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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    32`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އެރުވިފައިވާ   ލިޔުމުން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެޖެންޑާގެ  މިއަދުގެ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

މަކުނުދޫ ކުރިން  ދިއުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ގެންނަން  އެޖެންޑާއަށް  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ 

ބޭނުންފުޅުވާ މުހިންމު މައްސަލައެއް އޮތުމާއި އެކުގައި އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަށް އިންކާރު  

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ    ނުކުރައްވާ ކަމުގައިވަންޏާ ފުރަތަމަ އެ އައިޓަމަށް އަޅުގަނޑު ދާނީ. ދެން މަކުނުދޫ

ގެންނަން   މިކަން  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ސީރިޔަސް  ވަރަށް  ކަންބޮޑުވުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 

 ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  

 

 ން: ވުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެމަކު

މި   އަދާކުރަން  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީއަށް   މި  ކަންބޮޑުވުން  މި  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އަދި  މުޤައްރިރަށާއި  ކޮމިޓީގެ 

އި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ވެސް އަދި ކުރަން.  ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތުދީ މި ކަންބޮޑުވުން މި ކޮމިޓީގަ

ރާއްޖޭގައި   މުޅި  އަދި  ދާއިރާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެންނާނެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ  މި  މިހާރު 

 މުޅި ދުނިޔެއަށް  ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން މުޅި އޭޝިއާގައި ވެސް ތިންވަނަ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އަދި 

ނުވާނަމަ   ކުށްކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ރާއްޖެއަށް    10ބަލާއިރު  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ކަނޑޫފާ  ވަނަ 

މި   އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އިތުރުން  އޭގެ  ހަމަ  ދެން  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ތަރިކައެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޤުދުރަތީ  ލިބިފައިވާ 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އިޙްސާސްތަކާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންބޮޑުވުމެއް މިއީ.    ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ސީދާ އެ 

އަޅުގަނޑު   މިއަދު  އޭގެފަހުން  ދެންނެވިން.  ރައީސަށް  މަޖިލިސްގެ  އިއްޔެ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ވެސް މިނިސްޓަރާ  އެގްރިކަލްޗަރ  އަދި  ބައްދަލުކޮށްފިން  މިނިސްޓަރާ  ހަމަ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ބައްދަލުކޮށްފިން.   

ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްލަދިނީ. ސަބަބަކީ މިއީ ހަމަ ސީދާ އެ ރަށުގެ ހަރު ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ޔަންގް ކުދިން  

ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ  ހުރި  ގުޅިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ސަބަބަކީ  ގުޅާ.  އެބަ  ކަންތަކުގައި  މި  ހަމަ  ވެސް 

ރަނީ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ކްލައިމެޓް ކޮމިޓީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައިވާތީވެ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު 

ވަރަށް   ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑު  ވީމާ،  މުހިންމުކަމެއް.  ވަރަށް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކުރުމަކީ  ކޮމިޓީއަށް  މި 

ހާލަތު   މިހާރު  މިއަދު  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  އެދެން  މިނިސްޓްރީން  ބޮޑަށް  ހުރިގޮތުން  ކަންތައް  ކޮވިޑުގެ  ހުރިގޮތުން 



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  

 

 

2 

 

ވެސް ޓީމެއް މިހާރު ފޮނުވާފައިވަނީ. އެކަމަކު މާލެއަކުންނެއް ނޫން. އެ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އުޅޭ  

 އަޅުގަނޑު ވެސް  ޓީމެއް ފޮނުވައިގެން މާދަމާ އެ ރަށަށް ދެވޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް

ކަންބޮޑުންތައް   ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެސް  ރައީސްގެ  ކައުންސިލުގެ  ހެދިން  އެރޭންޖްމަންޓްސްތަކެއް  ހަމަ  ވެސް  މިއަދު 

އެބަހުރި. ދެ މިނިސްޓަރުންނާ ވެސް ހިއްސާކުރެވި. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވެސް ބޭނުންވޭ ހަމަ  

ޤައްރިރާ ވެސް އެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރަން. ދެން ފޯނުން ގުޅޭގޮތަށް ހުންނެވީ.  ސީދާ މި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި މު

ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް އެ ބޭފުޅާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަޑުއްސަވާލަދެއްވުން.  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަ ވަރަށް  އާދެ!  ހަމަ  މައްސަލަ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯނުން ކައުންސިލުގެ ރައީސްއާ ގުޅައިލެވޭނެ   އަޑުއަހައިފިން. ދެން މިވަގުތު  ސީރިޔަސްކަމާއިއެކު 

އަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސާލަދެއްވުން  އެކަން  އިދާރީގޮތުން  ވަންޏާ  ދެއްތޯ.  ކަމަށް  ޢަލީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އެދެން.   

 އަޅުގަނޑު މިއީ ސަލީމް އިނގޭތޯ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު.  

 

 ކަދެއްކެވުން:ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ އާދަމް ވާހަ

 އާދެ! ވިދާޅުވޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާއިއެކު އެބަ އިންނެވި މަކުނުދޫ ދާއިރަގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް. މިހާރު ރަށަށް ދިމާވެފައި  

ރައީސްގެ   ކައުންސިލުގެ  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ކިޔައިދެއްވައިފި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ސީރިޔަސް  މިއޮތް 

އިއްޒަތް އޮވެއްޖެއްޔާ  ހައިސިއްޔަތުން  ނުކުތާއެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  މީގައި  މެންބަރުންނަށް  ތެރި 

ގިނަ އަދަދެއްގެ   ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  ތިއްބެވި  އެބަ  ވަޑައިގެން  އަރުވަނީ. ދެން  ފުރުޞަތު މިހާރު މި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އި. އަޅުގަނޑު މިހިރީ މިހާރު ސްޕީކަރަށް  މެންބަރުން އިނގޭތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ކަންބޮޑުވުން އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓަކަ

ލައިގެން. މައިކް ކައިރީގައި ފޯނު ބާއްވާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއށް ގެންގޮސްދެއްވާ ޢަލީ މި ދިމާވެގެން އުޅޭ  

 ކަންތައް ކިޔާލަދެއްވާ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް ލުގެ ރައީސް ޢަލީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސި 

ކު  އަޅުގަނޑު  މި  އާދެ!  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ގެންދާނަން  ރިއަށް 

ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް  ބޮޑު ކަނޑޫފާ. ތި  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑޫފާ. ދެން މިއީ ރާއްޖޭގެ  ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

ވެ އޭޝިއާގެ  މިއީ  އިނގޭތޯ. ދެން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  އެއް  އެނގިލައްވާނެ.  ބޮޑު  ތިންވަނައަށް އެންމެ  ސް އެންމެ 

ގަސްތަކެއް   ހަމަ  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ކަނޑޫފާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަނީ  މިހާރު  މައްސަލައަކަށް  މި  ދެން  ކަނޑޫފާ. 

އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން   މި  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާތީ މިހާރު  މައްސަލަ  ވަނަ    2019މަރުވަމުންދާ 

ޑިސެންބަރާ ހަމައަށް ދިޔައިރުގައި ވެސް ގަސް މަރުވޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް. ދެން އަބަދު ވެސް ގަހަކީ ހެދި    އަހަރުގެ 

މިދަނީކީ   މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަމަކު  ހެދެމުންދަނީ.  މަރުވެ  ގަސް  ހަމަ  އުސޫލުން  އެ  އެއްޗަކަށްވީމަ  މަރުވާ 

ތަކަށް ނޫން. ހަމަ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ހަމަ ހުރިހާ ގަސްތަކެއް  އާދައިގެ ނޫނީ ޢާއްމުކޮށް މި ދިމާވާ މައްސަލައެއް ގޮ

މަރުވަމުން. ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑު ލަފާކުރާ ގޮތުން ދިހަހާހަށްވުރެ ހަމަ މަތިވާނެ މިހާރު އަސްލު އެ ސަރަޙައްދަށް  

ކަންބޮޑުވު ބޮޑު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހުރިވަރު  މަރުވެފައި  ގަސްތައް  އެ  ބަލައިފިނަމަ  އަންނަނީ  މި  މަކަށް 

ވެސް   ދުވަސްވަރުގައި  ތަދު  ބޮޑު  ބުނާނަމަ  ޒަމާނުގައި  އެ  ގާތްގަނޑަކަށް  މީގެ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ދެން  ކަންތައް. 

އެހެންނަމަވެސް،   ދެން  ކަނޑޫ.  މި  އެއްޗަކަށްވީ  ބޭނުންކުރެވޭ  ކެއުމަށް  އެކައްޗަކަށްވީ  ބޮޑު  އެންމެ  ތިލަދުންމަތީގެ 

ކަނޑޫ   ޢާއްމުކޮށް  ރައްޔިތުން  މިހާރު  ހަމަ  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ވެސް  މިހާރު  ވީނަމަވެސް  ނޫޅުނުކަމުގައި  ކައި  އަދި 

ތެރެއިން ކަނޑޫ ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ އިނގޭތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަން މިހެން އޮއްވައި އޭގެ  

އަޅު ސަބަބު  މަރުވަމުންދާ  ގަސްތައް  ކަނޑޫ  ދިމާވަނީ  މި  މައްސަލަ  ދެން  ބޮޑަށް  ނޭނގޭތީ.  ގަނޑުމެންނަށް 

ގުޅުއްވީ   އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ގުޅިގެން  މޯލްޑިވްސްއާ  ސޭ  ވާނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ދިމާވާ މައްސަލަ   މިދަނީ އެތަނުގައި މި  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އަމިއްލައަށް. ގުޅުއްވައިގެން އެ ބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން 

ޓަކައި ސަރ ފެނުގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ވެސް ނެގިފަ. އެކަމަކު، ދެން ހަމަ   ހޯދުމަށް  ވޭ ވެސް ކުރަމުން. މިހާރު ވާނީ 

މިކަމަށް   ވެސް  ތެރެއިން  މަޖިލިސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ހަމަ  އެދެނީ  ކިބައިން  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

ހަމަ އެންމެ  ދަންނަވާލަން  ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތި ބޭފުޅުންނަށް  އެދުމަކީ   ބޮޑު 

 ބޭނުންވާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! ޢަލީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް، ކުއްލި ސުވާލެއް އޮވެއްޖެއްޔާ މިވަގުތު  

މަޑަވެ ދެން  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބޭނުންފުޅުވޭ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލި 

ކަންނޭނގެ   ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ޢަލީއަށް  އަޑުން  އަޅުގަނޑުގެ  އޭރަށް  ވިދާޅުވޭ.  ސުވާލު  ދެން  ކޮށްލައްވަން.  ސުވާލެއް 

 ފަސޭހައިން. 

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާޑެ! އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ކިހާ ބޮޑު އޭރިއާއެއްތޯ މިހާރު ހަލާކުވަމުންދަނީ އަދި ހަލާކުވާން ފަށާފައި ހުރި ހިސާބު  

އެއްކޮށް ސްޕީޑާ  އެ  ރަނގަޅުވާނެ  ވަރަށް  އެނގުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  މިވެނި  ؟ ދެނެގަނެވޭނެ  މިސާލަކަށް، 

އޭރި ހެކްޓަރުގެ  ދެ  ތެރޭގައި  މަހެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެތިން  އެގޮތަށް  އެހެންނޫނީ،  ހަލާކުވެއްޖެއޭ  މުޅިން  އާ 

މިކަން   ބާރުމިނެއްގައި  ކިހާ  ދެނެގަންނަން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަސޭހަވާނެހެން  ވަރަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ތަފްސީލު 

 ގޮސްދާނެކަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުގެ   ދެން  އިނގޭތޯ.  ތަފްސީލުތައް  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުންފުޅުވަނީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި 

މިހާރު   އެކުގައި.  ތަފްސީލާ  އިތުރު  އަދިވެސް  ފޮޓޯ  ފޮނުއްވާލަދެއްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިޔުމެއް  ކުޑަ  ހުށަހެޅުމަކީ 

ވިދާޅުވީ   ތި  މަރު  10ދެން  ގަސް  ހާސް  ދެން  ވަރަކަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އަންދާޒާކުރެވޭ  ކަމަށް  ވެދާނެ 

ފަހަރެއްގައި   ކުރިން  ތި ބޭފުޅުންނަށް  ތަފްސީލުތައް  ކަންތައްތަކުގައި އިތުރު  ކުރައްވާ  އެކީގައި ތި  އެކްސްޕަރޓުންނާ 

އޮވެދާނެ.   ލިބިވަޑައިގެންފައި  މިހާރު  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ނެތް  ކޮމިޓީގެ  އެނގިވަޑައިގެންފައި  އެހެންވީމާ، 

ހަމަ   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ބަލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  އައިސްފައި  މައްސަލަ  އޮތީ  މި  މިހާރު  ސަމާލުކަމަށް 

ފުރިހަމައަށް މި ކަންތައް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ލިޔުމުން ތި ބޭފުޅުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް  

އޭ  މުހިންމުވާނެ  ފޮނުއްވައިދެއްވަން.  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ރަށް 

 އިނގޭތޯ. 
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މިކަން  ހަމައަށް  މަޖިލީހާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ކައުންސިލުން  ވެސް  މިއޮތީ  ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން    އާދެ! 

އޮތީ   މި  ރާވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުވަން  ކަންކަން  އެ  މެދުވެރިކޮށް  މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގެންދިއުމަށް. 

 އިނގޭތޯ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާ އަޅުގަނޑު މި ތަފްސީލު ތިކޮޅަށް ފޮނުވާލަދޭނަން މެންބަރު މެދުވެރިކޮށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް މިހާރު ރަޖިސްޓަރކުރެވިއްޖެ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  

މިކަމުގައި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ  ދެން  ކުރައްވައިފި.  ޤަބޫލުފުޅު  އެކަން  ވެސް  މެންބަރުން 

ތެރެ އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި  އިން 

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި އެއް ވުޒާރާއިން އަނެއް ވުޒާރާއިން އުޅުއްވާތަން މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެސް  

ޓީގެ އެޖެންޑާގައި މިއަދު މި މައްސަލަ ކޮންމެހެން  ދުށިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ހަމަ ކޮމި

މި ކުރީ. މިއަދުގައި އަނެއްހެން ރަސްމީ އެޖެންޑާ   އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމަނައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތީމަ  ވެސް 

ޤަބޫލުކުރެވުނީ   ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައެއް.  މި  ނެތް  ވަރަށް  ނުކުތްއިރަކު 

ކަމަށް   ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާދަމާ  ލިޔުމުން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  ސީރިޔަސް 

އަމިއްލަ   އަޅުގަނޑަކީ  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެއާއިއެކުގައި  ދެން  އުއްމީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިކަމެއް ބެހެއްޓި މީހެއް. ފޮތެއް ވެސް ލިޔުނިން. ދެން މިއާއި އެކުގައި  ގޮތުން ކަނޑޫފާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝައުޤުވެ

ދެން   އިނގޭތޯ.  ވެސް  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  އެކްސްޕަރޓުން  ދާއިރާގެ  މި  ތިބޭ  ރަޙްމަތްތެރިން  ގާތް  އަޅުގަނޑުގެ 

މީހުންނަ އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ދެއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  މިކަން  ށް 

 ސާފުކޮށްލަދޭން ފަސޭހަވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިނގޭތޯ.  

 

 ކަދެއްކެވުން:ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ އާދަމް ވާހަ

ފޮނުވާލަދޭނަން  ތަފްސީލެއް  ހުރިހާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރަށް  މާދަމާ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑު    އާދެ! 

މަޖިލީހަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަފަހަރު މެންބަރު  

އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފައި މި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީތަކަށް ހަމަ ދިޔަކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ގުޅައިގެން ހަމަ  

އެހެންވީމާ،   ހުރީ.  ވެސްވާހަކަދައްކާފައި  މެންބަރަށް  ހަމަ  ފުރުޞަތުގައި  ދަންނަވާލަން    މި  ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު 
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ދަންނަވަން   ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ގެންނެވީތީ  ސަމާލުކަމަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  އިނގޭތޯ 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންނަ ހަމަ  ދެން  އާދެ!  ލެވެލްގައި  އާދެ!  ސީރިޔަސް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ  ޔަޤީންކަންދެއްވާ  ށް 

މިކަން މިހާރު ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވެވުނު ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް މިކަމުގެ ތެރޭގައި  

 ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާތި އިނގޭތޯ. 

