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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  : ންވުކެ އްދެކަހަވާ  ންތުސަޔާރި

  ރި ތެ ތްޒައްއި  ށްމަވުލުދަ އްބަ  ނަވަ  11  ގެޓީމިކޮ  ޖް ންޗޭ  ޓް މެއިލަކް  ޑްންއެ  ޓްންމަންރަޔަ ވަންއެ  .`

  ޓް ސްވޭ  ކީކަ ތައްތަންކަ  ނޭމެހި  މި  އިގަޑާންޖެއެ  ގެދުއަމި  ގެންމެޑުނގަޅުއަ  .ންވަނަންދަ  ބާޙަރުމަ  ށްނަންރުބަންމެ

  ޓް ން މަޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ  އި އާ  .އޭޖީ.ލްއެ  އިއާ.އޭ  ޕީ.އީ  އިޓާންމަންރަޔަ ވަންއެ  ފްއޮ  ރީޓްސްނިމި  ންތުގޮޅޭގު  ޓާންމެޖްނޭމެ

  ށި ވެ މާތި  ން ދެ  .ންވުއްރެ ކުސާރާދި   އި ވަލައް ބަ  ންރުބަންމެ  ގެ ޓީމިކޮ  އްތަންޔުލި   ވާ އިފަވާއް ނުފޮ  ންނުޝަރޭޕަކޯ

  ފް އޮ   ރީ ޓް ސްނިމި  ރުހަ އަ  ނަ ވަ  2019  ން ތުގޮޅޭގު  ކާ ތަލުދަބަ  ނަ ންއަ  ށްމަސުމޫ  އި މާޓުއްހެ މެދެ  ށްކޮރި ތެކާއްރަ

  . ވޭ ބައެ  އިފަ ވާއްނުފޮ  ސްވެ  ތުމާލޫޢުމަ  ގެކުތަތްކައްސަމަ  ވާއިފަސާއްޖަމަހަ  ންވައްރަ ކު  ންއި  ޑްންއެ  ޓްންމަންރަޔަވަންއެ

  ން އިރެ ތެ  ގެ ތުކައްސަމަ  ގެ ހުވަ ދު  100  މަ ތަރަފު  ގެ ރުކާރުސަ   ން ދެ  .ދުއަމި  ނެވޭރެ ކުސާރާދި   ށްނަންމެޑުނގަޅުއަ  ސްވެއެ

  ނީ ރަ ކުދުސްގަ   މި  ޑު ނގަޅުއަ  ،މާވީންހެއެ   .ރިހު ބައެ  ތައް ތުމާލޫޢުމަ  ރި ހު  އިފަވާއް ނުފޮ  ންތުގޮޅޭގު  އާރީޓްސްނިމި

   .ށްއަ.އޭޕީ.އީ މަތަރަފު  .ށްތަގޮ ރާކު ރޫތްގޯ ންމެޑު ނގަޅުއައެ   ންދެ އިފަ ށްކޮމަހާ އިގަ ންރީކްސް  އްއެބަ  ކުރަހަފަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ން: މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުއިދާރީ

ބޭފުޅުންނަށް     ން ގެ ޅިގު  މާ ވުއްނުފޮ  ރ ޓަލެ   ންމެޑުނގަޅުއަ  ށް މަދުހޯ  ތު މާލޫޢުމަ  ންތުގޮޅޭގު  ކާ ތަތިދަ  ވާއި ފަވެމާދިއެ 

  ނި ކު   ގެޖޭ އްރާހިވެދި  .ންނަލާއި ޔަކިހަމަ    ޑުނގަޅުއަ  ތައްއް ތަންކަ  ވާއިފަ ށްކޮގަހަފާ  އިގަ ޓީސި  ވާއިފަވާއްނުފޮ  ންއިއޭ.ޕީ.އީ

  ހާ ރި ހު   ގެ ޖޭއްރާ  އްތަތްލަޞީ ވަ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  ވާން ގެށީކައެ  އް ތަންހުޖެންގޮ  ވާއިފަ ވެމާދި  އިގަމުރުކުޖްނޭމެ

  އި ގައްދެ އްޙަރަސަ  ހާރި ހު  އްތަ ތްލަޞީވަ  ދީ އްޙަ ރަސަ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  . ންތުނެ  އި ފަވެމްއިގާ  އި ގަ އްދެއްޙަރަސަ

  ނި ކު  .ންވުތިދަ  ށްމަގުންހި  ކުއެމާކަބުޔާމިކާ  މްޒާނި  ގެމު ރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  އިގަށު ރަށްރަ  .ންތުނެ  އިފަވެމްއިގާ

  އި ގައްތެގޮ  ވިނެޓެއްހެ މެދެ  މްޒާނި  ގެމުރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  . ންތުނެ  އިފަވެމްއިގާ   އްތަލްޞީ ވަ  ވާން ގެށީކައެ  ނެރާކުޖްނޭމެ

  ވާ ން ގެށީކައެ  ނެ ވޭދެންގެ  ށް ރަބޭ  ން ށުރަ  ނި ކު  ވޭ ރެކުޖްނޭ މެ  އި ގަށު ރަ  .ންތުނެ  ން ބެލި  ސާއި ފަ  ވާ ންނުބޭ  ށްމަގުންހި

  ދި އަ   އި ގަޖޭއްރާ   އް ތެލަޞީވަ  ނެރާކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ރިތެ ކާއްރަ  .ންތުނެ  އި ގަލު ސިންއުކަ  ސާއިފަ  އިކާތަމްޒާތިންއި

  އީ އެ  .ންރުހު  އް ކެތަ ސީލިޕޮ ހޭ ބެ މާ ރުކުޖްނޭމެ ނި ކު ގެ ރުހާ މި  ށްތަގޮވާ ނަގި ކް ޓިސްލާ ޕް .ންތުނެ އި ފަވެމްއިގާ  ށްނަތަހާމި

  ގެ މީ   . އްތަންހުޖެންގޮ  ވާ އިފަވެމާދި  ށް އައޭ.ޕީއީ  ތީ އޮ  މި  ންދެ  .މި ނިމުނީ  އްތަންހުޖެންގޮ  ވާއި ފަވެމާދި  ށް އަޖެއްރާހިވެދި

  ޅި ހެ ށަހު  ށް މަރުކު  ތައް ތްކައްސަ މަ  ރީޓަ ލޭއުގިރެ   ހޭބެ  މާރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  ގެއޭ.ޕީ.އީ  ނީވައި ފަށްކޮގަހަފާ  އި ގަރޭތެ

  ން ކަންކަ  އިހަ މެންއެ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  ގެޖޭއްރާ  ޅިމު  .ންތުނެ  އިފަބިލި  ޓްޖެބަ  އި ގަރުހަ އަ  8  ޔަ ދިވެތުވޭ  ށްމަކަންކަ



  

  މާ ރުކުޖްޖޭމެ  ނި ކު  ދާ ންގެ  ން މުރަކުޛުފީންތަ  ންއިއޭ.ޕީ.އީ  .ންތުނެ  ން ފުޒައްވަމު  ށް ރަވަ   ވާ ންގެށީ ކައެ  ށް މަރުކުޓްލޭއެ ގިރެ

  ނި ކު   .ންރުހު  އްކެތަންރުއެ ށުފު  ނާނޫގާ  ޒީކަރުމަލާ  ދި އަ  ކާތަނުނޫގާ  ގެރާއި ދާ  ގެމު ކަރިވެރު ތުފަ  އިދާއިވާ ގަ  ހޭބެ

  އި ފަ ވެމްއިގާ   އްކެތަމްޒާނި  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ވާންގެށީ ކައެ  އި ކަޓަ  ށް މަރުކުޛުފީންތަ  ދު އިވާގަ  ހޭބެ  މާރުކުޖްނޭމެ

  . ން ތުނެ  އްތެގޮ  ނެރާކު ޛުފީންތަ  ދުއިވާގަ   އި ގަށުރަށްރަ  ތްނެ  އްތެ ލަޞީވަ  ށް މަރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  ންތުގޮމި  .ންތުނެ

  ، އި މާއުދިންގެ  ނި ކު  އިގަށު ރަށްރަ  ތްނެ  އިފަވެމްއިގާ  .ންތު ނެ  އިފަވެމްއިގާ   މްޒާނި  ގެމުރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  ންކުތަޓްސޯރި

  ން ބު ބަސަ  ގެ މުރުއެށުފު  ގެ ކު ތަދުއިވާގަ  ންވުޓު އްހު  ންޅުއެ  ނިކު  ށްދަމޫ  ، އިމާއުދިންގެ  ނި ކު  ން ށުރަށްރަ  ޅުފަ

  ސާ އި ފަ  ވާ ންނުބޭ  ންރަކުޓްކްޕެސްންއި  ންކަންކަ  ޅޭގު  މާރު ކުޖްނޭމެ  ނިކު  އިގަހިސާބެއް   ހާރި ހު  ގެޖޭއްރާ  .ންވުގޫދަނއު

  ނި ކު  .ންބުލިނު  ސާއިފަ   ވާންނުބޭ  ށްމަރުކު މްއިގާ  އް މެޓަސްސި  ނެރާކުޓް ޕޯރި  އްތަ ލަސައްމަ  ގެނީކު  .ންތުނެ

  ގެ މު ތުނެ  ސާއިފަ  ށްމަގުން ހި  އިގައްތެ ގޮ  ވާންގެށީކައެ  އްތަ މްރާގްރޮޕް   ގެމުރުކުރި ތެންލުހޭ  ންތުގޮޅޭގު  މާރުކުޖްނޭމެ

  އް ތަ ދުއިވާގަ  ހޭ ބެ  މާރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  ންކުތަލްސިންއުކަ   ށުރަ  އި ކާތަރާދާއި  ގެރުކާ ރުސަ  .ންގުންހިނު  ންބުބަސަ

  އި ލަ ނު   ކާ އަޓީޔުޑި  ތި ނެ  އްމެޒާނި  ނެ ވޭރެ ކުލުލީޙުތަ  ވާ ންގެށީކައެ  .ންރުކުނު   ތްކައް ސަމަ  ސް ވެ  ށް ކަތަގޮއްއެ

  ގެ ކު ތަސީލިޕޮ  ރުހާ މި  ށްމަނުދި  ދައްހު  ގެމު ރުކުރެތެއެ  ށްއަ ޖެ އްރާ  ޅުތަކޮ  ކްޓިސްލާޕް   އިގަތުގޮ  ކޮތަޅުގެ  ލްބަޑަރޭގްޔޯބަ

  ށް މަރުކު ލުއްޙަ   ލަސަ އްމަ  ގެ ރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ނީނަންއި  މި   ންށުދަ  ގެ އްއެ ގންޑިހެ  ން ހެއެ  ން ދެ  .ންވުހިފަގުމަ  ންބުބަސަ

  ން މުރަކު ތްކައްސަމަ  ލީ މަޢަ  ގެމުކަމި  ނީވަމި   އިފަށްކޮގަހަފާ   އި ގަތުގޮ  ން ކަންކަ  ނެދާވިރެކު   އިގަ އްރެވަ ންފެ  ދީއްޙަރަސަ

  އި ގަ ކުތަޒުކަރުމަ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ދީ އްޙަރަސަ  ންތުރާފަ   ގެޓްންމަންރަޔަ ވަންއެ  ފްއޮ  ރީ ޓްސްނިމި  ނީދަންގެ

  ށް އަލަ ސައްމަ  ގެ މުރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  ތީ އޮ  މި   ންދެ  .ން ރުކު ޓްކްޕެސްންއި  އިމާރުކު ޓްލޭއު ގިރެ  އިމާނުދި  ސް ންސެއިލަ

ގޮތުން އުނަގެ  އް ލެއްޙަ   ގެ މީ  .އްތައްތަ ންކަ  ވާއި ފަށްކޮގަހަފާ   ންއިއޭ.ޕީ.އީ  އިމާކަ ންކަ  ނެ ދާވިރެކު   ންހުލީ ޖިމަ  މުގެ 

  ނީ ނޫގާ  މަހަރި ފު  ކުއެ މާކަންވަނިމި  އިކަ ޓަ  ށްމަރުކުޓްލޭ އު ގިރެ  ންކަންކަ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ނީނެމެހި  އި ގަރޭތެ

  ށް ތަ ކައްސަމަ  ރީ ޓަލޭއު ގިރެ  ގެމުރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  އިވައް ދެށްކޮރިވެ ރުބާ  ގެއޭ.ޕީ.އީ  ންހެނެވޭރެކު ތްކައްސަމަ  ކު އެއިރާބާ

  ހޭ ބެ  މާ ރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  އި ގައްތެ ގޮ  ޞަ އްޚާ  ން ކަންކަ  ގެ ނީކު  .ންނުދިއިޅައަޑަނކަ  ށްއައޭ.ޕީ.އީ  ޓް ޖެބަ  ވާ ންގެށީކައެ

  ށް މަކަން ކަ  ހޭބެ   މާރުކު ޖްނޭމެ  ނިކު  އެއް ތައްސަ ންއި  ގެސްކް ޓެ  ން ރީގް  .ންރުކުސްފާ  ލާ އި ވަލަކު އެ  އް ކެރވޯ މްރޭފް  ލް ގަލީ

  އްގެ ގޮތުގައި އެޑީސިބްސަ  ސާ އިފަ  ވާން ނުބޭ  ށްމަކައެ  ށްކަ ތަތްރާފަ  ރާ ކުޖްނޭމެ  ނި ކު  .ންސުއްޖެމަހަ  ށް މަރުކުޓްލޭއު ގިރެ

   .ންޔުލި  ވާއި ފަބިލި ންއިއޭ.ޕީ.އީ ނީމުނި އެ  .ންރުކުމް އިގާ އްމެޒާތިންއި  ނެބޭލި ސްވެމަނަ

 

 : ންވުކެ އްދެކަހަވާ  ންތުސަޔާރި

  ނީ ނޫ   އްޓެންމެކޮ  ގެއް ރެބަންމެ  ރިތެތްޒައްއި   ސްވެއްއެ  ށް ކަތަތާކުނު  ރިހު  އިފަވާނުފޮ  ންއިއޭ.ޕީ.އީ  ތޯތްއޮބައެ  ރުހާމި

  ށް މަރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  ގެޖޭ އްރާ  ދީހޯ  މި  ންމެޑުނގަޅުއަ  އްތަތުމާލޫޢު މަ  މި  .އްމެކަ  ރުތު އި  ވާންނުބޭ  ންލަށްކޮފުސާ



  

  އް މެވުލުދައްބަ   ންމެޑުނގަޅުއަ  އިގަ ކުއެ  ކާތަސާސައްއަމު   ހޭ ބެ  މާ ކަ  ންތުގޮޅޭގު  ކާތަލަސަ އްމަ  ރި ހު  އި ފަވެތިމަރިކު

  ތު މާލޫޢުމަ  ން ރަކު ފުސާ  ން ކަންކަ  ރި ހުމި  ރު ހާ މި  ން ތުގޮ  ގެ މު ވުރުޔާއް ތަ  ށް މަވުލުދައްބަ  ، މާވީންހެއެ  .ހުވަ ދު  ތިފަސްރާބް

  ން ސީންޖެއެ  ން ޝަކްޓެރޮޕް   ޓްންމަންރަޔަ ވަންއެ  އްކެތައްތަ ންކަ  މުންހިމު  ށް ރަވަ  ގެ މީ  ންދެ  . ދީހޯ  މި  ންމެޑުނގަޅުއަ

  . ވޭ ފުސާ  ބައެ  ންގެމީ  ށްޅަގަނރަ  ށްރަވަ   ތްގޮތްއޮ  އްތައް ތަންކަ  އިގަރޭ ތެ  ގެރު ހައަ  8  ޔަދިވެތުވޭ  .ފަށްކޮގަހަފާ  ނީވަމި

  ން ޝަ ކްންފަ  ށްޅަގަނރަ  ތޭނެ  އި ގަޖޭ އްރާ  ނީ ވުރެކުސްޓިނޯ   މި  ށްޑަނގަޅުއަ  ށްމަކަ  އެއް   އި ފަށްކޮގަހަ ފާ  މި  އި ގަމީ  ންދެ

  ޓް ންމަންރަޔަ ވަންއެ  ށް ނަންމެޑުނގަޅުއަ  އި ގަރޭ  .ށްނަތަހާ މި   ދިއަ  އްމެޒާނި  ސް ވެއް އެ  ގެ މުރުކުޖްނޭމެ  ނި ކު  ރާ ކު

  ޓް ންރަކަ  ން ނިކު  ށް ރަހަފަ   މަތަރަފު   އި ގަދޫންވަ  ޅުތޮއަ. ރ  ޔަ ދިންގެނިފެ  އި ގައް ޓެވީޓު  ތް އޮ  އި ފަވާއް ރަކު   ރޓަސްނިމި

  ން ދެ  .ނީކެދެ  މި   ޑުނގަޅުއަ  ށްމަކަ  އްމެށުފެ  ޅުގަނރަ   ށްރަވަ   ންދެ  .ކަހަވާ   ނުށުފެ  ތް ކައްސަމަ  ގެމުދުއްފެއު

  އެ   ނީކެދެ   މި  ޑުނގަޅުއަ  އި ގަކީއެ  ތާމާލޫޢުމަ  އެ   ގެ ރޭ  ން ދެ  .އްރެ ޓަންސެ  މު ންހިމު  ށް ރަވަ  އި ގަތު ޤަޤީޙަ  ކީއަދޫންވަ

 . ރުބަންމެ ރިތެތްޒައްއި  ގެރާ އިދާ ދޫ އްގަ ންދެ .ށްމަކަ ށީފެ ން ރަކު ން ޝަކްންފަ ށްކަރަވަ  ސްވެމެންކޮ މްޒާނި

 

 : ންވުކެއްދެ ކަހަވާ ރު ހިޒާ ދު މަޙްއަ ރުބަ ންމެ ގެރާއި ދާ ދޫއްގަ

  މި   .ކަހަވާ   ގެ އްމެޓަސްސި  ޓްންމެޖްނޭމެ  ޓް ސްވޭ  ނީކައް ދަ  މި   ކަ ހަވާ  ން މެޑުނގަޅުއަ  ން ދެ  .ރުރިއް ޤަމު  ޔާ އްރިކުޝު

  ރު ކާރުސަ  ޕީ.ޑީ.މްއެ  .އްއެ ކަހަވާ  ކާއްދަ  ންމެޑުނގަޅުއަ   ރެސުއްނުމާޒަ  ށްރަވަ   ކީމަޓަސްސި  ޓްންމެޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ

  ޓް ސްވޭ  ،ތްއޮ  އިގަޓޯސްފެނިމެ  ގެޕީޑީ.މްއެ  މަހަ  ންލޭޕް   މި  ސްވެ  ކުއެ މާއުއަ  ންގެވެ ބުޚާތިންއި  ށްރަހަފަ  މަތަރަފު

  ގެ ޓީސި  ރި ހު  އިފަވާއް ނުފޮ  ންއި.އޭޕީ.އީ  އި ގައްތެގޮ  ޑުނގަ އިމަ   ންދެ  .ންލޭޕް  ގެ މުރުކު މްއިގާ  މްޓަސްސި  ޓްންމެޖްނޭމެ

  ސް ންނޭއިފަ   ނީނަންކުނު  މި  އްއެލަ ސައްމަ  ހާރި ހު  މި  ނީ ވަހަ ދޭ  ށްޑަނގަޅުއަ  ންގެއޭ  ރުއިލާ އިލަބަ   ށްކައަތާކުނު   ހާރިހު

  އި ގަޔޭނިދު  ގެދުއަމި  ،ސްވެމަނަންހެއެ  .ށްމަކަ  ތީއޮ  ވެ ނު  ންކަމި  ންމުކަތިދަ  ގެރީލާ  ންގެތިނެ  ޓްޖެބަ  ،ންގެތިނެ

  މަ ހަ   ލް ބަސިފީ  ކީ ޓަންމެޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ  .އްލެއަރި ޓީމެ  ރޯ  ކީޓަސްވޭ  .އިގަތުގޮކޭ ދެ  ޑުނގަޅުއަ  ން ނޫ  އްޏެން ކު  ކީޓަސްވޭ

  ރު އި ލާބަ   ންތުބަސްނި  ގެކުތަށްރަ  ސްޔަވި  ށްމަކަ  ޑަކު  ދީބާ އާ  އިގަޖޭއްރާ  .އިގަޔޭނިދު  ދުއަމި   އްއެސްނަޒްބި  ލްބަޓަފިރޮޕް

  ށް މަޔުލިވޮ   ގެ ނީކު  ގެޖޭ އްރާ  ޅިމު  .ނީރަކުލުބޫޤަ  ޑުނގަ ޅުއަ  ށްމަކައިހަ  ށްކަރަވަ ދޭފު  މްޔުލިވޮ   ގެނީކު  ރާކުޓްރޭނެޖެ

  ށް ޅަ ގަނރަ  ށްރަވަ  ންކަމި  ޔާ އްފިށްކޮސްންނޭއިފަ  ންއިރޓަ ކްސެ  ޓްވެއިރަ ޕް  ށްޓަންމެޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ  އިގަ ނތާމި  ރުއިލާބަ

  އްޔާ ނޫނި  ގެއޭ.ޕީ.އީ  ންދެ  .ވޭރެކުލުބޫޤަ  ށްޑަނގަޅުއަ  ށްމަކަ  ނެގޭން ހި  އިގަތުގޮ  ގެއްއެސްނަޒްބި  ލްބަޓަފިރޮޕް

