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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންނަށް ންމެ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި އިްއޒަތްތެރިސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ `. 

ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށި . މިަވގުތު މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ތިްއބެވީޝުކުރުދަންނަވަން

މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅު ،އަދި އިސްމާޢީލް

 މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޙުސައިން ރު ޢަލީމޫސާ ނިޒާރު، ކެންދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ  އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އި އަދި ންމުމަށާމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިހުރި ކަންކަމާ  އިއެޖެންާޑގަ ބައްދަލުވުމެއް ައޅުގަނޑު މި ބޭއްވީ 

 ސަަލއަކާ އޮްތ މައް އިހަޅާފަށަކު ހުމި ކޮމިޓީއަށް ިއއްަޒތްތެރި ތިން މެންބަރަގެ ައގު ބޮުޑވުމާ ުގޅިގެން ކަރަންޓު

މި ކޮމިޓީ ކުރިއަްށ  އިދިއުމުގެ ުކރީގަ ަވނަ ނަންބަރަށް 2މަ މި އެޖެންޑާގެ ގުިޅގެން. އެހެންކަމުން ފުަރތަ

 ންދާނީ. ސިއްރު ބައްދަުލވުމެްއގެތޯ ގެއިތޯ އަދި ސިއްރު ބައްދަލުވުމެްއގަގެންވާލައި މި ކޮމިޓީ ުހޅު އިގެންދިއުމުގަ 

 ހުރެއްޖެ  އްޔާމުން އަދި އޯޕަންކޮށް ގެންދަން އިޢުތިރާޟުކުރާ މެންބަރަކުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވެއްޖެގެންދަ އިގޮތުގަ 

މި ބައްދަލުވުން ހުޅުވާެލިވގެން  ޏާ ހަމައެހެން ނޫން ކަމަށް ވަން ބޭނުންވޭ. ލަންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމުން އަުޅގަނޑު ބަލާ

ުލވުްނ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ޮގތަށް ބޭނުންނުވާތީވެ މި ހުޅުާވލެވިގެން މި ބައްދަ

 ލަެއއްާވ މައްސައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުވާފަގޮތުަގއި މި އޮތީ  ފުރަތަމަ ކަމެއްގެއެްނމެ  ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އާދެ!

ްނ އި 22ޖޫން  2016، 2016 ޖޫންނަން ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ަގއި. ެއއީމިއަދުގެ އެޖެންޑާ 

ބަދަލުކުރައްަވއި އެ މިނިސްްޓރީގެ މަސަްއކަތު ާދއިރާެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑާ އެންްޑ ފެމިލީގެ ނަމަށްފެށިގެން 

އްޞަ އެހެނިހެން ޚާުކޑަކުިދންނާއި  އިއާ  ލަހައްޓަމުްނ ގެންދާ ާއއިލާގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯލ އެންޑް ޖެންޑާ ބަ

ަބއެްއގެ ގޮތުަގިއ  ހަމަޖައްސައި ުކޑަކުދިންެގ ހިޔާގެ ނާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން

ގަމުންދާ ވަކި ނން ހިޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށު އޮފް މިނިސްޓްރީފިޔަވަތި  ާގއިމުކޮށްފަިއވާ  އިހުޅުމާލޭގަ

ތަށް ގެނެވިފަިއާވ ޓްރީގެ މަސައްކަހަމަޖައްސައި އެ މިނިސް ން ފެށިގެންއި 28އޮގަްސޓް  2016މަރުކަޒެްއގެ ގޮުތގައި 

ހެންވީމާ، މި ގޮތަށް މި ކަން އޮތް މައްސަލަ. އެ އިބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފަިއާވ މައްސަލަ ދިރާކުރުމަށް މި ފޮނުވާފަ

ދަނީ  ކަމަށް ބަލައި ައޅުގަނޑުމެން ބަދަލު އަތުެވއްޖެކޮމިޓީއަށް ައއުމާ ުގޅިގެްނ މި މި  ހަމަނޫނުއަސާސީްނ މި ގާ

ލިބުމާ ގުޅިން މި މައްސަލަ  ނަށްޑުމެންގަނޅު ގެ މަތިން މި މައްސަލަ އައެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުރިޕޯޓް ފޮނުވަމުން. 

 ވޭތޯ ވާން ބޭނުންވިދާޅު ކަމަށް ވަކި އެއްެޗއް  ނައުމަށްފަހު މި ސަމާލުކަމަށް ގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި

މި ކަްނ  އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ކުރިން ވެސްއްޔާމުން ހަމަ ބަލައިލާނަން. ނުާވ ކަމަށް ވެއްޖެ އަޅުގަނޑު 

ނަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. ންލައި އަޅުގަނޑުމެމި ކޮމިޓީން މި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބަ
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 ވަންޏާ މިއަށް ްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް މި މައްސަލައަށް ތާއީދުކުރަހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ

 އަރުވަން. ިއބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުގެންދެވިދާނެ.  ާތއީދުކޮްށގެން ެވސް ކުރިއަށް ށަހަޅުއްވައިހު

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މި ގެަނއި  ަގއިާވއިރުމި ސަރުކާރު ހިންގުަމީކ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލާޒިުމކުރާ ކަަމކަށް އާދެ!

ދައްކާނެ ވަިކ ވާހަަކއެއް ނެތް. ހަމައެކަނި މި ަމއްސަލަތައް މި އަންނަނީ ނޑުމެން އަުޅގަ އިތެޭރގަގެ ބަދަލުތަކު

ގަނޑުމެންނަށް މި ކަމާ ށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅު މަޫޢލުމާތަ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

ކުރަން ނެތީމަ މި ގޮތަށް މައްސަލަ ފާސް ވާހަކައެއްކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ދެން އިތުރަކަށް ދައްާކނެ  ހަދާދެކޮޅު ނަ

 ކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނު ބަދަލަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް މި ގެނެވު

އީ ކުރަމޭ. އެ ބޫލުގަނޑު ޤަކަމަށް ައޅު  އޮތް ބަދަލެއް އިވިފަ ވެސް ރޫޙާ ެއއްގޮތަށް ގެނެގެ ނޫނުއަސާސީ ޙަޤީޤަތުގައި ގާ

އެހެން  އޮފީސްތަކާ އި އެހެންހާނީ ޖެނެރަލް އޮފީރފެނިގެންދިޔަ އެޓާ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށްއޮތް  އިކުރީގަ 

ޖެނެރަލް ނީ ރއެޓާބޫލުކުރަނީ ހަމަ ން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަދިޔަތަ ހިނގަމުން މެންޑޭޓްތަކަކާ އެުކެވގެން

ާވ ގޮތަްށ ހަމަ އިއެހެންވީމާ، މިހާރު ހުަށހަޅުއްވާފަ  ަގއި ހިނގަންޖެހޭނެ ތަނެއް ަކމަށް.ގޮތު  އޮފީހަކީ ވަކި އޮފީހެއް

 .ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ވެސް އެކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުމާމެުދ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައހާލެވިދާނެ އެއަށް. ެއީއ  ގައި ވޯޓަށްއެކު ހަމަ އެކު .މަްއސަލަެއއް 2ތް އަދި އެބައޮ އަދި ހަމަ އެއާއެކު

 މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް އެަބއިސްޓްރީގެ ހުންނަ ެއމްބަސީއެއް ހުުޅވުމާ ގުިޅގެްނ ފޮރިން މިނި އިވިލާތުގަޖަރުމަނު

 ވަނަ  2ސް ެއކުަގއި އަދި ހަމަ ވީމާ، އެ މައްސަަލއާ ވެން . އެހެއެއްްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ފޮނު އިތުރުެވގެންދިޔަ ކަމަށް

 ން ންޑާ އެންޑް ފެމިލީޖެއޮފް  ޓްރީމިނިސްއިޚްތިޔާރު  މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދެން އޮތީ ދިނގަަނއިދޭ ކުޑަކުދިްނގެ މަރުކަޒު. އު މަސައްކަތް އިތަޢުލީމާ ންދާގަމުހިނ
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 ލޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ ދަށުން އިޚްތިޔާރު ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ 116 އަސާީސގެނޫނުގާ

ށް އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ ނަމަ ޓްރީސްން ފެިށގެން މިނިއި 22 ޖޫން 2016އެންޑް ޖެންޑާގެ ނަން 

މިއޮތީ ރަނގަޅު ށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުްއާވފަ. ދެން ހުދާއިރާ. ިމއަށް ކުރިން އޮތީ  ރީގެޓް ބަދަލުކުރައްަވއި އެ މިނިސް

ވަނަ  116ެގ ނޫނުއަސާސީޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާ އޮީތ ިދވެހިރާއް ވީ. ދެން މި އެ . އެީއ ދެންމެ ިރޕީޓްިމއީ އެްއޗަކީ

ލީެގ ޓްރީ އޮްފ ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިއިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން މިނިސް މާއްދާގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  22 2016 ނައިދޭ ުކޑަކުދިންގެ މަރުަކޒުމާއި މަސައްކަތް އުނގަންތަޢުލީ  ދަށުން ހިނގަމުންދާ

ގެންނަވާފަިއާވ  ަމސައްކަތަށް ހަމަޖައްސައިތުަގއި ދަށުން ހިންގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ

ގުޅޭ ާދއިމީ  މެވުމަށް ޓަަކއި އެ މައްސަލައާންނި އްސަލަ ދިރާސާކުަރްއވަިއ ގޮތެމައް ގުޅޭގޮތުން ފޮނުްއވާފަިއވާ ބަދަލާ

 މިހާރު ވާހަކަ ގެއަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ތަނެއް އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރިން ފޮނުވާފަިއވޭ. ކޮމިޓީއަށް

 ތަނެއް  ހިނގަމުން ގެންދިޔަ އާޒް ދަށުންފެހޯމް އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ،ދަށުން ހޯމްެއފާޒްގެމިއޮތީ  އިބުނެފަ އިމީގަ

މި މަަސއްކަުތެގ މި ބަދަލު ވެސް އައުމާ  އެހެންވީމާ،ވި ވާހަަކ މިއޮތީ. ބަދަލު މި މިނިސްޓްރީގެ ދަަށށް ޖެންޑާ

ށް ވީމާ، އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ޝަރީފައަހާލަްނ ކަމަށް. އެހެން އެްއކޮށް ވޯޓަށް އިމައްސަލައިގަ  3ގުިޅގެން މި 

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނީ ވަޙުސައިން ޮގތަށް ޢަލީ މި ހުށަހެޅިމިތާ ޮއތްގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު  އިތި ހުށަހެޅިފަ އަޅުގަނޑު

 ވޯޓަށް ައއްަސވާ. ދުކުރަްއވާފަ. އެހެްނވީމާ،ތާއީ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވަން. ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ ކޮމިޓީން ފާސްކުރަ

  ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ މި އޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުއިވާ މި ތިން މި ފޮނުވާފަ މި އޮތީ ސަރުކާރުން މިހާރު

ފަ. އަދި ކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ތާއީދުކުަރްއވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި 

 8ޝުކުިރއްާޔ. މި ވަގުތު ިތއްބެވީ ދެްއވާ.  ތެރި މެންަބރުން ވޯޓުގަންަނވާ ިއއްޒަތްފެިނވަަޑއި އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް

 7ބަިއވެިރވި  އިއެއީ މުޤައްރިރާ އެކުަގއި. ެއހެންވީމާ، ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ވޯުޓގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

އެޖެންޑާ ށް ފާސްވެއްޖެ. ން މި ޮގތަގެ އިއްތިފާޤުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 7އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އެ 

މަްއސަލަެއއް މިއީ.  އިވާހުށަހަޅުއްާވފަ މެންބަރަކު 3ން. މި ކޮމިޓީއަށް މި ދެން އަުޅަގނޑު ޖެހިލާނަށް އަ 2އައިޓަމް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާނަން. މި )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(  ކަރަންޓްގެ ައގު...

މެންބަރަކު މި ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއިަގއި ެވސް ހިމެނޭ އަދި  3ފަހުން އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައަކީ އެންމެ

އޭގެ ކުރިން ވެސް މި ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށާފައި އޮތް މައްސަލައެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އައު މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއެއް 

މިހާރު މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން  ނޫން. މި ދެ މައްސަލަ އެއްޮކށްލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން

ގުިޅގެން ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް މަޢުލޫމާުތ  ކުގެ ކަރަންޓަށް މިއައި ބަދަލާދިރިއުޅޭ ރަށްތަ

ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ޑީ އަދި  ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އެންަވަޔރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ޠާރިޤް އިބްރާހީމާއި އަދި ފެނަކަ

ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ މި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުމަށް ތި ބޭފުުޅން ހުށަހަޅުއްވަިއ ތާއީދުކުަރްއވަިއގެން ެއ ބައްދަުލވުން 

ިމ ، ކުިރއަށް މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކިއ މިއަދު އެޖެންޑާކޮްށގެން މި ބައްދަލުވުން 

ނީ. ށާއިުރަގއި ަހމަ އެހެންޏާ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ިމ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާބައްދަލުވުން ފަ

ޓު ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ދީފައި އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ބޭނުންވާ ކޮންމެ މިނި  3ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި 

ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ަވގުތާިއ  ޓު ދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންމިނި 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބަިއގައި އޮތީ މި މައްސަލަ ިދގުުކރުމާއި ކުރުކުރުން. ކޮންމެ 

ބައްދަލުވުން ޕާޓީއަކުން އެ ޕާޓީން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލު އަދި އެައށް ޖަވާބު ލިބޭ ގޮތަށް ދިޔަސް ވެސް މި 

ންދާނީ. ކުރުެވގެން ހިނަގއިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ަބއްދަލުުވން ކުރިއަށް ގެ

ްއމު ގޮތެްއގަިއ ކޮމިޓީ ގެންދާ އުސޫލުން ައޅުގަނޑުމެން ގެންދާނީ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޢާއެހެންނަމަވެސް، ކުރިން 

`. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މި  . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދަންނަވަން ވީީތވެއް ދަޢުވަތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ދެ

މެންބަރަކު  3ކޮމިޓީއަކީ ސަުރކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަަލމުންދާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީއަށް އިްއޒަތްތެރި 

ެދ  .ން ގެންދިޔަ މައްސަލަެއއްބަލަމު  އަދި ޭއގެ ކުރިން ެވސް މި ކޮމިޓީން ށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްަސލައަކާމި ހު

 ކަރަންޓުގެ ައގަށް އައި ބަދަލާ މައްސަލަ އެުކއެުކގައި މި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ޭބްއވޭ ބައްދަލުވުެމއް. މިއީ

ގުިޅގެން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަުކގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކަރަންުޓގެ އަގު ބޮުޑވުމާއި ުގޅިގެން މީަގިއ ބައެއް ދިމަދިމާލުން މި 

ހެޔޮކަމަށް ބުނާއިރު އަނެއްބައި ދިމަދިމާލުން އަގު މައްަޗށް ގޮސްފައިވާީތވެ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއައި ބަދަލަކީ 
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 ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ބައެއް ުސވާލުތައް 

މާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ބެހޭ މަޢުލޫ ކުރަްއވަން ބޭނުންވާތީ މިކަމާ

ބޭފުޅުންގެ ޓީމަށް  ޠާރިޤް އިބްރާހީމާއި އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ޑީ އަދި ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ައދި އެ

ދެ އެމް.ޑީންނަށް އަދި ދެ  ދަންނަވައިލީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ދަޢުވަތަށް ވަޑަިއގެންދެްއވީތީވެ މިނިސްޓަރަށާއި އަދި

އްމު ޮގތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ޢާ. މި ަބއްދަލުވުން ކުިރއަށް އެމް.ޑީެގ ޓީމަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން

ގެންދަނީ މީގެ ކުރިން ވަަޑއިަގންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް ކޮންެމވެސް ވަގުުތކޮޅެއް ދީަފއި 

އް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ަގއި މެންބަރުން ސުވާލުކުަރއްވާ ގޮތަށް. ދެން ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދުގައި ަބއެއޭގެ ފަހު

ށް މިއަދު މެން ސުވާލުކޮށްފައި އޭގެ ފަހުަގއި އެީކއެކަށް މި ޖަވާބު ދޭ، ލިބޭގޮތަށް ދިޔައިްއާޔ ތިމަންނާމެންނަތިމަންނަ

ެއުކގައި މިައދު ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވެސް ެއބަ ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުޭވ އެާއއި އަުޅގަނޑު ހަމަ، މާ ރަނގަޅޭ. އެހެންވީމާ

ން އިތުރު މާބޮޑަށް އިތުރު ބެހޭގޮތު ރީން މި އައިސްފައި އޮތް ބަދަލާއެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓް 

 ށްއަންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަލުވެގެންދާނެހެން އަުޅަގނޑަށް ވެްސ ހީވަނީ މި މަުޢލޫމާތު މި ދެޞީތަފް

އެއަްށ އަުޅގަނޑުމެްނ ދިއުމުެގ ކުީރގައި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކުރަްއވަން ، ލިބިގެން ޮގސްފިއްޔާ. އެހެްނވީމާ

ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެއީ ބަެއއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު 

އިރު ދަންނަވައިލިން. އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް އޮޅުންއަރާ ކަމަށް ވަންާޏ ބޭނުންފުޅުވީ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ފެށި

އްމު ގޮތެްއގައި ުކރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުން ކުިރއަށް ޢާނެއްކާ ވެސް ދަންނަަވއިާލނަން. އަ

 ޓުވަރު ދެނީ މިކަމާ ތިން މިނި ޓު ނޫނީމެ ބޭފުޅަކަށް ފަސް ވަރަކަށް މިނިގެންދަނީ ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން

ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވަްނ. އޭގެ ފަހުަގއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެނީ ސުވާލުކުރައްވަން. އެހެންނަމަވެްސ، 

މިއަދު މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުުޅވީ އެބޭފުޅުން ބޭނުްނވި ުސާވލުތައް ފުރަތަމަ ކޮށްލާފައި 

ތަފާތުވުެމއް މިހާުރ  ެއގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް އިތުުރ ޚިޔާލު، ްނ ކުިރއަށް ގެްނދަން. އެހެންވީމާއެކަ އެކޮޅުން

 އުޅޭހެން ހީވާތީވެ އަުޅގަނޑު ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފުރަތަމަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިބްރާހީމް ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޤަވި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. ތި ވިާދޅު

ޓޭޝަނެއް ގުޭޅގޮތުން ކަންނޭނެގ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ޕްރެޒެން ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލައާއަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އެނގުނީމަ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި އްޔާ ގެންނެވީ. އެހެންެވއްޖެ

ސުވާލު ތަންކޮެޅއް ސާުފވާެނހެން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންނޫނީ އަނެއްކާ ެއއް ސުވާލުތައް ަތކުރާރުވެ އެ 

، ގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާއަޅު ވާހަކަދަްއކާފައި އަެނއްކާ ޕްެރޒެންޓޭޝަން އައިމަ ޭއގެ ޭބނުން ކެނޑިދާނެހެން
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އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރަންޏާ އެގޮތަށް ދިއުން ކަންޭނނގެ އެންމެ ރަނގަުޅވާނީ. 

 ޝުކރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮަތށް ގެންދަން ބޭނުންވީމަ ައުޅގަނޑު މިއަދު ަވކި ގޮަތކަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާތީެވ 

މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީ ގެންދަންވެގެން ައޅުަގނޑު އެގޮތަށް ބަދަލުކުރީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް 

ހަމަ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްހެން. ފުރަތަމަ  ވެސް ހީވަނީ

މިނިސްޓަރު އެއްެޗއް ވިދާުޅުވމަށްފަހުގައި ފެނަކަ އެމް.ޑީ ައދި ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ އަދި އޭގެ ފަހުަގއި އިްއޒަތްތެރި 

އަުޅގަނޑު ، އްޔާ މާ ފުރިހަމަާވނެ. އެހެންވީމާްށ ގެންދިޔައި މެންބަރުން ސުވާލުތަކަށް ޖަާވބު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަ

ނީ އެާއއިެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދޮޅުގަިޑއިރު މި އިންނަ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ހަމަ

ސީާދ ، ންވީމާވުން ނިންމޭތޯ ބަލަން. އެހެމި ދޮޅުގަިޑއިރު ތެރޭަގއި މި ބައްދަލު، ބައްދަލުވުމަކަށް. އެހެންވީމާ

ތު ސުވާލަށް، ސީދާ ުސވާލު ކުރަްއވައި ސީދާ ުސވާލަށް ޖަވާބު ދެއްިވއްާޔ މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަވގު

އަޅުގަނޑު އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ، ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ 

 އަރުވާނަން. 