 

 ކަދެއްކެވުން:ޢަލީ އާދަމް ވާހަ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 އާދެ! އޯކޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ވަކިވެލާނަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން:ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ އާދަމް ވާހަ

 އާދެ! މަރުޙަބާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

ދެން ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  މި  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު   ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ އެ ބޭފުޅުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްލީއެއް  

މި ލިބިގެންދިޔައީ ތި ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ދެއްވި އެއްބާރުލުންތަކަށް. މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޖެއްޔާ މާދަމާ  

ފޮނު  އެކޮޅުން  އުއްމީދަކީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތް ހަދާލަދޭނަން. ދެން  ލިބޭނެ  މިކޮޅަށް  ލިޔެކިއުމެއް  ހުރިހާ  ވާ 

ހަމަ މި ކޮޅެއްގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ޖެހޭގޮތަކަށް ގެންގޮސް ނިންމައިލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް، ދެން  

މައްސަލަ ކުއްލިއަކަށް  ކަމަކީ  މިކަހަލަ  އިނގޭ  ވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ނުކުރެވޭނެ.  ޙައްލެއް   
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ވަރަށް   އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި.  އަވަސް މުއްދަތެއްގެ  ލިބިގެންދިއުން  ޖުމްލަ ޙައްލެއް  ހަމަ  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތި ދެއްވި ވަގުތުކޮޅަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސައްކަތަށް   އާ ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  ބެހޭ  މޫސުމާ  އޮތް  މި  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ދެ! 

އެންޑް   ވޯޓަރ  މާލޭ  ދަންނަވައިލީ  މި  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެނބުރެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު 

ސްޓެލްކޯ އަދި  ފެނަކައަށާއި  ކުންފުންޏަށާއި،  ބިލު  ސުވަރޭޖް  ބެހޭ  މޫސުމާ  ގެންދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް. 

ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވީހާ ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލާއި ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް  

ބިލެއް ބޮޑު  ވަރަށް  ބިލަކީ  މި  އެނގިވަޑއިގަންނަވާނެ  ދެން  ހޯދަމުން.  ކޮމެންޓުތައް  އަދި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   .

މިހާރު މި   އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލު ވުޖޫދުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި އަދި  އަޅުގަނޑަށް 

އަދި   ތައްޔާރުވުމާއި  ބަދަލުތަކަށް  އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ގޮތަށް  ކުރަމުންދާ  ކަންކަން 

ބިލުގައި   މި  ކަންތައްތައްކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހާސިލުވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން  އެ  ވާހަކަތަކަކީ  ލިޔާ  މި 

ޔަޤީންކުރުން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވޭ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން  

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ބައްލަވައިލެއްވި  ބިލު  ކޮންމެ    ވެސް  ފުރަތަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

އޮބްޒަރވޭޝަންތައް   ބޭފުޅުންގެ  ތި  ޖުމްލަކޮށް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  ކުރު  ވެސް  މުއައްސަސާއަކަށް 

ސުވާލަކަށް   އެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  ސުވާލެއް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  އޭގެފަހުން  ދެން  ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް. 

ހުޅުވައިލާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓެލްކޯ  ގާތުން  އެންމެ  ދެން  ރަނގަޅު،  އެންމެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނަން. 

ޖުމްލަކޮށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން   އިންނެވީ. އެހެންވީމާ، ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ބިލާ ބެހޭގޮތުން 

 އެދެން. 

 

ލިމިޓެޑްގެ   ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  މަޒްހާ   އާމިނަތު  ޢަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓްސްޓޭޓް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާ ބައިވަރު ކޮމެންޓުތަކެއް ނެތް. ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  

ށްލާފައި މިކޮޅަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް  އިންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް މެއިލްކޮ

ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. މިގޮތުން މި ބިލުގެ ދަށުން މި ގާނޫނު ވުޖޫދުވުމާއި އެކީގައި ކައުންސިލެއް  
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ވެ ކޮމިޓީއެއް  ފަންޑު  ޓަކައި  ބެލެހެއްޓުމަށް  ފަންޑު  މި  އެކީގައި  ކައުންސިލާ  ދެން  އުފެދިގެންދޭ.  އެބަ  އެބަ  ސް 

ކައުންސިލު   އިންނާނެ  ބަލާފައި  ކޮމެންޓުކުރުމުގައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެކުލަވައިލެވިގެންދޭ. 

އުފެދިގެންދާއިރު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާތައް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮމެންޓުކުރެވިފައި  

މިސާލަކަ މިގޮތުން  ދެން  ލަފާދިނުން. ހުންނާނީ.  އިންނަނީ  މި  ޒިންމާއަކަށް  ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލުން،  ށް، 

ބޮޑަށް ސްޓްރެސްކޮށްފައި އިންނާނެ އެ   ލަފާދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީއަށް 

މެކޭނިޒަމެއް   މީގެ ތެރެއިން ގާއިމުކުރުމަށް.  ބޭފުޅުން މި ދެއްވާ ލަފާތައް ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ބެލޭނެ ކޮންމެވެސް 

ދަނޑުވެރިކަމަކީ   މަސްވެރިކަމާއި،  ތެރޭގައި  ކައުންސިލުގެ  އެކުލަވައިލުމުގައި  ކައުންސިލު  އެއާއިއެކީގައި  ހަމަ  ދެން 

އެއް   ގެނައުން  ވަކިން  އަދި  ދާއިރާ  ދެ  ދެން  ކަމަކަށް.  ދާއިރާ  ދެ  މުހިންމު  އެހާ  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ބަ ކަމަކަށް. ދެން  ވުޒާރާއަކުން  މުހިންމު  އެހާ  ގެނައުން  ވަކިވަކިން  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެތަންވީމަ  ލަހައްޓާ 

އެކީގައި   ގުޅޭ    9ހަމައެއާއި  ހިންގުމާ  ޖަމްޢިއްޔާތައް  މަދަނީ  ކައުންސިލުގެ  ބަޔާންކުރާ  މި  ނަންބަރުގައ  ވަނަ 

ހިމެނިފައި ބައިވެރިވުން  ވުޒާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ކޮންމެހެން  ސިޔާސަތުތައް  ހިމެނުން  ބައިވެރިވުން  އާންމުންގެ  ވާތީ 

ނުފެނޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،    9މުހިންމުކަމަކަށް  ނަންބަރުގައި.  އުނިކުރަން    9ވަނަ  ނަންބަރު  ވަނަ 

ކުރުން  ވަނަ ނަންބަރު ބަދަލުކުރަން. އެއީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރި  10އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ. ހަމަ އެއާއިއެކީގައި  

ކައުންސިލުގައި   ޤައުމީ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ  ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ތަމްސީލުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން އިޢުލާންކުރެވިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް.  

ވަރަށް  ފަރާތެއް،  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވަކި  ދެއްތޯ.  އެބައުޅޭ  ވެސް  މިކަމުގައި  ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް  މަދަނީ  ބައިވަރު   

ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއާއިއެކީގައި  ހަމަ  ދެން  ކިޔައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކެއް 

ކު އެކުލަވައިލެވޭ  އެބަ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ރާސްތާގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  މެދު  ޕްލޭން،  ރާސްތާގެ  ރު 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުލަވައިލެވޭއިރު  އެކުލަވައިލެވިގެންދޭ.  އެބަ  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  އަދި  ޕްލޭން 

ސިނާޢަތުގައި   ހަކަތައިގެ  އެކުލަވައިލުމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢުތައް  ބޮޑެތި  އެއީ  އެދޭގޮތެއް 

ރާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިކުރުން. މިސާލަކަށް، ބޮޑތި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި  މަސައްކަތްކުރާ ފަ

އެކަހަލަ   ނުވަތަ  ބޭނުންނާ  ކަރަންޓު  މިސާލަކަށް،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތަކީ  އެ  ހަމަ 

ގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގައި ނޫނީ ކުރިއަށް  މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު

ތަފްސީލު   މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އެ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުލަވައިލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  ހުރި 
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އޮތް ކޮމެންޓު ނިންމައިލާނަން. ދެން  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ. ދެން  ކަމަށް  ލިބޭ  ކުރިއާލާ  ވެސް  ތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އަޅުގަނޑު އިންނާނެ ފޮނުވައިލާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޑްރާފްޓަކީ އެ ޑްރާފްޓް. ދެން    ވުނީ ފެށިއިރުގައި. މިހާރުއަޅުގަނޑަށް އެއް ވާހަކަ ދަންނަވައިނުލެ 

ބޭފުޅުން ބޭނުން ތި  ދެއްވީ. އަޅުގަނޑު  ކޮމެންޓްތަކެއް   ކޮމެންޓުކުރައްވާއިރުގައި ކްލައިމެޓް  އެއަށް ތިޔަ ސްޕެސިފިކް 

ތަޞައްވަރުކުރެއްވެނީ ކިހިނެއްތޯ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބިލު  ކޯއްޗެއްތޯ؟ ޗޭންޖު  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ؟ އެއީ  ބޭފުޅުން  ތި 

ހިމެނެންޖެހޭނީ އޭގައި  ކޮންކަމެއްތޯ  ފިޓްވޭތޯ، ؟ ގޮތުގައި  ގޮތަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ޑްރާފްޓު  އޮތް  މި  މިހާރު    އަދި 

ދަންނަވަންޏާ   އެއްގޮތަކުން  ހަމަ  ވެސް  މުޅިން  ވަނީ  މި  ދަޢުވަތުދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އިނގޭތޯ.  ނޫންތޯ 

އެނަރޖީ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް އިނގޭތޯ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވެސް އެނަރޖީ އުފައްދަވާ. އެހެންވީމާ، އެއްކަމަކަށް  

ބޭނުން.   ގެންނަން  ސަމާލުކަން  ބޭފުޅުންގެ  މަންޒަރެއް.  ތި  ނެތް  ފެންނަން  ރަނގަޅަށް  އެހާ  ވަރަށް،  ބިލުން  މި 

އޮތް ތާނގައި ކަންކަން   ދެން ކުރިއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަންޒަރަކީ  ބޭނުންވާ  ވުޖޫދުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު 

މި ކުރަނީ. ކާބަން  ނޫން  ބަޖެޓެއް  މި ފައިސާގެ  ބަޖެޓުކުރެވިގެންނޭ. މި ފަހަރު  މި ކުރަނީ.   ގެންދަންޖެހޭނީ  ބަޖެޓު 

އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އެނަރޖީ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް މި ލިބޭ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް  

އެއްޗެއް ކޮމިޓީން   ގެންނަންޖެހޭ. މި ބިލުގެ މަޤުޞަދާއި ސުރުޚީއާ ހުރިހާ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި ޓްރާންސްފޮމޭޝަނަލް 

ބަދަލު ބޮޑެތި  ކްލައިމެޓް  ވަރަށް  ކިޔަނީ  މި  މިއަށް  ވަގުތަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީ.  މި  ގެނެއްސަ  ތަކެއް 

އެމަރޖެންސީ ބިލު އިނގޭތޯ. އެމަރޖެންސީ ބިލުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޤުޞަދަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް  

މެ ބޮޑު ބަރޑްންއެއް ނަންގަވަން ޖެހޭނީ މި  ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުމާއި އެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެމެހެއްޓުމާ. އޭގެ އެން

އިނގޭތޯ.   ކުންފުނިތަކުން  އުފައްދަވާ  ހަކަތަ  ކާބަން    10ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު 

އަހަރު    5އަހަރު ނޫނީ    15އެ ސުވާލު ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓުގައި ނޫނީ  ؟ ނިއުޓްރަލްވެވިދާނެތޯ

ވެވިދާ އަޅުގަނޑަށް  ؟ ނެތޯތެރޭގައި  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ތައްޔާރުތޯ  ބޭފުޅުން  ތި  ޓަކައި  ވުމަށް 

ސްޓެލްކޯއަށް ފުރުޞަތު އެރުވިއިރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައި ނެތީ. އެހެންވީމާ، ފަހުން ދެން އެއަށް ވަޑައިގަތަސް އެންމެ  

 ރަނގަޅު. މި ވަގުތު ފެނަކައަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދޭނަން.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު
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އިސްކަންދެނީ   ވެސް  ކޮމެންޓުކުރުމުގައި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިލާއިރު  ބިލަށް  މި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފާހަގަކުރި   ވެސް  ސްޓެލްކޯއިން  ބަލާއިރުގައި  އެގޮތުން  ދެން  ބަލާފަ.  ދާއިރާއަށް  ހަކަތައިގެ  ދާއިރާ،  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަކުން  ބެހޭ  ޒިންމާތަކާ  ކައުންސިލުގެ  ވިސްނާލާއިރުގައި މިސާލަކަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ    ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮތޯރިޓީއެއް އެބަ އުފެދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކައުންސިލާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އުފެދޭއިރުގައި އެ ޒިންމާތައް  

ހުރުން   ބައްޓަންކުރެވިފައި  ޒިންމާތައް  ކައުންސިލުގެ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ދެން  ފުށުނާރާނެ  ދެކެން.  ކަމަށް  ފެންނާނެ 

އޮތޯރިޓީ. މިހާރު މި   ވެސް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ  އެކުލެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި  ބަލާއިރު ކައުންސިލު  އެގޮތުން 

މުއައްސަސާގެ   އެ  އުފެދުނީމަ  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އީ.ޕީ.އޭ  އެމް.އީ.އޭ،  އިންނަނީ 

އެންމެންނަށް    ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގައި  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  ހިމެނުން  ތެރޭގައި  ކައުންސިލުގެ  މި 

ރީޗްވެވޭނެ   ޓާގެޓަކަށް  އެއް  ކައުންސިލާ  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  މި  ހަމަ  ސީދާ  ކައުންސިލާ  އެ  އޭރުން  ފާހަގަކުރެވޭ. 

ޓީތައް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ދެންމެ މުޤައްރިރު  ކަންނޭނގެ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޔުޓިލި

ތި ދެންނެވިހެން މި ބިލުގެ އެއް މަޤުޞަދު ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ މި   

މެދުވެރިކޮށް  ބިލު  މި  ނޫނިއްޔާ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  މި  ބަލާއިރުގައި  ގޮތުން  އެ    ބައްޓަންކުރުން. 

ކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  ލިބޭނެ  މަދުކުރުން  ފުޓްޕްރިންޓް  ކާބަން  ޔުޓިލިޓީސްތަކަށް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތެރޭގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭތި  ދެން  ގޮތަކަށް.  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ކަނޑައެޅުން  އިންސެންޓިވްސްއެއް 

ބަން ފުޓްޕްރިންޓް މަދުކުރާނަމަ ނޫނިއްޔާމުން  މަޝްވަރާކުރެވިގެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިންސެންޓިވެއް ކާ

ކުރާނަމަ   ހައި  ޕަސެންޓް  ޖެނަރޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕަސެންޓް  އެނަރޖީގެ  ރިނިއުބަލް  އޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ޔުޓިލިޓީޒަށް އެ ކަހަލަ އިންސެންޓިވްއެއް ދިނުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ޓާގެޓް އެޗީވްކުރުމުގައި  

ވަރަކަށްވާނެހެން، މޯޓިވޭޝަނަލް ފެކްޓަރއަކަށްވާނެހެން. ދެން އެގޮތަށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  ހިތް

އެމނަރޖީގެ   ރެނިއުބަލް  ފުދޭވަރަކަށް  ވެސް  މިހާރު  ދަންނަވާނަމަ  ފެނަކައިން  ދެން  ކަންތައްތައް.  ފާހަގަކުރެވޭ 

ސަރުކާރުގެ  އެބަދޭ  ކުރިއަށް  ބަލާއިރުގައި    ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެއް  އެގޮތުން  ދެން  އެއްކޮށް.  އެހީއާ  އޭ.ޑީ.ބީގެ 

ހުރި   އެބަ  ވެސް  ބަލައިލާއިރުގައި  ޓާގެޓަށް  އަހަރުގެ  މިދިޔަ  ޑީސަލްސް    1.5އަޅުގަނޑުމެން  ލީޓަރގެ  މިލިއަން 

ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް   އޮފް  ޓަންސް  ވަން  ޕޮއިންޓް  ފޯ  ގާތްގަނޑަކަށް  އެއީ  އަހަރު.  މިދިޔަ  ސޭވްކުރެވިފައި 

އެއަށްވުރެ   ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓާގެޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  ރެޑިއުސްކުރެވިފަ.  އެފިޝަންސީ  ރެޑިއުސްކުރެވިފައި 

ވިސްނުން އެބަ ހުރި ރެނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ދާން. ދެން   ވެސް  ހައި ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް 
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އަޅުގަ ވެސް  ޒަރީއާއިން  ބިލުގެ  މި  ޔުޓިލިޓީޒްތަކަށް  މިދެންނެވިހެން  އިންސެންޓިވްސްތަކެއް  ކަހަލަ  މި  ނޑުމެންނަށް 

 ދީފިއްޔާމުން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ތި ވިދާޅުވާ އިންސެންޓިވްސްތަކަކީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ބްދުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަ

މަދުކުރުމަށް   ފުޓްޕްރިންޓް  ކާބަން  މިސާލަކަށް  ދެންނެވި  މި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެއީ 

ބަޖެޓު   އިތުރު  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެއްތޯ  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ  އޭގައި  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ތައް، އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ނޫނިއްޔާމުން އިތުރު ރިސޯސަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް ރުޝްޠަމް މުޙައްމަދުޖެ ގެނީވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެ މާލެ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ރުޝްޠަމް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މި ބިލު ލިބުނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން  

މި   މަޖިލީހަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އާދޭ.  ނުއެއް  ކޮމެންޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

ހޯދީ ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔާލީމާ  ގޯތްރޫކޮށްލީމަ  ޖަލްސާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ދެން   .

