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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކްލައިމެއެންވަ އެންޑް  ޗޭންޔަރަންމެންޓް  ބައްދަލުވުމަ  13ގެ  ޖުޓް  މިއަދު  ޚަމަރުށް  ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބާ. 

ހިސާކުރިއަށް ނިންމި  ދުވަހު  ކުރީ  ރިވިއުގެންދާނީ  މަސައްކަތްތައް  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ރުމުގެ  ކު ބުން 

އަ ދެން  ގޮތަކީ ނޑު ގަޅުބައިން.  ހުށަހަޅާ  ސުވާލެއް  ޑުމެން  އަޅުގަނއިރު  ގެންދާޔަމުންކި  ހަމަރީމޭޒުން  އިދާ    ވެސް 

އަޑުނެތިއްޔާ   ގެންދާނީހަމަ  ނިންމައަހަމުން  އެކީ  ގެންގޮއްސަ  ކުރިއަށް  އި.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ލާނީ. 

މަސައްކަތްތަކުން ނތާއޮތް ކުރެވޭ  ވަރަށް  ބެކް  ގައި  އިންފޮމޭޝަން  ކަންނޭނގެންހިމު ގްރައުންޑް    އްޒަތްތެރި އި  މު 

އެ ކުރިއަށްއި  ނގިވަޑައިގެންފަމެންބަރުންނަށް  ތާނ  އޮތުން.  ކަންކަމުއޮތް  އެކި  އޮފިޝަލުންނާ ގައި    ގައި 

އަދި  ވެސް  ކަންކަމާސުވާލުކުރެވޭއިރު  ނިންގުޅޭ    ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ގައި  މުމުގޮތުން  މި  ވެސް 

މެން މި  ގަނޑުޅު އައެކީގައި  އެހެންވީމާ، ކުޑަކޮށް ކެތްތެރިކަމާ  މު.ން މުހިށްރަން ވަތުއޮ  ހިނގަމުންދާ ގޮތް އެނގިފައި

ހަމަ ފަހަރަކު ބައެގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނމުކަމަށް އަޅުންވަރަށް މުހި  ހަމަ   އަޑުއަހާލުން  އް  ޑުމެން ދާނީ 

 ތޯ.އިއްވަމުން އިނގޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ގެންދާ   ކުރަމުންށް އަހަރަވަނަ  2019  ގުޅޭގޮތުން  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާށް ދެމެހެއްޓުމަށް  ކާތެރިކޮއްތިމާވެށި ރަ

ބަދަލުތައް،  ދާއިރާ،  މަސައްކަތްތައް އަންނަ  ސްޓްރެމޫސުމަށް  މޫސު،  އަންނަޓަޖީ،  ބަދަލުތަ މަށް  ބެހޭގޮތުން    ކާ 

އެހީ ހޯއެކްރެޑިޓްވުމާ  ފަންޑުތަކަށްމި    އި ވުމާކުރު ތަކަށް އަހުލުވެރިފަންޑު  ވާމީޤްޢަބައިނަލް   . ދުންއި އަދި ފަންޑުތަކުން 

ހަރަކާތްތައްގާ  ހިން ނުވަތަ  ޖީ.ސީ  ންގްރީ  .ޕްރޮގްރާމުތައް  ފަންޑް  އެހީ.އެފް  ކްލައިމެންޓް  ހޯދުމުގައި    މެދުވެރިކޮށް 

ޕޮއިންޓް ފޯކަލް  ހަދަންޖެހޭނެޝަނަލް  ހައިސިއްޔަތުން  ގައިޑް ގެ  އޮޕަރޭޝަނަލް  ކަންޓްރީ  ތައްޔާރުކޮށް  ންއިލަ  ތައް 

އްދުންމަތި  ގުޅިގެން ހަ   ޖައިކާއާ  ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް   މެދުވެރިކޮށް ޖަޕާނު .އެފް. ޖީ.ސީއްމުކުރުންޢާ

ރަ އައްޑޫ ސިޓީ  ގޮޑުދޮށް  ށްއަދި  ބޭނުންށް ކުރުމަމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްހިރަށުގެ  އެހީ ހޯ  ހުށަވާ  ންޖެހޭ  ޅަހަދުމަށް 

ފައުންޑަތައްޔާރުކުއް  ސަލްތަޕްރޮޕޯ  ލުޞީތަފު އެޑަޕްޓޭޝަން  މަސައްކަތްކުރުން.  އޮފް  މުގެ  މިނިސްޓްރީ  ރ، 

ނެޝަ އެންމްޕެލިމެންޓި އިނަލްއެންވަޔަރަންމެންޓް  އެކްޓިން  ގޮތުގައި  މަސަރެޑިޓްޓީއެއްގެ  ބޭނުންވާ  އްކަތްތައް  ކުރުމަށް 

އަހަކަނިވި  އިޔާދަކުރަ  މެދުވެރިކޮށް އެފް  .ޖީ.ސީ.  ކުރުން މޫތަ  ތަރައްޤަ  ބެހޭ   މާސުދި  އިދާރާ  އެހީ ޤީއުމީ    ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްށްހޯދުމަ ރާ  އެޑޮޕްޓޭޝަ ކުރުން.  ނެޝަނަލް  ތައްޖޭގެ  ޕްލޭން  ޖީ.ސީ.އެފް ރުމަށް  އްޔާރުކު ން  އެހީ    ބޭނުންވާ 

ބަދަލުތަކާ  ؛ޖީމެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. ނެކްސްޓް ސްޓްރެޓަ އަންނަ  ގާނޫނީ އޮނިގަނ  މޫސުމަށް  އި  މާ ކުލަވާލުޑެއް އެބެހޭ 

ހަދުރަނާކުރުން. ހިންގޭ ޕްރޮ  ބަދަލުތަކާމަމޫސު  ،ގްރާމުމި ދާއިރާގެ ހިންގުން  ލައި  ގާނޫނެއް އެކުލަވާ   ބެހޭ  ށް އަންނަ 



  

ބަންޑާރަ ބިލު  ހުށަހެޅުންނަ  މި  އޮފީހަށް  ޓަކައި  އިބުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ތަރައްޤަ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ  .މަޖިލީހަށް  ގެ  ޤީ އުމީ 

މޫސުމަށްގަނޑުގައޮނި ހިމެބަ  ބެހޭ  ބަދަލުތަކާ   އަންނަ  އި  މަޢުލޫއިތައް  ބޭނުންވާ  ދާސް  ކަރު  ފަންނީ  މާތާއި ނުމަށް 

އަން  ،ޖީރެޓަ. ސްޓްތައްޔާރުކުރުން ބަދަލުތަކާމޫސުމަށް  ބައިނަ  ނަ  މަސްރަޢަލްގުޅޭގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭޤްވާމީ  ގެ  ޙުގައި 

ކުއިއްއަޑު މަސައްކަތުގައި  މި  އަދި  ވުމާއި  މަސްލަގައުމުތަކުޤަރާ  ޖަޒީދި  ޙިމާޔައި  މަސައްކަތްކުރުން. ށްތްކުރުމަޙަތު    

  ތައް ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްމްވޯކެއް ރާންސްޕޭރެންސީ ފްރޭރީމެންޓެގައި ހިމެނޭ ޓްއެގް  ރިސް ޕެ، ހިންގޭ ހަރަކާތް

މުއައްސަތައްޔާރުކުރު އެކިއެކި  ބޭނުންވާ  ގޮތުން  ގާބިލު ސާތަ މުގެ  ފަންނީ  އިތުރުކުރުކުގެ    ރާމެއް ޕްރޮގްމަށް  ކަން 

ބަހިން އަންނަ  މޫސުމަށް  ޔޫ.އެންބެހޭ   ދަލުތަކާ ގުން.  މުޢާހަދާ  ސެކްރެޓޭ.ސީސީ.ސީ..އެފް  ގުޅިގެން    ޓާއޭރި ގެ 

ށް ކުރެވޭ  ހަ ގޭސް މަދުކުރުމަވި ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް  ދާގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ  ޙައާމެޝާސް މު  ރެސްޕޮންސް

އަގުޅިގެން    މަސައްކަތާ މި  ތުމާއި  ދެނެގަތައް  ސަރުކުރާ  ކުއަސަ އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   މާ ރުޑަކުރުތައް    ގުޅޭ 

ބޭއްވުން.  ގަސްޓް އޮވޯކްޝޮޕެއް   ރާއްޖޭގައި  ރެސިލިއަންޓް ރެގުޅިގެން    ބީއާއޭ.ޑީ.  މަހު    އެޓޯލް   ސިޑެންޝަލް 

ލެވަލް    ޝަންއިންމެން ހައި  އޯޝަންސް  ޝެއަރިންއެޑައިލޮގް  ޕްރިޑަކްޓިވް  ނޮލެޖް  ނަމުގެ އިވެންޓް  ގ ންޑް    ގައި  

ކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮގަސްޓް މަހު  ތަރާތްޑް ފިޖީގެ ކަމާއި ގުޅޭ އިސް ފައައިލެންޑް އެންލް މާޝަ ރިބަރސް ލޯ ކިޓުއަރ

ގުޅިގެން    ޓާ އޭގެ ސެކްރެޓޭރި.ސީ.އެފް.ސީ.ސީ.އެންދާ ޔޫޙައާ ބެހޭ މު  ށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ސުމަވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން. މޫ

އަދި  ޔޫ   ޓަންއީސް ޕެރަޕް  ބޭފުޅުންނަށް    އި ގަތަކުމުއުޤަ ސިފިކް  އޭޝިއާގެ  ނެޝަނަފަންނީ  ގްރީން  އަމާޒުކުރެވޭ  ލް 

މެގޭސް    ސްހައު ތައްޔާރުއިވެންޓްރީއެއްގެ  ސިސްޓަމް  މިކަމާ   އިކުރުމާނޭޖްމަންޓް  އައި.ޕީ.ސީގު  އަދި  .ސީގެ  ޅޭ 

އަހުލުވެރިކުރުމާގައިޑް ބޭއް  ލައިނަށް  ވޯކްޝޮޕެއް  އެމެރިކާގެ ގުޅޭ  ބޭއްވުމަށް  މަހު  ޕްޓެމްބަރ  ސެ  ނިއުޔޯކްގައި  ވުން. 

ކްލައިމެ  ރީ ރެޓަ ސެކްގެ  .ދއފައިވާ  ހިހަމެޖެ ސަމިޓްގައި  ޖެނެރަލް  ފެރާޓް  މަތީ  ބައިވެރިވުމަށް  އްޖެއިން  ންވަރުގައި 

ކަރުދާސްތަކާތައް ފަންނީ  ލިއި ޔާރުކުރަންޖެހޭ  އެހެނިހެން  އަދި  ތައްޔާރުއުޔެކި   ގޮތުން  ގުޅޭ  ޓާ ސަމިކުރުމަށް  ންތައް 

މޫސުމަށް    ގެ.ދވާ އއި ހަމަޖެހިފަ  ބޭއްވުމަށް  މަހު ޗިލީގައި  ޑިސެމްބަރކުރުން.    އްތަ އްކަތްމަސަ   އެންމެހައިޖެހޭކުރަން

ބަދަލުތަކާ  މު ބެ  އަންނަ  ބައްދަލުވުމުގެ   50  ދާގެޙައާހޭ  ބައިވެރި  25ކޮޕް    ވަނަ  ސްޓްރެޓަގައި  މޫސުމަށް  ވުން.  ޖީ 

ބަދަލުތަކާ ކުރެވޭ  އަންނަ  މަސައްކަތްގުޅޭގޮތުން  ސައިންޓިފިކް  ރާ   މިފަދަ  ތުރުކުރުމައިގައި  ޖޭއްތައް  އަދި  ށް 

ބައިވެރުވުސައްކަތްތަމަ ހަރަކާތްންކުގައި  ޗޭންޖް   ؛.  ކްލައިމެޓް  އޮން  ރިޕޯޓް    ރިޕޯޓް   ލޭންޑްއެންޑް  އައި.ޕީ.ސީ.ސީ 

ޢަމަލީގޮތުތައްޔާރުކު  ސަރުރުމުގައި  ރިޕޯޓަށް  މި  އަދި  ބައިވެރިވުމާއި  ހުށަހަން  ފަރާތުން  ބަކާރުގެ  އް  ތަ ދަލުޅަންޖެހޭ 

މަޢުށްފޯރުކޮ  އިހެޅުމާހުށަ ޕޮއިންލޫދޭންޖެހޭ  ފޯކަލް  ހައިމާތު  އަންނަ   ފޯރުކޮށްދިނުން.  ތުންސިއްޔަޓްގެ  މޫސުމަށް 

ސަބަބުން ގިރުމާދިމާ  ބަދަލުތަކުގެ  ރަށް  ލޮނުގަނޑު  އި ވާ  ރާއްޖެ  ކަނޑުގެ  ސަބަބުން  ނޭއައުފުލުމުގެ  ކުރާ  ދެވޭ  ށް 

ދިއުން.   ކުރިއަށްގެންގުޅިގެން   ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ   ރާސާތައްދި ރެވޭ  ތުމަށް ކު ނެގަގައި ދެލްކް ލެވަ ންޓިފިއް ސައިރުތައަސަ

ދިއަ މި  އަލީގައި ރާސާދި  ތަރަތަކުގެ  އެކިއެކި  ރާއްޖޭ ޤީ އް  ފަރުމާކުރުމުގައި  މަޝްރޫޢުތައް  މާގެ  އެންމެ ޙައުލަގެ    ށް 



  

އައި.ޕީ.ސީ.ޙަޓެކްނޮލޮޖީގެ  އި  ޑިޒައިނާއެކަށީގެންވާ   ހޯދުން.  އެންގެ  ސީއްލުތައް  އޯޝަން  އިން    ޑްދި  ކްރިއޮސްފިއާ 

ކްލައިމެޓް   ތަ ރިޗޭންޖިން  ޢަމަރުމުގައްޔާރުކު ޕޯޓް  ފަ އި  ސަރުކާރުގެ  މި ރިޕޯޓަށް  އަދި  ބައިވެރިވުމާއި  ރާތުން  ލީގޮތުން 

ހުށަހެޅުމާޅަހުށަ ބަދަލުތައް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މަޢުއި  ޕޮއިންޓެންޖެހޭ  ފޯކަލް  ހައިސިލޫމާތު  ފޯ އްގެ  ން  މުދެރުކޮށްއްޔަތުން 

އޯޝަންރާ.  ގެންދިއުން ހެދުންއެސެސްމަން  ޖީ ރއެނަ  އްޖޭގެ  ސްޓަމް  މޭޝަން ސިއިންފޮ  ޓްއިމެޖީ ކްލަސްޓްރެޓަ  .ޓެއް 

ދުރާލާ  ރުދަނާކުރުމާހަ މީޓިއޮރޮއިންޒާރުދޭއި  މޯލްޑިވްސް  ވަރުގަދަކުރުން.  ނިޒާމު  މޫސުމީ    ސަރވިސްގެ  ޖިކަލް 

އެއްކުރުންޢުލޫމަ ވި  ،މާތު  މޫސުމީ  ފުޅާކުރުހަރުދަނާކުރުމާއި  އިތުރުއުގަ  ސްޓޭޝަންސް    ވެދަރ  ޓަމެޓިކްއޮ  25  މަށް 

އެކިއެކި ބެއްދުޙަރަސަ   ރާއްޖޭގެ  ހޯދުން. ކަތަކުގައި  އެހީ  ބޭނުންވާ  ހިންގޭ މަޝްރޫޢަށް  ގުހެއްޓުމަށް  ޅުންހުރި  ނޑާއި 

އެއްކުރުން.މާމަޢުލޫމޫސުމީ   ހަމަޖެ  ތު  ހިންގުމަށް  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ސީ އެއްކުރުން  ސްހިފައިވާ  ޓް  ޓޭ  

ރާވައި ޕްރޮގްރާ  ގސްޓިންކާފޯ އެމް.އެމް.އެސްމު  ހިންގުމަށް  ބޭނުން  ހޯވާ އަށް  އެހީ  ފެށުން  މަޝްރޫޢު  މި  . ދައިދީ 

ސަރަރާއް އެކި  ސްޓޭޝަންތަޙަޖޭގެ  ވެދަރ  ހުރި  މަޢުލޫމާލުމާގުޅާ  އްއްދުތަކުގައި  މޫސުމީ  އަދި  ފެތުރުމަށް  އި  ތު 

އެމް.އެމް.އެސް  އްރޫޢެމަޝް ތަންގުޅި  އާރާވައި  ސްޓްކު ޛުފީގެން  އަންނަ    ،ރެޓަޖީރުން.  ބެހޭ    ބަދަލުތަކާމޫސުމަށް 

ތައްޔާރުކުރުން.ހޭ  ހުށަހަޅަންޖެޢާހަދާއަށް  މު ބެހޭ.ދއ؛ ހަރަކާތް  ރިޕޯޓްތައް  ތިމާވެއްޓާއި  ގުޅިގެން    ޖަމުޢިއްޔާއާ  ގެ 

ބައި   ރާއްޖޭގެ އަޕްޑޭއެނިއަ   ފުރަތަމަ  އލް  ތައްޔާރުކުރުން.  ރިޕޯޓް  ޖަމުޢި  މާވެއްޓާތިގެ  .ދޓް  ގުޅިގެން    ޔާއާ އްބެހޭ 

ކޮމިއުނިކޭޝަން    3ރާއްޖޭގެ   ނެޝަނަލް  ތަ ރިޕޯވަނަ  ދަށުން  އެގްރިމެންރިސް  ޕެ  ،ޖީރުކުރުން. ސްޓްރެޓަޔާ އްޓް  ޓްގެ 

.  ރުންކު ތައް ހާސިލުޑިނބެހޭ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަ  ޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާކުރެވިފައިވާ ރާއްތައްޔާރު

އިތުރުއި ހަކަތަ  ޔޫރަޕިއަން  ކުޔާދަކުރަނިވި  އި  ޔޫނިއަން ރުމަށް  ހޯދައިގެން  މެދުވެރިކޮށް  އެހީ  މަޝްރޫޢު  ތުރު 

އެންކުޛުތަންފީ ތަންފީރުން.  މޮޛު.ޑީ.ސީ  ބަލައި  މިންވަރު  ގާކުރެވޭ  ނިޒާމުތައް  ބޭނުންވާ  ރުން.  އިމުކު ނިޓަކުރުމަށް 

