަ

ވަރަްށ  ހުއްދަ ނުދޭ ޭބސްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ިވްއކަމުން އެބަގެންދޭ. އަދި ޑްަރގް ލިސްޓުންފިހާރަތަކުގައި އެޕްރޫްވޑް 

ކުރާ ތަންތަނުން އެބަ ޓެކްސް ނެގުމެއް ނެތި ވިޔަފާރި ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ބޭރުންމި ކީ ބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަން

ަގއި ޓިން ނަންބަރު ވެްސ ހިމެނިފައި ނުާވކަން. ތަކުކީ ހުށަަހޅާ ބިލުން އެަބެގންދޭ. އެކަުމގެ ހެްއކައެެއއްޗެހިތަްއ ވިްއކަމު

 ބޭފުޅުން ކުެރވެމުން އެވާހަކަތައް މަްޝވަރާ ވެސް މިގެ އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއއާ ކަމުން އަުޅގަނޑުމެން ެއކި ލެވެލުތަކު އެހެން

ފަދަ ށް ކުރާ މިންކޮކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ވިދާުޅވެފަިއވަީނ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށާއި އޮންލައި މިހާތަނަށް

 ނެެގވޭ ށާއި އަދި މިފަދައިން އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެން ނުާވކަމަ އެހޯދުމުގެ ގާބިލިްއޔަތެއް  ކޮށްމަލާތްތަކުގެ ޓްރެކްމުޢާ

އި އެުކެވގެން ފާްސުކރުން އުނދަގޫވެަފއި ވަނީ އެހެނިހެން ތަކެއްޗާބަލައި ވެސް  ބޭސްތައް ޕޯޓުން އެތެރެކުެރޭވ ވަގުތު

ޓީ އޮތުމުން އޮންލައިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް ސި ކަމަށް. އެހެންކަމުން ހާލަތު މިހެން ހުރިއިރު ބޭސް ކުރާތީއެެއއްޗެހި އެތެރެ 

ންގެ ތެރޭަގއި އެަބއޮވޭ. ީމގެ އިތުރުްނ މިކަމުގެ ނުރައްކާ ައޅުގަނޑުމެ ކުެރޭވ ގޮތް ެވއްޖެނަމަވެރިކޮށް ބޭސް އެތެރޭމެދު

ެޖއިން އެތެެރކުރެވޭ މިނެއްަގއި ވަކި ކޮލިޓީެއްއަގއި ރާއް ހޫނުފާހަަގކޮށްލަން ބޭހަކީ ވަިކ ފިނިއަޅުގަނޑު 

ދުރިކޮށް އަދި އެ ގޮތަށް ން ކޮންމެ ތަނަކުން ޕޯސްޓް މެއެްއ ހަމަ އޮތުމުކަްށވާއިުރގަިއ ބޭސް ސިޓީއެްއޗަ

އްާޔ އެްއކަލަ ކޮްނޒިއުމާ ޭބްސ ވެއްޖެ  ކަމަށް ފެހެއްޓިފަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންއެތެރެކުެރވޭއިުރގަިއ ެއއްކަލަ ކޮލިޓީ ހި

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ  މީހާއަށް ބަލިމީހާއަށް އިތުރަށް ނުރައްކާ ެވގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފުރުޞަތު  ރާބޭނުންކު

ބޭުހެގ  ދައްކަނީ ބަންދުކުރަން. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިފުރުޞަތުަގިއ  މި ގައި ޙުިއޞްލާ މިހުޅުވާލުމުގެ ބަދަުލގަިއ 

 ވެސް ޭބސް ފިހާރައެްއގަިއ ބޭސް މި  ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން މީގެ އިތުރުންމިކަމަށް ކަމެއް  ންމުހިވާހަކަ. ިމއީ ވަރަށް މު

މަސިސްޓަކު ހުރެގެން. އޭގަ މާނައަކީ ަވކި އިުރޝާދުތަކެއް ލިބެން އެބަޖެހޭ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން. ވިްއކަނީ ފާ

ލައިންކޮްށ އަދި އަުޅަގނޑުމެން ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އް ނުފުދޭ. އެހެންނަމަެވސް އޮންބޭސް ސިޓީެއއް އަދި އޮތުމަުކންނެ

 ވެސް މި  ން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. މީގެ އިތުރުންވީާމ، މިކަން މިއަންނަނީ. އެހެންގެންނައިރު ފާމަސިސްެޓއް ނޫ 

ގޮތުން ޖަދުވަުލަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ފާަހަގކޮށްލާ ބައެްއ ކަންކަން އެަބހުރި. އެއި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޖަދުވަލުތަކުގަ

 1ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޖަދުވަލު އަިލއަުޅާވލާފައިވާނެ. އެގޮތުން އަޅު  ްނ އަުޅގަނޑު އި ނުކުތާަތކަށް ަވކިވަކިފަފާހަގަކޮށް

ވަނަ ނުކުތާގައި މީގެ ކުރީގެ ޖަދުވަލަށް އަުޅގަނޑުެމން އަޅާކިޔާފައި ހުންނާނީ މިހާރު ކުނި ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  9ގެ 



  

 ުކނި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ވާންޖެހޭނެ މަތިހިފައިވާ ގޮތަކަށޭ ކުނި ގާއިމުކުެރވޭނެ ގޮތަށް މިހާރުެގ އިޞްލާޙުަގއި އޮތަސް އެ

ޓަކައި  ވެސް އޮްތގޮތަށް. އަުޅގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ މިކަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުިރންމީގެ ރައްކާކުެރވެންޖެހޭނީ 

ފާމަސީެއއްަގއި ކުިނ  ިމއީ އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުުކރެވޭ ބަދަލުތައް ށްަކމަށް އަޅުގަނޑަ ވިދާނެގެނެ އިޞްލާޙަށް 

ެއއްަޗކަށް. ގޮތަކަށް އޮންނަ ން ވާންޖެހޭނީ މަތި ޖެހޭ ބިޖެހޭނީ ނުވަތަ ޑަސްޓާ އެިތ ވާންބަަހއް ނިކުއެ ރައްކާކުެރޭވއިރު 

ަގއި އަުޅގަނޑު  1ންމު. ދެން މީގެ އިތުރަށް ޖަދުވަލު ހިެވސް މު އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުަގއި ިމކަން އޮތުން

ެއ  ަކމުގެ ނުކުތާ އޮންނަންވާނެ ންނަންވާނެހުމާރާތުގައި ގާިއމުކުރެއވިަފއި ޢިުވމުގެ ނިޒާމު އްފާހަގަކޮށްލަން އަލިފާން ނި

ނުކުތާއެްއ  3ށް ބަލައިރު އަ  2ޖަދުވަލު ވެސް އޮތީ. ދެން މީގެ ިއތުރުން  . އެަބއި އުިނެވފައި މިއިޞްލާޙުަގއި

 2، 1ގްރޭޑް ކްލެިސފައި ކުރުމުެގ ގްޭރޑް  ގަިއ މިއޮތް 1ން. އެއީ ޖަދުވަުލ ހުށަހަޅަމި އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑު 

ނުކުތާެއއް އެބަ މަުދވޭ.  3އޮންަނއިރުަގިއ  އަށް މި 2ގްޭރްޑ  ގައި ިމއޮތް 2އިރުަގއި ޖަުދވަލު ބަހާލެވިފައި އޮތް 

 ހާރަިއެގ ތަޅުމުގެ ކުޑަޮބޑު  މިނުގެ ފި ބޭސް 2ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދަިއން ގްރޭޑް  އެގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ްއ ބަހައްަޓއިގެްނ ނަމަވެސް ބޭްސ ފިހާރަ ކެނަމަ ޑެސްކަމަށްވާ  ނޫން ންއެހެ ވަިކވަރެްއ ހިމަނަންވާނެ. ގޮތުަގއި

ދާނެ. ދެން މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ކަމަކަށް އިގަިއގެން ހިނގަނހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހި

ގެްނ ނއެ ށްގޮތަވަކިތަނެއް  ހާރައަކީފިހާރައަށް ވަންނަ ބޮޑު ދޮރެއް ހުންނަންވާނެ. ބޭސް ފިވަދެވޭ ގޮތަށް މަގުމަތިން 

ރާތެްއގެ ކޮޓަރިެއއްެގ ތެރޭަގއި ުނވަތަ މާޢިވަނަ ުބރީގެ ކޮންެމވެސް  3 ކަަމށް ެވއްޖެއްޔާމުން ހުންނަންވާނެ. އެހެންނޫން

ީތގަިއ ޭމޒެްއގެ މަ ގޮސް ކޮންމެެވސް ޯގއްެޗއްެގ ެގެއއްެގ އެްނމެ އެތެރެއަށް ވަދެގެްނ ދާިއރުރަެށއްެގ ރާއްޖެތެރޭގެ 

ެގ ވަނަ ކަމެއް  3ދެން  ންތައްތައް.ކަ އްޔާުމން އަޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާްނޖެހޭ ހިސާބަށް ދާނެރެއްޖެބޭސް ފިހާރައެއް ހު

މާރާތުަގއި ޢިން ނިްއވުމުގެ ނިޒާމު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ާފހަގަކޮށްފާނެ އަލިފާިއ ގަ 2ަގއި ޖަދުވަލު ގޮތު

