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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިޓީ   މާލެ  ޒަމާނީ އެޮގތުން  ރަނަގޅުކޮށް،  ހާލަތު  މާރުކޭޓުެގ  ކުރުން.  މަޝްވަރާތައް  ުގޅޭ  ެއކަމާ  ކައުންސިލާއެކު 

ބެލުމަށް  ކަންކަން  މި  މަޝްވަރާކުރުން.  ކައުންސިލާެއކު  ސިޓީ  މާލެ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ެއޅުމާ  މާރުކޭޓެއް  ދަތުރުވެރިންެގ 

  ނަވަ  3ަގނޑުމެން މި ބާއްވަނީ އެ ސަބް ކޮމިޓީެގ  ޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީންވަނީ ސަބް ކޮމިޓިއެްއ ނަންަގވާފަ. އަޅު 

ަވޑަިއެގންދެްއވި، ބަިއވެރިވަޑަިއަގންނަބައްދަލުވުން. މި ކޮމިޓީ  ކަމަށް ޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރ ވާއަށް 

ފޮނުިވ ސިޓީެގ    ންން އެބަ އޮތް ައޅުަގނޑުމެޅުއުޓީ މޭޔަރަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައދި އެ ބޭފުޕި އަދ ޑެ

ޮގ  ޖަވާބުަގއި މިތަ ޅިމާރުކޭޓު  ޮގތުން  ބެހޭ  މަހާކާ  އަޕްޑޭޓް  އެންމެފަހުެގ  ެއ  ޢުތާނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްވާފަ.  ލޫމާތު 

 ސިޓީ ކިޔާލާނަންތޯ މި ތަނުަގިއ. އާޝިޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން ދެންއެހެ ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ  ްގރޫޕްަގއި ވަނީ އެ ސިޓީތަްއ   އަޅުަގނޑު ހިތުން  ންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މި  9ހިއްސާކުރަްއވާފަ.   މެންބަރުން  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  އޮތް  އެބަ  އަދި ހާޞަފްޙާ  ކިޔުްއވާލަްއވާފައިހެން.  އެ  ރު 

ކިޔުއްވާލައްވަން. ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ސިޓީ މޭޔަރ އަދި    ކިޔުްއވާނުލަްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް

ން މެންބަރުންެގ ަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެޅުޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވަޑަިއެގން ތިއްބެވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަ

އަޅުަގނޑު    ހުރި ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ވަުގތުހެން  ކުރަންވީ  ސުވާލުތައް  ދެން ކަންކަން  ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުޞަތު 

ދެ ބޭފުޅަކު.  ފަހަރަކު  އެދެން  އެ އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތަށް  ލޮްގަގއި  ޗެޓް  ފުރުޞަތު  ތަރުތީބުންން  އެ    ދިވަޑައިެގން 

އަރު  ފުރުޞަތު  ެގންދާއަޅުަގނޑު  ބޭނުވަމުން  އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގިއ  އޭެގ  ދަންނަވާލަން ނަން.  އަޅުަގނޑު  ން، 

އުންސިލުެގ މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރއަށް، މިއީކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކުރިން  ބޭނުން މާލެ ސިޓީ ކަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން މިހާރު އެތައް ފަހަރަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ަވނީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވިފަ. 

ފަ. އަލުން އަނބުރާ އެ ހުރިހާ  ވިއެތަްއ ބައްދަލުވުމެްއަގއި ދެކެ   ސް ވަނީވެތަކުެގ ވާހަކަ  އިން މާރުކޭޓް ޮގޅިތެރެ މީެގ

ކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން، ެއކަުމެގ މަސައްކަތެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކުރެވެނީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް. އެއީ 
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ައދި ސަ  19-ކޮވިޑް  ދެކެވޭ  އެބަ  ވާހަކަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ުގޅިެގން  ވެސްާއއި  ވަރަށް   ރުކާރުން 

ަގނޑުމެންެގ ޅު ޕެކޭޖުތަކެއް ދެްއަވއިެގން، އަޅުަގނޑުމެން މި ހާލަތުން އަރައިަގތުމަށް ޓަކައި. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަ  ތިބޮޑެ

އިތުރުކުރުމަށް   ޓަކައި   ،ކައި ޓައުފެއްދުންތެރިކަން  އިތުރުކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަުމެގ    ،ކާބޯތަކެތީެގ 

ކުރިއެރުވުމާިއ  މަސައްކަތް ސިނާޢާތުެގ  މަސްވެރިކަމުެގ  އަދި  ކުރިއެރުވުމާިއ  ސިނާޢަތު  ދަނޑުވެރިކަުމެގ   ،

އިޢުލާނުކުރައްވާފައި ވަ  މަސައްކަތްތަކެއް  އޭގެ އެ  މާރުކޭޓުތަކަކީ   ނީ.  ދަތުރުވެރިންެގ  ހުރި  މި  މާލޭަގއި  ތެރެއިން 

ންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް  އެހެ  .ވަރަށް ބޮޑު ޖާަގެއއްއޮތް  ކަން  އަތޮޅުތަކުެގ ރަށްރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަުމެގ އުފެއްދުންތައް ިވއް

ހާލަތު މި  ކަންނޭނެގ  ަގހީވަނީ  ވާހަކަ  އިންތިޒާެމއްެގ  ވަުގތީ  އޮޅުންފިއަސްލުަގއި  ިއ  ބޮޑަށް  ލުވަން އަޅުަގނޑުމެން 

ބޭފު ދެ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ބެހޭ  ެއާއ  އެހެންވީމާ،  ފުރަޅުބޭނުންވަނީ.  މޭޔަރަށް  ސިޓީެގ  މާލޭ  އަދި  ންނަށް،  ތަމަ. 

މޭޔަަގއި  އެއަށްފަހު ައރުވާނަރަ ޑެޕިއުޓީ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މަށް  އެންމެފަހުެގ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢުން  ލޫމާތު 

 މޭޔަރު.  ވުމަށް. މާލެ ސިޓީެގހިއްސާކޮށްދެއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ   ހާލަތެއާދެ!  މިފަދަ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  ތިޔަ  ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު   އްަގއި އިނޭގތޯ. 

ޝައު ސާފުކުރެއްވުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  މިކޮޅުން  ުގޅާލައްވާފައި  އަޅުަގނޑުެމންނާ  ވަނިކޮށް  ވެރިކަން ޤު ޤައުމު 

ާމރުކޭޓްަގއި ހުރި ޮގޅިތަްއ، އެްގރިމަންޓްކޮށް، ައޅުަގނޑުމެން   ވެރިންެގފާޅުކުރެްއވީތީ. އެޮގތުން އަޅުަގނޑު މިހާރު ދަތުރު

ކުރުމާ  ފަރާތްތަކާ އެްގރިމަންޓް  ބޭފުޅުން  ެއ  ވެސް  މާކުރީަގިއ  ރޯދަިއެގ  ެގންދަނީ.  ިމ   ކުަގއިއެހަވާލުކުރަމުން 

. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތުން  ދަތުރުވެރިންެގ މާރުކޭޓަށް މިހާރު އެ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފަިއ ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި ފަށަން

ައވަހަ   އެްގރިމަންޓް މިހާރު  ކަކުރެވުނުހާ  ދަނީ.  އެ  ވަންނަމުން  ބޭފުޅުން  އެ  އެ    116ށް  ފަރާތަކާއި ސޮއިކުރެވިފަިއ، 

ބޭޅުބޭފު އެ  ވަދެ،  މާރުކޭޓުަގއި  ރޯދަިއެގ    ެގން ޅުފުންނަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ހެދުމުެގ  ޮގޅި 

ބޭފު ެއ  ވެދެވަޑައިެގންޅުކުރީަގއި  މާރުކޭޓްަގިއ    ނެނެވޭންނަށް  ލޯކަލް  އަޅުަގނޑުމެން  ރޯދައަށް  ދެން  ތަނަށް.  ވެސް  ެއ 

ކޮވިޑު  މި  ނެތި،  އިޢުލާނުކުރުމެއް  ކަންތައްއިތުރަށް  ޮގޅިއަކަށް   ތައް ެގ  އެްއވެސް  ާމރުކޭޓުެގ  ލޯކަލް  ުގޅިެގން  އައުމާ 

ަގނޑުމެން އެ ހިންަގމުންދިޔަ ފަރާތްތަކާއި އެކުަގއި ައޅު  ކޮށް، ނު  ލާނެއް ވެސްބަދަލެއް އަޅުަގނޑުމެން ނުެގނެސް، އިޢު

 ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އެ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތަުގއި ދެން އިޢުލާނެއް ކޮށްފިްއޔާމުން ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ

ދިހާމި ހުރިހާ  އޮތް  މި  އެ  މުއްދަ  ުގރު  ެވސް  ނިމެންދެން ެގން  މަސަްއކަތްކުރަމުންތުަގިއ  ރޯދަ  ހަމަ  ފަރާތްތައް  ދިޔަ 

ެގންދެވޭނެ. ދެން ދަތުރުވެރިންެގ ކުރިއަށް  ންނަށް  ޅުތް އެ ބޭފުކަވެސް އަދި އެ މާރުކޭޓު ނަަގންދެން ވެސް އެ މަސައް
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ފަރާތްތަކަށް   ލިބުނު  ޮގޅި  ެއ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންާވ  ވަންނަން  ވެސް  މާދަމާ  ހަމަ  ެއ ވަމާރުކޭޓު  ދެވަޑައިެގން 

މާރުކޭ ބަޔަކީ  ފުރަތަމަ  ސުވާލުެގ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދެން  ފެށޭނެ.  ވިޔަމަސައްކަތްތައް  ސީދާ  ގޮޅިތަކަށް  ފާރިކުރާ  ޓް 

އާދެ! ކައުންސިލުެގ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ. މާދަމާެގ ވަުގތެއްަގއި  ؟ އް ލިބިދާނެތޯޔެފަރާތްތަކަށް ލު

ބައްދައަޅު ލިޔުމަކުން ަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަދި  ބަލާނަން.  ބަލަން،  ކޮބައިތޯ  ލުޔަކީ  ެގނެވޭނެ  ލުވެފަިއ 

ރު ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯކަލް  ންެގ ޚިޔާލެއް ވެސް ބޭނުން. މިހާޅުދަންނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފު  މެންއަޅުަގނޑު

އެތަނަށް   ނީރިންެގ މާރުކޭޓް އަލަށް އެ ފަށަރުވެހާސް ރުފިޔާ. ދަތު  2ހާސް ރުފިޔާ. ޮގޅިއަކަށް    2ެގ އަަގކީ  މާރުކާޓު

ކެމެރާ ސިސްޓަމްސް ވެސް ލެވިެގން. އަދި އެތަނަށް އިތުރު މުވަްއޒަފުން ވެސް ލެވިެގން ކަމަށްވާތީވެ އެ ތަނުެގ ބިމުެގ  

ކެއް ެވސް  ެވސް ނެުގމާއި އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަ  ހާސް ރުފިޔާއަށް މާރުކޭޓްެގ ޮގޅިެއއް. ެއއީ ކުނި  3ކުލި އިންނާނީ  

ކައުންސިލަރުންެގ    ނަށްޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން  އެތާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭތީއާ ެވސް ެއކުަގއި. ދެން ައޅުަގނޑު

ންނެވެސް ޕަސެންޓޭޖެއް ކުލިން އުނިކުރަން. ހަމައެހެންމެ ހަމައެކަނި މާރުކޭޓުތަކެއް ނޫން ކޮވެސް ިވސްނުން ހުންނާނެ  

ފައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހެނިހެން ތަންތަން ވެސް. އެހެންވީމާ، ިމ  ވިރާތްތަކަށް ހުންނާނެ ދެއިނޭގތޯ. ވަރަށް ިގނަ ފަ