މަދުށް ޖައްވަ  ،ރެޓަޖީސްޓް ގޭސް  ވިހަ  ދޫކުރެވޭ  މޫ  ބަދަލުތަސު ކޮށް  އަންނަ  ހޭކަށް މަށް  ހަރަ  ގްލޯބަލް  ނުން.  ކާތް، 

އިން  ދާއިރާމުގެ  ރުޔަތްކުހިމާ   ގެންގުޅި  އްޔާއާ ޖަމުޢިބެހޭ    ތިމާވެއްޓާ ގެ  އި އދ.ގެ އެހީގަޓީޔަރަންމެންޓް ފެސިލިއެންވަ

އް  ތަޓްމަންޓްންވެސްގެ އިއިރާމި ދާ ގައިޑް ލައިންތައް ހެދުމާއި  ނުންވާ  ވޭ ވިހަ ގޭސް މަދުކުރުމަށް ބޭރެބޭރުކު   ޖައްވަށް

ރަ ވެއްމާތި އިންސާނީ  އްޓާއި  ބައްޓަންކޮށް  ގޮތަކަށް  ހޭލުންތެރިކަން    މުއްޢާކުރުމާއި  ޤީއްރަތަ ސީލަތްތައް  ވަޓެހި 

އިތުއިތުރުކޮ ތަކެތި  ސަމަކާރަ  ހަކަތަ  މަޝްރޫޢެށް  އަންނަ  ކުޛުތަންފީ  އްރުކުރުމަށް  ދެން  މި  ރުން.  ދާއިރާއަކަށް 

ގެ    2020  ،ޖީއި މެނޭޖްކުރުން. ސްޓްރެޓަމާވުހުއްޓުނުންކުރުން  އްދާތައް ބޭމާ   ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭންޒޯއިންނަނީ އޯ

ފަރާތްތަ  ލޯފްރޯކާހައިޑްރޯފޮ  ށްޔަލަނި ކަމާގުޅޭ  ހުއްޓުވުން.  ބޭނުންކުރުން  އަހުލުވެރިކުރުމާއިއްކާބަން    ން ތަމްރީ   

ހިންގުމަށް ނިޒާމައެ   ޕްރޮގްރާމުތައް  ކޯޓާ  ދޫކުރުޗް.ސީ.އެފް.ސީ  މާއްމާކުން  މި  މިހާރު    ރާ ބޭނުންކުދާތައް  އި 

ޕްރޮގް   އުޅަނދުފަހަރު ޕައިލެޓް  ކުރުމަށް  ހިންރެޓްރޯފިކްޓިކް  ރެފިއުޖި ރާމު  އަދި ގައި  ންގ  ކޮންޑިޝަނިރއެއަ   ރޭޝަން 

ސެޓްފިކޭ ތަމްރީނުކޮށް  އެކު ޝަޓެކްނީޝަނުން  ނިޒާމެއް  މަސައްކަތްކުރުން.  ން  އެމެންލަވާލުމަށް  ގެ  މެންޓްޑްކިގާލީ 



  

ގުޅޭގޮތުން    މާޑައުންކުރުއެޗް.އެފް.ސީ ފޭސް  ،ހަރަކާތް  .ޑަސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުންންމަށް އިމަދުކުރު  ޗް.އެފް.ސީދަށުން އެ

މަސްވެރިކަމުރުވެރިކަމާފަތު ސިއި  ފަހަ ނާޢަތުގައި  ގެ  ހޭރަކާތްތެރިވާ  މާ ރުލުންތެރިކުރާތްތައް  މިފަދަ  އްދާތައް  ވުމާއި 

ނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމާއި  ވާލުމާއި ގާލައިން ޑާޓާ ސިސްޓަމެއް އެކުލަރުމަށް އޮން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މެނޭޖްކު

ރެފްރިޖި ފްލެމެ ގެންދިއުމާއި   މާއި ގެންގުޅު  ންރޭޝަގޯ  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  ބެލެހެއްޓުމާ ކާތެރި ރައް  އެއް  ޅޭ  ގު  ކޮށް 

   ފަހު(ށްތުކޮޅަކައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. )ވަގުގައިޑްލައިނެއް ތަ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހޭލުތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން  ތިމާވެށީގެ  ރިކަން  ންތެ  އާދާއިރާއިތުރުކުރުން.  މަމުންނާންއިން  ދަރިވަރުން ރު ދައި    ގެ ސާ 

ހިރާ  މުޕްރޮގްރާ  މުގެކަހޭލުންތެރި ސަރުކާރުގެ މަންތިނި  ތިމާވެށީގެ  ގުން.  ންވައި  މިނިވަން  ތަކާދާރާއި  ނަމުގައި  އި 

ފަރާގައި  މުތަކުޤާމަ  އިންތިޚާބުކުރާކާއި  ތަމުއައްސަސާ ތިމާވެއްޓާތްތަކަމަސައްކަތްކުރާ  ރާއްޖޭގެ  ށީގެ  ތިމާވެ  އި ށް 

މަޢުލޫ  ކާތަތްލަޙާ ދިނުމާއި ގުޅޭ  ދަރި މާތު  މަދަރުސާ  އޮފް    ސްޓޫޑެންޓް  ހިންގާ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަރުންނަށް 

އްކާތެރިކުރުމާއި ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ  ލުތައް ރަނަސްގެ  ތަކެތީ  ދިރޭޕްރޮގްރާމު ހިންގުން.    ރާންޓްގް   މަންޓްންއެންވަޔަރަ

ޖޭގައި  އް. ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ރާމުއްޓުން. ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާކުރުމާއި ބެލެހެ އްދުތައް ހިމާޔަތްޙަސަރަދަށުން  

ހިން ޕްރޮގްރާމެއް  އިންދުމުގެ  ހިގަސް    ތެއްގައި ގޮވި  ނިދެމެހެއްޓެ  އި ބަލަހައްޓަ  ތައްއްދުޙަސަރަ  ވާމާޔަތްކޮށްފައި ގުން. 

ޔުނެސްކޯއިން ރި ކަތާއި މި  ހިންގުމުގެ މަސައް  ރިޒާވް ރ  އަ ސް ފެޔުނެސްކޯގެ ބަޔަމެނޭޖްކުރުން.   ރުމަށް  ވިއުކު ރިޒާވް 

ހިމާޔަތް ސަރަތައްޔާރުވުމާއި  އޮޅުގިރިއްދުތަކުގައިޙަކޮށްފައިވާ  ޕްލޭން  ،  ވާ  މެނޭޖްމަންޓް  މެންދޫގެ  އަދި  ސަންޕާ 

ތާއި އެއްގޮތްވާ  . ސަރުކާރުގެ ސިޔާސައްދުތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންޙަ ރަ އަދި އިތުރު ސައިމާއެކުލަވާލު

އިތުރު  ގޮ މަތިން  ސަރަމާހިރުން.  ރައްކާތެރިކުށް  މާޔަތްކޮހިތައް  ދުއްޙަސަރަތުގެ  ބޭނުންވާ އްދުތަ ޙަޔަތްކުރާ    ކަށް 

ސަރވޭއަދި  ލޮޖިކަލް  އިކޮ ތަތަސޯޝަލް  އަދި އްޔާރުކުރުމާއި އް  އައްޑޫ  ރިޒާވް      ނޭޗަރ  ޔުނެސްކޯ  ފުވައްމުލަކު 

ރިޒާބަޔަސް މަސަވަފިއާ  ހެދުމަށް  މެނޭރުން. ކެމި އްކަތްކުކަށް  ބޭރާއްޖޭ ؛ޖްމަންޓްކަލްސް  ކެމިކަލްތަކުން  ގައި  ނުންކުރާ 

އިންސާނާގެ  ތިމާވެއްޓާ ކު އި  އަސަރުތައް  ކުރާ  މިންވަރު  ރީ  ކިއުމާ  .ޑަކުރުންޞިއްޙަތަށް  މި    ނެގަނެދެބޭނުންކުރާ 

މަސައްކަތްކުރުމާއި ކެމި ހުއްޓުވުމަށް  ބޭނުންކުރުން  މެނޭކަމި ކެ  ކަލް  ތަލް  އިތުރަށް  ނިޒާމު  އި  ކުރުމާޤީރައްޖްމަންޓް 

އެ މަތެރެކު ރާއްޖެއަށް  ކެމިކަލްތައް  ނުރައްކާތެރި  މަސައްކަތްކުރުންދުކުރުމަ ރާ  އޮނިގަނޑުށް  ގާނޫނީ  ތިމާވެށި    ،. 

ރައްދަމަހައްޓަ އޮނިގައި  ގާނޫނީ  ތިމާވެކާތެރިކުރުމަށް  ހަރުދަނާކުރުން.  ގަވާ ށިނޑު  ގާނޫނާއި  މު  ރާޖަޢާކޮށް  އިދުތައް 

ތިމާނަސްލުތަ،  ޞްލާޙުކުރުމާއިއި ފިޔަ   ވެށީގެ އް،  ބަން  ވާފައިވަޅުއަޅާގާނޫނުން  މަރުޙަލާ  ކޯޓު    ރަ ޑާކޭސްތަކުގައި 

އޮފީހާނައިބު ކުރިއަށްގެންދިއުން  ގެ  ދިމާވެގުޅިގެން  ބަދަލު.  އަންނަ  ތިމާވެށީއި ތަކާއްޓަށް  ތަފާސް     ހިސާބުތައް ގެ 

ތަފާސް ހަރުދަނާކުރުން ތިމާވެށީގެ  ގަވާހި.  ޝާއިސާބުތައް  ސްޓޭރުންއިޢުކުދު  ދަ  ޓް  .  ޓް  އެންވަޔަރަންމެން އޮފް 



  

ތިމާވެއްޓާ  ރައްޔިކުރެ  ބެހޭގޮތުން  ތައްޔާރުކުރުން.  ޕަބްލިޝްކުރެވި  އޮންލައިންކޮށް  ދިރާސާތައް  އޮތް  ށް  ތުންނަ ވެން 

ބެހެއްޓުން ރަށްފެންނަން  މައްސަލަ   .  މައްސަލައާއި    ގިރުމުގެ  ބޮޑުވުމުގެ  ފެން  ޔަތްމާހި  ށްޑުދޮގޮނ  .ފެން  ކުރުމާއި 

ރުމަށް  އްލުކުޙަ  ޑުވުމުގެ މައްސަލަކުރުމާއި ފެން ބޮރަށެއް ސަރވޭ  25ން  ގޮތުގުޅޭ  މާރަށް ގިރުރުން.  ލުކުއްޙަން  ބޮޑުވު

ތަންފީދިރާސާކޮ އެކުލަވާލައި  މަޝްރޫޢު  ޕޮލިއުޝަޛުށް  އެއަރ  މެނޭޖްކު ލިކޮ   ވައިގެ  .ންކުރުން.  ވެހިޓީ  ކަލް  ރުން. 

އެމިޝަމުރާޖަ  ންޓްމަޓޭޓްސް  ޝަންއެމި ވެހިކަލް  އިންވެންޓްރީޢާކުރުމާއި  އެކްވާލުއެކުލަ އެއް  ން  ނޭޝަން  ޝަން  މާއި 

އް  ތަގްރާމުރުމުގެ ޕްރޮ ތުން ހޭލުންތެރިކުއި ގުޅޭގޮކުލަވާލުމާއި ވައިގެ ތަޣައްޔަރުވުމާސް އެ ޓްންޓަން އެއަރ ޕޮލި ޕްލޭން އޮ

ރައްޔިހި ހޭދަންގުން.  ކުރާ  ކަރަންޓަށް  ގޮތުކުރުމުޑަކު  ތުން  ގް  ންގެ  އަގުހެޔޮކުރުން.  މާލެ  ކަރަންޓް  ރޭޓަރ 

ޕަލްއްދުގައި އެ ޙަސަރަ ޓް  އްދުގައި ކަރަން ޙަރުމުގެ މަސައްކަތް. ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރައިމުކުންޓެއް ގާ ލާޕްވަރ  .އެން.ޖީ 

އުފައްދާ  ކަތަ  ނިން ހަރުން. އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާކު ތް. އި ލުމުގެ މަސައްކަވިއުގަ ގުޅާ

ން  ރާޅު.  ރުންމުކުއި ގާކުގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމުތަގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށް .މުކުރުންއިނިޒާމެއް ގާ

  ، އއ  ،އ  ،ކ  ،ބ  ،ރ  ،ނ  ،ށ  ،ޢުގެ ދަށުން ހދއިންޓް މަޝްރޫކުރުން. ޕޮގޮތުން ދިރާސާފެއްދުމުގެ  ކަރަންޓް އު

ހުޅު  ، ދ  ،ފ  ،މ،  ވ  ،އދ އަދި  އަތޮޅު  ކަރަންޓް އުފަމީދޫގަތ  އަވިން  ގާއްދާ ނިޒާއި    . ހަކަތައިގެ މުކުރުންއިމު 

ރައް   ލަތްތަކާއިޞީވަ  ތަފާތު ގޮތްހަކަތަ  ރައްކާތެރިކަން  ކާތެރިކުރާނެ  ހަކަތައިގެ  ބޭނުންކޮށްގެން    ތުރުކުރުން. އިތައް 

ޒާމު   ނިއުފައްދާ   ރަނިވި ހަކަތަ އްދު ފުވައްމުލަށް އަދި އައްޑޫގައި އިޔާދަކު ޙަގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަމަޝްރޫޢު  އެސްޕެއާ

ހަކަތަ ރުންމުކުއިގާ އިޔާދަކުރަނިވި  ޓަކައި  މަވުރު އެރިކު   .  ފްރޭމްރެގިއުލޭޓަ  އަދިގާނޫނީ  ށް  އެކަރީ  ށައެޅުން.  ވޯކެއް 

އިންޖިނިއަރ  އެކުލަވާލުން.  ގާނޫނު  މުރެގިއު  ންސިންގސެލައި  ހަކަތައިގެ  މީޓަ ރާލޭޝަން  ނެޓް  ރިން  ޖަޢާކުރުން. 

މުރާރެގި ސަމަކާރަ ޖަޢާކުރުންއުލޭޓަރ  ހަކަތަ  ކުރި  ހަކަތަކުރުމާއި  .  ހަކަތަ  .  ރުވުންއެ އިޤްތިޞާދުކުރުން 

އިތު  ސަމަކާރަކުރުން  ހަކަތަ  ބައްއުޤަރުކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި  މަގު  އެކުލަވާލުން.  ޕްރޮގްރާމެއް  ތިތައް  މީ 

ލައިޓައެލް.އީ ގޭބި.ޑީ  ބަދަލުކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޮސީތަކަށް އެލް.އީށް  ދޫ.ޑީ  މެކި  ކާކުރުން. ރޯޑް  ފޯ ލޯ  ބަން  ޕް 

އެޑިވަ އޮފް  ތަންފީނަލޮޕްމަންޓް  ފެނާކުރުންޛުރޖީ ސެކްޓަރ  ނަރުދަމާއި.  ދިރިއު  މީހުން  ރަށްޅޭ.  ކަރަންޓް    ތަކުގައި 

ގޮތެއް ދެމެހެއްޓެނިވި  ބޯރައްކާތެރި  ނިގައި  ނަރުދަމާގެ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އަދި  ގޮތާއި  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ    އް ތަ ޒާމުފެން 

 ދާއިރާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް  ޚިދުމަތުގެ  ގެނަރުދަމާ  އިމުކުރުން. ފެނާއް ގާއިޒާމެނި  ގެގައި ފެނުރަށެއް  4އިމުކުރުން.  ގާ

އެ ރާލަތުޙާ ންސީ  ޖެރމަ ތައްޔާރުކުރުން.  ރަށްތަގައި  ދިމާވާ  އްޖޭގެ  ދަތިކަން  ކަށް  އެ  ރުމައްލުކުޙަފެނުގެ  ޓަކައި  ށް 

ބޯރަށަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ފެން  ރައްށް  އިތުރުކުމުކާފެން  މިންވަރު  ގޮތުންކުރެވޭ  ހުރި ގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފެން  ވާ    ރޭ 

އިތުރުކުރުން.  ބިލުގާކުރުމުގެ  ތެރި އްކާރަ ފެންގައި  ރަށު   25ކަން  ނިޒާމު    ވާރޭ  ރައްކާކުރާނެ  އިމުކުރުމުގެ  ގާނަގައި 

ފެން ރަށެއް  17.  މަޝްރޫޢު ވާރޭ  ނިޒާމު    ގައި  ރައްކާކުރާ  މޫގާއިމުކުރުމުގެނަގައި  މަޝްރޫޢު.  ބަދަލުތަކުގެ    ސުމީ 

މުގެ ހިރާސް އަދި ހަކަތަ  ގިނައިން ފެން ބޭނުންކުރު  ނުވުން. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ލޮންފެ  ވުމުގެ ހިރާސް ރުތަޣައްޔަ   ހިރާސް 



  

މިން  ލިބެން ފަރުވަރާއިހުރި  ކަވާތެރިމެދު  މި  ހިވެ  ފެނުންކަން  ރައްކާގެމަނައިގެން  ސަލާމަތީތެ  ޕްލޭންތައް    ރިކަމާއި 

ވޯޓަޅުއެގަނެ ކަނޑަބަލައި ޕްލޭނެއުރ ސެކި ން. ނެޝަނަލް  ތައްޔާރުކޮރިޓީ  ރަޙައްދީ ގޮތުން  ތަންފީޛުކުރުން. ސަށް  އް 

ހިންމުހި ފާހަގަމު  ޙާލަތުގައި  ސާބުތައް  ކުއްލި  ފޯރުކޮށްދެކޮށް  ތަރައްސަރަޙައްދީވޭނެ  ފެން  ނާރެސްތަކެއް  ޤީކުރުން.   

