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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عل`.  މަންޓް އެންޑް  ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަ  ގެންދަނީ  ށް މި ކުރިއަމެން  އަޅުގަނޑު  .یكمالسالم 

ބައްދަލުވުއިމެކްލަ ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  މިއީޓް  މިއަދު  ވަ  9ހަރުގެ  އަ  މި  މެއް.  ބައްދަލުވުން.    މެންގެ އަޅުގަނޑުނަ 

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   . ދެން ގެ ބިލުރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ސަ   އޮތީ  އެޖެންޑާގައި މި

ބި ބަލައިގެންފަމި  މިވަނީ  މިހާރު  މަޖިލީހުން  މަރުކޮމިޓީ   .ލު  މަރު  ތީ.އޮ  މި މިހާރު  ބިލު  ލާގައި  ޙަ  ލާގައި  ޙަކޮމިޓީ 

މިއަޅުގަނޑު އިތުރަށް  މަސައްކަތަކީ   ކުރާ  މެން  ބިލު  އެ  ރުން.ދިރާސާކު   މުހިއެގޮތުން  ކަމަށް  ންންމެ  މު 

ބޭ  ރެވޭކުލުބޫޤަމެންނަށް  އަޅުގަނޑު ދަންމި  ފުޅުންނަށްމުއައްސަސާތަކުގެ  އެ  ޚިޔާލު    ނަވާލަނީ  އިތުރު  ބޭފުޅުންގެ 

ފޮނުއްވިއި   ބޫލުކުރާ ޤަ  އަޅުގަނޑުހޯދުމަށް.   ބިލު  މި  ސަރުކާރުން  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގޮތުގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ރު 

ކެއް އައިސްފަ.  ބޮޑެތި ބަދަލުތަ  ށް ވަރަށް އޮތީ ބިލަ  މިއީ މިހާރު މި  ،އެހެންނަމަވެސް  .ނީ ހޯއްދަވާފައޮންނާވަރާ  މަޝް

ބަ ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މަރުޙުއެއީ  ހުށަހެޅުއްވި  ޙަ ސް  މެންބަރުން  ލާގައި 

ށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް  ވަރަ  ،އްތަކެ ދަލުބިލަށް ބަ  ،މާއެހެންވީ  . މިހާރު ބިލަށް މިވަނީ އިތުރުކުރެވިފަ  ހުށާހެޅުއްވުންތައް 

އައިސްފަ ބަދަލުތަކާ ވާނީ  އެ  ކުރިއައަޅުގަނޑުއެކުގައި    .  ދިއުމަށް މެން  މުއައްސަސާތަކަށް    ޓަކައި   ށް  ގިނަ  ވަރަށް 

މިތަނަށް ވަޑައިގެން އެބަތިއްބެވި   ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެ    މުއައްސަސާއެއްގެ މަންދޫބުން.  15ދަންނަވާލިން. މިއަދު 

ދަން ދައްކާ ނަވާލި ސައެކީގައި  އެކަކު  ގޮތެއް ވެސް  ވާބަބަކީ  ނިންމުނު  އެކަމުގައި  ދެން  އެނގުމާއި  އަނެކަކަށް    ހަކަ 

ބޭނުމުގަ ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުއި.  ސާފުވުމުގެ  ގަޑިއިރު.  މު ވަގުތަކީޢާއްމެންގެ  ތިއް  15 ދޮޅު  އެބަ    ބެވި. މުއައްސަސާ 

ބޭފުޅުންގެ ވެހުރިހާ  ބަ  ބޭނުން.  މެންއަޅުގަނޑުހެއް  ސް  އަޑުއަހަން  ގުޅޭގޮތުން.    ތަކާ ބަދަލުކޮށް  ޞައްޚާ  މީގައި 

ކޮންމެ  ގަސްދުކުރާ  އަޅުގަނޑު ،  އެހެންވީމާ ނުކުރައްވަންޏާ  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ގޮތަކީ   

ފުރުޞަތެއްމިނި  3  މުއައްސަސާއަކަށް  ތަރުތީބުން    ދީ   ޓުގެ  ނިންމާލަން.ނޑުގައަޅުހަމަ  ގޮސް  ބޭފުޅުންގެ    މެން  ތި 

ބަހައް ބިލަށް އެއްޗެއް ވިދާޅު  ން ރަނގަޅީ ޓަވައިދެއްވުފޯކަސް  ބަދަލުގައި  މުޅި    މެން ގެނެސް މިހުރި އަޅުގަނޑުވުމުގެ 

ވީމަ  ހެޅުއް ން ބިލު ހުށަދާޅުވުމަށް. އެއީ މި ދަންނަވާހެން ސަރުކާރުބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ވި  ބަދަލުތައް އެގޮތަށް ގެނައުމާ 

މާއޭ މުޅި ބިޙާ މުޅި ބިލުގެ ރޫ  ނައަކީގެ  ހަމަ  ލުގެ އެ ހުރި ބައި އި    ރަނގަޅު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ތައް އެއީ 

އޭގެ    ކުންފުނިތައް. ދެން  ސާވާރު ހިއްމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހަމަ ސަރުކާ  ކުންފުނިތައް ވެސް  ދެންތިބީ.    ގިނައިން މި

  ބާ  ތަޖުރި އިރާގައި ދާ  މި   މު ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް ވެސް އިނގޭތޯ.ޢާއް  ބައެއްނަވާލިން  މެން ދަންއަޅުގަނޑުއިތުރުން  

މީގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ގިނަ ކަމުގެ  މުކަމާއި  ންހިމީގައި މު  ހުރި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލިން. ދެން

ޞަތު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ  ފުރު  ،ވީމާހެން. އެގެންދާނީ  އަޅުގަނޑު ން  ، މި ދަންނަވާ އުސޫލުބުން. އެހެންވީމާސަބަ

ގެންދާނީ  ގޮތަށް ކޮންމެދެމުން  މުއައް.  ފޯކަސްކޮށްދެއްވަން މިނި   3ސަސާއަކަށް    ފުރުޞަތެއް.  މެން  އަޅުގަނޑުވީ  ޓުގެ 

ބަދަލުތަކަށް.  ގެނެއްސަ މޭޒުމައަޅުގަނޑުމިހާރު    ހުރި  ގެނެއްސަ   ތީގައިމެންގެ  ބަދަލު  މި  ޑްރާފްޓަކީ  ތް  އޮ  މިހިރީ 



  

ސަޑްރާ ހުހުށަ  ކާރުންރުފްޓް.  ފުރަތަމަ  ޑްރާށަ ހެޅުއްވި  އޮރިޖިނަލް  ނޫފްހެޅުއްވި  މިއީ.ޓެއް  މިހާރު  މިއީ    ން  މިހާރު 

ބަދަލުތަކާއަޅުގަނޑު ވޯކިންގ  މެން  ނިއު  ޓުގެ މަގުން  މިނި  3،  އެހެންވީމާ  ފްޓް.ޑްރާ  އެކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް 

 ނަން. މަންޓަށް ފުރުޞަތު އަރުވާންނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމި  ގަނޑުޅުއައިނގޭތޯ މި. ވަގުތު ދެން. ފުރަތަމަ  ބަހާލީ  

. ކޮން މަޤާމެއްގެ  ބަ އިނގޭއްކަން އެއެމުއައްސަސާ ރަނގަޅުވާނެ. ކުރިމަތިން ކޮން    ން ވިދާޅުވެފައި ފެއްޓެވީމަ  ނަދެން

 ޅެއް ކަމާއި. ބޭފު

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

.  ސިލާރ ސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންއެސޯ.   އިނގޭތޯފަޒީލާ  ންމަންޓުންވަޔަރައޮފް އެން  ނިސްޓްރީމި.  ރިރުޝުކުރިއްޔާ މުޤައް 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ދެން  ދެން  ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި  މެންބަރުންގެ  ގެނެ  ޝުކުރިއްޔާ  ބަބިލަށް  ހުރި  ދެން ށްތަކަދަލުއްސަ   .  

މިހާރު ލިޔުމުން ވެސް   މެންޅުގަނޑުއަ  ވޭ. ދެންރެ ގަކުކަމެއް ފާހަ 3ޑު ރުގައި ބިލުގައި މައިގަނލާލިއި ން ބަމެއަޅުގަނޑު

މަޖިލީ އިދާކޮމެންޓްސްތައް  ފޮނުވާފަހުގެ  ކެޕޭސިޓީއާއި ދެން  އިވާނީ. ދެންރާއަށް  ސްޓޯރޭޖް  ވޯޓާރ    އެގޮތުން  ރެއިން 

  ..އިންޓަރގްރޭޝަން އަދި.

 

 ން: ކެވުއްރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވިދާޅުވެދެއްވައްޗޭ   މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ. ރިފައަޅުގަނޑުއޭރަށް    ޞަފްޙާ.   ދާ.މާއް  މިއީ  ފަސޭހަވާނީ    ރކުރަން މެންނަށް 

 ށް ގެންދަވާ.  . ކުރިއައިނގޭތޯ

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

މާ  24އާދެ!   ކެތޯއިނގޭ  އްދާވަނަ  ސްޓޯރޭޖް  ފެނުގެ  އެއީ  ތަންކޮ  އީ މި  ޓީ.ޕޭސި.  ބޮޑައާދެ!  ލު  ޞީތަފްށް  ޅެއް 

 .. އަރުވަންވެގެން.

 

އެންވަމި އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓު  ގެޓްންޔަރުމަނިސްޓްރީ  ސެނިޓޭޖް  އެންޑް  ޑިރެކްވޯޓާރ    ޙުސައިން   އަފްޒަލް  ޓަރގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަފްއާދެ!   އިނގޭތޯ.  އެންޑް    ،ޒަލްޝުކުރިއްޔާ  މިނިންޓްމަޑިޕާރސެނިޓޭޖް  ވޯޓާރ  އޮފް  ސްޓްރީ  ޓް 

  3  މިހާރު ފާހަގަކޮށްލައްވާފައިވަނީ   ންޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިން ކޮމެއި  ނަ މާއްދާގަ ވަ  24. މިއީ  ންމަންޓުންޔަރަވައެން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ސްޓޯރޭޖެއް  ދުވަހުގެ  ވެސް   .މަސް  ކުރިން  ގުޅިގެން  އެއާއި  އެއްކަލަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  މެން 

ކޮމިއެހެ އަ  އިގަޓީއެއް ން  އެއަޅުގަނޑުނެއްހެން  ވެސް  ޓެކްނިކަލީ ލައްވާފައި  ފާހަގަކޮށް   ލަ ކައްމެން    އިންނާނެ 



  

ބައެއްކަލަ  ނުމޭ  ބޭ  އަޅުގަނޑުމެން މިއީ  ފީސިބިލިޓީ  ގުޅިގެން  އެއާއި  ދެން  އިންޖިނިއާރސް  އަޅުގަނޑުލަން.  މެންގެ 

މިހާރުވާނީ   މެދުވެރިކޮށް  ބޮއަދު  މެ  ،ކުޑަގެ މި  ރަށެއް   3  ، އެވްރެޖްކޮށ3ްވެސް  ރަދި  ސްޓޯރޭޖް  ޑު    3މި  ށެއްގެ 

،  އެހެންވީމާ ؟ނީއްތޯ އިމްޕެކްޓް އަންނާމެން އިންކްރީޒްކުރަންޏާމު އޭގެ ކިހިނެއަޅުގަނޑުސްޓޯރޭޖް    މަހަށް މިސާލަކަށް

މިހާރު ފަލާލައިޒްކޮށް އެނަ  ހާރު މި އޭގައި    .  މި އަޅުގަނޑުމިސާލަކަށް  ފާހަގަކޮށްލާފައި    އްގެ ޕަލެމްއެގްޒާ  3ނީ  އި  މެން 

މިއީ މަޑުއްވަރީ ކުޑަ ރަށަކަށް ބަލަންޏާމު   ،ންޏާމުވަރީއަށް ބަލަމިސާލަކަށް މަޑުއް މެން ފާހަގަކޮށްލީއަޅުގަނޑުގައި  ގޮތު

ހަމަ މެދު    ދެން  ޓޯރޭޖަށް.މަހުގެ ސް  3ނަގާ    ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްބައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އެބަ

  ހަމަ   އެބަ ނަގާ. ދެން  ޑެއްދަނޓުބޯޅަފުކުޑަ    ،އްނޑެދަ ބޯޅަފުޓު  ސައިޒެއް  ގެ އެހާވަރު  ރު މިހާ   ނަމަރަށެއްގައި ވެއްޖެ

 ތަނެއް އެބަ ނަގާ  ހެން ވަރުގެ ހަމަ ބޮޑުބޮޑު ދަނޑެއް  ހަމަ   އީ އެ ބޮޑު ރަށެއްގެ މި ހަމަ  ނަމަ  ބޮޑު ރަށެއްގައި ވެއްޖެ

ގޮތަކަށްކޮ ދެން  ންމެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމިއީ    ވެސް.  އެބަޓިފަޑެންއައިމެންނަށް  ގާނޫނުގައި    އިވޭ  މިއީ 

އަސްލުމައިގަ  މީގައި   އްވާފައިވާ ފާހަގަކުރަ  މަޤްޞަދަކީ  ދެއްތޯ  ނޑު  އިޝޫ  ސެކިއުރިޓީގެ    މީގައި   ވޯޓާރ 

މިވަނީ ދެން ފާހަގަކޮށްލައްވާފައި  ސްޓޯރޭޖަކަށްވުރެ  ދުވަހު މަސް  3މި    .  އަސްލު  ޕްރޮޕޯސް  މެންއަޅުގަނޑުގެ  ކުރަނީ 

ޝަނެއް  ސިފިކޭލް ސްޕެޓެކްނިކަ  ކަށް މިހާރުގެ މިސާލަ  ،ފޯކަސް   ކަށް ލަމިސާމެން  ޑުއަޅުގަނ  އަށް އެ  ޓީ ވޯޓާރ ސެކިއުރި

ސްޓޯރޭޖެ  7  ވެސް  ނަމައޮވެއްޖެ އެދުވަހުގެ  ރަށެއްއް  ކޮންމެ  މަޖުބޫރުކުރޭ  ހުންނަން.ބަ  ވެސް  އެއަށް    ގައި  މިއީ 

އިޝޫއަށްއެހެންވީމާ އެ  ސެކިއުރިޓީ  ވޯޓާރ  ޚާއް  ،  އެކޮށްދެއްވާފަޞައެއަށް  ރިއެ  މާއްދާ   އި    ، ވިއުގޮތަށް 

 . 29ދެން  ހަގަކުރާނަން.ފާ މެންއަޅުގަނޑު މަށް ށްލެއްވުވައިސްކޮރި

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

ފާހަގަކޮށްލާނަން   އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. އެއީ އިއާދަ  29ދެން  ބެހޭގޮތުން.    ތަ ބޭނުންކުރުމާ ކަހަކުރަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 

މާއްދާ  ދެން އަސްލުމި  މި މިހާ  ގައި  އެގް  ރު  މި  ތެރޭގައި    ހުގެ ދުވަރުއަހަ   5ސެންޓަރސްތައް    ޒިސްޓިންގއިންނަނީ 

ދެން އަ   ބަދަލުކުރަން.  ލައިސެތަ  އުއިތުރަށް  މި ނަކަށް  ގޮތަށް  ދެވޭ  މި  ހަކަތައާ   ންސް  އިއާދަކުރަނިވި    އިންނަނީ 

އެ ދެ  ށް އެއްކޮ އެހެންވީމާ  އްތޯ  އޭގައި  ތަންތަން.  ކޮމެއަޅުގަނޑު،  ކަހަލަ  ބައެއް  އެއީ ންގެ  ހުރީމަ    ންސާރންސް 

ވެފައި އެ  ތަކަކަށް ކަށް ބޭސިކް ރައިޓްސްތީވެ އެ ޔުޓިލިޓީސްތަކަފެންނާ  ވާނެ ކަމަށް ގޫ ރިއަލިސްޓިކަލީ ތަންކޮޅެއް އުނދަ

ބަދަލު ކަކުއްލިއަ ދެންށް  ބޭނުންވަނީ ރަރޮޕޯސްކުޕްށް  ބޮޑަ  މެންއަޅުގަނޑު  ވުން.  އަސްލު  ހިމެނޭ    އްވަން  ސެޕްގައި 

 ތި ބައިންދަން އަސްލުގައި އިނގޭތޯ.މަށް އޭކުރެއްވު  ންސިސްޓެންޓްގޮތަށް އެ ކޮއް އެ ޓައިމްލައިންސްއާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް  ތިއަށް  އިމަބޭނުން  ބިރން. މިއީ ކްލައިމެޓް    މެން އަޅުގަނޑުތް  ކަމަސައްގެ  ލެއްޖެންސީ 

ރގައި  ޖީ ސެކްޓަ ރށް އެނަރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަހަރުގެ ތެއަ   5ނުންވަނީ  ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭ  ކުރަމުން މި 

ޓްރާންސްފޮ އެހެން.އަންނަމޭޝަނެއް  ބޮޑު  ހުރީ  ވިސްނުންފުޅު  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އެކަމަށް    ދެން  ން. 

  މި   ންތައް. އެކަމަކުމެން ކުރަންޖެހޭ ކައަޅުގަނޑުދެން އެއީ   ހޯދުން  ދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯކާއި  ތްތައްކަކުރަންޖެހޭ މަސަ

  ން ނަށް މިކަން ގެންދެވެމެންއަޅުގަނޑުންވީނިއަންސްގައި  ، ކޮ އެހެންވީމާ  ދެން  .ބަދަލު ނުގެނެސް ނެތް ވާކަށް އިނގޭތޯ

ކަމަށް   ފާހަގަކު ޙުބަނެތް  މެންބަރުން  އިނރައްވާފައިވަނީސްގައި  މެންބަރުން ހުރި  .ގޭތޯ  ފަރާތުން  ހާ    މި   އަޅުގަނޑުގެ 

ދަންނަވަނީ މި  ދީފަވާހަކަ  މީގައި  މިހާރު  އިނދީ  .  މި  މުއްދަތު  5އި  ޖެ އަހަރުގެ  ތެރޭގައި  ހުރި  ގެ  މިހާރު  ހޭނެއޭ 

ބަދަލުކުރަން. ވޯ  ތަންތަން  އަލަށް  ކުރަންޖެހޭޓަ އަދި  ރަން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ސެނިޓޭޝަން  އެންޑް  ނެ  ރ 

އެނައުރިނި  ހޭނީރަންޖެ އޮޕަރޭޓްކު އެއީ ފުރޖީބަލް  ބެހެއްޓުން ން.  ޕެނަލް  ސޯލާ    ރާޅުގައި ސޯލާ  އިނގޭތޯ. ފުރާޅުގައި 

ނުބަހަ ދެންޕެނަލް  ބިލްޑިންގ  އްޓާ  އެޑްމިން  ނަރުދަމާގެ  ނުވާނެފެނާއި  ހުރެގެން  ވާހަކައަކީ.   އެއް  މިދަންނަވާ    އެއީ 

ވެސް ނުކުރެވި    އެއްކަމެއް  ރުގެ ތެރޭގައިއަހަ  5ށް  މެންނަކަނޑުއަޅުގަކަށް ވަންޏާ  އެހާ އުނދަގޫ ދަތި ކަމަ  އެއީ ދެން

ޔޫ  ނަސްބިޒްހަމަ   ގެންދެވޭއަޅުގަނޑުޝުއަލް  އޭޒް    ނޯ ، އެބައޮތްތޯ އެބްސޮލިއުޓްލީ  އެހެންވީމާނީ.  މެންނަށް ކުރިއަށް 

 އި. ގަޑުތޯ ރެކޯވަފާނަންދާޅުވެދެއްނުކުރެވޭނެއޭ. އެގޮތަށް ވި ތިކަމެއް ،ވާނެއޭނުހަމަ  .ންތޯދާޅުވާނަމިއަށް ވި

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

ދަނީ ސެޕްގެ    ން މިމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުއަޅުގަނޑު  އެކަމަކު ވެސް  އް ނޫން. ދެންއެބްސޮލިއުޓްލީ ނޯ އެހެނެ

ރީ ނޑުއަޅުގަދެން    ވީމަ ޓައިމްލައިންސްއަށް ބޭފުޅުންނާ  ޖެހޭނީ.ލަންވިޒިޓްކޮށް މެން    ފައި ވާހަކަދައްކާ  ޓެކްނިކަލީ 

 .  އަސްލުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. އެއީ  މި ރިޔާސަތު މިކަމުގައި ކޮށްޞަގަސްދެއް ނުކުރަން. ޚާއް މެންއަޅުގަނޑުއިތުރު ވަގުތެއް ދޭކަށް ނެތޭ ވަގުތެއް.  

ވަރަ ގިނަ ސަބަބަކީ  މަގަނޑުޅުއަސް  ޙުބަ  ށް  މި  ހިސާބުތައް  ޢުޟޫޢު މެން  ހަމަ  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮށްފައި  ގައި 

ވެއަޅުގަނޑު ޖަހާމެން  ވަރާއިތެޖެއަށް  ރާއް  އި ފަސް  އެތެރެކުރެވޭ  ފަހުން  ،  ޔޮ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުއެންމެ  މެން 

ބަލާއިރު ން ދެއްވި ހިސާބުތަކަސް މިނިސްޓްރީރު ފިނޭންރާކުރިއިމަޝްވަ ގަންށް  ކަންކަން ގޮއްސަ    ށް ލަނަ ލެވަ  ބިރު 

ކޮޅު  ރޯގާއެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ތެޔޮ  ގެ ތެޔޮ. ރުމިލިއަން ޑޮލަ  500ތޯ. އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީ.  އިނގޭ  ތީއޮ

މަތީއަންނާ ޝައްކު  ކަމުގެ  ތިބެނީ.އަޅުގަނޑުގައި  ނެ  އި  މެން  މިއަށްވުރެ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ރުހުރި  ބާތުފެނާއި 



  

އެހަކަތަ  ކަށްތަގޮ ޗޮއިސްއެއް  ދެން  ންޖެހޭ.ކުރަރަންބަ  އިން  އިތުރު  ބައިތު؟ އެބައޮތްތޯ  މިއަށް  ހޭ  ސްކުރަންޖެޙުރަށް 

 ؟ބައޮތްތޯކަމެއް އެ

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

 ށް ފެނޭ.ނގަޅު ކަމަށް ބޭންދެވުމަށް ރައްދާ އެގޮތައެ މާ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 ކުރިއްޔާ. ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

އިތުރުން އޭގެ  އިވަ  30  ދެން  މާއްދާގައި  ރިސޯންޓަރގްރޭޓެޑް  ނަ  ކުރިއެރުވުމާއި  މެނޭޖް  ސްސަވޯޓާރ  މަންޓް 

މާއްދާ   އޮތް  މިވަނީ  ތޯނގޭއިބެހޭގޮތުން  ލިޔެވިފައި  މި  މިހާރު  މާއްދާގައި  އެ  ދެން  ކަމުގައި  ސައްތައިން  50.   

 ލް.އޭގެ ޑީޓެއިލްސް އަފްޒަ  ދެން؟ ވާނެ ކަމަށް ދެއްތޯހަދަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  އަފްޒަލް ރ ޓަގެ ޑިރެކްންޓުރީ އޮފް އެންވަޔަރުމަސްޓްނިމި

ވެސްއަޅުގަނޑުޓަށް  ންމަންއެންވަޔަރަމިހާރު   ކުރީގައި  އެސްކަސްޑި  މެން  މިއީ  މަންޓް  ންރަންވަޔަކުރިގޮތަށް 

ވަނީ މި މަދުވެގެން  އްވާފައި ރަ ކުގައި މިހާރު ފާހަގަކުޝަން އެޖެންސީގެ މިހާރު ޓެކްނިކަލް ސެޓިފިކޭޝަންސްތަޕްރޮޓެކް

ވޯޓަޓަރގްރޭޓެއިން ރިސޯސަސް ޑް  ސިސްޓަމެނޭޖްމަން  ރ  %ޓުގެ  ދަންޏާމު  ކޭޓަރކު  25މަކަށް  ބުނީ  ރަންޖެހޭނެ  މި 

  އި.ޑަބްލިއު.އާރުއިން އިންޓަރގްރޭޓެޑްކޮށްފައި އެނަލައިސިސްކޮށްލިން މިހާރު އަވެސް    ންމެއަޅުގަނޑުދެން މިއީ  ކަމަށް.  

