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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކްމެންޓްންޔަރައެންވަ`.   އެންޑް  ޗޭ  ކޮމިޓީގެ  ލައިމެޓް  ބައްދަލު  24ންޖް  އިއްޒަތްތެރި  ވަނަ  ވުމަށް 

ދަންވަންންމެ މަރުޙަބާ  އެޖެންޑާގައި ބަރުންނަށް  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީ  ރާރަކާ ޤަ   2ތީ  އޮ  މި  .  ގޮތުން  ގޮތެއް  ންބެހޭ   

ދެން   ގޮ  ރާރުތަކާޤަ  ނެވާޑައިގަންނައެނގިވަނިންމުން.  ވެސް  ބެހޭ  މިމަލުކުޢަތުން  ހަ  ރަން  މަޖިލީހައޮންނަނީ    ށް މަ 

ބިލުތަކަ އެށް. ހަތަރާ ގޮމަލުކުޢަށް  ހުށަހެޅޭ  މިސ  އު  މަ  މިހާރު  އައިއްސަ. މިހާރު  އޮތީ ކޮލުން  މަރުޙަލާއަށް    2މިޓީ 

އަޅުގަނޑު  ރާޤަ މިވަނީ   ކަންތައްތައް  ންމު  ހުރި މުހިރާރުގައި ޤަ  2  މި   ގަނޑުތީ އަޅު ކަމަށްވާރު ވެސް ހުށަހަޅާފައި 

ފަސޭހަކޮފުބޭ  ތި   ދޭނަންހައިލައިޓްކޮށްލަ ގޮޅުންނަށް  މިފުރަތުން.  ށްލަދިނުމުގެ  ގޭބީސީތަމަ  ރަށްރަށުގެ  ތައް  އޮތީ 

ދު  ޞަޤު އެ މަކުރުން. ދެން   ގުހެޔޮގެ އަގައި ކަރަންޓު ތެއްވި ގޮމެހެއްޓެނި ރުން. މި ސަރުކާރުގެ އެއް ވަޢުދެއް ދެކުސޯލާ

ގޮތެއް.    ގައި މިކަން ކުރެވިދާނެގަނޑު ދެކޭގޮތު ޅުއަވަނީ  ގަކޮށްފައި އެ ހައި ފާރުގަރާ ޤަން ހުށަހެޅި  ތުގޮ  ރުމުގެ ކުސިލުޙާ

މި ސޯ ދެން  ރަށްރަށުގައި  ވެސް  ކުރި  ލާހާރު  އެބަ  މީގެ އަޕްރޮޖެކްޓްތައް  ހަމަ  ރަށްރަށުގައި  ވަރަށްގިނަ  ގެންދޭ.    ށް 

އެބަފެނޭ.ބެނެ އަގު  ންޓް ކަރަ  އި ލެވެލްގަތުންގެ  ރައްޔި  ،ސްނަމަވެންއެހެ  ފިޓްތައް  ވާހަކަ ބިލު  ކަމުގެ  ނުވާ    ހެޔޮ 

މި ކުރަނީ  ޑަށް މަންފާ  ން ބޮލްތަކުޕެނަ  ހާރު މި ހަރުކުރެވޭ ސޯލާ އެކަން އެހެން އެވަނީ މިންދޭ.  ޑަށް ދައްކަމުވަރަށްބޮ

ދެން  ޔުޓި ކަމަށްވާތީ.  ކުންފުންޏަށް  ކުންފުންޏަށްލިޓީ  މަން  ޔުޓިލިޓީ  ރާއްޖެއަށް ވާ  މުޅި  އިރު  ބެހިގެންދާ  ފާ 

ނުވަނީ.  ގޭބީ އެނގުމެއް  މީގެ  ރަށްވީމާން އެހެސީތަކަށް  ގޭ،  ސޯލާރަށުގެ  ފުރާޅުތައް  ކަ ގޭގެ  ވިއްކޭނެ  ކޮށްގެން  ރަންޓް 