ފެންވަރު  އަވަ  ފެނުގެ  ރިޕޯޓްކުރުން  ޓަ ސްކުރުބަލައި  ސަރަޙައްދީ  މަށް    ރެވޭ ސްޓްކު ޓެ  ގެ ފެންވަރުފެނުގެ  ކައި 

އްދީ ފެންވަރުގައި  ސްޓްކުރުމަށް ޓަކައި ސަރަޙަޓީ ޓެގައި ފެނުގެ ކޮލިމުކުރުން. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް ގާއިކެއް ތަމަރުކަޒު

ޓަކައި  ލެބޯޓް އުފެއްދުމަށް  ނަރުދަމާގެޕޮލިސީރީތަކެއް  ފެނާއި،  ތައްޔާރުކުރުން.  ކަރުދާހެއް  ތަރަޢު    ،  ޤީއާއިއްމްރާނީ 

ފެޚިދުމަ އެންވަރު  ތުގެ  މިންގަނޑެއް  ފެށުން.  ބޭނުންކުލައި  ވާ ލަކުބެލޭނެ  ޚިދުމަތްނަރުދަފެނާއި،  ރަން  ތައް  މާގެ 

ޔު ކުފޯރުކޮށްދޭ  މަހަކޮފުނިތަކާއި  ންޓިލިޓީ  ގޮންޖެހުންތަންމެ  ދިމާވާ  ބައްދަލުކޮށް  ހުރަސްތަކު  ދިރާސާކު ކާއި    ރެވި އް 

ޢަމަމަޝްބެހޭގޮތުން    ޅުތަކާ ފިޔަވަޖެހޭ  އަޅަން ދެލުވަރާކުރެވި  ގޮކުރުން.  ފެނާއި،  ތެ މެހެއްޓެނިވި  ގެ  ނަރުދަމާ އްގައި 

ގާއި ޚިދުމަކުރުމުނިޒާމުތައް  އެ  ފޯމުގައާއި  އިދާރާތަކާ ގެ ރޭވުމުގައާއި  ދިނުމު ރުކޮށްތް  ބެހޭ  ކަމާ  މަރުޙަލާގައި     

ކޯވަރާކުރުމަޝް މިނިސްޓްޑިމުގެ  ހެދުން.  މެކޭނިޒަމެއް  އެން  ރީނޭޝަން  ޕްލޭނިންގ  ނެޝަނަލް  ޑް  އޮފް 

  އް ސަލަތަ މައް ވާއި ދިމާގަދާއިރާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި  މެދު ކޯޑިނޭޝަންފަރާތްތަކާއި ޅޭސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާ ގުފްރާއިން

ފެނާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ޙައްލުކުރުން.  ވަޞީލަ  ،ނަރުދަމާގެ    ލެހެއްޓުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބެ އްތްތަފެނުގެ 

ފެނާއިކަށަވަރުކުރުމަތޯ  ބާވޭއުސޫލުތަކަށް ތަ   އި، މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ކާ ގަވާއިދުތަ،  އިނާނޫގާ  ހޭބެ  މާއާއި ދަ، ނަރުށް 

ފެ އެކުލަވާލުން.  ގަވާ ނަރުދަމާގެ    އި ނާއުސޫލުތައް  ރިގާނޫނާއި  ފައިނަވިއިދުތައް  ފެނާއުކޮށް  ނަރުދަމާގެ    އި ލްކުރުން. 

ތައްޔާރުކޮއިޑްލައިންތަ ގަ  ރޑްތަކާއިންޑަސްޓޭ ތަންފީއް  ފެނާއިށް  ޚިދުމަތު  ޛުކުރުން.  އުސޫ ނަރުދަމާގެ  ލުތަކާއި  ގެ 

ތަމްރީނުތައް  ގުޅޭ    ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން. ދާއިރާއާ   ތަމްރީނާއި ފަންނީ  ރުން.  ކުޢާތުތައް ތަންފީޛު ރާއިޖު

ޓަކައި  ންހި ކަނޑައަޅަކެ ޕްރޮގްރާމްތަ  ގުޅިގެން  އޮތޯރިޓީއާތިވެޓް  ގުމަށް  ދާރޭވު  އިއް  ތަގު  އިރާއާން.    ރީނުތައް މްޅޭ 

ފައިނޭންވާ ބޭނު  މަށްހިންގު ކަނޑައެޅުމަށް  މެންސް    އޮފް  މިނިސްޓްކޭނިޒަމެއް  އެޑިއުކޭޝަނާރީ  އެކު  ހަޔަރ 

ން.  އް ހިންގުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުމަންޓެސްޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެސެ  ކެގުޅޭ  މަސައްކަތްކުރުން. ދާއިރާއާ

ބޭނުތަންފީޛުޔާސަތު  ސި ބެލުމަށް  ތަރަތަކާއި  އާލާތް   ރާކުންވަމުންދާވަރު  ޝަން  އެކްސްޓްރެޓެޖިކް  އްޤީކުރުން.  ތަކެތި 

ތައްޔާރުކު ގަވާއިމޮނިޓަރ  ޓުމާއިއްދެމެހެލަތްތައް  ވަޞީ  ރުން.ޕްލޭނެއް  ފެން    ގުކުރުންމަދު  ކުރުން.  ނަޖިސް  އަދި 

ޢަމަލުކުރޭލުއުސޫއި  ބޭރުކުރުމުގަ  ބެލުމަށް  ތަކަށް  ދާކަޓަ ތޯ  މި  މިނިސްޓްރީއި  އެހެން  ރާތަކާއި،  އިދާ  އި، ތަކާއިރާގެ 

ޑިނޭޝަން  ޝަން އަދި ހައިޖީން މަލްޓި ސެކްޓޯރަލް ކޯރ ސެނިޓޭލަރެސްކޮށް އެއްބައިވުން. ވޯޓަ ވިއެކު  ކާސާތަސައްއަމު

އެކުލަ ކޮމިޓީއެ ޚަރަދު  ކަތަޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ   ފެނާއި .  ވައިލުންއް  ހިނގާ  ގޮތުގައި  އްމެހެދެދުމަށާއި  އްފޫބެށް  ޓެނިވި 

އާއި   ރިއަރ ރައިޓީ ވެލުއޭޝަން ކްރިފް އިން. ޓެ ރުކޮށް ތަންފީޛުކުރުޔާއް އް ތަޑެއޮނިގަނ ފީގެ ނަ ކަށޭގުމަށް ޓަކައި އެހިން

ކަނޑަ ގައިޑް ޓެރިފް  ތައްޔާރުއެޅުމުގެ  ނިލައިނެއް  ނަރުދަމާގެ  ޓެރިކުރުން.  ސެކްޓަރ  ފްޒާމުގެ  ރިވިއުކޮށް   



  

ޚިދުމަރުންލްކުފައިނަ ފޯރު.  ފަރާކޮތް  ލައިސަންސްށްދޭ  ދޫކުރާ  ކޮންމެތްތަކަށް  އަދި    ނަރުދަމާ  ފެނާއިރަށެއްގައި     

ދި ކަރަންޓުގެ  އަ  ފެނާއި، ނަރުދަމާތެއްގައި  ނިވި ގޮހެއްޓެދިނުން. ދެމެ   ށް ބަންޑްލްކޮ  އް ޚިދުމަތްތަ  މި ޟަރޫރީ   ކަރަންޓް

  ނިގަނޑު އޮތުގެ ޢުމްރާނީ  ދަށުން ގެނައުން. ޚިދުމަތިން ޚިދުމަތް އެއް ފުރާޅެއްގެ  ޓަކައި މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ޚިދުމަތް

ހަރުތުކުމަރާމާ  ގުމާއިހިން ބެލެހެއްޓުން  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއިރުމާއި  ވަޞީލަތްތައް  ފެނުގެ    ފެން   ދަނާކުރުން. 

މަރާނުމާދިށްފޯރުކޮ ހިންގާ  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  އަދި    ގްރާމްތައް ޕްރޮ ވުމުގެ  ލުންތެރިކުރުހޭ   ބެހޭގޮތުން   މާތުކުރުމާއި 

ހިންގުން.  ތައްޔާރު ފެންވަ ކޮށް  ފެނާއިރުގަ ޤައުމީ  ދާނަރުދަ   އި  ޓަތެރިކުރުމަހޭލުންޔިތުން  ރައްރާއަށް  އިމާގެ  ކައި  ށް 

ފެނުގެ  ކެމްޕޭ ތަންފީޛުކުރުން.  ސަޕްލައި  ތަކާއި ވަޞީލަތްން  ޚިދުމަތްތަނަ   އާއި  ފެނުގެ  މަ  ކާރުދަމާގެ  ލޫމާތު  ޢުބެހޭ 

ތަރައްޤީގޮތްތަކެއް  ށްދެވޭނެ ފޯރުކޮމުންނަށް  ންއާ މަގުޝާއި  ކުރުން. ދިރާސާކުރުމާއި   ގެ  . ފެނު ންކޮށްދިނުފަހިޢުކުރުމަށް 

ފޯރުކޮ  ކޮށްވެރިދުމެގަ  ވިއު ބޭނުންކުރުމުގައި    ވޭށްދެގޭގެއަށް  ދެނެގަތުން.  ފެން  ގޮންޖެހުންތައް  ރަށްރަށުގައި  ހުރި 

ފަރުދުއަމިއް  ންވަރުގައާއި ފެޖުތިމާޢީ  އި ނަގަ  ވާރޭ   އިވާރެވިފަ ގާއިމުކުފެންވަރުގައި    ންގެލަ    ރައްކާކުރާ   އިފެން 

ގޮންދިމާގައި  މުނިޒާ ދެޖެހުންތަވާ  މަޢުލޫމާތު  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ނެގަތުން.އް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރާ  ތައް  ދާއިރާއިން 

ތަޝާއިޢުކުރުމު ގޮތުން  ތައްޔާރުކުފޮގެ  ކުބުތަހިސާސް ފާގެ  ދިވެހިރާ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއިރުން.  ތެއް  އްޖޭގައި  ދާއިރާއިން 

ފެށިގެން   ނަރުދަމާގެ   ނާއިފެ ކުރި   ދާ މިއަ  ދާއިރާ  ތާރީރާފައިވާ  އަ ހިސާބަށް  ތައްޔާ ފޮޚީ  ގޮތުގެ  މީހުން  ރުކުރުންތެއް   .

ފެނުރަދިރިއުޅޭ   މޮނި ގެ  ށްރަށުގެ  ރަނގަޅަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ވަޞީލަތްތައް  މަޓަރކުރެވޭނެ  މަލޫމާޢުއަދި  ސައެއް  ންތު 

އުފެދިފައިވާ  ކުރުން.  ގާއިމު ފަށަ ރުމީ ރަށްރަށުގައި  ފެން  ބޭސްލައިން  ލައި  ހެދުން.  ންމަސްއެސެގެ  ކުނި  ޓެއް 

ދެމެހެއްޓެކުރުޖްމެނޭ ހިންގޭން.  ގޮތުގައި  ފެންސަރަޙައްދީ   ނިވި  މެކު  ވަރުގެ  ގާއިމުކުރުން.  ނޭޖްކުނި  ނިޒާމެއް  ރާ 

އޮޕަރީޖަނަލް  ވަންދޫ  ރ. ފެސިލިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް  މާލެ  އިޒްރޭޝަނަވޭސްޓް  ގްރޭޓަރ  ލް  މަންޓަ ންޔަރަންވައެކުރުން. 

ޖީ ފޯ އައްޑޫ ސިޓީ.  ޓް އެނަރލް ސްކޮޔަރސް ވޭސް. ސްމޯރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕް ޓްސްޑް ވޭއެން  އިމްޕްރޫވްމަންޓް

ކްލީން  މޯ ޕްރޮޖެކްޓް. ސިންގަލް  އެންވަ ލްޑިވްސް  ބޭނުޔަރަންމަންޓް  ޕްލާސްޓިކް  ދުކުރުން.  ންކުރާ މިންވަރު މަޔޫސްޑް 

   ން. ށުމްޕޭނު ފެޤައުމީ ކެ ތަޅު މަދުކުރުމަށްޕްލާސްޓިކް ކޮ އިއާ  ޕްލާސްޓިކް ފުޅި

 

 އްކެވުން: ތުން ވާހަކަދެރިޔާސަ

ބަލަ،  އެހެންވީމާ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ކުރަމުންދާ  ގެ އެކިއެކި ދާއިރާލެވުނީ  ތަކުން 

  ވޭ މާ ރަނގަޅަކަށް ސާފެއް ނު މާތަކުން  ޢުލޫށް އަދި މި މަކަޅުގަނޑަތައް. ދެން އަތްރި މަސައްކަހުދާޅުވެފައި  ކަމަށް ވި

ކިހާ  ގާހިނ ހިނގަނީ  ކަމެއް.  ކަމެއް  ނޭނގެ  ،ހިނގަމުންދޭތޯވަރަކަށް  ވެސް  ކަމެއް  އެހާ  އިނގޭތޯ  ހުއްޓިފައި   .

ސާފެއްނރަ އަޅުގަނޑަކަށް  ހިނގަނީ   ނުވޭ  ގަޅަކަށް  ކަންތަ  މި  ދެއްކޮންކޮން  ކަމެއް.  ވަރަށް  ތަކެއް  ން 

ލޫމާތު ހޯދަން  ޢުންނަށް މައަޅުގަނޑުމެ  . އެއްގޮތަކީފަވިޓުކުރެކަންކަން ލިސް  އެބަހުރި ބައެއް   ށްވިސްނުންތަކެއްގެ ގޮތަ



  

ކަމުނުމި ގޮތް  ހުށަހެޅޭ  ސުރުޚީތަދަނީ.    ގަސްދުގައި  ހަމަ  ފޮނުވާލަނީކެއް  އަނެއްގޮތަކީ  ވޭސް.  ޖަހާލާފައި  ޓް  މި 

  ކެއް. ދެން ތަންޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ނަތަކެއް ސުރުޚީ ރީހެ ހަމަ އެއެންމެ ފަހުން މި ކީ ބައިގައި  ،ށްމިސާލަކަ މެނޭޖްމަންޓް

  ނަރޖީ އެސްޓް  ސާލަކަށް، އައްޑޫ ސިޓީގެ ވޭމި  އެކަމަކު.  ގާނެ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްނކަންތައްތަކެއް ހި  މު ންމުހިރަށް  ވަ

އިރަކުތޯ  ންކޮ  ،ނީނިމެރަކުތޯ މަޝްރޫޢު  ކޮންއި  ،ފައިތޯބިފަންޑު ލި   ،ށްދޭތޯ، ކުރިއަތޯގާނނުހި  ،އެ ހިނގާތޯލާންޓް  ޕް

އުފައްދަ ހަކަތަ  ކަންކަ  .ނީކުނިން  ވިޑަށްބޮ  އަޅުގަނޑުށް  މައެ  އެކަމަކު   ހުރީ.  ވަރަށް  ތަލޫމާތުޢު މަ  އެ  ސްނާފައި  އް 

 ؟ނުންފުޅަކީ މީގައިސްޅުންގެ ވިފުކޮބައިތޯ ތި ބޭ، ހެންވީމާއެ ހަނުވޭ މިއިން. ދޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދުބް ޢަޢުޤޫދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަދާންދޫ 

މަޢު  މެންއަޅުގަނޑުފުރަތަމަ    މިހާރު ފޮވި ފޮނުމާތު ހޯދަން  ލޫމި  މަޢުލޫމާތެއް ކޮން ގޮތަކަށް ހޯދަންތޯ  ނުވީ އިރު   ކޮން 

ދެ ސުވާލު.  ތަށްއަ ހި  އަޅުގަނޑު ން  އެއީ  އެއް  މީ ދެރާ  ފާހަގަކުރެއްން  ގެން  ގޮމުޤައްރިރު  މީވި  ބޮގެތަށް  ޑަށް  ން 

މުޅިއަޅުގަނޑަ މިނިސްޓްރީގެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  މާނައަކީ  މެންޑޭޓް  ށް  ދެން އަޅުގަނޑަ،  މި  ބަޔަކަށް    ހަތަރު  ށް 

ންޑިންގ  އި، ފަތައް ހެދުމާނޫނުފީޛުކުރަން ހަދަންޖެހޭ ގާންކަން ތަން ގެ ކަޓްރީމިނިސްގާނޫނު މި    އެއީ  .ރެވުނުފާހަގަކު

ދެން  އާއި    ސްވަރނަންރަށް ގަގެ އިތުއެއްކޮށް. ދެން އޭ  ންޑިންގއާފަހޯދަންޖެހޭ  އްޖެއިން ބޭރުން   ރާ އެއީ އަދި  ހޯދުމާ

ޕް. ނިސްޓްރީގެ ސްކޯމިއީ  އެ މިނިސްޓްރީ. ދެން  އްގައި  އިގަނޑު ގޮތެބައި މަ  4މި  ،  ވަލޮޕްމަންޓްޑިން ރިސޯސް  ހިއުމަ

ހަމަ  ދެ ސީދާ  ހަމަ  އެހެރީ  މައިގަނ  ނުގައިތައޮތް އަށް  ކުރި   ރީން މިނިސްޓްން  ހިފާފައިކުރަން  އަމާޒަކަށް  ރި  ހު  ޑު 

ހަމަ  .ކަންކަމަށް އޭގެ  ކަހަ  ދެން  ސްޓޭޓަސްއެއްވެސް  ނުޕްޑޭޓެއަ  އްއެ ލަ  އެއީއް  ވާހަރަނގަ  ވޭ.  ދެން    ކައެއް.ޅު 

  ، ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާ  ބައިން ފެނާއިއެއް އެބައިން.   ކަމެމީގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކަންބޮޑުވާ  އަޅުގަނޑުއެކަމަކު،  

ބަން  ފެނާއި މި  އެއްޗެހި  މި  ގާއިމުޑްނަރުދަމާ.  ރަށްރަށުގައި  ވާ ލްކޮށްގެން  އުސޫލެއްގެ  އޭގައިހަކޮށްދޭ    . އިނީ  ކަ 

މިހާރުހިތަ  އަޅުގަނޑު  ،އެހެންވީމާ ބައެ   ށްއަރަނީ  ނަރުއް  ވެސް  މަރަށްރަށުގައި  އެދަމާގެ  ވެސް    ދޭ. ބައެއް ބަޝްރޫޢު 

މަޝްފެރަށްރަށުގައި   ގޮސްދާނެރޫނުގެ  ވެސް  މަ  ނޫނީ  .ޢު  ހެދުމުގެ  ގޮސްޝްމަގު  ވެސް    ، މި ންވީމާ. އެހެނެދާރޫޢު 

ނީ  ޔެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނޫށް ބޮޑު ލުތުގައި މި ސަރުކާރަށް ވަރަޤަފިއްޔާމު ޙަޤީގޮސްއްކޮށް އެ ބައި  4ގެ ދާއިރު މީ