ެގނައުަމކީ   ބަދަލު  ކުއްޔަށް  ތަންތަނަށް  ހުރި  ކުްއޔަށްދީފައި  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ހުރިހާ  ހާލަތުަގއި 

 ޔާ. މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަމާޢު.؟ ިއތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް އޮތްތޯޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އެބަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މޭލެ ސިޓީެގ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ސަމާޢު ޝަރީފް

ކަންތައްތަކަށް   ާމރުކޭޓުެގ  ވިދާޅުވީ  އެ  ތަފްޞީލުކޮށް  ވަރަށް  މޭޔަރ  އިންތިޒާމުތަކާޝުކުރިއްޔާ.  އޮތް  ިއ  ހަމަޖެހިފައި 

ފާހަަގކޮ ހަަމ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ިއތުރުން  އޭެގ  ދެން  ހިސާބު.  އޮތް  ޮގއްސަ  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވަނީ ށްމިހާރު  ލަން 

ހަމަގައިމު   ާއއި  19-ކޮވިޑް  މަސަްއކަތުަގއި  ކުރެވޭ  މި  ފެންވަރެްއަގއި  ޤައުމީ  ކައު  ުގޅިެގން  ސިޓީ    ންސިލުން ވެސް 

މަުގފަހިށް މިހާތަނަ  ފުރިހަމައަށް އެއަށް  އެއްބާރުލުންދީ،  އަންނަނީ  މި  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ިގނަ  ޮގތަށް  ަގއި  ވާ 

އަދި   އިތުރުކުރަން  ސެކިއުރިޓީ  ފުޑް  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ޮގތުން  އެ  ދެން  ކުރަމުން.  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެން 

ުގޅުން ހުރި ން. އަދި މުސަރުކާރުެގ މުޅި ސިޔާސަތު މި ދަނީ ބަދަލުވަކަންކަމަށް މަުގފަހިވާ ޮގތަށް    ދަނޑުވެރިކަމާއި 

ކޮށްދެމުން. އެހެންވީމާ، ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ    ތައްއެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ޮގތަށް ބައިވަރު ކަންތައް
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، ހެދުމަށް ޓަކަިއ ތެރޭަގއި މަިއަގނޑު ެގންުގޅޭ ވިސްނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ުގޅުން ހުރި މި ކަހަލަ ބާވަތްތައް ިވއްކާ

ބޮ ފީއަށް  އެ  ައެގއްަގއި  ލުއި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާޑެއެންމެ  ދެން  ެގންނަން.  ބަދަލުތަކެއް  މިައިއ  ތި  އިޤުތިޞާދަށް  ނެ 

ކީ މިއީ އިނޭގތޯ. ފުޑް  މަބޮޑު ހީނަރުކަމުން އަރައިަގތުަމށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭ އެްއކަ

މި ކުރާސެކިއުރިޓީއަށް  ދަނޑުވެރިން    އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ދަނޑުވެރިންއިންވެސްޓް.  އެ  ހައްދާ   ނަށް 

ހަމަ އިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  މާރުކޭޓުަގއި  ތަކައި  މާކެޓްކުރުމަށް  ލުއިތަކެްއ    ،ހިެގންދާނެޖެކާބޯތަކެތި  މީަގއި 

އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމން މި އެބަ އޮތް  މޭޔަރ  ހާރު ވެސް އޮތީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ.  ހަމަޖެހިެގންދާނެ. ދެން 

ކޮށްދެއްވާފައި ބައް  ޝެޑިއުލް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވުމެއް.  އަދަކަުއންސިލު  އެލުވުމަށްފަހު  ސީދާ   ޅުަގނޑުމެން 

 ތަފްޞީލު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމެްއ އަޅުަގނޑު   ެއްއވެސް  ނުވަތަ  ެއއްެވސް ސުާވލެއް  މެންބަރެއްެގ  އެްއވެސް  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  މިހިސާބުން 

 ފާހަަގކޮށްލަްއވަން އޮތްތޯ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

އި  ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  މޭޔަރަށް  ޑެޕިުއޓީ  މޭޔަރާިއ  އަދި  މުޤައްރިރު.  އްޒަތްތެރި 

ރުކޭޓްަގާއިއ  ރު މި ލޯކަލް މާއަޅުަގނޑުމެން މި ބަިއވެރިވި ކަމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާ

ދަތުރުވެ މާރުކޭޓުަގއި އަދި  މާރުކޭ   މިހާރު،  ރިންެގ  އަދި    2ޓް  ލޯކަލް  ވިދާޅުވި.  މޭޔަރު  ކަމަށް  ރުފިޔާއަށް  ހާސް 

ހާސް ރުފިޔާއަށް ކަމަށް. ދެން މި ތަންތަނުެގ މިހާރު ކުލި، ކޮންމެ ޮގތެްއ ިވޔަސް ކުލި    3ރިންެގ މާރުކޭޓް  ދަތުރުވެ

ފާހަަގކޮށް ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ދަނޑިވަޅުަގއި  ިމ  ރަނަގޅު،  އަދި  ލަކުޑަކޮށްދިނުމަކީ  ން. 

ރަނަގޅު އަދަދެްއ، ރަނަގޅު ބަދަލެއް ކުއްޔަށް އައުމަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން.  

ބޭނުންވަނީ  ހަމަ ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ނަާގފައި  އެއާއެކު  ކުއްޔަށް  ތަންތަނުެގ  މި  އެ   ތިބި  މިހާރު  ފަރާތްތަކުން 

ނާޔަތެްއ ދިނުން އެީއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޢިެގ ޚާްއޞަ  ތުޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ، އެ ފަރާ ތުެގ  ތަންތަން ހިންާގ ފަރާ

ދަނޑިވަ ކޮށްލުމި  ވަރަށް  ކަމަށްވާނެންޅުަގއި  ކަމެއް  ރަނަގޅު  ތި  ހެން  ނޫނިއްޔާ  ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭތޯ  މިހާރު  ދެން   .

