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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަ މެން  ގަނޑުއަޅުކުމް.  ޢަލައި  އައްސަލާމް`.   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފަށަނީ  ންޑް  އެ  ޔަރަންމަންޓްމި 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ބައްދަލުވުމުގައި   10ކްލައިމެޓް  ބައްދަލުވުން.  އެންވަޔަރަންމަންޓް   ރީމިނިސްޓް   ވަނަ    އޮފް 

އިގަންނަވަނީ  އިވެރިވެވަޑަބަ  މިނިސްޓަރު ގައި  ލުވުމުލަން. މި ބައްދަގަކޮށްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަރިވެވަޑައިގެން ދެއްވާބައިވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި    ގުޅިގެން  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ފޮނުވި ސިޓީފުޅަކާ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ

މަޝްވަރާކުރެވި ހުށަހެޅުއެކަމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ހު  މަކީ އްވު،  އިއްތިފާޤުން  ށަހެޅުއްވުމުހިންމު  ކޮމިޓީގެ  ކަމަށް  މެއް 

ށް ވަރަށް  ރަން މިނިސްޓާ ގުޅިގެން. އެހެންކަމު  އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމުމާ  އަދި   ،ކޮށްސްފާ

ށް  ންނަވެރިގެ އިސް  މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ    އަރިހުގައި   ގެރު ބާ ދަންނަވަން. އަދި މިނިސްޓަޙަބޮޑަށް މަރު

ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑުމެން  ވަ ފަރާތު  ވެސް  މަރުބޮރަށް  ން  ބައްދަލުވުން  ޙަޑަށް  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ދަންނަވަން.  ބާ 

ގެންދަނީ  އާއަޅުގަނޑުމެން   ކުރިއަށް މި  ގޮތެއްގައި  ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް    ނުވާ ދޮޅު ގަޑިއިރަށްވުރެން ދިގުއްމު 

ބައިވަރު  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީ ހިމެތްތައް  މަސައްކަ  އިނގޭ  ކަނޭ  ދައެއް  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ވެމާއި،  ހިނގާ  ށުން  ސް 

ދެ ހުރިކަން.  އެހެންވީމާއޮފީސްތައް  ލިން  ޓައިމް  އެ،  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  މިޓަށް  ވިސްނައިގެން  ންމެން 

ރަނ އިބަހަ އަ  ގަޅުވާނެލީމަ  ކޮގަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މިމިޓީބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑާގައި  މި  އެކުގައި  ހާރު   

އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަން ދާއިރާގެ   ؛ނަކީރުންބަމެންނަވާ  އަޙްމަދު  ރި  އިއްޒަތްތެ ގައްދޫ  ، ޒާހިރު މެންބަރު 

ދާއިރާގެ  ދާން ޢަޔަމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދޫ  ދާއިރާގެ    މައްޗަންގޮޅީ   ،هللاބްދު ޢުޤޫބު    މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދެކުނު 

އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ  އި ރު ދާގޫފާއުނ ، ޙުސައިން ފިރުޝާން  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި    ރާގެ ލި ދާއި މަޑަވެ، ދު ޚައިތަމްއަޙްމަ

ވަޙީދުމެންބަރު   ސަޢީދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ގެމަނަފުށީ  ،މުޙައްމަދު  ދެން  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  ،  ކެންދޫ 

ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި   ޢަލީ  ޙުސައިންބަ މެންތެރި  އިއްޒަތްދާއިރާގެ    ވިލިނގިލީ، މެންބަރު  ސަޢުދު  އަޅުގަނޑު    .ރު 

އާއި  ކުރައްވާ ދާއިރާ މަސައްކަތްފެއް ދެއްވުން.  ޢާރުބޭފުޅުން ވެސް ކުޑަކުޑަ ތަ  ގެ ކުރިން ތި ށުމު ފެވުން އެދެން ބައްދަލު

ބޭފު ބޭފުޅުން ޖަލްސާ ފޮނގެ ނަމާއި ވިދާޅުވީމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭއްޅެއެ  އެކަނި   ހަމައްވަނީލޯކުރަގެ. އެއީ ބައެއް 

އައައްސަވަމުންޑުއަ ގޮތަކަށް.  ބޭ  ނެއްގެންދަވާ  ބައްއެކީ  މަންޒަރާ  ފުޅުންބައި  އެހެންވީމާގައި  ތަޢާރުލަވަނީ.  ގެ  ފު ، 

އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު    ކުރާ ގޮތަކީ މިނިސްޓަރުތު ންދަން ގަސްގެބުރަކަށް ފަހުގައި އަޅުގަނޑު ދެން ކުރިއަށް

ދެ މެންދިނުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޓީގެ  ކުރުމަށްން  ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލެއް  ހުރުފުއަޅުގަނޑު    ބަރުން  ލާނަން.  އިޅުވަ ޞަތު 

ކު އެގޮތަށް  އިޢުތިރާޟުރިއަށްދެން  ކަމަށްގެންދެވުމަށް  މި    ނުކުރައްވާ  ކަމަށް  ގެންދަން  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ 

 ދާޅުވަން.ފުގައި އެއްޗެއް ވިޢާރުތަ ން ވާނައަރުފުރުޞަތު، އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާނިންމަނީ. 

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންޙަސަދު އިން ރަޝީޙުސަ  ޑރ.ޔަރަންމަންޓްވައެން  އޮފް ރސްޓަމިނި

ކޮމިޓީ  ޢަލައިކުމް.  އައްސަލާމް   `. މި  އުފާކުރަން  ވަރަށް  ބައްދަލުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން 

ދެއްވީތީ ވިދާޅުވިފުރުޞަތެއް  ތި  އަޅުގަނގޮތަ  .  މިކަން  ކުރިއަށް މެޑުށް  އަން  އެއްކޮށް    މެންނާޑުޅުގަނގެންދާނަން. 

އެ    ، ފުރަތަމަ އެ ފުރުޞަތު އަރުވަމާތޯ ފުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ގެންދަންވީ. އެހެންވީމާޢާރުތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތަ

 ން.  ވިދާޅުވަޅެއްކަންކޮން ބޭފު. ނުއެކޮޅުން ފައްޓަވަންވީބޭފުޅުންނަށް. 

 

   : ންވާހަކަދެއްކެވު މަދު ޝަހީމްފަޒީލާ އަޙް އުންސިލްލީގަލް ކަ   އެސޯސިއޭޓް ގެޔަރަންމަންޓުންވައޮފް އެ ޓްރީމިނިސް

ކުރަނީ މިނިސްޓްރީގެ  . މަސައްކަތް، މިނިސްޓްރީގެ އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސިލްގަނޑު ފަޒީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމްއަޅު

 އް ބެލުމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  ތަހުރިހާ ގާނޫނީ ކަންތައް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙައްމަދު ޒާހިރު މު ލް ރަރ ޖެނެ ޑިރެކްޓަ ގެޓުންމަޔަރަންއޮފް އެންވަ ރީޓްމިނިސް

ޒާހިރުގަނޑައަޅު މުޙައްމަދު  ކިޔަނީ  މަސައްކަތްށް  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓްރީގެ،  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ،  ކުރަނީ 

 މުގައި. ޤާ މައްގެ ގެ ގޮތުގައި. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެޔަރަންމަންޓު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑެއްއެންވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠަފާޞްޙައްމަދު މުމުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ޓުޔަރަންމަންވައޮފް އެން ޓްރީސްމިނި

ޓްމަންޓުގެ ހެޑެއްގެ ގޮތުގައި.  ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާރ އެންޑް  ކުރަނީ ވޯޓަމަސައްކަތް  .ފާޠައަޅުގަނޑަކީ މުޙައްމަދު މުސް

   މަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް. އެ ޑިޕާޓް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްޢީރާހީމް ނައިބްރ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަ އެޖެންސީގެޕްރޮޓެކްޝަން   ންޓްންމަޔަރައެންވަ

 ރ ޖެނެރަލް އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ.  އީ.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަ ،މްޢީއަޅުގަނޑު އިބްރާހީމް ނަ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރުޞީ ނަهللا ޢަބްދުއޮފް  ރ އޮފް ސްޓޭޓްޓަމިނިސް

ޚާއްޞަކޮށް    .ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ  ންނަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓު ހުވާލުވެގެންހަޑު  ، އަޅުގަނރުޞީނަهللا ޢަބްދު

ގުޅިފައި    ގޮތުން އެ އަދި އެއާ   ބެހޭ   އްދުތަކާއި، ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހަރަސަ ރެވޭ  އާއި ހިމާޔަތްކު ޑައިވާސިޓީއޯބަ

 ގޮތުން.   ގުޅޭ ސް ވެ ތަކާއްޖެހޭ ކަންތަން ކުރަންދާތަކުގެ ދަށުޢާހަގެ އެކިއެކި މުހުންނަ ބޭރު

 

  ން:ދެއްކެވު ވާހަކަ ބާ ޠައަޙްމަދު މުޖުއޮފް  ރ އޮފް ސްޓޭޓްޓަމިނިސް



  

 . މަސައްކަތާ ނަރުދަމާގެ ފެނާއި  ހުންނަނީ ވާލުވެގެންހައަޅުގަނޑު    .ޓް މިނިސްޓަރބާ ސްޓޭޠަޅުގަނޑު އަޙްމަދު މުޖުއަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ އަޙްމަދު ލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަގެ ޔަރަންމަންޓު އެންވަފްއޮ ޓްރީނިސްމި

 ކަށް.  ލަޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުގައިކުރަނީ އެނަ، އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ޢަލީއަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠަފާޞްވަދު މުއަޖު ރީޓަ  ސެކްރެ ޕަރމަނަންޓްގެ ޓުމަންޔަރަންއޮފް އެންވަ ޓްރީނިސްމި

 ރެޓަރީ.  ޓު ސެކް މަނަންރމިނިސްޓްރީގެ ޕަ  ،ޠަފާސްމު ދުއަޖުވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ވަޙީދުޑިރެކްޓަރ  ގެ ޔަރަންމަންޓުއޮފް އެންވަ ޓްރީމިނިސް

ވަޙީ  ޢަލައިކުމް.  އައްސަލާމް  މަސައްކައަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު  ކްލައިމެތްދު،  މިނިސްޓްރީގެ  ޗޭންޖު  ކުރަނީ  ޓް 

 ޑިޕާޓްމަންޓުގައި. 

 

އެންވަ  ޓްރީމިނިސް ޗޭކް ގެ  މަންޓުންޔަރައޮފް  ހު ހިންގުމާ ޑިޕާޓްމަންޓްންޖު ލައިމެޓް  ނަސީމް ޚަދީ  ންނެވި  ހަވާލުވެ    ޖާ 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުޅިގެން ހުންނަ    ޓް ޗޭންޖު ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ދެން އެއާ ލަހައްޓަނީ ކްލައިމެ ޖާ ނަސީމް، އަޅުގަނޑު ބައަޅުގަނޑަކީ ޚަދީ

 މަސައްކަތްތައް.  

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ންޙަސަދު އިން ރަޝީސަޙު  ޑރ.ޔަރަންމަންޓްވައެން  ރ އޮފްސްޓަމިނި

ގެ  ވާލުވެފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކު ހަ  ދެން އަޅުގަނޑާ .ޓުގެ މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންގަނޑަކީ ޅުއަ

ވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނލަކޮށް ޖުމު  ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ    އެއާ   މާއި، ދެން ޑުގެ 

ހިން އެގުޅިގެން  ޚިގާ  ރެގިއުލޭތަދުމަތްހެން  ބެލެ އް  އިންވެސްޓުޓްކޮށް  ހިމެނޭ  ހެއްޓުމާއި،  އެބަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކުރުން. 

ޚި މެނޭޖްމަންޓުގެ  ޚިދުމަތާއި، ވޭސްޓު  ހެއްޓުން.  ކޮށް ބެލެގިއުލޭޓްރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރެދުމަތާއި، ކަފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ޚާއްޞަކޮ ތެރޭގައި  މީގެ  އެނަ ދެން  ދާއިރާށް  ބޭނުންރޖީގެ  އިންއަށް  ރާއްޖޭގެ  ހޯދައިވެސްޓުމަންޓު  ވާ  ދިނުމާއި، 

ކަށަވަރުކޮށް ލިބޭކަން  ހަކަތަ  އެނަ   ،ރައްޔިތުންނަށް  ކަންކަން  ޚާއްޞަކޮށް ރިނިއުބަލް  އެބަ  ކަށަރޖީގެ  ވަރުކޮށްދިނުން 

މެނޭޖްހިމެނޭ ވޭސްޓު  ދެން  ރެ  އެ  ވެސް  ބެލެހެއްޓުމުގަމަންޓަކީ  ޒިންމާގިއުލޭޓްކޮށް  އެ  މަށް  އެކަ  އާއިއި 

ލެވުނީ  އިލަކޮށް މި ދަންނަވަޖުމު  .އްވާލުކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތެހަ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނާޓުންވެސްއި

ލުކުރުމުގެ  އްދަބަ   އުފާކުރަން މި ކޮމިޓީއާ  ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތް. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށްވާލުހަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ



  

ލިބުނީތީފުރު މިޞަތެއް  އަޅުގަނޑުމުގަބައްދަލުވު  .  ބައިވެރިވަނީ  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއި  ން  މެން 

  މެޓް ލައިއަދި ކް   ށްޓާތިމާވެގެ ތެރޭގައި  ހުތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ން ދެކޭގޮމެން މިނިސްޓްރީގަނޑުމި އަޅު  .އެދިގެން

އަޅުގަނޑު  ޖާޗޭން އޮތުމަކީ  ކޮމިޓީއެއް  މަސައްކަތަބެހޭ  ވަރަށްމެންގެ  ހަޑަބޮ  ށް  ލިބިދޭނެ  ށް  އަދި  ލުވިކަން 

މި ދެމެއަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންނަށް  އޭގެން  މަސައްކަތަކީ  ގޮތަ ކުރާ  ފައިދާހެއްޓެނެވި  މަސައްކަތެއް  ކަށް  ކުރާނެ 

އެ ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެހެންކަމުއެޅޭ  ބާރު  ވަރަށް  ،ޅޭކަމުގައި  އުފެދުމާމި    ،ންކަމެއް.  އަޅުގަނޑު ޅިގެގު  ކޮމިޓީ  ން 

މައެކަމަ އަކީބާޙަރުށް  ހިތަށް.  އަޅުގަނޑު  ތިދި  މަސައްކަތް  މި  ކުރި ވަފައްޓަ   ބޭފުޅުން  އެރީ  އިރުގައި  ދާއަށްއިގެން 

  ލޫމާތު ދެވުމަކީ ތި ޢުމަ  ތުންގޮ  ހޭ ބެރާ  ރާ މަސައްކަތާއި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރާ ދައު ން ކުނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަޅުގަ

އި ކަންކަން  އްމު ގޮތެއްގަ ޢާދޭނެ ކަމެއްކަން.  ވެއި އެހީތެރިންދިއުމުގަ ކުރިއަށް ގެ  އް ހަލުވިކޮށްބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަ

މީ ކޮމިޓީއަށް  މި  ހާޒިރުކުރުވަސާފުކުރެއްވުމަށް  ބައެއް    އި، ހުން  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސާފުކުރެވޭ ވެސް  ޅުންބޭފު އެބަ  ކަންކަން  ހާޒިރުކޮށް  މިހާރު  ކަމަކީ    އެ  އިވަރަ.  ގޮށް  އަޅުގަތެއްގަޖާބީ  ނޑުމެން  އި 

ބެހޭ    ސައްކަތާ އްމު މައާ  ދު އަޅުގަނޑު މިތަނަށް މިއައީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް. ދެން މިއަ  ދޭ ބުވަރަށް ތަރުހީ

ތިގޮތު މަމެންއަޅުގަނޑު  ،ދީމާތުލޫޢުބޭފުޅުން މަ  ން  ހުންނަގެ  ޒިންމާތައް  ގޮތާއި އަޅުގަނޑުމެ  ސައްކަތް ބެހިފައި  ންގެ 

އްރިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  ޤަމު  . ދެންންނަވާލަ އާއި ކިހާވަރަކަށް ކަން ދަންއްގެ ތެރޭގައި ން ދާއިރާއެއޮންނަނީ ކޮ

ގެންދިއުމަށް ކުރުކޮށް  މިކަން  ހަދަޓަބޭނުން  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  އައީ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޒުނަ  ން.  އިގެކައި  މަނިކުފާނު 

އަޅުގަ ޕާމަނަދެއްވައިފިއްޔާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަ  ރީ ޓަރެ ސެކް  ންޓް ނޑުމެންގެ  ތި ކުރު  ހުށަހަޅާނެ.  ންނަބޭފުޅު  ނެއް  ށް 

އެގޮތަށް އެންމެ  ހުށަހެޅިގެންދާނެ.  ބޭފުޅުންނަށް    ތައް ވަރަށް ކުރުކޮށް ތި، އަޅުގަނޑު ދައްކަން ހުރި ވާހަކަވީމާއެހެން

 ؟ރަނގަޅުތޯ

 

  ން: ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުޔާރި

ހުށަހެޅުއް އަޅުގަމިނިސްޓަރ  ގޮތަށް  ކުރިވި  އެހެންވީމާގެންދާއަށްނޑުމެން  ޕްރެނީ.  ޒެންޓޭޝަން  ، 

 ! ގެންގޮސްދެއްވާކުރިއަށް

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠަފާޞް ވަދު މުއަޖު ރެޓަރީ ސެކް ޕާމަނަންޓް ގެޔަރަންމަންޓުއޮފް އެންވަ ޓްރީމިނިސް

މި ވެސް`  ފާހަގަކުނިސްޓަރ  އެ  އެންވަޔަރަންހެރެއްވި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މައިން  ގޮތެ މަންޓަކީ  ގައި  އްގަނޑު 

މިނިސްޓްރީމިނިސްޓްރީ ދާއިރާތައް  އާ އާއި  ހުރި  ރާއޭގެ ؛ގުޅިފައި  މޫސުމާ ތެރޭގައި  އިދާރާޤަބެހޭ    އްޖޭގެ   ؛އުމީ 

މީޓްރޮލޮޖިކަލް  އެޖެންސީއާ ޕްރޮޓެކްޝަ  އެންވަޔަރަންމަންޓްއާއި  ސާރވިސަސް  މޯލްޑިވްސް  މޯލްޑިވްސް  އަ  ން  ދި 

މޯލްއެނަ އޮތޯރިޓީ.  އެނަ ރޖީ  އޮތޯޖީރޑިވްސް  ރެއަކީ  ރިޓީ   ކަންތައްތައް  މުގިހަމަތައިގެ  ދެން  އުލޭޓްކުރާ  އައްސަސާ. 



  

މައިގަނޑު ފަންނީ    މިނިސްޓްރީގެ  ދާއިރާތަކަބައިތަކަކީ  ބައެކި  ހުންނައިރުހައިށް  ނު   ،ލާފައި  ބައި  ހިމަނާ  އިދާރީ 

ފަ މި  ދާއިރާއަ މިނިސްޓްރީގެ  މި  ކަށްސް  ބެހިފައި  ކްލައިމީގެއޮތީ.    މިނިސްޓްރީ  ޗޭންޖުތެރޭގައި  އެއް   މެޓް    އެއީ 

ރައްކާތެރިކުރުން   .ޑިޕާޓްމަންޓު ހިމާޔަތްކޮށް  ތިމާވެށި  އެންވަޔަރަންމަންދެން  މަސައްކަތެއް   ޓް ،  ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

ބޮޑަށް    ވުރެނި މެނޭޖުކުރުމަށްކު  ،އޮތަސްޖަހާފައި  ޅުގަނޑު  ކުރުން މިތާ އަމެނޭޖުކުނި    .ކުރުންގޮތުގައި. ކުނި މެނޭޖު

ދާއިރާ ޕޮލިސީއެ  ފާ   އިގަ   ސްޓްދާއި  ،އްވިހެންހަގަކުރެވެސް  ސިޔާސަތު  ޕްލޭންރެރާގެ  ދާއިރާގެ    ،ހެދުމާއި  ޓެޖިކް 

ތަށް  ކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ހަމަ އެގޮ. ރެގިއުލޭޓްއަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ  އެރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޤީކޮށް  ތަރައްކަންތައް  

ޚިދުމަ ނަރުދަމާގެ  އަޅުގަފެނާއި  މި  ވެސް  ދަ ތް  ސި  އުރަކީނޑުމެންގެ  ކަނޔާސަތުއެ    ، ކުރުމާއިޕްލޭން  ،އިޑައެޅުމާ 

ރެގިއުލޭޓް ކަންތައްތައް  އޮ   ،ކޮށްދާއިރާގެ  މިނިސްޓްރީ  މިހާރު  ހިންގަނީ  މި  މަޝްރޫޢުތައް  ފް  ބެލެހެއްޓުން. 

އަޅުގަނޑުއިންޕްލޭނިން ވެސް  ދާއިރާގައި  ހަކަތައިގެ  އޭގައި.  ޚިދުމަތް    މެން  ޔުހަކަތައިގެ  ދެނީ  ލިޓީ  ޓި މި 

އެކަމަންފުނިތަކުކުން ޕްލޭނިންގ  ކު.  ޕޮލިސީ  އޭގެ  ހަމަ  ދައުރަކީ  ބައިތަ  ،ރެގިއުލޭޝަން  ،މިނިސްޓްރީގެ    އް މި 

އޭގެ ހިންގަނީ.  މި  ދާއިރާގައިއަޅުގަނޑުމެން  ހަކަތައިގެ  ތަޢާރުކުރަނި އިޔާދަ  އިތުރަށް  ރާއްޖެ  ހަކަތަ    ފުޅާ   ،ފުކޮށްވި 

ރަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިފަދަ  ން ކުގަނޑުމެއަޅު  މަންޓު މަސައްކަތްއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިންވެސްޓުދާއިރާއެ

އެންވަޔަރަންމަންޓް  ގޮތުގައި   ބޫލުކުރެވޭ ގައަޅުގަނޑަށް    ޞަތެއްގައި ފުރު އެއް ސަރުކާރުގެ  ސްޓްރީމިނި  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިމެނިގެން އެ   ކެބިނެޓުގައި  ކޮބައިތޯ  އޮތުމުގެ  މަވުޖޫދުގައި  ބޮޑު  ވެރަތީދުގުގެ  ރާއްޖޭ  ދަކީ.ޞަޤްންމެ  ކީ  ޓަ ށް 

ގޮތުގައި އެފަދަ ދެވަނަގަވެސް    އަޅުގަނޑުމެން އެއްމެން ވެބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށްއެއް ނުވާ   هللاމާތްޓެއްގައި 

ގެ  ދުނިޔޭ  ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ  އިރު ލާއިޖޭގެ ދިރުންތަކަށް ބަލަ ތޯ. އެގޮތުން ރާއްވަނީ އިނގޭ  ފައި މިވާދެއް

ރާނިސްބަތު ވެސް  އޮތް  ވަނަ  7ގެ  ނިޔޭދު  ކީ އްޖެއަން  ފަރުގެ ނިޒާމު  ބޮޑު  ތެރެއިން ވެސް  އުމު. އޭގެޤައަށް އެންމެ 

ބަފަސް ދި  ގެސިޓީރޑައިވަ އޯވަނައަށް  ތަކެތީގެ ގޮތުން  މުއްސަނދި    ރޭ  އެންމެ  ގޮތުން  ނިޒާމު  ފަ އެއް  ނަސްލުގެ  ރުގެ 

ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    ،ރުއި ލާއިށް ބަލަ ދިރުންތަކަގެ  މެންން އަޅުގަނޑުއުމުކަމަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. ދެޤަ  އޮތް

  1200އައިސް   ބެލިޔަސް ދެން  ގެ. މަހުގެ ބާވަތްތަކަށްނނުޖެހޭނެ ކަންނޭށްކަށް އަޅުގަނޑު ދާކަމީގެ ކޮންމެ ޑީޓެއިލަ

އެބައުޅޭސްޕީޝިއަ ބާވަތްތައް  މަސްމަހުގެ  ޑިސްޓިން.  ސް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ވެސް  ރީފް  ތައް  ޒްޝީސްޕީ  ކްޓްކޮރަލް 

އެބައުލުގައު ޙަމާ  ޖޭގެރާއް ވެސް  ދޫނީގައި  އެބައުޅޭ.  ރާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ބާވަތެއް.  ޚާއްޞަ  އަށް  އްޖޭޅޭ 

އަޅުގަނޑުތެރެއިމީގެ ވެސް  މަތީން  އެކިފަހަރު  ވެސް  މެން  ބާވަތްސް  ވެމިހާރުން  ރާތަކެއް  ގިނަ    އި އްޖޭގަ ވަނީ 

އެއަށް  ހިމާޔަތްކުރެވިފަ ގާނޫނުން  އެބައުޅޭ  ގައި ދުނީތެރޭއޭގެސް ވާނީ.  ވެރުމިހާ  ވިފައި ދެހިމާޔަތް. އަނެއްކާ  ވެސް  ގެ 

ބާވަތްތަކާއި  ،ނބުހަކަ  ،ވެލާ  .ބާވަތެއް  103 ބާވަތްތަ  ،މިޔަރުގެ  ގިނަ  ބައިވަރު  މިހާރުމި  ވަނީ  ކެއް  ވެސް 

އި  ތް ރާއްޖޭގައެބައޮ  އްދެއްހަސަރަ  61ވެސް  ގަނޑުމެންގެ މިހާރުކުގެ އިތުރުން އަޅު. ހަމަ އެ ދިރުންތަހިމާޔަތްކުރެވިފަ

ސަރަފަކުރެވިހިމާޔަތް އިތުރު  ވަހަ.  ރިޔާސީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މި   ދުފުޅާޢުއްދުތައް  އަޅުގަނޑުމެން    އެއްގޮތަށް 



  

އްދުތަކަށް  ހަތްކޮށްފައި ހުރި ސަރަ ދެން ހިމާޔަކުރަމުން.  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއްދުތައް ވެސް ހިމާޔަތްހައިތުރު ސަރަ ދަނީ  

ފާއަޅުގަނޑުމެން މެނޭޖްމަންޓު  އެކަށީގެންވާ ހަގަކުރެވޭ  ނަށް  ފަރުޕްލޭ  އަދި  އެކަނި  ހިމާޔަތްކުރުން  ނުޖެހޭކަން. ނެއް 

އަޅުގަނޑުމެގެއޭ ހިމާޔަތް އިތުރަށް  އެބަޖެހޭ  ވެ  އެފައި  ރުމަށްކުން  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ސް  ތަންތަން 

މިނިސްޓްރީގާއިމުކުރަ މިހާރު  އެގޮތުން  އިސްކަ ން.  އެންމެ  ކުރާ  ދީ  މެއްން  މަސައްގެން  ހިމާޔަތްއެއް  ކުރުމުގެ  ކަތަކީ 

ހިމާޔަތް ތެރޭ އިތުރަށް  ނިޒާމެއްގެ  ހަރުދަނާ  ތަންތަން  އެގޮތުންގަކުރެވޭ  ހެދުން.  ގޮތްތަކެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ    މިހާރު   ،އި 

އަ ފާހަގަކުރަންވެސް  އަޅުގަނޑުމެންރިޒާވަ  ތޮޅުއަ  ބ.  ،ޅުގަނޑު  މުވައްޒަކީ  ރޭގެ  ތިބެގެން  އެތާ  އެފުން  ތާ  ންޖާސް 

ކަ  ތިބެގެން ނިޒާއް  ންތައްތައެތަނުގެ  ރަނގަޅު  ތަންތަންބެލި  ހިނގާ  ތެރެއިން  އަ  .މެއްގެ  އެގޮތަށް    ، އްޑޫހަމަ 

ނޭޗަ ޕާކް ފުވައްމުލަކުގެ  ހަފު  ރ  މިދިޔަ  އަދި  ފާހަގަކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށި    މެންއަޅުގަނޑުތާގައި  ވެސް 

ޕްރޮޓެކްޓެ  ސައުތު މެރިން  އޭ އަރިއެޓޯލް  މި  އާ ރިޑު  ވެސް  ޕްލޭނެއްގެމެނޭޖްމަންޓު  ހިންގަ       ބެލެހެއްޓޭ   އިދަށުން 

ކަ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  އެ ތަނެއްގެ  ކު   ނޑައަޅައި  މި  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތައް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ރަނީ. 