 

 ރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަދި ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި އެހެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ައޅުގަނޑު ިމ  ށް އެރުވޭތޯއަތް މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ފުރިހަމައަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ކުރިމަތިވެފައި އޮ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ 

 ުޅގަނޑު ހަމަ ކުޑަ ހިސްޓްރީއަކާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށާއި ޓެރިފަށް އައި ބަދަލު މި ބަދަލު މި އައިސްަފއި އޮތް ގޮތް އަ

ވަނަ އަހަރު އޭރުެގ  2005ވަނަ،  2015ނޑު ފުރަތަމައިނުން ވަގުތުޮކޅެްއ ނަގާނަން. އެްއކޮށް ކިަޔއިލަދޭން އަުޅގަ

އޮތް ޓެރިފުަގއި ޓެރިފް ހިްނިގއިރު ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ދެމުން މި އަންނަނީ ސްޓެލްޯކއިންނާއި ރ.ކ ކޮމިޓީ އަދި 

އްމު ގޮތެއްަގއި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަާކއި ޢާށްރަށުގައި. ޭއގެ އިުތރަށް އޭރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭެގ އެކި ރަ

އަދި މީގެ އަްޕގްރޭޑިްނގއަށް މި ފައިސާ ގިނަފަހަރަށް ޚަރަދުވެފައި މި އޮންނަނީ އިންީޖނުގެތައް އަޕްގްޭރޑްކޮށް މި 

ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ ަސރުކާރުން އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަުކން ފައިސާ ދެއްަވއިގެން ަރށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މި 

ވަނަ އަހަރަށް ބަލައިލާ ކަމަށް  2009އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުިރއަްށ ގެންގޮސްފައި މި އޮންނަނީ. އޭގެ އިތުރަށް 
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ގުޅިގެން އައު ގާނޫނުައސާސީަގއި މި އޮންނަނީ  ގާނޫނުއަސާީސއަށް ައއި ަބދަލާ ވަނަ އަހަރު  2008ވަންޏާ 

ވުނު މިންވަަރކުން އަާސީސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވެ

އޮތުމުން އޭުރގެ ސަރުކާރުްނ ނިންމެވީ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ޯފރުކޮށްދޭން ކުންފުނިތަކެްއ މި އޮންނަ 

ކުންފުންޏެއް ނޫނީ  6އިތުރަށް  އަދި ޭއގެ ްއވަން. ެއގޮތުން އެސްެޓލްކޯއާއެ މަަސއްކަްތކުރަ ގެންއުފައްދައި 

އިތުރަްށ ޔޫޓީލިޓީ ކުންފުނިތަކުގަިއ  ންޝަލް ޔޫޓީލިޓީ، ޔޫިޓލިޓީ ކުންފުނިތަކެއް އުފައްަދިއގެންނާއި އަދި ޭއގެޕްރޮވި

ވެސް ަކރަންޓު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  ބައިވެރިުނވާ ަކއުންސިލްތައް، ކައުންސިލްތަާކއި ބަެއއް ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

ރ ހަރު ހަމަ މިއާއެްއކޮށް ޔޫސޭޖު ސަބްިސީޑއަާކއި އަދި ފިއުލް ސާވަނަ އަ 2009ދިޔައީ. ދެން ޭއރު  ކުރިއަްށގެން

އި އެއްކޮށް ން ކުންފުނިތަކަށް ނަގަން ޓެރިފާޗާޖު ސަބްސިޑީެއއް ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވި، ނޫނިއްޔާުމ ސަރުކާރު

ކުންފުނިތަކުެގ ނަގަން ހެއްެދވި. އޭެގ އެްނމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމަީކ ޔޫިޓލިޓީތަކުން ކުންފުނިތައް ހިްނގާއިުރ ެއ 

ކަންަތއްތައްތަކަްށ ެއ ުކންފުނިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން އެ މަސަްއކަތްކުރަން ބާުރ  ންގްޕގްރޭޑި ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު އަ

ފައިސާ ނުދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް، މި  ކުެރއްވި ަކމެއް. އޭރުން ދެން ސަރުކާރުން އިތުރަށް އެޅުމުގެ ގޮތުން

 ވަނަ އަހަރު މިއަހަރު ކުރީކޮޅުގައި އަެނއްކާ  2016ރު ރޭއްެވވި. ދެން އޭގެފަހުން މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރަން އޭ

ާއއި ފެނަކަ އުފެދިފަ. ފެނަކަ މި  ކަމަށްވަންޏާމު އެހާތަނަށް ދިޔައިރު މިއޮތީ ސްޓެލްކޯ ލާއިވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

އުފެދުނު  އިއެއްކޮށްލާފަ އި ަލވާލާފަޕްރޮވިންޝަްލ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް ެއކުލަވާލަިއގެން، އެކު 7އުފެދުނީ 

ހުރިހާ ތާކުން ިމ މަސައްކަތް ކުރެިވގެން ކަރަންުޓ  ފެނަކަ ކުންފުްނޏާއި އަދި ކައުންސިލްަތކުންނާއި މި .ކުންފުންޏެއް

ކުންފުނި  7އަހަުރގެ ތެރޭގައި މި  ވަނަ  2012ަޔއީ. ފެނަަކ އުެފދުނީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިގެން މިދި

މި ސަރުކާރުން ބަދަލެއް މި ސަބްިސޑީއަށް ދޭ އުސޫލު އަުޅގަނޑުމެން  އިަވނަ އަހަރުގަ 2016ށްލަިއގެން. އެ އެްއކޮ

އަށް ކަރަްނޓު ސަބްސިީޑގެ ގޮުތަގއި  2015އިން  2011ލާނަން މިހާތަނަށް އިގެނެވުނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ބަލަ

ކަމަށްވަންޏާމު ޔޫސޭޖު  ލާއި ވަނަ އަހަރު ބަލަ 2011ާލއިުރ އިއިާސގެ އަަދދުތައް. އެގޮތަށް ބަލައައި ފަ ދެވެމުން

 ން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެންދިޔަ. ެއއީ ޔޫސޭޖު ސަބްސިޑީއަށް. ދެން އޭގެ އަމިލި 138ގާތްގަނޑަކަްށ  ސަބްސިޑީައކަށް

، 409. ޖުމްލަކޮށް ޔަޖަށް ޚަރަދުވެެގންދިޗާ ން ރުފިޔާ ފިއުލް ސަރއަމިލި 271.9ޗާޖަށް  ސަރ އިތުރަށް ފިއުލް

ބޭފުޅުން މި ޗާްޓ  ން ރުފިާޔ ޚަރަދުވެގެންދިަޔ ފިއުލް މުިޅއެކު ޯޓޓަލް ސަބްސިޑީއަށް. ދެން މިޮގތަށް ތިއަމިލި 409.9

 ،ގެ ގޮުތގައި އަށްލަްއކައެއް ދީ ޓޯޓަލް ސަބްސިޑީނވަނަ އަަހރު މިއި 2014ވަންޏާމު މިހާރު  ކަމަށްއިފި ބައްލަވާަލއްވަ 

ތެރޭަގއި ޔޫސޭޖު  ޑީއަކަްށ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވާަފ. އޭގެން ރުފިޔާ މިއޮތީ ޓޯޓަލް ސަބްސިއަމިލި 808.9

ން ރުިފޔާ އަމިލި 574.4ޗާުޖގެ ގޮތުަގިއ  ސަރ ާއއި އަިދ ފިއުލް ން ރުފިޔާ އަމިލި 234.4އި ގެ ގޮުތގަ ެއއް ސަބްސިޑީ

ނަ އަހަރު ތެލުގެ ވަ 2015ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، އަ މިލި 808.9ލަ އަދަދަކަށް މިއޮތީ ޚަރަދުކުރެވިފަ. މީގެ ޖުމް

ކަމަށްވަންޏާ  ލާއިއޮތީ ތިިރވެފަ. އެހެންަކމަށް ބަލަދުނިޔޭގެ ާބޒާރުަގއި ތެލަށް ައއި ބަދަލާ ގުޅިގެްނ މި އަދަުދތައް މި



8 

 

ން ދިވެިހ އަމިލި 293.9މަށްވަންޏާމު މިވަނީ ކަ ޖަށް އޭރު މި ގްރާފުން މި ފެނިވަޑައިަގންނަވާޗާ ފިއުލް ސަރ މި

ހަމަ  ވަރަށްވެސް އެއް  ކުރިއެކޭ ޗާޖު މިއީ ހަމަ އިތުރަށް ޔޫސޭޖު ސަރ ދި އޭގެރުފިޔާ އަރާފަ. ދެން އަ

ޗާުޖ  ގާތްގަނޑަކަްށ މި ފިއުލް ސަރ، ން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާއަމިލި 213.5ކޮށް މި އޮންަނނީ ކޮންސްޓެންޓު

، މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ން ުކަޑވެފައޭ ވަނަ އަހަރުގެ ވަރަށް ބޮޑުތަ 15ވަނަ އަހަުރގެ،  2015އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ޗާޖާިއ  މިހެން މި ކުޑަވި ުކޑަވުން ައޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކާލީ މިހާރު ތެލަށް އައި ބަދަލާ ގުިޅެގން މި ފިއުލް ސަރ

ހުރި ގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑުެމން މި ބަލާލަނީ ކަރަންޓު  އިޗާޖާއި މި ޓޯޓަލް ސަބްސިޑީ ދެވިފަ ތެލުގެ ސަރ

ކުެރވުނު އަދަދާއި ައދި ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި ޭދންޖެހުނު އަދަދު. އެހެން  ސަބްސިޑީއަށް ބަޖެޓުން ކުރެވުނު،

ންނޭ އަޅުގަނުޑ އަވަަރކަށް މިލި 170ގާތްގަނޑަކަށް އޮތީ  ވަނަ އަހަރު މި 2011ކަމަްށވަންޏާމު ލާ ބައްލަވާ

ވަރު. ދެން ރެވިފައި ހުރިމިހިރީ ބަޖެޓުކު އިކުލައިގަ ކަމަށްވަންޏާމު މި ޕަރޕަލް ހަނދާންވަނީ. އެ ބައްލަވާލަްއވައިފި

ވެސް ބޮޑަްށ  ބަޖެޓުކޮށްފައި ހުރި ވަރަށްވުރެ، ކުރެވުނުވަރު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާމިހިރީ އެއަށް ޚަރަދު އިކުލައިގަ ފެހި

ަގިއ. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ އަޅުގަނޑު ދެންނެވިގޮތަށް 2014، 2013، 2012، 2011 އިމިހިރީ ޚަރަދުކުރެވިފަ

ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ ތެލަށް އައި ބަަދލާ ގުޅިގެން މި ދެބައި މި އިންނަނީ ބަޖެޓު ކުރެވުނު ވަނަ އަހަުރގެ  2015

ތެލުގެ ައގު އެންމެ ދަށްިވ  އިނީ. ދެްނ އަުޅގަނޑު މި ބަލާލަނީއެްއވަރަކަށް މި  ެރވުނު އަދަދާ އަދަދާއި ޚަރަދުކު

ފާހަގަކޮށްލަން  އިވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގަ ދުވަސްވަރު ައގަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ ވެސް ކޮބައިކަން

ވަނަ އަހަރުެގ  2016ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން  2015ބޭނުންވޭ. ދެންމެ ކުރިން ދައްކާލި ޗާޓު. އެހެންނަމަވެސް، މި 

 7ރަދުކުރާ އަގު ކުރީކޮުޅގައި ސަުރކާރުން ފިުއލްގެ ބާޒާރުން ނޫނިއްޔާމު ޫޔޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް ތެޔޮ ަގންނަން ޚަ

ޗާޖެއް  އަށް ތިރިކުރެްއވި ގަންނަން ލިބޭ އަދަދު. އެހެންވީމަ އެއާ ގުިޅގެން ހުރިހާ ފިއުލް ސަރލާރި 5ފިޔާ ރު

ަގއި ގާތްގަނޑަކަްށ ގޮތުޗާުޖގެ  ޔޫސޭޖު ސަރ، ޗާޖު އޮތީ. ެއހެންވީމާ ކެނޑިގެންދިަޔއީ. ހަމަެއކަނި ޔޫސޭޖު ސަރ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ފެނުނީ ، ންދަނީ. އެހެންވީމާނި ޚަރަދުވެގެން ދިވެހި ރުފިޔާ މި ހަމައެކައަމިލި 230.5

ބަދަލު ގެންނަން. ގެެނސްގެން މި ކުިރއަށް ދާން. ޖު، މި ެޓރިފަށް ޗާ ކަމަްށ މި ފިއުލް ސަރަވގުތު އެންމެ ރަނގަޅު 

ބަރޑަން  ހިސާބުަގއި އެކަންަތްއ ކުރި ކަމަށްވަންޏާމު ރައްޔިތުންނަށް އެބަ މި  2014، 2015. 2016، 2015އެއީ 

ހުރިހާ އެއްެޗއް  ދަންނަވާހެން މި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް މި އި ދެފަނން ރުފިޔާ އިއަމިލި 808.9އާދޭ ގާްތގަނޑަކަށް  އެބަ

ޗާޖު  ަގއި މި ކުރީކޮޅުަގއި މި އޮްނނަނީ ފިއުލް ސަރ2016ޗާޖު ނެތް ވަގުތެްއގައި  ކެނޑުނީމަ ފިއުލް ސަރ

ހުރި ވަުގތެއްަގއި މި ކަންތައްތަްއ  އިމިހާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފަ، މާން ރުފިޔާ. އެހެންވީއަމިލި 213.5ނެގުމަށް 

ކަމަށް ފެންނާތީ އެ މަސައްކަތްކުރީ. މިއީ  ކުރަން މިއީ އެންމެ، ޓެރިފަށް ބަދަލު ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ަވގުތު

ޔިތުންނަށް މިހާބޮޑު ވެސް ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ަކމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމީއ ރައް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ކަންތައްތައް އެންމެ ކުޑަކޮްށ  ކަމަކަށްވާތީ ގެއްލުމެއް ނޫނިްއޔާމު ބުރައެްއ އުފުލަންޖެހޭނެ 
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މި ކަންތައްަތއް ކުރެވުނީމަ އަުޅގަނުޑ  އިމިއަހަރު ފަހުކޮުޅ، ކުރީކޮުޅގަ، އިގަޑީގަ  މި ބުރަ އުފުލޭނެ ގޮތަށް އެ 

ގަިއ މިއީ ެއންމެ ފަސޭހަކޮށް މި ކަންަތއް ކުެރވޭނެ ވަގުެތއް ކަމަަކށްވާތީ، އެ މަަސއްކަތް ގޮތު  ޤަބޫލުކުރާ

ތެރޭަގއި ތަފާތު  ލާނަން ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެަނއި ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އޭގެއިބަލަ ކުރެިވގެންދިޔައީ. ދެން އަުޅަގނޑު

އަގު އޮތީ ރާއްޭޖގެ އެިކ  7 އިޔޫޓިލިީޓގަ  7ުގތައް އެއީ އްދަކަށް ކުރިން ހެދިފައިވާ ތަފާތު އަގުތައް އެ އަޙަސަރަ 7

މާލެ ސިޓީ ފިޔަވަިއ،  އިހުރިހާ ޓެރިފްތަކެއް ެއއްގޮތަށް ެއއްކޮްށފަ އެ، ޓެރިފް ޮއތީ. އެހެންވީމާ 7ޑުަގއި ހިސާބުގަނ

އެްއ  ވާނީމިހާރުކަރަންޓުގެ އަގު  އިއެ އޭރިއާ ފިޔަވައި އެހެްނ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަމާލެ ގްޭރޓަރ  އިއެއީ މާލެ އޭގަ

ޗާޖު ދޭ އުސޫލަށް ރ ސާ ޓެރިފެއް. ރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ އެއް ޓެރިފެއް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ޔޫސޭޖު އަދި ފިއުލް

ިމ  ކަމަށް ސްޓެލްޯކއަށްާވ ގެއްލުން އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަދަލަށް ގެނައި. ދެން ތިންވަނަ

ުޔނިޓަށްވުރެމަތިން ކަރަންުޓ  3000ްލކޯއަްށވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި ކީ ސްޓެއެސްޓެލްކޯގެ މިދަންނަާވ ބަދަލާ

ޑެއް އުފެއްދުން. އެއީ ކްރޮސް ސަބްސިޑީެއްއގެ ގޮަތށް އެ މަސައްކަތްކުރުމުެގ ބޭން އު އަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ވާ  ނެވުން. ދެންެއ ބަދަލުތަކެއް ގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކުން އިތުރު ބޭންޑެއް ހަދާފައި އިތުރަށް

މިިލައން ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް،  10.5ުމއްދަތަށް މަހަކު  ށްއަހަރަގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް މި ުކރިއަށް އޮތް ދެ 

އޮތް ކަރަންޓް  ކާރުން ދޭ ގޮތަށް ނިންމުން. ދެންކުންފުނީގެ އެފިޝަންސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރު

ބަދަލުތައް އަިދވެސް އިތުރަށް ހުިރ ބައެްއ ޕޮއިންޓްަތއް ދަންނަަވއިލާނަން. ސަބްސިޑީ ޭދ  ެނވުނުގެ އަށްސަބްސިޑާ

ދެންނެވިހެން ވެސް  ގައިގެ ލިބެން ހުރީ އަޅުގަނޑު ުކރީޓަރެއް ޓެރިފަށް ބަދަލު ގެނައިރު ތެޔޮ ލީއުސޫލަށާއި ކަރަންޓް 

ޓެރިފް ފަހުން މި  ައޅުަގނޑުމެން އީރެ ބޮުޑވާ އެ ލާރީއަށްވު 5ރުފިޔާ  7. އެ ުއސޫލުގެ ގޮތުން އަށްލާރި  5ރުފިޔާ  7

ވުރެ ޮބޑުާވ ކޮންެމ ލާރިއަށް 5ރުފިޔާ  7. ރިލާ 5ުރފިޔާ  7ރޭޓަކަށް މި ހެދީ  އިރު މި ޓެރިްފގެ ބޭސްރިވަިއޒްކުރި 

ވުެރ ލާރިއަށް 5ރުފިޔާ  7ލުގެ ގޮތުން ޗާޖު ނަގާ ގޮތަށް އޭުރ ނިންމީ. އެ އުސޫ އެްއޗަކުން އިތުރަށް ފިއުލް ސަރ

އިނުން ފެބްރުއަރީ މަހު ނިންމީ. ފުރަތަމައެންމެ ޗާޖް ނަގަްނ އޭރު  ލާިރއަކުްނ ފިއުލް ސާރ 10ބޮޑުވާ ކޮންމެ 

 8ޗާޖެއް ނުނަގަން.  އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުްނ ފަހުން ނިންމެވީ މި ފިއުލް އެްއވެސް ގޮަތކަށް ފިއުލް ސާރ

އަދި  .ޗާޖު ުނނަގާ ގޮތަްށ ނިންމެވީ ަނންދެން ފިއުލް ސަރރުފިޔާ ހަމައަށް އަން 8ޓަެރއް ހަމައަށް ެތޔޮ ލީ އާރުފިޔާ

 ންޓްކޮްށގެން ެއ މަސައްކަތް ފޫެބއްދުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށްޝަކުންުފނި އެފި އްއެ ވާ ެގއްލުންތަ

ތަުކގެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. މި ދައްކާލަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަިދ ވިލިމާލޭގެ ގޭބިސީ މަސައްކަތްކުރަން ފެްއޓި. ދެން

ކުލައަކަށް މި އިންނަނީ ރީނދޫ ކުލަ ާއއި ފެހި ކުލަ ާއއި  3އަގުަތކަށް ގެެނވުނު ބަދަލު. މިގޮތުން ބަލާއިރު މި 

އި ެއއިންދަ ލާ ކަމަށްވަންޏާމު އެންމެ މަތީގައިފިޔާތޮށި ކުލަ. ެއއަށް ބަލައެއިނީ ފިޔާތޮށި ކުލައާ އެންމެ ތިރީަގއި 

ވަނަ ައހަރު ކަރަންޓް އޭރު ގެނެވުނު ޓެރިފަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ  2009 ،ރުވަނަ އަހަ 2008 ރީނދޫ ކުލައަކީ އެއީ

ހުރި ބޭންޑުތައް މިހާރު އެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ އެންމެ މަތިން. އޭގެ ފަހުން އެ ބޭްނޑު ހެއްދެވުމަށްފަހު އޭުރ 



10 

 

ރޭޓްގެ ގޮތުަގއި އޮތެއް  ވަނަ އަހަރު ނިންމެވީ އެ ބޭންޑުތައް އަދި ޓެރިފް އެ 2009އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރުން 

ގެ އިެދވުނީމާ މި އަންނަނީ ފެހި ކުލަ . އެެހންވީމާ، ސަބްސިޑީންބްސިޑީ ީދެގން މަސައްކަތްކުަރއްވަކަމަކު ެއއަށް ސަ

ވަަނ  2016 ޑުތަކުން ސަބްސިޑީ ދިނީމަ އަންނަވަރު. ދެންމި ބޭން ގެ ތިރިއަށް މިހިރަ ރޮނގަށް. އެއީއޭ .ރޮނގަށް

މި ޓެރިފަށް ގެނެވުނު ބަދަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ޓެރިފް ރޭޓް މި ހަމަ އެއްކަލަ ސަބްސިީޑ  އަހަރު އަނެއްކާ ވެސް

ޔުނިޓާ ހަމައަށް މި ހަމަ ކުރީގެ ސަބްސިޑީ  400ދިނީމާ އިންނަ ވަރަށް ބަދަލުކުރެިވގެން މިދިޔައީ. އެހެންީވމާ، 

ޔުނިްޓ  600ވެސް، ވިގެންދިަޔއީ. އެެހންނަމައޮންނައިރު އޮންނަ ަވރަށް ހަމަ ބޭންޑުގެ ޓެރިފްތައް އެކުލަވާލެ  އިދީފަ

ްށ ލާރީގެ ޓެރިފެއް އިތުރަ 40ުޔނިޓަށްވުރެ މައްޗަށް އެ ޓެިރފް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ  600ްއޔާ މާލޭގައި ެވއްޖެ

ޔުނިޓް ައާރ  600 ލާއިރު މިސާލަކަށް،އިމައްޗަށް. އެހެންވީމާ، ދެން މީގައި ބަލަ ންޔުނިޓު 600އިތުރުެވގެން މި 

 80އްޔާމު ޔުނިޓް ެވއްޖެ 600ތުރުެވގެންދާނެ ުރފިޔާ އި 40ްއޔާމު މާލެ ްގރޭޓާ މާލޭ އޭރިޔާަގއި ެވއްޖެ ގެައކަށް

ބިލަްށ  ރުިފޔާ 160އްާޔމު ޔުނިޓް ވެއްޖެ  1000. އެހެން ޮގސް ރުފިޔާ 120ްއޔާމު ޔުނިުޓ ެވއްޖެ 900ރުފިޔާ. 