ފަރާތްތަކަށް   ، އެހެންތަށް ކުއްޔަށް ދީެގންޮގރު ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ނޫނިްއޔާ، އެކި ޮގތް ވާތޯ ިމހާފުޅުންނަށް އެނިގލައް ބޭ

ފަރާތް ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ  ތަނުެގ  އެ  ދީެގން  ދިވެހިތައްކުއްޔަށް  އިތުރަށް  ޭއެގ  ދެން  އުފެއްދުންތަކަށް  ރާ.  އްޖޭެގ 
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އިމްޕޯޓް، ބޭރު  އަދި  އަޅުގަ   މީގެ   ޚާއްޞަކުރެވިެގން  އެ  ކުރިން  މުދާތައް  އިމްޕޯޓް  ހުރި  އެބަ  ފެނިފައި  ނޑުމެންނަށް 

އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  މިހާރު  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ވިްއކަމުންދާކަން.  ތަނުަގއި 

 ދުކޮށްފައިތޯ އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. ަގސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން. ނަޞަތު އަރުވާމާލެ ސިޓީެގ މޭޔަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު

މަޝް އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ދެން  ބަދަލުަގއި  ެގނެވޭ  ކުްއޔަށް  އެްއޗެއް ވައާދެ!  ނޫނީ  ރާކޮށްފައި 

ނަށް މުޅި ކަުއންސިލާ ބައްދަލުކޮށްލަިއެގން  ޮގތުން. އަޅުަގނޑުމެންެގދަންނަވާކަށް ނޭނޭގނެ. ެއ މި ދަންނަވާހެން ކުލީ

 އަނެއް ސުވާލަކީ...  އެކަން ނިންމޭނީ. ދެން ކުރެއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު...  ޝިފާ، މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު

ައއިޑެންޓިފަިއީވ  ޮގޅިތައް   މަސައްކަތުން  ކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ފަރާތްތައް  ހިފާފައިާވ  ކުްއޔަށް 

މަނާ ެވސް އެބަ ކުރެވޭ. ދެން މި ރުފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަ ލިޔުންތައް ެވސް ެގނެސްދެން. ޖު

ކްރައިޓީރިއާ ހުރި  އިނޭގތޯ  ދޫކުރިއިރު  ޮގޅި  ކައުންސިފަހަރު  ިމ  ދަންނަވާލާނަން.  ައޅުގނޑު  ސަރކިއުލަރ ތައް  ލުެގ 

މަ ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ެގޒެޓްކޮށްފަިއވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ފާސްކޮށްެގން،  ލޫމާތަށް ޢުަގރާރަކުން 

ދަންކަޓަ ޮގނަވާނަންއި  ަގވާއިދުން  ލިބި،  ޮގޅި  މާރުކޭޓުެގ  ދަތުރުވެރިންެގ  ކުރިން  ެއއީ  ފަރާތްތައް.  ޅި  .  ހިންިގ 

ަގާވއިދާ ޚިލާފުވެފައި ހުރި ފަރާތްތައް ކަމަށް ަވންޏާ މާކްސް މަދުވެފައި ހުންނާނީ. ކުރިން ދަތުރުވެރިންެގ    އެހެންވީމާ،

ހިންުގމުަގއި  މާރުކޭޓުަގއި   އެހެންވީމާ،  ޮގޅި  ފަރާތްތައް.  އުޅުނު  ޮގތުން  އެ ޢަމަލީ  ޢަމަލީ  މޫނުމަތިން  ޮގތުން 

ފަރާ ވިދާޅުާވ މަސައްކަތްކުރާ  ތި  ދެންނެވި ސަބަބަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  އިސްކަންދިނިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ތްތަކަށް 

ސިލޯ އިންޑިއާ،  ކުއްޔަށްދީފަިއ  ޮގޅި  އަޅުަގނޑުމެ ޮގތަށް  ފަރާތްތައް  އުޅޭ  އެހެންވީމާ، ންނުަގއި  އިނޭގ.  ނަށް 
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ހަމަ    .ޗްއޭ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީރިމާ  15  އަޅުަގނޑުމެން ޖެނަރަލީ މި ފަހަރު ވަރަށް އިސްކަމެއްދީ، ާގތްަގނޑަކަށް

ޓިސްކުރެވިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ލިސްޓުން  ނޯކުރިމަތީަގިއ އަބަދު މާރުކޭޓްަގއި އުޅޭ ފަރާތްތަްއ ކަމަށް  

ފުރު އެ  ވާނީ  އަންޞައަޅުަގނޑުމެން  ކުރިމަތިލީ،  ހިންުގމަށް  ޮގޅި  މާރުކޭޓުން  ދަތުރުވެރިންެގ  އަދި  ހެން ތުދީފަ. 

ެގ މާރުކޭޓް ޮގޅި ހިންުގމަށް އަލަށް  ންމާކްސް ދޭ ޮގތަށް އޮތީ ކްރަިއޓީރިާއަގއި ހަމަޖެހިފަ. ދަތުރުވެރި  5ކަނބަލުންނަށް  

ެގން ހިންާގ ކަމަށް ބެ ތި  ޅީގައިންނަށް ވެސް ތިބެެގން، ގޮ ޅުކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީފައި އެ ބޭފު

ބޭފުޏާވަން އެ  ޮއތީޅު  އެ  ދޭޮގތަށް  މާކްސް  ވެސް  ވިދާޅު ންނަށް  ތި  އެހެންވީމާ،  ހުރި ވި .  ދީފައި  ކުްއޔަށް  ޮގތަށް   

. އެހެންނަމަވެސް، ންށްފައި ވާނީ މާކްސްދިންއިރު ދަތުރުވެރިންެގ މާރުކޭޓުފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާކްސް މަދުކޮ

ން އެ ޮގތަށް ކުއްޔަށްދީފައި އެބަ  ޅު ޤަބޫލުކުރެވޭ ބައެއް ބޭފުަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސްޅުލޯކަލް މާރުކޭޓުެގ އިޝޫަގއި އަ