  މި   ންރަކުޖްނޭމެ  އް މެކަ  އްނެހިކި   އީއެ  .ންނޫ  އްފެސާ  ހާއެ  ށްޑަނގަޅުއަ  އްތެގޮ  ރި ހު  ސީ ލިޕޮ  ،ތުސަޔާސި  ގެރު ކާރުސަ

  ން ކަ މި  ތޯ ންގެއިލަވާ ޅުހު  ށްއަރ ޓަކްސެ  ޓްވެއިރަ ޕް  ންގެށް ކޮ  ޒްއިޓަވެއި ރަޕް  ތޯ ންއިރެތެ   ޓްޖެބަ  ންރުކާ ރުސަ  ނީޅެއު

  ޓް ސްވޭ   އި ގަތުގޮ  ރާކު ލުބޫޤަ  ޑު ނގަޅުއަ  ،މާވީން ހެއެ  . ންކައްއެ  ވާނު ފުސާ  ދިއަ  ށްޑަނގަޅުއަ  އީ އެ  .ނީޅެއު  ންރަކު

  ން ރަކު ނު  އް ލެބޫޤަ  ޑުނގަޅުއަ  ،މާވީންހެއެ  .ގެޔޭނިދު  ރު ހާމި  އް އެސްނަޒްބި  ލް ބަޓަފިރޮޕް   ށްރަވަ  ކީޓަންމެޖްނޭމެ



  

  އި ގަ ޖޭ އްރާ  އް މެޓަސްސި  ޓްންމެޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ  ޅުގަނރަ   ވާ ންގެށީކައެ  .ށްކަމަ ކަ  ނެވޭރެކު ނު  ލުއް ޙަ  އްތައްތަންކަ

  . ކީއަކަ ހަވާ  ތް އޮ  ން ލަނެބު  ރޭ ތެދޭ  އާ ތި  ޑު ނގަޅުއަ  އީ އެ  ން ދެ  .ނީރަކުލު ބޫޤަ  ޑުނގަޅުއަ  ށްމަކަ  ނެ ވޭރެކުމްއިގާ

   .ށްތަޞަރުފު ވި އްދެ ޔާ އްރިކުޝު

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

  ށް މަ ކަ  ވާ ތިމަރިކު   ންކަތި ދަ  ގެޓު ޖެބައީ.ޕީ.އޭ    ވޭރެ ކުގަހަ ފާ  ސް ވެ  ށްޑަނގަޅުއަ  .ރުރިއް ޤަމު  ޔާ އްރިކުޝު

  ދި އަ  މެންހެއެ   މަހަ  ންދެ  .ންލަށްކޮގަހަ ފާ  ންކައެ  ސްވެ   ޑުނގަޅުއަ  ށްޑަބޮ  ށް ރަވަ  އީއެ  .ންކަވާ އިފަވާއްރަ ކުގަހަފާ

ޙައޭ.ޕީ.އީ  ން ރަކުގަހަފާ  ޑުނގަޅުއަ   ން ދެ  .ސްވެ  ށްމަކަ  ހޭޖެންބެލި  ންކަރިވެ ރުބާ  ނީނޫގާ  ވާ ންނުބޭ  އެ   އިގަތުޤަޤީ 

  ޑު ނގަޅުއަ .އްލެ ޑެމޮ ސްވެއް އެ ވާ އިފަވިރެކު  ންއިޓެސްސަ  ތް ނެ ށްކަނަތަހާމި  އިގަޖޭއްރާ  ރު އިލާ ބަ ށްކަތަ ލްޑެމޮ ގެޖޭއްރާ

  . ލަ ސައްމަ  ގެ ރޗަ ކްރަޓް ސްރާފްންއި  ކީ އަލަ ސައްމަ  އް އެ  .ޅޭއުބައެ  އް އެލަސަ އްމަ  2  .ޅޭއުބައެ  އް މެކަދެ  އީ އެ  އި ގަތުގޮކޭދެ

  ރި ތެ ންލުހޭ   ށް ރަވައެ   ންތުޔިއް ރަ  ކީ އަލަ ސައްމަ  އް ނެއަ  .ގެމު ލުތާއްނަ  އި ގައްތެ ގޮ  ރި ތެކާއްރަ   ނި ކު  ންތުނެ  އް ތެލަޞީވަ

  ގެ ރާ އިދާ  ންމެޑުނގަޅުއަ  އިއާ  ޕީ.ޑީ.ންއެ.ޔޫ  ންހުފަ  ށް ރަވަ  ން ލަށްކޮގަހަފާ  ޑުނގަޅުއަ  ށްކަލަސާމި  .ންވުރެކުނު

  އް ޓެކްޖެރޮޕް  ޓްންމެޖްނޭމެ  ޓްސްވޭ  ،އްކެތަތްކައްސަމަ  އި ގައް ށެރަ  2  ގެރާއިދާ  ންމެޑުނގަޅުއަ  ންގެޅިގު  ކާއަޔާއްޢިމްޖަ

  ރު އި ދާންގެ  .ނީދަންގެމި  ށް އަމަހަ  ޑާނގޮ  އި ފަށްކޮޓްގޭރިގް އެ  އި ގަލްވެ ލެ  ރޭތެ ގޭ  ކީ ތަގޮވާމި  އި ގަޓް ކްޖެރޮޕް  އެ   .ނުގުންހި

  މި   ރު އި ލާބަ  ށް މަކައެ  . ނީހެޖެމި  ންރަކު   އި ގައޭ  ންމެޑުނ ގަޅުއަ  އް ތެގޮ  ވޭ ލެތާއްނަ   އިގަ އްތެގޮ  ރި ތެ ކާއްރަ  އިގަޑުނގޮ

  . އް ޓެޖެބަ  ގެއްރެވަ އެ  ތްނެ  ށްމަރުކު ޖުނޭމެ  ޓްސްވޭ  އިގަޓްޖެ ބަ  ގެލްސިންއުކަ   ގެއްށެ ރަ  އިގަތު ޤަޤީޙަ  ކީއަލަސައްމަ  ވާމާދި

  އެ   ންގެއި ގަނަ  ނި ކު  އެ   ންނިކު  އެ  .ތްނެ  އް ތެގޮ  ނެބޭލި   އްފެޒައްވަމު   ،ށްކަފަޒައްވަމު  ންނުމިޑަކު  މެ ންއެ  ށްކަލަސާމި

  ސް ވެ   ޓްސް ކޮ  ގ ންނިރަ  ގެ ލްކަ ހިވެ  ގެ ނތާއެ  ދި އަ  .ނީހެޖެންދޭ  ސް ވެ  ރަ ސާ މު  ށްފަޒައްވަމު   ންކުއަނީދަމްއާ  ބޭލި

  ލު ދަ ބަ  މި  ލު ސްއަ  ކީ އަކަހަ ވާ  ރާ ކުގަހަ ފާ  ޑުނގަޅުއަ  ، މާވީންހެއެ   .ނީހެޖެންސައްޖަމަހަ  ސް ވެ  ދު ރަޚަ  ޓް ންރެކަރި

  ރ ޗަ ކްރަޓް ސްރާފްންއި  ކީ ލަދަބަ  އް ނެއަ  .ންވުރުކުރިތެންލު ހޭ  ށް ރަވަ  އެ  ންތުޔިއްރަ   ކީ ލަދަބަ  އް އެ  ،ހޭޖެންނަންއަ

  ލާ އް ޑެނަ.ދގ  ، އިގަށުރަ  އެ  ށްކަލަސާ މި  .ންރުހު  އިފަހިޖެމަހަ  އިގަ ލްވެ ލެ  ލް ސިންއުކަ   އް ތަތްލަޞީވަ  އެ  އިފަށްކޮމްއިގާ

  ން ފުޒައްވަ މު  ރިކު ންލާޢުއި  ންލުސި ންއުކަ  ވޭންދާނހަ  ޑުނގަޅުއަ  ށްރަހަފަ   4  ށްކަޑަނގަތްގާ  އިގަލާއްޑެނަ  .އީއެ

  މި   އިފަޅިއެޑަނކަ  ށް މަކަ  އް އެރަސާ މު  ށް އަޔާފިރު  4000  ތަވަނު   ޔާ ފިރު  3000  ކީ އަލަ ސައްމަ  ވާ މާދި  .ންގެބިލިނު

  ސް ވެ  ންހުމީ  ތްނެ  ފާޒީވަ  ގެށުރަ  އިގަތުޤަޤީޙަ  .ނީވަނު  ކުހަމީ  ނެދާ  ންރަކު ތްކައްސަމަ  އެ  ށްރަވަ  އެ  ންދެ  .ނީނަންއޮ

  ވާ މާ ދި  މި   ،ސްވެމަނަންހެއެ  .ބިތި  ބައެ  ސްވެ  ންހުމީ  ދާއްހަ މަ  .ބިތިބައެ  ސްވެ  ންހުމީ  ވާންނުބޭ  ފާޒީވަ  .ބިތި  ބައެ

މުޅި    ޅިމު  ކީ އަލަސައްމަ   . ހޭ ޖެނު  އްޅެކޮދެ  ން އިޔާފިރު  3000  ންގެށްކޮތްކައްސަމަ  އެ   މު ދަރުތަހަ  ދާ ލުވާދުދުވަހު، 

  ޒީ ކަރުމަ ލާ  ނީހޭޖެންނަންއަ  ލުދަ ބަ  އެ  އިގަތުގޮކޭދެ  ޑު ނގަޅުއަ  ޔާއްޖި އްވެންހެއެ  .ޓޭއްހެ ލެބެނު  އްދެރަޚަ   ގެރޭތެގޭ



  

  ޓް ން މަންރަޔަވަން އެ  ސާސައްއަ މު  ންހެއެ  ގެތުލައުދައަދި    ސްޔަވި   ންގެވެރި ވެދުމެ  އޭ.ޕީ.އީ  އިފަ ލާ  ންއިރެތެ  ގެމްޒާނި

އެ    ގެމު ރުކުޖްނޭމެ  ނިކު  އެ  ގެށު ރަށްރަ  ންރުއޭ  .ށްކަތަލް ސިންއުކައެބަ    ހޭޖެންދާ  ޓުޖެބަ  އެ  ސްޔަވި  ންރީޓްސްނިމި

ތް ރައްކާތެރި  ކަށް ނެންނައަޅުގަނޑެ  އަސް ގައި އެކަން ކުރިލެވެލް  ހިނގާނީ. ދެން އަނެއްކަމަކީ އަދި ރަށްރަށު  ތް ހަރަކާ

 ރަށްރަށުގެ  ޗެހިތައް ޅު ދެން އައިސް މެޓަލް މިކަހަލަ އެއްލާސްޓިކް ދަ ޕްސާލަކަށްނައްތާލެވޭކަށް. މިގޮތެއްގައި އެކަން  

އަޅު ނައްންނަގަނޑުމެލެވެލްގައި  ނެތް  ގްލާސް ކަށް  ނެޕްކިންތާލެވޭކަށް.  އަޅުއްއްޗެއެ  މި.  ސް،  ށް  ގަނޑުމެންނަކަސެއް 

ލެވެލްގައި   ހަމަ އަނެއްކާ ންވެއްޖިނައްތާލެވޭކަށް. އެހެނެތް ރަށްރަށު  ންނޫނީ  ހެކަށް އެ ޓަރަސެން  ޖަނަލް ވެސް ރީ  އްޔާ 

ކޮންމެވެސް ތެކުދިކުދި  ނައްތާލަންޖެހެނީ.  މިއެއްޗެހި  ގޮސްގެން  ގެން ށް  ތާކަ  އެހެން  ކުދިކުދި  މުޖުތަމަޢުގެ  ރޭގައި 

ނަނީ  ހުން  ވެސް މި ގި ރަށްރަށުގައި  ނ ހިމި  ތުގައި  ހުންނަނީ ޙަޤީޤަ  ތަންތަން މި   އެ އް ހަދައިގެން  ރުތަންޓަ ޓް ސެވޭސް

ފައި ހަމަ ޕައިލްތައް ހަދާފައި  ތާއްފިޅު ވެސް  ދަ  ،ސްވެ  ކް ނަނީ. ޕްލާސްޓިހުން  . ޕައިލްތައް ފުނިޖެހިފައި މި ހިފަޖެފުނި

ބޮޑެތި ހުޕައިލްންގާ  ސިފުނި  އަޅުތައް  ފަރެސްމާތޮޑާއަރޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑު  އަޅުގަ  2013،  2012ކީ  ގަނޑު 

ވަރަހިސާބުގައި.    އެ  2015  ،ނޫންހަނދާންވަނީ.   ދިޔަތަނެ ޅަގަނރަ  ށް ހަމަ  މެނޭޖްކުރަމުން  ކުނި  އެކަމަކު  ށް  އް. 

ބަދަލަކާ   ށްންސިލަކައު ކައުންސި  2017ފަހުކޮޅު    2016ގުޅިގެން    އައި  ބަދަލަކާ ގައި  އައި  އެ    ލަށް  ގުޅިގެން 

ބޭކާރުޓަސިސް އެއްކޮށް  ހަމަ  އެންމެ ވީމް  ގޮ  .  ކަމެއް  ބޮނޑު  ފަހުން  ކަހަލަ  އެހެން  ވަރަށް  ހަމަ  ންސުންލައިގެން 

، އެކަހަލަ މައްސަލަތައް  މާހެންވީމެފަހުން. އެ އެން  ޅުލީ ވަގެން ރަށުގެ ބިން ކޮނެ  . އެ އޮތީ  ކޮށްފައި އެ ލުން  ންސިއުކަ

ވަ  މި ނެޞީދިމާވަނީ  އެވެއަ  ތުމާއި ލަތް  އެހާވަރަށް  ނުކުރުމާރައްޔިތުން  ހަމަ    ރ  ފާހަގަކު އަދި  މި  ރާ  މީގައި 

ރަނގަޅަށް  ރެގިއުލޭޝަން ނެތީސްތައް  އަމަ. ދެހެދިފައި  ވަރަށް  ޅު ން  ހަމަ  ވެސް  .  ވާހަކަތައް  ކުރަން މިބޫލުޤަގަނޑު 

ތެރޭގައި  މިއެއީ   މިއަޅުކަމުގެ  ހުރީމަ.  އުޅެވިފައި  ވެސް  ރާއްޖޭހު އްސަލަތަކާމަ  ގަނޑަށް  އަސްލު  ކުނި  ގަރެ  އި 

ފްޓް  ސޮކުރަން  ގަނޑު ސަޖެސްޓް، އަޅުހެންވީމާއެ.  ތަކަކީމައްސަލަ  މި   ރުމަށް ދިމާވާ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއްމެނޭޖްކު

މާކޮމްޕޯނަންޓަ އެވެއަށް  ރައްޔިތުން  ވައިންފްރާ  ކުރުމަށްރނައަކީ  ކަމަށް  ޖެހޭ ށްދޭންކޮގާއިމްތައް  ލަތްޞީސްޓްރަކްޗަރ   

 އްޔާ.  ކުރިޝުއަޅުގަނޑު. ފާހަގަކޮށްލަން އެ ވާހަކަ . އިގަ ފަރާތުން ރަށްރަށުގެ ލަތުއުދަ

 

 ން: ކެވުތުން ވާހަކަދެއްރިޔާސަ

 . ންބަރުރި މެތެތްއިއްޒަރާގެ ގޫފާރު ދާއިއުނ

 

 ދެއްކެވުން:ޙީދު ވާހަކަދު ވައްމަމުޙަ ރު މެންބަރާގެ އުނގޫފާރު ދާއި

މު ޝުކުރިއްޔާ  ފުދޭވަރަކަށް  ޤައާދެ!  މައްސަލަކަ  އެބަހުރި  ޅަށްނގަރައްރިރު.  ހުރި  ފާންނޭނގެ  .  އްވާފަ ހަގަކުރަތައް 

ހުރި މިކަންކަމަށް  ތަކުގައި ވެސް އެބަޔާސަތުއުޅޭ ސި  ގަނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން މިހަގަކުރެވޭ އަޅުދެން އަޅުގަނޑަށް ފާ



  

އަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އެމި ކޮމިޓީގެ އަސްލު   ގައި ބޫލުކުރާ ގޮތުޤަން އަޅުގަނޑު  . ދެންކުރުސްއެޑްރެ

ހެދުން. ގާނޫނީ  ގުޅު  މިކަމާ ހޯދުން. ހޯޙަންހުރި ގާނޫނުތައް  ދޭހެން  ފުނުން  ކުށް ޓަކައި އަދި މިހާވަރަދުމައްލު މިއަށް 

  ގައި ވެއްޖެ   2014އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން   ބެހޭ ގޮތުން ޏާ  ކުން ކަށް ސާލަދަލުގައި އެބަހުރޭ މިވަނީ. ބަށް ހީގަނޑައަޅު

ހަދާފައި ވެގަވާއިދެއް   މިނިސްމަންރަޔަވަ ންއެ  ސް  އަޅުގަނޓްރީ ންޓް  އަދި  އޭތި  ން.  އެނގިގެން  މަލުކުރުން  ޢަޑަށް 

އައި ނަމަވެސް  ލަސްކު ވާހަކަ  ޢައެ    އިބަރ ހިސާބުގަ އޮކްޓޯއަހަރު  ވަނަ    2014ރަމުން  މުމަލުކުރާ  އްރިރަށް  ޤަދެން 

ރަ އެނގިވަވަރަށް  ގަވާއިދަނގަޅަށް  އެ  އެކަން.  ކިހިށްޑައިގަންނަވާނެ  އެއަށް    ތޯނެއްވީ  ނުކު ޢައާއި  ރެވުނީ  މަލު 

ންނޭނގެ. އެއީ ގާނޫނީ  ކަ  ނގަޅުނގަޅަށް ބަލާލުން ރަހީވަނީ ރަޑަށް  ވެގެންތޯ އާއި މިކަންކަން ވެސް އަޅުގަނކިހިނެއް

ތް  އޮ  ނުހޯދިނުލިބި، ޙައްލެއް  އްލެއް  ޙަމަށް  ރާއިރުގައި މިހާތަނަށް މިކަންކަކުކަތްން މަސައް އްލެއް ހޯދަޙަމިއަށް  ގޮތުން  

  އުޅޭ   ދިމާވެގެން  ޤީޤަތުގައިޙަ  ދަކު އިއްޔެއަކު މިއަކުރުމަށް މިއީކީ  ން އަނެއްކަމަކީ ކުނި މެނޭޖްދެ  ސަބަބު ދެނެގަތުން.

