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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ވަަޑއިގެން ެދއްިވ ިއއްޒަތްތެިރ `. 

ން. މިވަގުތު މި ކޮމިޓީއަްށ ވަޑަިއގެން ތިއްބެވީ ހުޅުީމދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަ

ދު އިބްރާހީމް އަދި ކެޔޮޫދ ޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މޫސާ ނިޒާރު އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު 

އަދި އަޅުގަނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝަރީފް އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް،

ްއ އަުޅގަނޑުމެން މިކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެ  އިރިޔާޟް ރަޝީދު. މިއަދު ިމކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ޭބއްުވނީ އިްއޔެގަ 

ކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުަތކާއި ައދި އެއަށް ނަގަމުންދާ ފީގެ ވާަފއި އޮންނާނެ މި ކުނި މެނޭޖްބާއް

ނަަގިއގެން މިކަން  ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ދަތިތައް ުކރިމަތިވާތީ މިހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް

ގޮަތކަށް ލުއި ފަސޭހަ  ިމ އަގު ދަށް ކުެރވެން އަދި މިއަށްވެގެންތޯ އާއި ލަތަށް މިކަންކަން މިއައީ ީކއް ކުރަންޖެހޭ ޙާ

ންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެުޑެގ ޮކބައިތޯ ބެލުމުގެ ބޭނުުމގަިއ ޭވސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެމިކަން ކުރެވޭެނ ނިޒާމަީކ 

މި ކޮމިޓީ ، ތިއްެބިވ. އެހެންވީމާިއގެން އެބަ ބޭފުޅަކު ވަޑަ  2ކުންފުނިން  އެ، ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ

އަުރވާނަން. ދެން  މިނިޓު 3 ށް ގެްނދާއިރުަގއި ކޮންމެ ބޭފުަޅކަށް ެވސް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ބައްދަލުވުންތަްއ ކުިރއަ

ެވސް  އެހާ ދިގު ނުކޮށް ވީހާ މިނިޓު. ދެން ރަމަޟާން މަސްވީމާ 1ދާންޖެހިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް 

ށް ގެންދަން އަދުގެ މި ބައްދަލުުވންތައް ކުރިއައެގޮތުން މި، މާލެވޭތޯ ބަލާނީ. ދެން އެހެންވީމާށް މިކަން ނިންކުރުކޮ

ޖިންގ ފަށާނަން. އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ެޗއާރޕާރސަން ޢަލީ ޚާލިދު އާއި އަދި މެނޭ

ބޭފުޅުންނަށް  އެ، ގެން މި ތިއްބެވީ. އެހެްނވީމާޑައިބޭފުޅުން ވަ 2ދު. މި ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުޢާ

އަުޅގަނުޑ މިތާ  އީދަންނަވާލަދެއްވާ. ދެން އަުޅަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ އެދެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަާރތުން މި

ންގެ ބޭފުޅު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގަިއ އަދި ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގަްނނަވާއިުރގައި ތި

ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ެދކެން އިނގޭތޯ. ަގއި ރަސްމީކޮށް ވަަޑިއަގތުމަކީ ވަރަށް އެެދިވގެންވާ ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ޓައީ

ބޭްއޭވ  ވެސް ރަްސމީ ދުވަސްތަކުގައި އްމު ގޮތެްއގައި ބާްއވާ ކޮމިޓީތައް އެހެން ވިޔަސްގަނޑުމެން ޢާކޮށް އަޅު ޚާއްޞަ

ޒިރުކުރަްއާވއިުރގައި މިދެންނެވި ގޮތަށް ގަީޑގައި ޭބްއޭވ ބޭފުޅުން ޙާ ސްމީޮކށް ރަކޮމިޓީތަކަށް އަދި ާޚއްޞަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަާވލަން. ހަމަ ވާހަކަ  ވަަޑއިގަތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަށް ފެްނނާތީ އެ

 ،ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން ދެއްވީީތވެ އާދެ! މި ކޮމިޓީއަކީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. މި 

މި ކޮމިޓީގެ ދަޢުވަތަކަށް ވަޑަިއގެން ދެއްވީީތވެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާރާޕރސަން ޢަލީ ޚާލިދު އަދި 

 އާދެ! މި ކޮމިޓީން ތި  ކޮމިޓީއަށް.މެނޭޖިންގ ޑައިެރކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުޢާދުއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މި 

 ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންތައްތަކާމި ދަންނަވާލީ މިހާރު މާލޭގައި މި ކުނި މެނޭޖް ބޭފުޅުންނަށް
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ހޭދައެއް ކުރަން ެއބަޖެހޭ މިކުނި އުކާލުމުގައި. ޚަރަދެއް، އްމު ރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑު ހުރި އުސޫލުތަކާއި ގުިޅގެން ޢާ

ފައިާސ ަޚރަދުކުރަންޖެހޭތީވެ ޖެހިގެން  ިއ ކުނި ިގނަވެގެން އަދި އެމިކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭެގ ެއިކ ސަރަޙައްދުތަުކގަ

 އޮތް  ހަމައެކަނި މި ކޮމިޓީައށް ފާހަގަކުރެވިފައި އީހުންނަ ގޭ ދޮރުމައްޗަށް ކުނިައޅަމުންދާކަން އިތުރުވެފައި އޮީތ. މި

ފުޅުންގެ ފަރާތުން މިކަން އޮތީ ކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުގެ މަތީ ވުޒާރާތަުކގައި ތިއްެބވި މިނިސްޓަރުންނާއި އެކި ބޭބޭ

 މި އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ވައިަބރ ގްރޫޕްތަކާއި ެއއްޗެހިން މިކަން މިދަނީ ހާމަވަމުން. އެހެންނަމަވެސް އިއްެޔގަ 

މައްސަަލ މި ނެގީ ރަމަޟާން މަސް ކަމަށްވެފައި ީމގެ ސަބަބުްނ ވަރަށްބޮޑު ަތކުލީފުތަކެްއ  ކޮމިޓީއަށް މި

ބެހޭ ގޮތުން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ލަމުންދާތީެވ މިކަމާންނަށް އުފުރައްޔިތު

ހުރި އަގުތަކާ ބެހޭ  ސާފުކުރުމަށާއި އަދި ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސުވާލުަތއް ުކރަން. އަދި މި އަގުތަކަށް މިހާރު މި

މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ދެއްވީމަ މިހާރު މި  ބެހޭ ގޮތުން ެޗއާރޕާރސަން ނުވަތަ އެމް.ޑީ ގޮތުން މިކަމާ

ރުވަމުން ގެންދާނަން. އޭގެ ފަހުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކުރުމަށް ފުރުަޞތު އަ

 އަދި މި  މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ޭވސްޓް، އެހެންވީމާ

 ބެހޭގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް.  އިދާގޮާތއިެބހޭ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް މިކަން ހިނގަ ޙާޒިރުކުެރވުނު ކަންތައްތަކާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއާރޕާރސަން ޢަލީ ޚާލިދު

މެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މެނޭޖް އްކަުތގައި ޭވސްޓްމަސަ ގެމެނޭޖްމެންޓް ލަިއކުމް. މާލޭގަިއ ވޭސްޓްއައްސަލާމްޢަ

ިއން ފެށިގެން އިނގޭތޯ.  2016ޖެނުއަީރ  1ވާުލވެފަިއަވނީ މަސައްކަތްކުރަން ޢަމަލީ ގޮުތން މަސައްކަތާ ޙަ 

ބަެޔްއ  2މަސައްކަުތގައި  ޓްންމެނޭޖްމަ ވާުލވިއިުރގައި މާލޭގެ ވޭސްޓްކަތާއި ޙަ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައް

ޅޭ. އެއްަބޔަކީ މާލޭގެ ެއތެރޭގައި ތިދެންނެވި ގޮތަށް ަޖމާވާ ކުނި ނެގުމާއި، މާލެ ތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެބައު

 މަސަްއކަތަީކ މިހާރު ހައުސިންގ މިނިްސޓްރީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެްއ އިނގޭތޯ. ވޭސްޓް  މަސައްކަތް. މި

ކުނި ަނގާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތެްއ ނުކުރޭ އިނގޭތޯ.  މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކުންނެއް މާލޭގެ އެތެޭރގެ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަަސްއކަތަކީ މާލެއިން ކުނި ތިލަފުށްޓަށް ގެންދިޔުމާިއ، ތިލަުފށީގައި ކުނި ނައްތާލުުމގެ 

ހަކަ ދަންނަވާލަން ވާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ އަޅުގަނޑު ތަފާތު ތި، ނގޭތޯ. އެހެްނީވމާމަސައްކަތް އި

ސަރަޙައްދެއް އެބައުޅޭ. އެއީ އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދުަގއި. އެމް.ޕީ.އެްލ  2ަވގުތު އުފުލާ  ބޭނުން. މާލޭގައި ކުނި މި

ެޖނުއަރީން ފެށިގެން. އެީއ ޭއގެ ކުރީަގއި ވިލިނގިލި ފެރީ  1ސަރަޙައްދުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެްއޓީ ވެސް 

ދުގަިއ ކޮުޅވެއްޓި ާބްއވަިއގެން ައޅުގަނުޑމެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަަޙއްދަށް ޓާރމިނަލް ސަރަޙައް

ބަދަލުކޮށް، އެމް.ޕީ.އެލް ސަަރޙައްދު އެނގިލަްއވާނެ ެއ ސަަރޙައްދުގެ ގޮތުން އެ ސަރަޙައްަދށް އެްއވެސް ކުނިާވޒާތުެގ 

އެހެން ވެސް އުކާެލވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ުއކާލެޭވ  ޭވސްޓާއިޒާތުގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  ކުންޏެއް ނޭޅޭ. ކުނި ނުވާ
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 ކުނި އުކާލުުމެގ ޚިދުމަތް މިދެނީ ދެކުނު ދާއިރާއަކަށް ވަނަ  2ކުންޏާއި މިފަދަ ކުނިތައް މިއެޅެނީ އިނގޭތޯ. 

 އެއް މި ން ފީބަާލއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެ . އެއީ ކުނިާވޒާތުެގ ކުނި. އެގޮތަށްއިހުރި ދޯނިތަކުގަ ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިަފއި

ކުނިާވޒާތުގެ ުކންޏާއި މިބާވަތުގެ އެްއޗެހި ، އްދަށް ގެންެދވޭ ކުނި. އެހެންވީމާނަގަނީ ހަމައެކަނި އެމް.ޕީ.އެްލ ސަރަޙަ

އެއް ނުނަގަން އިނގޭތޯ. ައުޅގަނޑުމެން ފީ ނެގުމުގައި ނޑުމެން ފީައޅުގަ ންދޯނި ސަރަޙައްދަށް މިގެންދެޭވ އެއްޗެހި

ީފ އެ ރުފިާޔއަށް ޓަނެްއގެ ަމގުން މި ނަގަނީ. ދެން  200ހިކަްލ ކެޕޭސިޓީއަްށ ބަލަިއގެން މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ވެ

މެންޓް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި އިޢުލާންކޮށްފަިއ ންނެގުމުގެ މަސަްއކަތްތަކަކީ އެްނވަޔަރަ

 2ގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ފާއިުތވެދިޔަ ކުރެިވގެންދާ ކަމެއްކަން ފާހަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާމަ

ތެރޭގައި މާލޭގެ އެތެޭރގެ ކުީނގެ މައްސަލަ ބޮުޑކަްނ ފާހަގަކުރެވޭ. ެއގޮތުން ރަީއސް އޮފީހުަގއި ވެްސ އަދި  ހަފްތާ

އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ންމެންޓަލް މެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއްވާ އެްނވަޔަރަންއެންަވޔަރަ

މެންޓް މިނިސްޓްރީ އަދި ހައުސިންގ ންއީ.ޕީ.އޭ ާއއި ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ރަީއސް އޮފީހާިއ އެންވަޔަރަ

އިނގޭތޯ. މާލޭަގއި ކުނި  ކުެރވިފަިއވާނެ މިކަންތައްތަުކަގއި ހާ ފަރާތްތައް އެީކަގއި މަޝްވަރާ ހުރި މިނިސްޓްރީ މި

 މަސް ދުވަސް 4އްމުކޮށް މިދިޔަ ލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޢާބޭފުޅުންނަށް މަޢު ވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ ތިގިނަ

ލޭންޑިންގ ކްރާފްްޓގެ ުކނި ތިލަފުށްޓަށް. އެކަމަުކ  2އްމުކޮށް ީމގައި އިންނަނީ މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޢާ 5ނޫނީ 

