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 އަޙްމަދު ސަލީމް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ އެންަވޔަރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް އިްއޒަތްތެރި `.  

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ  މި  ވެސް  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ 

ްއކަތް ކުރިއަށްެގންދެވުން. އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލީ މަސައްކަތްކުރަމުން މިދާ ރާްއޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ބިލުެގ މަސަ 

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ   11 ެގންދިޔަ  ިއއްޔެ ެވސް މި މަސައްކަތް  ާމއްދާއާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ  ވަނަ 

އްޖެ އިނޭގތޯ.  ވަނަ މާއްދާ ވެސް ނިމިނެ  12ަވނަ މާއްދާ،    12ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ކުރިއަށްެގންދާނެ. އިދާރީމޭޒުން  

 ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައިން ފައްޓަވައިދެއްވާ.   13ވަނަ ބާބު  3އެހެންވީމާ،  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާ ނިމިފައި އޮތީ.   11ވަނަ މާއްދާ ައދި ޖެހޭނެ ބަލާލަން އަދި ނުނިމޭ.   12މުޤައްރިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ ާމއްދާ ކިޔާލަދެްއވާ.   12އާދެ! އެހެންވީމާ،  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަސީލަތްތަކާިއ    12 ހަކަތައިެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޒިންމާ.  މުއައްސަސާތަކުެގ  އެހެން  ދައުލަތުެގ  މާއްދާ.  ވަނަ 

ދެމެހެއްޓުމުަގއި މިނިސްޓްރީން އަދާކު ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  ހަކަތައިެގ ނިޒާމުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް 

ނަރުދަމާ  ފެނާއި  ހަމަ  މިީއ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  ެއއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާިއ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުެގ 

 ބިލުަގއި އިން ހަމަ މާއްދާއެއް މިއީ ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ   11ށް. ދެން އެކަމަކު މިއާިއއެކީަގއި ައޅުަގނޑު ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ރަނަގޅު ކަމަ

އެހެންވީމާ،    3މާއްދާ އަންނާނީ   ފެނޭ. ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާއެއް.  ދަށަށްކަމަށް  ބާބުެގ  ވަނަ މާއްދާ   11ވަނަ 

ެއއީ   ހަކަތަ  އެޑި  3އިޔާދަކުރަނިވި  ދެން  އެއީ  މޫވްކޮށްލަންޖެހޭނެ.  ދަށަށް  ބަދަލެއް.  ބާބުެގ  ވަނަ   12ޓޯރިއަލް 
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ދެން  ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ނެތްކަމަށް  ޚިޔާލެްއ.  މެންބަރެއްެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އެބައޮތްތޯ  މާއްދާއަށް 

ނެތީާމ  އިޝާރާތެއް  ބޭފުޅެއްެގ  އެއްވެސް  ބަލާލަނީ.  މި  ވެސް  އިރުކޮޅެއް  ލަސްވާތީ  ތަންކޮޅެއް  އަޑުދަތުރުކުރާލެއް 

 ަވނަ ބާބަށް ދަމާތޯ.  3ވަނަ މާއްދާ އެންމެ ރަނަގޅު ކަަމށް މިހާރު އޮތްޮގތް. ދެން   12އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއީ    3 ހަކަތަ.  އިޔާދަކުރަނިިވ  ބާބު.  މާއްދާ.    13ވަނަ  ހަކަތައިެގ    13ވަނަ  އިޔާދަކުރަނިވި  ާމއްދާއަކީ  ވަނަ 

ސަރަޙައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ(  އެންމެހައި  މިލްކުވެރިކަން.  ހަކަތައިެގ  އިޔާދަކުރަނިވި  ހިމެނޭ  ުގދުރަތީޮގތުން  ދުަގއި 

 ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ މިލްކެކެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ނެތް.؟ އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް )ހ( ައށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ    12)ށ( މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއެގ ވަސީލަތްތަކުެގ ސަރވޭެއއް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ފަށަންވާނެެއވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 މަސް.  12މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މާ ދިުގކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ައދި ފަށަންވާނެއޭ އެ ބުނަނީ ިއނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑަށް    12އަޅުަގނޑު ވެސް ހިތަށްއަރާ  

މަސް   12ވެސް އޮންނާނީ މި މަސައްކަތް ފެށިފައިކަން. އެހެންވީމާ،  ޔަޤީން މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް މިހެން ފެއްޓިއިރު  

ޚައިތަމް  އެހެންވީމާ،  ެވސް.  އަޅުަގނޑަކަށް  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  ހަމަޖެހޭ  އޮތުން  ފަށަންވާނެއޭ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

 އެބައިންތޯ މިއަށް ސަޖެސްޝަނެއް. އެހެންނޫނީ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ސަޖެސްޝަނެއް. 
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 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  މިވެނި  ބަދަލުކުރަން  އިންނަތަން  ފަށަންޖެހޭނެއޭ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު 

އެހެންނޫނީ ސިކްސް   ތްރީ މަންތްސްތޯ  މަހަކަށް ދާކަށް   12މަންތްސްތޯ  ނިންމަންޖެހެނެއޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ދޭނީ 

 އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން އަޅުަގނޑުެގ ސަޖެސްޝަނެއް އެބައޮތް. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި އެކު އިޔާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތަކުެގ  

އަދި   ފަށައި  މަސަްއކަތް  ހެދުމުެގ  ފަށާތާ  ސަރވޭެއއް  ޢަމަލުކުރަން  ެއ    24ާގނޫނަށް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  ަމސް 

މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ނިންމަންވާނެއެވެ. ދެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން ސަރވޭެގ މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭނެއޭ. 

އިޔާދަކުރަ ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެށުމާއިއެކު  ޢަމަލުކުރަން  ހަކަތައިެގ  ާގނޫނަށް  ނިވި 

ފަށާތާ   މަސަްއކަތް  އެްއޮގތަކީ  ފަށަިއ،  މަސަްއކަތް  ހެދުމުެގ  ސަރވޭ  ތެރޭަގިއ   24ވަސީލަތްތަކުެގ  ދުވަހުެގ  މަސް 

 މިނިސްޓްރީން އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސައްކަތް   ަގިއ  )ށ(  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯ މުޤައްރިރު،  ބޭންދީމަ  އިންޮގތަށް  މި  )ނ(  ދެން  ލިޔެފައި  ފަށަންވާނެޭއ 

 ؟ވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނެއްނު.   އިންެވންޓްރީއަކީެއއް  ިއވެންޓްރީ،  ކަނޑާލާ.  ފަށާ  އެހެންވީމާ،  ފަށަންވާނެއެެވ.  މިނިސްޓްރީން 

ޓެއް ހަދައި މިނިސްޓްރީން ާއންމުކުރަންވާނެެއވެ. ކޮންމެ  އިންވެންޓްރީއެއް އެކުލަވާލަިއ ވަސީލަތްތައް ރަްމޒުކޮށްދޭ ޗާ 

ިއއްޒަތްތެރި   އެހެން  ރަނަގޅު.  އަޅުަގނޑަށް  އޯކޭ  އާންމުކޮށް.  މުރާޖަޢާކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ެއއްފަހަރު  އަހަރަކު 

 މެންބަރުން ކިހިނެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ތި ޕީރިއެޑް ތަންކޮޅެއް ދިީގ ައސްލު.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރެދާނެ  ވެސް  ަވސީލަތްތައް  އިޔާދަކުރަނިވި  ނޭނޭގ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އާންމުޮގތެއްަގިއ  ދެން  މިހާރު 

ަވޔާއި ހުރިހާ މާ ހައުލެއްަގއި ހިމެނޭ ވަސީލްތަކުެގ ވާހަކަ.  ދެއްތޯ. މި ކިޔަނީ ކަނޑާިއ، ފަޅާއި، ކަނޑު އަޑިއާިއ، 

ޤަބޫލުކުރެވޭ   އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވިސްނެނީ.  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  ވެސް  ސަރވޭތަްއ  ބޮޑެތި    24އެހެންވީމާ، 

ޚައިތަްމ   އެހެންވީމާ،  ޯއކޭއޭ.  ވިދާޅުވެއްޖެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ގައްދޫ  ކަމަށް.  ދިުގނޫން  ދުވަސް  މަސް 

 ؟ރިއަށްދިއުން އެންމެ ރަނަގޅުތޯކު

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 އޯކޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . 14އެހެންވީމާ،  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތައިެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއެގ  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުން. )ހ(    -14

ވަސީލަތްތަކުން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން އިތުރުކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިެގ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމާިއ  

ކުރަންވާނެެއވެ މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮމެންޓް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އެބަހުރި  މާއްދާއަށް  މި  ދެން   .

 ލިބިފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކިޔުއްވާލަްއވާ ކޮމެންޓުތައް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަކީ ސަޢުދު ޙުސައިންެގ ކޮމެންޓެއް ެއއީ. ސްލޯަގއި ދެއްކެވި ވާހަކައިން ލިބިފައި އިން ކޮމެންޓެްއ  

އެއީ. އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ ބަިއވެރިވުން ބޮޑުކޮށްފިނަމަ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު 

ނެ ކަމަށް. ދެން ފެނަކައިެގ ކޮމެންޓަކީ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑުތަކުން ރަނަގޅުެވެގންދާ

 ކަމާއި މިނިސްޓްރީން މި ކަމަށް މަުގފަހިކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން ހުރިހާ ކޮމްނެތެއް ބަލަމާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަނީފް މެންބަރު  އިނީ  އެ  ދެން  ހަރުކުރުމުަގއި  ޕެނަލް  ސޯލާ  ޭގޭގަގއި  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ެއއީ  ކޮމެންޓެްއ.  ެގ 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭ   ތެރެއިން  ބިލުެގ  މި  އޮތުން  އޮންނަ  މިންވަރަކަށް  ވަކި  ހުއްދަދޭ  އޮޕަރޭޓަރ  ޚިދުމަތްދޭ  ރަށެއްަގއި 

ތޯ. ދެން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ ކޮމެންޓެއް ކަމަށް. އެއީ މުޅި މި ބާބަށް އަިއއްސަ އިންނަ ކޮމެންޓެއް އެއީ އިނޭގ

އެބައިން. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލުެގ ދަށުން ބޭނުންކުރެވޭ ހަކަތައަކީ ރިނިއުބަލް ހަކަތަކަށް ހެދުމަށްފަހު މި ާގނޫނުަގއި  