ބަހެއްނުވޭ.  ވެސް މި ކަމަކަށް އެއް  ންފަރާތަކުން ވެސް، ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތަކު  ހުރިކަން. އެހެންނަމަވެސް، ކުއްޔަށް ހިފާ

 އެނެގން  އެބަ  . އަދި ވާނުވާހޭއެހެންވީމާ، އަލަށް ހުޅުޭވ ތަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކެމެރާ ނިޒާމެއް ހަރުކުރަން އެބަ ޖެ

އު ކުނި  ތަންތަނަށް  އެކި  އެ ކާޖެހޭ.  އެބަ  ފަރާތްތައް  ހިލާ  މާރުކޭޓް  މުޅި  އެހެންވީމާ،  ހަރުދަނާންނެގންޖެހޭ.   ުގން 

އިރުަގއި ދަތުރުެވރިންެގ މާރުކޭޓަށް ލަިއެގން ވޭ ޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކެމެރާ ނިޒާމެއް މި ފަހަރު އަލަށް ހު

އަޅުަގނޑުމެ  އެކަން ވެސް ކުރަން  ފަރާތްތައް  ހުންނަ  ދީފަިއ  ކުްއޔަށް  އޭރުން  ައދި  ވަނީ.  މި  ނިންމާފައި  ން 

ައއިޑެންޓިފަިއވާނެ. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ވިޔަފާރީެގ މު މަލާތެއް ވީާމ ޢާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް 

ަގނޑުމެން ެވސް ތާއަބަދު  ޅުނުއެއް އަންަގވާ. އެހެންވީމާ، އަ   ،ކަށްއެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ެއކަން އަންގާ 

އެ ތާނަގއި އަދި ސުޕަރވަިއޒަރުން ތިއްބެިވ ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ސިއްރިްއޔާތުަގއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް  

ބޭފުޅުން ވެސް ޮގޅި ނަންގަވާފައި    ކަމުަގިއވާތީވެ، ކައުންސިލަކަށް އަބަދަކު ނޭނެގ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަހަރު ހުރިހާ

އަދި  ަގޑީަގއި ވެސް  ބަންދުކުރާ  މާރުކޭޓް  އަދި އެތަނަށް ދެން  ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ.  ތިމަންނަ އެތާ  އެ ވަނީ 

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ިމ    ކަމަށް ބުނެފަ.  ހުންނާނީ ދިވެއްސެއް  ެވސް ތިމަންނަެގ ބަދަލުގައި  އެހެން ަގޑިއެްއަގއި

މާރކޭކައު ދަތުރުވެރިންެގ  މި  މާރުކޭޓެއް،  ފެށޭ  ކޮށްެގން  ތަރުތީބު  އަލަށް  ހަވާލިފަހުން    އެހެންވީާމ،   ޓަކީ.ންސިލު 

އުސޫލުތަކުަގިއ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބައެއް  ކުރާ  ެއކަން  ކުއްޔަށްދީެގން  ފަހަރު  މި  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

ޅި ނެޭގނެ  ވަުގތުން ޮގ  ޏާސީއެއް ހުރި ކަމަށް ަވންއިރު ެއއްެވސް ބިދޭން ރެންޑަމްކޮށް ޗެކްކުރާއޮންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެ

އި ބަދަލުަގއި ދެން ހުރި ފަރާތުެގ ވެސް އަިއޑީ  ފައަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގތޯ. އަދި ވެރިފަރާތް އެތާ ހުންނާނަމޭ ކިޔާ

ބޭފުކާޑެ ދެ  އެ  ދީެގން،  ވެސް  ބަހައްޓައިެގން  ޅުއް  ޮގތް  ހުންނާނެ  ފެންނަން  ފޮޓޯ  މި ންެގ  ހުޅުވަނީ  މި  ފަހަރު  މި 

އުންމީދަކީ   އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށްމާރުކޭޓް.  ތި   އެ  ޮގތުން  ބެހޭ  ދިނުމާ  ކުއްޔަށް  ދެން  ކަމަށް.  ހިނާގނެ 
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  ޔާ ން ވެއްޖިއްނު ހީވަނީ ދެވިއްޖެހެން. އިތުރަށް ޑެޕިުއޓީ ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭށްެގ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަލުކުރެްއވި ސުވާ

 ންދަވާ. ކުރިއަށް ެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު

 .ހީކުރަން އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. އަޅުަގނޑު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެިވއްޖެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮށްލަްއވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. އިތުރު؟ އެބައިންނެވިތޯޕިއުޓީ  އާދެ! ޑެ

 

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ޝަރީފު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ދެން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އަޅުަގނޑު ވެސް މާިގނަ ވާހަކަެއއް އިތުރުކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  

އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ީމެގ ކުރީެގ އެްއވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި ިއންތިޒާމުތަކެއް މާ ރަނަގޅު ހަމަޖެހިފައި ނޫން އޮތީ. އަދި  

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މާބޮޑަށް ފަހިވެފައި ނޫން...  އޭރުެގ އެްގރިމެންޓް އޮތް ޮގތުން

 

 )ރެކޯޑިންގެގ އަޑު ކެނޑިފަ(

 

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ނިންމާފައި އިޢުލާން ކޮށްލެވޭަވރުވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ ިއްއޒަތްތެރި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އަދި ޑެޕިޔުޓީ ޭމޔަރ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ތި  

ޖަވާބުދެއްީވ. އެހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތީމަ އަދިވެސް އަޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާލެްއ އަހާލަން  

ފުރަ އެންމެ  ހަމަ  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ބޭނުން.  ނޫނަސް  ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓް  މާލޭަގއި  ދެކެވުނު  ވާހަކަ  ވެސް  ތަމަ 
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މިއޮތީ   މަރުކަޒަކަށްވެފައި  މައި  ޤައުމީ  މަރުކަރުވާ  ދަތުރުވެރިން އައިސް  ހުރިހާ  އިންޓަރޗޭންޖަކީ  އެންމެބޮޑު  ރާއްޖޭެގ 

