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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

މެންބަރަކު ައއްޫޑގެ ކަރަންުޓެގ  3 ބޭއްވީ ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް މި  ވަން. މިއަދު މިދަންނަ ޝުކުރު

ށް އެ ފުުރޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަ ،ބައްދަލުކޮށް ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުްނނާބެހޭ ގޮތުން  މައްސަލައާ

ވުމަށް ފެނަކަ ގެން ބޭްއވުނު ބައްދަުލވުމެްއ. މި ބައްދަލުބައްދަލުކުރުމަށް ޝެިޑއުލްޮކށް އެދިފައިވާީތވެ، އެ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުޑައިރެްކޓަރ މުޙައްމަދު ނިމާލަ އި އަދި މެނޭޖިންގކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއަރމަން މުޙައްމަދު ނަދީމާ ވާނީ  ށް އަޅުގަ

 ލުން މިްށގެންދާ އުސޫނެސްގެން ބައްދަލުވުންަތއް ކުރިއަ. ހަމަ އެހެންޏާ ވެސް މިފަދަ ބޭފުޅުން ގެދަޢުވަތުދީފަ

ބައްދަލުވުން ިސއްރުކުރަން ނޫީނ ހާމަކޮށް ގެންދަން އިތުުރ  ގެންދާނީ. ދެން މިބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް 

އެއްވެސް މެންބަރަކު  އޯޕަންކޮްށ ގެންދަން ކަމަށް އިއްަޒތްތެރި ،ނުވާތީވެ ވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިއެއް 

ނޑުމެން ޢަ . ދެން ހަމައިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާ ރާނީ ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަލުކުއެއާއިެއކުަގއި ައޅުގަ

ެގ މިނެޓު 1މަ. ދެވަަނ ފުރުޞަތުގައި ގެ ަވގުތެއް ފުރަތަމިނެޓު 3ންބަރަކަށް ކޮންމެ މެ ،ގޮތަށް ކުރަމުން އައިޢަމަލު

 ށްދާނަން. އާދެ!ބަލައި ކުރިއަ ވަންޏާ އެގޮތަށް ކަމަށް ނުކުރާ ކަމަށް ޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްވަގުެތއް. ިއއް

 މިއަދު  ގެ ބައްދަލުވުމެއްބަލާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު މިއީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ގ ޑައިެރކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިމާލަށް އައްޫޑގެ މަން މުޙައްމަދު ނަދީމް އަދި މެނޭޖިންބޭއްވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރ

 ށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަްއސަލައަކާ ުގޅޭގޮތުން، އެކަމާމެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް ހު 3ގެ މައްސަަލއިަގއި ިއްއޒަތްތެރި ކަރަންޓު

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ؛، . މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން

ޙައްމަދު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީމިއަދު ވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ 

މް އަޙްމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާދާއިރާގެ ިއއް އިސްމާޢީލް އަދި ދަނގެތީ

އްމަދު ފަލާޙް، އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މޫސާ ނިޒާރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙަ

އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

އްދޫ ދާއިރާގެ ދު، ދިއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު، އުނގޫފާރު ދާޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީއިއް 

ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ިމ  ،އަދި އަުޅަގނޑުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. އި

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު  ތެރެއިން އެންމެ ބޭފުޅަކު ފިޔަވައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ

ނޑުމެ ބެވި.ވަަޑއިގެން ިތއް ފުރަތަމަ  މިނެޓު 3ން ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންެނވި ފަދައިްނ އަުޅގަ

 ށްދާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމާމިނެޓު. ެއގޮތަށް ކުިރއަ 2ފުރުޞަތުގައި ފުރުޞަތުގައި އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ދެވަނަ 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  ދެ ،ރމަންގެ ފަރާތުން އެމް.ޑީ ނުވަތަ ެޗއަގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާުޅުވމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބެހޭ

އޮތް މައްސަލަ ސާފުވެފައި އޮންނާނެ  ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ރަނގަޅު މިހާރު މި ކޮންމެވެސް ެއއް
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ން ތު އަރުވާނަން. ދެޮގތުން އެއްެޗއް ވިާދޅުވުމަށް ުފރުޞަ ބެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ

ެދއްަވއިފިްއޔާ މިނެޓު ތެރޭގައި ޖަވާބު 2މިނެޓު ތެރޭގައި ނުވަތަ  1މިނެޓު ދޭއިރު  3ހަމަ މެންބަރުންނަށް 

މަ ައޅުަގނޑު ރޭަގއި ނިންމާލެވޭނެ. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލަިއގެްނ ކުރިއަށްދިަޔއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގޑިއިެރްއގެ ތެ

 ރާތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަ

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ަޑއިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ިނމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ދަޢުވަތުޮބޑަށް ޝުކުރިއް  ` އާދެ! ވަރަށް ރ؛ ދެއްަވއިެގން އައްޫޑގެ ޖަނަރޭޓަޔާ. އަުޅގަ

ދެން އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ދެއްވީތީެވ. ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ދަޢުވަތު އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތަާކ ބެހޭ

ނޑުމެން ދާދި ގައި މިސުރުޚީ މެަގވޯޓްގެ  2ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގައި ފޮނުވި  ފަހުން މި އޮތީ ައއްޑޫ ސިޓީއަށް އަުޅގަ

ްސެގ ހައު ެގނައީ މާލޭގެ ޕަވަރ ން މާލެއަށް މިގެނައީ. ެއކަތި އަޅުަގނޑުމެ ޖަނަރޭޓަރެއް އަުޅަގނޑުމެްނ މާލެއަށް މި 2

ނަޑކަށް  8.5ތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖަނަރޭޓަރު މެަގޯވޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ހަލާކުވެެގން މިދިޔަ ގާތްގަ

ްޕގްރޭޑިްނގ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓުތަެކްއ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓެލްކޯގެ އަ 5ދެތިންހަތަރު އަހަރު ނޫނީ 

 އެކީަގއި ސްޓެލްޯކގެ  ފައި ހުރުމުގެ ސަަބބުންނާގެ ހާލަތު ރަނުން ރަނަށް އައިސްތަނުގެ ކަރަންޓު ނެތުމުން އެގާފައިހިނ

ނޑުމެން އެ އި ހިއްާސކުރެްއިވ މަޢުލޫމާތުތަކާެއކީގަ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަުޅަގނޑާ  2ށް ތަނަ އެކީގައި ައޅުގަ

ތަނަށް ގެނަުއމުގެ ގޮތުންނާ އެީކގައި. އޭތި  އްލެއް އެތު ަވގުީތ ޙަވަގު އެ .ތަކެތި އެ މެގަވޯްޓގެ ޖަނަރޭޓަރު ދިނީ

އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ައއްޑޫއަްށ ަތކެތި ގެންދާ ގޮތަށް.  ކުރުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ އެބޭނުން

 ކީަގއި ސްޓެލްޯކއާއި ފެނަަކއާ ވާތީާއއި އެ  ޖަނަރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދޭން ކަމުގައި 2ބްރޭންޑް ނިއު  ،އާ ޖަނަރޭޓަރު 2ހަމަ 

ޖުލައި  26ޮސއިކުެރވުނީ  ވަނީ ސޮއިކުރެވިފަ. ޭއގައި މިހާރު މި ރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިްނއެްއަގއިދޭތެރޭގައި މެމޮ

ވަގުުތކޮޅަކަށް ވެސް  އަލުން ެގންދިޔުމަށް ޓަކައި. ެއއީ މާލޭަގއި ކުޑަ ޖަނަރޭޓަރު 2ވަނަ ދުވަހު ައއްޫޑއަްށ އާ  2015

ނޑަިއގެން ޮގއްސިން ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ަކރަންޓު ތަނަށް ގެންދާ ފަހު ކޮށްފައި އެތަކެތި އަލުްނ އަނބުރާ އެނުންބޭ  ކަ

ވާީތެވ  ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއިދަތި އުނދަގޫތަެކއް ތަޙައްމަލް އެއީ ައއްޫޑގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ،ނަމަ

ންނޭނގެ ކީއްެވގެންތޯ ކަންތައްަތއް ކުެރވުނީ. ދެން ސުވާލެއް ކުރަްއަވފާނެ ކަ އަޅުަގނޑުމެން ދޭތެރޭގައި ަމޝްވަރާކޮށް

ނޑު ހަމަ  ހުރި އެްއެޗއް ސްޓެލްކޯއަށް މި ފެނަކައިަގއި ދޭންޖެހުނީ. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އަނެންހެން އަޅުގަ

ހުންނަނީ އިދާރީ  ގިނަ ކަންތައްތައް މި ލާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެމަޖާޒީ އަނެކަްއެޗއްގެ ގޮތުންާނ އެީކގައި ދަންަނވައި

ވެސް އެިކ ޕާޓީތަކަްށ  މިސާލަކަށް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި. ކަށް ޓަކަިއ ކަންކަްނ ކުރެވިފަ. ފުރިހަމަކުރެވިފަބޭނުންތަ

ޑްީރ ބައުންކަންތައްތައް އަނެންހެން  ހުންނަނީ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް އެމި ބޭބޭފުޅުން ނިސްބަތްވެވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތް 

ވިޔަސް،  މް.ޑީ.ޕީ ކަމުަގއި ވިަޔސް، ޖުމްހޫރީ ކަމުގައި. އަދި ެއީއ ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމުގައި ިވޔަސް، އެލައިންތަކެއް ެއޅިފަ
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ދެއްގަިއ. ސް ކުަރްއވަނީ ވަަރށް މާތް މަޤްޞައަދާލަތު ޕާޓީ ކަމުަގއި ވިަޔސް. އެކަަމކު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެ

ކުރަނީ ދިވެހި  ން ލާޒިމް މިންވީމާ، ދިވެހި ދައުަލތުގެ ފަރާތަށް ޤާނޫނުއަސާސީށް ގާނޫނު ހަދައިދެނީ. އެހެރައްޔިތުންނަ

. އިދާރީ ބޭނުމަށް ޓަކައިޓަކައި. ެއއީ ގެ ނޫނީ އަސާސީ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ކަަރންޓު

ންނަނީ. އެއީ ކޮންމެހެން ފެނަކައަށް އަދި އާއި ތަންތަްނ ހަދާފައި ހުފެނަކައާއި ސްޓެްލކޯާއއި އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.އީ 

ދޭންީވ.  ދެންނެވީ އަތޮޅުތެޭރގެ ރަށްރަށުގައި ހަމަ ކަރަންޓުސްޓެްލކޯިއން ވެސް ރާއްޖެތެރޭަގއި މި ؛އް ނުކުރޭލާޒިމެ

ކުރަނީ  ނޫނުއަސާސީ ލާޒިމް މި. ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ޤާ ދޭންވީ ވެސް މާލޭގައި ެވސް ހަމަ ކަރަންޓުފެނަކައިން 

، ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާއެކީގައި އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުްނނަށް ހަމަހަމަކަމާ ދި

 ތަންތަން މި ނަން ކިޔާފައި މި އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި ފެނަކަ، ްސޓެލްކޯ، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ މި

ނޑުމެން ދެ  ގިނަ  އެީކަގއި ވަރަށް ވާތީއާ ކީ އެްއކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުާރ ބަޔަކަށް ކުންފުންޏަ ހުންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއް މަތީ ފަހަރު ފަހަރު އެކި ންނާނެ. ރކޮށްފައި ހުކުންފުނި އަނެއް ކުންފުންޏަށް ރިސޯްސ ޝެއަ ން އަޅުގަ

އޭ.އެފް.ސީ މުބާރާތް  ވަނަ އަހަރު ައއްޫޑގެ 2014ނުަވތަ  2013ކަންނޭނގެ  ހުންނާނެމިސާލަކަށް ހަނދުމަފުޅު

 ގޮތުގެ ސަބަބުންނާ ގެ ހާލަތު އޭރުގަިއ އޮތްތަނުގެ ކަރަންޓު ކުޑަތަންވެަފއި ހުއްޓާ އެ ދިަޔއިރުަގއި ވަރަށްބޭއްިވގެން

ނޑުމެން  ގެން ައޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލެއިންއެީކގައި ސްޓެލްކޯއިން އަުޅަގނޑުމެން ޓްރާންސްފޯމަރެއް ނަގައި  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ،ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި. ެއހެންނަމަވެސްތުގެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ުކރިއަބޯޅަ މުބާރާގެންދިޔައީ އެ ފުޓް

 ފަހަރު ނުއެއް ގެނޭ. ދެން ވަރަށް ށް ގިނަކަކުރުވާ ަކހަލަ ކޮމިޓީއަމިކަހަލަ ޖަވާބުދާރީ ނޫނިއްޔާ ޒިންމާދާރު މިދެންނެވި

އަނެންހެން ޓެކްނިކަލް ، ކުންފުނި އަނެއް ކުންފުންޏަށް މީހުން ވެސް އްގިނަ ފަހަރުމަތިން ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެ 

 އެހެންވީާމ، މާލޭގެ  .އަނެކަތިުކރެވިފަ. މުދާ ވެސް ގެ ގޮތުން މީހުން ވެސް އަނެކަިތކުެރވިފަީޓޒް ހޯދުމުއެކްސްޕަ

ތަކެއް ަވޑަިއގަންނަާވ ޭބފުޅުން ބޭރުގެ އިްއޒަްތތެރިންނާއި އެތައް ބަިއވަރު ަވގުތު ދިމާވެފައި އޮްތ؛ ރައްޔިތުންނަށް އެ

ނޑަިއގެން ހިނގައިދާނެތީވެ އެ  ލުމުގެ ަސބަބުން މާލޭގެ ކަރަންޓުއެފަދަ ދިއްލުންތަކެއް ދިއްވަގުަތކާ ދިމާވެފައި،   ކަ

ަޖނަރޭޓަރު ދޭން ނިންމީ.  2މެަގވޯްޓގެ  2ކުރުމަށްފަހުގައި އި ފެނަަކއިން ބޯޑުަގއި މަޝްވަރާ ބިރަށް ޓަކަ

ނަޑިއގެން ދިޔަުދވަހު ކަރަންުޓ  އަދު މާލޭއަށް އެމި ،އެހެންނޫންނަމަ ޖުލައިަގއި ކަރަންޓު  26. ނަމަ ކަ

ނަޑއިގެން ތަނުގައި ތިބޭނީ. ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ  ކަންނޭނގެ މި މީހުންނެއް ނޫން  އަޅުަގނޑުމެން ދެ ،ނަމަ ިދޔަކަ

ނަޑިއގެންުދވަ އެ ،ތަނުގަިއ ތިއްަބާވނީ. އެއީ  ރމަން ކަްނނޭނގެ މިޑިރެކްޓަރާިއ ެޗއަ ، ނަމަ ދިޔަހު ކަރަްނޓް ކަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުައސާސީލޮބުވެތި ރަްއޔި ީމގެ ަޙޤީޤަތަކީ ދިވެހި އެންމެހައި ކުރުވަން.ޒިންމާދާރު ން ތުންނަށް އަުޅގަ

 ،ެއއީ ކޮންމެ ުކންފުންޏެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް  .ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ޓަކައިއޮތް ަކރަންޓު ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި މި

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮށްގެން އެކަން އަމާޒަށް ާވސިލްޅުަގނޑުމެން އެކަން ޔަޤީން އަ ދަނީ. ންކުރަމުޓަކައި އަުޅގަ

ނ ކެެރނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ަޑއެިޅގެން ކެރިހުރެ ޔަީޤންކަމާ އެީކގައި ދަންަނވަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހަަމ ކަ
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ނޑަިއެގން ގޮ ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ރު ދެން ރައްޔިތުންނެއް މިހާ .ގަިޑއެއްާހއިރު ވަންދެން ްސގެން ަގޑިެއއް ނޫީނ ދެކަ

. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ފުރުޞަތު ވެސް ލިބުނީީތވެ މަޖިލީހުގެ ނަގއްޖެދުވަްސ މާޒީެވ ހި ނުޖެހޭނޭ. އެތިބޭކަށް

ކުރުމަށް ޓަކައި ނގަޅުކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ރައީސް ޔާީމން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރަ

ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި  ބޮޑަށް ޝުކުރު ހަމަ ހުރިހާ މަސައްކަތްޕުޅުތަަކށް ވަރަށް ކޮށްދެއްވަމުްނގެންދަވގާ

ށް ނުގެންެދވެނީ ވާ ސްޕީުޑގައި ކަންތައްަތްއ ކުރިއަމަިނކުފާނު ގެންދަން ބޭނުންފުޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

މަނިކުފާނު ހަމަ އެހީތެރިކަން އެންމެ މަީތ  ތްތަާކއި އަދި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަިއސާެގ ވަސީލަ

 ަގޑިއިުރގެ. ވަަރށް  24ގެ އަާމޒު ހަމަ ޔަޤީންޮކށްފި މަނިކުފާނު ަކރަންޓު އެއެހެންވީމާ، ށް ފޯރުކޮށްދެްއވާ. ކަމިންވަރަ

ައއްޫޑގެ ކަރަންޓް  ވެސް ހަމަ ދަންނަވާނީައޅުަގނޑު ައއްޫޑގެ ލޮބުވެތި ަރއްިޔތުންނަށް  .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

ނަޑއިގެްނޮގއްސަ އޮންނާކަްށ ދެން ނު  . ޝުކުިރއްޔާ. ދުވަސް މާޒީެވގެން ހިނގައްޖޭ ޖެހޭނޭ. އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި  ށް އެދުމުން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ފުރުޞަތަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ފުރަތަމަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުުމގެ މައްސަަލއަކީ ރަ ައއްޫޑަގއި ެވސް މިހާރު ކަރަންޓު އާދެ! އަިދވެސް ކުރަމުންދާ ބޮޑަށް ޝަކުވާ  ްއޔިތުން ަވރަށްކެ

އިންޖީނު ގެނައުމޭ.  2ީސއަކީ އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލި ؛ވިދާޅުެވްއޖެ ،މައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަމުން

ޗެްއ ން މިހާރު ހުރި އެއް އަުޅަގނޑުމެ، ތޯ ވިދާޅުެވނުދެއްވާ. އެހެންވީމާުދވަހަކުއަޅުަގނުޑ މަރުޙަބާކިޔަން. ެއކަމަކު ކޮން

ނޑުމުަގިއ  ކަމެއް. އައްޫޑގައި ެވސް ކަރަންޓުމު ރުޞަތެއްަގއި ގެންދިޔުމަކީ މުހިއްވީ އެންމެ އަވަސް ފު ގެނައިމާ ކެ

ފުލް ލޯޑުގައި އިންޖީނު ، . ައއްޫޑގަިއ ވެސް މިހާރު ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޮޑުވެފަ ރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާ އޮތީ ހަމަ ވަރަށް

 ،ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާނގަޅަށް އެހިނގާކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ ރަ

ކިަތއް އިންޖީނުޯތ ގެންދަވާނީ؟ ކޮްނއިރަކުޯތ ؟ ކިހާ މެަގޯވޓެއްގެ އިންޖީނުތޯ ައއްޫޑއަށް ގެންދަވާނީ ،ކިހާ ބޮޑުމިނެއްގެ 

ނޑު ވަަޑިއގަތީމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާގެންދަވާނީ؟ ޭއގެ ހަމަ  ،ކަަމކީ ދެތިން ސުވާލެއް އެބައޮތް. އެއް އިތުރަށް އަުޅގަ

ގުިޅގެން ައއްޫޑގެ ރަްއޔިތުންެގ  އައި ބަދަލާ އަގަށް އަކުން ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ކަަރންޓުމިދޭެތރެ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އްޔަުތ އްެލއް ޯހދަން އަޅުަގނުޑ މާލިމައްސަލަެއއް. އެ މައްސަަލއިެގ ޙަ ބޮުޑ ޝަުކވާ އުފެދުނު މެދުގައި ވަރަށް

ދެވި އޮތީ މަނިކުފާނަށް ގެންނު ށް ޅަިއގެން ެވސް އަިދވެސް ހިތާމަޔާ އެުކ ދަންނަވާނީ އަދި ކުރިއަކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ

ން ކޮންމެހެން ޖަވާބުދެއްވުމުގެ؛ ވަގުުތ އެ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެ މި، ވޭނެ ގޮތެއް ނުެވގެން. އެހެންވީމާވަަޑއިގެންނެ 
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ެއީއ  ،ދިޔަ ގޮތެއް ބު ދެްއވަފާނަންތޯ. އެަކން ހިނގައިޖަވާއަްށ ގޮތް ކަންނޭނގެ ވާނީ. އެެއއް  އި ޖަވާބުެދއްވީެމކޭމިތާގަ

 ،ގެން އުޅެނީ ީކްއވެގެންތޯ ވިދާޅުެދްއވަފާނަންތޯ. ދެވަނަ ކަަމކީން ަޙއްލުނުވެ އާއި އެކަްއވެގެން އެުޅްއވި ފިަޔވަެޅްއތޯކީ

ފެނަކައިން ވިދާޅުާވ އައި ކަމަށް ކުީރގެ ަސރުކާރުން،  ވައްތަެރއްގެ ސަބްސިީޑއެއް ެދމުން 2ރައްޔިތުންގެ ަޝުކވާައކީ 

ތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަ ބޭުފޅުން ވިދާުޅވަނީ އެްއވެްސ ކަހަލަ ސަބްސިީޑއެްއ ައއްޑު  . އެވިދާުޅވަނީ ކަމަށް

 މު އާއް ކަމަކީ މިހާރު އިތުރު ބޭންޑެއް؛ ވަނަ 3ނުވާނޭ. ެއކަން އޮތްގޮތެއް ސާފުކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ. ދެވިފައި

ކަމަށް ަރއްޔިތުންެގ  ވާޮބޑު ދިނުމުގައި ެވސް ހައްދަަވިއގެން ރައްޔިތުންނަށް ައގުރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ ކަރަްނޓު