ބަލައިލާއިރުގައި މާއްދާ ނަންބަރު   މިއަށް  ވަނަ ބާބުގައި މި    6ގައި    20ގައި.    20އަދި    19ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ހަކަތައިގެ ގާބިލުކަން އިތުރު އިޔާދަކުރަނިވި  އިތުރުކުރުމާއި  ގޮތްތައް  ބޭނުންކުރެވޭ  ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ  އިންނަނީ ހަކަތަ 

ކަންކަން ކަނޑައެޅުން. ދެން މި މާއްދާ އެހާ ފުށުއަރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެއީ ޔުޓިލިޓީ ބޯޑުގެ  

ބާބުތައް   މި  ތެރޭގައި  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  މި  އެހެންވީމާ،  ހިމެނިފަ.  އިންނާނެ  މިކަން  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން  ބައިންދަން  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ދެން  ހައިލައިޓްކޮށްލަން.  ވާހަކަ  އެ  ނުފެންނާތީ  ނަކަށް 

އިތުރުކޮށްލާ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  

އަޅުގަނޑުމެން ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން އެބައި ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް  ން 
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އެ   ލަފާދިނުމާއި  އިތުރުކުރުމުގެ  ގާބިލުކަން  ކައުންސިލުތަކުގެ  ރަށު  ދާއިރާއިން  އެ  އިތުރުކޮށްލަން.  އެ  ބޭނުންވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެ ދެން  ޕޮއިންޓަކީ  އަނެއް  ނަންގަތްހެން  ދެންމެ  ދެން  އިތުރުކުރަން.  މީހުން  އެ  މި  ކަންތައްތައް  ންނަށް 

މެނޭޖްކުރުމުގެ   ފަންޑު  އަސްލު  ފަހަގަކޮށްލައްވައިފި  ވެސް  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ފަންޑު  އެއްކަލަ 

ފުދޭވަރަކަށް   ވެސް  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  އިތުރުކޮށްލަން.  ޕޮއިންޓް  އެ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރާގައި 

އަދި   އެނަރޖީއަށާއި  ސޯލާ  ގެންދަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  އިންސޮލިއުޝަނަށް  އޭގައި  ވެސް  އެނަރޖީތައް  އެހެން 

އެނަރޖީ   ސޯލާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މިހާރު  ތެރޭގައި  ކަރަންޓުގެ  އުފައްދާ  ޔުޓިލިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ދިމާވާނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންކޮޅަކަށް  އުނދަގޫ  މީގެ  އެކަމަކު  ދެން  އަންނަނީ.  މި    ބޭނުންކުރަމުން 

ފަންޑްރައިޒްކުރުން މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި. އެ ފަންޑް ހޯދުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  

އޯން ފަންޑިންގގައި މިހާރު ހުރިހާ ތަނަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސޯލާ ޖަހަމުން މި ދަނީ. މިސާލަކަށް ހުޅުމާލޭގައި  

ހަންޑްރެ ޓޫ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްރަށުގައި    ޑްވެސް  ބައެއް  އެގޮތަށް  ޖަހާފަ.  ކިލޯވޯޓު  ޓުވެންޓީ  މެގަވޯޓު،  ކިލޯވޯޓު، 

ވާވަރަށްދީފަ. ޕަސެންޓޭޖަށް  ވިއްސަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވިދާޅުވި    ހުންނާނެ  ފައްޓަވަމުން  އެހެންނަމަވެސް، މުޤައްރިރު 

ނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރުން އެއީ  ގޮތަށް މި ޒީރޯއަށް ގެންދިއުން އިނގޭތޯ، މުޅިން އެއްކޮށް ސޯލާއަށް ނޫނީ ރެ

ތަންކޮޅެއް ޗެލެންޖިންގ ކަމެއް އަސްލު މުޅިއަކުން މި ފޮސިލްފިއުލް ނައްތާލުން މިއީ އިނގޭތޯ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ވެސް. ވިންޑް   އެނަރޖީއަށް  ހެދިން ވިންޑް  އަޅުގަނޑުމެން ރިސަރޗް  ހަމައެކަނި  އަނެއް  ޗެލެންޖިންގ ކަމެއް. އެއީ 

ވިންޑް  އެނަ ބޭނުންވަނީ.  ބްރީފްކޮށްލަން  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާވީމަ  އެނަރޖީ  އެ  ބޮޑަށް  ދެން  ވެސް  ރޖީގައި 

އޭގެ   ކޮލަބްރޭޝަންވެގެން. އެކަމު  އިނގޭތޯ  ހިޓާޗީއާއެކީގައި  ހެދިން  ރިސަރޗް  ގުޅީފަޅުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެނަރޖީ 

އެނަރ ސޯލާ  އަސްލު  ފެނުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އަލީގައި  އެނަރޖީއަށްވުރެ.  ވިންޑް  މާރަނގަޅޭ  ޖީ 

ކަނޑުގެ   އެކުލެވިގެންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހަދަން.  ރިސަރޗް  އެބަ  ވެސް  އެނަރޖީއަށް  ވޭވް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭނުންކޮށްގެން   އާދޭ. ވޭވް އެނަރޖީ  ވެސް އެބަ  ރިޕްލޭސްކުރެވޭނެތޯ. އެއަށް  ކަމަށްވާތީ ވޭވް އެނަރޖީ  މާޙައުލަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެން.    އާރޯ، ހަދަން  އެބަ  ރިސަރޗްތައް  ވެސް  އެ  ނިޒާމެއް.  އުފެއްދޭ  ފެން  އުފައްދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

މެނޭޖްކުރުމުގައި އިނގޭތޯ، ކްލައިމެޓް   ފަންޑް  ކަމަކީ މި  ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

އިން ވެ މެނޭޖްކުރުމުގައި ދެންމެ ސްޓެލްކޯ  އެކުލަވާލަން ރަނގަޅޭ އެ ކަހަލަ  ފަންޑް  ބާބެއް  ސް ނަންގަތް ގޮތަށް އެ 

ގާއިމުކުރެވޭނެ   ތެރެއިން  ފަންޑުގެ  މީގެ  ހޯދުމުގައި  ފަންޑް  އަޅުގަނޑުމެން  އެނަރޖީއަށް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް. ރެނިއުބަލް 

 މެނޭޖްކުރަން ވަކި ބޯޑެއް  ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައި އެބަ އިން އެއްކަލަ ފަންޑު  26ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޯދައިދިނުން. ދެން  

ގާތްގަނޑަކަށް   އިނދޭ  އެބަ  ކައުންސިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ.  ކައުންސިލެއް    11ހަދާ  އެކުލެވޭ  ބޭފުޅުން 
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ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަގާލެވިދާނެތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ ސަޖެސްޝަނެއް އެއީ. އެ ސަބް  

ބަލަހަ އޭތި  ކަމަށް  ކޮމިޓީން  އުޅޭ  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީއެއްގެ  އިތުރު  ވެސް  އަނެއްކާ  ވާނެގޮތަކީ  އެހެންނޫނިއްޔާ  އްޓަނީ. 

ކޮމިޓީއެއް   ސަބް  އެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މެނޭޖުކުރުމުގައި.  އޮވެދާނެ  ފުށުއެރުންތަކެއް  ވަންޏާ 

ރައީސުލްޖުމް އިންނަނީ ހަމަ  ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންތަކެއް، ހަމަ ސޭމް  ވެސް ހިންގާ ބޯޑެއްގައި ވެސް މި  ހޫރިއްޔާ 

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ސަޖެސްޓުކުރަނީ އެ ކައުންސިލުގެ ތެރެއަށް    4ކެޓަގަރީތަކެއް އެކުލެވިގެންވަނީ  

އިޓްކުރަން ހުރި  ފަންޑު މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޯޑެއް ވަކިން އެކުލަވާލަން. އެއީ ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ހައިލަ

 އޭރިއާއަކީ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވަނީ.   މި  ފުރުޞަތު  އެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮވެއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ބޭނުންފުޅު  ސާފުކޮށްލަން  މެންބަރުން 

 . މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މުޤައްރިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީއަށް. ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ސޯލާ އެނަރޖީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  

ބަދަލުކުރަން ތި ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ މަސައްކަތްކުރައްވަމޭ. ދެން އެއްކޮށް ޒީރޯއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ދެއްތޯ. އެއީ ވަރަށް  

ކި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމެކޭ.  ދެވޭނީޗެލެންޖިންގ  އެއްވެސް  ؟ ހާހިސާބަކަށްތޯއޭ  އެބައިންތޯއޭ  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

ބޭނުންވާ ރީޗްކުރަން  އެއްވެސް  ؟ ޓާގެޓެއް  ކަހަލަ  އެ  ޕަސެންޓް.  ސެވަންޓީ  ޕަސެންޓް،  އެއިޓީ  ޕަސެންޓް،  ފިފްޓީ 

 ސޯލާ އެނަރޖީއަށް  އެއީ ގިނަފަހަރު މިވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޑުއިވޭ ވާހަކައަކީ؟ ޓާގެޓެއް އެބަ އޮތްތޯއޭ

ބޮޑު ތެދުފުޅެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނުން   ބޭނުންވެއޭ. ދެން ދެންމެގައި ތި ވިދާޅުވީ ވަރަށް  ދާން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަދި  އެނަރޖީއަށްވުރެ  ރެނިއުބަލް  އަދި  ވިންޓަރބައިންއަށް  އެނަރޖީއަށް  ސޯލާ  ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ގެންވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯއޭ އޭގައި ޓާގެޓަކީމާޙައުލަށް އެންމެ އެކަށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  އެއީ  ކަންނޭނގެ.  ރަނގަޅު  ވިދާޅުވުން  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ  ހަމަ  ވާހަކަ  ޓާގެޓްގެ 

ޖަވާބުދެއްވާއިރުގަ ސުވާލަށް  އެ  ދެން  އުފައްދަވާ.  އެބަ  ގުޅުވާލެއްވުން  އެނަރޖީ  ނުކުތާއާ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  އި 



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  

 

 

14 

 

ތި   ކަމަށް  ހުރި  ޗެލެންޖުތައް  އިނގޭތޯ.  ޗެލެންޖުތަކަކީ  ހުރި  ކޮބައިތޯ  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ 

ސާބުން  ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، އެ ޗެލެންޖުތަކާއެކުގައި ތި ބޭފުޅުންގެ ޓާގެޓެއް އޮތިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ދެން ނިންމެވި ހި

 ފައްޓަވަމާތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް ރުޝްޠަމް މުޙައްމަދުޖެ ގެނީވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެ މާލެ

ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ޓާގެޓެއް ކަމަށް މި  

ވޯޓަރ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރިއިރު، އެއަށް ކޮމެންޓްކޮށްދިންއިރުގައި ފެނާއި ނަރުދާމާއާ ބެހޭ ބިލުގެ ތެރޭގައި  

އޭގައި ވެސް ހަމަ އެބައިން ހަމަ ބުނެފައި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސޯލާ    އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ އެ ވާހަކަ. ހަމަ

އެނަރޖީ ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ. ރެނިއުބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ. ދެން އޭގައި ވެސް ހަމަ ބުނެފައި އެބައިން އެ  

ޓާގެޓެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ބިލުގައި ވެސް ހަމަ ވީހާ ބޮޑަކަށް އަނެކެތި، އޭގެ ވެސް ޓާގެޓް އިނީ ވަރަށް މަތީގައި

ޗެލެންޖިންގ   ވެސް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ދެވިދާނެ  ޕަސެންޓަށް  ފިފްޓީ  އުނދަގޫކަމެއް.  ހާސިލުވުމަކީ  އެހާވަރަކަށް  އެއަށް 

ބެޓްރި   ދެއްތޯ  ނުކުރެވޭ  ރީސްޓޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަނެއް  ސަބަބަކީ  ނަންގަންނަ  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމެކޭ 

ބޭނު ބެޓްރީ  ވާގޮތަކީ  ބޭނުންކޮށްގެން.  ބޭނުންކުރާއިރުގައި  ބެޓްރި  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  މި  އިންސްޓޯލް  ންކޮށްގެން 

އަޅުގަނޑުމެން   ޖެހެނީ  މި  ދެން  ގޮތަކުން  އަންނަ  އެފް.އެން.ސީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކުން  އަންނަ  ސަން  އަނެއް 

ޒާމްޕަލެއް ދޭން އިނގޭތޯ. ހުޅުމާލޭގައި  ސިންކްކޮށްފައި އެބައިން މިސާލަކަށް ހުޅުމާލޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހެދީ. އެގް

އިނގޭތޯ،   އެބަވޭ  ފްލެކްޗުއޭޓް  ޑިމާންޑް  ތާނގައި  އިންއިރުގައި އެ  ޖަހާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކިލޯވޯޓު  ހަންޑްރެޑް  ޓޫ 

ޕަވަރ ޑިމާންޑް. ފްލެކްޗުއޭޓްވާ ގަޑީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިންނަ ދެން ބެކަޕް އެ ނަގަން ޖެހެނީ ޖަނަރޭޓަރުން. 

އެކްސެސް ޖަނަރޭޓަރ  އެ ހެންވީމާ، ޖަނަރޭޓަރާއި އެކީގައި ސިންކްރޮނައިޒްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭ 

ފުދޭވަރަކަށް އަގު ބޮޑު އެ   ބޭންކް. ބެޓްރި ބޭންކަކީ  ކެޕޭސިޓީ ބައިންދަން. އެއީ އެ ގަޑީގައި ނާންނަ. ދެން ބެޓްރި 

ބޮޑު އެއްޗެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. ސީދާ އެވަރުގެ  މެއިންޓެއިން ކޮސްޓް ވެސް އެހާ  ބޭންކް  ބެޓްރި  އިނގޭތޯ  އް 

ޓެން   ގާތްގަނޑަކަށް  ދައްކަނީ  ސްޓަޑީތަކުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންކުރާ  ބޭންކެއް  ބެޓްރި 

ގާތް  ސޯލާއަކާ  ހަމަ  އަގަކީ  ބޭންކުގެ  ބެޓްރި  އޭގެ  ކަމަށް.  ބޭނުންކުރެވޭނެ  މެކްސިމަމް  ގަނޑަކަށް  އިޔަރސް 

ހަމަ ވިންޑަށް   މި ވަނީ. ދެން ވިންޑް ޓަރބައިނަކީ ވެސް  އަގެއް. އެހެންވީމާ، ޗެލެންޖަށް  ޕެނަލްޖެހުމާއި އެއްވަރުގެ 

ބޭނުން   އެ  އެގޮތަށް  ރީސްޓޯކޮށްފައި  އެހެންވީމާ،  އެއްޗެއް.  އަންނަ  ބަދަލުތަކެއް  ހަމަ  އެކީގައި  ބަދަލާ  އަންނަ 

 ންގަންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބުޝްރާ އެޑްކޮށްލަން.ނުކުރެވޭތީ އެ ޗެލެންޖިންގއޭ މި ނަ



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  
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   ވާހަކަދެއްކެވުން:މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އިންޖިނޭރިންގ ބުޝްރާ ޙަމީދު  

ވި ޖެނަރޭޓްކުރާއިރު  ޕަވަރ  އޯން  އަޅުގަނޑުން  މާލޭގައި  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  ދެން  ސްނާލަންޖެހޭ 

ފައިވް   ޕޮއިންޓް ސިކްސް  ވަން  ގާތްގަނޑަކަށް  ވަންޏާމުން  މައްސަލަ. އަނެއްހެން ޖެނަރަލީ ބަލާ ކަމަށް  ސްޕޭސްގެ 

ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް   ޕްރޮޑިއުސް މި  އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕީކް.    300މީޓަރ ސްކުއަރޑް  ވޯޓު    300ވޯޓު 

ޕެނަލަކުން ލިބޭ އަދި  އެއީ  ޕަސެންޓް،  ޕީކަކީ  ފައިވް  އޭގެ ސިކްސްޓީ  ގާތްގަނޑަކަށް  ނޫން. އެ ޖެނަރަލީ  ވަރެއް  ނެ 

އެންމެ   ލައިޓް  ސަން  އެންމެ  ލިބެނީ  މި  ވެސް  ލައިޓްގައި  ސަން  ރާއްޖޭގެ  މެކްސިމަމް  ޕަސެންޓް  ފައިވް  އެއިޓީ 

 މި ދެވެނީ. އެހެންނޫނީ  މައްޗަށް ހުންނައިރު ވެސް ނޫނީ އެންމެ ގަދައަށް އަވިދޭއިރު ވެސް އެއިޓީ ޕަސެންޓް ވަރަށް

ބޮޑު   ވަރަށް  ވެސް  ސިކްސްޓީ ފައިވް ޕަސެންޓްވަރު. އެހެންވީމާ، ސްޕޭސަކީ  ލިބޭނީ  އުޅެނީ އެވްރެޖްކޮށް  މި  ދެން 

ޕީކް   ހަންޑްރެޑް  ތްރީ  ސްކުއަރޑުން  މީޓަރސް  ފައިވް  ސިކްސް  ޕޮއިންޓް  ވަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ.  ކޮންސަރނެއް 

ޕީކް އެއީ ވަން ޕޮއިންޓް ސިކްސް ފައިވް މީޓަރ ސްކުއަރޑުން. އެހާވަރު  އުފެއްދޭނީ. އާދެ! ތްރީ ހަންޑްރެ ޑް ވޯޓް 

 އުޅެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހަމަ އެ ސުވާލަށް ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯއިން ވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ   ނާޝިތް هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ރަށްތަކެއްގައި   ހުރިހާ  އެނަރޖީ  އޮފް  ޕަސެންޓް  ސެވަންޓީ  އުޅެނީ  މި  ކޮށްގެން  ޓާގެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނަކައިން 

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ޕަސެންޓަށް  ހަންޑްރެޑް  ރަށްތަކުގައި  ކުދި  ބައެއް  ދެންނެވިޔަސް  މިހެން  ގާއިމުކުރަން.  ވެސް 

ހުންނާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފޯމިއުލޭޓްކޮށްފައި  އައިސް  ބައެއް  ފަންޑިންގ ހޯދުމުގައާއި ދެން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  އެ  ނެ. ދެން 

ރަށެއް އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭނެ އެކި ގޮތަށް    20ހިންގާނެ ގޮތްތަކަށް މިހާރު މި ވިސްނަމުންދަނީ. މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 

ރެނިއު ޕަސެންޓް  ހަންޑްރެޑް  ހަމަ  އެއީ  ރަށް  ވަރަކަށް  ފަސް  ތެރެއިން  އޭގެ  އެނަރޖީއަށް  ޓާގެޓްކޮށްފަ.  ބަލް 

އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާނެ ރަށްތައް. ދެން އޭގައި ދެންނެވިހެން ޗެލެންޖަރސްތައް ހުރޭ. ޗެލެންޖަރސްތައް އެބަ ހުރި.  

