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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަހަރުގެ   ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ    30`. 

އެއް   ހިމެނޭ މުހިންމު  ފަށަނީ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި އޮތީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑު މި  ބައްދަލުވުން 

އޯވަރސައިޓުގެ ކޮމިޓީއަށް  ކަމުގައިވާ  ބައެއް    މަސައްކަތް  ތެރެއިން  އޮފީސްތަކުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް 

މިއަދުގެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިގޮތުން  ދެން  ބެލުން.  ގޮތް  ހިނގި  މަސައްކަތްތައް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އޮފީސްތަކުގެ 

މި މިހާރު  ގޮތުން.  ކުރީގެ  އެއީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަލަނީ  މި  އޮފް  ބައްދަލުވުމުގައި  ނިސްޓްރީ 

އޮފީސް    4އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ  

އާއި   އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފީހާއި،  ރިޒަރވް  ފިއަރ  ބަޔަރސް  ޔުނެސްކޯ  ބ.އަތޮޅު  އެއީ 

ސަރވި މީޓިއޮރޮޖިކަލް  ޔުޓިލިޓީ  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުންނަމަ  މިހާރުގެ  އޮތޯރިޓީ.  އެނަރޖީ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ސްއާ 

އޭރުގެ ނަންތަކަށް    2020ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ. ދެން   ރިވިއުކުރާތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ބަހާލާފަ މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ދަންނަވައިލީ.  ނަން  މި  އޮތްގޮތަކީ،  އަޅުގަނޑު  މި  އި 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކަށް   މިނިޓު. ދެން އޭގެފަހުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް    30މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ 

އިދާރީމޭޒުން   އެދެން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ޚާއްޞަކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ބައިގަޑިއިރު  އަނެއް 

 ދާޅުވެދެއްވުން.  މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ވި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  

ނަސީމް،   އަޙްމަދު  މީކާއީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ގަލޮޅު  ޚައިތަމް،  އަޙްމަދު  މެނަބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ  هللا، މަދު ވަޙީދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  އަދި  ފިރުޝާން  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ސަޢީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ސަލީމް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ލިބިފަ މަޢުލޫމާތު  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް  އަރިހުގައި  މިނިސްޓަރު  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ގޮތުގައި  އިވާ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ،   ނަންތައް    25ޑެލިގޭޝަނެއް  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ.  މެންބަރުން 

އެހެންވީމާ ހިނގައިދާނެ.  ބައްދަލުވުމަށް  ދޮޅުގަޑިއިރު  ކިޔައިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނަންތައް  އެ   ،

ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެ ބައި ކުރުކޮށްލާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިނިސްޓަރަށް  

މަޤާމާ   ވަޒީރުކަމުގެ  ފުރަތަމަފަހަރު  ބައްދަލުވާ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު 

މަރުޙަބާ  ހަވާލުވެވަޑައިގަތްފަ މިނިސްޓަރަށް  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުގެ  ނަމުގައާއި،  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ،  ހުން. 

މިނިޓު މިނިސްޓަރަށް    30އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުރަތަމަ  

ރިޕޯޓު ގޮތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މިނިސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށްލަނީ.  އަޅުގަނޑު    މި  އެހެންވީމާ،  ގެންދެވިދާނެ.  ހުށަހަޅަމުން 

 ފްލޯރ މިނިސްޓަރަށް ހަވާލުކޮށްލާނަން.  

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ހަވާލުވިފަހުން  މަޤާމާ  މި  ވިދާޅުވިހެން  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އޯވަރސައިޓް   މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓާ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ބޮޑުބައިކަމުގައިވާ  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީގެ 

ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް  މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ލިބޭ  ބައްދަލުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއާ 

އެކީގައި   ނެތީމައާ  ވަގުތެއް  ގިނަ  މާ  ދެން  ބައްދަލުކުރެވޭތީވެ.  އެކީގައި  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އުފާވެއްޖެ  ވަރަށް  އަދި 

ފަރާތުން   ޕް  2020އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ގޮތާ  ކުރިއަށްދިޔަ  މަސައްކަތްތައް  ރެޒެންޓޭޝަން  ގެ 

 ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުސްޠަފާ އިނގޭތޯ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ އަޖުވަދު.  

 

ޓެކްނޮ  ރީމިނިސްޓް އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް،  އަޖުވަދު  ލޮޖީގެ  އޮފް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 

 މުސްޠަފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެ ބޭފުޅުންނަށް އާދެ!  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ.  އަޅުވާލާނަން  ސްލައިޑް  މި  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  މިނިސްޓަރ.  ންކިއު 

 ؟ ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ މި ސްލައިޑް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން
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އަރި  މެންބަރުންގެ  ކުރިން  ފެއްޓެވުމުގެ  އަޖުވަދު  ދެން  ގެންގޮސްދެއްވާ.  ކުރިއަށް  އާދެ!  ފެނޭ.  ހުގައި  އަޅުގަނޑަށް 

އޭރަށް   އެދެން.  ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން  ނަން  ހަމަ  ވިންޑޯގައި  ޗެޓު  ވިންޑޯގައި،  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމޭތަނުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، އާދެ! ކުރިއަށް  

 ގެންގޮސްދެއްވާ.  

 

އެންވަޔަރަން  ރީމިނިސްޓް ޓެކްނޮއޮފް  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އަޖުވަދު  ލޮޖީގެ  މަންޓް،  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 

 މުސްޠަފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ!   މުޤައްރިރު.  ހުށާހެޅުމުގައި    2020ތެންކިއު  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އޮތް   މި  ދެއްވާފައި  ކުރެވުނު  މިނި  30އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  ޓު 

ބޭނުމަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ  މި  އެގޮތުން  އިނގޭތޯ.  ބަލާނަން  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކުރެވޭތޯ  ކަންތައްތައް  މުހިންމު 

އޮތީ. އެގޮތުން އެ  5އަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު   ބަހާލާފައި މި  ފުރަތަމަ  ދާއިރާއަކަށް  ންމެ 

ފާހަގަކޮށްލާ   މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ބައެއް  މުހިންމު  ކުރެވުނު  މި  ދާއިރާއިން  ތިމާވެށީގެ 

ރާއްޖޭގެ   އެއީ  ވަޢުދުފުޅު  އެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަމަކީ،  ފުރަތަމަ  ތެރޭގައި  ކަންތައް 

މަދުވެގެން ޗަސްބިން    އަތޮޅުތަކުން  ހިމެނޭގޮތަށް،  ކަނޑޫފާ  އެއް  ފަރާއި،  އެއް  ފިނޮޅާއި،  އެއް  ރަށާއި،  އެއް 

އަޅުގަނޑުމެން  ސަރަޙައްދުތައް  ހުރި  ލިބިފައި  ސިފަތައް  ޚާއްޞަ  ތިމާވެށީގެ  އެގޮތުން  ހިމާޔަތްކުރުން.  ހިމެނޭގޮތަށް 

ރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރެވުނު. އަދި ޖުމުލަ  ސަ  20ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި  2020އައިޑެންޓިފައިކޮށް 

ހެކްޓަރުގެ އޭރިޔާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ތެރެއިން ކަވަރކުރެވުނު. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    4300ގާތްގަނޑަކަށް  

މާއި،  ތަނެއް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް. އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަދަންޖެހޭ ބޭސް ލައިން ސްޓަޑީ ހެދު

ޕްރޮސެސްއެއްގެ  ކޮންސަލްޓޭޓިވް  އެ  ބެލުމާއި،  ދެކޭގޮތް  އެކަމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންހިފާ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ   އެ 

ފޯނުގެ    ތެރެއިން އަދި  ޒިޔާރަތްކޮށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް  އެ  ސްޓާފުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފޯތް  އެންޑް  ބެކް 

ރނެޓާ އެކި ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކެބިނެޓް  ޒަރީޢާއިންނާއި، ދެން ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އިންޓަ

ކެބިނެޓަށް   ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާހެއް  ކެބިނެޓް  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އީ.ޕީ.އޭ  ތައްޔާރުކޮށް،  ކަރުދާހެއް 

 މި ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ  ހުށަހަޅައިގެން ކެބިނެޓް ލެވެލްގައި ނިންމަވާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް   ހާލަތުގައި  ދަތި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން  މި  ގެޒެޓު  މި  އިޢުލާންކޮށްގެން  ދަށުން 

އުފަލާއެކު    2020ސަރަޙައްދެއް    10އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހިމާޔަތްކުރެވުނުކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް  ވަނަ އަހަރު 
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ދެން ބަޔަރސް    ފާހަގަކުރަން.  ޤަބޫލުކުރާ  ގޮތުން  ބައިނަލްޢަޤްވާމީ  ބ.އަތޮޅަކީ  ވަގުތު  މި  ރާއްޖޭގައި  އިތުރުން  އޭގެ 

ސިޓީއަކީ   އަދި ފުވައްމުލަކު  ސިޓީ  ޤަބޫލުކުރެވުނީ އައްޑޫ  މި  ރިޒަރވެއް. ދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފިއަރ 

އަތޮ ދެ  ހުރި  ލިބިފައި  ސިފަތައް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ތިމާވެށީގެ  ކަމަށް  ވެސް  ސިޓީ  ދެ  ކަމަށް،  ރަށް  ދެ  ކަމަށް،  ޅު 

ދެ   ހުރި  ވެސް  ތަންތަން  އާސާރީ  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ތާރީޚީގޮތުން  އަދި  ބެލެވުނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެއީ   ވެސް  ސިޓީއަކީ  ފުވައްމުލައް  އަދި  އައްޑޫ  ގޮތަށް  ބ.އަތޮޅު  މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަތޮޅުކަމަށްވާތީ، 

ޤަބޫ ކުރެވުނު  ޔުނެސްކޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ކަނޑައެޅުން.  ކަމަށް  ރިޒަރވެއް  ފިއަރ  ބަޔަރސް  ލުކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަމަ މިވެސް ކުރިން ދެންނެވުނުހެން ވަރަށް ލެންތީ ހަމަ ރީނައިސް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން  

ޑިސްކަސް،   މި  ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާސްތައް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކެއްގެ  މި  ހުރިހާ  ހޯދަންޖެހޭ  ރުހުން  މި 

ހުށަހަޅައިގެން   ޔުނެސްކޯއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޔުނެސްކޯގެ    2020ރުހުމާއެއްކޮށް  ސިޓީއަށް  ދެ  އެ  އަހަރު  ވަނަ 

ބަޔަރސް ފިއަރ ރިޒަރވްގެ ލަގަބު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވުނު. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  

މި  މި ދެ   މަންފާތަކެއް ހޯދިދާނެ  ސިޓީގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެ ދެ ސިޓީއަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ 

ދިވެހިރާއްޖެ   ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  އޮތީމަ.  ލިބިފައި  ސިޓީގައި  ދެ  އެ  ލަގަބު 

އިވާ މޮންޓްރިއޯ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސް ޑިޕްލީޓް އޯޒޯން  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއް ކަމުގަ 

ބޭނުންކުރުން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޭސް  ގެއްލުންދޭ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ  ފަށަލައަށް  އޯޒޯން  ދަށުން  ލޭޔަރގެ މަސައްކަތުގެ 

ވަ  2020އެއްކޮށް   މި  ހާސިލުކުރެވިފައި  މިކަން  ހުއްޓާލެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ  ވަނަ  ނީ 

އަހަރު ކުރިން. މިއީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން    10ގޭސް އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމަށް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ  

ތިމާވެށީގެ   ދުނިޔޭގެ  ބަލައި  ވެސް  ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކަމަށް  ކާމިޔާބީއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހޯދި  ރާއްޖެ  ވެސް 

އްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަން އެކްނޮލެޖްކޮށް އެކަމުގެ ތަޢުރީފު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ  ކަންތައްތަކުގައި އުޅު

ޕޮލިއުޓަންސް    4ކަމެއް.   އޯގަނިކް  ޕަރސިސްޓަންޓް  މި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ނޭ ބާވަތްތައް ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ގެންގުޅެ  ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އަދި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހިމެ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހީގައި  ހިލޭ  ފެސިލިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ގްލޯބަލް  ފެށީ    2020ނައްތައިލުމަށް  އަހަރު  ވަނަ 

އެބަދޭ.   ކުރިއަށް  ވެސް  މިއަހަރު  ވެސް  މަސައްކަތް  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ  5އިނގޭތޯ.  ކަމަކަށް  ނޑު  ވަނަ 

ޤައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  މިންވަރު  ހިމެނޭ  މަރކިއުރީ  ޖައްވުގައި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ފެށިން. އެވެސް ހަމަ   މަސައްކަތް  އަހަރު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަން ވެސް  ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާ 

ފާހަގަކޮށްލަ ގޮތުގައި  ކަމެއް  މުހިންމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރެވުނު  ބަލައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  މީގެ  ދެން  ން. 
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ތެރެއިން   މަސައްކަތުގެ  މައިގަނޑު  އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ކަމަށްވާ  އޮފީހެއް  ދާއިރާގެ 

ބޭނުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ  އެގޮތުން  ކަންތައްތައް.  ބައެއް  ހާސިލުކުރެވުނު  އެހެނިހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ،

ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައި އެބައޮތް.    2020ޑިވޯޓަރިންގ ޕަރމިޓް    179ބޭނުންތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގާ ބޭރުކުރުމުގެ  

މި ޚިދުމަތް މިގޮތަށް އީ.ޕީ.އޭއިން ފޯރުކޮށްދޭތީ މި ހުއްދައިގެ ދަށުން، ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ބިމުން ފެން ނަގާ ފެން  

ސިސްޓަ މި  ގޮތަށް  ބައެއް  ބޭރުކުރެވޭ  ވެސް  މާލޭގައި  އެބަހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތުމުން  މް 

ދިރާސާތަކުން ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިވެސް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޔާދަވުމުގެ ހެކި  ފަށަލަ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ފެން 

މުހިންމު   ކުރެވުނު  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާވެށި  ކުރެވޭ،  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ގޮތަށް  މަސައްކަތެއް 

އެއީ އެއްވެސް ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތި ބިމުން ފެން ނަގާ ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވި ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ހުއްދައެއްގެ  

ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގެންދެވޭތީވެ.  މަސައްކަތް  އެ  ކުރިއަށް  ހަމަ  އެކަމުގެ  ކޮށް  އެކަން    ދަށުން 

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   ކްލިއަރެންސް،  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް   ވެސް  ބަލާއިރު  އެގޮތުން  ހުއްދަ.  ދޭންޖެހޭ  މި  ރިޕޯޓަށް  އެސެސްމަންޓްސް    205އިމްޕެކްޓް 

ނޑުމެންނަށް އެބަހުރި މި އީ.ޕީ.އޭއިން ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. ވަނަ އަހަރު އަޅުގަ  2020މަޝްރޫޢެއްގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު  

މިއީ   ބަލައިލާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހާލަތުގައި  މި  ކޮވިޑު  މި  ބަލާލަން،  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިވެސް 

ތުރުން  ސްޓެޓިސްޓިކަލީ ހަމަ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ މި ނަންބަރސް ގިނަ އަދަދެއްކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެ އި

ވެސް   ޕަރމިޓު  ރިކްލަމޭޝަން  އެންޑް  ދޫކޮށްފައި    76ގްރޭޖިންގ  އީ.ޕީ.އޭއިން  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ނޫނީ  ފަރާތަކަށް 

ފާހަގަކޮށްލަން   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުހިންމުކަން  މީގެ  ކިޔަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދަދުތަކެއް  މީގައި  ދެން  އެބައޮތް. 