ނޑަށް ލި  3ދާުޅވެދެްއަވފާނަންތޯ. އެހެންވީމާ، މި އެއީ ކިހިނެްއ ހިނގާ ކަމެއްތޯ ވި، ބެމުންދޭ. އެހެންވީމާޝަކުވާ އަުޅގަ

ށް އުފުލޭވަރުެގ ކުިރޔަްސ ރައްޔިތުންނަގަިޑއިރު ކަށަވަރު 24ން، އަދި ށް އަންނަ ބަދަލުދިނުމުގެ މި އަގަ ކަމަކީ ކަރަންޓު

ވުރެ ބޮޑަށް އަސާސީ  ވެސް ފައިާދައށްކަައކީ އެްއގޮތަކަށް ދެްއަވން އެބަޖެހޭ. އެއީ ފެނަބުރައެްއގައި ކަރަންޓު 

ނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ދެ  އޮތީ ހަމަ އެހެން.  ނޫނުއަސާީސގަިއ ވެސް މިޤާވޭ ަތނެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

އި އޮތީ ކޮންކަހަަލ ބޭފުޅުން ރާވާފަ ވީާހވެސް ކުޑަކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކޮށް މިކަން ކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ތި، އެހެންވީމާ

ކަްނ ކަން މި ބޮޑުކުރަންެޖހުނު ގޮތާއި އާިއ މިހާރު އަގުށް ައޅުއްވަނީ ކޮންފިޔަަވޅެއްތޯ އެކަމަ ސިޔާސަތެއްތޯ؟

  ވާނަމަ؟ މަޢުލޫމާތު ހުރި ކަމަށް  ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ިނމާލްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ަޑއިރެކްޓަރ 

ނަޑކަށް  ށް މިޖަަނރޭޓަރު ކުރިއަ 2ާއ ، ޖަނަރޭޓަރެއް  2ައއްޫޑގަިއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ.  މަސް  4ނޫނީ  3އޮތް ގާްތގަ

ނޑަށް ސްޓެލްކޯއިން މަޢުލޫމާތުޭރގައި ލިބޭނެ އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް އަޅު ދުވަސް ތެ ފަހަރު ގެންނަ  ދެއްާވފައި އޮތީ. މިގަ

 ަތކެތި ގެންގޮސް ައްއޑޫަގއި އިންްސޓޯލްކުރާ ހަދާ ޖަނަރޭޓަރު ގެންނަނީ ސްޓެލްޯކގެ ޚަރަދުަގއި. އަދި ސްޓެލްޯކއިން އެ

ނ ނުކުރެވުނީ. ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލް 2ނައި މި ޑުމެން ފަހުން ގެގޮތަށް. ދެން ސުވާލަކީ ީކްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

ަފހަރު މަތިން އެ އިންޖީނު  ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ތަފާތު އެކިދިޔަ ގާްތަގނޑަކަށް ދެތިން މަސްއަޅުަގނޑުމެން މި

ތަށް ސަބްސިީޑގެ ގޮވިދާޅުވި  ކުރީމު. ތިޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާން ކުރުމަށްއްޓުމަށް ޓަކައި ތަނެއް ތައްޔާރުބެހެ

ނޑަކަށް މި ކަންތައްތަކާ ތަކެއް ވަގުތު ސާފުވާކަށް ނޭނގޭ އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލުން ތަފާތު އިޢުލާން ުގޅިގެން އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި. އަނެންހެން މެންޑޭޓުެގ ބޭރުން ނަމަވެސް. މިކަހަލަ ެއކޮުޅގައި ހުރި އެހެން ބަޔަކާ ަހވާލު ކުރީ ފެނަކަ

 ޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ކޮންޓެކްޓަރުންނަށް ބިުރވެރިކަމާިއ ކަންތައްަތއް އުފެދިގެންދާނެ ކަންތައްަތކެއް. އެ ކަންތައްތަކަީކ އަ 

މާދަމާ ފެނަކަ  ވެއްޖެްއޔާ ކަމަށްބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަމެއް ނޯންނާނެ އޭރުން އެކަހަލަ އިޢުލާންތަކާއި ެއއްޗެހި ކުަރއްވާ 

ކޮންޓެކްުޓަގއި ސޮިއކޮށްފައި ޭއގެ އަެނއް ދުވަހު ބިލު ހުށަހަޅަން  .ދޭތެރޭގައިޮއވެދާނެ ކަމާ ވެސް ވުޖޫދުަގއި 

އެ ފައިސާ ނުލިބޭނެ.  އްޔާ އެބޭފުޅުންނަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައިވެއްޖެ އަންނައިރުަގއި ފެނަކަ ނެތިއްޖެ ކަމަށް
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ނޑުމެން އިޢުލާންކުރީމާ ކަމުެގ ކުރިމަްއޗެްއ ެއކީަގއި އެ ެވސް ަފރާތަކުން ޝައުުޤވެރިކަމާެއއް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިަކހަލަ ކަންތައްތަުކގައި. ދެްނ ކައި ެގ ހެދުމާއި، ބެުޑ ެއޅުމާ، ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ޓަ 2ނުލެއްވި. މިދެންނެވި 

ތިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ނުކުަރއްވާށޭ. އޭރަށް  ން ވެސް އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލްަގއި،އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިން ފޯނު

ލެީނއޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އޭތި ޑިޭލވެގެްނ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއް ްކޓަރުންގެ މެދުގައި ކުންފުންޏާކޮންޓެ ،އާއްމުން

ނޑު ެއްއ ސަބަބު. ދެދާން ކުރެްއވި ސަބްސިޑީގެ ކަންތައްތަުކަގއި. ން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސުވާލުޖެހުނު މައިގަ

ނޑަކަށް؛ފެނަކައިންނެއް  ނޑަކީ މިދިޔަ  އަުޅގަ  ވަސްތަކުގެ ތެޭރގައި މި ކުންފުނީގެ ހުރި މީހާ ކަމަށް އަަހރު ދު 3އަޅުގަ

އޮްތ  އި އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ައއިސްފަށް ގެ ބިލަފާހަގަކުރެވިަފއި ނެތް ކަރަންޓު އެީކަގއި ައޅުަގނަޑކަށް  ވާތީއާ

ުރގެ ސަދަން ރުގެ އޭވަަނ އަހަ 2009ނުކުރޭ.  ދެންނެވީ އަަގަކށް. ކަރަންޓުގެ ރޭުޓގެ ައގެްއ ބޮޑެއް މި .ކަމުގައި

 ،ގެންދިޔައީ. ދެން ފެނަކަައކީ ން ފާސްކޮށްަފއި ޮއތް އަެގްއގެ މަްއޗަށް ައޅުަގނޑުމެން އެ ތަންފީޛުކުރަމުންޔުޓިލިޓީޒު

ނޑުމެންނަކީ ތަންފީޛީ  އި ކަރަންޓުގެ ބިލު ޮބޑުކުރުމާ ކުޑަކުރުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކުާރ އިދާާރއަކަށް ުނވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާ އިދާރާއަކަށް ނޑުމެން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުިޅގެން އެގޮތަށް އަުޅގަ ތީެވ، އެންްސޕާގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ތައްޔާުރެވގެން މި ޖަނަރޭޓަރާ ބެހޭ  2 ެމގަވޯުޓގެ 2އައީ އަްއޑޫގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައީ. ދެން އަޅުގަ

 ނޫން މި އް ތައްޔާރުެވގެނެން އަޅުަގނޑުމެން އެކަަމށް ވާތީވެ، ސަބްސިީޑއާ ބެހޭ ގޮތު އަރުވަން ކަމަށް ޖަވާބުގޮތުން 

ވެސް ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި ކަރަންޓުެގ  . އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ މިއަދުއައީ

ނޑުމެ 2009ބިލަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެއީ ހަމަ   ން ޢަމަލުކުރަމުން މި ވަނަ އަހަރުަގއި ފާސްކޮށްފައި އޮތް ރޭޓަށް އަުޅގަ

 ގެންދަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. ރޮޒައިނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑަށް ަމޢުލޫމާތު ލިބިފައިޝުކުރިއްާޔ. އަ ނޑަށް ފެނިފަ އަދި، ުޅގަ  އި ހުރި ކަރަންޓު ބިލު ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ވުރެ ޖޫން މަހުގެ  ލާރި އިތުރުވެފައި އެބައޮތް. މޭ މަހަށް  60ހުރިއިރުަގއި  އިދައްކަވާފަ ދައްކަވާަފއި ވެސް އެބަހުރި. 

އިނުާވ ފާނަށް ައދި އެނިގވަަޑއިގެންފަ ެދްއވުން އެދެން މަނިކުއިގޮތެްއ ބައްަލވަ ވެފައި އޮތް ބިލު. އެހެންވީމާ، އެކަން

ނުޑ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ޭގގެ ބިލު އަުޅގަ ،މިތަނުން އެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ކަމަށް ވަންޏާ

ލާިރއަށް އަުގ  80ރުފިޔާ  2ލާރިން  20ރުފިާޔ  2ެވސް ދުށިން ައްއޑޫަގއި ހިތަދޫަގއި. އޭަގއި ޮއތީ  ގައިމުހަމަ

 6ކުރިންެވސް މަނިކުފާނު މި ކޮމިޓީގައި ، ކަމަކީ ްއވުން އެދެން. ދެްނ އަނެއްދެއިބޮޑުވެފަ. އެހެންވީމާ، އެކަން ބައްލަވަ 
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ވުރެ ގިަނ  އަހަރުދުވަހަށް 1މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ޖަނަރޭޓަުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީ 

 ކަށް މާލެއަށް ގެންނަން ޖެހިފައި މި އަނެއްކާވެސް މާލޭގެ ބޭނުމަ ،ލިބުނުއިރު .ދުވަސްވީ ފަހުން. އެ ލިބުނީ ޖޫން މަހު

މު ހަފްލާގައި ތިކަހަލަ ކަމެއް ވެދާެނ އްގައި ެވސް ހަމަ ތި ވިދާޅުވި މުހިއޮތީ އެގޮތަށް. ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން މާލޭ

ނުޑމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ،ކަމަށް ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު  ނަށްއެއް ރަށެއްގެ ަރއްޔިތުން ،އަުޅގަ

 3ދަނީ. އެއީ  ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން އަބަދުވެސް ދިމާވަމުން މިމުއްއަނެއް ރަށެްއގެ ރަްއިޔތުން މުހިވުރެ 

 20ދުަވސް ވަންދެން  15ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ،އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ައއްޫޑ ސިޓީަގއި ކަރަންޓު ެކނެޑމުން

ނޑަމުންޖަްއސައިގެން ގަިޑއެްއގެދުވަސް ވަންދެން ޖައްސަ ެއޮގތަށް ދިޔައިރުަގއި ވެސް މިާތ  ،އިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަ

ހުރި އެްއވެސް ޖަނަރޭޓަރެްއ އަްއޑޫ ސިީޓއަކަށް ުނގެންޭދ. އަދި އެހެން ތަނެއްަގއި ުހރި ޖަނަރޭޓަރެއް ެވސް ެއ 

ކަމަށް ވިދާޅުިވ މަސްދުވަސް ތެރޭގަިއ ލިބޭނެ  4 ،މަސްދުވަހޭ 3މައްސަލަ ޙައްލުކުރާކަށް. އެެހންވީމާ، މިހާރު 

ވެްސ ލިބޭނެ ކަމަށް.  އެހެންނޫނީ އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ންދުވަހު  އެހާހަމަ ޖަނަރޭޓަރު އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަން 

ރީަގިއ މިހާރު އަނދި ،މަނިކުފާނު ދެންމެގައި ވިދާޅުވި  .ނުވޭ ަކރަންޓުގެ މައްސަލަ ަޙއްލެއްއޮތް އެއީ ހަމަ ެއކޮުޅގަިއ 

ނިޑގެން ފެްނ ބޭކަށްއެްއވެސް ބަަޔކު ތި ނުޖެހޭނޭ. އެކަމަކު ހަމަ އިހަކަށްުދަވހަކު ވެސް ހަމަ ައއްޫޑަގއި ހަމަ ކަރަންޓު ކެ

ނުނެގިގެން މީހުން ޓުިވޓަރގަިއ ސޯޝަލް މީިޑޔާަގއި ވެސް ހަމަ ބަިއވަރު ކޮންޕްލެއިން ކޮށްފަިއ ހުރި ތަން 

 ވާހަަކ ދައްާކ. އެހެންވީމާ، ިތ ވިދާުޅވި  ެވސް އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ފެނިގެންދިޔަ. ރަްއޔިތުން ުގޅާފައި

ނޑެުމންގޮތަކަށް ނޫން ެއކަން އޮތީކީ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން . ހަމަ އައްޫޑގައި ހަމަ އަިދެވސް ހަމަ ކަރަންޓު ކެ

 !ލަްއވާ އިލަވަ ގޮތް ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް ބައްކަމެއް. މަނިކުާފނު އެކަން އޮތް  ކޮށްދެްއވުން ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭޙައްލު

ނޑޭކަން. އެހެންވީާމ، ެއއީ ނޑު ހަމަ  2އެ  .އޭރުން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އެކޮޅުން ހަމަ ކަރަންޓު ކެ ކަންތައް އަުޅގަ

 .ވާކަްނ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް އަދިވެސް ޙައްެލއް ނުލިބޭވީ. ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮުޑވެފައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އޮތީ.  ނެތި އެއީ ބިލު އަިއއިރުަގއި ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުވެަފއި މި ން ގޭބީސީތަކަށް އެންގުމެއްފަހު އަނެއްކާ ހަމަ އޭގެ

ސަރވިްސއެއް ހޯދަމުންދާއިރުގައި ައގު ބޮުޑކުާރ  .ކަމެއް ކަންނޭނގެ އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާގނޫނާ ވެސް ޚިލާފު

ނޫން. އެކަަމކު  ކަމެއް އައިމާ ެއއީ ގަބޫުލކުެރވޭނެޖެހޭ. ނާންގާ ބޮޑުވެގެން  ކަމަށް ވަންޏާ ކުރީަގއި އަްނގަން އެބަ

ނޑުމެންއިކަންތަްއ ބައްލަވަ  2އެހެން އެކަން ދިާމވެފައި އޮީތ. އެހެންވީމާ، އެ  ނަށް އެއަށް ަޙއްލެްއ ދެްއވާފަިއ އަުޅގަ

 އްޔާ ކޮްށލާނަން. ައޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާެލއް އޮތި  ަވނަ ފުރުޞަތުގައި 2ެދއްވަން. ދެން ހޯއްދަވައި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ެވއްޖެްއޔާ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޮފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެްއޗެްއ ވިދާޅުވާން 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖި

ނޑުމެން އަނެއް  ނޑުމެން އެްއޗެޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ،އާދެ! އަުޅގަ އް ޮބޑުކުރާ . އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޢުލާނެއް ކުރަންޖެހޭނީ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އްޔާ ައޅުަގނޑު ނޫނީ ކުޑަކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެ .ކަންނޭނެގ އަޅުގަ

ނޑުމެން ، ނެތް. އެހެންވީމާ އެއްދެންނެވި ގޮަތށް އަގަކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެއް އައިސްފަ ކުރިންވެސް މި އަުޅގަ

 ނޫން ެއއީ  ކަމެއް  ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. ދެން އެހެންނޫނަސް އަނެްއކާ ފެނަަކއިން ކުރާންއިޢުލާނުކުރަ

ނޑަށް ހަމަ  އިއަގު ބޮުޑކުރުމާ ުކޑަކުރުާމ މި ކަންތައްތައް ެއއީކީ. ދެން ޖަނަރޭޓަރު ކަންތައްތަކުަގއި އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދަންނަވަން ެކރޭ ހާލަތު ގޯސްވެަފއެްއ މިހާރަކު ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ދެްނ ައއްޫޑަގއި ކަރަންުޓގެ  ،ކަ

ނަޑިއގެން ހިނަގއިދާނެ. އެއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުންނަ މީހާ ވެސް ދުވެދުވެ  ކަރަންޓު ކަ

އޮންނަ މީާހ  ހަތަރު އަހަރުދުވަސް ވަންދެންައއި.ސީ.ޔޫެގ ތެރޭގައި ތިން ިއ،މީހާ މަރުވެގެން ެވއްޓޭ. ބަލިވެފަ ހުއްޓާ އެ

ނޑަިއގެން ހިނގައިދާނެ ފަނަރަވަރަކަށް މިނެަޓށް ވިްއސަކަށް މިނެޓަށް.  ،ހަމަ އެގޮތަށް އޮޭވ. އެހެންވީާމ، ކަރަންޓު ކަ

ނީ ކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަހަލަ ކަންތަްއތައް ދިމާވަނީ ވެސް ައޅުަގނޑަށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު ކުށަކަށް ނުވަ

ކަެމއް  ގެ ކޮންމެވެސްރޭގައި ވެސް ެއއީ ސަޮބޓާޖުދާެނ ކަންނޭނގެ ސްޓެލްކޯގެ ތެވެ ވެއްެޖއްޔާ ފަހަރުަގއި

ވެސް ހަމަ މީހުންނާ އެީކގައި އަްއޑޫ ފެނަކަ  ވިސްނުމެްއގެ ހިނގައިދިަޔއީ ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަނީ ހަމަ ހުރިހާ

ނޑު ބްރާންޗެއް ވެސް ހިންގޭތޯ. ެއކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިހާ ކަންބޮޑުވެ  ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ތަނުން ވަިކެވގެްނ  އިލާަތކެްއގެ ބަަޔކު އެޢާށް ޭއގެތެރެއަްށ ވަދެއްޖެްއޔާ ކޮންމެވެްސ އެއް ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑު މި .ޖެހިދާނެ ކަންނޭނގެހިނގައިދާން ނޑުމެންނަށް އެކަންތައްތައް ކުރަން ކެރިދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ ބަލަނީ  އަުޅގަ

 އި ަގއި ނިްއވާލުމާތުޖަނަރޭޓަރު ގަސް .ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ އެއްވެސް މީހަކުެވސް ވަކިނުކޮށް އެ ހަމަ

ނޑުމެންގެ ބައެއް އިންޖީުނގެތަުކގައި ވެސް އަދިެވސް އެބަ  ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫކުރުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑައި ހިނގާ. އެހެން ދިޔުމަކީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިަފއިވާ ކަންަތއްތަެކއް ކަމަށް ގެންވީމާ، އެދާ ަކރަންޓު ކަ

މީހުން ގޮވަިއގެްނ  ކުެރވޭ. ެއކަމަކު ހައްތަހާވެސް ހަމަ އެ ޓޮލަރެންސްގައި އެވަަރކަށް އަނެކަތި އަޅުަގނޑަށް ކޮންެމވެސް

ނޑު މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ދެން އަެނއް ެއހާ ކަންބޮޑުެވވަޑަ  ނޑު  ގަންަނވާ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާއިއުޅެވޭތޯ އަުޅގަ އަުޅގަ

އަސްލުަގއި ބޮޑަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސައިޑަށް  އި،ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕެކްޓަށް ނުބަލަހަމަ އޭގައި އަސްލުަގއި ޭއެގ 

ނޑު ގެންނާނެހެ ބޭފުޅުން ހިޔެއް . ދެން ކޮމިޓީގައި ތިންތައްަތއް ުކރަން ވެއްޖެއްޔާ ކަ ބަލައިގެން އެ ނެއް ނުޭވ އަޅުގަ

އެކަންތައްަތކަްށ  ސަރުކާރުން ،ްއޑޫ ކަރަންޓު ހަމަ ސްޓޭބަލް ވެއްޖޭ ބުނާނީ. އާލާތްތަކެއް ނެތިގެންއަ

ނޑަިއގެން ގޮސްފަެއްއ ނޯންނާނެ.މަގުފަހިކޮށް ނޑުމެން ހަމަ މީގެ ދެތިން ނުދީގެނެއް ކަރަްނޓު ކަ ހަތަރު އަޅުގަ

ފަސް ގެންަނން. މިއީ މިދިޔަ ހަތަރުޖަނަރޭޓަރު  2 ވޯޓުގެެމގަ  2ދުވަސްކުރިން މި ނިންމީ އަްއޑޫއަށް އަެނއްާކވެސް 

ނޫން. އަޕްގްރޭުޑުކރުމަށް ޓަކައި ކަންތައްަތކެްއ  ގޮތެއް ކަންތައްތަެކއް ދިޔަ ތަންތަނުގައި އެ އެ ތެރޭަގއި އަހަރުދުވަސް
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ނަޑއިގެން ކަރަންޓު ކަ .ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ަޔޤީންކަމާ އެކު ދަންނަވަން ެކރޭ ހިންގުނީކީ

ދަނީ އެތަނުަގއި ތިބޭ ސަރުކާުރގެ ކޮންމެ ސިޔާސަތުތަކަާކ ދެކޮޅު ަބޔަުކ  ދިޔައިްއޔާ ވެސް ކަރަންޓު ަކނޑަިއގެން އެ

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ނޫްނ އެ ދަނީކީ ކުރާ އުނދަގޫަތކެްއގެ ސަބަބުްނ. އާލާތްތަކެއް ނެިތގެނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށުން ކަރަންުޓ  . ދެންމެ އެމް.ޑީގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާުޅވި ކަރަންޓު ިދޔަކަން. އެލާފައި ތި ޕާސްކޮށްލައްވާ ނިންމަތީ

އެ  ،ރެކޯްޑސް ހުންނާނެތޯ؟ މިސާލަކަށް ފަނަރަ މިނެޓަށް ދިޔަސްކަމަށް ވަންޏާ ކަރަންޓު ދުވާލަކަށް ދިޔަކަން  އްސިގޮ

 މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނާނެތޯ؟ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލްކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖި ފެނަކަ