ނިޒާމް ފެނުގެ  ކިހާވަރެއްތޯސްތަކުހުރި  ހުރީ  އެރެޖްއެވްށް  ގާތްގަނޑަކަ  .ގައި  % ކޮށް  ކޭޓަ އަށް   25ބަ  .  ރކުރޭވުރެ 

ގި ރަށްތަކުގައިއެކަމަކު  ބައެއިންސައްތަ  25 % ނަ  ނުކުރޭ.  ކޭޓާރއެއް  ވެސް  ކްލައިމެޓް  އަށް  އެއްކަލަ  ޖުގެ  ންޗޭއް 

ސްޓޯރޭ އެބަ  ގޮތުން  ހުރި  ޕެޓާރންސް  ނުކުކޭޓަޖެއް  ވެދާރ  ދެން ރޭރއެއް  ވެސް  މިއީ    .  މެން  އަޅުގަނޑުކުރީގައި 

ހަލަ  ދެން އެކަ  .ރަންކުއިންޓަރގްރޭޓްއެގޮތަށް ތަކަށް ލްޑްސްލް ހައުސް ހޯޑިވިޖުއަ މިއީ އިން ނގެ ނޭވި ކަންޒްކުރެއްޕޯޕްރޮ

  50ލްގެ ދަށުން މިއީ %މޮޑެރު އިން  މަކު މިހާރކުރެވިދާނެ. އެކައަށް ކޭޓަ   50ނަމަ މި ބުނި %އްޖެރެވިއް ކު މޮޑެލެ

 ގަކުރެވެނީ. ހަނަށް ފާމެންގަނޑުޅުއަކަމަށް   އެއް އިންސައްތައަކީ ތަންކޮޅެއް މަތީ ސީލިންގ

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

އަދި މި ޔޫ.އެސް    ދެން  ދެއްވާ. ންނަވަރުގެ ތަޖުރިބާ ވެސް ވިދާޅުވެކާރުން އިނގޭތޯ. ހިބާމިތާނގައި އެބަތިއްބެވި ތަޖުރި

ޕްރޮޖެކްޓުން   ޕްރޮޖެކްޓުއެހެ  ހިންގިއެއިޑު  ވިދާވެސް    ތަކުގެން  މިހާރު  ނަމެންގަނޑުޅުއަދެއްވާ.  ޅުވެތަޖުރިބާ  ށް 

% ބޭނުންވަނީ  ހަމަވާނެ  50އެނގެން  އެއީ  ނުވާނެތޯ  އެދޭއަޅުގަނޑު  .ކަމެއްތޯނުކުރެވޭނެ    ތޯ  މިމެން  ގޮތް  ހާރު   

ބޮ ފެން  އިނގޭތޯ. މި  ޖަހާފައި  ވެސްމިއިނދީ  ބޮޑު. ދެން  ޑުވުން  އެހާ  ރ  ވޯޓަފީލްޑް    އެހާ  ޕަންޕުކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ފެކެއް އަޅާފައި ފުރާނެޓްވޯ   ދެން  ހާ ބޮޑު.ޓަރެއްގެ އަގު އެ ފެން ލީ  ބޮޑު. މި ގެންގޮއްސިއްން ގެންގޮ ޅުތަކުން  ޔާ  ސް 

ފިލްޓްރޭޝަނާ   ޕަންޕިންގް ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ނޫން  މި  އާއި  ކަމެއްގެ  ބޮމިތާނގައި އެބަ  .ތޯހުރިހާ  ޑެތި  ތިއްބެވި ވަރަށް 

ރޮނގުގައި  މި  ރާއްޖޭގައި  އެބައޮތޯރިޓީ  ތަޖުރިބާކާރުން.  މަންޓް  ންއެންވަޔަރަ  ން ނުބޭ  ޅުގަނޑުއަތިއްބެވި.    ސް 

އެ މިނިސްޓްރީ ވިން  އެއްޗަކަށް    އޮޕީނިއަނެސްޕާ އެކްދާޅުވާ  ދެންއިއްވާނީ  ންނަ  ގަނޑުއަޅު  އް.ރޓް  ނޫނީ  ހެންއެ  . 

 ނީ. ބާރީ.ޅުވާކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަ އަވަހަށް ދެން ވޮލަންޓިއަރ 

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  އިން ބޭފުޅަކުންގެ ތެރެގެންނެވި ބޭފުޅުއިވަޑައަށް ކޮމިޓީ

މެންނަށް މި  އަޅުގަނޑު  ފެން  ވާރޭމިހާރު   ނަން.ލާއިވައެހެންވީމާ، ދަންނަބާ އެބަހުރި.  ގެ ބައެއް ތަޖުރިޅުގަނޑުއައާދެ!  

ޒަރީ ފުރާޅުގެ  މަޢާލިބެނީ  ދެގުމަތިންއިން.  ނެގިދާނެ.  ވެސް  ޓް   ން  ގޮތްގޮތަށް  ،  މާ އެހެންވީ  ރީޓްކުރެވިދާނެ.އެކި 

ގޮއަޅުގަނޑު ކުރާ  މި  މިހާރު  ރަނގަ  ރެތަށްވު މެން  ކުރެވިދާނެއޭ  މާ  މަގުމަތިން  ދަންނަވާނީ.    ގަނޑުއަޅުޅަށް  އެއީ 

މިއަޅުގަނޑު ބޭރަށް ކަނޑަކޮށްލާ އެއްމެން  ބޭރުފައި  މި  ވެސް  މާލެއިން  ބީށް  ހަމަ ބައެއް ރަށްރަށުން  ދައިން  ކޮށްލާ 

އެހެން    އަދަދެއްހަމަ ސީދާ    ފަންސާހޭ ވަކިން   ހަމަ  ވާނެ ގޮތް. ދެން އެގޮތަށް ނުކޮށްވެސް އެބަ ބޭރުކުރަން. އެ ހަމަ

އިހަރެއްގައި ރަނގަޅު ކަ ފަބުނުމަކީ ފަހަރެއްގައި  ނޮވޭޝަނާމަކަށް ނުވެދާނެ. އެއީ    60އި މި ކުރިއެރުން ހޯދަންޏާމު 

ލިބި އެހެންނޫންތޯވެސް  އެއަށްވުރެ؟ ދާނެ.  އެހެންވީމާވެވެސް    ދަށް  އަދި  ގޮތަކީ  ދާނެ.  ބޭނުންވާ  މީގައި   ،

އެއްކަ ނާއިނޮވޭޝަ  ކުރިއަރަންމެން  އަޅުގަނޑު ގޮތަ  ލައި  އެކަހަ އީޖާދީ  ކަންކަމަށް  ފުރުޞަތު ދެވޭގޮތަލަ  އޭގެ ށް    ކަށް 

 އަރަނީ. ހިތަށް  އަޅުގަނޑުބޭންދުމޭ  ބާރާތް ބައްޓަންކޮށްފައި ޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކާރު ވޯޓާރ އެންޑް  ޖުރިބާތަ އްޔާ ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ގޮތް ރަނގަޅިށް ވިސްނުން އަޅުގަނޑަމިއީ   އާދެ! ޝަހީ. 

ތައް ހިންގެވުމުގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް  ރޮޖެކްޓްއަދި ޕް  އާ ބާރީ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ  އަރު ޖިނިން އިންސެނިޓޭޝަ

ދަންނަ  ގައިކަމު  ޅަކުބޭފު ދެ   އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫޝަހީ އެ  ދަށްވެގެން  އްވި  އަލީގައި  މީގައި    ކަމަށް  50%މާތުގެ 

ރަ  އޮތުން ކަމަށް  ނގަޅުއެންމެ  މިއަޅުގަނޑަ  ދޭހަވެށް  ފުރާޅު  އި  ކަމަށްވަންޏާ  ލިބޭ  ފުރާޅުތައް  ލިބެންޏާ،  ނގޭތޯ.   

ހޯދުމުގަ ފުރާޅުތައް  ކޮންމެވެއަޅުގަނޑުވެސް    އިދެން  ވަރަކަށްމެން  ގޮތަކަށް  އެ ގެން  އޭ   ސް  ފުރާޅުން  އްޗެއްދޭ  މިގޭ 



  

ބެހެއްޓިފައި  ފެން މީޓަރެއް  ކޮންމެވެސް  ފުރާޅުނަގަންޏާ  އެގޭ  ސަ  ކޮންމެވެސް  ޕްލައިކުން  ފެނަށް  ބިލުގެ  ލުޔެރި  އް 

އެރޭންނަމަވެސް  ތެރެއިން   ކަހަލަ  ކަމަ  މަންޓެއްޖުލިބޭ  ބަހެދޭނެ  މި  މަރުޙުށް  ވާހަކަދެކެވިލާޙަ ސް  އޮތީ  ގައި  ފައި 

 ؟ތޯނެން އިޢުތިރާޟުކުރައްވާމަންޓް މިނިސްޓްރީންއެންވަޔަރަ ޔާ އިނދެއްޖެއް  50، ދަށްވެގެން % އެހެންވީމާ .އިނގޭތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޙުސައިން ލް އަފްޒަ ކްޓަރ ޑިރެ  ގެޓްން އެންވަޔަރުމަރީ އޮފްނިސްޓްމި

އަސް  މެންއަޅުގަނޑު  !ދެއާ މި  ޕްރޮޕޯޒްކުރަނީ  ޓައިޓް ޗެޕްޓަލު  ބޭސިކް  ވެސް  އިންނަނީ  ރގައި  މި  ވެސް  ލްގައި 

މެނޭޖްމަން ރިސޯސް  ވޯޓާރ  ދެންއިންޓަރގްރޭޓެޑް  ފާހަގަކޮށްލެއް ބާ  ޓް.  ވެސް  ގޮތަރީ  މީގައި  ށް  ވި  އަސްލު 

ރޭޓެޑް  ޓަރގްއިން  ،އެހެންވީމާ  . ދެންން އެކަނިފައި މިވަނީ ވާރޭފެގަކުރައްވާށް މިހާރު މި މާއްދާގައި ފާހަކޮފިކްސްޕެސި

އޭޒް ވޯޓަ މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހޮލިސްޓި   ރ  ބަލަންޏާމު  އެ  ކްއަ  އެ ބާ   އަޅުގަނޑުޕްރޯޗަކަށް  ބުނީ  މި  ވެސް    ރީ 

ގޮތަފާހަގަކުރެއް މިސާލަވި  އެހެން  ށް  ޓެޕް  މިސޯސަސްތައް  ރިކަށް  ކުރެވިއްޖެނަ  ބުނީ  މެން އަޅުގަނޑުއެ    މައިން 

 ޗީވްކުރެވިދާނެ.މި ބުނީ އެ 50މިހާރު ފާހަގަކޮށްފައި އިން % 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންބެކްގްރައު  އަޅުގަނޑު އެހެރީ އެ.  ންޑަށް    19ތޯ. އެޖެންޑާ  ގޭއިނ  އިން  19ޖެންޑާ  % އައިސް 

ރައްޔިތު ގާގައި  އައަޅުގަނޑުއި  ތުގަ ން  ދެއްކި  ބައެއް.  ންމެއަޅުގަނޑުދަދުތައް  މެން  ވާހަކަދައްކާ  ތެދަށް  ހަމަ  ނަކީ 

ކޮމިޓީގައި އަނެއް ޕަސެންޓް ކިޔާފައި އެހެނެއް ނޫޅޭނެރައްޔިތުންގެ ކައިރީގައި އެއް ޕަސެންޓް   . އެއްވެސް  ކިޔާފައި 

  މިއަދު   މި ކޮމިޓީގައި ކުން  އްވެސް ފަރާތަ އިނގޭތޯ. އެ  ކަށްއަހަމަ  މިއަދާ  އި ންޖްކޮށްފަދަށް ޗެލެތް މި އަދަރާތަކުން ނެފަ

ދެއްކެ ވާމި  ވަރަށް  ހަކައިގެވޭ  ޒަމާހަމަ  ދޮ  ންވެއްޖެ   އަހަރެއްވެއްގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ޅު  ވާހަކަ  އެ    ޖެ 

  ގައި  19  އެޖެންޑާ  ކުރައްވާފައެއް ނެތް   ރު މި ޗެލަންޖު އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅަކު މި ތަޖުރިބާކާ   .ދައްކަމުންދާތާ

އެހެރިޗާޕުކޮށްފަ އިނގޭތޯ.    އި  މި  އޮތީއިންސައްތައަށް    50އަދަދުތައް  ބުނެފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން    .ހަދާނަމޭ 

ދެކެނީ އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރުން  އެހެންވޭތޯ  އެކަން  އޮތީ  މިހާރު  ، މިކަން  . އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ؟ ޅުތޯން އޮތުން އެންމެ ރަނގަމިހެ

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންއެންވަޔަރަ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

ފާހަގަކުރެއްވި މި  ވެސް  ތަޖުރިބާކާރުން  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލުގައި  ދެން  ލިބުމުގެ    ފުރާޅުތައްހެން 

ދެންދަ އަޅުގަނޑުތިކަމާއި  އަދި  މިހާރު    ބޮޑަށް  ގަސްދުރިނިއުބަލަމެން  ޓާ  ،ށްދާން  ހިފާފައިމި  އިރުގައި  ހުރި  ގެޓު 

ފުރާ  އި އަސްލުގަ ޖަހާސޯލަރ މި  ދާއިރުގައި އަނެއްކާ  ޅުތަކުގައި  ދެއްތޯ. ދެން  ދައްކަނީ  މި   ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން 



  

އެވެ ދަތިވާނެ.އި ފުރާޅުތަކުގެ  ލިބުން  މިދެންނެ  ލަބިލިޓީސް  ވެސް  އެކަމަކު  މެކޭނިޒަމްސްތައް  ދެން  އިތުރު  ވިހެން 

 .. އުޅެނީ. އްސަލަ މަދެން ށް ރީޗްވުމުގައި އަ 50ވެގެން ދަށްވެގެން %މަދު ، ށްއަ 50ލައިގެން %

 

އެންވަމި އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓު  ގެންޓްމަންޔަރަނިސްޓްރީ  ސެނިޓޭޖް  އެންޑް  ޑިރެކްވޯޓާރ    ޙުސައިން   އަފްޒަލް  ޓަރގެ 

 ވުން: ދެއްކެ ވާހަކަ

މިގޮތަށް ނޫންވާރޭފެން އެ ބޭނުންކޮށްގެން    . އެހެނިހެން  ބުނީ ޤުދުރަތީ އެހެނިހެން ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް މިސާލަކަށް 

 އިން ވޯޓަރ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް.ރެ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫންތޯ.   އްވެސް ވާރޭ ފެނެ އެ

 

 ކެވުން: އްދެވާހަކަ ފަޒީލާ އަޙުމަދު ޝަހީމް ކައުންސެލް ލީގަލް  ސިސްޓެންޓްއެގެ ޓުމަންންޔަރަންވައެ  ފްނިސްޓްރީ އޮމި

 % މަދުވެގެން  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލަޖީސް  ދިއަ   50އިތުރު  ޖެނެރަލީ  އުންށް  ކަމަށް.  ރަނގަޅު  އެންމެ  ފެނާއި   

އަ ދެން  ނޫން  ކޮމެންޓެއް  އޮތް  ބިލަށް  މިހާރުނަރުދަމާގެ  ޔުޓިލި  ޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ހުށަހަޅާފައި  ޓީސް 

އަސްލުގަށަހު  ނޫނުގާއޮތޯރީޓީގެ   އޮތީމަ  ގެނައުމުގަޔާއި  ކަހަލަ  ބައެއް  އި ހަޅާފައި  މާއްދާތައް  ޖެނެރަލް  ކަހަލަ 

ހަތަކެއް އަންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭއަސްލު    ނަމައިމްޕްލިމެންޓްކުރުމުގައި އަސްލު އެ ބިލު ކުރިން ފާސްވެއްޖެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބެލެވޭތީ އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ކަމަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

މި ތަރުތީބުން  ފޮނުއްވި  ހަމަ  މިއިނގޭތޯ  ދަނީ   ބައްލަވާ  ފުރަތަމަ  ކުކުޅު    .ބިސް  އައީ  .  އައީ  މި  އޭގެފަހުން 

އަޅުގަނޑުމެ އިނގޭތޯ.  މަޖިލީހަށް  ތި ރައްޔިތުންގެ  ފާހަ  ންނަށް   ފުރަތަމަ އަންނަން ޖެހެނީ ކުކުޅުކަން.  ގަވެއްޖެ ކަން 

ޔުޓިލިޓީ  މިހާރު އަރެގިއުލޭޓްރީ   ބިލު  ދެން    ފަހުން.  ވެސް  ބިލުގެ  ކަރަންޓު  ފަހުން  ވެސް  ބިލުގެ  ފެނުގެ  އީ 

މަސައްކަތްކު  އެބަ  މަޖިލީހުއަޅުގަނޑުމެން  ތަ ރައީސަގެ  ރަން  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ދަންނަވައިގެން  ؟ ރުތީބުކުރެވޭތޯށް 

އެޖެންޑާއެ މަޖިލީހުގައި  ތަރުތީބުން  އަންނަ  ބިލު  ކުރެވުމުންދަނީ.  ކަމަކު  ދެ  މި  ބޮޑެތި  ދެން  ވަރަށް  އޮތްގޮތުން 

ބިލުގައި . ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމެއް. މީގައި  ޓީ  ހުރިހާ  ކުރަންވީ  ވެސް    ވެސް އެބަހުރި 

އިތުރު    ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން އެކަން ޙައްލުވޭތޯ. ދެންމާ ކަމެއް. އެހެންވީއެބަހުރި ކުރަންވީ ހުރިހާ

 ށް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަނެތިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް



  

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް    ގެމިނިސްޓްރީ  ފާ ޑިރެކްޓަރ    ރޫޤް ޝަނާ 

 ކެވުން: ދެއްވާހަކަ

ލްގެ  ވަގުތު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަކީ ޝާނާ އިނގޭތޯ. މި

ކަނޑައަޅާފައި   މިނިސްޓްރީ  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  މި  މިހިރީ  ކޮމެންޓު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޮޑަށް  ދެން  ހައިސިއްޔަތުން. 

.   ބިލު ދާނެ މަންޓަށް އެ ންބޫލުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަޤަޅުގަނޑުމެން  ކަށް އެއީ އައިނގޭތޯ. މިނިސްޓްރީއަ

 މިހާރު ހުރިހާ  ޛު ދެން ތަންފީ  ، އިދާރާޛީ އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ ޑިފައިންކުރުމުގައި އެބަ އެ ދަންނަވާ ތަންފީ

ތަންފީ މަޝްރޫޢުތައް  ނަރުދަމާގެ  ގޮތުޛުފެނާއި  އިދާރާއެއްގެ  މިކުރާ  ޕް ނައިން  ގައި  ނޭޝަނަލް  ލޭނިންގ  ނީ 

ބެލި ކަންނޭނގެ އޭރު.  ގަނޑުމެން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްލަން  އިނދެދާނެތީ އަޅު، އެ ފުށުއެރުން  މިނިސްޓްރީ. އެހެންވީމާ

އިންނަނީ. އެހެންވީމާ،   މަންޓަށް މި ންއަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަނީ އެއީ އަނެއް ބޮޑަށް ޕޮލިސީ ސައިޑް މިހާރު އެންވަޔަރަ

މުއައްސަސާ ރާއެ އިދާޛީތަންފީ އޮންނަ  އެ  މުއައްސަސާއައް ގޮތުގައި  ވަކި  އަދި  އަދި  އަކީ  ކަމެއް  ކަށްވާތީ އެ  އެހެން 

 ދެއްތޯ.  ލީއަ ވެސް އައިސްދާނެ އިނީޝި ބަދަލެއް އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްވާ ޞަ ވިދާޅުވެ  ގެންނަވަޝަނާ  ލެންގުއޭޖަށް  އަސްލު  އެ  ނަންބަރާ  ބޭނުންވާ  ފްޙާ  ހަމަން  .  ސާފުކޮށް  ބަދަލު 

 ލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަބްމިޓުކުރާނަން.ގައި ބިލު ނިންމާފައި މަޖި 26އަޅުގަނޑުމެން 

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް    ގެމިނިސްޓްރީ  ފާރޫޤް ޑިރެކްޓަރ    ޝަނާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އަޅުގަނޑުގެ ލޯޔަރ ސައިޑުން

 

 ހު( ޅަކަށްފަ)ވަގުތުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   މަޢާފުކުރައްވާދަންނަވަންތޯ  ކަނޑާލަބޮޑަށް  ގޮތުން  ވަގުތީ  އިހަށް  މައިކް  ހުރިހާ  ތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެއްވާ. 

ރެ އެ  ދެއްކެވީމަ  ވާހަކަ  އެކޮޅުން  މިހާރު  ދެން  ރެކޯޑުވާނެ.  އަވާހަކަތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނީންކޯޑެއް    . ނާނެތުގައި 

 ދައްކަވަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މައިކަށް ވާހަކަކޮށްލައްވާފައި އެ ބޯޑު އެއްކައިރި؟ ތޯ އޭގެ ޙައްލަކީކޮބައި



  

 

ޕްލޭނިން ނޭޝަނަލް  އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ  އެންޑް    ޒާހިރު  ސާޖިދާ އޮފިސަރ  ލީގަލް   ގެ ގ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރެއްވި ފާހަގަކުރައްވާފައި މިނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ހ(  ވަ  64  ދެންމެ  މި  ގައި  އަދި  ނިސްޓްރީ  އިންނަނީ 

ނަރުދަމާގެ   ފެނާއި  އިންއިރު  މާނަކޮށްފައި  ތަންފީމިނިސްޓަރ  މަސްޛުސިޔާސަތު  އެއިރެއްގައި  އޫކުރުމުގައި  ލިއްޔަތު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ވުޒާރާކަމަށް  ތަންފީހަވާލުކޮށްފައިވާ  އެ  މަރުކުރުމުޛު   އަޅުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ޙަލާގައި  ގަނޑުމެންގެ 

 ން ކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލީމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭ.  ގެ ޢިބާރާތްކުރުވެސް ހިމެނޭތީ އޭ  ދައުރެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބައްލަވާ.  ޢިބާރާތްކުރުމުގައި ގެންނަންވާ ބަދަލު ވިދާޅުވެދެއްވަ

 

ނޭޝަނަލް   އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރންޕްލޭނިމިނިސްޓްރީ  އެންޑް    ޒާހިރު  ސާޖިދާ އޮފިސަރ  ލީގަލް   ގެ ގ 

 ކަދެއްކެވުން: ހަވާ

ތަންފީ އަޅުގަނޑަށް  ޛު ސިޔާސަތުތައް  ލިޔުނީމަ  ވުޒާރާކަމުގައި  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތައް  ބަދަލުގައި  ވުޒާރާގެ  ކުރާ 

 ހީވަނީ އެބައި ރަނގަޅުވެގެންދާނެހެން.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތިންއެހެ ފެނާއި  ވީމާ،  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީ  ސިޔާސަ  ވިދާޅުވަނީ  ކަނޑައެޅުމަށް  ނަރުދަމާގެ  ތުތައް 

 ކުރާ ބައި. ޛުއޭރުން ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ތަންފީ؟ އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. އެހެންތޯ

 

އިން އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް    ގެފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ  ފާރޫޤް ޑިރެކްޓަރ    ޝަނާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންފީ ދެ  ޛުމިހާރު  އޮތޯރިޓީއަކަކަކުރުމުގައި  މިސާލަކަށް  ދެއްތޯ.  އާދޭ  ހުރިހާ    ށް މެއް  ހަވާލުކުރެވޭ  އެބަ 

  އޭގެ   ދެން ހަމަ  .ތަކެއްކުރަން. އެހެންވީމާ، އަލްޓިމޭޓުލީ އެ އޮތޯރީޓީއަށް ދެވޭ ރައިޓްސްޛު ރޮސެސްތަކެއް އެ ތަންފީޕް

ހަވާލުކުރެވޭ ވުޒާރާތަކަށް ވެސް އެބަ  އެހެން  އާދޭ.  އިތުރަށް  ޒިންމާތަކެއް  ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް އެ  . މިސާލަކަށް 

މި  ސައިޑް  މިހާރު  އެއިރެއްގައަންނަނީ    އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  މިސާލަކަށް  ވުޒާރާއަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ދެން  އި 

ރާތް  ކުރުން މި ޢިބާ ޛުއިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން މި ތަންފީ  ފެނާއި ނަރުދަމާ މި  އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް



  

މި   އަލްޓިމޭޓްލީ  އެ  އައިސްދާނެ.  މައްސަލަތަކެއް  ފަހަރުގައި  ބެލެނި ގާއިނދެއްޖިއްޔާމު  ވަނީ  ވެރިޔަކަށްނޫނުގެ 

އެންވަޔަރަ އޮފް  އެހެންވީމާންމިނިސްޓްރީ  އެންމެމަންޓް.  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ފާހަގަކުރި،  ފުރަތަމަ  ދެން  ކަ  ން. 