އްދަ ދޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކޮންޑިޝަންކުރަން ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ  ބޭނުންވޭ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް މި ހު 

އޮންނަ   ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް  ގެއްލުންތަކެއްވާނެ ކަންތައްތައް. ރާއްޖެ ކަހަލަ  ތިމާވެއްޓަށް  އޭގެން  ވެސް  މަޝްރޫޢަކީ 

މަސައްކަ ކޮންމެ  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޤައުމެއްގައި  އޮންނަ  ތެރޭގައި  ނިޒާމެއްގެ  ތިމާވެއްޓަށް  ފަރުގެ  އޭގެން  ތަކީ 

ކުޑަކޮށް   ވެސް  ވީހާ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ތިމާވެއްޓަށް  ހިންގާއިރު  މަޝްރޫޢު  އެކި  އެކަމަކު  ކަންތައްތައް.  އަސަރުކުރާނެ 

ދޭ   ކޮންޑިޝަންކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައަޅައި  ކަންތައްތަކެއް  ކުރެވިދާނެ  އޭގައި  އަދި  ޝަރުތުކޮށް  ކުރުމަށް 

ތެރެއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުއްދައިގެ  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ގެއްލުން  ލިބޭ  ތިމާވެއްޓަށް  ކުރެވޭތީވެ  ކަންތައްތައް  މި  ން 

ދޫކުރާ ސަޕްލައި   އަދި ހުޅުމާލެއަށް  މާލެ، ވިލިމާލެ  މާލޭގެ  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެ އިތުރުން  ހަމަ  ކުޑަކުރެވޭކަން 

ޕްރޮޓެކް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ބެލުމަށް  ކޮލިޓީ  ތެރޭގައި  ފެނުގެ  އަހަރު  އެޖެންސީން  ނަގާ    1843ޝަން  ސާމްޕަލް 

އިތުރުން   ސިޓީގެ  މާލެ  އިތުރުން  މާލޭގެ  ދެން  ދައްކާ.  ރެކޯޑުތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ޓެސްޓުކުރިކަން 
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އެ    އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ފެނަކައިން ނޫނީ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ނޫނީ ސްޓެލްކޯއިން ޚިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ވެސް

ކުންފުނިތަކުން   އެ  އެއްގޮތަށް  ތާވަލަކާ  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  އީ.ޕީ.އޭއިން  ސާމްޕަލް  ފެނުގެ  ރަށްރަށުގެ 

ބަލަމުންދާކަން   ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓުތައް  ޓެސްޓު  އޭ.ޕީ.އޭއިން  ފޮނުވައި  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ރިޕޯޓު  އޭގެ  ޓެސްޓުކޮށްފައި 

އިނގޭތޯ ދައްކާ  ރިޕޯޓުތަކުން  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ    10.  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ހަމަ ތަމްސީލުކުރެވުނު. ދެން   ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި 

ޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށީގެ ހާލަތު  ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ވެސް ބައިވެރިވާންޖެހޭ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއް

ތިމާވެއްޓަށް   އިތުރަށް  އޭގެ  ކުރެވުނު.  މަސައްކަތްތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަމާލުކަމަށް  ދުނިޔޭގެ  އަދި 

ކުރެވުނު.   މަސައްކަތްތަކެއް  އޭގެ  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގޮތުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

މިއީ   ދައްކާލީ  ދެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮޓޯތައް  ބައެއް  ސަމަރައިޒްކޮށްލާފައި  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޖުމުލަކޮށް  ހަމަ 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ދާއިރާއަށް. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ދާއިރާއިން    11އިނގޭތޯ.   ވަނައަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާނަން މި 

އދ. ކަމަކީ  މުހިންމު އެއް  ފާހަގަކޮށްލާ  މުޢާހަދާ ޔޫ.އެން.އެފް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުތަކާ ބެހޭ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ގެ 

ކަންޓްރީ   ހޯދަން  އެހީ  ދާއިރާތަކަށް  އެކި  ފަންޑުން  ކްލައިމެޓް  ގްރީން  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ސީގެ  ޓްރިޕްލް 

ރެވުނު. ދެން ވަނަ އަހަރު އިފްތިތާޙްކު  2020ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި އެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އެ   އާއި  ވަލްނަރަބިލިޓީސް  ރާއްޖޭގެ  މި  މިހާރު  ރާއްޖޭގައި  ހުންނާނެ  ފާހަގަކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓުގައި  މި 

ބޭނުންވާ   މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އެ  ދާއިރާތަކާއި  ހިންގަންޖެހޭ  މި  މަޝްރޫޢު  އެޑްރެސްކުރަން  ވަލްނަރަބިލިޓީސްތަކަށް 

ވެސް ހިމަނައިގެން  އަދަދު  މި އޮތީ ކްލައިމެޓް  ފައިސާގެ  މި ތައްޔާރުކުރީ ރިޕޯޓެއް އިނގޭތޯ. ދެން   އަޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު.   2020ޗޭންޖާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓުކޮށް އަދި  

އިތުރު   ގާނޫނަށް  އެ  ފާސްކޮށްދެއްވައި  ވެސް  މަޖިލީހުން  ވީ  މިހާރު  ގާނޫނު  މަޖިލީހުން  އެ  އެއްކޮށް  ބަދަލުތަކާ 

ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ފެށިފަ.  ވަނީ  ޢަމަލުކުރަން  މިހާރު  ވެސް  ގާނޫނަށް  ފާސްކޮށްދެއްވައި 

ސަބަބުން   އެޓްލަސްގެ  މި  އާންމުކުރެވުނު.  އެކުލަވާލައި  އެޓްލަސްއެއް  ރިސްކު  ހެޒަރޑް  މަލްޓި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ބޭސްޑް  ތަރައްޤީގެ އެކި  ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެވިޑެންސް  ނިންމުމުގައި  ބެހޭ ނިންމުންތައް   މަޝްރޫޢުތަކާ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އެހީތެރިވެދޭނެ  ނެގުމުގައި  އަންނަ    4ޑިސިޝަން  މޫސުމަށް  ކަމަކަށް  ވަނަ 

އެގްރީމަން  ޕެރިސް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ކުޑަކުރުމަށް  މޫސުމަށް  ބަދަލުތައް  ރާއްޖޭގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޓުގެ 

މި   މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު  ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ޑިޓަރމިން  ނެޝަނަލީ  ނުވަތަ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ 

އިދާރާއެއް   އަޅުގަނޑުމެން    2020މުޢާހަދާގެ  ހަމަ  ހުށަހެޅުމުގައި  މި  ހުށަހެޅީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  ވަނަ 
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ރާއްޖެއަކީ  ފާ މި  ބޭނުންވޭ  ހެދުމަށް    2030ހަގަކޮށްލަން  ޤައުމަކަށް  ޒީރޯ  ނެޓް  ކަރބަން  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މިވެސް   ވެސް  މީގެ  ދެން  އިޢުލާންކޮށްފަ.  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  އެކަން  ހިފައި  އަމާޒު  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރާއްޖެއަށް ސަމާލުކަމަށް  ދުނިޔޭގެ  މުޅި  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޢުރީފު  ޙައްޤު  އެކަމުގެ  ލިބި   

މިހާރު ހަމަ ލިބެމުންދާ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޓް އޮފީސް ވެސް ހަމަ  

އޮފީ މެޓް  އެގޮތުން  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ހިއްސާދާރެއް  މުހިންމު  ކަންތައްތަކުގައި  ހުގެ  މޫސުމީ 

ރާއްޖޭގެ   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ސަރަޙައްދެއްގައި    6މައިގަނޑު 

މަސައްކަތް   ބެހެއްޓުމުގެ  ސްޓޭޝަން  ވެދަރ  އެއާއެކު    2020އޮޓިމެޓިކް  ހަމަ  ފެށީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  ވަނަ 

ވިއުގައަކުން އެއް  މަސައްކަތްތައް  ބެހޭ  އޮފީހުގެ    މޫސުމާ  މެޓް  އަހަރު  އެ  ހޯދައި  ހާޑްވެއަރ  ބޭނުންވާ  ގުޅާލުމަށް 

ފެށުނު.  ބޭނުންކުރަން  ފޯކާސްޓިންގ މޮޑަލެއް ތައްޔާރުކޮށް  ކެޕޭސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރުކޮށްދެވުނު. އަދި ވޭވް 

އިތުރުން   މެޓް އޮފީހު  530މީގެ  ނެރުވުނު. އަދި  މެސެޖު  އިންޒާރު  ގެ ހަމަ ރޫޓިންގ  މޫސުމާ ބެހޭ ސަމާލު ނޫނީ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރެންޖެހޭ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް  

މި   ރާއްޖެއަށް  މި  ބޭނުންވާ  ދަތުރުފަތުރުތަކަށް  ވައިގެ  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ހިމެނޭ.  ނެރުން  އިނގޭތޯ،  ނެރުވުނު 

ފްލައިޓުތަކަށް ފްލައިޓުތަކަށް  ލޭންޑްކުރާ  އެ  ގަވާއިދުން  ވެސް  ފޯލްޑަރ  ފްލައިޓް  ބެހޭ  މޫސުމާ  ބޭނުންވާ  މި   

ފާހަގަކޮށްފައި   ހަމަ  ނަންބަރސް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މީގައި  ރިޕޯޓުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ފޯރުކޮށްދެވުނު. 

އަށް ބަލައިލާއިރު ށ އަދި ނ.އަތޮޅުގެ  ހުންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް. ހަކަތައިގެ ދާއިރާ

ދިރިއުޅޭ   ޖުމްލަ    26މީހުން  ސިސްޓަމް    2.86ރަށެއްގައި  ހައިބްރޯޑް  ޑީސަލް  ބެޓަރި  ޕީ.ވީ  ސޯލަރ  މެގަވޯޓްގެ 

ބެހެއްޓުމެއް   އެކަނި  ޕެނަލް  ސޯލަރ  ހަމަ  ވެސް  މަސައްކަތަކީ  މި  ގުޅާލުން.  ވިއުގައާ  ކަރަންޓް  ރަށުގެ  ގާއިމްކޮށް 

ތެރެއި މީގެ  އަޕްގްރޭޑް  ނޫން.  ބައެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ނެޓްވޯރކަށް  ލައިންގައި  ގުޅުވާ  ޕެނަލް  ސޯލަރ  އެރަށުގެ  ން 

މި   ގެނައުމާއި،  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ކަހަލަ  ބައެއް  ގެންނަންޖެހޭ  އިންޖީނުގެއަށް  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  އަދި  ގެނައުމާއި 

ޖުމްލަ   ވެސް ހިމެނިގެން  ނ.އަ  26ކަންތައްތައް  މި    26ތޮޅުގެ  ރަށެއްގައި ށ އަދި  ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނައަށް އަޅުގަނޑު    2ވަނަ އަހަރު ނިންމާ އޭގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ފެށީ އިނގޭތޯ.    2020މަސައްކަތް  

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  ތ.އަތޮޅުގައި  ހައިބްރިޑް    2.82ރަށެއްގައި    12ފާހަގަކޮށްލާނަން  ބެޓަރި  ޕީވީ  ސޯލަރ  މެގަވޯޓްގެ 

ބިޑު  ސިސް ނިންމައި  ޕްރޮސެސް  ކޮންސަލްޓޭޝަން  އާއި  ސްޓަރޑީ  ޓެކްނިކަލް  ހަދަންޖެހޭ  ގާއިމްކުރުމަށް  ޓަމް 

މަސައްކަތް   ޕްރޮކިއުމެންޓް  އަހަރުގެ  އެ  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ޢަމަލީ  ތައްޔާރުކޮށް  ޑޮކިއުމެންޓް 

ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހުޅުމާލެ، މާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި މާލޭގެ  ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަ  3އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވުނު.  



 2021  ޖޫން  30                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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މެގަ ވޯޓްގެ ސޯލަރ ޕީ.ވީ ސިސްޓަމެއް    5ބައެއް އާންމު އިމާރާތްތަކުގައި، ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް އާންމު އިމާރާތްތަކުގައި  

ބަޔަކާ ހަވާލު އަހަރު  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އުފައްދައި  ކަރަންޓް  ރާއްޖޭގައި  ގާއިމްކޮށްގެން  ކުރެވުނު. މިއީ 

އަޅުގަނޑު   ވެސް  ކުރެވިގެންދާނެ މަޝްރޫޢުކަން  މިހާތަނަށް އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޯލާރ އިންސްޓޯލް 

މިހާތަނަށް   ދަށުން  އެގްރިމެންޓެއްގެ  ޕާރޗަސް  ޕަވަރ  ލިބުނު  މިހާތަނަށް  މިއީ  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން. 

އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ރޭޓުކަން  ރަނގަޅު  އެންމެ    10.9ލިބުނު 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ   ދަށުން  އެގްރިމެންޓެއްގެ  ޕާވަރ ޕާޗަސް  ތާރީޚުގައި ވެސް  ރާއްޖޭ  ޔޫ.އެސްސެންސް. މިއީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ރޭޓުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ވަސީލަތަކުން ކަރަންޓް އުފައްދާ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް 

އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި، ގދ.ތިނަދޫ، 

ޖުމްލަ   މެގަވޯޓްގެ ސޯލާރ ޕީ.ވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމްކޮށް އެ ސިސްޓަމުން    21ބ.އޭދަފުށި އަދި ޅ.ހިންނަވަރުގައި 

އަހަރު  އުފައް އެ  ހުޅުވާލެވުނު.  ވެސް  މަސައްކަތަށް  ޕްރިކްލޮފިކޭޝަން  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ވިއްކާނެ  ކަރަންޓް  ދާ 

މެގަ ވޯޓުގެ ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ވެސް ހިމެނޭކަން.    10މެގަވޯޓުގެ ތެރޭގައި    21ހުޅުވާލެވުނު. އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  

އަޕް  ގެންނަންޖެހޭ  ގްރީޑަށް  އެރަށްރަށުގެ  ގްރީޑް  ގްރީޑް  އަދި  ގުޅުވާލާއިރު  ސިސްޓަމާ  އަދި  ޑޭޓުކުރުމާއި 

މި   ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ހިމެނޭކަން  ވެސް  ސިސްޓަމް  ސްޓޯރޭޖް  ބެޓަރި  ބޭނުންވާ  ސްޓެމިލައިޒްކުރަން 

ތ.މަޑިފުށި،  ތ.ވިލުފުށި،  ތ.ބުރުނި،  އިނގޭތޯ.  އެބަދޭ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  މަސައްކަތް 

އާއި  ނ.ލަންދޫގަ ސްޓަރޑީ  ޓެކްނިކަލް  ގާއިމުކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  އުފައްދާ  އައިސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަކަތަ  ސޯލާރ  އި 

މަސައްކަތް   ޓެންޑަރިންގ  ހޯދުމުގެ  ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ  އެ  ނިންމައި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ހޯލްޑަރ  ސްޓޯރޭޖް 

ޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އެއް  ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ފެށީ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނ  2020ވެސް  

ސާމާނު   ބޭނުންވާ  ގާއިމުކުރުމަށް  ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖުމެންޓް  އެނަރޖީ  ސްޓޯރޭޖާއި  އެނަރޖީ  ބެޓަރި  މެގަވޯޓުގެ 