އަޅުގަނޑަލައެއް އްސަމަ މިއީކީ.  ނޫން  އެތައް  ހަމަ  ހީވަނީ  ރާއްޖޭގަ ވެއްޖެހެން    އްތަކެ ސްދުވަ  ށް  ކުނީ މިހާރު  ގެ  އި 

އުޅޭތާ މައްސަލައަކަށްވެގެން  ބޮޑު  ނެތުންމައްސަލަ  ފައިސާ  ވެސް  އަޅު  ދެންއެއީ    .  ހަމަ  ބޫލުޤަގަނޑު  ކުރަން 

ނިސްބަތުން ރާ   ތުގައިރެވޭ ގޮކު ބޫލުޤަޅުގަނޑަށް  އަ  ކުމަ. އެކަމަށްމައްސަލައެއް ކަ ބޮހަމަ  ފުދޭވަރެއްގެ  ޑެތި  އްޖެއަށް 

ލިބި  ހީއެ މިކަން  ފަވެސް  ހުރި  އެބަ  ލިބިޓަކައި  ކުރުމަށްއްލުޙަ އި  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ފަންޑުތައް  .  ހުރި  ފައި 

ކިހިނެއްތޯ  ހުރީ  ވެސް  ބޭނުންކުރެވިފައި  ކަންނޭރަނގަ   ދެނެގަތުން   މުނގެޅު  އަޅުގަނޑު  ރިރުޤައް .  ވާ  ންނަދަ  މި ، 

އަޅުއެއްޗަ ނިކީ  އަޅުގަނޑު  ވަ ނުފައި  ރަށްސްބަތްވާ  ގަނޑުމެން،  ވަގައި  އެއްދުވަހު  ލުތެރެއަށް  ދަނިކޮށް  ދެގެން 

ތަނެއް. ގަ ޖަހާފައި ހުރި  ނަރުދާ  ފެނުނީ  ވަލު އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއިން،  ތަނެއް. ރެއިން ގެއްލިތެ  ސްތަކުގެ  އޮތް    ފައި 

ބަލާރަ ކޮއްޓެއް. ބޭނުންފައިނު   ޅިގެންގު  ސުނާމީއާއިރުގައި  ލިނގަޅަށް  ކުނި  ހުރި  އަޅާފައި  އެތަކޮނުގައި    ހުރެ، ން  ށް 

ކަންކަން    ވީމާ، އެއެހެން  ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރަނީ އެހެން ތަނެއްގައި.  ހަމަ  އަނެއްކާ މިހާރު އެ ރަށުގައި

ވެސް ދެނެގަތުން  ކީއްވެތޯ  ހުރީ  އައެހެންވެފައި  މި،  ރަށްރަދި  އެޅިއި ށުގަހާތަނަށް  ރަނގަޅަށް    ތަންތަން  ހުރި  ފައި 

ހިފޭތޯ ޚަރަދާރި ކުއެ  .  ބޭނުން  ނިކުމެތޯ    ނަތީޖާ  އޭގެ  ހީ   މި؟ އެއްވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވަނީ 

މިހާރު  ދެން އަނެއްކަކަންނޭނގެ.    ޖެހޭ ކަމެއް ބަލާލަން މަދަރުސާ    ންފިށްވެސް ފާސްކޮ  ރާރެއް ޤަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

މިކަމަށް ވެއިގެން  ޅަހަހުށައް  ކެދިންތަކު އަމާޒާ   މިމަޖިލިސް  ގަނޑުމެން  ސް އަޅުޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުން. ދެން    ދަނީ 

އަތޮޅު،    ދާއިރު، އަޅުގަނޑު  ށް އި ރަށަ، އަޅުގަނޑު ދަތުރުވަރެއްގަޤައްރިރުމުކަންނޭނގެ. ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ދިމާއަށް  

އެ  ށްޅަ.އަތޮރ ފެރީ  އިނގޭއްކޮޅަށް  ދާ  ކޮން ހަމައެކަނި  ފެރީތޯ.  ގޮ މިސާލަކަށް  އެއް  މެ  ފުރައިގެން    އްސަ ހެނދުނު 

މެންދު  އެކޮޅަށް އަނެއްކާ  އަޅާލާފައި  އަންނާމީހުން  ޖާގައި މީހު  25ނެ.  ރުފަހު  ހަންގެ  ފެރީއެއް.  މި މަ  ގެ    ގުނާފައި 

ކޮޅަކަށް   ހުސްކޮށްޕެކެ  25ދަންނަވަނީ. ކޮންމެ  ކަނޑަބިސްކޯދު    25  .ލާއެއްލާ  ށްކަނޑަ  ފައިޓް    ލާ. ލާއެއް  ށްޕެކެޓް 

އެއް ބޯލާފައި  ފުޅި  ފެން  25 ގައަދި  .ލާލާކަނޑަށް  އެތަދަވެ   ކޮތަހޮނޑު  އް އްޖިއްޔާ  ކަ  ވެސް  އެއްޅެއް    . ލާލާނޑަށް 



  

  ޕެކެޓާއި ފުޅިއާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި  ބާވަތުގެ    ކަށްންސާހަފަގާތްގަނޑަކަށް    ދެންނެވީ.  މެ ފެރީއެއްގެ އެއްކޮޅު މިއެން

އެންމެ އެ ށް އުކަނޑަ އެއްޗެހި.  ގައިގެ  ންގެ ޖާއަށް މީހު  40  ވެސް   ދުއްވަނީ ގިނައިން  އަދި މިހާރު  .  ކުންޗައްވާލެވޭ 

މީ މި  އަދި  ބޮޑެދެން  އުފުލާ  ބޯޓުތަކުންހުން  ބޮޑެތި  ފެރީތަކާއި  އަޅުވީ. އެހެންތި  މިހާތަނަށް  ގަނޑަށް  މާ، މިކަންކަން 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން އެއީ  ން  ދަށުގެ  ނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ކުނި މެއެނގި

އެ އެއީ  މަނާކަމެއް އެއާކަމަ.  ކު  ކު  ދަތުރު ރަންޖެގުޅިގެން  ފެރީ  ރާއްޖޭގެ  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަންކަން  ކުރާ  ހޭ 

ޑައެއް ކުޑަމިނުން  އުޅަނދެއްގައި  ހިސާބަށް  ސްބިނެއްވެސް  ހުންނަ  ވެސް  ހާ  މި  އެހެންވީމާ،    ތަނެއް.ބަހައްޓާފައި 

އެއޮލަތު  ޙާ ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ގޮތުގެ  ހެތް  ވެސްންދުސެސްމަންޓެއް  އަޅު    ހީވަނީއެއީ  އަޅުގަނޑުގަނޑަށް  ން މެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ގައިރުހޯދާއި  އް  ޙައްލެނީކުރަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ އެ ގާނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ވާކުރިއަށް ގެންދަ ،އޯކޭ؟ ގަނޑުމެންނަށް، ފުރުޞަތަކަށްތޯއަޅު

 

 :ންއްކެވު ހަކަދެވާ  އިންޙުސަ  ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލި ނގިވިލި

މުޤައް އިއްޒަތްތެރި  އަރި ޝުކުރިއްޔާ  ފައިސާ  ރު.  މި  ދަންނަވާނީ  ނެތިނެތިގެންޅުގަނޑު  ވަޞީލަތް  މީހުން  ގެން،   ،

ބަހަނާގެންނެތި ކަންތަތައް  ، މި  ކަންނޭނގެ  އެބަ ޖެހޭ  ކުއަޅުގަނޑުމެން  އިމްޕްލިމެންޓް    ލަން. ހުއްޓާ  އިމުގަ ރުއްތައް 

ވެސް    ދިމާލަކަށްދާން ބޭނުންވާ ފައިސާ އަބަދު ރަން ބޭނުންވާ  ކު  ޑިވެލޮޕްކު އެބަޔަ  މައަކީ ހަކުރާބޫލުޤައެއީ އަޅުގަނޑު  

ވެސް    މާރާތްތައް ޢިބުރީގެ    25ޑެތި ހަމަ  . އެއީ އޭގެ މިސާލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޮބަޔަކަށް ލިބޭ ކަމަށް  އެ

ރާކަބަކަށް ދާން  ބޭނުންވާ މިސް   ށް ދާން ބަޔަކަ  އެ   އަކީ ކޮންމެހެންއެހެންވީމާ، ފައިސާ   އެޅޭ.އެބަ    ނުންވީމަބޭއަޅަން  

އެއްޗެއް. ހުންނަ  މެ  ލިބެން  ކުނި   ކަމުގައި  ނުވާ   ކަމަކަށްމުހިންމު    ކުރުމަކީ ސަރުކާރަށްނޭޖް އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި 

ބޭނުންވާ ފައިސާ   އްޖެއަށް ވޭ ގޮތުން މި ރާކުރެ ބޫލުޤަގަނޑަށް   އަޅުއީއެ  ނެ. ނާނުހުންކު  ރާއްޖެއަ  އެއްވާނަމަ އެކަމަށް 

ރަށްޓެހި    ރި ތިމާވެއްޓާގުޅުން ހު  އްޓާ  ތިމާވެޔަކީ ބޮޑު ބަހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ    ،ލިބޭ ފައިސާގެބޭރުން  

ބައްޓަންކުރުމަށް  ގޮތަށް ފައިސާ.    ރާއްޖެ  ފައިލިބޭ  އަޅުގަމި  އެހެމެވެސް ންކޮ  ރަނީކު މި  ނުން  ބޭ  ނޑުމެންސާ  ން   

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ފައިސާ ލިބުނީމަ އެ    ވާނަމަގައި  މު ކަ  ވެއްޖެނަގައިގެން. އެހެން  ކަމަކަށް އެ ނަމުގައި  

ގޮ ރަނގަޅު  ބޭނުންކުރެވޭ  އެ  ކަމުގައިތަކީ  އަބަދުއަޅުގަނޑުމެ  އިބަލަ   ގޮތް  އެއްލާލު  ން  އެކަން  ބޮލުން  މުގެ  ވެސް 

މުހިންމު  ދަލުގައިބަ ދެކިގެންކަމުގަ  ކަމެއް   މިވެސް  ނޫއި  މެނޭޖްކުރުމަކީ  ކުނި  ގޮއްރަ  އްޓާ ވެތިމާނީ  ،  ތަށް  ޓެހި 

ފައިސާ ބަޖެޓަށް  އެކަމަށް ބޭނުންވާ    ރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެންންކު ޅުން ބައްޓަރިއުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދި

ކުރެވޭނެ  ލައިޒް  ޔުޓި ރު ތެރޭގައި   އަހަ ޓު އެ ޖެބަ  އެ ޖައްސާފައި  ހަމަ  ން.އް ނޫހަމަޖެއްސުން. ހަމައެކަނި ހަމަޖެއްސުމެ 



  

ވެމަސައްކަގޮތްތަކަށް   ޕްލޭންތްތައް  އެހެންވީސް  ޖެހޭ.  އެބަ  ހުކުރަން  މިހެން  ކަންތައްތައް  މާ،  އެކަން  ރި  ބަލާއިރު 

އޮ ކުރެވެން  މިހާރު މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕޮލިސީތަ  ތީ  މިއޮންނަ  ވެސް    އް  ގޮތުން    މި އޮންނަ 

ޕްލާއޮންނަ ހެދިފަ  ސްޓިކްނީ  ޕޮލިސީތައް  ގޮތަށް  ހުގިނަވާ  އަޅުރީއި  ނޭގަނޑަ.  ޕްލާސްޓިކް    ކޮބައިތޯ  ނގެކަށް 

ބޭނުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ހަދާ ގިނަވާގޮތަށް ޕޮ ކް ކުނި  ޕްލާސްޓިޕޮލިސީއެއް މި ހަދަނީ.    ލިސީ ހެދުމުގެ 

މިހާރު ގޮތެއް  މެނޭގިނަވާ  ބެހޭގެ ކުނި  އަޅުއް ހުރުން. އެހެންވީމާތަޕޮލިސީ  ޖްކުރުމާ  ޤަނޑުގަ، މިއީ    ގައި ޞްދުމެން 

އަޅުގަނޑަކުރާ ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މި  މިށް  ވެއްފާހަގަ  ކަން  އެހެން  ކަމަށްކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑުމެން    ޖެ  ވަންޏާ 

ހަދާ ގިނަވާގޮތަށް މިހާ  ކަށްޕޮލިސީއެއް  ކުނި  ޕްލާސްޓިކް  މެނޭޖްކު  ގެރުނުޖެހޭނެ  ހުރުން.    ތައް ސީލިޕޮބެހޭ    ރުމާކުނި 

  ފަވެގެން މި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މިކަން ސިގެ  ރާ ކަމެއްކުކުރަން   ގިނަ ށްއަޖެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ރާއް

ޕޮލި އަމިއްލައަށް   ސީތައްދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޕޮލިސީ  މިގޮތަށް  ހަދާހަދާ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ތި މީ  ފައިތައް 

މެއް ނޫނޭ. ވާ ކަބޭނުން   ށްލަންކޮދޫ  އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މި  އަކީ  ގެ މާނަނަމަ އޭ އި ވާކުރާ ކަމުގައާންމު

ބައްޓަންވެގެންދާން އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މިގޮތަށޭ  ވާހަކައެއްއޭގެ  ޖެހޭނީ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އުނގޫފާރު  އިތުރަށް   ،

މެންބަރު  ދާ ވަޙީދުއިރާގެ  ހަމަ  ވިދާޅުދެންމެ  ،  މުޙައްމަދު  ދަތުރު  ،ކުގައިތަފެރީވީ.  ކުނިތައް ތަ ކަނޑު    ހަމަ   ކުގައި 

އަޅުގަނޑަށް    ވަން މުން އަންނަ ކަމެއް މިއީ. މިކަން ހުއްޓުފެށުނީއްސުރެ ކުރަ.   ކަމެއްމަ އާންމުކީ ހަލުމައެއްމޫދަށް  

ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން   ދައުރުންގަބޫލުކުރެވޭ  ސްކޫލް  ފެއެބަ ޖެހޭ    މެއް ކަ  މު ންހިމުށިގެން މީހުންނަށް   

އް  ހި ގޮތްތަޓެއްރަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިމާވެއްޓާ   ތެރެއިންލަބަސް ސިކޫލް އެބަ ޖެހޭ މިހާރު. ސްގައި ކިޔަވައިދޭން ކަމު

ގެއްލުންތައް ސަބްޖެ  ގެކުނީ ލިބޭ  މި  މީކްސަބަބުން  ގޮތުގައި  ކޮޓެއްގެ  މިކަން  ހިމަނައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ށްފި  ތި 

ވާނަމަ  ގަކަމު އެ އި  ކަމެއް.ޓުހުއް  ންވެގެއަރ ވެމި  ޙަޤީޤަ  ވިދާނެ  އަޅުއަސްލު  ވެސް  ގިނަ    ށްނަމެންނޑުގަތުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ވިޔަސް ކަމު   ބުނެލިމިހެން  މީހުންނަށް،  މީހުންނަށް    ގައި  މިހެންބޫ ޤަގިނަ  ނުކުރެވޭ  ލާލާ  އެއް  ލެއް 

ލިބެނީ. ދެން މި  މި  ޓަށް  މަންންޔަރައެންވަންގެ  ނޑުމެކްޓެއް ކަމެއް އަޅުގަފުޅިއަކުން، ކޮތަޅަކުން ކިހާވަރެއްގެ އިމްޕެ

ކޮތަޅެއް  އެންމެ  އެއްލާލަނީ.  ންތިމަ  ންހޭނޫ  ބުނަނީ  މާނަމެން  ހަމަ  ތެރޭގަ ކަނޑުމިއީ  ނޫންހޭ.    އޮވެދާނެ  އިގެ 

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ނަމަ ކަމުގައި ވާޅުގަނޑުމެން ކޮށްފިއަ   ދެކިގެންއެހެންވީމާ، މިކަން ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

 އްޔާ. ޝުކުރި ވަރަށް ބޮޑަށް އްވަނީ.ކުރަ ބޫލުޤައަޅުގަނޑު މަށް  ކަބޭނެ  ލިތީޖާގެ ނަމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާއިރާގެ  ޅި ދެކުނުމައްޗަންގޮ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު  ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި



  

މުޤައްރިރު ފޮނުވާރު ބައިވަ   ވަރަށް .  ޝުކުރިއްޔާ  ހުރި  އެބަ  ފާހަގަކޮށްލާފައި  ކަންތައްތައް  އެކަ  އަޅުގަނޑަށް    ކު މަފަ. 

ކަމެއް.   އެންމެ  ދާއިގެމަސާލަކަށް  މިފާހަގަކުރެވެނީ  އިނަފުށި  މެންރާގެ  ގޮތަށްބަރު  އްޒަތްތެރި  .  ފާހަގަކުރެއްވި 

ކުކުރެވިދާއެވެއަރ  ކުޑަކުދިން  މިސާލަކަށް އެވެ ޑަކުނެ.  އެވެއަރއަދިން  ކުޑަކުދިންގެ  ކީ ނީނުވަ  ރއަ ކީ  ނޫން.  އެއް 

ގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ފަރުދީ ޒިންމާ  ލު ޙަޤީޤަތު. އަސް ވާގޮތަކީމި    އީ މިހާރު. އެވަނީނު  އެވެއަރ  ންންޓުރެޕޭ

މިމީ   އަދާނުކުރެވޭތީ މައްސަލައަކަށް  އު  ގައި  ކުނި  މައަންނަނީ.  މާބޮޑު  ޕޭރެންއެއް  އްސަލަކާލުމަކީ    ޓްސް ކަމުގައި 

ރީގައި  އިން ކައެނގި ހުރެ ޕޭރެންޓު  ކަންއެއްމައްސަލަ  ޑަކުއްޖާއަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ އުކާލުމަކީކު  ކުމައެކަ  .ނުދެކޭ

ބުނަ ވާހަކަ  މައި މުންދާއެ  އެއީ  ވެސް  ކަމުރު  އެހެންނޫނީ  ނުބަލާ  ގައި އްސަލައެއް  ވެއްޖިއްޔާ،    ން ސްކޫލްތަކު   ކަމަށް 

ވަކި އެރަތަންމެ  ޓްރެއި  ކަށް  ވިޔަސް  ދޫކޮށްފައި  ށްކޮންމީހުންނަށް  ކަމުގައި  ޕޭ ލި  ށް  އެކަމަ  ކީންނަރެންޓުއެމީހުންގެ 

އެއްޗެއް އަށަ  ރ ނުވާ ބައެއް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާއެވެއަ މިއީއެއްނުގަނެވޭނެ. ސްއެ  ކީ.  ކޫލްތަކުގެ މައްސަލައެއް ނޫން 

ފަމިއީ   އެޑަލްޓްޒިންމާރުދީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަރުސު،  މައް ންގެ  ޒިންމާގެ  އިންނަ ގައިމީ  އެއްސަލަދީ  މި  ނީ   

ދައްކަންޖެހޭނީ    ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ދެން އަނެއްކާ ވެސް  ކަންކަންގެން  ބަޖެޓުދީ  ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް  އައިއްސަ.

ޅުގަނޑުމެންނަށް  އަ ރު ކޯގެ ވެހިކަލްތަކާއި އެއްޗެހި ގަތްއިކަންތައްތައް. ވެމް   ފައި ހުރިއަހަރު ތެރޭގައި ހިނގާ 5މިދިޔަ 

ނޫން. ދެން އޭގައި ސްޕެއަރ ވެސް    އެއްކީ ނީއޭގެ ސްޕެއަރ ލިބެ  އޮތީ.ހިނގާފައި    ހިނެއްކަންއް ކި ތައްތަންކަގޭ  އިނ

ހައެއްކަ އެތި ގަންނަހާ އަގު.  އޭގެ    އެކަތީގެ އަގަކީ އައިސް  ން  އަނެއްކޮޅުކީ ނޫން. ދެން އަނެއްކާ  ރަނގަޅަށް ލިބެނީ

އެއަ   5  ޔަމިދި  ތައް ށް ބައިވަރު ކަންރަމިކަހަލަ ވަ  މާ،އެހެންވީ ހުހަރު  ބޮޑަށް ރި ހިނގާފަ. ކޮންމެބަ    އަކަސް އެންމެ 

އެއްކަމައަޅުގަ ފާހަގަކުރެވޭ  އަނޑަށް  މީގައި  ދެން  އިންނަނީ  ދެކެ ކަށް  މި  މިނިޅުގަނޑުމެން  އީ.ޕީ.އޭ    ރުމުގެ ވަންކު ވޭ 

އެމީހެއްއަ  ކަންތައްތަކާ އެމީހެއް  ޒިންދި  ފަރުދީ  އެވެގެ  ދެން  އެކަމާއި  އަދާކުރަން.  . ބޮޑަށް  މީގައި   އަރނަސް މާ 

 ކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ނު މެއް ށް އެކަކައެވެއަރނަސް ނުހިންގައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަދޫ ދާއިރާއާދެ! މަހި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠާރިޤް  އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

މުޤައް އައާރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީ ޅުގަނދެ!  ވަ ޑުމެންގެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގިގެ  ވާރަށް  ހަކަތައް  ނަ 

މި ހަރުދަނާތެރޭގައި  އޭގެ  ދެން  ދަނީ.  ދައްކަވަމުން  ވަރަށް  ޚާ  ކުނި    އްޞަކޮށް،  ދިމާވާ  މެނޭޖްމި  މި  ކުރުމަށް 

ފާހަގޮންޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންހުންތައް  މިދިޔަ  ބެހޭގަވެގެން  ފުރަގޮތުން  ތައްތަކާ  މީގައި  ތަ.  ކަމަކީ  މަ 

މި ރުކާރެއްގެ ބޮލުގައި  ސަތް ސަރުކާރުން، ވަކި  ގެ ކުރީގައި އޮނުވަތަ މީ ން  ރުސަރުކާއޮތް    ވިސްނަންޖެހޭނީ މިހާރު 



  

އަޅުތައްތަކެކަން ޕްރޮސެސްފަވާއް  ދެން  ދުވަހަކު  އި  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  މެކުރާ  ކުނި  ޙައްލެއް ނޭޖްވެސް    ކުރުމުގެ 

ރައީސް  ނަން.  ލާއިދަންނަވަ   ގަނޑުޅު އަ. އޭގެ މިސާލު މި ދާންޖެހޭ މިސްރާބަކަށް ނުދެވޭ  ންމެގަނޑުއަޅު  ށް އެއަނުވަތަ  

މާކުރީއްސު އޭގެ  ކުރިން  ވަޑައިގަތުމުގެ  ވެރިކަމުން  ވެސް  ޔާމީން  މިގައިމާލޭ ރެ  ކޮށި    ކުނި  ބޭފުޅުންނަށް އޮތް  ތި   

ބަންއެނގޭ ސްކޫލްތައް  މަދު އެބަ ކުނެ  ޙައްސަރޭ މާލޭގެ ކުނީގެ  އިވެގެންއްލުނުލަ  މުޤައްރި .  ވަރަށް  އްޒަތްތެރި  ރަކީ 

މި ދާއިރާބޮޑަށް  ޙައްލު  ބޭފުޅެއް.  ފައިސާ  ގެ  ކުންޏަކީ  ހުއްޓާ،  ވަނުވެ  ވިޔަފާ ޞީލަތަކަލިބޭ  ބަދަލުށް،  ކުރީ  ރިއަކަށް 

ހާރު  ނެ މިހޭލަންޖެމީގައި ބަ އެބަ އޮތް.    ތަކެއް ވެސްން ލޯންގް ޓަރމް ޕްލޭއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. އޭގައި   5މިދިޔަ  

ޙަޤީޤަތުގައި ބޭމި   ށް ރާ ކަމަ ކު ގެ މި އިޝޫޒް ޙައްލުތަ ރާއްޖޭނުވަޖްކޮށްގެން  ނި މެނޭނުންވަނީ ކު ސަރުކާރުގެ ވެސް 

ފަހަ ޔާމީންވަންޏާ  ރައީސް  ކަންތައްތަ  ންސަރުކާރު  ގެ ރުގައި  ހުރެދާނެ  ވެސް  ގަނޑު  ޅުއަ  .ކޮށްފަ  ކެއްގޯސްކޮށް 

ބަނުދަންނަވަ ކަމެއް  ހުރިހާ  ގޮރާބަރަށްން  ކަންތައްތައެކޭންނާނެއޮ  އްސަ  ހުރި  ކޮށްފައި  އެ  އެކަމު  ތެކު .    ރެއިން ގެ 

ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ކަންތައްތައް އިމްޕްލިމެންޓް  ހުރި  ދެން  ވާރަނީ އެކަންތައް ކޮށްފި ކަމަށްކުލުބޫޤަ  ރަނގަޅަށް  ނަމަ 

މިނިސްޓަރު އެބަ ވިދާޅުވޭ.  ނަމިކް  ށް އިކޮމަކާރުގެ ވިޔަފާރި ސިޔާސަތު ރަނގަޅު ކަސަރުމިސާލަކަށް    ރަނގަޅަށްދާނެ.