އެއީ   ދެކެން.  ކަމުަގއި  މުހިންމު  އިތުރުކުރުން  އެބައި  ފާހަަގކޮށް  ނެތްކަން  ބާރުައޅުްއވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަށް 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލުަގއި ލިޔުނީމެއްނޫންތޯ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންވާނީ ދެން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީންނޭ. ދެން އެހެން  

ވާހަކަ  އެ  ނެތީމަ  ވާހަކަ  އެ  ރިނިއުބަލަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކަރަންޓުެގ  ދެން  މިހާރު  ޮއވެފައި  ބިލުަގއި  އެ 

ޓެކްނޮލޮޖީން އެބައޮތް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ސިސްޓަމު އިކުއިޕްމަންޓް ކޭބަލް އަދި    ފާހަަގކުރަްއވާފައި އޮތީ. ދެން އަވި

ވަނަ   2023އެސަސަރީ ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖީއެސް.ޓީ އުނިކުރުން. ދެން ޢަލީ ރިޟާ، މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާެގ ކޮމެންޓަކީ  

އަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން އަހަރު ައއުމުެގ ކުރިން ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެްއ ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

މުޤައްރިރުެގ ކޮމެންޓެއް އެބަިއން. އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއެގ ދިރާސާކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މި މާއްދާއިން 

ށުން  ބުނާއިރު، އެއަށްވުރެން ހަރުދަނާ ޮގތަކަށް މި ވާހަކަ މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަަމށް. މިނިސްޓްރީެގ ދަ

ާމއްދާއަށް   މި  އެއީ  ކަމަށް.  ވިސްނުމެްއ  ރަނަގޅު  އެއީ  އުފެއްދުން  ސެންޓަރެްއ  ރިސަރޗު  އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް 

 އަިއއްސަ ހުރި، ިއޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތަ ކުރިއެރުވުން މި މާއްދާއަށް ައއިއްސަ ހުރި ކޮމެންޓެްއ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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. ދެން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ާވހަކައެއް. ާމއްދާ ެއކީަގއި ކިޔާލަމާތޯ. މި ހުރެދާނެނޫންތޯ  މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނޑާލަންާވނެ

 އެހެން ތަންތަނުން ވެސް އައި. އެކީ ކިޔާލަމާތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައިވެރިވުމާިއއެކު   އާއި  މަޝްަވރާ  މުއައްސަސާތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  )ށ(  ނިމުނީތާ.  )ހ(  ދެން  މިހާރު  )ށ(، 

މިނިސްޓްރީން  ޮގތުން  ހިމެނޭ  މަސައްކަތްތައް  އަންނަނިވި  ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  އިޔާދަކުރަނިވި 

އެކަމަށް    -1މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ.   ހިތްވަރުދީ  ކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިރާސާތައް  ހަކަތަިއެގ  އިޔާދަކުރަނިވި 

ހަކަތައިެގ  -2މަުގފަހިކުރުން.   ކުރިއެރުވުމަށް  އިޔާދަކުރަނިވި  ތަޢާރުފުކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ވަސީލަތްތަކާއި   

ތަރައްޤީކުރުން.     -3މަސައްކަތްކުރުން.   ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދާއިރާިއން  ހަކަތަިއެގ  ިއޔާދަކުރަނިވި 

ހާސިލުކުރު  -4 ކަންކަން  ފައިދާހުރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދާއިރާއިން  ހަކަތަިއެގ  ބޭރުެގ  ިއޔާދަކުރަނިވި  ޮގތުން  މުެގ 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއެގ   -5ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި މުޢާހަދާތަކާއި ޕްރޮޓަކޯލްތަކުަގއި ބައިވެރިވުން.  

ނައްތާލުމަށް  ހުރަސްތައް  ެއ  ދެނެަގނެ  ހުރަސްތައް  ހުރި  ބޭނުންކުރުމުަގއި  ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ  ވަސީލަތްތަކާއި 

ިއޔާދަ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މަސައްކަތްކޮށް  ވެއްޓެއް  ފަހި  ބޭނުންކުރުމަށް  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ކުރަނިިވ 

 ގާއިމުކުރުން. އެއީ މުޅި މާއްދާ އެކީ. ދެން ވަރަށް ބަިއވަރު ކޮމެންޓެއް އެބަހުރި މި މާއްދާއަށް ލިބިފަ. އިތުރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ މިއީ.  މާއްދާއެއް  މުހިންމު  ކުރީެގ  ވަރަށް  މިހާރު  ާމއްދާއެްއވީމަ.  އެޑްރެސްކުރާ  ކަންކަމަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ން 

ަގއި އެ ބުނަނީ    1ކޮމެންޓުތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި މިހާރު ރިސަރޗު ވާހަކަ އަިއއްސި ދެއްތޯ.  

އި އިންނަނީ،  މި  ކޮމެންޓު  ެއބުނި  ފްލޯަގއި  ކޮމެންޓު  އަޅުަގނޑުެގ  ހަކަތަިއެގ  ރިސަރޗު ސެންޓަރުަގއި  ޔާދަކުރަނިވި 

ދިރާސާތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް ަމުގފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ މިނިސްޓްރީން. އެހެންވީމާ، ދެން  

 ވަކި ރިސަރޗު ސެންޓަރެއް ައދި ނެހެދިއަކަސް، ހަދާކަށް ހުރަހެއް ވެސް ނެތްތާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާ މިޮގތަށް އޮތީމަ ހަމަ ހަދަންވީތާ.އާދެ! މި މާއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރަހެއް ވެސް ނެތް. އެހެންީވމާ، އޯކޭ. އެ ކޮމެންޓު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮންސިޑަރކުރެވިއްޖެ. ދެން މި 

އިން   ވިދާޅުވެފައި  އޭަގއި  ދަމާތޯ.  މައްޗަށް  ތިރިން  ކޮމެންޓު.  ޢަލީ ރިޟާެގ  ވުޒާރާތަކެއް  އިނީ  ހުރިހާ  ސަރުކާރުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   އެކަމަކު  ލިޔެވޭނެ.  ނުެއއް  ާގނޫނުަގއި  ސީދާ  ެއޮގތަށް  ބަދަލުކުރުން.  ހަކަތައަށް  އިޔާދަކުރަނިވި 

ދެން   ދެއްތޯ.  ޕްލޭނެއް  ނިުއޓްރަލް  ކާބަން  އެބައޮތް  ދާކަމަށް    2030މިހާރުެގ  ެއއްޮގތަށް  އެާއއި  އެހެންވީމާ،  އަށް. 

ބަދަ އޮފީސްތަކަކީ  ވަންޏާ  ސަރުކާރުެގ  ބައެއް  އެކަމަކު  ތަންތަން.  ހުރި  ބަދަލުކުރެވެން  ޖެހޭނެ  ވެސް  ލުކުރަން 

ވަނަ ފަންިގފިލާަގއި ހިނާގ އޮފީސްތައް ވެސް ހުރޭ މުޅި އިމާރާތް އެހެން ބައެްއެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި.    4ފްލޯއެއްެގ  

 ޅުަގނޑުމެނަކަށް އެ އޮފީހަށް ލާޒިމުކޮށްފައި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތި ެއޮގތަކަށް ނުވެއް ލިޔެވޭނެ ކަންނޭނެގ އަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން އަވި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ކޮމެންޓެއް ދެން މި އޮތީ. ޖީ.އެސް.ޓީ އުނިކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  5ނުކުތާ ބައްލަވާލައްވާ. ހަތަރެއް، ފަހެއް،  ވަނަ    4،  3،  2،  1މީަގއި  ؟ މި ކަމަށް ކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީތައް   ަވސީލަތްތަކާއި  ހަކަތައިެގ  އިޔާދަކުރަނިވި  ނުކުތާ  އެ  ކުރަނީ  އެ  އެޑްރެސް  އޭަގއި  ނުކުތާ.  ވަނަ 

.  ބޭނުންކުރުމުަގއި ހުރި ިވޔަފާރީެގ ހުރަސްތައް ދެނެަގނެ. މިހާރު ހުރި ހުރަސްތައް އެއީ ވިޔަފާރީެގ ހުރަސްތައް ެއއީ

ވެސް ހުރޭ. އަދި މާލީ ހުރަސްތައް ވެސް. އެހެންވީމާ،   ދެން ާގނޫނީ ހުރަސްތައް ެވސް ހުރޭ. ފަންނީ ހުރަސްތައް 

އުފައްދާ.   ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ިއޔާދަކުރަނިިވ  މަސައްކަތްކޮށް  ނައްތާލުމަށް  ހުރަސްތައް  އެ  ދެނެަގނެ  ހުރަސްތައް 

ވަނަ   5. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އޭތި ނަަގން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާމުން  މިހާރު ވިޔަފާރީެގ ހުރަހެއް ެއއީ ޖީ.އެސް.ޓީއަކީ

 މާއްދާެގ ދަށުން ކުރެވޭނެ އެހެންނޫންތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެން މެންބަރެއްެގ ކޮމެންޓެްއ ނުލިބޭތީ ދެއްތޯ މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޅުނުވަނީ. އެއީ ރަނަގޅުވީމަ އެްއޗެއް ިވދާ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ާގނޫނުަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ އުނިކުރާ ވާހަކަ ލިޔާައކަށް. ެއއީ އެހެން ލިޔެފިއްޔާ އެީއ  

ފެންނަނީ ސަރުކާރުެގ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލަން.  އެ އޮތީ އެކަން އިޚްތިޔާރަކަށް ދުލެއްނުކުރެވޭނެ. ސޯ، އަޅުަގނޑަށް  

 އެކަން ކުރުމާއި ނުކުރުމާ އެީއ ސަރުކާރު އިޚްތިޔާރެއްަގއި ޮއތް ކަމަކަށް ދޫކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާ ލެވޭނެ.  ނުވެސް  ެއޮގތަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ދެން  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވަނިކޮށް  މެންބަރަކު  ރު އެްއވެސް 

ވަނަ މާއްދާއިން އެ އިޚްތިޔާރު އެބަލިބޭ. އެ ހުރަސް ނައްތާލަން އެބަބުނޭ. ހަމަ    5އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެޭވ  