އެއްގެ )ނ( ގައި   9އެއްގެ )ނ(.  9ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ މާއްދާ ދެވަނަ ކަމަކަށް އަ ،ދެވަނައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

  ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް   އެކަށީގެންވާ ރަށަކާ    އެ   ،ހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިމީ  އި ވެހިރާއްޖޭގަދިބަޔާންކުރަނީ  

ގިނަވަގެން  ގާމި   ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭގައި    5ނޫނުއަށް  ދުވަހުގެ  އިންތިޒާމުތައް  ގާއަހަރު  ހިންގޭނެ  އިމުކޮށް 

މީގަ ހަމަޖައްސައިދޭން.  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  މިހާރު  އިދައުލަތުގެ    އިޔަރ ފައިވް  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަ ތެރެއިން  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  އިޢުލާންކުރެވިފަގަނޅުސްޓްރެޓެޖިކް  އެހެރީ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  މިހާރު  .  ޑުމެންނަށް 

ބައިތައް   އިތުރުކުރެވޭ  ރަށަކަށް  މިސާލަކަށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ  މިހެން  މާއްދާ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން 

މިހާރު މިސާލަކަށް  ހިއްކާފަ  އެހެންނޫންތޯ.  ބިންތައް  ގިނަ  ވަރަށް  އެބަހުރި  ހިވެސް  އެ  އަދި  ބިންތައްކި  .  ކަށް 

ދަނީ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމު މި ޕާރ    އާބާދުވަމުންދާ މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ނެޓް ވޯރކްތައް އިތުރުކުރަމުން މި

ތެރެއަށް އެބަ ފޯލްވޭ އިޔަރސް މި    ،ވިއުގެ  ރ ވިއުގެ ތެރެއަށް އެބަ ފޯލްވޭ އެ ތަންތަނަށް ވެސް ފެނާއި  ޕަ  ފައިވް 

އެހެން އެޅުން.  ޕް   ،ވީމާނަރުދަމާ  އިޔަރސްކުން  ސްޕެކްޓިވަރޮބްރޯޑަރ  އަހަރުގެ    5އަންޑަސްޓޭންޑިންގ    ފައިވް 

ށް މިހާރު އެހެރީ  ތެރޭގައި އަސްލުގައި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުގައި އެބައޮވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަ

ރު ހިނގަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ   މިހާ ރޭގައިހުރިހާ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ކޮންމެވެސް އެއް މަރުޙަލާއެއްގެ ތެ

އޮންނާނެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޔަރ   ވާއިރުގައިނޫނަކަށް ގާއަބަދަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ފައިވް  ރިމޫވްކޮށްފައި 

ބަދަލުގައި  އޭގެ  އަބަދުޕްރޮޕޯސްކުރަނީ  އަލަށް      ސަރަޙައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ކުރެވިގެންދާންވާނެ  ކަށަވަރު  އެ  ވެސް 

އެ    ދެއް ވިޔަސް ވެސް ސަރަޙައްބާދުވާ  އާ އެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެ ނެޓު ވޯރކް ހަމަ އެ ތަން އެ އާބާދުވާއިރުގައި 

ކީ މިހާރު  ޕްރިންސިޕަލަ   .ޑަސްޓޭންޑްވޭންއަ  ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި އޮންނާނެ މެކޭނިޒަމެއް އޮތުން. މި ޕްރިންސިޕަލް

ފޯރުކޮށް ރަށެއްގައި  އެއްވެސް  ނެތް  އެހެރީ  އެ  ކަމުގެ    ދޭންޖެހޭނެހަމަ  މިހާރު  އެކަމަކު  އެއީ  ދެއްތޯ.  ޕްރިންސިޕަލް 

 . އޯލްރެޑީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އިޢުލާންކުރެވިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަރުކާރުން   ހަމަ  ޒާތުގައި  ލެންގުއޭޖް  ރެއްވި  ޕްރޮޕޯސްކު މިއީ  އުނިއިތުރެއް  އޭގެ  އެއްވެސް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް 

ނުލަ ތި  އި ގެނައުމަކާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  އެ  މާއްދާއަކީ.  އެ  މާއްދާއެއް  އެހެން    އޮތް  މުޅިން  ވިދާޅުވަނީ 

ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އޭގަ  ގޮތަކަށް.  ދަތިވޭ  އިނގޭއެބަ  މިހާރު  ތޯއި  ގެނައި  އަޅުގަނޑު.  ބަދަލެއް  މެން 

 މްޕްލިކޭޓު މިވަނީ.  މާއްދާއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، އަދި އިތުރަށް ކޮ 

 



  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޖެނެރަލް    ގެމިނިސްޓްރީ  ފާރޫޤް ޑިރެކްޓަރ    ޝަނާ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންފީ އެއީޛުދެން  އިޝޫއެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ހައިސިއްޔަތުން  އިދާރާގެ  ހަމަކުރާ    މިހާރު   . 

އަ ފޯރުމެޅުގަނޑުވެސް  އެބަ  މިން  އާބާދުވާ  ކޮށްދެން  އަލަށް  ތަންތަނުގައި  ހުރި  ހިއްކާފައި  ބިން  އަލަށް  ސާލަކަށް 

ވޯރކް ނެޓް  އެހެންވީމާ،  އެކްސްޓެންޑުކޮމިއުނިޓީސްތަކަށް.  ރެތައް  އޮންނަ  މިބުނީ  ސްޓްރިކްޝަނެކުރަން  ނޫނީ  އްތޯ 

 ޗޭންޖެއް ގެންނަ  ރެވޭތީ ދެން އިތުރު ށް ފާހަގަކު ނަމެންނޑުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޖެހިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮލީގްސް އެންވަޔަރަ އަޅުގަނޑު ހަމަ  މަންޓް މިނިސްޓްރީން  ންކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން 

ފޯ ޓްވެންޓީ  ބޭނުންވޭ  ނޯޓުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މުއް  3އެ    ،ފާހަގަކުރައްވައިފި  ދުވަހުގެ    ށް ދަތަމަސް 

ބަލަ  ދެންސްޓޯރޭޖު  ރަށްރަށުގައި   އިއޭގަ   ހައްޓަން.  އެގްޒިސްޓިންގ  މިހާރު  ހަމަ  ވެސް  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ބަލާފައި   ޑިފިކަލްޓީސް  ހަދާއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި  އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑަރ ލޮކޭޝަން 

ދުވަހުގެ ބޯޑު ސެކިއުރިޓީއެއް އޮންނަ.    7 އޮންނަނީ  ނޑެއް މިހާރުގަކި މިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ވަ

އެ   އެ  7އެހެންވީމާ،  ހެދެމުން  ޑިޒައިންތައް  ހުރި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިންގަނޑަށް  ދެން    ދުވަހުގެ  ދަނީ. 

ކަ  ވަންދެ ސްދުވަ  ސް މަ  3  އޭގެ ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކްލީން ވޯޓަރ އެ އަލްޓިމޭޓްލީ    އެންޝުއަރ   އިމީގަ

މިހާރު     އަސްލު ހުރުން.ވެސް ރިނިއު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ގޮތުގައި  ނުކޮށް އެ އަބަދުއޭތި ބޭނުން  ރޭޖެއް ބަހައްޓާފައިސްޓޯ

މި ރު  އާ.އާރު.ޑަބްލިއު ބެހެއްޓިގެން  އެހެންވީމާ  ސިސްޓަމް  އެބަ  ދަނީ.  އެންޝުއަރ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމްސްގެ  އެ   ،

ކުރެވެންޖެހޭ  މިން  އަބަދު  ޓަރސްއޮޕަރޭ  ކުރެވޭ،  ބޭނުންވާ  ރަށަކަށް  އެ  ހުރޭތޯވެސް  އެބަ  އަދަދަށް  މި    . ވަރަށް 

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ފެން    3ހަމަ    އިރ ދޭން މީގަ އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ބޭނުންވަނީ. ރާދަ

 ރައްކާކުރުން އޮންނަން ޖެހޭނޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އިނގޭތޯ. 

 

 ފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠަސެކްރެޓަރީ އަޖްވަދު މުސް ރަންމަންޓް ޕަރމަނަންޓް އެންވަޔަ ރީ އޮފް  ސްޓްމިނި

އަޖު އެންވަޔަރައާދެ!  އިނގޭތޯ  ދެންންވަދު  ވާހަކަދައްކަނީ.  ޕީ.އެސް  މިނިސްޓްރީގެ  ރެއިޒްމަންޓް  އެ  ކުރެވުނު  މެ 

ތަޕޮ އެ  ބިލުގައި  މި  އަސްލު  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މާޛު ންފީއިންޓުގައި  އެ  އޮންނަނީނަކުރެވި  އެ  ބޮޑަށް  ފައި   

ތަންފީ އެކަން  ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  އަސާސީ  ނަރުދަމާގެ  މެންޑޭޓު  ޛުފެނާއި  ދެން  އިދާރާ.  ކުރާ 

އޭގައި ކަންނޭނގެ  ވައިސް  ނެތް  ފުށުއެރުމެއް  އެންވަޔަރަ  .ވެސް  މެންޑޭޓުގައި  ންމިސާލަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ  މަންޓް 

މާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް  ކުރުޛުމާގެ މި ސިޔާސަތު ތަންފީ ނަރުދަބައޮތް ފެނާއިއެ

މި   ޕްލޭނާ  އިހަދަ ރެގިއުލޭޓުކުރުން  ކަންތައްތައް  ދާއިރާގެ  އެ  އަދި  މަސައްކަތްކުރުމާއި  އޮތީ    އެއްގޮތަށް 

ޗަރ  ވިދާޅުވިހެން އިންފްރާސްޓްރަކް   އެ   ދައުރަކީ ނިސްޓްރީގެ  މަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް. ދެން ޕްލޭނިންގ މިންއެންވަޔަރަ



  

މި ޚިދުމަތަ  ބިލްޑްކުރުން  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  އެކަމަކު  ދަށަށް.  މެންޑޭޓުގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބަލާއިރު    ށްއޮންނަނީ 

އިމްޕްލިމަންޓް ހާފް    1ދެނީ    ކުރަން މިޕްރޮޖެކްޓެއް  އެންޑް  ވަން  ނޫނީ  ތެ އަހަރު    ޖެކްޓު އެބަ ރޭގައި ޕްރޮއިޔަރސް 

އިނ ޓައިމްގަގޭތޯ.  ނިމޭ  ލައިފް  ރަ  އިމުޅި  އެއެ  ދުވަހަކު  ދިރިއުޅޭހާ  ރަށެއްގައި  އެ  ޚިދުމަތް    ށްރަށް  އްޔިތުން 

އެކަ ޖަވާބުދާރީވެ  އެކަމުގެ  އެންވަޔަރަ  ންތައްތައްއެންޝުއަރކޮށް  ޖެހެނީ  މި  ވީމާ،  ންކުރަން  މިނިސްޓްރީން.  މަންޓު 

ތް  ނެ  އިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ. އޭގަ  އެކޮށްފައި  އެ މާނަ  ޛުނީ ތަންފީނޫނުގެ ބޭނުމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަގާ

 ކަންނޭނގެ ފުށުއެރުމެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  މިހާރު  މިނިސްޓްރީގެ    އެހެންވީމާ،  ޕްލޭނިންގ  ދެއްތޯ.  ދަމަހައްޓަން  ބަހުރުވަ  އެ  އޮތްގޮތަށް  މިހާރު  ވިދާޅުވަނީ 

 އަރުވާނަން.ސްޓްރީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ންސް މިނިތިއްޔާ ފިނޭއެހެން ކޮމެންޓެއް ނެ

 

  އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓު އެގްޒެކްޓިވް ޗީފް ފިނޭންސްގެ ރީ އޮފް މިނިސްޓް

ބަޖެޓު އެގް  ،ޝްވަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަކީ ސަރު ، ފިނޭންސް  މާޒެކްޓިވް. އެހެންވީޗީފް ފައިނޭންޝަލް 

ކުރާނަން.  . މުހިންމު ކޮމެންޓުތަކަށް އަޅުގަނޑު ފޯކަސްވާނީ ކޮމެންޓްތައް ލިޔުމުން ފޮނުވާފަމިނިސްޓްރީން ވެސް މިހާރު

ސަލާމަތް ވަގުތު  ކޮމެންޓްސްތައް  ހުރި  ގޮތުން  ދެން  ފުރަތަމަ  ކުރުމުގެ  ގޮތަށް.  ގެންދާ  ޑްރާފްޓުން  އޮންނަ  ލިޔެފައި 

އެކީގައި ކަމަކަށް ބިލާ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ދޭނެއުފެމުއައްސަސާއެއް    އު އަ      ޔުޓިލިޓީ އެއީ  ބޫލުކުރެވެނީ.  ޤަހެން 

އޮތޯރިޓީ  މި  އޮތޯރިޓީ.  އޮތޯރިޓީއެއް   ރެގިއުލޭޓްރީ  އެނަރޖީ  މިހާރު  މި    އާއި  އެހެންވީމާ،  އެބައޮވޭ.  ގުޅެނީ  ވެސް 

ޝަން އަދާކުރުމުގައި މި ކިހިނެއްތޯ  ކްންރު ރެގިއުލޭޓްރީ ފައޮތޯރިޓީއެއްތޯ މި އުފެދެނީ އަދި މިހާ  އުއަ ؟ކިހާވަރަކަށްތޯ

 އެކަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިންމު ކަންނޭނގެ.   .މިކަން އޮންނަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އު  ބަދަލުވަނީ އަ އަށް ދާނަން. އޭރުން އެ ސުވާލު ދިޔައީތާ. އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން މި އަޅުގަނޑު ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކުރި

އަދުމެހެ އެބަ    އު އްގައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިޝޫ  އެ  އެހެންވީމާ،  މުއައްސަސާއަކަށް. 

 އްލުވޭހެން.   ހަ

 

  އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓު އެގްޒެކްޓިވް ޗީފް ފިނޭންސްގެ ރީ އޮފް މިނިސްޓް



  

ފާހަގަވެފައި އޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ  އެ  ލުވާކަން  ހީވަނީ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ އެ ބަދަ  ގަނޑަށްމިއަށް އަޅު  އެހެންވީމާ،

ސަބްސިޑީ   ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ރަނގަޅު.  އެންމެ  މިޕޮއިންޓު  ކަނޑައެޅުން  ގޮތްތަކެއް  ވެސް    ދޭނެ  އޮތީ 

ގުޅޭގޮތުން އެންމެ    ސިޑީއާ ބްށްހެން ސަމިނިސްޓަރަފިނޭންސް  . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސީދާ  އޮތޯރިޓީއަށް މި މަތިކޮށްފަ

އޮތީ މިހާރު ސަބްސިޑީ ދޭނެ ގޮތްތަކާއި    ގެ )ޔ(. އޭގައި މި  13.  13ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ބާރު. މާއްދާއަކީ  

ތަކު  އް މިވަގުފިނޭންސް މިނިސްޓްރުގެ ރޯލެ  އިއުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި. ދެން އޭގަ 

ފާހަބިލަކު ހީވަނީގަ ން  ނެތް. އަޅުގަނޑަށް  އޭގެ  ވާކަށް  ހުށަހެޅިދާނެހެން. ދެން  އޮތޯރިޓީއަށް  ޕްރޮޕޯޒަލް   ސަބްސިޑީގެ 

ގޮތަކަށް   ހިނގަންޖެހޭ  ދަށުން  ޕަރވިއުގެ  މިނިސްޓަރުގެ  ފިނޭންސް  އަދި  ސަރުކާރު  އެއީ  ނިންމުން  ގޮތެއް 

)ތ(  ވަނަ މާއްދާގެ   10ވާނީ. ދެން  އޮންނަން މި ވަކި    މި   އިދަންނަވާފަ  މި  އި ގައޭ  .މި  އޮތީ އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް 

  . އޮތީ   ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައް. އެކަހަލަ މޮނަޕޮލީއެއް ދޭ ކަހަލަ ވިސްނުމެއް މި ބިލުގައި މި

ޑިސްޓްރަ ކްރިއޭޓިވް  މި  އަދި  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  ކޮމްޕެޓިޝަނަށް  މި  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އަކްޝަދެން  ނިއު  ން  ދި 

ޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މި  ވެސް ދެކެވިއްޖެ މި ކޮމިޓީ ތެރޭ. އެހެންވިމާ، އިނޮވޭޖީ އިނޮވޭޝަންގެ ވާހަކަ  ލަޓެކްނޮ

ފެނާއި   ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މިހާރު މި ދޭ އުސޫލުން  ބިލު ބައްޓަން ވެފައި އޮތުން 

ޚިދުމަތްތައް ކަމަބަދު ތާއަ  ނަރުދަމާގެ  މި ބަލައިގެން ނުވާށް  އޮންނާނެ  ނެ. އެއީ ކަރަންޓު ވެސް މިސާލަކަށް   ވެސް 

ފޯމް އެކިއެކި  ވެސް  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި  ހަމަ  ފަހުން  ދެވޭ  އެބަ  ވެސް  ގުޅައިގެން  ނަރު  އެބައާދޭ.  ހަމަ  ފޯމްގައި 

މަޝްރޫޢުތައް ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  މި  ސޮލިއުޝަ  އެހެންވީމާ،  އެހެން  އައުންތަކެންސްވެސް  ވެސް  ކަށީގެންވޭ.  އެ  އް 

މެކޭނިޒަމް    އެހެންވީމާ، ހެޔު އަގެއްގައި ދެވޭ  ރައިޓް  އެ ސޮލިއުޝަން  އެހެން ބަޔަކު ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެ 

އެއީ އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ދޭ ބަޔަކު އެތާ ރަށުގައި    .މާކެޓަށް ނިކުމެ އެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެއެ  ވާނެ  އޮންނަން

ށް  ވާގޮތަހިޏާ އެކަން ފަންވަށް ކަމަގައި ދެވޭއް ލޯ ކޮސްޓްސޮލިއުޝަނެ ން  އެހެހެންވީމާ،  އެ   .ސްނަމަވެވީ  ކަމުގައި  ތިބި

އަޅުގަބޭ އެކްސްކްލޫސިމާއެހެންވީ  ފެންނަނީ.  ށް ނޑައްވުން  ލޭންވި، ސީދާ  އެ  ދިނުން  ބިލުގެ    މި   ށް ތައެގޮ  ޖް ގުއޭޓީ 

ހަކަ ވެސް އެބައިން. ދެން ސީދާ   ވާޚިދުމަތް ދޭ  ންކުން ވަކިދެފަރާތަ  .ނީށް ނުގެނައުން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅައަތެރެ

ދިފަރާތަ   ދޭ  ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް  ލައިސެންސް  އެހިކުން  އަޅުއޭ  ސާބުންނުމާއި  ނިންމާލީމަ  އެ  ގަތި  ހީވަނީ  ނޑަށް 

އަ ލައިނގޭތޯ  ން ދާކުރެވޭހެފަންކްޝަން  އެ  ދިނުމަ.  އޮތޯއިސެންސް  ދެން  ކުރާރިޓީކީ  އޮތޯން  ކުރަނީ  ޓީރިކަމެއް.  ން 

ބަޔާމީގަށް  ށް ކަމަސިލަންކައު ބޭނުމެއް  ޓީ ވާހަކަވިކްލޫސި ހެން އެކްސްކޮންމެ،  ށްފައިވަނީ. އެހެންވީމާންކޮއި  ދެއްކުމުގެ 

ކަމަކަ އޮތް  އަޅުގަނވެސް  ނުކުރެ ށް  ޤަބޫލެއް  އިއާދަޑު  ދެން  ހަކުވޭ.  ޙަޤީރަނިވި  އަކަތަ  ޅުގަނޑުމެން ޤަތުގައި 

އިއާދަކުރައެ ބޭހަކަވި  ނިންކަރޭޖްކުރަން  އެހެ ންރަކުނުންތަ  އާއި  މި    އޭގެ  ،މަވެސްނަން.  އޭގެ  ފީސިބިލިޓީ  ދެން 

މޮ ވައިބިލިޓީ އާ  ލްޑެބިޒްނަސް  ދިނުމައައި  ފުރުޞަތު  ކަމެއްށް  މުހިންމު  މާއްދާގެ  ކަމަ  ކީ  އެ  އެކަން  ދެކެން.  ށް 

ބައިތައިފަހަތުގަ ހިމެނޭ  ޙަޤީޤަތު  ންކު  ދޭ  ފުރުޞަތު  މާއް  35ދެން    ގައި.ވެސް  ނިކަމެތިންނަވަނަ   މަތްޚިދު  ށްދާ. 



  

ވާނީ.  ކުރަންއްގައިހެން އެޑްރެސްވަލެލެ ކުރަނީ ނޭޝަނަލް  ށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ށް ޚިދުމަތް ދިނުމަކަމެތިންނަދިނުން. ނި

ޚިދުސީދާ ކިހިނެއްކަން  މީގައި  ދެން  އޮމަތްދޭނީ.  މިތުންތްގޮ  ކައުންސިލު    ވެސް  ން  އޮތީ  މިޖެހެނީ  އެކުލަވާލަން 

އް  ލިބޭ ކައުންސިލުން ދެން އެކްސްޓްރީމް އެގްޒާމްޕަލެ  އި ފުރުޞަތު އެބަ ގައިއެކީއާފްތަރެއް ވެސް. އެނިކަމެތިންގެ ދަ

ތަރުގެ  ފްގެ ދަންކަމެތިނެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ނިދާށް ކަނޑައެޅިމެތިން ކަމަނިކަ  ވެސް  އެންމެންނަކީ  ނަގާ ރަށުތެރޭ 

އެހެންނަމަވެސްވެސް  އިން  ތެރެ ކަނޑައަޅާނިކަމެތިން  ،ކުރެވިދާނެ.  އެން  ކަނސްނީ  ކްރައިޓީރިއާގެ    ޅާޑައަޕާއިން 

ކަމަ އަޅުދަށުން  ނިންމުން  މިއީގަނށް  ހީވަނީ  ގޮތެއް    ޑަށް  އަދާނެހެށްވެކަމަރަނގަޅު  ނިކަން.  ނޫނީ  ށް  މެތިންނަދި 

އުސޫ  ދޭނެ  ސަބްސިޑީޒް  އެއީ ލުތަކެޑައިރެކްޓް  ލެވަ   އް  ކުރެވޭ ލެނޭޝަނަލް  ގޮތައްގައި  ކަމެއްގެ  ބޭއްވުން  ށް   ވެސް   

ހީޑަޅުގަނއަ ރަނގަނީވަށް  ލުމު  ހެން.ޅު  މާއްދާތައް  ގޮތަށް  އެ  ބިލުތަކަށް  ވަކިވަކި  މި  ކޮންމެހެން  ބަދަލުގައި.  ގެ 

ކަމަ  އާ ޑީސަބްސި  ބޭރުގެ  ،ސިޑީސަބް ޕްރޮޓެކްގުޅޭ  ސޯޝަލް  އެއައިންތެރެ   ގެގާނޫނު ޝަން  ށްވެއްޖިއްޔާ  ށް   

ން ފިޔަވައި  ދުމަތް ދޭ ފަރާތުޚި.  ސިޓީޕޭރޭޖު ކެޓޯ ސްފެނުގެ    އި ގަވަނަ މާއްދާ  24  ން. ދެން އުރެވިގެން ދިކުއެޑްރެސް

ފަރާތްތައެ މިހެން  ވެސް  ކުރި  ކުން  އައަމަސައްކަތް  އެ  ގޮތަށް  ގެންދެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  އިތުރު  އެ  ދި  ވެސް  ށް 

 ފުރުޞަތު  ތްތަކަށް ވެސް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ރާމަތްދޭ ފަ ދު ޚިއެކަނި ށް ނުކުމެ ހަމަޓަމާރކެ

ކަމަވާންނަންއޮ މާއްދާ  12ދެން  ރަނީ.  ކުޤަބޫލުޑު  ނއަޅުގަ  ށްނެ  އަވަނަ  )ހ(  އޭގައިގެ  އަ  ށް  ސްޓެލްކޯ  ފެނަކަ  ދި 

ކުންފުއެފަ އެ  ނިތަކުންދަ  ނިޒާމްތަކުގައި  އެސެޓްތަކަހިންގަމުންދާ  ހި  ށް  ދެން  ށްކުރުމަން ޤީޔަ  ނގާނެތޯމާއްދާ   .18  

 ...ގެ ލީގަލްޑުމެންއަޅުގަނ. ވެސް  ކަ ހަވެރިކަމުގެ ވާދަނޑު( ގައި އެބަ ހިމެނޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاމަރިޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދު ލީގަލް ކައުންސެލްސްގެ އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ

ހައިލައި! އަޅުގަނއާދެ ކަމަކީ ކޮ   ޓްކޮށްލަން ޑުމެން  ކަހަލަ އެބޭނުންވި  ން  ންކުރަ ޤީޔަ  އިއް ހަދަ ސެސްމެންޓެންމެވެސް 

މުގައި ހުރީ. ދެން  ނަ  ސް ކުންފުނިތަކުގެން އެސެޓްތަކެއްތޯ ޔުޓިލިޓީއި ހުރީ. ކޮއުލަތުގެ ނަމުގަދަ  ތޯ ޓްތަކެއްން އެސެކޮ

އެޕް ޑައަޅުގަނ ރޫލް  މި  ހީވަނީ  އެކަށީގެންވޭ.  ލްޓެއީވަން ރިޒަން އަލައިކުރާއިރު ށް  ވެސް  އައުން  ކަށް  އެއީ މިސާލައް 

ހުރިހާ   ހުރި  ނުސްޓެލް  ،ފެނަކަ  އެސެޓަކީރަށެއްގައި  ނަމުގަސީއެސް.ލިޔު..ޑަބްއެމްތަ  ވަކޯ  އެސެޓްގެ  ހުރި  ތަކެއް  އި 

ކައުންސިލަ ވީނަމަވެސް  ނުލިބޭނެ ކަމުގައި  އެ  ތޯ ދެއް  ކަށް  މި ސެޓެއް އެއްވެސް  ،  ވީމާއެހެން  ދަށުން.ގެ  އްދާމާ   

އެސެސްމެންޓެއަޅުގަނ ހަދަޑުމެން  އިމްޕެ  އި އް  އިވެލުއޭޓްކޮމީގެ  އެސެކްޓް  އެކަހަލަ  ހެސްމެންޓެށް  ށް  ދުމައް 

   މަންޑުކުރަން.ރެކޮ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަރިޔާސަތުން ވާ 

  ؟ތޯނުކުރޭ( އިން އެޑްރެސް ން )ށރ ވިދާޅުވި ކޮންސަ ތި



  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاމަރިޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދު ލީގަލް ކައުންސެލްސްގެ އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ

 އާދެ!  