ކަމަށް އް  ގޮތެ ބި ކަރަވަންޏާ    ވެއްޖެ  ގޮތަކަންޓް  އެނ ން  އެނގުންވާނެ.  އެހެންވީމާލަށް  ނުއެއްވާނެ.  މިކަމެއް  ،  ށް 

ތައްނގައަޅު މީގައި  އެޔާރުކޮޑު  ކުރެވިދާނެ  ށްފައި  މިކަން  ކަރުދާހެއް  ކޮންސެޕްޓް  މައްޗަށް  ރުގެ ރާ ޤަގޮތެއް.  ބައިން   

ކަރުބޭ މި  ކަސްކޮށްފައި  ބައެއް  ހިމެނޭ  އަޅުދާހުގައި  ފާންކަން  އަޅުހަގަކޮށްލާނަން.  ގަނޑު  ހުމިހާރު  މި  ށަހަޅާ  ގަނޑު 

ގްރާމެއް.  ޕްރޮ   ގުޅިގެން ހިންގާ ސޯލާ    ސަރުކާރާ ޓީ އާއި އޮތޯރި ރެގިއުލޭޓްރީތަކާއި  ޔުޓިލިޓީކީ ކައުންސިލްތަކާއި  ލަމޮޑެ

  ދަނީ. ދާއިރުގައި   ށް ލޯނު ނަގަން މިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ބޭންކަޕެނަލް ހަ   ލާސޯ   އިން މިވާގޮތަކީ ގޭގަ އޭގެ ދަށު

އެބައޮތްމިހާރު ދިޔަޔަސް ލޯ   12ކު %އެކަމަ  ވެސް ހުރޭ.   6%އިންޓްރެސްޓްގައި.    12އެ %  . އެކަމަކު ނު ލިބެން 

  ޑުވެގެންދަނީ ން ބޮބޮޑުތަ  ވަރަށްއެކީގައި ވީމަ    ޓާޓްރެސްކީ އިން ވިޔަސް ވާގޮތަ  6%ދޭ.    މީހުން  އްމުކޮށް އެޢާދެން  

ބަލް  އުނިފިޔާ ރިއަން ރުމިލި  240ންނަވާ ވާހަކައަކި މިހާރު އެބައޮތޭ  ދަ  މި   ގަނޑު، އަޅުއެހެންވީމާ  .ޓޯޓަލް އެމައުންޓް

. ހިމަނާފަ  ތްލެއް ނެޞީ ނެ ގޮތުގެ ތަފްން ކުރާބޭނުއެ  މަކު  . އެކަޓަށް ހިމަނާފަބަޖެގެ  ރޖީއަށް މިއަންނަ އަހަރު އެނާ

މިހާރު ކޮންމެ  ދަނީ.  އެ    ކޮށްފައި ބޭނުން  މްޕޯނަންޓްގެ ގޮތުގައިކޮ  ލްކަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލޯ  ންގާ ސޯލާ ގިނަފަހަރު މި ހި

ކައު އޭ  1ންސިލަށް  ރަށެއްގެ  ރުފިޔާ  އެލޮކޭމިލިއަން  ތެރެއިން  ގޭގޭ ގެ  ސޯ ޓްކުރާށޭ  ބޭންކް ހެއްޓުމަބެ  ލާ ގެ  ގެ  ށް 

ބައި ކުއިންޓްރެސްޓް  އޭރަންޑައުން  އަޅުގަނ.  މިހާރު  ރުން  ވެރިގޭޑު  ގޮތުގައިގެ  މި   މީހާގެ    ދަނީ   އަޅުގަނޑު 



  

  ން ންކުބޭ  ގޭގައި ންނަ  ތިމަ  މޭ  ބޭނުއް ހަދަން ޓެގްރިމެންއެކީ އެސިލާޑު މި ބުނަނީ ކައުންނކައުންސިލަށް ގޮއްސަ އަޅުގަ