މި ރިޔާސީފާހަގަކޮށްލަން  ގާތްގަނދައުރު      އަޅުގަނޑުހަސަރަ  42ޑަކަށް  ފެށުނުއިރު  ހަނދާއްދެއް  ކުރު     ންވަނީ 

އްދަށް  ހަ ސަރަ  61ގަނޑުމެންނަށް  ދުވަސް ތެރޭގައި އެ އަދަދު އަޅުވީ ހަތް މަސް  ގަނޑު މިގެ ތެރޭގައި އަޅުމުއްދަތެއް

މި ފަންނީ އިތުރުކޮށްލެވިއްޖެ.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ކަމަކީ  ކޮންމެ  މަސައްއިން  ކުރަންޖެހޭކަތްތަކެ  އަޅުގަނޑުމެން    . އް 

އްގެ ތެރެއިން  ޕްރޮސެސެ   ވް ޓިވަރު ކޮންސަލްޓޭބައިއި ދިރާސާކޮށް  ހި ބަލައްޗެއެއެ  ތަކާއި  ރުންއެތަންތަނުގެ އެ ހުރި ދި

ކަމާސަ މުއައްސަސާތަކާ  ރުކާރުގެ  ސެކްޓައަދި    ބެހޭ  ސްޓޭކްގަރޕްރައިވެޓް  ހުރިހާ  މީގެ  ވެސް    ހޯލްޑަރުންނާ އި 

އެހެންވީމާވަރާކޮމަޝް ކަންތައް.  ނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީ  ނަ،  ށްގެން  ވަގުވަގުތު  ނެގިޔަސް  ގާ.  ތު 

މި  އަޅު އަވަހަކަށް    ބަލަނީގަނޑުމެން  ސްޕީޑެއްގައިވީހާ  ދެ  ބާރު  ކުރެވޭތޯ.  ކަންތައްތައް  ތިމާވެށީގެ  މި  ން 

ކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ  އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަ  ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭއިމައްސަލަތަކަށް ބަލަ 

، ނުވަދިހަ ޕަސެންޓު ރަށްރަށުގެ  ށްޑިހައަލަކޮށް ހަމަ  އްޖޭގައި ޖުމުރާ. ގިރަމުން ދަނީ  މައްސަލަ  ދާ މުންގިރަ  ރަށްރަށް 

އްލު  ޙަކަމެއް. މީގެ    ގާ ގައި. ދެން މި ކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނލަ އެބައުޅޭ އެކިއެކި ލެވަލް ގިރުމުގެ މައްސަ

އަހަރަ ހޯދައި ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސްދިނުމަކީ  ބަކު  ތަންދި  މިންވަރަކުންޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންން  ބަޖެޓުގައި     

މަޝްރޫޢު  ން ފެށިގެން މި  އަހަރު  ދެން މި  ދަނީ ހިންގަމުން.ވެސް މި  ރުޖަހައިގެން އެ ރަށްރަށުގެ މަޝްރޫޢުތައް މިހާ

މަސައްކަތް ބަދަލުޓަރީންގ މިނިސްޕްލޭނި  ހިންގުމުގެ  ފާ އަށް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އޮތްކަން  އަދިވެސް    ން.ހަގަކުރަވެފައި 

ގިރަ ؛ސައިންސްމީގެ   ބެލުމާއި ކީއްވެގެންކަ  ނީ ރަށް  ހޯ  ،ކުރުމާއިދިރާސާ  ،މަށްތޯ  ޓެކްނޮދަންމިއަށް  ކަލް  ލޮޖިޖެހޭ 

ހޯ މިނިސްޓް  ، ދައިސޮލިއުޝަން  އަޅުގައާ  ރީ ޕްލޭނިންގ  މެންޑޭޓު  ކުރުމުގެ  މިކަން  އަދިނޑުމެންނަގުޅިގެން  ވެސް  ށް 

ދެވަނައަށް އެބަ ދެއްވާފަ.  ފާހައޮތް  ކޮމިނީކު  ،ލަންގަކޮށް   މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަ.  ވަރަށް  ގެ  ވެސް  ޓީން 

ތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގާތުން މި  މުގެ ކަންތައްގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުދެއްވައިގެން މިހާރު ސިން  އިސްކަމެއް



  

މަ ބައްލަވަމުންދާ  މައްސަލައަކީ.މައްސަލަ  ކުނީގެ  ރާއްޖޭގެ  މި  ރަރައްޖޭ  އްސަލައެއް  ވެސް  މިހާރު  ށްރަށުގައި ގެ 

ހެދި  ނޑުމެންއަޅުގަ ފަހުން  އެއްސާދިރާ  ވަރަށް  ވެސް  ސާޅީސް  އަކުން  ޓަ  ލައްކަ  އެކި  ހާސް  އެބަހުރި  ކުނި  ނުގެ 

ރަރަށްރަށު އެ  ޖަމާވެފަ.  ގޮތެއް  ށުގައި  ހަދާނެ  އެއަށް  ލެވަލްގައި  ދެން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް    އެ  އިނގޭތޯ.  ނޭނގި 

ކަން  ވެސް   ށް ރީއަޓްމިނިސްނަށް  ނޑުމެންއަޅުގަ ގިނައިން  އަންނައެންމެ  ޝަކުވާ  ކުނީގެ    ކަމުގެ  ދާއިރާ  އެއް 

ރަށު ކަ ކަންތައްތަކުގައި  ކުނީގެ  ހުންނަންތައްތައް.  ޖަމާވެފައި  ނަގައި  ގައި  ރަށުން  ގިނަ    ދިނުމަށްކުނި  ވަރަށް  އެދި 

ނީ މިހާރު  މި ބަލަ  ނޑުމެންއަޅުގަ  ގޮތުން  ގެއް މުގެ ޙައްލެންވީމާ، އެކައެހެތަކުން މިހާރު އެދެމުން އެބަދޭ.  ސިލްކައުން

ދިރާސާއެ  ކޮށްވެސް  ހުރި    ،އް  ޖަމާވެފައި  ނަގަން  ކުނީމިހާރު  ކުނި  އަދަދާއި    ންޖެހޭ ހޭދަކުރަނަށް  ނޑުމެންއަޅުގަގެ 

އެކު  ފަރާތްތަކާ  ރިހު މެން މިހާރު ކުރެވިފައި އޮތީ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ގުޅުންސާގެ އަންދާޒާއެއް ވެސް އަޅުގަނޑުފައި

މަސައްކަތް  މި  ޑުމެންނއަޅުގަ ހޯދައިދެވޭތޯ  ޙައްލު  އެކަމަށް  އޭގެދަނީ  މިހާރުކުރަމުން.    ނޑު އަޅުގަވެސް  އިތުރުން 

ކުނިކޮށި  57ރާއްޖޭގެ    ، ފާހަގަކޮށްލަން ފެންވަރުގެ  ރަށު  އިތުރު    ރަށެއްގައި  ގާއިމުކޮށްދެވިފަ.  ރަށެއްގައި    13ވަނީ 

ވެސް ހިނމިހާރު  ގޮތުން  ތަކުންގެ ރިޕޯޓުނޑުމެންއަޅުގައް  ރަށެ  15  ދޭ.މުން އެބަގަ މަސައްކަތް  ގެންވާ  އެކަށީ  ދައްކާ 

ކަމަށް  ށްކުނިކޮ ނެތް  ރިނޑުމެންއަޅުގަޓެއް  އޭގެޑުކޯގެ  ދައްކަނީ.  މި  ބަލަން   ނޑުމެންއަޅުގަތުރަށް  އިތަކުން  ،  އެބަ 

ލެ ނޑުމެންއަޅުގަ ރަށު  ފެންވަރުގެ،  ރަށު  ފާހަގަކުރެވެނީ  މި  ކުނިކޮށި ވަލްގަ ނަށް  ރަށު  ސް ނައަޅައިދި  އި  ލެވަލްގައި   

ހު  މެނޭޖުނުކުރެވޭ އެބަ  ޕްލާސްޓިކް،  މިސާލަކަށް    .އްޓޭކުނި  އިލެއެހެން މެޓަލް،  ވޭސްޓް  ގޮސް    މި ކްޓްރޯނިކް 

ފެންވަރު   ރަށު  ޓްރެއިންކުރިނޑުމެންއަޅުގައެއްޗެއްސަކީ  އަދި  މެނޭޖުކުރެވޭނެ  ނަށް  އެ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  ޔަސް 

ހޭ  މުކުރަންޖެގާއި  ނޑުމެންއަޅުގަންމެވެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް  އްދީ ކޮހަރަ ސަ  ހެންވީމާ،އެއްޗެއް ވެސް ނޫން. އެ

ގައި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ހެދުމުގެ  އްދެއްހަސަރަ   3  ރާއްޖޭގެ  ނޑުމެންއަޅުގަކަމަށް ބެލެވިގެން  

ކުރަން.   އެބަ  ސެންޓަރެމަސައްކަތް  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ވެއްރީޖަނަލް  އޮފް  ޖެއްޔާ  އްގައި  ސްޓޭޓް  ދި  އެތަނުގައި 

ފެސިލިޓީ މި  ގޮތާއި  އާރޓް  ސޯޓުކުރާނެ  ކުނި  ހުންނާނެ  ހުންނާނެ. އެތަނުގައި  ގޮތާއި  ޓްނިރޭއިންސެނި  ކު  ކުރެވޭނެ 

ވެސް    ތައްޔާރުކޮށްފައި އެތަނުގެ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުލޭންޑް ފިލް ސައިޓެއް  އޭގެ އަޅި  ކޮށްގެން  ޓްނިރޭއިންސެދި  އަ

ށް  މުކޮވެސް ގާއި  ގެ ރީސައިކްލިންގ ފެސިލިޓީނތާލަނީ އެތަންބަ  މި  މެންލަކޮށް އަދި އަޅުގަނޑުގެންދާނެ. ޖުމުހިޖެހަމަ

މިތަޓޯ ސޮލިއުޝަނެއް  ފޯރުކޮށްޓަލް  މިއަޅުގަ  ކަމަށް   ވޭނެ ދެންތަނުން  އަޅުގަނޑު   .ބަލަނީ  ނޑުމެންގެ  ދެންމެ    މިއީ 

މި  މި    ފާހަގަކުރިހެން  އަޅުޒޯނަކަށް   7ރާއްޖޭގެ  ބަހާލަ މެނޑު ގަ  އެތަނުން  ން  އޮތަސް  ޒޯނެއްގައި    3އިގެން 

އެ  އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމުކުރަނީ.  މި  ފެސިލިޓީ  ފުލް ރީޖަނަލް  މިދެންނެވި  ހުންތަންތަނުގައި  ފެސިލިޓީ  ދެން    ނާނެ. 

ޓްގެއޭ އަޅު  ރ ފަ ރާންސްއިތުރަށް  އެގަސްޓޭޝަންތަކެއް  ކޮންނޑުމެން  އެއީ  ގާއިމުކުރަން.  ރަށަކުބަ  ކޮމެ  ންމެ  ން 

ށްތައް  ރަ  ގެ ޖޭއަށް ރާއްޓީ ސިލިއެއްގައި ރީޖަނަލް ފެރި ފްރިކުއެންސީހު   ޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިނޫނިއް   ކުވަހަދު

ހުރި   ހިއެތުރިފައި  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  އިންޓަރމީޑިއޭޓްވެގާނެތީ ނގޮތުން  ޓްގޮ  ފެސިލިޓީއެއް   ރީ ،  ރ  ރާންސްފަ ތަށް 



  

އަޅު ގާއިގަސްޓޭޝަންތަކެއް  މިތު ސްގަން  މުކުރަނޑުމެން  ޓްހެންވީއެ  .އޮތީ  ކޮށްފައި  ސްޓޭޝަން  މާ،  ރާންސްފަރ 

ޗާޓުން  މި    ، ތޮޅުތަކާއިއި ހުރި އަ އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފަރަން ނަލް ފެސިލިޓީސް ގާއިމުކުރީޖަ  ،ކާއި އަތޮޅުތަގާއިމުކުރާނެ

އަޅު މިހާރު  އޮތްންނޑުމެގަފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެން  ޕްލޭން  ށީގައި  ތިލަފު  ކީ އަލިޓީފެސި  އެއް ގޮތުން ރީޖަނަލް    ގެ 

ޓީއަކީ  ވަނަ ފެސިލި  3  .ގައި އެބަ ގާއިމުކުރޭ ފެސިލިޓީފެސިލިޓީ. ދެން އައްޑޫ އެއް  ނޑުމެން ގާއިމުކުރާ  ގަމިހާރު އަޅު

އިން ތި  ލަ ގޮތެއްގައި. ދެން ފޮޓޯ ޓީ ޖުމުފެސިލި  3 ފެސިލިޓީ. މި  ވެސް ގާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ރު ވަންދޫގައި މިހާ  ރ.

ގެ އެހީގައި ކުރިއަށް   އޭ.ޑީ.ބީނޑުމެން މިހާރުގަގޮތް. ދެން އަޅު  ލަތު އޮތްހާގެ މިހާރު  ފުށީލަތި  ނީނަވަފެނިވަޑައިގަން

ގެ  ން ގޮތުގެ އަޅުގަނޑުމެތިލަފުށި އޮންނާނެ  ،އި ނިމޭއިރުތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގަގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް އޮ  މި

ފެނިވަޑައިގަންނަ ތަސައްވު އެ  ފޮޓޯއިން  ކުރިރު  އެ  ޏެއްފުންނި ކުން  ވަނީ.  އަނދަމުންދާގޮތަށް  މިހާރު  ތަން    ތާނގައި 

ގޮމިހާ ފަރުބަދައެއް  ފެހި  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީރު  ތި  އޭގެތަށް  އެތަނުގެ  އެހެ  ގައިތުފަހަ.    ނިރޭޝަން އިންސިރީ 

  ށް މިތަނަ .  ތޯއިނގޭ  ހުރިހާ ތަންތަން  މި  އި،ލޭންޑް ފިލް ސައިޓާނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ފަރާތުން އެ ފެމިއާ އަދި  ސިލިޓީފެ

ވެ  ،ވެސް ބޭނުންމިކަމަށް  މިހާރުސް  ބިން  ހިއްކަވާ  ޕްރޮޖެކްޓް    ،ރެޑީކޮށް  އިވެސް  ހަމަޖެހި  ފައިސާ  މީގައި 

ޔުނިޓެ މިނިސްޓްރީގައި  މެނޭޖްމަންޓް  މިހާރު އް  މަސައްކަތް  އެގާއިމުކުރެވިގެން  ކުރިވެސް  ދެން  ބަ  އަށްދޭ. 

  އި ކުގަނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަފެ  ،އޮންނަނީ  މި  ތަށްގެ ގޮ އްންމާވާލުކުރެވިފައި ޒިހަ   ރީއާ މިނިސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން

ށް އަދިވެސް  ނަމެންނޑުގަ އަޅުކުރުންކަތްއަދި ރެގިއުލޭޓް މަސައް ންގ  ސިޔާސީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނި  ،ތުވެސް އޭގެ ސިޔާސަ

ދެއްވާފަ އޭއެބައޮތް  ހިގެ .  ޕްރޮޖެކްޓް  އިމްޕް  ންގުމުގެއިތުރުން  މިމިހާ  މާޒިން  ކުރުމުގެލިމެންޓުޕްރޮޖެކްޓް  އޮތީ    ރު 

މި ނަރުވާލުކުރައްވާފަހަ   ނިސްޓްރީއާޕްލޭނިންގ  ދެން  އަޅުހާދަމާގެ  .  ބަލާއިރުނޑުމެގަލަތު  % ރާއް  ،ން    67ޖޭގެ 

މި އާބާ އެބަހާރުދީއަކަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ރައީސުލްޖުމްދެވޭވެސް  ދެން  ވަ.  ރިޔާސީ  ގޮތަށް    ދުފުޅެއް ޢުހޫރިއްޔާގެ 

ތެރޭގަ  ދައުރުގެ  ޚި  ގެޖޭއްރާ އި  ރިޔާސީ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ރަށަކަށް  ދެއްވާނެ ހުރިހާ  ކަމަށް    ދުމަތް 

އެކަ  ވަޑައިގެންފައިވަޢުދުވެ އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީ  ތޯވޭރެކު   ންތައްތައްއޮތީ.  އަޅުގަނޑުއާ ޕްލޭނިންގ    މެންނާ އި 

ރެވިފައި އެބައޮތް.  ކު މުގާއިޒާމު  ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނި  69ވެސް  ދެން މިހާރު   ދަނީ.  ކުރަމުން މި ކަތްގުޅިގެން މަސައް

ޓެންޑަރިން ނިޒާމު  މިހާރު  80ގައި  ލާ ޙަމަރު  ގނަރުދަމާ  ކުރިއަށްދޭ.  އެބަ  ގާއިމުރަށެއްގައި    ، ކުރެވެމުންދާވެސް 

ހިނގަމުވެމިހާރު މަ  40ންދާ  ސް  އެސައް ރަށެއްގެ  ކުރިއަށް  އެކަތް  ހަމަ  ނިޒާމުބަދޭ.  ފެނުގެ    36ވެސް  އި  ގަގޮތަށް 

ނިންމާފައިގާ  ނީ ވަ  ރު މިހާ  ރަށެއްގައި  ހިނގާމަސަ  އި ރަށެއްގަ   34.  މުކޮށް  އެބަ  މަރު  .އްކަތް  ލާގައި  ޙަޓެންޑަރިންގ 

ގެ ގޮތުން  ށީ ތިމާވެ  ،ންނޑު ފާހަގަކޮށްލަސް އަޅުގަވެ   ށްރައިތު ބަ ކުރިއަށްދޭ. ދެން އޭގެވެސް އެރަށެއް މިހާރު   19  ،17

އަޅު ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި  ފާހަގަކޮއަދި  މި ޝަނާލިއުޕޮ  ރ އެއަ،  ނެތަސްފައި  ލާށް ގަނޑު  ކަންތައްތަކަކީ     

މިހާރު  ހަމަ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ވަރަށް  ވެސް  ފާ   އިގެބޮޑެތި  ޕޮލިއުޝަން  ގޮތުގައި  ހަގަކުރެވޭ. 

ރާއްޖޭއި  މާލޭގަ  ތަކެއްސްޓޭޝަން  ގންޓަރިމޮނި އަދި  ތަންތަނުގަވެސް  އެކި  ވެސް  އި  ކުގަ ތަދުއްހަސަރަ   ، އިގެ 



  

މުގެ  ހޯދުތަކެއް  ތްކުރެވޭނެ ގޮޓަރ ކުރާ އުސޫލުން ޕޮލިއުޝަން ލެވެލް މޮނިފޯކާސްޓް  ރވެދަ  މެންޑުނޅުގައަ  ،ށްކޮއިމުގާ

  ، ވާނެ ގަންނަގިވަޑައިނއެ  ލާއިރުއިށް ބަލަ ކަތައަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަން. ދެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަ  މަސައްކަތް

ރަން.  ކު އްޖެއަށް ތެޔޮ އެތެރެސައްތަ ރާ އިން  15ނީ  ނޫ  10ކަށް  ގަނޑަގާތްކުރަން ޖީ.ޑީ.ޕީ  ރަދުޚަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  

ގާތްގަނޑަކަށް   އެލަދައު ން،  ބަޖެޓުއަދި  ރުފިޔާ  ބިލިއަނެއްހާ  ބަޖެޓުން  ޚަރަދުތުގެ  އަގު    ކުރެވޭބަ  ކަރަންޓުގެ 

ބެހެއްޓުނަންޔިތުއްރަ އަތްފޯރާފަށުގައި  ކަރަންޓުގެށް  ނޫނީ  އޭ   މަށް  ސަރުކާރުން  ސިޔާރުއަގު    ޅާ ޑައަކަނ  ތުސަގެ 

ގާތްލެބެ   ވަރެއްގެމިން ބިލިއަގަހެއްޓުމަށް  ޚަރަދުނޑަކަށް  އެބަ  ރުފިޔާ  މިނެއްހާ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކަކީ    ކުރެވޭ. 

ޖީ.ޑީ މިކަން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދައު  ގެ.ޕީމިއަކީ  އަދި  ޕަސެންޓެއް  ބޮޑު  ބޮޑު  މިހާ  މިހާ  ރެވެނިއުގެ  ލަތުގެ 

ސަބްސިޑީއެއްގެ  ދެދައަ ދީގެތުގަ ގޮއް  މި އި  ކުރުމައްތަ ކަންތަ  ން  ދެމެހެއްޓެއް  މިކަން  ކީ  ގޮތެއްގައި    ދާނެ ކުރެވިނިވި 

. މައިގަނޑު  ވޭކުރެ  ތަކެއް މަސައްކަތްވެސް  އްލުކުރަން  ޙަކަންތައްތައް    މި   ،ނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީވެގަކަމަކަށް އަޅު

  ޖޭގައި ދާއިރާއެއްގައި ރާއް  ޅާތަ ފުވި ހަކަރަނި އިޔާދަކު  ،އް އެޕްރޯޗަކީ އެ ނީ.  ޅެގެންގު  ގަނޑުމެން މިއް އަޅުދެ އެޕްރޯޗެ 

ދެވެބޭނުން ފެށުން.  ޕަވަރ ސި  ނަކުރަން  ހުރި  މިހާރު  މިހާ ސްއެޕްރޯޗަކީ  އެފިޝެރަށްޓަމްތައް  ބޮޑަށް   ؛ންޓްކޮށްވުރެ 

ބެއަޅުގަނޑު އަދި ބެލިމެން  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ހުރީލުމުން  ވަވެސް  ބާވެ  ޕަވަރ    ވެފައި ދުވަސް  ، ރަށް  ހުރި 

ނީ. އަދި  ފެއްދެއު  މި  މާ މަދުން ޔުނިޓު   ފައްދަންވާ ވަރަށްވުރެ އުލު  އަސް   ފެއްދެނީ އު  ން ކުޓަރަލީ  ޔޮ. ތެއްސިސްޓަމްތަ

އުފައް ޔުއެ  ޑިސް  ނިޓު ދާ  ހަމައަށް  ފަރާތާ  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ނެއުޝަންބި ޓްރިވެސް  ތެރެއިން    ގެކް ޓްވޯ 

ޑިސްޓް ފޯރުކޮށްދެވޭއި  އޭގެ  ކޭބަލް ލޮސް  ޝަން  އުބިރިރު  ވަ ށީގެންއެކަ ؛ހިމަ  ބޭނުންކޮށްފައި  ވުރެ  ރަށްވާ  ކޭބަލް  ހިމަ 

ސަބަބުން   ހުރީމަ އެތައް    ލޮސްގެ  އަގުބޮޑުކޮށް  އެ  ބައިވަރު ވެސް  މިހާ  ކަރަންޓް  އުފައްދާ  ގެއްލިގެންދޭ.  ބަ 

އުފެ އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިގަ  އި، އުފައްދަ  ލަތަކުން ސީވައްދެން  ޚިދުމަތް    ، އިރު ހަމައަށް ދެވޭފަރާތާ   ންނަކަރަންޓް 

ލުކުރަން އެނަރޖީ  އްޙަމާ، އެކަންތައްތައް ވީއެހެން. ނަނީ ގެއްލިފައޮން  އޭގެން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް މި ،އިރުށްދެވޭފޯރުކޮ

ވެސް    ންޑް މެނޭޖްމަންޓް ގޮތުމާންޑް ސައިވެސް އަދި ކަރަންޓް ޑިއި  ހައުސް ލެވެލްގަ ޕަވަރދަން  ސީއެއް ހޯންފިޝެއެ

އެއަޅުގަނޑުމެން ސަ ދެން    ން.ރަކުމަސައްކަތް ބަ    އަރުމިހާރު  ފަށާކީ މާޒަކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ތް  އޮ  ފައި 

ރަށެއްގެ    ރަށެއްގެ   ކޮންމެތެރެއިން  ގެ  ޕްރޮގްރާމު އެ  ލޯޑުގެ ޕީދުވާލުގަޑީގައި  ވެސް  %ކް  ހަމައަށް    70  އާ 