 

 ވުން: އްކެ ކަދެޔާސަތުން ވާހަރި

)މާއްދާ  މި ބަޔާގެ  ގައި  މި އި  ށްފަންކޮހ(  ގާނޫނަވީނަމަވެސް  ފެޢަށް    ކުރިން  މަލުކުރަން    ފައިވާ ހަދާށުމުގެ 

މިލް ބަސްވުމެއްގެ  އެއް އެސެޓެއްގެ  އެފަދަ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ސަބަބުން  ދަކުވެރިކަން  އިތުރު  އުލަތަސަބަބުން  މާލީ  ށް 

އުފުލަންޖެތަކުލީ ކަމަފެއް  މިނިސްޓްހިދާނެ  ދައުލަތުއަރީށް  ބަމާގެ  ށާއި  ކަންކަން  ފެނިއްޖެ  ވަޒީރަ  އްޓާލަހަ ލީ  ށް 

ށް  ކުވެރިކަން ކައުންސިލަގެ މިލްރޭގައި އެފަދަ އެސެޓެއްގެ މުއްދަތުގެ ތެއްބަޔާންކުރެވުނުފަދަ އެއްބަސްވުމެ  ހިނދެއްގައި

އެހެރީ  އް ނޫން  ޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ އެހާ ނުވިސްނައެ ލިބިގެންވެއެވެ. އަށްޔާރު ސަރުކާރަނުކުރުމުގެ އިޚުތިބަދަލު  

 .ލިޔެފަ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاމަރިޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދު ލީގަލް ކައުންސެލްސްގެ އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ

ދަންނަވަނީ   ޑު މި އަޅުގަނޕީރިއެޑް. އެކަމަކު  އަލްޗުކްރެކޮންޓް  ދި ން  އިވިތް  ބީ ވެލިޑް ދެއްތޯ  ! އާދެ! ދެޓް ވިލް އާދެ

ސްޓޭޓްމިސާލަކަ އެންޓަރ ށް  އޯން  ސެ ޕްރައިސަސްއަކީ    އެންޓިޓީ  ރޭޓްޕަ  އައެހެންވީމާ  .ޒްލީގަލް    ޅުގަނޑުގެ ، 

ކިޔާފައި  ކީ މިޝަނަޓޭރޕްރިއިންޓަ ހާލަމާއްދާ  އެސް އެއްވެސް  މީގެތެއްގައި  އެސެޓް  ނުވޭ.އޯ.އީ  ބަދަލެއް  އެއީ  ން   .

އެންޓަޕަ.އީސްއަކީ ސެއެސް.އޯ ބޮ، އަޅުގަނޑަވީމާގައި. އެހެންވުމާއިއެކު ށްޒަޓީރޭޓް ލީގަލް  މިށް  ގެ  ދަ މާއް  ޑަށް ފެނުނީ 

ކަ ބޭނުންކުރަ ދައުލަތުގެ  ށުން ފެނައްގެ ދަންޓެރިމެއެގް   އާ ށް ދައުލަތާއި ފެނަކަމިސާލަކަ)ށ( ގަވަރން ކުރަނީ މިހާރު  

 ށް.  ހަލަ ހާލަތެއްގައި ކަމަގުޅޭގޮތުން އެކަ   ޓްތަކަކާއެސެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަޔާސަތުން ވާ ރި

އެކްސްޕްލެނޭޝަނެ އި ކުޑަ  އަތުރު  ދީފާނަން. މިޅުގައް  އެޖެންޑާ   ހަވެސްނޑު  ގުޅިއާ  19މަ  އައިއްއި  އިން    ސަގެން 

އިނގޭ މިއީ  ބޮޑަމަފްޙޫމެއް  އެއީ  އޯނަރޝިށްތޯ.  ރެސްޕޮންސިޕާ  ކައުންސިލްތަކައި  ދެން ބިލިޓީ  ދިނުން.   ށް 

މިނިސްޓް ޑައިގަންނައެނގިވަ ފިނޭންސް  ރަނގަޅަރީއަވާނެ  މާ  މިށް  ދައުލަތުގެ  އެސެޓްތަ ނިސްޓްރީތަކުގައި  ށް  އް  ހުރި 

.  ށްރާތަވި ފަތޯ ދެއްނެ ނޫންހޯއްދެވޭ  އަނބުރާ   ،ވެސް. އެހެންވީމާ  ށްތަކަ.އީ.އޯވި އެސްވިދާޅު  ންތޯ ތި ނޫ  ވީ ދެއް  ހަމަ

މިނިސްޓްރީޙަޤީ ފިނޭންސް  މިލްކުވެރިއަކީ  ކައުންސިލާ  ޤީ  ދެން  ކައުންސި ރީވާލުކު ޙަ   ނޫންތޯ.  ކޮންޓްރެކްޓް  ލުމަ  ން 

. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެކަހަލަ  އެކީގައި  އަކާޓީން ރުހޭ ޔުޓިލިމީހު އެހޭ ޓާރމްތަކެއްގައިރު  ންންތޯއޭ އެމީހުހެދިދާނެ ނޫ



  

މި އޮސިލު. ކައުންޕް ލައިޒް ވިތް ކައުންސިލްރީ. އޯނަރޝިގެނެއްސަ މިހި   ދަމާއް  ރޫޙެއްގައި    ޕަރޭޓަރަކާ ން އެކަމަކު 

ޗެއް  ތް އެއްން އޮވެދެއްކު ނު. އެކަމަންމާ ދިނުން، އެ ފުރުޞަތު އެ ޒިވީމާން ގުޅިގެން ނޫންތޯ މިކަން ކުރެވޭނީ. އެހެ

އަޅުގަނ ދެއްވޭނެކަން  ވެސް  ނުއެއް  އެހެންވެޑު  ކެން  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް.  ހިމެނީ  އިއްޒަތްތެ)ށ(  ދާއިރާގެ  ރި  ދޫ 

 ށް.ވޭ މިކަމަނުންފުޅުއް ވިދާޅުވާން ބޭމެންބަރު އެއްޗެ 

 

 ވުން: ކަދެއްކެ  ޙުސައިން ވާހަރު ޢަލީގެ މެންބަދޫ ދާއިރާކެން

ދަން އުޅުނީލަނަވާއަޅުގަނޑު  އަޅުގަފާ   ން  ޕޮއިންނހަގަކުރެވުނު  ވެލިޑް  ހީވަނީ  އްގެ  ސަރުކާރެއެއީ  ން.  ޓެއްހެޑަށް 

ސްތެ ތެރޭގައި  މާނައިގެ  އޭގެ  ނުހިމެނޭ ޓެލްކޯރޭގައި  އަނެއެއް  ފެނަކަ.  ނުހިމެނޭ  އެއްދި  އެހެންވީމާވެސް  ،  ނެ. 

އިޝޫ ލެންގުއޭޖް އަ  ގެ  ހީ ނޑަޅުގަކަންނޭނގެ  އެއީ  އުޅެނީއެ    ނީވަށް  ފަކާރޭ ސަރު .  ދެން  ބުނެފައި  އަ  ންނަ  ހުން 

އާއި ދެން ހުރި    ކޯޑަށް ނުފެނޭ ސްޓެލް ގައި އަޅުގަނ)ހ(،  މާވީން އެހެ  )ހ( އަށްތާ.ހަމަ    ކުރަނީ  ރިފަރހަކަތައް އެ ވާ

ން ގޮތެއް  ނޫ  ކަންހިނގާ އެ  ،ނެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ތަނޭ ޕްރައިސަސްއެއް ހިމެރއެންޓައޯން  ސްޓޭޓް  ވެސް  އެއް

ން ވައްކަން ކުރި  ސަރުކާރުގެ މުދަލު  ލުން ވައްކަންކުރީމާގެ މުދަ ރުގެ މުދަލުން ނޫނިއްޔާ ކުންފުންޏެއްކާސަރުއިނގޭތޯ.  

ބަލާފައި ކަ އެކަން   މަށް  އަ  ވެސް  އެކަމަކު  ގޮތުންސްލުގަކުރޭ.  ގާނޫނީ  ނޫން.ހަމަޖެހޭ  އި  ،  އެހެންވީމާ   ކަމެއް 

 މަ ދަންނަވާލީ.  ، ހައެހެންވީމާ. ވީއްރެފާހަގަކު  އްހެންށް ހީވަނީ ވެލިޑް ޕޮއިންޓެ ޑަޅުގަނއަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ން ވާހަރިޔާސަތު

  ؟ށް މިހާރު ބަދަލު ގެންނަންވީއަކިހިނެއްތޯ ބަހުރުވަ ؟ނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯބަދަލު އޮންނާ ހަޅުއްވާ ވަން ހުށަށް ގެންނަމިއަ

 

   ވުން:ކެ ދެއްވާހަކަ هللاދުވާދިން ޢަބްމަރިޔަމް ޝަ ލީގަލް ކައުންސެލްސްގެ އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ

ލޭންގުއޭޖް  އަ އިޝޫޑްނީ  ނޫސްލު  އަ ރާފްޓިންގ  ނޫން  ފާޅުގަނޑުއެއް  މި  މި ހަގަކު  ދެން    އާދާމާއް  ރީ.  ގުޅިގެން 

 .  ކުރެވޭތީފާހަގަ  ށްކަމަ މުހިންމު އް ހަދާލުންޅޭ އެސެސްމެންޓެގު އާނުކުންނާނެ ނަތީޖާ

 

 ން: ކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަ

ށް   ދުވަސް އެއީ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ފޮނުވާނެ ކަމަވަނަ  26 ؟ކޮބައިތޯގަކީ  މަނެ  ށް ދެވޭންނަނޑުމެޅުގަށް އައަކުރި

ރައީޔިރައް މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީސަތުންގެ  ވަޢުދުވެށް  އޮ ން  ދުވަސް.  ފައި  މިއަހާރުމި  މާ،އެހެންވީތް  ގޮތެއް    ވާންވީ  ށް 

 ވާނީ. ސޭހަށް ފަޑުމެންނަނމަ އަޅުގަވިދާޅުވީވާފައި  އްދެށްސާފުކޮ

 



  

   ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاމަރިޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދު ލީގަލް ކައުންސެލްސްގެ  ފިނޭންފްއޮ ރީމިނިސްޓް

ފިއަޅުގަނ އަދި  ހީވަނީ  މަޝްވަރާ  ނޭންސް ޑަށް  ތެރޭގައި  އިންކުރަމިނިސްޓްރީ  އެހެންވީމާއެޝޫޖެހޭ  ތި އްހެން.   ،  

 . އަރުވާނަން  ޖަވާބެއްޅުގަނޑުމެން ށް އަނަކަން ދެއްވާ ޑެޑްލައިބޭފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންތުރިޔާސަ

އެގޮތަށް.  އެބައޮށް  އަޅުގަނޑަ އިޚުތިޔާރު  ކިހިނެތްތޯ  ނިޔަލަށް  މާދަމާގެ  މާދަމާ  ޑެޑްލައިނެއް  އްތޯވާނީ. 

ގޮތް   ހުށަހަޅުއްވާ  ވާ ވައިދެއްށް ފޮނުއްއަށް މިކޮޅަ 12:00ފައި މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު މެންދުރު ކުރައްވާކަތްމަސައް

،  ކުރާ އެންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންވީމާސައްކަތްއެންމެފަހު ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން މައީ  ކު އެ! އެކަމަ އާދެނގޭތޯ.  އި

 ... މާދަމާ ،އަށް  12އެދުވަހުގެ މެންދުރު  

 

 ން:  އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓު އެގްޒެކްޓިވް ޗީފް ފިނޭންސްގެ ރީ އޮފް މިނިސްޓް

 އިދޭނަން.  ޅުގަނޑު މާދަމާ ފޮނުވާލައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުޅެނީ.    ތިބެގެން މީތި ނިންމަން މިރޭ ހޭލާޑުމެން މިނ! އަޅުގަމަ އާދެއްވީދަމާ ފޮނުއްވައިދެމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމްފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓު އެގްޒެކްޓިވް ޗީފް ފިނޭންސްގެ ރީ އޮފް މިނިސްޓް

އެބަ    އޭގައި  .(ގެ )ށ  18. ދެން  މާއްދާއަށް  ދޭނަންލަން ދެކޭގޮތް ފޮނުވާސުފިނޭންއެ މާއްދާގެ  ދަމާ  އަޅުގަނޑުމެން މާ

ދަނ ދަނޑުވެރިކަމަޑުވެރިކަމުގެހިމެނޭ  މަސަށާ،  ސިނާޢީ  ބޭއި  ފެނުންއްކަތްތަކަށް  ދެންވާ  މީގެ  އެގްރިކަން.  ލްޗަރ   

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އަސަރެއް  ސަބަބުން ދަ  މީގެދެން  ބޭނުން އަހާލަން.    ންޑުމެނމިނިސްޓްރީގެ ބަސް އަޅުގަ

  20 ކަމަށް  ޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ސިނާނީ. އެއީ ވާރޭ ފެން  ލުކުރެވެގަނޑަށް ޤަބޫ ށް އަޅުކަމަކޮށްފާނެ  

މާއްދާ އޮންނަނީވަނަ  ވަގައި  އާދެ  !އާދެ  .ންފެ  ޅު.  ފެން.  ރަނގަޅުވަޅު  ބި!  ކޮނެ.  ވެސް  ން  މިހާރު  ގެން، 

ބޭނުންވެރިކަދަނޑު ފެން  އެ  އެކަމަސަބަބުމާއްދާގެ    މި އެހެންވީމާ،  ކުރާތީވެ  މަށް  މިހާރު  ދަނޑުވެރިކަމަށް    ،ށްން 

އައިސްޓްރަކްޑި ޤަޝަނެއް  ކަމަށް  އެ ބޫލުކުރެ ސްދާނެ  ދަންނަ  ވޭތީ  ހައިލައިޓުވާލީވާހަކަ  އަޅުގަނޑު  ދެ.  ކޮށްލީ،  ން 

 . ގެ، އެއީ ފިނޭންސްއެހެންވީމާ.  ށް ކަމަނެވިދާޅުވާއް ޗެ އެއް  ން އެއަށް ދެންޓްރީޗަރ މިނިސްލްކަރި ގްނީ އެރަޤަބޫލުކު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ



  

 ދެނީ.  ގަނޑު މިރީއަށް ފުރުޞަތު އަޅުރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްއެގް

 

 ވުން: އްކެކަދެވާހަ  ދުމުޙައްމަ ސާޖިދާ  އޮފިސަރ ންޓިފިކްއިސަ  ސީނިއަރގެ ތު ލް އޮފް ހެރީމިނިސްޓް

އަސްލު އަޅުގަނޑު ފުޑް އެންޑް  ދެން  . ގެ ފަރާތުންއަޅުގަނޑު ސާޖިދާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު .ލައިކުމްޢައްސަލާމްއަ

  ގަނޑުމެންނަށް ޅު އަސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް. ދެން މިނިނަމަވެސް  އެހެންކުރަނީ    މި ވަގުތު    ތަމްސީލު މި.  ރިޓީރަގް އޮތޯޑް

ފުރަތަމަ އެއްހަގަކޮށްފާ  ހަމަ  ފުރަލެވޭ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަމަ  ކަމެއް  ބަލާލިއިރުގައި  ބުނަން އްމުކޮޢާތަމަ  ވަރަށް  ށް  ޏާ 

ބައެއް ކުދިކުދި ކަންތައްތައް    ،ނަމަވެސްގޮތް. އެހެން  ސްފައިވާއައި  އްގިނަ ކަންތައްތަކެ ލުގެ  މި ބިރަނގަޅު އިނގޭތޯ  

އެގޮ ބާ  2ތުން  ފާހަގަކޮށްލެވޭ.  ބަޔާންކޮބުވަނަ  ޙައްޤުތައް  ފިޔަށްފައިވާގައި  ކެއިންބުއިން  ރޫރީ  ޟަ ވައި  އިރުގައި 

ބޭނުން )ބ(  އެ  ،މަށްކުރުބޭނުންތަކަށް  ބާ  2ތޯ.  އިނގޭއީ  )  3ބުގެ  ވަނަ  މާއްދާގެ  މިވަނަ  ގައި  ބުނަނީ    ބ( 

ފިޔަވައި  ންބުކެއި ބޭނުޟަ އިން  ބޭންތަރޫރީ  ފޯރުކޮށްދޭނުންކަށް  ސާފުގެން އެކަށީވާނީ  ވާންފެން    ކުރުމަށް  ވަސް    ،ވާ 

ކާބޯ  ހަ ރަދި  އަ ފެނަށެވެ. ދެން  ބަލާ ކެތީގެ ރައްކާތެރިތަނުބައި ނުވާ  ހަމައެކަނި ކާން  ންބުއިރު ކެއިކަމަށް  އެއީ  އިން 

ތުގައި.  ކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮނީ ހަމައެކަނި ކެއުމަށް ބޭނުންހަވާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ދޭހަވަ ން މާނަ ދޭނުވަތަ މީގެ

ތަ  ،ހެންނަމަވެސްއެ ކާ  ދޮވުށްމިސާލަކަށް  އެއްޗަޓެއް  ރައްކާތެރި  ވެސް  އިތުރުން  ހޭ.  ވާންޖެ  ކަށްމުގައި  އޭގެ  އަދި 

މިސާލަކަކުރާބޭނުންހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން    މިހާރު އައިސްކޮށް  ނެ  އެއްޗެހި  މަސް  އައިސް  ބެހެއްޓުށް  ޓަކައި  މަށް 

އިނގޭތޯޓުޕްލާން އައިސް  ބޭނުންކު ގެ  އެއްޗެހި  އައިސް  އޭގައި.  ހުން  ރާއިރު  މިންގަނަންވެސް  ތަކެއް.  ޑުނޖެހޭ 

އެއެހެންވީމާ މީއްޗެހިތައެ  ،  ނުވާރިފްލެ  ގެންއް  ފާހަގަކުކްޓް  އެރެވޭކަން  އެފަދަހެންވީމާ.  ވާންވާނީ    ،،  ފެން  އެއީ 

ލު  އަސް   ނަގާއިރުގައި   މެންޑުވަސް، ރަހަ މިއީ އެކަނި އެހެން ބުނީމަ އޭގެ އެބައިތަކުގެ މާނައިގައި އަޅުގަނ،  ސާފު

ފެނެތެރިކާރައް ނޫން  އެ  އެފަދަ  ބޭނުއް  ކާކޮންއްޗަކަށް  އޭގެ  ގެއްލިބޯށްފިއްޔާމު  ރައްކާތެރިކަން  ދާނެ.  ތަކެތީގެ 

ބަސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާމު އެއީ މީގެ    އެ   "ރައްކާތެރި " ރަން  ސަޖެސްޓްކު ހަމަ  ޑުމެން  ، އަޅުގަނންވީމާއެހެ

މި    އް ވަކިވަކިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށްނޑުތައީ މީތި މިންގައެ  ،ޑަށްމާބޮނާނެތީވެ  އަން  ފެން   ހަލަގައި ފެންވެރުމާއި މިކަ ތެރޭ

 ލަން.  ސެންޓެންސް ބަދަލުކޮށް

 

 ދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަރި

 ވީ ގޮތް.  މްލަ އިންނަން، ވިދާޅުވެދެއްވާ ޖުއެހެންވީމާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ދުމަމުޙައް ސާޖިދާ  އޮފިސަރ ސައިންޓިފިކް ސީނިއަރގެ ތު ލް އޮފް ހެރީމިނިސްޓް



  

ނުވާ ފެނަށެވެ.  ރަހަ ނުބައި  ، ވަސް އަދި  ންވާ ސާފުރި އެކަށީގެ ރައްކާތެށްދޭ ފެން ވާންވާނީކޮފޯރު  ޑުމެންނަށްއަޅުގަނ

އާދެ ހަމަ އަދެން  މިތަނުގައި ވަރަށްގިށްލެވޭ  ޑަށް ފާހަގަކޮގަނޅު! ދެން  ދެން  ވާހަކަ ކަމަކީ  މުއައްސަސާތަކެއްގެ    ނަ 

ތަންފީޛު  މިދޭ. ދެން  އެބައާ ހަމައެކަނިގާނޫނު  އެ މީގަކުރާއިރުގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކަން ންންވަޔަރައި  ޏެއް  މެންޓް 

މީގައި މުއައްސަނޫން.  އެހެން  އެބައާ  ކަންތައްތައް  ދޭސާތަކެއް  ބޯފެނުގެ  ކުރަން.  ތަންފީޛު  އެކި  މިސާލަކަށް 

ކަނޑަޙީ އްޞިމާއި  ރައްކާތެރިކަ މިންގަނޑުތައް  ކަންތައްތަ  ތަންފީޛު އެޅުމުގެ  ރޯލެއް އް  ވަރަށްބޮޑު  ނެ  ކުޅޭ  ކުރުމުގައި 

އިއެހެންވީމަ  ން.އޮފް ހެލްތުރޯ  ޓްމިނިސް  އެ  އެއް މިއަންނައިރު އޮތޯރިޓީ  އުލޭޓްރީތެރޭގައި ރެގި   ދާރާތަކުގެ، ތަންފީޛީ 

ނޭތޯ. އެއީ  ހިމެ  ގައިތައް މީމު އެއީ މިގޮތުން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ހުރިހާ އޮތޯރިޓީތަނަކަށްތޯ ނޫނިއްޔާ ވަކި  މާނައެކުރެވެނީ

 ށް ދާން އިނގޭނީ. އަގަނޑަށް ކުރި ލިބުނީމަ އިތުރަށް އަޅުވާބު ޖަ ލުގެސުވާ އެ ،ސުވާލު ފުރަތަމަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 .  އޮތޯރިޓީއުލޭޓްރީ ޓީ ރެގި ޔުޓިލި  ތޯރިޓީއަކީއޮ އެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ދުމުޙައްމަ ސާޖިދާ  އޮފިސަރ ސައިންޓިފިކް ސީނިއަރގެ ތު ލް އޮފް ހެރީމިނިސްޓް

އޭވާނަމަގައި ކަމު  އެހެން މިސާލަ ގައި   މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  ބޯފެކަ  މިށް  ރައްކާތެރިކަމާއި  މި    ނުގެ  ކަމެއް  ހުރިހާ 

މިނިސްޓް ބަލަހައްޓަނީ ހެ   އޮފް  އަދި    ޙީޞިއްން.  ލްތުރީ  ހުން  ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާއި  އެތަންތަން  ނަންޖެހޭ  ގޮތުން 

ތައް ވެސް  ތްރޭގައި އެފަރާކުގެ ތެމުގެ އިދާރާތަ ރުކުޛުކަމަށްވާނަމަ މި ތަންފީތުން. އެހެންރާފަ  ގޮތް ވެސް މި ބަލަނީ އެ 

ބޮޑަހިމެ ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ހީވޭ.ނޭނެހެން  ހިމަވީމާއެހެން  ށް  އެ  ވަރަށް  ،  ކަމާއިގުމުހިންނާލުން  މިފަދަ  "ޅޭ،  މު. 