އްދާގެ )ށ( އެބަ ވިދާުޅވޭ ވަނަ މާ 1ގައި  3 ވަލުޖަދު . ދެން މީގެ އިތުރަށްކަމަށް ގާއިމުކުެރވިފައި ހުންނަންވާނެ 

އިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ުކރެވިފައި ހުންނަންވާނެއޭ ބުނި  ސް ކޮންޓްރޯލްކޮންޓްރޯލެްއގެ ވާހަކަ. ެއކްސެ ސެސްއެކް

ްއޓޭ ހެމުން ބެލެރެވޭ ޑިަވއިެސއްތޯ ނުވަތަ ލިޔެިކއުތަފްސީލުވާން ެއކްސެސް ޮކންޓްރޯލަކީ ކޮބަިއކަން. ެއީއ ހަރުކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އުސޫލެއްތޯ ސާފުވެފައި އޮތުން މުހިންމު. އޭރުން  ނުކުތުމަށް ހެދޭ ޕްރޮޓޮކޯލެްއގެ ދަށުން ވަދެ

ގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3ވެސް ޖަދުވަލު  ސެްސ ކޮންޓްރޯލް ކުރަންވީ. މީގެ އިތުރުންއެނގޭތީ ކިހިނެއްތޯ އެކް

ގޮތަށް ބޭސް ގުދަނުގެ ވިދާޅުވި  ހުރޭ. އެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެ ބަލާއިރު ފިނިހޫނުމިން ވަކިަވރެއްަގއި

އެހެން ނަމަވެސް ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންވާ މިންވަރު  .މިޖެހެނީ ށުގައި ހުންނަންުވރެ ދަޑިގްރީއަށް 25ފިނިހޫނިމިން 

ސް އަިދ ޔަކަ ވިދާުޅވި ލާގައި އެހެންކޮމިޓީގަިއ މި މަރުޙަ ކަމެއް. މި ންމުލާޙުަގއި ހިމެނުއްަވކީ ަވރަށް މުހިއިޞް

މިން އެއްވަރެްއގަިއ ނުއޮންނަންވާނެ. އަދި ފިނިހޫ ންފެންނަ ންފުރިހަމައެއް ނުވާނެ. ެއއީ މިންވަރު އިޞްލާޙު

ނީ ދުވާލަުކ ގެންނަ ކަންަތއް. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ންމު އެއްމަކީ އަސްލު ގުދަނުެގ އެންމެ މުހިދެމެހެއްޓު



  

މަސް ދުވަހަށް  6. އެގޮތުން މި ރެކޯޑްތައް ކުެރވޭ ސިސްޓަެމއް ގާއިުމކޮށްފަފިނިހޫނުމިން އޮޓޮމެޓިކަލީ ރެކޯޑްފަހަރު  4

ގެން އަންނައިުރ ގައި ދެކެން. ެއއީ މައްސަލައެއް ޖެހިގޮތު ކަމެއް ންމުވެސް މުހި މެން ރެކޯޑްތައް ބެލެއްޓުމަކީނޑުއަޅުގަ

ރެކޯޑް މަދުެވގެން އޮތުމަީކ  މަސް ދުވަހުގެ  6ގެ ތަފްސީލުަތއް ހޯދަން ބަލާއިރު ތަކުވެސް ެރޯކޑް އިންއެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

އިޞްލާޙުގައި މިގޮތަށް ވެްސ  ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ންމު މުހި

އެންެމ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުެރޭވއިރު ބޭސް  ގންއަސްުލ މޮނިޓަރިމިފަދަ ނެ. ދެން ބޭސް ފިހާރަތަކުގައި ހުށަހަޅަންވާ

 ކަމެއް. މި މުޓަމެއް ގާއިުމކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންސިސް ގޓަރިންއި ެވސް މިފަދަ މޮނިނުގަ ފުރަތަމަ ރައްކާކުެރވޭ ގުދަ

 ގަކޮށްފައި ފާހަ ތައް ޓަރިންގ ސިސްޓަްމގެ ވާހަކަމި މޮނިވާއިުރަގިއ ގެ ކަންަތއްތައް ފާަހގަކޮށްފައި ލުގަިއ ގުދަނު ވަޖަދު

ގެެނއްސަ އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް ބޭސް ާރއްޖެއަށް އެތެެރކޮށް ފުރަތަމަ  ކަވާހަ ފާމަސީތަކުގަިއ މިނަމަވެސް މި 

ިމ ވެސް މިކަންކަން މެއިންޓެއިން ކުރެވެްނވާނެ. މި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓެންވާނެ. ިއ ގުދަން ކުރެޭވއިރު ގުދަނުގަ 

ކަމެއް ނޫން ދެއްތޯ.  ންމުހިސީަގިއ އަދި ބެލެހެއްޓުމަކީ މުނުބެލެހެއްޓި ފާމަ ލާގައިޙަރެކޯޑްކޮށް ގުދަނުގެ މަރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަްށ  2ގެ  3ެވސް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްފައި އޮތީ. ދެން ޖަދުވަލު  އެހެންވީމާ، މިކަން

ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް  ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނުކުތާއެއް އިތުުރކުރުމަށް ބޭނުންވޭ. ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް 

ށް ކަބަެޑްއގެ ގޮުތގަިއ ޭއގެ އިތުރަ ބޫލުކުެރވޭޤަޅުގަނޑަށް ތަޅުލެވޭ ވަކި ކަބަެޑއްަގއި ަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތްއިރު އަ

ތައް މޮީނޓަރ ކުރުމުގެ ކަންަތއްތަްއ ތްރެވި ތަނަށް ަވދެ ނިކުމެވޭ ފަރާނުވަތަ އެކްސެްސ ކޮންޓްރޯލްކުއިތުރުން 

ވަރަްށ  އެއީ ެހއްޓިދާނެ. ަކބަޑެކޭ ވިދާޅުވީމަވެސް މިފަދަ ކޮންޓްޯރލް ޑްރަގްސް ބެިއ މުވެަފއިވާ ަވކި ކޮޓަިރއެްއގައިންތިޒާ

ކުރިން ދެންނެވި  ވެސް ެވވިދާނެ. ެއހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ނުކުތާ ހުށަހެޅީ. ދެން މީގެ އިތުރަށް ކުޑަ ޖާގަ

ެއީއ ޑުމެން ދެކެން. ނވެސް އަޅުގަ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް 1 ެއއް)ނ( ވަނަ މާއްދާެގ  3ެގ  3ވަލު ފަދައިން ޖަދު

އެބަޖެހޭ. އެަބިއ  ކަމަށް އޮންނަން ވާނެން ފަހަރު ރެކޯޑް ކުެރވެ 4ފިނިހޫނުމިން މެއިންޓެއިންކޮށް މަދުވެގެން 

ަތކަީކ ންގއެ ރީޑިސް ވެިއ އިތުރުކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭގެ އިތުރުން ގުދަން ބަންދުކުރެވިފަިއވާ ަވގުތުތަުކގަ

ްއޔާމުން ކަރަންޓް ގޮސްގެްނ އްޖެވެ ކަމަށް އެބަޖެހޭ. އެހެން ނޫން ތަކަކަށް ވާންޓޮމެޓިކުން ނެގެންޖެހޭ ރީޑިންގއޮ

ށަވަރު ކުެރވޭނީ ބޭހުެގ  އްަގއި ިކހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ނެތް ހާލަތެބެކަޕް ސިްސޓަ އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް އެ ެރކޯޑްަތްއ އި ގުދަން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ވަގުތުަތކުގަ  އެހެންކަމުން ކަމަށް. ރެވުނުމިން މެއިންޓެއިން ކުފިނިހޫނު

ވަނަ މާއްާދގެ ނުުކތާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެން މި ލިޔުމުަގިއ  3ގެ  3ނެގެން އެބަޖެހޭ. ދެން ޖަދުވަލު 

ޚާއްަޞ ނެ. އެގޮތުން ވަކި ނަވާިއގަންސާފުވެަވޑަ މާލިޔުން ތަފްސީލުކޮށް ބެއްލެވީހުށަހަޅާފައިވާނެ. ދެން މި 

 އަިއސްއަލަމާރިއެއް ހުންނަންވާނެ އެކަށީގެްނވާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭހާއި އިންޖެކްޝަން ބެހެއްޓުމަށް  ފިނިހޫނުމިނެއްގައި

ޓް ލިބޭނެ ގަިޑިއރުގެ ބެކަޕް ކަރަން 1އެުކ މަދުެވގެން  ހުރުމާ  އްށްފަިއ އޮންަނއިރުަގއި މި ފްރިޖެކަމަށް ބަޔާންކޮ

ފަހަރު  4 މި ފްރިޖުތަކުން ވެސް ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނީ. އަދި ދުވާލެްއގެ މައްޗަށް މަދުެވގެން އިމްތިޒާމު



  

ކުެރވިފައި އޮންނަންވާނެ. ައޅުގަނޑުމެްނ އަސްލު ހަޤީޤަތުގައި ިމ ބެލެހެއްޓޭެނ ނިޒާމެއް ާގއިމު އިރީޑިންގ ނަގަ 

 މިކަންތައްތަކަކީ މިއީ ކޮންމެެވސް ަވރެއްގެ ޚަރަދުތަެކއް ކޮށްގެން  ފައި މިހިރީގަކޮށްއިޞްލާޙުަގއި މިކަންތައްތައް ފާހަ