އިނގޭތޯ. ޮގއްސިން ލޭންޑިްނގ ްކރާފްޓްގެ ކުނި އަުޅގަނޑުމެން ގެން 67ރޯދަ މަހާއި ކައިިރވެގެން ިމައއިއިުރގައި 

ކޭ މާލޭގެ ގައި ވަރަށް ކުޑަ ކޮމްޕޯނެންޓެއަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ފީ

ނަގަީނ އިނގޭތޯ. ދެން ީމގަިއ އެަބއުޭޅ ބައެްއކަހަލަ ބަެއއް އޭރިޔާަތއް ބަެއއް ސަރަޙައްދުތަްއ  އެތެރޭަގއި މިހާރު މި

 ޅޭ އޭރިޔާަތއް އިނގޭތޯ. ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަހުރި ގަވާއިދުން މިގަާވއިދުން ކުނި އެ

ގަާވއިދުން ހައުސިންގ ިމނިސްޓްރީން މި އޭރިޔާތައް  އޭރިޔާތަކަށް މިކަންމަްއޗަށް ކުނިއަޅާފައި އެބަހުރެއޭ. ހަމަ

އި ކުނި އަާޅ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުުރވުމާިއ ސާފުކުރަމުންދާކަން ވެސް ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނޭގތޯ. މީގަ

ކޮްށ ރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށް އަދި ޚާއްޞައެފަރާތްތައް ނަގަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެުޅވުމުަގއި އީ.ޕީ.އޭގެ ދައު

ލަ ޖުމް، ލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާކުާރކަން ފާހަގަކޮށްޑްޕޮލިސް ސާރވިްސއިން ެވްސ އެކަމަށް އެޓެން

 މަސަްއކަތް ައުޅގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ ގޮތަކީ.  ގޮތެްއގައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު އަދި މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް 

ކޮންގޮތަކުން ަނގާ، ދެންެމ  އީށް ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ. މިކަރުދާހެއް. މި ކަރުދާހުަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަ

ތި ވިދާޅުވި ައގަށްވުރެ ބޮޑެިތ އަގުތަށް ނަގަމުން އެބަގެންޭދ. އެއީ ކިހިނެްއވެގެންތޯ. އެ އަގުަތއް ެއގޮތަށް ނަގަމުން 
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ދާޅުވިގޮތަެށއް ނޫން ތީަގއި ިމ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވާފައި އޮްތ ކަރުދާހެއްތީ އިނގޭތޯ. ތި ވި  އިއިްއޔެގަ  އީތިގެންދަނީ. 

 . އެއް އަގުަތއް ނަންަގވަމުންދަނީކީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއާރޕާރސަން ޢަލީ ޚާލިދު

ޓަނުެގ  2، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ރުފިޔާ ޕަރ ޓަނޭ  200ޅުގަނޑުމެން ނަގަނީ އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ އަ

ރުފިޔާ އިނގޭތޯ.  200ެއގޮތަށް ބައްަލވައިފިްއޔާ މިއަގުަތއް ދިމާވާނެ. ޓަނަަކށް ، . އެެހންވީމާނަގާނެ 400ްއޗަކަށް އެ

 ވެހިކަލް ކެޕޭސިީޓއަށް ބައްަލަވއިފިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީ އިބްރާހީމް އެދިފައި އޮ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު ފުރުޞަތަށް 

 ދޭނަން. އަދި އޭގެ ފަހުގައި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  މިނިޓު  3ތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް . އިއްޒަތްޝަރީފް

 ޝާހިދު އޭގެ ފަހުގައި ަޖއުފަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

 ކުރެޭވވަރުގެ ކެޭޕސިޓީ ތިޖަމާވާ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާ ެއކު އެްކސްޕޯސް  އަށް މިއަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ މިހާރު މާލެ

ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގައި މިަވުގތު ހުރިތޯ؟ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓް ކުެރޭވނެ ފައިސާ ތި

ލިބިވަޑައިގަންަނވާތޯ. ބޭފުޅުންނަށް  އެކު މިކަން ކުރެވޭެނވަރުގެ އާމްދަނީެއއް ތި ޝެންޝީއާއަތުަގއި ހުރިތޯ. އަދި އެފި

 ކަމާިއއެކީ ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮަތކަށް މި ކުނި ނައްތާލުމަށް ތިެވސް ރަްއކާތެރި ތަނުަގިއ ވީހާ ށް އޮތް ދެން ކުރިއަ

ލޭަގއި ކީ ކޮބައިތޯ. މިހެން މިދަންނަވަނީ މިކުނި ެއއްދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް މާބޭފުޅުން ރާވާފައި އޮތް ޕްޭލނަ

ންތައް މާލެއަށް ޮކށް އަދި މާލޭ މިހާރު ވެސް ފުޅާކުރަމުންދާއިރު އިުތރު މީހުމުންދާއިރު ާޚއްޞައިތުރުވަ

ގަިއ. ނތާ ްށ އޮތްމާބޮޑަށް ކުނި އިތުރުވާެނ ކުރިއަ މިހާރު ތިޔަ ވިދާުޅވާ ވަރަށްވުެރ ެވސް  ޖަމާވަމުންދާނެ.

ޤަބޫލުފުޅު ކުރަްއވަންތޯ މީހުން  ންބޭފުޅު ދެން ތިބޭފުޅުން ރާވަނީ ކޮން ޭރވުެމއްތޯ؟  އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި ތި 

ނެގޭ ފީ ބޮޑުކަމަށް ނޫނިއްޔާ މިއީ ސަްސޓެއިނަބަލް ޮގތަކަށްތޯ ތި ފީ ނެންގެވުމަށް  ޝަކުާވކުރާ މިންވަރަށް މިހާރު ތި

ދެން މާލޭަގއި ؟ އޮތީ. ީފއެްއ ނެންެގވުމަށް ކަނަޑއެޅުުމގަިއ ގެްނގުުޅއްިވ މެތޮޑޮލޮޖީައކީ ކޮަބއިތޯ ކަނޑައަުޅްއވާފައި ތި 

ކުނި ނައްތާލުމުގައި މިހާރު ެވސް މާލެއަށް ދުން އެރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ވަަރށް ބޮޑުވެގެން މީހުންނަށް 

ބޭފުޅުން ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި ޤަސްދުކުަރނީ، މިހާ ހިސާބަށް މިކަން  އުނދަގޫ އެަބވޭ. އެކަްނކަން ޙައްލުކުރުމަށް ތި

ިދޔަ އެތައް އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި މިކަމަށް ކުރެވެން ބޭނުންާވ އިްނވެސްްޓމެންޓު ނުކުރެވި ފަހަތަްށ މި ދިޔައީ ވޭތުވެ
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ބޭފުޅުން ކިހާވަރެއްގެ ޕްލޭނެއް އެަބއޮތްތޯ.  ޖެހެމުން ޖެހެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އެކަންކަްނ ކުރުމަށް ތި 

 އެ ބަޖެޓު ލިބިމުގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހާރު ތި  ކިހާވަރެްއގެ ބަޖެޓެއް ކަނަޑއަޅާފައި އެަބއޮތްތޯ؟

ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ތިޔަ ހިންަގވާ އޮޕަރޭޝަާނއި އަދި މި އޮަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަްތތަކާއި ވެހިކަލްތަާކއި އަދި 

ހުރިތޯ. މިކަންކަމަށް ބޭފުޅުންގެ އަުތަގއި އެބަ އެނޫން ވެސް މެޝިނަރީތަާކިއ އިންސިނަރޭޓަރާއި، މި ެއްއޗެހިތައް ތި

ބޭފުޅުން  ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޮތްކަމަށް ތިގެ އަރޖެންސީެއއް އިްނސިނަރޭޓަރުކިހާވަރަކަށް ބަޖެޓު އޮތީ، ކިހާވަރެއް 

ނިސިޕަލް މަސަްއަކތް މިހާރު މި ކުރައްވަީނ ވެއްޖެ މާލޭަގއި އެތެރޭގެ ކުރި މުޤަބޫލުފުޅު ކުރަްއވަންތޯ. ދެން ވިދާޅު 

ޓްރީންނޭ. އޭގައި އެންމެ އެފިޝެންުޓކޮށް އެއްފަރާތަކުން ކުރުންޯތ ރަނގަޅީ ނޫނިއްޔާ ދެ ހައުސިންގ މިނިސް

ހޯލްޑުތަކުން ނަގާ  ބޭފުޅުން ތިޔަ ނަންގަވާ ފައިާސގެ ތެރެއިން ހައުސް ތި ؟ތަކުން މިކަން ކުރުންތޯ ރަނގަޅީފަރާ

ރީން ފީއެއް ނަގަނީތޯ ނުވަތަ ހިލޭ އެބަިއ ކުނި މާލެތެރެ ސާފުކުރައްވާިއރުގައި އެއަށް ަވކިން ހައުިސންގ މިނިސްޓް

ރުފިާޔގެ  200ނަކަށް ޓަނަންަގވަީނ  ބޭފުޅުން ތިަޔ ަނންގަވާ ޗާރޖެްއ ތި އޮވެަފއި ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީއަށްތޯ ތި

ތެރެއިން މިހާރު އޮްތގޮްތ ކަމުނުދާ ކަމަށް ވަންާޏ  ޭއގެ ؟ަވވާފައި އޮތް އުސޫަލކީ ކޮަބއިތޯރޭޓުން. އެކަން ާރއް

ބޭފުޅުންނަށް  ވުރެ އެފިޝެންޓުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަ ޚަރަދެްއގައި ެއކަން ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ތިއެއަށް 

ސްޓްރަކްޗަރެގ ފީ ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ނޫިނއްޔާ މިހާރު ހަމައެކަނި ކުިނ މެނޭޖުކުރުމުގައި އޮްތގޮތަީކ ތިޔަ 

 ށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ތެރެއިން ކުރެްއވުންތޯ؟ މިކަންކަން އަުޅގަނޑު ސާފުކޮ

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާއި ނެގުމުގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެން ޭވސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަނުން މާލޭގެ ކުނި 

ނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ަމއިގަނޑު ންވަރަށް ދަށް ޙާލަތެްއަގިއ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެ ޙަވާލުީވއިރުަގއި މި މަަސއްކަްތ އޮތީ

 އިނޭގތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދާއިރާެއއް މީަގއި އެަބއުޭޅ. އެްއކަމަކީ މާލޭގެ އެތެޭރަގއި މި ދައުރުވާ ކުނި 3

ަސރވިސް މާކެޓް ސަރވޭެއްއ  ގުިޅގެން މާލޭގެ ކަލެްކޝަން ސަރވިްސއެއް ޑިވެލޮޕްކުުރމަށް ޓަކައި ކަލެްކޝަން

ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ.  ކުރިއަށް ގެްނގޮްއސިން. ޭއެގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ހަމަ ތި

ނީ ހަމަ ބިދޭސީން މި ހަސަތޭކައަށްވުެރ ގިނަ ަބއިްސކަލު އެަބއުޅޭ ކުނި އުަކއި ިދނުމަށް އިނގޭތޯ. ދަންނަވަން މިއުޅެ

ނެ ޕިކަޕެއްގެ ކުނި އެބައުޅޭ ހަމައެކަނި ބައިސްކަުލގައި ިއނގޭތޯ. ދެން ބައިސްކަލެްއަގިއ އުފުލާ ކުރުުމގައިމަސައްކަތް

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިލައްވާނެ އެ މަންޒަރު ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ލެވެލުން  ަތކުން ހަމަ މި ނެރޭ، ތިއިނގޭތޯ. ގެ

ން ސަރވިްސެއްއ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ޓަަކއި ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ެއބަ ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކަލެކްޝަ

ުކރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ބޭުނންވާ ވެހިކަލްތައް ޕްރޮިކއުރކުެރވި އެއަށް ސަރވޭއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މާކެޓު 

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. އޭރުން ގޭބިސީތަކުންނާއި ވިޔަފާިރތަކުން އަދި އެހެން ވެސް  ކުރިއަށް ދާ
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އިނގޭތޯ. ެއއީ ޚިދުމަތް ދޭން  ންމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ ކޯރޕަރޭޝަނުޓްރަކްޝަން ސަިއޓުތަުކން ކުނި އުކާލުކޮންސް

ފެއްޓީމަ މިހާރު ކުނި އުކާލުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން ހޭދަކުރާ ފައިސާގެ ގާްތގަނޑަކަށް ިތރީހަކަށް ޕަރސެންޓު އަގު 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަލްިކއުލޭޝަނުން ފެންނަގޮތުަގއި މިހާރު  ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ.

ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަްށވުރެ ތިރީހަކަށް ޕަރސެންޓު އަގުހެޮޔކޮށް، ޚާއްަޞކޮށް ބަލްކް ބޭސްޑް ގޮތުަގިއ 

ން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ޕިކަޕްަތކުަގއި ލޮރީތަކުަގއި ުއކާލާ ޭވސްޓު އަގުެހޔޮެވގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ގޭބިސީަތކު

ދެމެދުގެ  ރުިފޔާއާ 200ާއއި  ރުފިޔާ 100މިހާރު ހަމަ ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މިހިރީ 

އަދަދެއް ޕޭކުރާ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ފީ ޓާރގެޓުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ެއއަށްުވރެން ބޮޑު ނުވާނެގޮތަށް 

ަގއި މުޅި ޓޯޓަލް ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމެއް ޑިވެލޮޕްކުރަން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފީ ސްޓްރަކްޗަރެއއްގެ ތެރޭ

ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ބޭނުްނވާ ވެހިކަލްތަްއ ޕްރޮކިއުރއެއަށް 

ސައްކަުތގައި މުޅިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުީވއިރުަގއި މާލޭެގ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަ

ވާނީ އެ ވެހިކަލްަތއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ ރެންޓެޑު ވެހިކަލްސް، ވެސެލްސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އިންވެސްޓްމެންޓަކަށް ރިޕްޭލސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަފއްޓަިއ، މިހަފްތާ ތެރޭގައި 

ކްލިއަރެންސް ހެދޭނެ ައޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ވެިހަކލް ސްޓޮކް. ހެދުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަސްޓަމްސް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ ެވހިކަލްސްގައި މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް މި 

ގެންދާނެ ވަރަށްބޮޑުތަން. މަިއގަނުޑ ބަލަނީ އިނގޭތޯ. އޭރުން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އޮޕަރޭަޝނަލް ކޮސްޓު ކުަޑވެ

 3އަޅުގަނޑުމެން ރެންޓަލްޑް ެވހިކަލްސްގެ މިހިރީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާިއ، ދޯންޏާއި އެްކސްކަވޭޓަރސްތައް. މި 

ން ވެސެލްސްަތއް ވެިހކަލްސްތައް ގެނެވޭތޯ. ދެން އެބަކުރަން އަުޅގަނޑުެމންގެ އޯ ބައިަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަތް

ނޭޖްމެންޓުގަިއ ސިލުެގ ދަށުގަިއ މަސަްއކަތް އޮްތިއރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ޭވސްޓް މެސިޓީ ަކއުން

ކުރަމުންދިޔަ ހުރިާހ ފްލީޓުތަކެއް، ހުރިހާ ވެހިަކލެއް، ލޭންިޑގް ކްރާފްޓްަތއް ހަމަ ޓޯޓަލީ ޝަޓްޑައުން މަސައްކަތް

ހި އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތް އެބަކުރަްނ ތެރެއިން ވެްސ ރިޕެއަރ ކުރެވޭ ކޮންޑިޝަންގައި ހުރި އެއްޗެ އިނގޭތޯ. ޭއގެ

ރިޕެއަރކޮށްގެން އަނެްއކާ ޔޫަޒށް ގެނެވޭތޯ އިނގޭތޯ. ޭއގެތެޭރގައި ލޭންިޑގް ކްރާފްޓް ވެސް އެބަހުރި. އެކްްސކަވޭޓަރ 

ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ބައެއް އެްއޗެހި ހެދޭ ޮކންޑިޝަންގަިއ ހުރި. އަެނއްަބއި ެއއްޗެހި ހަމަ ޓޯޓަލް 

ޝަޓްޑައުްނގަިއ ެއ ެއއްޗެިހ ޑިސްޕޯސްކުރަްނ ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ިއނގޭތޯ. ދެން އާމްދަނީއަށް 

ދެން ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެން  .ބަލާއިރުަގއި މިވަގުތު ކޯރޕަޭރޝަން ރަން މިކުރަނީ ލޮސްއެއްަގއި އިނގޭތޯ

ން ވެސް އެބަޖެހޭ. ގެންނަ ޓުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ދަނީ ޖެނެރޭފައިނޭންސްކޮށްގެން. ދެން މީގައި ައޅުގަނޑުމެން އާމް

ވޭސްޓަކީ ިމއަދު މި ޒަމާނުަގއި ޓެކްނިކަލީ ސްީޕކިންގ ިއޓްސް އަ ރިސޯރސް އިނގޭޯތ. ރިސޯރސެއް ގޮތުަގއި 

ްނ މަސް ދުވަްސ ތެރޭަގއި ރީސަިއކްލިންގ ކުރެވެ 2ބަލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކުިރއަްށ އޮތް 
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ްލކޮށްފައި އޭިތ ރެއްއ ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ަފށަން. ޕްލާސްޓިކް ޕޭޕަކަ ހުރި މެޓީރިއަލްތައް ރީަސއި

ަފއްޓާނަްނ  މަސް ދުވަސް ތެރޭ 2އެކްސްޕޯްޓކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް 

ކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ގެްނގުޅެން. އެކްސްޕޯޓް ާރއްޖެއިން ބޭރަށް މި ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުން އެޕްރޫްވ ކޮށްގެން ެއއާ ެއއްގޮތަށް ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ަދންވާލަން ބޭނުން. މި ނަގާ 

ން ވަރަށް ލެންތީކޮށް ކީ ައޅުގަނޑުމެނަވަން ބޭނުްނަވނީ ފީ ކަލެކްޝަނަފީ އިނގޭތޯ. ފީަގއި ތިބި ައޅުގަނޑު ދަން

، ސްކުރެވިެގން ނަގާ ފީ. އެހެންވީމާޑިސްކަްސކުރެވި މިނިސްޓްރީާއ ވެސް މަޝްވަރާކުެރވި އަުޅަގނޑުމެން ބޯޑުން ފާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި އެކަީށގެންވާ ީފއެްއ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީން 

ވުރެ ވަރަށް ޮބޑުތަން ުކޑަ ފީެއއް މިހާރު މި ަނގަީނ ިކއުމެންޓްތަކުަގއި ހުރި ފީއަށްވިފަިއ ހުރި ޑޮފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރެ 

ތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ޖުމްލަގޮ، މަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ފީ އަދި މާބޮޑުކަ

ޚާއްަޞކޮށް މާލޭގައި ނެތް ވޭސްޓް އަޅާނެ އެްއވެސް ތަނެއް. ރަދުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ވަގުތު ޚަކުރަމުންގެންދާ 

ސީދާ ވެސެލްއަށް މި ައޅަން ޖެހެނީ. ދޯނިތަކަށް، ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަށް. ކުނި އަޅާނެ ެއްއވެސް ތަނެއް ނެތް. ދެްނ 

ްލޑްއަްޕ އިންޑަސްޓްިރއަލް ޒޯން މަަސއްކަތް ނިމުނީމަ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ރަނގަޅު ޓްރާންސްަފރ ސިސްޓަމެއް ބި

ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ ިއނގޭތޯ. އޭރުްނ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަދުތައް ކުަޑެވގެން ދާނީ. ެއއީ މިހާރު ެދ 

ސައިޓެްއަގއި އަޅުގަނޑުމެން އޮޕްރޭޓްކުރަން ޖެހޭތީވެ ޑަަބލް އެކްސްޕެްނޑިޗަރ ހަމަ ިހނގަމުންދާ ވާހަކަ ވެސް 

ގަނޑުމެން މާލޭެގ ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމްގެ ިއތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅު

ސްފަރ ޓަރގެޓްކުރަނީ ޓްރާނސްފަރައށް. އެނގިަލއްވާެނ މިހާރު ަވރަށް ބޮޑަށް އޯޕަންކޮްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޓްރާން

ޕަން ޓްރާންސްފަރ ަރންމަންޓްލީ އެންމެ ފްރެންޑްލީ ގޮތެއް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެ އޯވެސް މި ކުރަނީ. އެންވަޔަ

ސިސްޓަމް އަުޅގަނޑުމެން ަނއްޓާލުމަށް ޓަަކއި އިްނޑަސްްޓރިއަލް ޒޯާނއި ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޓްރާންސްފަރ 

ސިސްޓަމް ބިލްޑްއަޕް ކުރާަނން. ކޮމްޕްރެސްކުރެިވގެން ޮކންޓެއިނަރތަކެްއގައި ތިލަފުްއޓަށް އުފުލޭނެ މޮޑެލަކަށް 

ގޭތޯ. ދެން އޮތީ ޑިސްޕޯސަލް ޓްރީޓްމެންޓް. ޑިސްޕޯސަލް ޓްރީމެންޓްގައި އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އިނ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެންމެ އެެފކްޓިވް އަދި މިއަދު ދުނިޔޭަގއި ވޭސްޓަށް ޓްރީްޓކުރުމުަގިއ އެންމެ ހައި އެންްޑގަިއ 

މެޓީރިައލްތައް ރީސައިކްްލކުރުމުެގ ބަލައިގަންނަ މޮޑެލަކީ ރީަސއިކްލިންގ އިނގޭތޯ. ރީަސިއކްލް ކުރެވެން ހުރި 

ނަރޭޓިންގ ވިސްނުން އަުޅގަނޑުމެން ިމ ގެންުގޅޭނީ. ެއއާެއކީަގއި ެދން އޭގެ ދަށުން މި ބަލަިއަގންނަނީ އިންސި

ވަަނ  2018އަުޅގަނޑުމެން ތިލަފުށީގަިއ މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޕްލޭންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ، ފެސިލިޓީސް. އެހެންވީމާ

ަސއްކަްތ ންސިނެރޭޓިންގ ފެސިލިޓީއެއް ާޤއިމުކޮްށ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގެ މައަހަރުަގއި އި

އެކީަގިއ ވަރަށް ގާތުން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަްނ  އަޅުގަނޑުމެން އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ

މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕޯނަންޓެްއގެ ބޭނުން އިނގޭތޯ. އެންމެ ފަހު ސުވާލެއް ގޮތުަގއި ދެންނެވީ ހައުސިންގ 



8 

 

މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޮމްޕޯނަންޓެއްަގއި މަސައްކަްތކުރީމަ ކޮބައިތޯ އެންެމ 

ޓް، ދެިނކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އެފިޝަންޓް ގޮތަކީ އިނގޭތޯ. މީގައި އެބަ ުއޅޭ މުނިސިޕަލް ސަރވިްސއެއް. ކު

ކުާރގޮތުަގިއ އެބައި ދާންމިޖެހެނީ ބޮޑަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ނޫނިއްޔާމު މިނިސްޓްރިއަލް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

. ެއކަމަކު ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެަބ ގެންދޭ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެއް ިވޔަފާރިތަކުން، ޚާއްަޞކޮށް އިވޯރްކގެ ތެރޭގަ 

ިއގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އެބަ އާދޭ އިނގޭތޯ. ބާޒާރުމަތީގެ ހުންނަ ގޮޅިތަކުްނ ނޫނީ ވިޔަފާރިތަކުން ފީއެއް ނަގަ

އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތް އަސްލުަގއި ކޯޕަޭރޝަންގެ ަދށަށް ވިޔާފާރި އުސޫލުން ުކރަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 ގެނެވިދާނެ ކަމަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ދެން ކޯޕަރޭޝަެނއް ިމ ސަރުކާރުން އުަފއްދަަވއި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ މަިއގަނޑު

ތޯ. އްަގއި މިކަން ކުރަން އިނގޭލެދައްކަނީ ަސސްޓެއިނަބަލް މޮޑަވެސް މި ވާހަކަ ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑު އަބަދު

ެއއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުެރވޭ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާމު މި އަހަރު ނިމޭއިރުގައި އޮޕަރޭޝަްނ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭންތަކާ

ރު ުދވަހު މާލޭގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަށް އެކަނި ދައުލަުތެގ އަހަ 5އޮޕަރޭޝަނަށޭ މި ދަންނަވަނީ މި ފާއިތުވި 

މިލިޔަން.  200ރަދުކޮށްފައި އެަބއިްނ. އެްއކަލަ އެްކސްޕެންޑިޗް އޯވަރ ޚަމިލިޔަން  200ވަރ ބަޖެޓުން އޯ

އެްއ ަގއި އޮޕަޭރޝަނަށް އެންމެ ރުފިޔާއަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޝަން

ސްޓް. ދެޓްސް ައ އިންވެ ވީ މޭ ހޭވް ޓު ، ވެސް ނުނަގާނެ އިނގޭތޯ. ޮއޕަރޭޝަނަކަށް. ބަޓް ފޯ ޑިެވލޮޕްޓްމަންޓް

އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އޮޕަރޭޝަނަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ބަލަނީ މި އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރުަގއި  ގްޑިފަރެންޓް ތިން