ދަ އެްއޗެހި  ބޭރުންނާއި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭަގއި  އަދި  މިހާރު  ކުރެވެމުންދާތީެވ  މާލެ.  އަދި  ކަންކަން  ތުރުފަތުރުެގ 

ސަބަބުން  މަސައްކަތްތަކުެގ  ެގންދަާވ  ކުރައްވަމުން  ޤައުމު  އެހެން  ސަރުކާރުން  އަދި  ރާއްޖެއަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ލަތެއް ނޫން ރާއްޖެއަށް އަދި ކާބޯތަކެްއޗަކަށް އަދިއަކު ދަތިވީ ކަމަކަށް ފާހަަގެއއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އޮތް ހާ

މާދަމާ މިއޮންނަނީކީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ލަފާކުރާކަށް ނޭނެގ ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވެެގންދާނެ ޮގތެއް.  

އަންނަ  ދަތިތައް  ގެނައުމުެގ  ކާބޯތަކެތި  މިެގންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭރަށް  މިސާލަކަށް  ކަމުަގިއވާނަމަ  އެހެންވެއްޖެ 

ރާއްޖެ  އަދި  އަދި  ދުވަހެއްަގއި  މާރުކޭޓްތަކާއި  މިހިރަ  މާލޭަގިއ  ކަންނޭނެގ  އަދާކުރާނެ  ދައުރެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އަށް 

ހަމައެކަނި މާލޭަގއި ދިރިުއޅޭ މީހުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން. މާލެއަށް އައިސް ޮގސް ހަދާ އަތޮޅުތަކުެގ ޮއޑިދޯނިފަހަރުން 

ބާޒާރު މާލޭަގއި  ކަންނޭނެގ  ބަރޯސާާވނެ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބާވަތްތަކަށް.  ވެސް،  ކާބޯތަކެތީެގ  ހުންނަ  ވިްއކަން  މި  މަތީަގއި 

ޑިމާންޑެްއ   ބޮޑު  އަދި  ވަރަށްުވރެ  އޮތް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން،  އަހާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ކަުމަގިއވާނަމަ. މުސްތަޤުބަލުަގއި މާލޭަގއި މިދެންނެވި މާރުކޭޓްތަކަށް އުފެދުމަކީ ެއކަށީެގންވާ ކަެމއް އެހިސާބަށް ޮގްއސި  

އަދި ެއ ނޫނަސް ކުރިއަށް ޮއތީ ރޯދަ މަސް. ރޯދަ މަހަކީ ޢާއްމުކޮށް ެވސް އަތޮޅުތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަމުެގ ބާވަތްތަްއ  

މާލޭެގ   ެގނެސް  އެްއޗެހި  މާލެައށް  ޮގތުަގއި  މާކެޓެއްެގ  ެއއް  އެންމެބޮޑު  ިވއްކާނެ  އެްއޗެހި  އެ  އިތުރުވެ  އުފެދިެގން 

މަޖައްސެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި ފާހަގަވަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓަކާއި ދަތުރުވެރިންެގ  ވިްއކުމުެގ ކަންތައް ހަ

މި   ހާލަތެްއަގިއ    2މާރުކޭޓަކާއި  އިތުރުވަމުންދާ  ޑިމާންޑް  އެ  އެކަންތަްއ  އަދި  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ތަނެްއެގ 

ފާހަ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހާލަތެއްަގއި  ިގނަވަމުންދާ  މާލޭަގިއ  އުފެއްދުންތައް  ތަންތަން އެބަހުރިތޯ. މިސާލަކަށް  އިތުރު  ަގވާ 

 ވިޔަފާރި ހިންޭގނެ.  

 

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ އިނޭގތޯ އެސް.ޓީ.އޯެގ ފަރާތުން އެފައްޓަވާ ެއްގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދަނޑުވެރިންެގ ތަކެތި  

އޮތްތާނަގިއ   ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާރުކޭޓްތަކުން  މިހުރި  މާލޭަގއި  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އަުގހެޔުކޮށް 

ޮގތެއްތޯ ހެދޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން ހިލޭ މިސާލަކަށް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބިން ދެިވއްޖެ އެސް.ޓީ.އޯއާ މަޝްވަރާކުރާނަން. ކޮން

އެކަން  އިނޭގތޯ.  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕްޝަނެއް  އެވެސް  އެބައޮތްތޯ.  ފުރުޞަތު  އަުގހެޔޮވުމުެގ  ކަމަށްވާނަމަ 

އަތޮޅުތެ އަދި  ރައްޔިތުންނަށާއި  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މާލޭަގއި  މުޅި  އެއީ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވުނަސް  އުފައްދާ  ތަކެތި  ރޭެގ 

އަންނާނެ ލުޔެއް. އެހެންވެ ެއކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ވިލިނިގލީަގއި ވެސް  
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މާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ ބިމެއް އެބަ ދެން އިނޭގތޯ ވިޔަފާރިތައް އެސް.ޓީ.އޯއަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީ

ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  މިހާރު  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މޭރުމުން  އެ 

އެކި   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ހެދުމުަގއި  ައއިސްޮގސް  އޮޑިދޯނިފަހަރު  އޮތީ  މި  އިތުރުކޮށްފަިއ  ފްލެކްސިބިލިޓީ 

ފައި މި އޮންނަނީ. އޭެގން ދެން އުނދަޫގތަކެއް އެބަުއޅޭ. އޮޑިދޯނިފަހަރު ދިމާތައް ހާބަރުތައް ައސްލުަގިއ ވަރަށް ތޮއްޖެހި

ކައިރިކުރެވޭނެ ޮގތްތައް މާލެ ވަށަިއެގން ނެތީމަ. ދެން އެ އޮޕްޝަން އެއީ ވަރަށް އުނދަޫގ ޮގތަކަށް އަދި މި އޮތީ. އެީއ  