 ސްޔަ ވި ވެސް. އެހެންނަމަވެސް މި ބަދަލުތަކަކީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް މިއީ 

ންމު ބަދަލުތަކެއް. ހިބަލާއިރު ވަރަށް މު ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޙީއްޞިމުޖްތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ބަލިމީހުންގެ 

އްޔާ ައޅުގަނޑުމެން މި އެތެރެކުރާ ބޭސްތަކުްނ ވެއްޖެ  ކަމުަގއި  މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ފަރުވާކުަޑކުރެިވއްޖެ

ްއ ޙެއިޞްލާ ނުކުެރވޭނެ. އެހެންކަމުންނެއް އިކުގެ ކޮލިޓީ މެއިންޓެލިބޭނެ. މި ބޭސްތައަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝިފާއެއް ނު

ކަމެއް.  ހޭމިކިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެރިވެރިންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރަންތޯ ފާިވޔަންވީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ

 މަންފާ އާއި ފައިދާއާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންީވ. ށް ލިބޭނެތަމަޢަމައޭގެން މުޖުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ބަދަުލގައި 

ކޮމިޓީއަށް  މި ދެން މި ލިޔުން އަޅުގަނޑުމެން ުރެވރިވަން.ދެއްވީމަ އަުޅގަނޑު ޝުކު ޞަތުމި ފުރުއެހެންކަމުން 

 ހުށަހަޅާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ... އަދި ސުވާެލއް

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅަކުގެ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އޯ

މުެގ ކުރު ރިބލިޓީ އެންޝުއާލައިެއވެއިން ައޅުގަނޑުމެން ބޭހުގެ އަދި އެސް.ޓީ.އޯ . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަމަކަށް  ތެރެއިްނ އެންމެ ފުރަތަމަ މިދަނީ ކުރަމުން. މީގެއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ މަަސްއކަތްތައް  ގޮތުން

ތެރޭަގިއ  ރުގަދަކުރުން. ޭއގެރަކްޗަރ ވަ ަނލް އިންފްރާސްޓްބަލާލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓަރ އަޅުގަނޑުމެން މި

ން. ރާތެއް އެބައަޅަމާޢިބުރީގެ  6ހަރު ތެރޭގައި މިއައަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޑިކަލް ެވއަރ ހައުސް 

ކަހަލަ އެބަހުރި މިހަމަ ކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަޕްލައިފާމަސީއެއް ައޅުގަނޑުމެން  186އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ެއގޮތުގެމަތިން އެންެމ އެހެންީވމާ، ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ. އެަބ ޖް ފިސިިލޓީސްތައް އަުޅގަނޑުމެން ދަތިތަކެއް ސްޓޯރޭ

ކެޕޭިސޓީ އެބަ އިންކްރީޒް ކުރަން. އެަބ،  އަޅުގަނޑުމެން ޓީއަޅުަގނޑުމެންގެ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލި ވެސް ށްކަކަމަ ފުރަތަމަ

ކާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުންޏަ 10ީނ އަުޅގަނޑުމެންވާ މިދިޔަ އަހަރުއިން ްނ އެސް.ޓީ.އޯ އޭެގ އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެ

ދަނީ. މީގެ މި  މިހާރު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންއެގްރީމެްނޓްގެ ދަށުން ބޭސް ގެނައުމުގެ ކަންތައް  އިއެގްރީމެންޓް ހަދަ

 ށްފިން ކިއުލްސް އަޅުގަނޑުމެން ރަޖިސްޓަރ ކޮލިމޮ 23ސް އަުޅގަނޑުމެން ވެ އި މަހު ޖެނުއަރީގަ ތެރޭގައި މިދިޔަ

މުގެ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރު ރންޝުއާއެއެެވއިލަބިލިޓީ ގައި. އެހެްނވީމާ، ބޭހުގެ އެފް.ޑީ.އޭ .އެމް

ޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ވެސް މިހާރު ރަ  ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޭޖގައި ނުލިބޭ ބޭސްތައް ލްމަލްޓިނޭޝަނަ



  

ހަމަ  ލޯންގް ޓަރމް ޕްލޭނެއް ހަދައިގެންހަމަ މިއަށް އަުޅގަނޑުމެން ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ

ލަީނ ގާްތގަނޑަކަްށ މިކަންތަްއ ބަ ދަނީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިމި  މަަސއްކަްތ ކުރަމުން ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް

 ރކޮށްގެން މިސްޓަބޭސްތައް ރަޖި ށްކަމަ ގެ ތެރޭަގއިޔަރއި 1މަންތްސް އާއި އަދި  6ކަށް އްލުކުރެވޭނީ ގާތްގަނޑަ ޙަ

 ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލެވޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ވެގެން އަތްޕުޅު އުފުއްެލވިންވިދާުޅވަ  އެއްެޗއް ދީދީމްމެންބަރަކު އެބައޮތްތޯ؟ އިބްރާހީ އެހެން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމްހިތަދޫ މެ

އަށް އިނގޭތޯ. މުޙައްދު ޢަބްދުލްޣަނީ ޛުއަޅުގަނޑު ުސވާލު މިދަނީ އުސްތާ ފުކޮށްލަން.އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތު ސާ

ވަންާޏ  ކަމަށް ވާހަކަދެކެވޭ ގަާވއިދު ވުޖޫދަްށ އަތުެވއްޖެ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ވިސްަނވާފަިއ ވަރަކަށް  ބޭފުޅުން އެއްެވސް އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަކުގެ އަިމްއލަ ފާމަސީތަކަށް ވާނެގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ތި

ތު މިނިސްޓްރީން ގެންގުޅުްއވަީނ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ހެލް މިކަމުގައި  ބޭފުޅުންގެ ޕޮލިސީ ތި އޮތްތޯ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ

 ކިހިނެއްތޯ. އެއީ މިހާރު ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މިސާަލކަށް އެސް.ޓީ.އޯ ނޫނިއްޔާމުްނ އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް

އަުޅގަނޑުމެން ިސޔާީސ ކުރާ މީހުންނާ. އެހެންީވމާ، ވާނެ އަތޮޅުަތކުެގ ކުދި ިވޔަފާރިހިންގަވާ ބޭފުޅުންނާ ވަރަށް ަތފާތު

 ކަށް މި ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވެ އަޅުގނޑު މި ސުވާލުކުރީ. ތި ލައިރު ައޅުަގނޑުމެން އެހެން ދިމާވިސްނާ ނަޒަރަކުން

 އްތޯ މިކަމުގަިއ. ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ކިހިނެ

 

 ދެއްެކވުން:ޣަނީ ވާހަކަޙައްމަދު ޢަބްދުލްމުރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ލީަގލް އޮފިސަ

ިއ ލާޙު ގެނައުމުގެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގަޞްނޑުމެން ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ގެންނަ މި ކުުރމާ ބެހޭގޮތުން ާޚއްޞަކޮށް ބޭސް އިމްޕޯޓްެރވުނު. ވެސް ވަރަށްގިނަ މަްޝވަާރތަކެއް ވެސް ކު

އޮންނަނީ ހޯލްސޭލްކޮށް ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މި ގައި ގޮތުން މި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުތަކަށް. މިހާރު މިއިން

ކުދި  ރު ވާހަކަދަްއކަމުން ެގންދިޔައީ ާޚއްޞަކޮށްކަމަށް. ދެން އަުޅގަނޑުެމން އޭ ބޭސް ގުދަނެްއ ހުންނަންވާނެ 

ވެސް  ކުންތަފަރާތް ވެސް އެބަހުރި. އެ ބޭސްފިހާރަތަކާއި ވަރަށް ދެތިން ހަތަރު ބޭސްފިހާރަ ހިންގާ ކުދި ކުންފުނިތައް

ވެްސ ބޭްސ  ވެސް އެފަރާތްތަކުން ޭބނުންވާ ވަރަށް މަދު ބޭްސކޮެޅއް އެތެެރކޮށްގެން ހިްނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް  މިހާރު

ުޅަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރިން. ގޭނެ ގޮތަކަށް ަގވާއިުދގެ އިޞްލާޙު ހިމެނުމަށް އައެތެރެކޮށްގެްނ ިވޔަފާރި ހިން

ތަނުން ތިންހަތަރު ބޭސް ފިހާރަ  ެވސް މިސާލަކަށް ބައެއް ނަމަވެސް ެއއީ ބޭސް ެއގޮތަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކުންއެހެން



  

ހަމަ ވެސް ގެންނާނެ  ފަހަރަކު ކޮންމެން ވެސް ބޭސް އެތެރެކުރާއިުރަގއި ތަންތަނު . އެވެސް އެބަހުރި ތަންތަން ހިންގާ

ބޭސްަތއް ރައްކާކުރަން ކޮންމެހެން ހަމަ  ،ވަަރކަށް. ގެންނައިުރގަިއ އެ ބޭސްފިހާރަ ހުރިހާ ބޭސް ފިހާރައަކަށް ބޭނުންވާ

ަގއި ބަހައްޓާނީ. ބަހައްާޓއިރު ެދއްތޯ ވެސް ކޮންމެވެސް ތަެނއްަގއިއި ގެންނަ ދަނޑިވަުޅގަިއ މާލޭގަ  އަށްގެންނަ ރާއްޖެ  އެ

ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޖާަގެއއް އެބަޖެހޭ ހުންނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ުދވަުހ  އެގޮތަށް

އެއަްށ އަސްލުގައި މިނިސްޓްރީން ައދި ފައިނަލް ޑިޒިޝަނަކާ ހަމައަށް ނާދެވޭ އަސްލުަގއި. ެއ  ވެސް މަޝްވަރާކޮްށގެން

ރީެޓއިލް ުކރުމަށް ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާްތތަކުން ވަިކވަެރއްގެ ާޖގަެއއް  .ފުކުރައްވާޢާބޭސްފިހާރަކަށް ހޯލްސޭލްކުރުމަށް މަ

 މި  މިހާރަށް ޝަނަކާ ަހމައަށް ނާދެވި. އެހެންނަމަެވސް މިހާރުންޒިތޯ އެކަމާމެދު އަިދ ފައިނަލް ޑި ބޭނުންވާނެ

 އޮތީ. ދެން ކުދި ބޭސް  ޅާފައި މިހުށަހަ މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާލުމަށް އަސްލުަގއި މިބަިއ ފައިނަލްޮކށްފައި

 ިއބު ޖަވާބުދެއްވާނެ.އަުޅަގނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރުގެ ނަ ފިހާރަތަކާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިކަން

 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢަމަލުކުރަންމުންދާ ގަާވއިދުެގ ދަށުން ވެސް އިނގޭތޯ ރާއްޖެ ތެެރގައި ވެސް  އަުޅަގނޑުމެންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މި 

މާލޭގައި ެވސް ހަމަ އާއްމު ަފރާތްތަކަށް ރީޓެއިލްކޮށް ބޭސް ފިހާރަތައް ހިންގޭނެ ފުރުޞަތު މި ގަާވއިދުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ަޑއިގަންަނވާނެ ާއބާދީ ކުދި ތަންތާނގައި ދެ ްނ އެހެންނަމަވެސް، ކުދި ރަށްަރށުން އެނިގވަދެއެބައޮތް ދެއްތޯ ލިބިދީފަ. 

 ސް އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ ހުޅުވުމާބޭސް ފިހާރަ ހިންގުން އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީ މިހާރު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެ

 ގުިޅގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ޕްރަިއވެޓްކޮށް ހިންގަމުންދިޔަ ފާމަސީތައް ހުއްޓާލައިފި. އެއީ 

ފައިދާނުވާ ކަމަށް ވަންޏަކާ ނުއެއް ހިންގޭނެ ދެއްތޯ. ދެން މީގައި ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރު އިޒުނަ ދެއްަވއިފި ކަމަށް 

ލަންޖެހޭ. ެމވެސް ަވރަކަށް އެބަ ދަންނަވާވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދެންމެ އޭ.ޑީ.ޭކގެ ފަރާތުން އެ ދެއްކެިވ ވާހަކައަކަށް ކޮން

ސް އެތެރެކުރާއިރު ިއނގޭތޯ ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިްނ ވެސް އެތެރެކުރާއިުރަގއި އިންޓަރނެޓުގެ ޒަރީާޢއިން ެވސް ބޭ

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި ގަާވިއދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މިދަނީ ވެސް އެ ެގނެވޭ ބޭސް އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއެގ 

ންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޮފިސަރަކު ބައްަލވާފައި މި ދޫކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮ

އިންޓަރނެޓުގެ ޒަރީޢާއިން ައންނައިރު ބައެއްފަހަރަށް އެ ނޭނގި ދިއުމާއި އަނެްއކާ ޭބސް ސިޓީ ނެތި ގެަނއުމާއި އެ 

ވިދާޅުވިހެން ިވޔަފާރިއަށް ބޭނުންކުރުމާއި މިކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވާީތވެ އަުޅގަނޑުެމން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް 

އޮތީ. ޕްރެސްކްރިޕްޝަނެއް އޮެވގެން އެއީ ޕަރސަަނލް ޔޫޒަށް ގެންނަ ބޭސްކޮޅެްއ  މި މާއްދާ މި ހިމަނާފައި މި ޓަކައި

އެކަނިކަން އެހެން ގެނެވޭނީ ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް ނުގެނެވޭނެކަން ދެއްތޯ ނުސީދާކޮށް މީގައި މި ބުނެވެނީ. ދެން އެ 

ާޚއްޞަ ޓެްމޕަރޭޗަރެްއގައި ހުންނަންޖެހޭ އެއްެޗއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ެއ ޗެކުކުަރްއވާ އިންސްޕްެކޓަރެއް ބައްލަވާނެ ެއއީ 

ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ދުލެއް ވެސް ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ިހފަހައްޓާނެ. އެއީ މިހާރު ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން 



  

މް.އެފް.ޑީ.ޭއއިން ބައްަލވަމުން އެތެރެކުރާ ބޭހުަގއި ވެސް ޢަަމލުކުރަނީ އެގޮތަށް. އެ ހަމަ ައންނަ ހުރިހާ ޝިޕްމަންޓެއް އެ

ގެންދަވާނެ. އޮފިސަރުން ހަމަ ދެ ޕޯޓުގަިއ ވެްސ ތިއްަބވަިއެގން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެ. ރެންޑަމްކޮށް ޗެުކކުރަްއވާނެ. 

އެހެންވީމަ، އެ މިްނގަނޑަްށ ފެތޭ އެއްޗެހި ާއއްމުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރާނީ. ދެން އެ ވިދާޅުވި ގުދަނުެގ 

މިން މެއިންޓެއިންކުރަން. ެއވެސް ހަމަ ިޑަވއިްސއެއް ހަުރކުރެވިަފއި ހުންނަންޖެހޭނީ. އަނެއްކާ ުދވާލަުކ ފިނިހޫނު

އެއްފަހަރު އެ ރެކޯޑު ވެސް ުކރަންޖެހޭ އެބަ. އެކަން ޝަރުތުކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން މި ގެނައި އިޞްލާުޙގައި މިޮއީތ 

ފަހަރު ރެޯކޑުކުރުން ެއއީ އެާހވަރު ޑިަވއިެސއް. ދެން  4ނެއް ޫނން ވެސް. ކޮންމެ ދުވާލަުކ ެއއްަފހަރު ކުރަންޖެހޭ. އެހެ

އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކުއްިލައކަށް ދަންނަވާކަށް ެއއީ ކިާހަވރެއްގެ އަގު ޮބޑު ެއއްެޗއްތޯ ނުވަތަ ކިހާވަެރއްގެ އެްއެޗއްތޯ 

ށްަރށުގައި ތި ވިާދޅުވިހެން ކުދި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ދަންަނވާކަށް. ައޅުގަނޑުމެންގެ މަިއގަނޑު ިވސްނުމަކަށްވީ ރަ

މުންނާ ންކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް އާބޫލުކުރާ މިންަގނޑުަގއި ބޭސް ޤަސީތަކަށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މި ފާމަ

ށް އެ ބޭސް ފޯރުކޮށްެދވޭނެ މިންގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައި އިނީ. އެންެމ ރަނގަޅު ލެވެަލކަށް ނޫން އަހަމަ

މުންނަށް އެއިން ފައިދާކުރަނިވި މިންގަނެޑްއގަިއ ންއޮތީކީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ އާ ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން

އެކުގައި  ނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންނާފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންގަނޑަކަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިެގން މި

އެ ހުރިހާ އޭންގަލަކުން ވަރަށް ، އެހެްނވީމާ ކެއް މިީއ.މަޝްވަރާކުެރވިގެން އަުޅގަނުޑމެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްާލޙުތަ

 ބޮޑަށް ވިސްނާފައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުންތަކެކޭ މި ދަންނަވައިލީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭގޮތުން  އާ 6.13އެހެން ބޭފުޅަކު ނެތް ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑު ބަެއއް ސުވާުލ ދަންނަވައިލާނަން ކުރިން މި 

ގައި މި ޕޯސްޓުެގ  6.13ވާހަކަދަްއކަވަމުން ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދެއްތޯ މިނިސްޓްރީން. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވި 

ގުިޅގެން ޖަވާބު ދެްއވަމުން ވިދާޅުވި މިހާރު ވެސް ބޭސް މި  ކުރެއްވި ުސވާލަކާ ދީޒަރީޢާއިން ބޭސް، އިބްރާހީްމދީ

އްޔާުމން އްޔާ ފުަޑށޭ ދާނީ. ބޭސް ވެއްޖެލިމެންޓަށޭ. ސަޕްލިމެންޓް ވެއްޖެޕްބެހެނީ މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ބޭހާއި، ސަ

އޯ.ޓީ.ސީ އެްއޗެހި މިހާރު ެވސް ގެެނވޭނެއޭ. މި ޑްަރގް ލިސްޓުގަިއ ހުންނަ ެއއްެޗްއސޭ ކޮންޓްރޯލްޑް ެއއްޗެހީެގ 

ުޅގަނޑަށް އެ ވިސްނުމުަގއި އެއީ އަ . އެކަމަކުގޮތުަގއި މި ބަލަނީ. އެއީއޭ ބައެއް ޑެފިނިޝަން އެ ދާނެ ގޮތަކީ ދެއްތޯ

އަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަދި ެއގޮތަކަށް އަުޅގަނަޑކަށެއް ެއ  6.13ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޮލިސީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވިސްނުމުގައި 

އަކުންޭނ ދޭހައެއް ނުވޭ. އެއީ ބޭސް ނުވަތަ ބޭހުގެ މާއްދާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރަްނވާނީ ޞައްޙަ ބޭސް ސިޓީ

"ބޭސް" ކިޔާފައި ޖެނެރަލްކޮށް ބުނެފައި އިނީމަ އޭގެ ތެރޭގަިއ އެއްކަލަ ޑްރަގް ލިސްުޓގައި ، ބުނޭ. އެހެންވީމާ އެބަ

، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ އާއި އޯ.ޓީ.ސީކޮށް ލިބޭ އެއްެޗއްސާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ވެސް އެބަ ވަދޭހެން ހިމެނޭ

ލުއި ލިބޭ ގޮތަަކށް ފާހަގައެއް ނޫން. ދެން މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ހެލްތު އެހާ ސްޕެސިފިކްެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ އެ 



  

މިނިސްޓްރީން ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް މި ވިސްނުނީ ކުިދ ވިޔަފާރިތަާކއި މެދުފަންތީގެ 

ވެސް އެމީހުންގެ ރީެޓއިލް  ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އަނެއްެހން މާބޮޑު ލޮޅުމެއް މިކަމަުކން ނާންނާނެއޭ. އެމީހުންނަށް

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް އެ ިވޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭސް އެތެރެކުރެވޭެނއޭ އޭ.ޑީ.އެލް އެޕްޫރވްޑް ޑްަރްގ 

ލިސްޓުގައި ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ. އެއިން ބޭރުގެ އެްއޗެއްޭސ ޕްރޮޑަކްޓް ރެޖިސްޓަރކުރެިވެގން ވަރަށް ލާޖް ސްކޭލުގައި 

ތި މީހުންނަށް މި ގެނެވެނީ. އެޕްރޫްވޑް ޑްރަގް ިލސްޓެއް މިހާރު ވެސް އޮެވއޭ. އޭގެ ތެރޭަގއި ހުރި އެްއޗެހި ކުރާ ބޮޑެ

ޕްރޮޑަްކޓް  އޮތް ޑްރަގް ިލސްޓެކޭ. ެއކަމަކު މިހާރު ވެސް ގެނެެވއޭ. ެއީއ ކުރީގެ ނިޒާެމއްގެ ދަށުްނ ހަދާފައި

ތުން ގެންނަ ކަމަށް ވަްނޏާ އެކަން ކުރާށޭ ބޮޑެތިކޮްށ ރެޖިސްޓަރކޮށްގެން ގެންަނިއރުގައި ސީދާ މެނިފެކްޗަރ އަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީަގއި އެ ދެ ދަރަޖައެއް އެބަ ، ށް މި ފުރުޞަތު ދެނީ. އެހެންވީމާވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަ

ނޑަށް ހީވަީނ ގެންގުުޅްއވާކަުމގެ ވިސްނުމެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަމައިގަނެވުނީ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުަތކުން. ދެން އަޅުގަ

 އޭ.ޑީ.ކޭއިން ެއްއޗެކޭ ވިދާޅުަވން.

   

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅަކު އޭ.ޑީ.ކޭގެ

މަ ރާއްޖޭގައި މި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަުފޅުގައި އިނގޭތޯ އޭ.ޑީ.އެލްަގިއ ހުރިހާ ހަ  !އާދެ

ހާ ބޭހެއް ވެސް ހިމެނިފައި އޮންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސް، އެއީ ވަިކ ެއއް އްދަ އޮންނަ ހުރިހުބޭނުންކުރަން 

. ވެސް ިއނގޭތޯ ރެޖިސްޓަރކޮށްފަ ޖެނެރިކެއްަގއި ހުރެދާނެ ތިނެއް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ބޭންޑްސް

އް ޖެނެރިކެއްގެ ތިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބައެްއފަހަރު އެބަ ހުރޭ ތިން ބްރޭންޑެްއގެ ބޭހެއް މި ދެންނެވީ އެ އެ

ބޭންޑެއްަގއި ހުރެދާނެ. އެހެން ހުންނައިރު އޮވެދާނެ މިސާލަކަށް، އޭ.ީޑ.ޭކއިން ވަކި ބްޭރންޑެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި އެ 

. މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ތި ނެ ަވކި ބޭހެއް ރަޖިސްޓަރކޮށްފަބޭހުގެ. ހަމަ ެއގޮތަށް ެއސް.ޓީ.އޯއިން ވެްސ ޮއވެދާ

ސްޓަރ މި ކުރުވަނީ ޕްރޮޑަކްޓް ރަިޖސްޓަރ މި ކުރުވަނީ ރާއްޭޖަގއި ބޮޑެތި އިމްޕޯޓަރސް. އޭެގ ވިދާޅުވިހެން އެ ރަޖި

ތެރޭގައި ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް މި ލީޑިންގ މިުއޅެނީ ތިން،ަހތަރު ކުންފުންޏެއް. ޭއގެ ތެެރއިން ެވސް އެންމެ ބޮޑަްށ 

އެސް.ޓީ.ޯއ މި ދެންނެވީ ޕްރޮޑަކްޓް  އާއި ދެން އޭ.ޑީ.ކޭ އެންެމ ބޮޑީ ދެން ލީޑުކުރަްއވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ

ެއގޮތަށް މި ދެންނެވީ އަސްލު އޭ.ޑީ.ެއލް އެއީ ެއއް ލިސްޓެކޭ. ، ޝަނުގައި މިހާތަނަށް. އެހެންވީމާރެޖިސްޓްރޭ

އެހެންނަމަވެސް، ޭއގައި ބްޭރންޑުތައް މި ދަންނަވާހެން އެ ބޭފުޅުން އެއީ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮުތަގއި އެ ބޭފުޅުން 

އެ ބޭފުޅުން އެ ުކންފުންޏެއްގެ ނަން އިންނާނެ ހަމަ އޭ.ޑީ.އެްލއިން އެނގެްނ ، ވެރިވަނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާމެދުމި 

އިން ފެށިގެން ޭއގެ  01ޖަނަަވރީ  2015އެއީ މިވެނި ކުންފުންޏަކުން ރެޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެްއކަމާއި އަދި 

ވިޔަސް އެ  ކަމުގައި ްއދަ އޮތްހުގެ އެނޫން ބަޔަކަށް އިމްޕޯޓްކުރުމު ވަންދެން އަހަރު 5ޖިސްޓްރީކުރާ އެއްެޗހި ފަހަށް ރަ

 ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯެޓއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް އެ ޮއންނާނީ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކެއް އަާމޒުކުެރވިފަިއ ބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ، ގިނަ ކޮެމންޓުތަޤަހަކަފުުޅގައި އަުޅގަނޑަށް ެވސް އޭ.ޑީ.ކޭއިން ދެްއކެވި ވާ

ހުރީ ބޮޑެތި ސަބްސްޓޭންޓިވް ބަދަލުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްޗެިހ ޓައިޓްކުރުމަށް ދެއްތޯ. ވާހަކައަކީ މާއްދާތަުކގައި ބުނެފަިއ 

ހުރި އެްއޗެހިން އެހެން މާނަތައް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ނުވަަތ ދުރާލައި އެނގެން. މިސާލަަކށް، ޓެމްޕަރޭޗަރ އެނގުްނ. 

މިހާރު މި ހުންނަނީ ވަރަށް އެއްކަލަ  ޔާ މަިތޖެހެން ހުންނަންޖެހޭ.އްވެއްޖެ  ރަންޖެހޭކަން އެނގުން. ޑަސްބިނެއްރެކޯޑުކު

ތި ވިދާޅުވާހެން ވަރަށް ެޖނެރިކުކޮށް ބުނެފައި ނިންމާލާފައި ދެއްތޯ ކުނި ަނއްތާ ނިޒާމެއް ހުންނަންޖެހޭނެއޭ. 

ކާކުެރޭވނެ ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއޭ. އެ އެްއޗެހިތައް ތަންޮކޅެްއ ވަދެނިކުމެެވވެން އޮންަނކަން އެނގެންޖެހޭނެއޭ. ަރއް

ބޮޑަށް ސްޕެސިފިކުކޮށް ޕިންޕޮއިންޓުކޮށްދޭށޭ ޓެމްޕަރޭޗަރ ހުންނަންޖެހެންޏާ ހުންނަންޖެހެނީ ކިހާވަރެްއގަިއކަން. ކުިނ 

މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ  ނައްތާ ނިޒާމެއް ހުންނަންޖެހޭނެއޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުަގއި ެއތާނގައި ހުންނަ ޑަސްބިަނކީ 

ާއ  6.13އެްއޗަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ. އެަކހަލަ ސްޕެސިފިކްސްތަކެްއގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގޭ ޮބޑަށް ދައްަކވާފައި ހުރީ 

ގަިއ ެއބަ އާދޭ މީަގއި ދެ އިޫޝއެއް. އެްއ އިޫޝއަކީ ިމީއ 6.13ބެހޭގޮތުން ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅު ފިޔަަވއި. 