ކުރެވޭނެ ލެވެލަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލެ ކުން އޮޕަރޭޓްށް ލިބޭ އާމްދަނީއަސަސްޓެއިނަބަލީ އަުޅގަނޑުެމންނަ

 ސަރަޙައްދުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް މަސައްކަތް ގެންނަން ިއނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ެޗއަރޕާރސަން ޢަލީ ޚާލިދުކޯރޕަރޭޝަންގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 

މެން ޕްލޭނެއްގެ ަދށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން، މިހާރު އެމް.ޑީ ވެސް ފާހަގަކުަރްއވައިފި އަޅުގަނޑު

ގެންދާ ވާހަކަ. ސަރޭވެއއް ެވސް މި ކުރީ ހަމަ އަނެްއ ޯއޝަންތަކަށް ބަހާލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ެއއްކަލަ ަބއިޯބ 

ކުިނ  ،ދިމަދިމާލާ ބައި މަދު ދިމަދިމާލާ ބަލައިގެން ވަރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާއިއެީކ. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ލެކްޓްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ފައްޓާއިރު ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ސްޓަޑީގެ ދަށުން އެކި ދިމަދިމާލަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ކަ

އިނގޭތޯ. އަނެްއ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރާނީ އަނެްއ އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ  އްސަލަ ޙައްލުކުރަުމން ގެންދާނީއަދި އެ މަ

ވެސް ކުަޑކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަލަިއގެން. ދެްނ  ދިމާވާނެ މައްސަލަަތއް ވީހާ. އެހެންވީމާ، އޭރުން އިކުރުމުގެ ތެޭރގަ

ނޑުެމން ކުއްޔަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ އަުޅގަާއއި  ވާހަކަ އިށް ެގނައެމް.ޑީ ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ބަެއއް އެްއޗެހި އޮޕަރޭޝަނަ

ވުރެ ގިނަ ދުވަްސ އަހަރަށް 5ނޑަކަށް ންނަތާ ގާތްގަރަދުތަކެއް ކުރި ވާހަކަ. އަެނއް އުފުލި، މަޝްރޫޢު އުފުލި މި އޮޚަ

މިހާރު ، ވީމާވެއްޖެ ައއުޓް އޮފް އޮޕަޭރޝަން އިނގޭތޯ. އޮޕަރޭޓްކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ެއއްެޗއް. އެހެން
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އޭރުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ  އަޅުގަނޑުމެން އޭތި އޮޕަރޭަޝން ވެއްޖެ. މިހާރު މިތިބީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،

ރަދު ކުަޑކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ސަރވިސް ޚަމާ، ިމކަހަލަ ކަންަތއްތައް ވެސް ުކޑަެވގެން ދާެނ. އެހެންވީ ރަދު ވަރަށްޚަ

 ދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަިއގެން އެބަ ކުިރއަށް ގެންދާ ވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ކުރައްވާ ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބު ެދއްާވތި އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުްނެގ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

ޕްލޭނަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ގެނައީ މި ތަނަށް. މި ގެނައީ މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޭޅ 

ޙައްލު ހޯދަން އަުޅގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުމެން  ސަލައަށްެވގެން މިއުޅޭ، މި މައްކުނީގެ މައްސަލަ މި ޗާޖަރްސތައް ބޮޑު

ބޭނުމެއް ނުވޭ މުސްތަޤުބަލުަގިއ ތި ތަނުގެ ކަންަތއް އޮންނަ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަފުުޅ ދައްަކވަން ބޭނުންިވއްޔާ 

އޮތް ދެންމެ ތި  ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ވަގުތެއް އަުރވާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި އެބަ

ފޮނުވި ކަރުދާސް އިނގޭތޯ. މީގައި އަގުަތކަށް ބަލާއިުރގަިއ؛ އަުޅގަނޑު ޝާހިދަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ކުީރަގިއ 

ރުފިޔާ ޗާޖްކުރާ ވާހަކަ  30އެްއޗެއް ދަންަނވާލަންެވގެން މިއުޅެނީ. މީަގއި އެބަ އޮތް ބައިސްކަެލއް ެވއްޖެްއޔާ 

 30އެބަ. ޓްލޮރީެއއްަގއި ވެސް އެބަ ޗާޖްކުޭރ  ރުިފޔާ ޗާޖްކުރޭ  30ނަ ކަމަށް ވަންޏާ އިނގޭތޯ. ަބއިސްކަެލްއގައި ަވން

ކިޯލގެ  250ރުފިޔާ އެބަ ޗާޖްކުޭރ ިއނގޭތޯ. ދެން  50ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އަތްާގޑިއަެލއް ވެއްޖެްއޔާ 

ރުފިޔާ.  74ެވއްޖެއްާޔ  350. ރުފިޔާ 63ކޭ.ީޖ ެވއްޖެއްާޔ  300ރުފިޔާ.  53އެްއޗެްއ ެވއްޖެްއޔާ މި ޗާްޖުކރަނީ 

އްމުގޮތެްއގައި ހުންނަީނ އެވަރު އެްއޗެހި. ދެން ޢާމި  750މިހެންޮގސް ، 450ުރފިޔާ.  84ކޭ.ޖީ ެވއްޖެއްޔާ  400

ެއއްޗެިހ  ޓަނު. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކުދިކުދި 2ޓަނު ނޫނީ  1ގިނައިން ކުނި އުކާލަން މި ގެންގުޅެނީ 

ޮގތެއްަގއި މީހުން ގޭޭގަގއި ކުިނ އުކާލަން މި ގެްނގުޅެނީ ާމލެ ތެރެއިން ގިނައިން މި  އްމުޢާހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި 

ރުފިޔާ އިން. މިއީ ވަރަްށ  350، 250ޓަނު ނޫނީ ދޮޅުޓަނުގެ ެއއްޗެހި. މި ެއއްަޗަކށް މި ވަދެވެނީ  1ލިބެނީ ވެސް 

ުއކާލަން ދިއުުމގެ ަބދަލުގައި ޖެިހގެން ހުންނަ ބޮޑު އަދަދެޭކ މި ބުނަނީ. މީެގ ސަބަބުން މާލެ ތެރޭަގއި މީުހން ކުނި 

ގޭ ދޮރުމަތީ މި ބަހައްޓާކަން އިތުރުވަން ފަށައިފިއޭ. މިީއ މި ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ މައްސަލަައކީ. މި މައްސަލަ 

ނީ. ވަށްކުެރވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުންވަނީ މި އަުގތައް މިއަށްވުރެ ދަދާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންޙައްލުކުރަން 

މިގޮތަށް މި ކަންތައް ކުރީމަ މިހެން މިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަސްލުގައި މިއަދު ވާަހކަދަްއކަން މި ބޭނުންވާ ކަމަކީ. 

މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަދި 

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ސީދާ ސުވާލު  ޕްލޭނާތަުނގަިއ ތި ޭބފުޅުންގެ  އަރުވާނަން މި

ޖަހާއިރަްށ ނިންމާލެވޭތޯ މިއުޅެނީ.  12ކުރަްއވާތި. އަދި ސީދާ ސުާވލަށް މިއަދު ޖަވާބެއް ދެއްވާ. އަޅުގަނޑު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދަށް.
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  ދެއްެކވުްނ:ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަ

ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ކުރަން ބޭނުންވި ވަރަްށ ގިނަ ސުާވލުތައް، މަރަދޫ ދާއިާރެގ  !އާދެ

މް ޝަރީފް ކުރަްއަވއިފި. އަިދ ސުވާލުތަކަްށ ޖަވާބު ވެްސ ލިބިއްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ، މެންބަރު އިބްރާހީ  އިްއޒަތްތެރި

ނޭޖްމެންޓް ކޯޕަޭރޝަނެއް އުެފއްދުމުގެ ބޭނުމަީކ ކޮބައިތޯ. ސަބަބަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެބަ އަރާ ވޭސްޓް މެ

ކަޕެްއގަިއ އެމް.ޑީެގ ވާހަކަފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެން މި ދިޔައީ ހަމައެކަނި ބަިއސްަކލެއްަގއި ނޫނީ ޕި

އްުނކުރަން ޔެންދިއުން. އަޅުގަނޑު ހިސާބަށް ގެތިލަފުއްޓާއި ހަމައަށް ނޫނީ އެ ަނއްތާލާ ހި ންގެންދާ ކުނި ބަނދަރު

އެީއކަމަށް މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދުުމގެ ބޭނުމަކީ މާލެ އާއި ނޫނީ 

މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެްއގައި އުފެދޭ ކުނިަތއް ނައްތާލައި އެ ނެގޭނެ ނިޒާުމ ރަނގަޅުކުރުން. މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި މާޭލަގއި ޙާލަތު، ކުނި ނެއްތުުމގެ ާޙލަތު ހަމަ އެންމެ ގޯހުން އަޅުގަ

އޮންނަނީ. ެއކި ދިމަދިމާލުން ކުނިކޮތަޅު ގެންދާގޮތަްށ  ބޮޑު ދޯންޏެއް ބަނދަުރގައި މި ސަބަަބކީ  ގޯހަށް ޮގއްސަ އޮތީ.

ްނ ގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ޖަނަވަރީވަންދެން މިއޮންނަނީ. އަޅުޑު އަުރވަނީ. ހެނދުނުއްސުރެ ރޭގަނގޮސް ެއއަށް 

ވުރެ ރަނގަުޅ ގޮެތއްަގިއ އިރުަގއި މިައށްއި އަށް އަިމައދާ ހަމަޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުފެދިގެން ފެށިގެން ވޭސްޓް މެނޭ

މި ދިޔައީ  ނިގގެންމިކަން އިންތިޒާމްކުެރވެން ެއބަޖެހޭ. އަދި އެމް.ޑީ.ގެ ވާަހކައިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެ

ކަން ޙަޤީޤީ ޙައްލެއް. ސަބަބަކީ ހަމަ މި ބުނާހެން އެކިއެކި ދިމަދިމާލުން އަޅުގަނޑުމެން މި އަދިވެސް މިކަން ނެތް

ޭއގެ ބަދަލުގައި އެިކއެކި ކޮށިަތުކން ނޫނިއްޔާ އަވަށްަތކުން  މިކަންކަން ކުރުވަން. ެއކަމަކު ޖެހެނީ ބޭރުމީހުން ލައްވާ

ނޫނީ ަކލެކްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަެކްއ ހަމަޖައްސައި ތަންކޮެޅއް  ެގއިން ެގންގޮސް ައޅާލެވޭނެއް ގޭމި އެްއޗެހިތަ

. އެހެންވީމާ، އަދި ހަަމ ާޒމްކުރުން މުހިންމު ކަންނޭނގެފެންވަރު ރަނގަުޅ ގޮަތކަށް ަޒމާނީ ގޮތަކަށް މިކަން އިންތި

ޕަރޭޝަނަީކ ހަމައެކަިނ މާލެއަށް އުފެދިފަިއ އޮްތ އެހެންމެ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ ޭވސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯ

ކޯޕަރޭޝަނެއް ކަމާ މެދު ވެސް ަޝއްުކ އެަބ އުފެދޭ. އެީއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިހސާބަކީ ރާއްޭޖގެ އަތޮޅު. 

 މިހިސާބުގެ ެއްއވެސް ވާަހކަެއއް އެމް.ޑީ.ގެ ، އަތޮޅުތެރޭގެ މީހުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭެގ މީހުން،

 ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަޑެއް ީނވޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް ނުކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު އެހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު 

ފަރު އަދި ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ޢު އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ މިހާރު މި ލިސްޓުން ފެންނަން އަރުވާނަން. ދެން

 ފަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޢުއަުޅގަނޑު ޖަ، އެދިފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާފަލާޙް އަދި ޢަލީ ޙުސައިން. މިއީ 



11 

 

 

  ުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ކޮށްލަން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ އިނގޭތޯ ޙަޤީޤަތުަގިއ  !އާދެ

ުގޅިގެން. ެއހެންނަމަވެސް، އަދި އަހާލަން ބޭނުންވޭ ދެންމެ ރިޔާޟް  ހީމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ުސވާލަކާއަނެއް އިބްރާ

ނުވާފައި އޮތް ފީ ނަގާ ސްޓްރަްކޗަރގެ ިލސްޓްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފާހަގަކުެރއްިވ ލިސްޓު ިތ ބޭފުޅުން ފޮ

ވެސް ހަމަ މާލޭގެ އުތުރުފަރާތުގައި ިތ  ލިސްޓުގައި ަބއިސްކަލް، ޓްޮރލީ އެއްޗެހި ވެސް އެބަ އޮްތ ހިމެނިފަ. މި

ިސނަރޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ެދވަނަ ުސވާލަކަށް އޮީތ، އިން ބޭފުޅުން އެ ކުނި ކަެލކްޓްކުރާ ތަނަކަށް ގެންދާ ެއއްޗެހިތޯ؟ 

ހާ ތާނގައޭ. ވަރަށް ރަނގަުޅ  2018ތި ބޭފުޅުން ދުންނާރާ ގޮތަްށ ކުނި ނައްތާލުުމގެ ބަިއ. ެއބައި ވިދާޅުެވއްޖެ 

 ޖަވާބެއް ދެްއވައިިފއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ޑީ.