 .އާދެ .ހުންނާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިނިއްޔާ އިނގޭތޯ މި ކޮމިޓީއަށް. އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަންޏާ ރަނގަޅު އެ ހިއްާސކޮށްލަ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

ފަހަރުކަން މިދިޔަ މަހުގައި. އެއީ  ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ ކަރަންޓު ދިޔައީ ކިތައް ގައި މިތަނު ފަސޭހަވާނެހެން ކުރިއަށް އޮތް

ޔަޤީނުންވެްސ  ހިއްސާކޮށްފިްއޔާ މި ކޮމިޓީއާ ،. އެ ރެކޯޑްސް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާކަންކިހިނެއް ،ކޮން ސަބަބަކާ ހެދި

ންނަށް ވެސް އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ ނޫނީ މިތާ ތިބޭ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،އަުޑއަހާ މީހުން

ނޑުމެން އެދޭ އެއާެއކު ހަމަ ެއއީ މި ކޮމިޓީއަށް ެގންނައިރު. ދެން .ަކމެއް މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުތައް ބެހެއްުޓމަކީ އަުޅގަ

ކަރަންޓު  ،އި ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ޭބނުންވޭ އެހެން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުީރގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެން ދުވަހެއް ހަމަޖައްސައިގެން ގެެނވި  ،ކަންަތކުަގއި ގެސަބްސިޑީ  ަކރަންޓު ބިލު ކަންތަކުގައި އަުޅގަ

ްސ ޔަ މް.ޑީ ކުރަްއވާ ސުވާލަށް ަޖވާބުދެއްވަްނވެއްެޖއްޔާ ދެްއވިވެސް އެ ދާނެ އިނގޭތޯ. ދެްނ މިއަދު ވެސް

ކީ އިންޖީނު މިއަުދގެ ހަމަ ސީދާ މައުޟޫޢަކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން އިޢުތިރާެޟްއ އެކަމާ ނު

ނޑު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލު އިބަދަލުކުރުމާ ނުވެގެންދާ މަްއސަލަ. އަޅުގަ

 އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޙައްމަދު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ
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ބޭފުުޅންނަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި  2އާ އެމް.ޑީ. އިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަުނގެ ެޗައރމަނާ އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މިހާރުގެ  .ަވރަށް ހަމަ އުފާވޭ ،ފުރުޞަތުގައި ެވސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުރަން އަޅުގަ

ބޮޑު އިތުބާރު ހޯދަމުންދާ ކުންފުންޏެއްކަން  ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ފެނަަކއަކީ ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް އި ހަމަ ހުރިވިސްނުމުގަ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ެއީއ އެމް.ޑީއާ ނޑުމެންގެ  ބޭފުޅުން ދެެޗއަރމަނާ  އިއަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ައޅުގަ އަޅުގަ

ށް ލަފާފުޅާ އެްއކޮށް ބަރާބަރަށް މަަސއްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަ ދޭ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދުރުިވސްނުމާ އެއްކޮށް 

ނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް މެންބަރަކު  ދެެވސް ޝައްެކއް ނުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތަނަށް ހާޒިރުކުރި  ނުމެން މިބޭފުޅުން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ދާއިާރގެ ކަރަންޓުގެ ަމްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަނިކުފާ  އެ

ނުޑ ގަޫބލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއއީ އެހާ ިޒންމާދާރުކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެްއ ގަބޫެލއް ނުކުރަން.  ހާޒިރުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ތަަންށ  އެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏެއްަގއި ވެރިން މި ،ތަެނއްަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އެ ،މިފަދަ މައްސަލައަކީ

ުނކުަރން. މިއަށްވުރެ ފަސޭހަކޮްށ  ކޮށްގެން ސާފުކުރަންޖެހޭވަރު މައްސަަލއެްއ ކަުމގައި އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއްހާޒިރު

ނޑު  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ސާފުުކރުމުގެ ގޮތްަތއް ގަބޫލުކުރަން.  ހަމަ ވެްސ ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގަިޑއިުރގައި ކަރަންޓުެގ ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިްނ  24ރިއްާޔގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު  77އެތަްއ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކާ ެއްއކޮށް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެތައް ރަަށކަށް

ެވްސ އްގޮތަކަށްރަށް އުފަލުން ހަމަ އެދަނީ ހަމަ ވަ ަރއްޔިތުން އެ ،ރެވިކުއެ އެްއޗެހިތައް ިއންސްޓޯލް ،ގެންދެވި

ނޑުމެން މީގެކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ކަރަންޓުގެ ދަތިކަމެއް ނެތިޭއ ބުނަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދޮަގކަށްނުވާނެ. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެްސ،  ؛ފަހަރު ހަމަ ފުދޭވަރެއް ގިނައިުރ ކަރަންުޓ ގޮސް ރަށްރަށުން ވެސް ހަމަ ދުވާލަކު ދެ

ގެންދަާވ ބުރަ ކުރަްއވަމުން ،ތަނާ ހަވާލުވެ ތި ގެންދަވާ  މަނިކުފާނު އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި

އެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން.  ވަރަށް އުަފލާ އިއަުޅަގނޑުގެ ނަުމގަ އިޔާއަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާގެ ނަމުގަ މަސައްކަތުން 

ނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އަްއޑޫ ިސޓީގައި ކަރަންޓު މަނިކުފާނުގެ ދެ ންމެގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ދެން އަޅުގަ

ނޑަިއގެްނ  ،ފަނަަރވަރަކަްށ މިނެޓަށް ،މެންނަށް އެނިގގެން ހިނގައްޖެއަޅުަގނޑު ދިހަވަރަކަށް ިމނެޓަށް ކަރަންޓު ކަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ިޞއްީޙ ޙިގެ ހިނގައިދާނެ. ެއއީ ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަނިކުފާނު ކުމަތްތެރި ވާހަކަފުޅުަގއި އަުޅގަ

ނޫންނަމަ އައި.ސީ.ޫޔގައި ެވސް  ،ބަލިވެނުއްވާހެން ކަމެއް ދިމާވެގެން ވިަޔސް ެވސް ހަމަ ތިބު ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައެއް ކަމަްށ  ،އޮންނަންޖެހިދާނެ. ދެން މިކަހަލަ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކީ 

ނޑުމެްނ އެވެްސ ގަބޫލުކުރާން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ނޑުމެްނގެ ްއގޮތަކަށް ނެ. އަުޅގަ ވެސް ފެނަަކއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ރައްޔިތުންަނށް ފެނަކައިން ތި ދެމުންދާ  އެްއވެސް ވަރެްއގެ ޝަްއކެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ޚިދުމަތަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ހަމަ އަދިވެސް އެއް ނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަ  ،ދުޢާައކީ ފަހަރު އަޅުގަ

 ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ތި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުާޅވެގެން 
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ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ފެނަަކާއ ދޭތެރޭ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ އުއްމީދަށް ވުރެ ބޮުޑ  ވަރުގަަދެވގެންގޮސް އަުޅގަ

 ން. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ބުލި ފުޅުންނަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަެކއްބޭ ދެމަނިކުފާުނެގ  ،އުއްމީދުތަެކއްކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަާބ  ދެ.ީޑއަށް ވަަޑިއގެންދެްއވި ކަމަށް ަޓކަިއ އެމް އިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއަރމަނާ

ނޑު މައުޟޫޢަ ގެދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު  ފަހުން ދިމާވި  ީކ ައއްޫޑ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މަްއަސލައަށް ދާދިމައިގަ

ވަަރށް ތަފްސީލުކޮށް މަނިކުފާނު  ސުވާުލގެ ޖަވާބު ،ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން ކުެރްއވުނު ސުވާެލއް ކަމަށް ވިަޔސް

 ޮގތް  ަފއިކުަރއްވާތުރުކާރުން ގަސްއެކަން ޙައްލުކުރަން މިހާރު ސަ އިުކރަންޖެހުނު ސަބަބާ ދެއްަވއިފި. ޭއގައި އެކަން

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން އެހާ ުލއި ކަންތައްަތއް  ގޮަތކަށް އެ ވެސް ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. އަުޅގަ

ނޑު ކު ލުޙައް ލާނަން އެހެންނަމަވެްސ، އިަޑ، ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް ދަންަނވަކޮށްދެްއވުމަށް ނިންމެވި ކަމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ަފހުން ދެންމެ އެހެން ބޭފުޅަކު  ސުވާލެއް. އާއްމުކޮށް ާރްއޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާ ގުޅޭޮގތުން. އެއް ުސވާލަކީ ދާދި ދެ

ސަބްސިޑީ ފޯމުތަްއ ފުރުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ޝަކުވާަތއް އިތުުރވެގެންދިޔަ.  އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިން ކަރަންޓު

 ،ކޮށްދެްއވާފައިމަސްދުަވސް ވެސް އަިދވެސް އިތުރު ވުރެ އިތުރަށް އެއް  އޭގެތެޭރގައި އެކަން ަކނޑަެއުޅނު މުއްދަތަށް

ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ެދއްވި.  ގިނަ ވުރެ ވަރަށް ގިނަ ލުއިަތކެްއގެ ދަުށން އަލުން އެ ފޯމުތައް ފުރުމަށް ވަރަށް

އެހެންނަމަވެސް، ެއކަންތައް ސަރުކާރުން ކުރަްއވަން ފެްއޓެވުމާ ގުިޅގެން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ގިަނ ޕްރޮޕެގެންޑާތަެކއް ފެތުރި  ޭއގެ ޯގސް ސިފައެްއގައި އެކަން ެދއްކުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ،އޭގެތެެރއަށް ވަދެ 

ގިނަ އާއްމުން ނިަކމެތި ރައްޔިތުންތަކެއް އެބަތިިބ  . އެކަުމގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުަރނީ ވަރަށްރާއްޖޭަގއި

ަވގުތަްށ  މީހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އެ ވަގުުތ އެ އަދިވެސް ރާއްޭޖގައި އަތޮޅުތަުކގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމު އެ

ލުތަކުަގއި ސަބްިސޑީ ފަހު އަްނނަ ބި ދިޔުމަށްއިރު އެ މުއްދަތު ަފހަނައަޅަ. މިހާގިނަ ަބޔަކު ނުފުރި ތިބި ވަރަށް

 ފުރަން އެދޭ ވަރަށް  އަުލން ފޯމު ،ނޫން ކަމަށް ދެކި  ަކމެއް މީހުންނަށް މި ކުރެވުނީ ރަނގަޅު ނެތުމުން އެހިމެނިފައި

ނޑުމެންނާ ވެސް ވަރަށް ވާހަކަ ަދއްާކ  ދަތުުރތަކުަގއި އެ ެދވޭ ގިނަ ރާއްޖެތެރެއަށް މި ގިނަ މީހުން އެބަތިބި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ފެނަކައާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި  ފެނަކައިން ފުރި ފޯމެއް ގިނަ މީހުން. އަޅުގަ

 ަދއްަކވާލަްއވަިއގެން މި ނިކަމެތިގައި ވާހަކަފުޅުއި ބެހޭ ފަރާތާ އިތުރަށް މި މައްސަލަ ަކމާ ،ވާތީ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް

ކަމެއް  ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެެވސް ަބއެްއގެ ސަބަބުން މި ލިބުުނ ނިކަމެތިކަން ޙައްލުކުރުމަްށ އިތުރަށް ކުެރވިދާނެ
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ަރއީސް ނަޝީުދގެ  ،ވަނަ ވާހަަކއަކަްށ އޮތީދެ އޮތްތޯ؟ ެއއީ ައޅުަގނޑު އިުތރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ. 

ލުކޮށްގެްނ ދެން އޭުރގައި އެ އުފެއްދި ކުންފުނިތަކަކާ އިންޖީނުގެތައް ަހވާ .ނޫން ވެރިކަމުަގއި ކުީރަގއި ފެނަަކއެއް

 ބޮުޑ އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރޭަގއި ިދޔަ  . ނަްނގަަވއިގެން ެއވެސް ވަރަށްޙަޤީޤަތުގައި ބަދަލުދިނުމުގެ ނަމުގައި ނެންެގވީ

ަޔއީ ހަމަ އެކްިޓވިސްޓުން ރަށްރަުށގައި ވެސް ދި ންމުކަމެއް. އެކަންތައް ގޮސް ފަުހން ދެން އޭރު އިންޖީނުގެަތއް ހިންގަ

 މީހުންގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔަ ވެސް. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އެކްިޓވިސްޓުން ލާފައި ތިބީ ންއެމް.ޑީ.ޕީ .ތިބެގެން

 ފެށި ރާއްޖެތެރޭގައި އަސްލު ރަށްރަށުގައި. ދެން އެގޮތުގެ މަތީން ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް ޖެއްސުން ފަހުން

އަްއޑޫަގއި ވެސް އަދި އެހެްނ ރަށްރަށުގަިއ ވެްސ އޭރު ެއތިބި މުވަްއޒަފުން ޙަޤީޤަތުަގިއ ދެން އުފެދުނު ސަރުކާރުން 

 .ގިނަ ެޖއްސުންތަެކއް ކުރަމުންދިޔަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ކަމަށް ދެއްުކމަށް ޓަކައި ވަރަށް

ފެން ހަމަނުކޮށް  ،މި އެްއޗިއްސަށް އަޅަްނވާ ތެޔޮ ހަމަނުކޮށް އިސްޓަމުތަކަށާއިންޖީނުގެތަުކގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރު ސި

މިހެންގޮސް އެކަހަލަ ކަންތަްއ ކޮށްގެން ހަމަ ކަރަންޓު ަވރަށް ގިނައިން ހަމަ ޖެހިޖެހިގެން ހަމަ އެތައް ފަހަރެއްެގ 

ނަޑކީ ވަރަށް ގާތުން އެތަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންނަމުން ދިޔަދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ަކނޑަމުން މަތީން  ދިޔަ. އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް އެނގޭ މި ތަން ދެކެމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށް  .ދަނީ ކަންތަްއ. ދެން ޭއގެފަހުން ދެމިގެން މި ވާތީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ އެ ކަންތައްަތއް ފެނަކައަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވކަްނ. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  ދެން އަޅުގަ

މަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މި ވަަރކަށް ތިބެގެްނ ހަ ތަންތަނުަގއި ޮކންމެވެސް ހަމަ އެ މުވަްއަޒފުންތައް އެމިހާރުވެސް 

ދޭ މިހާރުވެސް ހަމަ. ބޭނުމަކީ ަސރުކާރުން މި ކަރަންުޓގެ ކަންަތއްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ަޓަކިއ  ކުރަމުން އެބަ ޖެއްސުން

ރައްޔިުތންނަށް ދެއްކުން. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މި އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ހަމަނުޖައްސާކަން ާއއްމު 

 ،ނަމަ ކުރަްއވަންތޯ؟ ފިޔަވަެޅއް އަުޅްއވާތު ވެސް ފިަޔވަެޅއް އަުޅްއވަން ގަސްމުވަްއޒަފުންނާ ދޭތެރޭގައި އެއް 

ނޑަށް ވަރަށް ސުވާލަށް އަޅު  ދެއަޅުްއަވއިގެން މިކަން ޙައްުލވާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ކިހާތާކުތޯ؟ މި  ގަ

 ރަނގަޅު ޖަވާެބއް ދެްއވިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އްމަދު ނިމާލްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙަ 

ނޑުމެން އެވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާއަޅުަގނޑަށް ފުރަތަމައިނުން ކުރެއް  ސްޕާއާ ުގޅިގެން ެއ ންނީ އަޅުގަ

 ،އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދާނަމޭ އިނގޭތޯ. މި ރަށްރަށުގައި ތިބި ސަބްސިޑީ ޙައްޤުވާ ތައްމަސައްކަތް

ނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަށް ލިބިވަޑައިނުގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ސަބްސިޑީ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ
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ވަނަ ވާަހކަފުޅުަގއި ިތ ދެ. ެދން މޭއެހީތެރިކަމެއް ޮއވެއްެޖއްޔާ އެކަމުަގއި ފޯރުކޮށްދޭނަ އޮތް  ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެވެން

ތި ވިދާުޅވި އި، ނޑުމެން ފެނަަކއަށް ޓްރާްނސްފަރކޮށްފަވިދާޅުީވ ޔުޓިލިީޓޒް ޒަމާނުަގިއ ތިބި މުވަްއޒަފުންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަފަދަ ބައެއް ހާދިސާތައް ބައެއް އިންޖީނުގެތަުކގައި ހި ރަށެްއެގ އެއް  ނގާަފއި އެބަހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ައުޅގަ

ގޮތުަގއި މިހާރުވެސް ފާހަަގޮކށްލާނަން، ރ. އަތޮޅު ދުާވފަރުގައި ރަީއސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާރުަގއި، އޭރުަގއި އެ 

ނަޑއިގެންިދޔައީ. އެ ދު ނޑަށް މަނިކުފާނު ސްޓޭޖަށް ހަމަ އަރާވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށް މުޅި ަރށުން ކަރަންޓު ކަ ވަހު އަުޅގަ

މިނެޓުތެރޭ ކަރަންޓު ރަށަށް  5ޖެހުނީ މާލެގައި ހުރެފައި ހަމަ ގުޅާފައި އިންޖީނުގެ ުމަވއްޒަފުން ަކއިރީ ބުނަން، 

މިނެޓު ތެރޭގައި  3ނުދެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ހަމަ އިންޖީނުގޭ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން ވަޒީާފއިން ވަިކުކރާނަމޭ. 

ނޑުމެންގެ އިންޖީނުގެަތކުަގިއ ، ކަރަންޓު ދިޔަ. އެހެންވީމާ މިއީ ހަމަ އަނެއްހެން ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. އަޅުގަ

އެބަތިބިމެ އަނެއް ަބއެއް ުމަވއްޒަފުން. އެހެންނަމަވެްސ، ުކރިޔާ އަޅާބަާލއިރުަގއި އެ ުމަވއްޒަފުން ެވސް ވަރަށް ޮބޑު 

ލު އެބަކުރޭ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެްއ ތަން ވަނީ ރަނގަުޅކުރެވިފަ. ދެން އެ މުވަްއޒަފުން ވެސް ގަބޫ

ދޭން ބޭނުންވާކަން. އެހެްނވެ، އެ މީހުންގެ ފިކުުރ ވެްސ ބަދަލުކުރަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް ގޮަތކަްށ 

ރަގު ބެލޭ ކަމަްށ އަންަގއިގެެނއް ނޫން ެއއީ. އެ މީހުންނަށް ދެ އެއްެޗއް ައޅާިކޔޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ދޭތީަގއި ހުރި ފަ

ވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަޅު ެއއްެޗްއގައި ކަންނޭނގެ ހިފާނީ ވެސް. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުަގިއ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެޭހ  އަނެއްހެން މިގޮތަށް ބަދަލުވަުމންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ތަންތަނުަގއި އެބަހުރިމެ ައޅުގަ

ނޑާަލިއގެްނ ވަރުގެ ަބއެއް  ނޑާލަނީ، މިސާލަަކށް ކަރަންޓު ކަ ުމވަްއޒަފުންތައް. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ެއއިން މީހަކު ކަ

ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫަތކެއް ކުރުވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ. އެިއން މުވައްޒަފުން ަކނޑާަލއިފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން ެއ 

ނަޑކަށް ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަެކއް ފުރިހަމައަށް ނުކުެރވޭނެ މީހުން ދާން މި އޮންނަނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް. އަުޅގަ

ނޑާަލއިގެން ާއއްުމ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫކުރާ ކަހަލަ ހާލަތަކަށް އައިއްސި ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ވަޒީފާއިން  ކަރަންޓު ކަ

ނަސޭހަތްދޭން އަނގަބަހުން. ދެން  ވަކިކުާރއިުރގައި އެބަ ހުޭރ އިޖުރާއަތުތަެކއް ފުރިހަމަުކރަން. ފުރަތަމައިނުން

ނޑުމެން މި  ލިޔުމަކުން އަންގަން. ތިންަވނަ ބަޔާނެއް ނަގަން. މި ކަންތައްތައް ޓްަރއިބިއުނަލާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

އެިވޑެންސްތައް ުނގެންދެވޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ޓްަރއިބިުއނަލުން މި އަންނަނީ ހަތަރުފަސް މަސްދުވަސް ކޮށްފަިއ 

މުަވއްޒަަފަކށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާދޭން އެ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ފައިސާއާ އެީކަގއި. މިއީ ވަރަށް  އަނެއްާކވެސް އެ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް ވެސް ތަޖުރިބާކުރަމުންިދޔަ. އެހެންނަމަވެްސ، ފަހުން  އުނދަގޫ ކަންތައްތަެކއް ޙަޤީަޤތުގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ނިންމަ ނީ އަނެއް މެޖޯރިޓީ ކޮޅަށްތާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ. އަދި އެ ަފއިސާ ަދއްކަންޖެހުނަސް އަުޅގަ

އެންމެ މީހެއްގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ތިބި އެަތއް ބައިވަރު ަރްއޔިތުންނަނަށާއި ވިޔަފާރިތަަކކަްށ އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް 

ނޑު މި ވަީޒފާގައި ހުރެގެން އެ ޓޮލަރޭޓެްއ  ނުކުރާނަން. ރައްޔިތުންގެ ވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ހަމަގަިއމު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޮޑަްށ އަނެކަތިކުރަން ބޭނުްނވަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ުއފައްދާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް  ކޮޅުަގއި އަުޅގަ
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ނުޑމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން.  މިއީ. އެންމެ މުވައްޒަފެްއގެ ސަބަބުން އެ ކަންތައްތައް ެއހެން ދިމާވާކަށެއް އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވި ޖަވާބު ައޅުަގނޑަށް ދެިވއްޖެ ކަންނޭނެގ. އެހެންވީ މާ، އަނެއް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ތިބިމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ުމަވއްޒަފުންެގ ތެރޭަގއި ެއ ކަަހލަ ވިސްނުންތައް ގެންުގޅޭ. 