ފޮޓޯއަޅުގަ ސޯލާ  އުފައްދަންހަރު ޓޯލްކޮށްގެން  ސްއިން  ލްޓެކް ވޯނޑުމެން  ކަރަންޓް  އޭގެން  ން  ގަނޑުމެއަޅު  ކޮށްގެން 

މިހިފާފައިހިމާޒުއަ ފާހަގަކުރިދެ  ރީ.  ދެންމެވެސް  ހަމަ  ސިސްޓަމު  ވެ،ދުވަސް  ،ހެންން  ހުރި  އާކޮށް  ބާވެފައި  ތައް 

ބަ  މެން އެ ނޑުގަވެސް އަޅުގެންދަނީ. ދެން ކުރިއަށް މި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަޅުނންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ރަތަރައްޤީކޮށް އި

އަޅުގަ  ،ބަލަން ފާނަނޑުމެންމިހާރު  އެރެވޭ ހަގަކު ށް  ކަރއަ   އެނަކޮންޑިޝަނާ  ހަކަތަ  ބޭރުންކުރާ  ރހަލަ  ގިނައިން  ޖީ 

މުގެ ސަބަބުން ވަރަށް  ހުރު  ކޮށް ލިބެން . ވަރަށް އަގުހެޔޮގައި ވަރަށް ބައިވަރު އެބަހުރިކެޓްތައް މާތްއާލާލަތްތައް،  ސީވަ

ފަރާތްތަކުން ހަމަ ދިރިއުޅުމުގެ  ތަ   ޓަކައި   ފަސޭހައަށްގިނަ  އެއަޅު  އްކޮށްޤީއާ އެ ރައްހަމަ އަންނަ    ންމެން ގަނޑުމެން 



  

އޭ   ން ކުރަން ގޮތުބޫލުކުރާ  ގަނޑު  އަޅުގައީކީ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން.   ވެސް ކުރަން. އެސީ.ވެސް ބޭނުންވޭ ހަމަ 

ޖެހޭ އެކަމެ  ވެސް  އަޅުގައް.  ބަލަންޖެހޭކަމުން  އަޅު  ،ނޑުމެން  އެންމެ  ބޭނު  ނަށްންމެނޑުގަވިސްނަންޖެހޭ  ންކުރެވެނީ 

ރާހެން  ކުވެސް ބޭނުން އި ތަކުގައުމުޤަ ބުވެފައި ހުރި ޔޭގެ ތަހުޒީދުނިރެވެނީ ޖެއަށް މި އެތެރެކުއްތޯ. ރާ ތިތަކެ ންޓްއެފިޝަ

އެފިޝެރނައެ ރޭޓިންގ ޖީ  އޭގެ  ލޭބަލް  ނޫނީ  އެ  ންޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެހިތޯ  އެނގޭ  ބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މެކޭކު ކަށަވަރު އަރާމު  ންއޭ.ސީ  ،ތަކީގޮ  ވާ  މިއްޔާ  ނޫނިންއެހެއަންނަންޖެހޭ.    އްނިޒަމެރެވޭނެ  އެ  ނޫނިއް   ލިބޭ  ޔާ 

ލެވެ ރކޮމްފަ އަޅުޓް  ވަރަގަލް  ޚަރަދުނޑުމެންނަށް  ބައިވަރު  ކޮމްވެ  ކޮށްގެންށް  ސޭމް  ހަމަ  މި ރފަސް    . ލިބެނީ  ޓް 

އެއްޗެ އެފިޝެ  ކުއެކަމަ އަޅު  އްންޓް  އެބަލިބޭފަކޮމް  ސޭމްހަމަ  ނޑުމެންނަށް  ގަބޭނުންކޮށްފިއްޔާ    ށްވުރެ އެއަ  ރޓް 

އަޅުއެ.  ކޮށްހެޔޮއަގު ޒިންމާއެއްނޑުމެންގަހެންވީމާ،  އަޅުކަމަ  ގެ  ދެކޭގަށް  އެއްނޑުމެން  މި    އަށްރާއްޖެ  ،ކަމެއް   

މެކޭނިޒަސްސަންޔައެތެރެކުރެވޭ އިލެކްޓްރިކަލް އެޕްލަ  ރޭޓިންގ ބެލޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ    ލޭބަލިންގ ރ  ސްޓަ   މެއްގެ 

.  ނިމިފަ  އި  ހަދަތީރު އޮކް މިހާމްވޯޖެހޭ ލީގަލް ފްރޭދަންހަ   ންމެނޑުގަޅުއަ  ސް ވެއި  . މީގަކުރަންފުރުޢާ ޕްރޮގްރާމެއް ތަ

ޔުނިޓް  ހަދަންޖެހޭ  ކަމުގައި  އިދާރީ ގޮތުން އެ  ގައި ރީފައި މިނިސްޓްމާ ނިންމާކެޓް ސާވޭތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް އޭގެ  

ކުގުޅިގެ  ނާންނޑުމެގައަޅު  އިސަރވިސް ކޮމިޝަނާ   ވެސް ސިވިލް   ކަތް ގެ މަސައްދުވަހު  އެ ތަނުގައި    ތް އޮ  ށް ރިއަން 

ތެރޭގައި   މި  ،މަސައްކަތްކޮށް މީ  އަހަރުގެ  އެޓްލީސްޓް  ފެށޭތޯވޮލަންޓްރީކޮށް  އަޅުގަނޑު  ތި  ރަން.  ކުމަސައްކަތްއެބަ   

އަޅު ނިމޭ.  ޔަ ގާއިމުކުރިއަޅުގަނޑުމެން  ންފްރާސްޓަރަކްޗަރ  އި  ށްލަންކޮފާހަގަހަމަ  ނޑު  ގަދެން  ނުއެއް  އަދި  ސް 

ސައިޑިމާ ނޫޑްންޑް  ފަރާތްތަކުންކު ންނުބޭ  ޓްންކަރަމި  ނީ    ޒިން  ރާ  އެފިޝެވެސް  ނޫނީ  ންޓްކޮށް  މާދާރުކޮށް 

ބަހުގެއަޅުގަނޑު ބަހެއްއެކަޑަމީ  މެންނަށް  އޮންނަ  ދެއްވާފައި  ސަމަކާރުއި  "ސަމަކާރު"  ން  ކުކޮނގޭތޯ.  ރަން  ށް 

ޕްރޮ ހިން އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮގްރާމުހޭލުން  އިގަގްރާތްމަތައް  ހިންގުމަކީތެރިކުރުމުގެ  ބޫލުކުރާ  ގަ  ނޑުގަޅުއަ  ވެސް  ތައް 

ހަ ހަކަމެއް  ކުރަންޖެހޭރަލަލްކޮށް  ޕެމަ  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަކަތަ  މަ .  އިޔާދަކުރަނިވި    އިގެ ފާހަގަކޮށްލަން 

މިހާތަނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  ދާއިރާއިން  ކުރިއެރުން  ލިބުނު  އަޅު  2008ށް  ބަލަގަގައި  ލާއިރު  އިނޑުމެން 

ދަ އޯ   ޓް މެގަވޯ  0.1ގާތްގަނޑަކަށް   އަޅު  ނޑުމެންގައަޅުއިޔަރސް    ވަރ  މިތިބަ  ގަމިއަދު    16ލަތުގައި  ހާ ނޑުމެން 

މިހާރުމެގަވޯޓް މި ސޯލާ  ރާއްޖޭގައި  އިންސް  ވަނީ  ނިންމާފައި ވެސް  އޭގެތޯއިނގޭ  ޓޯލްކޮށް  ގަނޑުމެން  އިތުރަށް އަޅު. 

މިހާރުޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްތައް  އެބަ  މިހާރު ވެސް  އަޅުގެންދަން.  ބަލާއިރު    ސްއަށް ޓެޓިސްޓިކްސް  މެންގަނޑުވެސް 

އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމިފަ  ،އިށުގަރަ  47ގަނޑަކަށް  ގާތް ރަށުގައި  މިހާރުއެއް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ވެސް  . އިންސްޓޯލް 

  ތައްޔާރުވެފައި   މެންނޑުގަމަށް އަޅުފެށުމަސައްކަތް    އިނިންމަ  ކޮށް ރާސާ. ދިމަސައްކަތް ކުރިއަށް  ރަށުގައި އެބަދޭ  30

  ، ޓް ކަރަންޓް ސޯލާ ހަކަތަ ހުޅުލެމެގަވޯ  5  ސޫލުންޓެންޑަރިންގ އު  ،ގޑިންއިތުރަށް ބިގެ އޭ  ބައޮތް.އެގައި  ރަށެއް  107

ލިންކްރޯ މިހާރުމާލެ  ޖެހުމަށް  ވަޑްގައި  ހުޅުވަ  ނީވެސް  ބިލާފައިޓެންޑަރ  އަޑް.  .  ލިބިފައިވަނީނަށް  ންމެނޑުޅުގަތައް 

ފުވައްއިތުގެއޭ އައްޑޫ  ސިޓީގަރަށް  މަރުޙަލާޕްލޭނި  ނޑުމެންގައަޅު  ޓްގަވޯމެ   10  ސް ވެއި  މުލަކު  ވެގަންގ  ސް  އި 



  

ވަރަށް  ގެ އަޅުގަނޑުމެންދެން    .ރިއަށްކު  އެބަހިނގާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސޯލާއަކީ  ސްކޭލް  މީގެ  ފަހަރަށް  ގިނަ   

ވަދާޒާއަން ފެންނާކަށްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަތި  ޖަހަ  ގޭގޭގެ   ނުހުރޭ.  ރަށް    ވާ   ޓީމައްބެހެ  ލާފައިއިފުރާޅުގައި 

އާނޑުމެއަޅުގަ  ،ތަކީގޮ އަޅުއްންނަށް  ދިރިއުޅުމުގައި  ނުފެނޭ  ގަމު  ގިނަ  އިނގޭތޯއެއް  މިނޑުމެންނަކަށް  އެކަމަކު   .

މިހާރު  މިގޮތަށް ރަށްރަށުގައި  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަ  ،ވެސް  ހަމަ  ސާމްޕަލަށް  މިއީ  ރަށެއްގެ  ނޑު  ދެތިން 

އަޅުގަނޑުމަނަދޫ  ނ.ހަމަ    .ފޮޓޯ ފެހުރި    ކޮށްފައިލް ޓޯންސްއިމެން  ގައި  މި    ނ. ނިވަޑައިގަންނަވަނީ.  ޕެނަލްތައް 

ސިޓީގައި   ،ހޯރަފުށީގައި  ،ގައިލަންދޫ ދެންނެވިރާއްޖޭގައި  މިގޮތަށް    ހަމަ  އައްޑޫ  ގާތްގަނޑަކައަޅުގަނޑު    41  ށްހެން 

މިހާރު އެ ކޮށްފަލްޓޯއިންސް  ވެސް ރަށުގައި  އިންސްނަށް  ނޑުމެންގަ އަޅުރަށުގައި    .  މަތީ    ރެވޭނެޓޯލްކު މިހާރު  އެންމެ 

މިހާރުމިންވަރަކަ އިތުރަށްވާނީ އިންސްޓޯލްކޮށްފަ  ށް  އެބަޖެހޭ ބައިންސްޓޯލް  . އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން    އެއް ކުރަންޏާމުން 

އަ ގްރިޑް  ޕަވަރަގެ  ސްޑްޕްގްރޭކަހަލަ  ބައެއް އުސް ހަންނަން.  ތަރައް  އަށް  ގެންނަން.  ކަހަލަ  ބެޓަރީ  އަޤީ  ދި 

ގޮތްގޮތް  ޓައިގެންބަހައް އަހަދަން  މިހާރު  ގަނޑުޅު.  އަދަދުމެންނަށް  ހުރި  ކީ  އަމާޒަގެ  ނޑުމެންގައަޅުވެސް    ޖެހިފައި 

ބޭނު.އައި ލެވެލްގައި  %ޑީ  ގްއަށް    100ންވަނީ  އެކަމަކު  އިތުރުއަ  އަލީރެޖުދާން.  އަދަދު  މި ޅުގަނޑުމެން    ކުރަމުން 

ފާހަގަދަ އަޅުގަނޑުމެން  ޖުމްލަކޮށް  އެއީ  ކަންތައްނީ.  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ވެތިމާ  ކު މަކައެ  .ކަކީތަކޮށްލަން  ށީގެ 

މީގެ ފާހަގަކޮށް  އިތުރަށްހަމަ  ސްލައިޑްގައި  ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  އަދި  ނެތަސްފަވެސް  ވެސް  މިހާރު  ،އި 

އި  ގއިންއޮންގޮ އެބަހުރި.  ޝޫޒްބައިވަރު  މަސަޕްލާސްޓިތައް  މަދުކުރުމުގެ  އަޅުއްކް  އެބަކުރަން.  ގަކަތް  ނޑުމެން 

ގެންރައިގެފުއު  ގަސް އް ރުން  ރަށްރަށު މަސއްން  އެއަށް  ޙަ  ކަތް ދިއުމުގެ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ހޯދުމު އްޙައްލުކުމަށް  ގެ  ލު 

އަޅު  ކަތްއްމަސަ އެބަ ގަވެސް  އަޅުގަ ރަންކު  ނޑުމެން  އަދި  ހަމަ.  ފާހަ ނި  ނޑު   ؛ކަމެއް  އެއް   ގަކޮށްލާން ންމާލަމުން 

ދާއިރާގަޅުއަ މިދެންނެވި  ދާއިނޑު  އެކިއެކި  މިނިސްޓްރީގެ  ގާނޫނުތައް ހާރު  މި  ކަށް ރާތަތަކަށް  ހުރި    ، ހެދިފައި 

މު  އްނީ އާ ލެހެއްޓެބެ  ،ދަނީ  ކުރިއަށް މިވެސް  ވެސް މިހާރު  ހަކަތަވެސް  ރުދަމާ  ގެ މިސާލަކަށް ފެނާއި ނަނޑުމެންގައަޅު

ގާނޫނުގެބޭނުންތަކު ޚިދުމަތް  ކުރީ   90/4ގެ    ވަރަށް  މިއީ  ދަށުން.  މިގެ  ފޮޅުވަތް  ދެތިން  އޮންނަނީ ގާނޫނުގަ  ގެ    އި 

އެހެންވީމާތޯގޭއިނ  ވެސް އަޅުގަ.  ޒަމާނުގެ  މިހާރުގެ  މި،  ޗެ ހުރި ނޑުމެންނަށް  އެސްލެންޖަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަ  ތަކަށް 

އަ ބޭނުން ފްރޭގާނޫނީ   އުވޭ  އަޅު  ކެއް.ވޯމް  ބެކަތަހަ  ންގަނޑުމެއެހެންވީމާ،  ގާނޫނެއް އާ  މިހާރުވެސް   ހޭ  ވަނީ     

ނިންމާފަ ނަރުދަމާ. ފެނާޑްރާފްޓްކޮށް  ގާނޫނު މެނޭޖު  ނިކު.  ނިންމާފަރާފްޓްކޮށް  ޑްވަނީ  ވެސް    ގެ ގާނޫނު އި    ކުރުމުގެ 

ޑްރާފް ވަނީ  ޑްރާފްޓުއް  އެކްޓެ . ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް  ކޮށް ނިންމާފަޓުވެސް  ވަނީ  . އެހެންވީމާ، މި  ކޮށް ނިންމާފަވެސް 

ރުގެ  ކާ ރުސަމި  ނަށް  ނޑުމެންގަގާނޫނުތައް އަޅު  ކަތަކީ މިއްކުރާ މަސަރު މި  ހާން މިނޑުމެއަޅުގަދެން  ކަމެއް    ހުރިހާ 

ހުރ19ިއެޖެންޑާ    އިއާފެސްޓޯމެނި ރި  ކަށް ތައްކަންތަ  ގެ  ގެއެ  ކުރެވިގެން  ޔަތްޢާ ވެސް  ންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް 

ފޮނުވަނެ ޖެ  އެޓަރނީ  ، ލާޙުތައް ގެނެސްޞްއި ނޑުމެން  ގައަޅު  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ތައް ކަންތައް  އި އެ ރަލް އޮފީހަށް 

ފެށުނީއްސުރެ ޗޭންޖްއިމެޓް  ލަން. ކްލަ ފާހަގަކޮށްލާތައްންކަ  އްއެދި  ލަމުން އަހަމަ ނިންމާކުރަން އެބަ.     ، ރާއްޖެއަކީ 



  

ދުނި ހަމަ  ކުދި  މޫއްތަކުގައި  ންތަ ކަ  ގެ ޗޭންޖު  ބަތުން ކްލައިމެޓްޔޭ ނިސްވެސް  ބަދަލުގެ ސަބަބުން  މިއަންނަ  ސުމަށް 

ދުމުތަކައުޤަޖަޒީރާ   ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ފެންށް  ވަރުގަދައަނިޔޭގެ  އެންމެ  ވަށްވަރުގެ  އެތުކާލާ  އުމު.  ޤަ އް  ކުރާ 

އަޅުގަނޑުއްންތަކައެ ކުރިއަށްވުރެމިހާރުމެން  ތައް  ހަމަ  ވެސް    ކަންގެންދާކުރިއަށް އެ  ބާރަށް  ވަރުގަދައަށް    ވެސް 

   . ޝުކުރިއްޔާ.ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަ

 

 : ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޖުވަދު  ޝުކުރިއްޔާބޮޑަށް    ވަރަށް އަޅުއިނގޭތޯ  ވަނަށްންމެގަނޑު.  މުރަ  ގިނަ  މަޢުލޫމާހިށް  ލިބިގެން  ންމު  ތުތަކެއް 

ބޭނުންފުޅުޗެރ އެއްޖެ. ދެން މިނިސްޓަގައްހިނ އަދި އެ  ކަމަށް  އް ވިދާޅުވާން  ދީފައި    ތު އަޅުގަނޑުޞަފުރު  ވަންޏާ 

 .  އިނގޭތޯ ލޫމާތު ސާފުކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންޢުއަޅުގަނޑުމެން އިތުރު  މަ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް

 

 ކަދެއްކެވުން: ން ވާހަސައިން ރަޝީދު ޙަސަޙު ޑރ. ންމަންޓްއެންވަޔަރައޮފް  ރ ޓަނިސްމި

ޝުކުރި ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ، އްރިރުޤަމު  .އްޔާވަރަށް  އައީ  މިތަނަށް  ތައަޅުގަނޑުމެން  ކުރު  ބެހޭ  ދީ  ރުޢާނާ  ފެއް 

މަސައް ކުރާ  ދަންނަވާލަން.  ބޭފު  ތި  ކަތްއަޅުގަނޑުމެން  ވާލުކުރެވޭ  ހަ  ނާނޑުމެންގައަޅު  ނގޭއި  ށްއަޅުގަނޑަޅުންނަށް 

މަޖިލ މިދެންނެވި  އެހުމަސައްކަތް  އަޅުގަޒްންޑޯން  އެވެސް  ވާލުކުރަނީ ހަނޑުމެންނާ  ކޮށްގެން  އެ  މިދެންނެވި   ކު ކަމަ.   

އަޅު  އެއްކޮށް   ވާލުވުމާ ހަ މަސައްކަތްތައް   ކުރަނޑުގަވެސް  ކޮނީމެން  ތި   އައިސް  އަޅުގަނޑުމެން    ންކަމެއްކަން 

ކަމެއްހިމު  ކީމަލުވާދަންނަބޭފުޅުންނަށް   އެހެން  މެންނޑުގައަޅުމަށް  ކަ  ންމު  އަޅުގަނޑުމެދުށިން.  މިވީމާ،  . އައީ  ން 

އަޅު ވަގުނޑަގަދެން  އެނގޭ  ހަމަޖެހިށް  އޮތު  އަޅުތް  ފައި  ދައް ގަނގޮތުން  ވާހަކައެއް  ދިގު  މާ  ކަހަލަ    ނެކާޑުމެން 

މިއީކީ.  ޞަފުރު ނޫން  ސުވާލު  ތި ކު  އެކަމަތެއް  ހު ބޭފުޅުން  ސު  ޔާ އްރިތައް  ޖަވާބުވާއެ  އޭލުތަކަށް  އަދި    ހުން ފަގެދީ 

އަޅު މަސައްއަޅުގަނޑުމެ  އި އާދާއިރާ  ންގެ ގަނޑުމެވެސް  ކުރާ  ގޮތުންކަތާން  ބެހޭ  ސާފުކު    ކޮމިޓީން  ން  ވަ ރައްމި 

ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުކޮށްދީބޭނުން އަޅުއަ  ،ފުޅުވާ  ކުރާ މަސަގަދި    ރި ހުގެންދިއުމުގައި  ތައް ކުރިއަށްއްކަތްނޑުމެންނަށް 

ގެ ޕީ.އެސް  ން. ދެން އަޅުގަނޑުމެބޭނުމެއްބޮޑު    ވަރަށް  ގެ ންނޑުމެގަދިނުމަކީ އަޅުއިންނަށް އަންގަބޭފުޅު   ތި އް ރަސްތަހު

ކުރުމުގައި  ޒުގޮތުން ތަންފީ  ޢަމަލީއެއީ  ވާ މަސައްކަތް  ވާލުކުރެވިފައިހައަޅުގަނޑުމެންނާ  ދާއިރާ    މި   ،ފާހަގަކުރެއްވިހެން

އާއި  19  ޑާކޮށް އެޖެންޚާއްޞަ  .ފާހަގަކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިކަމެއް އް  ލުތަކެ ދަ ބަގާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ވަ  އަދި ޑްރާފްޓުން  ގުޅިގެ  ދުތަކާޢުރައީސްގެ  ހުރި ކުރެވިކުރިން  ގެންނަންޖެހޭ   ށް ގާނޫނުތަކަފައި  ކަމަށް    ބަދަލުތަކެއް 

އެ އަޅު ފާހަގަކުރެވޭތީ  މިކަތްސައްމަ  ގަނޑަށް  އެދަނީ   ކުރަމުން  އަޅުގައަޅުގަ  އި ގަހުފައަށް.  ހަމަ  ނޑުމެން ނޑުމެން 

މި އެތިބެ  ހިތުލައިގެން  ރަސްމީކޮށް  އެއްފަހަ  ފޮނުވުމުގެ  ށް ނެރަލަޖެ  ޓަރނީނީ  އަދި  ތިކުރިން    ންނާ ބޭފުޅު  ރު 

މިދެވެސް ހުރެދާނެ އެއަ  ބޭފުޅުން  . އެއީ ތި ނަމޭ އިނގޭތޯކޮށްލާވަރާގަނޑުމެން މަޝްއަޅު ށް  ހަނެވި އަދި މަޖިލީންށް 



  

ހުރިކު  އުމުގެދި ޚިޔާލުތަކެއްށަން  ބޭނުންވާ  ހުރެދާނެ  ހަޅަން  ފުރުއެކަ  ،ތީވެސް    އަޅުގަނޑުމެން ދީފައި  ތެއް  ޞަހަލަ 

ފޮނު.އޭ މިން  ވަޖީއަށް  ވިސްނައިގެން  އެހެކަމަށް  އަޅުތިބީ.  ކޮގަންވީމާ،  މި  ގުޅިގެން  ވަރަށް  މިތިބީ  އާ  ޓީ މިނޑުމެން 

މަސައްކަތް އައެއްކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  ކުރަން.  މި  މަޢުފުޅުވާންބޭނުދި  މި  އަދި  ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް    ލޫމާތާއި  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެ ގޮތެއްގައި  މަސަޖަވާބުދާރީވާ  ކުރިއަށްންގެ  މިތިބީ.  ގެންދިއްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތުލައިގެން  އުމަށް 

ކޮމިޓީގެ އެ  ނަށްތު އަޅުގަނޑުމެންޞަމި ފުރުއެއްފަހަރު  ދިވެސް  އަ ށާއި  ނަނަރުންންމެ  ރިތެއިއްޒަތް  އި ހަންމެދެއްވީތީ 

 ރިއްޔާ.ޑަށް ޝުކުވަރަށް ބޮނަވަން. ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންއްރިރަޤަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނީ  ށް ހީނޑަގައަޅު  ،ވާތީ  ފަހަރު ކަމަށް  ވެސް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި  މެންނޑުގަޅުއަ.  ރޔާ މިނިސްޓަޝުކުރިއްއާދެ!  

  ތުން މުހިންމު އިގަގިވަޑަނވެސް އެ  ށްވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަރިވެބައިވެ  ގައިހު އަރި  ގެރުއަދި މިނިސްޓަ ނިސްޓަރަށް  މި

ވެދާނެ ކަމަކަ ކޮމިޓީ  ށް  ކީއްކުރާ  މަތީއެއް މިއީ  އެގޮތުގެ  ކިތަކަން.  އޮތްތާ  ކުރިއަށް  ކުރިއަށްން  ކަމެއް  ނެތީ  ދާންމެ 

ޚު ވަރަށް  ދަންނަވަޞާ ލާއަޅުގަނޑު  ކޮމި އިލާ ކޮށް  މި  ރައްށްޓީއަލަން  އޮތް  ހަ  ންލީހުޖިމަ  ގެޔިތުން   ވާލުކޮށްފައި 

ކުރު  ލިއްޔަތުތައް ސްއޫމަ ފުރަތަމަ    ކޮށްވަރަށް  އެންވަޔަ އިނގޭތޯ. މިހާރު  މިއޮތީ  ކްލަ ންރަކަމަށް  އެންޑް  ޓް  އިމެމަންޓް 

  އި ކަންކަން ބަލަ  އި ގުޅޭ އެންމެހަ ޖާ މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންންއެންވަޔަރަ  ، އޫލިއްޔަތަކަށްކޮމިޓީގެ މަސް  ޗޭންޖު

ފިޔަވަޅުއަޅަ  ،ކޮށްސާދިރާ އަޅަންޖެހޭ  އޮފީސްތަކެއް  އިތައް  އެބަހުރި  ވަކިން  ނަންތައްދެން  އައިއްސަ. އޭގެ    ގެ  ވެސް 

މިނިސްޓްރީ ގޮތެއްގައި  އޮފީއާ   މައިގަނޑު  ހިނގާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ  މިނޫންއި  އަދި  ވެސް  ސްތަކާއި 

ގުޅުންހުރި އިދާ  އި މަންޓާންއެންވަޔަރަ ނީ. ދެން ސްޕެސިފިކް ބައެއް ކަންތައްތަކަށް  ނެމެއް ހިރާތަ ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖާ 

މީ މި  ބަލާއިރު  މާ  ،އޮންނަނީގައި  އިދާރާބަޔާންކޮށްފައިއި  އްދާގަމި  ރާވަ  ކުގެތަ ވާ  އެންމެހަ   އިދަށުން    އި ހިންގާ 

  އި ކާ ލުތަ އުސޫ  ، ޑުތަކާއިންގަނމި  ، ސިޔާސަތުތަކާއި  އި  އެންމެހަދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާއި  . ދެން އެ އް ބެލުންތަކަންތައް

ގަވާއިދުތައް ދިރާ ހަދާ  މުރާޖަކުރަންޖެހޭ  ޢާ ރަށް މުރާޖަތުއި  ،ރުމާއެކުސާކުއަދި  ގޮތުން    ގުޅޭ  އެކަމާ  ،ކޮށްޢާކަންކަން 

ދިނުމާއިމިޓީއަށް  ކޮ ލަފައެއް  އި  ،ފެންނަ  އަންގަންޖެހޭއެ  އެންގުދާރާތަކަށް  އެން  މިންތައް  ދެން  އޮންނަނީ    ގުން. 