ން ބައެއް ކޮނެގެން ވެސް  ކޮށްގެން ނޫނީ މަގުކުހަލާ  މަގު  ދެން އަދި ރުދަމާ  ނަ  ނާއި ފެ   އަނެއްކާ މަގު ހަދާ ނިންމާފައި

އޭ ޕްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ތަންކޮޅެއް    . އެއީ ބައެއް ރަނގަޅުވާނީ  ނީހީވަށް  ޅުގަނޑައައްޔާ  ފިގޮސް ތަކަށް   ގޮލޭންތި 

  މި   ން މިހެންކަ. ދެން މިވާލުކޮށްފަޙަގައި   މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުރި މި އެއްޗެހިތައް ހަމަ ވަކިވަކިހު އި އެބަރަށްރަށުގަ

އޮތްއިޕްލޭންކޮށްފައި ކިހާވަރަކިހިނެއް  އަރާ ހިތަށް  ރު   ޕްތޯއޭ،  ޓް  ޔަރަންމަން ންވައެ  އާއި   މިނިސްޓްރީ ލޭނިންގ  ކަށްތޯއޭ 

ދަނީ. އެއީ މިހާރުޅިގެގުކިހާވަރަކަށް  ން  ޝަޑިނޭކޯ  އި ދެމެދުގަ  އާރީނިސްޓްމި މަސައްކަތް  މި  ފެންނަން    ންތޯ  ވެސް 

 ޔާ.  ޝުކުރިއްސުވާލު މި އުފެދެނީ. އަޅުގަނޑަށް މި  ކުގެ ސަބަބުން ހުރި ކަންތައްތަ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ

ޖަވާނިސްޓްރީމި ފަރާތުން  ދޭކަބެގެ  ނޫން.  އް  ދެން  ގިއުމަންޓެރ އަ  އަންނަ ކަލީ  ކްނިޓެމީގައި    އެކަމަކު ށެއް  އް 

  ވިދާޅުވަނީ ން  ފަންނީ މާހިރުއި  ވާލަންވެގެން. މީގަނަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ދަން ހުރި މަށް ވެސް އެނގިފައިއަޅުގަނޑަ

މިއީ    ނުގެންދެވޭ އެކުއެކީގައި   މަސައްކަތޭ  ދެ  މަސައް  ފެނާއިބާވަތެއްގެ    ނުމެއް ކޮ  ދެ   އެއީ  ކަތް.ނަރުދަމާގެ 

ތެރޭގައި  ޖެޕްލެންއެއް  ޔަސް.  ވި  ތެއް ގޮ  ންމެ ކޮ  އޭކޮންނަންޖެހެ ކަހަދެ  އްގެ  ނުބޭއްވެ  ކަމަކީ.  ހޮޅި  މި  ކަމެކޭ  ލަ 

ކޮންމެމާއެހެންވީ ދެވި  ގޮތެއް  ،  މި  ކޮންނަ  ޔަސް  އެންޖެހެކޮނުން  ދެން  މި  އޭ.  ޓް  ކޮންޓްރެކް ހެންނަމަވެސް، 

  ނީކީ ދެން މި ހުންނަ  ގެ ޚަރަދާޒްކުރުމުޑީމޮބިލައިދެފަހަރަށް    އި،ދާމުގެ ޚަރަލައިޒްކުރުމޮބިދެފަހަރަށް  ވޭއިރުގައި  ލެ ރާވާ

ޚަ ކުދިކުދި  އެހެންވީމާރަވެސް  ނޫން.  އެއްގޮތްކުރެވޭދުތަކެއް  ކަންކަން  ބައެއް  އެކަހަލަ  ހަމަ    ،  މަސައްކަތް  އަދި 

ގަޅު  ދެވެންޏާ. މިއީ ރަނ ތައް ގެންމަޝްރޫޢު  އްފަހަރާން އެނަކުތަގެންދެވޭ  ވެސް ވާނެ އެ    ކިތަންމެ ތަނަކުން ހަލުވި

    . އެއީ ރަށްއްވަން ސަރުކާމެން ބާއަޅުގަނޑުނޯޓުކޮށްލާފައި    ކޮށްލަންތުރަށް ޑިސްކަސްމެން އިއަޅުގަނޑު  ޕޮއިންޓެއް ދެން

ދުވަ ވެސް. އަ  މިރު  ސްވަ ބަޖެޓުގެ  ކަންނޭނންރުގައި މުހިނައި ންއަންނަނީ  އޮކައެ  ގެމު    ރު ތު ތުން. އިން ފާހަގަވެފައި 

   ދު. ޅަކު، އާދެ! ސަޢުބޭފު

 

 ވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެ ނގިލި ވިލި

ފާހަގަކުރެވޭ  އާ ފެނުގެ  އެބަ ދެ! އަޅުގަނޑަށް  ފެން ރައްކާކުރުމުގެ  ، މި  ޑަބަ ރޮގްރާމް ޕް ވާރޭ  ލްވެފައި އެބައިން  ތަކެއް 

  25ހަމަ މިގޮތަށް    އަހަރު ކުރީގައި ވެސް  20ގެ  މިއީ މީ  ރޮގްރާމަކާ. ދެންގެ ޕް ރަށު  17  އިރަށުގެ ޕްރޮގްރާމަކާ  25

ވާ ރަށުން  10،  ރަށުން  5ރަށުން،   ރައްކާކުރުމު. ދެން  ފެން  އެ ކެ  ގެރޭ  ހިފެހެއްޓުމަކީ  ރަށް  ވަ އީ  ޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް 

ލާޒިމްކަ  ންމުހިމު ރަށެއްގެ    .އްމެކަ  މެއް.  ހުރިހާ  ރަގޭބީސީގައި  ރާއްޖޭގެ  ފެން  ނިޒާމުވާރޭ    އް ތަ އްކާކުރެވޭނެ 

އެކަމަކު އިގާ ނުމިކަމެ  މުކުރުން.  ދެއެއް އް  އެކަން  ންވޭ.  އޭރުގައި  ހަމަ  އެހެންވީމާއޮއެ    ގޮތަށް.  އަސް ންނަ  ލު  ، 

  ން އުސޫލު އެ    .ދެން  ދެކެން ބޭނުންވަނީ  ންމެއަޅުގަނޑުތަކެއް  ޑް ޕްރޮގްރާމްއިޒްށްވުރެ ވައިޑްކޮށް ރަނގަޅަށް އޯގަނައެއަ

ރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމެއް  ރޭ ފެން ރައްކާކުރިހާ ރަށެއްގެ ވާރާއްޖޭގެ ހު ވެސް    ނިމޭއިރުއަހަރު    12އަހަރު،    10  ދެން

އެހެންނަމަވެސް،ވޭރެކުނު ދެން  އައިއިރު ހިމިހާ   .  ގި  ސާބަށް  ގެތަކުގައި  ވަރަށް  ހަންނަ  އެއްޗެހި  ކަޅު  ތަކާއި 

އެގެން  ފޯރުކޮށްދީ އެބަހުރި.  ކެޕޭސިޓީ  މިންވަރު.  އެއީ  ކަމަކު އެ  ބޭނުންކުރެވޭ  ހޭ.  އި ކޮބަ  ރިޒަރވް   ކުއެކަމަ  މިހާރު 

  ޖެހެނީ   މި  ދޭންގެން ސަޕްލައިކޮށްފެނަށް ޖެހި   އިރުވައި މޫސުމުގައިވެސް    އް ނެތޭ. މިހާރުއްގެ ރިޒަރވެސް ރަށެއެއްވެ

މާނަހެންވީމާއެ  ށަށް.ރަށްރަ އޭގެ  ޑިމާންޑަށް  އަ ،  މި  ރަނގައަދިވެސް  ތީ  އޮމިކީ  ނިހަމަ  ރެވި.  ނުކު ގާއިމު  ޒާމެއްޅު 



  

ރާނިސްޓްމި،  ހެންވީމާއެ ބަލެވެލްގައްޖޭގެ  ރީން  ޕްރޮގްރާމް  ހަޖެޓު  އި  ގޮތެއް  ޅުރަނގައަދި  އެއީ  ން  ހަދަދައިގެން   

 ރެސްކުރެވެން އެބަޖެހޭ.  ންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެޑްތަށް ރަ، އިތު މާވީށް ފެންނަނީ. އެހެންއަޅުގަނޑަނޫންކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިދެން އެބޭފުޅަކު  ރު  ތު  ނެގެންފަދިވަޑައިފްލޯރއަށް  މިއަތީމަ  އި  މަޖިލިސްއަޅުގަނޑުދު  މިހާރު  މި  ރައީސާ މެން     

މުޤައްރިރުންގެގައެކީ ބޭއްވި  ނުލިބުމުގެ  ހުށަހަ  އަޅުގަނޑުދެން  ،  ބައްދަލުވުމުގައި  އި  ވަގުތު  އެހެންނަމަވެސް  ޅާފައި 

ކުރުމާއި އަދި   އަގު ހެޔޮކަރަންޓުގެ   ފެނާއި   ގައި މި ހިމެނޭ  19ޑާ  ޖެންރެވޭ. އެސްއެއް ނުކު ކަސަބަބުން އެކަން ޑިސް

ޕްރޮމިސްތަކު ގެ  ޓީގެ މަސައްކަތްތަކު މިކޮ   ހުށަހަޅަނީ ދަންނަވަނީ ށް  ރައީސަމި  ހާރު  މި   އަޅުގަނޑު  ތައް ޕްލެޖް  ،އްނީގެ 

ރަސްމީ   އެކަން  އިންކޯޕަރޭޓްކޮސިތެރެއިން  ޓްށްފައެއްގައި  ދެ  މިހާރު  ދެއްވަން.  ހިނގަނީ.ރެކެއްގައި  މި  އެ    މިކަން 

ހިމަ މި  ނޫސައްކަތް  އަދި  ލެވެލް.  ދުޞާތިޤުއި  ނގަނީ  ޕާޓީ  ކޮމިއެއީ  ދެޓީއެގެ  ކޮމިޓީތައް  ން އްގައި.  މި  މިހާރު   

އޯ އެސްޓަބްލިޝްވެފަ މި  މަޖިގައި  މިހާރު  އެ    މިސްޓް  ސަޖެ  އަޅުގަނޑުގައި  ރުމާއެކުހު  ލީހުގައިންތައް  ކުރަނީ 

ދަން  ބަކުރަމުން އެމަސައްކަތް  އަޅުގަނޑު   މިހާރުވާށޭ.  ވައިދެއްއް ތެރޭގައި ހިމަނުޓުގެ  މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް މެންޑޭ

އަ  ނާއިފެ ހެޔޮ ކަރަންޓް  ޕޭޕަރާއިކުރުގު  ޤަރާރާއި މުގެ  ގާނޫ  ،  ގެންނަންނައަދި  ބޮޑުބައި  ށް  ވަރަށް  ބަދަލުތައް.  ޖެހޭ 

މެ ކަމެއް.  އާއި ގުޅޭ ކިތަންރި އެހު ރޭގައި އެބަތެ  ކަރަންޓުގެ. މި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ  ފެނާއި  ތީނިމިފައި މިހާރު އޮ

ވަރަގަނއަޅު،  މާހެންވީއެ ހީވަނީ  ކޯޑަށް  އެޕްރޮޕްރިއޭޓްހެން  ނުވާ  ށް  ޑުޕްލިކޭޓް  މަސައްކަތް  އެ  ޑިނޭޓްކުރެވިގެން 

ރީ  ކެއް މިހުމު ޕްލެޖްތަންމުހި  ނީ. ވަރަށް ގެންދާރެވިކުފީޛުން މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަންކަން ތަ  ގޮތަކަށް

ރައްޔި  19  ޑާންއެޖެ ބޮޑަ  ނާންތުގައި  ފެގު  ށް ވަރަށް  އަޅޭ.  ހެނުގެ  އަގު  ންޖެހޭޔޮވާގު  ކަރަންޓުގެ  ޖެހޭ.  ވާންހެޔޮ . 

އަގު   ފަރާހެވެކަރަންޓުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ނުވޭ  ދެނާގޮބުތްތަކުން  އް  ވެސްއްމެހެތުގައި. އަދި  އެއްޗަކަށް  ނުވޭ.    ޓެނިވި 

ކުރެވެނީ  ލަފާ  . އަޅުގަނޑަށް އިމިލިއަންގަ   800ސަބްސިޑީ    ގެ ކަރަންޓު  އި ލިއަންގަމި  800  ސިޑީތުގެ ސަބްއުލަމިހާރު ދަ

އަހަ  އަރާނެކަމަށް  1ރު  އަންނަ  އެހެންވީމާބިލިއަނަށް  އިނގޭތޯ.  އަގުހެޔޮސްވެފޭ،    ކަރަންޓުގެ  ކޮށްފައި  ލިއުގައި 

ތިބީއަ މި  ޙަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެވެސްޤީޤަތު.  މީހެއްގެ  ގައި  ޙަޤީޤީ ވީމާ. އެހެން ދައްކާ ލާރިއެބަޕޮކެޓަކުން    އެހެން   ،  

ގެ ދަށުން    19އެޖެންޑާ    ޕްރޮޕޯސްކުރަންއަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ    ޙައްލުމުގެ  ކީ. އެކަނޫން އެއީ   ވެސް  އްގުހެޔޮވުމެއަ

  ރެ މިއަށްވު   ،ކަތައަށް ދިއުންއިޔާދަކުރަނިވި ހަ  ،އުންދިޖީއަށް  ރބަލް އެނަނިއުރިއީ  އެ  ތެރޭގައި.ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ  

   ވާހަކައަކީ  މި ދަންނަވާއަޅުގަނޑު  ށުން.ތައް ފެރާމްޓޭނެ ޕްރޮގްބެހެއްނަލް   ޕެލާސޯ  އިގަ ގޭފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގޭ  މާ

ދިމާލަށް އިންސެންޓިވަރަނގަޅުއަން  މިލި  400  ތެރެއިންމިލިއަންގެ    800 ޑައިރެކްޓުކޮށްފިއްޔާ އަ  ޅުގަނޑުމެން  ކަށް 

ން  ނުވެގެއެކަން ޔޮކުރުމަކީ. އެއީ އަގުހެ .ށްޑަކޮތަން ކުވަރަށް ބޮޑުލު  ބި ގެ ރަންޓު ލް ބަހައްޓާފައި ކަނަސޯލާ ޕެ އި ގަގޭގޭ

އަޅުގަނޑު ދިއުމަމިދާ މިށް  އަ ކޮމިޓީމެންނަކަށް  ގޮތުން  ން  މެންޑޭޓެއް  މިވަގުތު  އެޑްރެސްކުރަން    ދަގޫނއުދި  ސީދާ 



  

މިތަނަޓިޔޫ ވިދާޅުވެފަރައީ   އުއްމީދުކުރަންނޑުގަދައްކަން. އަޅުގެނެސްގެން ވާހަކަ  ށްލިޓީތަކާއި މިނިސްޓްރީއަށް  އި  ސް 

ޑިށް އަވަ ން ވަރައޮތީ އެކަ   ޅުވެފައި ޖުކުރައްވާފައި ވިދާމެސެވާނެކަމަށް ފަހުން  ފުރުޞަތު ދެއް  އްވަންކުރަސްކަސްހަށް 

ކަން  .އޮތީ އެނގެންވާނެ  ކަކީ.ތަ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤީޤީ  ޙަނޭނގެ  އެއީ    ށް ލަބި  ގެރައްޔިތުން   ރައްޔިތުންނަށް 

ލުއިވާނެ ލު  ، ހަމަ  ފަންޑުގައި    ރީން ގް  ގެނައުން.ގެން  ގުޅި  އާސްޓްރީ ނިމިތެރެއިން    އް މީގެ ންތައްތަ ވާނެ ކައިޖީބަށް 

ރުފިޔާ.  މިލިއަ  800އެބަހުރި   ޓޫރިސްއެ ން  ކޮންމެ  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަޓައީ  ކޮންކު  ނަގާ  ވެސް  މެތުން 

ޑޮލަރުން  އަދަދެއް ރު  800ގެ  އެބަމިލިއަން  އެނަ ތެރެއި  އޭގެ  .ހުރިފިޔާ  ރިނިއުބަލް  ކައުންސިލްތައް  އަރޖީން  ށް 

ފައިސާ ރިވެމެދު އެބަޖެހޭ  ރަށްރަށުން  ނަމަވެސް  އެއްގޮ  ކޮށް  މިހާރު  އެއްގޮތަކީ ތަކީދާން.  ކޮންމެ    ،  އަޅުގަނޑުމެން 

  ސޯލާ   އިރާޅުގަފުކައިރީގައި    ތުންއްޔިންޓްރެސްޓުގައި ރައި   1%ދީފައި މި ބުނަނީ    ން.ދެ  ޔާރުފި  މިލިއަން  5ކަށް  ރަށަ

އަ ބަހައްޓާށޭ.  ހަދާފައިޅުޕެނަލް  މިހާރު  ހިސާބުތަގަނޑުމެން  ކަރަން  ކުންހުރި  ބޭނުންވަނީ ގެއެއްގެ  ވޯޓުގެ  ދެކިލޯ   ޓަށް 

މަހަކު ދެކިލޯކަރަންޓު  އުފައް.  މި  ވޯޓު  ދޮޅުދަން  ގޭގޭގައި  ގިނަ  ދެމެހެއް  ޓުން ވޯކިލޯޖެހެނީ.  އެވަރަށް  ވޭ.    ޓޭ ވެސް 

އަހަރާ   34ކް.  ވޮރަންޓި  ގެ އަހަރު   35ން. އެއީ  ޑޮލަރު  2000 އޭތި އެބަ    އި ގަންސީފިޝެއެ  80ހަމައަށް %  ވަނަ 

ރީޕޭ   ތެރޭގައި  އަހަރު   4. އަޅުގަނޑަށް   ސޯލާ މަސައްކަތްކުރޭންސީގެ ޝެއެފި  80ސް % ވެ  ހަރު ވަނަ އަ   34ހިނގާ.  