ނަގައިގެ ކައުންސިލު ޓަން.   ބަހައްޕެނަލް   ސޯލާން ލޯނު  މިދެން  އެ ކޮ  ން  ކަމަކީ  ރު  1ލަ  އްކަށްދޭ  ން  ފިޔާއި މިލިއަން 

ލޯއޭނަ އިންޓްރެސްޓް   ނަގާ  މީހާއަދައްކަމުންދަނީ. އޭރުން ލޯ ނުގެ  ނަގާ   މި  ންޓް ފްރީކޮށް ބޭންކުޓްރެސްށް އިންނު 

ވޯޓް  ކިލޯ   400އަކަށް. އޭރުން  ޖް ގެ ކޮށް އެވްރެއްމުޢާނީ  ވޯޓް ދެން މި ބަލަ ކިލޯ  400އޭރުން ގާތްގަނޑަކަށް    ލިބުނީ.

ޖަ ޕެނަވޯކިލޯ  3  ކުރަން ނަރޭޓްއަވަރ  ބަހައްޓަލް ޓްގެ  މި   އޭރުން  ޑޮލަ  3000ނީ  ދަ  ން.    46260  އެއީ ރު.  އެމެރިކާ 

އާ  އެވަރުން ރުފިޔާ.   ފްރިޖާވާނެ  ގެއަކަށް ދައިގެ  ވާނެ.  ހަމަ  އެއްޗެއް  މިހު   ރކޯނާ އެއާ އި  ދޮންނަމެޝިނާއި  .  ރިހާ 

 މިއީ  ނީ އިންނަ  ންނަށް ކުރިން އިވިފައި ގަނޑުމެއަޅު  ހަދާލީމަމިގޮތަށް    އަދަދުތައް   ، މި އެހެންވީމާކުރާ ގެއަކަށް.  ބޭނުން

ބުރައެ ނުއުފު ފަސޭހަ  ލޭވަރުގެ  މާ  އެއަށްވުރެ  އަދި  ނ ނޭ. ދެން  ރީލޯނު   ގޮތް.ކޭ. އެހެނެއް  ޕީރިއެގެ    5ކީ  ޑަޕޭމެންޓް 

ކަމަށްއަ ދައްކަ  ޖިއްޔާވެއް  ހަރު  އޭރުން  މިޖެހެނީ  މަހަކު  އިން  771ން  ނުލާރުފިޔާ  އިންޓްރެސްޓް  ޓްރެސްޓް   .

ފަރާތަކުމިދައް އެހެން  އޭނަ   771  ން.ކަނީ  ކަ ކަބޭން  ރުފިޔާގެ  އޭނަގެ  އެކަމަކު  ދައްކަނީ.  ބިލު  ރަންށް    5ރޯ.  ޒީޓް 

ނިމު ނިމުނީ.  މިދައްކާ  ތެރޭގައި  ބާނީމައަހަރު  އޮތް    އޭނައަށްއަހަރަ  25ކީ  ދައްކާކަށް  ކަށްބޭންކަ  ށް  އެއްޗެއް   

އެއް ވެސް  ކޮންސެޕްޓަ  ޖެހޭނެ. ނުށް  ކަދައްކާ  ޗެއްނުޖެހޭނެ. ޔުޓިލިޓީއަކަށް  މި  ސަމަރީ  އިން  އަހަރުގެ    35ކީ.  މިއީ 

އަހަރު އޭނައަށް އެބަ    20ބެލިޔަސް    .ކަމަށްއަހަރު    25ބެލީ    . ދެން އަޅުގަނޑު މިގޮތެއްގައި ލިބޭއްމު  ޢާވޮރެންޓީ  

އަހަރުން    5ޑަކަށް  ނގަތްގާ ޕާޓެއް.  ރަށް މަދުހެނީ ވަކުރަން މިޖެރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުއަހަ   20އެ  އޭ. ދެން  ލިބެ