  އި ންމެހަނޑައަޅާ އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކަ   ގުޅޭ ލުތަކާ ނަ ބަދަ އަންސުމަށް މޫ  ނާއިގޮތުން   ގުޅޭޓާށްތިމާވެ

މިންގަނޑުތައް   ދިވެހި ވަލާފައިއި އެކުލަވަސިޔާސަތުތަކާއި  ބައިނަލްރާއްނީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  މުއގު ޖެ    ، ތަކާއިދާޢާހަވާމީ 

ޚިލާފުގާނޫނުތަ  އި ހަމެންއެ  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ންޖެއިރާއް  ،އިކާގަނޑުތަމިންމީ  ވާއަގު ބައިނަލް ދަ  ފަ  ނެނުވާކާ 

އެ  ދިރާސާކުރުން   ،އިބަލަގޮތަކަށްތޯ  ގޮތަކަށްތޯ   ތިމާވެބައޮތްވެސް  ދެން  ބަދަލުތަކާ ޓާއި  ށް.  އަންނަ    ގުޅޭ   މޫސުމަށް 

ފާ ތަންފީގޮތުން  ގާނޫނުތައް  އެންވަޔަރަ  ، އާއިދޭތޯކުރަމުންޒުސްކޮށްފައިވާ  އޮތް  މިނިންމިނިސްޓްރީ  ސްޓްރީގެ  މަންޓާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުއި  ގާ ހިނ  ށުންދަ އަދާކުރަމުދާރާތަކުގެ  ބެލުމާއިތައް  ކޮމިޓީއަށް    ތުން ގޮ  ގުޅޭ   ކަންކަމާ   އެ   ، ންދޭތޯ 



  

ބުނުން.  އެއްޗެއް  ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ   ފެންނަ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ބަދަލުތަކާ ގޮތް  ދެން  އަންނަ  މޫސުމަށް    ތަކާއި 

ކުރި ނުރައްކާތެރިގުޅިގެން  ކުޑަކުރުމަތިވާ  ފިއެޅިދާ  މަށް ކަން  ލަފައެއް  ކޮމިޓީއަން  ތުގޮ  ގުޅޭ  ޔަވަޅުތަކާނެ  ފެންނަ  ށް 

މިނިދި ދެން  މިނިސްޓްރީނުން.  ދައާއި  އެކުލަވަ ސްޓްރީގެ  ރިޕޯޓްތައް  އެކިއެ ދާ  މުންކުރަޢުޝާއި  އިލައި ށުން  ކި 

ށް  މަކަހޭނެ  ޖެޅަންއަ  ންގޮތުގެ މަތީ. އެ ރިޕޯޓްތަކުގައިވާ  ވާލުކޮށްފަހަ  ބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންނާވެސް އެ  ން ދިރާސާކުރަ

ފެންކޮމިޓީއަ ފިޔަވަށް  މީގައި    ތައްޅުނަ  އަޅުއެއްގެ  ލަފަ ވެސް  ދެވިދާނެ.  ގަނޑުމެންގޮތުން  ވާމީ  ގުއަ ނަލްބައިނަށް 

ކޮބައިއްދީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަހަ ފެންވަރުގައާއި ސަރަ ބަލަމަކީ    އެކަންކަމާ ، ދެން  އިތޯ 

ދެން  ނަ އެއްޗެއް ބުނުން.  ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެން  ބެހޭ   އެއާ   ، އިވެސް ބަލަ  ތްތައް ސައްކަދާ މަންރެވެމުގޮތުން ކު   ގުޅޭ

ހުށަ  ދިރާސާކޮށް  މި   ،އިހަޅަމަޖިލީހަށް  ބިލުތައް  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހަށް    ،ދާއިރާތަކުން  ފުރިހަމަކޮށް 

ގޮތުއަ ފެންނަ  ރިޅުގަނޑުމެންނަށް    ހެޅުން. ހުށަ  އެދިޔަތްކޮށް  ޢާށް ރިހަޖިލީމަ  މައި  މަށްކަންކަޖެހޭނެ  ންތްކުރަޔަޢާގައި 

ރިޕޯޓް   އަހަރީ  މިނިސްޓްރީގައި  ކަންކަމާޙުލާޞް އި  ،ކޮށްދިރާސާދެން  މިނިސްޓްރީއަށް    ގުޅޭ  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން 

މި އޭގެ  ނުން.ދިލަފާ މިނިސްޓްރީއާ   އިތުރުން  މަޖިލީހަށް    ގުޅޭ  އޮތީ  މައްސަލަތައް ގޮތުން  ދިރާސާހުށަހެޅޭ  އެ    ކޮށް 

ކަ  ތަކާ ވަޅުފިޔައަޅަންޖެހޭ  ގެން  ގުޅި  ތަކާލަމައްސަ އަން  މާބެހޭގޮތުން  އިދާރާތަކަށް  އެބެހޭ  ންގުންތައް  ގަންޖެހޭ 

ކުރިން  ،އެންގުމާއި ކޮމިޓީއަށް  ދެން  ދިނުން.  ލަފައެއް  ކޮމިޓީދޭންޖެހޭ  ގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްލި  އަޅުގަނޑުމެން  ން  ވެސް 

ކުރަމުންދާނީ   ކަ ގުޅިގެ  ންތަކަކާ ހުށަހެޅު  ހެޅޭހުށަކަންކަން  ފަ  މާން  ކުރެވި ކުރަ  ތަކާ ރާތްބެހޭ  މަޝްވަރާތައް    ، ންޖެހޭ 

،  ކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ ޤުން ފާސްކުރާ ފާސް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާ  ށްގެންތްތައް ހާޒިރުކޮހޭ ފަރާންޖެކުރަހާޒިރު

ފުރުމިހާ މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މި  މިހާނަންލާއި ހުޅުވަ  އި،އަރުވަ ތުޞަހިސާބުން  ފުރުޞަ.    ތަށް ރު 

 ! ންދަވާގެތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށްޒަދާއިރާގެ އިއް ވޭ މަޑަވެލީވަޑައިގެންފައި އެބައެދި

 

 ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި

ބޮޑަށް.  ޔާޝުކުރިއްއާދެ!   ބޭފުޅު  ވަރަށް  އަދި  މިނިސްޓްރީގެ  އެދުމުމިނިސްޓަރން  މަގެ  ބައްދަލުވުމަށް    މިތިން  ގެ 

ތި ޑަވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢު  އިގެންދެއްވާ  ޝުތަލޫމާދެއްވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަދާށް  ކުރަން.  ކުރު 

ދެތިން ކަމެއް   ނަށް  ށް އަޅުގަނޑުމެންވަރަށް ހަމަ ޑީޓެއިލްކޮ  ހަގަކުރައްވައިފި . ދެން ފާ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑު ހަމަ 

އައިރެ ތެއޭގެއިފި.  ދެއްވަ ކިޔައި  ތައްމަޢުލޫމާތު ހިތަށްން  ސުވާލުކޮޅުގަނޑު  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  .ށްލާނަމޭއެރީ    ތި  

  އި، އްދުތަކުގަ ހަގަކުރީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ އަޅުގަނޑު ދެން މިހެން މި ފާހަ ؟އިތޯކޮބަ  ކީ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ މޮޑެލަ

ގޮސްފި. ބައެއް  އިލްވެގެންގައި ފެ. ބައެއް ރަށްރަށުއިފިގަހިން ތައް  އެކި މޮޑެލް  ންޓްމެނޭޖްމަ  އެކި ރަށްރަށުގައި ވޭސްޓް

އެބަ  ކުރިއަ  ،އިންޓެ ސްރަށްރަށުގައި ސަ އިނގޭތޯ  ދޭ ގެންށް  ރަނގަޅަށް  ހިތަށް  .ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ރާއްޖޭގެ  ދެން  އެރީ 

މިމެނޭ  ވޭސްޓް ބަޖްމަންޓް  ކޮންސެޕްޓްތަކަށް  ހިންގުނު  ގޭލާއިހާތަނަށް  ނަގާއިގެ ރު  ލެގެ ގޭ  ނި ކު  ން  ގައި  ވެލް 



  

ގޮނޑާސެގްރިގޭޓްކުރު ގެންދެ   މަށްފަހު  ހަމަ ވެންޏާހަމައަށް  އެއީ  ރަމު  ޅުންގެ  ބޭފު  ތި   ވެދާނޭ.  އްލަކަށް ޙަނގަޅު   

ފެނުނުޒެންޓޭޝަޕްރެ ފެނުނު  ސްޓް  ޕޯކޮމް  ،ނުން  އަޅުގަނޑަށް  ޕްލާސްޓިޕައިލްގައި  އެހެންވީމާ،  ކް ހަމަ  ތަންކޮޅެއް.   

އަ ސެގް އެއީ  މައްރިގޭޝަސްލު  އެއަސްކޭ.  އެ ސަލަން  ޕައިލަޑްސްމްޕޯކޮހިސާބަށް  ހާ ލު  އެއީ    އައުން  ޕްލާސްޓިކް  ށް 

މައްސަ ސެގްރި ގޮނޑުގައި   ލައެކޭ.ގޭޝަން  އަދި  އަޅުގަނޑަށް    އެހެންވީމާ،  ދިމާވެއޭ.  އެހެން  މައްސަލަ  އެ  ވެސް 

އެ ސާފުކޮށްހަމަ    އަޅުގަނޑު  ، އެހެންވީމާ.  ހެންފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ބޭނުންވަރަށް  މެނޭވޭސް  ލަން     ތި ޓުގެޖްމަންޓް 

ކޮބައިތޯ.   ކޮބޭފުޅުންގެ ވިދާޅުވެއްޖެ ންސެޕްޓަކީ  މިހާރު  އެކަމަ  ގާނޫނެއްހަމަ    އެއީ  ޑްރާފްޓުވެސް  އޮތް  ށް  ކުރެވިފައި 

.  ވެސް އެބައޮތް އޭގައި  ގެ ސިޔާސަތެއް އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  19  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެޖެންޑާ  ވާހަކަ. ދެން

ވަރަށް  ށް  ނަވެސް ދާނީ. ދެން ރައްޔިތުން  ގާނޫނު  ގެފުޅުންބޭ   ތި ވެގެންވެސް އެލައިން  އާއެ  ހިތުން  ނޑުޅުގަދެން އަ

ސާފުވާބޮޑަ އެކަން  ފާހަށް  ކަމަށް  ދެވަނަ  ގަކޮފާހަ  އެކަން   ތީގަކުރެއްވޭންޖެހޭނެ  ރާއްޖޭގައިށްލީ. ދެން  ހުރި    ކަމަކަށް 

ރަށް  ވަ  ނޑުމެންނަށްގައަޅުއުދައެރުމުގެ ކަންކަން    ކީ ރަސްވަދުވަ  ކޮށް މި ޞައްޚާ   ،ށްތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮ

  ބޭފުޅުން   އެކަމަށް ތިއޮތް ދުވަސްވަރެއް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް    ގިނަ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައި

އަޅުގަނޑު  ހަމަ    ށްމަކަނަ ކަވަ  3. ދެން  ތޯކީ ކޮބައިން ކުރައްވާ މަސައްކަތަގެއްލުން ކުޑަކުރައްލުކުރަން ނުވަތަ އެ  ޙަ

ސުވާލެ މިނިއިނީ  މި  .ޓަރާސްއް  ތިވަންނިއީ.ޕީ.އޭ  އެ  ކުރުމަށް  ވިސްބޭފުޅުން  ވަރަކަށް  މި  މިހެ ؟ނަވާތޯއްވެސް  ން 

އީ.ޕީ.އޭތަ  ،ފާހަގަކޮށްލީ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ދުވަހެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނާއާންކޮޅެއްކުރީގެ  ބޭއްވުނު    އި  އެއްކޮށް 

އީލުވުމެއްގަ ދަބައް ފާ.ޕީ.އޭއި  ކުރީ  ހަގަކޮށްފައި އިން  ވާހަރުގަސަރުކާވޭ  އޮތް  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ނުފޫޒު    ކީ ތަޙަޤީޤަ  ކަ.އި 

ޕްރޮޖެ ތަރައްޤީގެ  ހިންގާ  އީ.އަ  ،ކްޓުގައިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ    .އޭއިޕްރޮޖެކްޓްތައް  އެ  ހަދާފައި  އީ.އައި.އޭ  ނުހެދި 

ހި.އީ.ޕީ ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  އޭގައި  ރޯލް  އަސްލުއޭގެ  ރައްންގޭތީ  ގެއްލުނަށް  ޔިތުން  ދިމާވާ  ބޮޑު. އޭގެން  ވަރަށް    ން 

މިކަންހެއެ ބޭނުންވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިނި  މާ ވީމާ،  ވިސްނުމެއް    ތިކުރުމަށް  ވަންއީ.ޕީ.އޭ  ބޭފުޅުންގެ 

  ޑަށް.ޔާ ވަރަށް ބޮކަންތައް. ޝުކުރިއް  3އެ  ން.ވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އިނގެމިނިސްޓަރ ދެކިލައްއޮތްތޯ ނުވަތަ 

 

 ވުން: އްކެ ތުން ވާހަކަދެސަޔާރި

ދާއިރާ މަ އި ޑަވެލި  މެންބަރުގެ  ތްތެރިއްޒަގެ  މި   3  ދެން  ސުވާލެއް  ހަޅުގައަ  އޮތީ.  އަދަބުވެރިކަމާ ނޑު  ވަރަށް    މަ 

  ގިނަ ށް  ވަރަ  ،ދެއްވައިފިއްޔާވެސް ދަންނަވަން ވަރަށް ކުރުކޮށްލަ  ބަރުންނަށް ވި އިއްޒަތްތެރި މެންއްބެތި   އެކީގައި ދެން

 .ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާރި މިނިސްޓަރު ތެޒަތްއިއްވީމާ، ސުވާލުކުރައްވަން. އެހެން ންނަވާޑައިގައެދިވަޅުން ބޭފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު ޙަސަން ޙުސައިން ރަޝީޑރ. މަންޓް ންއެންވަޔަރަ  އޮފް މިނިސްޓަރ



  

އިއްޒަތްތެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ންޓަށް  ޖްމަމެނޭ  ވޭސްޓްމެން  ގަނޑުއަޅުންބަރު.  މެ  ރިއާދެ! ވަރަށް 

ކޮން ޖަވާބުގަ ؟އްތޯމޮޑެލެގެންގުޅޭނީ  މިހާރާއްޖެގަ  ، ދަންނަވާނީއި  އޭގެ  މެނޭޖްމަތައި  ވޭސްޓް  މެދު    ންޓާ ނަށް 

ން  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގާނޫނުފެދޭ ކުނި މެނޭޖްރަށުގައި އުވެސް ރަށް  ގާނޫނީ ގޮތުން މިއަދު   ގެންގުޅެފައި މިހިރީ

އެއި  ފަ ވެވާލުހަ ކައުންސިކައު  ށުރަރަށްރަށުގެ    އޮތީ  ސިޓީ  ނޫނީ  ސިޓީ   ންސިލްތަކަށް.ލަށް  ވެރިކަމުގައި    ޔާމީނުގެ 

ރުގައި  އޭ  .ވާލުކުރީހަ  ރީއާމިނިސްޓް  ގެމެންޅުގަނޑުއަހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނަގާފައި    ފައިވާލުކޮށްހަ   ތަކާލުކައުންސި

ޕޭޕަ ކަމުގައިވާއޮތް  ކުންފުންޏެއް  ކުރިއަށް ދި ލުން  އަ  ކޯ ވެމް  ރ  މަސައްކަތް  އެ  ބެވޭތޯ ގެންދެރުވައިގެން  ދެން ލިން   .  

ވެމްއޭ އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ޚިދުމަކުރެވިގެންއެގްރިމެންޓް  ކޯއާރުގައި  މި  ސިޓީތަކުގައި  މަސައްކަތް    ދިނުމުގެ  ތް 

އެންގޭޖުން  ޅުގަނޑުމެއަ އަނެއްކާއިނގޭތޯ  ންކުރުވިވެމްކޯ  މިހާރު  އެކަމަކު  ރަވެސް .  އިއީ   މުޙައްމަދު  ރާހީބްސް  މް 

އޮ  ގެޙްލިޞާ ގާނޫނު  ގާނޫނުގަ އްވައިފިބަދަލުކުރަ  ގޮތް  ތް ސަރުކާރުގައި  މިއަދު  މިހާރު  ސިޓީ  .  ގޮތުން  އޮތް  އި 

މެނޭ  ތަކުގައިންސިލުކައު ކުނި  އަ ޖުވެސް  ޒިންމާ  ކައުންސިލުކުރުމުގެ  ސިޓީ  އުފުއްލަވަންޖެހޭނީ  އެއީ  ތަކުންސްލު   .

އެކަން ގޮތުން  އެގޮތް.    އޮތް  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މޮޑެލަކަން  ދާއިރުގައިކުރާ  އަދި    އާއީ.ޕީ.އޭ  ށް 

ރިއުއަރމަންމިނިސް ރަށެއްގައި   ކީޓަޓްރީގެ  ކައުންސިލުއެ  ވެސް    ކޮންމެ  ކުނި  އެންޑޯޒްކުރާ  ންއިއީ.ޕީ.އޭ  ން ރަށު   

ލޭނެއް ނަހަދާ. އަދި އެފަދަ  ޕް ޓް  ންމަޖްމެނޭ  ވެސް އް ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެން. އެހެންވީމާލޭނެއް އޮތުޓް ޕްމެނޭޖްމަން

ހެދުމަށް  ޕް ކަމެއް  ގޮތެއް   ބީ އީޖާ  ށް އެކަމަ  ސް ޔަސްޓްކުރިރިކުއެރާރުކޮށް  ތަކުއަޅުގަނޑުމެން  ލޭނެއް  އެއްވެސް  ގައި 

ނުކުރާ   ނުކުރައްވާ. އެކަން  ސަބަބުތަކެއްދެން  އެބަހުރި.      ގޮތުން   އެ  ، ސްޔަކުރިވެސް  އެހީތެރިވުމުގެ    މީހުންނަށް 

ކަމެއްކޮށްދެ  އި ލުގައަސް ރަށް  ވޭ  ނޯންނާތީ.  ރައްޔިތުންނަކަށް  ވެސް  ކައުންސިލަކަށް  ރަށުގެ  ކުނި  ޙަޤީޤަތުރަށު  ގައި 

ވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ރަށަށް  ރިސޯސް ނެތިއްޔާ އެއްވާލުކޮށްފައި އޮތަސް  ހަ  ށް ގާނޫނުން މެނޭޖްކުރުމަ

ހައްދަވައިދެއްވުމަކީ  ގޮތް  ލިބޭނެ  ވަރަފައިސާ  އެކަން  ކަމެއް.  މު ންހިމުށް    ބަ   ދެން  މެތަޑަށް  ލާއިރުގައި  ކުރާ 

ރާވާފައި ؛ކުނިގައި އުފެދޭ  ރަށްރަށު ކުރުމަށް  އޮގަނޑުމެ އަޅުއެކަން  އޮތް ސްނާވި  ، އަޅުގަނޑުމެންކީގޮތަ  ތްން    ފައި 

  ވޭސްޓް ން  ންނަގެއެ    ،ކުނި  ން ނަގާއިބަދިގެ   ގޭ  ވާ ޒާތުގެ ކުނިކުނި   ކޮށްޞައްޚާ  ،ދޭ ކުނިރަށްރަށުގައި އުފެ  ،ގޮތަކީ

ކާޖްމެނޭ އޭގެން  ގެނެސް  ސެންޓަރަށް.  އުދު މަންޓް  މަސައް  އެރުމަށްކުތްކަފެއްދުމަށް  ޓްރޭނިންގމީހުންނަ  .  ދީ  ށް 

  ގޮތް   ގެން ކުނިވެގެން ފުޅަ އުފެދޭއެހެންވީމާ، އޭދުމަށް.  ފެއްއް ކޮށްފައި އޮތީ މިހާތަނަށް އޭގެން ކާދު އުތަތައްންއެކަ

ށް  އިތުރަގެއޭ  މަށް އެ އެގޮތަށް ވިސްނާފައި އޮތީ.ތި ސާމާނު އެއްކޮށްގެން ކާދު އުފެއްދުކެތަދި އެއި އަފަތާ،  ނުދީޔަވި

މިދެން ވޭސްޓް،  ސޮލިޑް  އުފެދޭ  ލަކު  ދަޅާ  ،އާއިފުޅި  ނެވީރަށުގައި  އެއެހެންއާއި  ޑިނއަދި  ސާޒާ  ،    މާނު ތުގެ 

މިދެންނެވީ ގޮތެއްއެ  ރަށްރަށުގައި  ބޭރުކުރަން  އެ ތީ  ހުންނާނު  ންދޭނެ  އެއްޗެ   ޖެހޭ.ރަށުން  ދަޅު  ތައް  ހިމިހާރު 

  ނާފައި އޮތީ. ދެން އެ ވެސް މުގުރައިގެން ބޭރުކުރަން ވިސް  ހި އެއްޗެ  ތީ. ފުޅި އޮފައިސްނާރުކުރަން ވި ފިއްތައިގެން ބޭ 

އެ އެންދޭނެ ސާމާންދަން،  ރަށްރަށުގެ އަ އޮތީ. އެކަމަކު ރަށްރަށުގައި އަންދަން    ނު  ވަ .އޭއިއީ.ޕީ  ވިސްނާފައި  ރަށް  ން 



  

ބޭނުޖްކުރާ ޑިސްކަރޭ ކަމެއް  ނޫން  ވެ  ހުއްދަ  ،ނޫން  ކަމެއް   ންފުޅުވާ  ކަމެއް  ދެއްވާ  ހުޅުވަ އްއާސް  ލެވިގެން  އިމުކޮށް 

އެންދުމަކީ.  ހިއެއްޗެ އެ  އެކަމަކު ތައް  މިހާތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަ  ސުވާލަކީ  ކުނި  ންދާނެ  ރަށްރަށުގައި 

ޕްރޮވައިޑްކޮށްދީޒެސިލިޓީފެ ނެތޭފައެއް އް  މަދު  ވަރަށް  ރަ.  ކިރިޔާ  އަންދާނެ    ށެއްގައި  ކުނި  ވެސް    ނެއް މެޝިވެސް 

  އެކަމަކީ މި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،    ންދާދެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށު މީހުން ކުނި އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައި

  މި ކިހިނެއްތޯ  ން ޑުމެގަނ މިހާރު އަޅުދެން އޮތީ ކަމެއް.   ލުނުވެ އޮތް އްޙަ ށް ނަށް އަދި މިހާތަނަ އަޅުގަނޑުމެންދެންނެވީ

ހު  ގަނޑުމެންގެ އަޅު  .ވިސްނަނީ މިހާރު  ރަށްވިސްނުން  އުފެރަށުގަރީ  ސްލަޖްއި  ގޭ މިދެންނެވި  ، ދޭ  އަދި  ނަޖިހާއި     

ނަގާބަދި އޭގެން ކުނި    ގެއިން  އެނަރޮ  ގޭސް  އެއްކޮށްގެން  އެއީ  ޑައިޖެއުފައްދަން.  ތެރެއިންސްބިކް  ގޭސް    ޝަންގެ 

އުއުފައްދައި އެއިން  އުފެއްދުން   ގޭހުން  ދޭފެގެން  ހެދީމަ  ކަރަންޓު  އެހެން  ޕްރޯ   އިނގޭތޯ.  ތެ އެ    ގައި ރޭސެސްގެ 

ވެސް    ދަންހައް  ވެސް ގަސް  ކާދުގެ ގޮތުގައި   ހި.ނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެ އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭޓަކީ  ކުންނަ ބައި ޕްރޮޑަކްނި

ހައްދަން  ،ރެވިދާނެބޭނުންކު ބޭވެސް  ރުއް  އޭގެނުންކު  އަދި  އޭށް  އިތުރަރެވިދާނެ.  އަދި  މިދެންނެވީ  ހިއްކައިގެން  ތި 

އި  މިދެންނެވީ  ،އަންދައިގެން ކުރެވިދާނެ  ރޭޓްނަ ންސަފަހުން  އެހެންވީމާ  ވެސް  ސްޓޭބަލްއެއްޗެއް.  އި  ކުރެވިފަ، 

ވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެ  އެއީއެހެންވީމާ،    އޮންނާނީ. ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން    ން  އެކަމަވިއެބަ  ކަމެއް.    މި ށް  ސްނަން 

ޑައިޖެއެނަރަބިކް  ،ންރާވަ  އެބަރޭވުންތަކެއް   ހު ސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ރަޝަން  ށްހެން  ށަކަރިހާ 

އުފެދޭ    އި މި އޭރުން މިހާރު ރަށްރަށުގަ  ން.ކުރަޖެހޭ ޕްލޭންތަކެއް އެބަޓަކައި ކުރަންއެކަމަށް  ކުރަން.ފުރުޢާތަ  މިދެންނެވީ