އިތުރުން   އޭގެ  ފެށީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  އެ  ވެސް  މަސައްކަތް  އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ  ސަޕްލައިކޮށް  ސައިޓަށް 

  10.2ރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކު އޭ.ޑީ.ބީގެ އިތުރުން  އިޔާދަކު

އިތުރުން   އޭގެ  ހަމަޖެއްސުނު.  އަހަރު  އެ  މަސައްކަތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހީއެއް  ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ  މިލިއަން 

ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ނެޓް މީޓަރިންގ    އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތަކުން އަމިއްލަ 

ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ގެޒެޓުކުރެވުނު. މީގެ ވެސް ސިގްނިފިކެންޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލަކީ ވަރަށް  

ބޭނުންކޮށްފައި   ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  އޮތްގޮތުން  ގަވާއިދު  ކުރިން  އެއީ  ބަދަލެއް.  އެ  މުހިންމު  ކަރަންޓަކަށް  އިތުރުވާ 

މީހުންނަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫން ގަވާއިދު އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، ގަވާއިދަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި އިޞްލާޙުގައި  



 2021  ޖޫން  30                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެ މީހުންނަށް ގޭގެ ފުރާޅު ވެސް ސޯލަރ އިންސްޓޯލްކޮށްފައި  

ދާ ކަރަންޓް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށް އަދި އިތުރަށް ކަރަންޓް އުފެއްދެންޏާ އެ ކަރަންޓް ގްރިޑަށް  އޭގެން އުފައް

ވެސް   މަގު  ލިބޭނެ  ފައިސާ  އެ  ފަރާތަށް  އެ  ފެނަކައިން  ނޫނީ  ސްޓެލްކޯ  ދޭން  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓަށް  ދޫކުރާ 

އޭގެ   ހަމަޖެއްސުން. އަދި  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  މި  ކަނެކްޝަން ކަނެކްޓް ކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އިތުރުން 

ކުރިން އެ ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް މި ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންދަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް ގަވާއިދަށް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  އެބަފެނޭ  ޗޭންޖަސް  ޕޮޒިޓިވް  މީގެ  ވެސް  ސަބަބުން  މީގެ  ދެން  ގެނެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެން 

ސާލަކަށް އައްޑޫސިޓީ ކަހަލަ ތަންތަނުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހަދާ އޭގެ ދަށުން  މި

މިހާރު ސޯލަރ   ގެތަކުގައި  ވަރަށްގިނަ  ވެސް  އައްޑޫގައި  ހަމަ  ދޫކޮށްގެން  ބޭސިސްއަށް ލޯނު  އިންސްޓޯލްމެންޓް  ލޯނު 

އިން ވަރަށްބޮޑު  ބިލުގެ  އިންސްޓޯލްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕެނަލް  ކަމަށް  އޮފްސެޓްކުރާ  ބޭފުޅުން  އެ  ސައްތައެއް 

ބަލާއިރު   ކުރިއެރުންތަކަށް  ލިބުނު  ދާއިރާގެ  ހަކަތައިގެ  ޖުމްލަކޮށް  ދެން  ލިބިފަ.  މަޢުލޫމާތު  ވަނަ    2008އެބަހުރި 

ފެށިއިރު   އަޅުގަނޑުމެން  މަ  0.1އަހަރު  ކުރެވުނު  މި  އަހަރުތަކުގައި  އެކި  ސޯލަރއެއް  ސައްކަތްތަކުން  މެގަވޯޓުގެ 

ގާތްގަނޑަކަށް   ހާލަތުގައި  މިތިބި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އެބަ    31.5އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސޯލަރއެއް  މެގަވޯޓްގެ 

ރެކޯޑު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  އިތުރުވާނެ  އަދި  ވެސް  މިއަށްވުރެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އުފެއްދޭ. 

ޕްރައިވެޓް   ބައެއް  ހުރި  ތެރޭގައި ހަމަ  ނުކުރެވި  މީގެ  އިނގޭތޯ. ދެން  ވެސް ހިމަނައިފިއްޔާމު  އިންސްޓޯލޭޝަންތައް 

ދެން   ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ.  ތި  ކުލައިން  އޮރެންޖު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ސެކްޓަރގެ  ޕްރައިވެޓް 

ވަނަ އަހަރު އެއީ    2020ންވީމާ،  ގްރީން ކުލައިން ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް. އެހެ

މި ދާއިރާގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ، ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލުކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމުގައި  

ކުރީގެ   ފާހަގަކުރިހެން  ވެސް  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެން 

ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް  މޯލްޑިވްސް   ޔުޓިލިޓީ  އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ދެން މިހާރުގެ 

  304ބަލާއިރު އިމާރާތްތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ޕެނަލް ބޯޑުގެ ޑިޒައިން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  

ބާވަތުގެ އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަން    13އިތުރުން    ޕެނަލް ބޯޑުގެ ޑިޒައިން ފާސްކުރެވުނު. ދެން އޭގެ

ސިސްޓަމް    6ފާސްކުރެވުނު.   އެ  ފާސްކޮށް  ބަލައި  އޮތޯރިޓީން  މި  ޑިޒައިން  ސިސްޓަމްގެ  ޕަވަރ  ރިސޯޓެއްގެ 

ދެވުނު.   ލައިސެންސެއް  އޮޕަރޭޓިންގ  ލަ  228ބޭނުނުންކުރުމަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ކަރަންޓް  އިސެންސް  ފަރާތަކަށް 

ބާވަތްތަކަށް   އެކިއެކި  ހަކަތައިގެ  އިޔާދަކުރަނިވި  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެ  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ދޫކުރި.  އޮތޯރިޓީން 

ޑިޔުޓީ ކޮންސެޝަން ދިނުމުގައި އޮތޯރިޓީ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް އެ  
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ފޮޓޯ  އިން ތި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމަ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މެންޝަން ކުރި ބައެއް  ރިޕޯޓު ކުރަމުން ދިޔައީ. މިހާރު 

ދާނަން   އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޕެނަލްތައް  ސޯލަރ  ބައެއް  ހުރި  އިންސްޓޯލްކޮށްފައި  ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ 

މެންނަށް ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއަށް. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއަށް ޖެހިލާއިރު އަޅުގަނޑު

އެއް ކަންތަކުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚާއްޞަ ގާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން  

އަހަރެއް   ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  އެއަށް  ފެނާއި،    2020ފާސްކޮށް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  މިއީ  އަހަރަކީ.  ވަނަ 

ހަމަ  ނަރުދަ އަޅުގަނޑު  ވެސް  ފަހަރުކަން  ފުރަތަމަ  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  ހަދާ  ގާނޫނެއް  ޚާއްޞަ  ޚިދުމަތަށް  މާގެ 

ވަނައަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން    2އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަން.  

ޚިދުމަތު އަދި  ކުރިއަރުވާ  ތަރައްޤީކޮށް  ދާއިރާ  ހިމަނައިގެން  މި  ކަންތައްތައް  ކުރާނެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ގެ 

ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް   ސްޓްރެޓެޖިކް  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤައުމީ  ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ނަރުދަމާ ގާނޫނުގެ  ފެނާއި 

ރާއްޖޭ  2020 އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ނެރެވުނުކަން  އަހަރު  ރަށެއްގައި    4ގެ  ވަނަ 

ނިޒާމް   ފެނުނުގެ  ހިންގާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބ.ދަރަވަންދޫގައި  ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު،  ރ.މަޑުއްވަރީ،  ށ.ފޯކައިދޫ، 

 % މަސައްކަތުގެ  އަމަލީ  މަޝްރޫޢުގެ  ހިންގޭ  އެ    91ގާއިމުކުރުމަށް  ނިންމާލެވުނު.  އެހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު    129އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް    މަޝްރޫޢަކީ ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު

ތެރެއިން   ފަންޑިންގ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  މީގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  އެއީ  މަޝްރޫޢެއް  ބިޔަ 

ކުރާ، މި މިނިސްޓްރީން ކުރާ، މީގެ އިތުރަށް ހަމަ   އަހަރުގެ ވެ  2020އަޅުގަނޑުމެން  ސް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަނަ 

ފުރުޞަތުގައި   މި  ވެސް  ގެންދެވުނުކަން  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ބައިވަރު  މިކަހަލަ  ތެރެއިން  ޕްލޭނިންގގެ 

ރަށެއްގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމް   25ފާހަގަކޮށްލަން. ތިންވަނައަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ރާއްޖޭގެ  

ކުރެވެމުންދިޔަ ވެސް    86މަސައްކަތުގެ %  ގާއިމުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢަކީ  އަހަރު ނިންމާލެވުނު. މި  މިލިއަން    108އެ 

މަޝްރޫޢެއް ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު   ވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން އާދަޔާ    4ރުފިޔާގެ ބޮޑު 

ދިވެހިރާއްޖޭ ސަބަބުން  އުދައެރުމުގެ  ސަބަބުންނާއި  ވެހުމުގެ  ވާރޭ  ބޯކޮށް  ދިމާވަމުންދާ  ޚިލާފަށް  ރަށްރަށަށް  ގެ ބައެއް 

ހިންދާ   ފެން  ގދ.ތިނަދޫގައި  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ދާއިމީ  މައްސަލައަށް  ފެންބޮޑުވުމުގެ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތް   ގާއިމުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ    2020ނިޒާމެއް  ވެސް  މަސައްކަތް  ފެށުނު. މި    38ވަނަ އަހަރު 

ރުފި އެބަދޭ. މީގެ  މިލިއަން  މިއަހަރު ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  އޭގެ  ފަށާ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްރޫޢެއް  ބޮޑު  ޔާގެ 

އިތުރުން ސ.ފޭދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އެ އަހަރު ނިންމާލެވުނު. އަދި އޭގެ އިތުރުން ނ.ހޮޅުދޫގައި  

އަ އެ  މަސައްކަތް  ގާއިމުކޮށް  ނިޒާމެއް  ހިންދާ  ފެން  ނިންމުނު.  ވެސް  އަޅުގަނޑު    7ހަރު  ކަމަކަށް  ވަނަ 
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ގެންދާ   ކުރިއަށް  ގޮތުން  މޮނިޓަރކުރުމުގެ  ދެނެގަނެ  ހާލަތު  ފެންފަށަލައިގެ  ބިމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން 

ރަށެއްގެ ބިމުގެ ފެން ފަށަލައިގެ ޑީޓެއިލްސް އެސެސްމެންޓް ހަދައި    13ވަނަ އަހަރު    2020މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  

ބިނާކުރުމަށް    8ތައްޔާރުކުރެވުނު.  ރިޕޯޓު   މީހުން  ދާއިރާތަކުން  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ލެވެލްގެ   ސެޓްފިކެޓް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ    4އަދި    3ޓަކައި  މެޓީރިއަލް  ޓްރެއިނިންގ  އަދި  ސިލަބަސް  ކޯހުގެ  ގެ 

ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އާއި މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން   ސިލަބަހާ  މަސައްކަތް  އެ  ނިންމައި  ކުރެވުނު. ސިލަބަސް މިހާރުވަނީ 

އިތުރުން   މީގެ  ދަނީ.  ކުރަމުން  މި  މިހާރު  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ފެށުމުގެ  ކޯސްތައް  މި  އެއްގޮތަށް 

މު ކުރެވުނު ބައެއް  ތެރެއިން  އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  ހިންމު  ފެނާއި 

ރަށަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސް ދޫކުރެވުނު. މިއީ ވެސް ހަމަ    6މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  

ނިޒާމުގެ   ނަރުދަމާ  ފެނާއި  ޑިޒައިން  ރަށްރަށުގެ  އެ  ބުނާއިރު  އަޅުގަނޑު  ދޫކުރުމޭ  ލައިސެންސް  އޮޕަރޭޓިންގ 

އަރުން ޗެކުކޮށް އެ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާފައި ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ދިގު  ޑިޒައިންތައް ބަލައި އަޅުގަނޑުމެން އިންޖިނި

ފެނުގެ   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހައިލައިޓްކޮށްލީ  މި  ވެސް  ކަންތައް  އެ  ކަމެއްވީމަ  ކުރާ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްއެއްގެ 

ގާއިމުކޮށްފައި   އިތު   6ނިޒާމް  އޭގެ  ދޫކުރެވުނު.  ލައިސެންސް  އޮޕަރޭޓިންގ  ނިޒާމުގެ  ރަށަކަށް  ނަރުދަމާ  ރަށް 

ރަށަކަށް މި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސް ދޫކުރެވުނު. އޭގެ އިތުރުން ފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ހޫނު    7ގާއިމުކޮށްފައިވާ  

މިގޮތުން   ދިމާވޭ.  މައްސަލަ  ފެނަށްޖެހޭ  ހަމަ  އަދިވެސް  ރަށްރަށް  ބައެއް  ރާއްޖޭގެ  އަހަރު    2020ދުވަސްވަރު  ވަނަ 

ޓަނު ފެން    3348ރަށަކަށް ފެން ސަޕްލައިކޮށްދެވުނު. އަދި ޖުމްލަ    73ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ހަމަ   ދައްކާ. މިއީ  ރެކޯޑުތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަށްރަށަށް ސަޕްލައިކޮށްދެވުނު ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް 

މަޝްރޫޢުތަ ބައެއް  ދެންނެވި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ނަރުދަމާގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ފެނާއި  ތި  ފޮޓޯތައް  ބައެއް  ކުގެ 

ޖުމްލަކޮށް   މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ދާއިރާއަށް. ކުނި  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ޖެހިލާނަން ކުނި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. ދެން 

ވޭތީވެ  އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭގައި މި ހޯލިސްޓިކް ޤައުމީ ލެވެލްގެ ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެ 

ހިންގުމަށް   މަޝްރޫޢުތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އޮތީ  މި  ބަހާލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަހާލާފައި    7ރާއްޖެ  ޒޯނަކަށް 

ބަޖެޓުގައި   ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޒޯނެއްގައި  ކޮންމެ  މިއީ  މިގެންދަނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޝްރޫ އެކިއެކި  ގުޅިގެން  އަޑު  ޖަމާޢަތްތަކާ  )ރެކޯޑިންގގެ  އައިލެންޑް...  ތެރޭގައި  އޭގެ  ހިންގޭ.  އެބަ  ޢުތައް 

ކުރަންޖެހޭ   ގާއިމުކުރަން  ސެންޓަރުތައް  މެނޭޖުމެންޓް  ވޭސްޓް  ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  ނުސާފުކަމުން 

 އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމާއި، އަދި 

އޭގެ   އަދި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ.  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށްދާކަން  މަސައްކަތްތައް  އެކި  މަރުޙަލާގައި  އެކި  އިކުއިޕްމެންޓުތައް 
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ގާއިމުކުރުމުގެ   ޕްލާންޓެއް  އެނަރޖީ  ވޭސްޓް  މެނޭޖުމެންޓް،  ވޭސްޓް  ރީޖަނަލް  ހިތަދޫގައި  އަތޮޅު  އައްޑު  އިތުރުން 

އަށްދާކަން އަދި ތިލަފުށީގެ ވެސް ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖުމެންޓް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ވެސް ކުރި

އަޅުގަނޑު   ދެންމެ  ހަމަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  މިގޮތުން  ދެން  ފާހަގަކުރަން.  ދާކަމަށް  މަސައްކަތް 