އާދެ!    8، މާއްދާ  ގެ  8. އެއީ މާއްދާ  މަކޮށްލަން ހައެ އިތުރު  " ރިޓީތަކާއިން ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެ

މިމު ދައުރު.  ހިންގުމުގެ    އައްސަސާތަކުގެ  މަސްއޫލިގާނޫނު  މިނިސްށްފައިވަމަތިކޮ  ތައްއްޔަތުމައިގަނޑު  ށާއި  ރަޓަ ނީ 

 އެހެނިހެން  ކުރާއިރުގައި އަދި އެކަމަށް މިސާލަކަށް ކަމާއިގުޅޭޛު ތަންފީ  އަށާއި، މިހާރު އަސްލު އެއޮތޯރިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ  

ދެން ހަމަ ފާހަގަކުރެވުނު  ދޭން.  ކޮށްލަހަމަ އިތުރު  ރޑްވަ  އް ހަލަ ގޮތަކަށް އެންމެވެސް އެކަ ރާތަކެއް، ކޮދައުލަތުގެ އިދާ

ކަމައަނެ ގާއް  މި  ތަންފީޛުކީ  ޓަނޫނު  އެންމެހަކުރުމަށް  ހަދަންޖެހޭ  މި    އިކައި  މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި 

ވާހަކަ އިއެކުލަވަ  ހަ  ލާ  މިނިދެން  އަސްޓަރަށޭމަ  ދެން  އަޅުގަ .  ހަމަ  ވެސް  ނޑު  ސުވާލަކީ  ނެއްކާ    އްޙީ ޞިއުފެދޭ 

ލަކަށް ރައްކާތެރި ފެން،   ބާރު މިސާތުމަކީ އެއީ މީގެވާއިދުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭނެ ގޮތް އޮގައި ތަކާންގަނޑުމި

ފޯރުކޮށްދިރަ  ނޫނީ ފެނެއް ރައްޔިތުންނަށް  މުހިން  ގައިނުމުއްކާތެރި  ކަމެވަރަށް  އެކަމާ އް. އެހެންވީމާމު  ހަމަ    ގުޅޭ   ، 

  އްކާ ވެސް ދެން އަނެނެސްލުން ވަރަށް މުހިންމު.  ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ގެތައް  ޓީރިޑައަޅާ އޮތޯ މިންގަނޑު ކަނއްޙީޞި

  ދާއަކަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު މިކަހަލަ މާއް. ނގޭތޯހަކަ އިކުގެ ވާ ގައި ލެބޯޓްރީތަ ވަނަ މާއްދާގެ )މ(  9ހަމަ 



  

ކުކޮމެންޓް ކަންނޭނގެ  ދޫކުޢާ.  ރިން  ބޭނުންތަކަށް  ފެނުއްމު  ރައްކާތެރިރާ  ޓަކަވަރުކަށަ  ކަންގެ  ފެން  ކުރުމަށް  އި 

ހަމަ  ގަނޑުގެ  މަޖެއްސުން. ދެން އަޅުދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަތައްތަނުން ޚި ކޮށް އެ އިމުލެބޯޓްރީތައް ގާކުރާ  ޙުލީލުތަ

ވެސް އެބަ  މިހާރު  އަޅުގަނސުވާލަކީ    މި އިރުގައި އެ ލެބޯޓްރީއަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  . ހުރި  ލެބޯޓްރީއެއްޑުމެންގެހުއްޓޭ 

ގާތަ ދަށުން. ދެން ލެބޯޓްރީނޫނުގެގާ ބުނާއިރުމްއިއް  ކަ.  ކެއްގެ ވާހަށްތަގިނަ ރަށްމި ކިޔަނީ ވަރަ  މެންއަޅުގަނޑު  ކޮށޭ 

މީހު  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ފެންއެއީ   ރާއްޖޭގެ  އަދި  ދިރިއުން  ހަމަ  ކަންތައްއިތުރު  ގެއޭޅޭ  ސިނާޢީ  އިން  އަދި  ތުރު  ތަކާއި 

މަ  ދަލުގައި ހަ. ނޫނީ އޭގެ ބަޖެހޭނެތޯއޭއެއް ހުންނަންރީބޯޓްލެންމެ ރަށެއްގައި  ، ކޮށްތަކަށް. އެހެންވީމާތަކުގެ ރައްކަންތަ

ރަބަދަލުކޮ ކަހަލަ  ފައި ހުންނަ  ޖެހިހަމަ  ތަހުލީލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު   އި އްކާތެރި ފެނެއްތޯ ބަލަށްލަންވީ ނޫންތޯއޭ އެއީ 

އެއީ   ލެ  ކޮންމެ ގޮތަކަށް.  އެބޯޓްރީ ތަނެއްގައި  އެކަށީޅުމައެއް  ނޫން.    ވާނެގެންކީ  ވާހަކަ  ދެކަމެއް  ލައިސެންސްގެ  ން 

ޕްރޮސެސްޖިރަ  އިއާ   ންސްލައިސެންގ  އޮޕަރޭޓި  .އެބައޮތް  އިމިތާނގަ  އިދައްކާފަ ވާހަކަތަކެއް.  ސްޓްރޭޝަން  މިހާރު  ގެ 

  ދަލު ބައައުކުރުމާއި ދޫކުރުމާއި  ލައިސެންސް  ގައި ވަނަ މާއްދާގައި އިނގޭތޯ. އިންއިރު  14 އޮތީ  ރުތައް މި ތޯރިޓީގެ ބާއޮ

ޑުމެން މުޅި   އަޅުގަނމީގައި ހަމަ ކަށް ދެން  ރިޓީއައޮތޯ   ބާޠިލުކުރުން. ދެން ވަކި  އިހިފެހެއްޓުމާއި ލައިސެންސް  މާގެނައު

އެއް ތެރެއަކޮންޕޯނަންޓު  ދާނަމަކޮށް އޮތޯރިޓީގެ  މަ އެ  ށް  އްޙީ  ށް ޞި މިސާލަކައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  އީ 

ކަކަންކަމު ދިމާވާ  ވުޒާރާޖެބުދާރީވާންވާޖަ  ންކަމުގައިގައި  ބެހޭ  ޞިއްޙަތާ    ޖެއްޔާމުން އެހެންވެއް  މިނިސްޓަރ.  ގެ ހޭނީ 

އަޅުގަނޑުމެންހާލަތެއްގައެކަހަލަ   ލައި  މި  ތެ ސަންސްގެއިގެ  މިސާލަކަ  ދަންނަވަރޭގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ލާނަން  އިށް 

ހުއްދަ މިދެނީ  އެރީކްޓް ފެ  ޓްލިންގ ތޯ. ބޮއެއް އިނގޭ ބޮޓްލް ފެކްޓްރީމިސާލަކަށް   އެގްޒާމްޕަލެއް. އެއީ  އޭގެ  އްގައި މި 

މިނިސްއެއްކޮށް  ތަކާ މިންގަނޑު  ޙީޞިއް އޮފް   ދޭއިރުގައި  ލްތުހެ  ޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީ އޭތި  ން.  ކުއެތަން  ވެސް    ރާނެ  

ހެލްތުގަ ޓްރީމިނިސް އެބަ  ލައިސެން   އި ފަޓްރީ ކޮށްރަޖިސް  .އި އޮފް  އެ  6ންމެ  ދި ކޮދެވޭ. އަސެއް    ން ތަންތަމަހަކުން 

ކަކާތެރައް  އިބަލަ އެހެންވީމާ،  ރިކަން  މި  މިށަވަރުކުރެވޭނެ.  ކި  ވާހަކަ    އަޅުގަނޑުމެން ހިނެއްތޯއޭ  ބައިތައް 

ހެ ؟ކުރިއަށްގެންދާނީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެލްއެއީ  މިތުގެ  އަންނަ  އެ  ރޭގައި  ބަޔަންލައިސަ  ބައި  އެ  ސްގެ  ށް 

ބައި  ސްޓްރޭޖިރަ ހިމަނަންމީގަޝަންގެ  ދެޖެއި  އަދަރ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން    އެން  ރިޓީއޮތޯ  އެން  ހޭނެއޭ.  ކުރާ 

އެއްގޮތެއް  ނޫ ހެދިދާނެ  ހަމަ  ލަބޭފުޅު  އެ  ނަށްޅުގަނޑުމެންއަނިއްޔާމުން  ދޭ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިގަސް އިސެންން   

ޞި މިންގަނޑުއްހެލްތުގެ  މިސާޙީ  އޮންނަ  އެ  އޮބްޓެއިންކުރުމަތައް  ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް  މި  ށްފަލަކަށް  ހުގައޭ 

އަޅުގަ ދެން  ދެވޭނީ.  މި  މިހާރު ހަމަ  ށް  މެންނަނޑުލައިސެންސް  މައްސަލައެއް  ދިމާވާ  މިސާލަކަށްވެސް  ފެން    އީ 

  ށް، މުންނަންތަކުގައި އާން ޕްލާންޓު، ފެވެސްއެބަ ބެލޭ. އެހެންނަމަނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރާޓްލްގައި ބޮތަކުޕްލާންޓު

މި ދޫކުރާ ބޯފެތުންނަޔިރައް ނުޞިއްއަޅުގަނޑުމެން  ނުގައި  ށް  ންގ  އޮޕަރޭޓި ކަމުގައި ވިޔަސް  ބެލި ޙީ މިންގަނޑުތައް 

ބެއެވާގޮތަކީ  ވީމާ، މިކުރޭ. އެހެންތްންސް ދިނީމަ އެބަ މަސައްކަލައިސެ ނުބެލި    ،ލުމުގެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ 

މާ، ހަމަ އެ ލައިސެންސް  ދެވޭ. އެހެންވީ އަށް ކުރަމުން އެބަ ކުރިސައްކަތް އެކީގައި މަ  ސާއި ވިޔަސް އެ ލައިސެންކަމުގަ



  

ކަނޑައަޅަ  ގޮތުގައި އްގެ  ޠެ ރުގެ ޝައި އޭރުގަދޭއި އެބަވިޔަސް  ހުއްއޭ ޞިއްޖެހެން  އޮތުން  ޙީ ވުޒާރާގެ  ނުވަތަ  ދައެއް 

ލަކޮންމެ އެކަހަލަ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް  ކަހަލަ  އޮތުން.  އިސެންސެވެސް  އެ ދެން  އް  ސުވާލެއްހަމަ  އަޅުގަނޑު    ، އް 

ސުފުރަ ފެތަމަ  ކޮށްލާނަން.  މާނަކޮ  ލަ ފަށަންވާލެއް  މިށްފަމީގައި  ކިހިނެއްތޯ  އޮތީ   އި  މާއްދާގައި  20  ރު  މީ ؟ ވަނަ 

   ސުވާލަކީ. އޭލުން ނަގާ ފެން ހިމެނޭނެތޯގައި ބޯ ހޯރުއިފަށަލަ މާނަކުރާ ލަ. ފެންފަށަފެންފެނެއް ނޫން. 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ތި  އަޅުގަނޑާ ސުވާލު  ތި  ބިލުގެމިހާރު  ؟ކުރެއްވީތޯ  މި  މަޝްވަރާ  ބިލުގެ  މި  އާދެ!  ފެންފަށަލަ  ތަކު ،  ތެރޭގައި  ގެ 

މާނަކޮށް ފެންހަމަ މީ  އޮންނަނީ  މި  އިފައަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށްގިނަ  ތިއޭދެން  ތޯ.  ފަށަލައަށް އިނގޭރު   ޑިޓަރމިންކުރާ 

ފަށަލަ ފޫ  ރުފަން ޖެހޭނީ މީރު ފެން އަދި ބޯ ހޯލު ތޮ ލަފަށައީ ހަމަ މީރު ފެންތައް ހުރޭ. އެކަމަކު އެތްސައިންޓިފިކް ގޮ

 އޮންނާނެ.   އިޔެފަމީގައި ލިށް ކަމަ އިވާފައަޅު

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ދުމުޙައްމަ ސާޖިދާ  އޮފިސަރ ސައިންޓިފިކް ސީނިއަރގެ ތު ލް އޮފް ހެރީމިނިސްޓް

އަޅުގަނޑުގެ  އި ! އެހެންވީދެއާ މާ  އެރު  ނެތް. ދެން  ބޮސުވާލަކަށް  ވާހަކައެއް  މާއްދާ  23ޑު  އެބަ  ވަނަ  )ށ( ގައި  ގެ 

މީބުނޭ ފެން  އުފަރު  ނި  އުފެޒާމަކުއްދާ  ފެން  ފެން  ން  އެ  ބޭޢާއްދުމަށްފަހު  އެހެން  ނުންތަކައްމު  ދޫކުރުމުގައި  ށް 

އެއާއެބާ ފެނެއް  ނުވާނޭ.  ވަތެއްގެ  ބޭނުންތަކުޢާއްކޮށްގެން  ތެރޭއްމު  ނުގެ  މި ކަށް  މިސާލަ  އޭހިމެނޭނެތޯގައި    އައިސް 

ދެއްތޯދޫ ނޫންތޯ.  މަސް؟ ކުރަނީ  ދޫކުރާނެ  މަހުމައައިސް  އައިފިނިކުރަން ސް  ގައި  ދޫކުރާ  މީގެ ވެގެން  ތެރޭގައި    ސް 

ކަމުގަ  މި  ހިމެނޭ  ވަންޏާ  ހުރައި  ސަބަބުން  އެމާއްދާގެ  އެބައޮތް.  ޅޭސް  މިހާރު ކަމެއް  އައިސް  ސް  ވެ  އެއީ 

އަދި އައިސްޕްލާންޓުތަކުގައި  ބޭނުންކުރަނީ  ވެހިރާއްޖޭގައި  މި  ލޮނާއި  އިސް  މޫދު  ޑީއަސާފު  ޓަރ  ވޯ  ލިނޭޓަޑްސެދި 

  ނެތް ށް  ވޭކަރެ މީގައި ވާގޮތުން އެއްކު ؟ންބުބަސަ  ގެވަނީނަމަ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ މި މާއްދާގައި  ކަމުން. އެހެންގެކޮށްއެއް

   .ގެ )ށ(މާއްދާ ވަނަ  23ދެ ފެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތް  ބޭނުންތައް އްމު  ޢާ ހުރި؟ ތޯމާނަކޮށްފައި  ހިތައަޅުގަނޑު  އެއްޗެއް  ނޭހާ  ބޭމުއްޢާ ނގޭ.  ކުން  އް  ނުންތަ 

އިނގޭރަންޖެމާނަކު އެހެންވީމާ  އަޅުހޭ  ނޯޓުކޮށްލާނަން.  ގަނޑުމެތޯ. އެކަން  ބޭނުޢާން  ބުނެފައްމު  ކަމަށް    މި   އިންތައް 

ދާޅުވި  ވާހަކަ ނެތް މީގައި ތި ވި  ނޑުމެންނަކަށް އެފެން. އެކަމަކު އަޅުގަދޫކުރާ    ވޯކުން މި  ނެޓް ޑްޕްޕައިހަމަ    އޮތީ

 ފެން ގޮތަށް  ގެ ބޭނުންތަކުމު  އްޢާ  އީ  މި ދޫކުރާ އެކި ބާވަތްތައް ފެން އެކިވަކިން ، ވަހެންވީމާއެއް. އެގޮތަށް ލިޔެވިފަ



  

  އިން ދޫކުރާ ފެން ވޯކެއްގެ ތެރެ  ނެޓް ޑްއެއް. އެހެންވީމާ، ޕައިޕްބުނަނީ އަދި އެހެން ވާހަކަ މި ބިލުގައި އެ ، މި ބިލުގައި

 ؟ ދެއްތޯ

 

 ށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާއުފާ އައިމިނަތު ޝަ ކްޓަރ ރެ ޑިންސީގެ ން އެޖެޝަރޮޓެކްތް ޕް ހެލް

ދަމާ  ނަރުއެއްކަލަ  މީގައި  ށްލަން ބޭނުންވޭ  ން. އަޅުގަނޑު އެޑްކޮންސީޖެޓެކްޝަން އެރޮޕް ހެލްތް    ، ފާއުއަޅުގަނޑު ޝަ

އް  ތަސްސަބިޒްނަޔާމުން  ރި ނޫނިއްޓްރީސްތައް އެބަހު ޑަސްސަ ހުރިއިރުގައި ބައެއް އެއްކަލަ އިން ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އައިއް

ޙިދުމަތް  އެބަހު ޞިއްޙީ  މިސާލަކަށް  ދޭ    އި ސްޕިޓަލުތަކާހޮ  ދޭ ރި  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  އަޅުގަނޑުމެން ންތަމި  ތަނުން 

އެއްކަލަ ހެޒަރޑަސްވަރަށްގިނަ  އެއްޗެ   ހަމަ  އިއާ  ސް ކެމިކަލް    ދޫކުރަވެސް  ހި  ޖަރާސީމު  މި  މިހާރުގެ  އެބަ  ނީ 

ބަލަ އިޝޫސް ހަމަލާއިތަކަށް  ޕަބް   އިރު  ހަމަސީދާ  ނި  ލިކް  އެމެއިން  ދެއްތޯ.  މީގައިޒާމަށް  އަޅުގަނޑަށް ހެންވީމާ،   

ނޭ  ންގެޓުވެ ނިޒާމަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މި ޓްރީތަންތަނުން މި  އެޑްރެސްކުރުން އެ ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ ހީ

 ން. ދިނު ރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނަރުކޮށްލަން. އިތު  .ނޫން ހެން މާއްދާއެއްއް ވާނީ. އަނެންމަށް ދޫކުރަނިޒާމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެއްވާ.  އަދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެ  ވޭދާޅުވި؟ ތި ވިދާޅުވަނީ އަކުރެއް އިތުރުކުރަންތޯވީމާ، ންއެހެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާއުފާ އައިމިނަތު ޝަ ރ ކްޓަޑިރެ ންސީގެ ތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެހެލް

ޚިޞިއްމިސާލަކަށް    !ދެއާ ދޭ  ޙީ  ބޭރު  ރުމިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކުން  ތަދުމަތް  ސީދާކުރަނީ  ވެސް  މެހަމަ  އިން   

އަޅުގަނޑުމެންނަ ސޯ  ނޫންތޯ.  ލާޒިމުނިޒާމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  ހީވަނީ  އެ  ކުރަންޖެހޭ  ށް  ކަންނޭނގެ 

 ...މަންޓާޓްރީޓް ންޓް އެފުލުންވާނީ. އެކުރަމެއިން ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭރު ގެންނޭކޮށް ޓްފަރާތްތަކުން އެ ޓްރީ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ކޮއަޅުގަނޑަ ވިދާޅުވަނީ  ތި  އެއްޗެއް.  ވިދާޅުވާ  ތި  އެނގޭ  އެބަ  ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  ށް  ޓްރީޓުމަންޓު  އޭ ޖެހޭނެންމެ   

  އި ކާ އްޗަ ވާ އެޅުން ވިދާޓްރީން ފިނޭންސް މިނިސްސިލުވުމުގެ ކުރީގައި. ދެވާއެ    ށްޔަވާ މެއިން ސު  ންނިޒާމެއް އިންނަ

ންމެ  ރާއްޖޭގައި ކޮވިސްނުމަކީ    ގެންވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންބޭނު   ނޑުމެން މީގައި ވާ އެއްޗަކާ އަޅުގަދާޅުސްޕަރޓުން ވިއެކް

ޕްލާން  ގައިތަނެއް އެއް  ޓްރީޓްމަންޓު  މެއިން  ޓްރީޓުވެސް  ޕްލާންޓުން  އެ  ހުރެފައި  ދެން  ޓު  ކޮށްގެން 



  

ހުންނާ އެނީޑިސްޗަރޖުވާއިރުގައި  ރަނގަޅަށޭ.  އެހެޓުފްޑްރާ  މިޝަންގައި  ޕްމްސައެ    އެކަމަކޮށްފައި  ކޮންރީ.  މެ  ކު 

 ރަނގަޅުވާނެ.  އް ދެއްވީމަ  އޮޕީނިއަނެ  އޭޓުތޯ. އެކްސްޕަރޓުގައި ވަކި ޓްރީޓުމަންޓު ބަހައްޓަންޏާ އެއީ އެޕްރޮޕްރިނެއްތަ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިން ބޭފުޅަކުންގެ ތެރެގެންނެވި ބޭފުޅުއިވަޑައަށް ކޮމިޓީ

މިސާލަކަށް   ބައެއް ތަންތަން  ކަހަ ހޮސްޕިޓަލު   ކަހަލަ  ތަންތަ  ފެން  ލަ  ބޭރުވާ  ފެނުގަނުން  ހިމެނޭނެ  އެ  އްމުކޮށް  ޢާއި 

ނުހުންނަރުދަމާގަ އެއްއި  ދެން  ނަ  ވޭސްޢާޗެހި.  ގޮތެއްގައި  ވޯޓަރ ސިސްޓަމްއްމު  ޕްލާންޓުތައް  މަންޓުޓްރީޓް  ސް ޓް   

އެވްރެ ހުންނާނީ  އެޑިޒައިންކޮށްފައި  ވޯ ޖުކޮށް  ވޭސްޓް  އަންނަ  އެހެންނަމަޓަރ  މިސާވެއަށް.  ލަކަށް  ސް، 

އެހެންނޫނޫނީ  ހެންއެން  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ހޮސްޕިޓަލަކުން  ކާއެހެން  ފެނުހާނާ ރުނީ  އަންނަ  ފެނުގެ  އަކުން  މުޅި  ން 

ންވީމާ، މިކޮޅުން  ންވީމާ، ފަހަރެއްގައި އެ ޓްރީޓުމަންޓު ޕްލާންޓު އޮބިނޯންނާނެ. އެހެހެށްލާނެ. އެ ވައްތަރުތައް ބަދަލުކޮ

  ން ހަމަ އެކަ  ކަމެއް ހަމަ. އެއީ   ޕްރެކްޓިކަލް ނެސްދޭން. އެއީ  މެވެސްވަރެއްގެ ސާފުކުރުމެއް ގެނެ ކަންނޭނގެ ކޮންޖެހޭ

 ގޮތް.   ވެސް ކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ންމެގޮތެއް ރަނގަޅުވާނެ ކޮ ވާ ޅުނގަށް ރަންމަންޓައެންވަޔަރަ  މަވީންވަޔަރަންމަންޓު ކޮމިޓީއެމިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ލެއްގައި  ންމެ ހޮސްޕިޓަ ޕްލިކޭޝަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮ އިންކޮސްޓް މެންނަށް. ދެން އޮންނާނީ އިތުރު  އަޅުގަނޑު

ހައްޓަވަން ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ  ބައް  މަންޓެރޮޕްރިއޭޓު ޓްރީޓުއެޕް   ،ސް ކަހަލަ ޓްރީޓުމަންޓުއްގައި ކޮންމެވެކޮންމެ މަރުކަޒެ

އެހެއިނގޭ މިނިސްޓްރީ  ،ންވީމާތޯ.  ވިސްނާވަޑައި  ންފިނޭންސް  ހެލްޖެހޭގަންނަވަންމިކަމާ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ތް ނެ.   

ހުށަހައެޖެންސީ އެ  ހިމަނައެހެ.  ޅުއްވަނީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެބައި  އެންވީމާ،  ދެން  ކޮ  އަށްން.  މެންޓެއް  ވެސް 

 ކުރަންޖެހޭ  ޓު ރޭލަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް އިންކޯޕަނީ. ދެން އެ އައެކަންކުރާއިނގޭތޯ  ތޯ  އްޗޭ މުއްދަތެއް ލާފަދެއްވަ

 .  ންންސީޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ އެންވަޔަރަންމަންޓު؟ އެ ނިމުނީ ދެއްތޯ؟ ދެއްތޯއެއީ ޖެއް ގުއޭލެން

 

  ޑިރެކްޓަރ ޔަޒީދު ޢަހްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ންސީޝަން އެޖެކް ޕްރޮޓެ ންޓަލް ވަޔަރަންމެންއެ

ޔަޒީއައްސަލާމް ޑިރެޢަލައިކުމް.  އީ.ޕީ.އޭގެ  އީ.ދު،  ގާތް ރާފަޕީ.އޭގެ  ކްޓަރ.  ހުރީ  ވެސް  ނޑަކަށް  ގަތުން 

މިނިސްޓްރީއެންވަ ހުށަހަޅާފަޔަރަންމަންޓު  ދެކޮމެން   ރިއެހެ   އިން  އޭގެޓުތައް.  ފާހަގަކޮށްލަން    ން  އަޅުގަނޑު  އިތުރަށް 

ނުންވުމަށް  ބަދަލުގައި ހާލަތު ބޭ  އިނުމުގެޓްސް މިހާރު އިންގޮތަށް  ވް ރައި އެކްސްކްލޫސިމާއްދާގެވަނަ    10ންވޭ  ބޭނު

އެޅޭ  ކަނޑަ  ޓްވް ރައިކްލޫސިސްރަށް އެކްތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މިނިސްޓަލައެކަމަށް ބޭނުންވާ ހާ   ޓަކައި

މުއްދަ އެ ތަވަކި  އޮތުމަކީ  ދެވޭނެގޮތެއް  ރަނގަޅުކަށް  ފަރާތްތަ އީ  ދޭ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  އެއީ  ކަކީ  ކަމެކޭ. 



  

ޓެޑައެކަނ ވަކި  ފައިސާރިޅޭ  ނެގޭ  ދަށުން  މެފެއްގެ  އެ ޖެޖުކުރަންނޭއިން  ހާލަތެއް  އްހޭ  ފަހަރެއްގައި  ޗަކަށްވާތީވެ 

ވިތަނެއް އެހެން އަތުވެދާނެއޭ އެ ކަމުރޮޑިއުސްކޮޓް އެއް އިންރި ޔަފާ ފަރާތަކުން  އި  ނަމަ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގަވާ  ގައި ށްފި 

ތުން  ގެ ވިންޑޯއެއް އޮގައި އޭކޮށް ނެގުމުގެ ބަދަލުއެއް  ސް ސިވް ރައިޓް ސްކްލޫއެކްއެހެންވެ  ކްޓެއް ކުރާނޭ.  އިންޕެ އޭގެ  

 ... ވަނަ  41މުހިންމޭ. ދެން 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ދަންނަވަ އެއްޗެއް.  އަޅުގަނޑު  ތިއަށް  ބޭނުންވޭ  ގިނައިންވަރަށް ން  އަޅުގަނ    ވިސްނުން  މީގެ  ޑު  ތަކުރާރުވާތީވެ، 

މި   މިހާރު  ބޭނުން.  މަދަންނަވާލަން  އެއް  ކޮންޕެޓިޤްޞަދަބިލުގެ  އިއުޝަން  ކީ  އެކަމަނގޭފެއްދުން  ކު  ތޯ. 