އެނގޭ މިހާރު ވަރަށް ގިަނ މީހުން ހަމައެކަނި ބޭހެއް ނޫން. ހެދުން ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެަބ 

ކާެއއްޗެހި ކަމަށް ވިޔަްސ، ުކޑަކުދިންގެ އެްއޗެހި ކަމަށް ިވޔަސް، ފޭބުކް ޕޭޖެއް ހަދާލަިއގެން ކޮންމެވެސް ަރއްެޓއްސަުކ 

އަށް ަލއިގެން އެ އެްއޗެހިތައް އެބަ ވިްއކާ ެއ  ލައްަވއި އެ ެއއްޗެހިަތއް ގެުނވާފައި ފޭސްުބކަށް ލަިއގެން ނޫނީ އީބޭ

ފޭސްބުކުަގއި އެ އޮންނަ ފްރެންޑުންގެ ތެރޭގައި. ވިްއކާިއރުގައި ާވގޮތަކީ ހަމަ ލާރި ވެސް ނަގާ. އެކަަމކު އޭނަ 

މިާހ މަސައްކަތްކުރަނީ ޓެްކސް ނިޒާމުގެ ބޭރުން. ހަމަ އެ ވިަޔފާރިކުރަން މަގުމަތީގައި ފިހާރައެއް ހަދަިއގެން އުޅޭ 

ޓެކްސް ދައްކާނެ. ޖީ.ެއސް.ޓީ ވެސް ދަްއކާ. ބީ.ޕީ.ޓީ ވެސް ދައްކާނެ. ެއކަމަކު އެފް.ބީ މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރާ މީހާ 

އެކަން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އެ ިއޝޫ އެބަ އުޅޭ. ދެވަނަ ކަމަީކ މިދެންނެވިހެން ވިޔަފާރި ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް އެބަ ލިބޭ 

ގެ ތެރޭަގއި. ބިންމަތީގައި ިމކަން ކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި މި ގަވާއިުދގެ ފުލްކޮށް މި މުޅި މި ގަވާއިދުން ބޭރުން ވައި

ތަންފީޛުވަމުން ދަނީ. އެކަަމުކ އިންޓަރނެޓު މެދުވެިރކޮށް މިކަން ކުރާ މީހުންނަކަށެއް މި ގަާވއިދެްއ ނުހިނގާ. އެކަްނ 

ޓުވޯކު އެއީ ަވކި ނެޓުވޯެކއް. އެ ނެޓުވޯކު ތެޭރގަިއ  ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯވޭ ފޭސްބުކު ތެރެއިން ދަންނަ ބަޔަކަށް އެ ނެ

ހަމަ ބަރާބަރަށް މި ވިޔަފާރިތަްއ ހިނގާއިުރގައި އޭނައަށް އެަބ ލިބޭ ދެ ފައިދާއެްއ. ެއއްކަމަީކ އެ ބޭހޭ ަގާވއިދަކަށް އޭަނ 

ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާކަްށ ނުޖެހޭ. ދެން އޭނަ ކޮންމެހެން ތި 

ކޮންޓްރޯލްކުރުން ރާއްޖެއިން އެްއޗެހި އިމްޕޯޓުކުާރއިރުަގއި އެފް.ޑީ.އޭގެ ބޭފުޅުން ަބއްލަާވފައޭ ދޫކުރަްއވާނީ ނޫނީ ަވިކ 

މިންގަނޑެްއގައި ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންޖެހޭ އެއްޗެހި ދުލެއްނުކުރާނެއޭ ވިދާުޅވިޔަސް ބެންކޮކުން ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ 

އަށް އަޅާ ެއްއޗެއްަސކީ ގްރީން ޗެނަލުްނ ނިކުމެގެންދާއިރު ެއގޮތަްށ ބެލޭނެ އެއްެޗއްސެއް ޫނން. މީހާ ދާގީނާ

ސިންގަޕޫރުން އަންނަ މީހުންނާއި ރައްޓެހިން ބެންކޮކުން އަްނނައިރު ހަމަ ފޮށި ފުރެންދެކަށް ބޭސް ވިޔަފާރިކުރާ އެްއޗެހި 



  

ޕްލޯުޑކޮށްލައިގެން ވިްއކުމުގެ ކަންަތކުަގއި އުެޅވިދާނެ. އެކަްނ ހިފައިގެން އަިއސް އޭނައަށް ހަމަ އެ އެއްޗެހިތައް އަ

ކުރެވިދާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުޅުވިފައި މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ނުކުތާތަކެއް އޭ.ޑީ.ޭކގެ 

ފުޅު ދައްކަވަން. އެ ލިސްޓަްށ މިނިޓު ނެންގެވި ވާަހކަ 12ފަރާތުން އެ ލިސްޓުގައި ވިާދޅުވި. ވަރަށް ދިގު ލިސްެޓއް. 

އަޅުގަނޑުމެން އަދި ބަލައިލާަނން ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލުކޮށް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެަބ އޮތް ރިކުއެސްެޓއް. ދެން 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑު ރަފީޤަށް ދަންނަވާނަން. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ެވސް ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާތަކެްއ 

ފަކަން މިކަން ކުރެްއވީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޭބފުޅުން ވެސް ފައްޓަވަމުން ވެސް ވިދާުޅވި ޝަކުވާަތކެއް ކުރަްއވާ

ހުރިއިރުގައި ެއއަށް މާބޮޑަށް އިޖާބަދެވިފައި ނެތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ާއއި 

ޅުގަނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގެ އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްތަނެްއަގއި ދިމާވީމަ އެސް.ޓީ.އޯ ާއއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި އަ 

އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެކަމަށް ވެސް ކޮންމެެވސްވަރެްއގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެތޯއޭ. ބައެއްކަހަލަ، 

ގުުތކޮެޅއް މިދެންނެވިހެން ޓައިޓުކުރެޭވ ކަހަލަ މާނަ ސާފުކޮށް އެނގެންޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ުކޑަ ވަ

ނަންގަަވއިގެން ބައްަލވާލެްއިވދާނެތޯއޭ އެ ވިދާުޅވެފައި ހުރި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެކޮމޮޑޭުޓކޮށްލެްއވެން ހުރި 

ކަންތައްތަކަީކ ކޮބަިއކަން. ެއަކހަލަ ކުޑަ އިދާރީ ކަެމއް ކޮށްެލވިދާނެތޯއޭ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުެމން އެ ދިރާސާކޮށްފައި ިމއާ 

ޅުގަނުޑމެންނަށް ރަނގަޅީ ހެލްތުގެ ބޭފުޅުން އަދި ެއއްފަހަރު އެ ލިސްޓަށް ބައްލަވާަލއްވާަފއި ކުޅެން އުޅުމަްށވުރެ އަ

އޭގެ ތެރެއިން ބަލަިއގެނެެވން ހުރި ކަހަލަ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ މީގައި ބެލެންސެއް އެަބ 

ުނގެނަުއން. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން  ގެންގުޅެންޖެހޭކަން. ފުރަތަަމ ކަމަކީ ިވޔަފާރިކުރަން ާމބޮޑު ހުރަސްތަކެއް

އޭ.ޑީ.ކޭއިން އެ ވިދާުޅާވގޮތުން ކޮންމެހެން މީގައި ވިޔަފާރިުކރަން ފަސޭހަވުމެއްނޫން ކަންނޭނގޭ އާޚިރުަގއި އެންމެ މަތީ 

ސް މަސްލަޙަތަކަށްވާނީ. އެންމެ ަނތީ މަސްލަޙަތަކަށްވާނީ އެ ޭބސް ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ޭއެގ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެ ބޭ 

ބޭނުންކުރެވުމުން އޭގެން ޝިފާ ލިބުން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކުރުމުގައި އެތައް ބައިވަރު ިވޔަފާރިވެރިންެންއ 

އުޅޭއިުރަގއި އެންމެން އެ ހަަމއެކަނި އެ ަނޒަރުން ނުވިސްަނފާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ދެބައިީމހުންގެ ކޮންސިއުމަރުން ެވސް 

މަސްލަޙަތު ވެްސ ަރފީޤުމެން ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭނެކަން އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  އިމްޕޯޓަރުން ވެްސ މި ދެބައި މީހުންގެ

އެހެންވީމާ، ކޮންެމވެސް ކަަހލަ ބެލެންސެއް ސްޓްރަިއކު ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ެއ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވިދާުޅވި 

މި ޓައިޓުކުރެްއވުމުަގއި، ސާފުކުރެްއވުުމގަ. ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން ޤަބޫލުކުރެއްވިދާނެ ބާވަުތގެ ވާހަކަތަްއ އެޓްލީސްޓު 

އަޅުގަނޑަށް އެ ލިސްޓުން އެ ވިދާޅުިވއިުރގައި ހަމަ ބައެއް ކަންތައްތައް ފެނުނު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވެސް އެ އެްއޗެިހ 

މިތަނުން ރަނގަޅުކޮށްލެވިދާނެ. އެހެން ހައްދަވާލަދެްއވަިއފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ. އޭރުްނ 

އަޅުގަނޑުމެން މިއާ ނުކުޅެ ތި ބޭފުޅުން އެ ދިރާސާކޮށްލައްާވފައި އެއިން ިރވައިސް ޑްރާްފޓު ދެއްަވއިފިއްޔާމު، މިހާުރ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ގޮތަކަށް ނިންމޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަހެން އިނގޭތޯ. ހަމަ މާދަމާ 