ސީދާ ބުނަނީ ހުރަސް ނައްތާލަން. އެހެންވީމާ، އޭތި ކޮންސިޑަރކުރެިވއްޖެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ދެން އިން ނުކުތާއަށް  

ބޭނުންކުރެވޭ ހަކަތަ ރިނިއުބަލް ހަކަތައަށް ހެދުމަށް މި ާގނޫނުަގއި އެކަމަށް    ދަމާތޯ. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު ދަށުން

ހަދަންޖެހޭނެއޭ.  އެހެން  ނޫންތޯ  އެބަބުނޭ  ާގނޫނުަގއި  އަނެްއ  ނުބުންޏަސް  ާގނޫނުަގއި  މި  ނެތްކަން.  ބާރުއަޅާފައި 

ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށް ޚިދުމަތްދޭ އެހެންވީމާ، މަްއސަލަެއއް ނެތެއްނޫންތޯ. ސިރާޖު. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިޔާދަކު

ކޯއްޗެކޭ   މީަގއި  މިހާރު  ޕޮއިންޓެއް.  ރަނަގޅު  ފަހިވާންޖެހޭނެ.  ތެރެއިން  ބިލުެގ  އިންތިޒާމު  ވިއްކޭނެ  ފަރާތްތަކަށް 

ލަމާތޯ.   އަކުރެއް  ހަމަޖެހޭނީ.  ފުރަތަމަ   -6ބުނެެގންބާ  އުފައްދައި،  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި  ފަރާތްތަކުން  އަިމއްލަ 

އްދައި ނޫން ބޭނުންކޮށްފަިއ ވެސް ބައިންދާ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ބޭނުންކޮށް  އުފަ

 އެ ހަކަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ވިްއކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރާތުން ހަދާ ގަވާިއދެއްެގ ދަށުން ހަމަޖެއްސޭ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ބަލަމާތޯ.ކަމާ ބެހޭ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފަރާތްތަކަކަށް ިވއްކޭނެ ާގނޫނީ...

 



 2021 ޖޫން 16                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  22 ކޮމިޓީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

9 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނިޒާމެއް ެއކުލަވާލުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭަގއި   ބޭނުންވަނީ  އަސްލު  ފޯރުކޮށްދޭ  އެ  ޚިދުމަތް  ހަކަތަ  އެ  ހަދަންޖެހޭނެއޭ.  އިންސްޓްރޫމަންޓްސް  ލީަގލް 

ަގވާއިދުތަކާއި   ެއްގރީެމންޓުތަކާއި  ޕަރޗެސިންގ  ޕަވަރ  ބޭނުންވަނީ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޭއެގ  ވިއްކޭނެ.  ފަރާތްތަކަށް 

އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެއްސުން ދެން. އުސޫލުތަކާއި އެ އަންނަން މި ޖެހެނީ. އެ ވާހަކަ ލިޔަންވީ. ފަރާތްތަކަށް ިވއްކޭނެ  

ިވއްކުމަށް   ކަމަކަށް.  ހުރިހާ  އެ  މާނަކުރެވޭނެނޫންތޯ  އިންތިޒާމުތައް  ޚިޔާލުަގއި  ައޅުަގނޑުެގ  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން  ދެން 

 މަުގފަހިކޮށްދިނުން ވެއްޖެްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ނޫނީ އިންތިޒާމުތައް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މާ ކިހިނެއްތޯވާނީ.މިހެން ލިޔުނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

އެކަމަށް    އެއީ  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެނެއޭ.  ފުރުޞަތު  ފަހި  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  ތީަގިއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ދިއުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ހަމައެކަނި އިންތިޒާމެްއެގ ބަދަލުަގއި ދައުލަތުެގ ޓާެގޓަކަށް  

 އެކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ޖާަގ އުފެއްދުން ބޭނުންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭގަގއި ރޫފް ޓޮޕް ސޯލަރ  ރަނަގޅު، ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް. އަސްލު މީެގން އަޅުަގނޑުެމން އެޗީވްކުރަން މި ުއޅެނީ ގޭ 

ބޭނުންކޮށްފައި   އެތަނަށް  ދެން  ސިސްޓަމުތައް.  ހަރުކުރާ  ފުރާޅުަގއި  ފިހާރަތަކުަގއި  ބަެއްއ  އަދި  ސިސްޓަމުތަކާއި 

އިތުރުވާ ެއއްޗެއް މިހާރު ިވއްކަން އުނދަޫގތަކެއް ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ފަސޭހަތައް ހޯދަިއދޭށޭ މި ބުނަނީ. ވިްއކޭނެ 

 ވިްއކޭނެ ފަސޭހަ، ހަރުދަނާ އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމު.ފަސޭހަ ދެއްތޯ، 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 މުޤައްރިރު ކިހިނެއްތޯ މިހާރު. އަޅުަގނޑަކަށް އަޑެއް ނުލިބޭ. އޯކޭ މިހާރު.

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ފަރާތްތަކުން   އެ  އަމިއްލަ  އަޅުަގނޑު  ފޯރުކޮށްދޭ.  ޚިދުމަތް  ހަކަތަ  އެ  ބޭނުންކޮށް  އުފައްދައި  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނަވި 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ހަކަތައެއްނޫން ދެއްތޯ. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަކަތަ ވިްއކޭނެ. މިހާރު ރަނަގޅުތޯ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 

އަދި އި ހަރުދަނާ  ވިްއކޭނެ  ހަކަތަ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ބޭނުންކުރުމުެގ  އުފައްދައި  ހަކަތަ  ޔާދަކުރަނިވި 

ފަސޭހަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލަިއ އެކަމަށް މަުގފަހިކުރުން. ރަނަގޅު ދެއްތޯ. ހުރިހާ ޕޮއިންޓެއް ެގނެވިއްޖެ. ދެން އިން  

 ފް.ކޮމެންޓު ބައްލަވާލައްވާ. މިހާރު ސަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަނީފްެގ ކޮމެންޓު ވެސް ނިމުނީ ކަންނޭނެގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެކޭ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޭގޭގަގއި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުަގއި އެ ރަށެްއގައި 

ހުއްދަދެވޭ ަވކި މިންވަރަކަށް އޮންނަ އޮތު މި ބިލުެގ ތެރެއިން ބަދަލު. އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅު   އޮޕަރޭޓަރޚިދުމަތްދޭ  

މިހާ % ޕޮއިންޓެކޭ.  ކަނޑައަޅަނީ  އޮޕަރޭޓަރުން  ބައެްއ  ޮގތަކީ  މިވާ  %  30ރު  ަގނެޭވނީ.  ޭގަގިއ    30އަށޭ  އަށް، 

ޭއ ަގނެވޭނީ. އެހެން އެ އޮންނަ އޮތުން އަސްލު ޭއެގ އެންމެ މައްޗަށް ަގންނަންޖެހޭނެތާ   30އުފައްދާ ކަރަންޓުެގ %

 ަގނެވެން އޮންނަ އެންމެ މައްޗަކަށް. އެ ނުކުތާއަށް ދަމާ ތިރިއަށް. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ މުޤައްރިރު ކޮން ނުކުތާއަކަށްތޯ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންމެ ފަހުން އެޑިޓްކުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ، ބޭނުންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް  

މި  ؟ ލަމާތޯ  7ހަރުދަނާ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް.   މަތީ އޭަގއި  ތަންދޭ އެންމެ  ކެޕޭސިޓީ  ރަށެްއަގއި ނެޓްވޯކް  އެ  ބުނަނީ 

މިންވަރަކަށް... ލިޔުްއވާ. ލިޔުއްވާ. އެ ރަށެއްެގ ކަރަންޓު ވިުއަގ ތަންދޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް ިއޔާދަކުރުވަނިިވ  

ބާރު މި  މާއްދާ  މި  މީތި،  ބަޔަކަށް  ކޮން  މި  ހަމަޖެއްސުން.  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ  ފީޑް  ކަންކަން ހަކަތަ  މި  އަޅަނީ 

 ކުރަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ރަށޭްއގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް، ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކިޔާފައި ފަށަމާ. ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން...  

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކޮން ޚިދުމަތެއް؟ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތްތޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟ އިނދެއެއް ނުންތޯ ޑިފައިން ކޮށްފައި، ނީންނާނެތަ

 

 ވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ހިއެއްނުވޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ިއންނާނެ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައި އެ އިންނަނީ އޭތި މާނަކުރީމަ ރަނަގޅުވާނެ.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   މިސާލަކަށް  ހަކަތަ.  ވައްތަރުެގ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހުންނާނެތާ  ތެރޭަގއި  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  މިހާރު 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ވެސް ހަމަ ޚިދުމަތެއް އެ ދެނީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް އޯކޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން އަންނާނެތާ ވަރަށް ބައިވަރު ވައްތަރު ހަކަތަ. ޭގސް. މީެގ ތެރެއި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް. ައވަހަށް ޖައްސަވާ. ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން އެ ރަށެްއެގ ކަރަންޓުެގ ިވއުަގ ތަންދޭ އެންމެ މަތީ 

އިންތިޒާމު   ކުރެވޭނެ  ފީޑް  ހަކަތަ  ިއޔާދަކުރުވަނިިވ  ޮގތެްއަގިއ  މިންވަރަކަށް  އާންމު  މިހާރު  އަދި،  ހަމަޖެއްސުން 

ވެސް   އޭތި  މިއީއޭ.  އޮތްަވރަކީ  ބާކީ  ބޭނުންކުރެވޭ  މިހާރު  ވަރަށް  މިހާ  ރަށުެގ  ހުންނަންޖެހޭތާ  އެނެގން 

ފީޑް ކުރެވެނީ. މިހާރު    70ެގންނަންޖެހޭނެއެއްނުން މީެގ ތެރޭަގއި. އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މިހާރު މިސާލަކަށް %

% އޯލްރެޑީ ކެޕޭސިޓީެގ  ރަށުެގ  އެ  ކިހިނެއް  50  އެނޭގނީ  %؟ އޭތި  އަދި  އެބައިނޭ  އޭތި  20ބާކީ   .