 

  ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ

އަކީ އެްމ.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދުަގއި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ލޭންޑިންގ ްކރާފްޓަށް ކުނި އުކާލަންދާ ކްޗަރރަސްޓް މި ފީ

އެްއ އިނގޭތޯ. ޭއގެ މާނައަީކ ދޯނިތަކަށް މިހާރު އެޅޭ ކުންޏަށް ފީ، އެއްވެސް ފީ  ކްޗަރރަސްޓް ފަރާތްތަކުން ނެގޭ ފީ

އްަގއި ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ގޭީބސީތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނަގާނެއޭ ކޮންމެ ކަހަލަ ެވހިކަލެ

މިއުފެދޭ ކުނިވާ ޒާުތގެ ކުންޏަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ފީއެއް ުނނަގަން އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދަްށ 

ތުަގއި ިމވަގުުތ އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ގެންދެވޭ ކުނިން ެއކަނި މި ީފ ނަގަނީ. ދެން އޮތީ އިންިސނަރޭޓިންގ މަސަްއކަ

ބިޒްނަސް ޕްރޮޕޯސަލްސްތައް ހަދާފައި އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކަށް 

ިނކޭްޓ ކުރެވިފަ. ވޯލްްޑ ބޭންާކއި ޗައިނީްޒ ަގވރމަންޓާިއ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ އެީކަގއި އެ ޔުޕްރޮޕޯސަލް އަދި ކޮމި

ތް ކުިރއަށްދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، ޕޭޕަރ ވޯކްސް ފުރިހަމަކުރެވިފަ. ދެން ތިލަފުށީގަިއ މަސައްކަ

އްޔާ ތިލަފުށީގައި ބިން ހިއްކަިއގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް އެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެ

ައށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސަްއކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށޭ  2018 ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވީ

 ޕްލޭންތަކުން މިވަގުތު ފެންނަން އޮތީ އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.

 

  ލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދުން ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތް 

ން ކިހާވަެރއް ޗާޖްކުރަްއވާތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ އަތުން. ދެން ކޮން ނިސްބަތުން ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި އެމް.ޕީ.އެލު

ުރފިޔާ މި ނަގަނީ. އަދި އެހެންމެ މުޤައްރިރު ވާހަކަދައްކަމުން ވެސް ވިދާުޅެވއްޖެ މާލޭގެ  200ބަލާފައިތޯއޭ ޓަނަކަށް 

މަގުމަތީ ކުނި ގިނަވަމުންދާ ވާހަކަ. ދެންމެ އެމް.ޑީ ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަމެން މި ނަގާ ނެގުމަކުން ކުނި 

ުއކާލާ ކަމަށް ަވންޏާ މި ގެންނަން ޖެހެނީ  ޑި ކަަހލަ އެއްޗެހިނގިނަެއއްނުވޭ. މިހާރު މި ދިމާވާ މައްސަލަައކީ ާގކު

ކިލޯ ހަމަވާވަުރގެ ގާކުނި ކަމަށް ވަްނޏާ އޭނައަށް ޕިކަޕެއް ފުލް  750އެމް.ޕީ.އެލަށް. ޕިކަޕެްއގައި ެއްއޗެހި މިސާލަކަށް 

ޓަން ދިމާވާ ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ މި ބަހައްޓާފައި މި ހުންނަނީ ގޭދޮރު މަތީ، މަގުމަތީގައި. މިހާރު މަގުމަތީ ބަހައް

ސަބަބަކީ މިއީ. އެހެްނވީމާ، ިމވަރު ބޮޑު އަެގއް ނަގަން ތި ބޭފުޅުން ނިންމެވީ ކޮންގޮތަކުްނތޯ. ދެން ވިދާޅުެވއްޖެ ތި 

ގެ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުން ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި އެކްްސކަވޭޓަާރއި ލޭންޑިންގ ޕްލޭނުބޭފުޅުންގެ 

ދެން ދެންމެ ޗެއަރމަން ވިދާުޅެވއްެޖ  ؟ްނޑިންގ ކްރާފްޓް ތި ބޭފުޅުން ގެންުގޅުްއވާތޯކްރާފްޓާ. މިހާރު ކިތައް ލޭ

އެބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ލޭންިޑންގ ކްރާފްޓެއް ރަނިންގ ޮކންޑިޝަނަށް ގެންނަ ވާހަކަ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޓާފައި ޮއތް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް. މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިަޔއިރު އޮންނާނެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަެއއްަގއި ހުއް

ވަަރކަށް އަހަރު.  10ބާއްވާަފއި އޮންނަތާ ގާތްގަނަޑކަށް ވެފައި އޮންނާނެ، މިއަާދ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް ވެާދނެ 

އެމީހާ ކުށްވެިރވެ، އެމީހާ މިހާރު ، އިކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެްއަގއި. ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިަގިއ އެމީހާ ޖަލަށްލަ

އަދިވެސް އޮތީ އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އޭތި ެއގޮތަށް  ކު ލި ފަހުން ވެސް އެަތއް ޒަމާނެއް ެވއްޖެ. އެކަމަ ދޫކޮށް

ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ކުަރން މަސައްކަތް ކުރަންތޯއޭ. 

 ކިހިނެއްތޯއޭ އެކަންކަން ގޮއްަސއި އޮތީ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އެމް.ޑީ.

 

  ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުފިޔާ ޓަނެްއގެ ރޭޓުން އިނގޭތޯ. މި ީފއަކީ އަސްުލގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މަިއގަނޑު  200މިހާރު މި ނަގާ ފީ، 

ކުރާ ލޭންޑިންގ ރޭޓްނާނީ އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އޮޕަގޮތެްއގައި މި ފީން ވިސްާނފައި އިން
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ކުެރވޭޯތ އިނގޭތޯ. އެ ކޮންސެޕްޓްެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކްރާފްޓްގެ ކޮސްޓް ަކވަރކުެރވޭނެ މޮޑެލަކަށް ވޯކް

ވީމާ، ދެޓް ޯވޒް ބޭސިކަީލ ރުފިޔާ އެ ވިސްުނމުގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. އެެހން 200މަސައްކަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު ކީ ކޮބައިތޯ. އެ ކޮސްޓަށް ަކވަރތަުކގައި ކޮްސޓަ ންިޑންގ ކްރާފްޓްޑްަރއިވް ލޭ ރުފިޔާ 200

ކުރަނީ. ދެން ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންެޓއް ިތ ދަށް ބަލާފައި ކިާހވަރެއްޯތ ޗާޖްކުނި އުކާލަންދާ ލޮރީތަުކގެ އަދަ

ނޑުމެން ފީއެއް ަނގަިއގެން ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއގަިއ ކުރަން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް މި ފާހަގަކުރެްއވީ. އަުޅގަ

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޕީ.ެއލް ސަރަޙައްދުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރާއިުރަގިއ އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަަޙއްދުން 

އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އަަތކުންނެއް ފީެއއް ނުނަގާ. މިވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ އެްއވެސް ފީެއއް ނުނަާގ 

އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފޭސްތައް ބިނާވާން މިއޮތީ ިއންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯުނގައި. 

ވޭވިންގ އިންޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނުަގއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްާޓއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ފައްޓާނީ 

ރުްނ ބްރިޖަކާ އެީކަގއި. އެހެްނވީމާ، ތި ދަންނަވާ މައްސަަލ އަްސލު ޙައްލުެވގެން އަންނާނެ. ެއއީ ުކޑަ ކުންޏެްއ އޭ

ކުރެވޭނީ އެ ކުީނގެ ނިސްބަތުން. އެހެންވީމާ، ޭވވިްނގ ބްިރޖެއްގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިފައިގެންދާ މީހާއަށް ޗާޖް

ކުޑަ ޖާަގެއއް މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެލް ސަރަޙައްުދގައި ވަރަށް ކުޑަ އެމް.ޕީ. މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް މައްަސލައަކީ

އެކަހަލަ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުުކރާނެ ސްޕޭސެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އިންޑަސްޓްިރއަލް ޯޒނާއެކީަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ 

ކުަރމުންދާނީ. ލޮރީ، ޕިކަޕްގެ ޗާޖް ކުނި އުކާލެވޭ ނިސްބަތަކުންވޭވިްނގ ބްރިޖަކަށް ދާނަން. އޭރުން އަންނާނީ 

އަރ ފާހަގަކޮށްލި ސައިަޒކަށް ނޫން އިނގޭތޯ ެއ ޗާޖް އަންނާނީ. ދެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްްޓގައި ައޅުގަނުޑމެން ޗެ

ޓާ ދޭތެރޭ ށްއާއި ތިލަފު ކުެރވޭ ކޮންިޑޝަންގައި ހުރި ދެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކީ ކުރީއްސުރެ ވެްސ މާލެގޮތަށް ރިޕެއަރ

ލޭންޑިންގ  އޮތްއައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް. ދެން ތި ދެންނެވި މައްސަލަ ދިމާވެގެން ޑަުއންވެފައި  މުންދަތުރުކުރަ

ލަތު ޙާނުފެނޭ އިނޭގތޯ. އެއަށްވުރެ މާ  ނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށްވޭލަތުގައި އޭިތ ރިޕެއަރކުރެޙާކްރާފްޓް އެ 

ުކރަނީ މި ކުރިން ފެށިގެްނ މާ، އަުޅގަނޑުމެން ރިޕެއަރހެންވީ ގޯސްކޮށް އެ ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓްގެ ކަންަތއް އޮތީ. އެ

 ޓާ ެދމެދު ދަތުރުކުރަމުން އައި ދެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް.ށްއާއި ތިލަފު ވެސް މާލެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެކަނި އޮތީ. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެ ޒަތްތެރި މެންބަރުމިހާރު ލިސްޓުގައި އޮތީ އިއް 

 އިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ެއއަށްފަހުގައި ވަޙީދަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެއމް.ޑީ.ޢަލީ ޙުސަ

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވަން ދަތި ތި ނޑަށް މިވަގުތުން މިަވުގތަށް ދަންނަކުރެްއވީ. ދެން އަޅުގަ ކަންނޭނގެ ތި ސުވާލު ތި ނޫނީގޮތުންގާ

ނޫނަކަްށ ނުވަތަ ކޮން ބާރަަކކަށް ކަން. އެކަމަުކ ކޮންސެޕްުޗއަލީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކީ ގާއެކްެޒކްޓްލީ ކޮން 

ގަނޑުމެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަނުން އުފެއްދިފައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުޮކށްދޭއިރުަގއި އަޅު 

ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަން ައންނަ ފަރާތްތަކަށް ފީ ނަާގ ކޮންސެޕްޓެްއގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑުމެން އުސޫުލ ތި 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއި ތިއޮންނަނީ ިއނގޭތޯ. ދެން އެއީ އަުޅގަނުޑެގ ވިސްނުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓު. އެއް  3! މިހާރު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު މިދެނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މައިކު ބޭނުންކުރައްވާ

 ސުވާލު ކުިރއަސް ައޅުގަނޑު ބަލަނީ އެއް ފުރުޞަތު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުރަްއވާ. 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

އުުކޅަސް، ބ.އަތޮޅު މާޅޮސް، މި ދެ މިހާރު އއ.، ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ ސުވާެލްއގޮތުން އަުޅަގނޑު މި 

ރަށުގައި މިހާރު އެމީހުން ކުްނޏަކަށް ެއއްވެްސ ފައިާސއެްއ ސަރުކާރަކުން ޚަރަދުކުާރކަށް ނުޖެހޭ. ކުންޏަކީ އެމީހުން 

ނަ މިލިއަނަްށވުރެ ގި 200މިހާރު ހަމަ ފައިސާ އެ ރަށުގެ ަކއުންސިލުތަކަށް ފައިސާ ލިބޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، 

ރުފިޔާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ޚަރަދުކުެރިވ ވާހަކަ ތިދެންނެީވ ޭވސްޓް ެމނޭޖްމެންޓަށް. އެހެންވީމާ، 