ބެޓަރިޓަ ބެބައެއް    ކުރަންޖެހޭ ދަލުބަފަހަރު    1 މޮ،  ނ ން  ބެޓަބަދަލުކު   ޓަރ ޑިއުލޭރިއެއް  މިޖެހެނީ.  ލެސް  ރަން  ރި 

މިއީ.  ސިސް ގް ޓަމެއް  ފީސީދާ  މީޓަ ކުރަނީ.  ޑްރިޑަށް  ކުރަނީސ އު  ރިންގނެޓް  މިކަން  ކަރަލުން  އުފައްދާ  ޓް  ން . 

ތް.  ސްޓަމްގެ ތެރެއިން ވެސް ވާނެ. މިހާރު ގަވާއިދު އެބައޮ، މިހާރު އިން ސިމާންވީއަށް. ދެން އެހެޔުޓިލިޓީ  ގަންނަނީ

ހެދޭ. ކޮންތްއޮނ ނު އެބަގާ ހިތްވަރެއް ދިނެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވާޓްރެކްޓް ވެސް ހަމަ  އިތުރު  މިއަށް    . ންނު އެއްޗަކީ 

ސަރު އެބަދައްކައިދެމޭއެއީ  އިންޓްރެސްޓް  ނަގާކާރުން  ލޯނު  ގޮއްސަ  ބޭ.  ނަގަން.ންކުށޭ.  މިވާގޮތަކީ  އެހެންވީމާ  ން   ،

.  ނީލާރި ލިބެ ން އެ ޖެހޭ ސަރުކާރުން ދޭކަށް. ބޭންކުނުންގ އެބަވޭ މުޅި ފައިނޭންސި  ލުއި ންޑުތަބޮ ށް ވަރަށްސަރުކާރަ

  ގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  އަޅުއް މިއީ. ދެން ލެ ޑެޕާޓީގެ މޮ  4  ،އާމީހާއެ  ރާއި  ކާ އި ސަރުލާސި އި ކައުންންކާ، ބޭއެހެންވީމާ

ޔަސް ވަރަށްބޮޑު  ދިން ކަމުގައި ވި ފިޔާ  ން ރުމިލިއަ  1ރަށަކަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް    187ރެއިން  ލިއަންގެ ތެ މި   240މި  

ރުގައި  ބު  މިހުރިހާ ރަށެއް  އިން ދަށުގެ    2000އެއީ    ރަށް.  143ދީ  ސާބު ހެގަނޑު ހިއާދޭ. އަޅު  ސޭވިންގއެއް އެބަ

ރަށަށް އެންމެ   143އެ ންތޯ. އްޓުނީ ނ ސިޑީ އެހިސާބުން ހު ސަބްރަށް މިދޭ   143އްކަލަ  ން. އެހެންވިޔަސް އެދުއްވާލަ

އި.  މިކަމުގަ  ށްގެ ކަމަ  150ވްރެޖްކޮށް ރަށެއްގައި ހުންނަނީ  ބެލީ އެ  މި ،  . އެހެންވީމާހެނީކުރަން މިޖެރަދުޑަށް މި ޚަބޮ

ސް  ހައުސަ   143ސަތޭކަ،  ، މި  . އެހެންވީމާޓާކަށްނަލް ބަހައްޕެ  އް ނުވާނެ ސޯލާޓަބަލެ އިޅުތައް ސުރާއެއް ފުދެން ބަ

ހުރިމިލިއަނެ  1،  143ރ އައިލެންޑް.  ޕަ ނުދާނެ  މިއީ ގާހާ ރައް  ވެސް. ދެން  ދެން އެށަކަށް  ތިކޮޅެއް  ތްގަނޑަކަށް 



  