މާލޭ ސިޓީގެ ނޫނީ މާލެ ގްރޭޓާ މާލޭ  82ދަލާ ހެދި %އެވްރެޖްކޮށް ބަލާ ކަމަށްވަންޏާމު މި ބަ އިތުރުެވގެންދާނެ. ދެން

 ން މިދަންނަވާ މި ސްޓަޑީންަކސްޓަމަރުންނަށް އެއްވެސް އިތުުރުވމެއް ނާދޭ އަޅުގަނޑުމެ 82އޭރިާޔގައި %

އޮތީ މާލެ. މާލޭގެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭ އަދި ގުޅީފަުޅގެ ިވޔަފާރީގެ ކެަޓގަީރެގ  . ދެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ަތކަށް ގެެނވުނު ބަދަލު. ެއ ބަދަލު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދެންމެ ކުރީގައި ދެންެނވިހެން މީގައި އަުޅގަނޑުމެން މި އަގު

ޔުނިޓަށްވުރެ މަތިން އަރާ ޔުިނޓުތަކަށް ޓެރިފު ޗޭންޖެއް ގެެނއީ. އެ ޓެރިފް ޗޭންޖުަގއި  3000މިއޮތީ  އިބަދަލުކޮށްފަ

 40ފިޔާ ރު 1ން އަރާ އެ ބޭންޑުގެ ފުރަތަމަ ބޭންޑުގައި މި އިންނަނީ ުޔނިޓަށްވުރެ މަތި 3000ގެނެއްސަ ގެަނއިމާ 

ާލ އިުޑވުމަށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަލާީރގެ ބޮޑުވުމެއް. މި ބޮ 30ރުފިޔާ  2މި ިއންނަނީ  ލާރީގެ ބޮުޑވުމެއް. ދެން

ރިތަކަށް މީެގ ވިޔަފާ 5ކަމަށްވަންޏާމު މީގައި ވެސް މި ބަދަލު ގެނައިމާ ވިޔަފާިރތަކަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް %

ގެ ބިލަށް ބަދަލުވެގެން ބަދަލު އައީ. އެންެމ ބޮޑެތި މާލޭގެ ނޫނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ސަބަބުން ކަރަންޓު

ލާނަްނ އިގެ ޗޭންޖަސް އައިއްސަ ހުރީ. ދެން އަޅުގަނޑު ބަލަކަސްޓަމަރުންނަށް. ދިރާގު ކަހަލަ ކަސްޓަމަރުންނަށް މީ

އޭގެ ތެޭރގައި މާފުށި، ތުލުސްދޫ، ހިމަންފުށި، ގުރައިދޫ، ކާށިދޫ  .ތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށްމާލޭ އޭރިޔާ، މާލެ އަ

ވަނަ އަހަރު  2009ކަރަންޓުގެ ައގަށް ައއި ބަދަލުތައް. ހަމަ ކުރީގައި ދެންނެިވ ގޮތަށް އެންމެ މަތީގައި މިިއންދީ 

ސަބްސިޑީ  ަގއި މިހިރީ އެއި އަށް މި ފެހި ކުލަދެވަނަދެްނ ޓެރިފް ރޭޓް ހެއްދެިވ ޓެރިފް ސްޓްރަކްޗަރ އޮތް ގޮތް. 

ފަހުގެ އެންމެ ޕިންކުކޮށް މި ހުރީ މިހާރުގެ ޓެރިފް. އެންމެ މި ރޭޓްތައް ހުރި ގޮތް. ދެން  ގެދެއްވީމާ އެ ސަބްސިޑީ 

 ލާ ކަމަށްވަންޏާމު ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މީގައި އޭރު ހަމަ އަޅުގަނޑު ކުީރަގއި އިޓެރިފް ރޭޓް. މިއަށް ބަލަ

ވަނަ ައހަރުގެ ޓެރިފް ރޭޓަށް ސަބްސިޑަިއޒް ކުރެްއވީމާ މި އަިއ ބަދަލުތައް މި ފެންނަނީ.  2009ދެންނެވިހެން 

ގުރައިދޫ އަިދ  މާފުށި، ތުލުސްދޫ، ހިންމަފުށި،އެީއ ރަުށެގ  5އެހެންނަމަވެސް، މާލޭ ސަރަަޙއްދުަގއި މިދެންނެވި 
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ސަބްިސޑަިއޒް ރޭޓެްއަގއި މިއޮތީ ހަމަ އެްއގޮތަކަްށ  އްނަށް ހަމަ އެޔުނިޓަށްވުރެ މައްޗަށް ހުރި ތަންތަ 200ކާށިދޫގައި 

ަގއި ސަބްސިޑަިއޒް ރޭްޓގައި ވެސް މިދެންނެވި ގެނައި ޓެރިްފ  2009އޭރު  ބަދަލެއް ަނއެސް ގެނެްއސަ. އެއީ  ވެސް

ލެއް ނުގެނެސް ހަމަ ޔުނިޓަްށވުރެ މައްޗަށް ތަފާތު ޓެރިފެއް މި އިންނަނީ. އެއަށް އެއްެވސް ބަދަ 400ރޭޓުގައި ވެސް 

ުޔނިޓަށްވުރެ މަތިން މުޅި ހުރިހާ ރަށަކަށް ދެމުން ދިޔައީ.  200ލާރީަގއި  50ރުފިޔާ  3 ހަމަ މި ދަންނަވާހެން

އިންނަނީ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ފަހަރު ގެނައި މި ބަދަލާ ގުިޅގެން މި މި ފެންނަނީ. ދެން  އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު

ރަށްރަށެކޭ އެްއގޮތަށް ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެކޭ އެްއގޮތަްށ މި ބަދަލު ގެނެއްސަ މި  މަްއޗަށް އެެހން ންޔުނިޓު 400

ޔުނިޓުން  400. ހިރީ އަުޅގަނޑުމެން ަދއްކާލާފަޔުިނޓުން މައްޗަށް އަންނަ ޗޭންަޖސް މި 400ހުރީ. އެހެންވީމާ، 

 600ާއއި  500ލާރި.  50 ރުފިޔާ 4ދޭތެރޭަގއި  600ާއއި  500ރުފިޔާ.  4ދޭެތރޭގައި  500ާއއި  400މައްޗަށް 

ގުޅި އަދި ދިއްފުީށގެ  ،އޮތީ ގާފަރު ބަދަލުތައް އަިއއްސަ ހުރީ. ދެން ލާރި. މި 50ރުފިޔާ  5ޔުނިޓުން މައްޗަށް 

ވަނަ  2009ގެ ައގަށް އައި ބަދަުލ އިނގޭތޯ. މީގެެވސް ހަމަ މި ދަންނަވާހެން އެންމެ މަތީގަިއ މި އިންދީ ކަރަންޓު

ަޑއިޒް ރޭޓް. އަދި ފިޔާތޮިށ ގައި މިއޮތީ ސަބްސި އިކުލަ ވި ބަދަލު ނޫނިއްޔާ ޓެރިފް. ދެން ފެހިއަހަރު ކަރަންޓަށް ގެންނެ

 2009ލާ ކަމަށްވަންޏާމު ެއއްކަލަ އޭރު ބަދަލުތައް މި އިށް ބަލަގެ ރޭޓްތައް. ިމއަގައި މިއޮތީ މިހާރުގެ ަކރަންޓުއި ކުލަ

ގައި މިހިރީ އެްއގޮތަށް އަސްުލ މި ރަށްރަށު ވަނަ އަހަރު ގެަނއި ސަބްސިޑީ ކަރަންޓް ރޭޓަށް ގެަނއި ބަދަލާ

ގެ ރޭޓު މި އިންނަނީ ށިގެން މައްޗަށް އަސްލު ކަަރންޓުޔުނިޓުން ފެ 400. ހުރީމާ މި ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުެރވިފަ

 ނގޭތޯ. އެ ހަމަ ކުރީގައިމި އޮންނަނީ އި އިޔުނިާޓ ދޭތެރޭގައި ކަރަންޓް ރޭޓް ދަށްވެފަ 600 އިޔުނިޓާ 400

 600އާއި  400ގްރާފުން ފެނިވަަޑިއގަްނނަވަނީ ، ެވސް ދަށްވެފަިއ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ޑަިއޒް ރޭޓަްށވުރެސަބްސި

ލާރީގެ އިުތރުވުމެއް. ދަށްވެަފއި މިއޮތީ.  50އިން މަްއޗަްށ މިއިންނަނީ  600ދޭތެރޭގައި ދަށްވެަފއި މިއޮންނަނީ. ދެން 

ރަންޓުގެ އަގަްށ ގެެނވުނު ބަދަލު. ހަމަ މީގައި ެވސް ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނަްނ ހއ، ހދ، ށ އަތޮުޅގެ ކަ

ވަނަ  2009ޔުނިޓުން ފެިށގެން މަތީގަިއ މިހިރަ ބޭންޑުތަކަށް ައސްލު އޭރު  400އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިާލއިުރ 

ދަލާ އަހަރު ގެނައި، އޭރު ގެންނެިވ ބަދަލާ ގުޅިގެން އައު ކަރަްނޓުގެ ޔުނިޓް ރޭޓާއި ެއއްގޮތަްށ އޭރު ގެންނެވި ބަ

ުޔނިޓުން ފެށިގެން މަތީގަިއ  400ހުންނަނީ  އެްއގޮތަށް މަސަްއކަތް އޭރު ޔުޓިލިޓީތަކުން ކުެރވިފައި ުނވާތީވެ މި

 3ލާިރއަށް. އެހެްނނަމަވެސް، އޭރު ޔުޓިލިޓީަތުކން ނަންގަވާފަިއ މިއޮތީ  50ރުފިޔާ  5އަސްލު ެއ ދެްއވަންޖެހޭނީ 

ލާރި.  50ރުފިޔާ  3ތީ ންެޖހޭ އެއްެޗއްަގއި ނަގާަފއި އޮ ލާރި ނަގަ 50ރުފިޔާ  5، 400ލާރި.  50ރުފިޔާ 

ރުފިޔާ. ދެން  4ޔުނިޓުން ފެށިެގން މަތި  400މިހާރު ބަދަލެއް ގެނާއިރު ައޅުގަނޑުމެން މިިއންނަނީ ، އެހެންވީމާ

 މި އަދަދުތަކަށް މި، ލާރި. އެހެންވީމާ 50ރުފިޔާ  5ތި އިން މަ  500ލާރި.  50ރުފިޔާ  4ދޭތެރޭ  600ާއއި  500

ޔުނިޓުން މަތީަގއި ބަދަލުތައް އަިއސްފައި  40ބޭންޑުގަިއ މިދެންނެވި އަތޮޅުަތކަށް ވެްސ، އަތޮޅުތަުކަގއި ިމ ބޭންޑް 

މިއޮތީ. ދެން ނެކްސްޓް. އަދި މީގެ އިތުރަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އަދި މިއަްށވުރެ ތަފާތު. ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގަިއ 
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ޔުނިޓުން ެފއްިޓގެން.  100އެްއގޮތަްށ ބަދަލުތަކެއް ނައިްސ ހުރީ  ޖާަގއި ގެަނއި ޓެރިފް ޗޭން 2009މިދެންނެވީ 

ވެސް ަނގަމުްނ  ލާރި އަބަދު 75ރުފިޔާ  2ިއންނަނީ  ޔުނިުޓން ފެށިގެން މައްޗަށް މި 100ކުޅުދުއްފުށީަގއި 

ޔުނިޓުްނ  400ވެސް މިދަންނަވާހެން  ހަމައަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގައި ެޓރިފް ޗޭންޖާ 2016މިއޮތީ  އައިސްަފއި

، ރީ. އެހެންވީމާލާރި ނަގަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަދަދު ނުނެގި ހު 50ރުފިޔާ  5ފެށިގެން މައްޗަށް އެބަ ޖެހޭ 

މ، ފ،  ،އަޅުގަނޑު ބަލައިލާަނން ރ، ބ، ޅ . ދެންދި މި ޗޭންޖަސް މިހިރީ އައިްސފަހެ މިހާރު މި ގެނައި ބަދަލާ

ެގ ޓެރިފް ރޭޓާިއ އަދި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން  2009ދެންނެވިެހން  ދ، ތ، ލ. މި އަތޮޅުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑު ދެންމެ

 ޔުނިޓާ  600ޔުނިާޓއި  400ޏާމުން މި ހަދާފައި ހުރި ޓެރިފް ރޭޓާއި އަިދ ސަބްސިަޑއިްޒ ރޭޓުްނ ބަލައިފި ކަމަށް ވަން

ދެން ގޮސް އޮންނާނީ.  އިނގޭތޯ. ކަރަންޓް ކުަޑވެފައި ގައި ކުަޑވެފައި އޮންނާނީ ޔުނިޓް ދޭތެރޭގައި މި ހުރިހާ ރަށެއް

ވެްސ  ީމގައި، ށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއަށް ާވވަރަ 600ެވސް  ވާވަުރ މިއިންނަނީ ކުރީަގއިޔުނިޓުން ަމއްޗަށް  800

ދޭތެރޭ. އެހެން  600އާއި  400އިނގޭތޯ.  މި ބޭންޑް މިއިންނަީނ ކުަޑވެފައިމިދަންނަވާހެން މި ހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއި 

ޔުނިޓް އަރާ ެގއަކަްށ  600ރުފިާޔ ކުަޑވެފަިއ،  160ޔުނިޓް އަރާ ގެއަަކށް  500މިސާަލކަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ރުފިާޔ  260ހަމައަށް  ުޔނިޓާ 1000ން މިއިންނަނީ ގޮސް ރުފިޔާ ދެ 260ރުފިޔާ ކުަޑވެފަިއ، އެެހންގޮސް  260

ގަިއ ވެްސ ހަމަ ން ގއ، ގދރޭޓުގައި. ނެކްސްޓް. ދެމިދެންނެިވ ޓެރިފް  . އެއިނޭގތޯ ކުޑަވެަފއި ިމއިންނަނީ

އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ެވސް ހަމަ  އިފިޔަވަ  ވިިލނގިލި އާއި ގައްދޫ ާއއި ނެވި އުސޫލުން އޮތީ ތިނަދޫމިދެން

ޔުނިްޓ  600އާއި  100މިދަންނަވާ، އަޅުގަނޑު ދެން ކުރީަގއި ދެންނެވިހެން ހއ މި ރަށްތަކުގައި މި އިންނަ ގޮތަށް 

އިނގޭތޯ. ނެކްސްޓް. ދެްނ އޮތީ އަްއޑޫ ސިޓީ އިނގޭތޯ. އައްޑޫ ސިޓީަގއި ެވސް  ަޑވެަފއިތެރޭގައި މިއޮންނަނީ ކުދޭ

ވަނަ އަަހރު ޓެރިފަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ރީނދޫ މަތީ ލައިން  2009އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާކަމަށް ވަންޏާމުން 

ސަބްިސޑީ ދެްއވާފައި މި އިންނަނީ  މިއިންނަނީ، އެ ރީނދޫ ަލއިްނ މި އިންނަ ފޮލޯކޮށްފައި ިމިއންނަނީ. ދެން އެއަށް

ޔުނިޓަށްވުރެ ދެން  400ވެްސ  ކުލައިގެ ލައިން، އެ ަސބްސިޑީ ދެއްވީމަ ތިރިއަށް މި އަންނަނީ. ދެން އޭގައި ފެހި

ަގއި މި ައއި ޓެރިފަށް ެގންނެވި ބަދަލު. އެ ސްޓެޕްކޮްށ މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް،  2016ޕިންކް ލައިނަކީ ެއއީ 

ެއ ޔުޓިލިީޓން މި ގެންނެވި ބަދަލާ، ޓެިރފަށް ގެނައި ބަދަލާ އެްއގޮތަްށ ހުރި ބައެްއކަހަލަ ބަދަލު  ވެސް އޭރު އޭަގއި

 4. އެކަަމކު އަސްލު ލާރި ަނގާފަ 50ރުފިޔާ  3ންނަނީ ުޔނިޓުން ފެށިގެން މައްޗަށް މިއި  200ނުގެނެސް. ނުގެނެސް 

ުކޑަކޮށް ެނގިފައި ިމހާ ދުވަހު މިހިރީ. ދެން  އިނގޭތޯ. އެހެްނވެ ެއައށްވުރެ ލާރި ނަގަްނވާާތކަށް 10ރުފިޔާ 

ވަރަށްވުރެ މާ ކުަޑކޮށް މިދަންނަވާ ސަބްސިޑަިއޒް ރޭޓް ވެސް މިއިންނަނީ އަސްުލ ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްފައި އިްނނަ

ޔުނިޓުން ފެށިގެން މައްޗަށް މިއަންނަ ބަދަލު މިހިރީ  400. ދެން މިހާރު މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި މިހާރު ނެގިފަ

ެވސް ޗޭންޖަސްތަެކއް މިހިރީ ައއިސް. ދެން އޯވަރއޯލްކޮްށ  ޔުނިޓުްނ ފެށިގެން މަްއޗަށް މިހާރު 400ންނަވާހެން މިދަ

ކަރަންޓުގެ ައގަށް ގެެނވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސްޓެލްކޯ ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލަށް ކުރި އަސަރަކީ ކޮަބއިތޯ ވެްސ 
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 10. ްސޓެލްކޯގެ ރަށްރަށުން %ަޑވީ، ސްޓެލްކޯ ާއއި ފެނަކައާބަލައިލުން ރަނގަޅު. ެއގޮތުްނ ސްޓެލްކޯގެ ބިލުން ކު

ގެ ބޭފުޅުންނަށް ިމވަނީ ުކޑަވެފަިއ ައޅުގަނޑު ދެންމެ  9. އަިދ ފެނަކަިއގެ %އޮތީ ުކަޑވެފަގެ މީޓަރުތަކަށް މި 

ގެ  12އި %ގެ މީޓަރުތަކަށް. ދެން ފެނަކާގަ 19ދައްކާލި ޗާޓުން ބަާލކަމަށްވަްނޏާ. ދެން ބިލު ބޮޑުވީ ސްޓެްލޯކގައި %

މީޓަރުތަކަށް. އެއީ ރެިސޑެންޝަލް މީޓަރު ވާހަކަ މި  71މީޓަރުތަކަށް. އެްއވެސް ބަދަެލއް ނާދެ ސްޓެލްކޯގެ %

ލާސާކޮށް، ޚުވެސް ހަމަ  މީޓަކަށް ެއއްެވްސ ބަދަލެއްނާދޭ. ދެން އަނެއްކާ 79ދަންނަވަނީ. އަދި ފެނަކައިެގ %

ުޔނިޓަށްވުރެ ދަށް ެއއްވެްސ  400ވުރެ ދަށް ެއއްވެްސ، ޖުމްލަކޮށް ޔުނިޓަށް  100ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާކަމަށް ވަްނޏާ 

ޔުނިޓަށްވުރެ މައްޗަށް އިތުުރވުމެއް ައއި ރަށްރަށުގައި އެ އިތުރުވުން ައއިސްފަިއވަނީ  400އިތުރުވުމެއް ނާދޭ. ދެން 

ބަދަލާއެީކަގިއ  އިނގޭތޯ. މި ގެނެވުނު ޑަިއޒް ރޭުޓގަިއ ވިްއކާފަިއވުންޔުނިޓުން މަްއޗަށް ެވސް ސަބްސި 400

ސަރުކާރުން ވަނީ ހަކަަތިއގެ ސެކްޓަރ ރިފޯމް އެޖެންާޑއެްއ އިޢުލާންކޮށް ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ްއ މިހާރު މި ވަނީ މީހުން ން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއަ މިލި 200ތެރޭަގއި  ފައްޓާފައި މިހާރު ވާނީ. ދެން އޭގެ

. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފޯމްގެ މަސައްކަތްތައް ެފއްިޓފައެނަރޖީ ސެކްޓަރ ރި  ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި މިދަންނަވާ

ަބެއއް ނެްޓވަރކްތަްއ ެއއްކޮްށ ިރޕްލޭސްކުރަމުން. ދެން އަދި  އިނީ އިްނޖީނުގޭ ޕެނަލް ބޯޑުތަކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަ

ޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އޭގެ އިތުރަށް ިއޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތައިގެ މަސައްކަތްަތއް ވެސް ކުރަމުން. ރާއް

ައކީ ިއޔާދަުކރަނިވި ހަކަތައަށް ހެދުމުެގ  30ރަށެއްަގއި އެ ރަަށކަށް ދުާވލު ގަީޑގައި ބޭނުންކުރާ ހަަކތައިގެ %

ތެރެިއން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރެވެމުން. ދެން އަދި އޭގެ ިއތުރަށް ހަކަތަ ހެޔޮގޮތުަގއި  މަޝްރޫޢު ވެސް މީގެ

ންމުންނަށް ހޭލުންތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އާއެޅުމުެގ ގޮތުން ންކުރުމަށް ބާރުބޭނު

މަޝްރޫޢުތަކެއް މިދަނީ ކުރަމުން. އަދި އެނަރޖީ އެފިޝަންޓް އިކުއިޕްމަންާޓއި އަދި އެަނރޖީ އެފިޝަންޓް ލައިޓް 

 270000ގެ ެވްސ ގާތްގަނަޑކަށް ވެްސ ވާނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބާރުއަޅާ، މިހާރު

އެްލއީޑީ ަލއިޓް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް  5އަދި މި އަހަރު ވެސް ކޮންމެ ގެބިސީއަކަށް ހޮޅިބުރި އަތޮޅުތެރޭަގއި ބެހި 

މިހާރު މިދަނީ ކުރިއަށް. މާލޭގެ މިހާރު ވަރަށްގިނަ ޭގގޭަގއި އެ މަސަްއކަތް މިހާރު މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން 

މިވަީނ ކޮށްދީ ނިންމާފަ. އަދި އަތޮޅުތެރޭަގއި މި މަސަްއަކތްކުރަން އަުޅގަނޑުމެން  ސްޓެލްކޯއިން މިހާރު

އިޢުލާންކޮށް އެ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ނަން ނޯޓްކޮށް އެ މަސަްއކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން މިހާރު 

އަޅުގަނޑުމެން ފައްޓާނަން.  ހޮޅިބުރި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މާ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ޑްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޭގެގއަށް ލެ

 ދަންނަވާލަން އޮތް އެއްަޗކީ. ހަމަ ދެން އެއީ މިަވގުތަށް އަުޅގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އަޅުގަނޑު ފެނަކަިއގެ އެމް.ޑީައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.
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 ން:ެކވުވާހަކަދެއްމުަޙއްމަދު ނިމާލް  މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރެގ ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ޅުވެދެްއވީ ފެނަކަ އާިއ އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! ދެންމެައކު މިނިސްޓަރ ދެންމެއަކު އެ ިވދާއި ޝުކުރިއްާޔ 

މެްނގެ އެހެންނަމަވެސް، ޚުލާޞާ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނީ އަޅުގަނޑު .ދެބައި ހިމަނައިެގން ސްޓެލްކޯއާ

މި  .ގައްދޫައދި ސ، ގއ.ވިލިނގިިލ، ގދ.ތިނަދޫ، ގދ. އް އްމުލަހދ، ށ، ޏ.ފުވަ  ،ކޮންސިއުމާސް ތެެރއިން ހއ