  ންކުރެވޭ މިންވަރާއިއެނެގންވާނެެއއްނުން. ހަމަޖެއްސުމާއި، ނެޓްޯވކްެގ ިވއުަގިއެގ ތެރޭަގއި ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނު

 ންމުކޮށް އެނެގން ހުރުން. އިތުރަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޖާަގ އޮތް މިންވަރު އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު އާ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ސައްލެ ތިކަންވީނު ހާމަވާ ޮގތަށް ބަހައްޓަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޔެސް. އެހެން އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި މި އޮތީ. އެހެންވެ އޭތި ނުެގނެިވެގން މި އުޅެނީ. މިހާރު އާންމުކޮށް އެ ރަށެްއެގ  

މިހާރު މި ޔޫސްކުރެވޭނީ. ބާކީ   50ކައުންސިލަށް ވެސް އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް މިހާރު މި ރަށުެގ ނެޓްވޯކްެގ %

 ؟ ހާއަށް ވެސް ހިތްވަރު ލިބޭނެ ނޫންތޯެއވެއިލަބަލް. ވިްއކަން އުޅޭ މީ  30އެބައިނޭ % 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ެއކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަސްލުަގއި ވަރަށް ފަހި އެއްޗަކަށްވާނެ ކަންނޭނެގ   އާދެ! އާދެ! އެއީ އަސްލު 

 ހާމަކުރެވިފައި ހުންނަ ހުރުން. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެހެން.  ހުންނަންވާނެއޭ.  ޮގތަށް  އެނޭގނޭ  އާންމުކޮށް  އެއްފަހަރު.  އަދި  ކިޔާލަބައްލަވާ  ައޅެ  އެހެންވީމާ،  ޔެސް. 

ިއޔާދަކުރުވަނިވި   މިންވަރަކަށް  މަތީ  އެންމެ  ތަންދޭ  ިވއުަގ  ކަރަންޓުެގ  ރަށެއްެގ  އެ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓު 

މު ހަމަޖެއްސުމާއި ވިުއަގިއެގ ތެރޭަގއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާިއ  ހަކަތަ ފީޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާ 

 އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންަވރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  

 

 :އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން

އިންނަނީ   މި  އަސްލު  ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓު  ކަރަންޓު އަސްލުަގއި  ހީވަނީ ސައްލެ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު 

 މިހާރު ކައުންސިލަށްތާ މަތިކޮށްފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލައްބަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ައޅުަގނޑުމެން  އަސްލުަގއި  ކަމެއް.  އެހެން  ެއއީ  ހިންުގން  ދީެގން  ފެނަކަށް  ބޭނުންެވެގން  ކައުންސިލުން  ދެން 

އަދި   ދެން  ވާހަކަ.  ހަދަންޖެހޭ  ވާހަކަ.  ހަދާ  ބެލެންސްޝީޓެއް  ރަށު  އެއީ  ވާހަކަެއއް  ދެއްކި  ާގނޫނުަގއި  ލާމަރުކަޒީ 

ށް އެ ވާހަކަ. ެއކަމަކު ެވސް އެއްކަލަ ސީދާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ނޫނަސް  ާގނޫނަކުން މިހާރަކު ނެތް ސާފުކޮ
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މަޢުލޫމާތު  ތި  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅު  ނަަމވެސް  ވެބްސަިއޓުަގއި  ރަށުެގ  ޮގތުަގއި  މަޢުލޫމާތެްއެގ  ރަށުެގ  އެްއކަލަ 

 ހުންނަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތިން މަހަކުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮންނާނެ ެއއްޗެއް  ވަރަށް ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ

ނޫނީ  ވެބްސައިޓުަގއި  ރަސްމީ  ކައުންސިލުެގ  އާންމުކޮށް  އަޕްޑޭޓްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  މަހަކުން  ތިން  ކޮންމެ  ނޫން. 

އެ  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ޝާއިޢުކޮށް  ވެބްސައިޓުަގއި  ރަސްމީ  ފަރާތުެގ  ބޭނުންކުރެޭވނެ  ޚިދުމަތްދޭ  ޮގތަކަށް.  ކަހަލަ 

އެ  އެއްފަހަރު  މަހަކުން  ތިން  ކޮންމެ  އެނޭގނޭހެން  އާންމުކޮށް  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  މިންވަރާއި 

މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް އެއީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ެއ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްދޭ 

 ތޯ ނޫނީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއޭ.  ފަރާތުން

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ސީދާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވކި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެކޭ ވެސް ކައުންސިލެކޭ ވެސް ޖަހާނެ ކަމެއް ނެތް ކަންނޭނެގ. އެ  

 މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނެއޭ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ؟ ވަކި މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ނުބުނެފިއްޔާ އެކަން އެްއވެސް ބަޔަކު ނުކޮށް ތިބެދާނެނޫންތޯ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ؟ އާދެ! ރަށު ލެވެލްަގއި ެއކަން އާންމުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެން ޖަހަންވީނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭރުން އިސްނަާގނެ މީހަކު ނުވެދާނެ. ތިން މަހުން އަދާހަމަކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އާންމުކޮށް...

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:
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 ؟ އޭ. ެއހެން ޖަހަންވީނޫންތޯޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ކައުންސިލާ ުގޅިެގން ހާމަކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަހަކުން   ތިން  ކޮންމެ  ދެން  މިއީ.  ބެލެންސްޝީޓެއް  ކައުންސިލުން.  ފަރާތުންނާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އޯކޭ. 

ވަރާއި    ބެލެންސްޝީޓް އަޕްޑޭޓް ކުރަންޖެހޭނެ. އޭރުން އެނޭގނެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރިނިއުބަލް ެއނަރޖީ ބޭނުންކުރެވޭ

 ބާކީ އޮތް ޕޮޓެންޝަލް. ޖުމްލަ އަދި ނުނިމެއެއް ނޫންތޯ އަދި. ކިޔާލަބައްލަވާ ހަތެއް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެ ރަށެއްެގ ކަރަންޓު ިވއުަގ ތަންދޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް ިއޔާދަކުރުވަނިިވ    -7

ބޭނުންކުރެވޭނެ  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރުވަނިިވ  ތެރޭަގއި  ވިުއަގިއެގ  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ  ފީޑް  ހަކަތަ 

ވަރު އާންމުކޮށް އެނޭގނޭހެން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު އަދާހަމަކޮށް މިންވަރާއި އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މިން

 އެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުންނާއި ކައުންސިލުން އާންމުކުރަންވާނެއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު. ިވއުަގިއެގ  ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރެއް ނޫން. ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު. ިއޔާދަކުރުވަނިވި  

އިންތިޒާމު   ނޫން.  ރަނަގޅެްއ  އަދި  އިތުރަށް...  ިމންވަރާއި  ބޭނުންކުރެވޭ  އޮތީ.  ތި  މިހާރު  ރަނަގޅަށް  ތެރޭގައި... 

އެއީ  އަންނަނީ.  މި  ތިނެއްޗެްއ  މިހާރު  ހަކަތަ...  އިޔާދަކުރުވަނިވި  ތެރޭަގއި  ވިުއަގއިެގ  ހަމަޖެއްސުމާއި 

އެނޭގނެހެން ބޭނުންކުރެވޭ އާންމުކޮށް  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ..އިތުރަށް  އޮތްވަރު.  ބާކީ  ބޭނުންކުރާވަރު.  ނެވަރު. 

ބޭފުޅަކު  އެހެން  ދެން  ޯއކޭ.  ައޅުަގނޑު  އޯކޭ.  މަޢުލޫމާތު...  އެ  އަދާހަމަކޮށް  އެއްފަހަރު  މަހަކުން  ތިން  ކޮންމެ 

 ތެްއ ކޮށްލައްަވއްޗޭ. ކުޑަ އިޝާރާ؟ އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް ނޫނިއްޔާ ރަނަގޅުތޯ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެންމެ ރަނަގޅު ހަމަ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟ އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ހަތްވަނަ ާމއްދާ ރަނަގޅު ކަމަށް މި ބެލީ. ދެން އިން މާއްދާއަށް ދަމާތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި އެބައިން ެއއް ކޮމެންޓް. އެއީ ސައުދު ޙުސައިންެގ ކޮެމންޓް. އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް 

 ން ބޮޑުކޮށްފިނަމަ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ރަނަގޅުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ސެކްޓަރތައް ބައިވެރިވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޮޑުކޮށްލީ ނޫންތޯ ދެންމެ. ވިްއކޭނެ ޮގތާއި ޗާންސް އޮތް ވަރާއި... 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތޯ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމެންޓަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނީ ދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިޢާޔަތްކުރެވުނީ. އޯކޭ ދެއްތޯ ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ނެީގ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި ސްޓެލްކޯަގއި އެބައިން ކޮމެންޓެއް. އިތުރު ނަންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި މި މާއްދާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ނަންބަރެއް. އެީއ  

ޚިދުމަތް   ހަކަތަިއެގ ަވސީލަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ  ކަރަންޓުެގ  ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އިޔާދަކުރުވަނިވި  ފޯރުކޮށްދޭ 

ކަރަންޓް އުފެއްދުމުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެަގނެ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް 

ޮގ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  އެހީތެރިކަން  ދިނުމާއި  ހަރުދަނާ  އިސްކަން  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ތުން 

ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މާލީ ޮގތުންނާއި ފަންނީ ޮގތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް  

 ބަދަލުވާން ސްޓެލްކޯއަށް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އެހީތެރިކަެމއް ދެއްވާފައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ވާހަކަ އަިއސްފިއެއް ނޫންތޯ މަތީަގއި އޮތް މާއްދާއަށް. ޭއެގ ހުރަސްތައް ނައްތާލާ. 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެ ބޭފުޅުން ަވކި ކޮމެންޓެއް ެއޮގތަށް ކުރައްވާފައި އިނީމަ އެހެންވެ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބުނަނީއެއްނުން.   އެ  ނަންބަރުަގއި  ފަސްވަނަ  ހަކަތައިެގ...  ކުރިން  ޕޮއިންޓަކީ.  ނޫންތޯ  އެޑްރެސްކުރެިވއްޖެެއއް 

ހުރަސްތަްއ   ދެނެަގނެ  ހުރަސްތައް  ހުރި  ބޭނުންކުރުމަށް  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ަވސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ  އިޔާދަކުރުވަނިވި 

އިޔާ މަސައްކަތްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ނައްތާލަން  ވެްއޓެއް  ފަހި  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ދަކުރުވަނިިވ 

 ގާއިމުކުރުން. ހަމަ އެހެންނޫންތޯ އެ ބުނަނީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ާގތްަގނޑަކަށް އެއް ވާހަކަެއއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ފަނަރަ ދެްއތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަނޑައެޅުން.   ޓާެގޓެއް  އުފައްދާނެ  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ފޯރުކޮށްދޭ   -15އިޔާދަކުރުވަނިވި  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތެރެ  މިނިސްޓަރު  ކަރަންޓުެގ  މިންވަރެއް  ވަކި  އުފައްދާނެ  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ިއޔާދަކުރުވަނިިވ  އިން 
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ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ. މިޮގތުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރު ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެެވ. އަދި 

ދިވެހި ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރުވަނިވި  މިންވަރަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އާންމުންނަށް  މިޮގތުން  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ރާއްޖޭަގއި 

ެއއްބާލުން  ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  އެކިެއކި  ހިންާގ  ސަރުކާރުން  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކޮމެންޓް،   އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  ކޮމެންޓް.  ެއއް  ސްޓެލްކޯ  ލިބިފަ.  އެބަހުރި  ކޮމެންޓް  ދެން  ދޭންވާނެއޭ. 

 ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމެންޓް އެބަިއން ލިބިފައި މި މާއްދާއަށް. އަވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިޔުްއވާ. 

 

 އިދާރ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުެގ ތެރެއިން އިޔާދަކުރުަވނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު  

މިނިސްޓަރ  މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ދޭ  ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  މިންވަރެްއ  ވަކި  އުފައްދާނެ 

ކުރަންވާނެއޭ.  މުރާޖަޢާ  ފަހަރު  އެއް  އަހަރަކުން  ފަސް  ކޮންމެ  މިންވަރު  ކަނޑައަޅާ  މިޮގތުން  ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ. 

ހަކަތައިން އިޔާދަކުރުވަނިވި  މިންވަރަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އާންމުންނަށް  މިޮގތުން  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   

ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހިންާގ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން 

 ދޭންވާނެއޭ. އިބާރާތް ބަދަލުވެފައި މި އޮތީ. ދެން އެމް.ޑަބްލިުއ.އެސް.ސީެގ ކޮމެންޓަކީ... 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 އަދި ައވިޓެކްނޮލޮޖީ، ެއއަކަށް ނޫން ދެއްތޯ އަވިޓެކްނޮލޮޖީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޔާދަކުރުވަނިިވ   ކޮމެންޓަކީ  އެމް.ޑަބްލިުއ.އެސް.ސީެގ  ދެން  މާއްދާއަށް.  އެ  ހަމަ  އެބަޮއތް  ވެސް  އަވިޓެކްނޮލޮޖީން 

ކަރަންޓު   ނުވަތަ  ހަކަތައިން  ޚަރަދުކުރާނެ  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  ފަންޑުން  ހަކަތަ  ކަނޑައަޅާ  ޓާެގޓެއް  އުފައްދާނެ 

 ސަބްސިޑަިއޒްކުރާނެ ކަންކަމާިއ ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަތައާ ބެހޭ ބިލުަގއި ކަރަންޓު އުފައްދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް މަދުެވެގން ވަކި  އަވިޓެކްނޮލޮޖީެގ ކޮމެންޓަކީ ހަ 

މިންވަރެއް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އުފައްދަންޖެހޭ މިންވަރު ަގވާއިދުން ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ ޮގތަށް ާގނޫނުަގިއ  

 ލިޔެފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ވާހަކަ ނޫންތޯ އެ ލިޔަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު  

ެއކަމެްއ   ކަނޑައެޅިޔަކަސް  މިނިސްޓަރު  އަސްލު  ކަނޑަައޅަންާވނެއޭ.  މިނިސްޓަރު  މިންވަރެްއ  ަވކި  އުފައްދާނެ 

ހާ މިކަން  ތަންތަނުންތާ  ދޭ  ޚިދުމަތް  ބައެްއ  ނުވާނެތާ.  އަދި  ފެނަކައާ  އާއި  ސްޓެލްކޯ  ސިލުކުރަންޖެހޭނީ. 

ދެން  ކަނޑަެއޅީމާ  މިނިސްޓަރު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.  މިއަށް  ދެއްތޯ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  ކައުންސިލުތަކާއި، 

 އެ ނުކުތާއަށް އެބައޮތްތޯ އިތުރު ބަޔަކު... ؟ ދެން އިން ކޮމެންޓްަގއި ކީކޭތޯ އިނީ؟ ކިހިނެއްތޯވާނީ

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ނޫން. އެ ތިން ކޮމެންޓް އިނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޚިޔާލެއް  އެްއވެސް  އެބައޮތްތޯ  ދެއްތޯ.  ކޮމެންޓް  ތިން  ޓާެގޓް  ؟ އެ  އަހަރަކަށް  ފަސް  ކޮންމެ  މިއިނީ  މިހާރު 

އޭ. ކޮމެންޓެއް ނެތިއްޔާ ދެން އިން  ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ. ދެން ފަސް އަހަރުން ފަސް އަހަރަށް އޭތި ރިވިއު ކުރަންވާނެ

 މާއްދާއަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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)ހ(   -16 ބޭނުންކުރުން.  ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުތައް ސަރުކާރަށް  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންތު  ހަކަތަިއން  އިޔާދަކުރުވަނިވި 

ހި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން  ތެރެއިން ސަރުކާރުން  އިޔާދަކުރުވަނިިވ  ންާގ މަޝްރޫޢެއްެގ 

އެހެނިހެން  ޔުނިޓުތަކާއި  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ބިނާކުރާ  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން  އާންމުންނަށް 

ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއްއޮގތްާވ  

ބޭނުންކުރުމުެގ  ޮގތުެގމަ ަމޝްރޫޢަކަށް  އެ  ދަށުން  ހުއްދައެްއެގ  ދޫކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކަިއ  ެއކަމަށް  ތިން 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުެގ އިދާރާައކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ކީކޭބާ އެ ބުނަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރާޅުގައި ސޯލާ ހަރުކުރުުމެގ ހުއްދަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔުނިޓުތަކާއި   ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ބިނާކުރާ  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން  އާންމުންނަށް  ސަރުކާރުން 

އިާމރާތްތަކު ސަރުކާރުެގ  ހަދާ  އެހެނިހެން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ތަންތަން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން  ެގ 

ިއމާރާތް ބޭނުންކުރަނީ ކަމެއް ވެސް ނޭނޭގެއއް ނޫންތޯ ؟ ަގާވއިދުަގއި.... ކޯއްޗެއް ފުރާޅެއް ކަމެއް ވެސް ނޭނޭގ. 

 އެއިން ދޭހަވޭތޯ ފުރާޅުކަން ިމ ލިބެނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ބަހައްޓަން ނަާގ ކަމަށް ވެސް  ބެޓަރިތައް  ހައުސިންގ ޔުނިޓަކުން އެޕާޓްމަންޓެއް އެްއކަލަ  ހަދާ ކޮންމެ  މިސާލަކަށް 

 ވެދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަސްލު ބުނަން އެ އުޅެނީ ފުރާޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. 
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 ވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެ 

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ފުރާޅުހެން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އެއީ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކައޭތާ އު ބުނަނީ ފަށާއިރު. އިޔާދަކުރުވަނިިވ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި  

ބޯހިޔާވަހި ާއންމުންނަށް  ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢު  ހިންާގ  ސޯޝަލް ސަރުކާރުން  ބިނާކުރާ  ހޯދުމަށް  ކަން 

ތަންތަނުެގ   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން  އިމާރާތްތަކުެގ  ސަރުކާރު  ެއހެނިހެން  ޔުނިޓުތަކާއި  ހައުސިންގ 

 ފުރާޅުތައް... 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއަށް އެބަހުރި ކޮމެންޓް އިނޭގ މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަށް ބަލާލަމާ.  

 

 :ތުން ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަ

 އާދެ! 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖެހޭނެ  ސޯލާ  ިގނައިން  އެންމެ  ރަށެްއެގ  ކޮންމެ  ކޮމެންޓަކީ  ައވިޓެކްނޮލޮޖީ  މިނިސްޓްރީން...  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

ޮގތް   ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ނަމަވެސް  ޮއތް  ަގާވއިދުަގއި  މީޓަރިންގ  ނެޓް  ކަނޑައަޅަން  މިންވަރު 

 ހަމަޖެހުން.  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

  ދިޔައީނު އެ މާއްދާ. ނިމިއްޖެއެއްނު. ނުބައި ތަނަކަށް ތި ކޮމެންޓް އޮތީ. ދެންމެ މި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ިއޔާދަކުރުވަނިވި  ކޮމެންޓެއް.  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ  އޮތީ  މި  ދެން 

ސަރުކާ ތެރެއިން  މަޝްރޫޢެއްެގ  ހިންާގ  ޓަކައި ސަރުކާރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން  އާންމުންނަށް  ރުން 

 ބިނާކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާއި އެހެނިހެން، ދެން މި އިނީ ރަތް ކުލައިަގއި ިއތުރުކުރާ ބަސް އެތަނަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރެގިއުލޭޓްރީ   ނޫން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް  ދޫކުރާ.  ރެގިއުލޭޓަރު  އިންސަރޓްކޮށްލަމާތޯ.  އެތަންކޮޅު  ރަނަގޅު. 

 ؟ ކޮން ބަހެއް ބޭނުން މި ކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް؟ އޮތޯރިޓީތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރި ކަނޑައެޅީާމ،  ތަންތަން  އޮތޯރިޓީން  ބޭފުޅުންެގ މިހާރު  މި  ފަހުން  އެންމެ  ދެްއވަނީ.  ހުއްދަ  އްޔާ 

 ކޮމެންޓުން.... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްއޮގތްވާ   ަގވާއިދާ  ހަދާ  ފަރާތުންތާ.  ހިންާގ  މަޝްރޫޢު  ެއއީ.  ކަމެއްތޯ  ދެއްވަންޖެހޭ  ހުއްދަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ؟ދޫކުރާ... ވައި އިޓްސް ސޯ ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ޮގތުެގމަތިން ެއކަމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކަެމްއ  ލެވެލް  މައިކްރޯ  ތަންކޮޅެްއ  ދެން  މި  އެކަމަކު  ނޫންތޯ.  ޖެހީމެއް  ފަހަރަކު  އެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން 

 ކަންނޭނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ... 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާޅުަގިއ ސޯލާ ޖަހަން ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް...