ބޮޑު އެއް   އެންމެ  ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  އެކަމު ޗެލެންޖަރސްތަކާ އެއްކޮށް 

ހެން ރޫފް ސްޕޭސް ހޯދުން ނޫނިއްޔާމުން ލޭންޑް ސްޕޭސް ހޯދުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗެލެންޖަކީ އެ ދެންނެވި 
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ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބޭ.  އުއްމީދުތަކެއް ކައުންސިލުތަކުން މިހާރު އެބަ  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

ކުއްޔަށްދީގެން ބޭނުންގޮތަކަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ތިރި  ބިމުގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއޭ.  ބިންދޭށޭ.  ހޯދަން  އާމްދަނީ  ނަމަވެސް   

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މައްޗޭ، ފުރާޅޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކައިގެން މިސާލަކަށް ޅ.އޮޅުވެލިފުށި. ދެން  

ހު ލިބިފައި  ބިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ރަށްރަށުގައި  އެހެން  އައިސް  ދެން  ވެސް.  ހޯރަފުށީގައި  ރީ.  އައިސް 

މި    އަނެއް  މާރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މޮޑެލް  އެ  ދެން  ވޯކްކުރޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މޮޑެލަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

އެ   ފުރާޅެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް. އެއީ  ޖެހުމަށްވުރެ  ރޫފްސްތަކުގައި  ޕަބްލިކް ސްކޫލް 

ވެސް އަނެ މިހާރު  ލިބެނީ. ދެން އެ ކައުންސިލަށް  މޮޑެލަށް  އެ  ކޮށްދެވުނީ. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް  ރަށަށް ވެސް  އްކާ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯކްކުރަނީ ބިން ހޯދުމުގައި. ދެން ޗެލެންޖުތަކަށް ބަލާއިރު ޓެކްނިކަލީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  

ޕަސެންޓް ރެނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ދިއުން. އެ ފޯޓީ  އޯވަރ ތަރޓީ،  ޗެލެންޖެއް  ވެސް  ބޮޑު  ކަމަކު އެ ޗެލެންޖުތައް 

ކޯސްލީވާނެ.   އެކަމަކު  ކުރެވޭނެތޯ.  މިޓިގޭޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަހައްޓައިގެން  އެއްޗެހި  ބޭންކުތަކާއި  ބެޓްރި 

ޗެލެންޖަކީ   އަނެއް  ވިސްނާލާއިރު  ބޮޑުވާނެ. ދެން  ހަމަ  ވެސް  ތަނުން  ބޮޑު  ކޯސްލީވާނެ. އާދައިގެ ޖެހުމަށްވުރެ އަގު 

ދެ އެ  ވެސް  ދެންނެވިހެން  ބެޓްރި  އެ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  ހަމަ  މެކްސިމަމް.   10ންނެވިހެން  އެއީ  އަހަރު 

ލިޓްރޭޗަރތަކު ދެން  ބޭނުންކުރެވޭނެ  10ން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭތީގެ    އަހަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ބުނަނީ.  ކަމަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް   ހިފަހައްޓާ  7އަހަރު،    8ސައިކްލަށް ބަލާއިރުގައި  ނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ދެން ކްލައިމެޓް  އަހަރުގައި 

ތިމާވެއްޓަށް   ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ބެޓްރީތަކަކީ  މި  ކަންނޭނގެ.  ރަނގަޅު  މަޝްވަރާކޮށްލުން  އަސްލު  ކޮމިޓީގައި 

އެއްޗެއް.   އެއްޗެހިތައް    10ގެއްލުންދޭނެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އުކާލާއިރުގައި  ބެޓްރިތަކެއް  ބައިވަރު  ފަހުން  އަހަރު 

ކަށްތޯ، ލެޑާއި އެންޑް ބެޓްރީ މި ބޭނުންކުރަނީ. އެ އެއްޗެހިތައް ކަނޑަށް އަޅައިގެން ހަމަ  ލާނީ ކޮންކަހަލަ ގޮތަނައްތާ

އަންދައެއް ވެސް ނުލެވޭނެ. ކެމިކަލް  ދިރޭ މަސްތަކާއި އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުން އެއްޗެހިތައް   ވެސް ވެދާނެ. ދެން އެ 

ން އަނެކަތި ކުރާނެ ގޮތެއް ރޭވިގެން އަންނަންޖެހޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ސޯލާ  އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، ބެޓްރީތައް އަޅުގަނޑުމެ

އަހަރު ވިޔަސް އެ ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގައި ވެސް ހުންނަ މާއްދާތަކާއި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން އާދައިގެ   20ޕެނަލް ދެން  

އެއްޗެހިތައް    ގޮނޑަކަށް އުކައެއް ނުލެވޭނެ. އެއްޗެހިތައް ބަދަލުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ކަމެއް މި 

ވިސްނާލާފައި   ޑިސްޕޯސަލް  ވައިސްޑް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މިކަހަލަ  ޑިސްޕޯސަލް  ވޭސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރިއަށްގެންދަން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭނގެ އެއީ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިހާރު ބޮޑު ޕަސަންޓޭޖުން ރާއްޖޭގެ  

ގޮތަކުން ނައްތާލަން ޖެހޭނެ.  ރަށްތައް ސޯލާކުރަމުންދާއި  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެހިތައް  މި ބެޓްރީތަކާއި  ރު 

އެ   ކޮންޓްރެކްޓަރ  ބޭންކުގެ  ވޯލްޑް  ނޫނިއްޔާމުން  އޭ.ޑީ.ބީ  ގޮތަކީ  ހުންނަ  މި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގައި  މިހާރު  ދެން 
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ދެމެހެއްޓެނި އެއީ  އެކަމަކު  ޖެހޭނެ.  ރީއެކްސްޕޯޓްކުރަން  ހިއެއްނުވޭ  އެއްޗެހިތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގޮތަކަށް  ވި 

ކުރެވޭނެ ކަމެއްހެން. އެއީ ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓަރސްއަށް ނޫނިއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ޖަހާ ކަމަށް ވަންޏާ  

ވަރަ ނުކުތާއެއް. އެއީ  ޖެހޭނެ  ވިސްނާލަން  ރީއެކްސްޕޯޓުކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ  ކިހިނެއްތޯ  ށް ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެން 

 ޗެލެންޖެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓެލްކޯއިން.  

 

ލިމިޓެޑްގެ   ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  މަޒްހާ   އާމިނަތު  ޢަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓްސްޓޭޓް 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅެއް ނުވީމަ އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ތި ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން. އެހެންނަމަވެސް،  

މަޝްރޫޢުތައް   ހަމަ  ސޯލާގެ  އަދި  ވިއްކާ  ޕެނަލް  ސޯލާ  ވެސް  މިހާރު  ސްޓެލްކޯއަކީ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ 

ކީ ކުރިއަށް ރޭވިފައި އެބަ ހުރި މިނިސްޓްރީއާ އެކީގައި މިހާރު ވެސް  ކުރިއަށްގެންދާ ކުންފުންޏެއް. ދެން ހަމަ އެއާއެ 

އިތުރުން   އޭގެ  ހަމަ  ދެން  ވެސް.  މިހާރު  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އިތުރު  އެބައިން  ރެޑީވެފައި  ހަމަ  މަރުޙަލާއަށް  ސައިނިންގ 

އި އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ރަށްތަކުގަ

ސޯލާގެ   ހަމަ  ވެސް  ޓޮޕްގައި  ރޫފް  އެއާއެކީ  ހަމަ  ދެން  އިންނާނެ.  ވެސް  އެ  ޖަހައިގެން.  ސޯލާ  މޫދުގައި 

މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހަމަ ކުރިއަށް. އެގޮތަށް އެބަ ހުރި މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް. އެހެންވީމާ،  

ކާބަން ނިއުޓްރަލް    ޓާގެޓަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ހަމަ ކުންފުނީގެ އެންމެ ހަމަ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ނުވަތަ 

ކޯސްޓްލީ   ކަމެއް.  ޗެލެންޖިންގ  ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުރިހެން  ކުންފުނިތަކުން  ދެން  ދިއުން.  ހަމައަށް  ކުރެވޭނެ 

ބޮޑުތަން ވަރަށް  ހަމަ  ޚަރަދަށްވުރެ  ދާ  މިހާރު  ވަރަށް،  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވިސްނާކަމަށް  ކަމެއް  އިތުރުވެގެންދާނެ   

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ރުޝްތުމް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުން ދެއްތޯ.   
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރުޝްޠަމް މުޙައްމަދުނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް  ޖެ ގެނީވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެ މާލެ

ކަމަށް   ކޮންސެޕްޓެއް  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓެކްނިކަލީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ،  އިނގޭތޯ.  ދަނީ  ނުވެ 

ބޭނުންކުރުން.   ސޯލާ  ޓޯޕްގައި  ރޫފް  ގޭގޭގައި  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ގޭގޭގައި،  އަސްލު  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަކަށް  ޔުޓިލިޓީތަކުން  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  ދޫކޮށްލުން  ގްރިޑަށް  އޭތި  އުފައްދައިގެން  ބޭނުންކޮށްގެން  ސޯލާ   

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އެހެން މި ނަންގަތީ މިހެން ދާކަމަށް ވަންޏާ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވާނެ  

ޓާގެޓު   އެޗީވްމަންޓް  އަސްލު  ކުރަން.  އެކަން  %ޔުޓިލިޓީތަކުން  އަދި  %  50ވާހަކައަކީ  އާއި    100އިން 

އެޗީވްކުރަން   ޓާގެޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެވިއްޖެއްޔާމުން  އެގޮތަށް  ހަމަ  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  ހަމަ  ކައިރިކުރިއަސް 

ފަސޭހަވާނެ. ގޭގޭގައި އަމިއްލަ ރޫފް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި މިސާލަކަށް ސިވިލައިޒްވެފައި އިން ކަންޓްރީތަކަށް  

އުޅެނީ. ގޭގޭގައި އަމިއްލަ  ބަލާކަ ބޭފުޅުން  އެ  ކޮންސެޕްޓްގައި  އެ  ކަންޓްރީތަކުގައި  ޖާމަނީ، ޔޫރަޕިއަން  ވަންޏާ  މަށް 

ކުޑަވާނެ.   އެތި  ނަގާ  ނަގާ، ގުރިޑުން  ބޭފުޅުން  އެ  ގުރިޑަށް  ބޭނުންކުރަން. އޭރުން  ގަނެގެން  ފަރުދުން ސޯލާ ސެލް 

ކުޑަވާ ވެސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގުރިޑް  ޚަރަދުކުޑަވާނެ.  އެހެންވީމާ،  ދާ  ވެސް  ޖެނެރޭޝަން  ޕަވަރ  ގުރިޑަށް  ނެ. 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަނީ އަސްލު ހަމަ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރަނީ ހަމަ ގޭގޭގައި  

 ބޭނުންކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަ ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ހުރިހާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  އޮތީ  އެދިވަޑައިގެންފައި  ތަށް 

ހުރި   އެ  ގެނައުމުގައި  ބިލު  ދަސްކުރުން.  އިޝޫ  ރިއަލް  އަސްލު  ހަމަ  ކަމަކީ  އެއް  ކުރާ  މި  މެންބަރުން 

އިނ ރެއިޒްކުރައްވަނީ  ތި  ޕޮއިންޓްތަކެއް  އިންޓްރަސްޓިންގ  ވަރަށް  ހަމަ  އެޑްރެސްކުރުން.  ގޭތޯ.  ޗެލެންޖަސްތަކަށް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި އިތުރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ކުލެރިފައި ކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު ރޯލް ރިވާސްކޮށްލާ ވާހަކަ ނޫންތޯ  

ޗެލެންޖަކީ   އޮތް  އެއަށް  ފަށާށޭ.  ޕާޗޭސްކުރައްވަން  ޕަވަރ  ހުއްޓަވާލައްވާފައި  ކުރެއްވުން  ޕްރޮޑިޔުސް  ވިދާޅުވީ.  ތި 

ބޭފުޅުން  ؟ ކޮބައިތޯ ތި  މީހުން  ފައިސާ،  އެ  އިތުރަށް  ދެއްތޯ.  ދޭން  ގޭގެއަށް  އޭރުން  ފައިސާ  ޖެހޭނެ 

ތި ބޭފުޅުން  ؟ އެއަށް ދިއުމަށް އެބަ އޮތްތޯ ދައްޗެއް؟ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފިއްޔާ. އެއަށް ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ

ގަންނަން އުފައްދައިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ލާރި  ހުރިތޯ  އެބަ  މުހި؟ އަތުގައި  ނޫންތޯ  އޭރަށް  އެއެއް  އެއްޗަކީ.  ންމު 

ހިނގަނީ. މި   ގޮތުގައި ސަބްސިޑީތައް ހަމަ ދީގެން ދެއްތޯ މި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް އަޅުގަނޑަށް  ސަރުކާރުން މިހާރު 

ގާތްގަނޑަކަށް   ދެން  ހުރި.  އެބަ  ސަބްސިޑީ  ފިޔުލް  ހުރި،  އެބަ  ސަބްސިޑީ  ޔޫސޭޖު  ބޮޑު  ވަރަށް  ތެލަށް  ދެންނެވީ 
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ދައުލަތު ރުފިޔާ  ސަބްސިޑީ.  ބިލިއަނެއްހާ  ކިޔާފައި  ނަންނަން  އެކި  ނޫންތޯ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓުން  ގެ 

ފައިސާ   އެ  ދަންނަވަނީ.  މި  ހަމަ  މިސާލެއް  ދެން  ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  މިސާލަކަށް  ފައިސާ  އެ  އެހެންވީމާ، 

އެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ދެން  ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ގޮތް ވެއްޖެއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ އެއްޗެއްސަށް ޕޭކުރާކަށް އިޝޫ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެ ކަމެއްގައި ދިމާވީމަ ދިމާވާ އިޝޫ، ނެޓް މީޓަރިންގގެ އަސްލު އިޝޫއަށް އަދި   އަޅުގަނޑަކަށް 

 ކުޑަކޮށް ހައިލައިޓްކޮށްލައްވާފައި އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް ދާނީ އިނގޭތޯ.   