ޔުނިޓާ ދޭތެޭރގެ  400 އިޔުނިޓާ  100ކޮންިސއުމަރްސައކީ ގާްތގަނޑަކަށް  84ކެޓަގަީރގައި ހިމެނޭ ގާތްގަނަޑކަށް %

 ޭބފުޅުންނަށް ހަމަ އެްއވެސް މި .ދޭތެރޭ 200ާއއި  100އެއީ  44% ،40އޭެގ ެތރެއިން % .84އަދަދު. ެއއީ %

 40ޔުނިާޓ ދޭތެރޭގައި އެއީ % 400އާއި  300ކަހަލަ ބަދަލެއް ައއިސްފަެއްއ ނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ 

ރުފިާޔގެ ދަށްވުެމއް އައިސްަފއި އެބަހުރި. ދެން  10ޭއގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީޓަރަުކން  .40ގެ % 84އެްއކަލަ %

އްކެވި ޭއގެ ެތރެއިން ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ކީ ދެންމެއަކު މިނިސްޓަރ ދެއަ 17އަެނއް % ،ސެވަންޓީން ޕަސެންޓު

 40އްޔާ މި ެވއްޖެ ޔުނިޓު 500ތުން ބަލާއިރުގައި މި ބަދަލުތަކެއް މި އަނެއް އިތުުރވުމެއް އައިސްަފއި ހުރި. ެއގޮ 

 ދ، ފ، މ، ޅ، ބ، ރ، އިތުުރވެފައި ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިނިސްޓަރ ެދއްިވ ތަރުތީބުން. ދެން ނ،ބިލަށް ރުފިޔާ 

ންސިއުމާްސެގ ޔުނިޓާ ެތރޭގައި މި ކޮ 400 އިޔުނިޓާ 100ެގ ބާީކ ރަށްތަކާ ެއކީަގއި މި ގދ އ،ގ ލ، ތ،

ވެްސ  އިކީ މި އަަދދު ތެރޭގައި މި ހިމެނޭ ބައި. މި ހިމެނޭ ބައިގައަ  87މި އަޮތޅުތަކުގެ % .87ޕަސެންޓޭޖަކީ %

ވެސް މި ބޭފުޅުްނގެ މި ަގިއ ޔުނިާޓ ދޭތެރޭ 1000 އި ޔުނިޓާ  500ހިމެނޭ އެއީ  13އަދި ޭއގެ ތިީރގައި %

ވެފައި ޮއންނަނީ އަދަދުތައް އިނގޭތޯ. ތަކެއް ައއިސް އެކަމަކު ކުރިއަްށވުރެ މި ދަށްތަކުގަިއ ެއއްެވސް ކަހަލަ ބަދަލުރަށް

 10އިުރގައި އޭ. އެ ދަށްވުން ައއިސްފައި ހުރިވުމެއް އައިސްފަ ޓަރު އަދި ބިލަށް އިންނާނީ ދަށްވާހަކަައކީ ކަރަންޓުގެ މީ

. މިއީ މައިގަނޑު މި އަތޮޅުތަކަށް ދޭތެރޭގެ މި ދަށްވުމެްއ އައިސްފައި ހުންނާނެ އާުރފިޔާ 260ން ފެށިގެން ރުފިޔާއި

 ޚުލާޞާއަކީ.ހަމަ މިނިސްޓަރ ެއ ވިދާޅުވި އެްއޗެްއގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ފެނަކަިއގެ ހަމަ ގޮތެްއގައި 

 

  ެކވުން:ޝުކޫރު ވާހަކަެދއްބްދުއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްަޓރ ޢަސްޓެލްކޯ

 1އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުިޅގެންހެން. ދެން  .ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދެއްަވއިފި

ތެޭރަގިއ  ކަސްޓަމަރުންެގ ބިލުތަކަށް ައއި ބަދަލު. މާލެ އާއި އަތޮޅު ންގަިއ ގެެނވުނު ބަދަލު 2016ފެބްރުއަރީ 

ވުެރން ނިސްބަތުން ކުޑަވި ޓަމަރުންގެ ބިލުތައް ކުރިއަށްސްކަ 11ޚިދުމަތް ދޭ % ޑޮމެސްޓިކު ކެަޓގަރީ

ަކސްޓަމަރުންގެ  69އެީއ % .ވުރެްނ ނިސްބަތުން ބޮޑުވުންތައް ކުރިއަށް ކަސްޓަމަުރންގެ ބިލު 20ނަމަވެސް %

ވުރެން މަތިން ކަރަންޓު ޔުނިޓަށް 600ނުވޭ. މާލެ ސަރަޙައްދުގައި  އިބިލުތަކަށް އެއްެވސް އުނިއިުތރެއް އައިސްފަ 

ެވސް އަުޅގަނޑަށް ހީާވގޮތުަގިއ އެ މަޢުލޫމާތު ދެންމެ ދާދި ދެންމެއަކު ދެއްަވއިިފ  . އ20ެނުންކުރަނީ %ބޭ



15 

 

 400ރަށުގައި  5ގުރައިދޫ އަދި ކާށިޫދ މި ، ހިތްމަފުށީ، ތުލުސްދޫ ،އަތޮޅުން ހަމަ މާފުށީމިނިސްޓަރު. ކ.

ވުރެން މަތިން ކަރަންުޓ ޔުނިޓަށް 600ށްރަށުގައި . އެހެނިހެން ރ40ަވުރެން މަތިން ކަރަންުޓ ބޭނުންކުރަނީ %ޔުނިޓަށް

 8. ދެން އޭރު ހަމަ އަގަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ނިންމަވާފައި ޮއތީ ޑީސަލްގެ އަގު 12ބޭނުންކުރަނީ %

ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ސަރ ލާރި ފިއުލް  3ލާރިއަކުން  10ލަތެއްަގއި އިތުރުވާ ކޮންމެ ޙާރުފިޔާއަށްވުރެން މަތިެވއްޖެ 

 8އެއީ  .ކޮށްފިންވެސް ިއޢުލާނު ދެން ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އެ .ނެގޭނެ ކަމަށް ޔުނިޓަކަށް

 100ވުރެން ޑީސަްލގެ ައގު މައްޗަށް ޮގސްގެން އެ ިހސާބު ހެދުމަށްފަހު މިހާރު އެ ބޮޑުވި ތަންކޮޅަކީ ރުފިޔާއަށް

ޔުނިްޓ  200ފިޔާގެ ބޮޑުވުމެްއ. އެހެންވީމާ، ެއއީ  ޔުނިޓް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ގާްތގަނޑަކަށް ހަތަރު ރު

ދެން މި ބޮޑުވުމާ ުގޅިގެން ިމނިސްޓަރ ދެންމެ ވިދާޅުިވ އެ ރުފިޔާ. ެއ ރޭޓުން މަތިވަމުންދާނީ.  8ބޭނުންކުރަންޏާ 

ތަކަްށ ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެްނދަނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތް

ވެސް މަދުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކަމަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދީގެން ވީހާ

ބޭނުންފުޅުވާ ވަަރކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންކުެރވޭެނ އުސޫލުތަެކއް އެ ފަރާތްތަަކށް ކިަޔއިދިނުމަށް. އެގޮތުްނ 

ވެސް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާެއކު ހުރިހާ  ބޮކިތަކެއް ައޅުގަނޑުެމން މިހާރު  ލެޑްމިއަހަރު ވެސް ވަރަށްގިނަ 

ވެސް  ވުރެން ގިނަ ބޮކި މިހާރު 80000ގެބިސީތަކަށް ބަހަމުން މި ެގންދަނީ. މިއަހަރު ވެސް ގާްތގަނޑަކަށް 

 .ރަށްރަށް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތެރޭަގއި މާލެއާއި އަދި އަތޮޅުތެޭރގެ ބެހިއްޖެ. އަދިވެސް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އޭގެ

ދެން އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހުރިހާ ގެއަކީ ެވސް ގިނަ ގޭެގއަކީ ހަމަ އެއަރ ކަންޑިޝަން ބޭނުންކުރާ 

ރޫމް ތަންތާނގައި ވެސް ދެްނ ގގޭގެ. ދިރިއުޅެން ބޭނުންކުާރ ހުރިހާ ކޮޓަރިތަކުަގޔާއި ދެން އެހެން ވެްސ ސިޓިން

ޑިޝަން ޭބނުންކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ޢާއްމު ކަމަކަށް ވެފައި މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބެިލ މިހާރު އެއަރކޮން

ންޑިޝަން ޖެއްސުމަްށފަހު ދެން ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނިަވއެއް ނުލާ. އެއީ ގައި ހަމަ ގިނަ ގޭަގއި އެއަރކޮބެލުމު

ރާތްތަކުން ނޫނިއްޔާ ޑިޝަން ެއއްޗެހި ހަުރޮކށްދޭ ފަންެވސް މި ވިދާުޅވަނީ ެއއީ އެައރކޮ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހައްތަހާ

ގިނައިން ނިާވފައި ޖެއްސުމަކީ ކަރަންޓު އި އޮންނަ ުއސޫލެއް އެ ގިނަ ކުަރއްވާ ފަރާތްަތކުން އަންަގވާފަ އެ ވިޔަފާރި

ެއއްގޮަތކަށް ވެސް އެ ނިވާ ނުލާށޭ.  ތީއާ ެވސް އެކީަގއިވާބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ބިލަށް ގިނަ

ލަތެއްގައި ެއ ޙާތެރިވަމުން މިދަނީ ބޭނުންނުކުރާ ތްޙަނޑުެމން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭ ހެންނަމަވެސް، އަުޅގައެ

ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ޤަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ހައްޓަން. އެއީ ދެން އަންޑިޝަންތައް ނިވާލާަފއި ބަރކޮއެއަ

އަޑު ފެތުރިފައި އޮންނާތީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ެއގޮތަށް  ގޮތަކަށް އެ އެހެންނަމަވެްސ، މިކަހަލަ .ކަންނޭނގެ

ވެސް ޢަމަލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ބިލު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮޑުވެގެންދޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން ކެރިދާނެ ހަމަ 

އެގޮތަްށ  ްނޑިޝަން ެއއްޗެހިމަ އުިނވެގެންދާނެ ކަމަށް އެއަރކޮބިލުން ހަ 30ނޫނީ % 25ގާތްގަނޑަކަށް %

ދެން މީެގ  ކީ.ތަށް ދަންަނވާލަން ޮއތް އެްއޗަދެން މިއީ އަުޅގަނޑު މިހާުރ މިވަގު މަދުކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ،
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އިތުރަށް ފުުރޞަތެއް ދެްއަވއިފިއްާޔ ެއ  އަދިެއކީަގިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ހިސާބުތަކާ  ތަފްޞީލު

 ރިއްާޔ.ކަންތައްތައް އަދި ގެެނވިދާނެ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުަވމުން ގެންދާނަން. ޖުމްލަ ބައިަގޑިއިުރ މިވީ މި ިތ އިއަޅުގަނޑު 

ޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ އްއި ނުމަށް އެ ހޭދަވީ. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެސްދި

ގެ ފުރުޞަތެއް. ފުރަތަމަ ބުރުގެ އުސޫލުން ފުރަތަމަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޓުމިނި 3 ތްތެރި މެންބަރަކަށްްއޒައި

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ވިދާުޅވި ގޮތުން ގިނަ  ދި ސްޓެލްކޯެގ ެޗއާރމަން ެވސްއާދެ! މިނިސްޓަރު ވެސް އަދި ފެނަކައިެގ ެޗއާރމަން ވެްސ އަ 

ހަމަ ްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަްއޑޫ ސިޓީ ،ވޭ. އެެހންނަމަވެސްކަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އަގު ބޮެޑއް ނުފަރާތްތަ

 މިއީ، ގުނަ ބޮުޑެވއްޖެއޭ. އެހެްނވީމާ 2 ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުންދާ ޝަކުާވއަކީ ކުރީ މަހަށްވުރެ ިމމަހުގެ ބިލު

ކިހާވަރެްއގެ ޙަޤީޤަެތއް އޮތް ވާހަކަެއއްތޯ. އަދި ެދވަނައަްށ މާލެ ވަިކކުރަްއވާފަިއ ރާއްޭޖގެ އެހެން އަތޮޅުަތކެްއގަިއ 

ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެްއ ެއްއވަރު ނުކުެރއްީވ ީކއްެވގެންތޯ. އެހެން މިދެންނެވީ މުޅި އެެހން ހެއްދެވިއިުރ މާލެ ާއއި 

ށްވާއިރު އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެތްތެިރެވފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭަގއި ވެސް މި އަާސީސ ޚިދުމަތަ

ށް އެޅުނު އަދެން ކުރި ވުން ެވސްހާރު އެއްވަރުކުރެ އަދިެވސް އަތޮޅުަތއް މި، ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަ

ވެސް  މަކު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަބަދުފިޔަވަެޅއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާ އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެކަ

ކަށް އެއް ައގެްއަގިއ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވާފައި ހުިރހާ ފަރާތްތަ ހަކަައީކ މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުދަންނަވަމުން އަންނަ ވާ

ެއއީ ދެއްވާ ސަބްސިޑީެއއް ދެއްަވިއގެން ެއކަން ކުރެއްވުަމކީ އިންސާފުެވރި ގޮތެއް ކަމަށްވާނެ.  ދެން ސަރުކާރުން އެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މާލޭެގ ދިރިއުޅުްއވާ ފަރާތްތަކަްށުވރެ އަތޮޅުަގއި ދިރިުއޅުްއވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ބިުލ ދައްކަންޖެހޭވަރު. އާމްދަނީެގ  ސްވަތުން ުބރަ ބޮޑުވާެނ ކަރަންޓުކަމަށްވާނަަމ އެމީހުންނަށް ނި ކުޑަވާނެ. އެހެން

ެއއީ ، ސްބަތް ވެސް ޮބޑުވާނެ. އެހެްނވީމާބިލަްށ ޚަރަދުވާ ނި ށް ބަލާއިރު ކަރަންޓުއާމްދަނީއަ ނިސްބަތަށް ގޭބީސީގެ

ވަރު ރުފިޔާ 8އްވަންތޯ. ައދި މިހާރު ކޮން ވިސްނުމެްއގައިތޯ އެކަްނ އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅު 

ނަނީ. މިހާރު ރޑަން ކިހާަވރަކަށްތޯ އޮންބޮޑުެވގެން ވިދާުޅވެއްޖެ ކޮންމެ ވެސް ވަރެއް ބޮުޑވި ވާހަކަ. އެގޮތުން އެ ބާ

ޓާރގެޓް ސަބްސިީޑ އެ ދެއްަވނީ ޓާރގެޓްކޮށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ށްސަބްސިޑީ ސަރުކާރަ

ދެއްާވއިރުަގއި އަތޮޅުތަުކގެ ިކތައް ގޭީބސީއަށް ސަބްސިޑީ ދެއްވަންތޯ. އަދި މާލޭެގ ކިަތއް ގޭބީސީއަށް ސަބްސިީޑ 
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ަވކިން އަުޅގަނޑު ެއ ސުވާުލ ދަންނަވާލާަނން. ރައްޔިތުން މިހާބޮޑަްށ  އާ އެީއ ފެނަކަ އާިއ ސްޓެލްކޯދެއްވަންތޯ. 

ބަދަލުކުރުމުން ޓެރިފް ޝަކުާވކުރާ ގޮތެއް މި ދިމާވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ސިީޓގެ ކަރަންޓަށް އެ 

ށް އޮތްތަުނގަިއ އަރިޖެހޭނެތޯ؟ ދެން ސަރުކާރުން ކުސިޓީގެ ރަްއޔިތުންނަށް އުފުަލން  ކިހާވަރެްއގެ ބުރަެއއް އަްއޑޫ

ގުހެޔޮ ުދވަްސވަރު. ވެސް ބަދަލު ގެންނަަވއިފި އަ  ޓެރިފްއަދި ކުރީެގ މިހާރު  ތޯބްސިޑީ ދެްއވާނީ ކިތަްއ ަޕސެންޓުސަ

ވަރަށް ގައި ށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތު އަވެފައި އޮތް ކަމަކު މިހާރު ކުރިބޮޑަށް ދަށް ވަރަށް ކެްޓގައި ތެޔޮ މިާހރުދުނިޔޭގެ މާ

ވެްސ  ދިޢަރަބިޔާއިންޢުފީފާއެއް އަރާނެ ކަމަށް ސަވެސް ޑޮލަރަށް  50ށް އޮތްތަނުގައި. އަމައްޗަށްދާނެ ކުރިބޮޑުތަން 

ްއޔާ ކިާހވަރެއްޯތ ސަބްސިޑީ ދެްއވާނީ؟ ލަތެްއ ދިމާވެއްޖެޙާ ގޮތެްއ، އެކަހަލަ، އެބަ ުއއްމީދުކުރޭ. އެހެްނވީމާ

އަުޅގަނުޑ  މި ސުވާލުތައް ރިފް މެއިންޓެއިން ކުަރްއވަންތޯގައި ޓެއޮތް ލެވެލް ސިޔާސަަތކީ މިހާރު މިސަރުކާރުގެ 

 ވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އެަބއޮތް. ައއްޑޫ ސިޓީ އެނގި ކޮށްލަން ބޭނުން

ކޮްށ ޞަކިހިެންއވާ ކަމެއްތޯ. ާޚއްއެއީ  ބިލު ބޮޑުވެގެން. ން ފަހަރަކު ބާއްަވއިފި ކަރަންޓުމުޒާހަރާ ވެސް ދެތި

 ގޮަތށް ދެއްވަމުން ަވޑަިއގަތީެއއް ކޭސަބްސިޑީ ހަމަ ހައުސްހޯލްޑެކުރިން ވިޔަފާިރެވރިންނަށް  .ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

މިހާރު ިވޔަފާރިތަކަށް އެްއވެސް ވަރަަކށް ސަބްސިޑީ ނެތީތޯ ެއ ، ސިޑީ ދެްއވިއިުރގައި. އެހެންވީމާންކް ސަބްބްލޭ

 ވެގެން ގޮްއސަ އޮީތތޯ. ޓެރިފް ބޮޑު

 

 ރިޤު އިބްާރހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާންވަޔަރމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ މިނިސްޓަރ އެ

ފަހު ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭނަން. މިހާރު  އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު

ދި މިދެންނެވީ މާލެއަށާއި އައަދި  . އެއީ ފެނަކައަށާއިނޯންނާނެ އިނގޭތޯ ވިޔަފާރިތަަކކަށް އެްއވެސް ަސބްސިޑީެއއް

ށް ސަބްސިީޑއެއް ނޯންާނނެ މިހާރު. ދެން އޭގެ އިތުަރށް ފުރަތަމައިނުން ކުރެއްވި އަތޮޅުތެރޭަގއި ވެސް ިވޔަފާިރތަކަ

 ދެންމެ  އި އަުޅގަނޑުސުވާލުގެ އަްއޫޑގެ ކޮބައިތޯ ައއްޫޑގެ ައއި ބަދަލުތަކަކީ. ީކްއވެގެންތޯ އައި ބަދަލުތަކަކީ. ައއްޫޑގަ

 400ކު އެ ޓްރިފް ރޭޓް އެ ގެ ައގަށް އައި ބަދަލާޑު ކުރިން ދެއްިކ ގޮތަށް ަކރަންޓުކުރީގެ އަްއޑޫ ސިީޓގައި އަުޅަގނ

ލިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ،ށްވުރެ ަމއްޗަްށ ބޭނުންުކރާ ފަރާތްތަކަށް ައގު ތަފާުތެވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ޔުނިޓަ

ޖް ބޮޑުެވގެން ބޮުޑވެފައި ވެސް އެބަހުރި. ދެން އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތުން ަބއެއް ސާމްޕަލް ޔޫސޭ އޭގެ އިތުރަށް ހަމަ

ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކުން ސާމްޕަލް ނެގިން. ނަގާފައި އަްއޑޫ ސިީޓގައި ގެެއްއގެ ހަމަ އަްއޑޫަގއި ވެސް 

ށް ވަންޏާމު ވެސް ީމގައި މިހިރީ، ކަމައިލާ ދީ. މި ސާމްޕަލަށް ބަލަނއެއް ސާމްޕަލް މިއިދެން މިދެންނެވީ 

ގެ ޔޫސޭޖް މިހިރީ  2016ގެ ޫޔސޭޖް އިނގޭތޯ. ދެން ވަނަ އަހަރުގެ ކަރަންޓު  2015ެއއީ އަޅިކުަލއިަގއި މިހިރީ 

އަހަރު ޖެނުއަރީ މި މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހާއި ކަމަްށަވންޏާމު އިޅާމިހިރީ. އެއަށް ބަލަ އިގަ ެއއްބްރައުނިޝް ކަލާރ

ހުރި ޫޔސޭޖް ތިހިރީ ފެންނަން އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެގޮތަްށ  ެއއް ެގއެްއގަިއ ބޭނުންކޮށްފައި ހުގެމަހާއި ދެމަ
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ވަރު ފެންނަން. ޖެނުއަރީ މަހު ޔޫސޭޖް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިވަރު ޖް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިފެބްރުއަރީ މަހު ތިހިރީ ޔޫސޭ 

ފެބްރުއަރީ މަހު މިއޮތީ  ،ރީ މަހަށްވުރެ. އެހެންނަމަވެސްބޮޑު މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މާބޮޑު މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަ

، ހުރި ޔޫސޭޖަށްވުރެ. އެހެންވީމާ ހުރި ޔޫސޭޖް މާގިނަ މިއަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި

 ގެ ޖެނުއަީރއާުނއަރީ އާއި ިމއަހަރުއަުޅގަނޑުެމން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެ ން ގެއި އެހެރަގޮތަށް މިދަންނަވާހެން ިތހިރީ އެއް

. އީއެްއކޮށް ނަގަިއގެން ހަދާލާފައި އިން ގްރާފެއް ތި  އާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަީރއާމިއަހަރު ފެބްރުއަރީ 

މިއަހަރު ޖޫން މަހު އެހެރީ ވަރަށްބޮޑުތަން ގިަނވެފައި  ،ވަރަށްޮބޑު ތަނެއް އެބަހުރި ބައެއް ގެ މިސާލަކަށް ، އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެްނ ޕަޓިކިއުލާރ ގެ ިމއޮތީ ނަގަިއގެން  ނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ ވަންއެއް ގެެއްއގައި ޫޔސޭޖް އި 

ބޮޑުތަްނ ބޮޑުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައި  ވެސް ވަރަށް ން ބަލާލީމަ ވެސް އިނގޭ ޔޫސޭޖްހެމިއެހެންވީާމ، . މަސައްކަތްކޮށްފަ

ިއ، ައއްޫޑ ެވސް މި ައއްޫޑގައެހެންނަމަ ؛ައގުބޮުޑެވގެން ދިުޔން އެ ފާހަގަހުރީމަ ދެން އަނެއް ބޭންޑަްށ އެރީމަ 

ގެ ޓެރިފް ތަފާތުވެފަިއ ހުރީމަ ބޮޑުވެފައި ހުންނާނެ. ޗަށް އަރާ ފަރާތްތަކަށް ަކރަންޓުްށވުރެ މައްޔުނިޓަ 400ސިޓީަގއި 

 އަތޮޅުތަކާ ދެން އޭގެ ޕަސެންޓޭޖަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުީރަގއި ދަންނަވާފައި އިންނާނެ. ދެން އޮީތ މާލެ އާއި 

މިހާ ތަފާތު މިވަނީ. މި އެއްކުެރވޭނެ ގޮެތއް ވާނެތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެބޮޑަށް މީގެ ކުރީގަިއ  ކީްއވެގެންހެްއޔޭ

ަތއް ެއކި އަޮތޅުގަިއ ެއކިވަރަށް ރޭޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވަުމން އައި ުސވާލަކީ ކީްއެވގެްނހެއްޔޭ އަޮތޅުތަުކގެ

ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށްޮބޑެިތ ، ތައް ހުރީ. އެހެންވީމާއެކި ރޭޓު ޓްޔުނިޓް ރޭ 7ރީޖަންގައި  7މިހިރީ. އޭރު ކުރީގައި 

މާލެ ާއއި ގްރޭޓަރ މާލެ އޭިރޔާ  އިއްވަުރކޮށްފަތައް އެ ން މިހާރު މިހިރީ އެ ޔުނިޓް ރޭޓުމަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެ

ފިޝެންސީ މިހާބޮޑު އިންޖީނު އެ ،ންސީގްރޭޓާރ މާލެ އޭރިޔާގެ މި އެފިޝެދެން ފިޔަވައި އެހެން ހިސާބުތަކެްއަގއި. 