ދިމާވެެގން އުޅޭ ކަމެއް. ދެން އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑަށް ޤަ ބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މިދަންނަވާ ޮގތަށް  ހަމަ ޖާަގ ނެތީމަ 

ދިވެހިން އޭަގއި އިސްނެުގން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އިނޭގތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން މާރުކޭޓްތައް ބަލަހައްޓާތީެވ 

ރިހާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަސްލުަގއި ސިޓީ ކައުންސިލުެގ ބިދޭސީން އެ މާރުކޭޓްތަކުެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ލޯކަލް ހު

ތިބޭ ތިބުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ފާހަަގކުރަން  ތަނެއްަގއި ވެސް އިނޭގތޯ ކޭޝް ކައުންޓަރުަގއި ބިދޭސީން

ވެސް   ސަބަބުން  ދިއުމުެގ  ފުޅާެވެގންދާ  މާރުކޭޓްތައް  ތެރެއަށް  މާލެ  މުޅި  ޖެނެރަލީ  އަނެންހެން  ދެން  އިނޭގތޯ. 

ކަމަށް   ައުގހެޔޮވެެގންދާނެ  ރެސްޓްރިކްޓެޑް  އެްއޗެއްސަށް  ވަރަށް  އޮތީ  ކުރީެގ  ބަލަނީ  މި  ތަނެްއ   2އަޅުަގނޑުމެން 

ހުޅުވިއްޖެ.   މާރުކޭޓްތައް  މާލޭަގއި  މުޅި  ސަބަބުން  ދުވަސްވުމުެގ  ިގނަ  ނުހުޅުިވ  މާރުކޭޓް  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ދެއްތޯ. 

އަ ރަނަގޅެކޭ  ވެސް  އެއީ  ވެސް  ވީާމ  ެއވެއިލަބަލް  އެއްޗެހި  ތަންތަނުެގ  ިގނަ  ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ،  ޅުަގނޑު 

ބަެއްއ   ުއޅޭ  ހުޅުވަިއެގން  ފަރާތްތަކުން  ހުރި ލޯކަލް އަމިއްލަ  މާލޭަގއި  ތެރޭަގއި  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުެގ ޓައިމެްއެގ 

ނުވަތަ   ތެރެއިން  އޭ.އެޗް.ބީބީ  މިހާރު  މަސައްކަތް  ކުރުމުެގ  އޮބްޒާރވް  ބާޒާރުތައް  ނޫނީވެއްޖިއްޔާ  މާރުކޭޓްތައް  ލޯކަލް 

ޚިދު އެކަންކަން  ޢާއްމު  އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅެއް.  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ފަށައިފި.  ތެރެއިން  ފަރާތުެގ  މަތްތަކުެގ 

މޮނިޓަރކުރުމުެގ ކަންތައްތައް އެޗް.ޕީ.އޭ މިދުަވސްވަރު ވަރަށްބުރަކޮށް އުޅޭތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ެވސް  

ޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފަށައިފިން.  ވާހަކަދައްކައިެގން   ކުރަން  އެސް.ޓީ.ޯއއާ  މިހާރު  ޮގތުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލުޔެްއ ދެެވން އޮތް ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 ދެން ޑެޕިޔުޓީ އެްއޗެއް ވިދާޅުަވން. 

 

 ްއކެވުން: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ޝަރީފު ވާހަކަދެ

ދެކެވެނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުން  ިއތުރުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައަށް  މޭޔަރުެގ  ޝުކުރިއްޔާ.   2އާދެ! 

އިތުރުން   އޭެގ  ޮގތެްއަގއި.  މަިއަގނޑު  ވާހަކަ  ެއޅުމަށް   3މާރުކޭޓެއްެގ  ވިލެޖްަގއި  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާރުކޭޓެއް  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ  ބޭްއވުނު  ޓަކައި  ތެރޭަގއި  އޮފީސް  ރައީސް  ދެން  ެއއީ  އޮތީ.  ެއ  ހަވާލުކުރެވިފައި  ވެސް  އާ 
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ެވެގންދާނީ  އެ  ދެން  ހަމަ.  މާރުކޭޓެއް  ބޮޑު  ެއއޮތީ  ހަވާލުކޮށްފައި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ެއއްބަސްވެެގން  ބައްދަލުވުމެްއަގިއ 

މާރުކޭޓަކަށް ޮއތް  ޚާއްޞަކޮށްފައި  ފަރާތްތަކަށް  ސަޕްލައިކުރާ  އަނެްއކާ  ޚާއްޞަކޮށް  މިހާރު  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ  ދެން   .

ތައްޔާރުވެެގން އެ އަންނަނީ ރާއްޖޭެގ ހައްދާ ބާވައްތައް ހައްދާ ދަނޑުވެރިން އެ ހައްދާ ތަކެތި ަގނޑުކޮށް ަގނެފައި އޭތި  

ޤަ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހަމަޖެއްސޭތޯ.  އިންތިޒާމެއް  ިވއްކޭނެ  އަުގހެޔޮކޮށް  ޭއތި  މެދުވެރިެވެގން  ބޫލުކުރާ  އެސް.ޓީ.އޯ 

މާރުކޭޓެއް. ޭއެގ އިތުރުން ހުޅުމާލޭެގ   3މާރުކޭޓެްއ ހުންނާނެ. ބޮޑު  3ޮގތުަގއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި މާލޭެގ މަިއަގނޑު  

ވެސް ހުންނާނެ މާރުކޭޓް. ވިލިމާލޭަގއި ވެސް ހުންނާނެ މާރުކޭޓް. ދެން ވިލިމާލޭަގއި ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށް ދަނީ. ހަމަ  

އު ދުވާލު  މީހުން  އަޅުަގނޑުމެން ިގނަ  ފެނުނީ.  މި  ތަޖުރިބާަގއި  މިކުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މާލޭަގއި  ޅެނީ 

ދާދިފަހުން ވެސް އެ ތަޖުރިބާ މިކުރީ. މާ ކާމިޔާބު ކަމަކަށް ނުވި. އެހެންނަމަވެސް، ތި ިވދާޅުވާ ޮގތަށް ހައްދާ ހުރިހާ 