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:
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އަޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ އަޅުަގނޑުމެން ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅުއްވަނީ. އެހެންވީާމ، އޭތި ބަލާލަންވީ ނޫންތޯ

ކަެމއް   ކަނޑައެޅުން  ސިޔާސަތު  ޭއެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެއްޖެއޭ  ޖަހާފައި  ހިސާބެއްަގއި  ކޮންމެވެސް 

 ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ.  އަޅުަގނޑަކަށް، މީެގ ކޮންމެެވސް ފަށަލެއްަގއި ެވއްޖެ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީމެގ ތެރެއަށް ވަދެވަޑަިއަގންނަވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ. ިމ މަޝްރޫޢު ހިންާގނެ މަޝްރުޢޫ 

ބިން   ރައީސް  މިހާރު  ދޭނީ.  ހުއްދަ  އެ  ދެއްތޯ  މިނިސްޓްރީން   ވެރިފަރާތުން  ޕްލޭނިންގ  ދެްއވީމަ  ކަނޑަޅުްއވާފައި 

ދެއްތޯ.  އިމާރާތުެގ  ނަާގނީ  އޯނަރޝިޕް  އޭެގ  ދެން  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ނޫނީ  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  ނޫނީ 

ެއއްޮގތްާވ   ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ހޯދަން.  ފުރާޅު  އެތާ  ލިޔަންޖެހޭނެތާ  އޮފީހަށް  ރައީސް  އަނެއްކާ 

 މަތިން އެ މަޝްރޫޢުެގ ެވރިފަރާތުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްެގ ދަށުން.ޮގތުެގ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކީްއވެތޯ.   އިނީ  މި  ައިއއްސަ  މިހެން  މިތަނުަގއި  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅު  އަހާލުން  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ެއކަމަކު  ސައްލޭ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ކަނޑައަޅުްއާވ  މިސާލަކަށް  ކަމަކަށް  ޚާއްޞަ  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއް  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅުްއވާ  އްޔާ 

ރީޖަނަލް  ވަކި  މިސާލަކަށް  ައއިސްދާނެ  ހާލަތެއް  ބޭނުންވެދާނެ  ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  މިސާލަކަށް  ތެރެއަށް  ކަމެއްެގ 

ށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު  ބޭނުމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަވައިފާނެ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަ

މި   ޖެހިފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިތާ  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅު  ސާފުކޮށްލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ާގނޫނީ  އޭެގ 

 ؟އިންނަ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ދެން އިން ކޮމެންޓް ބަލައިލަމާތޯ ރައިޓް. އެހެންވީާމ، އެތަން ހައިލައިޓްކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުެމން

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ކޮމެންޓެއް ދެން އިނީ. އެއީ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ  

ބޯހިޔާވަހިކަން އާންމުންނަށް  ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢެއްެގ  ހިންާގ  ޓަކައި ސަރުކާރަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   
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ބިނާކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާއި އެހެނިހެން ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަކުެގ ތެރެިއން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  

ޮގތުެގމަތީން  އެއްޮގތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ސަރަޙައްދު  ފަޅުެގ  ކަނޑާއި  ބިމާއި  އަދި  ތަންތަން 

 ، އެބައި އިތުރުކުރުން. ދެން ރަތްކުލަިއެގ އެ އިނދަ ތަންކޮޅު އިތުރުކުރުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހައުސިންގ   ބޮޑެތި  ހައުސިންގ،  އެހެރީ  އުޅެފައި  ބުނަން  ސްޕެސިފްކްކޮށް  ވަރަށް  މާއްދާަގއި  މި  އަސްލުަގއި 

ެއއަށް އެ އޮތީ އެޑްރެސްކޮށް ބިމާއި ފަޅާއި ކަނޑާއި އަދި  މަޝްރޫޢުތަކުެގ ފުރާޅުތަްއ ނުލިބުމުެގ މައްސަލަ އަންނާތީ  

ކަންނޭނެގ   ސާފު  މާ  އިނިއްޔާ  މިޮގތަށް  ކުރުމަށްވުރެ  ކޮމްބައިން  ދޭތި  މި  ދެއްތޯ  ކަންނޭނެގ  އަންނާނެ  ތިރިން 

 ؟ ކަނޑާއި ފަޅާއި ފަރުެގ ސަރަޙައްދުެގ ވާހަކަ ެގނެވިދާނެ ކަންނޭނެގ ފަހުން. ދެން އިން ކޮމެންޓު ކިހިނެއްތޯ

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ދެން އިނީ ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް. ެއއީ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ހިންާގ  

ސޯޝަލް  ބިނާކުރާ  ޓަކައި  ފޯރިކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން  އާންމުންނަށް  ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢެއްެގ 

އަދި    ހައުސިންގ  ތަންތަން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން  އިމާރާތްތަކުެގ  ސަރުކާރުެގ  އެހެނިހެން  ޔުނިޓުތަކާއި 

ކަނޑާއި ފަޅުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އެ ކަމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިްއޔާ  

 ޅު އެ އިނދީ އެޑްވެފަ. ދޫކުރާ ހުއްދައެްއެގ ދަށުން. ެއހެންވީމާ، މި ތަންކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއް  ހަމަ  ދެއްތޯ.  ބުނަނީ  އެ  ވެސް  އެންވަޔަރަންމަންޓުަގއި  ބުނަނީ  އެ  ވެސް  ސްޓެލްކޯއިން  ފަޅާއި  ކަނޑާއި 

ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ، އެްއޮގތަކީ ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓު ނޫނީ މި އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ ކޮެމންޓު ެގނެއްސަ އެތާނަގިއ  

 ހިއްޕާލުން. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ކަން.   ޮގތަކަށް  އުނދަޫގ  ވަރަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  މާއްދާައށް  މި  އެބައިން  އަދި  ކޮމެންޓެްއ  މުޤައްރިރުެގ  ދެން 

 ؟މުޤައްރިރު ކީްއވެބާ އުނދަގޫވީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިޔާލަބަ، ކިޔާލަބަ. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ފުރާޅުތަްއ   މުައއްސަސާތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  އަދި  އިމާރާތްތަކާއި  ސަރުކާރުެގ  ފަސޭހަޮގތަކަށް  ތަންކޮޅެއް  މިއަށްވުރެން 

 ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަކަށް މި މާއްދާ އަލުން ލިޔަންޖެހޭ ކަމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ދިުގ ވާހަކައޭ  ޕްރޮސިޖަރ  ެއީއ    އެއީ  ހޯދަިއެގން  ހުއްދަ  ާގއިމުކޮށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ރެގިއުލޭޓަރ 

އޭރުެގ ވިސްނުމަށް ައއި ޮގތް ހަމަ އެއީ. ތަންކޮޅެއް މިހާރު މިސާލަކަށް އެޗް.ޑީ.ސީން ައޅާ އިމާރާތެއް އެ މީހުންނަށް 

އުފުލަން ތަކުލީފުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ބަހައްޓަިއެގން  ސޯލަރ  ފުރާޅުަގިއ  މީތި  އެތާ  އޮތުމަށްވުރެ  ޮގތަށް  ޖެހޭފަދަ 

 ފަސޭހަކޮށްދޭން.

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ؟މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ސޯޝަލް ޔުނިޓެްއެގ ފުރާޅު ހުއްދަ ދެވޭނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕޯލޯއަށް. އެޕޯލޯއަށް ބިން ދެނީ. ދިނީމަ އެޕޯލޯއިން މިހާރު މިސާލަކަށް އިއްޔެ އެ ފެށި މަޝްރޫޢުެގ ހުއްދަ ދެވޭނެ އެ

ފަންސާހަކަށް   އެއީ  ލިބެންދެން.  ައުގ  އިންނާނީ  ިއމާރާތް  މުޅި  ޮގތުަގއި  އިމާރާތެއްެގ  މީހުންެގ  ެއ  އިމާރާތްކުރަނީ 

އަމިއްލަ  މީހުންެގ  ެއ  ދެވޭނެ.  ނުެވސް  ހުއްދަެއއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް  އަސްލު  އެހެންވީާމ،  ޚަރަދު އަހަރު.   

އެހެންވީމާ،  ހިނަގނީ.  ެއ  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  އެކަުމެގ  ފައިނޭންސިންގެގ.  ކޮންޓްރެކްޓަރ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ވިދާޅެއް ނުެވވޭނެތާ އެ ތަނުަގއި ހުއްދަ ދޭށެކޭ. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ
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އަމިއްލަ   ކަވަރުކުރާނީ.  މާއްދާިއން  މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  އެކަނި  ތަންތަން  އިމާރާތްކުރާ  ސަރުކާރުން 

ފަރާތްތަކުން މި އަޅާ ތަންތަނެއް އަޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ ެއއްވެސް ބާރެއް އޮންނާނެހެން އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަށް ެއ  

 ފަރާތުން ހުއްދަ ނުދޭހާ ހިނދަކު. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ދެނީ.   ބިން  ެއއީ ސެމީ ސަރުކާރު. ސަރުކާރުން  ެއކަމަކު  މަޝްރޫޢޭ.  ހިންާގ  ބުނަނީ ސަރުކާރު  މި  މީަގއި  މިހާރު 

ުގޅިެގން ހިނާގ ތަންތަން މެީގ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭނެ. ސާރުކާރާ އަދި ސަރުކާރާިއ    ސަރުކާރާއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ

ފަރާތްތަކާ އުފެއްދުމަށް   އަމިއްލަ  ކަރަންޓު  ހަކަތަިއން  އިޔާދަކުރަނިވި  މަޝްރޫޢު.  ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ  ހިންާގ  ުގޅިެގން 

 ޓަކައި ސަރުކާރާއި އަދި ސަރުކާރާއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ ުގޅިެގން.  