 ންސީ ވަރަށްޕޭސިޓީ އާއި މި އިްނޖީނު އެފިޝެނަރޭަޝން ކެޕޮޕިއުލޭޝަނެްއވީމަ އިންޖީނު އެފިޝެންސީއަށް، ޖެ

ފައްދާ ތެލުގެ ލީޓަރަކުން ެޓއް އުޓް ައވަރ، ކިލޯވޯޓަރަކުން އުފައްދާ ޔުނިޓް ކިލޯވޯބޮޑުތަން ބޮޑު. އެއީ ތެލުގެ ލީ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޭއެގ ޑީޓެއިލް ސްޓެލްކޯއިން ،ފިޝެންޓް މާ ބަޔެއްެޓއް އުފައްދާ އަދަދު އެ އެކިލޯވޯ

ތެރޭގައި މިހުންނަ ބަެއއް  ޓް އަވަރ ގިަނވޭ އަޮތޅު ފައްދާ ކިލޯވޯތެލުގެ ލީޓަރަކުން އު، ކިޔައިެދއްވާނެހެން. އެހެންވީމާ

ިއ ޔާއެފިޝެންީސ ބޭނުންކޮށްގެން މާޭލގަ އީ އެ، ރަށްބޮޑުތަން ގިަނވޭ. އެހެންވީމާކުދި ގިނަ ރަށްރަށަށްވުެރ ވެސް ވަކުދި

 ންޓްވީމަ އެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަކުރުުމގެ ފުރުޞަތު. ދެން ކޮންމެ ގެ އެކި ރަށްރަށުަގއި އެ އެފިޝެމާލެ އޭރިޔާ

ކުރެވެން އޮިތއްާޔ ބަލްކްޮކށް ކުޑަބަލަނީ ކުޑަކުރެވެްނ، ެއގޮތަށް  ިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެްނ ސަރުކާރުން މި ގޮތެއް

މިއުޅުްއވަނީ ާރއްޖޭގެ، މާލޭެގ  މަަސއްކަތް ކުަރްއވަމުން މިގެންދަނީ. އަދި އިުތރު ޕޮއިންޓަކީ މާޭލގެ ދިރި ވޭތޯކުޑަކުރެ 

ހާރު ދިރިއުޅުްއވަނީ. ރައްޔިތުން ެއކަންޏެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ކަންކޮޅުަތކަކުން ވެސް ަރއްޔިތުން މާލޭަގއި މި

ޭބފުޅުންނަށް އަތޮޅު ތެރޭގަިއ  ޮޔވުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެމާލޭގައި ކަރަންޓް އަގުހެ، އެހެންވީމާ

ކުރަްއވަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް މި ހަމަ އިތުރު ފައިސާ ވެސް ބޭނުންކުރެއްވޭނެ ކަމަކަށް ެވސް ވޭ. ދެން އަުޅގަނޑު، 
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ންސީ ރަނގަޅު ކުރެިވއްެޖ އެފިޝެ ދަނީ ހަމަ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެެރއާ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް މި

ންސީ ރަނގަޅު ކުރެިވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު ކުރަނީ. އެފިޝެ ކަމަށްވަންޏާމު އެކަންތައް ކުަރންވެގެން މަސައްކަތް މި

ސަބްސިީޑެގ ކަންތަކުަގއި ައޅުގަނޑަްށ  ދެން .އެހެންވީމާ، ެއއީ ން މިދަނީ.ބަލަމު އިފާތު ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަތަ

 ވިްއޔާމު ވަރަށް ަރނގަޅުވާެނ ކަންނޭނގެ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އް ންސްާޕއަށް އެ ުސވާލު ފޮނުހީވަނީ އެ

ގޮތުަގއި ކަރަންުޓގެ އެކަންޏެްއ ނޫން. ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެ ފޫނުބެއްދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހަމަ މި ދެންނެވި 

ޯސޝަލް ނެޓުވޯރްކގެ ވެސް ަޟރިއްާޔއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް  ކަރަންޓާއި އަިދވެސް އެހެން ކަންތައްތަކާ އެއްކޮށް އެ

އިއްޔެ ިތ  ގޮތުަގއި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. އެ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް މިހާރު އެންސްޕާއިން އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ލޫމާތު ވަރަކަށް އެ މަޢު ވާހަކަެދއްެކވިއިރު އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުން އެންސްޕާއާ

 ފުރަންޖެހޭ ފޯމްތަކަކާއި މިކަހަލަ ބައެއް ކަހަލަ ކަްނތައްތައް އޮވޭ. ެއއީ އެ  އީ. އެ އޮންނާނީ ހެންދެއްވާފައި

ސްކްރީނިންގެ ދަށުން އެ ަކންތައްތައް ކުެރިވގެން ދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ  ެއއް އޮވޭ. އެގސްކްރީނިން

ށް. ވަރަކަށް ދައްކާެލއްވުމަ ންސީގެ ވާހަކަ ކޮންެމވެސް ހީވަނީ އެިފޝެނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް ސްޓެލްކޯއިން ރަނގަޅު ކަން

 ންސީ ވާހަކަ ދައްކާލަން. ުޝުކރިއްޔާ.އަދި ފެނަކައިން ެވސް އެފިޝެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސްޓެލްޯކގެ އެމް.ޑީ.އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. !އާދެ

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ޝުކޫރު ވާބްދުއްޢަކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްަޓރ ސްޓެލް

އްުމގޮތެްއަގއި ޑީަސލް ލީޓަރަކުން އުފެއްދެނީ ޢާންސީއަކީ ވި ފަދައިން އެފިޝެދެންމެ މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅު !އާދެ

އްުމގޮތެްއަގއި ޢާންސީ ފާހަގަކުރަނީ. ަލއިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި އެފިޝެވަރތޯ ބައަ ވޯޓް ކިތައް ޔުނިޓުތޯ ނޫނީ ކިލޯ

ނޑުމެންނަށް އުެފއްދޭ. ޔުނިޓު ައޅުގަ 7ނޫނީ  3.8މެންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ލީޓަަރުކން މިހާރު މާލޭގައި ައޅުގަނޑު

މެ ގިަނވެގެން ވެސް. ނޫީނވިްއޔާ ށް އެންއަ 3.5އަތޮޅު ތެޭރގައި ލީަޓރަކުން އުފެއްދޭނީ ގާތްގަނަޑކަށް  އެކަމަކު

. ދެން މާލޭގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކަކީ ިތ ނީުރ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އުފެއްދޭވަ 3.4ގޮެތއްަގއި ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް  އްމުޢާ

 9ވޯޓުން ފެށިގެން ރ މެގަ 2ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ެއއްޗެިތ. 

. ންީސ އެ ެއއްޗެީތގެ ނިސްބަތުން ެވސް މާ މަތި މާ ރަނގަޅުބޮޑެތި ޖަނަރޭޓަރު. އޭގެ އެފިޝެ ދޭތެޭރގެ ވޯޓާރ މެގަ

އެްއޗެތި. އެހެްނވީމާ، އޭެގ  ސެޓު ހުރީ ތަންޮކޅެއް ކުދި ޖަނަރޭޓަރުތޮޅު ތެޭރގަިއ ިގނަ ރަށްރަށުގައި އަ އެކަމަކު

އަހަރެއް ކުިރން ހުރި މިންވަރުން ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ  3އަހަރެއް  2ކޮންޑިޝަންތައް ވެްސ މީެގ 

ންވީމާ، އަދި އެކަމަކު ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ައުއ މިއަދުގެ ައއު އެްއޗެހި ހަމަ އެ ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރަމުން. އެހެ
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ކުރަމުން އުމުރުން ދުވަްސވެފައި ހުރި ެއއްޗެިހ އު މަ ގިނަ ތަންތާނގައި އެްއެޗހި އަޖަނަރޭޓަރު ނުވެއް ބެހެއްޓޭ. ހަ

 ދޭ. ދެން  ންސީ މަތިވަމުން އެބަހެންވީމާ، ހަމަ މަޑުމަޑުން އެފިޝެބާކީކުރަމުން މިހާރު މި ގެންދަނީ. އެ

އަހަރު ކުރީަގއި ގިނަ ރަށްަރށުގައި ިޑސްޓްރިބިއުޝަްނ  4އަހަރު ނޫނީ  3ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވެސް ދާދި މީގެ 

 ގޮަތކު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި މި ހުރީކީ އެ ހުންނަންވީ އެްނމެ ރަނގަޅު

 ން. އެއީ އއ. އާއި އދ. ާއއި ދެންޙާލަތާ ބެހޭގޮތުދަންނަވަނީ ސްޓެލްކޯއިން ކަަރންޓު ދެމުން ގެންދާ ރަށްރަށުގެ 

މި ރަށްރަށުގައި ޑިސްޓްރިބިުއޝަނާއި އަދި ޖަނަރޭޓަރު ، ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް. އެހެންވީމާ ވ.އަޮތޅާިއ، މާލެއަތޮޅުގެ

 ޅުން އެކިފެންވަރު ހުރިގޮތުން ޚާއްަޞކޮށް ޑިސްޓްރިބިުއޝަން ކޭަބލް އެޅިފައި ހުރީ ގިނަފަހަރު ހަމަ އެ ބޭފު

 އެހީަގިއ ލިބޭ، އެފަހަރަކު އެ ލިބުނު ކޭބަލެއް އެފަހަރަކު އަަޅއިގެްނ ގުުޅވަިއގެން ގެްނގޮްއސަ ފަރާތްތަކުން އެ ހޯދާ

ފުރަތަމަ އިންޖީނުގެއިން ނިކުންނަ ކޭބަލް ހަމަ ދާދި  ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި އެންމެ 

ވެސް ފަރާތަކުން އެހީގެ ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަންކޮޅެއް ފަލަ ކޭބަލެއް ހިމަ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ކޮންމެ

ސް ެގންގޮސް ެއއާ ގުޅާލަނީ. އެގޮުތން އެކި ސަިއޒުގެ ކޭބަލް އެިކފަހަރު އެގޮތަށް ގުޅަމުްނ ވެ ލިބިއްޖެއްޔާ އަެނއްކާ

މަ އެްއޗަކަށް ވަންޏާ ދުރަށް އިނުން ނިކުތް ކޭބަލަކީ ހި ފުރަތަމަ ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ގެންޮގއްސަ

ދިޔަވަރަކަށް ފަލަކުރިކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޭއގެ ވޯޓޭްޖ 

އެ ހުރިހާ އެްއޗެހި ، . އެހެންީވމާހިފަހައްާޓވަަރކަށް ހިފަހައްޓާނީ ިހމަ ކޭބަލުގައިއެއީ ނުހިފަހައްޓާނެކަން. 

ވެްސ އަެނއްކޮޅަްށ ޖަހަން. ފަލަ އެްއޗަކުން ފެިށގެން ިޑސްޓްރިބިއުޝަްނ  ކާއަޅުގަނޑުމެން ޖެހުނީ އަެނއް

ވުެރ ންސީ ހުރީ ހުންނަންވާވަރަށްވަރަށް ގިަނ ރަށްރަށުގައި އެފިޝެ ވެސް ހަމަ ހިމަކުރަމުން ގެންދަން. މިގޮތުން

ންީސ ގޮތެްއގަިއ އެފިޝެ ޑު ދަށްކޮށް. އެ ކަންަތއްތައް ެވސް މިހާރު ރަނގަޅުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ދެން މައިގަނ

ވެްސ  ހީގެ ވެްސ ޙާލަތު ހުރިގޮތުންނާދަށްވަނީ މިގޮްތގޮތަށް ޑިސްްޓރިބިއުޝަން ެވސް އަދި ަޖނަރޭޓަރު އެްއޗެ

 .އިއެީކގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނަކައިން އެްއެޗއް ވިދާުޅވާްނ ބޭނުންތޯ؟ ޝަރީފް.

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވުމުަޙއްމަދު ނިމާލް  އިރެކްޓަރމެނޭޖިންގ ޑަެގ ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ާޗޖުގައި ދެންމެއަުކ މިނިސްޓަރ ވެސް އިޝާރާތްކުެރއްވި.  ފެނަކައިން ދެން ދަްނނަވަން އޮތީ ފިއުލް ސަރ !އާދެ

ރުފިާޔެގ  72ހާސް ޔުނިުޓ ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކަށް ވެސް މިއިންނަނީ  2ހާސް  1ދެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލާލިއިުރގަިއ 

ފެށިގެން  ލާރިން 60ރުފިޔާ  3ލާރިން ފެށިގެން  4ގާތްގަނަޑކަށް ، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ކްރީެޒއް މިންއި
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އިންކްރީެޒއް މިއަންނަނީ. ޭއގެ އިތުރަށް ޑިްސކައުންޓް ޭރޓެއް އިނީމަ ެއއްވެްސކަހަލަ މި ަގއި އެހެންގޮސް އެ އަދަދު

އެްއވެސް ބަދަލެއްަނއިސް ެއއަށްުވރެ މަތީ ޔުނިޓުތަކަށް ެއ  ޔުނިޓާ ޭދތެރޭގަިއ އިންނަ އެްއޗަށް 400ގާތްގަނޑަކަށް 

ރަށަށް. ދޭއިުރަގިއ  151އައިސްފައި ިމވަނީ. ދެންމެ ޝަކޫރު ވިދާޅުވިހެން ައޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް މި ދެނީ  ބަދަލު

ސިންގ، ެއީއ މި ރަށްރަށުގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ެއފިޝަންސީގެ މައްސަލަ އެބައުޅޭ ޕްރޮިޑއު

. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއ ތަފާތު މައިގަނޑުގޮތެްއަގިއ ޓެރިފް ރޭޓަށް ނުވަތަ އިވާހަކަައކީ ޔުނިޓު އުފެއްދުުމގަ

 އެ ވާަހކަ ދަންނަވާަލން.، ށް އައިސްފައި ިމވަނީ. ެއހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބިލުކުރާ ރޭޓަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްެޗއް ވިދާޅުވަން.ފެނަކައިން އެ  !އާދެ

 

  ކެވުން:ނަޖާހު ވާހަކަދެއްއެސިސްޓެންޓް ޑިެރކްޓަރ ައޙްމަދު ެގ ލިމިޓެޑް ންފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ހަަމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާުޅވި؛ އަުޅގަނޑު ަނޖާހު ފެނަކައިން އިނގޭތޯ. 

ގޮތުން. ައއްޫޑގަިއ ައގު ބަދަުލވެގެްނ  އެ ުސވާލަށް ަޖވާބު ދިނުމުގެއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނީ ޝަރީފްގެ 

. އެ އަތޮޅުަތކުގެ ތެެރއިން އިއަތޮެޅްއގަ 16ނޫނިއްޔާ ބޮުޑވެގެންދިޔަ ިދއުަމށް ބުނާ. އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް މި ދެނީ 

އާިއ  ސިޓީ ންިދޔައީ އަްއޑޫގައި ެގނެވުނު ބަދަލާ ގުިޅގެން ހަމަެއކަނި ޓެރިފް ރޭޓު ބޮުޑވެގެ 2016ފެބްރުއަރީ  1

އަދި ފުވައްމުލަުކގައި އިނގޭޯތ. އެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އެހެން ދިމާވާ ސަބަބު މިނިސްޓަރ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެްއވި. އެކި ޔުޓިލިޓީތައް އޮތްއިުރަގއި އެކި ތަންތާނަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު ތަފާތު ރޭޓުތަެކއް މި 

ފެށިގެން  ޔުނިޓުން 400އިރު ައއްޑޫ، ުފވައްމުލަށް މި ދިޔަީއ އި ރޭޓުތައް އެއްގޮްތކޮށްލުމަށް ގެނައެ  ހުރީ. ހުރީމަ

އަދި އެހެން ބައެއް ތަންތަން މި ދިޔައީ ކުަޑވެގެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ  އިމަތިން ބޮޑުވެފަ

ރޭގެ ބޭންޑްތަކަށް ދެ ބޭންޑަކުން ކުަޑވެފަިއވާކަން. ދޭތެ 600ން އި 400 ހުރިހާ ތަނެއްގައި ެވސް އިނގޭތޯ އެހެން

 50ދޭތެރޭަގއި ކޮންމެ ޔުނިަޓކުން  500ން އި 401އެކަން ދެން ވަރަށް ޮބޑަށް ާފހަގަެވގެންދިޔަ. އެގޮތުން އަްއޫޑގައި 

އްމުލަކުަގިއ ރުފިޔާގެ ބޮުޑވުމެއް ައއްޑޫ އަދި ފުވަ  1ދޭތެރޭގައި  600ން އި 501ދިޔަ އިނގޭތޯ. ދެން ލާރި ބޮޑުވެގެން

ބަލާއިުރގަިއ އިވެސް، އެހެން އަޮތޅުތަކާއި އަޅަ ރުފިާޔގެ ޮބޑުވުެމއް އައި. އެހެންނަމަ 2ން މަީތގަިއ އި 600އައި. އަދި 

 ލ، ތ، ދ، ފ، މ، ޅ، ބ، ރ، ުކޑަވުެމއް ައއި. ެއއީ ނ، ީރގެލާ 50ެއއް ރުފިޔާ  ދޭތެޭރގައި 500 ންއި 400

 600 ޔުނިޓުން ފެށިގެން 501އެއްކޮށް . ހަމަ މިއާއިނޭގތޯ އް ައއިހިސާބު ބަލާއިރު ކުަޑވުމެމި ލ ގދ، ގއ،

ްއވެސް ބަދަލެްއ ނާދޭ. އިން ަމއްަޗކަށް އެ 600ދޭތެރޭަގއި ވެސް އެްއ ރުފިޔާގެ ކުަޑވުމެއް ައއި. އަދި  ޔުނިޓާ

އަުޅގަނުޑ  ގުިޅގެން ހަމަ ުކޑަވުމެއް އަޔޭ  ށް ބަލާއިުރގައި މި ައއި ބަދަލާާރއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަ، އެހެންވީމާ
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ރަށުގެ މި ޕަސެންޓޭޖަށް ބަލާއިރުގަިއ  152. އެޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތްދޭ އިނގޭތޯ ދަންނަވާނީ

ދޭތެރޭަގއި އެަބއުޭޅ  ށް. އެގޮތުން ސުމަކުން ަސތޭކައާއިން ަދށަ 400އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑު ޕަސެްނޓޭޖެއް މިދަނީ 

 . ދެން ސަތޭކައިން ދުއިަސއްަތއާ ރުކޮންސިއުމަ 8786އީ އެ  .22އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތްދޭ ކަސްޓަމަރުންގެ %

 ދުއިސައްތަައކުން ތިންސަތޭކައާ ކޮންސިއުމަރުން. ދެން 9539އެއީ  .ދޭތެރޭގައި ސަުއވީސް ޕަސެްނޓު މީހުން އެބައުޅޭ

 5591ދޭތެރޭަގއި  ން. ތިންސަތޭކައިން ހަތަރުސަތޭކައާކޮންސިއުމަރު  9796 .މީހުން އެބައުޅޭ 24ދޭތެރޭގައި %

ން . ދ7ެއެއީ % .2913ދޭތެރޭަގއި މިއުޅެނީ  ފަްއސަތޭކައާ . ދެން ހަތަރު ސަތޭކައަކުނ14ްއެއީ % .ކޮންސިއުމަރުން

 އިކޮންސިއުމަރުން. ދެން ހަސަތޭކައިން މަތީގަ 1625. ެއއީ 5ދޭތެރޭގައި މިއުޅެނީ % ފައްސަތޭކަައކުން ހަސަތޭކައާ

ވިަޔސް އެންމެ ބޮޑަްށ ވެސް ބަދަލެްއ ައއިްއސަ  އަިއ ކަމަށް ބަދަލެއް ަހމަ ޖުމްލަކޮށް. 2170އެއީ  .4އުޅެނީ %

ތަނަކަށް  ސަތޭކައިން ދަށަކަށް އެްއެވސް ބަދަލެއްނައަންނާނެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރުހަތަ ،އިންނާނީ ހަސަތޭކައިން