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

އަހަރުވެދާނެ. ދެން އޭގައި މައިގަނޑު އަދި    3ނެޓް މީޓަރިންގ ކޮންސެޕްޓް އަޅުގަނޑުމެން ފެނަކައިން ވެސް މިހާރު  

މިސާލަކަށް ރަށެއްގައި  ކޮށްލާފައި  މީހުން    70ނޫނިއްޔާ %  80%  އިޝޫއަކަށް ދިމާއެއްނުވޭ. އެކަމަކު ރޯލް ރިވާސް 

ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެއް  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ގަންނަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭތި  ކޮށްފައި  ޕްރޮޑިޔުސް  އެނަރޖީ  ސޯލާ 

އެއަށް   ޕުއަރ.  ވަރަށް  ނެޓްވަރކްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ކެޕޭސިޓީ.  އެވަރުގެ  ޖެހޭނެ  ހުންނަން  ނެޓްވަރކްގައި 

 އަނެއް ކަމަކީ އެ ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް އެކިއެކި ފަރުދުން އުފައްދާ އެއްޗެހިތަކެއް އެ  އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހޭނެ. ދެން

ގާއިމްކުރެވެން ޖެހޭނެ. ދެން   ނިޒާމެއް  ކަހަލަ ކޮމިޔުނިކޭޝަން  ވަނަ    3ހުރިހާ އެއްޗެއް ސިންކުރޮނައިޒް ކުރެވޭނެ 

އެހެ ޖެހޭނެ.  އޮންނަން  ކަރަންޓް  ނަމަވެސް  ހާލަތެއްގައި  ކޮންމެ  ދިމާވެގެން  ކަމަކީ  ކަމެއް  މިސާލަކަށް  ންވީމާ، 

ކެޕޭސިޓީ   ޖެނެރޭޝަން  ހަމަ  ނުކުރާއިރެއްގައި  ވަރކު  އެއްޗެހިތައް  އެ  ވެސް  ވިއްސާރަވެގެން  ވާރޭ  ނޫނިއްޔާމުން 

އަޅުގަނޑުމެން މެއިންޓެއިން ކުރަން އެބަ ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ގުރިޑް މެއިންޓެއިން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  

ވިޔަސް  ހުރިހާ   ގޮތެއް  ކޮންމެ  ޙަޤީޤތުގައި.  ވާނެ  ޗެލެންޖަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ބަލާއިރުގައި  ކަމަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ޖެނެރޭޝަން ކެޕޭސިޓީ ހުންނަން ޖެހޭނެ އެ އާބާދީއަކަށް އެ އާބާދީގެ ޕީކް ލޯޑަކަށް. އެއީ  

އެއްޗެހިތަ ފަރުދުން  ޢާއްމު  ވެސް ހަމަ  ހާލަތެއްގައި  ބޮޑު  ކޮންމެ  އޭގެން  ހަމަ  ނޫނިއްޔާމުން  ހަލާކުވެގެންދިއުން  ކެއް 

އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަންނޭނގެ. ދެން  ހަމަ މަލްފަންކްޝަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ  ބައެއް 

 ފާހަގަކުރެވޭ ޗެލެންޖެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ބެހޭގޮތުން ޝެއަރކޮށްލެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް.  ސްޓެލްކޯއިން އެބަ އޮތްތޯ ނެޓް މީޓަރިންގއާ
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ލިމިޓެޑްގެ   ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  މަޒްހާ   އާމިނަތު  ޢަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓްސްޓޭޓް 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމެއް،   އިތުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރިއަށްދަނީ.  އެގޮތަށް  ހަމަ  ތެރެއިން  މީޓަރިންގގެ  ނެޓް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

 މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި އިންކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑަކަށް ލިބިފައެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެއްވެސް ގެއަކަށް ލާރި ދެއްވައިފިންތޯ

 

އި ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް  ކޮމްޕެނީ  މަޒްހާ   އާމިނަތު  ޢަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓްލެކްޓްރިކް 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޭތި އަޅުގަނޑު ޗެކްކޮށްލަން ޖެހޭނީ. ކޮށްލާފަ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަކީ   އެއް  ބޭނުންވާ  އެނގިލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން އެއީ  ތި  ވާހަކައެއް  ވެއްޖެއްޔާ  އެކްސެސް  އިނގޭތޯ. 

 ؟ފެނަކައިން ދެއްވަންޖެހުނުތޯ؟ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލާރި ދެއްވައިފިންތޯ

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ރިއެއް ނޫން މި ދެނީ. ޔުނިޓް، އެކްސެސް ޔުނިޓް  ނޫނޭ. މިހާރުގެ ނެޓް މީޓަރިންގ ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އިންގޮތުން ލާ

ނުދޭނެ.   ލާރިއެއް  އެހެންވީމާ،  އިންނަނީ.  ކަނޑާގޮތަށް  ޔުނިޓް  ޔުނިޓުން  ކަނޑަނީ.  މި  ބިލުން  މަހުގެ  އަނެއް 

 މަސްވަންދެން ރޯލިންގވާގޮތަށް އެކްސެސް ވާވަރަކަށް ކަނޑަމުން ކަނޑަމުން ދާ ގޮތަށް އިންނާނީ.   6އެހެންވީމާ، 

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

މެންބަރަކަށްވެގެން   ދަނީ  މި  ބޮޑަށް  މުޤައްރިރަށްވުރެ  މިހާރު  އޭރިޔާއެއްވީމަ  ޕެޓް  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން 

 ކަންނޭނގެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

ގައުމަކަށް   ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ނުވަތަ  މަދުކުރުމަށް  ވެސް  އެމިޝަން  ކާބަން  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައްވީމަ ސުވާލެއް ރެއިޒްކޮށްލަން  

ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުންވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގައި  ކުރިއަށްދާ  މިހާރު  އަދި  ރޭވިފައި  ކުރިއަށް  ކުރިއަށްދާ،  މިހާރު   

ރަށެއްގައި   އެއްވެސް  ރަށްރަށުގައި.  ރާއްޖެތެރޭ  ހިންގަނީ  ޕްރޮޖެކްޓް  ގިނަ  އެންމެ  ފެނަކަހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ދެންނެވިޔަސް   މިހެން  އައްޑޫ،  ނުފެނޭ،  އަދި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަކަށް  ހިނގާކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ސޯލާ  އައްޑޫގައި 

ލިބޭ. އެކަމަކު ކުދި ރަށްރަށުގައި ހަމަ އިންޖީނުގެތައް އަޅާއިރު ސޯލާ ކޮމްޕޯނަންޓެއް އެއަކުން ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ދެން  

 ބަހައްޓަންޖެހޭ.  ތި ފާހަގަކުރައްވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް. އަދި ސޯލާއަށް ހަމަ ދިޔަސް ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ވެސް

އެ   މިހާރު  ކީއްވެތޯ  ސުވާލަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަންޖެހޭ.  މެއިންޓެއިން  ވެސް  ނެޓްވަރކް  ކޭބަޕް 

ޔުޓިލިޓީ އެހެން ކުންފުނިތަކުން  ؟ މަގަށް ހަމަ މަސައްކަތްކުރާއިރު އެކަން ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ނުފެންނަނީ

ދޭއިރު ޚިދުމަތް  އެ  ނުކުރެވެނީވެސް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  އައު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަގަށް  އެ  ކީއްވެތޯ  ؟  

 ވެސް މަސައްކަތްކުރެވެއޭ އެހެން ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.     50އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ދަތި %

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ފެނަކައިން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރިއަށް ރާވާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެއްގައި ވެސް، ޑީސަލް  

ޕީ.ވީގެ   ސޯލާ  އިނގޭތޯ.  އިންނާނެ  ކޮމްޕޯނަންޓެއް  ސޯލާ  ހަމަ  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި  ޕްލާންޓް  ޕަވަރ  މި 

އަޅުގަ ހިމަނައިގެން  މިންވަރެއް  ކަހަލަ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއި  ކޮންމެވެސް  އަހަރުގައި  މިދިޔަ  ކުރީގައި  ދެން  ނޑުމެން. 

ބަލާއިރުގައި ހއ، ށ، ނ ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މިހާރު ސޯލާ ޕީ.ވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް  

އަޅުގަ މިންވަރު  ހަކަތައެއްގެ  އުފެއްދުނު  ނިޒާމުތަކުން  އެ  ދެން  ހުރީ.  ގާއިމްކުރެވިފައި  މި  ނިޒާމުތައް  ދެންމެ  ނޑު 

އަތޮޅުގެ    3ޓަންސް އޮފް ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ރެޑިޔުސް ކުރެވިފައި އިނީ. އެއީ ހއ، ށ، ނ މި    4.1ދަންނަވާލީ.  

ނިޒާމުތަކުން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްތާ ހަމަ ސޯލާ ޕީ.ވީއަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓާގެޓްކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

 ނާނީ.   ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރޭވިފައި ހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު ދިރާގު ސިމެއް ގަތް އަގު.    1998ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާންވަނީ  

ވަރަށް  ރުފިޔާ. ދެ  500 އެއީ  ހެދުމަކީ  އެއީ. ސިމެއް  އެއްޗެކޭ  އަގުބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ވިސްނަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

އަސްލު   ވިދާޅުވަނީ  އިނގޭތޯ  ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން  ކަމެކޭ. ސިމެއް ވަރަށް އަގުބޮޑުވާނެ. ދެން ހަމަ އޭގައި  އަގުބޮޑު 

ނޫނޭ.   ވެސް  ތަނެއް  ފައިދާވާ  މިވަގުތު  ނުލިބޭނޭ. އެނގޭހެއްޔޭ ދިރާގުން  އޮފް ސްކޭލެއް ވެސް  ރާއްޖެއަކު އިކޮނޮމީ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑަށް    500އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނުވިއްކޭނޭ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަގުހެޔޮކޮށް  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް 

ތަށްއެރީ  ހީވަނީ އެކަހަލަ ވާހަކައެއް، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަ އިވޭހެން ހަމަ ޓައް ކިޔާފައި ހަނދާންވީމަ އަޅުގަނޑު ހި

ނެޓް   ޙަޤީޤަތުގައި  ދެކެވޭހެން.  އެބަ  މިތާ  ހަމަ  ވާހަކައެއް  އެކަހަލަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވާލަން.  ހަމަ 

މީޓަރިންގއަށް ދިމާވާ އަސްލު، އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުން އަނެއްހެން ހީފުޅުނުކުރައްވާތި އަޅުގަނޑު  

އް ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަމަ ހިމެނޭގޮތުން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ  ކޮންމެހެން ޒާތީވެގެން ވެސް ވާހަކައެ

ކޮރަޕްޝަނާއި   މައްސަލައަކީ  މީގައި  އަސްލު  ވާހަކަދައްކަނީ.  މި  ހިމެނޭގޮތުން  މީގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. 

ން މި އުޅެނީ މިއަށް ނުދެވިގެން.  ނާޖާއިޒު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ، އެ މަންފާ އެ ލިބޭ ބަޔަކަށް ނުލިބޭނެތީވެ އަޅުގަނޑުމެ

ކްރޮސްކުރާ   ލައިން  އެ  އީކުއޭޓަރ  އޮތް  ދުނިޔޭގައި  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ.    13ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ގައުމުގެ  އެއް  ޤައުމުން 

އަޅުގަނޑު   ދެން  އިނގޭތޯ.  މިތަނަށް  އަވިދޭ  ނުދޭނެ.  ޤައުމަކަށް  އެހެން  އައްވެއް  ނުދޭ  ވަކި  މިތަނަށް  އެހެންވީމާ، 

މެދުވެރިކޮށްގެން،  ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗެއަރ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ބޭނުންވަނީ  ލަން 

މި   އޮނަސްޓްލީ އަޅުގަނޑު  މިކަން ކުރެވޭނެހެނެއް އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށްގެން 

ދަ  މި  ނުކުރެވޭނޭ  އެއީ  ކަމެއް.  މި  ނުކުރެވޭނެ  ލޯކަލް  ދަންނަވަނީ.  ސީދާ  ހަމަ  ޖެހެނީ  ހަމި  އަޅުގަނޑު  ންނަވަނީ 

ބިނާކޮށް   ދައުލަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދަނީ.  ފެނާއި    2020ސޮލިއުޝަންސް  ރަށްރަށުގެ  އައިއިރުގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ސޮލިއުޝަންސް   ލޯކަލް  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  އެ  އެތިބީ  މީހުން  ތިބި  ރަށްރަށުގައި  ގާއިމެއްނުކޮށްދެވުނު.  ނަރުދަމާ 

އެ  ހޯ ފެންވަރުން  މީހުންގެ  އެ  ހޯދައިގެން.  ތިބީ ސޮލިއުޝަން  އެ  ހަދައިގެން އެ މީހުން  ދައިގެން. ސޭފްޓީ ޓޭންކު 

މީހުންގެ   އެ  ތިބީ  އެ  މީހުން  އެ  ނުދެވުނު.  ފެނެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިބީ.  އެ  ހޯދައިގެން  ސޮލިއުޝަން  މީހުން 

އެ ތިބީ.  ހޯދައިގެން. ތާނގީ ލައިގެން އެ  ނުކޮށްދެވޭކަން.  ސޮލިއުޝަންސް  ދައުލަތަކުން  އެނގެނީ  ހެންވީމާ، މީގެން 

އެނގޭ   އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވާހަކައިން  ދައްކާ  ބޭފުޅުން  އިނގޭތޯ. އަދި މި  ކޮށްދެވޭނެކަން  ނުވެސް  އަދި 

ގެ ނުފޫޒާއި މި  އެއްކަލަ މިއީ ސަރުކާރުން މި ކުރަން އުޅޭ ކަންތަކާއި މިހުންނަ ބަރުހެލިކަމާއި ދެން މި ވިޔަފާރިވެރިން
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އިންޑިޔާ   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެކަން.  ވައިބަލްއެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  މި  ހެދި  އެއްޗަކާއި  ހުރިހާ 

ނޫން. ހަމަ   ހަމަ ސޯލާ. ބަރާބަރު. އަގެއް ވެސް ބޮޑެއް  ފުލީ  ޖައްސާއިރު ކޮޗިންގ އެއަރޕޯޓް އެއްކޮށް  ކޮޗިންއަށް 

ބަރާބަރު ވެސް  ކަމެއް  ވިސްނަންވީ.  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނުމުންހެން  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،   .

ސީދާ ތި ވިދާޅުވާ ސީދާ ގޭގެއަށް ދީގެން ގޭގޭ މީހުން ލައްވާ އެއްޗެއް. ކޮންމެ ގަންނާކަށް ވެސް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.  

ރިއެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން  ބައި ބެކް ވާހަކަ ވެސް ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ސަރުކާރުގައި ނުހުންނާނެ ލާ

އަޅުގަނޑަށް   ވެސް  ސަރުކާރެއް  އަންނާނެ  ދެން  ނުހުންނާނެ.  ލާރިއެއް  އެ  ސަރުކާރަކަށް  މި  ލާރިއެއް.  ނުހުންނާނެ 

އެހާ   އީރާނުން  ދަންނަވާލިހެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ހުންނާނެހެން.  ލާރި  އެ  ހިއެއްނުވޭ 

ލިބިފައި ބޮޑެތި ޖަނަރޭޓަރު ވިއްކާ މީހުން މިހާ ގިނައިން އުޅޭ ޤައުމެއްގައި ނުހުންނާނެ ލާރިއެއް  އަގުހެޔޮކޮށް   ތެޔޮ 

ބޭނުންވާ   މި  ދޭންވީ.  ގޭގެއަށް  އެއްޗެއް  ދެވުނު  އެހެންވީމާ،  ނުހުންނާނެ.  ލާރިއެއް  ގަންނާނެ  އެ  ސަރުކާރަކުއެއް. 

އަޅުގަނޑަށް މީހުންނަށް  އެ  ދީގެން  ލޯނު  އެ  އެކަން  މީހުންނަށް  ލައްވާ  މީހުން  އެންކަރޭޖުކޮށްގެން  ހަމަ  ފެންނަނީ   

ކުރުން. ކޮންމެހެން ދައުލަތަކުން އެ މީހުން އަތުން ގަންނަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ  

ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ޝުޢޫރެއް  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ.  ހަމަ  އެއީ  އޭތި  ވަނީ. 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ޚާއްޞަ  މަޖިލީހުގައި  މި  ޖެހޭހެން އިނގޭތޯ. މިހާރު  އެބަ  ނެރެލަން  ނަތީޖާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކޮމިޓީއެއް ހަދައިގެން ދެން އަނެއްހެން އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް އައު ކޮމިޓީއެއްވީމަ ކޮންމެހެން އަންނަންވެގެން އައީކީ  

އިންޓްރަސްޓް  ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެ ސް ހަމަ މިސާލަކަށް އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ 

މިސާލަކަށް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އެ އޮންނަ ޕެޝަނޭޓް، އެ އޮންނަ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަސްލު އައީ. އެހެންވީމާ،  

އިނގޭތޯ ކުރެވެން  ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވޭ  މޫވްކުރެވޭ  އަޅުގަނޑު  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ   .

ނުވަތަ ޕެރެޑައިމް ޝިފްޓެއް ގެނެވޭވަރު ކަމެއް ކުރެވޭ ބައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަދަން. އެހެންވީމާ،  

ން  މީޓަރު ލައިގެން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްގެން އެކަ   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެހެން ނެޓް

ލައްވާ އޭތި އެސްޓަބްލިޝް   ގޭގޭގައި އެ މީހުން  ވެސް  މީހުންނަށް ލޯނު ދީގެން  ނެތޭ. ހަމަ  އުޅޭނެ ކަމެއް  ކުރަން 

 ކުރުވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ    ސުވާލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮމެންޓެއް. ދެން އެ ކޮމެންޓަށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް

ވިދާޅުވުން ރަނގަޅު. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވާއިރުގައި ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި  

 ކޮމެންޓަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން އެންމެ ރަނގަޅު. 