ކޮބައިތޯ މީގެ މައްސަލައަީކ. މިހާބޮޑު އެއްެޗއް ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު އަނެއްކާ ޭއގެމަތިން އިތުރަށް ފީ ނަގަން މިޖެހެނީ 

 ކީްއވެގެންތޯ؟  

 

 ނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭސްޓް މެ

މިލިއަނަށްވުރެން ގިަނ ރުފިާޔ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިދިަޔ އަހަރުތަުކގައި ވޭސްްޓ  200އަޅުގަނޑު ދެންނެީވ 

ގޮތެްއަގއި ެއ  ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. މައިގަނޑުމެނޭޖްމެންޓަށް، މާލޭ އޭރިއާެގ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި އެބަ

ކުރަނީ ތޯ. ކޯރޕަރޭޝަނުން މި މަސައްކަތްޚަރަދު ހުރީ ރެންޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރސްތަކަށް ކޮށްަފއި އިނގޭ

ން ކެޕޭސިޓީަގއި މިކަން ކުރަން. ކުރީމަިއ ސެލްސްަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ އޯން ވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯ

އަށް އެްއވެސް ޚަރަެދއް ަބޖެޓުން އޮޕަރޭޝަނަށް، ރަނިންގ ައހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަންނަ 

ނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަސްޓެއިނަބަލް މޮޑެެލއްަގިއ މީތި ހިންގޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަހަރު 

ަގނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރު . ިމ ފޭސް ނިމޭއިރުަގއި އަޅު އިއަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އިންެވސްޓްމެންޓު ފޭސްއެްއގަ 

އޮޕަރޭޝަނަލީ އެްއވެސް ޚަަރދެއް ކުރާކަށް ަދއުލަތުގެ ަބޖެޓުން ނުޖެހޭނެ. އެއީ ކޯރޕަރޭޝަން އުފެދުމުގެ ެއްއ 
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މަޤުޞަދު. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަަގކުަރއްަވއިފި ައޅުގަނޑުމެންގެ ަމސައްކަތް ހަމަެއކަނި މާލެ 

ާމލެ ސަރަޙައްދަކަށް އެކަންެޏއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތ؛ އަުޅގަނޑުމެން  ސަރަޙައްދަށްތޯ އިނގޭތޯ.

ރ.އަތޮޅު ވަންޫދގައި ނިމެމުންދާ ރީޖަނަލް  ލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ސެންޓަރމަސައްކަތް މިކުރަނީ މިހާރު ރީޖަނަ

ންީވމާ، ެއ ނ، ރ، ބ، ޅގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންަޓރ އޮޕަރޭޓުކުރާީނ ވެްސ ައުޅގަނޑުމެން އިނގޭތޯ. އެހެ

ކުރަނީ ަނއްތާލެވޭ ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ކުނި ެއ ޓުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތްހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއި ވޭސްޓް ެމނޭޖްމެން

ރަށެއްަގއި މެނޭޖްކޮށްފައި ދެން ހުރި ކުނި އަުޅގަނޑުމެން ވަންދޫއަށް ގެންގޮސް އިންެސނެރޭޓުކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ 

 ހަކަ ދަންނަވާަލން އިނގޭތޯ. ކުރިއަށްދާނެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޭރގަިއ މި ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މި ފީ ބޮޑުވާން މެދުވެިރވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެ

ޕިކަޕްގެ ކުލި ބޮުޑވުން، ޓަނޭުޖގެ ކުލި ބޮުޑވުން. މި ހުރިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލަން މިޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުނި ުއކާލާ 

މީހާގެ ކުިލ  ގޭގެ ވެރިފަރާތުން. ުއކާލާ ފަރާތުން. ޕިކަޕް ކުލި ބޮޑުވާ ވަރަކަށް އަދި ބައިސްކަލު ެއ ކުނި ގެންދާ

ބާުރބޮޑުވޭ. ޢާއްމު މީހާއަށް ބާރުބޮޑުވޭ. އެހެންވީާމ، މިކަން މި ޓަނޭޖުން ބެލިކަމުގައި އަށް ބޮޑުވާ ވަަރކަށް ގެ

ވީނަމަވެސް ނޫނިއްޔާ ފަކީާރއިން ނަގާ ކުންޏަކަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ގެއިްނ 

ކާއި ހަމައަށް، އަނެއް ތަނަކާއި ހަމައަށް، ފިޔަވަެޅއް އަޅާފައި ގޮސް ުކނިކޮށްޓާއި ހަމައަށް ކުނިކޮށިން އަނެއް ތަނަ

އަނެއް ތަނަކަށް ގޮސް ަފއިަނލީ ނަގާ ހުރިހާ ފީއެްއގެ ައުގ ފައިނަލް ނިމިގެންދާއިރުަގިއ މިދަނީއޭ ޢާއްމު މީހާގެ 

 ރުފިާޔ ނަގާކަމުަގއި ވަންޏާ ކުނި 250އަތުންނޭ މިދަނީ. އެ ސަބަބަަކށްވަނީ ޕިކަޕް އަންނަ ކަމުަގިއ ވަންޏާ ޕިކަޕަށް 

ރުފިޔާ. ެއހެންވީމާ، ޢާއްމު މީހާ އަތަށް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވޭ. މިކަްނ  400އުކާލުމަށް ޓަކައި ިޕކަޕަށް އެަބނަގާ އަނެްއކާ 

ދެަވަނ ހުށަހެޅުއްވި ލިސްޓުަގއި ކޮން ކަމަކާއި ދޭތެރޭތޯ ވިސްނާފައި އޮތީ؟  ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ދެންމެަގއި ތި

 އްދުންނޭ ތިވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން ފީ ނަގަނީ. އެމް.ޕީ.އެލް އެ ސަރަޙައްދަކީ ތި ން ތި ސަރަޙަސުވާލަީކ، އެމް.ޕީ.އެލު

ބޭފުޅުން ކުއްޔަށް ހިފާފައި އޮްނނަ ސަރަޙައްދެއްތޯއޭ؟ ކޮން ުއސޫލަކާއި ކޮން ހަމަައކުންތޯއޭ އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދަްށ 

ބޭފުޅުން މި  ނަންގަވަނީ؟ ކީްއެވގެންތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން އެތަނުން އެ ވަކި އެއްެޗއް އެ ވައްދާތީކަމަށް ވިދާުޅވެ ތި

ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަިތންތޯއޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް  ބައެްއގެ އަތުން ތަނެއް ކުްއޔަށް ހިފަންޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ ތި

މަތި ޓަކައި ތަނެއް ހޯދުމަށް. ދެން އޮތް އަނެއް ސުވާަލކީ، ހަުއިސންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ަބޔަކު މީހުން މާލޭ މަގު
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ކުނިކަހަނީ. ކުނި ކަހާފައި އަނެއްކާ އެ ކުނި ކަހަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ. އެ ކުނި މަގުމަތި ސާފުކޮށް އޮންނަނީ ކިހާ 

މިންވަރަކަށްތޯ، ކީްއެވގެންތޯ ގޭގޭ ދޮށުަގއި މި އެއްޗެހިަތއް ހުންނަނީ. ކޮންއިރަކުތޯ އެ އެްއޗެހިތައް ނަގަނީ؟ 

މުގެ ތެރެއިންތޯ؟ މިއީ ކޮންބަޔަާކއި ޙަވާލުކޮށްފައި ޮއންނަ ކަމެއްތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކިހާވަރަކަށް ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓު

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ސީާދ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރާ ކަެމއްތޯ؟ ީކއްެވގެންތޯ މިކަން ިމހާ ހިސާބަށް ދަނީ. ދެން 

އްގޮުތގައި ދަންނަވާލަްނ އަނެއްކާ ވެސް އަނެއް ސުާވލެއް ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ސުވާލެ

މިލިއަްނ ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަކަ އެަބވިދާުޅވޭ އިނގޭތޯ. ުސވާލަކީ، މިއީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްތޯއޭ  200ބޭނުންވަނީ، މި 

ނޫނީ ޢާއްމު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ަރްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ، ނުވަތަ ކުނި 

އޮތް ތަނެއްތޯ؟ ދެން އޮތް އަނެއް ސުވާލަކަށް މިއަންނަނީ، ގާކުނިަފދަ ތަކެތި އުކާލާ، ދެންމެ  މެނޭޖުކުރުމަށް ޓަކައި

ްނ ފައިދާ ހޯދުމަށް ޗެހިތަކުން ތިމަންނަމެން އޭގެވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަމެން ދަގަނާޑއި އަިދ ވެްސ އެހެނިެހން އެއް 

އިުތރުން އެތެރެކުރެވޭ ކޮންެމ  މުން އަދި ޭއގެޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުާރނަމޭ. ކުނި ނަމުގައި ފައިާސ ނަގަ

އެްއޗަކުން ާރއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯުޓކޮށްގެން އަނެްއކާ ފައިދާ ނަގަމުން މި ވިޔަފާިރ ކުންފުންޏެއްތޯ؟ ކިހިނެްއ 

 ހަދާ ކުންފުންޏެއްތޯއޭ ސުވާލަީކ. ޝުކުރިއްާޔ. ޭއގެފަހުގައި ައނެއް ސުވާލު. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އާދެ! އެމް.ޑީ.

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހައުިސންގ މިނިސްޓްރީގެ މަަސއްަކތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުެރއްިވ 

ފަސޭހަެއްއ ނުވާނެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ރޯލާއި އިނގޭތޯ.  ސުވާލުަގއި ައޅުގަނޑަކަށް ޖަވާބުދޭކަށް ދެއްތޯ

ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ަމސައްކަެތއް އަުޅގަނޑަކަށް ެއހާވަރަކަށް ތަރޯއެއް ނޫން އެ 

ގަނޑު ދެންނެީވ ބައްޓަންކުރެވިަފއި އަދި ކުރިައށްދަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އިނގޭތޯ. އިްނޑަސްޓްރިއަލް ވޭްސޓުން އަޅު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަިއގަނޑު ރޯލަކަށް މިއިނީ ވޭސްޓް ެމނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަނެއް އައިމަ ިވޔަފާރި އުސޫލުން 

މިލިއަްނ ރުފިޔާއަކީ ީމގެ ކުީރގެ  200ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި މިަކން ކުރުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު މިދައްކަނީ 

ށްފައި ހުރިވަރު. އެ ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހޭނެ މޮޑެލަކަށް މާލޭ އޭރިއާގެ ކުިނ އަހަރުތަކުަގއި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮ

މި އަންނަ އަހަރުްނ ، މާމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރުމޭ މި ކޯރޕަރޭޝަނުގެ މަޤުޞަދަކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ 

އިނގޭތޯ. އެ އަުޅގަނޑުމެން  ފެށިގެންނެއް އޮޕަރޭޝަނަލީ ެއއްވެސް ޚަރަެދއް ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ

މިލިއަން  200ނަގަނީ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ އެއްކަލަ  އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ފީެއްއ ވެސް މި
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ރުފިޔާ ސޭވްކުރުމަށް ޓަކައި ރީސައިކަލް މެޓީރިއަލްސްަތްއ އެކްސްޕޯޓުކޮްށގެން އާމްދަނީ ހޯދަނީ. ސޯ އޭގެ ބެކް 

ރަން ނުޖެހުން އިނގޭތޯ. ކީ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުއެންުޑގައި ސޭވިްނގއަ

ވައިފި އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދަށް ކީްއެވެގންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ފީއެްއ މިނަގަނީ އެމް.ޕީ.އެލް ނަންދެން ދަ

 ކާލަން އިނގޭތޯންނަނީ ޕިކަޕްތަކުގައި ކުނި އު. އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދަށް ޢާއްމު އުސޫލެްއގޮތުން މި ގެއިސަރަޙައްދުގަ 

ން ކުނި އުކާލާެނ ރުދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕިކަޕުބޫލެއް ުނކުރަން އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަަތކުންނެއް ޢާއްމު ފަޤައަޅުގަނޑު 

ްއޗެްއ ެއއްެވސް އެ އިއުފެދޭ ޑަސްޓްބިން ކޮތަޅު ގެންދާނީ ދޯނި ސައިޓަށް އޭގަ  އިކަމަކަށް. ކޮންމެ ދުވަހަކު ޭގގަ

އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގަމޭ އިނޭގތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ެއްއވެސް ޗާޖެއް ނުކުރަން ކިތަންމެ ބަިއވަރު ކޮތަެޅއް ގެންދިޔަސް. 