 ތިބީ. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް  މި  ސްނުގޮ  ލެއިންގެންތޯއޭ މާކީވެ   ށްލަ، މި މޮޑެއިންޓްރެސްޓުގައި. އެހެންވީމާ  1%   ކުރެވޭ

އަ  ވެސް   ކަށް އެއްގޮތަ އަޅު  ންޑަސްޓޭޑުމީތި  ކޮގަނޑު  ނުވޭ.  ސީ ބޭނުން  މިކަހަލަ  ން  މިހެ ރިއަސް  މިޓީގައި 

ކުމަސައްކަތް ތޯ  ވެއް ކީ  ފައިސާ އެބަހުރި.   .ޙައްލު އެނގޭ  ން.ދޭއިތުންނަށް ހޯދައަވަހަށް ޙައްލުތަކެއް ރައްޔި  ރެވި ތައް 

އްޞާކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު  ޙިލޫމާތަށް ޓަކައި މި  މަޢު  ގެތި ބޭފުޅުން، އެ ވާހަކަ  . އެހެންވީމާނީޗް ނުވެގެން މިއުޅެސުވި

ބަ އެނގޭ  މިހާރު އެ  ، ދެން ދިމާލަށް   ކޮމިޓީގައި މިމިގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންގޮސްއްމީދުކުރަނީ ވަރަށް އަވަހަށް މިކަން  އު

ތަށް  ލުވާ ގޮޙާސި  ދުމި ވަޢު  ،މި ޓާގެޓު  .ވޭކަންކޮށް އެބަ ކުރެކް އްކަތް އެޑްހޮސަ  މަވެސް ވަރަށް ގިނަ  ތެރެއިން  މީގެ

މިނި ރައްޔިތުންސްޓްރީގެ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ދެއްކޭމަސައްކަތްތައް އެލައިން  ތަފާތެއް  މީގެ  ފެން.    ނެ. ހަމަނަށް  އެގޮތަށް 

ޔު  މެންޑުއަޅުގަނ ފެން  ނަގާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރާޅުން  ބުނަނީ  މި  ވިއްކެންޖެލިޓީއަޓިމިހާރު  ކޮންމެހެން  ހޭނެއޭށް   .

  ފާނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބުނަނީ ފުރާޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވިއްކަޕުކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ.  ޕަމްގެން ބިމުން  ތޮރުފައި

ކޮންމެހެން  ވިއްކަފާނެ އަޅުގަނޑުމެން    އަށް ޓީލިޓި ޔުކަރަންޓު   ކަރަންޓު  ތިއޭ.  ބަހައްޓައިގެން  ޖަނަރޭޓަރު  ތާ 

މީހުން މިހާރުމިއައީ  އިފަސްށްޓަށް އަޅުގަނޑު ގޮފުސާލަކަށް ހޯރަމި  އޭ.ކޭއޯ ސް  ދިޔަނުއުފެއް ޑިމާންޑު މި    ބައެ  . އެ 

ގިޢީކުރަނީ   މީހުން  އިތުރަވާއިރުނަދަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭނެއޭކިލޯ  800  ށް ގައި  ޖަނަރޭޓަރެއް    ކަރަންޓު   ނޫނީ.  ވޯޓުގެ 

ކައިރުކޮޅަ އަޅުއިގެންދާނެއޭޑަނކާ  ރަނގަ.  ކުރެވިއްޖެއްޔާ  ތަކެމަސައްކަތް  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ވޯޓުގެ  ކިލޯ   800އް 

އިތުރު  އިތަނުގައެ  ބަހައްޓާފައިރޭޓަރެއް  ޖަނަ   ކްސް މެޓްރި  ،ރޭޖުސްޓޯ   .ންވީރަކުކުރިއޭޓް  ނޫން  އެއްރންސްޓަ މޮ 

މަތިކޮށްފައި  ސްޓޯރޭ ބަހައްޖު  ޕެނަލް  ނު  ހާރު މި.  ޓަންވީއިތުރު  ނަގަނީ.އިންޖީނަކުން  ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުގެ    ނޭ 



  

ކަރާޅުފު ކޮމިޓީގެ އުފައްދަނީރަންޓު  ންނޭ  މި  މެންބަރުންއިއްޒަތްތެ  .  ވަރަށް  ރި  އަދި  ގެ  ސަޕޯޓާއި  އިންޕުޓާއި  ބޮޑު 

އަޅުގަނރޑިޓަ މުހިޑަށްމިނޭޝަން  ވަރަށް  ގޮތުގައި  ފެންނަ  ކާމިޔާން  ކަންކަން  މި  ޓަކައި. އަޅުގަނޑަށް  ބުކުމު  ރުމަށް 

މަސައްކަތް   ދަންނަވާ  މި  ދައްޗަކީ  އޮތް  ޙަޓީކޮމި  ރަސްމީކޮށް މިހާރު  އެކަމުގައިއަށް  ނެތީމާ  ކުރެވޭ  މި   ވާލުވެފައި   

އެހެމަސައްކަތްތަ ޓް އް  ކުން  އަޅުގަނރެކެއްގައި  އެކަމަށް  އްމީދުކުރަން  އުޑު  ރަންޖެހުން.  އްލެއް  ޙަރައީސް 

 ބޭނުންފުޅުތޯ.  ވަން ޗެއް ވިދާޅުޢުޤޫބު އެއްޔަ .ކަމަށް އިދެއްވާނެވައްދަހޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދު ޢަޤޫބު  ޔަޢުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުދާ

ރަށް  ހާރު ވިއްސަކަށްހާސް ޑޮލަމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިފާހަގަކުރެއްވީ  ޅު ކޮއެ ތަންތެރި މުޤައްރިރު  ންމެ އިއްޒަތްދެ

  ކަށް. ގެއަ  ގާތްގަނޑަކަށް.  ވޭ ވާހަކަލެ ންމާލްކޮށް ނިކޮށް އިންސްޓޯބޭނުންވާވަރަށް އެބަ ސޯލާޕެނަލް ހަރު   ގެއަކަށް ދޭން

ދެން ބަޖެޓު  އި  ވެފަށްއޮތީ ބަޖެޓު ދުވަސްވަރަ  ކުރިއަށް  މިހާރު ނީ  ރައަ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެހެންވެ  ކަށްފަހު( ޅަތުކޮގު)ވަ

ތީގެ    ،އިތުރަށް ރަނގަޅު  ގެ ކަށް އެބަ އުޅޭ. ދެން އޭވަރަ  މެވެސްވެސް މިތާނގައި ކޮން  ގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ކޮމިޓީ

ކަލްކިއުލޭ އެއްޗެއް   ޓެއް ރަނގަޅު  ކޮމިޓީ   ރަނގަޅު  ގެމި  އަޅުގަނޑުމެނެވިއްޖެއްއަށް  މެދު  ޔާމު  އެއާއި  ން 

،  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު  .ނޫނޭ  ރުގެ އެއްޗެއްވެސް ނުލާންވީވަ  އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް   ތިއީ މި ހަމަ  ކޮށްފައި  ކަސްޑިސް

ވެއްޖެއްޖާ ފީސިބަލް  އެހެންވެއެ  އެ  ،މު.  އޮވެއްޖެއްއްޗެއް  އެކަހަލަ  މި  ލިބެން  ގެނެސްދެއްކޮމިޓީއަށްޔާމު  ވުމަށް   

 ށްލީ.  ނުންކޮތުގެ ބޭނޑު ފުރުޞަވެގެން އަޅުގަދަންނަވަން

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އެ    ވެސް  ބެވި އެހެން ބާރުގަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެބަ ތިއް . އައިނގޭތޯ  ! ރަނގަޅުއާދެ

އެއްޗެ އިންޓްރެބަޖެޓާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތި ގެންދެވޭސްޓުއްސަށް  އިންނެ. ވާހަކައަކީ  ޓްރެސްޓު ގެންދެވޭނެ.  މާވެށީގެ 

ވައަ ވިދާޅުގަނޑު  ތި  ވާހަކައެއް  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ޅުވީރަށް  އެ ސްދުގަ.  އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް    ކު ކްސްޕާޓަ ކުރަން 

މިހިރަ  ހަދަން  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  މިތާ  ކު ލައްވާ  ކަންކަން  މި  މޮޑިއުލްތަކާއި  ފައިނޭންޝަލް  ހުރި މިހާރު   ރުމުގައި      

ފައިޓުކުރަން ފެށުން    ތެދުވެގައި  ޓުވެގެން ދެން މިކަމުކޭއެޑިއު ރަތަމަ  ފު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން   އިނގޭތޯއްލުއިފަސޭހަތަ

  ޞަ އްއެކީގައި މި ކޮމިޓީއަށް ޚާ ދާތާއީއާއި    ރާނެ ތި  ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަޓުކު އިންވައިއަޅުގަނޑު    ގެ.ނނޭމު ކަންންމުހި

 ށް ބޭފުޅުންނަ  ތި  ގަނޑުއަޅުލުތައް  ޞީފްގެން. ދެން އޭގެ ތަވަޑައި  ކުކާރަ ބާތަޖުރިކަމުގެ  އް ދިނުމަށް މިޕްރެޒެންޓޭޝަނެ

 .  ޓީއަށް ބަލާފައަރުވާނަން އެ ބޭފުޅާގެ އެވެއިލަބިލި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ



  

މުޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުރުޤައްރި  ދެންމެވެސް  ގަނޑު.  ތި  ޚިރެއްވި ފާޅުކު    ދުކުރަން.  ތާއީ  އަޅުގަނޑު  ޔާލަށް  

ބޭނުންވަނީއަޅުގަނ ކޮމިޓީގައި    ޑު  އަމި  މެންބަރުންނަށް  އެތިބި  އެންމެންނަށް  އެނގެންޖެހޭޅުގަނޑުމެން  ހެން  ބަ 

ގަނޑުމެން ވިތު  އަޅު  އީ ވެސް އެ  އިހަކައިގަ ޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާ އަ  އެއީ   ކަން.ން ކޮންގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކުކިހިނަ

އަޅުމަޓުކޮމި އަދި  ހިތްވަރު   ންނޑުމެންޓު  އުޅޭކަމަށް  ނެރެގެން   އެ  ކުރަން  އެކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ޑުމެން  ޅުގަނއަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނީދެއްކެ ޓާވެސް  ޓެކްނިމީ  އިއާ  ލޮޖީމިނޮމީގެ  ހުރި  މިކަލިގައި  އެއްޗެއް    ހުރިހާ  ޓީސްއާއި 

އެނގިގެނަށްންއަޅުގަނޑުމެ ދައް  އެނން  ވާހަކަ  ދައްކާކާ  ރައްޔިގިގެން  ދެން ފެންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ށްތުންނަކަން   . 

އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި  .  ދެން  ކަމެއް މިއީ  ގަކުރެވޭއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަ   ބޭނުންވަނީފާހަގަކޮށްލަންހަމަ    އަޅުގަނޑު

އަހަރު އެޑްހަމަ  ވެސް  މްގައިރމިދިޔަ ޓަ  ،މިދިޔަ  ނަހޮކް އަނެއްހެން    ހަކަ. ދެއްކޭ ވާ ހަމަ  ށް  އަޅުގަނޑަ  ސް މަވެކޮށް 

ޓިކަލް  ކަމަށް ޕޮލިރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ދާން އުޅޭއިނގޭތޯ.    އެއްލްވި އެ ޕޮލިޓިކަލް  ސް ނުފެނޭ  ވެއަދިޑަކަށް  އަޅުގަނ

  8  ،ދުވަހު އަހަރު  10މި ކިޔަނީ ކުރިއަށް އޮތް  ވެސް  އްތަހާ ން ތި ހަރަލަކަށް ކަންކުމިސާ ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ވިލްއެއް 

  ވެސް އެއްކަލަ   ށް ކައެއްގޮތަމި ބަލަނީ  .  ރާނަމޭކުވާހަކައަކީ ބަދަލުން  ނަމެ ތިމަންސަންޓެއް ހަރު ތެރޭގައި މިވެނި ޕައަ

ހަލަ ގޮތަކަށް  ކަ   ޝްއެއްޑިސައިޑު  ސްގެނެން ކޮށްލާ އަނެއްހެން އެއްކަލަ ބުނާހެން ކަޅެއް  އިޑުލައިނުއަނެއްހެން ސަ  މި

އެއްގޮތަކަށް މިތި  މީ ފެންނަނީ.  ބަދަލުވާމިވެސް      މުޅިއެތި  ކަމަންޖެހޭ އީ  ވި  ށް ކަ  މަސައްކަތްކުމުސްނުއެ  ރާތީ  ގައި 

އިނގޭތޯ. ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަވެ  ންފެނަކައިއެކަމެއް    މެންނަށްއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަކަށް  ނުފެނޭ. ސް  ކަށް 

އެންވައަޅު މިނިންޔަރަގަނޑުމެންނަށް  ނުފެނޭ.    ންއަކުސްޓްރީމަންޓު  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގޮތުގައި  ކު ޤަބޫލުދެން  ރެވޭ 

ރު ވިދާޅުވާ  )ރެކޯޑިންގގައި މެންބަ   ކަށްވެގެން މިއުޅެނީ މިސާލަޒީށް ބިހުން މާބޮޑަލަކަށް އެ މީވެސް މިސާ އެއީ  ފެނަކަ

ނުވޭ( އެއްޗެއް   ރަށުނޑުނީ.  ކެރަށުން    އެ އެކަނި    ސާފެއް  ދެތިންދުވާލަކު    ނީ.ނޑުކެ  ންއަނެއް  ހަތަރު  އަޑުއިވޭ 

ކެނޑިފަރަށަ މި ކުން  މީ.  އޮންނަނީ  އި  އޮއެ  މި  މަސައްކަތް  ބިޒީފަންނަހުންގެ  އަބަދުނީ  ޑެތި  ބޮ  ނަށް އެތަވެސް  . 

  ވެފައި އިފް ބިޒީއެ މީހުންގެ މުޅި ލަ  އިގަނޑެއްގަންތައްބަލް ގެންދިއުމާއި މި ކަ ފަލަ ކޭ  ދިއުމާއި ބޮޑެތިއިންޖީނު ގެން

އި  ދޭތެރޭގައި ވިސްނަ  އެނަރޖީއާ  ރިނިއުބަލް   ތްވެސް ނެ  ތުގައި ވަގުތެއް ޤީޤަ. އެ މީހުންނަށް ޙަމި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ

ކުރައެ އެހެންކަން  އަވީމާން.  އޯވަ ޅުގަ،  މި  ފޭސްނޑުމެން  ހަމަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ގޮތަކަށް    އައުޓުކުރާ ރރާކިން 

އި  ރިޔާ މީގަކިމެންނަށް  ން ދެން ހިފީމަ އަޅުގަނޑުކަމަށްވަންޏާ އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ހިފަންޖެހޭނީ. ނުހިފާށް  ލަލެވެ

އަސާބަހިޤަތުގައި  ޙަޤީ ކިރިޤީޙަން  އަޅުގަނޑުމެ  ނީ.ދެވޭށް  ންނަމެޅުގަނޑުކަށް  އަދި  މިސާލަކަޔާޤަތުގައި  ށް   

ކޮމިޓީ މިވަރަށް   ންއެންވަޔަރަންމަންޓު  ކު   އަދި  ބަދަ  .ނީރަ މަސައްކަތް  ދުނިޔެ  ބަދަލުވާ  މުޅި  އެ  ފަށައިފިއޭ.  ލުވާން 

ހީރޭޓަކީ   އަ ނުކުރާވަރުއަޅުގަނޑުމެން  މާ  އަޅުގަނޑުވަހަގެ  ބަދަލުވޭ.  އެބަ  މީތި  ހިނގައްޖެ ންނަށް  މެށް    ފެނިގެން 

އިންޑިއާގެ  ލަމިސާ ކިޔަނީ.  ބޮޑު  އޮތް  ޝްގައިޕްރަދޭރައަންދުކަށް  މި  ވާހަކަ  ސްޓޭޓެއްގެ    އަޅުގަނޑުމެން ސިންގާ 

އެތައް ގު މަލްޓިޕްލައިކުރީމައާބާދީގެ  އާބާދީއާ   ނައެއް  އެ  ޅިމު  ކަމަކުނުބައްދަލު. އެ   ވެސް އެ ސްޓޭޓުގެ   އެ މީހުން 



  

ދަނޑުވެރިކަމަކީ    ކުރާ ހުރިހާ  ދޭޝްގައިރަޕްރައަންދުށް  ވާއިރަ ވަނަ އަހަރު އަންނަން   2023ކަށް  މިސާލަ  ހިފާފައި ހުރީ

ބަދަލުކުރަނީ އޯގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ  ނިކު  ނޫން.    ކައެއް ވާހަ   ގުޅޭމިކަމާ  ސީދާ    ންހެކޮންމެ. 