އެވްރެޖް ވެލިޔުއެއް  ދެ  އް. އެނެމިލިއަ  1  ރަށުގައި ނުވެސް ދާނެށް ގިނަ ރަ. ދެން   އިންނަންޖެހޭނީތާލާފައި ން ހަމަ 

ޓްރެސްޓްގެ  ރުފިޔާ ރަށަކަށް އިން  780  ހާސް   32ލައްކަ    8 ބޭނުންވަނީ  އަސްލު .  އެގޮތަށް ހަދާފަ  އިނީ   ނަގާފައި އެ 

ދައްކަން.   އެހެންވީގޮތުގައި  ނާރައޭ.  މިލިއަ  ،މާމިލިއަނެއް  ނާރާނޭމިބުނީ  ކަމަށް    1  އެކަމަކު .  ނެއް  މިލިއަން 

އެ  ވާނެ ކަމަށް އަސްލު މި ބަލަނީ. އެކަމަކު  ވުރެ ކުޑަކޮށް. އެއަށްކަމަށް  12ބެލީ %  މިން ޖަހައިގެން،  ގަނޑުމެއަޅު

އަބަހިސާބު ބަލަންވާނީ  އަސްލު  ހަދާއިރު  ވޯރސްޓް  ދު   ޖުމްއެހެންވީމާތާ.  ކޭސްއަށް  ވެސް  ރަށަށް    143ލަ  ، 

މައުންޓެއް  ނެތް ވަކި އެ  އެއަކު ން  ބޭންކު  ލޯނު ދޭނީ.  ން ބޭންކު  ޔާ.ރުފި  240  ސް ހާ  73ން  މިލިއަ  119ބޭނުންވަނީ  

މިހާތާކަނޑަވާހަކައަކީ   އަދި  އެ އަޅާފައި  އެމީ  ކަށް.  ދޭ    ހުން  އަޅުތިބީ  ދެން  އެ  ގޮތަށް.  ނޭނގެ  ވެސް  ގަނޑަކަށް 

އެއެންވެލޮޕްގަ  ކަމެއް  އެމައުންޓެއް  ކިހާ  ބަހައްޓަ  އި  ލާރި  އެ މީހުން  ގާތްގަނޑަކަށް  .  ނގެނޭ  އެއްއުޅެނީކީ  އިގެން 

ރު  1ށްދާނެ  މިއަ ދެބިލިއަން    1ވަރު.  ފިޔާބިލިއަން  އެމައުންޓަމިން  ރުފިޔާ.  ބޭނުންވާނެ  މިއަށް  އެހެންވީއީ  ،  މާ ކީ. 

ކުރިކި ދާންވީއަހިނެއްތޯ  އަޅު؟ ށް  ގެންނާނީގަނޑުމެންމިހާރު  ބޭންކް  މިނިސްޓްރީ  މެންންއެންވަޔަރަ؟ ތޯއޭ  ޓް 

ގެންނަންޏާ  ؟ ތޯއޭގެންނާނީ ފިޔަވަޅުވަރައެހެން  މީގައި  އަވަހަށް  އަޅަންޖެހޭނެ.  ށް  ކުރިބަޖެއެއީ  ތަކެއް  ން  ޓުގެ 

ރެކޮމައަޅު ކަމަށްވައް  ންޑޭޝަނެގަނޑުމެންގެ  ނުދާ  އަނެ ކޮމިޓީއަށް  މިއަހައްންޏާ  މިހެން  ބޮޑު  ވަރަށް  އްލުނީ.ގެ  ރު 

އަޅު މި އެއްޗެއް  ވާހަކަ  ގަނޑުމެން  އަ އެއް  އާ ދައްކާ  ނުކުރެވިމަވެސް  މިއަށް  ކަމެއް.  ންދަލެއް  ދެރަ  ވަރަށް  ޏާ 

ހަދާނީ. ބޭންކާ، ކިވީމާއެހެން އެންވަޔަރަހިނެއްތޯ  މިންއި  އެނަ މެންޓް  އާއި  އޮނިސްޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  އާތީރިޓީރޖީ    ، އަދި 