ންޓް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފާހަގަކުރިހެން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ސަދަން ރީޖަން ރިސޯސް މެނޭޖުމެ

ނިންމާ   މަސައްކަތް  ޑިޒައިން  އެތަނުގެ  އަދި  ހަވާލުކުރެވުނު.  ކޮންޓްރެކްޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  އެ  ކުރިއަށް 

ން.  އެތަނުގެ ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ޕްލާންޓުގެ ބައެއް އެކިއުޕްމެންޓް ފެކްޓްރީ ޓެސްޓިންގ ހަދާ ރާއްޖެ ބައެއް ތަކެތި ގެނައު

ޑިވެލޮޕްމެންޓް   ފޮއ  ފަންޑް  އަބޫދާބީ  އައިރީނާ  އެޖެންސީ  އެނަރޖީ  ރެނިއުބަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިތުރުން  މީގެ 

މަސައްކަތްތައް   ގާއިމުކުރުމުގެ  ފެސިލިޓީ  މި  ގާއިމުކުރާ  މި  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ޕްރޮޖެކްޓުން  އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ 

މި   ޕަރސެސްޝަ   14އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑޮލަރުގެ  ދެން  މިލިއަން  ހަމަޖެއްސުނު.  ހަމަޖެހި،  އެހީއެއް  ލޯނުގެ  ނަލް 

ބެލީ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިއީ  ނިމިގެންދާނެ.  އަވަހަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ސައިންކުރުމުގެ  އެގްރީމެންޓުގައި 

ޕްރޮޕޯސަލެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީއަށް  ހަމަ  ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  މިކަން  ބުރަވެގެން  ބަޖެޓަށް  އް  ދައުލަތުގެ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ   މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއިން  ފަންޑިންގ  ބޭފުޅުންގެ އިންނަ  އެ  ފަންޑުގެ  ލިޔެގެން ހަމަ ކޮމްޕީޓްކޮށްގެން 

އޭގެ   ފާހަގަކޮށްލަން.  ކާމިޔާބީއެއްކަން  ވަރަށްބޮޑު  ހޯދުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމްޕީޓްކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން 

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައް ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް  އިތުރުން  މީހުން ދިރިއުޅޭ  ކ، އއ، އދ އަދި ވ.އަތޮޅުގައި  ދު 

ދަށުން   މަޝްރޫޢުގެ  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ހިންގޭ  މަސައްކަތްކުރެވުނު.   2020އަމާޒުކޮށްގެން  މި  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ 

ރައްކާތެރިކު ސަރަޙައްދު  ހިންކާފައިވާ  ކ.ތިލަފުށީގައި  ބޭނުމަށް  މަޝްރޫޢުގެ  ތޮށިލުމުގެ  އެގޮތުން  ގޮތުން  ރުމުގެ 

އެތަނުން   މެނޭޖުކޮށް  ސައިޓް  ޑަމްޕް  ކ.ތިލަފުށީގެ  އަދި  ނިންމާލެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  އެ  މަސައްކަތް 

އިކިއުޕްމެންޓް ގަނެ   ބައެއް  ފީލް ކޮމްޕެކްޓާއި އިތުރު  ލޭންޑް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  ދުން ހުއްޓުވުމުގެ  އަރަމުންދާ 

ގެނެ  އެތަނަށް  ތިލަފުއްޓަށް  އަޅާ  އޭގެ އިތުރުން ތިލަފުށީގެ ގޮނޑު އޮތް ސަރަޙައްދުގެ ބައެއްގައި ތަޅުން  ވުނު. އަދި 

ބޭނުންވާ އިމާރާތްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު. މީގެ ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން  

ތަ ބަހައްޓާނެ  މެޝިން  ޕްރޮސެސްކުރާ  ކުނި  ޑިމޮލިޝަން  ޔާރޑެއް  އަދި  ކުރާނެ  ރީސައިކަލް  ކުނި  ހެދުމާއި  ނެއް 

ހިމެނޭ   މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ތަން  ބަހައްޓާނެ  މެޝިން  ކުރާނެ  ޕްރޮސެސް  ވެހިކަލް  އުކާލާ  ބާވެ  އަދި  ހެދުމާއި 

އޮންގޮއިންގ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ   ރަށެއްގައި    5އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ 

ސެންޓަރ  އަ މެނޭޖުމެންޓް  ވޭސްޓް  ލެވެލްގެ  ރާއްޖޭގެ    2020އިޑެލް  ގާއިމުކޮށްދެވުނު.  އަހަރު  ރަށެއްގައި    3ވަނަ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  ވެސް  ކުރެވުނުކަން  އަޕްގްރޭޑް  ސެންޓަރ  މެނޭޖުމެންޓް  ވޭސްޓް 
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ހުރި ސަރަޙައް ގާއިމުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ  ރ.ވަންދޫގައި  ބޭނުންވާ  ދީ ފެސިލިޓީއަށް 

ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންމެ  

މެނޭޖުމެން ވޭސްޓް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އެކަމަކު  ކަމެއް  ތަފާތު  މުޅިން  ވާހަކަތަކާ  ދާއިރާއިން  މެންޝަންކުރި  ޓް 

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ހޯދުނު ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މިއީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް  

ޕްލޭނެއް   ފެސްއައުޓް  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ސިންގަލް  ގުޅޭގޮތުން  މަނާކުރުމާ  ވިއްކުން  އުފެއްދުމާއި،  އެތެރެކުރުމާއި، 

ޕްލޭނާ  އެ  ނުވަތަ  އެކުލަވާލައި  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ސިންގަލް  މަނާކުރާ  އެތެރެކުރުން  ރާއްޖެއަށް  އެއްގޮތަށް   

ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި  ކަނޑައަޅައި  ބާވަތްތައް  އުކާލެވޭ  ބޭނުންކޮށްފައި  އެއްފަހަރު  އުފައްދާފައިވާ  ޕްލާސްޓިކުން 

މިއަހަރު   ދަށުން  މީގެ  އެހެންވީމާ،  އިމްޕޯ  1ގެޒެޓުކުރުން.  ފެށިގެން  އިން  މިވަނީ  ޖޫން  ތަކެތި  ބައެއް  ޓުކުރުން 

އަޅުގަނޑުމެން   ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  މަނާކުރުމުގެ  އުފެއްދުން  ރާއްޖޭގައި  އެތަކެތި  އަދި  މަނާކުރެވިފަ. 

ގެނެއްސަ މި އޮތީ. މިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މި ނެންގެވި އިސްނެންގެވުމަކީ  

އެކިއެކި    ދުނިޔޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޢުރީފު  ޙައްޤު  ވެސް  މީގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ހަމަ  ވެސް  ނިސްބަތުން 

އިތުރުން   މީގެ  ފާހަގަކޮށްލަން. ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ސްލައިޑުތައް، ދެން  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ލިބެމުންދާ ކަމެއްކަން 

އަޅުގަނޑުމެ ދެން  އިނގޭތޯ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތުގައި  ންގެ 

ވަރަށްގިނަ   ޖުމްލަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތުގައި  މި  ކޮވިޑުގެ  ދެން  އޮވޭ.  ވެސް  އަބަދު  ދަތިކަން  ބަޖެޓުގެ 

ދަ ބައެއްކަހަލަ  ޚަރަދުކުރުމުގެ  ބަޖެޓުން  ހުއްޓަސް  ލިބިފައި  ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރި  އުލަތުގެ  ކަންތައްތަކުގައި 

އިތުރުން   އޭގެ  ޖެހުނު.  ގެންނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރެސްޓްރެކްޝަންތައް  އެ  ގޮތުން  ހުރި  ހާލަތު  މާލީ 

ރަށްރަށަށް   އެ  މަސައްކަތަކަށްވާއިރު  ކުރެވޭ  ރަށްރަށުގައި  ހަމަ  ސީދާ  މަސައްކަތްތަކަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޕްރޮޖެ އުޅުނު.  ވެސް  ދަތިތަކެއް  ކަރަންޓީނުވާންޖެހުމާއި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި  ވެސް  ހިންގުމުގައި  ކްޓުތައް 

ޗޭންޖު   ކްލައިމެޓް  އަދި  ޖެހުނީ.  މި  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  ޑިފިކަލްޓީތަކާ  މި  ލޮކްޑައުންވުމާއި 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ  މުޅިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދާއިރާއަކީ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ބަލައިލާއިރު  އެކިއެކި  ދާއިރާއަށް   

ތެރެއިން ނެގޯސިއޭޝަންތަކެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ   ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި، އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި މި ހުރި ހުރަސްތަކާ އެއްކޮށް، ބައެއް ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތެއް. އޭގައި ވެސް 

ބައެއް ޖަލްސާތައް ވެސް ފަސްކުރަންޖެހުނު. އަދި ބައެއް ޖަލްސާތައް ވަރޗުއަލްކޮށް ވެސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޮޑެތި  

ހާލަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕުޓް ދޭންޖެހޭ، ބައިވެރިވާންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި   ބާއްވަންޖެހުނު. އެކަމަކު އެ 

ނިންމާލަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބައިވެރިވެފަ.  ވާނީ  އާއި  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  މުން 
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   ޚިދުމަތްތަކެއް  ހުރި އޮފީސްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަސާސީ  މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާ ގުޅިފައި 

ން.  ޒިންމާ މަތިކޮށްފައި އަދި އެ ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކޮމިޝަން ހަވާލުކުރެވިފައި އޮތް މިނިސްޓްރީއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަ

އެގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އާއި މެޓް އޮފީހާއި އަދި  

ރެގިއުލޭޓަރީ   މި  އޮތޯރިޓީއާ.  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާމުން  މިހާރު 

ބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެޖެންސީސްތަކަށް  އަބަދު  ވެސް  ބަލާއިރު  ހިސްޓޮރިކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ލައިލާއިރު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު މި ލިބެނީ ހަމަ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްވާވަރަށް އެކަނި. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި  

ކާއި މި އެއްޗެހި އަދި މި ޚިދުމަތް  މި ގާއިމުކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކާއި މި ގާއިމުކުރެވޭ ކަރަންޓު ވިއުގަތަ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުކުރަން  ގާބިލުކަން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ރަނގަޅަށް 

ފާހަގަކުރަން   އޭރިއާއެއްކަން  ފޯކަސްކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެހިފަ. 

 ލޭޓަރީ ދާއިރާތައް ހަރުދަނާކުރުމަކީ. ތެންކިއު.ރެގިއު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ. ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ތި ބޭފުޅުން ތިޔަ  

ރައްޔިތުންގެ   ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިއްސާކޮށްދެއްވީ. 

އުސޫ އޮތް  ފޮނުއްވާފަ. އެއީ މިނިސްޓްރީގެ  މަޖިލީހަށްވަނީ އެ ކަނޑައެޅިފައި  ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެއް  މި  ތެރެއިން  ލުގެ 

ރިޕޯޓާއި ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ އޮފީހުގެ ރިޕޯޓާއި އީ.ޕީ.އޭގެ ރިޕޯޓާއި މެޓް ސަރވިސްގެ ރިޕޯޓާއި އަދި ކުރީގެ ގޮތުން  

އިއްޒަތްތެ  އަދި  ލިބިފައިވަނީ.  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  އޮތޯރިޓީގެ  އެނަރޖީ  އެ  ވެއްޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  ރި 

ރިޕޯޓުވާނީ، ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވެސް ވާނީ ޝެއަރ ކުރެވިފަ. މިހާރު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  

ބޭނުންފުޅުނަމަ.  ކުރައްވަން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެއްވެސް ސުވާލެއް  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓުތަކާ  ހުށަހެޅުނު  މި  ހުޅުވައިލާނަން 

އަށް    2020 ކުރިން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރިން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ބައްލަވާލައްވާނެ ކަމަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ  ދެން އޭގެ 

ނިސްބަތް ހާސިލުކުރެވުނީ  ޓާގެޓުތައް  ނިސްބަތަކީ؟ ކަނޑައެޅުނު  ހާސިލުކުރެވުނު  ނަތީޖާ  ދެންނެވީ  ؟ ކޮބައިތޯ  މި 

ހުންނަ  2020 ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ޓާގެޓްތަކެއް  ވެސް  ތި  އަށް  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ވާނެ 

ޓާގެޓުތައް ހާސިލުވީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ދެވަނަ ކަމަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އޮންނާނެ ކަމަށް  ؟ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުއްވި 

މެނޭޖުކުރެވުނީ ބަޖެޓު  ކިހިނެއްކަން  ގޮތް.  މެނޭޖުކުރެވުނު  ބަޖެޓު  އުއްމީދުކުރީ  ދެންނެވީ  އެހެން  ؟ އަޅުގަނޑު  މި 

ބަޖެޓަށް   މިނިސްޓްރީގެ  އަހަރުތަކުގެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެހީތެރިކަން  ކޮމިޓީގެ 
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މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އޭގައި ހުރި ދަތިތަކާ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި  

މައްސަ އޮތް  މުޅި  ދިމާވެފައި  އަނެއްކަމަކީ  ބޭނުންވޭ. ދެން  އެނގެން  އެ އިޝޫ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލައެއް އޮތްނަމަ 

އެސެސްކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯ  މިނިސްޓަރު  ޕަރފޯމަންސް  އޯވަރރޯލް  މިނިސްޓަރު  ؟ ދާއިރާގެ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް 

މިނިސްޓްރީތަކަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާކަން.  ދުވަހެއް  މާގިނަ  އަދި  އެހެންވީމާ،    ބަދަލުވެ  ތަންތަން.  ކޮންޓިނިއުވާ 

ބެއްލެވުމުން   ބެއްލެވި  މެދުގައި    2020މިހާތަނަށް  ޕަރފޯމެންސާ  ސެކްޓަރގެ  މުޅި  ކިހިނެއްތޯ  ގައި 

މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ   އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު 

ޓު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެނގިގެންދާއިރުގައި. ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ނަން ނޯޓުކުރައްވާފައި ތިއްބެވި  ނުކުތާތަކެއް ރިޕޯ

 ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މިނިސްޓަރ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި. އާދެ! ވަޒީރު.

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑް ޓެކްނޮއެން  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ    2020އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ އެނގިގެން އެ ދިޔައީ  

އަޅުގަނޑު   ދެން  މަޢުލޫމާތު.  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ބައެއް  އެޗީވްކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކުރެވުނު، 

ދެވޭތޯ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ޓާގެޓްސްތައް  އިބަލަ މަޢުލޫމާތުތައް  ބަލާނަން މި  ވެސް  މި ބައްދަލުވުމުގައި  ލާފައި އަދި 

ގުޅިގެން   ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކާ  އަދި  ޑިސްކަރޝަނާ  ބަޖެޓު  ވިދާޅުވި  ތި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހުރީ  އެޗީވްވެފައި 

މީދުކުރަން، އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒެއް ޙަޤީޤަތުގައި މި  އްމަޢުލޫމާތު. އަޅުގަނޑު އުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މި 

ޓާގެޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ބަލާ  ވީހާމަޢުލޫމާތުތައް  ދެނެގަނެވިފައި  މިންވަރު  ރީޗްވާ  ހާމަކަންބޮޑު    ތައް  ވެސް 

މާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަހަރުގެ  ގޮތެއްގައި މި މަޢުލޫމާތު ޕަބްލިކާ ވެސް އަދި މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރުން. އެހެންވީ

ދަންނަވަން   ވާހަކަ  ގެންދާނެ  ހިއްސާކުރެވެމުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރުގައި  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި 

 އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ދެން އެކަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު މި ވަގުތު ވަޒީރުގެ އަތްޕުޅުގައި ނެތް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ނަމަވެސް.  ގޮތުން  ލިޔުމެއްގެ  އެދެން  ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުން  ކޮމިޓީއާ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ބަޖެޓުގެ އޮތް  ކުރިއަށް  އަރުވަނީ    ފަސޭހަތަކެއްވާނެ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ވެސް.  މަސައްކަތްކުރާއިރު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމަށް. އާދެ! ސުވާލު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް   އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަދި  މިނިސްޓަރ  މަރުޙަބާ   .