ފަރުތަކަށް    ، ކައަށްމުރައޭގެ ސަބަބުން    ކަށް.މަ ފަޅުތަ ހަނުކޮށް ރީޓްރު މި އުކާލެވެނީ ޓްސް މިހާވެ   ނަޖިސް ؛ޖިސްނަ

އެއްކޮށްގެން އެ    ބަދިގެއިން ނެރޭ ވެޓް ވޭސްޓާ   ގޭ   އިއެއާ  ،ވިސްނަނީ  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި . އެގެއްލުން ލިބޭ

ޓެކްނޮލޮޖީ    . އެކަންކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ކުރާ އި އެބަގަދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކު   ކުރަން.މަސައްކަތް

އަޅުގައެގްޒިސްޓްވޭ. އެހެންވީމާ ތައްޔާރުނޑުމެ، އެކަން ކުރުމަށް    ނަ  ރަށުގައި ހުންއިތުރުން ގެދަނީ. އޭ   ވަމުން މި ން 

ން އެތަންތަނުގައި އެ  ގެންގޮސްގެ  .  އިނގޭތޯގެންދާނީ   ޅުގަނޑުމެންކަށް އަޒަފެސިލިޓީވޭސްޓް ހަމަ ރީޖަނަލް    ސޮލިޑް

 ވޭސްޓް  ސޮލިޑް ނި  މި ބު  ، ނުވިސްނަންމެންރުގައި އަޅުގަނޑު، ރަށްރަށު ފެންވައެހެންވީމާ  ނީ. ހި ޕްރޮސެސްކުރާއެއްޗެ

ރި  ހު   ދެވިފައި   ބަހުރި.ވިފައި އެދެ ށް  ރަށްރަށަ  ޕްމަންޓްވަރަށް ގިނަ އިކުއި ގާއިމުކުރާކަށް.  ޒް ޓީލިސިމަންޓް މި ފެޓްރީޓް

މެފުޅި  ރަށްރަށުގައި   ނުމުގުޝިމުގުރާ  ފުޅިއެއް  މެފިއް  ދަޅު  ރޭ.ނަކުން  ނުފިތޭ.ޝިތާ  ދަޅެއް    ، ގޮތަކީ  ވާ  ނަކުން 

ބޭނު ކަ އެކަމަށް  ކަ   ނުހުރޭ.ވެސް    ރަންޓު ންވާ  ފޭސް  އެއްޗެތްރީ  ބޭނުންވާ  ބޭނުންވަނީ. ތަންތަ  އެ ހި  ރަންޓު    ނަށް 

ކަރަން އެކަން  ނެތިސްޓު  އެކަމަކު  އެ،  އެހެންވީމާ ؟ހިންގާނީ  ކިހިނެއްތޯ  މައްސަލަތައް    ދެން ބަހުރި.  ބައިވަރު 

މެންބަރުންއަޅުގަނ މަޖިލިސް  އިނގޭ  މިކަމާ ޑުމެންނަށް  މިކަ  ނަކީ  ބޭފުޅުންކަ  މާއެންމެ  . ކަންންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ 

މަ  ،އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގައި  ކުނީގެ  މަޖިލީޙައްސަލަ  މެންބަރުންގެ  ހުއްލުކުރުމަށް  އެއްބާއިއްޒަތްތެރި  މި  ރުލުން  ގެ 

ކަލިބޭނެ އަޅުގަނޑުމެކަމުގެ  އަބަށަވަރުކަން  ޖަވާބުދެދުންނަށް  ސުވާލަށް  އެ  އޮވޭ.  ދެން   ވިއްޖެވެސް  ބަލާނީ.    ކަމަށް 



  

ދާނައަޅު ތިމާން  ގަނޑު  އަވަހަށް  މައްސަ ވަރަށް  ކޮންޙަލަތައް  ވެށީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަނީ.    ކަމެއްތޯ  އްލުކުރުމަށް 

މައްސަލަތައް ބެލުން.  ރުމުގެ  ގި  ންޖެހޭ ކަމަކީ ރަށް ތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަގޮ  އޮތް   ޓްޑޭމެން  އަޅުގަނޑުމެން

ކޮށްފައި އެބަ  އިސާ ހޯދުމަށް ބަޖެޓ މަށް ފަރާ މައްސަލަ ބަލާފައި އެކަތައް ރަށެއް ގި ވެސް އެ  އަހަރު   އަޅުގަނޑުމެން މި

ފޮނުވަހަޖިލީމަ އެންށް  މަސައް  ލިބުނީމަ   ބަޖެޓް   .  އޮފް  ތުޤީޤަޙަކަތްކުރާނީ  އެ  މިނިސްޓްރީ  މި  ގައި 

އަންއިކްޗަރއިންފްރާސްޓްރަ އެއްވެސް  ޑުޅުގަނ.  އެގޮތަށް  ޕްރޮ މެންނަކީ  ނޫން.  ހާރު  މިޖެކްޓެއް  ބައެއް  ދެން  ހިންގާ 

ވިސްމެގަނޑުއަޅުށް  އިތުރައޭގެ މިތިބީން  އި  ހަމަ  ނައިގެން  އެބައޮތް  ގާނޫނު    ށް އެގާނޫނަ  .ކުރަންޖެހިފަޙުލާޞް ވެލީގެ 

ރިސޯޓްތައް   ހަމަ  ތެރޭގައި  ބަދަލުގެ  ފަޅުންރަށް  ،ންއްކާތެރިކުރަރަގެންނަ  ވެރަށުގެ  ދޮށް  ގޮނޑު  އިގެންނަގަލި 

ފަދަ ހިމާޔަ ޕަންޕު  ތްކުރާ  ދިރިމީ  ން ބޭނުންކޮށްގެއިން  ރަށްރަށުގެހުން  އަތިރިމަތި އުޅޭ  މިދެންނެވި  ވެސް     

ފުރުޞަ ދިހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ރަނގަޅުތު  ތިމާވެ  ދިއަ ކަމެކޭ.    ނުމަކީ  މި  ށްކަމަކީ  އަސަރު  ކުރާނެ  އެކަމުން  ޓަށް 

އަޅުގަނޑުމެ  ވޭކުޑަކުރެ ކުރެވިދާނެގޮތަށް  ވެ   ންނަށް  އެއީ  ކަމެކޭ.  އެބަވެސް  ރައްކާތެރިކޮގާނަ   ލި  ވެލި.  ނެގޭނެ  ށް 

އެހެޓެކްނޮލޮ މިހާރު.  އެބަހުރި  އެންވީމާޖީ  ކުރެވި،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިރުމުކަން  ރަށްރަށް  އޭރުން  ގެ  ދާނެ. 

ބޮޑު    މައްސަލައަށް ވަރަށް  ލިބޭއްލެއްޙަ ފަސޭހަ    ،އްލެއްޙަވެސް  އަޅުގަ  ކަމަށް    ކުރަނީ. ބޫލުގަނޑުމެން  ނެ 

ދަތި  އަޅުގަނޑުމެ ކަމަށް  އުބޮޑުގަ  އްލަކީޙަނި  ހަމައެކަ  ލުކުރަންބޫގަންނަށް  ތޮށިލުން  ހިލަ  .  އިނގޭތޯ  ޖަހައިގެން 

ންކަން  ވުމުގެ ކަ. ދެން ރަށްރަށް ފުލަޑްންޖެ ކަމަށް ބަލާނައް ދެވިއްވަހަށް ޖަވާބެވަރަށް އަ   ށް ލައެހެންވީމާ، އެ ސުވާ 

އެކަން  ހިކައެބަހިނގާ.  މަގު  ނގަނީން  ކަންމިދެންނެވި  އަދިންހު  ތައްހެދުމުގެ  ގޮތުންނާއި  މަގުރަށް  ނަ  ތައް  ރަށުގައި 

އެޅިފައިއަޅު ގޮތުން    ގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު ހުރި  ހަދާއިރުގައި   އިނގޭތޯ.    ކުޑަކުރުމަށް   ފެންބޮޑުވުން  ،ފުލަޑް  މަގު 

ތަރުތީބުވެސް ކަހަ އެއް  ޓަކައި އެއް ނުކުރެވި  ތަކެލަ  މަ ހެންވީމާހުންނަނީ.  ހެދޭއިރު އެކަ، މިހާރު  އެގޮތަށް  ގުތައް  ން 

އިރާ އެރެއްވިއްޔާދަކުހިނގާނެ  ފެން.  ބޮޑަށް  އެއް ންމެ  ފުވައް  ބޮޑުވާ  އެގޮތުން  އޮންނަ  ކަށްމިސާލަ  ،އްމުލަރަށް    އީ . 

ންބޮޑުވާ އެހެން  ފެމުން އެބަދޭ. އަދި ހަމަ ކަތްކުރަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައް ށް އްލުކުރުމަޙަމައްސަލަ  ގެ އްމުލަކުވަފު

މައްސަލަ   މި  ބަޖެޓު އްލުޙަރަށްރަށުގައި  މިއަހަރުގެ  ފައިސާކުރުމަށް  ހުށަހިމަނަ  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން    ޅާފައިވާނެ ހައި 

ރަށްރަށުގެ    ރެވެނީ . އެކަން ކުޑަކުކަމެއް  ހިނގާގޮތުން    ދުރަތީ ގުހަމަ  ދެން     އުދައެރުމުގެ ކަންތައްކަކީ އިނގޭތޯ. ދެން 

ހި ފަށަލައިގައި  އޮހަ މެނޭ ސަރަބޭރު  އުސްކޮށް  ރަށް އްދުތައް  މި  ހުންނާރަށް  ވެގެން.  ތިރިކޮށް  އުވަރަށް    ނީ. ރަދައަތީ 

  އި ކުރެވެން ޓަކަރުމަށްއެކަން ކުޑަކު  .ކަމެއް  ތުން ވާ ރަތީ ގޮދުއީ ގު، އެއަރާ. އެހެންވީމާޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް އުދަ 

އަ ކަންތައްތައް  އެގޮތުންހުރި  ކުރަން.  ޖެހޭނީ  ކުރެވޭނެ  ޅުގަނޑުމެން  ރަށުގެކަން  ބިމުގެ  މި ؛ކަމަކީ  ފަށަލަ  ބުނީ   

ދިރާސާތައްއުސް އިނގޭތޯ. އެއީ އެހެން  ކު އަކުރުން    ޓަކައި ކުރެވޭނީ މަށްކުޑަކުރު  އެކަން  އެބަޖެހޭ  ރަންޅުގަނޑުމެން 

  އްލެއް ޙަ ވަކި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާކޮށްފައިއްޓުވަން  ގެ މައްސަލަ ހު  އުދައެރުމުވަގުތު  މެއްތޯ ބަލަން. މިކޮންކަ

ދެން  ނެތް.  މިނިވަންއީ.  ފެނިފައެއް  މަސައް ޕީ.އޭ  އެކަކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެނީ    މާކަތް    ކިހިނެއްތޯ. މެދު 



  

ދަން މިނިވަންކުރުމަކީނަވާއަޅުގަނޑު  އީ.ޕީ.އޭ  މިނިސްޓްރީ  މާއެކަ  ނީ  ކަންބޮޑުވުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް    ވެސް   މެދު 

އޮތް  މިނިސްޓަރުގެ ނޫ  ވެސް  މިނި  ނޭ.ކަމެއް  އީ.ޕީ.އޭ  ބޭނުންފުޅުވަނީ  ވެއްޖެއްޔާ    ވަންކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުރިއަށްގެރުމުގެބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އީ.ޕީ.އޭ މިނިވަންކުޔާ  ޖުމްހޫރިއްރައީސުލް އަޅުގަނޑުމެން ން މަސައްކަތް  ދިއުން 

މައަޅުގަނޑު  ންވަނީ.ބޭނު އެ  ކުމެންނަށް  ކިހިނެއްތޯފެންގެންދިއުމަށް  ރިއަށ ސައްކަތް  އޮފީހުން  .  ނަނީ  ރައީސް 

އެށް  ގަނޑުމެންނައަޅު  ވިދާޅުވީމަ އޮންނާނީ  ގޮތް  ޖެޓަފެންނަ  ހުށަހަޅާފަނެރަލަރނީ  ތި  .ށް  އޮތް  މިހާރު    ށީގެ މާވެއެއީ 

ކަނޑައެޅުންމު ދޭ  ފެއުއީ.ޕީ.އޭއަކީ    ތެރޭގައި   ގެގާނޫނު ގޮތުގައި  އެ    .އައްސަސާއެއްގެ  ގާނޫނުން  އެހެންވީމާ، 

ތްތައް  އަނެ އިޖުރާގާހިން  ތައްކަތްމަސައްމަސައްކަތްތަކާއި    މައިގަނޑު  އްދުން. އަދި އެ މުއައްސަސާގެފެމުއައްސަސާ އު

ބޭއްވުން.  ންނޫނުގާ ހަމަ  ކަނޑައަޅާފައި  އޮންނާނީ  އެއްގޮތަށް    ކޭމިނިސްޓްރީއެ  އޭރުން  ގާނޫނުން  މުއައްސަސާ  އެ 

މަޖިލީ ވަރުކަށަ  ގަނޑުއަޅު  .ދިފައުފެ މި  ދަހަކޮށް  ވަޒީރުކަމާ   ންވަ ންނަށް  އީ.ޕީ.އޭގެ    ވި ވާލުހަ  އަޅުގަނޑު  ފަހުން 

ކަމެއެއް ވަކި  ވެސް  ކުރުއް  ނުކުރުމަކަށްގޮތަކަށް  ނޫނީ  ދަންނަވާފަ  މަކަށް  ނޯވެސް  އިނގޭތޯ.އެއް  މް ޢީނަ  ންނާނެ 

އެކަން    ،ތޯއިނގޭ  ކަމެއް  ދެން އޮތީ އީ.ޕީ.އޭއިން ކުރާ ޔާ.  އައްސަވައިފިއްބޭފުޅުން    ތި ކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާނެ  އެ

ހިނގަ  މީހަކު  ގޯސްކޮށް  އެއްވެސް  ބަލާ  ޔާފިއް ކޮށްނާފުޢުއިސްތިއިގެން  އަޅުގަނޑު  އަޅަ  ން.ނައެކަމެއް  ންޖެހޭ  ބަލާފައި 

  ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅާނަން. ވަފިޔަވަޅެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ންބަރުޒަތްތެރި މެރާގެ އިއް ދާއި އުނގޫފާރު ވަނީ ފައި މި އެދިވަޑައިގެންހާރު ފުރުޞަތަށް މި

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއި ރުނގޫފާއު

މުކުރިޝު އެއްޤައްޔާ  ވެސްރިރު.  ފުރަތަމަ  ޝުކުރު  ންމެ  ތި  އަޅުގަނޑު  އަމިއްލަ    ދަންނަވަން  ބޭފުޅުން 

މިތަނަގެއިސްނެން ވަޑައި ވުމުގައި  ދެއްވީތީށް  ވަރަށް ނގިވަޑައިގަންނަވާއެ  ށްމިތަނަ.  ގެން  މިހާރު    ނެ  ބައިވަރު 

  ންނާ ޅުފުބޭ  ކީ ކޮންމެހެން ތިދަޞަޤްގެ މަމެންނޑުނަވާނީ އަޅުގަރުކޮށްފި. އަޅުގަނޑު ދަންޒިހާ  ބޭފުޅުންއޮފީހުން  އޮފީސް

ކޮށް  ހިންގުމަގެން  ސުވާލުތަކެއް  ބޮޑަށްތަޙުޤީޤެއް  އަސްލުގަވުރެ  ގާނޫނީ  ބޭ  ތި   އި ށް  ނެޒިންފުޅުންގެ  ތި މާ    ގުމުގައި 

ކަންކަން  ބޭފު ދަތިވާ  ހުރި  އަޅުފިލު އޮޅުންޅުންނަށް  އެއީ  ވެސް  ބޭވުން  ކަންނޭގަނޑުމެންގެ  ނގެ.  ނުމެއް 

ސް ލެޖިސްލޭޓިވް  ގަނޑުމެންގެ ވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސް މިތިބީ އަޅު  ގަނޑުމެންއަޅު  ،ންނަވާނެޑައިގަނގިވައެ

ފަރާއި،  ކަން. މިސާލަކަށް ވިލުކަން  ފައިރެވިކުޞަޚާއްޓަށް  ށްޑަށް ތިމާވެރަށްބޮހުރި ވަ އެކީގައި. އޭގައި އެބަ  ކާއެޖެންޑާއަ

އަދި  ކަނޑު  ހޭޅިފަގަސްރު  ފަރާއި،  ހިށާއި ކާއި،  ތަންތަން  އެމާޔަތް  އަޅުކުރުން  ވަޢުމެގަނޑުއީ  ހަމަ  ންގެ  ދެއް. 

ތި ކަރަންޓްގެ ތުރުން  އިއޭގެ ހަމަ  ވެސް  އަގުހެޔޮކުރުން  ތެ     މެންޑޭޓުގެ  ކަރަންޓްގެ    ހިމެނޭއި  ރޭގަބޭފުޅުންގެ 



  

އެއީ ހެޔޮއަގު ވެސް  ވަޢުދެއް. އަޅު  ކުރުން  އޭ  ގަނޑުމެންގެ  ކުންޏަކީތުއިގެ އަދި  އާމްދަނީރުން  ށް  ލަތަކަސީވަ  ބޭލި   

ކުނީހެދުމަ މައްސަގެށް  އަޅުކުރުއްލުޙަ  ލަ  ވެސް  މިގަނޑުން  ވަޢުދެއް.  އަޅުގަނ  މެންގެ  ކުރުމުގައި  ޑުމެން  ކަންކަން 

ކޮމިޓީގެ    އިސްލުގައަ  ކުރަނީއުއްމީދު މި ބޭމި  ވެސް  ކަންނޭނގެ.  ކަންކަ  ނުމަކީ  ހޯދުން  ބާރުވެރިކަން  ގާނޫނީ  މަށް 

ސިފައިގަ ބި ވައްލުތަކެއްގެ  ކުރުން    ންގެދައި އި  އެހެންވީމާގެކަންނޭނއެކަން  ތި.  އެހީތެރި  ،  ވަރަށް ކަބޭފުޅުންގެ    ން 

 ބޭނުންވަނީ  ންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނޑު ދައެކީގައި އަޅުގައެއާ  މަހަ.  ވަން ވާހަކަ ދަންނަނެނުންވާބޮޑަށް ބޭ

ކަންނޭނ ކަތެރިޞްއިޚުލާ މިހާރުން  ނަމެއްއިނގޭތޯ.    ގެ  ކަންތައްހަމަ  ކު ގައި  ބޮ  އަޅުޑަށްރުމަށްވުރެ    މެން ގަނޑު. 

ކި ބަދަލުތަކޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ރަނގަށްވަރަޔައިގެން  ދުނިޔޭގެ  ޖަޒުބާތު  ވަރަށް  އެތަ ވަކާލާތު  އިގަ ޅަށް  އް  ކޮށްފައި 

ފަބަ އަޅުއިވަރު  ހޯދާފައި  ހޭދަކުގަނޑުއިސާއެއް  މި  އެތެރޭގައި  ވެމެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނައްތާލަން  ރެވެނީ  ށި 

ބަދަ  . އިލުގައަސް   ނގެކަންނޭ އައޭގެ  ދުނިޔެއަގަނޑުމެޅުލުގައި  މުޅި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުން  އެއްކަލަ  ށް  ރީތިކޮށް  މެން 

ކުރީގަތްޙަފަޟީ އެވުމުގެ  އައި  ކަންނޭނގެ  އިޚުލާންނޑުމެގަޅުބަޖެހޭ  ހަމަ    މާތެރިކަޞް  ކުރަން.  މިކަން  އެކީގައި 

އަޅުގަނޑު   ވެސް  ހައި ގެ އްމެންބަރެ   ހުގެ މަޖިލީޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑު  ސިއް  އަޅުގަނޑު    ލުކުރާ ބޫގަޔަތުން  ގޮތުގައި 

ތިދެކޭ ހަމައެކަފުޅުބޭ  ހިތްވަނީ  މަންނަކީ  ހިންޝްރޫޢުނި  ސަރުގަތައް  ވިން  އެހެކާރުން  އަދި  ފަރާޔަސް    ކުން ތްތަން 

މަޝް  ހިންގާ  މަ  ނުވަތަ  ރޫޢުތަކާއިވިޔަސް  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގައި  ބޮޑަތަށްޙަލަޞްއެކި  ވެސް    އެ  ،ށްވުރެ 

އެކުރަންޖެހޭޔަތްހިމާ ކަމެއް.  ހަޑަބޮއެއަށްވުރެ    ކަމަކު ނެ  ޙަޤީޤަތުށް  ށީގެ  ވެ  މެންގަނޑުއަޅުވެސް  ގައި  މަ 

  އި ޓަކައި އަސްލުގަކުރުމަށްވަރު، އެ ބަދަލު އާދެވޭނެކަން ކަށަހެންވީމާށް ވުން. އެ ކުރާ ބަޔަކަސައްކަތްތުގައި މަޙަލަޞްމަ

ވެސް    ގަނޑުފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅު  ވާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުބޭނުން  ށްމެންނަޅުގަނޑުބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން އަ  ތި

ފުރު މި  އިސްނެބޭ  ތި  ޞަތުގައިހަމަ  ވަޑައިގަތީންފުޅުން  ކޮންމެގެވުމަށް  އަޅުގަނޑު  ކު ހެމަ  ސުވާލުތަކެއް  ރާކަށް  ން 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަ ށް. ވަރަންނެތި

 

 ކެވުން: އްހަކަދެސަތުން ވާ ރިޔާ

 .ބަރުމެން ތެރި ތްގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

 

 ކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަ ބަރުމެންދާއިރާގެ  ދޫއްގަ

މުޝު އަޅުޤަކުރިއްޔާ  ސުވާ   ގަނޑުގެއްރިރު.  މިހާރުފުރަތަމަ  ޕްރޮޖެކްއޮންގޮ   ލަކީ  ހެދިގެން  ޓުއިން  އީ.އައި.އޭ  ތަކަށް 

ދެންޕްރޮ  ށްދާއަކުރި އެއީ.  އަޅުޖެކްޓްތައް  ނެހެދި  ނޭނގެ  ކަމެއް.  ގަނޑަކަށް  ދާ  އޮން  ހުރިހާ  ނައެނގިފައި  ގޮތުން   

ޕްރޮޖެކްޓް  އީ.އައި.އޭ ހެދިގެން  ވެސް   ތަކަކީރޮޖެކްޓުޕް އީ. މި ޕްރޮޖެކްޓްތަދާ  ކިހާ  ޔަންސް ހުރީ  އޭ ކޮމްޕްލަ.އައި.ކުގެ 

 މިހާތަނަށް  ފިޔަވަޅެއް  ފުޅުން ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފުވާ ބޭ ؟ރަނީކުޓަރކަން މޮނިނެއްތޯ އެ ކިހި ؟ނޑަކަށްތޯމިންގަ



  

އަ  ދެން ؟ރިތޯއެބަހު   އެޅިފައި އެގްޒާއެގޮތުން  ބޭނުއް  ލެ މްޕަޅުގަނޑު  އަނަގާލަން  ފިރުޝާންގެ  ން.  އަޚް  ޅުގަނޑުގެ 

ދާއި   ،އިރާދާ އި  ންއެބައި  ގައި ރާމަޑަވެލި  އެ ކޯޒްވޭއެއް  އަޅުޒްވޭކޯ  ނގޭތޯ.  މަނގަގެ  ލިބޭޢު ޑަށް  ގޮތުލޫމާތު  ން   

ހެދި.އައި.އީ ހެދިއޭ  ދެން  ނެތް.  ނެ  ފައި ފައި  ވެސް  ކަމެއް  އެ  ދޭހެހުރި  ދެން  ނުވޭ.  ސާފެއް  އެހާ  ވެސް  ކަމެއް   

ކަން  ، މިހެން ކަންއެހެންވީމާކެއް.  ތަބޮޑެތި މައްސަލަ  ވަރަށްޓަށް  ށްދިމާވޭ ތިމާވެ  ބުން މިހާރު އެބަސަބަ  ގެޕްރޮޖެކްޓު

ތައް  ންމިކަހަލަ ކަ  ،އިމާއުން ނުދިބެލެހެއްޓިގެގިރުމުގެ ކަންތަކާއި، ގަސްތައް    ކަމަކީ ރަށްހުންނައިރު، ދެން އަނެއް  

އީ  މި ކޮމްޕްލަ .އައި.ދިމާވަނީ  އީޕްރޮޖެކްޓްތަ   ންސްޔައޭ  އަޅުގަނޑު  ން  ސަބަބުނުވުމުގެ  ޕްލައިކޮމްއޭ  .އައި. ކުން  ކަމަށް 

  ކަ އަށް ދާ ވާހަރޖީއެނަ  ސޯލ ދެން  .  ހުރީމަސައްކަތް  ބޭފުޅުންގެ    ތިކިހިނެއްތޯ  މަށް  ، މިކަމާއެހެންވީ.  ރަނީކުލުބޫގަ

ދެ ޕްކިހިނެއް  ދައްކާއިރު.  އްތޯދައްކަނީ  ސޯލާލޭތޯ  އޮތީ  ޕްންގައި  ދާއިރު  ސެއަށް  ކުރާ  އިންވޯލް  ށްރަކްޓަ ރައިވެޓް 

  ހުރިހާ ގެއެއްގައި ވެސް   ،ންނާނީ އޮރާ ގޮތަށްތާބޭނުންކު  އް ފްތަރޫ  އި ވެސް ރޖީގައެނަ  ގޮތަށްތޯ ނޫނިއްޔާ މިހާރު ސޯލާ 

ބޭނުންރޫ ގޮތަކުރެވޭ ފް  އެހެން ށް  ހި،  ވީމާ.  ޕްރޮގްރާމް  އެ  އޮންކިހިނެއްތޯ  އޮޕްލޭން  ؟ތީގަން  ޕްރައިވެޓް   ؟ތީގައި 

އިންވޯލްސެ ބޭނުންކުރާ  ؟ އްތޯކިހިނެ  ،ށްގެންތޯކޮކްޓަރ  އެބައޮތްވާންޓޭޖެ އެޑްކަށް  ތަފްރޫއޭގެ  އަނެއް  އް  ދެން  ތޯ. 