 ތަން ެއކަްނ ވަނީ ރަނގަޅުކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކުިރޔާ އަޅާަބލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރމަނަށާއި އެމް.ޑީ.ޭއއަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެ

ނުޑގެ ދާިއރާއަށް މަނިކުފާނު ކޮށްދެްއާވ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުއަދާކުރަން. އަދި މަރުޙަބާ ކިޔަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ޝުކުރުއަދާުކރަން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލެކޭ އެްއގޮތަށް. އަޅު  ނޑުެގ މަސައްކަތަށް ވެސް އަުޅގަ ގަ

ސުވާލަީކ، އެންމެ ބޮޑަްށ ރާްއޖެތެރޭގެ އަތޮޅުަތކަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކަރަންޓު ބިލުތައް ލިބޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ؛ 

ތަފާތު ޔުނިޓުތައް، ައގުތައް ތަފާތު ވާހަކަ މި އޮންނަނީ. އުތުރާއި ދެކުނާ ެވސް ވަރަްށ ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރި ކަމަށް. 

ނގެ އަްއޑޫ އަތޮާޅއި ތަފާތުެވފައި، މެދު ތެރެއަށް ތަފާތުވެފައި، އުތުރަށް ތަފާތުވަީނ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ނޭ 

ނޑުމެންނަށް އޮުޅންފިލުވައިދެްއވިްއޔާ ވަރަްށ  ކީްއވެގެން ކަެމއް. އެހެންެވ، އެކަން އެ ތަފާތުވާ ސަބަބެއް އަުޅގަ

ންދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު. ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކުަގއި ވެސް، ނިމިގެ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަްއޑޫ އަތޮޅަށް ވަރަށް ސަާމލުކަންދެއޭ އެހެން އަތޮޅުަތކުގެ  ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުން ެވސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ހަސަދަވެިރވާ ވަަރށް. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހިތްހަމަނުޖެހޭވަރަށް އައްޑޫ ައތޮޅަށް ސަމާލުކަންދޭ. މިީއ 

ނޑުމެން ދެރަ ވެސް ވޭ ކަންނޭނެގ ކީްއވެ ނުޑ ވަރަށް ބަލަްނ ބޭނުން. އަުޅގަ ގެްނވާ ކަެމއްތޯ ވެްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްވާތީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑމެން އެންމެ އުތުުރގަިއ ިމ 

ލުކަން ދެކުނަށް ދޭ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ. ހަމަ ތިބީ. އެހެންވީމާ، އުތުރަށް ވެސް ހަމަ ދޭންޖެހޭނެ ހަމަ ސަމާ

ނުޑ މާލެ ވާހަކަ ދަންނަާވކަށް  ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވެނީ މާ ބޮޑަށް. އަުޅގަ މެދުތެރެއަށް ވެސް. އެކަަމކު، އަުޅގަ

ދޭ އެއް ނެތިން. އެކަމަކު، އުތުރަށް ުވރެ މާ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ހަސަދަވެރިވާ ވަަރށް ހަމަ ސަމާލުކަން

ނޑުމެން  އަތޮޅަކަށް ވޭ ައއްޑޫ އަތޮޅު. މިއީ ކީއްވެާބއޭ؟ އެހެންވީާމ، އަްއޑޫ އަތޮޅަށް ސަމާލުަކންދޭ ވަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އުތުރަށް ވެސް ސަމާލުކަންދޭށޭ. އަދި ދީގެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ހަމަ މީހުން މަދެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ރަފުށީގައި ހަމަ މީހުން މަދެއް ނުވާނެ. ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ހަމަހަމަ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ، ހއ.ިދއްދޫ، ނުވަތަ ހޯ
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ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ދޭ އެއްބާރުލުން ކުޑަެއއް ެވސް ނުވާނެ. އެކަމަކު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެގ ތެރޭ ވާހަކަެދއްކެނީ އަްއޑޫ މިގޮތަށް. ދެން ކަރަންޓު ބިުލގެ ކަންަތއް ވެސް މިހާރު ެއންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެން އެމް.ޑީއަށް ހަމަ މިކަމުގައި  އަތޮޅަށް މާ ކުޑައޭ. އުތުރަށް މާ ބޮޑޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

 އެހީތެރިެވވެން އޮތް މިންވަރަަކށް، އެހީތެރިވެން ވަރަކަށް ެއހީތެރިކަން ދީގެން މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުން. އެމް.ޑީައކީ 

ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި ސްޓެލްޯކަގއި ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން 

ނޑުމެންނަށް ދެވެްނ  މަސައްކަތްކުރި. އެހެންވީމާ، ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށްގެްނ އަުޅގަ

ބާރުލުމެްއ ދީގެްނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އެއް އުސޫލަކުން ކަރަންޓު އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު އެހީތެިރކަމެއް، އެއް

ދެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖައްސައިދިުނން. މި ތަފާތު އޮތް ކަމުގައި ވަންޏާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ރައްޔިތުން ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު މިކަން މި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ރަނގަުޅާވނެ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ  އޮވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ރަށުގައި ވެސް އިންޖީނުގެަތއްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ހުރި ރަށް

ށްރަށަްށ ހުރީ. ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަުށގައި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އެ ކަންކަން އެ ރަ ބާވެ މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި

 ،ކަމާއި ދެރަކަން ފެންނަނީ އެ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކުން. ދަވާުދކޮޅެއް ވެސްއަރައިލީމާ ފެނޭ ނިކަމެތިކަމާިއ މާޔޫސް

ނޑަށް ީހވަނީ މާޒީވެދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި ެއ  އި ނުހުންނަތަން އިންޖީނުގެތަކުަގއި. ެއކަމަކު،ކުލަކޮެޅއް ެވސް ލާފަ އަުޅގަ

. އެހެންނަމަެވސް، ބަެއއް އިންޖީނުގެތަްއ މާވި މައްސަލަެއއް ކަންނޭނގެ ެއއީގެ ަސބަބުން ދިމަސައްކަތަށް ނުކުރުމު 

ކަން ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންތަން ވެސް އެބަ  ދާޅަށް މަރާމާތުކޮށް، ތަނުގެ ކުލަާޔއި ދަާވދުލަމުންމިހާރު ވަރަށް ރަނގަ

ތްހަމަޖެހުމަކާއި އިތުރު ކުރިެއރުމަކަށް ވެސް ވާނެ. ރަުށގެ ވެސް ރަނގަުޅކޮށްދިނުމަކީ ަރއްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އޮންނަ ހި

ްއޔާ. އިގެންދިޔަ ނެ. ިމ ތަންތަން ވެސް ހަމަ އާބާތުރަފިލުވަމުން ތަރައްޤީއަށް ވެސް ލިބޭ ހިްތހަމަޖެހުމަކަށް ވެސް ވާ

 ބޮޑަށް އެދެނީ އެންމެ، އެހެންީވމާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެެދން މި ކަންތައްތައް ވެސް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް. 

އުޅޭ ސަބަބަކީ ކީއްެވގެންޯތއޭ؟ މި ސަބަބު ކޮން ދުވަހަކުތޯ ޙައްލުވެެގން އަންނާނީ؟ އެންމެންނަށް  ތަފާތުވެގެން މި

އަޅުަގނުޑ  ުދަވހަކުންތޯ؟ އެީއ،މި ބިލުތައް އަންނާނީ ކޮން ެއްއގޮތަކަށް ،ހަމަހަމަކޮށް އެއް އުސޫލަކުން ކަރަންޓު ދެވޭނީ

 .ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު ސުވާލަކީ. ުޝކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ޑީ.

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ަގނޑުމެން ންޖެހެނީ އަޅުއާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ެއ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަްނނަވަ

ނޑުމެން ތަފާތުތަެކއް އެްއވެސް ރަށަކަށްޚިދުމަތް ެއއްެވސް  .ދިނުމުގައި ވެސް ެއހެން ކަމެއްަގއި ވެސް ައުޅގަ

ހަމަ އެއަށް ، އެްއެވސް ރީޖަނަކަށް ނުގެންގުޅެމޭ. ދެން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ކަންނޭނގެ. ނޫނިްއޔާ ދާއިރާއަކަށް

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޢަބްދުލިބިދޭ ވާހަކަފުޅެއް އަޅުަގނޑުމެން ބާރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا އަުޅގަ

ވީމާ، އެ . އެހެންރީ ީބގެ ރައްޔިތުންެނއް ނުތިބޭނޭވިދާޅުިވ. އެ މަނިކުފާނުގެ ކުިރފުޅުމަތީގައި ެވސް ކެޓަގަރީ ޭއ، ކެޓަގަ

ނޑުމެންގެ ައާސސީ ޚިދުމަތްތައް ބައް މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތާ ، ންވީމާއޮތީ. އެހެ ޓަންކުެރވިފައި މިެއްއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު  ،ދިނުމުގައި ވެސްމެން ކުރިމަތީަގއި ެވސް ޚިދުމަތްއަޅުަގނޑުމެން ކެޓަގަީރ ޭއ، ކެޓަގަރީ ީބެއއް ނޯންނާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގިއ ހަމަ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އެްއގޮތަކަށް . އިެއއް ހަމަެއއްގަ  ،އަދި ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއއްެޗކޭ ދަންނަވާކަްށ ނުކުރޭނެ. އެީއ ައގަކީ މޯްލިޑވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން  ދެން އަުގގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ކުަޑކޮށް އްދުަތކުގެ ކަަރންޓު އަނެާރއްޖޭެގ އެކި ސަރަހަފާސްކުރަްއވާ ައގެއް  ކަްއޗަށް. އެހެންނަަމވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފުލައިޓުތަުކގައި އެކި ހިސާބަްށ  ،ނީލަކަށް ދަންނަވަންޖެހެކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ މިސާ އެްއޗެއް ދަންނަވާ އަޅުގަ

ންނަނީ ވަރަށް އޮ ވެސް މި ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިޔާއާކުރާ ދަތުރުތައް ވެސް ައގުަތއް ވެސް ތަފާތޭ. މިސާލަކަށް، 

އަން އެއަރަލއިންސުން އެއަރަލިއންސުން ކުރާ ދަތުރާއި މެލޭޝި އޭ. އެހެންނަމަެވސް، ސިންގަޕޫރުކައިރީަކއިީރގަ

އްދުތަކުގެ ެއ ސަރަހައަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ދަތުރުގައި ައުގގައި ެވސް ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. އެހެންވީމާ، 

ގޮތުްނނާ އެީކގައި އެ ކުރަންޖެހޭ  ހުރި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮްޕވެފައި ނޫނީ ޢުމްރާނީ ތަރަްއޤީ އެ ައއިްއސަ

 . އެއި އޮންނަނީ އަގުތަކެއް ަކނޑަެއޅިފައި އަސްުލގަ އްދުތަކަަކށް މިގައި އެ ސަރަހަ ގޮތުން ކަންނޭނގެ ައސްލުރަދުގެ ޚަ

އި ކުރާ ޚަރަދާ ެއއްވަުރެގ އެ ފަހަނައަޅާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ބްރޭކް އީވެްނއިން ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެްނ ފާސްކުރާ އެއްޗެ އަނެ އް ނޫނޭ މި އަަގކީ. މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ ކަްއޗަކަށް. އެހެންވީމާ، ަދންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ ސަރަހައްދެއްަގއި ކުރަންޖެހޭ ކުރަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއީ އަތޯރިޓީން އެ ކަންތައްަތއް އަނެކަތިއޮ ުޅގަ

ބޮުޑ  އެންމެ ،. ެއއީއިރަދުތަކަށާއި މި ކަންތައްތަެކއްގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފިއ އެ ބޭބޭފުޅުން ނިންމަނީ އަސްލުގަޚަ

މިންވަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެގޭނީ. އެއަްށވުރެ ކުަޑކޮށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެގޭނެ. އެކަމަކު، އެ އަގަށް ވުެރ 

ނޑު ހަމަ  ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މައްޗަށް ދާ ނޑުމެން ޖެހޭނީ އަނެއްާކވެސް އަގު ފާްސކުަރން. ދެން އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ަވނަ އަހަރުަގއި 2009ދަންނަވަން ކެރޭނެ  ޔުޓިލިީޓްޒގެ ޯބޑުތަކުން އޭުރަގއި ނިންމާފައި އޮތް ައގަށޭ އަުޅގަ

ފަހުންނެއް ކަރަންުޓގެ  އައި  ޫނނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރު އިން . ފެނަކަ މިހާރުވެސް ައގުތަްއ ނަގަމުްނ މި ގެންދަނީ

 އަަގކަށް ެއއްވެސް ބަދަެލއް ައއިއްަސއެއް ނެތް. ުޝކުރިްއޔާ. 
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ދެ ސުާވލެއް ކޮށްލަން  . ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ހުރި ދެ މެގަވޯުޓގެ ދެޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވަނީ. ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންސްގެން އުޅޭތީ، އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކަރަްނޓުގެ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަނަރޭޓަރު މާލެ ގެނެ

އަހަުރ  50ރާއްޖެ  ،ވާހަަކ ކުިރން ރި ދެ ޖަނަރޭޓަރެއް މާލެއަށް ގެނައި ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ހު ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ައއްޫޑ ސިޓީްނ ބެހޭ ގޮތުން. ައޅުަގނޑު ސުވާލަީކ،  ނެ ދަްއޗަކާ ްނތަކުަގއި ދިމާވެދާފުރުމުގެ ކަމިނިވަންކަމަށް 

ދެންމެ ޖަނަރޭޓަރު އަލުން އަނބުރާ ނުގެންދާނެ ވާހަކަ އެޮކޅަށް. އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވީ އިރުަގއި ތިޖަނަރޭޓަރު ގެނަ

ޓަރު ގެންދިއުމުެގ ވަރަކަށްތޯ އެ ޖަނަރޭގެންދެވޭެނތޯ؟ މިހާރު ކިހާ ކިހާތަނެއްަގއި އަލުން އަނުބރާ ޖަނަރޭޓަރެއް

އޮތީ. އެއީ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޮގްއސަ ނޫނީ ބަލައިގަތުުމގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ،މަސައްކަތް

ޖަނަރޭޓަރު ލިބޭނެ ތާރީޚަކާއި މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް. ައޅުަގނޑު ވަރަށް  ވާަހކަދެކެވިަފއިހެން އޮންނާނީ މި ބޯޑުަގއި

ދެއްަވއިފިްއޔާ. ެއއީ ެޗއަރމަން ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޯޑުަގއި މި ށް ޖަވާބުރަނގަޅު ޗެއަރމަން މިއަ

. އެއީ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ފާސްކުރުމާ، މި ކަންތަކުަގއި މަސައްކަތްކުަރއްވާނީ ޖަނަރޭަޓރު ގަތުމާއި

ނޑުމެންނަށް މި ދޭތެރެއިން ގެންޓީގެ ކަރަންޓުގެ ައގު ބޮުޑވެސުވާލަކީ. ެދވަނަ ސުވާަލކީ އަްއޑޫ ސި ދިޔަ ވާހަކަ ައުޅގަ

އޮްތ ކަރަްނޓު ބިލަކަށް ައއިްއސަ  މެންބަރަކު ދައްަކވައިފި އަްއޑޫ ސިީޓގައި  ،އަުޑއިިވއްޖެ. ައޅުަގނޑަށް ދެްނމެ ފެނިއްޖެ

ނެއް ނޫނޭ ައުގ ލާީރގެ ތަފާތު ައއިއްަސ އެަބއޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އެމް.ޑީ ތި ވިދާޅުވަނީ ފެނަކައިން 60ތަފާތު. 

ކުޑަކުރުާމއި މި ކަންތައްަތްއ މި ކުރަްއވަނީކީ. އެހެންީވމާ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ކަރަްނޓު ބިލު ބޮޑުެވގެންދިަޔކަން 

ފާޅުކުރިކަން އެބަ އެނގޭ. ކުރިކަްނ އެބަ އެނގޭ. އެކަމާ ނުރުހުން އެބަ އެނޭގ. ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އް ުނކުރަްއވަންތޯ އެަނރޖީ އޮތޯރިޓީގައި ދަންަނވާކަްށ އަގު ކުޑަކޮށްެދއްވާެށކޭ. ެއއީ ން ގަސްތެއްޔާ ތި ބޭފުޅުވެއްޖެ އެހެން

ގޮތެއް ނޫންތޯއޭ. ދެން އަނެއް ސުވާލަީކ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ،  ހުރި ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން

ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ޮބޑު ފައިދާެއއް ލިބޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝނުން ،މިއީ އަސާީސ ޚިދުމަތަކަށް ވާއިުރގައި 

ގޮތުަގއި ެއަކން ފޯރުކޮށްދޭންތޯއޭ؟ އެީއ  ގެކުަރއްވަންޯތއޭ؟ ޫނނީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާީސ ޚިދުމަތެއްމަސައްކަތް

ފުނީގެ ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ކުން ށް ވަންޏާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންކުންފުންޏެއް ހަދައި މަސައްަކތްކުރާ ކަމަ

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކުންފުނި ހަދައިގެން މަސައްަކތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ . ފައިދާފައިދާއަށް ޓަކައި

ން ެވސް ވާަހކަ ައޑުިއވޭ. ދިާރގު ސް ވަރަށް ބަިއވަރު ަފއިދާވިވެސް ސްޓެްލކޯއިން ވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުިރން

ކޮންކަހަަލ ، ކަހަލަ ވިސްނުމެއްތޯކޮން ، ނޫސްތަކުން އަޑު އިވޭ. އެހެންވީމާކަ އެބަ ާވހަ ވަރަށް ބައިވަރު ފައިާދވި
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މިކަްނ ަރއްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި އަާސސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި  ރޭަޝންގައި އޮތީނެއްޯތއޭ ފެނަކަ ކޯޕަވިޜަ

 ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ުސވާލުކުރާނަން.ކިހިނެއްތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ؟ ދެވަނަ ފޯރުކޮށްދޭން؟ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.އަޅުަގނޑު ޗެއަރމަނަ

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއަރަމން މުޙައްމަދު ނަދީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ދެ މީހުން އައިްސ މި ތިބީ  `. މިއަދު ކޮމިޓީއަްށ ތި ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތެކއް ހުރެގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެެވން  އ50ާވިދާޅުވިހެން މިނިވަން  ކުރަން. ތިމަޢުލޫމާތުތަކެއް ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާހުރި  ހަމަ އަޅުގަ

ގުިޅގެން ބައެއް ކަންަތއްތައް ކުރިއަށް ދިޔައިުރަގއި މާލޭގަިއ ހުރި އެއް ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަޖެހިގެން އަޅުަގނޑުމެން 

ެއ މާލެއަށް ގެަނއިން. ދެން  ެމގަވޯުޓގެ ެދ ޖަނަރޭޓަރު 2އިންސްޓޯލްނުކޮްށ ހުރި އަިދ އޭުރގައި ގެންދެވިަފއި  އަްއޑޫއަށް

ވި އެމް.ޑީ. ހަމަ ބޯުޑގެ އޭރު ބޯުޑަގއި ތިއްެބވި ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުިވ އް މަޝްވަާރކުރެ ކަންތަކުަގއި ޯބޑަރާ

ނޑުމެން  ދިމާވެފައި އޮތް  ލްކޯއަށްއެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ސްޓެ ،ޖަލްސާއެްއގައި ނިމުނީ ދަތި ޙައްުލުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކުޑަ ދުވަސްކޮަޅކަށް  ،މާލެއަށް ގެންނަން އައްޫޑއިްނ. ދެން އެމް.ޑީ ކުރިން ވާހަކަފުޅުގައި އެ ފާހަގަކުރެްއިވހެން

ރަްއޔިތުްނެގ  މާއަށް ގެންދިޔައިނަމަވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރެއް އަނެއްކާ އަނބުރާ އަްއޑޫ

ދެ  ެއ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދުގައި އާ ވާހަކަދެެކވިގެން ހުންތަކެއް އޭަގއި ހުރެދާނެތީއާ ވެސް ެއއްކޮށް ސްޓެލްކޯއާހިތްހަމަނުޖެ 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަެނއްހެން މި ގޮތަށް  މަސް ތެރޭގައި ޑެލިަވރކޮށްދޭ 4ނޫނީ  3ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު 

 ޖަނަރޭޓަރު  2ލަތުގައި ހުރި ކަމަށް ަވންޏާ ހަމަ މިހާރު ގެނެވުނު ހާ އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނީގެ ަހއިސިްއޔަތުން ބަލާ

ވަންޏާ އޭގައި އެގޮތުންެނއް ނެތް ގެއްލުންތަެކއް. ކަަރންޓުގެ ޚިދުމަތް ނޫނިއްޔާ އެހެންކަމަށްއަްއޑޫއަށް މި ދަނީ. 

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ ރަްއޔިތުން ގިނަވެ،  މަތްތަަކކީ އަަބދުވެސް އެ ހުރި ހާލަތަކަްށ ވުރެސީ ޚިދުއަސާ

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ.  .ޚިދުމަތްތައް ގިނައިްނ ބޭނުންާވ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންތައްަތއް ިއޞްލާޙު ވެސް ކުރަންެޖހޭނެ

މަ ރައްިޔތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަްށ ފެނަކައިން ހަ ،ވެއްެޖއްޔާ އެގޮތުން ބަާލއިރުއެހެން

ހިސާބުން  ދުަވސް ނިމިގެން އެމަސް 4ނުމަކީ. ކުރިއަށް މި އޮތް ިއޞްލާޙުކުރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސް ،ތަރައްޤީކޮށް

އްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ނިމުނީކީ ނޫން. ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ައއްޫޑގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އަދި ރާ

هللا ސަރުކާުރގެ ސިޔާަސތަކީ އެއީ. ަރއީސް ޢަބްދު ،ފެނަކައިގެ  ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުން ކަންކޮޅެްއަގއި ފެނަކައިން

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ިވސްނުންފުޅަކީ ރާއްޖޭަގއި ަރްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް އެްއ ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް 
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ވިދާޅުވި ބިލުެގ  ން. ިއޞްލާޙުކުރުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަކީ. ދެން ތި ކުރިއަށް ގެންދިއު

 ކަންތަކާއި އެ ކަންތައްަތކުަގއި ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ ކަންތަްއތަކުަގއި އެމް.ޑީ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް އިތުރުކޮށްލަދޭނެ.