ރަ ހަމަ  އެހެރުގަސަރުކާ ގެ  ންޔާމީއީސް  އެއީ  ހުރީމަ  ކަންތައްތައް  ރަނގަޅު  ވިދާއި  މިހާރު  ން  އެހެންވީމާ،  ޅުވީ. 

މިނިސްމަންއެންވަޔަރަބަލަންވީ   ކުނި ންޓް  މި  ރާއްޖޭގައި  އޭރުގައި  މެނޭޖްކުރުޓްރީން  އެނގިފައި    އަޅުގަނޑަށް  މަށް 

ޕް   އޮންނަ ދަށުނެއްގެ ލޭބޮޑު  އޭ  ދިޔައީ.  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ޕްލޭންގެ ން  ދަށުން ގެ  މާލޭގެ  ވެމްކޯ     އުފައްދައިގެން   

ވެމްކޯ އެމް.ޑީސަރަޙައްދަކީ  ވެމްކޯގެ  އޭރުގައި  ހަނދާންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ފައިދާ،  މާލޭގެ    ރިއިރުކުބައްދަލު   އާއަށް 

ރިޔާސީ  ތަކުބީސީގޭ މިދިޔަ  ނަ ކުރިންތިޚާބުގެ  އިން  ކުންން  މެނޭޖްކުރަން  ނުކޮށްޖްޗާޏަށް  ގާ  ކުނި  ހަމައެކަނި   ،

ދާ މަހަކު  ތެރޭގެ އަދަދެއްގެ ފައިދޭ  މިލިއަނާ  20މިލިއަން ނުވަތަ    17ޓް މެނޭޖްކޮށްގެން  ށީގެ ސައި ތިލަފުއިރިސޯޓުތަކާ

  އިން ގެ، ގޭކޮށް އެއްގޭގެ މުޅިއޭރުގައި އަދި ގޭމްކޯއަށް ލިބޭ.   ވެދާ މަހަކުމިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައި  17އަށް ލިބޭ.  ވެމްކޯ

ނުނެގޭތީވެ ދުވަހަކު  ބިލު  އެ  ކޮންމެ  ހު މީހުން  ގޭގެނުކޮށް  ބިލުކޮރީ.  ހުރިހާ  އަށް  ގޭގޭގެ  ކަލެކްޓިންގ  ށްގެން 

ނަގާ ބިލުޕޮއިންޓްތަކުން  ވަންފައި  ކަމަށް  ވެމްކޯކުރާ  ގާޏާ،  މަހަކު  ރުފިޔާ  މި  އަށް  30ކަށް  ތްގަނޑައަކީ  ލިއަން 

ތަނެއް.  ދާފައި ކެވާނެ  އިޓަ ޕިއެހެންވީމާ،  ވެމްކޯ ޓްމަންޓެ ންވެސްލް  ބޮޑު  އް  ކޮށްގެއިންވެސްޓްމަންޓެއަށް  އޭގެ  އް  ން 

ހަމަ ސަ  ނަތީޖާ އޮތީބިޒްނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި  ސްފުލް  ކްސައެއީ  ޕްލޭންފެންނަން  އެ  އޮތީ އޭރުގައި  ކޮށްފައި  . ދެން 

މިސާލަކަށް  ކަށް.  ތަކުގެ ރަށްތައިންޓްކްޓިންގ ޕޮން ކަލެތެރެއި  އޭގެ އި  ލާފަޙައްދުތަކަށް ބަހާ އެކި ސަރަ  ޖެ އޮތީ މުޅި ރާއް

ދާއި މަހިބަދޫމަހިރާ  އަޅުގަނޑުގެ  މެނޭޖް.  ކުނި  ބިމެއްކުރާ ބަދޫގެ  ކަމަކީ  މިހާ  ނެތޭ.  ކަށް  ދިމާވާ  މަހިބަދޫގައި  ރުވެސް 

މޫސު އެބަ  ކުނި  މަކަށްކޮންމެ  ރަށުގަކުރަބަދަލު ދެކޮޅަށް  ޖެހޭ  ގޮނޑު  މުޅި  ނުކޮށްފިއްޔާ  ބަދަލު  މެހި  ން.  . ފައަޅާއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްގަމަހިބަދޫ ތަނެއް.  އަންދާނެ  ކުނި  ނެތް  ހަމައެއި  އޮ  ތިލަފުއްޓަށް  ކަނި  މި  މާލެ  އޮޕްޝަނަކީ  ތް 

އެއްފަހަރުގެންދެވޭ ހަފްތާއަކު  ފޮނުވައިގެން  ވެސްލްއެއް  ހިސާ  ނުވަތަ  ނެ  ދެފަހަރު  އެއްޗެ  ބުގައި މަހަކު  މާލެ  އެ  ހި 



  

ނައްދުސަރަޙަތިލަފުށި  ގެނެއްސައި   އޭތި  މި    .ތާލުންއްގައި  ގޮތަކައެހެންވީމާ،  އެކި  ހަލަ  ހުކަށް  ރީ.  ރަށްރަށް 

ފަހަރު އެބަ ކައުންސިލުތަކަށްއްއަނެ ނި އެ  ދޭ ކުއެބަ ގެންށުން  އް ރަށްރަބައެ   ނެ ނގޭއެ  ކަމަކީ ރިސޯޓުތަކުން ބައެއް 

ޗާކައު ބަންސިލުން  ހުންނާނެ  ރަށްރައެ ޖްކޮށްފަ.  ނުވަނޑުގޮށުގައި  އް  ދޮށުގައި  ސަ  ބަނދަރު  ގައި  ޙައްދު ރަތަ 

އެކަމަ  ގެންނަސޯޓުތަކުން  ރި އޮޕަރޭޓް ތަކަކީ  ކައުންސިލު  ކު ކުނި.  ރަށަ މިހާވަރަށް  އެ  ނޫން.  ތަނެއް  ކުރެވޭ  ށް   

ށް  ލިބޭ ގޮތަކަ  ލަށް ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް . އެ ކައުންސި މުންދޭމާވަޖައެބަ  ކުނި ވެސް  އެންމެފަހުން އެ ރިސޯޓުތަކުގެ  

އެއްބަސް ގިނަ އިންނާފަހަރު  އެކަވެފައި  މި ކައުންސި  މު ނީ.  ޙަޤީޤައުޅެނީ  ލުގައި  ކަމެއް  ގިނަ  ތުގައި  އެއްވެސް 

ނުކުރޭ. މެނޭޖްރިސޯޓެއް   ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ކައުންސިލުތަކަށް  ކުނި  ކު   ލުންކައުންސި  ކުރަންގެ  ރާނީ. ހުރިހާ  ކީއްތޯ 

އަޅަށެރަ ކުނި  މީހުއިގެއްގައި  އުޅޭ  ން  ކުންޏެއް  ރަށުގައި  ން  ހުންނަހުރިހާ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން   ލަ.ކަހަ މި  ،ނީމި   

އި ދެ  ގިނަ  ވަރަށް  ލޯއްޒަތްތެ ފާހަގަކުރެވުނީ  ފާހަގަކުރި  މެންބަރުން  މި ޗުން ރި  އަޅާ  ކުނި  ތަކުން  ންޗު  ލޯ  ،ކަނޑަށް 

އަޅުންޗުތަކުގެ.  ރުތަކާއި ލޯން. ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ދޯނުފަހަނޫއެކަންޏެއް     ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ގަނޑު ވެސް  ދެން 

އެއްލާލާ    އެ ނޑުލާފައި  ށް މި ހޮޚާއްޞަކޮ  އިފިން ޑު ވެސް ބަލަނއަޅުގަ  ވެ، ވާތީކަށްއުޅޭ މީހަ  ސް ވެގައި  ވިޔަފާރީގެ ތެރޭ 

އެއަށް ކޮތަޅު  ބެލިބަލާއި   ލެވޭތޯ.  ޓިއުޓެއްސްޓިސަބް  ޕްލާސްޓިކް  އަޅުގަނޑު  ރާއްޖޭގައި  އަދި  އި ރު  މަދު ރު    ވަރަށް 

ޚާއްޞަކޮތަނަ އަދި  ހަދަނީ.  މި  އެ ކުން  ބޭލަކަހަ   ށް  ހީވަނީ  ތަނެއް ހަދާ    ގްސްއިގެ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނުހުރޭ.   

ކޮއަޅުގަނޑުމެ މާލެ  ންގެ  މިހާރު  ލާސަރަޙައްދަށްމިޓީ  ހުރި  މި  ސަރަޙައްދުގައި  މާލެ  އޮޕަރޭޗުން،  ކުރާ  ޓްތައް 

އޮޕަރޭޓަރުންނާނަރުންއޯ ނުވަތަ  އިކޮ  ނަށް  ލިސްޓެއް  އޭގެ  މިނިސްނަމި  ކޮންމެމިކް  ނުވަތަ    ވެސް ޓްރީން 

ވާމިނިސްޓްރީއަކުން  އެ ދަ ހަކަ  ލިބޭނެ    އްކާފައި  ޙައްލެއް  އޭގެ  މިކަން  އް  ޕްޝަނެއޮބޭފުޅުންނަށް  ދައްކާފައި  ވެސް 

ރަނގަޅު ކަމެއް  ވަރަށް    ނީޝިއޭޓް ނަގައިގެން ކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އި   ވެއްޖިއްޔާ ކުރަން  މިހެން  ށޭ  ހިނގާ

ގޫ  . ވަރަށް އުނދަ ރި، ވަޙީދު ވެސް ފާހަގަކުރިގަކުފާހަ ރު ބައިއްޒަތްތެރި މެން  ދަގޫވޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް އުނއެއީ ށްކަމަ

  500ންނަ ފަރާތަކުން  ބޭގެއްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ގެއިރު މީގެ  ލާލިނޑު އޭގެ އަގު ބައީ. އެކަމަކު އަޅުގައެ  އް އެއްސަލަމަ

ގިނަ ހެހަދައިން  އަށްވުރެ  އެވަރު  އެކަމަކު  ންޖެހޭ.  ބޭގެ   9ދިދާނެ.  ޖެހެނީއް  ރުފިޔާއަށް  ކޮމި  ދާސް  ކަރު  އްޅެތަ، 

ޅެއް  ތަޕްލާސްޓިކް ކޮބަލާއިރު ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ކޮސްޓެއް.    އަށްކުރާ މީހާ އޮޕަރޭޓް  އީ އެއްކަލަކޮތަޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ

ނުވަތަ   ރުފިޔާއަކަށް  ބައި  ބޮޑު  1ލިބޭނެ  ބަޔައަންނައިރު  ތަނެއް  ރުފިޔާއަށް. އެހެންވީމާ، އެހާ  ގިނަ    ، ކާ، އެކަމަކު 

އުޅޭނެ މި  30  މިހާރު  ޅޭއުއެބަ    ށް ރާއްޖޭގައިސާލަކަމި ދަތުރުންކަނި ލޯއެ އި ހަމައްދުގަސަރަޙަ  އަށް މީހުން  ތައް  ޗު 

ލޯ  100ވަރަކަށް،    80ރާ.  ކު ދަތުރު   ސަރަޙަ ޗު ންވަރަކަށް  މި  އުޅޭނެ  އޭރިއްދުގައި  މާލެ  އޔަ  .  މި    އ އާއި 

ން  ނީޝިއޭޓް ނަގައިގެން އިޓީން ކޮމިޔާ އަޅުގަނޑުމެއްޖިއްވި ޕްޝަނެއް ދެރިހާ މީހުންނަށް މި އޮއެ ހު.  ސަރަޙއްދުގައި

ސްޓިކް  ޕްލާ ޕްލަސް  ރަން. އަދި ޓިއުޓް ބަދަލުކު ސްއެ ސަބް  ،ނޭނގެގިދާނެ ކަންވެސް ހިން ރާމެއް ގް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޕްރޮ

ނުޅުއަ  މިސާލަކަށް  ފުޅި ފުޅިގަނޑުމެންނަށް  ބިއްލޫރި  ރީ  .ލެވިދާނެ  އެއްޗެހި  އެ  ކޮންމެ    ކުރަންސައިކަލްއެކަމަކު 



  

ނުންޗެއްލޯ ކައިކޮންމެ  ވަތަ  ގައި  އެއްޗެހި ރި އޮޕަރޭޓަރެއްގެ  އެ  ކަލެ   ސަ އްގެނެ  އަށް  ތާކަށް  ކްޓްކޮށް  ކޮންމެވެސް 

ހުރީއޭ. މި    ނީ. އޮޕްޝަންތަކަކީ މިކުރަން މިހާރު ބޭނުންވަތި ކަނެކްޓްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އޭ  އްހެންނިޒާމެ  ދެވޭނެގެން

ޙައްލު އެ ޔާ ވަ ވެއްޖިއްކެއް. އެހެން  ގޮތްތަ   ދޭނެ ހޯތަކެއް ހުރީއޭ  މީހުންނަށް  ކުރާ  އެ  ފަސޭހަވާނެ  އްތައް  ތަކަން  ރަށް 

ބުނާ  ށްދޭންކޮ މި  ބެކްގްރައު. އަޅުގަނޑު  ހަދާލިއަމިއްލައަށް  މި  ރޭގައި  ތެ  ދޭވީމަ މިއްޅެރުފިޔާއަށް ކޮތަ  9  އިރު ންޑް 

ނަމަ  ވާ  ކަމަށް  ޅޭއު  ގައިތެރޭ  ގެކު މީ ބަޔައެކަމަކު ގިނަ  ބޮޑު އެ އަގު.ރު ތަންކޮޅެއް  އިބަލާ  ތަކަށްބުހިސާ  ގެއަންނަ އޭ

އޭ  އެ ވެސް  ދަ  ގެބޭފުޅުންނަށް  މިއަގު  ކުރެވޭކަހަލަ  ށްކޮށް  އެއްކަންތަ  އީ އެ  .ކަންކަން  ޖުމްކީކަފާހަގަކުރެވޭ  ލަކޮށް  . 

ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލައަޅުގަނޑުގެ  ބޭނުންއިގައި  ސަރުކާރު  ން  ސިޔާސަތުތަކުގަތަކުގެމި  މެ  އި  މަންޓް ޖްނޭވޭސްޓް 

ހުރި ރަނގަޅަ  ތައްސިޔާސަތު ގެ  ށްފިއްޔާ ޓް ކޮމެންޕްލިކާރުން ވެސް އިމްސަރުތައް މި   އެއްޗެހިށް  .  ންދެވޭނެކުރިއަށް 

ގެންވެމްކޯ ފަހަރުގައި   މުދާ  ގޯއަށް  ގެނައުމުގައި  ވެހިކަލްސް  ނުވަތަ  ނޯންނާނނުހިހެއް  ނަ  ނޫން.  ގާ  ނެއެކޭ 

ދެން  އަޅުގަނ މާބޮޑުޑަކަށް  ތަފްޞީލެއް އޭގެ  އެކަމަތްނެ    ބިޒްނަސްކްސެސްއަކީ ސަކޯވެމް  ކު .  އެ  ފުލް  މޮޑެލް  އެއް. 

  ކުރާ ލްތައް ބަންދުމާލޭގައި ނުހުންނާނެ ސްކޫ މިހާރު  ނަން.  ށް އެ އޮތީ ފެން އަޅުގަނޑުމެންނަޔާބުކޮށްވެސް ކާމިވެސް  

ކޮ ހަމަ  ށްކުނި  އަޓެއް.  އެ  ގެންގޮސް  ދުވަހަކު  ބުނާހެންންދާކޮންމެ  މި  އަނެއްކާ    މިލިއަނާ   30  ލިއަނާއިމި  17  . 

ފަގައިތެރޭދޭ ކުންފުންއި  ލިބޭ  މަހަކު  ވާ ޏެއްގެދާއެއް  އޭ  އަ  އި ޕެލޭންކޮށްފަގައި  ރުހަކަ.  އަތޮޅުޅުއޮތީ    ގެ ގަނޑުމެންގެ 

ތެރޭގައޮތް  ގައިޕުލޭން މިއަހަރު  ވެއްޖެއްޔާ  ތެރޭގަ  އި ގޮތުން  އެއްޗެހި    އިމިއަހަރު  ކޮޅުވެއްޓިޔާ  އިތުރު  ވެމްކޯއިން 

އަރި ހިސާބު  އަޅުގަނޑުމިހާރު    .ފަށަން  ކުރަން ކަލެކްޓް  އި ޒޯނުގަގެނެސްގެން  އައްޑޫ  ވެސް    އި ގަ ހަނދާންވަނީ 

ކުރެވޭނެ  މެނޭޖް  ދެން އެ  އި ވިޔަފާރިއަކަށް ހަދާފަ  ކޮށްގެން އެ ޅާފު  އެ   ވީމާ، ންއެހެވެމްކޯއިން.  ދަނީ    ން ރަމުންހެކުޓްކަލެ

ހަދާފަ ޤަބޫލު  އި އެސޫލެއް  ރަށެއްގަ  ،މިކުރިން  ކުރަނީއަޅުގަނޑު  އެ އިހަދަ   ކުނިކޮށްޓެއް   އި ކޮންމެ  ސަކަރާތެއް    ގެން 

ބޮ ބިން  ރަށްރަށުގަނުޖެހޭނެ.  މިސާ އިހަދަ ކާދު    އި ޑު  އަރި ލަކަގެން  ދިގު ށް  ހުރޭ    އިއަތޮޅުގަބ.ރަށު  އަތޮޅު  ވެސް 

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ބޭނުން ކުރަމުން އެ  އެ  އިގެ ބޭނުމުގައެގްރިކަލްޗަރ ރޮސެސްކޮށްގެން އޭތި ޕް  .އިރައްރަށުގަ

 

 ވުން ދެއްކެވާ ރިޔާސަތުން

އިނއީ މި  !އާދެ ވަރަށް ރަނގަޅު  މެންބަރުން   ރަނ  ގޭތޯ  ވަރަށް ކަފުވާހަ   ގަޅުވަރަށް  ތަކެއް  ޔާލުޚި  ރަނގަޅު  ޅުތަކެއް، 

ތިދެއްވަ މަ  ވަނީ.ގެންދަ  މުން  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިފަލޫމާތުޢުއަދި  އަދި    އިންއެލް.ޖީ.އޭ  އިތަކެއް  ވެސް 

އެ  އިރައްރަށުގަ ޗެލެންޖުތައް  ފާޅުންފުބޭ  މިހިރަ  އަ  ވާނެކުރައްވާފައިހަގަ  މިގަނޑުޅުކަމަށް    ، މާވީއެހެން   .ބަލަނީ   

ފިރުޝާން އެންމެ    އި އެކީގަ  ން ކުރިއަށްދަމާތޯ. ވަގުތު ހުރިގޮތުންނާ އަޅުގަނޑުމެ  އި ޑުއަހާލާފަތައް އަވާހަކަ  ގެ.އޭޖީއެލް.

 ތޯ އެގޮތަށް. ޅުގަރަނ

 



  

 ދެއްކެވުން ވާހަކަ މޭޒުންއިދާރީ

  . ނީފޮނުވާފައިވަ  ޖަވާބު  އިހާލާފަޔަކަށް ބަބަ  4  އިވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  ގަ މުޔުލިއިވާ  ފަ ވާފޮނުއިން   .އޭޖީއެލް.