ވޭސްޓް   ކަލެކްޝަންޕް   މެންޓްމެނޭޖްސުވާލަކީ  ދަށުން  އުތަކެ ރސެންޓަސް  ލޭންގެ  ތި ވާހަކަ  ފައްދާ އް  ދެންނެވީ.     

ސެންޓަ ޝަކަލެކް އުފައްދަންރން  މިތަކެއް  މިސާ     ތަންލަކަ ޖެހެނީ  ތަތަށް  ބަން  ކޮންކްރިޓް ނޫނީ  ޑު  ނގަދަ   އުޅާލީމަ 

ޑިސްދެން ކަހަ ޓްރޯއީ  ކުނިނުކުރެވޭ  އެއްލަ  ޖަ    ނިޔަތުގައިތަނަކަށް  އެހެންނަމަވެސް މާކުރުމުގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ.    ، އޭ 

އެ ކުނިވާ ކުނިތައް މިސާލަ ބާވަތުގެ   ހެން ހުންނާނެ  ކުން  ކަށް  ކަހަލަ ކުޏާ ޒާތުގެ  އެހެން    ފަތާއި، އެކަހަލަ  ؛ނިތައްއި 

އެހެންވީމާ ކޮންއެއްޗެހި.  ރަށެމެ،  އިންނާ  ހަމަ  ވެސް  ކޮންމެއްގައި  ޓް  ންމެމެނޭޖް  ވޭސްޓް ރެއްގެ  ވަ   ވެސް ނެތޯއޭ 

  ސުވާލަކީ. އީއެ  ؟ވަނީތޯއޭރޓްވާޏެއް ޑައި ނޫނިއްޔާ ހުރިހާ ކުން ން ކަން އިންނާނީ. ދެފައިތޯއޭ މިހެނއި ،މެއްސިސްޓަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްޢީރާހީމް ނައިބްރ ޖެނެރަލް  ރެކްޓަޑި  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ންޓްންމަޔަރައެންވަ

ދެ  އާ .އައި.އޭއީ  އްޔާ.ރިޝުކު ދެންމެ  އަޅުއްކެ ގުޅިގެން  ވާހަކަފުޅަށް  ބޭނުންވަނީ  ވި  ދަންނަވާލަން  ގިނަ  ގަނޑު  މިހާރު 

ފަރާތްއްޕްރޮޖެކްޓްތަ ހިނގާ  އީ  ގެކުސްން ޔަޕްލަމްކޮ  އޭ.އައި.ތަކުން  އަރަމުން  ދެން  ބަޖެޓާއި ޅުގަނންދޭ.    ޑުމެންނަށް 

ދެން  ލަމުން ގެންދޭ.  ސްތައް ކިހާވަރަކަށްތޯ ހުރީ ބަންޔަސް އެ ކޮމްޕްލެ  ގޮށް ނަލިބޭ މިންވަރަކުން ތަންތަތައް  ލަތްސީވަ

ފާހަގަކުރައްވައި މަޑަ  ،ފިވަކިން  ހޯދެންމެ  ވާއްދޫޑެވެލި  ކޭސްގެ  ދެހަ  އެކަ.  އީން  އޮ.އައި.ތަނަށް  ހަދާފައި    . ތީއޭއެއް 

ކުރި އީ  ންތަންކޮޅެއް  ހެދި.އައި.ވެސް  އައޭއެއް  އީ  ފަހުން   ދި .  ހެދި..އޭއިއަ .ވެސް  ހަ  އެއް    ތް އޮ  އި ދާފަފަހުން 

އެތަ  އާއޭ.އައި.އީ ނޫން  ކޮއެއްގޮތަކަށް  މަސައްކަތް  އެތަނަށްއެހެންކީ.  ރީހު   ށްފައިން  ހުރި    ހާފައިޖަ   ކަމަށްވާތީ 

މަދުކޮ ހުރީ  ވެސް  އެށްފަކެނޑުންތައް  ކެނޑުންތައަށްވު.  ގިނަ  ހުރެ  ވެސް  ގޮތަށް އް  އޮތީއޭގައި  ންނަ  ދެން  .   

މަސައްކަތް އެގޮތަށް    ސް އެގެ ވެކާރުރު  ކުރީގެ ސަޑުމެންޅުގަނދާތީވެ އަމަސައްކަތް ކުރަމުން  ޚިލާފަށް އެ  އާއޭ.އައި.އީ



  

އެހެދަންނުކުރަން   އޮތީ.  އެންމެނަވާފައި  އޮއްވާ  އު  ން  ކަނު ޖެހު  އަރައިގެންދަފަހުން  ތެރޭގައިތައްންތަ  އެކުގެ  ތަން   

މި ބުރިކޮށް މިނިސްޓްރީއެކޮޅުފަހުން  ގެއޭން  ދެ  .ތީއޮ  ހާރުލާފައި  ވިދާޅުވެފައި  ން  ޔައަޅުން  ން  ންކަޤީގަނޑުމެންނަށް 

އޮތީ  އެ   ދީފައި  އިތުރަށް  މަށް އަކުރިމަސައްކަތް    ދެން  ރަޝްވަރާގެންދާނީ  ކަންކަން  ކުރަންނގަޅުކޮށް  ޖެހޭ 

އެ  ފަހުގައޭ.ކުރުމަށްރަނގަޅު ދަންނަވާލަންއްސަލަމަ  އެއީ  އަޅުގަނޑު  އައޮތީ  އިގެ  ކޮމްޕްލަ.  ބެލުމަށް  ޔަދިވެސް  ންސް 

އަޅު އިތުރުސީވަ  ންގެމެގަނޑުޓަކައި  ގިނަ  ، މާއިކުރުލަތްތައް  ދަތިމީހުން  އިތުރު  ބަޖެޓުގެ  އަދި  ކަން  ކުރުމާއި، 

 ނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ނުންވާ ވާހަކަ ދަންށް ބޭޑަބޮ ވަރަށް ލުން ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރު  މުގައި ހަމަ ތިކައެ ،ވެތީހުންނާ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ

ކުރާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  ލުކޮށް ދިރާސާ ޞީފްއް ތަކޮޅެއި އަޅުގަނޑުމެން ތަންޑެއްދޫ ކަންތަކުގަމިހާރު މަޑަވެލި ހޯ

މިހާރު  މި މުހި  ޓީގެކޮމިރެވިފައި އޮތީ.  ކުއެޖެންޑާ  މައްސަލަ  މި ކުރުވުން. ދެރީޖަވާބުދާކަތެއް  މަސައްމު  ންވަރަށް    ން 

ދިރާއިލަ  މައްސަ އަޅުގަނޑުކައިޓަރުމަށްސާކު ތުރަށް  މިހާރު  ނަމެންބަރު  3  މެން  ކޮމިޓީއެއް  އިވާނީ.  ގާފަންގެ 

ކޮމިޓީޅުގަނޑުއަ މި  މެންވާހަން  މެންގެ  ތަންލުކުރި  އެއްގޮތަކަށްކުރުމުގަޒުފީޑޭޓު  ހަމަ  ނުއި  ފަހަތަކަށް  .  ހޭނެޖެވެސް 

އި  އުޅޭމީގައި  އި މަނަހުމާލެއް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  އުޅޭނަމަހުމާ،  އަ  ގުޅޭ   ފަރާތަކާ  އެ  ،ލެއް  ޖެހޭ  ންޅަގޮތުން 

ތަނަށް  ހާކުރާނެ. މި މިގޮތަށް މަސައްކަތް ން ކޮމިޓީ  ގައި އަޅުގަނޑުމެކުރުމުންޑް ރެކޮމެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްޅެއް  ފިޔަވަ

ބޫލުކުރެވެނީ ގާނޫނު  ގަ  މި   ންނަށް ވެސް،ޑުމެޅުގަނއްޗެއް ކަމަށް އަދަންމެ ބޮޑު  ވާ އެކުރުމުގައި ދިމާ ހިމާޔަތްށިތިމާވެ

ލިބެންކުރުމުގަޒުތަންފީ މިނިސްޓްރީއަށް  ބާރުއި  ރަނގަޅަބެކި  ،ޖެހޭ  ލިންގ  ގެޕް  އުނުދިބެމުންށް  އެ  ން. 

  ގައި ނތާ އިތުވެދިޔަ ންނަވަން. ދެން ފާމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަބޮޑު ބުރަ  ށްން ވަރަކޮމިޓީ މި ކައި ޓަރުމަށްކުލްފި

  ރު ންދާނަން. އެ ހިތްވަރަމުން ގެ ނަގާނަން. ނަގާފައި ދިރާސާކުގަނޑުމެން އެކަމެއް ސް އަޅުގާފައި އޮތް ކަމެއް ވިޔަނހި

،  އެންމެ މުހިންމު އެއް އަމާޒު. އެހެންވީމާންގެ  ގަނޑުމެއީ މިއަދު އަޅު ން އެގެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތުޓްރީނިސްމި

ދަންނަ  އެ އެވާހަކަ  ތަޙުވާލީ.  ދިރާސާކުމުކުރަޤުޤީކަން  ނުވަތަ  މަން  އިތުރު  އަދި  ހޯދުމަ ޢުރަމުންދާއިރުގައި  ށް  ލޫމާތު 

ތިމެންގަނޑުއަޅު ދަން ބޭ    އެހެންވީމާފުޅުންނަށް  އެނަވާނަން.  އަޅު  ،  ފާވާހަކަ  ތަރުތީބުން ހަގަނޑު  ދެން    ގަކޮށްލީ. 

  ތު އޮތް ވަގު  އިނގޭތޯ ހަމަ  ދެއްވާތި ލަށް ! ވަރަށް ކުރުކޮއާދެ  ،ށްލަރޖީގެ ސުވާ އެނަ  ސޯލާ އަޅުގަނޑު ދާނަން އިނގޭތޯ.  

 ޖެހޭ އެއް ނަޒަރުން ބަލަން. ގަނޑު އަޅު ގޮތަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީއަޙްމަދު  ލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަގެ ޔަރަންމަންޓު އެންވަފްއޮ ރީޓްސްނިމި

ހުރި    ޖެއިން ލިބެންށް ރާއްމިންވަރު ކުޑަކޮ  ވާ ރޯސާލަށް ބަވި ހަކަތަ ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެ ދަކުރަނިޔާ އިންގަނޑުމެއަޅު

ހަކަޔާއި ވަދަކުރަނިވި  ބޭނުންކޮލަސީތައިގެ  ބޭނުތްތައް  ހަކަތަ  އި  ، ންކުރުންށްގެން  ޓަކައި  ތުރުއުފެއްދުން  ކުރުމަށް 



  

އްވި  ރެ ފާހަގަކު އްގައި ޕީ.އެސްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެހާ ރަށެ ގެ ހުރިށުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭމިހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަ

ލިޓީޒް  ރޖީ ފެސިވޭސްޓް އެނަ  ތުރުން އަދިއިގެނޫނިއްޔާ އޭ  ޖެހިގެންދާނެ.  އްގައިހެން ސޯލާހުރިހާ ރަށެހަމަ  ފަދައިން  

ގާއިމު އެއާ ވެސް  ހަމަ  ދެން  ޕްރައިކުރެވިގެންދާނެ.  އަމިއްއެކުއެކީގައި  ސެކްޓަރއަށް  އިންޑިވިޖުއަވެޓް    ސްއަށް ލްލަ 

ނެޓްކުރެގެޓުޓާ ހިންގޭ  އެބަ  ދަށުން ސޯލާގަވާ   ންގ މީޓަރިވިގެން  އޮތީ. ދެން  ހުޅުވިފުރުޞަތުޖެހުމުގެ    އިދުގެ    ފައި 

  އި ގަ   19ދަނީ. އެކަމަކު އެޖެންޑާ     މިކުރަމުން މަލުޢަން މިދަނީ  ރިންގ އުސޫލުނެޓް މީޓަ   ވެސް މިހާރު  ގަނޑުމެންއަޅު

ފާހަ ގޮތު  އުސޫލުން މިހާރު  ންގ ޓަރިޓް މީނެ  ، ގަކުރައްވާފައިއެބައޮތް  ޖަމާވާ  ދި އިއަ،  ގެ އިތުރުންއޮތް  އަދި  ތުރަށް 

ހެދުން.ކަ ގޮތް  ލިބޭނެ  ފައިސާ  އަޅު   ރަންޓަށް  މިހާގަނޑުއެކަމަށް  އެގްޒިސްމެން  މީޓަރިންގ  ރު  ނެޓް  ޓިންގ 

މި ރެގި ގެން  ނީދަ  އުލޭޝަން  ބަދަލުތައް  އެކައަޅުގަނޑުމެ  ދަނީ.ނަމުންގެންނަންޖެހޭ  ގޮތުން    ގުޅޭ  މާން 

  އި މެން ހަދާފަ ޅުގަނޑު އަޑްރާފްޓެއް ވެސްތަމަ  ށް ވާހަކަދައްކާފައި މިހާރު ފުރަކޮބައްދަލު  ތަކާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްބައްދަލު

ވަ  ދެން  އަ އޮތީ.  މިއަޅުގަނޑު  ވަހަށް ރަށް  ގެޒެ  މެން  މީޓަ  ކުރެވޭތޯޓްބަލަނީ  ރެގިނެޓް  ށް  އުލޭޝަނަރިންގ 

ގެ  ރޖީ އޮތޯރިޓީ ވްސް އެނަ ލްޑިއިން މޯވެސް އެބަ މެން މިހާރު  އެކީގައި ޕީ.ޕީ.އޭ އަޅުގަނޑުކުއެ ހަމަ އެއާ.  ސަނެއްގެބަދަލު

ލިބެން  ޕަވަރ  ވެބްސައިޓުން  ސްޓެންޑަޑް  އެއެގްސިންގ  ޗޭ ޕާ   އިންނާނެ  ކަރަރިމެންޓެއް.  އުފައްދައިގެން  ންއީ  ޓް 

  ޖް ލާއެކީގައި  ކު އެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް. ހަމަ އެއާއި. އެ ޓަކަ ޓިލިޓީތަކަށް ވިއްކުމުގެ އުސޫލުން އެކަން ކުރުމަށްޔު

ސްކޭލްޒް ޔުޓިލިޓީއްގައި  ސްކޭލެ ސެކްޓަރ އި  ގަ  އަ ޕްރައިވެޓް  އިންސްޓޯއިން  އިންވެސްޓުލްއިސް  ގޮތަށް  ،  ކުރާ 

މިހާގަނޑުއަޅު އޯލްރެޑީ  މެން  އެއިއެއް  ރު  ގާއިމުނ ޕްރޮޖެކްޓް  ހުޅުމާލޭގައި  ހުޅުމާލެ ފަކޮށްދީ  މާލެ  ދެން   .  

ޖަހަންވެ ވޯމެގަ   5ޑްގައި  ރޯލިންކް އެޓް  މިހާރު  ދެފަލެވިއިހުޅުވައޮތީ    ގެން  އަޅު.  ވަރަށްން  ހަމަ  ށް  ޑަބޮ  ގަނޑުމެން 

 .ތެންކިއޫން. އުދިރޖީއަށް އެނަ ނިއުބަލް ރި ވެޓް ސެކްޓަރއިން  އިމެއް އެއީ ހަމަ ޕްރަކުރާ ކައެންކަރޭޖް

 

 : ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 .  ރުންބައްޒަތްތެރި މެގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އި

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ދުޙްމަދު ސަޢީއަ  ރުންބަމެގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

މު އިއްޒަތްތެރި  އެންވަޔަރަޤަޝުކުރިއްޔާ  އިސްނެގުމާޓީމު  ޓްމެންންއްރިރު.  ބޭފުޅުންގެ  މިތަނަށް  ގައެކީ  ގެ  އި 

ވަރަށް ކުރުކޮށް  އޮތް.  ބަގަނޑުގެ ދެތިން ސުވާލެއް އެޅުއަނަވަން.  ފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންބޭތީވެ ހުރިހާ ވަޑައިގެންނެވީ

ބަލާނަން.ވޭތޯދެންނެ ސު    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފުރަތަމަ  ތެދުވަހުގެ    100ގެ  ވާލަކީ  އެރޭގައި ވަޢުދުގެ  ހިމެނޭ     ބަ 

އަގުހެޔޮ  މިކަމަށް  ންކުރުކަރަންޓް  އެބައޮތްތޯ.  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ވެސް  އަދި  .މިނިސްޓްރީން 

ގުބޮޑުވާ  ކަރަންޓް އަ ށް އެބައާދޭ  ކޮޑުބޮ  ވާ ހަމަ ވަރަށް ޝަކުރާތުން  ޅުންގެ ފައުޅުއްވާ ބޭފު  ލޭގައި މެންނަށް މާގަނޑުއަޅު



  

މަސަ ޓްރީނިސްމި  ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކުރަމުންދާ  މިކަމަށް  ކޮބައިތޯތައްކަން  އަގު؟ ކީ  މިކަން  ހުރި  ޔޮ ހެއަދި  ކުރުމަށް 

ރާ ތަންތަން  ކު  ކުނި ގާއިމުރަށްރަށުގެ   ،އޮތީ  ވަނަ ސުވާލަކަށް މި ގެން. ދެން ދެވެ ލަންއި ބަލަ އިތޯތަކަކީ ކޮބަ ސްނުންވި

ގާއިމުއެއްވެސް   މަންޒަރު އަސްލު ފެނިގެ ޕްލޭނެއް ނެތި  މިކުރާ  ރަށްރަށު ދަނީ. އެއީ ބަ   ން    ، ޅަނގު ހު  ގެ ސީދާ އެއް 

ވަހެއް ވެސް    ،ހުރިހާ ދުމެއް ވެސް  ،ތަކީގޮ  ވާ  ރީމަ މިކު ށި ގާއިމުއިންނަ ދިމާލުގައި ކުނިކޮގަށް  ރަށުގެ އެންމެ ހުޅަނ

 ން.ފަޅި  ވައިޖެހެނީ ހުޅަނގު  ގިނައިން  މެބު ބަލާއިރު އެންސްރާއްޖޭގެ ވައިޖެހޭ މިރާ އެއީ  .  ނީންނައަ  ތެރެއަށް މިރަށު

  އަށް ދުން ރެތެ ޅި ރަށުކުނި އަންދާއިރުގައި މު  ،ގޫގެ އުނދަ ތެރެއަށް މިކަމުގެ ރަށުރަށުގިނަ ރަށް   ، ވަރަށް އެހެންވީމާ

  އިނީމަ  ފެނިފައި  ންޝަނު ވާހަކަ ޕްރެޒެންޓޭކުރަމުންދާސާދިރާ ޕްލޭންތައް  ،  މާއެހެންވީ  ފެތުރިގެންދާ ގޮތްތަކެއް އެބަވޭ.

ބަލަ   އެއީ ކުރާކަމެއްތޯ  ކޮންކަހަ ލީއިކިހިނެއް  ދިރާސާތަކެއްތޯ.  ސު  ؟ވަނީކުރައްއެކަމުގައި    ލަ  ތިންވަނަ  ލަކީ  ވާދެން 

ރުން.  ކު އިމުގާ  ނިޒާމު  އި ނަރުދަމާގެ ފެނާރިހާ ރަށަކަށް  ހު ގައި ރާއްޖޭގެ  ރުގެ ތެރޭދައު   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢުދެއް

ނަރު ޕްރޮޖެކްޓުމިހާރު  ލާޒިމްކަމެކުގަ ތަދަމާގެ  ކުރަން  އަޅުގަނކުރުމަކީވޯޓަރޑީ  އް އި  ގޮތުން  ވޭ  ބޫލުކުރެގަޑަށް  . 

ހެދިފައި ޖެވެއް މިހާރު  ޑީވޯ  އްޔާ  މާލޭގެ  އިން  މިއީ  ބޭނުންކުރާ  ޅުއެ  އްމާރާތަ އިއުސް  ޓަރ  ރު  މިހާ  ވޯޓަރ ޑީމަށް 

ޕްރޮޖެކްޓް  އިޅުތެރޭގައަތޮ  ،ގައިތެރޭޖެރާއް ނަރުދަމާ  ބޭނުން  އިތަކުގަބޭނުންކުރާ  މިވެސް  މިހާރު ދަނީ  ކުރަމުން   .  

ދީކުރަން ޑީވޯޓަރ އޮންނަ    މިހާރު  ގަހޭ  އާކުރަންޖެދުވަހަކުން    28ން  ހު ވަދު   28 ކޮންމެ  ދައަކީ އްހު ފައި  ވާއިދެއްކަން 

އޮދިފަހެ އެހެންވީމާއި  އިންތީ.  މަސައްކަތްތައް  ސަބަބުން  މީގެ  ބޮޑަށްހާތި،  ލަސްވެގެންދާކައަށް  ޝަކުވާތައް    މުގެ 

ކޮންޓްރެކްރުމަށް ނޫކު، މިކަން އަވަސްހަމަ. އެހެންވީމާ  އެބައާދޭ ގޮތުފަސޭހަމީގައި  ންނަށް ވެސް  ޓަރުނީ  ން  ކުރުމުގެ 

މުއްދަތު   ވިސްނުމެއެއް  ކުރުމުގެ އިތުރު މި  ގެންގުޅުއްވަންތޯއޭ  ވެސް  އެބަ  އުމާލޭގެ  ؟ތެރެއިންޓްރީ  މިނިސްއް  ސް   

  2ތަފާތު   ގންތަކަށް ނަގާ ޑީވޯޓަރިއާއި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭގައި ނަރުދަމާ ޕްރޮޖެކްޓްބޭނުންކުރާ ޑީވޯޓަރށް ތަކަމާރާތްއި

ހެދުން.ޑިވޯޓަރިން މިނިސްޓްރީމިކަ  ގއަކަށް  ވިސްނުމެއް  އެއްވެސް  ގެންގުޅުއްމުގެ  ން  މިނިސްޓްރީ ؟ވަންތޯއޭން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟އެބައޮތްތޯރެވިފައި ހިސާބަށް ކުހާމަސައްކަތެއް މިއްވެސް އިސްނަގައިގެން މިކަމެއް އެ 

 

 : ކަދެއްކެވުންސަތުން ވާހަރިޔާ

   !ގެންގޮސްދެއްވާށް އަރިއާދެ! މިނިސްޓަރ ކު

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ންޙަސަދު އިން ރަޝީޙުސަ  ޑރ.ޔަރަންމަންޓްފް އެންވަމިނިސްޓަރ އޮ

  ގޭތޯ އެންމެ ބޮޑަށް އުޅެދެއްވި އެއް އިނ  ،ބޭފުޅަކީ  އެއްވި  ޅެދެއްށް އުބޮޑަ  އެންމެ  ކަންތަކާޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ  ންކަރަ

   !ވެދެއްވާދާޅުވިއް ށް އެއްޗެއެސް މިކަމަ.ޕީ ،ވީމާ. އެހެންއެސް.ގެ ޕީމެންނޑުގަ އަޅުބޭފުޅަކީ

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠަފާޞް ވަދު މުއަޖު ރެޓަރީ ސެކް ނަންޓްޕާމަ ގެޔަރަންމަންޓުއޮފް އެންވަ ޓްރީމިނިސް

އިއްޒަވިދާޅުވި  ތި  !ދެއާ ފާހެން  މެންބަރު  ވަހަގަކުތްތެރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ގުޅިގެން   ޢުދުފުޅާރެއްވިހެން 

އަމެން  ގަނޑުއަޅު މަސައްކަތްތަގުހެޔޮކަރަންޓް  ކުރިންކުރުމުގެ  ގޮތެއްގަ  ކެއް  މައިގަނޑު  ދެން  ކުއިނގޭތޯ.  ރެވުނު  އި 

ތަކަށް  މާލޭގެ ގޭބީސީ ،ކަމެއް. އެގޮތުން  ނައްތާލުން އެއް ގު ގެ ހުރި ފަރަޓްތެރޭގެ ކަރަންތޮޅު އައި އާމާލެ ، ންތައްތަކަކީކަ

އަޅު، މާލޭދަށް ރޭޓްހުރި   ކަރަންޓްފާހަގަކޮށްލަޑު  ގަނގައި  ދަށްވުރެ އެތައް  އުފައްދަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަޔުނިޓެއް    ން 

ހެޔޮކޮ އަގު  ގޭބީސީތަކަށްގުނައެއް  މި  ށް  އި  ކަރަންޓް  އެގޮތުންވިއްކެނީ  މާލޭނގޭތޯ.  އަގު  މުޅި  ހެ ގެ  ރޭޓްތައް  ޔޮ 

ވެސް  ހުރިހާ ޖޭގެ  ރާއް ރަށަކަށް  އެއް ލަ އެޕް  ނޑުމެންއަޅުގަ  އެއީ  ބަދަލެ  ބައްދަލު  އިކުރިން.  އި  ގަގޮތު  ގެއްހެޔޮ 

ބަދަލަ  ގެނައި.ޅުގަނޑުމެން  އަ ހަމަ  ދެވަނަ  އެގޮތަށް  ހަމަ  މެދުކުދިމި  ކަށް  އަދި  ވިޔަފާރިފަންތީ    ސް  ވެ  ތަކަށްގެ 

  ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބަދަލު ގެންނައިރު ސްނަންއެ ވި  ގަނޑުމެންއަޅު  އި އަ  ޝަންރެކްޕޮލިސީ ޑައިއެ    ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

އެގޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިނގޭތޯ.  އަޅުގަނމާލޭގައި    ، ހަގަކުރެވުނީފާ  ތުން  ހަމަ  ވެސް    ކުރިން   ޑުއޯލްރެޑީ 

އަތޮ  ރިތަކަށް ވިޔަފާލޭގައި  މާ   ންހެފާހަގަކުރި  ރޭޓުތަކަޅުތެވެސް  ރޭޓެއް ށްވުރޭގެ  ދަށް  ދެން  ފައިމުކޮށްގާ   މިހިރީ   ރެ   .

އެގޮތަށް  އަޅުގަ ފުވައްމު  ،ބެލިއިރުނޑުމެން  ވެސްއައްޑޫ  ރޭހުއެބަ  ލަކުގައި  ތަފާތު  ރާޓުތަކެއްރި  ދެން  އެހެން އްޖޭ.     