މާލެ   ހަބަކަށް  ބާވަތެއްެގ  ހުރިހާ  ހައްދާ  ރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާވަތެްއ،  ތަންތަން  ވަރަށް  ެއއީ  ވެެގންދާއިރު 

އައުުމެގ  ކޮިވޑް  ކުރީަގއި  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެމުން.  އެދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ިގނަ  އަދި  އެލޮކޭޓްކުރެވިފަިއ  މިހާރު 

، މިހާރު ދެން ސީދާ  ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތީ ރަމަޟާން މަހަށް ނިންމޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

އޭތި   އެބަ  ވަރަށްބޮޑަށް  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނެގ.  ދަންނަވާކަށް 

 އަވަސްކުރަންެވެގން މަސަްއކަތްތައް އެބަކުރޭ. އެހެންވީމާ، ިއތުރު މާރުކޭޓަކާިއއެކު... 

 

 )ރެކޯޑިންގެގ އަޑު ކެނޑިފައި( 

 

 ޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ މޭ

ނުވާނެ.   ކުޑައެްއ  ވެސް  އަސަރު  ކުރާ  އެ  ސަބަބުން  ބޭހުެގ  ިމއަޅާ  ަގހަށް  އާިއ  ަގސްކާނާ  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

ސިޓީ  ވެސް  މިހާރު  އުޅޭއިރު  މީހުން  ކައިރީަގއި  ކައިރި  އެހާ  ކަމެއް.  ިވސްނަންޖެހޭ  އަސްލު  ެއއީ  އެހެންވީމާ، 

ލިބި ބޭނުން ކައުންސިލަށް  މަތީބުރީަގއި  ަގސްކާނާ  ބަޔެއް  ލިބޭފަދަ  ެގއްލުން  ަގޔަށް  ެއއީ  ޝަކުވާ  ހުންނަ  ފައި 

އާދޭ.   އާދޭ.  އެ ޝަކުވާ  ާއއި  ވާހަކަ  ކުރާ  އަސަރު  އޭެގ  އުޅޭއިރު  ކުޑަކުދިން  ޭގެގ  އަންނަ  ޖެހިެގން  ކުރަމުންދާއިރު 

ކާނާ ޓަކައި  އިންދުމަށް  ަގސް  ހަމަ  ތަނަކުން  އޮތް  ޖާަގ  ޓަކަިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ކަހަލަ  ލިބޭ   

ޖާަގ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އަދި  ބޭނުން.  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތުތައް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ލަ  ދިނުމަށް ޓަކައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުެގ ޕާކުެގ މުޅި ސަރަޙައްދު ނިމިެގން ހުޅުވާލެވޭއިރު އެތާ ހުންނާނެ މިދަންނަވާ ކަހަ

ަގސްތައް. ކޮންމެ ސަޓަރޑޭއަކު ވިްއކުމަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާލާނަން. އެއީ ވަކި އޭރިޔާެއއް ކަނޑައަޅާފަިއ  



 2020 ްޕރީލްއެ 7                      ވަނަ ބައްދަލުވުން 3  ސަބް ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ  ލާމަރުކަޒީ
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ވެސް މިހާރު  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ަގސްިވއްކުމުެގ  އޭރިޔާެގ  ހަމަ    އެ  ވެސް  ަގސްަގހަށް  ެގންނަ  އެ  ކާށިދޫއިން 

އިރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖާަގ ދެމުން މި ދަނީ. ވަރަށްިގނަ ބޭފުޅުން ެއކަމަށް އިންކާރުކުރާ 

އެހެންނަމަވެސް،   ވަރަށްބޮޑު.  ޕްރެޝަރ  އަންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ  ނެުގމަށް  ަގސްތައް  ވެސް  ވިލިނިގލީަގއި 

އެހެންވީ ސިޓީއެކޭ.  ބަީގޗާ  އޮންނަނީ  ކަނޑަައޅާފައި  ކުރީއްސުރެ  ސަރުކާރުން  ަގސްހެއްދުން  ވިލިނިގއްޔަކީ  އެތާ  މާ، 

އެހެންނަމަވެސް،  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ވަކި  ކައުންސިލުން  އުނދަގޫވާނެތޯ  ކިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް 

ހުސްޖާަގތަކުަގިއ  ިވލިނިގލީަގއި  ވާހަކަދަްއކާނަން  މިނިސްޓްރީއާިއއެކު  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް 

 ގ ހެއްދޭޮގތަށް ވީހާ ެވސް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި.  ވާރޓިކަލް ާގރޑްނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް   މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  ޝުކުރިްއޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ހަމަވަނީ.   1އާދެ!  މި  ަގޑިެއއްހާއިރު 

ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށް    އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިެގންފައި ވެސް

ވެސް   އުޅުއްވަމުން  ައވަދިނެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ދިއުމުެގ  ދަނީ.  މި 

ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގ އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ނަމަވެސް  މެދުވެރިކޮށްެގން  ޒަރީޢާއިން  ބައްދަލުވުުމަގިއ  މިކަހަލަ  މި  ން 

ބައިވެރިެވވަޑަިއެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވީތީވެ މާލެ ސިޓީެގ މޭޔަރ  

އަދި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ، ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ނިންމާލުމުެގ 

މިރޭ  ކުރީގަ  ބޭނުން  ދަންނަާވލަން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން    8:00އި  ޮއތޯރިޓީއާިއއެކު  ަގވަރމެންޓް  ލޯކަލް  ޖަހާއިރު 

އެ   ޮގތުން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ހަވާލުކުރެވިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ތެރެއިން  ްގރިޑްެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ހަމަ 

ޖަހާއިރު އޮންނާނެ    8:00ވަނަ ބައްދަލުވުން މިރޭ    4 ސަބް ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ބާްއވާ މި

އެދެން.  ވަރަށްބޮޑަށް  ބައިވެރިެވވަޑައިަގތުން  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 
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