ބޭނުންވަނީތައް ގޮޝަނެމިހާރު މީތި ޕްރެޒެންޓޭ  .ކޯލް، ސްޓެފެނަކަ ،  މާ ހެންވީށް. އެލަމޮޑެ  ބައި. މި   މިށް ހަދާލަން 

މިނގަޅުއަ ފެނޭ  ނެރެން. މި  ފަހަރުޑަށް  ހަދާފައި  އެއްޗަކަށް  ގްރެފިކަލް  ހަމަ  ވެސް  ރިޕޯޓް  އަޅުކޮމިޓީ  މެން ގަނޑުއޭ 

ރެކޮމަޓީކޮމި މޮންޑްން  ގެންލޯއަށް  ފް  ކީ.ލަޑެކުރާ  ޕްރެޒެންޓޭވެސް  އެބަހުރޭ  ޝަނެދާ  އެގޮތަށް  ހަމަ  މިފަހަރު  އް 

ތަންތާއަޅު ބައެއް  ދުށް  ދަސްރެފައް ނެޓްތަކޮމިޓީ ރިޕޯ  ގައިނގަނޑު  އެކަންކަން  ތަންތަނަށް  . ދެން  މިހާރު  ކޮށްދޭން 

ފޮނު އެހެންވީމާއެބަ  އެތަވާ.  ގޮތަށް  ންތަނުން  ،  ވަރަށްފެންނަ  ނެރެހަމަ  ހަދާފައި  ގްރެފިކްސް  ރަނގަޅަށް  ފައި   

ރާއި މިއާއި  ރާ ޤަ  ންޖް ލައިމެޓް ޗޭން މިހާރު މި ކް ދެ  ޓް.ރިޕޯ  ޓީ މިގްރެފިކްސްއިން އައީ ކޮފަހުން    އެންމެއެބަހުރި.  

ވަރަށްބޮތިދޭ ތިމާޑަ  މިއޮތީގެށް  ބޭފުޅުންނަށް  ކޮށް  ހުރިހާ  ދެން  ތެ .  މީގެ  ތިއްބެ ރޭގައި ވެސް  ވާހަކަ    އެއަށް  ވީ 

ކަންތައްތައް  ރާރުގައި ގޮވާލާފައި މިހުރި  ޤަދިޔަޔަކަސް މި  ލައިން ބައި ލައިން ނު، ކޮންމެހެން  . އެހެންވީމާދައްކަވާފަ

ގޮތުގައި  ނގޭއިއެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  އިންނާނީ  ދެން  މިނިސްޓްރީމެންޓްންއެންވަޔަރަ.  ން   

  އް ބަލާލުން ދެއްތޯ ހުރި ގޮތެ  ސްނުންނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް އެމީހުންގެ ވިޅުގަން އަރިޓީތޯރޖީ އޮއެނަ

އެކުލަ  ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީ  އެހެންކަމުން.  މި  އެލްބޭވާލުމުގައި.  އެޖީ.އޭ.ންކް،  ފެނަކަ،  މެންންޔަރަންވަ،  މިނިސްޓްރީ،  ޓް 

އިމްއެމް.އެމް.އޭ ނޮ  ،ސްޓެލްކޯ ގިނަ  އަސްލު ންޓް.  ޕޯޓެޓް  ފިނޭން  ވީމައެހާ  ފިވެސް އުނދަގ .  ނުލާނީ.  ނޭންސް  ސް 

މި ލާން އެއީ  ރެކޮމަ  ޖެހޭނެ  ގެންނަޝަންޑޭބަޖެޓަށް  އެންމެން  އެކީގައި  މިގޮތަށް.  މިން  އެ އުޅެނީ  ން  އީ  . 