ދެވަނަ    ނައި ގެ  ފަހަރު މި، އަޅުގަނޑުމެން  މާންވީއެހެޓެއް.  ރޭމަތީ  ޅެއް  ކޮތަން  ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް މި އޮންނަނީ ވަކި

ގެ ހުރިހާ މާލެ  އްޖޭ  ރާދަށް ރޭޓު   ތްޅާފައި އޮރިން ކަނޑައަރިތަކަށް ކުޔަފާވި  އި ހުރިގަ ފުވައްމުލަކު  ،ޑޫއައް  ،ލަކީބަދަ

 ވިޔަފާރިތަކަށް ކުދި  ވެސް   ބުން ސަބަދަލު ގެނައުމުގެ  މި ބަ  . އެގޮތުން ންއެޕްލައިކުރު  ށް ހުރިހާ ރަށަކަން  ފިޔަވައި އެހެ

  ގެ   30%  ނީ ނޫ  20ގޮތުގައި    ވާ ޅުގަނޑު ހަނދާންއަލުން  ގެ ބިބޭފުޅުންވެސް އެ    ތަކަށް ފާރިފަންތީގެ ވިޔަ  އަދި މެދު 

ންޓު އުފައްދަން  ކަރަ،  އުޓީޑި  ބަދަލަކީ  ގެންނެވި ޔާ  ޖުމްހޫރިއްސުލް ރައީތިންވަނަ ބަދަލަކަށް  ތޯ.އިނގޭ  އެއް އާދޭސޭވިން

ޑިއުޓިބޭނުން ތެލުން  އިނގޭތޯ.ކަނ  ކުރާ  އަކުރިން ނަގަ   ޑާލުން  އަންނަ    މާކުރި. އުނިކުރީއުނިޑިއުޓީ    5%  އިމުން 

އެންމެނަށް އެ  އިސްތިސްނާއެއް ނެތި  އެއްވެސް    ،ހާން ހުރިޅުގަނޑުމެއަ  ގވިންސޭ   ފާރިތަކަށް ރީ. ވިޔަކު ޕާސްހުރިހާ 

ގޭއަވެސް   ބޭފުޅެ  ،ވެސް. އެގޮތުން  ބިސީތަކަށްދި  ޔު  ލުން ބިއްގެ ކޮންމެ  ކަށް  ގާތްގަނޑަ  ން ޓަކުނިބޭނުންކުރާ ކޮންމެ 

ސޭލާ   12 ޕާސްކުރިވިން ރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރާއްޖޭގައި  އެއް  ހުރިން  ރައްޔިތުންނަށްހަމަ  އިނގޭ  ހާ  ތޯ.  ވެސް 

މިފަހަރު  ނޑުއިގަމަ މިއީ  އައި  ގެނަ  ގޮތެއްގައި  މަސައްކަތްމެންނަޅުގަނޑުބަދަލު.  މި  ހަމަ  ށް    ޔުނިފޯމް ކުރެވެނީ 

އުޅުރަށެއް   ބޮޑު  އި ނުބަލަކަށް  ރަށަރިއުޅޭ  ދިމީހާ    އެ  ،ޓެރިފެއް އުޅު  ކުޑަ  ،ސްނަގައި    ޓަކީ ކަރަންނަސް  ރަށެއްގައި 

ޚިއަސާ އުސޫ   ވާތީވެ  ށް ތަކަދުމަސީ  ވިސްނުމެއްގަނެގުމުއަގު  ކުންޔަހަމަ  އެއް   ،ލަކުންއެއް  މިގެ  އެއީ    ހާރު އި. 

ން  ސީތަކުބީގެ ގޭއްއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެ ދިރިމީހުން ގައި  ރާއްޖޭ ބުނެވޭނެ އެއްކޮށް   ފަޚުރުވެރިކަމާ ޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަ

މިގަނސް އަޅުވެ  ރިތަކުންނާނެ. ވިޔަފާނުހުންކެއް  ތަގޭތޯ. ތަފާތުއް އިނރޭޓެ   ނަގާނީ އެއް ގައި  ދެންނެވިހެން މާލޭ   ޑު 

ރަޖި ހުރިހާ   އޮރީޓްސްއަދި  އެހެން  ރޭއަތޮތަސް  އެއް  ހަމަ  މިހިރީ  ހަމަ  ތެޅެއްގައި  އަލުޓެއް. ދެން    ، ގެނައި  ގަށްގެ 



  

ކަރަންޓު    ތެއްގައި ލަ ގޮމުން. އެއީ ޖުޕާސްކޮށްފިވެސް     ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްނޑުމެން އަޅުގަދުލި އަދަ ކަނޑާޑިއުޓީން

އޭބަ  ވިނެގެން  މިފަހަރުން  ކުރައަގޮހެޔޮ ކުރިގެ ދަލު.  ފާހަ   ންއިތުރަށް  ހަކަތަ  ވި  ކުރަނި ދައިޔާ  ،ގަކުރިހެންވެސް 

ތެލަށް  ބޭ ރަށްރަށުގައި  ކަރަންޓުކުޑަކޮށްގެރޯސާވުން  ބަ ނުންކޮށްގެން  ހެޔޮ  އަގެ  ން  ގެނެވޭ ގަށް  ތޯ  ބަދަލެއް 

  ސްކޮށްގެން ޑިއުކެޓަށް އިންޓްރޮންޓު ތަކެތި މާޝެއެފި  ޖީނަރ އެން  އިތުރުކުރަން. އޭގެބަ  އެ  ކަތްއަޅުގަނޑުމެން މަސައް

ގޭގޭގަ  ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވެނީ  އަޅުގަމި  ގޮތު   ނޑަށްއި.  ބޭފުޅަކު   ގައި ފާހަގަކުރެވޭ  ކެތި  ތަ  ވެސް   ކޮންމެ 

ބަލައިކަމަށް    އެއްޗެހި ންޓު  އެފިޝެ  އިރުގަންނަވާވައި ބައްލަ ޕް އޭ.ސީ  ޓައިރ  ޓަތޯ. ހަމަ އިންވާއިނގޭ  ނީގަންނަވަމި 

ސްލު   ނޫން އެއީ އަޤީނެއް ށް ޔަނޑުމެންނަކަގައަޅު  ކަމަކުއެ.  ބޮކި  ޑީ.އީ.އެލް  ނީރެވެނުންކުބޭވެސް މި  ނޫނީ ގޭގައި  

  ސީ .އޭ  ޓުންޝެވެފައި ނޫނީ އެންމެ އެފިމަށް ވިދާޅުކަ  އްޗެހި އެ ންޓުމެ އެފިޝެއެން  ޑީ.އީ.ކަމަށް ނޫނީ އެލް  ޑީ.އީ.އެލް

 ކަށަވަރުކުރަން.  އެބައެއްޗެހިތޯ    ސީގެންފިޝެއަސްލު އެ ވިދާޅުވާ އެ  .ސަކީއް ޗެއެއްރި  ވެފައި ވިއްކަން ހުޅުދާމަށް ވިކަ

ހެން ސޭމް  ދެންނެވި މި  އި އަޅުގަނޑުތަނުގަ ތްށް އޮވެސް ކުރިއަ ނީމަމަސައްކަތް ފެށު މެންނަށް އެ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަލެވަ   ޓުކޮންފަ އެޗީށްލް  އެބަ  އެފިކުރެވޭވް  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުންކޮށްގެން    ންޓްޝެ    އެއް ހަމަ  އެއްޗެހި 

 ނޑުމެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ.  ތު އަޅުގަތެއްގައި މިވަގުގޮ ލަ އެއީ ޖުމު .އިންޓެންގައި މެއިއްފެންވަރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠަފާޞްޙައްމަދު މުމުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ޓުޔަރަންމަންވައޮފް އެން ޓްރީސްމިނި

މެއިމުކުރެވޭ ވޭސްގާ. ރަށްރަށުގައި  ޔާއްޝުކުރި  ޑަށްއާދެ! ވަރަށް ބޮ ކޭޝަން  ކުރާ ލޮ އިމުގާ ޓަރު  ޓު ސެންންނޭޖުމަޓު 

ޅޭ ފޯމެއް އުޅޭނެ.  ގުންއަޅުގަނޑުމެން ގެ  . ދެންންސިލުރަށު ކައު އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި    އޭގައި  ކުރުމުގައިފައިންޓިއިޑެއަ

ދެން  އަށް.  ޓީރިއޮތޯ   ސަރވޭ  ޑްންއެ  ލޭންޑް  ރައްވާފައި މި ފޮނުވަނީފިލްކު އެ ފޯމު  އެ ފޯމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން  

އޮތޯރިޓީސަރވޭ   ޑްންއެ  ންޑްލޭ އީ  ފާސްކުރައްވާފައި  އެތަން  އަސްލު  އީ.އޭޕީ.ން  ފޮނުވީމަ  ން  އި .އޭޕީ.އަށް 

އެޖެހީގަނޑުއްތަ އަޅުގަނޑުމެންހިސާބުމަ  މިނިސްޓްރީން  ވޭސްޓުގެ  އެތަނުގައި  ސެންމެނޭ  ން  މި  ޖުމަންޓު  ޓަރެއް 

ދެނީއަޅަ އަޅުގަނ.  ކުނިކޮށްން  މިހާރު  އިނގޭތޯ  ޓޭޑުމެން  ވޭސްޓު އަޅުގަނޑުމެ  .ނުކިޔަން  ކިޔަނީ  މިހާރު    ން 

ރައީސުލްޖުސަބަބަކީރޭ.  ސެންޓަ  މެނޭޖުމަންޓު ވަޢުދުމްހޫ  ހިމެނެނީގެރިއްޔާގެ  ތެރޭގައި  ރި  ،  ކުންޏަކީ  ސޯސެއް  އެއީ 

މަންފާ އޭގެ  ބަލައިގަނެ  ލިބޭގޮތުގައި  ގޮތުގައިއެއްޗެއް     އޭ ށްކޮކުނިމާ،  އެހެންވީ.  ހަދަން  ގެ  ކީމަ  ން  ގެޓޭ 

ނުވޭ ދޭހައެ  ނަކަށްއަޅުގަނޑުމެން އެކަންއް  އެއީ  ކު   ކަމަ  ތަނެއް  ދެކަށްރާ  އެހެ.  މެންވީމާން  ވޭސްޓު  ންޓު  ނޭޖުމެ، 

ވަކިސެން އެތާ  ޓަރަކީ  މެނޭޖުކުރެވިގެން  ބޭގޮތަކަށް  އެތެރޭގައި  އެއްޗެ  ކަނުންކުރެވޭ  ޑު  އަޅުގަނ  ،ވާތީވެ  މަށްއް 

ބޮޑު ދައުރެއް    މުގައި މިނިސްޓްރީގެ މާކުރުއިފަޓިންއިޑެލޮކޭޝަން އަގޮތަށް    ދެންނެވި   ރަނީ. ދެން މިންކު އެގޮތަށް ބޭނު

ގެ  ލޭނިން  އޮފް ޕް އެއީ މިނިސްޓްރީ  ތޯރިޓީރވޭ އޮސަ  ޑްން އެރަށު ކައުންސިލާއި ލޭންޑް  ،އެހެންވީމާހިމެނޭ.  އޭގައި ނު

ހިންގަ އޮފީހެންމުދަށުން  ގެންދާ  ސޭ  ފައިނަލް  ބޭފުޅުން  އެ  ދޭނެ.  އަ  އެއްއް.  ވަރަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގިނަ   ށް ދެން 



  

ގެ  ޖޭ ވެސް އަދި ރާއް  ށް މާލޭގައިއެއްވެސް ވަރަކަހަމަ  އި  ރަށްރަށުގައަދިވެސް ރާއްޖޭގެ    ،އަކީދިމާވާ އިޝޫ  ފަހަރަށް

ހިސާބެއްގަ ހު ވޭސްޓު  އިރިހާ  މާމަމެނޭޖު  ވެސް  ސަމާލު  ންޓަކަށް  ޙަޤީޤަބޮޑު  ލޮކޭޝަނެކަމެއް  ދެން  ނެތް.    އް ތުގައި 

އާދޭ.  އެބަ  ވެސް  ށްނުލިބޭ ހިސާބަ ބިން ފަހަރަށް  ގިނަ ،ޝޫއަކީ މާވާ އިދި ލިޔަސް ނަވާކަނޑައަޅަން އަޅުގަނޑުމެން ދަން

ބި  ނުންވާބޭ ހިސާބަ  ންސައިޒުގެ  ނުލިބޭ  ސަބަބަކީށް  ވެސް  މިހާތައާދޭ.  ސަބަބުން  މީގެ  ކަ  އެއްވެސް  ހަލަ  ނަކަށް 

ރަށުމަ ކޮށްފައި   ގެ ރައްޔިތުންނަށްންފާއެއް  ގިނަ   ނެތީ ވެސް  ވެދާނެ. ދެން ހަމަ  މަށް  ޒަރިއަ މަ ޓުރަށް ހަފަހަކަމަށް 

ތައް މިދެންނެވި  ކޭޝަންލޮ  ،ރު، އެގޮތަށް ބަލާއި . އެހެންވީމާދަނީގެންކުރެވިއިޑެންޓިފައިއަ  އްނީ. ދެން ބިންތަލޮކޭޓުކުރެވެ

ކުރިއަށްގޮ އެއީތަށް  އެންވަޔަރަ  ދަނީ.  އެ ބޮ  މާމަންޓުގެ  ންމިނިސްޓްރީގެ  ނީކަޑު  ދައުރެއް  އެހެންނަމަވެސް މުގެ  ،  ދޭ. 

ފޮނުވަފޯމެއްގެންގުޅުއްވާ  އޭއިން  .ޕީ.އީ  ންނޑުމެއަޅުގަ ފޮނުވާލަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އި  އަޅުގަނޑު  ލާފައި 

މޮ  ،ނީދަންނަވަ ނުވަތަފަޕްރިސްޓު  އޭގައި  ބޭނުންވާ  ރ  ބޮޑަށް  އޭއްހަސަރަ   އެންމެ  ދެން  އޮލްގަދާއި  ނޭޓިވް   ރޓަ އި 

ކަނއްހަސަރަ އަޅުފަވާޑައަޅުއްދެއް  ޕްލޭނިންއްނުވައިދެފޮ  ހަމައަށް  ންނާމެގަނޑުއި  މިދެމި  ގވީމަ    ންނެވި ނިސްޓްރީގެ 

އެންޑްލޭ ފާސްކުރައްވާފައި  އޮތޯ  ސަރވޭ   ޑްން  ބިލު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނާރިޓީން  ލޮކޭޝަން  ހަމައަށް    ފައިނަލް 

އެތަނުއައީ  އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  މިތަ  އަޅުގަނޑު  .ރަނީމަސައްކަތްކު  އެ  އިގަ މަ  މުމި  އިޒުނަ ޤައްރި ނުގެ    ޔާ ރުގެ 

އަޅުގަނޑު  އެ މެންބަރުއްކޮށް  ދާއިރާގެ  ސުގައްދޫ  އަ  ށްވާލަގެ  ޖަވާބު  ރަށްރަށުގަ އަޅުގަނަން.  ވާރު ވެސް  އި  ނޑުމެން 

ރައިމުކު ގާން  އް އަޅުގަނޑުމެސްޓަމެމެނޭޖުމަންޓު ސި  ވޭސްޓު އިމުކުރާ  ގާ ފުރަތަމަ  ލެރަނީ  މެން  ނޑުއަޅުގަ  އި ގަވެލްށު 

ކުންޏެއްކުރެވެން  ޖުމެނޭ މެނޭޖުކޮށްފަހުރި  ރަށު  ބޭއި  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުއެއްޗެއްކުރަންޖެހޭ  ރުން  ނޫނީ    މެން  

ވަނީ  އިންކުރެވިފައިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމް ޑިޒަންކުރެވިފައި ޒައިޑި ނުކުރާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމްރުބޭ

ޓި ރަށު  އަޔަރތިން  އެއީ  ލެވެލްރީޖަނަދެން    ، މެނޭޖުކުރުމާއި  އިލެވެލްގަ ކަށް.  އެ  ދެން    ،ކުރުމާނޭޖުމެ  އިގަލް 

އެދޭ މެދަށް  މިހާރު ބަ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ޓްރީ  އާދޭ  ނުވަތަ  ންމަޓްއިންޓަރމީޑިއޭޓްރީ  ޓްރާންސްފަރ  ޓެއް 

ސަފެސިލި ވަކި  އެއީ  އަޅުގަނޑުހަ ރަޓީއެއް.  އެ  ގެ ކުނީ  އެނގޭ އެބަ    ށްމެންނައްދުތަކެއް  ގޮތުން  ހުންނަ  ނިސްބަތް   

ޓެ  ންމެޅުގަނޑުއަ  އްގައި އްދެހަސަރަ ބޭނުންކްނޮލޮމޮޑަން  ސަރަކޮ ޖީ  ކަހަލަ  ނުކުރެވިދާނެ  އެކަން  . ތަކެއްއްދުހަށްގެން 

އެ އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންއްދުތަހަ ރަސަ  ،  ފެ  ކުގައި  އެތަނަށް  ގާސިލިޓީއެއް  ޓްރާންސްފަރ  ރަށްރަށުން  އިމުކޮށްފައި 

އިތުރަގެނެސް އެތަނުގެ  ޕްރޮސެފައި  ދެންސްށް  އެކަހަކޮށްފައި  އަޅުގަލަ  ރީޖަ  ގެންގޮސް    ޒަށް ފެސިލިޓީލް  ނަނޑުމެން 

   ޝުކުރިއްޔާ.ވަނީ. ފައި ގޮސް ކަށް އަޅުގަނޑުމެންރާ އެކަހަލަ ޑިޒައިނަޖުކުމެނޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބާޠައަޙްމަދު މުޖު ސްޓޭޓްއޮފް   ރޓަމިނިސް

ބަލާ  ގވޯޓަރިންޑީ  !އާދެ ރަށްރަށުގޮ  ކުރާ   ތައްމާރާތްއިމާލޭގައި    އިރުގައިކަންތަކަށް  އަތާއި  ނަރުދަމާ  ޅާއިރު  ގެ 

ތަފާތެކު  ގޮތާ  ކުރާޓަރޑީވޯ ފަ. ދެން  ހުރޭއް އެބަޑަކޮށް  މިގަނޑުއަޅުރާތްތަކަށް  ބައެއް  ތް  ގޮ   ގެންދާމުން ކަން ކުރަމެން 

 އެއީ  ންކޮށްލައިގެރު ސެގްމެންޓުކުރާއި ރވޯޓަޑިރަށްރަށުގައި  އީ  އެ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ.    ކަމަށް   ނގަޅަށް ނޭނގެނީ ރަ  މާ



  

ގޮތަޓަކީ ހަމަ ވަކި ތަނެއް ގްމެންސެ  ވަކި ކޮންމެ  ޑީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނައެބަ  އަށްދަ އްޓަރކުރަން ހުވޯށް  ށް އެދޭ. ދެން 

ފޯވޯޑީ އަޅުގަނޓަރ  އޮފީމް  އޭ  ހަށްޑުމެންގެ  ތެރޭގައި  ދެގަޑިއެއްހާއިރު  އޭ  ކޮށްފައި ވްއެޕްރޫ  ތިވަންނަތާ  ގައި  ދޭނެ 

ހަމަ އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެގޮތުއަށް ހުންނަންޖެހޭ  ހުރިއްޔާ.  ފެން  އެ  ޓެސް  ކުރަންޖެހޭ.  އް ޓެސްޓެ  ން    ވެސް   ޓު ފެން 

ބެހެއްތަންތަ  ލާފައި ހުރިއްޔާ އެ އިހަ ބަ  ޗްމަންޓްތައްކެ އެ ފެން ޓެސްޓުކޮށް  ނަގައި  ފެން  ހަމަ  ޓީނުން    45މަ، އެއީ 

އޮތް   ޓީޑިވެލި  ގެ ދުވަހު އޭ  ކަމަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިގަންނާވަންޏާ  އެ ންވީމާއެހެ  ނެ.ތި  މި  ށްކޮކަންކަން    ،  ފައި 

ނަށް ލާ ދުވަހު އެ ފޯމަށް  މެންނޑުވަންޏާ ހަމަ ފޯމު އަޅުގަ  ދާ ކަމަށް  ށްގެން ކޮންލޭމުން ޕްމަކުރަރިހައް ފު ތްތައައިޖުރާ

ޖައަޅުގަނޑުމެ މި .ވާބުދޭނެން  އެކަން  ފާސްޓުކޮށް  ގެންހާރު އެހާ  އެބަ  އަޅުކުދެން    .ދޭ  ކުޑަ    ގަނޑުނިކޮށީގެ  ވެސް 

ބޭނުކޮށްލަން  އިތުރުންޓެއްއިޕޮ ކުނި  އޮންނާނެ  ކަނޑައައިގާ  ށިކޮން. އަޅުގަނޑުމެން  ގައިޑް މުކުރުމަށް    ، ނެއް ލައިޅާފައި 

ހުންނާމިންގަނޑު ނުފެތޭތީވެ ތަކެއް  ރަށްރަށުގެ ކުނިނެ. އެ މިންގަނޑަށް    ހުރި ލަސް ވި އެބަނުކުރެކޮށި ލޮކޭޓު ބައެއް 

ބައެއް . އަނެއްބައި  ވެފަ  ވެސް ހަމަ  އެބަ  އުކަ  ފަހަރަށް  ބޭނުމާޑިންސިލްތަކުން  ބޭފުޅުން  އެ  ތަނުގައި    ންވާންޑުކުރޭ 

ހުންނަންކޮށިނިކު އަދި    ،  ފަރާތްއެއީ  ކަންތައްވިޔަސް  ވައިމަތި  އެކަހަލަ  އެބަފަހަ   ބައެއްތަކުގައި  .  ތި  ހުރިރު   

 .  އި. ޝުކުރިއްޔާ ވެފަވިދާޅުވާހެން ކަންތައްތައް 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާރި

ދާއި ކެންދޫ މެންރާ  އިއްޒަތްތެރި  ބައްބަރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނިންމަ.  ރުން  އޭ.  އިގަ  3:30  ނަންލާއި ދަލުވުން 

  . ވާނީ  ކަމަށް  ފަހު ފުރުޞަތު  ންގެ ސުވާލުކުރުމަށްމެންބަރުމި  ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ހެންވީމާ. އެޑިއިރު ހަމަވީދޮޅުގަ

 ލަން.  ކޮށް ޞާދޭނަން ޚުލާއް ފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެގަނޑު ތި ބޭގެފަހުން އަދި އަޅުދެން އޭ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޙުސައި ރާގެ މެންބަރު ދާއި ކެންދޫ

ވަރަ ބޮއާދެ!  ޝުށް  ކައްޔާކުރިޑަށް  ވަކި  އަޅުގަނޑު  ސް.  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމަކަށެޕެސިމަކަށް  ނޫން.    އްކު 

މި ލަޖުމް  ސް،ނަމަވެހެންއެ ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީމި  ގެނޑުމެންއަޅުގަ  ،އުޅެނީ  ކޮށް  ކި   މި  ނީ  ޔައަށް 

ދި  އަ  ސްޓްރީ މިނި  މަންޓް ރަންއެންވަޔަނީ  މި އޮންނަތި ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީ.  ޖު  މެޓު ޗޭންލައިކް  އެންޑް  ންމަންޓް އެންވަޔަރަ

ހިމަބައިތަ  އެ ހުންނަނީ.ނަކެއް  މި  ވާހަކައަކީއުޅޭ  މިދަންނަވަން    އިގެން  ރަޓެހި  ރައް  ޓާށްތިމާވެ  ،  ޓެހި  އްނުވަތަ 

  އި ކިރަ ނެސް މިވެ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނީ  ށް ހީވަނޑައަޅުގަ  ޔާ މި ވިސްނުންޅުމުގެ ޚިޔާލު ނޫނިއްދިރިއު  ކަށްގޮތަ

  ، އަކީ ވާހަކައުޅޭ  . ދަންނަވަން މިނުންތަކަކަށް ބިނާކޮށްފަހުރި ވިސްނޑުމެން ކުރިން ވިސްނާފައި  ވަޒަންކުރަނީ އަޅުގަ

ކުރައްވަނީ   ކަމެއްތޯއޭ  ކޮން  ބޭފުޅުން  ތި  ވި އަސްލު  ވި ރައްޔި  ،ސްނުންއެ  އެސްނުތުންގެ  ގޮތަކަށް    ނޫންން 

އަދު   މިފުޅުންމިހާރު ތި ބޭ  ޅެންވީ.ދިރިއު  ގައިތުދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ޙަޤީޤަ  ޑުމެންއަޅުގަނ ؟ދަލުކުރަންބަ



  

އެއަޅު  ކުން ސްލައިޑުތަތި    ،ފާޅުކުރެއްވި ތިމާވެއަ  އާ ދިވެހިރާއްޖޭ  އެނގޭ   ބަގަނޑަށް  ވަދު ގުޓާއި  ށްދި    ލަތްތަކާ ސީރަތީ 

ގު ރަ ގޮތަޅޭއެންމެ  ދިރި   ކަށްގޮތަ  އްޓެހިށް  އުމި  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅުންކަން.އުޅެވެނީ  މަދުން  ޅޭ  ކުނި އެންމެ     

މީ އެ  އުފެށްމާލެއަހުން.  އުފައްދަނީ  ކުނި  ގިނަ  އައީމަ  އެބަ އް  އޭގި  ޖެހުނީމައްތޮއެނގޭ.  ދޭކަން    ސީ . ނަ 

ންމެ  ދިއުން އެއީ އެ.ސީ ހަރުކުރަމުން އޭއްގައިނެޤަތުގައި ހުރިހާ ތަޙަޤީ،  މާވީއެނގޭ. އެހެން އެބަ    ކަން ރަންޖެހޭހަރުކު 

ގޮތް   އެންމެ  ޖެ އްތޮ  އެންމެން  ށް އަމާލެ  ،މާއިނޫންކަރަނގަޅު  އެއީ  އިތުރަށް    ،އިނޫންކަމާ  ތް ގޮ  ރަނގަޅު އްސުމަކީ 