  

ކުރެްއވިްއާޔ އަންނަ ހަފްތާގައި ކޮމިޓީ ބާްއވާފައި ކޮމިޓީން ކޮންމެވެްސ ފޮނުއްވާލަދެްއވިޔަްސ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން އިރާދަ 

 ގޮތެއް ނިންމާނަން އިނގޭތޯ. 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުންނާ އެއްކޮށް ޭބއްވުނު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އިމްޕޯޓަ

ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ެއ ބޭފުުޅން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުރި ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ ަގާވއިދަށް ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެިވ 

ވިސްނުން، ވިސްނުުމގައި ެދންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެސް ތި ވިދާޅުވިހެން އާްއމު ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތާއި 

ރިކަާމއި އަދި ހަމަ އެއާ އެްއކޮށް ބޮޑެތި އިމްޕޯޓަރުންނާއި މެދުފަންތީގެ އިމްޕޯޓަރުންނާއި އަދި ކުދި ރީޓެއިލް ރައްކާތެ

އައުޓުލެޓުަތއް، ރީެޓއިލް ފާމަސީތައް ހިންގަވާ ފަރާތް، މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ މަސްލަޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދެން ައޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން ނޭނގެނީ އަދި ޭއ.ޑީ.ޭކއިން ިތ ވިސްނާފައި އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުތައް ގެނައީ. 

ހުށަހެޅުއްވި ލިސްޓުަގއި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއްތޯ އެ ނޭނޭގ 

އޭގެ ތެެރއިން ެވސް މި  ދަންނަވާކަށް. ެއކަމަކު އެ ޭބފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ކުރިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތކެްއ.

ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ކުރިން މިދެންނެވި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމޮޑޭޓުުކރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނީ ކޮށްފަ. ދެން ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެިއން ވެސް ަބއެއް ކަންތަްއ 

ދެއްތޯ. އޭަގއި އެބަ ހުއްޭޓ ޢާއްމުކޮށް މިހެންދާއިރު މިދެންނެވީ ތަންކޮޅެއް ކުދި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލައިފިން

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ދަތިވާ މާބޮޑަށް ދަތިވެދާނެ ކަންތައް. އެެހންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންނުވާ މިންގަނޑެްއގައި 

ގެ ވިސްނުމަކީ. ދެން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން ދޫދީފައި ހުންނާނީ. އެއީ ަމއިގަނޑު ައޅުގަނޑުމެން

ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ ުކރައްވާ ުސވާެލއް ީކއްެވގެންހެްއޔޭ މި ރީޖަންގެ އެހެން ޤައުުމތަކަށްވުރެ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ސުވާެލއް އެީއ.  މި ގަވާއިދުތައް ހަރުކަިށވާންީވ. މިދެންނެވީ ކުދި ފާމަސީތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުން ހަމަ ކުރައްވާ

އެހެންނަމަވެސް، ދެން މިައދު އިއްތިފާޤުން މިތާ މި ތިއްބެވީ ރާއްެޖއަށް އެްނމެ ބޮޑަށް އެންމެ ގިނައިން 

އިމްޕޯޓުކުރަްއވާ ދެ އިމްޕޯޓާރސް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު އެހެން ތަފާތުވެދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން 

މެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެން އިތުަރށް ބަލާލަފާނެ މީގެ އިތުރަށް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ދެން

ކޮން ކަމެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށް އެކޮމަޑޭްޓކުރެވޭނީ. ބަލާފައި ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ހަމަ ެއ 

 ން. ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ހަމަ ވަރަްށ އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ހަމަ ހުށަހަޅާނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މި ލިސްޓްގައި މި ދެންނެވި ވަރަށް ސްޕެސްފިކް ެއއްެޗހިތަކެއްގެ ވާހަކަ އޭ.ޑީ.ޭކއިްނ ފާހަގަކުރެްއވުމުގެ އިތުރަްށ 

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވި އެންމެ މައިގަނޑު ެއއް މެސެޖަކީ އެފް.ޑީ.ޭއގަިއ ގުދަން ރަޖިސްޓްރީުކރަން ބޭނުންވެގެން މިުއޅެނީ 

ކޮންމެވެސް އެހެން މަސްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރާށޭ. އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޖަވާބެއް ހޯދާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އެންމެ ޮބޑު މެސެޖަކީ ެއއީ. ެއއީ މިާސލަކަށް، ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީން އެބަ ހުރޭ ޢިމާރާތްތައް 

ކަށް މިންގަނޑު، ދެން ބިލްޑިންގ ކޯޑުަގއިވާ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިުދގަިއ ކުރަން ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާަފ. ޢިމާރާތްތަ

ވާހަކަެއއް، މިންގަނޑުތަކަކަްށ ފެތެންޏާ ނޫނީ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަެއއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ޢިމާރާތް ހުރީ 

މިނިސްޓްރީން އެތަން ެއީއ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތެްއ ކަމަށްވެފައި ަހއުސިންގ

ޢިމާރާތެއް ގޮތަށް ނުވަތަ ގުދަނެއް ގޮތަށް ބޭނުންކުރާނެ ުފރުޞަތު ނުދޭ ކަމަށްވަންޏާ ބައިޕާސްކޮށްފައި އެފް.ޑީ.އޭއަްށ 

ގޮއްަސ އެފް.ޑީ.ޭއގެ ތެެރއިްނ ގުދަނުެގ ރަޖިސްޓްރީ ހޯދަިއގެން ެއކަން ކުެރވިދާނެ. އެ އެފް.ޑީ.އޭ ާއއި ަހއުސިންގ 

އާ އަޅާބަލާއިުރގަިއ ސްކިލް ސެޓާއި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާއިރު ކޮންެމ ގޮތެއް ވިަޔސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ކޮށްޭދކަށެއް. އެހެންވީމާ، އެތަނުގެ ގުދަން ކޮމްފޯމް މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ްސކިްލ ސެޓެއް ނުހުންނާނެތާ އެފް.ޑީ.ޭއއަކު

ގ މި ހައުސިން މި ހުރިހާ ަކމެއް ހުރީމަގެ މައްސަލަތަކާ ގގެ ޕްލޭނިންނސްޓްރަކްޗަރަލް ަމއްސަލަތަާކއި އެތާ

ކަމަށްވަންޏާ އޭތި ތްޫރވާެނ  ން ޮގއްސިރެކިެޖހިފައި ހުރެދާނެ. އެކަމަކު ެއފް.ޑީ.ޭއގެ ތެރެއިތި ބްމިނިސްޓްރީގައި އޭ

ސްނުނީ. ވަޓް ިއްޒ އުެޅނީ. އެކަހަލަ ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑަށް ވި ކަމުގައި ހަަދއިދޭންެވގެންނޭ މީތި ގެންނަންވެގެން މި

 ތޯ؟ތި ބޭފުާޅގެ ވިސްނުންފުެޅއް ކޮަބއި ޔުއަރ... ވާހަކަައކީ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަށް ބަލަން ތައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް އިނގޭތޯ ބެލުމުަގއި ހަމަ ސްޓްރަކްޗަރަލް ހުއްދަ ދެވިަފިއ އޮންނަ ތަން

އަސްލުަގއި އެ ވިދާުޅވި ވިސްނުފުުޅ އެއީ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި ގޮތަށް މި ސިޓީ  އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު

ތޯ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑެތި ކައުންސިލުން ީމގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެ ގަާވއިދު އޮންނަ ގޮތުްނ އިނގޭ

އިނގޭތޯ. ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ގުދަނެއް ރަިޖސްޓްރީ ނުކުރެިވގެން އެތަްއ  ވިއޭ.ޑީ.ކޭއަށް ވެސް ޙުުދ އެ ަމއްސަލަ ދިމާ

ދިޔަ. ހަަމ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުދެމިގެންއެހެން މަސްތަކެއް ނެގި އެކަުމގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުްއވާނެ އިރުކޮަޅކަށް 

ޅުގަނުޑ ކުރިން ދަންނަވާލިހެން މެދު . އެހެންވީމާ، މީގައި އައެހެންމެ، އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ެވސް އޭގެ ދަތިތަކެއް ދިމާވި

އަކަފޫޓަީކ ވަރަްށ  200ފަންތީގެ އިމްޕޯޓަރުންނަށް އެ ދަތިކަން އެހެން އޮތީމާ ގިނަ ފަހަރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ 

ކުޑަ ާޖގަެއއް ދެއްތޯ. ބޭްސ އިމްޕޯޓްކުރުމުަގއި މެދުފަންތީގެ އިމްޕޯޓަރުން އެތެރެ ުނކުރާނެ ބަިއވަރު ބޭސްތަެކއް. 