  

މާއި،  ފަރެންސް ހެދުރިކްރޮސް  އްޗަކަށް  ރޭ. އޭރުން އެއްބަޔަކު ބުނާ އެހު   ތަކެއް ޖްޑްވާންޓޭ އެނަށް އޭގެ ންޑުމެގަނއަޅު

ފަސޭހަތައެ އެހެންވީމާކެއް  ގޮތަށް  ހިހުރޭ.  މަންޑޭއަށްންގަ ،  ދޭންޖެހޭނެ    5.  ވާ  ނޯޓިސް  އެގޮތަށް    އެމީހުން ޑޭސްގެ 

އޮން  ކުރަންޏާއިންކާރު ގޮތުންގަވާއިދުގައި  އައުމަށް  އޭގެ.  ނަ  ކުރިން  އިޢުތިރާއެމީ  ނުކުރަޟްހުން  އެއީކީ    ންޏާ 

މައްސަލައެއް   ގަވާއިދާ އެއްވެސް  ނ ން.  ޚިލާ  ނ ން.  ބައްދަލުވުމުގައި  ދުވަސް.    5  ގިނަވަގެންފެއް  މިއަދުގެ 

އަޅުކޮންކްލ ޝަނަ ކަމަށް  އާދެވުނު  އަގަކަށް  ބަލަނީ  މި  ގަޅުގަނނޑު  ތަންދޭކަމަށްޑުމެންނަށް  ހޯމަ  ވަންޏާ    ވާއިދު 

މެންދުވަހު މުއައްސަސާތަކާ  ންބަރު  އަޅު  ހުށަހެޅުއްވި  މިގަނބައްދަލުކޮށްފައި  ކަރު  ޑުމެން  ދެން    ދާސްހުށަހަޅާ 

ބަލާގަނއަޅު ވެސް  މެންބަޑު  ކޮ ސާ ރުންނަށް  ނަން  އަޅުރކިއުލޭޓް  މިއޮތް  ށްލެވޭތޯ.  ލިޔެފައި  ދެން  ކަރުގަނޑު  ދާސް. 

ލް  ރިނިއުބަ ށް  ގެ ކައުންސިލަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުމިމަޝްވަރާކޮށްފައި    އެ މީހުންނާ  ގަނޑުމެންއެއަށް އަޅު

ކު ބީއެނާރޖީ  ގް ރިއެރުވުމަށް  ދަރީން  ޓް  އޯ  ކަނފަންޑް  މިހާރު  މިއިން  އުލަތުން  ކަމަ  243ޑައަޅާފައި    ށް މިލިއަން 

ސޯލާ ވި ސްޓްރޯޕްރޮގްރާމެމުގެ  ގޭގޭގައި ހަރުކުރު  ޔަސް  ފަށަން  ރެކޮމަންގްއް  ކަލީ  އަޅުނގެ ންނޭންޑް  ންނަށް މެޑުގަނ 

ން  ޑީކޮށްފައި އެގޮތަށް ކޮމިޓީ ސްޓަ  ންމެގަނޒްތައް އަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި އިޝ ންޑް. ދެން އެގޮތަށް ރެކޮމަނީރެވޭކު

ޑަށް  ދޭތި ވަރަށްބޮތީ ހަމަ މިއޮ   މި ރާރުގައި ޤަދެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް    .ނީމި ބަލަ  ޑު ގަނޅުއަ  ދެން   ނިންމޭނެ ކަމަށް

އެއްކަގުޅިފަ އޭގައި  ދެން  ސެންސިކަށް  މަ.  އަޅުޓިވް ތަންކޮޅެއް  އެކުޤަ  2ޑު  ގަނވެދާނެ.  ހަމަ    އެކީގައި ރާރަށް 

މަމުއައްސަސާ އެއްކަމަކަޝްވަރާތަކަށް  ސެންކުރަން.  އަޅު  ސިޓިވްށް  ކަމަކީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަމަކަށްވާނެ  ގަނޑުމެން 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު  ޅަށް މަސައްކަތްދިކޮއި  ލާފަށް އޭގެ ރ ޙާ ޚި  ޕެރިސް އެގްރިމެންޓާ ދީ  ނމިހާރު ގޮވާލާފައި އެއި