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތި ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން ވަރަށް  

އަޅުގަނޑު އިތުރުން  މީގެ  ދެން  ހުރި.  އެބަ  ކުރެވިފައި  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ކޮށްލަން    ބައިވަރު  ސުވާލެއް  ދެތިން 

މެނޭޖު ވޭސްޓް  މިހާރު  އެއްކަމަކީ  އޭގެން  އިނގޭތޯ.  ބޭނުންވޭ.  އަލިއަޅުވާލެވިފައި  އޮތް  އެބަ  މީގައި  ވާހަކަ  މަންޓްގެ 

އަރަނީ  ށްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ، އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ހުރިއިރު އަޅުގަނޑު ހިތައެހެންވީމާ، ވޭސްޓް މެނޭޖު

ޓެކްނޮ ވޭސްޓް  -އީ އަދި  އެންވަޔަރަންމަންޓާއި  މި އޮތީ  ކޮންމެހެން ވެސް  ގުޅިފަ.  މިހާރު  ބޮޑަށް  ވެސް ވަރަށް  ލޮޖީއާ 

އީ އަޅުގަނޑަކަށް  -އެހެންވީމާ،  ކަމެއް  އޮތް  ހިނގާފައި  އަސްލު  ރާއްޖޭގައި  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ވޭސްޓާ 

އީ މިހާތަނަކަށް  އިނގޭތޯ  ނެތް  ގޮ-އެނގިފައެއް  ބެހޭ  ގޮތުން  ވޭސްޓާ  ހުންނަ  ހަނދާން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ތުންނެއް. 

އެކަމަ ހިނގި.  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މިދިޔަ  ސަރވޭއެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުވެއްޖިއްޔާ  އަސްލު   

.  އެއްވެސް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ، ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހަނދާނެއް ނެތް

މަސައްކަތްތަކަކީ ހުރި  ދެން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދެން  ކޮބައިތޯއޭ  ގޮތުން  ބެހޭ  އެކަމާ  އަނެއްކަމަކީ  ؟ އެހެންވީމާ،  ދެން 

ނިއުޓްރަލް    2030 ކާބަން  ކަނޑައަޅާފައި  އޮތީ  މި  މަޖިލީހުން  ކަމުގައި.  ނެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  ޒީރޯވާންޖެހޭ 

މަ ކޮންކޮން  ދަނީ  މިހާރު  ގުޅިގެން  ކުރެވެމުންއެކަމާއި  ދެންމެއަކު  ؟ ސައްކަތްތަކެއްތޯ  ސުވާލަކީ  އިން  ދެން 

އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރައްވައިފި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑު ދެން އިތުރަކަށް ކުރިއަކަށް  

 ނުގެންދާނަން، އެ ސުވާލު. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 އާދެ! ވަޒީރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

އީ ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގުޅިގެން  -ދެންމެ  މަސައްކަތްތަކެއްތޯ  ވެސްޓާ  ކޮންކޮން  އަޅުގަނޑުމެން 

ސެކް ޕަރމަނަންޓް  ދެންމެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބަލާއިރު  ހުރީ  އެ  ޓަ ރެކުރެވިފައި  ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނުން  ރީގެ 

ކިއެކި  ފާހަގަކުރެއްވީ އެކިއެކި ޒޯނުތަކަށް ބަހާލެވިގެން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަރުކަޒީ ނިޒާމުތަކެއް އެ 
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ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިގެން ރައްކާތެރި   ވޭސްޓް  ބާވަތުގެ  އެކި  ގާއިމުކުރަނީ. ކުރާއިރުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޒޯންތަކުގައި 

ވޭސްޓް ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން -ގޮތުގައި މި ނައްތާލެވޭނެ ސިސްޓަމްސްތަކެއް ހުންނާނެ. ދެން ކަނޑައެޅިގެން އީ

އެކަ އަޅުގަނޑު  ދެން  ޑިސްޕޯސްކުރާނީ.  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ބޭފުޅުންނާ  ޓެކްނިކަލް  އެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ގުޅޭ  މާ 

އަދިވެސް    އިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އޭ.ޑީ.ބީ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކާ

މާ، ސަރވޭތަކުގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ  އެހެން މަލްޓި ޑޯނަރ އެޖެންސީސްތަކާ އެކީގައި މި މަސައްކަތްކުރެވެނީ. އެހެންވީ

ބާވަތެއްގެ ވޭސްޓް ވެސް ޑިސްޕޯސްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސޭފް ގާޑްސްއަށް އެ  

ފައި އަދި އެ ތަންފީޛުކުރެވެމުން ވެސް ދާނީ. އެހެންވީމާ،  ރިވިއުކުރެވި ރޭވިތައް  ކަންކަމަށް ބަލައިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓު

 އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ދެން   ރިޕޯޓުގައި  އިއްވާލި  ދެންމެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ފުރުޞަތުގައި  މި  ހަމަ  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ހުރި   ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ހިންގާލީ  ނަޒަރު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިނގައްޖެ.  ފާހަވެގެން  ކަންކަން  ގިނަ  ވަރަށް 

އިން ގޮތުން. އެގޮތުން ބަލާއިރު    އްސަ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓު

މެނޭޖު ވޭސްޓް  އަޕްގްރޭޑުވިލިނގިލީގެ  ސެންޓަރ  ދެ  މަންޓް  ފާއިތުވި  ހިންގެވި  މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

ޕްރޮޖެކް އެ  ވެސް  އަހަރު  ހަތަރު  އަދި  އަހަރު  ތިން  އަދި  މިނިސްޓްރީވަނީ  އަހަރު.  ނުހިންގި،  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ޓް 

އޯޕި ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް  ވިލިނގިލީގެ ފެނުގެ  ފެނުގެ  ކްފެއިލްވެފަ. ދެން  ތެރޭގައި ހިމެނޭ.  ޕްރޮގްރާމްގެ  ފަންޑުގެ   

ނގިލީގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިން ވެސް ވިލިނގިލީގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގިއިރު ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް، ވިލި

ޕްރޮޖެކްޓު އެ  ވާގޮތަށް  ނިކަމެތިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  ރައްޔިތުންނަށް  ބައްޓަންކުރެވިގެން،  ކަންކަން  ގެ 

ދިރިއުޅޭ   ތެރޭގައި  ގެތަކުގެ  ވިލިނގިލީގެ  ރާއްޖޭގެ  ރައްޔިތުންނަށް    70ނުވަތަ    60ނިމުނުއިރު  ގޭގެ  ވަރަކަށް 

އިޢުލާނުކޮށްފަ. މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ   އި ޕްރޮޖެކްޓްވަނީ އެގޮތަށް ނިންމާލަކަނެކްޝަން ޚިދުމަތް ނުލިބި އަދިވެސް އެ 

ކޮންތާކުންތޯ ހަދާނީ  ދެން  ހަދާއިރު  ކަނެކްޝަން  އެ  އަލުން  ދެން  ޕްރޮޖެކްޓް  އަދި  ؟ މި  ފެނަކައިންތޯ 



 2021  ޖޫން  30                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

18 

 

ޖަހައިގެ ބަޖެޓުގައި  އަހަރެއްގެ  އަންނަ  ދެން  އަލުން  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީންތޯ  ތާރު  ؟ ންތޯއެންވަޔަރަންމަންޓް 

ތާރު އެޅިއިރު  ފެން  ޕްރޮޖެކްޓް  ފެނުގެ  ވިލިނގިލީގެ  ދެން  ކުރަނީ.  ކަންކަން  މި  ތާރު    ،ކަނޑައިގެން  މަގުތަކުގެ 

ކަނޑާފައި ކައުންސިލަށް އިންފޯމްކޮށްފައި އޮތީ ހަ މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ ތާރުއަޅާނެ  

ކޮންކްރީ އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  ޓްކަމަށް.  ދެން  ހިނގައްޖެ.  ފައިބައިގެން  ރަށުން  ޕްރޮޖެކްޓަރ  އަޅާފައި  ލޭޔަރއެއް   

ބަލަ  ހާލަތަށް  ނަރުދަމާގެ  ސުނާމީއަށްފަހު  އިއެއާއެކީގައި  ގޮތަކީ  އިން  ގޮއްސަ  ކަންކަން  ނަރުދަމާގެ  ލާއިރު 

މިހާރު  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  އެޅި  ހުރި    ވިލިނގިލީގައި  ޚިދުމަތުގައި  އެ  އޮތީ.  އެ  ތަކުރާރުކޮށް  ޝޫއިވެސް  ސްތައް 

ވަރަށް   ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  އެ  ގޮތުން  އިދާރި  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީއަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ސްޓޭޝަނެއް   ޕަމްޕް  ހުރިހާ  ރަށުގައިވެގެން  އެ  ފްލަޑް  ވާހަކައެއްތޯ.  ކޮން  ދައްކަނީ  މި  އެނގިލައްވާނެ  ރަނގަޅަށް 

ފާޚަނާ ގޭގޭގެ  ޙައްލެއްތެ  ފްލަޑްވެ  އެކަމަށް  އަދިވެސް  ދޭ.  ވެސް  ހިސާބަށް  ބޭރުވާ  ނަޖިސް  ކޮންމެ   ރެއަށް  ނާދެ. 

ގޯތިތަކަށް   ބިމުގައި ދިރިއުޅޭ  ޖެހޭ. ދެން ހިއްކި  އެބަ  ތަކުލީފު  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި  މޫސުމެއްގައި  ފެންބޮޑުވާ 

ޚިދުމަތެއް  ހޯދަނީ    ނަރުދަމާގެ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  އެ  އަދިވެސް  ފެން  ނާދޭ.  ބިމުގެ  ފައްތައިގެން.  ބިމަށް  ފީފާ 

އިން   ސަރަޙައްދުގައި  އުތުރުގެ  އިން  އާބާދުވެފައި  އަލަށް  ދެން  ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ.  ޚިދުމަތް  އެ    100ފަށަލައަށް 

  13އަހަރު ނުވަތަ    8ގޯއްޗެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އަދިވެސް ފާއިތުވި  

ހަމަ  އަހަ ނުލިބި  ޚިދުމަތް  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތް  އެ  އަދިވެސް  ދަނީ  މި  ރު 

އޭގެތެރޭގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި ފީފާ ފައްތައިގެން ފެން ފަށަލައަށް ނަޖިސް ހިންދަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ،  

ޕްރޮޖެކްޓު ސޯލާ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ވާހަކަ  މި  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ސޯލާ  ދައްކައިފި.  ކަންކަން  ވެސް  އެ  ވެސް  ގައި 

ދިޔައީ   ހިނގާ  ފުރުޞަތުގައި    33ވިލިނގިލީގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  ހިމެނޭ.  ވާހަކަ  ސޯލާގެ  ޕަސެންޓް 

ޕްރޮގްރާމު ހިންގޭ  މިހެން  ބޭނުން  އަންނަނީފާހަގަކޮށްލަން  ގޭ.ބީ.ސީތަކަށް  ރަށެއްގެ  އެ  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮން   ތަކުގައި 

އެ    33ކުރިއެރުމެއްތޯ.   އިތުރުކުރެވިފައިވާއިރު،  ހައުސެއް  ޕަވަރ  ވިލިނގިލީގެ  ސޯލާ  ޕަސެންޓުގެ    33ޕަސެންޓް 

ކުޑަވެގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުމީހާގެ ކަރަންޓު ބިލަށް    އަށް އެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހޭދަކުރާ ހަކަތައިގެ ކޮސްޓުރސޯލަ

ކުޑަވެގެނެއްނުދޭ.   އެއްޗެއް  ގޮތުން  އެއްވެސް  ސިޔާސީ  މަޤާމުތަކާއި  ސިޔާސީ  ކުޑަވެގެނެއްނުދޭ.  އެއްޗެއް  އެއްވެސް 

މިކަން ގޮއްސަ އޮތްގޮތުއުދިޔަދި  އެކްޓިވިސްޓުން އެ ތަންތަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި  ވާހަކަ މި    ގެ މާއި 

ޙައްލެއްނާދޭ   މިކަން  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ފެށިގެން  އެހާހިސާބުން  ރައީސް.  ގޭތޯ  އިނ ދެއްކެނީ.  އިއްޒަތްތެރި 

ކޮށްދެއްވީ އެ ކަމަނާ  އެހެންވީމާ، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓރ މި ވަގުތު މިތާނގައި އިންނެވީމަ އަޅުގަނޑު އަޕްޑޭޓު

މީދުކުރެވޭ ދެން މި ކަންކަން ބައްލަވާފައި މި ކަމަށް  އްމަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވީމަ އަޅުގަނޑަށް އު   ، މިއަލަށް މިކަން
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ޙަ  ނުކުރެވި  އަވަސް  ގާއިމު  ނިޒާމު  ހިންދާ  ފެން  ވިލިނގިލީގެ  ކަމަށް.  ގެނެސްދެއްވާނެ  ކޮންމެ    ފްލަޑްވާ އްލުތަކެއް 

ކޯޒްވޭ   ގުޅުވައިދޭ  ރަށާއި  ބިމާއި  ހިއްކި  އެއީ  ދިމާވޭ.  ތަކުލީފު  އެތަކެއްއެތަކެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުގެ  ފަހަރަކު 

ޕްލައިންތަކެއް ނޫން. މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި އިސްކަންދޭ  އަދިވެސް އެ އޮތީ ތަރައްޤީ ނުކުރެވި. މިއީ ދެން ކޮމް

ދަނީ މި  އެކަހެރިވެގެން  ވިލިނގިލި  މީގައި  ކިހިނެއްވެގެންތޯ  ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި  ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭ  ؟ ތަރުތީބު، 

ހި  2008ވިލިނގިއްޔަކީ   އެ  އަދިވެސް  ރަށެއް.  އޮތް  ދޫކޮށްލާފައި  ހިއްކާފައި  ބިން  އަހަރުގައި  ބިމަށް  ވަނަ  އްކި 

ބޭނުންވާ އަސާސީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ. އެހެން ތިއްބާ ހަމަ މިހެން މިގޮތަށް މިކަން އޮއްވާ އިހަކަށް  

ތަކަށް ވަކިން  ދުވަހު ސަރުކާރުން އެޅި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓު

އެ   ނަރުދަމާ މީހުންނަށް    ކުކަމައަޅައިދީފި.  އެ  ތިބި.  އެބަ  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  އަދިވެސް  ގޯތިތަކުގައި  ތިބި  އެތާނގައި 

އަދިވެސް އެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތެއްނާދޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިންތޯ އަސާސީ ޚިދުމަތް  

 އެބަ ޖެހޭ ޙައްލުކުރެވެން. އަޅުގަނޑު ވަކާލާތު ކުރީ  ފޯރުކޮށްދެއްވީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް. މި ކަންކަން