އުކޮންޕެ މަރު ފެއްދޭޓިޝަން  ވިޔަފާރި  ނުވާގޮ  ނީ  މީގެ  ތަށް ވެސް  އެއަޅުގަނޑުމެން  ޒާތުގައި   ދެއްތޯ.  ނގޭ  ނަށް 

ސު ދިވެ ގިނަފަރާތަވަހިރާއްޖޭގައި  އެއްފަރާތަށްވުރެ  ރަށެއްގައި  ޚިދުމަތް  އޮތުމަދެ  ށްރޭޖު  މީހުންގެ  ވޭގޮތް  ވެސް  ކީ 

ދުމަތް އެހެން  ޖާއި ވޯޓަރގެ ޚިދޭ ސުވަރޭ އަޅައިގެން  އިޕްޓް ނެޓްވޯކްކަމެއް. މިދެންނެވީ ހަ  ދާނެޑަވެކު ވެރިކަން ޤުޝައު

މީ ދެވޭގޮތަށް  ބަ  އޮތުން  ންގޑިރވަ ގައި  ފަރާތަކަށް  ޑިޔަ ވެސް  ކޮންމެސްކަރޭޖު ކަށް  އެއީ  ހީފާނޭ    އިރެއްގައި ސްވެވޭ. 

ހީވާ ޙަ  ދެއްތޯ.  ނެއޭރުން  އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ،  ހާލަތަށް  ރިޤީޤީ  އެކަން  މެން  ބްލޮކްކޮށްފަ.    އެޢާޔަތްކޮށްފައި  އޮތީ 

ހުރަހެއް    ޑް ވޯޓަރ މިސާލަކަށް ބޮޓްލް  އިނގޭތޯ.  އި މީގަހަދާކަށް ނެތް ހުރަހެއް  ފެން ވިއްކާ    އެކަމަކު އެހެންގޮތްގޮތަށް 

ދީފަ އެއްބަޔަކަށް  ފެން  އަދި  އެހެން   އި ނެތް.  ދޭކަށް ބަޔަ  ނަރުދަމާ  ނެތް.  ހުރަހެއް   ވެސް   ކަށް  އެކަމަކު    ވެސް 

ނުވާނެ   ދެން  ކިޔާއަޅުގަނޑުމެން  އުފައްދާށޭ  ކޮންޕެޓިޝަން  އެހެން މި   އި ފަދެއްތޯ  އަދި  ވެސް  ނަރުދަމާ    ރަށުގައި 

ދެވިދާނެ  ބަހުރުވަ ގޮތަކަ  ބަޔަކަށް  ގެންނާށް  މީގައި  ވިސްނާފަ  ރަނގަޅަށް  ހަމަ  ވަރަށް  އެއީ  ވަރަށް    އި ކަށް. 

 ފަ.  ސްއެގޮތަށް ގެނެއޮތީ   އެކަން އެ އިށްފަކޮސްޙުބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޔަޒީދު ޢަހްމަދު އެޝަންކް ރޮޓެޕް ންޓަލް ންމެޔަރައެންވަ

އަހަރު ކަމަށް.    10މުއްދަތަކީ     ދިގުލައިސެންސް ދެވޭ އެންމެ ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ އޮޕަރޭޓިންގ  ވަ  41ދެން  

ބައެދެ ކަހަ ން  ނިޒާމަކީ  އް  ނަރުދަމާގެ  ނިޒާމާ  ފެނުގެ  އިން ކުލަ  ގެން ވެސްޓުކޮންފުނިތަކުން  ނަ  ށްގެން 

އިއިން އަސްލުގައި.  އެ  ޓަކައި   ށްކުރުމަވެސްޓު ންވެސްޓުމަންޓުތައް  ދިގު   ވެސް  ޚިދުމަތް  މީގައި  އެއްކަލަ    ބޭފުޅުން 

 އަކީ.  ގ ލައިސެންސްން އޮޕަރޭޓި ން އޮންނަ އެއްޗެއްފެއް ގޮތުއްކެވި ޕްރޫށް ދިނުމަށް ދެކައްދަތަމު

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

އަޅުގަނޑަޔަ ސަ  ށް ރަނގަޅީޒީދު. މިހާރު  ޕީރިއަޑެހަމަ  ވިދާޅުވެދެއްވިއްޔާ ޖެސްޓުކުރައްވާ  ތައް  ނޭޝަންލެއެކްސްޕް   އް 

ކުރުކޮށްލައް ސަޖެސްޓުފަ.  ވާތަންކޮޅެއް  ބޭފުޅުން  މެން  .އަހަރުތޯ  25އަހަރުތޯ    20  ނީކުރަ ތި  ބަރަކު  ދެން 

 ؟ތީފައި އޮއި ވިސްނަވާވެގެންކަން. ކިހިނެއްތޯ އޭގައްރައްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ ކީ ވާލުކު ސު

 

  އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޔަޒީދު ޢަހްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަންކް ޕްރޮޓެ ންޓަލް ންމެވަޔަރައެން

މު ލައިސެންސް   ޓިންގ އޮޕަރޭ އެދެ  އޭތި ނާޅާ  ކަނޑަތު  ދައްގެ  މުއްދަތަށް  އޮތުން އެދޭފަރާތަކުން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ    ވޭ 

މާއްދާ  55ން  ދެ  .އިގައަސްލު )ށ(ވަނަ  ވެ  .ގެ  ބުނާގޮތުން  ލައިމީގައި  ކަމުގައި ބާޠިލުކުރެންސް  ސެއްޖެއްޔާ    ވިއްޖެ 

އޮންނަނީ.   ވާލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް މިޙަ ސެޓްސް ނަގާ އެހެން ފަރާތަކާއި އެވާނަމަ  ކަމުގައި  ޖެ ފެހެއްޓިއް ނޫނީ ހިމަވާނަ

ތެރޭއޮންނައިރުގައި  އެސެޓްތަކުގެ  މި  ދެއި  ގައި  އެކައްވައްތަ  ންނަނީ  އެސެޓު.  ސަރުކާރުރެއްގެ  ޓު.  އެސެ  ގެ ޗަކީ 

އެ  ނަގާ  އެސެޓު  މައްސަލަ  ގައި ރުމު ކުވާލުޙަކާ  ފަރާތަހެންސަރުކާރުގެ  އަޅުމީގައި  ކަމަކަށް  އޮންނާނެ  ގަނޑަކަށް  އެއް 

އެކަ އިންވެސްޓުކޮށްމަކުނުފެނޭ.  ކުންފުންޏަކުން  ވަން  ހުރި  އިއަޅާފަ   އިފަ  ކަމަށް  ނަގާ  ނިޒާމެއް  މީގައި  ފެނުގެ  ޏާ 

އެކަތަކެއް  މައްސަލަ އެއުފެދުން  ބަދަލުގައި  ހެށީގެންވޭ.  މީގެ  އިންތިޒާމެއް  ންވީމާ،  ދޫކުރެވޭނެ  ފެން  ގޮތުން  ވަގުތީ 

 ގޮތަކީ.   ޅު ނގަރަކަންނޭނގެ އަސްލު އްސުން ހަމަޖެ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ބޭފުޅު ތި  މިއީ  ބޭއިނގޭ  ޑްރާފްޓު  ންގެޔަޒީދު،  ތި  އެއްއްވާފައި ނުފޮފުޅުން  ތޯ.  މިއިން  ހަމަ.  ބަހުރުވަ  ހުރި  ވެސް   

ކުރީ މިއީ  ކަމެއް ކޮށްފައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު  ގަނޑުމެން އެއްވެސްނޫންތޯ އަޅު  ނެތެއްއަކަށް  އްދާމާ

ގި  ސްމޫތުކޮށްއެންމެ   އެކަމަކު  ހަމަ  ކޮ  ނަދާނެ.  މިއައީ  ބޭމެންޓު  މާއްދާފުތި  ހުރި  ފޮނުއްވާފައި  ކަށް  ތަޅުން 

އެންމެ މާއްދާތަކަށް  ނުގެންނަ  ބަދަލު  މިއަޅުގަނޑުމެން  ކޮމެންޓު  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިނީ.  އަންނަ  ގިނަ 

 ޅުވާތީ.  ވަން ބޭނުންފު ވިދާޅު އެއްޗެއް ވަރަށް ކުއްލި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަފުށިގެ

ރާއިން  ގެ ދާއިވެސް އެބައެއް  ބަޔަކު   މެ ފެންނަ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ ކޮންށް  ގަނޑައްރިރު. އަޅުޤަމުޝުކުރިއްޔާ    !އާދެ

ޓަށް ވެއްޖެ.  މިނި  ށް ބާކީ ވިއްސަކަމިހާރު ދެން    ވޭނީ.ކުރީމަ ކަންނޭނގެ މީތި އަސްލު ޓައިމަށް ނިންމާލެތައް  ލުސުވާ

އިން އީ.ޕީ.އޭ  ކަންތައްތަކަ  ރަންމަންޓާއެންވަޔަ   ނީ ޤަބޫލުކުރަ  އަޅުގަނޑުބޮޑަށް    އެއީ  ހުރި  މީގައި  ގުޅުން  .  ށް ސީދާ 

މާ، ދެ އެޖެންސީއެއްގެ  ންވީ. އެހެންނާނެތާހުރި ކަންތައްތައް އަ  ދެން  ން މިނިސްޓްރީންޓްރަންމަވަޔައެން  ހެންވީމާ،އެ

 .  ފެންނާތީ ން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްއުތައްތަކަށް ދިންހުރި ކަން ގުޅުމާ، ސީދާ އެހެންވީ .ތިބީމަސަ އްގޮތުގައި އައި



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތުން  އެނގިފައި އޮތްގޮށް  ރުދަމާގެ ކަންކަން. އަޅުގަނޑަވެގެން އުޅެނީ ފެނާއި ނަ ތަކީ ކުޑަކޮށް މަސްހުނިގޮވެގެން އުޅޭ

ދައުރުވެސް ރިޓީއޮތޯލޭޓްރީ  އުރެގި މިހާރު   އިއީ  ރައްވަނީ އަދާކު   ގެ  އެހާއެހެ  . ން.ޕީ.އޭ  އެ ންވެގެން  ވާހަކަ    ގިނަ 

ބޭކާރޭ ހީވިއަސް. އެކަމަކު   އްކަވަނީދަ ރެގިޔުލޭޓްރީ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އެ ބިލު އަންނައިރުގައި    ގެ ރިޓީއޮތޯ ޔުޓިލިޓީ 

އޭދައް ދެއްކެވޭނެ.  ނުވެއް  ދެން  ވާހަކަ  އޮތޯކަވާ  އެ  ދާނީ  ދަތީ  އެކަންރިޓީގެ  އާދެ!  ވާނީށަށް.  އެހެން.   

 ދަވާ.  ންށްގެކުރިއަ

 

 ވުން: ކްޓަރ ޔަޒީދު ޢަހްމަދު ވާހަކަދެއްކެ ޑިރެޝަން އެޖެންސީގެ ކް ޓެޕްރޮ ލް ންޓައެންވަޔަރަންމެ

ހަމަ ފަދެން  ބިނައި  މި  ކޮމެންޓެއް  ވާރޭލް  ޓަކައި  ކޮށްލުމަށް  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ނަ ލު  ގާއިމުކުރާ  ފެން  ނިޒާމެއް  ގާ 

ކާއެއް  ށްގެން ނޫނިއްޔައްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރާޅުތައް ބޭނުންކޮޢާކަމަށް ވަންޏާ    ފެން ބޭނުންވާ   50 މި % ންޏާކަމަށް ވަ

ނަގަ  ފެނެއް  އެހާ  އެ  އިރަށެއްގައި  ނުކުރެވޭނެ.  ޒިންމާވާނެ  ރައްކައެއް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފުރާޅުތައް  އެ  ހެންވެއްޖިއްޔާ 

ކަން  ފަރާތާއި ހިމަނާލަންޖެހޭއެ  ތެރޭގައި  ބިލުގެ  މި  ދެ  ތައްތައް  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  އީ.ޕީ.އޭގެ  ކަމަށް  ން 

   މިހާރު.ން ފޮނުވާލާފައި އް ކަންތައްތައް ހުންނާނީ އީމެއިލުށްލަންޖެހޭ ބައެކޮއިތުރު ކޮމެންޓްސްތަކާއި

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 މި ފެށުނީ.   ޓުންޓް އޮތޯރިޓީގެ ތިން މިނިލޯކަލް ގަވަރމަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ދެއްކެވުން:ކަވާހަ ދަމްއާ ން ޢޫމްޝަޓަރ ޖެނެރަލް ރެކްޑި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ  ބޮޑަށް    ން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެތިން ކޮމެޓް މިހިރީންޓް އޮތޯރިޓީލޯކަލް ގަވަރމަ  ،މޫންއްޝަ

މި ވަރަ  ތެރެއިން  ދެން  ގެންދެވެނީ.  ޑީސެންޓްރަލައިކަންތައްތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލު  އަސްލު  ރަނގަޅު  ޒް  ށް 

ހަދާފައި އޮތް ބިލެއްފޯކަސެ މިޅުގަނޑު ހިތަށްވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( މި އަ  10ދެން މި    .އްގައި  އޮތީ    އަރަނީ މީގައި 

ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ  ތިންވަފޯރު  ފެނާއި  ފަރާތަކާއި  ކޮށްދިނުމަށް  ގަވާ  ކަމާވާލުކުރާނަމަ  ޙަނަ    ތަކާއި އިދުބެހޭ 

ބަލަންވާނެއެވެ. ބަދަލުގައި  އުސޫލުތަކަށް  ރެގިއުއޭގެ  އެބަ  ތިން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަދަންޖެހޭ ލޭ  ގެ  ނކަންނޭ  ޓަރ 

ގަވާއިގަވާއިދެ ގޮތުގެ  ކުރާނެ  އެކަން  މި  ބަދަލުކުރާނަމަ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ޖެހޭ    ،ދެއްއް  އެކުލަވާލަން  އުސޫލެއް 

ފަސޭހަވާނކަންނޭ ވަރަށް  އޭރުން  ޑެޑްލައިނަކާގެ.  ވަކި  ހަމަ  ދެން  ކައުންސިލުތަކަށް.  ގަވާއިދު  އެ  ނެ  އެ  ކީގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި މި ބުނަނީ ގާނޫނަށް    12  .ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ  12ދެން    .ންމު ވެސް މުހިންލާ އޮތުއިއެކުލަވަ 



  

ފަޢަ އެމަލުކުރަން  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ދަށުގައިވާ  މިލްކުވެރިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލުތަކާ ށާއިރު    ސެޓްތައް 

ދާނެއޭ. ދެންޙަ ގިނަ  ވާލުވެގެން  ވާވަރަށް  އަސްލު  މިހާރު  މިކަފަހަރަށް  އެސެޓްސްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ދާއި   މެއް  ރުގައި 

ފައި މި ވަކި ޕަސެންޓެއް ކަނޑައަޅާފައި މި އޮންނަނީ  ހިފެހެއްޓި  އިއެކްސްޕެންޑިޗަރ މި ހުންނަނީ ނެޝަނަލް ލެވަލްގަ 

ގްރާންޓަ އިންކްރީސް  .ކަށްބްލޮގް  ނުވޭއޭތި  ދުނިޔޭއެހެންވީމާ  .އެއް  މިކަހަލަ  ،  ކުރާކަމެއް  ތަންތާ  އެހެން  ގެ 

ކޮއެ ދާއިރު  ބަދަލުވެގެން  މި  ދައުލަންޑިސެޓްސްތައް  އޭތި  ގޮތުގައި  ގްރާންޓެއްގެ  ކަހަލަ  ޝަނަލް  ދެވޭ  ތުން 

ނަހަދައިފިއްޔާ އެހެންވީމާވުން.  ކަށްގޮތަ އެހެން  ކައުންސިލުތަކަށް  ،  އުނދަގޫ ބައެއް  ވަރަށް  ހުރި    ވެދާނެ  މިހާރުގައި 

ސަޖެސްޓްކުރާ ގޮތެއް. ދެން    ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާން.  ކުރަމެއިންޓެއިން  އިބަލަހައްޓަ   ރަކްޗަރއިންފްރަސްޓް

ކު  އެކަމަ   .އޮތް ގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތައް ކައުންސިލުން ދެވެން އެބައޮތްވަނަ ފަރާތަކަށް މީގައި  އިތުރުން ތިން   އޭގެ

ޚި ބޭނުންކޮށްގެން  ކުންފުނިތައް  ޔޫޓިލިޓީސް  ވާ މިހާރު  ރަށްރަށުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  އެއްބަސްވުމަކަށް  ދުމަތްތައް  ހަކައަކީ 

ދުވަ ކައުންސިލާމިވެނި  ކުރިން  އޮތުން  އެކީގައި    ހެއްގެ  އޮންނާނީ  އެ  ނޫނީ  އެހެން  ނޭނގެ.ކަން  މުހިންމުދާންވާނެއޭ 

ކަންނޭ ތެރޭގައި  އެހެންވީމާނވެކިއުމެއްގެ  މުއްދަތެއްގެ.  ވަކި  ތެރޭ ،  މުއްދަތުގެ  އެ  ދީފައި  ޓްރާންސްފަރ    ގައި 

 ންކިއު.  އެއީ ތެ !ވޭ އެއްބަސްވުމަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. އާދެވެ އެކީގައި   ކައުންސިލާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ށް ރަނގަޅު ވަރަށް ކުރުކޮށްގެންދެވީމަ. ފެނަކަވަރަ

 

  ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ  ޙަލީމް  އަޠްހަރު ޑިރެކްޓަރ  މިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލި ފެނަކައި

މު  !އާދެ ފެޤަޝުކުރިއްޔާ  ފަރާތުންނަކައިގެ އްރިރު.  އަ  އިނގޭތޯ ޠް   ވެސް  ވާހަކަ  ހަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކަނީ. 

ބޭ )ތ(  10ނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  މާއްދާގެ  ފަރާތަ  .ވަނަ  ދެ  ދެވިދާނެ މީގައި  ދޭން  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާ  ފެނާއި    ކަށް 

ނަރުދަމާގެ   ދެ ރަށެއްގައި  ންއަޅުގަނޑުމެ  .އެބަހުރި  ވެސް  މިވަގުތު   އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޕީރިއަންސް ދެން    .ކަމަށް

،  ންވީމާ އެހެ  ފެނާއި ނަރުދަމާ އެއްކޮށް މި ބަލަހައްޓަނީ.  ނިޒާމު އެކަނި އެބަ ބަލަހައްޓަން. އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި

ދިނުމުގައި   ޚިދުމަތް  އަގެއްގައި  ކުޑަ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި  ތަޖުރިބާއަށް  އަޅުގަނޑު  މި ރައްޔިތުންނަށް  މެންގެ 

އަޅު  ބަލާއިރު ގޮތްކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  އޮތުމަކީ  ދެވޭގޮތަށް  ޚިދުމަތް  ދެ  ފަރާތަކުން  ގަނޑުމެންނަށް  އެއް 

  ...ދެން  .އެ ވާހަކަ މި ފާހަގަކޮށްލީއެކްސްޕީރިއެންސް ކުރެވިފައިވާތީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ހާރު މި އޮތްގޮތުން ވެސްހެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެއް ނޫންތޯ މިށަމިހާރު ތި ވިދާޅުވީ ހު



  

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ  ޙަލީމް  އަޠްހަރު ޑިރެކްޓަރ  މިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލި ފެނަކައި

 ރަހެއްނެތް.  އެއަށް ހު !އާދެ

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިސާލަކަށް    ނީ މިހާރު ޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި އެ އިމިހާރު މި އޮތްގޮތުން ވެސް ދެއްތޯ. އަ  ހުރަހެއް ނެތެއް ނޫންތޯ

ސިޓީތަކު  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ކަހަލަ  އެ ހުޅުމާލެ  އެގޮތަށް ގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ކަން  ހުރަސް    ކުރަން  ގާނޫނު  ވަންޏާ  ކަމަށް 

 ގެ މަޤްޞަދަކީ.   އޭއެއީ  ގޭތޯ.އިނ  ންނާޅާ ގޮތަކަށް ގެންނަ

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ  ޙަލީމް  ޠްހަރުއަ  ޑިރެކްޓަރ  މިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލި ފެނަކައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި އެ    25ބޭނުންކުރުން. އޭގެ  ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުން ފެން    ތަކުގައިޘާ އޮތީ ކުއްލި ކާރި މިދެން  

މިނިސްޓްރީފާހަގަކުރައްވާފައި   އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެ އެހެންވީމާން.  އޯލްރެޑީ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  މަސްތިން    ،  ދުވަހަށް 

ހުންނަ  ފެނުގެ މިނިސްޓްރީވީމާންއެހެކަމަށް.    ޖެހޭނެންސްޓޮކެއް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ފާހަގަ،  އެކަން  ކުރައްވާފައި  ން 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ    .)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ  31ދެން މި އޮތީ  .  ދޫކޮށްލީ މިއޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  

ފޯރުކޮށްދޭންތަކުން  ފަރާތް ވިޔަޚިދުމަތް  އެއީ  ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާނީ  ދެވޭ  އުސޫލުން  އާ  ފާރި  މުންނަށް  ންނުބަލާ 

ޚިދުމަތެއްގެ އަސާސީ  އޮތޯރިޓީފޯރުކޮށްދެވޭ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ގޮތުގައި އަދި  އެ    އަގަކަށެވެ. ދެން  ން ކަނޑައަޅާ 

ޚިދުމަތްދޭ  .)ޅ(  ހަމަ  މާއްދާގެ ނަރުދަމާގެ  އެހީތެރިކަމަށްފަރާތްތަ  ފެނާއި  މާލީ  ސަރުކާރުގެ  ބަރޯސާވާލެއް  ކުން   

ހަމަނުޖެހޭ ކަމަކަށް ނޫންކުރައްވަން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް އެ  ވެސް އެއްކަލަ އެހެން އޮތީމަ  ވާނެއެވެ. މި   އެކަމަކު 

ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް  މި  އެއްޗަކުން  ލިބޭ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ދެންނެވީ   މި  އެންމެ  މި   

ހެން އަޅުގަނޑަށް  ސް ސަބްސިޑީއަށް ބަރޯސާވެގެންވަންޏާ މިހާރު ވެ  އި މިކަން ކުރާކަމަށްއަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގަ

އޮތީ ވަކި    އެ ދެ މާއްދާގައި އެގޮތަށް އޮތީމަ. ދެން މި  ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ ވަނީ ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާހީ

އެއް ނަރުދަމާބާވަތެއްގެ  މަނާޗެއް  އެޅުން  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ގާނޫނު.ކުގެ  )ގ(  31އެއީ    ރާ  މާއްދާގެ  އެ    .ވަނަ 

ތަންފީޛު އެކަން  އެކަން  މަނާކޮށްފައި  ނޫނީ  ގޮތެއް  ބަޔާންކުރެވޭނެ  ގޮތެއް  މުހިންމު  ކުރެވުމަކީ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ވަރަށް 

އަޅުގަ ކަމަށް  ޤަކަމެއް  ދެން  ލުކުރަނީ.ބޫނޑު  ކޮށްފިއްޔާ  ގޮތަކާއިއެކަން  ގޮތުން  ވާނެ  އޮންނަ  މި  މިހާރު   ،

ނަރުއަޅުގަނ ތެރެއަޑުމެންނަށް  ނިޒާމުގެ  އަޅާ. ކުރީގަ   ށްދަމާގެ  އެބަ  އެއްޗެހިތައް  ތަފާތު  ގިނަ    އި މިސާލަކަށް ވަރަށް 

އެކަން ކުރާތީ ގޭގެ  އިގެން  ބަހައްޓަ ޝަނެއް  ކުޖަންދާގަނޑު ލީ  އި ވަކި  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ގޭތެރޭގަ

ނަގަންޖެހޭ އެ އަޅާ  ވެރިފަރާ ގެ  .އެއްޗެއްސަށްތުން އެ ޒިންމާ  މިހާރު ކޮން  ކޮން ފަރާތަކުން  ކުން އައެކަމަކު   ނޫނީ 



  

ބަ  ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ހާލަތެއް ގިނަފަހަރު ދިމާވާނީ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ސަބަ އެއްޗެހީގެ  ބައެއް  ދޫކޮށްލާ  މި  ހަމަ  އާބާދިމާވޭ  ހަމަ  ބުރޫއަރާ  ޚިދުމަތަށް  އޭގެ  ބުން  ބަޔަކަށް  ބޮޑު  ދީގެ 

ބޯކޮށް ވާރޭ    .ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  34، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން މި އޮތީ  ހެންވީމާން. އެތަ  އަސަރުކުރާ

ސަބަބު އުދައެރުމުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކާރިވެހުމުގެ  ފެންބޮޑުވުމުގެ  ދިމާވާ  ނަޖިހާޘާން  ފެން  ތަކުގައި  ނަޖިސް  އި 

ންކޮށްގެން އެ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމަށް މި މާއްދާ  ނުބޭނުލައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު    ކުރުމަކާންސާފުކުރާ ނިޒާމު ބޭނު

ވަރަކަށް އެކަމަށް ބޭނުންކުރުމަ  ޓަކައި  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެއްވެސް  ނިޒާމު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ނަރުދަމާގެ  އަޅުގަނޑަށް  ކީ 

ގޮތުން ޞިއްޙީ  އޭގައިގޮތުގައި  ވެސް  އު  ނުރައްކާތެރިކަމެއް  ހުއްފެދިދާނެ.    ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  ކަށް  ޓުމައަދި 

މެދު ޚިދުމަތް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ނަރުދަމާގެ    ކެނޑިދާނެއައިސްގެން ނަރުދަމާގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް ކަމަށް 

ބޭނުންނި ޕަޒާމުގައި  މިންގަނޑަކަޕުންކުރާ  އެއްޗެއްސަކީ ވަކި  އެ  ޑިޒައިންތަކާއި  ބޭށް  ނުންކުރެވޭ  ކުރެވިފައި އެގޮތަށް 

ކަމަށްވަންޏާ އޭގެން އުނދަގޫތަކެއް    ހުޅުވާލައިފި ވަރަކަށް އޭތި  އަށް އެއްވެސް  ވޯޓަރ   މް ވާތީ އެ ސްޓްރޯއެއްޗެއްސަށް

 ހާރު ވެސް ކުރެވެމުންދޭ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ މިދިމާވެދާނެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓްރީޓްމަންޓަކާއި ނޫން މަޤްޞަދަކީ  މީގެ  ހާ .  އެކަހަލަ  ނުކުރިޔަސް  ޓްރީޓް  ނުލައި  ރަނގަޅޭ  ލަތެއްގައި   އެންމެ   

ޓްރީޓްޑަމްޕް ހާލަތެއްގައި  ނޫން  އެ  އިނގޭތޯ.  މޫދަށް  އަޅާފައިކުރުން  ބާރު  ހާލަތެއްގައި   ،ކުރަން  އެންމެ  އެކަހަލަ   

ސަލާމަތްވާ އޭގެން  އަވަހަށް  ހުރިގޮތަކަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ. އެގޮރަނގަޅޭ  ބުނަނީ  އެ  ރަނގަޅެއް  ށޭ. އެހެން  އެންމެ  ތް 

 ނޫންތޯ. 