ބަހާލާފަ  3  ،ރީސޮ ގޮންޖެހުންތަ   އިކުނި މެނޭޖްކުރުމުގަ   އިބަޔަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަފުރަތަމަ    އި.ބަޔަކަށް    އް ދިމާވެފައިވާ 

މި ކަން  ކަމަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  ދެވަނަ އޮތޯރިޓީއަށް  މެނޭކު  ބަޔަކީ  ތައްތައް.  މައްސަލަ  ޖުނި  އްލުކުރުމަށް  ޙަ ކުރުމުގެ 

ދެ  ހުރި  އިކުރެވިފަ  އިވަރުގަ ނަފެ  ހައްދީސަރަ މަކަންކަން.  މި  މަޖިލީޙައްސަލަ  ން  ކުރެވިދާނެ  އްލުކުރުމަށް  ހަށް 

މި އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބިނާކޮށް.  މައްޗަށް  މެނޭޖްކުރުމުގަ  ކަންކަމުގެ  ކުނި    އިވާ ވަދިމާވެފައި   އި ކިޔާލަނީ 

މިއްގޮންޖެހުންތަ ފާހަގަކުރެވޭ   ކަމަށް  ތޭރޭ ކަންކައޮތޯރިޓީއަށް  އު  މި  އިގަން. އޭގެ  ކުނި  މިހިމެނެނީ    ވަރު ންފައްދާ 

   މަރުކަޒެއް އްދީ ޙަކުނި ނައްތާލާނެ ސަރަ  ވަކިކުރެވޭ   އިވެގެން ދިޔުން. ރައްރަށުގަރުއެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތު

ރައްރަ  ވެފައިގާއިމު ވޭސްޓްގާއިމް   އިށުގަ ނެތުން.  މަރުކަޒުތަކުރެވިފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓް  މެނޭޖްކުރުމަށް ކުގައި      ކުނި 

ވަބޭނު ކައުސިޞީންވާ  ފައިސާ  ބޭނުންކޮށްލްތަލަތްތަކާއި  އެއްފަހަރު  ނުލިބުން.  ޕް  އިފަކަށް  ލާސްޓިކް  އުކާލާ 

ގާއިމު ރީ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  ރަނގަ  ވެފައިސައިކަލް  މެނޭޖްކުރުމާއި    ގައި ގޮތު  ޅުނެތުން.  ކުނި 

މު ވަކިކު ހޭލުންންއާ  މެދުންމުކަމާހިރުމުގެ  ރަށު ތެރިކަމުންގެ  ކުޑަވުން.  މެފެން  ން  ކުނި  ހިންގޭ  ކުރަނޭޖްވަރުގައި  މަށް 

ހޭލުންންއާ  ތަކާއިތަމްރީން ޕުރޮގުރާމްތަމުން  ކުނިއް ތެރިކުމުގެ  މަދުވުން.  ދިމާވެދާނެ    ،  ސަބަބުން  ކުނީގެ 

  ށް އްތާލުމަނަތުރިފައިވާގޮތުން ކުނި  ށްތައް ފެން. ރާއްޖޭގެ ރަވެފައި ނެތުފެންވަރުގައި ތައްޔާރު  ށް ރަށު ންސީއަކަޖެރއިމަ

އަކީ ވަރަށް  އާބާދީ  އި ބޮޑުވުން. ގިނަ ރަށްތަކުގަ  ރަދުޚަ   ށް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރުގެރުމައެއްކު ދަކަށް  ޙަސަރަ  ޓަކައި އެއް 

އާބާދީތަކަށް މިންވަ ކުދި  އުފެދޭ  ކުނި  އެވުމުން  އެއް  ރަށްތަކުގައި  ރު  ސަބަބުން  ގެންމަދުވުމުގެ    ދިއުމަށް ތަނަކަށް 

މެނޭޖްކުރުމަރަދުގެ ނިޚަ ންޖެހޭ  ކުރަ ބޮޑުވުން. ކުނި  ކައުސިސްބަތުން  ފު ލްތަކަށް ށް  ރިހަމަ ގޮތުގައި   އެކަށޭނަ އެންމެ 

އަދި   ނުންވާ ބޭ  މަށް ކުރުރު ވަ  ކެޕޭސިޓީ  މެނޭޖްކުރުޞީއިންސާނީ  ކުނި  މަދުވުން.  މަލަތްތައް  ތްކުރާ  ސައްކަމަށް 

އިދާ ޒިރާތަކުގެ  މައިގަނޑު  އުސާފު  އްންމާތަރޯލްތަކާއި  ކުނިން  ކޮންޕޯސް ތަކެތި    ފައްދާނުވުން.    ، ގެމިސާލަކަށް 

މާކެޓްބެލޭނެ ގޮތެއް  ވަރު ފެންގެ  ސްކޮންޕޯ މިތަކެތި  ދިރިއުޅޭ    ނދަގޫވުން.ން އުކުރަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން  މީހުން  ދެން 

އުފައްދާ    އި ރަށްތަކުގަ ވަ މެނޭޖްކުނި  ރިސޯޓުން  ކުނިޞީކުރުމުގެ  ނެތުން.  ކަންކަމުކުރުމު ޖްމެނޭ ލަތްތައް  ގައި  ގެ 

ނުވުމާމިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި  ކަމުގެރައްކާތެރި  ހޭލުންތެރިކަންކަމުގެ  ރިއި ރައްކާތެފައި  ނެތުން. ދެން    ކަން ކަމަށް 

ޕޮއިންޓެއް ކުނި    އި ގަގޮތު  ދެވަނަ  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުންއްލުކުރުމުޙަ މެނޭކުރުމުގެ  އްދީ  ޙަ ސަރަ  ގެ 

ތަރޭ   އިވާކުރެވިފަ   އިވަރުގަފެން އޭގެ  ޕޮއިންޓްގައިވަނީ  ފު   ގައިކަންކަން.  އަ  2015ރަތަމަ  ލޯކަލް ވަނަ    ހަރު 

ން ވޭސްޓް  އިފައިވާކަން. ދެގަ ރޮގުރާމެއް ހިންޕް   ގއިނިންރެ ގެން ޓްއިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލަ   ޅި  އޮތޯރިޓީން މުންޓް މަރގަވަ

ތަރައްމަމޭނޭޖް ލަނޑުދަޤީންޓް  ތަރަނގެ  ގޮތުގައި  ޕުޤީއްޑި  ޓެންގެ  އލޭން  ހިމެނުން.  އޭޖެންސީތަކު .ދޕުލޭޓެއް  ން  ގެ 

ޕު  ގައިހައްދުންމަތީ ރެޑް  ލެކް  މިރޮގުރާމުހިންގި  ދަން  އޮތޯރިޓީ  ގައި  އިސް  ޕް ވެސް  މި  އަދާކޮށް  ރޮޖެކްޓުގެ  އުރެއް 



  

ން  ލީވްސް ކްކޮށްފައިވުން. މޯލްޑިތަކެއް ގާއިމްއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގަރިހާ ރަށެއްއަތޮޅުގެ ހު   ތެރެއިން އެ 

ގުރޭޓަމަންޔަރައެންވަ ޕުރޮޖެކްޓު  އެންއެންޑް    ންޓްމަންއެންވަޔަރަ މާލެ    ރ ންޓް    ވޭސްޓް  ޑްއިންޕުރޫވްމެންޓް 

ޕުރޮޖެ ދެން  ކްމެނޭޖްމަންޓް  މެނޭޖް  3ޓް.  ކުނި  ޕޮއިންޓަކީ  ގޮތުން    ލެއްއްޙަށް  މައްސަލައަ  ކުރުމުގެވަނަ  ގެނެއުމުގެ 

މީގެ  ށްލީހަމަޖި ކަންކަން.  ފާ  ކުރެވިދާނެ  ފުރަތަމަހަގަދަށުން  ދާއިރާތައް    ކޮށްފަވަނީ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަކަށް 

ހިންގުމުގެ  ލާމަ އުސޫލުން  ކައުންއި ނޫނުގަގާރުކަޒީ  ގޮތުގައި  އެހީ  ހިލޭ  ގޮތަށް  ދޫކުރުމަށް  ވާ  ބަޖެޓް  ސިލްތަކަށް 

ބާރުއެޅުސަރުކާރު ނެން  ވޭސްޓްން.  ސޮލިޑް  ސްޓްރެޖެ  ޝަނަލް  އެއާއި    ޑީމެނޭޖްމެންޓް  ކުލަވާލުމަށް  ޕޮލިސީ 

ނެ ލަފާދިނުން.  ހެސަރުކާރަށް  މެޑިކަޝަނަލް  އަދި  ސްޕެސަލް  ވޭސްޓް ޒާޑް  ސްޓްރެޖްމެނޭ  ލް    އަދި   ޓެޖީމެންޓް 

ސަރުކާރަށް އެކުލަވާލުމަށް  ރައްކާތެރިގޮތުގަޕޮލިސީއެއް  ލަފާދިނުން.  ނައްތާލުމުކު  އި  ގެންގުޅެންވީ    ގައިނި 

ނޫނުން ބާރު ލިބިގެން  ގާސަރުކާރަށް ލަފާދިނުން.    އިލުމަށްއް އެކުލަވަޕޮލިސީއެ  ގުޅޭ  އެއާ  އިމިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅަ

މޮނިޓި ގޮތުގައި  އިދުތައް  ވާގަކާއި  ތަ ނޫނުގާއިމްކޮށް  ގާއް  މެކޭނިޒަމެ  ގ ންއެކަށީގެންވާ    ރުމަށް ކު ޛުތަންފީފުރިހަމަ 

 ރުން ބާރުއެޅުން.ކާސަކު

 

 ން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވު ރިޔާސަތުން

މިއެލް.ޖީ.އޭ . އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ  އްތެރި މެންބަރެއްގެ ކޮމެންޓެތްއްޒައި ށް އެބޮއެއްތޯ އެއްވެސް  ށައެޅުމަހު  ގެ 

 . ދާނީކުރިއަށް އި ލާފައި ންޓޭޝަން ވެސް ބަލަންޓްގެ ޕެރެޒެމަންއެންވަޔަރަފް އޮ

 

 ޅުދެއްކެވުން ވާހަކަފު މޭޒުންއިދާރީ

އާއި   އެބައޮތްއައިއްސަ ވެސް    ތަނުން  ދެ  ންޓާމަންއެންވަޔަރަވެމްކޯ  މިއަ.    ފަރަތަމަ  މްކޯގެ  ވެބަލާލަނީ    ޅުގަނޑު 

މި  .ލިޔުން މެނޭޖްކުރުމަށް  ކުނި  ފާހަގަ ކޯޕަރޭޝަނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮންޖެހުންތަށް  މައިގަނޑު  މި ކުރެވޭ    އް. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޝަނަ މަސައްކަތުގައި މެނޭޖްކުރުމު   ކުނި   ކީ  އެންމެ ޝާ  ގެ  މުމިލްވާ  މުއައްސަސާއަހި    ށް ންމު 

މުއްދަތާއި   ،ދުހިނވީ ވިސްނަދިގު  މުއްދަތަށް  ކުރު  ތަރައް  އި   އިތުރަށް  މަސައްކަތް  މި ޅާފުކޮށް  ޤީއެ    ކުރުމުގައި 

ދައުރު އެންމެހަ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ބުނުމުތަޢުރޫޝްމަ  އި ކުޑަކަމާއި  ފަހުބަސް  ހިންގުމާއި  މިއް  އެފް  ނިގައި  ސްޓްރީ 

ހި  ގެ ންޓްމަންއެންވަޔަރަ މިބާރު  ކުކޯޕަރޭ  ންގުމަކީ  އެންމެ ޝަނުން  ދެމެހެއްޓެނެވި  ތްތައް  އްކަމަސަ  އި ހަރަމުންދާ 

ށް  ރަދަ ޚަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ކުރަމެވެ. ކުނި މެނޭޖެފާހަގަ  ކަމަށް  އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް 

ކޯޕަ މި  ފީ  ޚިދުމަތަށް    ގެރޭޝަނު ބާލާއިރު  ކުޑަސްނިނެގޭ  ކުންނާއި  ތަގޭބީސީ  މަވެސް ނަވީ    ކަމުގައި   ވީ   ބަތުން 

ޖޫރަ ނުލިބުމާއި  ދުމަތްތަކަށް އުޚިފޯރުކޮށްދޭ    ށްކޯޕަރޭޝަނަ  ން އަދި ކުންފުނިތަކުން މިސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކު

އެކަށީގެންވާ   ކުން  އްލެއްޙަމިކަމަށް  ނެތުމަކީ  ހުރަހެއްފުނި  ލިބިފައި  އެޅެމުންދާ  ދަންނަވަމެވެ.  ގަމުކަ  ހިންގުމަށް  އި 



  

ވަރުގައި  އިރު ވަކިވަކި ރަށު ފެންއިކުރެވިގެން އަ ގާއިމް  ފެސިލިޓީ  ޒަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްއްދީ ރީޙަ ރ.ވަންދޫ ސަރަ

މެނޭޖްމާރައްކާތެރިކަ ކުނި  ގާއިމްއެކު  ނިޒާމެއް  ފެސިލިޓީ   އިކުރެވިފަކުރުމުގެ  ރ.ވަންދޫ  އެދެވޭ  އެން  ނެތުމަކީ  މެ 

ން ރ.ވަންދޫ  ށުވުމެއްގެ ދަކުރަމެވެ. ވަކި އެއްބަސްހަގަފާކަމުގައި    ވެރިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ށް މެދުގޮތެއްގައި ހިންގުމަ

ޅު  އަތޮ.އަދި ޅބ    ރ،  ކުރެވިފައިވަނީ ނ،ވާލުޙަ  ކޯޕަރޭޝަނާ  ގުމަށް މިރީޒަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިން

  ، ހިނދުވީ   މަށްރުމަށް ކަކުޖްލިޓީއަށް ގެނެސް މެނޭސިފެ  ކުނި އެ   އުފެދޭއްދު ރިސޯޓުތަކުގައި  ޙަރަށްތަކާއި ސަ ހިމެނޭ ރަ

ފެ އެސިރ.ވަންދޫ  ގާއިމްލިޓީގައި  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެއް  ފާހަގަފަދަ  ކުނި  ކުރެވިފައިނުވާކަން  ކުރަމެވެ. 

މަސައް މެނޭޖެ ފުކުރުމުގެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކުރިއަރަމުކަތް  އަޅާވެ  މަސައްކައި ން  މި    ގެ ރޭޝަންކޯޕަ  މި  އި ތުގައިރު 

  އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް   ރުމަށް  ކުރިއެ ލަތެއް ނެތުމީ ކުންފުނި ފުޅާވެޞީ އެއްވެސް ވަ  އް އެފަދަ ށެރަ  ،އަމިއްލަ ބިމެއ

ކޯޕަ ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެއް ޝަންގެ މަސައްކަތްތަރޭކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ    ންދިއުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

އެދެވޭ    ތައް ދުމަތްޚިއްދުތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭ  ޙަ  ސަރަވުމީ އެކި އިން ގޮއްސަ ފުޅާވެގެ  ތައް ކަތްނެތި މަސައް  ކެއް ތަލަތްޞީވަ

އާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި    ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލެ   ސަލެއް އްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވާ މައްސިފައެ

ސިވައްފު ވަގަޓީމުލައް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ތަދުމަޚިމާލޭގެ    ތަކަކީ ލަތްޞީ އި  ހޯކުރުފުރުޢާތް  ތަކެތިކަން  ދިމަށް  ފައިވާ 

މެނޭޖްފާހަގަ ކުނި  ދާއިކުރަމެވެ.  އަރާ ކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އާއި    އިރާއެއްދާ  އު އަކީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  ކަމަށް 

މު  ގއިންޖިނިއަރިން މުވަދާއިރާތަކުން  ހޯދުމާއި  މަވައްޒަފުން  ބިނާކުރުން  ގޮންޖެއިއްޒަފުން  މި ގޮތުގަހުމެއް  ގަނޑު    އި 

  އި ކުރެވިފަ   އި ވަރުގަފެންއްދީ  ޙަ އްލުކުރުމަށް ސަރަޙަ  ގެ މައްސަލަކުރުމުޖުކުރަމެވެ. ދެން ކުނި މެނޭގަން ފާހަ ޝަނުރޭޕަކޯ

އަހަރު މި   2016ހިންގުމަށް    މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ   ވޭސްޓް ކަންކަން. ރ.ވަންދޫ    ހުރި ވާލުވެ  ޙަފުނިން  ންކު  ވަނަ 

މު ފެންޙަ. ސަރަދިފައްޒަފުންވަނީ ހޯވަ ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  މެނޭޖް  އި ވަރުގައްދީ    ބ   ރ،  ކުރުމަށް ނ،ކުނި 

  މަށް ށުމަތް ފެދުޚި ގެ މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ވަންދޫ ވޭސްޓް .ކުރެވިފައިވަ ރގައި ގާއިމް 2ން ޅު ހިމެނޭ ޒޯއަދި ޅ އަތޮ

 އަދި ޒޯން  ކުރެވިފައި އް ވަނީ ސަފުތަޑުނގޮސުރެއް ޖަމާވެފައިވާ ކުނި އްރަށުގައި ޒަމާނު  24މަ  ކުރި ފުރަތައި ސޮއިޓަކަ

އެއްބަސްވުމުގައިވަނީޚިރިސޯޓާއެކު    12  ރަށާއި  30ގެ    2 މެނޭޖްމަންޓް    ކުރެވިފަ. ރ.ވަންދޫ ވޭސްޓް ސޮއި ދުމަތުގެ 

އްދީ ޒޯން  ޙަ  ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހުރެ ސަރަފަހު ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާފެށުމަށް  މަތްދުޚިގެ  ފެސިލިޓީ

ނިޔަލަ  ބްރުއަރީފެ  2019ދުމަތް  ޚިގެ    2 މެދުކަނޑަށް މަހުގެ  ރަށްރަށުން   2019ޖޫން    28ލެވި  އި  ކުނި    ގައި 

މެނޭޖްމަންޓް ޓްރީޓްމަންޓް    ފެސިލިޓީގައި ވޭސްޓް   އެ  ،. އެހެންނަމަވެސް އަލުންވަނީ ފެށިފަ  ވަނީ ކަތްސައްގެ މަމުގެނައު

މަދުވެގެން  އަދި ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ޑިސްޕޯސަބަލްގެ  ކަމަވާނެމަސް  6  މި  ފަހާގަކޯޕަރޭޝަ  ށް    ކުރުވެއެވެ. ނަށް 

ޒޯން  ޙަސަރަ ޒޯ  2އްދީ  އިތުރުން  ސި  ހިމެނޭ  7އަދި    6ން  ގެ  އާއައްޑޫ  ފުޓީ  ސިޓީވައްމުއި  މި ލަކު    އަށް 

ކުންފުނީގެ    މި  އިމުލަކު ސިޓީގަވައްފުއާއި    ސިޓީދުމަތް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫ  ޚިޝަނުގެ  ރޭޕަކޯ

ތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަދި  ލަތްތައް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ގޭބީސީޞީންވާ ބައެއް ވަބޭނު  ތަށްމަސައްކަ  ގެމު ކުރުއޮފީސް ގާއިމް



  

ން. ދެން  ދުމަތް މި ދެ ސިޓީގައި ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުޚިތަކުން ނަގާ ކުނި އުކާލުމުގެ  އެކިއެކި މުއައްސަސާ  ކާރުގެސަރު

މައްސަލައަށް   މެނޭޖްކުރުމުގެ  ގޮތު ޙަކުނި  ގެނެއުމުގެ  މަޖިއްލެއް  ކަން ކުންހުލީން  ވެމްކޯއިން    އިކަމުގަކަން  ރެވިދާނެ 

ރޫރީ  ޟަ ކުރުމަކީ  ކުނި މެނޭޖް  ވަނީ ގެ ތެރޭގައި  ހިމެނޭ. މީ  ޕޮއިންޓެއް އެބަ  4  ގޮތެއްގައި   ފައިވާ މައިގަނޑު ށްފާހަގަކޮ

މަސައްކަތަޖްމެނޭ  ކުނި  އިބޭނުމަކަށްވެފަ ޓެކްސްގެ    ށްކުރުމުގެ  ސަރުކާއުނިކުރުމަ  ންއަގު  ގެދުމަތުޚިނެގޭ  ރާއި  ކީ 

އެންޔިތުންނައްރަ ގޮތް ކަމުގައި މި ށް  ދެކޭތީ    މެ ފައިދާ ބޮޑު  ލާޒިމްގާކޯޕަރޭޝަނުން  ގުން  ދުމަތުގެ އަޚިކުރާ  ނޫނުން 

އުނި ޓެކްސް  ފާސްކޮށްދެއްވު  ތި   ށްކުރުމަނެގޭ  މަޖިލީހުން  އެދެއިއްޒަތްތެރި  ޕޮއިންޓްގައިވަނީ    2  މެވެ.ން  ވަނަ 

ބެހޭ   ކަށަވަރުކޮށްދީފައިއްޤުތަޙަ  ގެ އަސާސީ  ކުންފުނީނޫނުގެ ދަށުންގާކުންފުންޏާ  މި   ވީ އް  ކޯޕަރޭޝަނުން    ނަމަވެސް 

  ނޫނީ ގާކަން ނިންމުމުގެ ބާރު    އިލާގައި ގޮތް ކިޔަ ޙަ މަރުޛީ ވުމާއި ތަންފީތައް ރޭޢުމަސްރޫ  އެކިއެކިކުރުމުގެ  މެނޭޖް  ނިކު

ކުންފުންޏަށް  ވަރުގައި  ފެން މަޖި މި  ކުރެވިދާނެލިބިދިނުމަކީ  މެނޭކަމު  މެއް ކަ  ލީހުން  ކުނި  ދެކެމެވެ.  ކުރުމުގެ  ޖްގައި 

ފުށުއެރުންވާއިދުގަ ކުރުމަށް  ޖްން. ކުނި މެނޭކުރުޙު ލާޞްއި  ތައް ވާއިދުގަ އެކު  ކުރުމާއްލުޙަ ކާއި މައްސަލަތައް  ތަގައި ހުރި 

އެކުލަވާލަގާ  ޞަޙާއް ފު ގާ  އެ   އި ނޫނެއް  އަވަސް  އެންމެ  ވީ  ގެނެސްޞަރުނޫނު  ވުޖޫދަށް    ން. ދެއްވުތެއްގައި 

މިނިސްމަންންވަޔަރައެ ލިޔުންޓް  ފޮނުވާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭޓްރީން  ފުރަތަމަ  މެނޭޖްކުރުމުގައި  ކުނި  ގައި  މުގައި 

ރަށުދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުން ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ގާރުގައި ކުނި މެނޭޖްވަ ފެން  ތަކަކީ  ވެފައި ނެތުމަކީ ކުނި  އިމް ކުރެވޭނެ 

އެޖްމެނޭ ދިމާވެފައިވާ  ރަށްރަށަށް  ބޮޑުކުރުމަށް  ރަށު  އެއް  ންމެ  މެ  އިގަ ފެންވަރު  ގޮންޖެހުމެވެ.  ކުރެވޭނެ  ޖްނޭކުނި 