 

 ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު

ނޑަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނީ ކު ންފުންޏެްއ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ސުވާލުަގއި އަުޅގަ

ނޑަކަށް ިހއެއްކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  ުނވޭ  ފައިދާާވ ގޮތަކަށް ނޫންހެްއޔޭ ެއ ކަްނކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ދެން ައޅުގަ

ސަތަކީ ފެަނކައިން ކޮންމެހެން ބޮޑެތި ފަިއދާތަކެއް ކޮްށގެން ރައްޔިތުން އަތުން ބައިވަރު ލާރިތަެކއް ސަރުކާރުގެ ިސޔާ

ހެން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކެއް ޯފރުކޮށްދެމުން މި ގެންދަނީ. ނަގަިއގެން ކުާރ ކަހަލަ ގޮަތކަށް

ނޑުމެންނަކަށް ިހއެއްުނޭވ އެހެންވީމާ، މެންބަރު ތި ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ގޮަތކަށް ފެ ނަކައިެގ ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅގަ

އް ފޯރުކޮށްދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ލަ ގޮތަކަށް. ައސާސީ ޚިދުމަތެނެއް ބޮުޑ ފައިދާތަކެއް ނަގާ ކަހަޓަންކުރެވިދާނެހެބައް

ވެްސ ކުރިން  ލާރި ބޮޑުވުުމގެ ާވހަކަތަކެއް މީގެ 60ކަިތވެފައި އޮތީ. ެދން ޔާސަތުަތއް އަނެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސި

. ދެން ރަންޓު ބިލަކަްށ ބޮޑުވުެމއް ނާދެއޭމިހާރުވެްސ ދަންނަވާނީ ކަ ،ދެކެވިއްޖެ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މިއަދު ވެސް 

ނޑުގެ ީމގެ ހަތަރުފަސް މަސް ދުވަސް ކުރީގެ ވާހަކަަތކެއް ިމ ދައްކަނީ. މުޒާހަރާތަކެްއ ފަހަރުގައި އަުޅގަ

ން އޭރުަގިއ ނިންމެވީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ނުދޭ ކަހަލަ ގެންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، ސަރުކާރުކުރަމުން

 ގޮތަކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި މާޙައުުލ؛  އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަުޅގަ

ވެއްެޖއްޔާ ދެވަނަ ެއްއޗެއް އިތުުރކޮށްލަން ނީ އެމް.ޑީ ދެއްވާ ޖަވާުބގައިލެްއގައި މިކަްނ ކުރިއަށް ގެންދެވޭރަނގަޅު މާޙައު

އެމް.ީޑ ، ވޭނެ. އެހެންވީމާލިބޭ ފުރުޞަތު ތެރޭ ވާހަކަ ދެއްކިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ރަނގަޅަށް މިކަން ގެްނދެ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް

ގެންދިޔަ ސަްބސިޑީަގއި މަހެްއގެ މަްއޗަށް ންނަށް ކުރީެގ ސަުރކާރުން ދެމުންިވަޔފާރިވެރި ،ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން

ގޮުތގައި ދެމުން ދިޔައީ.  ގެން ރުފިާޔ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ވަރަކަށް މިލިއަ ނޫނީ އަްށޑިހަ 70ގާތްަގނޑަކަށް 

ގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ. ންނޭނގެ އަސްލު ހުއްޓާލީ. އާއްމު ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ދެމުންއި ކަބަ ސަރުކާރުން އެ

 ގެންދިޔަ ސަބްިސޑީތަކަކަްށ ހުއްޓުމެއް އަިއއްސަ އޮތް ގޭބީސީތަަކކަށް ދެމުން އްމު ަރްއޔިތުންގެއާއެހެންނަމަވެސް، 
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ނޑަކަށް އެނިގފައެއް ނެތް. އެހެ ގެންދިޔަ އަލުން އެ މުރާޖަޢާކޮށް، ންންނަމަވެސް، ފޯމްތަކެއް ފުރަމުކަމެއް އަުޅގަ

 ެފނަކައިގެ މި މަަސއްކަތްތަކާ. ދެން ަހމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަސބްސިޑީ ދިނުމުގަ

ނޑުމެން ކުރަުމން މި ގެންދަނީ އެއްގޮތަކަްށެވސް ކަރަންޓު ބިލު ރައްޔިތުން އަތުން ބޮޑުކޮށްގެން އޭިތ  އެްއޗެހި އަުޅގަ

ދޭ ކުންފުންޏެއް ގޮުތގަިއ ބޮޑަށް ޚިުދމަތް ރެން ހިންގާ ުކންފުންޏަކަށް ވުކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ވިޔަފާރި އުސޫލު ނަގާ

 އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކަމަށް. ދެން ޖެނެރޭޓަރުގެ ވާހަކަ؛ ތިނެްއ ނޫނީ ހަތަރު މަސްދުވަސް  އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވި ޖަވާބު އެރުިވއްޖެ

ނޑަށް އެނގިފަިއ  ތެރޭގައި ހަމަ އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ސްޓެލްކޯއިން ބައްލަަވއިަގނެގެން އެ ތަކެތި ގެންނާނެ. އެީއ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަނެރޭޓަރު ގެނައި ކުންފުން ޏާ އެކީަގއި މަޝްވަރާކުެރވި، އޮތް ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ މސްޓެލްކޯއިން އަުޅގަ

ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެ ަތކެްއަޗށް އެލް.ސީ ހުުޅވުމުެގ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް މިހާރު ގެންދަީނ. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް މި 

އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެޭރަގއި އިދާރީ ލިޔެިކޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން، ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގަިއ؛ 

ނޑަށް ފޯނަށް އެބައޮތް އެސް.އެމް.އެސް ައއިްއސަ މެްކސިމަމް ފޯ މަންތްސް ތެރޭގަިއ އައްޑޫ ސިީޓއަށް އެ ތަކެތި އަޅުގަ 

ނޑަކަށް އޮްކޓޫބަރު، ނޫނީ ނޮވެންބަރުހާ  އެ ބޭފުޅުން ގެްނގޮސްދޭނެ ާވހަކަ. ދެން އެހެންވީމާ، ަބއްަލވަމާހިނގާ ގާތްގަ

ނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން ދަންނަވަން. އައްޑޫ ިސޓީ  ހިސާބުގައި އެ ލިބޭނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ކައުންސިުލގައި ވެސް ދަންަނވައިެދއްވާށޭ އަނެންހެން ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި ެއކަހަލަ ވާހަކަ ދައްަކވަން. ވާ ގޮތަީކ 

އްޓާފައި ހުްއޓަސް އިޢުލާނުކުރީމާ؛ ދެން އަެންއކާ އެ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ެގނެއްސަ ހަމަ އަްއޑޫ ސިީޓގައި ބަހަ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަކެތި ވައްަދއި، ހިޔާކޮށް، އެ އެްއޗެހި ބަހައްޓާނެ ބެޑާ އެއްެޗހި ހަދަން އަޅުގަ

އިޢުލާނުކުރީމާ ބަޔަކު ކުރިމަތިނުލާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އެ ދެ ޖެނެރޭޓަރު އަނެްއާކެވސް އެ ތަުނގައި ހުންނާނީ. 

ނޑަިއގެން ގޮްސގެން އިމަޖެންސީ ހާލަތަށް ޮގއްސިްއޔާ ހަމަ ެއ ޖަނެރޭޓަރުތަްއ ކޮންމެވެސް ތަެނއްަގއި ކަރަ ންޓު ކަ

ނޑުމެންނެއް އެ  އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ގެންނަންޖެހިދާނެ. އެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްކޮށް ހުއްޓަކައި އަުޅގަ

ލަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުން އަނެއްހެން އެްއޗެހި އުފުރާލައިގެެނއް ނުގެންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަްއޫޑ ސިޓީ ކައުންސި

ދަންނަވާލަދޭށޭ، ފެނަކަ އުވާަލނީއޭ، ފެނަކައިން ޚިދުމަތެްއ ނުދެވެއޭ، މިވެނި ކުންފުްނޏަކާ، ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާ 

ތިބި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކަރަންުޓގެ ކަްނތައްތައް ހަވާުލކުރަނީޭއ، މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ނުަދއްަކވާށޭ. ޭއރުން އެ ޚިދުމަތް ދޭން 

ނޑުމެންނަށް ކޮންްޓރެކްޓަރުން ނުލިބެނީ މިކަހަލަ  ބަޔަކާ ދޭތެރޭަގއި އިތުބާރު ެގްއލޭ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ދިމާާވނީ. އަުޅގަ

ކަންތަކަިއގެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޔޫޓިލިޓީ ޒަމާނުގެ ތަޖުރިބާއާ އެީކގައި މިދިަޔއީ ފެނަކަ އުފައްދަިއގެން. ައޅުަގނުޑ 

ތްތަެކްއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުރަންޖެހުނު ދޮޅު އަހަރުުދވަސް ތެޭރަގއި ސަޕްލަޔަރުންނާ އެީކަގއި ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަ

ނޑު ހުިރން ރޯދަ މަހު ރޭނގަޑު ހައެްއ، ހަތެއް ޖަހަންދެން ގެއަށް  ކޮންފިޑެންސް ލެވަލް ބިލްޑަޕްުކރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަހުރި  ެއކި އެކި ޚިދުމަތްަތްއ ނުގޮސް ރޯދަނުީވއްލާ، ތެޔޮ އަޅައިދޭނެ މީހުން ނެތިގެން. އަ ުޅގަ
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ނޑާ ބައްދަލުނުެވގެން ތެޔޮއަޅާ މީހުން އެ އުޅެނީ،  ފޯރުކޮށްނުދެވި މީސްމީހުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ައޅުގަ

ޕާޓްސް ކްރެޑިޓަށް ެއއްޗެހި ދޭން ބޭނުންވާތީ. ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާއިރުަގއި އޮފީސް ަކއިރީަގިއ އެ ތިބޭނީ ސްޕެއަރ

ނޑުމެން މި ދަނީ ސްޕެއަރޕާޓްސް ެއްއޗެހި  އެްއޗެހި ިވއްކަން އަިއއްަސ ތިބޭ މީސްމީހުން. ކުރީގައި އަުޅގަ

ގަންނަންވެއްެޖއްާޔ މީހުން ހޯދަން. ފެނަކައަށް ވިްއކަންީވ ނޫންހެއްޔޭ. އެީއ ފެނަކަ އުފެދިގެން އަިއއިރުަގއި ިމ 

ނޑުމެން އެހާ ބުރަ މަސައްކަތުން ސަޕްލަޔަރުންނާ އެކީގައި ޮކންފިޑެންސް ބިލްޑަޕްކޮށްފަިއ  ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮްއވާ، އަެނއްާކވެސް މިކަހަަލމިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެ އޮންނަ އަނެކަތި ެގއްލޭ ގޮތް ވާނެ. 

ޓުތަކާ ެއްއޗެހި ދައްަކވަމުން. މިއަުދ އެހެންވީމާ، ފެނަަކއިަގއި މަަސއްކަތް މި ކުރުވަނީ ހަމަ ގަާވއިދުން ހަމަ ޕޭމަން

ވެސް ނުހުންނާނެ އެއްވެސް ތެޔޮ ބިލަކަށް ފައިސާ ނުދެއްިކފައެއް. ައޅުަގނޑު މިތަނުން ނިކުމެގެންދާއިުރގައި ބަިއވަރު 

ނަޑކަށް   380ނޫނީ  370ތެޔޮ ބިލުތަކެއް ނުހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން އެ ތަނަށް ދިޔައިރުގައި ާގތްގަ

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ތެޔޮ ބިލު އެ ތަނުަގއި ހުރި ވާުނވާ ނޭނގި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަްނތައްތައް ސިޓީ ަކއުންސިލުން 

 ވެސް ނުކުަރއްވަން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދަންނަވާލަދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދޭެއދުމެއް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދަނގެތީ ދާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ީޑ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ޅުން ވަޑައިގަތީމަ މި ކަންކަން ސާފުވެގެންދާނެ. މީ ހަމަ އެންމެންނަށް ވެްސ ނިމާލް އަދި ޗެއަރމަން ނަދީމާ ދެ ބޭފު

ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އައްޫޑ ސިޓީގައި ިތއްބަވާނެ އިނގޭތޯ؛ މިއަދު މީޑިާޔގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު ވެސް 

އި ތިޭބނެ ރައްޔިތުން ވެސް މިކަން ނަންގަވަމުން އެ ދަނީ ވީިޑއޯަތކާއި އަދި ފުޓޭޖް ނަގަމުންދާިއރުގައި އަްއޑު އަތޮުޅގަ

އަސްލު އެންމެ ޮބޑަށް ކްިލައރނުވެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއ ވެްސ ސާފުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ކޮމިޓީ ބާްއަވިއގެން ބޭފުޅުން ގެނެސް ވާހަކަަދއްަކއި ކަންތަްއ ކުރީމަ. ެއއީ ޑިސްެއޑްވާންޓޭެޖއް ުނވޭ ެއގޮުތގައި. މީގައި 

ނޑު ދެކެނީ. އޭރުން މިތާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފެ ނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެްއގެ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަކަށް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގެ ފަހުން އަސްލު މިކަން ހުރީ މިހެންކަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މައްސަލައެއް ވެސް  ނޫން ަކންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނޭނގެ ތި ބޭފުޅުން ކަމެއް އަސްލު ދެން އަޅުގަ

އަގު ަކނޑަައޅަނީކީ، ައގު ަކނޑަނާޅަނީކީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ތަނުން މެންބަރަކު ދެން އެ ސުވާލު ދުވަހަކު ވެސް 

ފުޅުންެގ ޒިންމާެއްއ ނުކުރައްވާެނ ކަންނޭނެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަާކ. ތި ބޭފުުޅން އަުގ ބޮުޑކުރެްއވީއޭ. ެއީއ ތި ބޭ
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ނޫންވިއްޔާ. އެކަން ކުރަނީ ަވކި ބަޔަކު. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ތަންފީޒީ އިދާރާ. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ މި ތަނަށް ވަޑަިއގެްނ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ޭއރުންނޭ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވެގެންދާނީ. އޭރުންނޭ ގިނަ 

ނޑަށް އެނގޭ ދެން މީހުންނަށް މަޢު ލޫމާތު އެނގިެގންދާނީ. ދެން ތިން މަސް، ހަތަރު މަސް ވީމާ އޭގެ ޒާތުަގިއ؛ އަުޅގަ

، އިޢުލާނުކުރެިވގެން ވަރަށް ޭއަގއި އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރތަކެއް އޮންނަކަން. ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯކުރާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް

 ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ެވްސ އަދި މި މައްސަލަ ލެއްވި ހަމަ އަޅުގަ ވީ އެންމެ އަވަްސވުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން  ދެން

ގޮތަްށ  ދިއުން. ތި ވިދާޅުވާ އަތޮޅު ަރއްިޔތުންނަށް މިކަން ޙައްލުެވގެން  ރޮޒައިނާ ވެސް ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް އަްއޑޫ

ނޑިގެންާދ ވާހަކަކުން ހަމަ އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ދޭތެރެއަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން. ރަށް މަޝްހޫރު ވާހަކަެއއް ވަ ައކީކަރަންޓު ކެ

ސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނޭ އޮންނަ އު އި ނޫނީ ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯކޮށްފަ ،ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އިމީގަ، ދެން އެހެންވީމާ

ތަުކަގއި ކެިރގެން ހަމަ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އެހެން ދިމާވާ ކަން ށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ.މެންނަތިމަންނަ

ރަށްރަށުގެ މީހަކަށް އެކަން ކޮށްލާކަށް. އެހެންވީމާ، ދާނެ. ނުކެރޭނެ ދެންހުރި އެކަްނކަން ޙައްލުެވގެންވެންޏާ ކުރެތަންފީޛު

ނޑު ނުދަންނަވަން އިނގޭތޯ ވަކި ަބއެްއެގ  ؛އްޔާއަްއޑޫ އަޮތޅުަގއި ވެސް އެ ސަކަރާތް ޖަހާ ބަޔަކު ތިެބްއޖެ އަުޅގަ

ނަޑއިލާށޭވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ސޮރީ .  އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ަސކަރާތްޖަހާ ބަޔަކު ހަމަ ކެިރގެްނ ނޫންބުނަނީކީ  . ކަ

ނޑާލީމާ ދެން ޙައްލުެވގެންދާނެ. އޭރުން މިކަން ޖެން ފައިސާ ދައްކަންދައުލަތުއެކަކު ޖެހޭނީ  ހުނަސް ހަމަ ކަނޑާލަން. ކަ

ނޑުޙަ ށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދު ސަރުކާރު އަިއއިުރގައި ަވރަގަބޫލުކުރަން އެ ކަންކަން ވަޙީ  އްލުެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމުަގއި ަވޑަިއގަންނަވާނެ އެކި ތަންތަނުންނިމާލަށް އެނގި ؛ކަންކޮޅުތަކަށް   .ގދ ،ބެލިޔަސް  ގއ، އަށް، ކަރަންޓު ކެ

 ފާނެދެން އޭގެ ޒާތުަގއި ހިނގައި ވަރަށް. ދާހަމަ ޖެއްސުންކުރީ ހައްދުފަހަނައަޅައި، ވަކިތަނެއް ޫނން .ބެލިޔަސްއަށް 

ިއ ވެދާނެ މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީމާ ިމ ސަރުކާުރގައި ިތއްެބވި ބޭުފޅުން ވެްސ ހަދައިފާނެ މި ރެްއގަކަމެއް. ފަހަ

ހަދަން. ދެން އަނެއް  ކުރެވޭނެ ގޮތެއްޖެހެއޭ ތަންފީޛު ައކީ މިކަން ެއބަސަރުކާރު ބަދަލުވެއްެޖއްޔާ. ެއކަމަކު ައއިިޑއާ

ނޑަށް ފެނޭޓްރޯލް އަގު ކޮންކަމަކީ  ނޑު ސުވާެލއް ގޮތަްށ ނޫން މީ ،ކުރުމަށް އަޅުގަ ނޑަށް ފެނޭ .ހަމަ އަޅުގަ  ،އަޅުގަ

ނީ . ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރްއވަބޭފުުޅން ބޭފުޅުން. އިންޖީނު ބަހައްޓަނީ ވެްސ ތި ޙަޤީޤަތުގައި ތަންފީީޛ އިދާާރައކީ ެވސް ތި

ނަޑއަުޅއްވަންޖެހޭނީ ވެސް ތި ތި އްަކއިގެން ސަރުކާުރގެ ދަާވހަކަ ންވީމާ، ސަރުކާރާބޭފުޅުން. އެހެ ބޭފުޅުން. އަގު ކަ

ނޑު ފިހާރައިގެ ޔަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު ައިއޑިއާ ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަށް ފާޑުކި ސިޔާސަތު؛  އަކީ އަުޅގަ

ނޑަެއޅީމާ، ބެއްޔާ ކިޔާ މީހަކު މުދާ ވިްއކަން މި ޖެހެނީ ޙަސަން ޖެހެނީ.  ައޅުަގނޑު ވިްއކަން މި ޭއނަ އަުގ ކަ

ނޑަައޅާ ބަޔަކަށް ވާން ، . އެެހންވީމާންވިްއޔާ ނުިވއްކޭނެއެހެ  ރުން ތި. އޭޖެހޭ އެބަ ތި ބޭފުޅުންނަކީ ައގު ކަ

 ެއއް .ކުރަންބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ސަރުކާރާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަގު ކޮންޓްރޯލް 

ނޑަ އެ އި،ލާފަ  .ތަނަކަށް ޚިދުމަތް ލާށޭ   ރުން ތި. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ. އޭައޅާނީތަނުންނޭ އަގު ވެްސ ކަ

ބޭފުޅުން  ތި މިތާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްިކއިރު، ވެސް ކުރަން. ނޫނިއްޔާ މިއަދުބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަވާނެ މެނޭޖު
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 އި ޒާުތގަޭއގެ އެއް ނެތްތާ ބޭފުޅުންގެ ސޭ ގެންދާނެަކން. އެކަމަކު ތި އަށްއިދާރާ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ދެންހުރި މިކަމާ

ށް ވެސް ވެދާނެ. އެތާ ިތއްބަާވ ކަތިތާ އޮންނަ ކޮމިޓީއަ އެއް ެއކުލަވާަލއި ތިބޭފުޅުން ބޮޑީ، އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުން  ތި ރިޓީަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް،ރޖީ އޮތޯަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް، އެނަތި ވިދާޅުވާ ތަެނއް ،ބޭފުޅުންނަށް

ިދޔައިަމ މި ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިގެން، ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިކަން އިގެން ތިކޮމިޓީއަކުން ނަމަވެސް ިނންމަ

ނޑިފަ އި ތިނަދޫގަ ގދ. ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުެރވެީނ ވަރަށް ޮބޑުތަން ރަނގަުޅެވގެންދާނެ އި ފެން ކެ

ވެސް ުނވެދާނެ.  މުޅިެއކު ތެދަކަށް ،މަސް ެވްއޖެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ވެދާނެ އެންމެ މުހިއްމު 6އޮންނަ ވާހަކަ، 

ކަހަލަ ކަމެއް ުއޅެންޏާ ރާއްޭޖގެ މި އިތިނަދޫގަ  ؛ައޅުަގނޑަށް މިައށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޖާވބުދާރީއެއް، އެހެންވީމާ

ތު ފުރުޞަ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާއްލުކުރެވިދާނެ ތާރީަޚކީ ކޮބައިތޯ ހަމަ އަޅުަގނޑު ޭބނުން ސާފުކޮށްލަންމިކަން ޙަ

 ދެއްވީތީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ޑީ. 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދެން ކުރަްއވާށޭ. ކެިރގެން ެއ ތަންފީޛު، އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ ވިދާުޅވެއްޖެ

ވަނަ  27މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  .ލާނަންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިކަެމއް އިއް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއް

ނޑަިއގެން ދުވަހާއި މެއި މަހުގެ ިމއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް  .ދިޔައެއް ަވނަ ދުވަހު، އައްޑޫ ސިޓީން ކަރަންޓު ކަ

ނަޑއިގެންދަނީ ހުކުރުން ނޑަިއގެންދަނީ ގައިފައިބައިގެން މެންދުރު ފަރީއްކޮޅަށްފަހު ކަރަންޓު ކަ . މި ދެން ަކރަންޓު ކަ

ެވސް ބަެއްއ  އި އަތޮޅުތެޭރގަ، ވެފައި  ވެސް ތަންޮކޅެްއ ހަލަބޮލިކޮށް ހުރި ދުވަސްަތކަކަށްދުވަސްތަކަީކ ދެން މާލޭަގއި 

ނޑަިއގެންދަނީކަމަށް ނޫނީ  އްއި ހަލަބޮލިކަން. ެއހެންވީމާ، މީ އިއްތިފާޤެރަށްރަށުގަ ނޫނީ ، ކަމެއް ކަރަންޓު ކަ

އި ދޭތެޭރގަ ނގެ ދެން މިއާކަްނނޭ ްއޔާ ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެވއްޖެ ކަމަށް ކަންަތްއތަކެއް ދިާމވާއިއްތިފާޤަކުން 

އައިއްސަ  ފަހު ހިސާބަށް އެްއޗެއް ޮއންނަ ދުވަހެއް ވެއްޖެްއޔާ މެންދުރު ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނީ.