  .  މި ކުރެވެނީށޭށް ކުޑަކުޑަކޮވުނީ ވަރަރެކު  ށްނަންޅުގަނޑުމެއަލް  މި ސްކޭ  ދަންނަވަނީ   މި  ޑުޅުގަނއަ  ވެސް   މަކުއެކަ

ޑަށް ހީވަނީ  އަޅުގަނ  .މާ ރަނގަޅަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކޭ  ،ފިޝިއަންޓުކޮށްމާ އެ  ، މާ ފަސޭހައިންޤަތުގައިޤީޙަ

ބަރުވެފަހަތުފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުމީ  .ވެނީޔަށް  ފައިގެ  ވަރަލި  ދާން  ގިނަ  ބޭ  އެބަބަޔަށް  ތިކު  އިނގޭ  ތޯ.  ބި 

އަސާލަކަމި އެމެންޅުގަނޑުށް  މިސާލަކަށްނަށް  އެނގޭ  އެއާއި އެންމެ   އިސްލާމްދީނާބަ  ދެކޮ  ވެސް    ބަޔަކީ ހެދިޅުބޮޑަށް 

ބުދު  .މީހުން  ބުދުހަދާ ލި  އެއީ  ނުލިބޭ   ބޭހަދައިގެން  އި  ފައިދާ  ކީއްކުރަންތޯ  ބަދަލުވަނީދީނަމްސްލާކަމަށްވަންޏާ  .  ށް 

މިސާލަކަށް  އެއީ ގުރައިޝުމައްއޭރު  ތާ  އުޅުނު    ނަށްންކާގެ  މައްމެ  އެންވެސް  ،  މާއެހެންވީ  ކީ.އަސަލަ ސީރިއަސް 

އިންޖީ ފައިއިންޖީނަކީ  ވަރަށް  ވިއްކުމަކީ  މަސައްކަތެއް.  ދާނު  ތެޔޮ ތެލެއް  ހުރި  ފަސޭހައިން    ވުރެނަށްކައިގެންވިއް   ، 

ކަމެއްމު އެދިވެހިރާއްޖެއަކު   އްސަނދިވާ  ނެތް.  އިންޖީހެންވީމާ  ސްޕެއަ،  ކޭއާ   ސްޓުޕާރނުގެ  އެއްޗެހި   އިބަލާއި    މި 

އޮތް  މީހުން  އެންމެ  ،  ންވީމާއެހެ  އް.ދިވާ ކަމެނމުއްސަހައިން  ފަސޭވަރަށް    މަކީކުވިއް މުއްސަނދިވާން  ފަސޭހައިން 

ސަޕްލައިކޮށްގެން.    ސްޓް ޕާރ ސްޕެއައުލް ސަޕްލައި ނޫނީ ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްގެން އެހެންނޫނިއްޔާ އި ފި އާ  ފަނަކަތަނަކީ  

 ހަމަ  ، އަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާބޮޑަށްމިހިރީ ވަރަށް  މޫލާފައި  ، މި  މާތް ގޮތް. އެހެންވީށް އޮހިސާބަ  އަދާމިއީ ހަމަ މި

މިކަމާ  މިސާލަ  އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްމަންއެންވަޔަރަކަށް  ގުގެ  ރީންޓުގެ  އެކަމާ  ސީދާ  ފަރާތް   ޅޭހަމަ    އެ 

އަޅުކޮށްރުޒިހާ ނަމަވެސް  ސްޕީޑިއަޕްކުރުވަން.    އެބަޖެހޭގަނޑުމެން  ގެން  ޕުއަޅުގަނޑުމެމި  ޖެހެނީ  ޝްކުރަން  ން 

. އަޅުގަނޑުމެން  އޭކަންތައް އެލޯކޭޓުކުރަންވީ  މި  ،ތިވަރު މާ ކުޑައޭ  ،މަދޭ  ވަރު މާތި  ،ރަކުންއިކޮންއިނގޭތޯ. މިކަން  

އިތު ބޭނޫނޭ  އް  ރެ ޓަޖަނަރޭވޯޓުގެ  ކިލޯ  1000 ؛ރމެގަ  އް އެ  ،ވޯޓުލޯކި   1ރަށް  ބޭނުމެއްނޫން  .  ނީވަނުންހޯދަން 

ބޭގަނޑުއަޅު   ބަދަލުކުރަންށޭ މި    އެނަރޖީއަށްރިނިއުބަލް  މުޅި ރާއްޖެ  ވަނަ އަހަރު  2025ކަށް  ސާލަމި  ނުންވަނީމެން 

މިސާލަ މިވަރުއުޅެނީ.  ޤައުމެއްގައި  އަ  ން ކަށް  ވަރަމެން  އަޅުގަނޑުވިދޭ  ސްލޯއަދިވެސް    ވާހަކަ ސްގެ  ޕޭށް 

ތިބެނީ.ދައްކާލަ މި  ހަމައަޅު،  ހެންވީމާއެ  ދައްކާލާ  އަދެއް  ރުޤައްރިމު   ގަނޑު  ވާހަކަ  ހަކި  ބޮޑަށް  ޅުގަނޑު  ވަރަށް  މަ 

ލީ،  ޓްޝަނޭޓިވް ނަގަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމްޕޭޝިއޭވަރަށް ބޮޑަށް އިނީ   ތިމީޖެހޭނެ    އަޅުގަނޑުމެން  ން.ކުރަތާއީދު

ކުރެ ކުރައްވާމަޢާފް މިކަން  ޕެޝަނޭޓްލީ  މީގަވޭ!  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެހޭ  ގައަޅު  ނޯމަލްވީމަ.   އި ނީ  އެބަ  ނޑުމެން 

އްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  މެކަވޭނެ  ކުރެބަދަލުށް ކިހާ  ގެނެސްގެން ކިހާ ފަސޭހަކޮ  ވެސް  ޓެއްރނަށް އެކްސްޕަމިތަ

 ދަންނަވާލީ.  ހަކަ ވާ  ރާތީ އެއަށް ތާއީކުޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމަށް ފުރިހަމަ، އަދެނެގަންނަން. އެހެންވީމާ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޔާސަތުން ރި



  

މިހާރު ދަނީ    މެންނޑުޅުތަކެއް. އަޅުގަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުވީ ހައްކެ އިނގޭތޯ. ތި ދެ  ށް ޝުކުރިއްޔާޑަބޮވަރަށް  

ވަންހަނާވެފައި ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމުގައި  ރީ  މިހިތައް މީގައި  މާތުށް. ބައެއް މަޢުލޫދިމާލަ  ހަމަ އެ މިސްރާބާ

އިދެއް. އެއީ  އޮތް ގަވާ އެބަ ންޏާ ހަދާފައިށް ދަންނަވަސް. މިސާލަކައިނަމަޢުލޫމާތު    މާ ކުރެވުނީނު  ކު ސުވާލު ސްޕެސިފި

ނުންކުރާ  ގެއެއްގައި ބޭ  ،އިންށްވުރެ ގިނައަ  30%.  ށްވާތީކަކަމަ  ގެގާނޫނު  އިދާގަވާއި. އެއީ  މެއްކަގުޅޭ  ސީދާ    މަޖިލީހާ

މައުބަލް އެނަރޖީން ރިނި   ގިނައިންއަށްވުރެ  30ގެ %ކަރަންޓު މަނާކަމެއް. އެއީ  އުފެއްދުމަކީ  ކަމެއް.   ކަރަންޓު  ނާ 

ކޮމިޓީ  ،އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން  މިކަހަކީއްވެތޯއޭ  އޮވެ  މިތާ  ހަމަ  އެއް  ކްރިގަލަ  ހުރި  އޭޓުކޮސްދުގައި  ށްފައި 

ރަނީ ފުރަތަމަ  ގަނޑު މި ޕްރޮޕޯސްކު. އަޅުވަންށް ގެންދަމެން ހިންގަވާ މިގޮތަ ، އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ  !ރިއާތައް. އާދެބެ

އަޕްރެޒެންޓޭޝަ  ޓެއްގެރއެކްސްޕަ ފުނަކަށް  ކޮށްފައި    ރުޞަތުޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ދީފައި 

ބޭނުމެންނަނޑުއަޅުގަ މަޢުލޫށް  ފަންނީ  ޔުންވާ  ލިބުނީމަ  ރެގިޓީތަކާލިޓިމާތު  އެނަރޖީ  އޮތޯއި  ދި  އަ  އާޓީ ރިއުލޭޓްރީ 

ކަމާމިނި ބޭފުޅުންބެ  ސްޓްރީގެ  ޓީޕަބްލިކު  ގައިއެކީ  ނާހޭ  ލައިވްކުރާ  ގެނެސްދޭ.  އަޅުގަނބައްދަލުވުމެ  ވީން  ޑުމެން  އް 

ތޯ.  ނީ ކީއްވެކަމް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެއް އޯވަރސްތަކީ. ޗެލަންޖަކަތަޖު ޗެލެންކޮބައިތޯ މީގައި ހުރި  ބާއްވަން ބޭނުންވަނީ

ކޮޅުގަނޑުމެންއަ އަޅުގަނޑު    މެންބަރުންވަރަމިޓީން  ހުރިހާ  އެދެން  ބޮޑަށް  ބަޖެޓަ  ށް  އަހަރުގެ  އަންނަ  މި  ކީ  ވެސް 

 . ޅުންބަޖެޓަކަށް ފައިސާ ނޭ  ބުޅިން ފުރިފައި އޮތްދަގެ  އެއީ  ތޯ.ކުރައްވަން އިނގޭ  ކަތްމަސައް  ބަޖެޓަކަށް ހަދަންގްރީން  

އަޅުގަނ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ހުރަސްތައް  ހުރި  %ގަނޑުއަޅުހޭނެ.  ވެންޖެނައްތާލެ  ނަށްޑުމެންމިހާރު  ގެ  30މެންނަށް 

  ކުރާ ދު އިޞްލާޙުއިގެ ގަވާ ގޓަރިންނެޓު މީ  ގައި އެބައިން ނެ. މީޖެހޭވެންނެ. އެ މާއްދާ ދުއްވާލެހޭ އުވާލެވެންޖެއިދުގަވާ

ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑު އިހަސްދުވަހު ދިޔަ އިންޖީނު  މިހާރު    ނީނެ. އެހެންނޫވާންޖެހޭއިޞްލާޙުމި    ޖެޓު ކުރިންބަ  ކަ.ވާހަ

އިތޯ  އެހިން ކޮބަ   ޅުގަނޑު  އަ. ދެން ރުކޮށްފަހަ   ރާ ހުރީ އި ފުގޭގަ އިންޖީނުނަލް ހަމަ މުޅިޕެތަކީ ސޯލާ  ވާގޮގައި މި ގެއެއް

. އެ  ފަން ޖަހާށުދަ ގެ ރުގެ އެހީނަލް ބޭ ނުގޭގައި އެބަހުރި ސޯލާ ޕެ. މުޅި އިންޖީފައިދާއަކީ  ން ރައްޔިތުންނަށް ވާ އޭގެ

ވާހަކައަކީ މީހު އޭގެ ފައި   އެންގެ  އި  ފެނިއްޖެއޭ   ދާމީހުންނަށް  ކޮންމެސާހިތަކު. އެހަމަ    ލީޓަރުގެ   500  ކު ދުވަހަ އީ 

ބޭނުންކުރިވަރަށްމަދޭ    ތެޔޮ ހުރިއިންޖީނުގެއަ  .ވުރެކުރިން  ބެށް  އިމީނެފިޓު   ފެނި  އެކަމަކުޑިއަޓްލީ  ރަށުގެ    އްޖެ. 

ރަށަބި ނުވާނެތާ  ނުވޭ.  އެނގުމެއް  ކަރަންޓަލަކުން  ދޫކުރާ  މި  ސަބްށް  ވައިޒުކޮށްފައިސިޑަކީ  ކިގޮތަކަށް   ސަރުކާރުން 

. އަޅުގަނޑުމެން  ކީން ބޭސްވަނީޗަކަށް ނޫރަންޓުގެ ޚަރަދުގެ މައް އުފައްދާ ކަފައި ދޭ އެއްޗެއް. އެއީ ރަށުގައި ސްކޮށްކްފި

ވަރަ ރިއިންނާނެ  މޮޑެޑްޖިށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފު  ލްއެއް  ރިފު  ،ލްކޮށްރަށުގައި  އެނަލްކޮށް  ކަރަންޓު  ން  ޖީރނިއުބަލް 

، މި  އެހެންވީމާދާތީ. އް ފޫބަރަދު މިތަނުން ޚަދިމާލަކުން ކުރާ ން ހެވެދާނެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ އެއަގުހެޔޮނު   ލު ބި ގެނެސް

ގަވައެނަ ބަމުވެސް    ލް ނަންސް މޮޑެރރޖީ  ދަންނަވަން   ، ވހޭ. ސޯދަލުވާންޖެޅިން  އަޅުގަނޑުމެކުރުކޮށް  މިހާރު  ޏާ  ން 

އެޕްރޯކުރިއަށް މީ ޞަޚާއް ޗަކީ  ދާނެ  ފެނުނުގެކޮށް  މި  ޑިސްކަޝަން  މަޢުލޫމާތަބައެއް    ން  މި  ގަނޑުގެ  އަޅުކުން 

  އި ކަމާ ގަފަހުށްވަތަޢު ނުމާއި އެ ދަދި  ދަޢުވަތު  ޅުގަނޑުމެން އަށްކަޓަ ނަރޖީ އެކްސްޕާނިއުބަލް އެމިއައީ ރި  ށްވިސްނުމަ



  

ބޭފުޅުމުއައްސަސާތަކުގެ    ބެހޭ ހަކަތަ  އެކުގައި   ންނާއިސް  އިޔާދަކުރަނިވި  ފޯކަސްކޮށްފައި    އަށްހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޗެލެންޖު  މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިދެ  ތޯނިޓީތަކަކީ ކޮބައިޕްޗުބެރިއާތަކާއި އޮ  ތަކާއި ހުރި    އަށް  ކޮމިޓީމި  ، ށްލީހަނެގަނެ 

  މަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ރީންކުރުންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ގްއަޅުގަނޑުމެން މި އަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެތް  އޮވެންކުރެ

 . ޔަޢުޤޫބުމަށް. ދުކުރައްވާ ކަވެސް ތާއީ ފުޅުންރިހާ ބޭހު  ދެކެންގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ   . ދެންކުރަން ކަންކަން

 

 ކެވުން: އް ބު ވާހަކަދެޢުޤޫޔަهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުއިރާދާންދޫ ދާ

އަ އަޅުގަނޑު  ދެން  އެއްޗެއްމިހާރު  އިތުރު  އެއަށް  އެޑްކޮށްދި  މުޤަލަން  ތި  ހަމަ  ވިދާޅުވިގޮވެގެން.  ހަމަ އްރިރު    ތަށް 

އެ މީތި  ފުރަތަމަ  ބަޔަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެވޭނެމައަށް ހަ  ނގިގެން  ،  މާއެހެންވީ  . 

އައި މީތިއަޅު  އްސައެކްސްޕާޓެއް  ދަންނަ  ގަނޑުމެން  ޖެހޭ.ރަނގަޅަށް  އެބަ  އޭގެ  ން  ފަހުދެން  ބެހޭ  ގައި    ކަމާ 

ސިއެ ރާތްތަކާ  ފަ އިއްޒަތްތެރި މެން  ޓްކޮށްގެން ކުރިއަށްދާނެ. ދެންއްކޮށް  ންކަން  ޤީމަ ޔަސިރު ހަބަރު ޔާއަޅުގަނޑާއި 

މާ ދޭންކޮމިޓީ  ލިއްޔަތުމިއަރުވަނީ  ފު   ން  ދޭނަންހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަޕޯޓް  ދެ  ލް  ކުޑަމިކަމަށް.  ށް ކޮން 

މުއަޅުގަނޑުމެ މަޢުޤަން  ދެއްވި  ދެންމެ  ބޭއްރިރު  ޑޭޓާއަށް  އެ  ހަދާލިއިރު  ލޫމާތަށް  އެއްވެސް  ގާސްކޮށް  ތްގަނޑަކަށް 

  މިލިއަނޭ   4.5  ވެސް   ބަލާއިރު  ޔާ އެހެންހަކަށް ހައުސްހޯލްޑް ގެ. އެހެންވެއްޖެއްންސާސަތޭކަ ފަ  އުޅެނީ  މިރަށެއްގައި  

އެ ވި   20މިސާލަކަށް    ،ހެންވީމާރަށަކަށް.  ގާތްގަނޑަކަށް  އެ  ސްޔަރަށް  ރު  93އީ  އެއް  މިލިއަން  އެއްފަހަރާ  ފިޔާ 

ތެރޭގައި  އަ އެއް  ރަށް  20ހަރުގެ  ކުޑަ  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ބަދަލުކޮށްލަން  ރުފިޔާ.  މިލިއަން    3ނޫނީ  ޗެކޭ.  ވެސް 

ސަބްސި އެތައް   ޑީއަށް އެއީ  އެ މިލި  އެތައް ވެސް  އެހެންވީ  އަނުން    އަ   ލޯޒްޓުކް  (ތުކޮޅަކަށްފަހުވަގު)...  ،މާދަނީ. 

އެހެންބި އެއީ ވީމާލިއަން.  އެއް ،  އެހެނި .  ކަންތައް    ކަންދެން  އަކަމުހެން  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ދި  ގެ 

ފާ ކުރިންހަގަކޮށްލައިތުރުކަމެއް  އެއީ  ބޭނުންވޭ.  އަވެ  ން  ފާހަސް  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން ގަޅުގަނޑަށް  އޮތީ.   ވެފައި 

ނޫން  ވަރަށް ކޮމިޓީއެއް  މި  ހަމައެކަނި  އެހެންގިނައިން  އެއީ  އަޅު  ކޮމިޓީއެއްގައި     މައްސަލަ  ވެސް  އެ  ގަނޑު 

  . ބަރުން ވަރަކަށް މެން  11ވަރަކަށް    14  އުޅޭ މި ކީ އެއްކަލަ ކޮމިޓީގައި އެބަވާގޮތަ  ފަހަރު ފާހަގަކުރިން. ވަރަށް ގިނަ

ގިނަ ފަހަރަ އަސޮއިކޮށްމި    ށް ސަލާމް އެކަމަކު  މިފައި  މިވާގޮތަކީ އޮންނަނީ  ޅުގަނޑުމެން    މީހެއްގެ    އެދަނީ. ދެން 

ކުރާ  ޓީއެއް މިތާ އޮވެމެ މަސައްކަތްއެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު މެޖޯރި  މީހަކު އަދާކުރީމައި އެ ނިމުނީއޭ.   ޒިންމާ އެ 

މަޖިލީހެކޭ ކިޔާއިރު   ނަޒާހަމި ޒި  ގެއަޅުގަނޑުމެންތްތެރި  އެބަވެސް  އެހެއޮތޭންމާއެއް  އެގޮތަށް  އެކަންކުރާ  ދެން    ން 

އްލެއް  ޙަކަހަލަ  ވެސް ކޮންމެވެސް    ށް ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަހެންވީމާއެވެސް. ދެން    ރުވުން ބަޔަކު ޒިންމާދާރުކު 

 ބޭނުންވޭ.ކަންތައް އަޅުގަނޑު ހައިލައިޓްކޮށްލަން  އެ  ،އެހެންވީމާ  ހެން.ހޯދަން އެބަޖެހޭ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 



  

ން ހަދާ ހިސާބުތައް  . ދެން އަޅުގަނޑުމެގޭތޯއް އިނ އެސެޓެމަކީ ދެން ވަރަށް ބޮޑުމި ކޮމިޓީގައި އިންނެވު  ބްޤޫޢުމި ޔަ

ފުރިހަމައަށް މި ވަރަށް  އެކިއުރޭޓްކޮށް  ވާހަކަދެއް  ހަމަ  އިރުގައި ހަދާ ހުށަހަޅާ  ވަރަށް  ޓޮޕިކެއް  ނަންބަރުން    މިއީ ކޭނެ 

  ޚަރަދުކުރި. ގަންނަން  ތެޔޮ    ރު ން ޑޮލަ އަމިލި  250ށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން  ޑައަހަރު އަޅުގަނ   ހުސްވި އިނގޭތޯ. މި 