ކަށް ގެ މީހުންނަތެރެއިން ވެސް ގިނަ އަތޮޅުތަކު  މީގެ .16މިުއޅެނީ އެންމެ % އިަމތީގަ ބެލިޔަސް ހަތަރުސަތޭކައިން

 އެކަން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްަލން. ، ބަދަލެއް ނައަދޭ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހައްސާސް މައްސަަލއެްއަގއި ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު  މިއަދު ހަމަ ވަރަށް !އްރިރު. އާދެޤަ ޔާ މުއާދެ! ޝުކުިރއް

ހާތަނަށް މި ކޮމިޓީގަިއ ލޫމާތު މި ދެްއވީ. މިޢުކޮމިޓީއަށް ހަކަަތިއެގ ނިޒާމާ ުގޅޭ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން މަ އަދާކުރާ

ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލާިއރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ރި ވާހަކަތަކާއި އުފުލިފައިހު ގުޅޭގޮތުން ދެެކވިފައި މިކަމާ

ލޫމާތަކެްއ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވެްސ އަދި ކުންފުނިތަުކގެ އެހެްނ ވެރިން ެވސް ދެްއވައިފި. ޢުގިނަ މަވަރަށް 

ންގެ ތެޭރގަިއ މި މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެ ޅު ހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެހެންއެކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ހިތްޕު

ދެކެވުނު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް. މި އަޅުގަނޑު މި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެ ކަމެއް މީގެ 

ހަމައަށް  ހާ ވެސް ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުންނާވީ ންޓުގެ އަގަށް މި އަންނަ ބަދަލުތައްދެން ސަރުކާރުން މި ކަރަ .ތެރޭގައި

ބޫުލކުރަން. އަދި ެއގޮތުން މި ޤަވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ން ސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ކުރަްއވާކަފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ވަރަށް ގިނަ މަ

ދޭތެރޭގަިއ މި އަާޅ ބްރިޖު. ިމ  ަގކޮށްލަން މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ކުރުވާ މަަސއްކަތްތަުކގެ ދަުށން އަުޅގަނޑު ފާހަ

ެއއް ނެޓްވޯކަކުްނ ުގޅުވާލުމަށް ބްރިޖުގެ ޒަިރއްާޔއިން މާެލއާއި ހުޅުމާޭލގެ ފެނާިއ ކަރަންޓުގެ ިނޒާމު 

ތޯ އޮތީ މިކަމުެގ އިމި ދިރާސާކުރައްވާފަ  އިަލއްވާފަ ްއވެސް ވަަރކަށް މިހާރު ބައްލަވާމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުަރއްާވ. އެ
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ސަބަބުން ކަރަންޓުެގ ައގަްށ މާލެ ސަރަޙައްުދގެ މާލެާއއި ހުޅުމާލެ ޚާްއޞަކޮށް ިކހާވަރެްއގެ ހެޔޮ ބަދަެލއް 

ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ދަންނަވަން އޮތީ ތެުލގެ އަގު އެކި ުދވަްސވަރު ެއކި ަވރަށް އެބަދޭ. ޚާއްަޞކޮށް  އަންނާނެތޯ؟

މި ވޭތުވެދިޔަ ދުަވސްކޮޅު ތަްނކޮޅެއް އަގުހެޮޔކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ޭއގެ ކުީރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތެލުގެ ައގު ދުނިޔޭެގ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  . މިހާރު ވެސް އަނެއްކާ މަޑުމަޑުން އަރަުމން އެރީހު އިައގު ެވއްޓިފަ އިބާޒާރުަގއި މައްޗަށް ހުރެފަ

ން ހެންނެއް. ދެއްދުމަކީ އެހާ ރަްއާކތެރި ގޮތެންތެލަށް ބަރޯސާކޮށްގެން އަުޅަގނޑަކަށް ހިެޔއްނުވޭ މި ކަަރންޓު އުފެ

މިދަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގިނަ  ންއްޔާ އެ ނޫން އެހެން ގޮްތޮގތަށް ކަރަންޓު އުފައްދަމުކިރިޔާ ެވސް ފުރުޞަތު އޮެވްއޖެ

ރުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނަ އަހަރު އޭ 2011ނުނު އުމުތަކުަގއި. މި އަޅުގަނޑަށް މި ފެ ޤަ

ތަކެއް ހައްަދވަިއގެން ކ.އަތޮޅު ކާށިޫދގައި ަވއިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމެްއ ރެފިކްްސގެ ޒަިރއްާޔއިން ތްރީޑީގް

ްއވި މަސަްއކަތްޕުޅުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. މި މަސައްކަތަށް ދެން އޭގެ ފަހަކުން އުފެއްދުމަށް ކުރެ

ތެްއ ިދވެހިން ވަަރށް ބޮޑަށް އުާފކުރި ޕްރޮޖެކްެޓއް. މިކަހަލަ މަސަްއކަ އީއަޅުގަނޑަކަށް ެއއްވެްސ ައެޑއް ނީވޭ. މި

އެއީ ކިހާވަެރއްގެ ޙަޤީޤަެތއް އެކުެލވިގެން މި ދެއްިކ  އޮީތމަ. އިުރގެ ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފަ ރާއްޖޭަގއި ކުރަްއވަން އޭ

މަސައްކަްތ  އްވެްސ ވަރަކަށް އެމި ސަރުކާރުން އެ ؟އޮތީ ކިހިނެތްތޯ އިއެ މަޝްރޫޢުއަށް މިހާރުވެފަ ؟ކެއްތޯމަންޒަރުތަ

  ެދވިދާނެތޯ.ވާހަކަަތއް ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލައެ  ޭއގެ ޙަޤީަޤތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ؟ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާދެ! މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މާލެއާލުގަިއ މި ހުޅުމާލެއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. ދެންމެ މެންބަރު ތި ކުރެްއވި ފުރަތަމަ ސުވާ

އަކަްށ ގަ ެއއީ އެއް ވިއު  ން މިދަނީ ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާދޭތެރޭގައި މި ހެދޭ ބްރިޖު ހަދައި ނިމޭއިރު އަުޅގަނޑުމެ 

އެގޮތުން މިހާރު ކޭބަލް ޑިަޒއިން ކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ މިދަނީ. އެ ހައިޓެންޝަން  .ހަދާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޭއެގ  ކިލޯ ކޭީވއޭ 132ރުގަދަ ހައިޓެންޝަން ކޭބަލް. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް އެޅޭ އެންމެ ވަ

އެ މަސައްަކތުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ މާލޭގެ އެނާރީޖ ދެން ކޭބަލެއް ެއޅިގެންދާނެ. ހައިެޓންޝަން. 

 އެނާރީޖގެ... ނޫނީސެކިއުރިީޓއެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ކުރިއަްށ ގެންދަން އިބަންިގއަށް ފަހުގަ ގަމާތޯޓެއްވަުރ ނަޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުަޑ މިނިއަުޅގަނމިނިސްޓަރ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިިނސްޓަރ ކުރިއަށް ގެންދަމާތޯ. 

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ދޭތެރޭގައި މި އެޅޭ ބްިރޖުގެ ސަބަބުން އަދި މި އެ  ހުޅުމާލެާއއި މާލެއާ އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލީ އާދެ! އަުޅގަނޑު 

ހުޅުމާލެއާއި މާލޭަގއި ުއޭޅ މާލެ ސަރަޙައްދުގަިއ، ބްރިޖުގެ ދަށުން ގެންދެވޭ ަހއިޓެންޝަން ކޭބަލްގެ ސަބަބުން 

. އެއީ ކަރަންޓު އް މި ލިބިެގން މިދަނީރައްޔިތުންނަށް އެނާރޖީ ސެިކއުރިޓީެއއް ވަރަށް ޮބޑު އެނާރޖީ ސެކިއުރިޓީއެ 

 50ލަތެްއގައި ެވސް ހުޅުމާލެއިން ވެސް އެ ަކރަންޓު ޝެއާރ ކުެރވިގެންދާެނ. މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ޙާމާލޭގައި ކެނޑޭ 

ވެސް ހަމަ  ޖަނަރޭޓަެރއް ޕަވަރ ހައުްސއެއް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިހާރު މިދަނީ. އެ އުވޯުޓގެ އަ ރމެގަ

ކަރަންޓު ޝެާއރ ކުރެިވގެންދާނެ. ދެން ، ނިމި އެހެންވީމާ އިދެ އަހަރު ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ހަދަ ށް އޮތް ކުރިއަ

މިދެންނެވީ ލާޖް  ،މި ކަރަންޓު ޝެއާރކޮށް ގިނަ ބޮޑު ޕޮޕިއުލޭޝަނަކަށް ބޮޑު ކަރަންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ

ވަންޏާމުން އެިފޝަންޓުކުރެިވގެން ކަރަންުޓެގ  ކަމަށް  ެރވޭކުއަންޓިޓީ އޮފް ަޕވާރ ނޫީނ ބޮޑު ކަރަންޓެއް ބޭނުންކު

ށް. ކަމަ ެވސް ެއއަްށވުރެން ަރނގަޅުކުެރވިގެންދާނެ އެހިސާބަށް ދާއިރު ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ވެސް އެއަްށވުރެްނ ރޭޓު

ކިއުރިީޓއެްއ ނޫނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަރަްނޓުގެ ސެ ، އެއީ ުއއްމީދަކީ. އެހެްނވީމާ

ޕަވާރ ެސކިއުރިީޓ އެނާރޖީ ސެކިއުރިީޓ ހަމަ ރައްޔިތުނަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ލިބިގެންދާނެ. ދެން ދެވަނަ ުސވާލަކަްށ 

ދެން އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު  .ވިންޑު ފާމްގެ މަޝްރޫޢެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރން ފެއްޓެވި އިގާފަރުގަ 

އީ އަސްލު ފޭކް ނޫނިއްޔާމުން ައސްލު ފޭކް އެގްރިމަންެޓއް. ޫނނިއްޔާމުން އެ މަސަްއކަތް ގޮުތގައި އެ  ލިބިފައި އޮތް

ެއއްވެްސ ގޮަތކަށް ރިޔަލަިއެޒްއ ނުވޭ ޭއގެ ފަހަކުންނެއް. ަހމައެކަނި އެ މަޝްރޫޢު އެ އެހެންވީމާ، ކުރިއަކަށްނުދޭ. 

ސް މިހާރު މި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެ ހިސާބުން އެ ނިމުނީ ކުރިއަކަށް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެ އިފައްޓަވާފަ

 2018ޖީގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ހަލުއި ްސޕީޑެްއގައި ކުރަމުން. ޭއަގއި އެއް ާޓގެޓަކީ މި ރރެނިއުނަބަލް އެނާ

އި އެ ރަށަކަށް ދުވާލު ގަީޑގަ  ،ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޭޖގެ މީުހން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެްއަގިއ އިޔާަދކުރަނިވި ަހކަތަ

އެ ރަށެްއަގއި ޖަހާ ނިންމުން. އެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ވެސް  30ބޭނުންވާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަަތއިގެ %

ޖީ ރދޭ ރެނިއުބަލް އެނާ މިލިއަން ޑޮލަުރެގ ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕޯނަންޓެއް  200ލިބި އަޅުގަނޑު ދެންމެ ދެންނެވި 

މިހާރު ޓެންަޑރ ހުޅުވާ ހިސާބު، ހުުޅވާ ، ކުރެވި ރަށްރަށުަގއި ޓެންޑަރހަރުކުރުމުގެ. ެއގޮތުން މިހާރު މިވަނީ ހދ ގެ 

ހިސާބުގައި މިހާރު މިއޮތީ. ައްއޑޫަގއި މިހާރު ޖަހާ ނިމެނީ. ދެން ހއ ގައި ޓެންޑަރ ހުުޅިވފައި މިހާރު މިއޮތީ. ދެން 

ށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޓެންޑަރ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވ.އަތޮޅާ ހަމައަ

 2018ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން ސޯލާ އައްޫޑގައި ެވސް މިދަންނަވާހެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާާޒކީ 
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އިާޔދަކުރަނިވި ހަކަތަ ުދވާލު ގަީޑގައި ޖަހާ ނިމޭ، ނިމިއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާމުން އޭރުން  30އަންނަންވާއިރަށް %

ސޭވިންްގސްެއއްތޯ އަންނަނީ ބަލާފައި، އެ ސޭވިްންގސް ކުރި ގޮެތއް ބަލާފަިއ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންކަހަލަ

ވެްސ ޓެރިފް ރިވިއުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމުން ކުރެިވގެންދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ

ޝެންޓްސީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް މާލޭގަިއ ޖީ އެފިރއެހާހިސާބަށް ދާންވާއިރަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަދި އެނާ

 ވާހަކަ ަދންނަވާލީ.  ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ގެންދިއުމަށް، ގެެނވިވެސްާދނެ. އެހެންވީމާ، އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު .މުސާ ނިޒާރު

 

  ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށި ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ވާހަކަ ދެއްކޭ ޚައްސާސީ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ނަށް ނޫން ނަމަ ކަންކަން ޮއޅުން ނުފިލައިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް އެހެން ގޮަތަކށް މިކަންކަން ގެނެސްދޭން ުއޅޭ މީހުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިތބި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. ެއއަްށވުތެ މާ ތަފްޞީލުކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަުރ ޠާރިޤްއާއި ައޅުގަނޑުމެން ފެނަކަ އެމް.ޑީ ާއއި ސްޓެްލކޯގެ އެމް.ޑީ ވެސް ވަރަށް 

ފާޅުވާ ގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނުން ވެސް  މިކަން އެނޭގ ގޮތަށްޔިތުންނަށް ތަފްޞީލީ އެންގުންތަކެއް ަރއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދާގޮތަށް ފިގަރޒް އިން މި ވާަހކަތައް ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު ސާފުވެގެން ހިނގައިދާނެ. 

މަށް ޓަކައި މި މައްސަލަ މިކަންތައް ސާފުކުރަން ކަމަށް ބުނެ މީގައި ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ނުބައި ފިތުނައެއް އުެފްއދު

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަސްުލގައި ިތ ބޫލުޤައެކަން ސާުފވެގެން ިހނގައިދާނެ. ކޮމިޓީއަށް ގެނައި ފަރާތްތަކަްށ ވެސް 

ން ހުރި ޚައްާސސީ ދެއްކެިވ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނުޑ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ ރައްޔިތުންާނ ގުޅު

ެވގެން ވަރަށް ބޮަޑށް މިކަންކަން ބަލައިފިން. ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް އެޑެންޓްއަުޅގަނުޑ ވެސް ވާތީ މައްސަލައަކަށް 

ވީ ހަމަ އީުކއަލް. ދެން މިއުޭޅ  10% އަނެއްއަްށވީ އަުގ ހެޔޮ.  80އަސްލުަގއި ާރއްޖޭގެ އާބާދީެގ %

ފާތުތަެކއް މިއައީ. އެހެންނަމަެވްސ ގެ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ތ10ަމުއްސަނދިންގެ ގާްތގަނަގކަށް މިއުޅޭ %

އެމީހުންނަށް ވެސް މިއޮީތ ެއ ސަބްސިީޑއެއް އެ ަޙއްޤުާވ އަދި ކަރަންޓް ބިލުން އެ ފަިއސާއަށް ޙައްުޤވާ ިނކަމެތި 

. އެ އެންސްޕާެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފަެވސް، މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ވެސް ސަރުކާުރގެ  މީހާއަށް އެ ލިބުމުގެ ދޮރު

ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން. އެކަންކަން އެ ަބއެއް ަރއްޔިތުންނަށް އެ ަފއިާސ  އެއް ަރއްޔިތުްނ އެފުރުޞަތު ބަ

އަޅުގަނޑު ާއއިލާަގއި  ނޑުމެން ރަށްރަށުގައި އެބަ ިތބިލިބެންޖެހެންޏާމުން އެ ފައިސާ އެބަ ލިބެމުންވެސްދޭ. އަުޅގަ 

ސިޑީގެ ފައިސާ ލިބޭ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ވެސް އެބަ ހުރި އެންސްާޕިއން ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވެގެްނ ހަމަ ސަބް
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އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ިމ  ޓްރީއާ ޖީ މިނިސްރއަޅުގަނޑު ހަމަ އަޑަށް ބާރުާލފައި މި ބުނަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތި އެނާ

ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން މިކުަރްއވާ ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންުޓެގ އަުގ ހެޔޮކުރުމަށް ަޓކައި ިތ ކުރަްއވާ، މިނިސްޓަރ ތި 

ރަްއވާ، ސަރުކާުރގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޔާސަތުަތްއ ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރު ތި ކުރައްވާ ބުަރ ކު

މަސައްކަތަށް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފަށްފަށަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަޅުގަނޑު އަސްުލަގއި ުއފާކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ޖީ ހުރި، ރނެޓްަގއި ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ވެސް ވަރަށް ޕާފޯމަންސް، އެނާތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މިައދުގެ ކެބި

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަށް ކުރުމަށް ޓަކައި، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއާވ 

ރުގެ މަީތ ން މިއަދުގެ ސަުރކާކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެބޫލުޤަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވެްސ  ލެވެލްަގއި މަސައްކަްތކުރާ

ކޮށްދޭކަްނ ރަްއޔިތުން  މަސައްކަތްަތެކއް ރިތަށް ވަރަށް ފައިާދ ހުރި ައގުހުރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި، ދައުލަ

ކުރާ ކަމުގެ ހެއްކަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި ބޭބޭފުޅުން ނުބައި ވާހަކަތައް، މިސާލަކަށް ބޫލުޤަމިއަދު 

ަތކުަގއި، ކަނޑާލަިއގެންޭނ އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އިހަށް ދުވަހު ކާޑުގެ ސަްބސިޑީ ަކނޑާލައިގެން މިދެްއކި ވާހަކަ

ތަެކްއ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑެތި ޑްރާމާ ވާހަކަަތކުން މިނަމަ ކުޑަކޮށްގެންނޭ، ިމނިމައިޒް ކޮްށގެންނޭ އެ ދެްއކި ނޫން

ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ރައްޔިތުން އެއަށްވުރެ މާ ހޭލުންތެރި. އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަްށ هللاކުޅެން އުޅުނު. އެހެންނަމަވެްސ 

ދަގޫ ފުރުޞަެތއް އިނގޭ. އެ ަޙއްޤުާވ ފަާރތްތަކަށް ެއއާ ހަމައަށް ީރްޗާވން މިއޮތް ފުރުޞަތަކީ ތަންޮކޅެއް އުނ އެބަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަުހ ވެސް ކޮމިޓީގައި ވެސް ވާަހކަ ދެއްކެވިން. ައޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ އެކަްނކަން ހަމަ 

ވާތީ ައޅުގަނުޑ ވެސް އެކަްނކަމާ ބައިވެިރެވގެން މި ބޭފުޅުންނަށް އެ ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނާ

ަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެން ެވސް ވޯޓުީދގެން ެއކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ިތ ކުއްލި މަްއސަލަ ލީމަ ައޅު

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސީާދ ފިގަރްޒގަިއ ެއ ވާހަަކ ރަްއިޔތުންނަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ތި 

ނަށް ސާފުކޮށް އަްނގައިދިނުމަށް ބޭފުޅުން ވެސް ގެނައުމަށް ަޓކައި ތި ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުްނ އެ މެސެޖް ަރއްޔިތުން

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ޯވޓުދީެގން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ިއއްތިފާޤުން ކޮމިޓީއަްށ އިއްެޔގައި ވެސް ކާުޑގެ 

. އެހެންވީމާ، ގައި ވެސް ތި ތިީބ ހާޒިރުވެވިފަމައްސަލަިއގައި ހާޒިުރކުރެިވ، މިއަދު ވެސް ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލައި 

ވަރަށް ސާފު. ައޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ސުވާެލްއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ނެތް. ައޅުގަނުޑމެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ  އަޅުގަނޑަށް

ލޫމާތުގެ އަީލގައި ެވސް އެނގިއްޖެ. މި ޕްެރޒެްނޓޭޝަންގެ އަލީަގއި ވެްސ ޢު. ިތ ބޭފުޅުންގެ ތި މަހަމަ އިނގޭ

 ބޫލުކުރޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވަަޑއިގެން ޤަކަންކަން މާ، ރައްޔިތުން ެވސް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. އެހެންވީ

ލޫމާތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޢުންމު މަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ތި ފޯރުކޮށްދިން މުހި

 އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް މުޤައްރިރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވަން. އަޅުގަނޑު ޢަލީ ނިޒާރަށް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު 

 

  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ކުރަން އޮތް ސުވާލު ގާތްގަނޑަކަށްހެން އަްއޑޫ، ުސާވލެއް އަޅުގަނޑުގެ އިނީ. 