އަޅުގަނޑުމެން ފީ މި ނަގަީނ ބަލްކް ވޭްސޓް ގޮތުަގއި ޕިކަްޕތަކުަގއި ލާރޖް ުކއަންޓިީޓގަިއ ގެންދާތީވެ. ައޅުގަނޑުމެން 

 އީ އެ  ބާއްަވިއގެން.ނގައި ައޅުގަނޑުމެން މި އޮޕަރޭޓްކުރަނީ ލޭންޑިންގ ްކރާފްޓެއް އެ ފީ ނަގަން މި ޖެހެނީ އެތާ

ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނާގކަމެއް. ޭއގެ ކޯސްޓް ިރކަަވރކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެ ައްށ 

ސްނުމުެގ ކޮންސެޕްްޓގެ ދަށުން ެއ ވި ބޭސްކޮށްފައި އެމް.ޕީ.އެލް ަސިއޓަށް ގެންދާ ކުނިން ފީ މި ަނގަނީ އިނގޭތޯ. އެ 

މި ުކނި އުކަލާ ފަރާތްތައް މާލެ ެއތެރޭގައި. އަުޅގަނޑު ދެންނެީވ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތ  ތެރެއިން. ވިދާުޅވެއްޖެ

އެބަ ކުރަމޭ މާލެ އެތެޭރގަިއ މި ކަލެކްޝަްނ ސިސްޓަެމއް ޤާއިުމކުރަން. ކަެލކްޝަްނ ސިސްޓަމެްއ ޤާއިމުކުރީމަ 

ން ފެިށގެން ވިޔަާފރިތަކުން އިންޑަްސޓްރިއަލް މި ކޮންސްޓަރަކްޝަން ވޭްސޓް ވެްސ ކަލެކްްޓކުރުމުެގ ގޭބިސީތަކު

ވުރެން ައޅުގަނޑު ިމދަންނަވަނީ މިހާރަށްޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ޚިދުމަތްދޭއިރުގައި 

ސްޓް ޗާޖުކުާރ ރޭޓުތައް. އެެހންވީމާ، އެީއ ސޭވިްނގެއްއ ޕަސެންޓް ައގުހެޮޔާވނޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޓޯޓަލް ކޯ ތިރީހަކަށް 

ކަމަށް ބައްލަވާ. ދެން މި އަހަރުގެ ގާްތގަނޑަކަށް ައުޅގަނޑަށް މިހާރު ލަފާކުރެވޭޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ެޗއަރ  މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ ޮނވެމްބަރު ހިސާބަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތްަތއް ފެއްޓޭނެ. ެދން އަުޅގަނޑުމެން

 އި މާޭލގަ  .ކުރާކަށް ނޫންމުޅި މާލޭ ކަވަރ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތ ފައްޓާނީ އެއްފަހަރާ

ސާޅީސްހާސް ގޭބިީސގެ ކުިނ އެއްފަހަރާ ނެގުން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސެޕްޓެއް ނޫން. މާލެ ބައިތަކަކަްށ 

 އަށް ގެންދާނީ ިއނގޭތޯ.ބަހާލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢަލީ ޚާލިދު.

 

 ޢަލީ ޚާލިދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ެޗއަރމަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ 
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އަދި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުެމން މި ކުންފުނިން މި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

އިރު މި ްސޓާޓްއަްޕ އި ފެއްޓުނީ ހަމަ މިދިޔަ ައހަރު ފަހުކޮޅުގަިއ ނޮވެމްބަރ ހިސާބުގައި. ެއއީ ެފއްޓިގެްނ އަ މި

ކުންފުންޏެއް އިނގޭތޯ. ސްޓާްޓއަޕް ކުންފުންޏެކޭ މިދެންނެީވ ހަމަ އެއްކަަލ ެއއްެވސް މީހަުކ ނުލާ މި ފައްަޓއިގަތީ. 

 އު ޤާފަތެއް އަޘަ އުތެރެއަށް ލައިގެްނ މި އަ ޓާއި އެއްޗެހި ގެނެސް މީގެއެހެންވީމާ، އެކި ތަންތަނުަގއި ހުރި ކޮމްޕޯނަން

ކަލްޗަރެއއް ބިނާކޮްށގެން މި ކުންފުނި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީާމ، ހުރި ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭނުންާވ 

މި އަލަށް ެފއްިޓ  ކީބާރު މިނުގައި ހިތަށްއަާރ ބާރު މިނުގައި ުނގޮސް ހުރެާދނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިމވާޮގތަ

ވީމަ މި މިސާލަކަށް އެސްޓަބްލިޝްވެފައި ހުރި ކުންފުނިތަކުގައި ޓަސްލާފައި ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް މިވަގުތު ކުންފުންޏެއް

ވެސް މި ފާހަގަކުރައްަވއިިފ  މުޤައްރިރު، . އެހެންނަމަވެސް، މި އެހެންވީމާއެސްޓަބްލިޝް ނުވެ ހުރެދާނެޚިދުމަތް 

ައޅުގަނޑުމެން މި ސްޭޓޖްގައި ޕްލޭންކޮްށގެން އެބަ ަކންތައްތައް ާރވަިއގެން އެބަ  އް ނޫނޭ. ެއކަމަކުއްގެ ވާހަަކއެޕްލޭނެ

ބޭނުްނ  އިަބއިަވރު ވެހިކަލްތަްއ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލެއްވި ޭއގަ ،ހުރި ވެހިކަލްތައް  އިކުރިއަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ މީގަ

ކަށް މަސައްކަްތކުރަން ޮމޑަލަ އުރކުރަން އެބަޖެހޭ. އައަެއއްޗެހި ިރޕެ އުވެިހކަލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަ އުނުކުރެވޭ. އަ 

މި އެއްޗެހިން އަރައިގަނެ  ތައް.ހުރި ގޮންޖެހުން ،ހަމަ ޗެލަންޖަރސް ކީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ އެއްޗައެބަޖެހޭ

ތެރެއިްނ  ޅެއްހެން މީގެކުރިއަށްދާން. މި ފޯރަމަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފިލާވަ

ކޮށްގެްނ މިކަހަލަ ތާނކަށް ވެްސ އަންނަްނ ގަނޑުމެން ކުންފުނި ރެޕްރެޒެންޓްއަޅު  . ފުރަތަމަ ފަހަރުކުރިއަށްދާން

 ޖެހެނީ. މި ހިންގުމުގެ ތެރޭަގިއ ހަމަ އަންނާނެ ޗެލަންޖަރސް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުރެން ވަގުުތކޮުޅ ކުޑަ. އެހެންވީާމ، ެދވަނަ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަަކށް ދާ ވަރަށް 

ވަންޏާ ދައްކަ  ެއއްމިއަދު ނުބާއްވާނަން. ދެން އެހެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެ ބޭފުޅުން މިއާ ބެހޭގޮތުން އަދި ވާހަކަ

ުކރީގައި އަުޅގަނޑު ކޮށްލަްނ  ންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެކަމަުކ ޭއގެްއޒަތްތެރި މެއިއެ ދުވަހަކުން އަުޅގަނޑު 

ަގއި ބުނަނީ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރާނީ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  131ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް އެބަހުރި. މި ގަވާއިދުގެ 

މެންބަރުންނަށް ހައިލައިޓް މުޤައްރިރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އަދި ސުވާެލްއ ނުކޮށް ބައެއް ކަންތައްަތްއ 

ގައި ައޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލީ ހަަމ ސްދުޤައަުޅގަނޑު ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ، ކޮށްލަދޭށޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ

އްާޔ އެ ސުވާލުކޮށްލީމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ލެއް ޮއެވއްޖެްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުކުރާ ސުވާއި

އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ކަމަީކ ތި ބޭފުޅުްނ ތި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުަގއި ފަސޭހަވެދާނެހެން ހީވާތީ. 

ހާބަރު އެ ސަރަޙައްުދގަިއ އާ  ާޔއިހުޅަނގު ފަރާުތގަ ގަިއ،ފަރާތު  ދެާބއްވާަފިއ އެބަޮއވޭ އިނގޭތޯ.  ދޯންޏެއް ،އެ ދޯނި

އެ ކުނިންތޯ  ށް މި ގެންދަނީ ކޮން ކުންޏެއްތޯ؟ތަނައަދި އެާތ ކުނި ކޮށްޓެއް އެބަހުރޭ. މި ތަން .ދޯންޏެއް ބާއްވާފައި
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މިއޮތީ. ެއ ތަންތަނަށް ެއ  އިމި ލާރިއެއް ަނގާ ގޮތަށް ިމ އެކުަލވާލެވިަފއި މިއޮްތ މި އޮނިގަނުޑަގއި ނޫނީ މީގަ 

 ދޯންޏަށް އެ ކުނި އަާޅ މީހާ އަތުން ެވސް ޗާރޖުކުރާނެތޯ؟ ކުނި ކޮށްޓަްށ ގެންާދ މީހާ އަތުން ޗާރެޖއް ކުރާެނތޯ 

 ެވސް ފުރަތަމަ ޖަވާބު. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަށް ޖަވާބު ދެިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އިނގޭތޯ. މި

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކީ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި އަޅަން ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާަފއި އޮންނަ ދޯންޏަ

ކުިނ  .ތަކުން މި ނިކުންނަ ކުނިވާ ޒާތުގެ އެްއޗެހިެއއީ ކޮންމެ ދުވަަހކު ގެ .ބާއްވާަފއި އޮންނަ ދޯންޏެއް އިނގޭތޯ

ކޮށްޓަކީ މިވަގުތު އޮޕަރޭޝަނަްލ ސެންޓަރއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކުނި އެ މާލޭގެ އެތެރޭގެ ކުނި ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ 

ބިމެއް މިަވގުތަކު ެނތް. އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯާނއެީކގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިމެއް ލިބިގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް 

އެހެންވުމުެގ، ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ސައިޓެއްގެ މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަން ވެސް މިޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ދެން 

ޏަުކން އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ީފއެއް ނުަނގާނަން. އެްއވެްސ ކުނިވާ ޒާުތގެ ކުނި މި ދޯނި ސަރަޙައްދަށް ގެންދާ ކުން

 ފީއެއް އިނގޭތޯ. ހަމަ ފްރީކޮށް އެބައި އިންނާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އަޅަންޖެހެނީ  .ކުނިަތކާ އެްއޗެހި އިސާމާނުތަކާ އުކާލާ ބަ ގޭެގއިން މި ގެންދަނީތާ ެއއްކަލަ ދުވަްސވި އު

 ؟ކޮންތަނަކަށް

 

 ޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭސް

 ކުނި ނުވާ ޒާުތގެ ކުނި މި އެެޅންޖެހެނީ އެމް.ޕީ.އެލް ސައިޓަްށ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބައެއްގެ އަުތން ޗާރޖުކުރާނެ.މެ ެއތަނަށް ދާ ކޮން ؟ހިމަނާފައި މިއޮތީ އިއެތަނުން ކުރާ ޗާރޖުތޯ މިހާރު މީގަ

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އިނގޭތޯ.ީތަގއި އިނީ މި ކުނި ނުވާ ޒާތުގެ ކުނި އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޕީ.އެލް ަސއިަޓށް ގެންދިޔައިމަ ނަގާ ފީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ރިހާ ކުންޏަކީ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުންޏެއް ނޫން. ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ގިނަވާނީ ކުނި ނުވާ ޒާތުގެ ކުނި ގިނަވާނީ. ހު

އެހެންވީމާ، އެީއ ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު މި ކަންތައް ބޮުޑެވގެން އުޅޭ ަސބަބަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަްށ 

ުފކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކިތައް ދޯނި މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ވަރަށް ސާފުެވއްޖެ ތި ވާަހކަ. ދެން އަުޅގަނޑު ސާ

 . އިގެންގުުޅްއވަންތޯ ކުްއޔަށް ނަންގަަވިއގެން ކިތައް ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓް ގެންުގޅުްއވަންތޯ މި އޮޕަރޭޝަންގަ 

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލޭންޑިްނގ  3އިތުރަށް  އަދި ޭއގެ  .މަސައްކަތްކުރާނެ ން ރެންޑަޓް ހަތަރު ދޯނި އިނގޭތޯއަުޅގަނޑުމެމިވަގުތު 

 ކްރާފްޓް މަސައްކަތްކުރާނެ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ަފިއ ށް ކުްއޔަށް ނަގާލޭންޑިންގ ކްރާފްެޓއް ކިހާަވރަކަ ށް ނަގާަފއި އޮންނަނީ؟އޭގެ ދޯންޏެއް ކިހާވަރަށް ުކއްޔަ