ޑޮލަރު.  މިލި   250 އެއަށްވުރެ    125ސޮރީ  އަން  މިހާރު  ދެން  ޑޮލަރު.  ތެބޮޑުވިއްޔާމިލިއަން  އިނގޭތޯ.    ، ޔޮ ވާނީ 

ކަރަންޓު  80ސަލްގެ  ލް. ޑީސަޑީ ކީއްވެތޯއޭ  ބިލިއަން  4.8  ދުން. އެއީފެއްއު  ޕަސެންޓަކީ  ދެއްތޯ. ސުވާލަކީ   ރުފިޔާ 

ސެކިއުރިޓީ  ރޖީ  ންގެ އެނަ އުމެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެހުއްޓާ މާދުރުގައި އޮތް ޤަ އި  ގައުޑު  ގެ ތެޔޮވަޅުއަޅުގަނޑުމެން

މިޑިޕެންޑްވެ ފެއޮންނަނީ  ފައި  އަޅުގަނޑަށް  ޤައުންނަ.  މިއީ  ސަލާމަނީ  މި  ތާ މީ  ކަމެކޭ  .  ނގޭތޯއި  ކަމަކީބެހޭ 

  ކަމެއް ނޫން.  މިއީކީ ކުޑަކުޑަ  ބަކަސްއްނުހަދާ ތިމިކަން  މާބޮޑު ކަމަކަށް  ދެން  ން މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު  ޑުމެއަޅުގަނ

  މު ޤައު މި    އޮތްއެބަ   އްގޮތެއުމެއްގެ އަތް މަތީގައި. އެއަށް ހަމަ  ރޖީ ސެކިއުރިޓީ އޮތީ އެހެން ޤައަޅުގަނޑުމެންގެ އެނަ

މެ  ތަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކި  މިނިވަން ނޭ އިނގޭތޯ.  ލައިޓް އިޝޫއެއް ނޫ  ކުޑަކުޑަމި  ، މިއީކީ  މާލަޕްސްވީ. އެހެންވީކޮ

ކި އަދި  ޤަސެކިއު   ރޖީއެނަ ޔަސް  ވަރަށް  ޤައުމަކީ މިނިވަން  ނެތް  ނޫރިޓީ  ކޮމިތަ  ނޭ.އުމެއް  ބޭރު  ން  ންޓްރޯލްކުރަނީ 

   .ޢަލީ ! ޔަޢުޤޫބް. އާދެ . އާދެ!ޤައުމަކުން

 

 ހު( ތުކޮޅަކަށްފަ)ވަގު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޢަލީ ރު ންބަންދޫ ދާއިރާގެ މެކެ

އަޅުގަ ވަ ޝުކުރިއްޔާ.  އޭނޑު  މި  އުފާވެއްޖެ  ސެކިއުރިޓީއާރަށް  ފާހަ  ނަގެ  އިޝޫއެއް  އަޅުގަނޑު ބެހޭ    ގަކުރެއްވީމަ. 

ދޭތެރެއަކު ހަމަ  ދައްކާ  ވެސް  މި ން  ހަމައެކަނި  ކިއުރިޓީސެ  ސްޓޭޓެއްގައި   ންނޭޝަ  މޮޑަންހާރު  ވާހަކައެއް މިއީ  އަކީ 

ރާމަކޮށްގެން ކަނޑިބަޑި ތަޅައިގެން  ގު ބަޔަކު އަރާ ހަނއްޔާ  ނިނޫން  އްޔާ މިނިވަންކަން ގެއްލުނޫނި  ންރިޓީ ގެއްލުސެކިއު

އެންމެ އެންއަޅުގަނޑުމެންގެ  ސެކިއުރިޓީ  އެބަޖެހޭ  ގެ  ފުޑް    .އެބަޖެހޭ  ންނަންއޮ  އެއްސެކިއުރިޓީ   ޓެރިޓަރީއަށްންމެން 

އޮރިޓީ އަޅުގަނޑުކިއުސެ އެބަޖެހޭ. ންނަމެން  ބައިވަރު ސެކިއުރިހުންނަ  އެ މި ގޮތަށް    ން  ދެ  ގައި  ގޮތު  ގެ ޓީތަކެއްމި 

ހަތަރު އެބަ  ތިން  ކުޑަކުރު، އެނަ އުޅޭ. އެހެންވީމާކަމެއް  ބަރޯސާވުން  މި  ބޭރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި    މަށްރޖީއަށް 

ގޮތެއްގައިހީ  ންނަށްމެއަޅުގަނޑު ވާވަނީ ސީރިއަސް  އެބަޖެހޭހެހަކަދައްކަ އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ން  ން. އަޅުގަނޑުމެން 

ބޮޑުނުވާ  ބިލު  ފުންކޮށް    ދެކެވިއްޖެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  އެއީ  ވާހަކަ.  ކަމެއް  ތުގައި  ޙަޤީޤަވިސްނާލަންޖެހޭ 

ގެނައި  ކަރަންޓަށް   މިވެސް    ސަރުކާރުން  ބަދަލު  ،ބަދަލު  ދަނޑިވަޅު    އަގަށް  މި  ދިވެހިރާއްޖޭ ދިމާވީ   މިގެނައި  ގެ   

ހޫނު ދުވައެންމެ  މާ  ސްވަރާގަދަ  އެއީ  މިދު  އި،މެ  ،އޭޕްރީލް  ،ރޗުއިނގޭތޯ.  ގަދަ  ހޫނުއެންމެ  ވަސްކޮޅަކީ  ޖޫން. 

ނެ  ތަކަށް ނުފެންނާވެސް ގޮށްގެންނެއް ހަމަ އެއްއެދުވަސްކޮޅުގައި އަދި ބިލު ކުޑަކޮ  ،މާހެންވީ. އެ ވަރު ރާއްޖެއަށްދުވަސް



  

  ވަނީ ގަކޮށްލަން ބޭނުންފާހަ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ކީގައިއެ   މާއާއެހެންވީ  ންދެށްވާތަނެއް.  ކުން އެ ބިލު ދަރާއްޖެއަ

އޭ.ސީގެ  ބޭނުންވަނީ ހަރުކުރެވޭ  ހަމަ  ނިސްބަތްމި  މި  މު  ،  ށް  އަޅުގަނޑުމެންނަ  .ވަމުންއިތުރު  ނިސްބަތުންހަމަ  ޅި 

އެއްޗަކީ  ންޖެއެނގެ މިޙަޤީޤަހޭ  ވަރަކަށް  ތުގައި  ހަރުކުރި  އޭ.ސީ  މާލޭގައި    ނގޭތޯ. އި  ތުގައި ހޫނުވާނެޙަޤީޤަސާލަކަށް 

އޭ.ސީ އޭ.ސީއަކީ   ،ކޮންމެ  ކޮންމެ  އިތުރުވާޙަޤީޤަ  މަޑުކުރާ  ހޫނުމިން  މާލޭގެ  ހަތުގައި  އެއްޗެއް.  ރަށްރަށުގައި ނެ    މަ 

އެ  ހަމަ  .އޭ  ވެސް  ރަށުގެ  ހަރުކުރާސީ  ހިފެހެއްޓިފައިވަރަކަށް  ހޫނުމިހުން  ހަމަ  އެތައްނަ  ހަމަ  ގުނައަކަށް    ން 

އެއިތުރު އަޅުގައެހެންވީމާ  ބަދޭ.ވަމުން  ވައްޓަފާ،  ދިރިއުޅުމުގެ  އެ  ގެދޮރު  ޅިނޑުމެންގެ  ބިނާކުރުމުއާއި    ގައި  

މަޖެހޭނެމިކަންކުރަން ހަމަ  ގަސްއިންދުމާއި  އިތުރަށް  އުސޫލުތަކާއި  ގޮތާއި    އެ   ހަމަ  ވިޔަސް  ތީގައިކަންމަގުތަކުގައި   

ކުޑަބިން ވިކިތަންމެ  ގަސްޔަކޮޅެއް  ކަމަށް.    ސް  މިއީ  ޤަޤީޙައިންދަންޖެހޭ  އް.  ކަމެ   ވިސްނަންޖެހޭވަރަށް  ތުގައި 

ހީވަނީއަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.   ށްނޑަޅުގައަ  ،މެން  ސެލްފް  މައި  އިންކްލޫޑިންގް  އަޅުގަނޑު  މި  ހީވަނީ  ހަމަ 

ހަމަ    ދެންކަންނޭނގެ    ޑްޓެޓްސް ޓޭކަން ފޯރ ގްރާންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އި  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސިޔާސީ މީހުން

ހަ އަބަދު  ތެ މިހިން  ގެނެސްގެން  ޑީސަލް  އަޅަމަ  އައިޔޮ  އަހަރުމެންގެން  މި  އިނގޭތޯ.    ނޫޅެވޭނެ   ނަކަށް ންދައިގެން 

މައްޗަށްދާ މި  މިގޮތަށް  އެއް ކަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާމު  ގޮސްފި    1.5ކަލަ  މަށް  މައްޗަށް  ޑިގްރީއަށްވުރެ  ޕަސެންޓް 

އަޅުގަނ ސަރވައިވަލްކަމަށްވަންޏާ  އަވަ އި  ،ޑުމެންގެ  އެބައުޓް  ސަޓްސް  އެހެއިނގޭތޯ  ވައިވަލްއޭރ ރ  ،  ންވީމާ . 

އަހީލާފަ  މިހިން  ލައިޓްކޮށްމި  އަޅުގަނޑުމެން   މިއީސްލު  އި  ނޫނޭ  ކަންތައްތަކެއް  ،  . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ  ތިބޭވަރުގެ 

އަސްކޮށް ނަގާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ސީރިއަސްކޮށް މިކަން ނެގިވަރަކުން ސަރުކާރުން މިކަން ސީރި

ން މިއުޅެނީ ނޑުމެ، އަޅުގަވީމާއެހެންމާލުއިކޮށް ދުއްވާލާނެ.  އަދި ޔާ ސަރުކާރުން ލައިފިއްޅެއް ލުއިލުއިކޮށް ދުއްވާތަންކޮ

  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ސީރިއަސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގޭނީ މިކަން   ކަމަކު ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގަން. އެ

ނަށް އިނގިގެން.  މެންހޭނީ ކިހިނެއްކަން އަޅުގަނޑުމަ އިނގިގެން. ވާންޖެތަގަނޑުމެންނަށް ފުރަކިހިނެއްކަން އަޅުމިވަނީ  

ސަރު މެނޑުގައަޅު  ރުންއޭ ބުނެވޭނެ  ކާރުންނަށް  މިގައި  ބަދަލުކުރާށޭ.ކަމެއް  ނުކުރަނީ  ގޮތަށް    . ނގޭތޯ އި  ކީއްވެގެންހޭ 

ގޮތުޤައަޅުގަނޑު    ،އެހެންވީމާ އަޅުބޫލުކުރާ  އެޑިއުކޭޓްވުމަކީގައި  ޚާ ވަކިން  ގަނޑުމެން  އަޞައް  މިކަހަލަ    އު ކޮށް 

ވަ އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެޑިއުޅޭ    މިގެން  ށައި ކަމެއްގައި  މު ރަވައުކޭޓްވުމަކީ  އަޅުގަނޑު  މުންހިށް  ކަމަކަށްވާތީ   

އިތުރަށް   ރަނީ ހިތަށްއަ ސްޓްވެސް    ހަމަ  ދަންނަވާހަމަ  ސްންލަރެސްކޮށްލާފައި  އައިޑިއަލީ  އަޅުގަނޑު    ޕީކިންގ. 

މަޖިލީ މުޅި  އެޑިއުކޭޓްވާން  ށްހަދަންނަވާނީ  އަންނަ    އެއީ  ކޭމެކަޖެހޭ  ވެސް  މި  މޫސުމަށް    މާވެއްޓާ ބަދަލުތަކާއި ތިމި 

އެއީ  ގުޅޭގޮތު ވާހަކަ  ޝަނުން ޕޮލިޓީއަޅުގަނޑުމެން  ން.  ނޫން.ދައްކާ  ޓްރަމް  އަބަދު  އެއް  އަންނަނީ    ތާޕްމެންވެސް 

ގެ ޤީތަރައްމި މުޅި    ންމެއަޅުގަނޑު  ،ންނަމަވެސްއެހެ  ންނަނީ.ފެއެކަހަލަ ގޮތަކަށް    ނީ. އެއީއުޅެ  އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި

 ންޖެހޭ.  ތް އެބަ ބަދަލުކުރަތާއި ފޮއި ގޮ އުސޫލާ މުގެ މުޅިބިނާކުރުޖެޓް މުޅި ބައްޓަން މުޅި މި ބަ

 



  

   އްކެވުން:ވާހަކަދެ  ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ވެސް ބޮޑަށް ފެންނަނީ   ނޑުފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ  ބަރު ޢަލީމި އިއްޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 ބާރެއް މީގައި  ޑުގެ ވަރަށް ބޮކުރާ މީހުން ތެޔޮ އެތެރެޕޮލައިޒްކޮށްފައި ވަކި ބައެއް.  އިންނަނީ މޮނޮމީގައި މި    އަސްލު

އެ ހިނދަކުމީހުންނަ  އޮވޭ.  ވަންނަހާ  ލާރި  އުނދަގޫވާނެ    ށް  އެކޮންޓްރޯލްކު އަސްލު  މީތި  މިހާރު    ،އީރަން.  ދެން 

ގޮހު ރަދުޚަ ކަރަންޓު   ކަމަށް ބަ   ށްތަރި  އަންމެނޑުއަޅުގަ  ޔާ ވެއްޖެއް  ލާ  ފަރާތުން  ސްޓެލީ  އޮފިޝަން  ބޭފުޅެއްގެ  ލްކޯގެ 

ގޮ އޮތް  މިހާރު  80ން   މޯ ދެވެއްޖެއްޔާ   ތުންއެނގިފައި    ޕޭސިޓީގެ މޯ މިހާރު އިންޖީނު ކެ  ، ވެސް މިހިރީ  ޕަސެންޓް 

ވެސް    ންދާލެއް އަތެޔޮ  ދާ ވަރަކަށް    މައްޗަށްމަ  ހަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޅެއު  ސް މި ވެ  މިހާރު   ގައިޕަސެންޓު  80ދޭން  

ކަރަންޓު   އިތުރުންވެސް  ބިލުގިނަވާނޭ. އަނެއްކާ  އޭގެ  ހަމަ  ހުރިއޭ.ސީ   ބޮޑުވާނޭ. އަދި  އެއްޗެ ތަކާއި  ވެސް  ގެ  ހީހާ 

ޔޫސޭޖް   އެ  ހައި  ދަނީ  މި ހަމަ  ގޮހައިވަމުންނޭ.  މިވަމުން  ހަމަ  ންޏާ  ނަބުލަކަށް  ސާސްފައި،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކޮންމެ  މި ތެރެއަކުން  ދޭ ބިލު  ވެސް ދާއިރާގެ  ކަރަންޓު  ބަހައްޓާފައި  ސްކްރީންޝޮޓްކޮށްލާ  މި  ފޮނުވާލާ  އެބަ  މީހަކު   

ލިސްޓެއް ފޮނު  ބޮޑުވާ  ފޮނުއްވާލާ.  މިއޭގައި  ވާލާއިރު  އެބަ  އިންނަ  ބަލަނީ    އެމީހުން  އަރާފައި  ކަނާތްފަރާތަށް 

އެ އަދަދުތަ ވާތްފަރާތުގައި  މީ  އް.  ނުބަލާ  އެއްވަ ޔޫސޭޖްހުން  ޔޫސޭޖާއި  ވަރެއް.  ހުންނަ  ހިއްލެމުން ހަމަ  ރަށް      އަގު 

ބޭނުންވެއްޖެ  ބަލާލައިފި ކަމުގައި   ފެންނަން  މުންދާ ގޮތަށް އިންނާނީ އްލެހި . ފުރިޖޭކުރީ އެއް  އްޔާ. ދެން އެ ކުރިން 

ކުރަނީ އެކަމަކު  ންނުބޭ ފުރިޖޭ ރީ މިހާރު އެއް ޖޭ ބޭނުންކުދެ ފުރިން ކުރި، އެހެންވީމާބޭނުންކުރަނީ.   މިހާރު ދެ ފުރިޖޭ

ބޮޑުވަނީއޭ. މިހުރި ބިރަންޓު  ކަ ބަލު  އެއްޗަކަށް  އެއްޖެއްލާ ކަމަށްވެ ހާ  ގުޅި  އްކަލަޔާ  ލާމެހިގެން  ފައި  ހުރިހާ އެއްޗެއް 

ޔޮ އެތެރެކުރާ މީހުން  އެ ތެ   ހެން ޢަލީ ދެންނެވިހަމަ  ވެސް ހަމަ އެ ތެޔޮ އެތެރެކުރާ މީހުން    ދެން ކޮންމެހެން  މިއޮތީ.