ޒްނަސް  އެހެންނ ނީ ހަމަ ބި  .ޖެހޭމެޓާރސްތަކެއް ނެގެން އެބަ  ވް ޓިނިވެސް ޕިއުއިން ކޮންމެރެގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެ .އދ

ބަޔަހަމަ  އަލް  ޝުޔ ޒް  އެ މިކު ހަދާނެ ގޮތަކަށް  އެ  ގެންދަނީ. މިހާރު  ހާ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހުރި   ކަންކުރަމުން 

ފުޑް ކާބަން  މުދާ  ރިޕްމުދަލަކީ  ހައި  ވަރަށް  ބޭނުންކޮށް ކަމަށްވެންޓް  އެނާރޖީ  އުފައި ކްލީން  މުގެން  މި  ފައްދާ  ދަލާއި 

ގޮތެ  އްސާއެއްޗެ ކުރެވޭނެ  އެމީހުން  ޑިސްކްރިމިނޭޓް  ހަމަ  ނެތިއްޔާ  އެއަށް  އް  ވަރަކަށް  އޮމާއުފެއްދި  ތިއްޔާ  ކެޓް 

އެކީއްވެ އެކަން  ނުތޯ  މީގޮ   ، އެ. އެހެންވީމާންވީކުރަގޮތަށް  ތެވާލުން  އަޅުރޭގަގެ  ހިމެނޭ. ދެން  ނޭނގޭ  ޑަކަށް  ގަނއި 

މިކަ ދެކޭނެ ގޮތެއް. އަޅުމުދިވެހި ސަރުކާރުން  ބާކީ    11ޑުގެ ވާހަކައަކީ ސައިންޓިސްޓުން މިބުނަނީ  ގަނގައި  އަހަރޭ 

ފުރޮޅެނިޔެ މޭޖަރ ބަދަލުދު  އޮތީ ހިސާބުވުމަކަށް  ބުނުންދާ ހަން. ދެން އެއީ ލައްކަ ދުވަހުގެ  . ދެން  ތަކެއްފައި ބުނާ 

މަމާ،  އެހެންވީ ތިބެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނ ން  ، ނ ންމަތެއް.  ޔާޤިތިމާވެށީގެ  ވޭނެތޯއޭ.  ޑުން  ހަމަ    .ނ ން،  އެއީ 

ނެތިއަޅު އަޅުދިގަނޑުމެން  ނ ތްވުންޔާމަޤިގަނޑުމެންނަށް  އުމަކީ  ކަމެއް  ލިޓް ފަދަ  ރެކޯޑަށް    ރަލީ.ންތޯ  ހަމަ  ޔެސް. 

މި ބުނަން  ޓަކައި  ބޭނުވާހަކަ  ބާބައްދަލު  ؛ބިރުވެރި  އެހާ.  ން  ގޮތަށް.  ވުން  ހޯއެހެންވީމާއްވާ  ހުރިހާ  ،  ދުވަހު  މަ 

މިނަންބޭފުޅު ވެސް  ހޯމަ  ށް  އަ  ދަންނަވާލަނީ.  ބައްދަލުވުން  ދުވަހު    2ބާއްވަން    އެކީކާމުއައްސަސާތަޅުގަނޑުމެން 



  

ވެސް ތައް   . ދެން ތި ރާރަށް އެކުގައިޤަ ޑައިގެން ދެއްވުން  ވަން ތައްޔާރަށް ވަރައްކު ލުޔާރުވެވަޑައިގެން ސުވާ ބޭފުޅުން 

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ރަށްބޮ ވަ ލާނަން.އި މެން ގަޑި ދަންނަވަނޑުއެދެން. ދެން އަޅުގަ

___________________ 