ނުޭވ. އެއީ އިތުުރ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ގޭ ބިލު ކުޑަެއއް ރައްވައިފި. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމުދެން ޝަރީފް ކު

ލޫމާތު ދޭނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ައމިއްލަ ގެ އައްޫޑަގއި ހުރީމާ އަޅުގަނުޑގެ ޭގގެ ބިލު ޢުމީހަކު އެ މަ

ވެސް.  ޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީ ިއޭވ އަޑުތަެކއް އަބަދުންކަމެއް. ެދން އަޤީމަ ބޮޑުވީ. އެެހންވީމާ، ެއއީ ޔަކުޑަެއއްނުޭވ. ހަ

ސޯޝަލް މީޑިާއގެ ތެޭރގަިއ ެވސް އެހެނިހެން މީޑިާއގެ ތެޭރަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއވޭ އަޑުތަެކއް. ފެނަަކއަްށ 

ން ސަޕްލައި ޚިލާފު ބޮޑު އަގުތަކުަގއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކު ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމުގައި އާދަޔާ

ބޮޑު ައގުތަުކގަިއ. ދެން އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ކަރަންޓް މިދެވެނީ. ދެވޭއިރު އެ އުސޫުލްނ  .ކުރާ ވާހަކަ

އެކަން ކުރަންޏާމުން ކަރަންޓް ބިލު ތި ބޭފުޅުން ވެސް ކުޑަކުރަްއވާނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

ހާވަެރއްގެ ތެދު ކަހަލަ ގޮތަށް އެަކން ދަންޏާމުން. އެހެންވީމާ، އެއީ ކިއެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ޯނންނާނެ އެ

ެއ ވާހަކަަތއް އަުޅަގނޑަށް ސާފުކޮށްދެްއވިްއޔާ  ގެްއ ތެދެއް ވިްއާޔ ތެދެއްނޫނިްއޔާ ދޮެގްއ ިވއްޔާ ދޮ  ވާހަކަތަެކއްތޯ

ގެންދިއުމަށް ޓަކަިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ އިާޔދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރާްއޖެ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭ ވާަހަކ. ވަރަށް ރަނގަޅު. އަްއޑޫަގިއ ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރެުވނުކަން އަޅުގަނޑު ެވސް 

ގައި އިންސްޓޯލް ކުެރވުނު ޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓް މަންޒަރު ދެކެފައި ހުރީ. ކިހާހިސާބެއްަގއި ައއްޑޫ 

 ސުވާަލކީ މި ރާއްޭޖގެ މި ރަށްރަށް މިއޮންނަ ގޮތުން ޑީސަލް ޚަރަދުކޮށްގެން މި ކުރެވޭނެޯތއޭ. ދެން ައނެއް އިމްޕުޓް

އަޅުގަނޑުމެން ހަކަތަ އުފެއްުދމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް. އަދި ެއކި ފަހަރު އެކި ައގު ވޭީރވާ ގޮތް އެަބވޭ. އެހެްނވީމާ، 

ނެއް ސަލާަމތްވޭ. ވަރަށް ޮބޑު ެއއްެޗްއ އްޔާުމން ވަރަށް ބޮޑުތަޔާދަކުަރނިވި ހަކަތައަށް ެދވިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި

އެއް ނޫްނ  30ސަލާމަތްވޭ. ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިހެން %

 ވެސް ވެދާނެ. އަްއޫޑގައި ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުްނ، 100ކަންނޭނގެ. އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ ކުދި ރަށްރަށުގައި %

ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ކުޑަ މެގަރ ވޯޓު.  1.6 އްޔާން ެވއްޖެލިބުނު ގޮތު މައުލޫމާތު

މެގަރ ވޯޓުން ކަރަންޓު ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ިވސްނުން  1ރަށެއްަގއި ެވއްޖެއްޔާމުން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ންސްޓޯްލކޮށްގެން ކޖަރަންޓު ދެވުމުގެ ޚިދުމަތް މި ކުދި ރަށްރަށުގައި އި 100%އެބަހުރިތޯއޭ އިޔާަދކުރަނިވި ހަކަތަ 

 ދެވިދާނެތޯއޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖަވާުބގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މެންބަރުގެ ޭގގައި ިބލު ކުޑަނުވާ ވާހަކަ ނޫނީ  ޝުކުރިއްާޔ. ފުރަތަމަ ސުވާުލގެ

ބޮޑުވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ އެ ޭގގެ ބިލު ކުަޑނުވާ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނުޑމެން މިނިސްޓަރީއަށް ތި 

ނޫނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހުރި  ބޭފުޅުން އެ ގޭެގ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެިށގެން ިމއަހަރުގެ ޖަަނވަރީއަށް

ބިލުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެގނެސްދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބަލައިެލވޭނެ އެ ިތ 

ބޭފުޅުންގެ ޔޫސޭޖުންތޯ ނޫނިއްޔާ ހަމަ ކަރަންޓުގެ ބިލު އަނެކަތިެވގެންތޯ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް 

، އެހެންވީމާ ނަށް ފެނިފައި ހުރީ ޔޫސޭޖު މަތިވެގެން ވަަރށް ބޮޑުތަން ބޮޑުެވގެން ދިޔަަތން އިނގޭތޯ.އަޅުގަނޑުމެން

ދައްކައިިލ ގޮތަށް ައއްޑޫ ިސޓީގަިއ ވެްސ ެއއް ގެ އަުޅގަނޑުމެން މީނދީ ހަމަ ހަމަ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫން، ނޫން މެންބަރުގެ ެގއެއް ނޫން. ކޭތޯ؟ އެހެންވެ، ކީޕްރޮފައިލްކޮށްފައި މިދިޔަ އަަހރު ޖަނަވަރީއްސުރެން. 

ބަލައިލާަފއި ައޅުގަނުޑ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ެއ އެ  ނަށްގެނެސްދެްއވައިިފއްޔާ ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން، އެހެންވީމާ

ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނެ އިނޭގތޯ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ 

ަޞކޮށް ޚާއް .ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި އިޢާދަުކރަނިވި ހަކަތަ 30ގަނޑުމެންގެ ާޓގެޓަކީ ިމަވގުތުގެ ާޓގެޓަކީ %އަޅު

 މި ދަންނަވާހެން މިހާރު .ށް ގެންދަންކުރަނިިވ ހަކަތަ ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުިރއަދަސޯލަރ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެްނ އިޢާ

ންޑަރކުެރވިފައި ހުރީ. މިއަހަރު ނިމޭއިރު ސަްއކަތްތައް ުކރިއަށްދޭ. ޓެރަށް ބޮޑެތި ރަށްރަުށގައި އެބަ މަވެސް ވަ

ށް ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ޓެންޑަރކުރެިވގެންދާނެ. ެއއަްށ ފައިސާ ެވސް ލިބިފަިއ އަވ.އަޮތޅާއި ހަމައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ެގންނަ ޑީސަލް ނޫނިއްޔާމުން އެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މިދަނީ. ބޭނުމަކީ ހަމަ ރާއްޖެއަށް މި ، ހުރީ. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުެމން ފޮސިލް ފިއުލް މަދުކުރަން މި ޖެހެނީކީ އިކޮނޮމިކު ފޮސިލް ފިއުލް މަދުކުރުން. އެއީ ހަމައެކަނި 

ވެސް އެ ކަންތައްަތއް ކުޑަކުރުމަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއިން ށްނުވުމަބެނެފިޓަށާއި އަދި ޖައްވު ހޫ

 ސް ހަމަ ނަމޫނާ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެ ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭްސ މަދުކުރުކުރުމުގެ ގޮތުންވެ  ކަންތައްތައް

ކަރބަން  ެވސް ހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ޮކށް ރާއްޖެއަީކ ލޯ ވެސް އެ ކަންަތއްތަްއ ކުރުުމގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން

ޔާމީން ވަރަށް ޮބުޑ هللا ން ރައީްސ ޢަބްދުއިކޮނޮމީައކަށް ހެދުމުގެ މަްޤޞަދުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރު

ވެސް ކުރުުމގެ މަްޤޞަދުގަާޔއި ެއއްކޮށް. ދެން  އެ ކަްނތައްތައް، ދަނީ. އެހެންވީމާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުން މި

ވޯޓު ޖެހުނަސް  ރމެގަ 1.6އިތުރަށް ދެން އައްޑޫ ިސޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްަކތް މި ކުރަނީ އަދި މިހާރު  އޭގެ

އެ ކަންަތއް ގެންިދއުމުެގ އަމާުޒގައި އެ މަސަްއކަތް ެވސް އަށް  50ޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ %އަ
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ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ  100ވެސް ާރއްޖޭަގއި ަބެއއް ރަށްރަށުަގއި އެބަހުރި % ކުރަމުން މިދަނީ. ދެން މިހާރު، މިހާރު

އެއްކޮށް އިންޖީނު ނިވާލާފައި ހުންނަ ރަށްރަށް ވެސް ޑީަގިއ ބައެއް ގަިޑގަ ބޭނުންކުރާ ކުދި ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. 

ރު ނޫނީ ގަިޑއި 8އޮންނާނެ ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލު ގަީޑގައި މިހާރު މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރުގެ ދާިއރާގައި ެއއް ރަށެއް 

ެވްސ  އެ މަސައްކަތް، ރި ރަށްރަށް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާޓަރު ނިވާލާފައި ހުރޭގަިޑއިރު ެއއްކޮށް ޖަނަ 9

 100%އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުދި ރަށްރަށް، ބައެއް ކުދި ރަށްރަށް ހަމަ އެއްކޮށް 

ކުރަނީ. ޭއގެ އިތުރަްށ ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަގއި  ބަލް އިނަރޖީއަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްއުރިނި

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިތުރަށް  ގަނޑުމެން މި ދަނީ ހަމަ މިމަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަރާތްތަަކށް ވެސް އަޅު

އޮތް އެްއ  ތެރެއިްނ ެއްއ މިސާލެއް ާރއްޖޭަގއި ިމހާރު ހެދިފައި އަޅުގަނޑުމެން އެިސސްޓްވަުމން. ޭއގެ

ޓަރެއް ނުޖައްސާނެ. ރޭމުގޮެތއްަގއި ޖަނައްޖީ ރިސޯޓެއް. އެތަުނގައި ހަމަ ޢާނަރބަްލ އެއުރިނި 100ރިސޯޓަކީ %

އެ މަސަްއކަތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ ވަރަށް ބާރުލާފައި، ބާރަށް ރައްޔިތުންނަށް ޕްރަިއވެޓް ، ހެންވީމާއެ

ގެ އިތުރަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ދެން އޭ؟ އެްއޗެއްތޯ ސެކްޓަރ ވެސް ހަމަ ެއިސސްޓްކޮށްގެން ކޮށްދެމުން. ދެން ކޮން

ކޮށް ރާއްޖެއަށް ގެެނވޭ ެއއްަޗކަށް ހެދިފައި މިހާރު ވަނީ. ނަރޖީ އިުކއިޕްމަންޓަކީ ހަމަ ޑިޔުޓީ ފްރީބަލް އެއުރިނި

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ދެން އޭގެ އިތުރަށް އައްުޑގައި މިހާރު ކުރެޭވ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަްށ ޝުކުރިއްާޔ. 

ތި ލައިވް ކުެރވޭތޯ ނިމިފައި ހުރީ ޓެސްޓިންގ ފޭސްގައި މި ހުރީ. ކުރިއަށް އޮތް، މިއަހަރު ތެރޭގައި ައޅުގަނުޑމެން އޭ

 މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނަކަ އެމް.ޑީ.

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވުމުަޙއްމަދު ނިމާލް  މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރެގ ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

މެ ކަންބޮުޑވާ ެއއް ކަމަކީ މި ަބއެްއ އާދެ! ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސާވލުގެ ތެރެއިން އެން

ޕްރައިވެޓް ޕާީޓޒްތަކުން މި ައގު ބޮުޑކޮށް ތެޔޮ ަނގާކަމަްށ ތި ވިދާުޅވާ މައްސަލަ. ާއދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ އެްއވެސް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓީައކަށް، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ފިއުލް ސަޕްލައިން މި 

ލައި ކުރަމުން ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ރަްށރަށަށް ފިއުލް ސަޕްލައިން ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުުމގައި ސަޕް

އުނދަގޫތަެކއް ހުންނަ ކަމަްށ އަދި ބަެއއް ފަހަރުެގ އެީމހުންގެ ވެސެލްްސ ެއވެއިލަަބލް ނުވުމާއި އަދި އޭިތ 

ވަރަށް ކެރިގެން މިދަންނަވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ  ދެން އަޅުގަނުޑ ހަމަޓްރާންސްޕޮޓޭޝަންގެ މައްސަަލތަކެއް ހުރޭ. 

އަތޮޅުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނަކައިގެ ދަށުން ހިންގާ ިއންޖީނުގެތަކަށް ސަޕްލައިކުރުުމގައި ޕްަރއިވެޓް ޕާީޓއަކުްނ 
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ކީ މިހާރު ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނަގަނީ ފިއުލް ސަޕްލައި ރޭޓަށްވުރެން ދަށްކޮށް. އޭގެ މާނައަ

ލާރި ކަމުގައި ާވނަމަ އެ ޕްރައިވެޓް ޕާޓީސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދީފައި  12ރުފިޔާ  8ފިއުލް ސަޕްލައި ރޭޓަކީ 

ލާރި  90ރުފިޔާ  7އޮންނާނެ ރޭޓަކީ އެ ބޭފުޅަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައި ހުންނަ ރޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން ދީފައި ހުންނަ ރޭޓަކީ 

ދެމުންދާ އެއްޗަކީ. ދެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މި ކަަރންޓު އިޝޫގައި އަުޅގަނޑު  ލާރި. ެއއީ މިހާރު 95ރުފިޔާ  7އާއި 

ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. ދެން ބައެއް ފަހަރުަގއި މި ަހމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތަކަށް ވެްސ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެދާނެ. 

ގުތީ ގޮތުން. އެީއ ވަރަށް ފަހުން ކުަޑ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކަރަންޓުެގ މިހާރު ަވގުތީ ަޙއްލު މިހާރު އޮްނނާނީ ލިބިފައި ވަ 

މައްސަލަތަކެއް ޖެހިގެން އެ ބޭނުންވާ ސްޕެއަރތައް މިހާރު ހުންނާނީ ގެނެވިފަ. އޭގެ އިތުރަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިީމ 

 2ސްޓެލްކޯ މެދުވެރިެވގެން ހިތަދޫ އެ އޮންނަ އޭރިޔާ އެްއބިން އެއްފަސްކުެރވިފައި އޮްނނަ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރުވާނީ 

ަޖނަރޭޓަރ މިހާރު އައްޫޑއަށް ގެންދިޔުމުގެ ަމގުމަތީަގއި.  2ވޯްޓގެ ރ ެމގަ 2ޖަނަރޭޓަރ،  2ވޯްޓގެ ރ މެގަ

ރ މެގަ 2ގެ ކުރިން ައއްޑޫ ސިޓީއަްށ  10އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މާަދމާ ހެނދުނު 

އަދި ގެންދެވުނަސް އަްއޑޫ ސިީޓެގ ކަރަންޓްގެ ަމއްސަލައަްށ ވޯޓްެގ ޖަނަރޭޓަރު ގެންދެވޭނެ. ދެން މި ޖަނަރޭޓަރު 

އްލުެވގެންދާނީ މީތި އިންސްޓޯލް ކުެރވުނީމަ. މީތި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ޓަަކއި އަދި މުއްދަތުތަކެއް އެބަ ޙަމުޅިން 

ކީަގއި. އޭެގ ނަގާ. ސަބަބަކީ ީމގެ އިްންސޓޮލޭޝަން މީގައި ހިމެނިފައި އިންނަނީ ސީވޯޓާރ ކޫލިންގ ސިސްޓަމަކާ އެ 

މާނައަކީ އަދި ައޅުގަނޑުމެން މި ބޯހޯލް ތޮރުފައިގެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ، 

ށް އައެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީއާ ެއކީަގއި ކޮންޓްރެކްޓަެރއްަގއި ސޮިއކުރުމުގެ މަގުމަތީަގއި އެ ބޯހޯލް ތޮރުފުމަށް. އަދި އެ

ކުރަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ  ވާަފއި އެބަހުރި. ެދން އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ މިބޭފުޅުން ަކނޑައަުޅއް މުއްދަތުތަކެއް އެ

 ރެވިަފއިއޮންނަ ބިމުަގއި މިޮއންނަ އެއްފަްސކު ލަތަްށ، ައއްޫޑ ސިޓީއޭ މިދަންނަވަނީ ހިތަޫދަގއި މިޙާކަރަންޓްގެ 

 2މި  ،މީތި އިންސްޓޯލްއްލު ލިިބގެންދާނެ ޙަމިއޮންނަ ސަރަޙައްދު. އެ ސަރަޙައްދަށް ހަމަ ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި 

މަހާ  5މަހާއި  3ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރެވުނީމަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އަންދާޒާކުރަނީ ގާްތގަނޑަކަށް 

މިހާރު ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް  ،އްލު ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސްޙަދޭތެރޭގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ ކަމަށް އެ ދާއިމީ 

 ބޭފުޅުްނގެ ހުންނަ ރިކުއާރމެންޓްތަކަށް.  އިމީޑިއެޓްލީ އެ ކްލޯސްލީ މޮނިޓަރކުރަމުން މިދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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މަްސ  1. މިހާރު އިނގޭތޯ ކަ ވިދާުޅވީމަވަރަށް އުާފވެއްޖެ އަެނއްކާ ވެސް މާދަމާ އެ ޖަނަރޭޓަރު ލިބޭނެ ވާހަ

ދުވަސްވަނީ ައއްޑޫ ސިީޓގައި ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަާވއިުދން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ. އޯލެވެލް ދުވަްސކޮޅު ކުދިން 

 . ދެން އަޅުގަނޑު ެއއް ސުވާަލކަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިފަހަރު ތި އީކިަޔވާ ހަދަން އުޅޭއިރު ވަރަްށ ދަތި ކަމެއް މި

ގަިއ ނއަހަރުވަންދެން މިތާ 3ަގއި ހަރުލާނެތޯ. އެީއ ކުރިްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނވާ ޖަނަރޭޓަރު އެތާދަގެން

ޖަނަރޭޓަރު ގެންޮގއްސަ ހަމަ އެ ގެންދިޔަ މަހުގެ ތެރޭަގއި އަނބުރާ އޭތި އަުތވެއްޖެ  2އާދޭސްކޮްށގެން ޖަނަރޭޓަރެއް، 

ޑީ ދެްއވި މިޔަ .ރުގައި ހުްނނެވި އެމްމަޢުލޫމާތު ފެނަކައިން އޭ އިނުގައްސަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތަޅުމާލެއަށް. އައި ހު

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނުޑ ރޭޓަރު އައްޫޑއަށް ދާނެކަމަށް. ދެ ޖަނަ އުގެ ކުރިން އަމުސެމްބަރު މަސް ނިމުއަހަރުގެ ޑި

ޖަނެރޭޓަރެއް ނުދޭ.  ވެސް އަދި ެއ ދެ ައއިއިރު އިއުޅެފަ  އިގޮސް އަްއޫޑގަ އިމިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގަ

، ޝަރީފް ވިދާޅުެވއްޖެ މިހާރު މާދަމާ އެތަނަށް ފޯރާވަރުވާނެކަމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ އިދެންމެގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންަކން ބޭނުންވަނީ އަނެއްާކ އަނބުރާ ނުގެންނަވާނެ ކަުމގެ  އި ެވގެން ފޯރާފަ އިކަނޑުމަތީގަ 

ސަރުކާރަްށ  އިއްލެްއ ހޯދައިެދވޭނެކަމުގެ. ދެން އަެނއްކަމަީކ މިތާނގަޙަ ެގ މައްސަލައަށް އިނގޭތޯ. މި ކަރަންޓު

ވާހަަކއަކީ ހުރިހާ ވަނީ، ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ަދއްކަ  ޖެހޭންއިންނަ އިޕީން މޭޒުގެ ިތކޮޅުގަ .ނިސްބަތްވާ ބަެއއް އެމް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ދެއްވައިިފ.  ލޫމާތުޢުބޭފުޅުން ދެއްވަންނާ މަ ލޫމާތެއް އެނގިގެން ތިޢުމަ

 އެ ވަރަށް ވާހަަކ ދެއްކެވިއިުރަގއި އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު ތި ، އެހެންވީމާ

 ހަމަޖެހޭނެ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ވެސް އަޑުިއވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތް ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބުތައް މިނިސްޓަރ އެ

ގެ ައުގ ޓު ންވެސް ކަރަ ގެ ައގު ުކޑަީވމަ. އައްޫޑ ސިީޓގައި ހަމަަގިއމުމަޖެހޭނީ ކަރަންޓުހަކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ހިތް

ބޭފުޅުން ޕަސެންޓޭޖަސް ހައްދަވާފައި ދެން  ބޮޑުވެފައި ހަމަ ގިނަ ގޭގައި ބޮޑުވެފަިއ. ދެން ތި ހަމަ ޤީޤަތުގައިޙަ

އް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ވެސް. ދެން އަނެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭީނ ދައްކަވާ ެއއްޗެ  ހުންނަވާނީ އެ

ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާ ކޮމްޕްލެއިންތައް. ހަމަގައިމު ވެްސ  އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ އެ .ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަ

ލު ހަމަ ބޮޑު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެވސް ހަމަ ކަރަންޓް ބިއި ޭގގަ  އަްއޑޫަގއި ައޅުގަނުޑގެ ވެްސ ގެެއއް ހުރޭ. އެ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭނީ ކަރަންޓު ބިލު މިހާރަށްވުރެ ކުޑަވީަމއޭ. ައއްޫޑގަިއ 

. ތިބީއި ވެްސ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ ވެސް ޮބުޑވެގެންނޭ މިދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ައއްޫޑެގ ރައްޔިތުން ހަމަ ަގއިމު ހަމަގައިމު

ޕެނަލްތަކެއް  ުކޑަވާނެ ުދވަހެއް އަންނާނެތޯ. ދެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުެވއްޖެ ިމހާރު ސޯލާ އެހެންވީމާ، އެ

ކޮްނެވންޝަން ސެންޓަރގެ މަތީަގިއ ދެއްތޯ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ަޔޤީންކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަރުކުރެވިފަިއވާ ވާހަކަ 

ެނ ނެގޭއެވަުރގެ ވެިއޓެއް އިުރަގއި ހުރީ ކުރެވިފައި ހުރި އެްއޗެހި ޑިަޒއިން އިކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ފުރާޅާ

ތަނެއްގެ ގޮުތގައިޯތއޭ. އެީއ މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިންޖީނުގެައކަށް ތި ބަދަުލވީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު. 

ަކވާފަ. ވަރަްށ އެތަން އަނެއްކާ ޓަރަޝރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަދާ ވާހަކަ ވެސް ދައްސަރުކާރުން އެަބއޮތް އެއާ ެއކީަގއި 
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ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން  ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންދެން ގިނަ ތަންތަނަށް އެތަން ބަދަލުވަމުން މިދަނީ. 