ނަޑއިގެންބައެއް ޮބޑެތި ސިޓީަތކުަގއި ައޅު ނޑުމެން ކަރަންޓު ކަ  އަށް ނުކުެރިވގެނެއް ނޫން ެއއީ ެފނަކަ، ދޭ. އެހެންވީމާގަ

ގެ އެއީ. ދެން ފަހުން ކުެރްއިވ ނލިބިދޭ ވާހަކަެއއް ކަންނޭމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަްށ ބާރުއަޅުަގނޑު .ގެނކަންނޭ

ނަޑކަށް  ؛ންތައްތަކުަގއިތިނަދޫގެ ފެުނގެ ކަ ، ސުވާލަކީ  އަހަެރއްހާ ދުަވހު ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަްށ  2މި މިދިޔަ ގާްތގަ

ިއ، ދެން އޯވަރ އަޅުަގނޑުމެން މި ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނީ ހިލޭ. ހުރިހާ ޚަރަދެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންގެންދިަތނުގަ ޮގއްސަ އެކޮންޒިއުްމވެގެން  ގޮްތ  މައްސަލަތަްއ ޖެހޭ ޔަ ފެން ޕްލާްނޓުއި އަުޅގަ
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. އެހެންނަމަވެސް އޮތް އެްއަޗކަށް ނުވާތީ އިއެްއވެސް ައެގއް ަކނަޑއެޅިފަ ،ކުރާތީވެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް ފެން ބޭނުންދިމާވީ

އިން ފެށިގެން އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ފެނުގެ ރޭޓު ފާސްކުރެްއވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ތިްނ  2015ޮއގަސްޓު  1

ނޑުމެން ފެނަށް ޮއގަސްޓު 1ކުރިން ވާނީ ިއޢުލާނުކޮށްފައި  ދުވަސްސްމަ އެބަ ައގު ނަގަން. ްނ ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަތަރު މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް މި އިެއކީގަ ހަމައެއާ ފަސް މަސްދުވަހެއް ވަރުވާެނ އޮތް ގާްތގަ

 ެއ ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދާއިމީ ،އިންސްޓޯލްކޮށް  އި ގެ ައޅުަގނޑުމެން ާއ ފެން ޕްލާންޓެއް ތިނަދޫގަ ނކަންނޭ

ނޑުމެން ހަދައިދޭނަން. މިހާރު ވެގެން ގޮތަކަށް ލިބޭނެ  އެ ަރއީސް ަވޙީދުގެ ސަރުކާރުން އޭރުަގއި ގޮތަީކ  އުޅޭގޮތް އަުޅގަ

ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކު ން ދެްއޔާ ެވއްޖެ އެްއވެސް ޗާޖެއް ނުނަގާ ކަމަށް ،އިންސްޓޯލްކުރި ފެން ޕްލާންޓް އެއްެވސް ރޭޓެއް

 ގެންދަނީ އެ ެއއްަޗަކށް އެކަީށގެންނުވާ ވަރަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެހަމަ ކޮންމެ މި ބޭނުންކުރަމުން ވެސް

ޚިދުމަތް  ުނވޭ މުޅިައކުން ެއއްކޮށް ފެނުގެ  ތަކެތި ހަލާކުވާ ހިސާބަށް ިދޔައީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަކަށް ހިެޔއް

ނޑިަފއިހެނެއް  . އޮތީ ކެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އަިދ .ޑީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ރމަން އަދި އެމްދަންނަވާނީ ފުރަތަމަ ވެސް  ޗެއަ ` އާދެ! ައޅުަގނޑު

ނަވަން. ަބހާއި ސާބަސް ދަންަގއި ތިހުރި ހިތްވަރަށް ައއްސަރިދަންނަވަމެެވ. ޙަޤީަޤތްތަކެއް ހާމަކޮށްދެްއވުމު ޝުކުރު

ނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކަނު  ލޯތަކަށް އަިލކަމެއް ގެނެސްދެްއވި ރައީްސ އަދިރީގައި ތިބި ބައެއް. ިތއްބާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކަރަންޓު ހަމަ ެއކީަގއި އަ  ދެންނެވުމާ ޤައްޔޫމަށް ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝކުރެއްލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްއަ ޅުގަ

 ،ަގޑިއިުރގެ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކީ އެީއ ޔަޤީންކަން  24ށް ބިނާކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންަނށް އޮންނަ ގޮތެްއގެ މަްއޗަދެމި

 ދެއްެނވުމާ  އްޔޫމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުށްދެްއވި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަކޮެއއްެޗއްކަން ޔަޤީން އަމާޒެއް އޮތް

މިތަނުަގއި ވިހުރުވާަލއި އެ ޚިދުމަތް ޅި ފެނަކަ ކުންފުނި މުޅި ރާއްޖޭގައި އެަތއްމު ،އެީކގަިއ، ހީވާގި ދެ ބޭފުޅުންނަށް

އެީކގަިއ  ރަށް ޝުކުރުވެިރކަާމ އެކީަގއި، އުފަލާެދއްވާތީ ވަކޮށްގޮތުގައި މަަސއްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަރާބަރު

ނޑު ަދންނަވާނީ ދެންމެގަ ލޮޓީ އި ލޮޓިގަ  2009 ،އަގު ަކނޑަެއޅިގެން ދިޔަ ވާަހކަ ވިާދޅުވީ އިފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

އި ރުގަ ގައި އޭޓީ ކުންފުނީގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ުޔިޓލިޓީ ކުންފުނީޔޫޓިލި .ެއްއ ނޫން ދެއްތޯލޮޓިލޮޓި؛ ކުންފުނީގެ ވާހަކަ

ލޮޓި ދެމުން. ަރްއޔިތުންގެ އެކި ރަށްރަުށގަިއ ހުރި ބައެއް މީހުންެގ ރައްިޔތުންގެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ހުރި ދިޔައީ ލޮޓި

ގޭ ހިސާބުގައި އޮތީ. ނފައިސާާއއި ރައްޔިތުްނގެ އިްނޖީނުތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ ވީނުީވއެއް އަދި އަދަށް ެވސް ނޭ
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ުރގަިއ ެއއީ. އޭ 2009ާވނީ  ކަމަށް ަރއީސް ަނޝީދުގެ ސަރުކާރު؛ ރުަގއިއޭ، ންނައެ ހު  އިުރގަ އި އޭގަ  2009

ނަޑއެޅިފައި އޮތް   ގެންަދވާ ހާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންބޭފުޅުން މި ކުރުމުަގއި ތިއަެގްއގެ ގޮތުަގއި ައގު ތަންފީޛުކަ

ުގ އަ ދި ައގެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށގެން އެރައީސް ނަޝީދުގެ ަދއުރުަގއި އުެފއްވަނީ. އަދި އޭެގއިުތރުން،  ކަމަށް ތި

އުޅެނީ ވެސް.  ެގ މެންބަރުންތަކެއް މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަަތކެއް ހުަށހަޅައިގެން މިބޮޑުެވގެން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަދި މީގެ   ،ވެްސ ބޮޑުއާބާދީ  ،އަތޮޅު ެއއީ ވަރަށް މީހުްނ ބޮޑު އަްއޑު، އިތުރުން އަުޅގަ

ެއކި ިހސާބުތަކުަގއި ަރއްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ބޭފުޅުން. ާރއްޖޭެގ ެއކި، ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން ވެސް ިތްއބެވި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތް ބޭފުޅުންނެއް ޫނން. އެހެންވީމާތަފާތެއް އޮ ްސ ޮއްއވާ ެއްއވެ އިެއ ހާލަތުގަ ،އަުޅގަ

ްއޫޑގެ ކަރަންުޓެގ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ލިބުނު އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއގައި އަ ،ައކުން ނޫންހާލެއްގަިއ އިތުރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުޑ މި ކޮމިޓީަގއި އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކޮށްފައި އްލުކުރާކަން މައްސަލަތައް ޙަ  ނުާވކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ

ީއސް ާޔމީނުގެ ސަރުކާުރގެ ތެރެއިްނ ރަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ނަމަވެސް ަރއީސް ޔާމީންެގ ސަުރކާރު ައއިސްގެން 

އެ ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި އަްއޑޫ އަތޮޅު ހުޅުޫދ  ޓަަކއި ދެ ޖަނެރޭޓަެރއް އްވުމަށްންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދެމި ކަ

ިބޔަ ބުަރ ، ތް ދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ކޮށްފަިއވާ މިންނައަދި ފޭ ،ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝާހިދު

 2ޓަކައި  ލުމަށްމީން ހިނިތުންވުމާ އެކީަގއި ރަްއިޔތުން ހެއްވާދިޔައީ ަރއީސް ޔާުތގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންމަސައްކަ

ާކ ވެސް އަެނއްރު އައްޑޫ އަތޮޅަށް ގެންދިއުާމ އެކީަގއި ދެންޖަނެރޭޓަރު އެ ރަށަށް ގެންދިޔައީ. ނަމަވެސް އެ ދެ ޖަނެރޭޓަ

ހިތާމަވެރި ޚަބަރު ދެންމެ  ޔަކަުމގެދިޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަކަމުގެ މަންވެސް ޖެއްސުންަތކެއް ކުރަުމން

ެވްސ ަޓކައޭ ބުނެ ެއއްގޮަތކަށް ކުރުމަށްކަމެއް. މީ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛު ހުރިއިން ތި ވިދާުޅވީ. ވަަރށް ހިތާމަފެނަކަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގަ ރަންެޖހޭ ވަގުތެއް ނޫން މީރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކު ނުޑގަ ިވ އްޔާ ލިބިގަންނަ ހަލުެވއްޖެއި . އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިތަންމެ  ޖެހޭ މިކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ، މިނެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ  އަުޅގަ

ލަ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ރޮޒައިާނ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މިއަދު ައޅުަގނުޑ މި މައްސަ ވާހަކަތަެކއް ދެއްކި

ނޑު އެ ބޭފުޅުންަނށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން.  ،އިތުރުން ފަލާޙްދި އޭގެ އިތުން ަޝރީފު، އަމް، އަދި ޭއގެއާދަ އަުޅގަ

މާމެން އަސްލު ޓަކަިއ ތި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެްއވުަމށް ،ޓަަކއި ދިއުމަށްިއ ސާފުެވގެންމިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އަސްލުގަ 

ކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތެއް ޙަޤީޤަތެްއ ހާމަ އިގޮތަށް ފާހަަގކުރެިވގެން މީގަހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައިގައި ެއކަން އެ

ޔޯލައަށް މީހުްނ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ އަބަދުވެސް، ޔޯލަކަމެއް މުލިބިގެންދިޔަދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއް

 ވެގެންސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ފަޟީޙަތްމައް ވަންޏާ އެ ކާ ވާހަކަަތކުގެ ޙަޤީޤަތް ުނހޯދާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކަމަށްދައް

ގުނަ ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ  އަްއޑޫ އަޮތޅަށް .. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެ މަންޒަރުހިނގައިދާނޭ

ޮގތެއްަގއި ަރއީސް ޔާމީން ައދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  ާޚއްޞަ ،ޚިދުމަތްތަކެއް ރައީްސ ޔާމީްނގެ ސަުރކާރުން

އަދި  ،ދަގުލެއް ވެސް ކުރިމަިތވެގެްނ މި ދިޔައީ ވެސްނޙަޤީޤަތުގައި މިކަމުން އު ކަމާއި، ން ގެންދެވިކުރަްއވަމު
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ނިޑގެން މި ދިޔައީ މި ދިޔައީ އެ މިނެޓަށް ނަމަވެސް 10، ކަރަންޓު ފަނަރަ މިނެޓަށް ނަމަވެސް ތަނުަގއި އޮްތ  ކެ

ނޑުމެންނަްށ އެނިގގެން މިކުންަކއުންސިލަކުން ުކރި މަސައްކަތްތަެކއްގެ ނަތީާޖއައެމް.ޑީ.ޕީ  ދިޔައީ.  ކަން އަުޅގަ

 ...ދުވަހު ވަނަ 27ފެބްރުއަރީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިނޭގތޯ ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަންމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަިއއްޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 މިހާރު ހިނގައިފި.  ޓުހަމަެވއްޖެ. އިތުރަށް ެއއް މިނެވަގުތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ނޑު ެވސް އެންމެ ފު .މަރުޙަބާާއދެ، އްރިރު. ދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ` އާ ރަތަމަ ފެނަކަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސަބަބަކީ   ވަެހއް.އަދަީކ ވަރަށް އުފާވެރި ދުމި، އާދެ  .ރމަން އަދި އެމް.ޑީއަށްކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއަ

ނޑުމެންނާއިހުމާލުވަ އދޭތެރެގަ ތެރޭގައި އަބަުދވެސް އަްއޑޫއާ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ  މުންދާ ާވހަކަ އަޅުގަ

 ެއއް ލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވާތީ ަވރަށް ބޮޑަށް އަދިވެސްއަުދގެ މި ކޮިމޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވައި މި މަޢުމި އިދުވަހެއްގަ 

މީގެ ދޮުޅ  ،ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަަތކީ މީގެ ކުރީަގއި އެމް.ީޑއަށް ޝުކުރު ފަހަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރމަން އަދި 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިސްމިވީ މަދު ުދވަ ،މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރީަގއި ިވގެން މި ދަީނ ކޮުޅގެ ތެޭރަގިއ މި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ފެނަަކ  ،ކަރަންޓު ނެތިގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ،އި ކަރަންޓު ެކނިޑގެންހަތަރު ރަށެއްގަދުވާލަކު ދެތިން

ަހވާލުވުމަށްފަހު  ވުޖޫދަށް އަުއމާ އެްއކޮށް، ަރއީސް ާޔމީންގެ ސަރުކާރު ާރއްޖޭެގ ވެރިކަމާ ކޯޕަރޭޝަން

ދުވާލު ެވްސ  .ޓު ޔަޤީންަގޑިއިރު ަކރަން 24ެވސް  އިއްގަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެ ، ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑެންޖެހޭ އެްއޗެއް އިނގޭތޯރޭަގނޑު ެވސް ޔަީޤން. އެހެންނަ، ޔަޤީން . ކަރަންޓު މަވެސް ކަރަންޓަީކ އޭގެ ޒާތުަގއި ކެ

ނޑޭނެ ކަރަންޓު ނު ނޑޭ ކެ ކުންފުނިތަކެއް ނުހުންނާނެ.  ސް އުފައްދާ ޕާޓްއިތުރު ޖަނެރޭޓަރުތަކާއި ސްޕެއަރ، ނަމަ ކެ

 ގެންސަުރކާުރން ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެްއޮކށް ކުންފުނިތައް އުަފއްދައި، ކުންފުނީގެ ހީާވގި ވެރީ މި ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމެއް ނޫން.  މީ ހަމައެކަނި ައއްޫޑއަށް ދިމާވާ ،ކަމަކީ އްލުކުރަމުން. މިކަންަތއް ޙަ  ަދނީ އެ ތް މަސައްކަތުން މިމިންނަ

ރާއްޭޖގެ މާލެ ފިޔަަވއި އެންމެ ގިނަ ަރއްޔިތުްނ  ޑު ައތޮޅެއް.ގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮއަްއޑޫއަކީ ާއބާދީ ،އެހެންނަމަވެސް

. އަޅުަގނުޑ ެވސް ައއްޫޑެގ އި ކުރަނީ ވެްސ ައއްޫޑގަގިަނއިން ބޭުނން ކަރަންޓު ވެސް އެންމެ ،ދިރިއުޅެމުންދަނީ

ދޭށޭ.  ކަރަންޓު ތިރިކޮށްޭދށޭ. ހިލޭ ވެސް ކޮށް ،ދަރިއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން

ކަރަންޓު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ  ީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެނާއިއަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ރަ 

ކަންތައް ެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެهللا  ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް، އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. 
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މިދަނީ މި ހުރިހާ  މި ހާރުވެސް .ކަމެއް ދާނެ ވަރަކަށް މި ހުރިހާފެނިގެންދާނެ. ރާއްޖޭގެ ތަނަވަސްކަން މިން

ނަޑކަށް ހަމަ ޞިއްޙަތު މި .ފެންނަމުންކަންތައްތައް  ވެސް ހިލޭވާނެ  ހިލޭ. ފެނާއި ކަރަންޓު ދަނީ މުޅިން ގާތްގަ

ދޭހާ ކަމެްއ އަޅުަގނޑު އެ ،އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ އުއްމީދެއް އަޅުަގނޑު ަކނަޑއެއްނުލަން. އެހެންނަމަވެސް

ިއްއޒަތްތެިރ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ،ކުރަންޖެހޭނެ. ދެންސް ގަޫބލުވެ ސަރުކާރަކުން ެވސް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ. އެކަން

ނޑުމެން މި ޓިލިޓީ؛ޔު  ،ވިދާޅުވި ފަދަިއންވަޙީދު  މެންބަރު ނުވެގެން. ފެނުެގ ސަލާމަތްއުޅެނީ މިކަމާ  މިހާރުވެސް ައޅުގަ

މި ބުނާ  ،ހަތަރު އަހަރެއް ކުރީއްސުރެ ންޮގތަކީ މީގެ ތި ވާ މިން ބަލާއިރުގައި ޚިދުމަތް އައްޑު އަތޮޅަށް ދޭ

މިލިއަްނ  50މިލިއަން،  46ވެސް ހާމަކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  މިކަން ޓަރ ިކޔާ ބަޔަުކ ގެެނއްސި.ޔުޓިލިޓީއަކުްނ ބައި ވޯ

މިހާރު މި  އޮތީ. އެކަަމކު، މި  މީހުން އަތްމަތީގައި އެ ދީފި. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓު  ޑޮލަރު ސަރުކާރުން މި މީހުންނަށް

 39 ،ކަންތައް. އޮތްއިރު  އޮތީ ފެނަކައާ ހަވާުލވެފައި މި މިހާރު މި  ،ސަރުކާރުން މިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ. ޖެހޭއިރު

ކަން މުޅި އޮތީ. ކިހިނެއްތޯ މި ަވުގތާ ހަމައަށް ހަވާލުވެފައި މި މިލިއަން ރުފިޔާ މުޅި އަތޮުޅެގ ފެނުގެ ކަންތައްަތއް މި

ވާަހކަ ެވްސ ދައްކަން އެަބ ޖެހޭ ދެއްތޯ.  މިިލއަން ރުފިޔާއަށް. މި 39ދެވޭނީ ބޮޑު އަތޮެޅއްަގއި ފެނުެގ ިޚދުމަތް

ރު، އަޅުަގނޑު ވަރަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، އަޅުަގނުޑގެ އަޚް މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އުފާކުރަން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވާތީ. ައޅުަގނޑު ެވްސ  ކުރާ މެންބަރެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށްއިޙްތިރާމު

ނޑު ވެސް މި އާ ތާއީދުކުރަން. ކަމަނާ އިނީ އިނގޭތޯ. އަްއޑު އަތޮޅަށް ލިބެންޖެހޭ ކޮންމެ  ެއްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން އިނގޭތޯ. މިހާރުވެސް މި ހުރީ ހަމަ  ނީ އަޅުަގނުޑގެދަންނަވަ  ކުރިއެރުމެްއގަިއ އަުޅގަ

ނުދާނެ. ަލިއގެން ކަމަކުެވސް ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރަން އެަބ ޖެހޭ ދެއްތޯ. ޮއޅުވާލުންތަްއ އޮޅުވާ ެއއްކޮށް. ެއކަމަކުކަމަނައާ 

 މާދާރު ވެރިންބަރުން ހާޒިރުކޮށްެގންނުވާނެ ޒިންހަމައެކަނި ނޫހަކުން އެއްެޗއް ފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މެން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  އެ ވެސް. އެހެްނވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދެން ދެވަަނ ރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމިއްޖެމިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދުނު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ

ނޑު ކޮްނމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ގައިފުރުޞަތު ްއވިްއޔާ ކުުރކޮށްދެ ްއވުމުަގއިއެއް މިނެޓު. ދެން ަޖވާބުދެއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކޑައިުރޮކޅެއް ތެޭރގައި ނިންމިދާނެ. މިހާރު އެދިފައި އޮތީ ތިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ެއއީ 

 ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ، ހޯރަފުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިހާރު އެދިފައި  5ލަ ދެ މެންަބރަކު އެިދވަަޑއިގެންފި. އެހެްނވީމާ، ޖުމުއަދި މިހާރު އިތުރު 

އިތުުރ ފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްތެރި  ހިސާބުން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން އެ އެ ނިމުނީމާއެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާ، 

 ފައި މާ، ެއގޮތަށް ކަމަށް ބަލާމެންބަރުން ނިންމައިލާފަ. އެހެންވީ 5 ރު ތިބިމެންބަރުންނަށް ނުދޭނަން. އެހެންވީމާ، މިހާ
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ދެން  ރުޞަތުގައި ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި؛އަރުވާނަން ދެވަނަ ފު ކުރިއަށް ދާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު

ނޑުމެން ވަކި ނޑަައޅާފައި ެއގޮތަށް ދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ ޔަިއއްޔާ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގޮތަކަށް މިެނޓު ކަ

ނޑަށް ފަޭސހަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގެންދަން އަުޅގަ

 މެންބަރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ބަދަލެްއ  ެވއްޖެ އަގަށްން. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވިދާޅުވާނަދަންނަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ތިން ސުވާލެއް 

ޔުނިޓާ ހަމައަށް އޮްތ  100 ރަތަމަ ބޭންޑު؛މިއަހަުރ މޭ މަހާއި ޖޫން މަހުގެ ބިލު އަިއއިރުަގއި ފު އެކަމަކު،ނުގެންނަމޭ. 