 އޮންނަނީ؟

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަންތް އިނގޭތޯ  ރން ޕަތްރީ ހަންޑްރެޑް ތަުއޒަ  ތަކުގެ ކުލި ގާތްގަނޑަަކށް ވޭރީވާނެ ޓޫ ހަންޑްެރްޑ ޓުދޯނި

ވަން ޕޮއިންޓް ފޯ މިލިޔަން އެ ރޭންޖުގައި އުޅޭީނ  މިލިޔަން ޓު. ލޭންޑިންގ ކްރާްފޓްގެ ފީ ވޭރީވާނެ ވަން އަށްރުފިޔާ

 ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުގެ މި ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ކުނި އުދިއާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި މާލެ ކުނި ގެން

ެއއަށް  ވާލުވެަފއިތޯ؟ޙައޮތީ ތި ފަރާތާ ރުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެްއެގ ޒިންމާ މިހާރު މިކަލެކްޓްކުރުމާިއ މި ކުނި މެޭނޖްކު

އެުކ އެ ާޢއްމު ރަްއިޔތުންނަށް އުނދަގޫ ުނވާނެ  އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅުމުަގޔާިއ އަދި މި ގެންެދވޭ ކުިނ ރަްއާކތެރިކަމާ

ތި ބޭފުޅުންތޯ އެކަން  ތޯ؟ރަނީ ކޮން ފަރާތަކުންބެހޭ އުސޫލުތަކާއި މި ަކންކަން ކު ގޮތަށް މި ކުނި ގެންގުޅުމާ ިމކަމާ

  ކުރަނީ؟

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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އެަބއުޅޭ ތިން ކޮންޯޕނަންޓެއް އިނގޭތޯ. އެއް ޮކންޕޯނަންޓަކީ މުނިސިޕަލް  އިއަޅުގަނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް މީގަ

ގެ ގޮުތގައި ަމގުަމތި ކަހާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެތަނުން ނެގޭ ކުނި އިނގޭތޯ. އެ ކުނީގެ މަަސއްކަތް މިކުރަީނ ސަރވިެސއް

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެ މަސަްއކަތް މި ކުިރއަްށ ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. ެދަވނަ ކަމަކީ މާލޭެގ ެއކި 

ން ސާފުކޮށް އަދި އެއަށް ފީ އެއްެވސް ޒަމާނުއްސުރެން ކަލެކްޓްކުރަުމން އައި ބާޒާރުމަތިންނާއި މި ތަންތަ

ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ނަަގއިގެްނ އެ މަސަްއކަތް ވެސް ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީްނ 

ާމއި އުޓަށް ގެންދިށްނި މިކުރަނީ މާޭލގެ ކުިނ ތިލަފުކުރަްއވަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތ މިަވގުތު ަހމައެކަ

 ކުނި ނައްތާލުމުެގ މަސައްކަތް. ތިލަފުށީގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި ބޭފުޅުން އަމިއްަލ އުޅަނުދފަހަރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ މި ޚަރަދު ވަރަްށ ބޮޑަށް ުކޑަެވގެންދާނެ. ތިވިދާުޅވަނީ 

ނަން ދެ މިލިޔަން ގަން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކަށް އެްއ މިލިޔަން ރުފިޔާ އަރައޭ. ިމ އެްއޗެއް ދެ މަސް ދުވަހުން 

މިހާރު އޭތި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާ ޚަރަދު ވަރަށް ާކކަށް ޭއގެން، ށް ލިބޭ މީތި ގަންނަން. އެހެންވީމާ، ރުފިޔާއަ

ޔަށް އް ކްރާފްޓް ކު ންގނަކަްށވުރެ ބޮުޑ އަެގްއގައޭ ތިމަންނަމެން ލޭންޑިއަިވދާޅުވަނީ މިލި ތި ވެގެންދާނެ.ބޮޑަށް ކުޑަ 

ނަަގއިގެން ިމ  ށްޔައްލައްކައަްށވުރެ މަތީ އަުގގަޭއ ތިމަންނަމެން ދޯނިފަހަރުތައް ކު 2ނީ. އަދި ނަގަިއގެން މިއުޅެ

އުޅެނީ. މިއީ ޚަރަދުކުަޑކުރާ ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި މިއީ ޚަރަދެއް ހިނގާތީވެ ރަްއޔިތުން އަުތން ލާރިއެއް ނަގާ ވާހަަކ 

ނެ ކަމެއް ނޫންތޯ އަމިއްލަ ތަކެތި ހޯދައިގެން މި ކަންތައް ތި ދައްކަނީ. ތި ބޭފުޅުން ޚަރަދުކުޑަކުަރއްވަން ކުެރވިދާ

 3ލަްއކަެއއްހާ ޑޮލަރަށް ނޫނީ  2ކުރުން އިނގޭތޯ. މިސާލަކްށ ގަންނަން އިޢުލާންކުރިޔަްސ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ފޫޓުެގ  70ފޫޓު،  60ލައްކަެއއްހާ ޑޮލަރަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް މިހާރު ލިބޭނެހެން ބާޒާރުން އިނގޭތޯ، ރަނގަޅު 

ެއކަން އެގޮތަށް ނުކޮށް ަވކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ، އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ

ބެލުމުގެ ޖާގަ އެަބ އޮތްތޯ ީމަގއި؟ ެއއަށް ޖަވާބު ނުެދއްިވަޔސް މައްސަލަެއއް ނެތް. މި ަޚރަދު ކުޑަކުަރއްވަން މިކަން 

 ެއއަށް ޖަވާބުދެްއވާ.  ންތޯ.ވިސްނުން ގެްނގުޅުްއވަ

 

  ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފުއާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑު ެޗއަރ ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް މި މަސަްއކަތަކީ ައޅުގަނޑުމެން އަލަށް ފެއްޓި މަސައްކަެތއް ނޫން. 

ސިލުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަެތއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންހެރިޓްވީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މާލެސިޓީ ކަުއން

ދޯނިތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެސްޓަރބްލިޝްކުރި ސެަޓޕެއް ނޫން. ލޭންޑިންގ ކްރާްފޓަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ނެގި އެތި މި ވަގުތަށް މި އެސްޓަރބްލިޝް ސެޓަޕްކުރި ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން އަތުން 
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ކުރެވޭ ކަަމކީ ކޮންޓިނިުޔކުރުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އިންޑަްސޓްިރއަލް ޒޯްނގައި މަަސއްކަްތ 

ނިމި އެތަނަށް އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތް ބަދަުލވީމަ ައުޅގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ދޯނިތަކެއް ޫދކޮށްލާނަން. އޭރުން 

ަސއިެޓއްަގއި ހަމަެއކަނި ލޭންޑިްނގ ކްރާފްްޓަގއި އަޅުގަނޑުމެން އުފުލާނީ އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން ެއއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދުތަކެްއ ކުަޑވެގެންދާނެ. ދެން ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފިން އަުޅގަނޑުމެން އަުތގަިއ 

މޭ. ކުރިއަްށ ޮއތް ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަްސ އިން ދެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްްޓ ރިޕެއަރ ކުރުުމގެ މަަސއްަކތް އެބަ ކުރަ

ތެރޭގައި ރިޕެއަރ ކޮށްފައި ޭބލޭނެ. އޭރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ދޫކޮށްލެވޭނެ އިނގޭތޯ. 

، ދެން އަގުތަތަކީ އަުޅގަނޑުެމން އިޢުލާންކޮށްގެން، އިޢުލާންގެ ތެރެއިން ލިބިފައި ހުރި އަގުތައް. އެހެްނވީމާ

ބޫލުކުަރނީ. އެީއ އިޢުލާންކޮްށގެން ޤަބޫލުކުރަނީ ެއީއ ފެއެރ މާކެްޓަގއި ައގޭ ިއނގޭތޯ ައޅުގަނޑު ޤަ އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި އަގުަތއްވީމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެހެން ދުވަހެއްަގއި މި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުމިއްޔާ މި ބޭ

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން. އެަކމަކު މި ކޮމިޓީން ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވޭ، މިހާރު މި ެދ 

އަގުަތއް ިރވައިްސކުރަން ިތ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެ ައގުތައް އެީއ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ ހިސާބުގަިއ ހުރި 

ައގުތަްއ ކުަޑކޮށްދެްއވާ. އެކަމަށް ހެެދން އޮތް ގޮތަކީ ކޮބައިޯތ ބަލާފައި މި ހަފްތާ، މިއަންަނ  އަގުަތކެްއ ނޫން. އެ 

ހަފްތާގެ ހޯމައިގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަން އަްނާގލަދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ހަމަ އެއާއެކުަގިއ 

ނާނެ. އެ ގާނޫނުަގއި ކަނަޑެއޅިގެން ބުނެފައި އޮންނާނެ، މު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވުން ގާނޫނެއް އޮންއްޢާ

އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ެއ މަޢުލޫމާތުތައް އެގޮތަށް ، ކުނިވާ ޒާުތގެ ކުނި ގެންދަން ޖެހޭނީ..، ނޫން. އެހެންވީމާ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި  .السالم وعليكمފޮނުވާލަދެއްވާ. މި ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު މިހިސާުބން ނިންމާލަން. 

ކޮމިޓީން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ކުރިައށް މި ގެންދަނީ މި އަގު، ައގު... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ޑު މި ދަންނަވަނީ ެއ އަގުަތއް ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްކެިވ ވާހަަކ... )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި... އަޅުގަނ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ކޮމިޓީ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާ. މި ތަނުގައި 

ޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި ވާހަކަ އޮންނާެނ ނޫން. )ަވގުތުކޮ ނޫން، ވާހަކަދެްއކުމުގެ، ނޫން. ނޫން... 

ޔައުމިްއޔާަގއި. ޔައުމިްއާޔގައި އޮންނާނެ މި... )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޭބނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި 

. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީގަިއ ވާަހކަދެއްކިދާނެ. ެއކަމަކު ފުރުޞަތު ހޯއްަދވަިއެގން ވާހަކަދެްއކެިވއްާޔ ރަނގަުޅވާނެ

)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ކޮމިޓީ ކުރިއަްށ، މި ޮކމިޓީން މިއަދު މި ނިންމީ،  ގެންދެވީ...މި ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑު ިމއަުދ މި 

މިއަދު ނިންމުމެއް ނިންމީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ މި ކޮމިޓީގެ ކަންޮބޑުވުެމއް ެއބަ އޮތޭ މި ކުނި މިވަަރްށ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ގައި މި ަބއްދަލުުވން ކުރިއަށް ިމގެންދަނީ.ނެއގޮަތށް މިތާ، ... އެހެންވީމާ،އެެހންވީމާ، އެހެންވީމާ  އަގުޮބޑުވާތީ.

ކޮށް މިތަނަށް ބޭފުޅުން ޞަ ންތަްއ ކުރިއަށްގެންެދވޭނީ ޚާއްކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވު، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ

ަމީކ ޓީގެ ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮތަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރުވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި މި ައންނަ ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމި

އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ކޮމިޓީން... އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީެގ  ،އެހެންވީމާ...، މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ްށ ކުރުމަައސްލުަގއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ަގއިއިޅު ފަރާތްތަކުންހެން މި މައްސަލައެންމެ ބޮޑަށް އިދިކޮ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ ސަރުާކރު ހިންގާ ޕާޓީން ނުކުމެގެން މި މަސައްކަތް ފެށީމަ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިމ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ... 

އިދޭށޭ ( ދެންނެވީ އެ ބޭފުޅުްނނަށް މިއަންނަ ހަފްތާގައި ހޯމައިގެ ކުރިން ފޮނުވަ ގައި... )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހުއި މައްސަލަ

ކުެރވޭެނ ން އެބަ އޮތޭ. މިކަމެއް ރިަވއިޒްބެހޭގޮުތން ކަންބޮޑުވު ގައި މިހިރަ ައގުތަކާއި މި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ

ިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ މި ގޮތެކޭ މި ބޭނުންވަނީ. މިކަން ކުރަން މި ކޮމިޓީ ބޭއްވީ. މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަ

ކޮމިޓީގަިއ ދެއްކީ ކޮން ވާަހކަެއއްކަން. ުކއްލިައކަށް މިތަނަށް އައިސް މި ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއް ނޭނގެ 

ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން، ިރވަިއޒް ެއކަން ކުރެވޭ ، ްއކީމަ ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާވާހަކަދެ

އެްއވެސް ބަދަެލއް ެގނެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަްނނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިތަނަށް އަންގަންވީ. ދެްނ  އަގަށް

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޓީެގ ކަންތައް ކުިރއަށްގެންދާނީ މުޤައްރިރު ބޭނުންވާގޮތަށް. 

 .السالم وعليكم
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