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ރިޕީޓްވޭ ކަންނޭނެގ އެބަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޫން.   ރަނަގޅެއް  ޖުމްލަ  ތި  މިހާރު  ސަރުކާރާ...  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރެނިވި 

އަމިއްލަ   ފަށަންވީ ސަރުކާރާއި  ފެށީމަ ސަކަރާތް.  ކިޔާފައި  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރަނިވި 

މަ ހިންާގ  ުގޅިެގން  އަދި ފަރާތްތަކާ  ސަރުކާރާ  ޓަކަިއ،  އުފެއްދުމަށް  ހަކަތަ  ިއޔާދަކުރަނިވި  ތެރެއިން  ޝްރޫޢެއްެގ 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ުގޅިެގން ހިންާގ މަޝްރޫޢުެގ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ެގންޮގސް ލާންވީ މަްއޗަށް.  ޓަކައި ބިނާކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާއި އިމާރާތްތަކުެގ ތެރެއި ން، ތި ބައި 

ބޯހިޔާވަހިކަން  ާއންމުންނަށް  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢެއްެގ  ހިނާގ  ުގޅިެގން  ފަރާތްތަކާ  އަމިްއލަ  ސަރުކާރާއި  ސަރުކާރާ، 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ބިނާކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާއި އެހެނިހެން ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން 

ކަނޑާލުމަށް. އި ސަރުކާރު  ތަނުން  ތި  ދެން  އޮތޯރިޓީން،  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ޔާދަކުރަނިވި 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުެގ ފުރާޅުތަްއ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އެ ކަމަށް 

ެގ ދަށުން، ޯއކޭ ކަންނޭނެގ މިހާރު ތި އިން ޮގތް. އެކަމަކު އަދިވެސް  ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޫކުރާ ހުއްދަެއއް 

 މި ކަނޑާއި ފަޅާއި ފަރާ އެބަިއބައި... 
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 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 އެބައި އަންނަންޖެހޭނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަރަޙައްދު. އެކަމަކު ތިޔަކާ ނުުގޅޭނުން. ތި ސޯޝަލް ހައުސިންގ އެބައި އިތުރުކޮށްލަމާ އަދި ބިމާއި ކަނޑާއި ފަޅުެގ  

 އަިއޑޯންޓް އަންޑަސްޓޭންޑް ކިހިނެއްކަން ތިކަން ވަނީ. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ސަރުކާރަށް   ސަރަޙައްދުތައް  ބޭނުންވާ  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރެނިވި  މާއްދާއަކީ  މި  މިހާރު 

ކަންނޭނެގ ބޭނުންކު އުސޫލުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ހިމެނޭނެ  ވެސް  ފަޅު  ހަމަ  ތެރޭަގއި  ރީ، ސަރަޙައްދުތަކުެގ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ހަމައެކަނި ފުރާޅެއް ނޫނެއްނުންތޯ ހިމެނޭނީ ސަރަޙައްދުތަކުެގ ތެރޭގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާ އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ލަމާ.  

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ؟ ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓުތޯ ލާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ އެކައްޗެއްނުން އެ ބުނަނީ. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ންޓުގައި ބިން އާދޭ.ކަނޑާއި ފަޅުތައް، ބިމެއް ނާދޭ ސްޓެލްކޯ ކޮމެންޓަކު. އެންަވޔަރަންމަންޓް ކޮމެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިމާިއ   ފުރާޅާއި  ތަންތަނުެގ  ފުރާޅާއި،  ޑޯންޓް އަންޑަސްޓޭންޑް.  އައި ސިޓްލް  ޮގތަކީ.  ުގޅޭ  ތީތި  ތިތަނާއި  ކޮބައިބާ 

 ބިމުެގ، ތަންތަނުެގ ފުރާޅާއި... 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 އެއް ުގޅޭ މިތަނަކާ. މިބައި އެހެންވީމަ މިހާރު އަސްލު ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި ބިމުެގ ސަރަޙައްދު. ކަނޑުފަޅު ކަނޑާލަންވީ ތި ތަނުން. މިހާރު އިންނާނެނުންތޯ ޯގތެީގ ހުސް ޖާަގ މިސާލަކަށް.  

ނުން   ނުަވންނާނެ  ފަޅެއް  ނުަވންނާނެއެއްނުން.  މޫދެއް  މިތަނަށް  ދޯ.  ސަރަޙައްދުން  ބިމުެގ  ސޯޝަލް އަދި 

 ހައުސިންގެގ ތެރެއިން. 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 ކޮންފަރާތަކުންހޭ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ އެއީ ސުވާލަކީ. ހުއްދަ ދޫކުރުން ަގާވއިދަކަށް ދޫކުރަންވީނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ރަނަގޅެއްނުން  ޮގތުެގމަތީން،  އެްއޮގތްާވ  ަގވާއިދާ  ހަދާ  އޮތްތޯ  އެއިނދީނުން  ކޮމެންޓެއް  ކިޔާލާފައި  އޯކޭ   .

 ބަލައިލާފައި ކުރިއަށް ދާނީ. ިމހާރު ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ކުރެިވއްޖެ.

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ސަރުކާރާއި ސަރުކާރާއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކާ ުގޅިެގން ހިންާގ މަޝްރޫޢެއްެގ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ބޯހިތޔާވަހިކަން 

ށް ޓަކައި ބިނާކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާއި އެހެނިހެން ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުެގ ތެރެއިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ބިމުެގ   އަދި  ފުރާޅާއި  ތަންތަނުެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރަނިވި 

ޮގތުެގމަތީން އެ ކަމަށް ޓަކަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޫކުރާ  ސަރަޙައްދު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްވާ  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަކަށް  އިޚްތިޔާރު  ބޭނުންކުރުމުެގ  މަޝްރޫޢަކަށް  އެ  ދަށުން  ހުއްދައެްއެގ 
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އަޅުަގނޑަށް ކަނޑާލިޔަސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިތަނުން  ލިބިެގންެވއެެވ.  އިދާރާައކަށް  ހީވަނީ  ކަނޑައަޅާ   

 ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ބޭނުންކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ 

 ދެވިދާނެތާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް. އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ވެސް 

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މީތި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ފުރަތަމަ މިއިންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑާލިޔަސް އެތަނުަގއި  

 .. ހަމަޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އޭރުން އެްއކަލަ ަގވާއިދުަގއި އަންނާނެ ނޫންތޯ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ކޮންބައެއް ކަާމއި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު އިން ޮގތް މާ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދެއްވާނީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ 

އެބައޮތްތޯ ކޮެމންޓެއް  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން  އޯކޭ.  ހައުސިންގ.  ސޯޝަލް  ވެސް  ނިންމަނީ  ފަރާތެއް  މިހާރު ؟ ދޭނެ 

 ؟ ށް ޮގތަކަށް ިމއިނދީ ހުރިހާ ކޮމެންޓްތަކެއް ލައިެގން ޑްރާފްޓްކޮށްލެިވއްޖެ. ކިހިނެއްތޯ ފެންނަނީއަޅުަގނޑުމެންނަ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

އަސްލު   ދެންނެވިހެން  ެވސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އެކަަމކު  ދެން  ރަނަގޅުހެން.  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  މި ސައްލޭ 

އަމިްއލަ   މުޤައްރިރު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކީއްެވކަން  އަންނަނީ  މި  ވާހަކަ  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޕޮއިންޓުަގއި 

 ޮގތުން ނަމަވެސް އެ ޗެކުކޮށްލައްވަން.. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭރުން   އަދުހަމް.  ކުލަޖައްސާލަްއވަްއޗޭ  އެތަން  ކުރިއަށްދާނީ.  ނޯޓުކޮށްލަިއެގން  ައޅުަގނޑު  ޕޮއިންޓު  ތި  އޯކޭ 

 އަޅުަގނޑުމެން....  
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 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 އާދެ! ކޮމެންޓު ހޯދަން ދެއްތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭރުން އެއްަގޑިއިރު ހަމަވާނެ.؟ ނިންމާލަމާތޯޔެސް. ދެން މި މާއްދާ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވަހަކަދެއްކެވުން: 

ަގއި   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(  ނިންމައިލާނަން.  )ށ(  އި އާދެ!  ކަރަންޓު  ޔާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަކަތައިން  ދަކުރަނިވި 

ތެރޭަގއި   ތަންތަނުެގ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ބިމާމާރާތްތަކުެގ  އިއުފެއްދުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ފުރާޅުތަކާިއ، ޓެރެސްތަކާއި، 

އެ ާގބެހޭ   ބިންބިމާއި  ދޫކޮށްފައިާވ  އިދާރާތަކަށް  އެހެނިހެން  ުވޒާރާތަކަށާިއ،  އެކިއެކި  ސަރުކާރުެގ  ދަށުން    ނޫނުެގ 

ޓަކަިއ    ކުރުމަށްއިމުާގދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމެއް  ޔާމާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އިއިތަންތަނުގައިވާ  

 ވެ. ކަމަށް ޮއތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިމެނެއެ އެންމެ އެކަށީެގންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިން  )ހ(  މިހާރު  ޓެރަހާއި  ތި  އެއްކަލަ  އޭރުން  ޖަހަމާތޯ.  ޖާަގތައް  ހުސް  އެހެނިހެން  ސަރަޙައްދުތަކާއި  ބިމުެގ 

މަ އޮޅުންއެރުން ކުޑަވާނެ ކަންނޭނެގ. ފުރާޅާއި ބިމުެގ ސަރަޙައްދާއި އަދި  އެޑްރެސްކުރެވޭ )ށ(. މި ދޭތި އެއްކޮށްލީ

 ކަނޑާލަްއވާ... 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު އެބައޮތޭ ކުޑަ ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލައްބަ ވިދާޅުވޭ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ެއއްކަލަ   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އުފެއްދުމަށް.  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  އިޔާދަކުރަނިވި  ނޫންތޯ  މިއިންނަނީ  މިހާރު 

މި އޮންނަނީ    އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުން އަންނަ ކޮންމެ ކަރަންޓު ކޮންމެ ތާނކަށް އަންނާތީވެ މި ހިތަށްއަރަނީ

ނޫންތޯ ހަމަ )ށ( ަގއި ވެސް މި އޮތީ މަތީަގއި ވެސް މި އޮތީ ދެއްތޯ މިހާރު ތި މާއްދާަގއި ވެސް މި އޮތީ ނޫންތޯ  

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދި، އިޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަންތަން އެހެން  

 ކަރަންޓު އުފެއްދުން، ހަކަތަ އުފެްއދުންތާ އަސްލު އެްއޗަކީ.   ކިހިނެއްތޯވަނީ. ހަކަތައިން

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ކަރަންޓު ނޫނަސް ހަމަ އެހެން ކަންކަން ވެސް ކުރެވިދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއޔާދަކުރަނިިވ   މި މާއްދާ އެއީ  ުއޅޭޮގތަކީ.  ވެެގން  އެއީ  އިނޭގތޯ.  މި މާއްދާއަކީ ކަރަންޓު އުފެްއދުމުެގ މާއްދާއެއް 

އިލެކްޓްރިސިޓީ   ކަރަންޓު،  ހަމަ  ޕަރޕަސަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ދެން  ބޭނުންވާ.  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން 

 އުފައްދަންޖެހޭނީ. 