ހިމެނެނީގެ  ތަކުނިޒާމްފުރިހަމަ   އެ  ގައި އްރަށެ  ކޮންމެ -1 ؛ތެރޭގައި  ކުނި  ވަވާ އެކަށީގެން  ރަށަކާ  ވެސް  ރުގެ 

މަރުކަޖްމެނޭ ހުރުން.ކުރެވޭނެ  މެނޭކު  -2  ޒެއް  ބޭޖްނި  ކޮންމެހެން  މަރުކަޒުގައި އެތަނަށް  ޕްމެންޓް  އިކުނުންވާ އިކުރާ 

ވޮލިއުމް  ހިމެނެނީ  ތޭރޭގައި  މީގެ  އި  ން ކުޑަކުރަ  ހުރުން.  ރިކަވަރީ ކުއިބޭނުންވާ  ވޭސްޓް  އިތުރުން  އަށް  ޕްމެންޓްގެ 

ރަށުގައި ކުނި    -4.  ންއޮތު  ނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ކުރެވޭރަށުގައި ކުނި ކަލެކްޓް  -3  .ތަކެވެޕްމެންޓްއިކުއިބޭނުންވާ  

ން. ބައެއް  ންޏާމެދު ހޭލުންތިކަން ކުޑަވުފައިވުން. ކުފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ލިބިންގާ  ތައް ހިޒުކަމަރުކުރާ  މެނޭޖް

ދަތިކަން.ގަރަށްރަށު ބިމުގެ  ދިމާވެފައިވާ  ކައުސި  އި  ދިމާވެފައިވާ  ރަށު  ދަތިކަން.ލްތަކަށް    ކުނި   ދެން  މާލީ 

ވަނީ  އިގަކޮށްފަރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ފާހަ ކު   އިރުގައްދީ ފެންވަޙައްލުކުރުމަށް ސަރަޙަ މައްސަލަ    ކުރުމުގެމެނޭޖް

މެނޭޖްދެ ކުނި  ގޮތެއްގައި  ފެން  ވޭނެ ކުރެމެހެއްޓެނިވި  ނިޒާމެއްޤައުމީ  ރާއްޖެ  ޓަކައި  ށްލުމައިވައެކުލަ   ވަރުގެ   7  

ބަހާލައްދަޙަސަރަ ތެރެއިން    އިކަށް  ސަރަޙަސަރަ  3އޭގެ  ފެންޙައްދެއްގައި  ނިޒާމްތަކެއްއްދީ  ރުމުގެ  ކުގާއިމް  ވަރުގެ 

މެންޓް  . ރ.ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓްކަމެއް  3ކޮށްފައިވޭ  ން ފާހަގަ ނެވެ. މިގޮތުންމަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމު

ސެންޓް ރީޖަނަލް  ފެސިލިޓީ.  ފެސިލިޓީ ރަލް  ރީޖަ  .ވޭސްޓްމެންޓް  މި  ސައުތު  ފެސިލިޓީ.  ވޭސްޓްމެންޓް  ނަލް 

ސްމޯލް ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ވޭ  މަސައްކަތުގެ  ޕްރއެނަ  ޓު   ސްޓްސްކޭލް  ގާއިމްޖީ  ސައުތު ލާންޓް  މިހާރުވަނީ    ކުރުމަށް 

 ކުނި  ވެ. ދެން އެބަޔާންކޮށްފައިވެވެސް    ކަމުގައި  އިކުރެވިފަސޮއިކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  އެކު  ކޮރެއާގެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރއަކާ 



  

ގެރުމުގެ  ކުމެނޭޖު ޙައްލެއް  މަޖިނައުމުގެ  މައްސަލައަށް  ކުރެވިލީގޮތުން  ކަންދާނެހަށް  ޓްރީން  ސްމިނި  އިގޮތުގަ  ންކަ 

ހުރަހަކަށްއްލު ޙަކުރުމުގެ މައްސަލަ  ނީ ކުނި މެނޭޖްއިވަފާހަގަކޮށްފަ ބޭނުންވާ  ވެފައިވަނީ އެ ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު  ކަމަށް 

ސް  ވެ  އަހަރަކު   ކުރުމަށް ކޮންމެ ގާއިމް ނިޒާމްތައް  އި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގަފައިސާ ހަމަނުޖެ

ބަޖެޓު މިނިސް ޕް ޓްރީގެ  ބޭނުންވާ ފައިސާ  ޕްރޮޕޯސްގައި އެކަމަށް  ފައިރޮޕޯސްކުރެއެވެ. ނަމަވެސް  ގެ ތެރެއިން  ސާކުރާ 

މިންވަރެއް ޑަ ކު  ގެންދަނީ ޖެހިހަމަ  ން ރަކު ރަދުޚަމިކަމަށް   ފާހަގަ    ކުނި    .ކުރެވެއެވެކަމުގައި  ރަށެއްގެ  މިސާލަކަށް 

ފުރިހަކުމެނޭޖް ގާއިމްރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ފާސްވެގެން    3މަށް  ކުރުމަ  ބަޖެޓް  ނަމަވެސް  ބޭނުންވެއެވެ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

އެއްގޮތަށް    ނޫނާ ގާކަމުން މާލިއްޔަތު  އެވެ. އެހެންލައްކަ ރުފިޔާ   3ނުވަތަ    5އަންނައިރު ރަށަކަށް ގިނަފަހަރު ލިބެނީ  

ފައިސާގެ ބޭނުމެއް    އެ   ވެސް  ރު އިއަހަރު ނިމިގެންދާ  ވިވެސް ނުކުރެ   ލާންއިޢު ކަންކަން ކުރުމަށް    ގައި އެ ރަށްރަށު  އެ

  އަހަރީ  -1 ؛ޅާ ކަންކަމަކީހައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުށަޙަނީގެ މައްސަލަ  ކުނުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ  

ހުށަ މިނިސްޓްރީން  ބަޖެޓާހަބަޖެޓްގައި  އެއް ޅާ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން.ގޮތަ  ހިމާޔަ  -2  ށް  ޓަރުމަކު ތްތިމާވެށި    ކައި ށް 

ރަށް ރާއް މެނޭޖް  ރަށުގައިޖޭގެ  ގާއިމްކުނި  ނިޒާމެއް  ކަމެއްކުރެވޭނެ  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ގައި  ގޮތު  ކުރުމަކީ 

ކުރުމަށް  ޖްކުނި މެނޭ  ގެ ކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ، އެ ރަށެއް ރަށަ   އެ ގެ ބަޖެޓުގައި  ރަށުރަށް  -3  ކަނޑައެޅުން.

 ނީ.ނިމުފައިސާ ކަނޑައެޅުން. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމިހާރު  އިދާރާއި ނަށް  ކަމާގުޅޭ  މަލެވުނީ  ފޮނުވާފައިވާ  އަނެއްކާ  . ތައްލޫމާތުޢުތަކުން  ވެސް    ދެން 

ފުރު ހުޅުވަޞައަޅުގަނޑު  އިއިތު  މި  ފަހުން  މަޢުލޫމާތާވި ލާނަން  ކުރިން    އިގެންދިޔަ  އިވުނު އަދި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފިރުޝާން.  !މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ. އާދެ އި ގަލީ ތުގެ އަމާލޫޢުމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ފިރުޝާން ދު ންބަރު އަޙްމަވެލި ދާއިރާގެ މެމަޑަ

  އިއްސަ އަވެސް މި ތުން ގަނޑަކަށް ހަތަރު ފަރާތް ގާހަމަ   އި ގަ ގަނޑުމެންނަށް މިތާނޅުއަ ދެން އްރިރު. ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ހަ މައްސަލަތައް  އެ ހުރި  ދާދި  މައްމަ  މި އްކަހަލަ  ހަމައުޅެނީ  ސަލަތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ދެން  މެންބަރު    .  އިއްޒަތްތެރި 

ފާހަޙީވަ  ދުއްމަޙަމު އެއްގަދު  ހަމަ  ވާހަކައަށް  އިތު ކުރި  ރާއްރުޗެއް  ބޭނުން.  ގިކޮށްލަން  އެންމެ  ހަމަ  ނައިން  ޖެއަށް 

އެހީތައް    ، އެފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ންޔާމުޖެންވެއްއެހެ   . ދާއިރާއަކީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ހިލޭ އެހީ ލިބޭ އެއް  ބޭރުގެ 

އެ  ކުރާބޭނުން އެބަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭ  ނގެންގޮތެއް  މަސައްކަތް  ކުރާއިރުމި  ހިތުން  ނގައަޅު  .މެން  ޑު 

ތަންދެންގާއެ    ނަށްމެންއަޅުގަނޑު ހި  ޏާ ނޫނުން  މިނިސްޓްރީ އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅު  ފިނޭންސް އޮ  ތުން    ގެ ފް 

ފައިސާއި  ލިބިފައެގޮތަށް    ބަލާލަން  ކްސްސްޓިސްޓެޓި ގޮތްތަ އި  ބޭނުންކޮށްފަ  ހުރި  އެއްއެދެން    .އްހުރި    . ވާހަކަ   އީ 



  

  ވެސް   ގޮތަކަށްއަޅުގަނޑު ހަމަ އެއް  ން.ނޫ  އްރަނގަޅު މޮޑެލެގޮތަކަށް ވެސް  އްއެ   ކީ ހަމައަނެއް ކަމަކީ ވެމްކޯގެ މޮޑެލަ

މޮޑެލެތާއީދު މޮޑެލަ  އްކުރާ  ވެމްކޯގެ  މާލޭމިއަދު    ނަށްމެން އަޅުގަނޑު  .ކީނޫން  މި  މިތާ    އިގަ ވެސް  ހަމަ  ކުނި  އުފެދޭ 

ހަމަ  އިރަށެއްގަ  ފަޅު މޮޑެލެ  އެ   ވަޅުލީމަ  ކުނި. އެކަހަލަ  ކުންގެއްލުނީ  އިނގޭތޯ. ހުރިހާ  އެއީ  އެއްކޮށްއް  ގެން  ޏެއް 

ގެންގޮ  ތަނަކަށް  ގޮތެއެއީ  އެންދުމަކީ  ސް  ގެންގޮސް،  ނަތްތާލުމެއް   އި އްގަރައްކާތެރި  މު  ކުނި  އެއީ    އްރިރު. ޤަނޫން 

ގޯސްކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެކަން ކުރަން ވިޔަފާރި ކުވަރަށް  އެއީ  ގެން  އި އް ހަދަފުންޏެން. ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

އްރިރު. ކުނި ރައްކާތެރި  ޤައް މުމަކަށްވާނެ ކަމެންޖެހުކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮ ހަމަ އަޅގަނޑުމެން މި  ރާއްޖެ

އަޏާންނައްތާލަ  އިގޮތެއްގަ އެމުން  ޖެހޭނެ  ކުރަން  ޅުގަނޑުމެން  ބައިބައި  ކުނި  ކުނިވާ  .ކުނި  ވަކިޒާތުގެ    އި ވެފަ 

ވަކި ޕް  .ހުންނަންވާނެ ވަކި   .ންނަންވާނެހު  އި ވެފަލާސްޓިކް  ވަކި  .ހުންނަންވާނެ  އިވެފަދަޅު    އި ވެފަ ނެޕްކިންސް 

ން ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ  އް ވަކިވާ އެއްޗެ ހުރިހާ   މި  .ހުންނަންވާނެ  އިވެފަވަކި މެޑިކަލް ވޭސްޓް    .ނެނަންވާހުން

އެނެއްކާ ތެރެއަށް  އަންދަ  މި   ވެސް  އެޓްމޮސްފިއަރ  އެއްކޮށް  އެއްޗެއް  ގޭސްއިހުރިހާ  ވިހަ  މި ގެން  ހަމަ    ތައް 

  މި   އިރަށްރަށުގަ  ދެންކުރަނީ.    ސް އެކަމެއް ނޫންތޯ މިސް އެންދިޔަ ން ކޮންމެތާކަށް ގެންގޮޓެއް ނޫށްތިލަފު  .ދޫކޮށްލަނީ

ވެމްކޯމޮޑެ ތަމި  ފުޅާކުރަން    ލް  ހަފުރުޢާމޮޑެލް  ގޯހެއްކުރުމަކީ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަ  .މަ  މިހާރަށް  އަޅުގަނޑު  މިހާރުން  މަ 

އެކަން   ރަށް ސަރުކާ އެއީ  ގޮވާލަން  މާބޮޑަ  ނުކުރުމަށް.  އެއަށްވުރެ  ރައްޔިތުން  އްރިރު.  ޤަމުލުންތެރި  ހޭ  ށް ރަށްރަށުގެ 

ގިނަ ރަށްރަށުގަ  .ލުންތެރިހޭމާބޮޑަށް   ވަކިކުރޭ  މިހާރު  އިހަމަ  ކުނި  މިސާލަވެސް  ބަލަމާ ބ. އަޅުގަނޑުމެން  ،  ކަށް 

އެޅޮމާ ކައުސިލުންރަށު  ސް.  ގޭގެއަށް  ގެ  ޑަސްބިން  ކައުސިލަރުން  ވަކިކޮށްގެން    ކުނި  ގޮސް  ގެންއިހިފަ  ގޮސް 

ތޯ.  އިނގޭސް  ފް އެވެއަރނެން ލެކް އޮމެޑުއެއީ ހަމަ އަޅުގަނވިއްކަނީ.    ގެން ކާދު އެ އި ގޮސް ކާދު ހަދަ  ގެންއިނަގަ

ކުހަމަ  ނޑުމެން  ގަޅުއަ އެވެއަރ  ރައްޔިތުން  އިންމެނޭޖް  ވޭސްޓް  ރީމާ ޖެހޭ  މި  މްޕޯނަންޓް  ކޮސޮފްޓް    ނަ މަންޓް 

ރާއްޖޭގަ އިމްޕްލިމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.އްލެޙަ ށް  ންޓްކުރެވުނީމަ  ލިބޭނެ    ދެން   އް 

އޮފްޓްމިނިސްވާހަކަ    ހަމަ  ކުގެތްތަލަޞީވަ ޑޮކިއުމަ  އިނުވާފަފޮގެ  ޓްންމަންއެންވަޔަރަ  ރީ  ވެސް ންއިން    ޓުން 

އެބަނޑުޅުގައަ ވާހަކަ  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ.  މެންނަށް  ފާހަގަކުރެ  ފައިސާގެ  ނި.  ވޭވެސް  ރާއްޖެ  ލާމަރުކަޒީ  ޒާމަށް 

ބޭނުންވަނީ.  ގަނޑުމެން  އަޅުޞީލަތްތަކަށް ފައިސާ  ވައެ  ށް  އިރު ރަށްރަށަހިންގާ  ބޭނުންވާ  އެ   އިތަކާ ނަރީސްޝިމެމި 

އެރވެއައެ އަޅުގަނޑުމެއެއްޗެ   ނަސްއާ  ދޭންވީހިތައް  ރަށްރަރަށް  އެން  މި  އްގޮތެނޫން    .    އަޅުގަނޑުމެން   ކަންނެތް 

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ރިއްޔާއްލުކުރާކަށް. ޝުކުޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  ރު އަޙްމަދު ންބަ ދޫ ދައިރާގެ މެގައް

މުޝުކުރި ވެމްކޯއްރިރުޤައްޔާ  އަދި  އެލް  ، .  ތަން  ،ންޓްމަންއެންވަޔަރަ.ޖީ.އޭ  މައިގަނޑު  ތަމި  ހަމަ  ވެސް  ނުން 

  ހިމަނާ ރަކު ގައި ކޮންމެ އަހަ ނުވެ އޮތް ކަމަށް. ބަޖެޓު   ފައިސާ ނެތިގެން މިކަންރެވުނީ ގަނޑަށް ފާހަގަކު އްގައި އަޅުތެގޮ



  

ހަކައެއް ހަމަ  ބޭ ވާހަކަ. ހަމަ އެއް ވާ ރުފިޔާ ލިލައްކައެއްހާ  3ތަކަށް  ސިލުދާއިރު ކައުންވާހަކަ. ދެން ބަޖެޓު ލިބިގެން

ނުލާ ކަން  ނެތިގެން މި  ވާހަކަކުރެވި އޮރި  ހަނދާންވޭ  ތް  އަޅުގަނޑު  2006. އަޅުގަނޑު  އަހަރު   ހަނދާންވާ  ވަނަ 

  ށް އަރސެކްޓަ  ވެޓްއިޕްރަ ކުރަންވެގެން  ތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްބޭރުގެ ފަރާ  މުގައި ގެ ވެރިކަމައުމޫން އެއީ  ތުން  ގޮ

ހުށަ ޕޯޕްރޮ  ހުޅުވާލަންވެގެން  މިކަން ރަނގަޅަޒަލްތަކެއް  ވަރަށް  ޕްހެޅުނު.  އެ  މެނޭޖްކުރެވޭނެ  ޒަލްތަކު ރޮޕޯށް  ކުނި  ގައި 

  ، ގެން ޕްރޮފިޓަބަލްކަމާއި އޭއަލްސްޏަކީ ރޯ މެޓީރިކުންވުނު. އޭގެ ތެރޭގައި  ލެގެން އެ ޕްރޮޕޯޒަލް  ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި

އެންމެ   ބިޒްހަމަ  އެއް  ކުނި  ނަސްފްރޮފިޓަބަލް  ރާއްޖޭގެ  ޕްމަކަ  ނެ މެނޭޖްކުރެވޭއަކަށް  އެ  ރޮޕޯޒަލްގައި  ށް 

  ރ  އަދިވެސް ކޮންސިޑަ އިރުއިބަށް އަހާހިސާ. މ2019ި  މިއީ   .2006އެއީ  ޅިގެންދިޔަ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  ކަނޑައެ

ޕްރައި   އެއް ށްފަކާކޮ ނެތޭ  ވިޔަފާރިވެޓައިޒްކުރާކަށްސަރުކާރަކުން  ދޫ.  މިކަން  ގޮތުގައި  ދުނިޔޭގެ ކޮށްލާއެއް  މިއީ    ކަށް. 

ތަހެންއެ އެންންތާ  ބިޒްނގެ  އެއް  ޕްރޮފިޓަބަލް  އާބާ  ނަސް.މެ  ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭގެ  ވިޔަސް  ކުޑަކަމުގައި  ކިތަންމެ  ދީ 

އެހާ ށްރަ ހަމަ  ތައް  ރަށަކުން  ކޮންމެ  ރަކު  ގިނަ.  ފަޅު  އުފެދޭ.  އުފެދޭނި  ކުނި  ހަމަ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އަދި  ށެއް   .

އީ ވިޔަފާރީގެ  މި  އި ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފަ. މިކަން  ގެ ކުނިބޮޑު އަދަދެއް މަ ވަރަށް  ހަ  ކުންޏަކީ  އުފައްދާޒޯޓްތަކުން އެ  ރި

އިޤުތިޞާ ރާއްޖޭގެ  ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ  ކުރިއެރުމެއް ގޮތަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  އަ  ދަށް    ދި ލިބިގެންދާނެ. 