 2ޖޫން މަހު  ،ފައި މޭ މަުހގަިއ ޮއވެ ލާރި 20ރުފިޔާ  2ިއ އެބަ އޮތް ގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ބިލުގަބޭންޑު

ިމ  ،. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވިާދޅުވާ އެްއެޗއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެވަނަ ކަމަކީ ބަދަލުެވފަލާިރއަށް  80ރުފިޔާ 

ތް ގޮަތކަށް ގެންަދވާ އެްއޗެހި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިއތުބާރު އޮޕާޓްސްަތކާ އަރއިންޖީނުތައް ގެންަނވާއިރު ވިާދޅުވެއްޖެ ސްޕެ

ކަރަޕްޝަުނގެ ކަންތަްއ  ،މިހާރު ދައުލަތަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަައކީ ކަީށގެްނވާ ައގު ލިބޭތޯ؟އެންމެ އެވާހަކަ. 

ފެށުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ހަމަ ބޮޑުވުން. ކޮރަޕްޝަްނގެ ސަބަބުން އަސްލުގައި ސަރުކާުރެގ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް 

ަގއި އެކަީށގެންވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުުމގެ ސަބަބުްނ މެންޓުމައްސަލަެއއް. ޕްރޮކިއު ހިނގާ، އޮންނަ ވަރަށް ބޮޑު

ކުރަނީއެއް ނޫން. ހަމަ ނިސްބަތްކަމަށް ވެސް. ވަކި ސަރުކާރަށް ވެސް  ލާރި ދައުލަތުން ދާ  ދުމަތް ނުލިބި ސަބަބުން ޚި

އެންމެ ނައުުމގައި ދޭ. އެހެންވީމާ، މި އިންޖީނުގެތައް ެއގޮތަށް ގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެހެން އެކަން އެބަ

 ކިހިނެއްެވގެންތޯ މެނުފެކްޗަާރގެ އަތުން ތި ބޭފުޅުން އެާހ ގިނަ އަދަެދއްެގ ެއއްޗެހި އެކަީށގެންވާ ައގު ލިބޭތޯ؟

ެއކަންތަކާ ދޭެތޭރ  ނީ؟ގޮތް ހަމަ ނުޖައްސަ ޮކށްގެން އިންޖީނާިއ ސްޕެއަރާޕޓް ގެންަނވާގެންނަާވއިރުަގއި ކޮންޓްރެކްޓު

އޮތްތޯ  މިހާރުވެސް ލިބިފައި ހުރި އންޖީުނެގތައް ރަނގަޅު ައގުަގއިތޯ ލިުބނީ ކަށަވަުރވެފައި އެބަ؟ ދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯވި

 ެގންނެވީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ރަނގަޅު ޕްރޮސެްސގެ ތެެރއިން ޑައިެރކްޓު އަގުތޯސަޕްލަޔަރުން އަތުން މަނިކުފާނަށް؟ 

ކަމެްއެގ  ވަރަށް ނުރައްކާތެރިެއއީ، އޮތް ވާހަކަ.  ބޮޓާޖުސަ ވިދާޅުެވއްޖެ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްެއއްގެ ތެރެއިން. ލާފައި؟

ޓާޖް އޮތް ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ މާޭލގެ ފެނަށް ސަބޮ ؟ންކުރައްވާަފއިތޯ ވިދާޅުވީޔަޤީ ވިދާޅުީވ. ެއކަން ހަމަ ވާހަކަ ތި

ތި ނަންަގވަނީ  ގޮތަކަށް އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ތިހާ ުލއި ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްތޯ؟ ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލައެއް

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބިލުތަކުގަިއ ެވސް މިދެން ކީްއވެގެންތޯ؟ ނެީވ ބިުލ ހަމަ ރަްއޔިތުންގެ ަޝކުާވ އެަބ އޮތް. އަުޅގަ

. ދެން އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންގެ އަނެއް ަޝކުާވއަކީ ވަރަށް ޮބޑެތި ފައިދާ ައއްުޑ އަޮތުޅ ފާހަގަކުރެވިަފއި ހުރި ކަންތައް 

ނަޑއަުޅއްާވ ައގެްއ  ،ންވީމާ، ފައިދާވަނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ ިވދާޅުވެދެްއވިދާނެތޯާއއިވޭ. އެހެ އިންޖީނުގެއިން ތި ބޭުފޅުން ކަ
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ބޭފުޅުން  ނޫނިއްޔާ އެ ތޯ؟ޖީ އޮޯތރިޓީން އެންޑޯޒް ައުގކުރަްއަވނީއެނަރ، ންއެދިަވޑަިއގަތީމާ ރެގިއުލޭޝަްނ އޮތޯރިޓީ

 ގަވަީނތޯ؟ މި ސުވާލުތައް ސާފުކޮށްަލން އެބަ ބޭނުންވޭ. ކުރަްއވާފައި މިައގަށް ވިްއާކށޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަންއަގު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުން  އެްމ.ޑީއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ހުރި ،ލޫމާތެއްސުވާުލގެ ތެރެއިްނ، މިއަދުގެ މަޢު މިއަދުގެ

 .އެދެން

  

 ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު 

ނޑު އަދިެވސް ހަމަ ދަންނަވާނީ ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑުވުމެއް ނާދެއޭ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ަފއި އޮތް އަގަށޭ. ދެން ން ފާސްުކރައްވާަނ އަހަރުގެ ޔުޓިލިޓީޒުވަ 2009ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިތަންފީޛުއަޅުަގނޑުމެން 

ތަކެއް އާދޭ. އެއީ މާލޭަގއި ެވސް، ބިލުތަކަށް ބަދަލު ހިސާބުގައި ކަަރންޓު ްޗ، އޭޕްރީލްހާރިާރއްޖޭަގއި މާ ކޮށްއެވްރެޖު

 އްދުަގއި ހޫނު ގަދަ ރ ސަރަހަންނަ ގޮތުން އިުކއޭޓައޮ އްުދ މި. އެއީ ާރއްޖޭގެ އަނެއްހެން ސަރަހަތެރޭަގއި ވެސްއަތޮޅު

ނުޑ  ޓުދުަވސްވަުރގައި ކަރަން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެ ބޭނުންުކރާ މިންވަރު ރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާބުތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެކަތިކުެރވިފަސްޓެލްކޯަގއި އުޅުން ޒަމާނުަގއި  ބިލަށް ފަހަރެއްގަިއ  އެހެންވީމާ، ކަރަންޓު .ވެސް އަުޅގަ

. ބޭންޑަކަްށ އަނެކަތިވެފަ މިންވަރުކުރާ ކަންނޭނގެ ބޭނުން ވިއްަސކަށް، ތިރީހަކަށް ރުފިޔާ އިތުރުވޭތޯ ވެފައި ޮއވެދާނެ

ނޑު ޖެހޭނީ އެ މަޢުލޫމާތު ޗެކުތޯ. އެހެގޭބަދަލު އައިއްަސެއއް ނެތް އިނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކޮށްފައި ންވީާމ، އަުޅގަ

ަހކަ. ޕްރޮިކއުމަންޓް ޕްރޮސެސްެގ ވާ ،ބިލަކަްށ ބޮޑުވުެމއް ައިއއްސަެއއް ނެްތ. ދެން ދެވަނަ ކަަމކީ ދަންނަވަން. ކަރަންޓު

ނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ  ގޮތުގެ ވާހަކަ  ޖަނަރޭޓަރު ގަތްއިރުަގއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ދިޔަ 77އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަެނއްހެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެންޑަރަ އިތުރުން ރާއްޖޭަގިއ ށާއި އަދި އޭގެކަންނޭނގެ އެއީ. ދެން އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އިޢުލާނުކުރީމާރީ ޖަނަރޭޓަރުތައް ގަންނަން. ކުއިޢުލާނުނިކުންނަ ހުރިހާ ނޫސްތަކެއްަގއި  އޭގެތެރޭަގއި ގާްތގަ

. ށަހެޅީަވރަކަށް ފަރާތުން އަގު ހު 16ފަރާުތގެ ތެރެއިން ފަރާތުން  30ތިރީހަކަށް ފަރާތުން ބިޑް ޑޮިކއުމަންޓް ގަތް. އެ 

ައުގތަކެއް ހާމަކޮށްފަިއ، ދެްނ  އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅި ހުރިހާ މާދެން އަޅުަގނޑުމެން ައގު ހުށަހެޅީ

ލީ ާރއްޭޖެގ ކަލް ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް އެކުަލވައިަވރަކަށް ޓެކްނި 14އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނީގެ ެތރޭގައި ގާތްަގނަޑކަށް 

ކުރާ ގެ މަސަްއކަތްހެޑް އޮފީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން އި އްދުތަކެއްަގިއ ތިބި އިންޖިނިއަރުންނާހުރިހާ ސަރަހަ

ިމ ބޭފުޅުން ނިންެމވީ ެޓކްނިކަލް ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންކޮން ަބޔަކަށްތޯ  ނާ އެކީަގއި. ދެން އެއިންޖިނިއަރުން

ނޑުމެން އޯޑަރު ދާން ލިން ފައިނޭންޝަލް ެއކުލަަވއިޖެހޭނީ. އެއާއެީކަގއި ހަމަ އެބޭފުޅުންނާ މުޅިން ވަކިން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ަހެއއްކަ، އަެށއްކަ ބޭފުޅުން ހި ާދއިރާތަކުން ޭއގަިއ ހަމަ އެކި މެޭނ ފައިނޭންޝަލް ކޮމިޓީެއއް. ކޮމެޓީއެއް. ގާްތގަ
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ހުށަހެޅި ބިޑް  ބޭފުޅުން ލީމު ހާސިލުކޮށްފައި، ޚާއްަޞކޮށް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން. ދެން އެމަތީ ތަޢު

ންޖެހޭ. ދެން ކުރަެއވޯޑުކޮންެޓްކޓް  ،ބޭފުޅުން ނިންމެވީ ތަުކގެ ަފއިނޭންޝަލް އެކްސްެޕކްޓަށް ބަލާފައި އެ ޑޮކިއުމަންޓު

ކުންފުނީެގ ތެރޭަގިއ ހަދާފައި އޮންނަ ޓެންޑަރ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮނުވީ ެޓންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީައށް. އެއީ 

ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓުތަކެއް ޭއ.ސީ.ީސއަްށ  އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީެއއް. ެއ ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ކޮ ފޮނުވިން، ެގ ނޫނީ ކޮރަޕްޝަން ،މީގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ .އެޯވޑްކުރުުމގެ ކުިރން ންޓެކްޓުއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޗެކުކޮށްފަިއ ދަންނަވައި މަލެއް ހިންގާފައިޢަ ބޭފުޅުން  ދޭށޭ ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިން. ދެން އެއޮތްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން އެއަށް އްލަަވއިބެއްލެވުންތައް ބަ  ގަިއ ޖަނަރޭޓަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓު  77 ފަހުގައިނިންމަވާފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަްށ ގައިމުކޮްށ، ސޮއިކުެރވިގެން ކެރޭ، ކޮރަޕްޝަްނެގ ވަންނާ ގާތަށް ަދންނަޔަޤީިދޔައީ. ދެން ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން އޭރުަގއި ޖަނަރޭޓަރު ގަތުމުެގ ތެރޭަގއި ިހނގާފައެްއ ނޯންނާނެކަން. ެދން އެ 77ކަންތައްތަެކއް މި 

ތި ކުރީ. އަނެކަ ައއްޑޫ ސިީޓއަްށ މެގަވޯުޓގެ ޖަނަރޭޓަރު ގެންނަންވެގެން މި ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ައގަށް ސްޓެލްކޯއަށް 

ގެ ވާހަކަތަަކކީ ދެންމެ ބޮޓާޖުއެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެސް ހިނގާފައި އެ އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ ދަންނަވާނީ. ދެން ސަ 

އިރުަގއި ވެސް ކަންތައްތަެކއް ރ.އަތޮޅު ދުާވފަރުގައި ދިމާވި ވާހަކަަތކާ  އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ވަޙީުދ ސަރުކާރު

އަޅާފައި އެ މުވަްއޒަފުން ފިޔަަވޅުގުތުން ަވގުތަށް އެްއޗެހި. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ އެކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ަހމަ ވަ

ނޑުމެން އެ މުަވްއޒަފަާކ  ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މުަވއްޒަފަުކ ކަމެްއ ޮކށްފާނެ ކަމަކަށްވަކިކުރަމުން  ހީކޮށެއް އަުޅގަ

ދެްއކޭ ވާހަކަތަެކއްެގ  އަށްއޭނަ  ނޫިނއްޔާ  އޭނަ ފާޅުކުާރ ޝުޫޢރަކާ ުގޅިގެން ިފޔަވަުޅއަަޅއި، ނޫނިއްޔާދޭތެރޭގައި 

ނާޅަން. އޭނަ ުކންފުންޏަށް ގެއްލުން، ނޫނީ  މައްޗަށް ބަލާފައެއް ައޅުަގނޑުމެން އޭނައަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަެޅއް

 މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭގައި  ައޅުަގނޑުމެްނ އެ އިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާފަދަ އަމަލެއް ހިންގަ އްޔިތުންތަކަކަށް ގެއްލުންވާރަ

 ވެސް ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. ެވސް އޮންނާނީ. އަދި ފިޔަަވޅު އަޅަމުންކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ީމގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ދަންނަވަނީ ބިލު  ނުވެއޭ. ައޅުަގނޑު ތަކުާރރުކޮށް މި މަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ ހަމަ ބިލު ބޮޑެއް 

. ދެން ބިލު އިލާފައިްނ ފޮނުވަވައިބަރ ންނާނެ މިހާރު އެ ދެ ބިލުބޮޑުވެފައޭ. މަނިކުފާުނގެ ފޯނަށް އަޅުަގނޑު އޮ

ނުޑގެ ުސވާލަީކ އެހެންވީމާ، ބޮުޑކޮށް އޮތް ބިލަށް ރައްޔިތުން ފައިާސ  ބޮޑެއްނުެވއޭ ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

އެކު ތި ވިދާުޅީވ  ންކަމާއެއީ މަނިކުފާނު ވަރަށް ޔަޤީ އެ ރޭޓުަގއި؟ ނުދެއްކި ކަމުަގއި ިވޔަސް މަްއސަލައެއް ނެތްތޯއޭ
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ނޑުމެންނައެހެްނކަމަށްނުެވއޭ.  ބިލު ބޮޑެއް ށް އޮޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ބޮޑުކޮށް ޖަހާފައި އޮތް އަދަދަކީ އަުޅގަ

 ،ެއއީ އެއް ުސވާލަކީ. ދެން އަެނއް ކަމަކީ  ރޭޓުން ފައިސާ ުނދައްކަންވީޯތއޭ؟ ބަލައިގެން އެ ބިލަށް އެ ބެލިދާނެތޯއޭ؟

 ެއއީ ކަރަންޓު ނެއްކާެވސް އޮޅޭ ގޮތަށް އެހެން ވާހަކަެއއް އެބަ ތަކުރާރުކޮްށ ވިދާޅުވޭ.މަނިކުފާނު ހަމަ އަ

ނަޑއިގެންިދޔުން. މާލޭގަިއ ވެސް  ނޑަިއގެންދޭ. ކަރަންޓު ކަރަންޓުކަ ނޑަިއގެން ދިަޔކަސް ބަޔަކު  ކަ މައްސަލަެއްއ  ކަ

ދައްކަނީ ނޯޓިސް ފޮނުވައިގެން ަކނޑާ ވާހަކަ.  ެއއް. އެކަމަުކ އައްޑޫ ިސޓީަގއި އަުޅަގނުޑމެންމެން މިނުޖައްސާ އެކަމާ

ނޑޭނޭހަމަ ކުރީ ބައިގައި ނޯިޓްސ ފޮނުވައިގެން ިމވެނި ަގޑިައކުން އެވެނި ގަިޑއަ ފަ. ވިދާޅުވެ ކަށް ކަަރންޓު ކެ

ނޑޭ ބަަޔކު ގޮްސ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްަލިއގެން އެހެންވީމާ، އެއީ   ވެސް ކުރާނެކަންކުކަރަންޓެްއ ނޫން. ހަލާ ުކއްލިއަކަްށ ކެ

ރާތުން. އެހެންވީމާ، ކޮްށގެން ޭގގެއަށް ނޯޓިސް ފޮުނވާފައި ެފނަކައިގެ ފައޮތީ ކުީރ ބައިަގއި އިޢުލާނު ވެއްިޖއްޔާ މިއެހެން

އަދި ައއްޑޫ ސިީޓ  މާހުންނަ ކަންތައްތަްއ މަނިކުފާނު މިތަނަށް ވަޑައިގެން ޮއޅޭގޮތަށް ވާަހކަދެްއކެވީއެގޮތަށް 

 ކަމުގައި ވިަޔސް. ެއއީ އެ ތަނުގައި ތިބި މީހުންނަށް އޮޅުނުސް ނޯޅޭނެ މާލޭގެ އެހެން ތަންވެ  ރައްޔިތުންނަކަށް ހަމަަގއިމު

މިއަުދ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެަކމަކު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް މަނިކުފާނު ހާޒިރުކުރި ދުވަހަކުންތޯ ން ޖަނަރޭޓަރު ލިބޭނީ ކޮންދެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޖަނަރޭޓަރު އަނބުރާ ތިން މަސްދުވަާހިއ ހަތަރު މަސް ބެލުމަށް ކަމަށް ވާތީވެ، ކުިރއަށް އޮތް

ނޑު ޝުކުރު   4ޑުމެން އެ އިންތިޒާރުަގއި އަދާކުރަން. އަދި އަޅުަގނ ލިބޭނެ ވާހަކަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީތީ އަުޅގަ

ދުވަސް ފަހުން މި ސުވާލު އަނެްއކާ ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، މަސް

 ވަަޑއިގެންެދއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.އެމް.ޑީ

 

 ކަދެއްެކވުން:ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަ

ނުޑ ހަ  . ދެން އަޅުަގނަޑކީ ކަރަންޓުނުެވއޭ ބިލެއް ބޮެޑއް މަ އަދިވެސް ދަންނަވާނީ ަކރަންޓުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑައަޅާ މީހެއް ނޫން. އެ ގޮެތއްގެ މަތީން  ކުންފުނީގެ ަގވާއިުދ އުސޫލުކުރާ އީބިލު ދެއްކުމާއި ނުދެއްކުމުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ކަރަންޓުމަލުކުރަުމން ގެންދާނީ. އަތަކާ ދޭތެރޭގައި ޢައްކާ ފަާރތްކަރަންޓް ބިލު ނުދަ ބިލު  ުޅގަ

ނޑުެމން ޢަ ބޮޑެއް ވަނަ އަހަުރގެ ޔުޓިިލޓީޒް ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފަިއ  2009ގެންދަނީ  މަލުކުރަމުން މިނުކުެރއޭ. އަުޅގަ

އަދި  ނޫން. ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާ އެީކގައި ކަަރންޓް ޙައްލުވީެއއް އަދި އޮތް ައގަށޭ. ދެން ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ލިބުމަކުންނެއް

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ އައްޑޫ ސިޓީެގ ކަންތައްތައް ެވސް އެބަ ރަނގަޅު ގެޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްޯވކު ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ
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ނޑުމެރައްޔިތުންނަށް ެވސް އަ ން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދި ާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް، އަުޅގަ

ނޑަ ަގިއ ެއވޯޑު ގަިއ ންސްފޯމަރު ގެންނަން ކޮންޓްރެކްޓު ކަށް ތިްނ ހަފްތާ ކުރިން ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ޓްރާމީގެ ގާްތގަ

އަށް ޓްރާންސްފޯމަރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެންނަން. އޭގެތެޭރގައި ވެސް އެންެމ  32. ގާތްަގނޑަކަްށ ސޮއިކުެރވިއްޖޭ

ހުރި ވަރަށް ބަިއވަުރ ނަރޭޓަރާ އެކީަގއި ުގޅިފައި އެބަދަނީ އައްޑޫ ސިީޓއަށް. އެހެްނވީމާ، ޖަ ރު މިގިނަ ޓްރާންސްފޯމަ

ރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ކަރަންޓް އަޕްޑޭުޓކުކަންތައްތަެކއް ރައްޔިތުންނަށް ޚި

ްއޗެްއ ތަންތަނަކުން ގެތަކަކަށް އަނެކަ  . އަނެއްހެން އެއް އެހެރީ ފުރިފަރާންސްފޯމަރުތައަްއޑޫ ސިޓީަގއި ވެސް އެހަަރ ޓް

ދަނީ  ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ިގނަ ޓްރާންސްފޯމަރު މި

ޒަްތތެރި މެންބަރު އިންނެވީމައާ އަްއޑޫ ސިޓީއަށް. ދެން ދިއްޫދއަށް ވެސް ލިބިަވޑަިއގަންނަާވނެ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

ނޑު މިދެންނެވީ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ޖަވާުބއެރުިވއްޖެ ކަންނޭނގެ. ދެްނ  އެީކގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި، ާޚއްޞަކޮށް މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

އަުރވަްނ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަުޢވަތުދި ހިތަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީމެން ބޭމެންބަރަށާއި އަ

ނޑުމެންނާ ޚިދުމަތެްއ ، ންތޯއޭ. ވާަހކަައކީީވ ނޫކުަރްއވަންެއއްޮކށް މަސައްކަތް ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުނީމާ ނުޑމެން ޖަވާބުދާރީކުރުން. ކުރީ އަނެަކތި ކި އެހެން ކަންތައްތަކެއްއަނެއްހެން ވަ  ކެ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް  މިދެންނެވީ؛ ވެސް އަޅުަގނޑު ދެްނނެވިން، ައޅުަގނޑުމެންނާ ުގޅުއްވާަފއި ދުވަހު

ގެންދަވާ ކުރައްވަމުން ރު އޮނަރަބަލް ޝާޑް އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރާގެ އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ނޑު މަސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ މެންނަށް އަދާކުރަން. ހަމަ ސަރުކާރުގެ ދިމާލަކުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވަމުްނ  ހަމަ ފެނުގެ ކަންތައްތަުކގައި ވެސް އެ ،ނަމަވެސް  އް އައިަގއި ހުްއޓުމެއެިކއެކި ކަންތައްަތކު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަްނ އެގެންދަވާ މަސަްއކަ ބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވަމުްނ  ތްތަކާ ެއްއޗެހީގައި އަުޅގަ

ނަޑިއެގންީތގައި. އެހެއަނެކަ ގެންދަވާ ދިޔައީމަ ވެްސ، އެ ަކނަޑއިގެން ިދޔައީ ކޮން ސަބަބަކާ ްނނަމަވެސް ކަރަންޓް ކަ

ނޑުމެްނ  ަގނޑުމެންނާ ގުޅުްއވާފައިތޯ އަނެއްހެން އަޅުކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ރެތޯ،ހު އޮުޅންފިލުވާފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް...  ތްތެރި މަޖިލީހަަކށް ހާޒިރުކުރީމާމިކަހަލަ އިއްޒަ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަން އުނދަޫގވާނެ ރިއަށްމި ކޮމިޓީ ކު ކުރީމަ ގޮތަށް ކަންތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުދެއްވަްނވީނު. ދެން ތި

ނޑުމެން ނީ. ެއހެންވީމާ، ގެންދަ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަމުން މި ތަނަށް ގެންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  މިއަުޅގަ

 .ޙުތިރާމުކުރަްނވާނެވެސް އި
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 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ހުޅުދޫ ދާއިއެހެންވީމާ، އަޅު  ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑީޑީއަްށ ށާއި އަދި ފޭރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާޑަގަ

ުކރުމަށް ޓަކައި ފޯުރކޮށްދެްއވަމުން ގެންދަާވ އެހީތެރިކަމަްށ ވެްސ ހަމަ އިތުރަށް އަްޕގްރޭޓު ގެ ކަންތައްަތއްކަރަންޓު

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ފެ ޝުކުރު ތް ބޭފުޅުންގެ ހަމަ މިންނަ ނުގެ ކަންަތއްތަކަކީ ވެސް އެ ދެއަދާކުރަން. ދެން ައޅުގަ

. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ތި އްތަކާ އެްއޗެހި ކުިރއަްށެގންދަވާމަސައްކަތްޕުޅޭ. ވަރަށް ބާުރ ސްޕީޑެްއަގއި ފެނުެގ ކަްނތަ

ޓް ަކނަޑއިގެްނ ޅުން ކަރަންބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަަރށް ބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް ދޭަނން ކަންތައްތަުކގަިއ ތިޔަ ބޭފު 

ނޑަށް ެވސް އެމަ ުގޅުްއވާފަިއ، އަދި އޮޕޮޒިޝަްނގެ ގޮުތަގއި ތިދިޔައި ނގޭ އޮޕޮޒިޝަާނއި އަިދ އްެބވިޔަސް. އަުޅގަ

 ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްއޑޫަގއިމިސާލަކަ އާ ކަންތައް ތަކުަގއި ބައުންޑްރީލައިން ެއޅޭނެ ހިސާބު. އެކަމަކު،ރޫލިން ޕާޓީ

ދިޔައީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބު ަވގުުތން އަރުވާނަން ހަމަ އެހެން ނޑަިއގެންކީެވގެންތޯ ކަރަންޓް ކަ

ކުެރއްވީަމ ިރ މަޖިލީހަށް ވާހަކަައކީ އަނެކަތިމެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން. ވާހަކަައކީ މިކަހަލަ ޝަރުުފެވރި، ިއއްޒަތްތެ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ދަތި މު ރަްއޔިތުންތަކުެގ ތެރެއިން ހަަމ . އެހެންނަމަވެސް، ާއއްވޭ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނީ މިކަަހަލ  ގިނަ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

 އަދާކުރަން. މަޖިލީހަކަށް އައިސްގެން ކަމަްށ ވާތީ މި ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ ޝުކުރު

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު ހަމަ އެމް.ޑީއަށް  ޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ލަން ބޭނުންވަނީ އިއް ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ދަންނަވާ ،ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ތަނަށް ވަޑަިއގެން ދެްއވާ ޖަވާބަީކ  ކަވަނީ ައއިސް ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންނާއޭ ވާހަކަ. މިތަނަށް ވަޑައިގެން ތި ދައް  މި

ނޑުމެން ވަކިން ގޮސް އަހާ އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ދެއްާވ ޖަވާބެކޭ. އެހުމަކީ އަދި މުޅިން އެހެން ކަމެއް. އަުޅގަ

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނި ، ްއޖެދެންމެ މިތަނުން ސުވާލުުކރެއްިވ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެ ،އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ 

ދިޔައިރުަގއި ތިބީ އެކްިޓވިސްޓުންނޭ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ އެއް ސުވާަލކީ، މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ގެންގުުޅއްާވ ހިނގަމުން

ވާލަކީ. ެދވަނަ ުސވާލަީކ އެީއ ފުރަތަމަ ސު ކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންތޯއޭ؟ ހަމަ މި ޑްބޭބޭފުޅުންނަކީ ވެލް ޓްރެއިން 

ނަޑިއގެ ކަރަންޓު ނަޑއިގެންހުކުުރ ދުވަހެއްަގއި ފަރިއް ؛ންކަ އަހަރު  ިދޔަ ާވހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ މިޮކޅަށްފަހު ކަރަންޓް ކަ

ކަމެއް ެވގެންދިޔައިުރަގިއ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަމަ  ގައި. އެހެންވީާމ، ެއަވރު' ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަީރހާ ތާކުރީކޮޅު 

 ތަޙުޤީޤު ކުެރއްވިންޯތއޭ ލުކުރަން މި ޖެހުނީ. ތަޙުޤީޤުކުރެއްވިންޯތއޭ؟މް.ޑީ ދެންމެ ވިދާުޅެވއްޖެ. ވިދާޅުވީމާ ހަމަ ުސވާއެ
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ދޭވަރެއްގެ ތަޙުޤީޤެްއ ވަންޏާ އެހެން ވިދާޅުވާންާވނީ ފުމިވަރު ކަމެއް ކުރަމުންދިޔަިއރު؟ އެއީ އެހެންވެއްެޖކަމަށް

ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ުނވަތަ  ެއ ކުެރވެނީ ކުރެވެނީ ަރއްޔިތުންނަްށ. ޝައްެކއްއްޔާ. އަސްލު ބްލޭެމއް އެ ކުރެިވއްޖެ

އި މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ވިދާޅުާވއިުރގަކަށް. އެވަރު ވާހަކަެއއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަ

 ހަމަ ހީއެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ،ޝައްުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ހަމަ ޭއގައި؟ ވިދާޅުވީ ކުރައްވާަފއިތޯއޭ އެހެން ތިތަޙުޤީޤު

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ؟ވިދާޅުވީޯތއޭ ން ތި ދެން ެއކޮުޅގަިއ ތިއްެބވި މެންބަރު އިހުޅުދޫ މެންބަރާ ،ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮޮޕޒިޝަންަގއި ިތބީމާދެއްާވ ވާހަކަ ވިދާުޅވާއިުރގައި އަޅު ބޭފުޅުންނަށް އެއްބާރުލުން ނޑުމެން ހަމަ ތި  ގަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ބޭ ބަޔަުކ ެއއީ އޮޕޮޒިޝަްނގައި ތި ،ކުރުވުންޖަވާބުދާރީ އީ ތި ބޭފުޅުން ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  އަުޅަގނޑުެގ މި ދެ ސުވާލަށް ރަނގަޅު ަޖވާބެއް ލިބޭނެ ކަމަްށ  .ނީކުރަވާތީ އަުޅގަ

 އުއްމީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދެ! އެމް.ޑީ

 

 ޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފެނަކަ ކޯ

ނޑަށް ހީވަީނ ންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢިއްޒަތްެތރި މެ ރެއްވި މި ސުވާުލގެ ބޮޑު ބައި އަުޅގަ

ތިއްބެވީމަ އެ ކަންތައްަތްއ  ދަްއކަވަންެދ ބޭފުޅުން ވާހަކަެއ ވާހަކަތަްއ އަނެއްހެން  އިއަޅުަގނޑު ީމގެ ކުީރގަ 

ނޑު  ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކަށް އި ދައްކާއިިވވަަޑއިނުގަތީ. އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި ތި ބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތީގަ އަުޅގަ

ނޑު ެއ ޒިންމާ ަނގާނަން. ައޅު އެަކއުންޓަބަލް ނުޑ ހަމަ ތޯތޯއަކަްށ ހުރެފައި ވާނަން. އަުޅގަ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނަން. ގަ

އި ދުވަހު ވެސް ހަމަ މެންދުރު ފަރީއްކޮޅަށް ފަހުގަ އެ ދެ ،ވަނަ ދުވަހު  27ަގާޔއި ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހު؛ މޭޑޭ 1 މެއި

ނަޑިއގެން ކަމެްއ  ނޫީނ އަނެއްހެން ދިމާވި ،ބޫެލއް ނުކުެރވޭ ެއއީ ިއއްތިފާޤަކުންއަޅުަގނަޑކަށް ގަދިޔައީ. ކަރަންޓު ކަ

ދޭތެރޭގައި ހަމަ  މެން ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުައޅަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނާނޑުކޮށްފައި އަުޅގަކަންނޭނގެ. އެ ތަޙުޤީޤު

ވަްސޮކޅު ތެރޭަގއި ހަމަ ފިޔަވަުޅައޅާނަން. ވަޒީާފއިން ަވކިކުަރންޖެހޭ ނޫނިއްޔާ ފުލުހުންނާ އޮތް ދު ކުރިއަށް މި

ނޑު މިދެންނެވީ ތިޔަ ބޭފުޅުންން އަޅު ދާނެ. ދެފުލުހުންނާ ވެސް ހަވާުލކުރެިވގެންއްޔާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކާ ެވއްޖެ   ގަ

ނޑަށް ހަމަ އެއޮޕޮޒިޝަްނގެ ގޮުތގައި ތިއް  .ނގޭބަަވއިގެން ތިޔަ ބޭުފޅުންގެ ރޯލް ވެސް ައޅުގަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުން  އިޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންތައްތަކާްއވަންކުރަ

ވާހަަކއަީކ  ފުުރޞަތު އޮންނާނޭ. ލަްއވާފައި މި ކަންަތއްތަުކގައި ތި ބޭފުޅުންނަށްގުަޅއިވީ އަޅުަގނޑަށް މިދެންނެ

ޔާ ެއ ޔިތުންތަކެްއ ތިބޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްވާންޖެހޭ ރައްއި ނޫނީ ތި ބޭފުޅުން ޖަާވބުދާރީކޮށްދިނުމުގަޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަށް 
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ނޑު އެހެން ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދޭނީ. ައޅުަގނޑުމެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދޭ ޖަވާބު އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތަންކޮޅެއް އިސްތަށިފުޅަށް ބޭފުޅުންނަށް ދޭ ޖަވާބު ތަފާތުކޮށްފައެއް ނޫން ދޭނީ ތި

ތަެކއް އަންނާނެ. ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަންނޭނގެ އަނެއްހެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހަމަ އެތައް ކޯލް

ޑޮކޮށްލަާމ މިހެން ކަމެއް ދިމާވެގެނޭ އެ އުޅެނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅެ މަވާބުދިނުމުގައި މިހެންއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖަ 

އަށް ރޭ ވެސް ތިމަންނަ ފެނަކައިގެ އެމް.ޑީ ހާޒިރު ކުރެވޭނީ ވެސް މާދަމާ ވެސް އޮފީސް ހުޅުވިގެންާތއޭ މި .ބަލާށޭހިނގާ

 އަދި ތި  ބޭފުޅުންގެ ރޯލްމިތަނުން ދޭ ޖަވާބޭ. އެހެްނީވމާ، ގުުޅްއވާށޭ ވާހަކަައކީ ިތ  ަވގުތު ހަމަ މިމި ދެވޭނީ 

ނޑަށް ވާަހކައަީކ. އެހެްނވީމާ،  ވެސް ހަމަ ވިްސނެއޭ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންވަުރ ވެްސ ައޅުގަ

ވެސް ގުޅޭެނ  ހަމަ ކޮންެމ ގަިޑެއއްަގއި ާލފައި ބާްއވާނަމޭހުުޅވައި އަޅުަގނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ  ާދިއާރގ   ޯހަރުފށ   ްނަބަރްށ ުފުރަޞުތައުރަވން ިޢްއަޒްތތ   .މ 

 

ްނަބރު  ާދިއާރގ   ޯހަރުފށ   ުވްނ: ުމަޙްއަމދު  މ  ްއކ   ިއްސާމޢ ްލ ާވަހަކދ 

 ުފުރަޞުތ ޫދޮކްށލ .  . ައުޅަގނޑު ުޝުކިރްއާޔ ުމަޤްއިރރު 

 

ުވްނ: ްއކ   ިރާޔަސުތްނ ާވަހަކދ 

ަގއި ައޅު  ްސ ަޖާވބު  ައިދ ަފާލްޙ އ   ަގނުޑ ިންނާމުލުމގ  ުކރ  ްއިވ ުސާވަލްށ ވ  ްއިވްއާޔ ަރނަގޅު ުކރ  ިތްނ ، ދ  ިމ ދ 

ްއޮކްށ. ައުޅަގނުޑ ާސުފޮކްށަލްނ ޭބުންނވޭ  ުސާވލާ  ްނ ިމާހުރ  ައްއޑޫ ިސޓ  ަކަރްނުޓގ   ،އ  ަމްއަސަލ ދ 

ްއޔާ ިއނޭގތޯ  ؟ުއޭޅތޯ  ްއޖ  ؟ . ުއޭޅ ަކަމްށ ވ  ނ  ްއޯތ ުއޅ  ްނ ުދާވަލުކ ިކަތްއ ަފަހުރ ިމާހުރ ައްއޑޫ  ޮކްނަމްއަސަލއ  ދ 

ްނދޭޯތ؟ިސޓ   ނިޑގ  ްއ ުއޭޅޯތ؟ަމްއސަ  ްނ ަކަރްނުޓ ކ  އ   ަލއ  ްއ އ  ަވަނ ުސާވަލކ ، އ  ައްއޑޫ ުސާވުލ. ދ 

ަގއި  ނިޑަފއި  24 ިސޓ  ޭރ ިކަތްއ ަފަހުރ ަކަރްނުޓ ކ  ޯތ  ަގިޑިއުރ ތ  ދެން ިމ  ؟ދުވާލެްއގެ މަްއޗަށްުހްނާނނ 

ނޑަށް ީހވަނީ މިވަރު ސާފުވެއްޖެމަޢުލޫމާތުތައް އަޅު ނގޭނެހެން. ދެން އެއާއެުކގަިއ ގެ ހާލަތު އެތާގެ އެ ވަގުތު ްއޔާ މިގަ

ގެ ގެ އިންޖީނުގެތަކު ނޫންނަމަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ،މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީ ؛ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލު

 ދެއްވުން އެދެން.ސުވާަލށް ޖަވާބު 3ތިބި މީހުންތޯ؟ މި  ވެފައި މަސައްކަތްކުރަނީ ޓްރޭން 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ނިމާލް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 ންައއްޫޑ ސިޓީ ެގ ފަހުން މިއަދާ ހިސާބަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތ2015ީޖުލަިއ  26. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ނޑައި  ެއއީ އޭ.ީވ.ާއރުގެ މައްސަަލއެްއަގއި. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން  .ފަހަރު ދިަޔއީ އެއްގެންކަރަންޓު ކަ

ޝޫެއްއ އި ޖަނަރޭޓަރުގެ، ކުެރިވގެން ަރށަށް ކަރަންޓު ދެވުނު. އެހެންީވމާއޭިތ ރީސްޓޯލްމާލެއިން އޭ.ވީ.އާެރއް ފޮނުވާަފއި 

އަށް ބަދަލުެވގެންދިޔައިުރގަިއ ޓީޒުން ފެނަކަ ދެން ައޅުަގނޑުމެން ޔުޓިލި ނިން ބައެއްތޯ؟ނޫޅޭ. ދެން ވެލް ޓްރޭ

ކޮށްފައި ގެނެްސ ގަކުެރވުނީ ހަމަ މިހެން ސިލެކްޓުމުވަްއޒަފުންގެ ރިޯކޑުތަެކއް ނުއެއް ނެތް. އަނެއްހެން އަުޅަގނޑަށް ފާހަ

ނޑުމެން އިބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދީފައި ތިބި ބައެްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެ  ކޮށްގެން ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ޢުލާނުސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުިޅގެން އެންމެ އެކަީށގެންާވ  ،ނަގާއިުރގައި އެއީ ތަޢުލީމީ ޮގތުން އެ ަވގުތަކު ެއއީ ައުޅގަ

 ކަށް އިންޖިނިއަރިންނަކީ، މިސާލަކުއްޖަކު ކުރިމަތިލީމަ އެ ޕްޮރސެސްގެ ތެރެއިން އެ އަންަނނީ. ދެން ގިނަ ބޭބޭފުޅުން

ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަީކ މިހާރު ވަޒީާފގަިއ ުއޅުްއވާ ބޭބޭުފޅުންނަށް ވާތީެވ ައޅުަގނޑުެމން ޖެހޭނީ ހަމަ އިތުރަށް 

ކުދީން އަނެްއާކ މާފައި ތިބި ކުދީންނަށާއި ކުދީންސްކޫްލތައް ނިން .ދޭން ހަމަ ޓްރޭނިންގ ހަމަ ާއ ކުދީންނަށް ވެސް 

ކޮށްގެްނ އިޢުލާނު ންނަ ގޮތުންއޮ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕްރޮސެސް ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ

ހަމަ މީހާއަށް ފަހާފައި  ތިބި ަތކުަގިއ މުވަްއޒަފުން ނެގިަފއި އެބަ ެއހެންނަމަވެސް، ޔުޓިލިޓީވަޒީފާތަކަްށ ކުދީން ނެގެނީ. 

ެއ  .ނަމުގައިއެކި ނަން، ދޭ ގޮތަށްމުސާރަ ށް އެކި ތަކުަގއި އެކި މީހުންނައެކި ސަރަހައްދުންނަ ޖެނެޓަށް ގޮތަށް އޮ

ކުރެވިަފއެއް ނެތް. ދުވަހަކު ވެސް އަނެއްހެްނ ޔުންތަކެއް އަެނއްހެން އަނެކަތިމީސް މީހުންގެ ރެކޯޑުތަކެއް ލިޔެކި

އް ނެތް. ފާހަަގކުރެވިަފއެ ްނގެ ގޮުތގައިެވސް ކުރެވިަފއި ތިބި މުވައްޒަފު މިދެންނެވީ އެއީ އިދާރީ މަސައްކަތްތަެކއް

 ރަނގަޅު ހަމަ ކިަޔވަިއގެން ތިބި ރަނގަޅު ކުދީންތަކެއް ނެތެކޭ ނޫން މި  ވެސް ތިބި ތެރޭަގއި ވެސް، ޭއގެއެހެންނަމަ

 ދެންނެވީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައްދަުލވުްނ މިއަދުގެ . ންންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވައަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަޢުވަތަށް ަވޑަިއގެންނެވީތީ ދެ ބޭފުޅު

 .عليكم ورحمة هللا  والّسالم ނިންމާލަން. 

___________ 

 