ތެރެކުރަނީ ގާްތގަނަޑކަށް ދިހައެއް ނޫނީ ބާރަވަަރކަށް ީސ.ބީ.އެމް ެއވްރެޖްކޮށް މިދެންނެވި ފަންތީގެ އިމްޕޯޓަރުން. އެ

ްއ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ފުޅުންގެ ވަރަށް ގިނަ ޝަުކވާތައެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލުއި ނުލިބިގެން އެ ބޭ



  

ގެ ފަރާތްތަކުން ެއ ނަންގަވަންޖެހޭ އެހެން ހުއްދަތައް ނެންެގވުމަށްފަހުގަިއ ދެންނެވިން ގަާވއިދުން މި ސަރުކާރު

ނޑުމެން ށް ފެޭތ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަޑަޑައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅީމާ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލާ މި ކޮލިޓީ ސްޓޭން

އެކަހަލަ ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް  .ންއެްއެވސް ހާލެއްަގއި ެއއީީކ އެ ިވދާޅުވި ވިސްނުމަކުން ނޫ ހުއްދަދޭނަމޭ. އެކަމަކު

ވެްސ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަކަށް ނުވެސް އާދޭ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

މިނިސްޓްރީން އެ ެދއްާވ ހުއްދައެްއ ދެްއވުމަށްފަހުގަިއ އެ ގަާވއިދުން ބޭނުންކުރަްނ  ގޢިމާރާތެއް ކުރަން މި ހައުިސން

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިޔުމުަގިއ ކަނޑަެއޅިގެން އެ ވާހަކަ  ދެނީ. ދެން ހުއްދަ މިއެ ނަ ޢިމާރާތްތަކަށޭ ހުއްދަ އޮން

މަލު މި ކުރަނީ. ކުރިން މިދެންނެވި ސަބަބުތައް އެހެން ދިމާވެގެން ވަރަްށ ނެތް ކަމުަގއި ިވަޔސް އެގޮތަށޭ ޢަ ލިޔެވިފައި

ކުވާަތއް ިއނގޭތޯ. އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރީމަ އެ ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޝަ، ދިމާވި  ބޮޑަށް އޭގެ ދަތިތަކެއް

ދޭން އުޅުނު ހުއްދައެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލު ގެނައީ. އެްއވެސް ހާލެްއގައި މި އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގޭ ޮގތަށް

ންގެ އިނގޭތޯ. ނެ މުޅި ޗެއިކޮލިޓީކޮށް އެ ބެހެއްޓޭއަުޅަގނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ިވްސނުމަކީ  ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ

ްސ ވެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިމްޕޯްޓކުރެވޭ ހިސާބުން އަދި އެ ފުރަތަމަ އެހެން ޤައުމަކުން އެ ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން 

އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ނޫން މިހާރު މި އަންނަނީކީ ވެސް.  ގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށްައޅުއައިސް 

އޭަގއި ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑަށް ލުއިދީގެން މި ދެންނެވި  އިގަނޑުެމން އެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނާފައެހެންނަމަވެސް، އަޅު 

 ގަާވއިދުަގއި މި ހިމެނިފައި މި ހުރީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ތަކަށޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ހުއްދަ އި ހުންނަ ޢިމާރާމިނިސްޓްރީ ހުއްަދދީފަ ގއެހެންވީމާ، ޮޕއިންޓަކީ ހަުއސިން

ތޯ ދަ ްޕރޮސެސެއް ނުކުރާެނއޭ. އެއީތި ބޭފުޅުންެގ ހުއް ހުން ހުއްދަ ނުދޭ ޢިމާރަތްތަކަށެއްޕްރޮސެސްކުރާނީ ދެއްތޯ. އެމީ 

 ޕޮއިންޓަކީ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ގމިހާރު ހައުސިންއެހެންނަމަވެސް، ދެވެމުން ގެންދެވީ.  ދެން ސިީޓ ކައުންސިލުން ދެއްތޯ ކުރިން، އާދެ!

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަހުން މިދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ތިްނ ހަތަރު މަހެއްގައި އެކަހަލަ  މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވީމާ. ދެން

ދާޅުވާ ހުއްަދިއގެ ދަށުން މައްސަލަެއއް ކުރިމައްެޗއް ނުޭވ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް އެ ދެއްވާ އެ ވި

ކީ އެ މުޅިން ދިން ލުޔަ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހުއްދައެއް ދޭނީ. ކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި

 އް އިނގޭޯތ.އެހެން ލުޔެއެހެން ކަހަލަ ވިސްނުމެްއގައި ދިން 

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅަކު އޭ.ޑީ.ކޭގެ

ދޭ ނުންވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގއިން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ މުޤައްރިރު. މީގައި ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝުކު

ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން  ގެ ގޮުތގައި ބޭނުްނކުރުމަށްގުދަނެއް ގުދަން ހުއްދައިގެ ދަށުން 

އެގޮތަްށ  ނަސް،ހުއްަދ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނޫ ން އަދި ބޭސް ގުދަނެއް ދޫކުރުމުގެފް.ޑީ.އޭއިއެމް.އެ

ްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން އޮތް ޮގތުން ވެއްޖެސާފުކޮށް އަންނަންވާނެ. މިހާރު  އެކަންއެކަންވާން ވެއްޖެނަމަ މި ިއޞްލާޙުގައި 

ކަށް ނުދާނެ މިއޮްތ ރީއަމިނިސްޓް ގށް. ހައުސިން ނީ އެމް.އެފް.ޑީ.ޭއއަގުދަނުގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްީރކުރަން ދެން ދާ

އިސްގެން ިލޔުމުން ފެންނަ އޮވެއްޖެއްޔާ ިއޞްލާޙެއް މިހެން އައިސްގެން ަގވާއިަދށް ބަދަލެއް އަ ގޮތުން. އެއީ

ގޭ މާނައަކަށް ނޫން. ެއ ން ފެންނަން އޮތް ގޮތަކަށް. ޭއގެން ނެމަލުކުރަނީ ގަާވއިދެްއަގއި ބޭރުފުށުއަޅުގަނޑުމެން ޢަ

ގުދަނެްއގެ ވެރިައކު ގެްނ އުޅުނު ދިމާވި މައްސަަލެއއް. އޭ.ޑީ.ކޭަގއި ެވސް ހިފައި ވެސް އަށްކޭ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޭއ.ޑީ.

ރިކަިއގެ މަްއސަލަ ނުނިމިގެން ގުދަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ނިޔާެވގެން ތަ

ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ަވކި ގޮަތކަށް ބައްޓަްނވާކަށްދެއް ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ައމިއްލަ ފައިދާއަކަށް އަދި ގަާވއި

ތަށް އެ ދިމާވި ނަތީޖާއަށޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ ވިދާޅުވި ގޮ ންޖެހޭނެ އޭގެ ކޮލިީޓައށޭ. އޭގެން ނުކުންނާނެވިސްނަ

 ގއިންންހައުސި މިނިސްޓްރީ އޮފް ގޮތަށް ދިމާވި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަކަންތައްތައް އެ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަމެކޭ އެަކްނ  ށޭ އެ ުހއްދަ އޮންނަންވާނީ. ދެންއެ ދޫކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުަތކާއި އެްއގޮތަ

 .ޙައްލުކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވެސް އަދި އަނީ އެަކއްެޗއް ކަަމށް. އޭ.ޑީ.ކޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކިޔަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ިވްސނުނީ މިހާރު

ބެހޭ ގޮތުން ޢިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ  ށް ވެސް. އެއީ، ޢިމާރާތްކުރުމާއަހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ގުދަނެކޭ ިތކޮޅުން  މާރާތެްއގަިއ ހެދޭމިނިސްޓްީރން ދީފައި އޮންނަ ޢި ގފަހު ުހއްދަ ހައުސިން އަށްގޮތުން އެދޭ ުހއްދަ

ދާގެ ތެރެއަށް. އެހެްނވީމާ، ވި މާއްން ކޮންމެވެސް ކަހަަލ ސާފުކަމެއް އަންނަންޕްރޮސެސްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މި ބިނާކުރަނިވި ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވިއ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާ ހިސާބުން 

ވީމާ ވަަރށް ކުރުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް. ުޅގަނޑު ހީުކރީ ކުޑަ މާއްދާެއއް ނުވެ. އަން މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްޖެހެނިމިއް

އެހެނެއް ުނވި. އެެހންނަމަވެސް، އެހާ ދިގެއް ެވސް ނުވިހެން ހީވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އެކަމަކު 

 ޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން އެދެންރިހާ ޭބފުޓަަކިއ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހު ވަަޑއިގެންެދއްިވ ކަމަށް

އޭ.ޑީ.ކޭ އާއި އަދި އެސް.ޓީ.ޯއގެ ވެސް ެއއްެވސް އިޝޫެއއް އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ މި ދެކެވުނު ވާހަކަިއގެ އަލީަގއި ކުަޑކޮްށ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ މޭޒަްށ ހަމަ ޑުރާފްެޓއް  ވަހަކަށް ރިަވއިސްޑްބައްލަވާަލއްވާަފއި ހަމަ ނިމިވަަޑއިގެންހާ އަ 



  

ނޑުމެންގެ އިދާރީ މޭޒަށް ފޮނުއްވާލަދެްއވީަމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކި ިސޓީއެއް ގޮތަށް ނުފޮނުއްިވަޔސް އަުޅގަ

 ޑުރާްފޓް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ޝުކުިރްއޔާ. ޓީއަްށ ހުށަހަޅާނީ ރިވައިސްޑްކޮމި އަޅުގަނޑުމެން ދެން
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