ފުރުޞަތު  ށްންޓައިމައެމްޕްލޮ އެ   ތަކެއް ވެސް  ނުކީއްހެންވީމާ،  ލިބިގެންދާނެ.  މިކަން  ސަރުވެގެންބާވައޭ  ކާރުން  ކޮށް 

 ކަމެއް.  ކީއްވެގެން ވިސްނޭ  ށް ނުނޑަކަގެން މި އުޅެނީ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަގައި ހިފަހައްޓައިލައަށް މި ކަމުމިއްއަ

ސަރުކާރުނުޒްއިއިވެޓަ ޕްރަތި  މީ ކީއްވެކުރާ  އުޅެނީ  މި  އެން  ކަމެއް.  އަޅުގަނޑު  ގެން  މިއަޤައީ  ގޮތުގައި  ށް  ބޫލުކުރާ 

ކުރެވޭ  ޓް ފެދޭ ކުނި އެބަހުރޭ އެކްސްޕޯން އުޖެއިޓައިޒްކޮށްގެން. މީގެން ރާއްންދާނީ ޕްރައިވެ ލިބިގެއްލެއް ޙައެންމެ ބޮޑު  

ކޮބާވަތެއް  އެތައް އެއްޗެށްގެން  .  ޔޫއެ  އެރެޓިލައިޒްކު ހި  ބޭރު ވޭނެ  ތާކަށް  ނުވި  އަދި  ބާވަތެއް.  ގެ  ތައް 

މިތާނގައި   ގެނެސްގެން  އިންޑަސްޓްވައިންވެސްޓްމެންޓްގެ  އުކި  ރީސައިކަރީއެއް  ކުރެވޭފައްދައިގެން  ބައި ލް  ވަރު  ނެ 

ކަން ނުކުރެކަންތައްތަ މީގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މި  އެބަހުރި  ދަބަޖެޓުގެ  ،ވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްންވޭކެއް  ން  ތިކަ 

ނުކުރެވޭންވީ ސަބަހުރެ މިކަން  އަޅުގަގެން  ނުވިސްނޭބެއް  ވާހަނޑަކަށް  އެ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަތީވެ  ދި  ލީ. އަވާކަ ހަމަ 

ދުނިޔޭގައި މި ބޫލުޤައަޅުގަނޑު  ވެސް   ޕްރޮފިޓަބަލް ބިޒްނަސްތަކުގެހާކުރަނީ މިއީ މި  ތެރެއިން އެއް    ރު އޮތް އެންމެ 

ބިނަބިޒް މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  މޮޑެލަ ސް  މީކަޒްނަސް  ހަދާފަށް  ވޭސް  އި ތި  މެނޭޖްމަންޓް  ޓް ރާއްޖޭގައި   

 ބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ނުކުރަންޖެހޭ ޓްންއިމްޕްލިމެ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތްތެރިޒައްއި  ދާއިރާގެއުނގޫފާރު  އްޔާ.ޝުކުރި

 



  

 : ވާހަކަދެއްކެވުންފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނގޫ

 ދެއްކެވި  ޤު ޠާރި  އްޒަތްތެރިއި ރާގެ  އިބަދޫ ދާހަމަ ތާއީދުކުރަން މަހިސް  ވެރިރު. އަޅުގަނޑު  އްޤަ ޔާ މުޝުކުރިއް  !އާދެ

މެދުވެރިވެ ފަށަން އިނގޭތޯ.  އްޞަ މަސައްޚާގައި  މި ކަމުސް އެބަޖެހޭ  ގެން ނަމަވެފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން  ކަތްތަކެއް 

މި  ދެން ދައްކަނީ  މި  ރާއްޖޭގައި  ކުއަޅުގަނޑުމެން  ނައްތާލުހާރު  ޓަކައިނި  މެނޭ  ،މަށް  ނައްތާލުމަށް ރުޖްކުކުނި    ން 

ޢަމަލުކުރަ މިހާތަނަށް  މިސަލަކަށް  އް ޓަކައި  އެވާ.  ކަންކަންދުން.  ކުނި  ނުރައްކާތެރި  .  އިނގޭތޯމިއީ  ން  ވަރަށް 

އީ ދި   އިކޮށްފަ  އިންޕީ.އޭ.އެމެރިކާގެ  ދައްކަރާއޮތް  އެންސާއެއްގައި  ޕްލާސްޓިކް  ދުންދުނީ  ނުކުންނަ  އެ  އެއީ    މުން 

ދުމުގެ   ރިން ތި ފެސްއާ ވަރަށް ރގެ ސަބިމު   ށްކަމަށް. އަދި ޚާއްޞަކޮ  ންސަރު ޖައްސާ އެއްޗެއް ކެ އެ    ދަތުރުކުރާތީ 

ބޮ ވަޅުގަ ންނަށް ކަމަށް. އަކުރަނީ ވެސް ކުޑަކުދިޑަށް  އަސަރު  ތަން.  ނޑުމެންގެ  ކުނި އަންދާ  އޮތީ  މަތީގައި މި  އި 

ޔަ އަންޤީއަޅުގަނޑަށް  އެ  ޕަސެންޓަން  ބޮޑު  ކުނީގެ  އަޅުގަނޑުލާޕް  ކީ ދާ  ކެންސަރުރާއްޖޭ  މެންސްޓިކް.    ދަ ފަގައި 

ޚިލާފަށް އާދައާ  ސީރިއެ  ބަލިތައް  ވަރަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެގިނަ.  އަޅުއްސް  މި  ގަނޑު.  މެން 

ގެ  ރުމަށް ހުރި މައްސަލަތަކު ށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުނޑަށް ފާހަގަވާ ކަމެއް ރަގަމިސާލަކަށް އަޅު  ވާހަކަދައްކާއިރުގައި

ކުނި     ތަނެއްއަކުން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.ޕީ.އޭ މިނިސްޓްރީއަކުން ވެސް އީޑަކަށް ނުފެނޭއަޅުގަނ  ރުހަގަކުރިއި ވާހަކަ ފާ

ރަމެނޭޖްކުރުމަ އޮނިގައެ    ށެއްގެކަށް  އެ  ތެރޭކައުންސިލެއްގެ  ވެސް  ނޑު  ދީފައެއް  ވެސް  މުވައްޒަފަކު  އެންމެ  ގައި 

އަޅުގަނޑު   ގޮތުޤަނޯވޭ.  އެބޫލުކުރާ  މައްސަގައި  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުއީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ލައެއް.  ހަމަ 

ވެއްޓަށް  އްލެއް ތިމާ ޙަ  ތެރެއިން ގާނޫނީ  ލީހުގެހަމަ މި ކޮމިޓީއަކީ މަޖިކުރަނީ  ބޫލުޤަމުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު  ނެގުއިސް

ދީމަކާ  ނު ހެށި ގާނޫމައެކަނި ތިމާވެނގެ ހަނޭހޭ ކަން އެބަޖެންކޭ. އަޅުގަނޑުމެއޮތް ކޮމިޓީއެ  އި ހޯދުމަށް ޓަކައި އުފެދިފަ

ހެދޭ އާތޯ އިނގޭނީކީނޫންނިމު ހިމެނުމަށް  ޕޯނަންޓެއް  ކޮމް  އްޓާ ބެހޭ މު ހުރިހާ ގާނޫނެއްގައި ތިމާވެން. ރާއްޖޭގައި މި 

ގާނޫނުގައި  ލަކަށް މި ދަންނަވާ އެއްޗަކީ ޓޫރިޒަމް  ނގެ މަސައްކަތްކުރަން. މިސާބަޖެހޭ ކަންނޭއަޅުގަނޑުމެން އެޓަކައި  

މާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި  ތަޢުލީބަޖެހޭ.  ގާނޫނުގައި ވެސް އެރިކަމުގެ  ސްވެވެން. މަށް އެޑްރެސްކުރެޖެހޭ ތިމާވެއްޓަސް އެބަވެ

 ލާޒިމުވާ ގޮތަށް. މި ގޮތަށް  އް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއިޔަވައީ ކިކުރުން އެރިލުންތެ  ތިމާވެއްޓަން ހޭޢުލީމީ ދާއިރާއިން. ތަވެސް

ހިން  ތަނެއްގެ  ދެންނެވީ  މި  މުއައްސަސާ ގުންގޮސް  މަ އެއް  ކަނޑައަސްގެ  ގާނޫއޫލިއްޔަތު  އެބަޖެހޭ  ޅާ  ވެސް  ނެއްގައި 

ތިމާވެއްޓަލެވަ  އެއްގެ ސާމުއައްސަ ކަނޑަ  ށްލްގައި  ޒިންމާތަކެއް  އިޔާދަކުރަނިވި މިސާލައަޅަން.  ހުރި  ހަކަތަ  ކަށް   

  މެން ގަނޑުއަޅު  ، ގަނޑަށް ހަމައަޅުށް ތަރުހީބު ދިނުން. މިކަހަލަ  ދަތަކަ. ތަނުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އާންރުކުބޭނުން

އި   ނޑު ލޮބީކުރަން އަޅުގަ އަޅުގަނޑު  މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުސްތިމާލްގޮވާލަން  ފާކުރަން  މު  ން ސްކުރެވޭ އާން ރާއްޖޭގައި 

 މަށް. ވެއްޓާ ބެހޭ ކޮމްޕޯނަންޓެއް ހިމެނުގައި ވެސް ހަމަ ތިމާގާނޫނުތަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިތަމްމެންބަރު އަޙްމަދު ޚަމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 



  

ބޮޑު އެއް ކަމެން އެށް ފާހަގަކުރެވުގަނޑުމެންނަޅުމިހާރު އަމެންބަރު.    އްޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ   ކަމުގައި މި    އްންމެ 

 ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ގޮސް މި  ބަޖެޓް އެހެންނޫނީލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ  ސްޖެ އަ އްޅިއަކު ހުށަހެދެންމެ  އޮތީ

މޭއިރު ސުވާލަކީ  ސާއަށް ނިފައިއެބަ ނިމޭ. އެހެންވީމާ،    އް ފައިސާއަށް  ބޮޑު އެއްޗެށް ނިމެނީ ފައިސާއަށް މީގައި. ވަރަ

ދެއްތޯ. އެހެ ންޑުމެނއަޅުގަ ކޮބައިތޯ  ފައިސާ  ލިބުނު  މި  ރިކުއެސްންއަޅުގަނޑުމެ  އި އޭގަ މާ،  ންވީނަށް  ޓްކުރެވޭނެ  ނަށް 

.  ދެއްތޯ  އްތޯއާހުރީ ކިހިނެ  އި އާއި އެ ސްޕެންޑްކޮށްފަ  ހުރީ ކިހާވަރެއްތޯ  އި ދިޔަ ތާނގައި ލިބިފަތުވެކަމަށް މި ވަނީ ވޭ

 .  މެންބާސްޓްކުރަން އެއްބަސްވޭތޯ ސް ރިކުއެށްމާ، އެ ގޮތަހެންވީއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ފިރުޝާދު ންބަރު އަޙްމަވެލި ދާއިރާގެ މެމަޑަ

ހި ގިނަ  އަސްލު  އެހީރާއްޖޭގައި  ބަޖެޓު  އާއި  ލޭ  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ވޭސްޓް  ކޮމްޕޯނަ  އެކި  ގެއަދި  އެބަހުރި  ންޓްތަކުން 

ޚަރަދުކޮ ފައިސާ  ހަ  ށްފަ.މެނޭޖްމަންޓަށް  ވެސްއެއީ  ގޫގުލްކޮށްލީމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެނގޭ    ތަފާތު   އެބައާދޭ  މަ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ވޯލްޑް ބޭންކުން އެބައޮތް ރާއްޖެއަށް ދީފަ.    17.5  ގައި  2017ލަން  ކޮށް ހަގަ. އަޅުގަނޑު ފާރިޕޯޓްތައް

މަނޭޖްމަން އެއީ  ޓަށްވޭސްޓް  ޕްރިޖެކް  366.  ނައްތާލުމުގެ  ކުނި  ޓަނުގެ  ސަރުކާރުމެޓްރިކް  ހުށަހަޅައިގެން  ޓެއް  ން 

  އި ށްފަކޮމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު  22  އިގަ  2017  ކޮށްއްހަމަ އެއާއެ   ވަނީ. ދެންއިބިފަމާތު ލިލޫކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢު

ފަންޑުން ހަމަ ކުނީ ގް  އެބައޮތް ންނަށް ކުރެވުނު  ޑުމެއަޅުގަނ  އިންމި ފައިސާ  މުންގެ މައްސަލަ. އެހެންވެއްޖިއްޔާރީން 

ހުށަހެޅުމެއްޓް   އެޓްލީސްކަމެއް އެހެން  ހަމަ    ޓް ން ޔަރަންމައެންވަ   އެބައިން.  ނޑުގެއަޅުގަ  ވެސް   އެނގެންވާނެ. ދެން 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ވޭސްޓް އޮޑިޓެއް ހެދިފަ. ކިހާ މިންވަރެއްގެ ކުނި ރާއްޖޭގެ    އޭ ރީގައި އެބައޮތްތޯޓްމިނިސް

ވަރަށްއަޅު  ތޯ.އްދާއުފަގެއަކުން   ހަމަ  ދަ ގަނޑަށް  ސާފުކޮށް  ގދ.ންނަވަން  އެނގޭ  ނަޑެއްލާގައި  ގދ.  އިއާ   ޑެއްދޫހޯ 

ދޭތެ  5  އި އާ  ކިލޯ   3  ނީ ދައްއުފަ  ޗަށްމައް   ދުވާލެއްގެ  ށް އެވަރެޖްކޮ އެ  ރޭގައި.ކިލޯއާ  ވަރަށް  އެނގޭތޯއޭ އެހާ    ބަ 

މިނިސްޔަރަންމައެންވަ ގެއެއްގައިންޓް  ރާއްޖޭގައި  ކުނި  އްގައެގެއްގެ  ރަށެއްޖެތެރޭ  ރާ  ،އްގައިއެ ގެލޭގެ  މާ  ،ޓްރީއަށް  އި 

އެއެ  މިންވަރު.  ނޭނގޭއުފެދޭ  ކިތަން  އަޅުގަނޑުމެން  .އް  އަދަދުމިއީ  ބޮޑެތި  ޚަރަމެ  ކުރިޔަން  ކިހިދު  އްތޯއޭ  ނެސް 

އެއެސްޓެއިންކުރާނީސައެ  އަޅުގަނޑުމެން   ދިމަލެއްނުވާނެ  ދިމާކުރާނީ.  ވަރަށް  ނއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ. އެ  ހަމަ  ޑު 

ކޮމިޓީގެ   މި  އެމެންބަރު  ހައިއެންމެބޮޑަށް  ކަންގެ ކިބައިން  ޚަރަދުކޮދެން އެއް  ކުންޏަށް  ހުރި  އި  ފަ ށްމަކަށް ރާއްޖޭގެ 

ސްޓެފައިނޭންޝަ   ކަށްޚަރަދުތަ މިސްޓިލް  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓެއް  ގެކޮމިޓީއަ  ޓިކްސް  އަނެއް  ށް  ހޯދަން.  ންނަން 

ން. ނައްޖިއްޔާ އެ ވެސް ގެންއޮވެ  އިތްތޯ ބަލަޓެއް އޮއޮޑިވޭސްޓް  ޓްރީގައި މިފަދަ  ންޓް މިނިސްޔަރަންމައެންވަކަމަކަށް  

އަޅުގަ ގޮތަކަށް  ހިއެނޫން  މައްސަލައަށްއްނު ޔެނޑަކަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންވޭ  އެ  ލެއްއްޙަނަށް    ހޯދޭނެހެނެއް.   

ކަމެއް   އެ ރިއް ޤަމުއްލުކުރެވޭނީ  ޙައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭރު  ކަމަށް  އެނގިގެން.  މިންވަރު  މިންވަރު   ނުންވާ    އެ 

ޑެލް  ން ވެމްކޯގެ މޮޅަހަވުމަށް ހުށަހަމަ މި ބައްދަލު  ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު  ނަންޖެހޭނެ. ދެންގަންމެން ދެނެނޑުއަޅުގަ



  

އެ ވެމްކޯގެ    ހުއްޓާލަން. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެކަން ހަމަ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަންފުކުރުން  ޢާރުތަރެއަށް  ތެ  ރާއްޖެ

ގެންގޮސްގެންނުވާނެމޮ ރާއްޖެތެރެއަށް  ވަރަޤަމު  ތްތެރި އްޒައިއެއީ  .  ޑެލް  ވަރަށް  ގޯށްއްރިރު  ބޮޑު  އިނގޭތޯ. އެ    ހެއް 

 ނޫން.  އްލެއްޙަ އީ . އެ ވެސް  އެއްގޮތަކަށް ހަމަސްގެންނުވާނެ. މޮޑެލް ގެންގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ހުރި ބަޖެޓާއި    އިފަލިބި  ،ހިރި އެއްޗެހު   ކުރެވިފައިންޑްސްޕެ  ގަނޑުމެންނަށްޅުމިހާރު އަންވީމާ، ހުށަހެޅުމަކީ  އެހެ  ދެ!އާ

ގޮތާ  އި ސްޕެންޑްކުރެވިފަ އެހެންވީމާ،  ހުރި  މިހުށަހެ  3އި.  މިހާރު  ހުފަށަހެޅިހު  ތީ އޮ  ޅުމެއް  އެއް  ށަހަޅުމަކީ  . 

އެއް.  ސްޓިކްސްޓިފަންޑްގެ ސްޓެ   އައިއްސަގަނޑުމެންނަށް ހިލޭ އެހީ ލިބުން ވަރާއި ދެން  ކްސް މިހާރު އަޅުސްޓިޓިޓެސް

އުފައްދާވަރުކު އޭގެ އިތު  ސްޓިސްޓިކް ސްޓެގެނި  ހޯދަން. އަދި  ބަވެސް އެބަޖެހޭ  ވެސް  ރުން    ހުރި   އިލިބިފައެ  ޖެޓު 

ސްޕެންއިވަރާ އެހެންވީތޯކިހިނެއްހި  އެއްޗެއެ    ވަރާއި  ކުރިޑް  ވީ.  އެ  އެއްޗެ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މާ،  އްސަށް 

މިހާރު އަސްލު    .ންޓްސްޓް މެނޭޖްމަވޭ  ސްޓިކްސް އޮންޓި ޓެ. އެއީ ސްޓްރީއަށްފިނޭންސް މިނިސް  ންކުރާނަޓްކުއެސްރި

 .ގަނޑުމެން ކިހާވަރެއްތޯއަޅު ނީ.ންނައާ ދެއްތޯ މީގައި މި އިސަޕްލައި އިތުގައި ޑިމާންޑާޙަޤީޤަ

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެ މެދާ  އުނގޫފާރު

އަ އަސްލުގައި ޅުޝުކުރިއްޔާ.  ބޭނުންވަ  ގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  މިހާތައަޅުގަނޑަށް  ޙާނީ  ކުނީގެ  ލަތު  ނަށް 

އެ   ކުރައްވާފަބޭފުދެނެގަތުމަށް  ކަމެއްތޯ  އިޅުން  ކޮން  ކުރައްވާފަ.  އޭއޮތީ  ކަމަކު  އިދެނެގަތުމަށް  އެ  ންއޮތް   

ނުކުކުރެއްވި  ތައްޔާރު ނުތްއެ  ނަތީޖާ  މަޢުއޮތް  އިހެދިފަ  ޓެއްއޮޑިއޭގެ    ވަތަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލޫނަމަ  މާތު 

އަނެއް  ދެން  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކީބޭނުންވާނެހެން  ރާއްޖޭގެ   ކުނި    ކު މެނޭ  ޓަކައި  ރި  ހު އި  ރެވިފަޖްކުރުމަށް 

ކުއު ނުވަތަ އެ ކަމަށް ދަހުރި އެހީތެރިކަން  އި  ށް ލިބިފައެކަމަ  އި ތްތަކާކަމަސައް ކަރެވުނު ހޭދައާ ލަތުން  ގެ  ންކަމު  މި 

އެނގެން ޞީތަފު އަޅުގަނޑުމެން  ކުމަގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުއްޖޭވަނަ ކަމަކަށް ރާ   3   ބޭނުންވާނެ.ލު  ހުރި  އި  ރެވިފަ ށް 

ވަރަޑަށް ހަކުގެ ނަތީޖާ. އަޅުގަނކަތްތަސއްމަ ރާމަ  އެބައޮތް  ބައެއް ކަންކަން    އްޖާގެ ށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ގޮތްގޮތައެބަހު ނޫން  ރަނގަޅަށް  އެހާ  ކުރެވި ރި  މަޝްސްރާފަކަށް އިރަށް ބޮޑު  ވަ ގެން  ށް  ބައެއް  ވެސް  ރޫޢުތައް  ވެގެން 

ބޮޑަށް މިހާ ޙަޤީޤަތަ މެނޭޖްމަންޓް ފެސިދެކެވޭބަ  ރު އެކަށް ނުވޭ. ވަރަށް  ޓީއެއްގެ ވާހަކަ. ދެން  ލި ރ.ވަންދޫ ވޭސްޓް 

އެއީ  އަތޮޅު  ބޮޑުއިނގޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހާ  އެނގިފަ  ..ސިންގާހަ.ތޯ.  ވެއްޖިއްޔާ  ންއޮތްގޮތު  އި އަޅުގަނޑަށް   2  

ނޭނގޭ ލޯނެއް ކަމެއް  ށް  ޅުގަނޑަކަގެން އައިފަންޑެއް ހޯއްދަވަ   2ޑު  ފަހަރަކު ބޮ  2ޑޯނާއެއް މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ބޮޑު  

ކަމެއްލޭ އެހީހި ގެ  އްދު ޙަމިސާލަކަށް ސަރަ  ،އޮތްއިރުގައި އޭގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ  އިދަވައިގެން ހިންގަވާފަހޯއް  އެއް 

ކައުންސި  އެ  ނޭ  ތަކުންލުރަށްރަށުގެ  ތިމަންނަމެންނަކަށް  އެބަބުނޭ  އައިއްސަ  ކައިރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނގޭ. ސާފުކޮށް 



  

ރީޖަނަ އެ  ގޮތެލް  ވަންދޫ  ހިނގާ  ވެސް  ކަމެއް  ހިނގާ  ތިމަންމެންވެ  އް ފެސިލިޓީ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް   ށް ނަސް 

ނޭނގެ މާލޫމަޢު އަނެއްކާ ތެއް  ޕްލޭންށު ރަށްރަ  އޭ.  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ވެތަކެގެ  ބޭފުއް  އެ  ޕް   ޅުންސް  ރޮޖެކްޓް  އެ 

ބުނޭ ހެއްދެވި ކަމަށް    ތެއް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ ކަންކަން އެ މާލޫނެތް އެ މަޢު   ތަކަކުކައުންސިލު  . އެކަމަކުތެރެއިން 

ބެލެއެހެރީ   އި ނގާފަހި ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ނުކުމެފަ  މިހާތަނަށް    . ބަލާއިރުގައި  އަށް ތީޖާނައޮތް    އި ވޭ 

މަޢު  ،އެހެންވީމާ މުހިލޫއޭގެ  ސާފުކުރުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ންމާތުތައް  އަސްލުގައި. އެއީ  ކަންނޭނގެ  މު 

 ކޮށްލުމަށް ޓަކައި.ޒަންވަލަތު  ޙާ ޙަޤީޤީ  ލުއަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮޑި ހެދިފަ  ޓްތައްވޭސްޓް  ސަރަ  އި އެބަހުރި  އެކި  ލެ   އެކިއްދުތަކުގައި  ޙަ އިނގޭތޯ  ދެން  ލްގައި  ވަރަށްރަށުގެ  ވެސް. 