އަ މިތާ ބްރިޖުތައަނެއްކާ މިއޮތް  ޖޭގައި  ދިވެހިރާއް  ގެން ޅައިކެއް    ސްލު އެއީ ނޫންކަން އަ   ގެނައުން ތަނަށް   އެންމެން 

ތިމާވެދިރިއުޅެން އޮތް ގޮތަ   ދިވެހިން ނޫނިއްޔާ    ސަރވައިވްވާނީ  ޑުމެންގޮތަކީ. އަޅުގަނޓެހި  އްއެންމެ ރަ   ޓާށްކީ އަދި 

އަންޅުއަ ޖީލުތަކަށް ގަނޑުމެން  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން ގައްކަން  ޙައްޤެވެސް    ކުގެޖީލުތަ  އެ  ނަން  ބޫލުކޮށްގެންކަން 

ވިސްނު  .ންޖެހޭނީޅެދިރިއު ރައްޔިތުންނަމި  ވިން  ކޮންސްނައިދިނުމަށްށް  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރަކަމެއްތޯޓަކައި  ތި    ؟އްވަނީއޭ 

އަޅުގަނޅުބޫލުފުގަޅުން  ބޭފު ޒަކުރައްވަންތޯއޭ  މި ވިސްނަމުން  މާނުޑުމެން  އެނޫނުއައި ވިސްއްސުރެން  ގޮތަކަށް    ންން 

 ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޝީދު ހަސަން ވާސައިން ރަޙު  ޑރ.ންޓްމަ އެންވަޔަރަސްޓަރ އޮފްމިނި

މެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިމާވެންބަރުއާދެ!  ގޮއްރަ  ޓާށް.  ގޮތަކަށް  ސްޓެއިނަސަ  ،ތަކަށްޓެހި  ބަލް 

ދިރިއަޅުގަނޑު ބައްއުޅުމެންގެ  ބާރުން  އެއެޓަންކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ކުރޭތޯކަމެއްއްވެސް  ޅުމުގެ  މި     

އަޅުރެއްވިވާލުކު ސު ކަމަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަ  ބަލަނީ. ދެން  ޓު  މެންޑޭ  ގެޓްރީ މިނިސް  ރަންމަންޓްއެންވަޔަ   ވާނެގަނޑު 

ގޮ މިއޮތް  އާބާދީ ދެންނެ   ތުން  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ނޫމުކުރުންއި ގާ   ވީ  ސްޕެޝަލް    އް  މެންޑޭޓެ  ޕްލޭނިންގ ނިއްޔާ 

އެކަމަކު   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޕްލޭ   ނޯވޭ.  މިއެކް  ގނިންސެޕްޝަލް  ހިސަސައިޒު    ގައި ނގަމުންދާއިރު ހާރު 

ބައިވެރިވުންޅުއަ އޮވެގެ  ގަނޑުމެންގެ  އެހެން  ންވެސް  ހިނގަމުންދަނީ.  ވަރަށް  އަ  ،ކަމުންމިކަން  ޅުގަނޑުމެން 

ރަ އެބަ  ދޭތުންޔިއްމަސައްކަތްކުރަން  ޚިދުމަތްނަށް  ރާއްޖޭ  ހިސާބުތަ   ގެ ތައް  ތަފާތު  މުކުރުމުގެ  އިގާގައި  ކުހަމަ 

ބޮޑުންހިމު ހަމަމުކަން  ރައްޔިތުންކަމަށް.  ބޭއެކަނި  މުހިނު ނަށް  ޚިދުމަތްންންވާ  ހުންނަތަމު  ލިބެން  މާލެ  އް  ނީ 

ސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ  އި ވެއްދުތަކެއްގަހަރަތުރުން މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަމުގެ އިކަމަށް ވު  ގައިއްދުހަސަރަ

ޚިދުމަތްރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް   ބޭނުންވާ  ދެކޭތީ،  ގަމަށް އަޅުމު ކަމެއް ކަންކުރުމަކީ މުހިމުއިގާ އް  ތަލިބުމަށް  ނޑުމެން 

އެ ޑުހިނގަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނ  ސަސައިޒް ކްއެ   ގ ލް ޓްރެއިނިންޝަޕެސް ދައްކަމެން  ރި  ތްތެ ން. އިއްޒަ ވާހަކަ އެބަ 

މެންޑޭމެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮންނަނީކީ  އެޓުގަ،  ނޫން  ސްޕެމިއް  ޓްރެއިޝަދެންނެވި  ތަކަށް  ގޮ  ވަކި   ގނިން ލް 

އެއީ ނިންމު ހިންގާއިރުސަރު  އެކަމަކު އިނގޭތޯ.    ން  މިކަން  ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ގައި އަޅުކާރުގެ ތެރޭގައި    ގަނޑުމެން 

އާބާދީއަކީ    ގެ ގެއްލުންތައް ފާހަގަކޮށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންތިމާވެށީގެ  ލިބޭ  ންގެމާއި އޭބޭ ގެއްލުޖެއްސީމަ ލިއްލެ ތޮމާ



  

ދިރިވަރާޒީޖަ އުޅޭއުންތަ  ރާއްޖޭގައިޅުމެއް  އެހެން    ހިތްހަމަޖެހުމާ އްދުހަސަރަ  އުޅޭ  އެކަށީގެންވާ  ވެސް    އި ތަކުގެ 

ހެދު އާބާދީއަކަށް  ދިރިއުޅެވޭ  މަމަށްއަރާމުގައި  ބާރުއަޅައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  ކަސައްޓަކައި  ވަރަށް  ތްކުރަން. 

   ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ކެވުން: އްދެހަކަޔާސަތުން ވާ ރި

ބޮ ވަރަށް  މިޔާ ރިއްޝުކު   ޑަށްއާދެ!  އިނގޭތޯ  މެންޑޭޓެ  ބޮޑު  ވަރަށް  އޮތުނިސްޓަރ.  އެކީގައި    މާ އް  ވެސް 

ންޖު މި  ކްލައިމެޓު ޗޭށް  ދެވޭނެ. މިސާލަކަނުފުނަކަށް  ހާ   ބޭނުންވާ ކަށް އަޅުގަނޑުމެންންނަށް ހުރިހާ ދިމާލަގަނޑުމެއަޅު

އެނަމުގައި  ކޮމިޓީގެ   އޮމިއްބައި  ހަމަ  ކު   ންނަނީ  ސިލައިމެޓު  ހަމަ  ސަރުކާރުގެ  ހުރި  ތުޔާސަޗޭންޖު  މިހާރު  ތައް 

ކަނޑައަޅާފައިކުރީގަ  ،ގޮތާއި އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  އި  މިހާރު  ޓާގެޓުތަކަށް  ގިނަ    އި، އާދޭތޯހުރި  ވަރަށް  މިހެން 

އެބަ އެކަސުވާލުތައް  އަ  މަކު ހުރި.  ތަފްމިއަދު  ހުރިހާ  އެ  ނުދާނަޞީޅުގަނޑުމެން  ނެތުމާ   ންލަކަށް  ވެސް    ވަގުތު 

ނިއެކީގައި މިނިސްޓަރ  ދެން  އަޅުމު ންމާލު.  ގޮތުން  ދަންނަގެ  ބޭގަނޑު  މެންޑޭ  ،ނުންވޭވާލަން  ޓު  މިނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓަޒުތަންފީ އެބަރަކުރެއްވުމުގައި  ދައްޗެއް  އެއްވެސް  ވަޢުގޮ  ޚާއްޞަދި  އަ ؟އޮތްތޯށް  ތައް  ދުތެއްގައި 

އެއް  ގޮންޖެހުމެ ންނަވާ ކަހަލަ  އިގަވަޑަކުރުމުގައި ކަންބޮޑުވެޒުތަންފީ އައުމުގެ ކުރިން  މި ކޮމިޓީއަށް   ؟ތޯބައޮތްއެއްޗެއް 

އެއް    .ތޯއެއްވެސް ކަމެއް އެބަ އޮތް  އިން އިރާގެ ދާ ޅިގެން މިނިސްޓްރީގު  ލީހާތުންގެ މަޖި ލިން ރައްޔިއިއަޅުގަނޑު ބަލަ

އަޅު ފާހަގަކޮށްލަކަމެއް  ބޭގަނޑު  މާލިއްޔަތު  ނުން  ރިޕޯ  އްވާފައިރަކުފާހަގައެ  ކޮމިޓީން  ން.  އޮ ގަޓެއްއޮތް  އެބަ  ވޭ  އި 

  ންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަ  އި އެކަމުގަ ވެސް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  .ކުރުމުގައިޒުވާ ވާހަކަ ތަންފީތައް ލަސް އް މަޝްރޫޢުބައެ

ދެން   އެންމެންވާހަކަ.  ބޭނު  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަ  ،ންވަނީވެސް  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލިސް   ،ވެސް  ރުންހުރިހާ    މުޅި 

ބޭނުންވަނީވެ ބޭ  ސަރުކާރު   ،ސް  އަވެސް  ޚިދުވަހަނުންވަނީ  ނަށް  އަވަހަށް  ދިނުން.  ދެން  މަތްތައް  ނެރުން.  ތީޖާ 

ލިއެގޮ  އެކަމަކު އެހީ  ހުންނަ  ލިބިފައި  ހުންނަ  ތަށް  ލަސްވަމުންބިފައި  ވަންޏާމަޝްރޫޢުތައް  ކަމަށް    އެއީ   ންދެ  ދާ 

ކަ  އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާވެސް  ކަމެއް.  ދެންނެ،  ންބޮޑުވާ  ޑެލިވަރކުސްޓްރީގެ  ނިމިވީ  މި  ވުމުގައި  އްރެ މެންޑޭޓު 

އެބަމިނިސްޓަރަ އެއްވެސް  ށް  ކަމެއްނއުތިދައޮތްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ދެން ؟ދަގޫ  ހާސިލުކުރެއްވުމުގައި  ނަތީޖާ   ،

 އްތޯ އޮތީ.  ޔަޤީންކަމެ

 

 ޝީދު ހަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިން ރަޙު  ޑރ.ންޓްމަންވަޔަރަމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

މެންއްޒަތްއި ބޮޑަށް  ވަރަ  ށްބަރަތެރި  އަޅުގަ އްރިޝުކު ށް  ތަންފީނޑުމެންޔާ.  މެންޑޭޓު  މިޒުގެ  ވީ  ދެންނެ   ކުރުމުގައި 

މިހަމަޖެހިފައި  ސަރުކާރުގެ   ދަތިތަކެއް  ގޮތުން  ނެވަގު  އޮތް  އަތަކު  އެހެންނަމަވެސް،  ދިމާވާ  ޅުގަނޑުމެންނަތް.  ށް 

 ؛ތުގެބާރާއިގެ ދެ  ވަތުޅުއި އެންމެ ދެފޮގަ އިރުބަލާސަލައަށް  މުގެ މައް މިސާލަކަށް، ވެލި ނެގުގޮންޖެހުންތައް ހުރޭ. އެއީ



  

  ހަދަންޖެހޭ   ހަމަ   ގަނޑުމެން އެބަ ބެހޭ ގާނޫނެއް އަޅު  ވެއްޔާ  ، ވީމާހެން. އެއިނގޭތޯ  ނެވީ ގާނޫނެއް އޮންނަނީ ދެން  މި

އްލުކުރެވޭ ކަހަލަ  ޙަތައް  ގަނޑުމެން މި ދިމާވާ މި މައްސަލަމާނުގެ މި އަބާދީތަކަށް އަޅުޒަ  . އެއީ މިއަލުން އިނގޭތޯ

އެއްކޮއެބަ  ންވާ  ނޫނަކަށްގާ ރާއްޖެހޭ.  ވެއްޔަކީ  އެއްޗެއްޅުން  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން  ކަންކަން  ރިއުދި   ޖޭގެ  ޅުމުގެ 

ގިރާނެ.  ނަގނަ ތަކަށް ވެލި   ނޫން ގޮއްޓޭނެތަށް އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ދެމެހެހަމަ އެގޮ،  އިޓަކަދުމަށްއްފު ރަށް  މަ 

ހަލާކު  އެ ވެދާނެފަރުތައް  ދެން .  ޢަމަލުކު   ހެންކަމުން،  އުސޫމިހާރު  އެއް  އެއް  ކީލަ ރާ  މެޝިނެއް  މި  ކަހަލަ  ވެސް 

އުދަ ގޯންޏާ  ނުންނުކޮށްބޭ ފަކީރާއި  ހިފައިގެންނޭ  މިނަގަންވެލި  ންނޭ  ހިފައިގެ   ލި  ދެން  އެއީ  ގައި  ޒަމާނު  ޖެހޭނީ. 

އުފުލޭވަރުބަޔަ ނުވޭކަށް  ތަކްލީފަކަށް  މިދެނޑުމެއަޅުގަ  ،ން. އެހެންކަމުގެ  ވިސްނަން  ތަކްލީ  މާ  ންނެވީން  ށް  ފަކަބޮޑު 

ނުވެންނަރައްޔިތު އަވަސް،  ށް  ނަގައިގެންއެކަށީގެންވާ  ވެލި  ރައްޔިތުންމިނެއްގައި  އަދި  ވެލި    ، ރުކޮށްދެވޭނެފޯ   ނަށް 

ވެލި ނެދެންމި އެއީ މަސައްކަތެއް ނެގެ  ވީ  ގޮތުގަން  ވެޔަކުއި ބަގެ  މުގެ  ވިއްކު  ލި  ނަގައިގެން އެކަން ކޮށް މީހުންނަށް 

ލިބިދޭޚިދުމަތް ގޮތަކަށް  އެކަ  ނެ  ގާނޫނުވެސް  މި  ލިބޭ ން  ފުރުޞަތު  ތެރެއިން  އެކަ  ގެ  ކުރަން.  އެކަން    މަކު ގޮތަށް 

  ، ޅާފައި ނޑައަކަކަން  ންކުތަންތާނެގޭނީ ކޮން    ވެލި ގޮތެއްގައި    އްޓެނިވި މެހެ ޖެހޭ ދެޅުގަނޑުމެން އެބަރާއިރު އަމިކަން ކު

 ކަހަލަ  ނެ ނިޓަރކުރެވޭމޮ  ،ވޭނެވަރުކުރެ ކަން ކަށަބޭމެއް ނުލިލުއެއްވެސް ގެއްޓަށް  ށްން ވެނަގައިގެ  ތަނުން ވެލި ންތަ  އެ

ހަމަ  ނަށް ދިމާވާ  ންދެން އަޅުގަނޑުމެ.  ހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރިމާ، މިކަވީންއެހެ  ން.ތަކަށް މިކަން ކުރަގޮ

ގޮންޖެހުމެއަނެ މިއް  އަޅުގަނޑުމެން    ، ދެންނެވީއް  ރިނިއުބޭނުންހަމަ    ހަލުވި ދޮރުތަކެއް   ވަސްއަ ޖީއަށް  ރބަލް އެނަވޭ 

  ސަރުކާރުގެ ދެންނެވީ  މިމިހާރު      . އެއީ އެބަޖެހޭ  ންނަންގެ ލުނޑުމެން ބަދައަޅުގަރު ގާނޫނަށް  ލާއިހުޅުވަން. ހުޅުވަން ބަ

އެބަހުރި އެނަ ކު ޚިޖީރންފުނިތަކެއް  ރުފިޔާ ސަބްސިޑީދޭ. މިހާދުމަތްގެ  ބިލިއަނެއްހާ  މެ  ކޮންގެން  ދީ   ރު ސަރުކާރުން 

ރައް ކައަހަރަކު  ދޭ  މި  ޚިރަންޓް ޔިތުންނަށް  ދެނީ.  ތް ދުމަގެ  އަޅުގަނޑަށް  މި  ގޮގަ  މިހާރު  އެ ތުގަބޫލުކުރެވޭ  އް  އި 

އަޅުގަނޑުމެބިލިއަން ރުފިޔާ  އަވިއްޖެރަދުކުރެ ޚަނަށް  ންހާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އްޖޭގެ   ރާށްވަރައޮތް  އިމާޒުކޮށްފައްޔާ 

އޭރުން  ،  ކުޑަކޮށް   ރުފިޔާއަށްވުރެ އެއް ބިލިއަން   މެންނަށް ޖެހޭނެގަނޑުޅުއަ  70 %ލޯޑް ކަރަންޓް ރަށެއްގެ ޕީކްހުރިހާ  

ނޫނީ އިގަޑި  6ވާލެއްގެ  ދު ހަމަގައިމު  ބައިހާ  ގަޑި   5  ރު  ދުވަ  200އިރު  ދުވަހު    280  ، ހުވަރަކަށް  ވަރަކަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް    ނީއަޅުގަނޑު ބުނާތެރެއިން    ސިޑީގެސަބް  ޑަކަށް . އޭރުން ގާތްގަނންނަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެގަނޑުމެޅުއަ

އެއް ބައިކުޅަ  ކުތިން  ޑީއޭ   .އިނގޭތޯ  ޑަވެގެންދާނެބައިވަރު  އިނގޭތޯ.  އް ނާލެސަ ރުން އެ  އެހެންވީމާ، އެބަހުރި  ދާނެ 

އި ކަންތައްތައްކު ޠުވެސްންއަޅުގަނޑުމެން  އިސްވެސްޓްމަރަންޖެހޭ  މީހުންގެ  ބޭރު  ދެން  ގެނެވޭ .  އެ  ންޓް  އިރު 

 ގޮތަށް އެކަން ކުރާއިދުގައި  ވަރުކަން ލިބޭގެނެސްގެން އެ ކަށަ  ށްރައިވެޓް ސެކްޓަރަދެންނެވީ ޕް  ސްޓްމަންޓް މިއިންވެ

ކުރަންކެއްގެ ތެރެއިމްވޯ ރޭފް  ގާނޫނީ އެކަން    އި ނާއެ ގޮތަށް ފެބޫލުކުރެވެނީ. ހަމަ  ގަނަށް  އަޅުގަނޑުމެ  ޖެހޭ ކަމަށްން 

ރެގިއުލޭޓްކުރާނަރުދަ ކަންތައް  މިހާރު  އިރުގަ މާގެ  ވެސް  މުރާޖަސިސްޓަމް  އޮތްއި  އަލުން  ކަމަށް  ހޭކުރަންޖެޢާ   

އެފިޝެބޫލުކުރެވޭގަ  ށްގަނޑުމެންނަޅުއަ އެންމެ  ލިބެމުންއްޔިތުންނަރަންޓްކޮށް  .  ޚިދުމަތްތައް  ކަމަށް  ނުށް  ދާ 



  

ގާވޭ. އަދި  ބޫލުކުރެ ގަ ނިޒާމު  ނިޒާފާޚާނާ  ފާޚާނާ  ހަމަ  މީހުން  ބައެއް ރަށްރަށުގެ  ވެސް  ހަމަ  އިމުކުރީމަ  ނުގުޅާ  މަށް 

ތިބޭ އެ  އެބަވެސް  ސް ފެން ބޭނުންނުކޮށް ވެއިދިނީމަ ދޭ. ފެން ގުޅަލުކުރަމުންސި ރެއަށް ފެން ނަޖިސް އެބަ ވާ ތެގެ ރަށު

ވިސްނާލަންޖެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއީ  އެހެކަ ހޭނެ  .  އިނގޭތޯ.  ރައްޔިތުންނަށް ންކަން  ލިބޭ    ންވީމާ، 

ލިބުނީމާ ރައް  އޭ ޚިދުމަތްތައް  އެންމެޔިތުންނަށް  ބޮގެން  ފައި  ތިމާވެޑު  އަދި  ގޮތަށް  ލިބޭ  އެށްދާ  ގެއްލުން  ޓަށް  ންމެ 

ގެއްލުން   ބޮޑު  ޓަށް ވަރަށްށްވެ  ،ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީއެބަޖެހޭ.  މެން  ނޑުއަޅުގަން  ރަކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން ކު

ކަ ހިންދީމަ  މެއް ލިބޭ  ފެން  އިނގޭތޯ.  ނަޖިސް    ،ރަށަށް  ހިނދީމަ  ރަފެން  ލޮނުވޭ.  ފެން ރަށް  ޖިސްވޭ.  ނަ  ށުގެ 

މިކަން ކުރަންޖެހޭ. ކުރިއަށް  ން ވޯކްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެއެބަހުރި ގާނޫނީ ފްރޭމްންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެހެ

މަސްއޮތް ބަ ނއި އަޅުގަ ތެރޭގަދުވަހުގެ މަދު  މި  ގާނޫނުތައް އަލުން މުޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން    އި ކޮށްފަޢާރާޖަލަނީ މި 

ށް ބޮޑަށް  ވަރަހަމަ  ތްތައް  ޑުމެން ދޭ ޚިދުމަޅުގަނޅުވީމަ އަކް ރަނގަވޯ ފްރޭމްމި ގާނޫނީ  ރުންން. އޭ ވަމަޖިލީހަށް ފޮނު 

 ފެންނަ ގަނޑުމެންނަށްކުރުމަށް އަޅުމެނޭޖް  ހަލަ ކަމެއް. ކުނިވެސް މިކަ ޖްކުރުމަކީ  ވެގެންދާނެ. ހަމަ ކުނި މެނޭރަނގަޅު

ވަރަށް  ތުގަގޮ ސަބްބައިވަރު  އި  އަޅުގަނޑުފައިސާ  ގޮތުގައި  އެބަ  މެސިޑީގެ  ފައިސާ ޚަ ން  އެ  ށް  އަރަދުކުރަންޖެހޭ. 

ލިބޭ ޚިދުމަ  އިބަލާފަ ކުވެނީކުރެބޫލުގަކުޑަކަމަށް އަޅުގަނޑު    ތުންސްބަނި  ތްރައްޔިތުންނަށް  ޑަ  . އެއަށްވުރެން ޚަރަދު 

ލިމި  ށް  ރައްޔިތުންނަތަކަށް  ގޮ ގޮޚިދުމަތްތައް  މިކަން    ތަކަށް ބޭނެ  ވެ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް    ސް ތަރުތީބުކުރަންޖެހޭ 

. ވަރަށް  ކުރެވޭބޫލުގަމަށް  އޮންނަންޖެހޭ ކަ   ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގާނޫނުމިކަން ކުރުމަށް  ބޫލުކުރެވޭ. އެކަމަކުގަ

ޝުކުރު އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެއަދާކުރަން  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުމި  މުހައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އްރިރަށްޤަޅުންނަށާއި 

ނެ  ލިބޭ  ޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެނަށްރުވެސް މިފަދަ ފު އަދިރަނީ ން އުއްމީދުކުނޑުމެ. އަޅުގަތީއް ދެއްވީފުރުޞަތެ  މިފަދަ

 ކަމަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަތުންރިޔާ

ވެރިންނަށް ވެސް ވަރަށް   އްޒަތްތެރި އިޓްރީގެ މިނިސް އިގެންނެވިޑަގައި ވަރިހުރަށް ވެސް އަދި މިނިސްޓަރ އަ ޓަނިސްމި

ތުން  ޔިއިން ރައް މުގެ ތެރެޅުވި ކަންކަނެ ތި ވިދާއްކަތްކުރާސަ މަ  ންމެންގެ ކޮމިޓީޑުނގަކުރު ދަންނަވަން. އަޅުޝު  ބޮޑަށް

ހަލުޓްޑޭމެންހުގެ  މަޖިލީ މަސައްކަތްތައް  ހިމެނޭ  އަޅުރުމަށްކު ވިގައި  ގޮތު ގަނޑު  ގަޓަކައި.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޫލުކުރާ  ގައި 

ނުންއަޅުގަނޑުމެގައި  ޚުތާރީ ފުރުޞަތެއްރުލިބޭވަ ނަށް  ރަނގަޅު  ގަވަ   ގެ  ފްރޭމްނަރނެޝަނަލް  ތެރެއިން  ންސް  ވޯކްގެ 

ގެ އެންމެން ވެސް  ކޮމިޓީ  ގެޑުމެންނއަޅުގަ  ،އި. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީޓަކަކުރުމަށްރަނގަޅު  ތިމާވެށި   މި އޮތީ  އިފަލިބި

  ރިން  ދަންނަވާއިރު ވެސް އެނގޭ ކު ޑަށް މިހެން ޅުގަނއަ. ގައިށް އަވަސް ސްޕީޑު ހަރުދަނާކޮނިގަނޑު އޮ ނީ ތިބީ ގާނޫމި 

ބޭފުޅުން ރައްފޮ  ތި  ގާނޫނުތައް  ބައެއް  މަޖިލީހަ ނުވާ  ތަ  ށްޔިތުން  ވަންނަ  ނޭނގިވެސް  ނޭނގި    ނެއް  ވީނުވީއެއް 

 ތި ބޭފުޅުންނަށް  މިޓީއެއް މި އޮތީ އެ ކަންކަމުގައި ޑެޑިކޭޓެޑް ކޮ  މު ވެސް ކަން. މިހާރު ހަމަގައިވާ ތިއްބަޑުވެފައި  ކަންބޮ



  

.  ގެންދަވާ ފޮނުވަމުން  އި ކުރައްވާފަވެރިޖެނެރަލް މެދު  ނީރއެޓަ   އި ފްޓް ނިންމަވާފަޑްރާ  . އަވަހަށްޓަކައިވެދިނުމަށްއެހީތެރި

އަވަސް ސްޕީޑުޅުގަނއަ ވަރަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ގައި ޑުމެން  އެކަމަށް    ތިކޮމިޓްބޮޑަށް  ކަ  ން ބެގެވެ  ކުރަމުން  ންކަން  އެ 

ޔަދާނަގެން އެ  މެންބަރުޤީން.  ކޮމިޓީ  ތި  ންކަން  އަޅުގަނޑު  ފަރާތުން  ބޮޑަށް  ފުޅުންނަބޭންގެ  ވަރަށް  އަރުވަން.  ށް 

ވަ މިޑައިގެންދެއްވީޝުކުރިއްޔާ  އަޅުތީ.  ބައް  10މެންގެ  ގަނޑުހާހިސާބުން  ނިންމާލަވަނަ  ވައްންދަލުވުން    ސަލާމް . 

 .ޢަލައިކުމް

__________________ 

 

 

 

 

 

 