ޔުނިޓު  އޭރު ހައުސިންގ  އެ  ބިމުގައި،  ހިއްކި  އެ  މުޅި  ވެސް  އެކައްޗަކަށް  އެކީ  ގާއިމުކޮށްދެވޭއިރު  ނަރުދަމާ  ތަކަށް 

ގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ސަރަޙައްދަށް  އެ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  އެ  ޑިޒައިންކޮށްދީގެން  ނަރުދަމާ  އެ  ބިމަށް  ންދިޔަ  ހިއްކި 

ގިނަ   ވަރަށް  ހުރީ  މި  އެހެންވީމާ،  ނުވި.  ވެސް  ކަމެއް  އެވަރު  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅައިދޭށޭ.  މެއިންލައިންތައް 

މުހިންމު  ސްއިޝޫ ވަރަށް  ފުރުޞަތުގައި  މި  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އެބަ  ލިބެން  ޙައްލު  ކަންކަމަށް  މި  ތަކެއް 

ސަރުކާރުން އެބަ ހިންގަވާ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން ވަރަށް    ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު ވެސް

ޕެނަލް ޕްރޮގްރާމެއް. ހަމަ އޭގެ ތެރޭގައި ވިލިގިނލި ވެސް ހިމެނޭ. ވިލިގިނލީގެ ކޮންމެވެސް ހުސް ބިން   ރ ބޮޑު ސޯލަ

ކަރަން ރައްޔިތުމީހާއަށް  މީގެން  ދެން  ޖަހަނީ.  އޮތް  މި  ޕެނަލްތައް  އަސަރެއް  ސަރަޙައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ބިލަށް  ޓު 

ކުރެވޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮސްޓު  ފުރާޅުތަކަށް ސޯކުޑަވޭތޯ މިއީ  ކީއްވެތޯ ގޭ.ބީ.ސީތަކުގެ  ބަދަލުގައި    ލަރ ގެ 

ފަންޑް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެހެނިހެން  އަދި  މިނިސްޓްރީއާ  ސަރުކާރާއި  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީން  ލައިދޭން  ޕެނަލް 

މި ކަންކަން  ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންގެ ލިވިންގ ކޮސްޓް    ތްރޫކޮށް  ނުކުރެވެންވީ. މީގެ އިފެކްޓް މާބޮޑެއް 

ޕަސެންޓު ޖެހިޔަސް    100ޕެނަލް ކިތަންމެ ވަރަކަށް    ރއެބަ ކުޑަވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ސޯލަ 

ޓު ކަނޑާލާ ހިސާބަށް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، މި  ހަމަ ކަރަންޓު ބިލެއް ކުޑައެއްނުވޭ. ރަތް ބިލު އައިސްގެން ކަރަން

 ވަގުތު މި ކޮންސަރން ހުރީމަ އެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021  ޖޫން  30                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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އިއް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިލިނގިއާދެ!  މެންބަރު.  މެންބަރު  ޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިއްޔާ  ލި 

ހައި މެންބަރުގެ  ދާއިރާގެ  އެ  ފާޅުކުރެއްވީ  އެ  ހަމަ  ދޫކޮށްނުލައްވާނެ  ސިގުޅޭގޮތުން  ފާޅުނުކުރައްވާ  އްޔަތުން 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށްވާތީ  ބައްދަލުވުން  ރިޕޯޓުގެ  އަހަރީ  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ޔަޤީން.  ހަމަ  ކަންތައްތައް. 

އެދެ އަރިހުން  މިނިސްޓަރުގެ  އެއް  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އެކީގައި  މެންބަރާ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ން 

ގުޅިގެން.   ވިދާޅުވުމާ  ވާހަކަތަކެއް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްގެ  ސްޕެސިފިކް  ގިނަ  ވަރަށް  ބާއްވަވައިދެއްވުމަށް.  ބައްދަލުވުން 

އޭއެހެންނަމަވެސް، ޖުމް ކަންތައްތަކެއް ވެސް  ފާޅުކުރައްވައިފި.    ގެ ލަކޮށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ  ތެރޭގައި 

ނުދެއްވާ،   ޑީޓެއިލް  ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ  ސްޕެސިފިކް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރަށް  އެހެންވީމާ، 

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާތޯ   ކަންތައް  އެ  ފަހުން  އެހެންވީމާ،  ވަގުތަށް.  މި  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ނުދެއްވޭނެކަން 

 ލީ.  ދަންނަވާ އަޅުގަނޑު މި

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

އިތުރަށް   އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަޅުގަނޑު   ރަނގަޅު  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  ތި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބައްދަލުކުރާނަން  އެކީގައި  މެންބަރާ 

މައްސަލަ ވަރަށް    ރ ގޮތެއްގައި ސޯލަޞަވާހަކައެއް. ޚާއް ލުއިނުވުމުގެ  ބެނިފިޓް ޖީބަށް  ޖަހާފައި އޭގެ ފައިނޭންޝަލް 

އިވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭ  .ގިނައިން  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  އަދި  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އްވި 

ކުންފުނި   ޔުޓިލިޓީ  އަންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައެއް.  އަންނަ  ދެކެވެމުން  ހައިލައިޓްކުރި،  އަޅުގަނޑުމެން 

ފެނަކައާ ވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އިނގޭތޯ. ދެން ތި ވަކިވަކިން ތި ފާހަގަކުރެއްވި   އަދި  ސްޓެލްކޯ 

ބައްދަލުކޮށްލާނަން  ނަރުދަމާ، ފެ މެންބަރާ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ،  ފެނުގެ  އަދި  ންބޮޑުވުން 

 އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ހެޔޮފުޅު ވަޒީރު އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  
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އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އައު މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

މިނިސްޓަރަކަށް   ފަހުން  އެންމެ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ބައްދަލުވީ.  މި  އަލަށް  އަދި  ފޯރަމެއްގައި  މިކަހަލަ  ދަންނަވަން. 

ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރެއްވި  ޙަސަން  ރަޝީދު  ޑރ.ޙުސައިން  ވެސް    ހުންނެވި  މަނިކުފާނަށް  އެ 

ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި ދެންމެގައި އަޖުވަދު އެ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް  

ސެކްޝަންތަކު އަދި  ޕީ.އެސްއަށާއި  އެހެންވީމާ،  ދައްކުވަނީ.  އެ  ކަމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ    ގަޔާއިކުރެއްވި  އަދި 

އަދި  ވަރަށް  ވެރިންނަށާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ތަނެއްގެ  ހުރިހާ  ދަށުގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  މިނިސްޓްރީއާ   

ޝުކުރުދަންނަވާލަން.  ހާ އުނދަގޫ   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް  ކުރެއްވި  ވެސް  ތިބެގެން  ލަތެއްގައި 

ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެއް ކަމަކީ މި އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް  އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރަށް އަމާޒުކޮށްލަން ބޭނުން  

ރޭގައި    5އިދާރާއެއްގެ    5 އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 8:30ރިޕޯޓު  އެހެންވީމާ،  ފަހުން.  ވި 

އެކްޝަ ސްޓްރެޓެޖިކް  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ކިޔާލާ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ކަންކަން  ހުރި  ރިޕޯޓުތަކުގައި  މި  ން  އަދިއެއް 

އަޅާކިޔާލަ ޓާގެޓުތަކާއި  ހުރި  އެންމެ    އި ޕްލޭންގައި  ނުލިބޭތީވެ  ވަގުތު  ކުރާނެ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ކަންކަން  މި 

ބައްދަލުވުމެއް   އިތުރު  ބަލައިލުމަށް  އިތުރަށް  އަދި  ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މިކަން  ވާހަކަ  އޮތް  ނުބެލި  ރަނގަޅަށް 

ބާއްވަންޖެހޭނެ އަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮނިގަނޑަށް،  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ޤަބޫލުކުރަން.  ޅުގަނޑު 

ނެތް   ގުޅުން  އައިއްސި އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދަށަށް  ބަދަލާ އެކީގައި މިނިސްޓްރީގެ  ގެންނެވި  އޮނިގަނޑަށް  ސަރުކާރުގެ 

އަޅުގަނ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލު  އައި  އެ  އޮނިގަނޑަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކޮމިޓީގެ  ދާއިރާތަކެއް  ޑުމެންގެ 

ގަވާއިދުގެ   މިހާރު  ކަންނޭނގެ.  އަންނަންޖެހޭނެ  ބަދަލު  ވެސް  ގަވާއިދަށް  މަޖިލީހުގެ  ނުވަތަ    122މަސައްކަތްތަކަށް 

ޗޭންޖު   ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  އެބައޮތް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް    ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަކީ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި އަންނަނިވި އިދާރާތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން. އޭގެތެރޭގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް  

ތަންތަން ހުރި  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  އަދި  ވަނީ  މިނިސްޓްރީއާ  މި  ވެސް  ކަންކަން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މިހާރު   .

ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ވަދެފަ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް 

މިހާރު   ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްގޮތަށް  ބަދަލުތަކާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ.  ނޫން  ދާއިރާއެއް 

 ކުރެވިއްޖެތޯ އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. އެޑްރެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! މިފަހަރު ވަޒީރަކަށް ނޫން ސުވާލު. އަޅުގަނޑަށް މި އައީ. ފުރަތަމަ މި ފާހަގަކުރެއްވީ އޮނިގަނޑުގެ އިޝޫގައި  

ބައްދަލުކުރައްވަނީ މި  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ދެވަނަފަހަރު  ވެސް  ވަޒީރު  ކޮމިޓީގައި  ދެ  އަޅުގަނޑަށް  އިއްތިފާޤުން   .

ވަޒީރުކަމަށް  ޤައިނދެވޭ.   މިހާރު  ދެފަހަރަށް  ވަޑައިގަތީމަ  ކޮމިޓީއަށް  ތިމާވެށި  އާއި  ކޮމިޓީ  ތަރައްޤީ  އުމީ 

ދަނީ   މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރައްވަނީ.  އެ  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  މިނިސްޓަރ  ވަޑައިގެންފަހުން 

ކިހިނެ އިދާރީގޮ މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ސާފުކުރަމުން  އެކަން  ގުޅިގެން  އްތުން  ބަދަލާ  އައި  މި  އޮނިގަނޑަށް  ތޯ 

ހަމަގައިމު  ދެން  ހިނގާނީ.  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކުރެއްވީ    2020ވެސް    އޯވަރސައިޓް  އޯވަރސައިޓް  އުމީ  ޤަގައި 

ބެހޭ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިޓީން  ވެސް  ތަރައްޤީ  އަޅުގަނޑުގެ  ނިމިއްޖެ  މިހާރު  އެކަން  ބައިގެ.   

މެންޑޭޓުގެ    . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިއިހާޒިރުގަ އޮތް  ހަވާލުކޮށްފައި  މި ކޮމިޓީއަށް އޮރިޖިނަލީ  ގެންދަނީ 

ރިޕޯ ދެން  ފާހަގަކުރެއްވޭނެ.  ވެސް  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  އެކަނި.  ބައިތައް  ހިމެނޭ  އިތުރަށް  ތެރެއިން  ޓު 

ޝައްކެ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  ބައްދަލުކޮށްލަން  ވަޒީރާ  އަވަހަކަށް  އްބައްލަވާލައްވާފައި  ކިތަންމެ  ނުކުރަން 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް.  ނުވާނެ  އެވެއިލެބަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަޒީރު  ދަންނަވާލިޔަސް 

އަޅުގަ ޖަވާބުދެވިއްޖެ  ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރާނަން. އެ ދެ ސުވާލަށް އަޅުގަނޑަށް  ނޑު އެކަމަކަށް އިތުރު 

އަޙްމަދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ހީކުރަން.  ކަމަށް 

 ސަޢީދަށް. 

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް   ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ފުރަތަމަފަހަރު ޓީމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  މިނިސްޓަރ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދެން    .ޝުކުރިއްޔާ 

ދެންނެވިހެން   މުޤައްރިރު  ދެންމެ  މިވީ. އެއީ ކުރީގައި  ބައްދަލު  މިނިސްޓަރާ  ކޮމިޓީން  ޤަދެވަނަފަހަރު  ތަރައްޤީ  އުމީ 

އަލަށް ދިމާވީމައެއްފަހަރު ދިމާވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީން  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.    ، މި  މިނިސްޓަރަށް  އެކީގައި 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އަޅުގަނޑަކަށް ދެން ރިޕޯޓަކުން އެހާ ޑީޓެއިލްސްކޮށް ފެންނަން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި  

އަ ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  އިން  ދިމާވެފައި  ވެސް  މައްސަލައެއް  ޅުރާއްޖެއަށް  އިން  ފާހަގަކުރެވިފައި  ގަނޑަށް 

ރިޕޯޓުގައި   މައްސަލަތަކަށް  ކުނީގެ  ދެން  ގިރުމާއި  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ.  ގިރުމުގެ  ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ 

މައްސަލަ   ގިރުމުގެ  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  އަލިއަޅުވާލާފައި  ވަރަކަށް  މި ޙަ ކޮންމެވެސް    އްލުކުރުމަށް 

ދެން   އަހަރަށް،  ނަމަވެސް،  2020އަންނަ  ރިޕޯޓު  ކަމަކަށް    2020ގެ  އޮތް  ކުރެވިފައި  ކަމެއް  ބޮޑު  މާ  ގައި 
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މައްސަލަ   ގިރުމުގެ  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  ނުއެއް  ފާހަގައެއް  އްލުކުރުމަށް  ޙައަޅުގަނޑަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ މިނިސްޓަރުގެ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 އާދެ! ވަޒީރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ. 

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ގައި  އިއަޅުގަނޑުމެން ތި ވިދާޅުވި މައްސަލައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ.  

ޕްލޭނިންގއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އޮތޯރިޓީ  މެނޭޖުމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް  އަންނަނީ  މި  އަދި    އެކީ މިހާރު 

ރާއްޖެއަށް   މުޅި  ރާއްޖޭގެ،  އެކީގައި  ބޭފުޅުންނާ  ފަންނީ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އެ  މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަންކަން  ބައްލަވާލަ  އެ  އަދި  ދެނެގަނެފައި  ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  ގިރުމުގެ  ރަށް  ހުރިހާ  ހުރި  އްވާފައި 

ދެނެގަތުމުގެ  ޙަ ކޮބައިކަން  ކަންކަމަކީ  ހުށަހަޅާ  ޓެކްނިކަލީ  ހުށަހަޅާ،  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އްލުކުރުމަށް 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށްދަނީ.  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން،  މަސައްކަތް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  މި  ނިމެން،  މަސް  މި   

މި   އަދި  ހުށަހެޅޭނެ.  ނިމި  މަސައްކަތް  އެ  ހަމައަށް  އެކީގައި    3އަޅުގަނޑާ  މުއައްސަސާތައް  ސަރުކާރުގެ 

އޮތް   ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ކޮބައިކަން  ޕްރޮސެސިންގ  ޙައަޅުގަނޑުމެން  ބަޖެޓް  އެއަށްފަހު  ދެން  ދެނެގަނެވޭނެ.  އްލަކީ 

ން ތަންތަނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދެވޭނީ. އެ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑަށް މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއާ އަދި އިއްޒަތްތެރި  ކޮންކޮ

 މެންބަރާ ވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރާނަން އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކޮށް ނިމުނީމަ އިނގޭތޯ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއް ޔަޢުޤޫބު  އާދެ!  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ޔާ. 