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ކުންފުނިތަކުން ވަޑައިގެން  މުޤައްރިރު. އަދި މަރުޙަބާ  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ނުކޮށް ތިބެވޭކަށް ނެތް. އެއީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  

އެއީ   ދަންނަވަނީ.  ނޫން  މި  ވެސް  ވިސްނުމެއްގައެއް  ދޫކޮށްލާ  ކުރާކަށް  މިކަން  ދުވަހަކުން  އޮތް  ކުރެވެން 

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ. އެހެންވީމާ، އެއަށްވުރެ ވަރުގަދައަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ހިފާފައި މި ތިބީ ރާއްޖެ ކާބަން  

މަސައްކަތެއް   ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  ހެދުމަށް  ޤައުމަކަށް  މި  ނިއުޓްރަލް  އަދި  ކޮމިޓީން  މި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ސުވާލަކީ،   ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ތިބީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމުގައި  ވަޢުދުގައި  އެ  ކަމަށް  ކުރާނެ  މަޖިލީހުން 

ތިޔަ   އެނގޭ  އަމިއްލަ    3އަޅުގަނޑަށް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވެސް  ކުންފުނިތަކުގައި  ޔުޓިލިޓީ  އަދި  ވެސް  ކުންފުނީގެ 

މިހާހިސާބަށް  ބިންތަކާއި   ހުރި.  އެބަ  ބިމެއްގައި    3ފުރާޅުތަކާއި  އަމިއްލަ  ފުރާޅެއްގައި،  އަމިއްލަ  ވެސް  ކުންފުނީގެ 

ބޭނުންކޮށްފިތޯ ޕެނަލް  ސޯލާ  އަޅުގަނޑުމެން ؟ ކިހާވަރަކަށް  ސުވާލަކީ،  ދެވަނަ  ސުވާލު.  ފުރަތަމަ  އެއީ  ދެން 

ތަކާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ.   ކުރާނަމޭ، މި ވަޢުދު، ފެނުގެ އަގުހެޔޮ ވަޢުދުވެގެން އައީ ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރާނަމޭ

އަގުހެޔޮ   މި  ވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ތިން  ގޮތުގައި  އިވުނު  މި  އަޑު  މިއަދު  އަޅުގަނޑަށް 

ދެން   ނުވެވުނު.  ސާފެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ވާހަކަތަކުން  އިވުނު  މި  މިއަދު  އޮތްކަމަކަށް  މަގެއް  އެއްވެސް  ކުރެވޭނެ 

ސާފެއް  ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑަކަށް  އެކަމަކު  ވެސް.  ކަމަށް  ނުބައީ  ގޮތް  މާނަކުރެވުނު  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ވެދާނެ   

އަލި   އެއްވެސް  ކަމުގެ  އަގުހެޔޮވެދާނެ  ކަރަންޓު  ރައްޔިތުމީހާއަށް  މަސައްކަތުން  ކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވެވުނު 

ޅުގަނޑުމެން އެގޮތަކަށް މިކަން އެހާ ފަސޭހައިން ދޫކޮށްލާ  މަގެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތްކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަ

އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަކީ  އޮތް  ކުރެވެން  އަގުހެޔޮކުރަން  ކަރަންޓު  އެހެންވީމާ،  މިތިބީއަކީ.  ނޫން  ވިސްނުމެއްގައި 

ގެނައުން   ރާއްޖެއަށް  ޑީސަލް  ހުއްޓުވިގެން  ގެނައުން  އިންޖީނު  ޑީސަލް  ވެއްޖިއްޔާމުން  ގޮތުން  ޤަބޫލުކުރާ 

ކޮބައިތޯ މަސައްކަތަކީ  ކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތިޔަ  ދިއުމަށް  މަގަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  ؟ މަދުކުރެވިގެން.  ވަރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްޗެއް   ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކުރެއްވީ.  ސުވާލެއް  އެ  ނޫން  ކުންފުންޏަކަށް  ވަކި  އާދެ! 

 ޅުވިޔަސް ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ. އާދެ! އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ. ވިދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އިންޖިނޭރިންގ ބުޝްރާ ޙަމީދު  

ތަފްސީލުކޮށްލަދޭނަން   އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް  ވާހަކަ ނަންގަތީމަ  ބިމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ 

އަސްލު   އިންނާނެ  ޖަހާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާލޭގައި  މިހާރު  މިވަގުތު    35ހަދާފައި  އެކަމަކު  ދޭތި.  ކިލޯވޯލްޓުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   އޭތި  ބަދަލުވެގެން.  ބިލްޑިންގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ދަނީ.  ބޭނުންކުރަމުން  އެކަތި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބަދަލުކުރުމު ދުވާފަރަށް  އިންނާނެ  މިއުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވާފަރުގައި  ދެން  މަގުމަތީގައި.  ކިލޯވޯލްޓުގެ،    50ގެ 

ދުވާފަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޓޯޓަލް ޔޫޓިލިޓީ ސަރވިސްދޭ ރަށެއް. އެތާނގެ ފެނާއި، ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާ އާއި މި އަދި  

އެ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ހުރިހާ  މި  ހަރވެސްޓިންގއާ  ވޯޓަރ  އެ  ރެއިން  ކިލޯވޯލްޓު    30ތަނަށް 

ކިލޯވޯލްޓް އަޅުގަނޑުމެން ދެން އޭގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޗެލެންޖެއް ދިމާވި.    80ބަދަލުކުރީމާ. އެހެންވީމާ، އެތަނަށް 

ޖެހުމުގައި   އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތީމަ  އޭރިއަރ  ރޫފް  މި  ތެރޭގައި  ރަށުގެ  އަސްލު  ބޭނުންވީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކިލޯ ވޯޓު.   30އޭރިއަރ ނެތިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ހުރި ރޫފްގައި ނުޖެހޭ އެވަރުގެ އިތުރު ލަސްތަކެއް. ރޫފް  

އިތުރު   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ދެން  ދިމާވި.  ޗެލެންޖެއް  އޭގެ  ކައުންސިލުގައި  ރަށު  އެދުނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

ކީގައި ދުވާފަރުގެ ބޮޓްލިންގ ފެކްޓްރީ އޭރިއަރގައި ހުރި  ފެކްޓްރީ، ބޮޓްލިންގ ފެކްޓްރީ ދުވާފަރުގައި ގާއިމުކުރުމާއި އެ 

ކުޅުދުއްފުށީގައި   އޭތި. ދެން  އިންނާނީ  ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބޭނުންކުރަންވެގެން  ރޫފިންގ އޭރިއަރގައި 

އަޅުގަ  50އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  މާފުށީގައި  އެގޮތުން  ބޭނުންކުރަން.  އެނަރޖީ  ސޯލަރ  ހަމަ  ވޯޓުގެ  ނޑުމެން ކިލޯ 

ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ޖެހި   އެންމެ  އެ    30މިހާރު  މިހާރު  ބަދަލުކޮށްގެން.    50ކިލޯވޯލްޓް އަޅުގަނޑުމެން  ކިލޯވޯލްޓަށް 

ބޭނުންކުރަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް އެބަ    200ދެން ހުޅުމާލޭގައި   އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން 

ރޫފް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެންނެވި    ބޭނުންކުރަން  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޭރިއަރގައި. 

ގޭގޭގެ   ވާހަކައެއް މި  ވެސް ދައްކާލި  ކޮމެންޓުގައި  މި  ފުރަތަމަ  ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކައިން 

އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ހައިސިއްޔަތަކުންނެއް  ކުންފުނީގެ  ހަމަ  ފަރުދުންގެ  ބުނަނީ  އަމިއްލަ  މި  ހައިސިއްޔަތުން   

އަސްލު   މީހާގެ  ފަރުދުން  އަމިއްލަ  އެއީ.  ކޮންސެޕްޓެކޭ  ތާއީދު  ވަރަށް  ހަމަ  ކޮންސެޕްޓް  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނަގާ   ގްރިޑުން  އޭނަ  ބޭނުންކުރީމަ  އެނަރޖީ  ސޯލަރ  ބޭނުންކުރާ  އޭނަ  އަސްލު  އޭތި.  ގްރިޑުން  ނޫން  ގަންނަނީކީ 
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އެހެންވީމާ، އޭނަ އިންވެސްޓްކުރާ އެތި ޓޯޓަލީ ރިކަވަރވެގެން އަންނާނެ އަމިއްލަ ފަރުދު    ޕަވަރ ކުޑަވެގެން އަންނަނީ.

މީހާގެ. ދެން މީގެ ޗެލެންޖަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމަށް އަންނާނެ ޗެލެންޖެއް. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  

ކުންފުނި ހައު،  ދެން  އަންނާނެ.  އެތަންކޮޅު  އަންނާނީ.  ކުންފުނީގެ  ކުޑަވެގެން  އެ  ކިހިނެއްތޯ  މެނޭޖްކުރާނީ  ތައް 

ރިސޯސަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން. އެ ޗެލެންޖު ކުންފުންޏަށް އަންނާނެ. އެއީ ޕަވަރ ބޭނުންނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން.  

އިތުރު   އުފައްދަން  ޕަވަރ  އެ  ޕަވަރ  މި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ބޭނުންކުރަނީ.  މި  ވާހަކައަކީ  އެނަރޖީ  ޑީސަލް  މި  އެއީ 

ހުންތަކާއި، ޑިއުޓީ އާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެންމެ ފެނަކައިން ފާހަގަކުރި ގޮތަށް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އޯވަރހެޑް  މީ

ކުޑަކުރާނީ ކޮން ގޮތްތަކެއް ކުންފުނިތަކުން ހޯދަންޖެހޭނެ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ ޗެލެންޖަކީ ކުންފުނިތަކަށް  

ކާބަން  އޮތް. އެކަމަކު އަމިއްލަ ފަރުދު   މީހާއަށް ފަސޭހަވެގެން އަންނާނެ، އޭނަގެ ބިލަށް ވެސް ކުޑަވެގެން އަންނާނެ 

ފުޓްޕްރިންޓް އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އެތި ވެސް ކުޑަވެގެން އަންނާނެ އަމިއްލަ ފަރުދުން އަތުން. އެހެންވީމާ، އޭނާ  

ބެޓް ހަމަ  ނޫން.  ވަގުތަކު  އެ  ސޯލަރ  ވާހަކައަކީ  ހަމައެކަނި  ބައިންދައިގެން  ބޭނުންކުރާނީކީ  ގޭގައި  ބޭންކު  ރި 

އެ   ޗެލެންޖަކީ  އަންނާނެ  ކުންފުނިތަކަށް  ދެން  އަންނާނީ.  ކުޑަވެގެން  ޓޯޓަލް  އޭނައަށް  އޭރުން  ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. 

އޮޕަރޭޝަނަލް   އެކަމަކު  އިންވެސްޓްމަންޓްކުރާކަށް.  އިތުރު  އަޕްގްރޭޑްކުރާކަށް.  ގްރިޑް  ކޮންމެހެން  ނުޖެހޭނެ  ބޭފުޅުން 

މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަން. އެއީ ކުންފުނިން ދިމާވާނެ  އެއިރެ އްގައި އިން ކޮންސެޕްޓަށް އެ ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ އެއަށް 

 ޗެލެންޖެއް. ދެން އެއީ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑު އެޑްކޮށްލަން އޮތް ޕޮއިންޓަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްޓޭ މި  އެކްސްޕީރިއެންސްގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ފެމިލީއެއް  މިހާރު  މީހުންގެ  ހަތް  އާދައިގެ  ސިސްޓަމެއް  އެލޯން  ންޑް 

އުޅޭ ގެއަކަށް ސްޓޭންޑް އެލޯން ސިސްޓަމެއްތޯ މީގައި ފީސިބަލްވަނީ ނޫނީ އަޅުގަނޑު ބެޓްރިއާ ނުލައި ސީދާ ގްރިޑަށް  

ބޮޑު ތަފާތެއް އަންނާނެ. މިކި ޔަނީ ބެޓްރި އާއި  ފީޑްކުރާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިނގޭ ދެން އަގުގައި ވަރަށް 

މަޤްޞަދަކީ   ކުންފުނީގެ އެ  ރަންގައި ކިހިނެއްތޯ މީގައި. މިހާރު  ބެޓްރި ވާހަކަ. އެކަމަކު ލޯންގް  ވިތް އޯ ވިތްއައުޓް 

ވަރެއްގެ   ކޮންމެވެސް  މީގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެސްޕެކްޓް  އެ  ދެއްތޯ.  ވިޔަފާރިއާ  އާއި  ފައިދާ 

ޅޭނެތާ ދެއްތޯ. އޭގެ ކޮބައިތޯ އެކްސްޕީރިއެންސްއަކީ. ސްޓޭންޑް އެލޯން ސިސްޓަމްތޯ ނޫނީ  ކޮންފްލިކްޓެއް އެބައުޅޭ. އު

 ؟ ގްރިޑް ފީޑްކުރާ ސިސްޓަމްތޯ ރާއްޖެއަށް އޭގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ނާޝިތް  هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު
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ޚަރަދު   ބެޓްރިއާއެއްކޮށް  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ގޮއްސިއްޔާމުން  ސިސްޓަމަކަށް  އެލޯން  ސްޓޭންޑް  މިހާރު 

ބޮޑުވެގެންދާނެ. ހަމަ ޑަބަލް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާކުރަނީ. އާދެ! ދެން އޮފް ދަ ހެޑް މި ބުނި އެއްޗެހި  

ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނޭނގެ.  ބުނާކަށް  ތި  ސީދާ  ޢާއްމުކޮށް  ފީޑްކޮށްގެން  ގްރިޑަށް  މި  ގޮތުގައި   

ކިލޯވޯލްޓްސްވަރު ޢާއްމުކޮށް މި ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ    2.5ބޭފުޅުންގެ ފެމިލީއެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް    7ދެންނެވިހެން  

އެ  ރަށްތަކެއްގައި  ކުރިހާ  ފެނަކައިގެ  ހަދާފަ.  ކަލްކިއުލޭޝަންސް  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވްރެޖަށް  އެވްރޭޖްކޮށް. 

  80ކިލޯވަރު. އެއީ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް    2.5ކިލޯ ނޫނީ    2ބަލާއިރުގައި ގެއެއްގައި މި ޖަހަންޖެހެނީ  

ހާސް ރުފިޔާވަރު. ދެން މީތި ރިކަވަރކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިލުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި. ތިން  

އަހަރުގެ ސިސްޓަމެއް މި ޖެހެނީ. ތިން    20ވަރކުރެވޭނެ މީތި ދެން. އެކަމަކު މި  އަހަރު ތެރޭގތައި ހަމަ ފުލް ރިކަ

އަހަރުން ރިކަވަރ ކުރެވޭނެ. އެ ހުރިހާ ކަލްކިއުލޭޝަންސް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި ހީމް ސޯލަރ ސިސްޓަމްސްތަކަށް  

އި އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަލަ އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެއް ވެސް އަނެއްހެން ފޯމިއުލޭޓްކޮށްފަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި   ވިސްނީ. އެއީ  މި ފަރުދުންނަށް އެ އެއްޗެހިތައް ވިއްކަން. އެ މޮޑެލަށް ދާން އަޅުގަނޑުމެން 

ރެވެނިއުއެއް ނުލިބޭނެ ފަރުދުން ޖެހީމަކާއެއް ކަރަންޓު ވިއްކައިގެންނެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރީ  

އެގޮތަށް   އެހެންވީމާ،  ޖައްސަން.  ލައްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ވިއްކައިގެން  ހާޑްވެއަރ  އެކަހަލަ  މި  ޕެނަލާއި  ސޯލަރ 

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ފޯމިއުލޭޓްކުރަންވެގެން ހަދާފައި ހުރި ކަލްކިއުލޭޝަންސްތަކެއްގެ އަދަދުތައް މި ދަންނަވާލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާސް ރުފިޔާ އޮވެއްޖިއްޔާ މިހާރު ފެނަކައިގައި    80 އިނގޭތޯ. މާނައަކީ އަޅުގަނޑު އަތުގައި  މިހާރު ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ

ޚަރަދު   ކުރި  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ތިން  އޭރަށް  ޖަހައިދޭށޭ.  ޕެނަލް  ސޯލަރ  ގޭގައި  އަޅުގަނޑު  އެދެންވީއޭ 

ހިންގަވާ   ބަލަމާ  ދެން  އޮތް  ބާކީ  އަޅުގަނޑަށް    15ރިކަވަރވެ  މިއީ  އަހަރު.  ދެއްތޯ.  ގާތްގަނޑަކަށް  ދެން  ފްރީއޭ 

މި   ކީއްވެތޯ  މިހާރު  ވާހަކައަކީ.  އޮތް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  މޮޑެލްގައި  ހެދި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫންތޯ 

މި އުޅެނީ މަދީތޯ 80؟ ނުހިނގައިގެން  މީހުން  ހުރި  ރުފިޔާ  މިކަން  ؟ ހާސް  ބޭފުޅުންގެ އެކްސްޕީރިއެންސް އިން  ތި 

މިހާ ބޭނުން.  އޮތްގޮތް  ސާފުވެލަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަން    80ރު  ނެތިގެންތޯ  މަގެއް  ލިބޭނެ  ރުފިޔާ  ހާސް 

 ނުހިނގައިގެން މި އުޅެނީ.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އަޙްމަދު އަޒްލީމްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ 



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  
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ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތައުޒަނަކީ ވެސް މި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ބޮޑު އަދަދަކަށް  80މި އަސްލު  

ފާހަގަކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ތަނަވަސް ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ސިސްޓަމް  

ގި ވަރަށް  ސަރަޙައްދުގައި  ކުޅުދުއްފުށި  މި  އާއި  އައްޑޫ  ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުންކުރައްވާ.  އެބަ  ކަރަންޓު  ނަ  ހަރުކޮށްގެން 

ރައްޔިތުން އެބަ ސޯލަރ ސިސްޓަމް އަމިއްލަ ފުރާޅުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު ބިލުތައް ކުޑަކުރޭ. ޒީރޯ ވެސް ދޭ  

ހުރިގޮތުން   ރޭޓުތައް  ކަރަންޓުގެ  މިހާރުގެ  އެހެންވީމާ،  އަސްލު    3އޯ    2ބައެއްފަހަރުތައް.  ތެރޭ  އިޔަރސް 

ގާއިމުކުރެ ސިސްޓަމްތައް  ރިކަވަރވޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ކުރީގައި،  މިނިސްޓްރީން  ދެން  ވުނީމަ. 