މޮނޮޕޮ ހިމީތި  މިކަންތައް އަޅުގަނޑުމެ  ނދަކު ލައިޒްކުރާހާ  އުނދަގޫވާނެ  ކު ވަރަށް   ންނަށް  ހަމަ  ބޮޑަށް    ރަން ވަރަށް 

މީތިގޫވާނެ. އެހެންވީމާ، އެންއުނދަ ހަމަ  ނެތް    މެ ބޮޑަށް  ނޫންގޮތެއް  އަޅަމި  ކަރުތާފެނަށް  ހަމަ  އިގެންގޮސް  ކަމަށް 

ކަމަށް  ކަމެއް  ން އި ލްގައި ލެވެ  އްޔާ ހަމަ ނޭވާ ނުލެވޭނެ. އެރާލައިގެން ނޫނިކޮ  ދެން  .އި މިހިރީއިގަހަމަ ތާ މިހާރު ނޭފަ

ނުނޫނީ  ން  ގެބަލައި މި ސަލާމަތެއް  އަޅުގަނޑުވާނެ  މިއޮންނަހާރަކު  ބޮޑަށް  އެމެންނެއް.  ހަމަ  ބުނާ    ނީ  މީހުން 

ށް ހިފާލައިގެން  އެއްކޮށް މިކަމަ  ސާންތެރިކަމާޙްއި  މިކިޔާލަ  ކައެއްއޮފްގެ ބައި. އެކަމަކު އަސްލު    ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ޝޯ 

 . ޔާޝުކުރިއް މިކަމެއް.މަ ނުވާނެ ހަކާއެއް ނޫނިއްޔަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

.  ށް ނެގިފަޖްމަންޓް އިންނާނެ ވަރަށް ބޮޑަތެރޭގައި ވޭސްޓް މެނޭ  ކަތުގެ މަސައް  ނަށްރު މި ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންމިހާ

ވަރަށް ބޮޑުވެފައި އޮތް    މިގަސްޓުގައި.  އޮ  5ގަސްޓުގައި.  އޮ 5 ؟އޮތީ  އްދަލުވުން ކިހާ ތާކުތޯ މިޓުގެ މި ބަދެން ވޭސް

އެހެންވީމާ،   އުޓުގައިގަސްއޮ  5މައްސަލައެއް.  މި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންއިއްމީދުކުރަނީ  އް  ވަރަށް  ވެސް    ޒަތްތެރި 



  

ތައްޔާރުވެ އިޝޫއަށް  މި  ވަޑައިގަރަނގަޅަށް  ކުކަމަށްންނަވާނެ  ވަޑައިގެން  ރަށްރަށުގެ  މެނޭޖް.  މިހާރު  ކުރުނި  މުގައި 

ޓްތައް  ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކް  . މިއީދާއިރާއެއްވެސް ލިބޭ    ކަމަކު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަ އެހީކާއި އެތަލެންޖުޗެ  ރިމިހު

އަޕްޑޭޓްތަކާލި މަބިފައި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ލޫމާތެއް  ން މަޢުރީމިނިސްޓް  ވެސް ހޯއްދަވާ އަދި އިތުރަށް   ތައް ޢުލޫމާތުއި 

މަޢުމުވައްޒަފުން މެދުވެ   އިދާރީ މި  ސް  ވިޔަވަން  ހޯއްދަ އި  ވެސް ވަގުތު އޮއްވަ   ކަންތައް   ގެއްދެވުމު ލޫމާތު ހޯރިކޮށް އެ 

އެދެންގެން  އަށް ކުރި ފޯއިޝޫއަށްފަހުގައި   . އެ ގޮސްދެއްވުން  ބޮޑަށް  ދެން  ބަލް  އުރިނި  ކަސް ގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ކަދި  ރޖީއާ އެނަ އަޅުގަނޑަމަށް  މާލަށް  މި  ދެން  ވާހަކަފު  ރެވެނީ ބޫލުކު ޤަށް  މެންބަރުންގެ  ގޮތުން.    ޅުތައްމި  ހުރި 

އެއް.  ކައެއް ވާހަ  ހަމަ   ވާނީ ވެސް ދަންނަ  ޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ދެން އަވިދާޅުވި ގޮތަށް    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތި

ކޮމިޓީއަކަށްވުމުގެ    ،ކޮމިޓީގަނޑުމެން މި  އްޗަކީ. އަޅުޗެއް މި އެއެއް އޮތް    ހަމަ ތެލުން ވައްކަންކުރަން ހަދާފައިއެއީ  

މި   ހަމަ  ކުރީގައި  މަޖިލީހު   ޔުޓިލިޓީތަކާ މި  މަޖިލީހުގައި  އިންނަވައިގެ  ރައީސް   ގެބައްދަލުކުރިން  އޭގައި  ވެސް  ން. 

މިގަނޑުމެއަޅު ސުވިޗްނުކުރެވިގެން  ކީއްވެގެންތޯ  ސުވާލަކީ  ކުރި  އޭ  ން  ބަ  ގެއުޅެނީ.  ންނަށް  މީހު  އެއްތެރެއިން 

އެއަށްޓެކްނިކަލީ ޖަވާ    ނެތީދޭނެ  އެމީހުންބެއް  މައްސަލައެކޭ.  މިއީ  ބުނީ   މައި  ޤައުމީ  ހަކަތަ    ކިހިނެއްހެއްޔޭ 

އެހެން   އަތްމައްޗަށް. އެކަމަކު  ބައެއްދޫކޮށްލެވޭނީ  އެމީ ޙަޤީޤަގެ  ތަންކޮޅަތުގައި  ނުވިސްނޭ  ން  ކީ އަޅުގަނޑުމެހުންނަށް 

މާ ދޫކޮށްލައިގެން.  ދޫމިތިބީ  ތެކުރިން  އެއީ  މިތިބީ.  ބޯކޮށްލައިގެން  ލަސްވި އި  ދުވަހަށްވުރެ   8ޓު  ޔޮ  ޔަސް  ތުރަށް 

ލްކޮށް  ލްނަރަބަވެސް ވަ  މަހަށް ވާވަރަށް. އެހާއެއް    އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ އަނދިރީގައި. އެއީ މިތާ ސްޓޯރޭޖް ނުހުރޭ

  ޖީ ރބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރީމައި އެނަ   ނޑުމެންގެމިކުރަނީ އިންޖީނު އަޅުގަ  ބޫލު ޤަން  އޮތް ކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެ

ށުގައި  ރަ ރަށް ގަނޑުމެންނަށް ފެނުނުއަޅު  ކަން އޮތީ.ދަށުގައި ކަމަށް. އެހެނެއްނޫން އެ  ގެ ބެލުމުގެ ންމެއޮތީ އަޅުގަނޑު

އްދަން  ވެސް ކަރަންޓު އުފަ   ހާ ރަށެއްގައިހުރި  ފާނަން.ގަނޑު ދަންނަވާލައެއް މިސާލު އަޅު  ގެވަރުހުރި  މީގެ އިސްރާފު

ޕީކްހުރީ  ސްކޮށްފައިބޭ ލޯޑަށް.  ޕީކް  ބޮޑަށް  އެންމެ  ލޯޑަކީ  ތެރެ   24ދުވާލުގެ      މައްޗަށް  ގަޑިއިރުގެ  އެންމެ  އިން 

  ނަރޭޓަރު ސައިޒްކޮށްލާނީ ނޑުގެ ޖަޏާ އަޅުގަކިލޯވޯޓު ކަމަށްވަން  800ކަށް އެއީ  މިސާލަވަރު.  މިން  ންކުރާ ކަރަންޓު ބޭނު

  ށް. އެ އަ  1-12ޅެއްގެ ތެރޭގައި. މި  އިންނަނީ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮ  ން މިންކުރަބޭނުކު އެ ކަރަންޓު  . އެކަމައަށްތާ  900

ކަމެއް  ނިމުނީ ހުރިހާ  ދެން  ލޯޑުވެއްޓުނީ.  ހިނގާފާނެ ޔައީ.  ދި  އެ  އެ  ހާފްއޭގެ   ދެން  .  ކެޕޭސިޓީހާފް    ،ލޯޑް   

އެއްކަ  ބައެތި    800ލަ  ހިނގިޔަސް  އެއެހެންވީމާ،    .ހައްޓަންޖެހޭނީޖައްސާފައި  އިން  މިކަން  ންޓްފިޝެކިހާ  ކޮށްތޯ 

މި ޖަނަރޭޓަރެއް    800.  ދަނީ  ކުރަމުން  ޖަނަރޭޓަރު  ލޯކި   200ކިލޯވޯޓުގެ  ކިހިނެއްތޯ  އަންނައިރުގައި  ނީޑް  ވޯޓެއްގެ 

ކުޑަޓަސްލާފަ އެހެންވީމާށްލާނީކޮއި  މެން.  ސެޓުކޮށްފައިގަޑިދުރު،  ހުރިހާ    އަށް  ސިސްޓަމްތަކެއް  ޖަނަރޭޓަރު  ހުރި 

އެންވީމާއެހެން  ހުރީ.  ރަށެއްގައި  އެނގޭ    މެންނަށް،  އިސްރާފުވެސް  އިވެސް   އެންމެންނަށް  .ކަންމިއީ  މި   އީ  ނގޭ 

އެނަފިޝެއެ ޖަނަރޭޝަނެންޓް  ނޫންކަން.ރޖީ  ކަނޑައެޅި  އް  ހަމަ  ކުރަމުންމިގެން  އިނގި  އެ    ވެސް   ދަނީ  ކަން 

ބޭއިނގޭތޯ ގިނައިން  ތެޔޮ  އެކަމަކު  އެއްޗެއްވީމަ.  .  އެކަހަލަ  ތެ އެހެންވީމާނުންވާނެތާ  ކަމެއް  އެއް ؛ލުން، 



  

ޓަރ ހަރުކުރަންޖެހޭނެ.  ފުލޯރ މީ  އުލްންކުގައި ފި ތެޔޮ ޓޭނެ ކަމެއް ކޮންމެ ރަށެއްގެ  ވުކުރެނު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އިނގެވަރާއި މީޓަރު ހަރުކޮނަގާ   ތެޔޮ އަޅާވަރާއި ރަ  ންވާނެ. އެއީށްގެން  ތެޔޮ    ށެއްގައި ހުރީ.ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދު 

ނީ ކިހިނެއްކަން  ، ބާކީވާ ތެލަށްވަތޯ. އެހެންވީމާ އިނގޭކަން އޮތް ގޮތް މިނޭނގެ. އެއީ  ގާވަރެއް  ނަތެޔޮ  އަޅާ ވަރެއް  

ޓޭންކުގައި   އަހާލީމަ  ހުންނަނީ.  ލީކުތަކޭ  ލީ   ބުނަނީ  ރައްޔިތުންގެ   ތައް.ކު ހުރޭ  އަމިއީ  މަޖިލީހުގެ  ވެސް    ޑުޅުގަނ 

މެންބަރުންނަށް    ށްކުރަބޫލުޤަ މިހިރީ.މަޢުލޫމާތުންޖެހޭ  ޑައިގަންނަވައެނގިވަހުރިހާ  އޮސެޕް  ދެން    ންނަ  ޓެމްބަރުގައި 

ރައީސުލްޖުމް ވަޑައިގަންނަވާނެކޮންފަރެންސަށް  ކަމަށްހޫރިއްޔާ  މި  އަޅުގަނޑު    އެހެންވެއްޖެ  ވެސް  ޔާ  އް ދެކެނީ. 

ޖެހޭއަ މަޖިލީހުން  ކޮމިއުނިޓީއަށް ނެ ވަރަށް ސްޓްރޯންގް  ޅުގަނޑުމެން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މިކަމުގައި   މެސެޖެއް    ދޭން 

ގޮތްގަނޑުއަޅު ތިބި  ރައެހެންވީމާ.  މެން  މި  ރައީސަ  ،އީސަށް،  ދަންނަމަޖިލީސް  ވަރަށް  ށް  އަޅުގަނޑު  ވައިގެން 

އެނަ މަސައްކަތްކުރާނަ މި  އެން  ތަންކޮރޖީ  ކު ޖެންޑާ  އިނގޭތޯ  ށްރިއަޅެއް  މިދެޖެއްސޭތޯ  މި  .  ފުލޯރގައި  ންނެވި 

ޓަކައި   އުމަށްޑަކުރުމުގެ ބައި ގެންދި ޚަރަދުކުއެ  އާއި  ރިޓީސެކިއު  އެންޑް ވޯޓަރ  ރޖީ ނަދިޔަ ގޮތަށް އެމަސްވެރިކަން މި

ވަރަށް   ތެރެއަޅުގަނޑު  މީގެ  ޓޫލްތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ފަސޭހަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި    އަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. 

  ގައި ކަރުދާހު މެން އެކުލަވާލާ ނޑުޅަށް ފެނިގެންދާނެ. އެއްކަމަކަށް މިހާރު އަޅުގަރަނގަވަރަށް   ފަހުގައިށްޓޭޝަނަޕްރެޒެން

ބޭންޑު.   ޑު. ދެން އިން ށް ބޭންވެސް އެންމެ ދަ  ޑުތައްވިދާޅުވި ބޭން  ޑުތައް އުވާލާށޭ. ތި އޮންނާނެ ބޭން  ވެސް ޖަހާފައި

ބޭންޑުތަކަ ފުކުރުމަށްވު ކަރަންޓު އަގު   ށްކަހަމަ ބައިވަރު  ،  ގަޑިތަކެއް  ށޭ. ގެނެސްފައި އަގުހެޔޮންނާލެޓް ރޭޓަކަށް ގެރެ 

ހެޔޮ ގައަ ފަތިހު  އިން    10:00  ލް އަޅުވާ ގޮތަށް ރޭގަނޑު ސޭދުޢީ ނޑު ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުގައި  އަޅުގަ  ، އްޑިތަކެގު 

ދޮންނަ  ންމެ ކަމެއް  ކިތަހުރި    ން ކުރަދުރުޔޮ ގަޑިއޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއްކަލަ މެންށް އެއީ ކަރަންޓު އަގުހެއަ  5:00

ވިޔަސް  މެޝި އެ އަނެއް  ނު  ރޭގަނޑު  ވިޔަސް  ޝިފްގަޑި   ކަމެއް  ދަޓްކޮށްލައިއަށް  ލޯޑް  ޕީކް  ނޫންތޯ.  ފިއްޔާ  ށްވީ 

އޭނެކުރާކަށް ނޫޅޭ ޑީގައި މިކަންރުގަކޮންމެހެން މެންދު  ،އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް  ންރުތާ    އެބަހުރި . އެކަހަލަ ސިމްޕަލް 

ޓެދުނިޔޭގަ އެޕް  ސްޓެޑްއި  ކިތަންމެ  ސަކްސަސްފުލް  އެކަޕްރޫވަން  ލިޓިކަލް  ޕޮ  ހެންޅުވި ދާވި  ތިމަކު  ރޯޗެއް. 

އެޓްމަންޓާކޮމި ރޫ  އި  ދަ  ޙު ކަންކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  އަނެއް  ނަނީފެންތަކުން  ޔުޓިލިޓީށްކޮށް  ދެން   .

އެނަ އަނެއް  ކަމަކީ   ގަވަ މި  ސެންޓްނަރރޖީ  މާރަލަންސް  ޔުޓިލޭގައިޒްޑް  ރަށަކަށް  އި  ހުރިހާ  ހަދައިގެން  ލިޓީ 

މަސައްރަން މިކު ސްޕެއަރޕާޓްސް ސަޕްލައިކު ންކޮޅެއް  ހޭ ކަންނޭނގެ ތަމީތި ޖެ  ން ދެއްތޯ.ނޫއް  ންޓެކަތް އެފިޝެ ރާ 

  ތި   ނޑުގައި އަޅުގައެކީ  ން އެ ޑްރާފްޓް ނިމުމާދެ  އެއްޗެއް.ހިމެނޭ  ވެސް މީގައި ޕޭޕަރގައި    އެ ބޮޑަށް ލޯކަލައިޒްވާން.  

ޝެންނަޅުބޭފު ރަސްށް  އަނެއްހެން  އެއްއަރކުރާނަން  މި  ފަރާތަކަށްމީކޮށް  ކުރިން.  ވެސް  ޝެއަރކުރުމުގެ  ދެން   

އެކްސްރއެނަ މިމަޝްވަރާކޮށްގެ  ޕާޓުންނާޖީ  ރެޑީކުރަމުން  އެދެން  ގެންދަނީ.  ން  މިއަދު    ދެން   ނެތީމަހެންކަމެއް   

މި  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ދެން  ނިންމާލަން  ގޮތުން  ތައްތަކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިދާރީ  މި  ކުރިއަށް    ގަނޑު އަޅުއް 

ތިގެ އަޕްފުޅުންނަބޭ  ންދާނަން  ގަޑިއާންޒެ ޕްރެ.  ންނަދާދެމުން  ޑޭޓްށް  އެނަ  އަދި  ޓޭޝަން  ވޭސްޓް  ޕްމި    ލާންޓް ރޖީ 



  

އެދު  ބެލުމަށް ވާހަކަ ހަމަ  ސީރިއަސް  އެއީ  އިނގޭތޯ  އެދުވަހަށް  ތަޖުރިބާ އޭ  އެއް.ވަހުން  ން  އަޅުގަނޑުމެ  ގެ 

ށް  ނަކަ ވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގަލުން ރަނގަޅު. ދެން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުން ނޫން މިހާރު ކޮށްޞާއްޙި

ޖެހި ކުރެވޭކަށް.  ކަމެއް  މާބޮޑު  ނައިއް  3ޖެހިގެން  ނޯވެ  އޮންނަ  ބައްދަލުވުމަށް  ހުށަހެޅިދާނޭ  ވަކިކުރަން  ސިއްޔާ 

އެހެންދެހަނދާ އަޅުގަނޑުވަނީ.  އޮންނަނީނެއް  އަދިއަކު  އެކަ  .އްތޯ  އެހެނެއް  ދަން   ނުވޭ މަކު  ޏާ  ސޮއިކޮށްލައްވާފައި 

ހާޒިރުވެފަ މީގައި    .އެހެރީ  ގަވާ ވެރީއެއް  ޒިހާއިނގޭތޯ    އްޗަކީ އެ  އޮންނަދެން  ނޫން  މިއަށް    އިދެއްސް  ނޫން.  ވެސް 

ދެއްތޯ.  ލުވީ  އް ޙަހުރިހާ ކަމެއް    މައި އެ ހުރީ  ށްދޭން އް ކޮންމެވެސް ކަމެސަމްތިންގް. މި ޤައުމަށް ކޮ  ޑޫ  ޓު ޕެޝަން  

ގަވާއިދާއެހެންވީމާ ކޮމިޓީގެ،  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  ބަހަމީ  އި  އަޅުގަނޑެއިންދާކު  އެއީ  ސަޕޯޓެ  އްކަށް  ނުކުރަން.  އް 

ރޖީ ޓޮޕިކް  މި އެނަ ވަނީ  ހީޑަށް  ކުގައި އުޅޭނެ. އަޅުގަނކަންތަ މިއައިސް  ހުރިއްޔާ    ތުއޭގެ ޖަޒުބާ  އި އެޙާއެކަމުގެ ރޫ

ންނަން  ޅުގަނޑުގެ ޖީބަށް ލުއިވާ ހިސާބުން މުޅި މަޖިލިސް މިތަނަށް އަޑަވެ އަގެ ކަރަންޓު ބިލު ކުނެގީމާ އަޅުގަނޑު

އަދުގެ ޖަލްސާ  ނޑު މިއެކުގައި އަޅުގަ  އައިޓަމެއް ނެތުމާއެހެން    ދެން އެޖެންޑާގައި (  ހުތުކޮޅަކަށްފަ)ވަގު.  ބޭނުންވާނެ

 .م عليكموالّسالނަން. ގަނޑުމެން ދަންނަވާލާނީ. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަޅުއިނިންމަ
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