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ  ޙަލީމް  އަޠްހަރު ޑިރެކްޓަރ  މިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލި ފެނަކައި

 ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން  ، އޭގެ ސަބަބުން އެ މާއްދާ އެހެން އޮތީމަ މި ދެންނެވީ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ބޭރުކުރަން އެހެންވީމާ

އެކަން މި    ގޮތަށް ދެއްވީމައެލަފާ  އެ  މަ އެ ބައެއް ފަންނީ ބޭފުޅުން  ރެވުނީކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކު   ހިނގައިދާނެ

 ރެވުނީ.ކުމެންޝަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހަމަވީ އިނގޭތޯ.   ޓުތިން މިނި

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ  ޙަލީމް  އަޠްހަރު ޑިރެކްޓަރ  މިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލި ފެނަކައި



  

އިނީ.ހެން ޖެއްޅުމަކުންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޮ  41އޭގައި    .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  42އަދި   އެ    އެތަންކޮޅު.  ސެވިފައި 

 ނިމުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ. 

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ފާހަގަމި  އަޅުގަނޑު  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަށް  ބޭނުންވޭ    ކޮށްލަން 

އެޢުދަ ވަޑައިގެން  ކައުންސިލެވަތަކަށް  މަންދޫބުން  ބަތިއްބެވި  ވަރަށް  އިއްގެ  ދުށްގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނގޭތޯ. އެއީ 

ބިލު އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ    އޮތީ   ޑަށް ލާމަރުކަޒުކޮށްފައި މިބޮޑު ޒިންމާތަކެއް ވަރަށް ބޮ

އެހެންވީމާ ހުރިގޮމަސައްކަތްޕުޅުން.  ވިސްނުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އަ،  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު ތެއް  ކޮޅެއް  ޑުއަހާލަން 

މިނި  .ބޭނުންވާނެ ތިން  ތިދެން  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހު  ޓޭ  ފޮނުއްވާފައި  ބޭފުޅުން  ލިޔުމުން  ކޮމެންޓެއް  ރިހާ 

އެ ނުދާނެ.  ގެއްލިގެންނެއް  އަތުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އެއަށް  ވީހާހުރީމަ  ވެސް    ހެންވެ 

ދަންނަވަނީ.  ދެކުރުކޮށްލަ އެއްޗެއްވަން  ވަރަށް  ހި ވިދާޅުނުވާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ހުރި  ލިޔުމުން  ވެސް   

  އިނގޭތޯ.ރަނގަޅަށް ބަލާނަން

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ދުއާދަމް ރަޝީނޭޖަރ ޖެނެރަލް މެ ޑެޕިއުޓީ .ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް

ދަން ވެސް  އަޅުގަނޑު  އިނީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އީމެއި ތި  ހަމަ  ނަވަން  ލިޔުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ޒަރިއްޔާއިން  ލްވާހަކަ.   

ވެގެން އައިސް  ވިއްޔާ މި ގާނޫނަކަށްގެ ކުރިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއް  12  މިރޭ ށް  ކޮމެންޓް ފޮނުވާނެކަމަ

އެންފޯސް  މި  ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ގަވާއިދުތައް  މި  މި  ވަގުތަކަށް  މި  ތިބީ.   މި އިންތިޒާރުގައި  ކުރެވޭނެ 

އެމް.ޑަބްލިއު.އެ މިތައްޔާރުކަން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ފަރާތުން  ކަސްޓައީސް.ސީގެ  ރަޝީދު  އާދަމް  ރ  މަ 

   .އިންސަރވިސް

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މިހާރު މި ބޯޑު ހުރިގޮތުން އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް ފެނޭ. މި މާޅޮހު ކައުންސިލުން ދެއްތޯ.  

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން  ބޭފުޅަކު ރާތުންލުގެ ފަސި އުކުޅަހު ކައުން

.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް މި ދިރާސާކޮށްލަން ލިބުނީ   ! ކުޅަސް ކައުންސިލުން އިނގޭތޯ. އާދެއު

އޭރިއަރ ކައުންސިލުގެ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބަލާލިއިރުގައި  ބަލާލީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

މި  ފާހަގަ ކެޕޭސިޓީ  ސްޓޯރޭޖް  އެއްކަމަކީ  ބިންސީވި  ރަށުގެ  އެ  ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  މެންޝަން  މިގޮތަށް  އޮތް    ދާ 



  

މީތި ނެންގެވޭގޮތަށް  ޑިސިޝަން  އެ  ރަނގަޅުވާނެނިސްބަތަކުން  އޮތިއްޔާ  ފަރުމާކޮށްފައި  ބައެއް    .ކަމަށް    އެއީ 

ޔާ އެ ކެޕޭސިޓީ  އްޖަހާފައި އިނދެއްޖި މަންތެއް  ފިކް  ޕެސިވީމަ މި އެހާ ވަކި ސްރަށްރަށަކީ ވަރަށް ބިން ކުދި ރަށްރަށް 

ފާހަގަކޮށްލަން.   އެކަން  ފެންނާތީ  ކަމަށް  އޮވެދާނެ  ދަތިކަމެއް  ބިމުގައި  އެންވަޔަރަންނަގަން  މީގައި  މަންޓަލް  ދެން 

ޑިސްޗާޖު    މުގެފެނުގެ ނިޒާ ޚާއްޞަކޮށް މި އުކުޅަހުގެ  އެސެސްމަންޓް ހަދަމުން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީ

އިން  ލަ އެޅިފައި  މެދެއްކާ ހިސާބަ ގޮއިން  ފަޅުތެރޭ  މި  އިތުން  ދޫކޮށްލާފައި  ސަރަޙައްދުގައި  ސަބަބުން    ނުމުގެ ށް  އެ 

އެ   ނުހެދޭ.  މި  ކޮރަލް  ވެސް  ފެންސެލެރިޓީގެ  އެއްގޮތަކަށް  އުޅޭކަމަށް  އެހެންވީމާމައްސަލައެއް  މިފަދަ  ނާތީ.   ،

އެޑްރެސް ގޮތަމައްސަލަތައް  ފައިނަލްކުރެވޭ  ރިޕޯޓްތައް  ދިއުމުށް  ކައުންސިލުގެ   ގެ ވެގެން  އޮޕީނިއަނެ ކުރިން  ވެސް    އް 

 ނަގާލުން މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އެ ދެ ޕޮއިންޓް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭފުޅަކު  ން ގެ ފަރާތުއުކުޅަހު ކައުންސިލު

އިތު  އަދި  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލުން  ،ރުކޮށްލާނަންދެން  މި  އި  އުކުޅަސް  ނަންބަ  10ނގޭތޯ.  އެއީ  ވަނަ  ރު. 

  އެއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި   .)ބ(  10ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް ވެސް    ،ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭ

އޮތޯރިޓީ މަތިންން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ގޮތެއްގެ  މަތިނުވާނޭ  އަގަށްވުރެން  ލަފައާކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ  އެ    އެކު 

އަރަނީ މި ފެނާއި  ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްދުމަތުން ނަގާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން. އެހެންވީމާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިއި ގަރަށެއް

އެ އާމްދަނީ  ކުޑަކުޑަ  މާ  ކަރަންޓަށްވުރެން  އަސްލު  އެހެންވީމާނަރުދަމާއަކީ  އެއްޗެއް.  ލިބޭ  ސަރުކާރުން  އް  އަދި   ،

އަ ނަގައިގެން  ކަނޑައަޅާ  އަގެއް  ކުޑަ  ދެވިދާނެތޯ    އެ ގަށްވުރެން  ގޮވާލާ  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  އެއީ 

ޤުވެރިކަން ހުންނަ ވަކި ގޮތަކަށް އެ ބައްދަލުވުން ގެންދަން  އުންނާނީ އެކަމަށް ޝަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އަ

އެއްގޮތަށް    ފައާލަ  ޔަތުގައި އައިސް އެ ބޭފުޅުން އެދޭ އެ، އަގު ހަމަ ޒީރޯއަށް ހެދުމުގެ ނި އެހެންވީމާ  .ބޭނުންވާ ބަޔަކު

 ކަން ކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯ އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑު މި އުފެދެނީ.  އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ގެ ކައުންސިލުތަކަށް އެ ރަށު ތް ސަބަބަކީ ވަންޏާ އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ގެނެސް އޮ ލޫމާތެއް އަރުވާކަމަށް ޢުތީގެ އިތުރު މަ

ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު  ބިޒްނަސް އެންވަޔަރަ ންމަންޓަކީ ފޭވަރަބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓަކަށް ހައްދަވަން 

ތަނަވަ އޮތޯރިޓީ، އެކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާސްއަޅުގަނޑުމެން  ސީލިންގ ކަނޑައަޅާނޭ  ޕްރައިސް  މަތީ  އެކަމަކު    .ންންމެ 

 ދީގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން   ބިންތައް ކުއްޔަށް ޏާ ންވަ  ކައުންސިލަށް އެފޯޑް ކުރެވޭކަމަށް

އޭރުން ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް    .ށްވުރެން ދަށް އަގަކައަށްމިހާރު ކުރެވޭކަމަށް ވަންޏާ ހައްދަވަންވީ ނޫންތޯއޭ އެ ސީލިންގ

ލުޝައުޤުވެރިވެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީ ވެސް  ބޮޑުވެ އެ މީހުންނަށް  ވެސް  ނުން. ކޮންމެހެން  ފުރުޞަތު ދި  ، ފަސޭހައިދު 



  

ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ  ލާމަރުކަޒު  ގުޅިގެން    ކުރައްވަން ލާޒިމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

އި ލިބޭ  އާމްދަނީއެބަ  އެހެ  ތަކާއިތުރު  ކައުންސިލުތަކަށް.  ފުރުޞަތުތައް  ތިންވީމާއިތުރު  އެބައޮތޭ    ،  ބޭފުޅުންނަށް 

ދަށްކު ރުފު ދަށްކުރަން.  ރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ޞަތު އަގު  ބޮޑުކުރައްވައިގެން  އަގު  އެކަމަކު އޮތޯރިޓީގެ އަގަށްވުރެން 

އިނގޭތޯ. އެއަށްވުރެން   ރޭންޖު  ބޭފުޅުން ދެއްވާނެ މަތީ  ދަށްކުރެވިދާނެއޭ ބޭނުންފުޅިއްޔާ. އެއީ އެ ބުނާ  ނުވާނެ. އެ 

ށް ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެހެން. ދެން އެބައޮތް  މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ހާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހުރިވާހަކައަކީ.  

 ޖެނެރަލް އެބަ އިންނެވިތޯ.  ނީ ރއަދި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް. އެޓަ

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  މުޙައްމަދުއިޝަތު ޢާ  އުންސެލް ޖެނެރަލްޓީ ކައުޑެޕިހުގެ ނީ ޖެނެރަލް އޮފީރއެޓަ

ފަރއެޓަ އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  އައިޝަތުރާތުނީ  އަޅުގަނޑު  ކޮމެން  ގިނަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  މުޙައްމަދު  ންޓްސްތައް   

ދެ   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ވެސް  މިނިސްޓްރީތަކުން  އެހެން  ވެސް  އިން  ފިނޭންސް 

ފާހަގަކޮށްލާނަން. މާއްދާގައި    31  ކަމެއް  ޕްރޮވައިޑާރސްގެ  ސަވަނަ  ޒިންމާތައްރވިސް  ހަގަކުރައްވާފައި  ފާ   މި 

މި  ހުރި ޒިންމާ  31އިރުގައި  ޕްރޮވައިޑަރގެ  ސަރވިސް  މާއްދާއަކީ  ދެން  ވަނަ  މާއްދާ.  ބަޔާންކުރާ  ތައް 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ    31  ، އަސްލުގައި މި ތިން އަކުރަކީއީއޮތް )ތ(، )ލ(، )ގ( މި   އިތުރުކުރައްވާފައި މި

އަރާތްތަފަ ކަމަކީ  ތިން  މި  ޒިންމާ.  ޕްރޮވަ  އި ލުގަސް ކުގެ  ކަންނޭސަރވިސް  ނޫން  ޒިންމާތަކެއް    . ގެނ އިޑަރގެ 

ޕްރޮވައި  ،އެހެންނަމަވެސް ކުރެވިދާނެ  ޑަރސަރވިސް  މި  އެހެންވީމާ  .ކަންކަންބައެއް  އަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް   ،

ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެހެން ޢިކުޑަކޮށް   އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި  މިބާރާތް  ޚި  އަސްލު   އީ.  ބޭފުޅުން  ނުމުގައި  ދި  ދުމަތްމި 

ދެން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑް    އާ ނެ ވާހަކަދާއާއި އެހެން ތަންތަނުގައި މީޓަރ ހަރުކުރެވި  ނެ ވާހަކަ ދާދެވިތަންތަނަށް ވަ

ދެއްތޯ.  މެއަޅުގަނޑުއެ އެއްޗެހި  ޝަނެއް އައިސްދާނެތީ  ޕްޑިސްޓްރަކޮށްދިނުމުގައި   މަނާކުރުން  ކީ  މިއީ   އެހެންވީމާ،ން 

ޒިންމާތަކެއް ބައަސްލު  ނޫނޭ.  އަ   ޓް  ޕްރޮ  އޭޒް  ކަންކަމޭސަރވިސް  ކުރެވިދާނެ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  .  ވައިޑަރ 

ހިމެލު އަސްއެހެންވީމާ،   ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  އެއްކަލަ  ޕްރޮވައިޑަރއަށް    ނުމުގެގައި  ސަރވިސް  ބަދަލުގައި 

ދިނުމު  ،ކުރެވިދާނެ ޚިދުމަތް  ބުނީ  ލިބޭ ބައެގަ މި  ކައި  ބާރޭ  ހަލަ، ދެއް  ދެއްތޯ. އެ ކަހަލަ ތިކިޔަމާ. އިޚުނުން    ޔާރު 

 ގޮތަކަށް ފްރޭޒިންގ ބަދަލުކޮށްލާފައި މި ބައިތައް ގެނައުން ކަންނޭނގެ އެ ބިލު އެންމެ ފުރިހަމަވާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަސޭހައިން   އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު އެންމެ  ބައި  ބަ ބާހަމަ  ގުޅުވޭނެ  ގެނެސް    މި  ސަރވިސް  ރުތަކުގެ  އެއީ  ޔަށް. 

 އެބަ އޮތް.  ގައިތުތަކާއި ބާރުތައް މިހާރު މީޑަރއަށް ލިބޭ އިޚުތިޔާވައިޕްރޮ

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދުއިޝަތު ޢާ  އުންސެލް ޖެނެރަލްޓީ ކައުޑެޕިހުގެ ނީ ޖެނެރަލް އޮފީރއެޓަ

ޕްރޮވައިމިހާރު   ސަރވިސް  ބުނަނީ  މި  ޚިދުމަޒިންމާތަކޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޑަރއަށް  ކުންކޮތް  ޖެހޭނެ  ރަންމެހެން 

ތާ. މިއީކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކެއް ނޫން. މި  ކަންރު ލިބޭ ކަންޔާތަށް އިޚުތިރާކަންކަން ދެއްތޯ. ބަޓް ދީސް އާ އެ ފަ

ދަށުގައި ނޫނޭ  އް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަސްލުގައި ޒިންމާތަކުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ ފަރާތް އެކައުންޓަރބަލެ 

 ތީމަ. މި ބައި އޮ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުރިޔާ

މި އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ބާރުތަކާއި   3ރު މި  ހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޔަށް    އަކުރު ގެންގޮސް ލެވިދާނެއޭ    ޙައްޤުތަކުގެ 

ނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  އަނެއްހެން ގާނޫނީ ގޮތުން ބާރެއް ލިބިގެ  ކީއެއްނީޅެއިނގޭތޯ. އޭރުން މިހާރު ގޭގެއަށް ވަދެ އު

 ދޭންޖެހޭ. ލު  ބާރު އަސްއެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދުއިޝަތު ޢާ  އުންސެލް ޖެނެރަލްޓީ ކައުޑެޕިހުގެ ނީ ޖެނެރަލް އޮފީރއެޓަ

ހަ އިނވަނަ މާއްދާ. މިހާރު މި އިތުރު   32މަ  ދެން  ވިއްކުން.    ގެން ފެންށްކޮދުބަން  ދަ ކުރައްވާފައި މި  އުފެއްދުމާއި 

އި ޑްރާފްޓްދެން  ބިލު  މި  އެކްސްކްލޫޑް  ރު ކުރެވުނުއިނީޝިއަލީ  އަސްލު  ވޯޓަރ  ގޮބޮޓްލްޑް  ކަހަލަ  ކަށް  ތަކުރާ 

މިހާރު މީގައި ހިމަނާ ކަމަށް ވަންޏާމުން    ،ން އެހެންނަމަވެސްދެއޭރުގައި.    އިނގޭތޯ  ން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީމިނިސްޓްރީ

ހަމައެކަނި   ބަދަލުގައި   މިއަސްލު  ބުނުމުގެ  ކަ  މިންވަރަށް  އިތުރުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަށްއަދި 

ބަންދުކޮށް   ފެންނަނީ ގޮތުގައި  ބޯފެނުގެ  ހުންނަންޖެހޭއެއްކަލަ  ކޮށްދެންޏާ  ޕްރޮވައިޑް  ފެން  މިންގަނޑުތަކެއް    ނެ ގެން 

ކޮށްލުން  ދޫ ބުނެފައި  މި މިންވަރަށް އީ  ހިމަނަންވާނެ. އެހުންނަންވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ އެއްޗެހި ގަވާއިދުގައި  

ހިމެރިހަމަ ފުކުޑް ނޮޓް އެހާ  ނިގެން އަންނާތީ ބޮޓްލްޑް  އެއް ނުވޭ ކަންނޭނގެ މި މައްދާ މިހާރު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން 

  ފިނޭންސް އިން   ހަމަ   އޭގެ އިތުރުން   ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭ. ދެން   އްވުންއެއަށް އިތުރުކޮށްލެ  ވޯޓަރ. އެހެންވީމާ،

ފާހަގަކުރެ ހަމަ  މާ  35އްވި  ވެސް  ނިކަމެތިންނަށްއްވަނަ  ދިނުން.  ޚި  ދާ  ނިކަމެތިން  ދުމަތް  އަސްލުގައި  އެބައިގައި 

 އެ  ކު ގައި ސަރުކާރުން. އެކަމަލް ނެޝަނަލް ލެވެ  ވާނީނަންންރި ގޮތަށް އަކު ފިނޭންސް އިން ފާހަގަކަނޑައެޅުން ހަމަ  

ބަ ޖެހޭ   އެޑަކޮށް މި މާއްދާ އަދި ކުއަސްލު ވީމާ،  ނެތް. އެހެން އެއް ލަ ސައްހެއްޓުމުގެ މަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލުން ބެލެރަ

 . ޓްސްއަކީންޅުގަނޑުމެން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުރި ކޮމެދެން އަ އީކޮށްލަން. އެކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން އެލަބްރޭޓް

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިން ބޭފުޅަކުންގެ ތެރެގެންނެވި ބޭފުޅުއިވަޑައަށް ކޮމިޓީ



  

ގެ  ނާޚާގެ ތެރޭގައި ފާމާޖިނަލައިސް މީހުންއި.  ގަ އިސް ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ގޮތުލަ ނިކަމެތިން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ މާޖިނަ

ސާފުކޮ ނިކަމެށްނިޒާމު  ވެސް  އެއީ  ހިމެނޭ.  ވެސް  މީހުން  ބަލަހައްޓާ  މަސައްކަތުގައި    އެ  މީހުންނަށް  އެ  އެ  ތިން. 

އެކްސިޑެން މީދިމާވާ  އެ  ކަންކަމުން  އެ  އޮކިއުޕޭޝަޓްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ހެލްތްހުން  އެންޑް    ނަލް 

 އަޅުގަނޑު.   ކުރެވޭ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ އޮންނާނެ ކަމަށް އަށް އެޑްރެސް ތަކެއް ނުހުރޭ. އެހެންވިމާ، އެދުގަވާއި  ސޭފްޓީ

  ށް ކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހިތަނޫނީ ގަވާއިދު ހެދިގެންދާއިރު ހަމަ އެކަމަށް އިޝަރާތް ންއެހެ

މާގެ ސިނާޢަތް ހަރުދަނާކޮށް  އިތުރުކޮށްލަން ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަވާނެއޭ  ގަޅުނށް ރަދުގެ ތެރެއަމި އަރަނީ މަޤުޞަ

ގާނޫނުގެ އްޤީތަރަ މި  އެއީ  މަޤުޞަ  މު މުހިން  ކުރުން.  އެއް  އެއީ ބޭނުން  ލިތަރައްޤީ  ދޭ  ބަސް  އެ    ޔެލުން ކުރުން. 

ގެ ބައިވެރިވުމާއި  ސަސާތަކުގުޅުން ހުރި މުއައް  މާއާރަނގަޅުވާނެއޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ހަމަ އެކިއެކި ފެނާއި ނަރުދަ

މިހާ  ސައިއެއްބާރުލުން.  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހެލްލޯ ރު  އެގްރިކަލްޗަރ،  ސިސްޓަމެއް  ގޮސް    އެހެން  ތް 

މަސައްކަތް ދާތަން. އެކީގައި  އެވޮއިޑްކުރެވޭނުގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚަރަދުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ލެވިދާނެ.  ކޮށް ނަމަ 

ވަނަ، އާދެ! އެބަ    17އީ   އޮތް. އަޅުގަނޑަށް އެއެހެން މާއްދާއެއް ވެސް އެބަކަހަލަ    ޅޭ ބާރުއެއެހެންވީމާ، އެކަމަށް

މާއްދާއެއްގަ އެއް  މުއައްއޮވޭ  އެކި  ދޭންޖެހޭނެއޭ  އެއްބާރުލުން  އެއްކަލަ  އެ  އިސަސާ އި  އެހެންވީމާ،  ން. 