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ 

 އޯކޭ، އޯކޭ. އޯލްރައިޓް. އެހެންވީމާ، މައްސަލައެއް ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮބައިތޯ އަދުހަމް ބިމުެގ ސަރަޙައްދު، ފުރާޅާއި ބިމުެގ ސަރަޙައްދާއި އެހެނިހެން ހުސް ޖާަގތައް. ބިމުެގ ސަރަޙައްދާިއ  

 އެހެނިހެން... 

 

 ދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އި

ހަކަތައިން   އިޔާދަކުރަނިވި  އުފެއްދުާމިއ  ހަކަތަ  ިއޔާދަކުރެނިވި  މިހާރު  ސުވާލެއް.  އެބަޮއތޭ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު 

 ؟ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭގ މިހާރު  އެނަރޖީއަކީ  އިލެކްޓްރިކަލް  ދެއަރ މިހާރު  އެނަރޖީ.  އިލެކްޓްރިކަލް  ެއއީ  އެއަރކޯނާ  ދިއްލުމާއި  ބޮކި  ެގ 

އެހެން   ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޕަވަރ  އެނަރޖީ  އެނަރޖީ.  އިލެކްޓްރިކަލް  ސްޕެސިފިކަލީ  ކިޔާނީ  މިއަށް  ނޯ،  އިޒް 

މެޝިނެ ސިެމންތިަގށާ  ހިންަގން،  މެޝިނެއް  ުއވަަގށާ  ނޫނަސް  އުފެއްދުން  ކަރަންޓު  ވެސް.  ެއ  ކަންތައްތަކަށް  އް. 

އެނަރޖީ  ވައްތަރުެގ  ތަފާތު  އެހެންވީާމ،  ދަނީއަކީެއއް.  އެ  ދެއްތޯ  ނޫން  އިލެކްޓްރިސިޓީއެއް  ެއއީކީ  ވެސް 

ހުންނައިރުަގއި ރަށްރަށުަގއި ކަރަންޓު އުފެއްދުމުެގ ޮގތުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަށް މި ކިޔަނީ އިލެކްޓްރިކަލް އެނަރޖީ.  

 ؟އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްދަމާތޯ

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

 މިހާރު )ށ(.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި މާއްދާެގ )ހ( މިހާރު ބޭނުންވޭތޯ އަދި މީތި އަޅެ ކުޑަކޮށް... އޭރުން މި ނިމުނީ މިއަދަށް މަސައްކަތް އިނޭގތޯ.  

އި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބޭނުންކުރެވިދާ ޔާަގއި  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ތެރޭަގިއ  ދަކުރަނިވި  ތަންތަނުެގ  ނެ 

ޓެރެސްތަކާއި،  އި ފުރާޅުތަކާިއ،  އެހެނިހެން ާގމާރާތުެގ  ވުޒާރާތަކަށާއި،  އެކިއެކި  ސަރުކާރުެގ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ވެ  އިމު ާގއުފައްދާ ނިޒާމެއް  ...  ދަޔާާމރާތްތަކުެގ ތެރެއިން، އި އިތަންތަނުގައިވާ    އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންބިމާއި އެ

... އެހެންވީމާ، އަސްލުަގއި )ހ( އިން ކަވަރކޮށްފީމެއް ނޫންތޯ )ހ( ަގއި އެ ބުނާ އެތި ކަމަށް  އެކަށީެގންވާއެންމެ  

 އިތުރަށް ލިޔާނެ ކަމެއް ނެތްތާ. )ހ( ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ލިޔެފިންތާ ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ވީ ނޫންތޯމި މާއްދާއަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ދެން  ހައުސިންގ.  ސޯޝަލް  ބުނަނީ  އެ  މަތީަގއި  ވިސްނިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަކީ  ދެވަނަ  ދެން  މިހާރު 

ކޮންމެހެން )ހ( އަށް ރިފަރނުކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެއްގޒިސްޓިންގ އިމާރާތްތަްއ  

 ންމެހެން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ނޫނަސް ވެސް ދެްއތޯ. ކޮމެންޓް ބައްލަވާލަބަލަ.  ވެސް. ކޮ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންވެދާނެތީ  ކްލަރިފިކޭޝަނަށް  އެ  އޮތީ  އެ  އެލަބަރޭޓްކޮށްލާފައިހެން  ތަންކޮޅެއް  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

 ތަށް ފާހަަގކުރެވެނީ.  އެހެންވެެގންހެން ެއޮގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކީކޭތޯ ސްޓެލްކޯއިން ބުނަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ސްޓެލްކޯއިން މި ބުނަނީ   ދަކުރަނިވި ހަކަތަިއން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޔާމި މާއްދާެގ )ހ( 

ފުރާޅުތަކާިއ، ޓެރެސްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ތެރޭަގއި ކަނޑާއި ފަޅުތަކާއި އިމާރާތްތަކުެގބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަންތަނުެގ  

  ބިންބިމާއި އެ  ނޫނުެގ ދަށުން ސަރުކާރުެގ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާާގބެހޭ    ބިމާ

ޓަކަިއ    ކުރުމަށްއިމުާގދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމެއް  ޔާމާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އިއިތަންތަނުގައިވާ  

 .  ކަމަށް ޮއތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން އެންމެ އެކަށީެގންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު )ހ( ަގއި ެއ ބުނަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގެގ ވާހަކައޭ. އެހެންވީމާ، )ހ( ަގއި ބުނާ އެްއޗަކަށް ރިފަރެއްއ  

ނުކުރެވޭނެެއއްނުންތޯ މި ވަކި މާއްދާއެއް ނޫންތޯ. ވާހަކައަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

އެ ލިޔެވިދާނެ.  ތެރޭަގއޭ ކިޔާފައި  ހަކަތައިން ކަރަންޓު  ތަންތާނެގ  ިއޔާދަކުރަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  ކަމަކު )ހ( 

 އުފެއްދުމޭ. މި )ހ( އަށް ރިފަރކުރާ ސަބަބެއް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ.  

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:



 2021 ޖޫން 16                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  22 ކޮމިޓީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

34 

 

ލޮޖީ ކަހަލަ އެްއޗެްއ ވެސް. މިހާރު ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް  ސައްލެ ހަމަ ައއިސްދާނެ ނޫންތޯ ފްލޯޓިންގ ޓެކްނޮ

 ދެކެވޭ ނޫންތޯ. ފަޅެްއަގއި ހަަމ ފްލޯޓިންގ ތަންތަން ވެސް ހަދައިފާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ހުސް  ވަޙީދު ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ )ހ( ަގއި މި ބުނަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގއަށް އަޅާ ިއމާރާތްތަކުެގ ފުރާޅާ 

ޖާަގތަކާއި ޓެރަސްއާ ދޭންވާނެއޭ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މަސައްކަތްތަކަށް. އެ ނިމުނީ )ހ( އިނޭގތޯ. ދެން )ށ( ަގއި 

އަނެއްކާ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނޭ ކިޔާފައި ބުނާތީ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ )ހ( އަށް ރިފަރކުރާކަށް. ދެން 

 ންނަވާ އެއްޗެއް އިތުރަށް ދެން މި ރަނަގޅުކޮށްލަން.ޢަލީއަށް ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑު މިދަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހީވަނީ   އި އަޅުަގނޑަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އުފެއްދުމަށް  ޔާމި  ކަރަންޓު  ހަކަތަިއން  ދަކުރަނިވި 

 ިއތުރުން، އޭެގ އިތުރުން ވެސް މީަގއި އަންނަ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ ބުނަނީ ދެއްތޯ. ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަންތަނުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު.   އެހެންިވޔަސް  އުފައްދުޔާއިއޯކޭ.  ކަރަންޓު  ހަކަތައިން  ތަންތަނުެގ  މަށް  ދަކުރުވަނިވި  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

 އިތުރުން އެހެނިހެން ހުރުން، މިހާރު ރަނަގޅު. ޓެރެސްތަކާއި...

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު ރަނަގޅު ދެއްތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރުމަށް. އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެބައިން ައކުރެއް އިތުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްލޭ ބިނާވެށި  މަޝްރޫޢުތަކުގައްޔާއި  ތަރައްޤީެގ  ހިންާގ  ތަރައްޤީެގރާއްޖޭަގއި  އެހެނިހެން  އަދި   ންތަކުަގއްޔާއި 

 ޕްލޭންތަކުަގއި އިޔާދަކުރުވަނިިވ ހަކަތައިެގ ނިޒާމްތައް ފަސޭހައިން ާގއިމުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތި ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. ލާންވީ ނޫންތޯ )ނ( ކިޔާފަ. ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ނޫންތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން ނެތް އިތުރު ކޮމެންޓެއް. އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތް ނުކުރާ ކޮމެންޓެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި އިންޮގތް.  މި  ނޫންތޯ  ރަނަގޅު  ޕްލޭންތަްއ    އެހެންވީމާ،  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޕްލޭންކުރުުމަގއި  ބިނާވެށި  ބުނަނީ 

ހަދާއިރުަގއި ފަސޭހައިން ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އެ ތަންތަނަށް އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށޭ ޕްލޭންތައް ހަދާނީ.  

ނެތް އާދެ!  ކޮމެންޓެއް.  އެއަށް  އެބައޮތްތޯ  އެއީ.  މާއްދާއެއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  މިއަދުެގ    އަޅުަގނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ބައްދަލުވުމުެގ ވަުގތު ވެސް ހަމަވުމާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިލާނަން. ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ ބާބުެގ މާއްދާތަކާއިެއކު ކުރިއަށް ދާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން   4

ބެހެއް އަޅުަގނޑުމެން  ތި  ަގޑީަގއި  މާދަމާެގ  އެހެންވީމާ،  ޝައުޤުވެރިކަމަށް.  އެކީަގިއ    4ޓެވި  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށްދާނަން. މިހާހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން.

____________________ 

 

 