އްސަށް  މާތު ދެން އެ އެއްޗެ މަޢުލޫތުރުބައިތޯ. އިކޮ  ޓްތަކަކީޑިހުރި އޮއި  ފަ ހެދިށްނެ މިހާތަނަގަނޑުމެންނަށް ބެލިދާޅުއަ

  ތުރު މަޢުލޫމާތު ށް ވަންޏާ އިލޫމާތު އެކަށީގެންނުވާ ކަމަހުރި މަޢު   ނެ ކަންނޭނގެ ނޑުމެންނަށް ނިންމިދާއަޅުގަ  އިބަލާފަ

ދެއްތޯ މިހާރު  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫ.  އަޅުގަނހުރި  ދެން  ކޮބައިތޯ.  މަޢުމާތަކީ  ހުރިހާ  ފާހަގަކުރެވުނު  ލޫމާތުތަކެއް  ޑަށް 

ރޭޑަބަލް  ޑިގް ޔޯބަ  ރާރާ ވެސް ގުޅޭގޮތުންޤަ ޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރި  އަ  ވަހު ހައްދު އިމުން ދިޔައިރުގައި އެއް ކަމަކަށް  ބަލަ

ގޮތުތަކޮ އެއްވެސްލްކޮށްލޭބަ   ގައިޅުގެ  ނެތް  އަސާސެ   ގެން  ރާގޮތައް  އެތަކަށް  ކޮއް އްޖެއިން  މިލިއަނުން    ތަޅު  

  ، އެހެންނަމަވެސްނެއްނޫން.  ބެލިގެން  ލުމެއް ނީ އެއްވެސް ބެނޑު އެ ޖަހަގައް ތުގައި އޭގެ ތަޙަޤީޤަ  ދަނީ.  މުން އެތެރެކުރަ

.  ށް ގެނެވޭއަސް ޒީރޯ ޖެހުމާއި އެކީގައި ޓެކް ތައްގަނޑުއް އޮވޭ. އެ  ޖެޑްވާންޓޭރަށް ބޮޑު އެ އިޤުތިޞާދީ ވަމީގައި ނަގާ 

އޭ ތަދެން  ބާވަތުގެ ކޮގަނޑު  އް ގެ  ޑިއުޓީ   500ތަޅަކީ %ނުޖަހާ  ބޮޑުކޮށްރަށް ވަ   އި  ލާފަކަންނޭނގެ  މަތީ  ވަރަ  ،  ށް 

އެ ދެ  ދަކަށްއަދަ ހިން  ޕަސެންޓޭޖް  ޙަޤީޤަތަކީ    އެއްޗެއް.  އަންނަ  ކޮ  2މެނިގެން  ހަމަ  ވައްތަރުގެ  ވެސް  ތަޅަކީ 

އަޅުއްޗެއް.  އެކަ މި  އިތު ގަނޑުއެހެންވީމާ،  ތަޙުޤީ މެން  ކަމެއްޤުރަށް  އަޅުގަނޑަ  ކުރަންޖެހޭ  ފާހަގަކަމަށް  މި  ށް  ވޭ 

  ން ސީޝަން އެޖެންންޓް ޕްރޮޓެކްއެންވަޔަރަންމައި  ގަތަޅުގެ ގޮތުގްރޭޑަބަލް ކޮޑި. މި ބަޔޯއިރުޔަންދިމަޢުލޫމާތުތައް ބަލަމު

ބެލިއިޢުތިރާފުވޭ    ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ މިތާނޫން  ނެއްންގެއެކަން  ކަން އެ ތަޙުލީލުކުރެވޭނެ  ނގައި ނެތްކަން 

މައްޗަށްނުމީހަކު ބުނި ބު  ސް ނެތި ވެގުމެއް  ން ވަޞީލަތެއް ވެސް ނެތި އެ އިޤުތިޞާދީ ފައި  މެއްގެ  ވެސް  އެއް  ދާއެ 

އެޑްވާންޓޭ ބޮޑު  ވަރަށް  ގޮތުން  ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑުޖެ އޭގައި  އެބަދޭ.  ނަގަމުން  ޝައަމިދެން  ގެ  އް  މީގައި  ޤު  ޢުއްލަ 

ބަޔޯ  ން. އެހުންނާ ސުވާލުކޮށް ބަލައިފިބައެއް މީ  ހުންނަގޮތުން ބޭޑިބުނާ  ކިތައް ދުވަހުންތޯ ހަ ގްރޭޑަބަލް  .  ވަނީ ލާކުގް 

މެރިން  މި އެއިޓްގައިންއެންވަޔަރަންމަސާލަކަށް  އެކަ.  ސާށް  ކަން  ނުދެވޭވެސް  ޖަވާބެއް  ކަމަށް   ލިފައި ބެ   .ފު    ނެތް 

  ނޭނގޭ   ތޯ ގަނޑު ޖަހާފައި އިން އެއްޗެއްތޯ ނުޖަހާ އެއްޗެއްއްތަ   ތަކަށް އެއީނޑުގައި އުޅޭ ދިރުންކަ. މާނައަކީ  ބުނަނީ

،  ން ގަލްވުވަނުން ނޫނީ ޓެން   ރެއަށް ހަށިގަނޑުގެ ތެ ވަތަ  ނު . އެ އިސްޖަސްޓުވުން  ވަނީއިމްޕެކްޓެއް މި ދިމާ  . އެއް ހަމަ



  

ނޭވާއެ އެ     ސަފަކޭޓުވުން  އިމްޕެކްޓުތަކެއް  ހާސްވުން،  ހަމަ  މިސާލަކަށް  ދިކަހަލަ  އޭތި    5މާވީ.  ދުވަހު  މަސް 

ން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް  ޑުމެ، އަޅުގަނއެހެންވީމާ  މި ލިބެނީ.އެއްވަރަކަށް  ހަމަ  ހަމަ ގެއްލުން    ޕާސިސްޓު ވިޔަސް

ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ބޭގް ން  ކެދެއަޅުގަނޑު   ށް  މާތު ހޯއްދެވުމަ  އިތުރު މަޢުލޫރު ، މިހާ ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާކީޤީޤަތަޙަ  މި 

  މީހުންނަށް ކެއްތޯ އެ  ތައިލުޞާދީ  ޤްތިކޮންކަހަލަ އިތަކަކީ. މިދެންނެވީ  ޓިވްއޭ ހުރި އިންސެންބައިތޯޔުއްވާއިރުގައި ކޮލި

ރެޖީމުންނާފަދީ ޓެކްސް  ހުންނަނީ  މި  ދެން އި  ކޮ  .  އެޕްރޫވަލް   ކިހިނެއްތޯ   ، ކުރެވޭތޯރެއެތެއޭގައި  ތަޅެއް  ކިހާ    އެ 

ހިނގަމުންދަނީ  ކަމެއަޅުގަ  ޕްރޮސެސް  ބަލަންޖެހޭނެ  އިއްޒަތްތެ ނޑު  ވާހަކަ.  ފައިސާގެ  އިންނަނީ  މި  ދެން  ރި  އް. 

ވަރަށް ގިނަ  ފާހަގަކުރެއްވި  ފަތެ   ކަންކަމުގެ މެންބަރުން  އެރޭގައި  އަދި  އިސާ  ހުށަހަޅާފައި  މި  ކޮށް  ޚާއްޞަބަ އާދޭ. 

 އެހީ ލިބޭ އެއް  ށް އެންމެ ބޮޑަށް އައްޖެ  ދިވެހިރާބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ތި ހަމަ   އްކާއަނެވެސް. ލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހުރި މަޢު

ވޭސްޓު އިދާ ނޫނީމެނޭޖުމަން  ރާއަކީ  ދާއެންވަޔަރަންމަ  ޓު  އަޅުއިރާންޓުގެ  މަޢުލޫމާތެއް  ށް  ގަނޑުމެންނަކަ.  އެ  ނެތް 

އަދަ  ލިބިފައެއް އަޅުގަނޑުމެކިހާ  ފައިސާއެއް  އެބަދެއް  ގޮތުގައި.  އެ  ލިބޭތޯ  ންނަށް  ބަޖެޓަކުންނެއް  ސަރުކާ ހީގެ  ރުގެ 

ބޮޑެތި  ނޫން   ހިނގަމުންދަނީރޫޢުތަ މަޝްމި  އެ އް  ސާފުކު   ،މާހެންވީކީއެއް.  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެބަ    ރަންއަޅުގަނޑުމެން 

  ށިފައި އޮތީ އި ހުރީ. ފެއެހީ ލިބިފަރާތްތަކަކުންތޯ  ކޮން ފަ  ރޫޢުތަކަކީ. ކޮންހިނގަމުންދާ މަޝް  ރުހާ ތޯ މިބައިކޮއޮތް.  

ކަމަކީ ގްރީން  ނެއް  ތުން. ދެން އަގުޅޭގޮ  ންޏާ ޞަކޮށް ކުޚާއް ތައް.  ޢުއެ މަޝްރޫ  ތޯ ންމޭނީ ކޮންއިރަކުނި  ،ކުތޯރަކޮންއި

  ހިންގަމުންދާ ޅައިގެން  ޓޫރިސްޓަކު އެއަށް ޑޮލަރު އަންމެ  ކޮ   ޖެއަށްރާއް  ވާ ގޮތަށްޕްލެނިޝް ރިކީގްރީން ފަންޑަ.  ފަންޑު

ބޮޑު ފަން  ވަރަށް ބޮޑު .  ތީ އޮ  ފައި ޓަށް އެކަން ނުކުރެވިވޭސް  ވެތޯ ތްވާ ކީއްން އޮހީ ލިބެއެ  ޑެއްގެ ފަންޑެއް. އެވަރުގެ 

ބައިތޯ. ލަތަކީ ކޮ ޙާ ގްރީން ފަންޑުގެލެއް.   އެނގެން ބޭނުންވާނެ ސުވާނަށްތުންޔި ދިވެހި ރައް ނޑަށް ހީވަނީޅުގައައެއީ  

ފަންކިހާ އެ  ލިޑަށްވަރެއްތޯ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ފަ  އެ  ކުރެވެބެމުންދަނީ.  ބޭނުން  ދަނީންޑުގެ  ކިހިމުން  ނެއްތޯ.   

އޭވޭސްޓަށް   ވަރަކަށް  ޚަގެއެއްވެސް  ނޯޓުވޭކުރެރަދުން  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އަނެއް  ތޯ.  ދެން  ކަމެއް.  އޮތް  ކުރެވިފައި 

ޕޮ ތިމާވެއްޓަށް    ޓޭ ބަ ހުއްގައި އެމި މަޢުލޫމާތު  .ވިށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއް މަކަ  ލިސީތައް ހުރި ކަމަކީ 

ގޮ ގޮތަ  ،ތަށްގެއްލުންވާ  ގިނަވާ  ކުނި  ސްޕެސިފިޚާއްޞަކޮށް  އެ  ހުރި.  ޕޮށް  ކޮބައިތޯ ލިސީސްތަކު  އިތުރު    ކަކީ 

ކަ ސާފުކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  އިހަ ވާ  ންނޭނގެ.މަޢުލޫމާތުގެ  ކުނި  ހުރި  ކައަކީ  ގޮތަށް  ތުރުވާ 

  ޙާލަތު ގެ  ބަޖެޓު އޮތް ގޮތުދެން ސަރުކާރުގެ  ޅައިދޭށޭ.  ތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަކު ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮބައިސްޕެސިފި

.  ލިބިފައި ހުރީ ށް ބަޖެޓު  ންޓު ސެކްޓަރައެންވަޔަރަންމަނެއްތޯ  ތަކުން ބަލާލަން ކިހިއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަދަދުވެސް  

މެނޭއަ ކުނި  ސަރުކާރުކުޖުދި  ކޮބައިތޯ ކޮށްފަން  ރުމަށް  ހޭދަތަކަކީ  ހުރި  ތެރޭގައި.   އި  ފަސްއަހަރު  ފާއިތުވެދިޔަ    މި 

ކޮށްލެވުނީ. ދެން އިތުރު  އަޅުގަނޑަށް މި ޚުލާޞާ   ހެންވިދާޅުވި ވާހަކަތައް  ހަމަ   ވެސް   ފުޅުންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭ

 . ތަމްއިޚަ އް އެބަ އޮތްތޯ އެހެން. އާދެ! ކަމެ

 



  

 އްކެވުން: އިތަމް ވާހަކަދެޚަ އަޙްމަދު  އިރާގެ މެންބަރުދާ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ކަންނޭނގެ    ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލްގެ  ،ލުޑިގްރޭޑަބަލް އަސް ޔޯޕްރޫވުޑް ބައޭ އެ.ޕީ.ޝުކުރިއްޔާ. މިދިޔަ އީ

ކަމަކީ  ނެންޖެހޭފާހަގަކޮށްލައަޅުގަނޑުމެން   އެއް  އެއީ  ބަޔޯޑިޤަޤީޙައަސްލު  .  އެއީ ނޫން  އްޑަބަލެ ގްރޭތުގައި    ކަން. 

ވެގެންދާބަޔޯޑިގްރޭޑަ އޭ  ރުއި ބަލް  އެމައިކްރޯ ތި  ވެސް  ޕްލާސްޓިކަށް  ބަދަލުވޭ  އެކަމަކު ބަ  ފަހުގެ  ހާ މިއެއީ    .  ރު 

އޭ  ދައްކާއިރުގައި  ވި ގެދިރާސާތަކުން  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  ކަމަކީ  ދިމާވާ  މައިކްރޯ    ބަދަލުވަނީމި    ތި އޭ  ޔަސްން 

މި  ތަނެއްގެ    ވެސް ހަމަ އެއް  ކާ ނެއްވަނީ އަ  ޕް މިއައެންޑް  ވެސް   ކް ލާސްޓިޕް  އެހެންކަމުން، މައިކްރޯ   .ކަށްސްޓިޕްލާ

ފައި ހުރި ކަމެއް މިއީ އެތެރެކުރާއިރު  ފަހަރު ފާހަގަކުރެވިހަމަ ބައެއް ފަހަރު   ރާއްޖޭގައި ދެން އަނެއް ކަމަކީ    ޏާ.ބުނަން

ގެންދާނެ. އެ ބެޗް   ސްކުރަންއެޓެތި  އޭ  އި ޖަހާފަ  .ނެނޫނީ ސީލް ޖަހާއެހެން  ޕްސްޓޭމް   ގަޅުވާނެ. އެކަމަކު ރަނ  ވެސް 

އެ އެ  އީ.ޕީ.އޭ  ކުރާ  ރުތެދެން  އަސްލު  ނޫން  އެއްޗެ   ޑް އެޕްރޫވްބެޗްތަކަކީ  އެ  އެއްޗެ  އެ އްސެއް  ށް  ލެވެލައްސަކީ. 

އެއްޗެ  ހުރި  އެހެންވީމާގޮސްފައި  ނޫން.  މިސާލަކަށް  ،  އްސެއް  ކައެއްގޮތަކީ  ގެންދާ  ވެއްޖެއްޔާ  މަށް އެގޮތަށް   

ކަ ރަނގަޅު  ހީވަނީ  ރެއަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  ބަލާ  ންޑަމްލީންނޭނގެ  އެހެންނޫންލުބެޗްތައް  ކޮންމެ.    ބެޗަކުން   ނީ 

 ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާމު.    ން ޓެސްޓުކުރަން އެގޮތަށް އެތެރެކުރާ ކުރާށޭ ބުނަވެސް ޙަވާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުކުރޭ އިނގޭތޯ.    އް ސް އެއްޗަކީ ޓެސްޓެވެ  ން އެނގޭ ޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެއަކީ އަދި އަހަކައަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ވާ

ޓެސްޓު ނުކުރެވޭ    .ނެނީ. ބަޔަކަށް ޓެސްޓެއް ނުކުރެވޭގަނޑެއް އެ ޖަހައްށް ހަމަ ޖަހާ ތަނުކޮޓެއް ނުކުރޭ. ޓެސްޓުޓެސް

  ދޭ އި އެ  ހަޅާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބޭސްކޮށްފަށަ ހު  ންބޭރު، މި  ގައި. އެހެންވީމާނެތީ އަދި ރާއްޖޭސަބަބަކީ އެ ފެސިލިޓީސް  

، މިތާނގައި  ވީމައުޅެވިފައި ހުރި ދާއިރާއެއް  ންމެވެސް ވަރަކަށް ވެސް ކޮ  ދެނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް  އެސެޓްފިކޭޝަނެއް  

ވީހުރި އެ ވި ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެކަމަކުދާޅުވާ  އަޅުގަނޑަށް  އެ ޖަހާ ތަމިހާ  ކްނަސް  އިޝޫއަކީ  ގެ  ނޑުގައްރު މި ދިމާވާ 

މަނަފުށީ  ގެ  ޖާއިޒު. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެކަން ބަލަން ދެއްތޯ. ނާގާ ނާ އެބަތަކެއް ދާށް ބޮޑެތި ފައިޒަރިއްޔާއިން ވަރަ

 .ރު ފުރުޞަތުމެންބަ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް  ރި މަޢުލޫމާތުކުކުއެސްޓުގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓު، ހޯދަން ރިޅުއަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ އަ

ޕްލޭ މަޢުލޫ  ,ތައްންއޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހަށް  އެއްވެސް    ގެ. އޭ ޓުކުރިންތޯކުއެސް ޅުގަނޑުމެން ރިއަދަން  މާތުތައް ހޯއެ 

  އި ގަނޑުމެން ކުރީގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކު ގަޑަށް ހީވަނީ އަޅުއަޅުގަނ  .މާތެއް ލިބިފައި އެބައިންތޯ މި ދާއިރާގެމަޢުލޫ



  

އޮ ޕްލޭންޑިސްކަސްކޮށްފައި  ކަމެއްހެން  ކަ ގަތް  ހުރި  ބަކޮބައިތޯ  ންތައްތަކަކީއި  މަޢުލޫމާލާ  އޭގެ  ތުތައް  ފައި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ލިގަސިޓީ ނެތް  އެގޮތަށް  އާދެ!  ފަސްއަހަރަށް   އްޔެވިފައެއި  އޮތް  އެގޮތަކުރިއަށް  ހުރި    ށް 

ކޮބައި ކަންތައްތަކަކީ ހުރީ މި ތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދެވިފައި  ޕްލޭންތަކަކީ  ހިނގަމުންދާ  ،  ތޯ. އެހެންވީމާ ކޮބައިހާރު 

ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތު އެގޮތަށް  ކިހާ   ؟ވަގުތު  ބަ އޮތްތޯއެ  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ،ކަމެއް  ފައި އެ ވަނީ. ދެން އަދި އެއް އެ 

މެން ޓު. އަޅުގަނޑުމިނި  10އަދި އިތުރަށް އެބަ އޮތް  ޓު،  މިނި  10،  ހެންވީމާއެ  ޓު.މިނި  10  ތޯ.ވަގުތެއް އެބަ އޮތް

ކަންތައްތަކު ތެރޭގައި ކުރަން  ދުވަހުގެ   100ބަލާލެވިއްޖެތޯ   ކަމެއް  ތެރެއިން  ގެހުރި  ނުވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ    ،ވީ 

ކުރި ނުވާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ  ކޮބައިތޯ،  ކަމަކީ    ލާލުން. ވީ ތައް ބައިބަ  ޓު ތެރޭގައި އެ މިނި  10ށް އޮތް  އަހުށަހެޅުމަކީ 

 ދުވަހު  ، މިހާރު ބުރާސްފަތިށަހަޅަން ބޭނުންވޭގަނޑު ހުދެން އެއާއެކީގައި އަޅު  .ގެ ތެރޭތަކުދުވަހުގެ މަސައްކަތް  100

އި   އައުމާ ން ދުވަސްށް މިނިވަ. އެއީ ކުރިއަޑޭގަމަން  އިގަ   29މި ބާއްވަން އުޅޭ ބައްދަލުވުން އަދިވެސް ފަސްކުރަން.  

ގުޅި ދުވަހާ  ބަމިނިވަން  އިތުރަށްވަސްތަ ދު  ންދުވާގެން  އެކީގައި  މަޢު  މި  ކާ  އަޅުގަނޑުމެހޯދާ  ވަރަށް  ން  ލޫމާތު 

ންނަނީ.  ފެ  އަކާ ބައްދަލުކުރަން އަޅުގަނޑަށްއްސަސާއަޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުކަމާ ގުދިރާސާކޮށްފައި މިހަމަ  ރަނގަޅަށް  

ބައްދަ   އެހެންވީމާ، އެ  ބޭވާހަކަ  ވި  ސްލަލުވުން  އަދި  ބޭނަށް  ފުޅުންއެ  ދިރާސާކުރަން  އިތުރަށް  ނުންވާ  ދަންނަވަން. 

ހުރު ދިއެ   މާމަޢުލޫމާތު  އެ  ދަންނަވާނަރާސާތަކަށްކުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް.ފަހުގައި  އެންމެ    މޭ  އެގޮތް 

އިރަނގަޅު ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުޟު ރާޢުތިތޯ.  ނުކުރައްވަންޏާ  ކުރިއައެގޮތަ  މެން  ގެންދާށް  ނަން. ށް 

. ދެން ނޭނގެޅު ކަންޔާލުން ރަނގަކި  ލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެކަމަކުވަރަށް މެންބަރުން އެބަ ތިބިތޯ. ކުރުކޮށް ފާސްކުރެވޭ

ކިޔާނީ.ދެން  ވަން  12:30 ހިސާބަކަށް  މަޢުލޫ  ކިޔޭ  މި  މެންބަރުންނަށް  އެކަމަކު  އެނގިވަސާފުމާތު  ޑައިގަތުން  ކޮށް 

   . ނޭނގެމު ކަންންމުހި

___________________ 

 

 