ތް މިނިސްޓްރީ، އެގްރިކަލްޗަރ.  ހެލްށް  ކަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެއީ މިސާލަހަމަ ގެންނަން އަ  ނަންތައްމުއައްސަސާތަކުގެ  

އަ އެޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެ   ހެން މީގައި  ކަންނޭނގެ  ފަސޭހަވާނެ  ކޮށްލީމަ  އެއް  މެންޝަން  މުއައްސަސާތައް   

ގެންނަން.   ޕޮއިންޓަކީ  ންދެޕްލެޓްފޯމަކަށް  އެހެން  ފާހަގަކޮށްލާ  އަޅުގަނޑު  މި  ޞަވަނަ    17  ގައި  )ވ(  ފްޙާގައި 

ލި ލައިސެންސް  ޝަރުބިފައިވާއޮންނަނީ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކުން  ބެލުން  ޠު  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދޭތޯ  ކުރާ، 

ބެލުމަށް ގެންދޭތޯ  އެ  ޑޭޓާތަކަޓަ  އިނގޭތޯ.  ކަލެކްޓް އި  ޑޭޓާކުރާނީ.  އް  ފަރާތްކަށް   ލިބޭނެ  އެ  ބޭނުންވާ  އެ    ގޮތް، 

އޮތޯރިޓީވާހަކަ  އްމުކޮށް،ޢާ ސެންޓްރަލް  ޑޭޓާ  އެ  ގެނެއްސައައަކީ  ނުކުރާނެއޭ.  ހެއްޓުމަބެ  ކުން  ފައިދާއެއް  އޭގެ  ކުން 

އަޅުގަ  ވެސް   ރުމިހާ އުޅެނީ  މި  ބެހޭ  ނއަޅުގަނޑުމެން  ފެނާ  ޑިޒައިންސްޓަމުތަސިޑުމެން  ކުރާއިރުގައި  އް 

ރު އެ ތަނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް  އިންނަތައް ހުމްސްނގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެކި ޒާތުގެ ސިސްޓަށް ނޭކައަޅުގަނޑުމެނަ

ނޭނގި  މެއްކަ  ޗެއްއްކޯކުރަނީ  ޕަރފޯމް އަނެލޯ.  ތިބެ  ހަދަނީ.    އްކާ މަރައިގެން  މި  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް 

އްސަސާ ކުރިއަރައިގެންދާނީ. ދެން މި  އަޅުގަނޑުމެން އެކްސެސްވާންޖެހޭ. އޭރުންނޭ މި މުއައެހެންވީމާ، އެ ޑޭޓާއަށް  

ކަނޑައަޅާ  19  އޮންނަނީ އޮވޭ  ނަރުދަމާ  ،ވަނަ ޞަފްޙާގައި އެބަ  ޚިދުމަފެނާއި  ޕްލޭނެއްގެ    ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށް  ތް 

ލޭނެކޭ ޖަހާފައި ސުރުޚީއެއް އަޅާފައި ކޮންމެ  ޗެއްކަން ނެތިއްޔާމުން ހަމަ ޕްއް ނޭނީ ކޯވެސް ހިމެ  ކަ. އެ ޕްލޭންގައި ވާހަ

ފޮނުވާލެވޭނެވާހަކައެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭނީ މިސާލައޭއް ވެސް ލިޔެފައި  އެ  އަރަނީ  ކަށް  . އެހެންވެ، އަޅުގަނޑު ހިތައް 

  އިނޮވޭޝަން، ރިސަރޗް،   ، ކުރެވޭވަރު،ކޮށްފައިޓްޕްޓްރަނީ ޚިދުމަތް ޑިސް އެހެން ނޫ  ، ވޯޓަރރެވެނިއު ނޮން    ،ލިޓީކޮ

ޕޮއިންޓްތަކެ  ވާހަކަތަކެއް،  ކަހަލަ  އެ  އަންނާނެސީ.އެސް.އާރު.  ފުރިހަމަވެގެން  މާބޮޑަށް  އެ  ލިޔެލީމަ  ދެން  އޭއް   .



  

އިޝާރާތް ކު އަޅުގަނޑު  އެއީ  ރީގައި  ކަމާ    ވަނަ  17ކޮށްލީ  ދައުލަތުގެ  އޮންނަނީ  އިދާރާތަކުން  މާއްދާގައި  ބެހޭ 

. ދެން ހަމަ  ތަނަށް ހަމަ ކުރީގައި ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުގެ  . އެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނެއޭރުލުންއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

ފައްދާ ނިޒާމަކުން  ފެން އު  މީރުވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ    23ލާނީ  އި ންނަވަގަނޑު ދަޅުފައިނަލް ޕޮއިންޓަކަށް އަ

  ށް ހިތަ  ގަނޑުޅުއަ  އެކަމު.  ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކޭފެން ނަގާ ބޭނުން  ތަނުންންތަފަދަ  އާއި ކުޅި  ށަލަމީރު ފެން ފަބިމުގެ  

ށް ވެސް.  ކަކުރެވިދާނެއޭ އެ ވޯޓަރ ސިސްޓަމް ކޮންޑިޝަން މާރަނގަޅުވާ ގޮތަ ޑިޒައިންއެ ސިސްޓަމް  މި އަރަނީ ހަމަ

  ށް ވެސް އްމު އުނދަގުލަކަޢާވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވެގެން    ގޭގެއަށް  ކުޅިތައް ކައިރީގައި ހުންނަ   ބައެއް ރު މިސާލަކަށް މިހާ

ކުޅީގައި ހުންނަ ފެނަށް ވެސް،  ހަމަ އެ  ، އަދި  ންވީމާ، އެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވާ ކަހަލަ ޑިޒައިނެއްހެ. އެވެގެންދޭ

މާޙައުލަށް  އެހެން އެ  ރަނގަޅު ރައްކާތެރިމާބޮޑު  ނޫނީ  އޭގޮތެއް  ،  ވެއްޖިއްޔާމުން  ޑިޒައިނެއް  ކަހަލަ  ގައި  ވާ 

ދަންނަވާލީ. އެއީ ދެން މިހާރު  ހަމަ  ، އެ ޚިޔާލު ވެސް  ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ  ހެން އަޅުގަނޑަކަށް ނެމައްސަލައެއް އުޅޭ

މި ބަދަލެއް ގެންނާކަށް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް، ފަހުން ގަވާއިދުތައް ހެދެމުންދާއިރުގަކޮން   ތައް ލުމި ޚިޔާ  އި މެހެން 

ނަނީ. އެއީ  މާއްދާގައި މި އޮންވަނަ    27ހަމަ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިސްކަންދިނުން. އެއީ  ރެއަށް ވަންނާނެ. ދެން  ތެ   އޭގެ

ބޭނުންކުރުމުގައި  އި އަދި ފެން އުފެއްދުމާއި  ލޮޖީތަކަށް އިސްކަންދިނުމާވަނަ ޞަފްޙާ. އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަ ޓެކްނޮ  25

ގެއް އެންމެ  އިސްކަންދޭންވާނެއޭ. އެލުން ކުތިމާވެއްޓަށް  މި    ށް ހެންވީމާ، އޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަޑަ ގޮތްތަކަށް 

އައަރަނީ   ހިމެނޭނެ  އިސްކަންދޭންވާއެ  ވެސް    ނެއްކާއޭގައި  ކޮ  ބައިތައް  މި  ކަންތައްތަކަކީ  ތެރެއަށް  އޭގެ  ބައިތޯ 

ބޮޑު  އެއީ މިރޭޝަން މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް.  ބަކޮލަ  ޑޭޓަރ ޝެއަރިންގ،  ހިމަނާލަނީ އެންމެ  ހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބަމައް ކޮންމެ  ޑޭޓާ  ޔަކުސަލައަކީ  ހުންނަ  އަތުގައި  ބައެއްގެ  އެ  ރިޕޯޓުތަކާއާއި    ވެސް  އި ކޮންސަލްޓެންސީ  ސަރވޭ 

ޓުތައް ހުންނަ މީހުންގެ އޮންނަ ކަމަކީ  ށް ލިބުން ދަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން އަދި އެ ރިޕޯރިޕޯޓުތައް އެހެން ބަޔަކަ

ކޮންފަރެންސް  ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ،  ޓޭ ބުނުމެއް ވެސް ނޫން. މިހާރު  އެބަ ހުއް  އެއްޗެހި  ނި ނެޓަށްލާފައި އެހަމައެކަ

ގެނެސްއެއް އެއްތަނަކަށް  މުއައްސަސާތައް  އެކިއެކި  ބާއްވާ،  ބެހޭ ޗެހި  އެއާ  އެހެންޑިބޭ  ،    އްޔާ ނޫނިޓްތައްކޮށް. 

އަދިވެސް އެ އޮތީ.  ރު އަޅުގަނޑުމެން ފެއްޓި ގޮތަށް  . މިހާނުދާނެ  ކަށް މެންގެ އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސް ކުރިއައަޅުގަނޑު

ވެސް  ޑިޒައިންތައް  އަދި  ކުރާ  އަޅުގަ  މިހާރު   އެހެންވީމާ،  މި  އެއްޗެހި ގެ  ނަރުދަމާފެނާއި  ނޑުމެން    ޑިޒައިންތަކާއި 

ކު ކުރެވޭނީ  ވެސް، މިކަން  އެންމެއެ  ރާނެ ގޮތްތައް ތަރައްޤީ  ލިބިގެންނޭ. މިހާރު މިންޑޭޓާ  ކީ، ބައެއް   ވާގޮތަނަށް 

ބުނަނީ މި  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މުއައްސަސާތަކުން  ސީކްރެޓޭ.  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ތިމަންނަމެންގެ  ތިއީ    ކަށް ސީކްރެޓަ 

މިއީ  ނަރުދަމާއަކީ  ފެނާއި  އެއީ  ވާނީ.  އިންޑަސްޓްރިއަކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޙައްޤެއް  އަސާސީ  ލް   

ލިސީކްރެޓަކަށް އެއްޗެހި  އެ  ހުރެއްޖިއްސްވުންތައް  ދަ  ހާހުރި   ބޭވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން   ޔާމުންފޮރުވެފައި  ކިހިނެއްތޯ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ންއަޅުގަނޑު ނިންމާލަ އެއްކޮށް  ލުތަކާ ތަރައްޤީވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާ

 



  

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

   މެންބަރަކު ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް ޒަތްތެރި ޓުގެ ތެރޭގައި އިއްމިނި  5ޝުކުރިއްޔާ ބާރީ. ބާކީ އޮތް  ވަރަށް ބޮޑަށް  

ކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ބޭފުޅަކަށް  ލޫމާތު  ޢުލާނަން. ވަރަށް ބައިވަރު މައިހުޅުވަ  ޑުއަޅުގަނ  އެ ފުރުޞަތު   މިއިން 

 އާދެ! ..ވެސް.އްއެބޭނުންފުޅިއްޔާ  ންނަށް ލިބިއްޖެ. ކަމެއް ސާފުކޮށްލައްވަން އަޅުގަނޑުމެ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ރާގެ ދާއި އުނގޫފާރު

އަރަނީ ނަރުދަމާގެ  ށްހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑު ހިތަބާރީ ފާ  ގައިއަޅުގަނޑު ވެސް ދެންމެފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ!  

ޖެހޭ. މިސާލަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި  ގަނޑުމެނިޒާމު އަޅު އެބަ  މާނަކުރަން  ސްދާނެ  އި އައިގަލީޓެކްނޮލޮޖީގެ އަ ހަމަ  ން 

އަޅާހެން ރަ މިހާރު މި  ނާޅާ، މިސާލަކަށް  ކަންނޭނގެ  ހޮޅި  އެކަށުތެރޭގައި  ލެވެލްގައި  ކުރެވޭގޭ.ބީ.ސީ  ނެ ކަހަލަ  ން 

މި ދެންނެވީ އެ   އްގޮތްތަ ފެން. ދެން  އައިސްދާނެ  އިނޮވޭޝަން   ވެސް.  ގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް  އޭ . ހަމަ އެގޮތަށް 

އޮތު އޮންނަހެން  ޖާގަ  އެއަށް  މުހިހީވަނީ  ދެންން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ކަ  ންމު  ހަމަ  އަނެއް  އަޅުގަނޑު  މަކީ 

ބޭނުންވަނީ ފުއަސްލުގައި،    ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑުދާ  ޅާވަރަށް  ޑްރާފްޓެއް   އިރާއެއްގައި  ވާހަކަދައްކައިގެން    ވެސް 

އޮތް  ފައިހަދާ އޮތީ.  ފޯކަސްއަސްލުގައި  އިރުގައި  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން 

ބައްޓަންވަމު ކަންތައްތަ ސިޔާސަތު  ލާމަރުކަ  ކަކަށް.ންދާ  ވަރަށް  މިސާލަކަށް  ގާނޫނެއް  ފާސްކުރި  ން ފަހުޒީ   

އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން.  ކައުންސިވަރަ  ގެ ތެރެއިން  އެއީ  އަމާޒެއް  ބޮޑު  ވީހާށް  ބޮޑަށް  ވެސް    ލުތަކަށް 

ދޫކުރުން. ސަރުކާރުގެ   ވަރަށް ބޮޑަށް    މެންއެގޮތުން އަޅުގަނޑުކުރުން.  ކަޒުބަޖެޓަށް ލާމަރުތްތަކާއި  މަސައްކަބާރުތައް 

އެނގިފައިވާނެ. ދެން ހަމަ އެގޮވިސްނާ ން  ންސީ އަޅުގަނޑުމެޑައިގަންނަވާނެ ކްލައިމެޓް އެމަރޖެވަ ތަށް އަނެއް ކަމަކީ 

އިޢުލާނު ތިބީ  މަޖިލީމި  ބިލެއް  އޭގެ  އެއާއި ކޮށްގެން.  އޮތް.  އެބަ  ގުޅިގެހުގައި  އެ    ރާއްޖެއަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

ހެދުމުރޮނގު ޤައުމަކަށް  އެންމެ އެމްބެޝިސް  މަން  ވެސް  ގެ  ކަމެއްފަށަ  ޑުމެންއަޅުގަނސައްކަތަކީ  އެ    .އިގެން އުޅޭ 

އެ  އަމާޒުތަކެއް ހިފާފަ.    ރުވުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހުރި ދު   ޕްލާސްޓިކާ  މިސާލަކަށް  ކަންތައް.  އިވަރު ބަ ކަހަލަ  

ކަހުރިހާ   ބަހައްޓައިގެން  ވިސްނުން  ވެސް އެއްޗަކަށް  އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި  ދެން  މި.    ންނޭނގެ 

ގައިޑްލައިނެއްނިން.  އުޅު  ގައިސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް. ވޯޓަރރިންގ  ޑީ  މިސާލަކަށް  އަޅައިގަނެގެން  ފެނުނު  ގައި 

ހަމަ   ވަރަގާތްގަނޑަކަށް  ދިޔަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ޒަމާނަކު  ދިގު  ޖޫނިވަރަށް  އޭރު ށް  އިނގޭތޯ. އަރ މީހުން    ގައި 

އަސްލު އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑު ކަތްތަކެއް ކުރުން އިނގޭތޯ. ދެން  ލާޞްތެރިކޮށް މަސައްބޭނުމަކީ ހަމަ އިޚު ންގެ  މެން 

ލިބިފަނައަޅުގަނޑުމެން މި އޮށް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޒަލްޓެއް ފެންނަ    5ތެއް. އެހެންވީމާ،  ދައަހަރުގެ މުއް  5ތީ  އި 

އެމަސައް  ވަރަށް ކުރުން  އަޅުގަނޑުމެއީ ކަތެއް  އަސްލު  ބޮޑަށް  ން    ވިސްނާއެންމެ  ކަމީގައި  ހުރި  .  ންތަކަކީ ފައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 



  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިނގޭތޯ. އާދެ! ޓު އިނގޭތޯ.މިނި 1ބާކީ  ،  އެއްޗެއް ވިދާޅުވާންތުރުކ އިއާދެ! ދެން އިތުރު ބޭފުޅަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަމީރު  މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ނެރަލްޖެ ގެ.ސީއެސްލިއު.ބްއެމް.ޑަ

އިނގޭތޯ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން.އަޅުގަނޑު ސަ މަސް    3ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ވެސް ފާހަގަ  އަޅުގަނޑުދެން    މީރު 

ބައިދު ސްޓޯރޭޖް  މާއްދާގެވަހުގެ  އެބައިން    24  ،  ބަލަ.  އިނގޭތޯބުނެފައި  ގައި  އޭގެ  ގައި  ލާއިރު އިދެން 

އުޅޭ  ތައުޒަން އެބަ ޑެއިލީ ޑިމާންޑް އެބަ  ވަން    ، ޓުވެންޓީ ގާތްގަނޑަކަށް ޓުވެންޓީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދުވާލަކު

ވެއްޖިއްޔާ   އެހެން  ވަން  3ސީ.ބީ.އެމް.  ކަމަށް  ބަލާ  ދުވަހަށް  އެއިޓް  މަސް  ޕޮއިންޓް  ވަން  ގާތްގަނޑަކަށް  އެއީ  ޏާ 

ސްޓޯރޭޖް ސީ.ބީ.އެމް  ބަހައްމިލިއަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޖާގަ.  އުޅެނީ  ޓަންޖެހޭ  މި  ވެސް  މިހާރު  މެން 

ވާ ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް ވެސް އަސްލު ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އެ  ގެ މިހާރުގެ ޑެއިލީ ޑިމާންޑަށް ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެން

ބަ މިނިސްޓް ގޮތަށް  ބެހޭ  ކަމާ  އެއްކަލަ  އިންނައިރުގައި  މިހެން  މާއްދާ  މި  ފޯރުކޮށްދޭ  ރީތަކުލާއިރުގައި  ޚިދުމަތް  ން 

އީ. ދެން އަނެއް  ން ވެސް ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. އެއި އޮތުޕޭސް ލޭންޑް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންވެފަ މި ސްށްފަރާތަ

 ރގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.ފީޑް ވޯޓަ ވަނަ މާއްދާގައި  30 ކަމަކަށް މި އިންނަނީ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޑުކޮށްލައްވަ ބައާދެ!  ބަންގިއަށްފަހު އްޗެ  ގޮވާތީ.  އެ  އަޅު  ގައި ންގި  އަޅުގަނޑު  ތުކޮޅު  ގުވަ  ގެއްލުނުގަނޑުމެން 

 އް އޮތީ. ޅެކުރިއަށް ގެންދަވާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކައަރުވާނަން އިނގޭތޯ. 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ސަމީރު  މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ނެރަލްޖެ ގެ.ސީލިއު.އެސްއެމް.ޑަބް

ކުރާ ވާހަކަ  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުމި އިންނަނީ    .ވަނަ މާއްދާ  29ވަނީ  ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ހިންގުމުގެޕްލާންޓް އަންނަތާ    ،ތައް  ވުޖޫދުވެގެން  ގާނޫނު  ތެރޭ   5މި  ނަށް، ނޑުމެންއަޅުގަ  މިހާރުގައި.  އަހަރުގެ 

ބޭނުން    އަޅުގަނޑުމެން މި  ޕް މިހާރު  އޮކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެހި  ހިންގަނީ.  ލާންޓްތަކާއި  މި  ޕަވަރގައި  ން 

  ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ސޯލާ ނޫނީ އެ  އާއި އެ    ންވާ ސްޕޭސް ވީމާ، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަން އެ ބޭނުއެހެން

އަޅުގަނޑުމެއެ   ބޮޑަށް  ންނަށް  ދަތިތައް  ކަންތައް    ތީހުންނާވަރަށް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަ  މަޖިލީހުގެ އެ  ތްތެރި 

 ބަލާފައި އިނގޭތޯ. ބޮޑަށް އިނގޭތޯ. މާލެއަށް މަ ހަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ސްލަންސަމާލުކަމަށް ގެނެ

 



  

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

 ؟އެ ނިމުނީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަމީރު  މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ނެރަލްޖެ ގެ.ސީލިއު.އެސްއެމް.ޑަބް

އިންނަނީ އި މާއްދާވަނަ   30ދެން   މި  ވޯޓަރގެ ވާހަކަ  ފީޑް  ފެން    50ނގޭތޯ.  .  އިންނަނީ، ވާރޭ  މި  އިންސައްތަ 

  ވާރޭ   ގައި ފެން ނަގާއިރު  ހެން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ވާރޭއިންސައްތަ ކަމަށް. އެ  50ފީޑް ވޯޓަރގެ  ޖެހޭނެއޭ  ވާން

ނަގާފެ ނޫނީ    މެކޭނިޒަމާއި  ނެން  ފުރާޅުތަކާއި  ވާރޭގޭގެ  އެ  ނަ  ދެން  ވެސް  ފެން  ސްޕޭސް  ރައްކާކުރާނެ  ގައިގެން 

ން މި ބަލަނީ  ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސްއެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެ  ،ޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެއަ

  ން ޕޮއިންޓް  ސެވަކު ންޏާ އެއީ އަހަރަމިސާލަކަށް ފިފްޓީ ޕަރސެންޓް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ، މިހާރުގެ ޑިމާންޑުން ބަލަ

  ޕޮއިންޓް ސެވަން   ތްރީ   އެއީ   . އަންނާނެ  މާ، އޭގެ ހާފް ގާތްގަނޑަކަށް ވީހެންސީ.ބީ.އެމް. އެސިކްސް މިލިއަން    ފައިވް

ޚިދުމަތް   މިވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިލިއަން ސީ.ބީ.އެމްގެ   އެއިޓް

.   ބޭނުންވާނެއޭ އެ ކަހަލަ ސް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ސްޕޭސް ންނެވިޔަންނޭ މި ދެފަރާތްތަކަށް، އަޅުގަނޑުމެދޭ  

 . ކުރިއްޔާދަންނަވަން. ޝުއެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްލާ ވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   އެކަމަކު  ރަނގަޅު.  ކަންތަކުގައި  ނިއްވާސްޕޭސްގެ  މިނު  ޖަނަރޭޓަރު  ގޮތަކަށް  ކޮމިޓީލާނެ  ސަމާލުކަމަށް    ގެ 

ހަމަ  ގެނެސްގެންވާ ކައެއްނެ  ވަކި  ވެސް  މެއް    އިއްޒަތްތެރި،  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ނޯންނާނެ 

އެ އެނަރޖީސް. ތަފާތުކުރުމެއް،  ރެނިއުބަލް  އެހެން  ނޫނީ  ސޯލާ  އިނގޭތޯ.  މިހާރު  ނުކުރާނެ  ޤަބޫލު  މީހަކު    އްވެސް 

ތިއަޅުގަނޑުމެ މި  ވަރަށް ން  ވަރަށް  ބޮޑަށްބީ  މި  ހިފަހައްޓައިގެން.  ޕޮޒިޝަންގައި  އެ  ދެން    ގާނޫނެއް  ތަނުން   

ގޮތް ހޯދަން. ގާނޫނު ދެން ދާނީ ހަމަ  ތްގޮހެން  ނެ ހަމަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ވާފާހެއްނު

ވަރަ އިނގޭތޯމިހެން.  ދަންނަވަނީ  މި  ސާފުކޮށް  ރިށް  ހަމަ  އެ.  ގޮސްނިއުބަލް  ޖެޅުގަނޑުއަ  ނަރޖީއަށް  ހޭނީ  މެން 

ފުނިތަކަށް  އަށް ވެސް، ފެނަކައަށް ވެސް އަދި އެހެން ކުންމުއްދަތަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އަހަރުގެ  5ކުރަން. ސުވިޗް

މި އިނގޭނެ.  ވެސް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަން  ފާސްވެ މީހާރު  މިހެން  އަންނާނެ  އިރާދަކު ތި  އިނގޭތޯ.  ގެން  ރެއްވިއްތާ 

ވަ  އެހެން.  ބޮއެކަންވާނީ  ޝުކުރިއްރަށް  ބޭޔާ ޑަށް  ހުރިހާ  ތި  އިނގޭތޯ.  ވަރަށް    ރަނގަޅު  ވަރަށް  ދެއްވި  ތި  ފުޅުން 

މަ ވާ ލޫމާތުޢުބޭނުންތެރި  ހުރިހާ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޯޑުކޮށްތަކެއް.  ވެސް  ނޯޓުކޮށްފިން    އި އަޑުއަހަ  ،ހަކައެއް 

ވެސް ބޮޑަށް    ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވީހާ ށްފައި  ގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮޅުހާ ވާހަކަތަކަށް އަނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ހުރިއި

މެންބަރުން    އި ށްފަކުރަނީ. ކޮންމެ ބަދަލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮމަސައްކަތް  ތޯ ގެނެވޭ  ޅުގަނޑުމެންއަ



  

ދާނީ.   ގޮތަކަށް  ހުރިހާ ކު އެކަމައެހެންވީމާ،  ނިންމަވާ  އެ  ވެސްބޭފުޅުން    އެއި އަޑުއައްސަވަމު    ން  ންގެންދެވިއިރު 

އިޢުތިރާޟުކަމަ އަކަށް  ނެތީމަ  އެސިއު ކުރައްވާފައި  ޚިޔާލުތައްމްޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  ބޭފުޅުން    ކުރެވިދާނެ  އެ 

،  ގެ ކަމުންކަ   ބައެއްން އަލަށް ފާހަގަކުރިކުރައްވާނެ ކަމަށް. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެސިޑަރއެގޮތަށް ކޮން  ހަމަ  ވެސް

އެޑެޑްލައިންތަ  ވުނުކުރެސަޖެސްޓްމި   ބޮޑަށް    ކަށް  ވަރަށް  ކޮށްދެއްވުން  އިނގޭތޯ.  އަޅުކަންކަން  އެދެން  ގަނޑު 

 މަޢުލޫމާތަށް  ވި ދެއް ތި  ށާއި ޤަބެހެއްޓެވި ޝައުއެހެންވީމާ، ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރިއްޔާ ތި 

 ލައިކުމް.އްސަލާމްޢަ ން ނިމުނީ. ވަ. މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުއިނގޭތޯ

______________________ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 