މި   ކުރަން.  އެޕްލައި  ލޯނަން  ހުޅުވި  ވެސް  ފުރުޞަތު  އެ  އޮވެގެން  ފަންޑެއް  ގްރީން  މިނިސްޓްރީން 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ދާން ރައްޔިތުންނަށް. އެކަމަކު އެއީ ވެސް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ މަރުޙަލާއަކަށް ގޮސްގެން ގިނަ  

 ރައްޔިތުންނަށް އޭތި ބޭނުންނުހިފި އޮތީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫންތޯ ނެތެއް  ކަމެއް  ގެންދާނެ  އިތުރަށް  ދެން  ބޮޑަށް  ؟ ކޮމިޓީ  ވަރަށް  ވާންވީގޮތް  ސާފު.  ވަރަށް  މަންޒަރު 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ވެސް  ބައްޓަން ކުރަންވީ ގޮތް  ބިލު  އެނގިއްޖެ. އަދި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ނަށް 

ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފަހަން ލިބުނު އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު ޚަބަރަކީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ ސޯލަރއަށް  

އިތުރު   މިއަށް ދައްކާނެ  ނެތް  ދެން  އެކީގައި  އިނގޭތޯ. އެ ޚަބަރާއި  ނިންމީ  ވާހަކަ ސަޢުދީ ސަރުކާރުން  ބަދަލުކުރާ 

އިނގޭތޯ.   މި  ވާހަކައެއް  އަޅުގަނޑު  ބާއްވާފައި  އެއްކިބައިގައި  އަދި  ވިއްކުން  ތެޔޮ  އަގުހެޔޮކޮށް  އީރާނުން  މި 

އަގުހެޔޮކޮށް   މީހުންނަށްވުރެން  އެ  ބޭނުންތަކަށް  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  އެ  ރިޒާވްހުރި  ތެޔޮ  ބޮޑު  އެންމެ  ދަންނަވަނީ 

އަޅުގަނ ބައްލަވާ  މިހާރު އެ ބަދަލުކުރަނީ. ދެން  މީހުން  ޙަޤީޤަތް. އެއީ  ނުނެގޭނެތާ. އެ  ދެންނެވި ވާހަކައިގެ  ޑު މި 

މީހުން   އެ  މިއީކީ  ނިންމީ.  އިންވެސްޓްކުރަން  ސޯލަރއަށް  ސަރުކާރުން  ސަޢުދީ  އެއީ.  ޚަބަރެއް  ހަފްތާގެ  މިދިޔަ 

ހުރިހާ   ވިދާޅުވި  ތި  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ.  ނޫންކަމަށް  އެއްޗެއް  އޮތް  ކުރިމަގެއް  ވެސް  ދެކޭގޮތުގައި 

ސަޢުދީ  ޗެލެންޖުތަކެ ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ގެނެސްގެން  އޭގައި  ގޮތްތަކެއް  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ  ހަމަ  އް 

ނިންމާނީ.   އެކަން  ކޮށްލައްވަން   މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅިސަރުކާރުން  ސުވާލެއް 

 އަޅުގަނޑު... 

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި
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މުޤައްރިރު. މި ދެންމެއަކު ދަންނަވާލައިފި،   ދެއްތޯ. އެރައުންޑް    80ޝުކުރިއްޔާ  ތައުޒަން.   80ހާސްވަރޭ މި ދަނީ 

އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ތި   90އާއި  80އާއި  70ގާތްގަނޑަކަށް ދެން 

އެކަހަލަ    ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް  ގޮތަށްތޯއޭ،  ދައްކާ  ފައިސާ  އެ  އެއްފަހަރަކާ  އިންނަނީ  މިސާލަކަށް  ޕްލޭންގައި  އެ 

ޕްލޭނެއް ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެހެންނޫނީ ކުރައްވާ ނަމަވެސް އިނގޭތޯ. ދެން އެއްފަހަރާ ދައްކާގޮތަށްތޯއޭ  

ނެގޭ ބަހާލައިގެން  އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް  ދެން  އެހެންނޫނީ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ގޮތަކަށްތޯއޭ.  ކަހަލަ  އޭ    80 

ވިދާޅުވީމަ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއް ނަޒަރަކުން އިނގޭތޯ އެއް ނަޒަރަކުން ބަލައިލާކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑެއް  

 އެ އަތޮޅުތެރޭ އަދި މާލެ  ނުދެކެން އަގުބޮޑުވެދާނެ ކަމަކަށް އެއީކީއެއް. އެއީ ހަމަ މި އެ ރަށްރަށު ބޭފުޅުން އެހެންނޫނީ

  25ހާސް ރުފިޔާ. އެއް ރުފިޔާއަށް ސައިކަލު އެބަ ގަނޭ. ފޯނެއްގެ އަގަކީ    70ވިޔަސް އިނގޭތޯ ސައިކަލެއްގެ އަގަކީ  

އަންނަނީ   މި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ  ގޭތެރޭގައި  ފޯނު  ހައެއްކަ  ރުފިޔާ. އޭގެ  ހާސް 

ޕްރަޔޮ އަގު  އެއްކަލަ  ހޯދައޭ  އެބަ  ޕްރަޔޮރަޓައިޒްކޮށްގެން  އެއްޗެއް  ބޭނުންވާ  އެ  މީހަކު  އެ  ބައި.  ރަޓައިޒްކުރުމުގެ 

ހަދައިފިއްޔާ އެއްކަލަ   މީތި މިހެން  ބޮޑަސް. އަގު ކުޑަޔަސް. އެ މީހުންނަށް އަންޑަސްޓޭންޑްވާންވީ މިއޭ މި ވާގޮތަކީ 

ސް އެބަ ސޭވްކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް. ދެން ވަރަށް  އެތި ގަންނަން ވެސް ދެން ހުރި ތަނަކަށް ޚަރަދުކުރަން ވެ

މިކަހަލަ   ވާހަކަ  އަންނަ  ނުފޫޒު  ބައެއްގެ  ވަކި  އެއީ  ވާހަކައެއް  ދައްކާ  ކޮމިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގިނައިން 

ޖަނަރޭޓަރެ  އިތުރު  އެހެންނޫނީ  ދިއުން.  ސޯލަރއަށް  ދޫކޮށްލުން.  ޖަނެރޭޓަރު  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  އް  ކަންކަމަށް 

ދޭތެރެއަކުން   ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެރަކަމަކީ  ދެން  ޑިވެލޮޕްކުރުން.  އިތުރަށް  ސޯލަރއަށް  ނުގެނެސް 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ޓުވިޓަރގައި ވިޔަސް، ފޭސްބުކްގައި ވިޔަސް ހަމަ ބައެއް ރަށްރަށުން ބައެއް ރަށްރަށުން ވަރަށް  

ޖަނަރޭޓަ ބޮޑުސިންގާ  އެއްކޮށް  ޝަރަފުވެރިކަމާ  ޝަރަފުވެރިކަމާ  ވަރަށް  ޖަހާލަނީ.  މި  ވައްޓާލާތަން  ގެނެސް  ރެއް 

އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އޭތި މި ކޮމިޓީގައި ތިބޭތީ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ވަ އަޅުގަނޑަށް  މިކަން.  ވެސް  ކަމަށް  އަންނަނީ  މެންބަރަކަށްވާތީ  މާލެ  ވެދާނެ  ދެން  އުނދަގޫކަމެއް  އިނގޭތޯ  ރަށް 

ކީއްވެގެންބާއޭ އަޅެ އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ނުލައި އިތުރު   ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ  ޙަޤީޤަތުގައި އޭތި ބަލައިލާފައި  އަސްލު 

ޕެނަލްތަކެއް އެހެން ނޫނީ ސޯލަރއަށް އޭތި ނުދިޔައީ އިތުރު އެޑިޝަނަލް އެއްޗަކަށް މިސާލަކަށް ދާކަމަށްވަންޏާ. ހަމަ  

ސުވާލެއް  ދެން    އުފެދޭ  އެވަނީ.  އެހެން  ކީއްވެގެންކަން  އެނގިލައްވާނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބޮޑަށް  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ. 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ލޮބީކޮށްގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ވާހަކައިން  އަންނަ  ދޭތެރެއަކުން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޚަބަރުތަކުން 

ގެންގޮސް   އިންނަނީ އަތިރިމަތީގައި   ޑޮމިނޭޓްކޮށްފައި އޮންނަ މާކެޓެއް މި މާކެޓަކީ. އިންޖީނު ނަގާ  ހަމަ  ބައިންދާފައޭ 

ފަހަރު   ގިނަ  ވައްޓާލާ.  އިންޖީނު  ގެންގޮސް  ހިސާބުން  އެ  ބުނާއިރު  ބޭނުމޭ  ގެއިން  އިންޖީނު  ހަމަ  އެކޮޅުން  ލާން. 
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ވީމާ، ކިހާވަރެއްގެ  އިންޖީނު އިންނަނީ އެތާނގައި ހޯދާއިރު. މީ ހަމަ ހައިޕަތެޓެކްލީ އަނެއްހެން ބުނާ ވާހަކައެއް. އެހެން

ނުފޫޒެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އޮވޭތޯއޭ މިކަމުގައި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނުފޫޒު ފޯރުވަންވީތޯއޭ މިސާލަކަށް ސޯލަރ ޕެނަލް  

 އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ.  ؟ ކިހިނެއްތޯ މިކަންތައް ކުރެވޭނީ؟ ޖަހަން. ކިހިނެއްތޯ އަސްލު މިކަންތައް ވަރކްކުރާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ   ބޭނުންވޭ.  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އެއްޗެއް  އޭގައި  ނޫން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މިވަގުތަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކުއްލިއަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ހުއްޓިގެން ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓު ގޮސްގެން ދެން އެކަމުގައި ހަމަ އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  

ފެ މަސައްކަތް  ގޮތުން  ކުރައްވާ  އެ  ވެސް  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  އަދި  ވެސް  ސްޓެލްކޯއިން  ވެސް  ނަކައިން 

ވެސް   ސިކުންތެއް  އެންމެ  މިވަގުތަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެޕްރިޝިއޭޓްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ނުބޭތިއްބެނޭ. ރައްޔިތުން  ރަށްރަށުގެ  ނުލައި  ކަރަންޓާ  އިމަޖެންސީކޮށް    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެހާ  އެގޮތަށް  ދެން 

ގިނަ   ހަމަ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދެނީ  ގްލެމަރ  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން.  ގްލެމަރައިޒްކުރަނީ  ޖަނަރޭޓަރު  ފޮނުއްވާ 

މެންބަރުން. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކްރިޓިސައިސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެންނެއް. އެކަމަކު އެ  

އުޅެދާނެތޯވި މިއަށް ދިއުމުގައި އަންޑިއު އިންފުލުއެންސްތަކެއް އެހެން  އެބަހުރިތޯ ޗެލެންޖުތަކެއް ނޫނީ  ؟ ދާޅުވިގޮތަށް 

ދިގު މުއްދަތުތަކުގެ އެގްރިމަންޓްތަކެއް ބަޔަކާއި ހެދި ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިހާ އަދަދަށް ޖަނަރޭޓަރު ގަންނަންޖެހޭނެ  

 ؟  އުޅޭނެތޯކަމަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ހުރަހެއް 

 

 އަޙްމަދު އަޒްލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ 

އެނަރޖީ   ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް. ދެން މި  ކަމެއް  އެކަހަލަ އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތިން    150ކޮންސެޕްމްޝަނަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ ރާއްޖޭގެ ފެނަކައިން މި  

ގެ ގްރޯތެއް އެބަ އާދޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް. އަހަރުން    12އާއި %   10ރަށަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން ދާއިރު % 

ރަށްރަށުގައި   ފާހަގަކުރެވޭ. އެނަރޖީ ކޮންސެޕްމްޝަންގައި. ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގްރޯތެއް  އަހަރަށް އެހާވަރެއްގެ 

ހަމަ   ޔުޓިލިޓީ އުފެދިގެން އައިއިރު ވެސް މިހިރީ  ހަވާލު، މި  ފެނަކައާ  ނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރީގެ ރައްޔިތުން 

ރ.ކ ކޮމިޓީތަކުން ހޯދާފައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ވަރަށް ބައު އެއްޗެހިތައް. މަޑުމަޑުން ބަދަލުކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެން  

ވެސް މި ބަލާލިއިރު ގާތްގަނޑަކަށް   މުޅި އެކު ކޮންސިޑޭޓުކޮށް ހުރީ    600ފެނަކައާ ހަވާލުވެގެން  އެއްހާ ޖަނަރޭޓަރު 

ރެއިން ވެސް ގިނަ އެއްޗެހި ހުރީ އައުޓް ޑޭޓްވެފަ. އެފިޝެންސީ އެހާ ދަށް. ދެން މިހާ ބޮޑު ގްރޯތެއް  ވެސް. އޭގެ ތެ 
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ގްރޯތާއި   ޑިމާންޑް  މި  މެޗްކުރަންޖެހޭ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިންނައިރު  އަހަރަށް  އަހަރުން 

ޝަޓްޑައުން ވެއްޖިއްޔާ ވެސް ވަގުތުން ވަގުތަށް    އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ. ދެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖެންސެޓެއް ނޫނީ

ސިސްޓަމް   ކޭޓަރކުރެވޭވަރަށް  ރަށަށް  އެ  ހަމަ  ޖެންސެޓެއް.  ސްޕެއަރ  ނުހުރޭ  ރަށެއްގައި  އެބަޖެހޭ.  ފޯރުކޮށްދޭން 

  ދެން ނާޝިތް ޓެކްނިކަލީ...ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަނީ. 

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ   ނާޝިތް هللا ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

އަށް    15އަށްވުރެން ވެސް ބޮޑު. %  12ލީމް އެ ދެންނެވި ވާހަކައަށް ދެން ގްރޯތް ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަދި %އަޒް

އަރާ ރަށްރަށް ވެސް އެބައުޅޭ. ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަވަރ ހައުސްތައް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރީ ކުރިން ނަމަ  

އި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓަށް  ދެންނެވިހެން  ތިން  އެ  ވާގޮތަކީ  މި  ހުރީމަ  ޑިޒައިންކޮށްފައި  ތިން ސެޓަށް  އެގޮތަށް  ނގޭތޯ. 

އަނެކަތި ހަލާކުވެއްޖިއްޔާ ދެން ނީންނާނެ ކުރާނެ އެއްކަމެއް   ބްރޭކްޑައުނެއް އައިއްސަ އެކަތި ނެހެދިގެން އުޅެނިކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ވެސް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް    4މި ޑިޒައިން ކުރަނީ    ވެސް. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ސިންކްރޮނައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ވެސް މި ދުވަސްކޮޅު ފެނިދާނެ ކަންނޭނގެ ގިނަ ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް ދާތަން.  

  އެކަމަކު މިއީ ހަމައެކަނި މި ޕީރިއަޑްގައި އެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ވެސް ހަތަރު ސެޓް ހަމަކުރަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ ރާވައިގެން ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޑައުން ޓައިމް މަދުކުރަންވެގެން. އޭރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ބްރީތިންގ ސްޕޭސް އެބަ ލިބޭ މެއިންޓަނަންސް އެންޑް އޯވަރހޯލް ކުރުމާއި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް. އެހެންނޫންނަމަ 

ޖެހޭނީ ހަމަ އަވަދިނެތި އޭތި ހަދައިގެން އަވަހަށް ކަރަންޓު ދެވޭތޯ. އުޅެނިކޮށް  ހަމަ އެއް ސެޓް ހަލާކުވީމަ ހަމަ އުޅެން

އަނެކަތި ގިނަފަހަރަށް މި ހަލާކުވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބްރޭކްޑައުން އާދޭ. ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ބްރޭކްޑައުން  

 ގަމުން މި ދަނީ. ޓުތައް ނަމަދުކުރުމުގެ ގޮތަށް މިގޮތަށް މި ދުވަސްކޮޅު ހަމަ އިތުރު ސެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވެން މި އޮންނަނީ ސިޔާސީ ހައްލެއް  

ކަމަށް.  ހައްލުގެނެވިދާނެ  މިކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ޓެކްނިކަލީ  އެއީ  އަސްލު. 