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ބައް ފުރަތަމަ  ދެން  މިނިސްޓަރ.  ޓެކްނޮލޮޖީ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މި  ދަލުވުން 

ހަމަ   މިއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކޮށްގެން.  ވަސީލަތް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ހަމަ  އިއްތިފާޤުން  ވެސް 
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ރިޕޯޓު   އަޑުއަހާލިން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓު  މި  ދެން  ވެސް.  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ކަމަށް  ފާލެއް  ރަނގަޅު 

ކަމަ ފާހަގަވި  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިން  އަޑުއަހާލިއިރު  ވެސް، ދެންމެ  ކުރީގައި  އައީ. މީގެ  މި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ދެން  ކީ 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ވަގުތެއް  ވައިއްޒަތްތެރި  ކިޔާލެވޭހާ  ތަފުސީލުކޮށް  ރިޕޯޓު  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ޙީދު 

ވުނު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ނުލިބޭ. ދެން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި ކަމަކީ ކުރެ

ނުހިމެނެންޏާމުން   ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  ނޫނީ  އަދި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އައީ.  މި 

ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ހާސިލުވި މިންވަރާ. އޭރުން  އްކިހިނެ ބަޖެޓަކާއި ދެން  ތޯއޭވާނީ މިހާރު އެކްޓިވިޓީ 

ފަސޭހައި ވަރަށް  އެނގޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ސަމަރައިޒްކޮށްލާއިރު  ރިޕޯޓެއް  ބޮޑު  މި  ން 

އެޗީވް ކަންކަން  ކިހާވަރެއް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކީއްވެގެންތޯ.  ދިމާލަކުން  ކޮންކޮން  ނުވީ  ނުވިއްޔާ  އެޗީވް  ވިތޯ. 

އަންނާނެ   ފަސޭހަވެގެން  ތަންކޮޅެއް  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

އެކަން   އެހެންވީމާ،  ގެނެއްސިއްޔާ.  ބަދަލު  އެ  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް 

މި އަހަރު   އަނެއް ސަބަބަކީ  އެދުނު  ފުރުޞަތަކަށް  މި  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން،  އަޅުގަނޑު 

ކުރީގެ ވަޒީރު، ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ އެއް ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ ހަމަ  ކުރީކޮޅުގައި ހަމަ  

ކުރެވުނު   ހުވަދުއަށް  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑާ  ވަޒީރު  ކުރީގެ  ދެން  ވިޔަސް.  ބަދަލު  އަދި  ވަޒީރުން  ސިޔާސަތެއް  އެއް 

ދާއިރާގެ   އަޅުގަނޑުގެ  ހުރެ  2ދަތުރެއްގައި ވިދާޅުވި  އޮތޭރަށެއްގައި  އެބަ  ފަހުކޮޅުގައި  މި އަހަރު  ... ގެން ވިދާޅުވި 

ކެނޑިފަ( އަޑު  ޕްލޭނެއް.    )ރެކޯޑިންގގެ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ހަކަތައަށް  އިޔާދަކުރަނިވި  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ހުވަދޫގެ  މުޅި 

އެގޮތަށް އެބަ ހުރި ހަމަ  ހަމަ މިހާރު  ތޯއޭ. ދެން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެ ޕްލޭން 

ވާހަކަ   އެ  ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ. ދެން  ފަންޑުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ، ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބޭރުން  އެއީ 

ހިއްސާކޮށްފައި   ރައްޔިތުންނާ  ހުރިހާ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ކުރެވުނު  ދަތުރުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުވަދޫގެ  އޮތީ 

އެ    މިނިސްޓަރ ރަސްމީކޮށް. އެހެންވީމާ، ވެސް  ރައްޔިތުން  މި  އަނެއްކާ  ދެން  ބޭނުންވޭ  ޔަޤީންކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ކުރިން   އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ދެން  ބޭނުންވާތީ.  އަޅުގަނޑު  ޔަޤީންކޮށްލަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  އެބަ  ސުވާލު 

ހާ ރަށެއް ކަހަލަ ގޮތަށް މި ރަށް  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރި 

  ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވޭ. ދެން އެ ކަންތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރެއްގެމަތީން އޭރު މި ކޮމިޓީއާއެކު 

އަދި   ކަންކަމަށް  އެ  އެކަމަކު  ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ.  ވެސް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބޭއްވި  މިނިސްޓަރު  އްލެއް  ޙަވެސް 

ވީނުލިބޭ ހަމަ  އެކަން  މިނިސްޓަރު  އައު  އުއްމީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބައްލަވަ   ހާ.  ގޮތެއްގައި  އަވަސް    އި ވެސް 

އްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަން ސާފުކޮށްލަންވެގެން އަޅުގަނޑު  ޙައެކަމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ  
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އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް ޓީމަށް  ފުރުޞަތަކަށް  މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރަށް އަދި މުޅި  ހަމަ  އެއްފަހަރު  ޔާ. އަދި 

 ވެސް އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 : ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮ

ހުރިހާ އަތޮޅުގެ  ހުވަދު  ވިދާޅުވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  އިންސްޓޯލްކުރެވޭނެ    އާދެ!  ސޯލާ  ރަށެއްގައި 

 ކުޑަކޮށް ޑިސްކަނެކްޓްވެގެން އަންނަނީ.  ؟ ވާހަކަ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އެގޮތަށް    !އާދެ  !އާދެ އެހެންވެ  ދެން  ވިދާޅުވީ.  މިނިސްޓަރ  ވާހަކަ  ކުރެވޭ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ހުވަދު 

 ! މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ. އާދެ

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

އަރުވަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީގެ އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  

 އިނގޭތޯ. އަޙްމަދު ޢަލީ.    އިމުވައްޒަފަކަށް މުޤައްރިރުގެ އިޒުނައާއެކީގަ

 

ޗޭންޖު  ރީމިނިސްޓް ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް،  ޓެކްނޮ  އޮފް  ޑިރެކްލޮޖީއެންޑް  އަޙްގެ  ޖެނެރަލް  ޢަލީ ޓަރ    މަދު 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

ގދ ގއ،  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އި.އާދެ!  ނޫނިއްޔާ  ސޯލާ  ހަކަތަ  ޔާގައި  ދަކުރަނިވި 

އީ.ޔޫއިން   ދެން  ބޭނުންކޮށްގެން.  ފަންޑު  އީ.ޔޫގެ  އޮތީ  ނިންމާފައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ގާއިމުކޮށްގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަންޑު ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ  ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި  

ފޯރަމް  އިތެރޭގަ އިންވެސްޓަރ  ނުވޭ.  އިގައެ  އިފެކްޓިވް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދިވެސް  ފައިސާ  އޭގެ  އެކަމަކު   .

އޮތީ. މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ   ބޭނުންނުކުރެވޭތީވެ އިޢުލާން ނުކުރެވިފައި  އޮތީމަ އެ ލާރި  އިފެކްޓިވް ނުވެ 
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އެފެއަ ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ފައިނޭންސް  އޮފް  މެދުވެރިރމިނިސްޓްރީ  ގޮތްގޮތުން  ޒު  އެކި  އީ.ޔޫއަށް  ކޮށް 

ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ އެ ފައިސާ އިފެކްޓިވްވާނެ ގޮތަކަށް. ހަމަ އިފެކްޓިވް ވީހާ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  

އިނގޭތޯ.    އި މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެ. އެ ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ ފިސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ވެސް ހަދާ ތައްޔާރުގަ

 ރިއްޔާ.   ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ޙުސައިން   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މަޑަވެލި  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި  އަޅުގަނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު 

 ފިރުޝާން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

ވަރަށް މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ޓީމަށް.  އާދެ!  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  މިނިސްޓަރަށާއި  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް   

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު،  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކޮށްލަން އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  ވެއްޖެ.  ވެސް  ސާފު  ކަންކަން  އެ  އަދި  ކޮބައިތޯ،  ތާއީދުކުރަން.  ބޭނުންވަނީ   

ދިމާވާކަން. އަދި   އެބަ  މައްސަލަ  ގިރުމުގެ  ރަށް  ވެސް  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އެނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފާއިތުވެގެން   ދިމާވާކަން.  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  އެކި  ސަބަބުން  މައްސަލަތަކުގެ  ސަބަބުން  މަޝްރޫޢުގެ  ތަރައްޤީގެ 

ރަ ވެރިކަމުގައި،  ބޮޑެތި  މިދިޔަ  ހަމަ  ސަބަބުން  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ބައެއް  ހިންގި  ވެރިކަމުގައި  ޔާމީންގެ  އީސް 

އަޅުގަނޑު   މައްސަލައެއް  ބައެއް  ދިމާވި  އޭގައި  ދެން  ރަށްރަށް.  ވަނީ  މި  ޖެހިފައި  ކުރިމަތިލާން  ގެއްލުންތަކަކާ 

މަޑަވެލި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  މި  މައްސަލަ-ހަނދާންވޭ  ކޯޒުވޭގެ  ހިންގިން.  އިހޯޑެއްދޫ  މަސައްކަތެއް  ގައި 

ޚިލާފަށް   ރިޕޯޓާ  އީ.އައި.އޭ  މައްސަލަ.  އީ.އައި.އޭގެ  ފާހަގަވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިންގިއިރު 

ފާހަގަވެގެން   ނެތްކަން  ޕްލޭނެއް  ރަނގަޅު  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ދެން  ދިޔަ.  ފާހަގަވެގެން  ހުރިކަން  މަސައްކަތްކޮށްފައި 

އެކި  ދިޔަ. އަޅުގަނޑު ތަރައްޤީ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގެ  ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިހާރު   ސުވާލަކީ އަދި ސާފުކޮށްލަން 

އޮތްތޯ ކަނޑައަޅުއްވާފައި   އެބަ  މިނިސްޓްރީގައި  ހިންގާއިރު ކޮބައިތޯ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމަކީ ނުވަތަ  ތަންތާނގައި 

ސަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އެ  ނުވަތަ  ނުލިބޭނެ  ގެއްލުން  އުދައެރުމުގެ  ތިމާވެއްޓަށް  ނުވަތަ  ގިރުމަށް  ރަށެއް  އެ  ބަބުން 

މައްސަލަތަކަށް   ކުރިމަތިވާ  ރަށަކަށް  އެ  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  އެހެނިހެން  އަދިވެސް  ނުވަތަ  އްލެއް  ޙަމައްސަލައަށް 

ލެވަ ޤަހޯދުމަށް   ފެއުމީ  މަރުޙަލާއިން  އީ.އައި.އޭ  ގުޅޭ. އަދި  ރަށްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  އޮތްތޯ  އެބަ  ޕްލޭނެއް  ށިގެން  ލެއްގެ 
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މި ތިމާވެއްޓާ،  ހިންގަނީ  އެ  އޮތްތޯ  އެބަ  މެކޭނިޒަމެއް  މޮނިޓަރިންގ  ނިމެންދެން  އީ.އައި.އޭއާ    ޕްރޮޖެކްޓް  ދެންނެވީ 

މަސައްކަތްކުރަނީ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންތޯ  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އީ.އައި.އޭގައި  ނުވަތަ  ؟ އެއްގޮތަށްތޯ 

ކަމުގައި ނަރުދަމާ  ފެނާއި  ޖެހުމުގެ  އެއީ  ތޮއްޓެއް  ބޭރު  އަދި  ވިޔަސް.  ކަމުގައި  ހެދުން  ބަނދަރު  އަދި  ވިޔަސް   

މަޝްރޫޢެއްގެ   އެ  ވިޔަސް  މަޝްރޫޢުއަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ކޮންމެކަހަލަ  އެހެން  އަދި  ވިޔަސް  ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް 

އޮތްތޯ ގޮތެއް  ބެލޭނެ  ކަންކަން  ސުވާލަކީ.އެއީ  ؟ މިދެންނެވި  އެއްފަހަރު  އަޅުގަނޑު    އަޅުގަނޑުގެ  އަދިވެސް 

އައު   މިނިސްޓްރީގެ  އުއްމީދުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރަން  ހަމަ  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ 

ޚާއް  މިނިސްޓަރ ޝައުނާއާ ޞަލީޑަރޝިޕާއެކު،  މަސައްކަތްތަކެއް    ކޮށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް 

 ރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މިނިސްޓަރ. 

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ޓެކްނޮ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ބޭފުޅުން ތި    ވާހަކަދެއްކިދާނެ ވާހަކައެއް ތިއްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެން ވަރަށް ދިގުކޮށް  ޤަޝުކުރިއްޔާ މެންބަރ އަދި މު

ދެއްތޯ.   ކުރުމާއި، މޮނިޓަރިންގއާ  މިކަން  އުސޫލުން  ދެމެހެއްޓެނެވި  އާއި  ގިރުމާއި، ތަރައްޤީ  ފާހަގަކުރައްވަނީ. ރަށް 

ފާހަގަކުރެއްވި   ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ވެސް  ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން 

ސްޓްރީއެއް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރާ ގުޅިފައި ހުރި ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީސް ހުރި ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ  މިނި

އަދި   ވަރުގަދަކޮށް  ކެޕޭސިޓީ  އިތުރަށް  އީ.ޕީ.އޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީގައި  މި 

މޮނިޓަރިން އެ  އިތުރުކޮށް  ރިސޯސް  ކަމެއް  ހިއުމަން  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ކޮންމެހެން  ހަމަ  އިތުރުކުރުމަކީ  ކެޕޭސިޓީ  ގ 

ޤަބޫ ވެސް  އަޅުގަނޑު  ލިބިގެން  ކަމަށް  ބަޖެޓު  ހަމަ  ވެސް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ލުކުރަން. 

މުސާރަ އާއި ރިކަރަ މުސާރަ، މުވައްޒަފުންގެ  ހަމަ  ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް  ޖެހޭ  އަންނައިރުގައި އަންނަނީ  އެހެން  ންޓް 

ހަމައެކަނި ޚަރަދުތައް އެކަނި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް އެ  

މޮނިޓަރިންގ ކެޕޭސިޓީ ވީކްވާ ސަބަބު އަޅުގަނޑު، އެއް ސަބަބު އަޅުގަނޑު މި   އިންވެސްޓް ކުރެވިފައެއް ނެތް. އެ 

ދެ އިނގޭތޯ.  ގިނަ  ދަންނަވާލީ  ވަރަށް  އަންނަނީ  ނިމިގެން  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ތަރައްޤީގެ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ން 

ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެންކަން. އޭތި އަންނާނެ ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި ވެސް. ރަށު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް  



 2021  ޖޫން  30                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

28 

 

އި ވެސް  ވިސްނުމެއް  ސަރުކާރުގެ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  އަދި  ހުންނާނެ.  ކޮމްޕްރޮމައިޒާ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ންނާނެ. 