ޑެ ނޫނީ  އެމް.ޑީން  ކުންފުނިތަކުގެ  އޮތްގޮތް  އެހެންވީމާ،  މިކަމުގައި  ވިސްނުން  މީހުންގެ  އެ  އިން  ސީ.އީ.އޯ  ޕިއުޓީ 

އެ   އެހެންވީމާ،  ޗެއަރމަން.  ބޯޑުގެ  ނޫނީ  އެހެންވީމާ،  އަސްލު.  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  މުހިންމު  ބަލާލުން 
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އެ މަގަށް މުޤައްރިރު ޢަމަލު ބެ އޮތްގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި  ގެންދެވެން  ރަނގަޅު  ލެވެލުން މީތި ކުރިއަށް  ހެއްޓުން 

 ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އަސްލު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެނގެއެއްނުންތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްގޮތް  ލެވެލް  މީގެ  މަތިން  މީގެ  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ؟ ރަނގަޅު 

ދެން   އެނގުނީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕޮލިސީ  ދެއްތޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނިމުނީތާ  އެ  ތި  ؟ އެހިސާބުން  މިހާރު 

ވިދާޅުވާ އެމް.ޑީގެ މައްޗަށް ޤައުމުގެ ސީ.އީ.އޯ އަންނާނެތާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އޭގެ ޖަވާބު ވަރަށް  

% ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ޚުލާޞާއަކީ  މިހާރު    އަށް ދިއުމަކަށް ނެތޭ އަނެއްހެން   70ސާފު. ދެން 

އަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޗީވްކުރެވިދާނެ.    70މާބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. ދެން ޗެލެންޖު ހުންނާނެ. ވިތް ޗެލެންޖަސް %

% ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ކާބަން    100އަދި  ޖެހޭނީ  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެޗީވްކުރެވިދާނެ.  ވެސް  އަށް 

އަޅު މިހާރު  ދެން  އިނަފްތޯ.  އެއީ  ބޮޑުތަނުން  ނިއުޓްރަލްވުމަށް  ވަރަށް  ބިލު  އޮތް  މި  ހުށަހެޅިފައި  ގަނޑުމެންނަށް 

އެކީގައި   ބޭފުޅުންނާ  ތި  މަރުޙަލާއެއްގައި  އެހެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  އެ  އަންނަމުން  ހަމަ  ބަދަލުތައް 

މި  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުތަކާ އެކީގައި އަދި ބައްދަލުކުރާނަން  މި ގެންނަ   ދެކެނީ ހަމަ  އަސްލުގައި 

ބޮޑު   ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ހަމަ  ކަމަށް.  ބިލެއް  އުފައްދާ  ގުޅިގެން 

ދެން   މަޤްޞަދަކީ.  ކޮމިޓީގެ  އެއީ  ފިލުވުން  ރާއްޖެއިން  ގެނދަބުޅި  މި  ގެނެސް  ބަދަލެއް  ޓްރާންސްފޮމޭޝަނަލް 

ކޮ މިދިމާވި  ފެނުނުގޮތުގައި  އޭ.ޑީ.ބީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެއްލެވިޔަސް  ބޭންކަށް  ވޯލްޑް  ވެސް  ގުޅިގެން  ވިޑާ 

ދެއްތޯ އެނަރޖީ އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން  ވާހަކައަކީ  ؟ ބެއްލެވިޔަސް އަދި އެހެންތަނަކަށް ބެއްލެވިޔަސް އެންމެންގެ ވެސް 

ދާންޖެހޭނެ   އެނަރޖީއަށް  ގްރީން  ތެރޭގައި އެބައޮވޭ  އެޑްވައިސް  ފުރަތަމަ ސެޓް އޮފް  ދެން  އެންމެ  ކަމަށް. އެއީ އޭ 

މިހާރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެންނަންވީ މަގަކީ. އެހެންވީމާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ، ލޯކަލް ޕޮލިސީ ހުރިގޮތް  

މައްޗަންގޮޅީ ދެކެނު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. އެމަގަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރާނީ. ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

  މެންބަރު ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދުދެކެނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   މައްޗަންގޮޅި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޅިއަކުން ކޮމިޓީގައި މިހާރު ބަޙުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާ އަނެއްހެން ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް  

މީތި   ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރނެއްގޮތުގައި  ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  ދެން  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް  އިނގޭތޯ. އެކަމަކު  ނޫން 



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  

 

 

33 

 

ގައި ދެއްކިއްޖެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ވާހަކަ. ދެން ފެން ބިލު ވެސް  ރެއިޒްކުރައްވާފައި އޮތީމަ. އެއްފަހަރެއް

ޖަވާބެއް   އެއްވެސް  އެއަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ދިޔަގޮތަށް.  ތެރޭގައި  ކޮވިޑުގެ  މި  އޮތީ  އެ  ގޮސްފައި  ބޮޑުވެގެން 

ނެތް. އެ މި ކޮމިޓީގައި ނުދެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް މައްސަލައެއް  އޮވެއްޖިއްޔާ ތި  އެބައޮތްތޯއޭ. އަދި  ކަމެއް  އްވެސް 

ޕްރެޝަރކުރޭ   ބޭފުޅުން  ވަރަށްގިނަ  ވެސް  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އެކަން.  ބައްލަވަންތޯއޭ  އެބަ  ބޭފުޅުން 

އޭގެ   ހަމަ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މިކޮޅުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ރިކުއެސްޓްކޮށްލައްވާށޭ.  ބޭފުޅުން  ތި  ބައްލަވައިދެއްވާށޭ 

 ން، އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް. ހިތަށްއެރީ ހަމަ ދަންނަވައިލާނަމޭ މިކަމުގައި. ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުވާނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް މިއަދަށް މި ނިންމާލީ އިނގޭތޯ  ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ތާރީޚެއްގައި އަ

ތިބޭފުޅުންގެ ބައި. މެންބަރުން އަދި މަޑުކޮށްލަދެއްވައްޗޭ. އަޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލަށް.  

އި މާނަކޮށްދޭން. ލިބިފައި  ޓްރީޓްކުރުން  އެދުނުން  މިނިސްޓްރީގައި  ޓްރީޓްކުރުން ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޢާރުފަކީ  ން 

ބޭނުންތަކަކަށް   ނުވަތަ  ބޭނުމަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  މާއްދާތައް  ނޫން  ރައްކާތެރި  އެކުލެވޭ  ފެނުގައި  އެވަނީ  ބުނެފައި 

ބިލުގައި.   ހަމައެކަނި  ތަންކޮޅަކީ  އޮތް  ފާސްނުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ސާފުކުރުމަށޭ.  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ 

މާ، އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވަންޏާ މި މާނަކުރުން ފާސް. ޓްރީޓްކުރުން ކަމަށް  އެހެންވީ

ބޭނުންތަކަކަށް   ނުވަތަ  ބޭނުމަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  މާއްދާތައް  ނޫން  ރައްކާތެރި  އެކުލެވޭ  ފެނުގައި  އެވަނީ  ބުނެފައި 

ޓްރީ އެއީ  ސާފުކުރުމޭ.  މިންވަރަށް  ޖުމްލަ  އެކަށީގެންވާ  ދެން  އޮތްގޮތް.  މާނަކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ޓްކުރުން 

އަޅުގަނޑު ލީމަ ހަމަވާނެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ވޯޓު ދީގެން    5ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ އެ ބުނާ އެއްޗެއް.  

މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ،    މިހާރު މި ފާސްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއާއި އެކީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް.   އެދެން  ހުށަހެޅުއްވުން  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައި  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން އޮތީ މިއަދުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ވަރަށް ދިގުލައި ދިޔަކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތުގެ އަދި މި  

ސްޕޮންސަރއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަން. ދެން މުޅި ރިޕޯޓު އަކުރުން  ރިޕޯޓުގެ 

ކުރިމަތީގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލާ.  ކަންތައްތައް  މުހިންމު  މީގެ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ވިދާޅުނުވިޔަސް  ފިއްޔަށް 

އަޅު އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓު.  އެބައޮތްވިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލީ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ގަނޑު 

 މެންބަރަށް. 
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ މިއަދުގެ މި ގަޑީގައި ވެސް  

ކޮމިޓީގެ،   އިނގޭތޯ.  ދަނީ  އުދައަރަމުން  ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  ދެކޮޅުން  ބޮޑުވީމަ  ދިޔަވަރު  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން 

  -1؛ ކޮމިޓީގެ ހޯދުންތައް އަޅުގަނޑު ކިޔާލާނަން. ކޮމިޓީގެ ހޯދުންތައްއަޅުގަނޑު ދެން ރިޕޯޓު އެއްކޮށެއް ނުކިޔާނަން.  

ކަންކަން   ރެކޮމަންޑުކޮށްފައިވާ  ކޮންސަލްޓެންޓް  އީ.އައި.އޭ  ދީފައިވަނީ  ހުއްދަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  މި 

ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢޫ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ޝަރުޠުކޮށްފައި  އީ.ޕީ.އޭގެ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ވަނީ 

ނޫންކަން.   އެއްގޮތަށް  ގެންދިއުމަށް    -2ރެކޮމަންޑޭޝަނާ  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އީ.އައި.އޭއަކީ  ހަދާފައިވާ  މަޝްރޫޢަށް 

ކުރިއަށް   މަޝްރޫޢު  ކަމާއި  އީ.އައި.އޭއެއް  ހަދާފައިވާ  ނަމަކަށް  ހާސިލުކުރުމަށް  ބޭނުން  އެ  ހޯދަންޖެހޭތީވެ  ހުއްދަ 

އީ.އައި.އޭ   މަޝްރޫޢުގެ  ގެންދިއުމުގައި  ނެތި  ބެލުމެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އިރުޝާދަށް  ލިޔެފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި 

ގެންގޮސްފައިވާކަން.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ    -3މަސައްކަތްކުރިއަށް  ބަޖެޓަށާއި  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން  މި 

ން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ  -4ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެފައިވާކަން.  

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން    -5ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަން.  

ގާނޫނު  ކަމުގައި  ލިބިގެންވާ  ސަރުކާރަށް  ދިވެހި  އިޚުތިޔާރު  ހޯދުމުގެ  ބަދަލު  މެދުވެރިކޮށް  ޝަރީޢަތް    ކޮށްފިނަމަ 

މި  4/93ނަންބަރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓުމާ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

މަސައްކަތް   ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތްތަކުން  އިހުމާލުވެފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު 

އެންވަޔަ ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ދެންނެވި  ކަމަށް  އިސްވެ  ގެންދަންޖެހޭ  ކުރިއަށް  އެޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ރަންމެންޓަލް 

ކުރަމުންދާ   ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  މަޝްރޫޢުގެ  އަދި  އިތުރުން  މީގެ  ފެންނަކަން.  ކޮމިޓީއަށް 

އެ  އަންގަމުންދިއުން.  ކޮމިޓީއަށް  މި  އިން  އީ.ޕީ.އޭ  ގަވާއިދުން  މަޢުލޫމާތު  މައިގަނޑު  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  އީ 

ކަމެއް   މި ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭ  މި ފުރުޞަތުގައި  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ނިންމުންތައް. ދެން 

ކުރުމުގެ   ކޯޒްވޭގެ ރީޑިޒައިން  އެބައޮތް. އެއީ  އެދޭކަމެއް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މިނިސްޓްރީންވަނީ ފަށާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އޭގެ އަޕްޑޭޓެއް އަދި    މަސައްކަތް މިދިޔަ

ސާރވޭތަކެއް   ހަމައެކަނި  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ނުދާކަން  ކުރިއަށް  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ 

މިނިސްޓްރީއަ އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މިހާރަށް  ނިމިފައި  އިތުރަށް  ހިންގާލާފައި  މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ށް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބާރުއަޅައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިމަނަމާތޯ. މިކަން ނުކުތާ  ވިދާޅުވި  ތި  ތެރޭގައި  އަލުން    އެހެންވީމާ، ނިންމުމުގެ  އެކުގައި  އޮތުމާއި  ވެފައި  މިގޮތަށް 

ނިންމައިދެއްވާށޭ.   އަވަހަށް  އެކަން  ހަލުވިކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންދާ  ސަރުކާރުން  މިހާރު  ކުރުމަށް  ރީޑިޒައިން 

މި އެޑްކުރައްވަންވީނޫންތޯ. މިހާރު ނިންމުން  ބަޔަށް  ހައްދަވާފައި ނިންމުމުގެ  ޖުމްލައެއް  އެގޮތަށް  އޮތީ    އެހެންވީމާ، 

ގެންދިޔަ   ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  ގެއްލުންތަކަކީ  ލިބެމުންދާ  ރަށަށް  އެ  ގޮތުން  ހަދާފައިވާ  ކޯޒްވޭ  ހޯޑެއްދޫ  މަޑަވެލި 

ކޮމެޓީގެ   ކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  ދިމާވަމުންދާ  ސަބަބުން  އެކުލެވުމުގެ  އެކަމުގައި  އިހުމާލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ފަރާތުގެ 

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް  ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައި ވުމާއި ދައުލަތަށް  ، އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ފާހަގަވެފައިވުމާއިއެކު މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  

މިއޮތް   ދިމާވެފައި  ސަރަޙައްދަށް  އެ  ލަމާތޯ  އަދި  އެހިސާބުން  އެތަނަށް  ދެން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ހާލަތު 

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޑިޒައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށާއި އެ ރޮނގުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް  

ހުރި   އޮށްޓަރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގޭ  އޭރަށް  އެދޭކަމަށް.  ކޮމިޓީން  އަވަސްކޮށްދިނުމަށް 

މެދުގައި  ކޮންކްލޫޝަނަކަށް ފާސްކުރުމާއި  ރިޕޯޓު  މި  އެކުގައި  އިތުރުކުރުމާއި  ޖުމަލް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވާނީ. 

އެހެންވީމާ، އެ މިހާރު ޖުމްލައެއް ލިޔެލަމާތޯ، ސީދާ އެ ޖުމްލަ ލިޔެލަމާތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ؛ މެންބަރުންނަށް

އަޑުއައްސަވައް  ރަނގަޅަށް  އިނގޭތޯ.  ނިންމުން  މި  މިހާރު  މަޑަވެލި  ކިޔާލާނަން  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޗޭ 

ފާރާތުގެ   ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  މަޝްރޫޢު  ގެއްލުންތަކަކީ  ލިބެމުންދާ  ރަށަށް  ދެ  އެ  ގޮތުން  ހަދާފައިވާ  ކޯޒްވޭ  ހޯޑެއްދޫ 

ހޯދުންތަކުން   ކޮމިޓީގެ  ކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  ދިމާވާ  ސަބަބުން  އެކުލެވުމުގެ  އިހުމާލުތަކެއް  ބޮޑެތި 

ކޮމިޓީއަށް  ފާހަގަކު ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުންތައް  ބޮޑެތި  ދައުލަތަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ރެވިފައިވުމާއި، 

ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި   ބަދަލު  ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ  ފާހަގަވެފައިވުމާއިއެކު، މިކަމުގެ ސަބަބުން 

މައްސަލަތަ ތިމާވެށީގެ  ދިމާވެފައިވާ  ސަރަޙައްދަށް  ފަރުމާކޮށް  އެ  އަލުން  ކޯޒްވޭ  ހޯޑެއްދޫ  މަޑަވެލި  ޙައްލުކުރުމަށް  އް 

ކޮމިޓީގެ   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ގޮވާލާ  ސަރުކާރަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަވަހަށް  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ 

ރައް ރިޕޯޓު  މި  އެދި  ނިންނަމަވައިދެއްވުން  ގޮތެއް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހަށް  ހޯދުންތަކާއިމެދު  ޔިތުންގެ 

ޗޭންޖް    2020ޖުލައި    8ފޮނުވުމަށް   ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮތް  ގައި 

؛ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 32ވަނަ އަހަރުގެ   2020ކޮމިޓީގެ 

އެދެން.  އެއްވެސް އިއްޒަތްތެ ކޮށްލަދެއްވުން  ކަމަށްވަންޏާ އިޝާރާތެއް  ހައްދަވާ  އިދިކޮޅު  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރަކު މި  ރި 



 2020  ޖުލައި  8                ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  
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ތިއްބެވި   ވަޑައިގެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރައްވާ.  އިންކާރު  ރިޕޯޓަށް  މި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް 

ކަނޑައަޅައި   ކަމަށް  ފާސްވީ  ރިޕޯޓު  އިއްތިފާޤުން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭފުޅުންގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމީ.  މައްސަލަ  މި 

ޖޫން   މިހާރު  ނިމުނީ.  މިހާހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  އައު    29މިއަދުގެ  ބިލެއްގެ  ދެ  ހަމަވެފައިވާ  ސުންގަޑި  އަށް 

 ސުންގަޑި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަޑަވެލި

 މަސް ދުވަސް އިތުރުކުރަން. 1އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ކޮންމެ ބިލަކަށް  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙަމްދު ޚައިތަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު

 ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮގަސްޓު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  31އެހެންވީމާ، 

________________________ 

 

 

 

 