ޚާއް ތަރައްޤީގެ،  ރާއްޖޭގެ  ވިސްނުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އަންނައިރު  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ޞައެކީގައި  ކޮށް 

ރެޒިލިއަންސް ބިލްޑުކުރުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ   ޑިވެލޮޕްވެގެން އަންނައިރުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް 

އެކީގައި ވެސް އެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ ދައްކަމުން. އަދި    ން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ކެބިނެޓް ކޮލީގްސްއާ. ދެއިގޮތުގަ

ތި މަސައްކަތްކުގައި  ކަންކަން،  ކުރަންޖެހޭ  ހެދިގެން،   އެ  ބަޖެޓު  މަޝްވަރާކުރާނަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ 

އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރއަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  ކޮށް ބަޖެޓު ހެދިގެން އަންނައިރުގައި އެ ޚަރަދު  ޞަޚާއް

ރެޒިލިއަންސް   ގޮތަށް  ގޮތުގައި ނުވަތަ މިދެންނެވި  ހުރި  ފައިދާ  އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އެންމެ  ކަށަވަރުކުރައްވާއިރުގައި 

ސް އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ  . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން ތިބޭފުޅުން ވެއިބިލްޑުކުރެވިފައިތޯ ހުރީ އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގަ

މި   ވެސް  ފަރާތްތަކާ  އިމްޕްލިމެންޓްކުރައްވާ  ވެސް، ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ވެސް، މުއައްސަސާތަކާ  މިނިސްޓްރީތަކާ  އެކިއެކި 

އެއްކޮށް   މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އްލުކުރަން އޮތް މައްސަލައެއްގެ  ޙަސުވާލުކުރެއްވުމަށް އިނގޭތޯ. ދެން 

ސިޔާސަތުތަކުގައި އެބަ އޮތް ސްޓްރެޓެޖިކް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަދި އެސެސްމެންޓް    ވާހަކަ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އްލު ހޯދުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ޓޫލެއްގެ  ޙަހެދުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް. ދެން ޖުމުލަގޮތެއްގައި މި ކަންކަމަށް  

ޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. ސްޓްރެޓެޖިކް އެންވަ

ބޮޑު   ވަރަށް  ކަންކަމަށް  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ޙަމި  ގިނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެން  އަންނާނެ.  ލިބިގެން  އްލެއް 

އަދި   ރިކުއެސްޓުތަކާއި  އަންނަ  ކުއްލިކުއްލިއަށް  ވަރަށް  ހުންނަނީ  މި  ހެދިފައި  މުގޮތެއްގައި  ންއާޕްރޮޖެކްޓްސްތައް 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްލޭން ކުރެވިގެނެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީ އާއި  

އަޅުގަނޑުމެން   މަޖިލީހާ  އާއި  އެން.ޖީ.އޯސް  އާއި  ބޮޑީސް  އަދި ރެގިއުލޭޓްރީ  ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންނާ  މިނިސްޓްރީގެ 

އެކައްޗެ  އެއްކޮށް  ސަސްޓެއިނެބަލް  އެންމެން  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކިއިއްޖެއްޔާ  އް 

މައްސަލައަށް   ގިރުމުގެ  ރަށް  މި  ރާއްޖޭގެ  ޙަސޮލިއުޝަންސްތަކަށް  ލިބޭނެ.  އެބަ    90އްލު  ރަށްތައް  އިންސައްތަ 

ގާތްގަނޑަކަށް   އެހެންވީމާ،  60ފުލަޑްވޭ.  ގިރާ.  އެބަ  ރަށްރަށް  ގިނަ  މިއީ    އިންސައްތައަށްވުރެ  އަޅުގަނޑު 

އަހަރަކު   ކޮންމެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫން  ކަމެއް  ކުޅަދާނަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ބަޖެޓަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖަހާލަޖަހާލާ   ތިތިބުވެލިބަސްތާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު    ން.  އިނގޭތޯ  ދަންނަވާނަން  ބޭފުޅުންނަށް 

މިނިސްޓް  ނިންމާފައި  ސްޓަޑީ  ފެންނަ  މިދެންނެވި  ގެންނަން  ކަންކަމަށް  ގިރުމުގެ  ރަށް  ކަންކަން،  ފެނުނު  ރީގެ 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ދައުވަތު އަރުވާނެ    އްލުތަކަކީ މިއީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަޝްވަރާއަށް އަޅުގަނޑު ތި ޙަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ.   ދާއިރާގެ  އާދެ!  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  ފުރުޞަތު.  ފަހު  އަރުވާ  މެންބަރުންނަށް  މިއީ  އަޅުގަނޑު 

އެހެންވީމާ،   އޮތީމަ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އެއީ  ޚައިތަމަށް.  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު މައިކު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު ޚައިތަމްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ކަމަކީ   އެއް  ބޭނުންވާތީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  ދެ  މުޤައްރިރު،  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މިސާލަކަށް ދެން ހުރިހާ ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ވެސް އޮޕަރޭޓިންގ  

ޚާއް  ސުވަރެޖު ނެތް.  ޕްލާންޓެއް  ބަލާޞަޓްރީޓްމަންޓް  މާލެއަށް  ޕޯލް  ކޮށް  އައުޓް  މާލޭގެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ލައިފި 

ގޮތުން   ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ދެން  އެޅެމުން.  ދަނީ  އެ  އެއްޗެއް  ހުރި  ހުރިއްޔާ  ދެން  ނަޖިހާއި  ދޫކޮށްލާފަ.  ހަމަ  އޭނދީ 

އެ   ޓްރެކް  ސްވިމިންގ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖެ  އޮތީ.  ޕޯލެއް  އައުޓް  ދޫކޮށްލާ  ވެސް  ދިމާލަށް 

އެއީ ހަމަ ލައްކަ ދުވަސްވީ  ؟ ބޭފުޅުންގެ ފިއުޗަރ ޕްލޭންސްތަކަކީ  ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮބައިތޯއޭ ތި

ވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކަމަކީ  އަނެއް  ކަމަކީ. ދެން  މި  އީ.ޕީޢުކަމެއް  އެއީ  ދެއްތޯ  މިނިވަންކުރުމަކީ.  ދުފުޅެއް  .އޭ 

ވާހަކައެއް   ދެއްކޭ  ކޮމިޓީގައި  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކައަކީ  މިނިވަންކުރުމުގެ  އެހެންވީމާ، އީ.ޕީ.އޭ 

އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  އެކަމަކު  ފަށައިގެން.  ވަނީއްސުރެ  މަޖިލީހަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަށައިގެން.  އޭރުއްސުރެ 

އަޅު އަޖަވާބުތަކެއް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ނެތް  މިނިސްޓަރ  އި ގަނޑުމެންނަށް  ކީކޭތޯ  އެހެންވީމާ،  ލިބިފައެއް.  ވެސް  އިރު 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ވިދާޅުވަނީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މިނިސްޓަރ. 

 

 ލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ންޑް ޓެކްނޮއެ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓްސްތަކުގެ ވާހަކަ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އެސް.ޓީ.ޕީސްތައް އެބަ  ފުރަތަމަ އެސް.ޓީ.ޕީ، ސު

ކަމުގައި   ސަބަބެއް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ބޭނުންނުކުރެވޭ  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  އެކަމަކު  ހަމައަށް  ހުރި.  އަޅުގަނޑާ 
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ޖުމް  ޚަރަދުބޮޑުވުމާއި  ކަރަންޓުގެ  ކަމަކީ  އިން  ދެން  ފާހަގަވެފައި  ޚަރަދު.  ދާ  އެ  ކުރުމަށް  އެކަން  ލަގޮތެއްގައި 

ޚާއް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުން އަންނާނަން.  އެކަން  އިޞައަޅުގަނޑުމެން  ދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ޔާކޮށް 

ޖު ރާއްޖޭގެ ފަޅު، ކަނޑު ދޫކުރުމުން އެކަމުގެ  ވޭންކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ރޯ ސުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނު

އެއްޗެ  އަސަރުތަކާއި  ކުރާ  ފަރުތަކަށް  ޚާއްސަބަބުން  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން.  ވެސް  ރަށެއްގައި ޞަހި  މާލެފަދަ    ، ކޮށް 

އެހެންނަ ވެދޭ.  އެކަން  ވެސް  އިޝޫއަކަށް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  މި  ސިޓީއެއްގައި  ރެގިއުލަރކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަވެސް، 

ކަމެއް   ނުރައްކާވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އަދި  މޮނިޓަރކުރާނެ.  ކަންކަން  މި  އާއި  ކޮލިޓީ  ވޯޓަރ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ، އެ ޓެސްޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭނެ އެ ކަންކަން، އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

ތަންކޮޅެއް  އާށް  ންމުކޮއާ އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން. ދެން  އިންޑިޕެންޑެންޓްސްއާ  ވިދާޅުވީ އީ.ޕީ.އޭގެ  ންމުކުރާނަން. ދެން 

އެންމެ ފުރަތަމަ   ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ކޮމެންޓުކުރިން. މިކަމުގައި  މިކަމާ  ފޯރަމެއްގައި ވެސް  ޕަބްލިކް  ހަމަ  ކުރިން ވެސް 

އެކީގައި    އިގަންނަވާނެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާމި ވާހަކަދެކެވިގެން އައި ހިސާބަކީ އެނގިވަޑަ

ކުރަމުން   ކެމްޕެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ދިޔައީ.  ބަދަލުވެގެން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ހެދުން  އީ.އައި.އޭ 

ށް ފާހަގަކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން  އިރުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރަސްޓެއް އޮތް ކަމެއް ކަމައިއަ

ޕްލެޖު ބޮޑަށް އެ ވާހަކަ ރެއިޒްވެ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ، ޕާޓީގައި ވަރަށް  ކުރީ އެކަން އަނބުރާ 

ނިންމުމުގައި   ނިންމުންތައް  އަދި  ބަދަލުކުރާނަމޭ.  އެކަން  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އަދި  އީ.ޕީއޭއަށް އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ދެން  ކަމަށް.  އޮންނާނެ  އޮތޯރިޓީ  އެ  ކަމަށް.  އޮންނާނެ  އިންޑިޕެންޑެންސް  އެ   

ވާހަކަ އެ  ވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެސް  ފޯރަމްސްތަކުގައި  ވާހަކަދައްކަވާފައިވާކަން    އަށްއެކިއެކި  އަލިއަޅުވާ 

ޓަޑީކޮށްފިން މިހާރު. ދެން އަޅުގަނޑު މި އަންނަނީ ސީދާ  ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކި މޮޑެލްސްތައް ސް

ވިސްނުމުގައި   ކޮބައިތޯއޭ މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ  އީ.ޕީ.އޭއާ އެކީގައި މަޝްވަރާކުރަމުން 

އި  އެ އޮޕަރޭޝަނަލް  ހުންނަ  ހިންގުމުގައި  މިދެންނެވިހެން  ޗެލެންޖަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ންޑިޕެންޑެންސް ބޭފުޅުންގެ 

އްޔަތުން ކުރައްވަންޖެހޭ  ސިލެޓްރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިއު ބޭފުޅުން މި ރެގި  ނެތުމާ އަދި ބަޖެޓުގެ ޑިފިކަލްޓީސްތަކާ އަދި އެ

އަދި   އިންޑިޕެންޑެންޓް  ކުރުމުގައި  ކުރަންޖެހޭ    ޑޭޓާމަސައްކަތްތައް  ނެންގެވުމުގައި  ޑިސިޝަންސް  ޑްރިވަން 

ދިމާ ކުރުމުގައި  މިސާލަކަށް  މަސައްކަތްތައް  ގިނަ،  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ދަތިތަކުގެ  އާއި  ޗެލެންޖަރސް  ވާ 

ފޮނުވާ   އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓަށް  ހިނގައިގެން  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  ގުޅޭ  ތިމާވެއްޓާ  ސަރަޙައްދުގައި  ރާއްޖޭގެ 

އަކު ނެތް ލީގަލް އޮފިސަރެއް  މައްސަލަތަކުގައި އެ ލީގަލް އެސިސްޓެންސް އީ.ޕީ.އޭއަށް ދޭން ބަލައިލާއިރުގައި އީ.ޕީ.އޭ

އެ މިއީ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވަގުތަކު  މި  ޗެލެންޖިންގ    ވެސް  ޑިފިކަލްޓް  ދަތި  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އެ  ބޭފުޅުން 
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ކަންކަން  ތަކަސިޓުއޭޝަންސް އެ  އެހެންވީމާ،  އެކިއެކި  ޙަކީ.  މިދަންނަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އުމުތަކުގައި  ޤައްލުކޮށްފައި 

ހި ދެން  އެހެންވީމާ،  އީ.ޕީ.އޭ  ވާހަކަދައްކަމުން.  އެ  އެކީގައި  އީ.ޕީ.އޭއާ  އަންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  މޮޑެލްސްތައް  ންގާ 

ޚާއް ވަކިން  މިހާރު  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ކޮޞައަދި  ނެކޮށް  ރީޕްރައޮރަޓައިޒްކޮށް  މި  ގުޅިގެން  ޝަނަލް  ވިޑާ 

މަސައްކަތްތަކާ އެކީގައި މި އަންނަނީ އެސް.އައި.ޕީގައި ހުރި ބައެއް  ރެޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހުރި  

ސާފުކޮށް   އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި  މަސައްކަތްތަކާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކުރެވޭ  އެޖަސްޓް  އެބަ  މި  ތާރީޚުތައް 

މިދެންނެވި މަސައްކަތްތައް އެ އޮތީ ދަންނަވާލަން އެނގޭނީ އަދި  އްކޮށް ފައިނަލްވެގެން  ކޮންއިރަކުކަން މިހާރު އެކަން 

އަދި   ދީ  އިންޑިޕެންޑެންސް  އޮޕަރޭޝަނަލް  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އައީމަ. 

އިތުރުކުރުމަކީ   ރިސޯސަސްތައް  އާއި  ކެޕޭސިޓީ  ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ  ނެގުމުގައި  ޑިސިޝަންސްތައް  އެ  އީ.ޕީ.އޭއަށް 

 .  އިކަމުގަ  އަހަރު ތެރޭގައި ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޕްރައޮރިޓީއެއް ދޭނެ ކަމެއް 2  އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް އޮތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސާފުވިކަމަށް   ކަންތައްތައް  އިތުރު  ޖަވާބުން  ދެއްވި  އެ  މިނިސްޓަރ  ސުވާލަށް  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

ޝެޑިޔުލަށް   ބަރާބަރު  ހަމަ  ހީކުރަން.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އިތުރު  ނިންމާލެވޭ.  އެބަ  މީޓިންގ  އަޅުގަނޑަށް 

މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވެސް ނެތް. ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ އަދި މިނިސްޓަރުގެ  

މިނިސް އަދި  މިނިސްޓަރަށާއި  ދަންނަވަން  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބުދެއްވައިފި.  ޓަރުގެ  ޓީމުން 

ހުށަހަޅުއްވަ ރިޕޯޓުތަކެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ޓީމަށް.  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޖަވާބުތައް    އިއަރިހުގައި  ތަފުސީލީ  ވަރަށް 

ރިޕޯޓެއް  ދެއްވި ނުވޭ.  ބަންދެއް  އަދިވެސް  ފުރުޞަތު  އޮތް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،   .

އުފެ ސުވާލެއް  އަދިވެސް  ތަނަވަސްކޮށްދޭނަން  ބައްލަވަމުންދާއިރު  މަގު  އެ  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދިއްޖެ 

ހޯދުމުގަ  ޖަވާބު  އެ  ފަރާތުން  ބޮޑަށް  އިމިނިސްޓްރީގެ  ވަރަށް  މަސައްކަތްޕުޅަށް  ކުރައްވާ  ތި  އެހެންވީމާ،   .

ދަންނަވަމުން ވާހަކަ  އޮތް  އެދުންތައް  ހެޔޮ  ނިންމާލައަޅުގަނޑުމެންގެ  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ން. ހުރިހާ   އަޅުގަނޑުގެ 

 .ع ل ْيك مْ  لسَّال م  و  މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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