އަނެއްާކ އެ ެވއިޓް ނުނެިގގެްނ ތިރީގަިއ ތިއްެބވި ބަެއްއގެ ބޮލަށް އެ ެއއްޗެހިަތއް ވެއްިޓދާނެތޯ. އެވަުރގެ ރިާސޗެްއ 

. ހޮސްޕިޓަލު ހަދާފައި ހުއްޓާ އަނެްއކާ ޕޭޝަންޓުންގެ ބޮލަށް ހުރީޅުން ެއކަން ކުރަްއވާފައި ހައްދަވާފައިތޯ ތި ބޭފު

ްއޔާ އެީއ ވަރަްށ އެހެން ކަހަލަ ކަމަކަްށވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާލަށް ެވސް ޖަވާބުދެްއވާފަިއ ދެން ވެއްިޓއްޖެ

ޭއގެން އޮޕަރޭޝަން ކުެރވޭެނ  ދެއްތޯ ކަ ކަރަންޓުމިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ލިބޭނެ ވާހަ

ދިަޔ އަހަރުަގިއ ވާހަކަ. އެީއ ެވސް ވަރަށް އުާފވެރި ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަެވސް މިނިސްޓަރ ައޅުގަނުޑ ަކއިރީަގއި މި

ރަށަކަްށ ައްއޑީ ސިީޓގެ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ަޖވާބުދެްއވަމުން ވިދާޅުިވ މިދިޔަ އަހަުރގެ ިޑސެމްބަރ ނިމެންވާއިރަށް 

ންކަމެއްތޯ ތި ވިދާުޅިވ ޤީކިހާވަެރްއގެ ޔަތި ނުެއއް ލިބޭ އަދި. އެހެންވީމާ،  ކުފެން ވެސް ލިބޭނެ ވާހަކަ. އެކަމަ

 ވާހަކަިއަގއި އޮތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އާދެ! މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު

 

  ްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އި

ޖީ ނުވަތަ ރވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ައއްޫޑގެ މިހާރު މި ހަރުކުރެވޭ ިރނިއުބަލް އެނާ

. އަދި ހުރިހާ އް ކޮށްފަށް ބޮޑު މަސައްކަތެސޯލާ ޕެނަލްތައް އަޅުގަނޑުެމން ހަރުކުރަމުން މިދަނީ ވަރަށް ދިގު، ވަރަ

 ރުކުރާ ހަމައެކަނި ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރަކު ނޫން. ައްއޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫގެ ަބއެއް ސްކޫލްތަކާިއ އަިދވެސް ތިން ހަ

ރ ކޮށްފައި އެ ޑަންޓެންމެ ތަނެއް ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ކޮ .މާރާތެއްގައިޢިސްކޫލެްއގެ އަިދވެސް އިތުުރ ދެ 

އިުތރަށް ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެތަންތަނަށް އޭތި  އިގެ ކުރިން އިންޖިިނއަރ ގޮސް ބަލަވާލުކުރުމުޙަ

އަހަރުގެ  1ާވލުކުރެވުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރެވެމުން މިދަނީ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޙަވަރުގަަދކޮށް އެ މަސައްކަތް ޮކށްފައި މި 

އެކަްނތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަްށ  އްޔާމުންއިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާެވއްޖެ .މުއްދަތައް އެ އެްއޗެހި އެތަން ބަލަހައްޓާނެ

މިދެންނެވީ ލިޔެފައި ެއއަށް ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންްޓރެކްޓް ކޮށްފައި ކޮންޓްެރކްަގިއ އެ ވާހަކަ ަދއްކާފައި  ސް އެވެ

އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ހަމަ ބެލިގެނޭ  އެއްބަްސެވގެން މަސައްކަތްތަްއ ކުރެވެމުން މިދަނީ.

ިމ ތަންތާނގައި ފުރާުޅގަިއ މި ެޖހޭ ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ ޕެނަްލތަކަކީ އެްއގޮތަކަްށ ވެސް ކުރިއަށް ދަނީ. ދެން  މި

އަެޑއް ހުންނާނެ އެްއޗެއް ޫނން. އޭަގއި ހުންނަ ބެޓަރީ ސިސްޓަމާއި ޭއގެ އިންވަރާޓރ ސިސްޓަމާއި މި ހުރިހާ 

ވާނެ. ެއހެންވީމާ، އަެނއް ގޮތަކަށް ަޕަވރ ހައުސްެއްއގައި ހުންަނ ކަމަކަށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އަެޑއް އުނަދގުލެްއ ނުެއއް

ގޮތަކަށް އަޑުަތކެއް ޭއގެން ުނދާނެ ކަންތައްތަކަކަްށ. ދެން މިއަހަރު ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި 
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މިހާރު އިންސްޓޯލްކޮށް ހަމަ ލައިވްކޮށް މި ސިސްަޓމް ވިއުަގޔާއި ގުޅާެލވިގެން ހަމަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. 

ނިމިފައި ހުރީ. މިހާރު ޓެސްޓިންގ މަރުޙަލާގައި މިހާރު މި އުޅެނީ. ދެން ކޮބާ ކޯއްެޗއްތަ ދެން އިނީ؟ ޔަ. އެ ނިމުނީ 

 ދެއްތޯ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން...  ފެނަކައިގެ އެމް.ީޑއަށް ސުވާެލއް ކުރި ޖަނަރޭޓަރާ ބެހޭ ގޮތުން. އެ ސުވާލު ކޮށްލީމާ ދެން

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވުމުަޙއްމަދު ނިމާލް  މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރެގ ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ދެންމެއަކު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގައި ދެން މިހާރު މާދަމާ މި ގެންދެވޭ 

އަނެްއކާ އެހެން ދިމާލަކަށް އޭތި ޓްރާންސްފަރކުރަން ޖެހިދާނެތޯ ނުވަތަ  ޓަރު އިންސްޓޯލްކުރުމަށްފަހުގައިރޭޖެނަ

ނޫންތޯ؟ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކީކޭ ކަމެއް ދަންނަާވނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ފެނަކަިއގެ އަިދ 

ޓަރު އެހެން ރޭކަށް އެ ޖެނަގޮތުގައި ެއްއވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް އިތުރު ތަނަ ބޫލުކުރާޤަސަރުކާރުގެ ެވސް އަޅުގަނޑު 

ދިމާލަކަށް ގެންދިއުމުގެ. އެަކމަކު ބައެއް ފަހަރުަގއި ދިމާާވ ޙާލަތްތަކެއް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަފާނަން. އެކަމަކު ެއ 

ޙާލަތަކީ ވެސް އެތަނަކަށް ނީޑެއް ޮއއްވާ އެހެން ތަނަކަށް އޭތި ގެންދިއުުމގެ ިސޔާސަތެއް ައޅުގަނޑުމެން 

ޓަރު އިންސްޓޯލްކުރުމަށްފަހުގައި ހަމަ ޕާރމަނަންޓްކޮށް އޭތި ރޭއެހެންަނމަވެސް، މި ދެ ޖެނަނުގެންގުޅެން. ދެން 

އިންސްޓޯލްކުެރވިފައި އޮންނާނެ. ދެން އިތުރު ބަދަލެއް އެހެން ދިމާލަކަށް އޭތި ޓްރާންްސފަރކޮށްގެން ގެންިދއުމުެގ 

 ވިސްނުމެއް ނެތް އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ގަޑި ެވސް ޖެހިއްޖެ. އެކަަމކު މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދުނު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެ. އެކަމަުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުދޭން ބަލައިލިއިުރގައި މިްސކިތަށް 

ސުވާުލކޮށްލާ ެއއަށްފަހު ނިންމާލެވިދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ ަވޑަިއގެންެނވީ. ދެން ބޭނުމިއްޔާ އެ

މުގޮތެްއަގއި މި ދެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެމުން މިގެންދަނީ. އްޢާ

 ން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ސުވާލަށް ފަހުަގިއ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަ، އެހެންވީމާ

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢަލީ ޙުސައިްނ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި ދިަޔއީ ބޭުރެގ އާދެ! 

 ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީެއއް ލިބޭތީ ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން ވެސް ހަމަ ސަބްސިޑީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަެރއްކޮށް 

ބޫލުކުރާގޮުތގައި ކަރަންޓަށް ެވސް ސަބްސިީޑއެްއ ދެްއވާ ޤަރައްޔިތުންނަށް ައގުބޮުޑެވގެްނ މި ދިޔައީ. އަުޅގަނުޑ 

ސަބްސިީޑއާ ، ހަކަ އެބަ ވިދާުޅވޭ. ސަްބސިޑީ ެދވޭކަމަށްވަންޏާ ބޭުރ މީހުންނަށް ވެސް އެަބ ލިބޭ. އެހެންވީމާވާ

ތޯ؟ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކޮންމެހެން އްޤްބަލުަގއި ވާނީ ކިހިނެގުިޅގެން ނުވަތަ އިތުރަށް ަކރަންޓުގެ ައގު މުސްތަ

 ގޮތަާކއި  ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުަގއި އޮންނަ ތެލުގެ އަގަށް ބަލާފައެއްނޫން. ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސަބްސިޑީއަށް ެވގެންދާނެ

ޅު. ދެން މިކޮޅުން އަދި އަގަށް އަންނާނެ ބަދަލެއް. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު އެއަށް ޖަވާބުެދއްވުން ވަރަށް ރަނގަ

ބޭފުޅަުކ އެްއ ރަކު ަޖވާބުދެްއވިްއޔާ އަޅުގަނޑަށް ަރނގަޅު މި ުސވާލަށް. މިތަނުން ކޮންމެވެސް އަކޮންމެވެސް އިންޖިނި

ތޯ ބަހައްޓަން ޖެހެނީ. އޭ.ސީ ަހމަ ބޭނުން ނުކުރާ ގަީޑގަިއ އިފާހަގަކުރަްއވައިފި ކިހިނެއްތޯ އަބަދު އަސްލު ިނވާލާފަ

ތޯ ނޫނިއްާޔމުން ޖައްސާފައި ހުންނަގޮތަްށ ވަިކ ލިމިޓެްއގަިއ ބަހައްޓަްނވީތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އިއެްއކޮށް ނިވާލާފަ 

ވަނަ ުސވާލަކަްށ  3ޮގތް.  ގެންޖެހޭނެ މަޢުމޫލޫމާތެއްހެން އެވާންޖެހޭނރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ

ސިޓީ އޮފް ޑިމާންްޑ، އެ މިއައި ބަދަލާ ުގޅިގެން އިލާްސޓިއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ މި ކަރަންޓުގެ ައގަށް 

ކަ ާއއި އަދި ފެނަ . ްސޓެލްކޯއިނގޭތޯ ޑިމާންޑަށް ައއި ބަދަލާ ގުިޅގެން ޓޯޓަލް ެރވެނިުއއަށް ިކހިނެއްތޯ މިވީ

ދަލުތަެކއްޯތ ާއއި ެގއްލުމަށް ކިހާވަރެްއގެ ބަ ބޭފުޅުންގެ ފައިދާ ޓޯޓަލް ެރވެނިުއއަށް ީވގޮތާއި އަދި ތި ގެކޯޕަރޭޝަން

 އައީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އާދެ! މިނިސްޓަރަ

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނ އަންނަނީ މިދަންނަވާހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ަޖވާބަކީ ސަބްިސޑީ ދެިވގެންގެ

މީޓަރު މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ކުރީގެ ސަބްސިޑީ ެދވިގެްނ އައީ މީޓަަރކަށް. ހަރުކޮށްަފއި ހުންނަ މީޓަރުތަކަށް 

ސަބްސިޑީެއއް ލިބިގެން ނާދޭ. މި ސަބްސިޑީ ދެމުން އައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން 

ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ބައްލަވަމުން ގެންަދވަީނ  ދެވިެގން އައީ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް މިހާރު އެ މީޓަރުތަކަށޭ ސަބްސިޑީ

ގޮތަކަށް ބައްލަވާފައި ވަކި  ބޭފުޅުން ވަކި  އެންސްޕާއިން. އެންސްާޕއިން ވަކި ކާެޑއް ކުރިއަށް އޮތް ަތނުގައި ެއއީ އެ

ބޭފުޅުންނަށް  ސަްބސިޑީ ނޫިނއްޔާމުްނ ޓޯޓަލް އެ އެ ންނަްށ ހަމަވާ ދިވެހި ަރއްޔިތު އަށް ކެޓެގަރީތަެކއް ކްރައިޓީިރއާ 

 އެހީތެރިކަން ދެިވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިގެންދާނީ.  ވޭދެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނޭ ޅުވި ޖައްާސފައި ބަހައްޓާށޭ. އޭބޭފުޅުން ވިދާ ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލަކީ ކަރަންޓުގެ ަބއެއް

މިކަންކަން ކުރުމުަގއި އި ޤީޤަތުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާޙައޭގެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ކޮބައިޯތ.  ކުކުޑަވާނީ. އެކަމަ

. ންވިދާޅުވަ ްއޗެއްކަމެއް. މިިނސްޓަރު އެ މިކަހަލަ ފޯރަމްތައް ގިނައިން ބޭއްވުމަކީ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ސާފުވެގެންދާނެ

ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް ވިާދޅުވާންވާނެ. އަިދ އެޮކޅުން ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅަުކ ެވސް  މިކަމަށް އޭގެފަހުަގއި ުޝކޫރު 

 ވިދާޅުޭވ. 

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިޓްސް ކޫްލ އެްޓ  ށް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ގެންދިޔައިންވަނަ އަހަރު ވަރަ 2014 އަހަރު ކުރިން 2އަޅުގަނޑުމެން މީގެ 

މުޮކށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުާރ އްޢާޞަދަކީ ރާއްޭޖގަިއ ޤުންމު އެްއ މަހިިއވް. އޭގެ ކެމްޕޭުނގެ އެންމެ މުޓުވެންޓީފަ

ޔިތުންނަށް ރައް މެންޓަކަށްވާީތވެބޭނުންކުރާ އިކިއުޕް އިިކއުޕްމެންޓްގެ ތެރެއިން ެއއާކޯނަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ކަަރންޓު

ޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންާވ ިޑގްީރގެ ސެޓްޮކށްފައި ހުއްޓަސް ެއއީ ހަމަ އަ 25ދޭން ބޭނުންވަނީ އިއަޅުގަނޑުމެން އަންގަ 

ވުރެ ދަށްކޮށް ޮކންމެހެން ކުރާނެ ކަމެއްނެތޭ. ބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއަށްށް ފިނިކަން ނޫނިއްޔާ ައރާމްކަން ލިވަރަ

 އްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޮށް ކޮށްފިްއޔާމުން އިތުުރ ކަރަންޓޭ ޚަރަދުވާނީ. އެހެްނވީމާ، އެއަްށ ސެޓްކޮށްަފއި ުހރެދަށް

 އާއި 8000ނޫނީ  8000ޑަކަށް އަހަރެްއގެ މައްޗަށް ގާްތގަނ ކުން ވެސްބީޓީޯއެގ އެއާކޯނަ 9000ކަށް ގާތްގަނޑަ

ދިނުުމގެ ގޮތުން ސަުރކާރުން  އިަރއްޔިތުންނަށް އަްނގަ . ެއވާހަކަވެގެންދާނޭދޭތެޭރގަިއ ސޭވް  އާރުފިޔާ 9000

މުޅި އަހަރު ދުވަހު ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދިަޔއިން. ެއޓް ޓުވެންޓީ ފަިއވްގެ ނަމުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން އިޓްސްކޫލް 

މަކީ ވެްސ އެއީ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކައަީކ. ދެން އޮފްކޮްށފައި އޮން ކުރުއެހެންވީމާ، 

މިހާރު ހުންނަ އެއާކޯނަކީ ހަމަ ެއއީ . އިނގޭތޯ ކުރަންވީނުން ނުކުރާ ގަޑީަގއި ހަމަ އޮފްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބޭ

މުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އްޢާމުކޮށް ެބޑް ރޫމްސްައާކ އްޢާ. ދެން އެހެންވީމާ، ވަރަށް އަވަހަށް ފިނިކޮށްލަޭދ ެއއްެޗއް

އަޅުގަނޑަށް ހަަމ  .ލާފައި ވަދެަފއި އޮން ކުރީމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ސޭްވެވެގންދާނެބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ހަމަ ނިވާ

ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެއާކޯނާއި  އެގޮތަށް މިއަދު މީޑިާއގެ ޒަރިއްާޔއިން

ގަީޑަގއި ކަރަންްޓ އޮފް ނުކުރަްއާވ ބޭނުންބޭފުޅުން  ފަރާތްތަކަށް އެ  އްވާ އެހެންނޫނަސް ކަރަންޓު ބޭުނންކުރަ

 ކުޑަެވގެންދާނެ ވާހަކަ. ހަމަ ބޭފުޅުންގެ ކަރަްނޓް ބިލުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން  ކަމަށްވަންޏާ ތި ކޮށްލައްވާަފއި ބަހައްަޓއިފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  !ޗެއް ިވދާޅިވާން ބޭނުންތޯ؟ އާދެސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ެއއް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޝަރީފް ވިޔަތު މުޢާ ޑިރެކްޓަރއެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ 

ވިޔަތު. ޢާއަޅުގަނޑު މު ؛ވާހަކަައކީ އެ ދަށްޮކށްލާ އޮތްގޮތުން ދަންނަވަން  ބެހޭ ދެ! އެާއކޮންޑިޝަން ޓެމްޕަރޭޗަރާއާ

ޖީގެ ދަށުން ހިންގާ. އާދެ! އެއާކޮްނޑިޝަނާެގ ރމަންޓްެގ އެނާންޖީ އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަރއެނާ

. އޭގެ މާނަައކީ އިނގޭތޯ ދަށްެވގެންދާނެ  7މަތިކޮށްލާ ޮކންމެ ޑިގްރީައކަށް އެ ަނގާ ަކރަންޓްގެ %އެ ރޭޗަރ ޕަޓެމް

 އް އާކޮްނޑިނަޝަނަރެވަންޏާ އޭގެ މާނައަީކ އެ އެ މަށްކަ އަށް ލައިފި 25ގައި ބަހައްޓާ  24މިހާރު މިސާލަކަށް 

ގެ ބީޓީޔޫ  9000ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ  ނިސްޓަރުމި، ދަށްވެގެންދާނޭ. އެހެންީވމާ 7ބީޓީޫޔގެ % 9000މިސާލަކަށް 

ޭސވްެވގެންދާ ލާީރގެ އަދަދު.  ިޑގްރީަގއި ބެހެއްޓީމާ 25ޑަކަށް ކުން އަހަރެްއގެ ތެޭރގައި ގާްތގަނރައެާއކޮންޑިޝަނަ

 ިޑގްރީ  31، ޑިގްރީ  30ފައިސާގެ އަދަދު. އެއީ އިނޭގތޯ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ކްލައިމެޓްަގއި ގާތްގަނަޑކަށް 

ްސ ޔަ ލިއަށް  20ރޭޗަރ ޝަނަރެގ ޓެމްޕަމިސާލަކަށް އެާއކޮންޑިދެން ގަިއ ބޭރުަގއި ހުންނައިރުގަިއ ޑް ސެންޓިގްރޭ

ރޭޗަރ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވުރެ އެާއކޮންޑިޝަނަރެގ ޓެމްޕަައށް  24، 23ގާތްގަނޑަކަށް 

ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ދެން  ގެން އެއިތުރަށް ބޭކާރު ގޮުތގައި އޭީތގެ ކޮމްޕްރެޝަރ ހިނގާ ަވުގތު ގިނަވެ 

 ވަރު.  24،25ކްލައިމެްޓގައި ހަމަ އަރާމް ވަރަކީ  ހެން ރާއްޖޭގެ މިވިދާުޅވި ރު އެމިނިސްޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލުވުމެއް ންމު ބައްދަހިއަދި ވަަރށް މު ބުކާމިޔާ ބައްދަލުވުމަކީ ވަރަށް މި. މިއަދު ިއނގޭތޯ ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާވަ

ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިަނ  ރަން. އަދި ޚާއްޞަގޮެތއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް މިބޫލުކުޤަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ ޓަކަިއ ރައް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. އަދި މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަށް

ިއގަންނަވާނެ މި ކޮމިޓީ ބެއްލެިވ ެވސް މިއަދު މި ކޮމިޓީން ފެނިވަޑަތް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ކުރެއްިވ މަސައްކަ

 އްލު ޙަ އްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބޭފުޅުންގެ ރަ ކުރައްވަނީ ތި ބޭފުޅުން ތި  ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، ތި

ންދާ އަސާސީ ދެމުއިެދއްވުުމގެ ކުރަްއާވ މަސައްކަތްތައް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު ސަުރކާރުން ފޯރުކޮށްހޯއްދަވަ

ށް ވަރަށް ތަލަޙާ ބަލުގައި ވާެނގޮތަކީ ިމހާރުގެ މިަތކަށް މިައންނަ ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން މުސްތަޤުޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު

ކެއް ލިބިގެން ިހނގައްޖެ. އަދި އަުޅގަނޑު ތަސާފުކޮށް ވިދާުޅެވއްޖެ. ައުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށގިނަ މަޢުލޫމާތު

ެއ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިީޓއަށް ެއހެންވީމާ، ބަދަލުތައް ދެންމެ ވިދާުޅވީ.  ދެންމެގައި ފެނަަކއިން މިައއި

ންމު ހިވަރަށް ރަނަގޅު. ތިއީ ވަރަށް މު ފޮނުވާލަދިނިއްޔާ ނަމަެވސް ފޮނުވުން މިއަދު ނޫނަސް އެެހން ކޮންމެ ދުވަހަކު

ދީ ކިހާވަރަކަށް މައްޗަށް މިދިޔައީ. ޒީރޯ ޓު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް. ނިސްބަތުން ކިހާވަރަކަށް އާބާ
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އް އަުޅގަނޑުމެން ންމު އެ މަުޢލޫމާތުތަހިޑް. މި ބޭންޑްަތއް ވަރަށް މުހަންޑްރެޑް. އަދި ހަންޑްެރޑް ޓު ޓޫހަންޑްރެ

ރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދިްނ އަިދ ހަމަ އެހެންމެ މިނިސްޓަ ފޮނުވައި  ްނވީމާ، މަޢުލޫމާތުތައްބޭނުންވޭ. އެހެ

ވެސް ފޮނުވާލަދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ކޮމިީޓ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ވެސް ޕްރެޒެންޓޭޝަން މި މަޢުލޫމާތު 

 ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން އުުޅްއވާތީެވ، ޭއގެފަހުން. 

 

 ކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިްބރާހީމް ޠާރިޤް ވާހަ

ރުގެ ތެރޭަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަހަ

ތިޞާދަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަަދލެކޭ. އަދި ޭއގެ އިތުރަށް ޤް ގެނަިއ މި ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ އި މި ށްކަރަންޓް ޓެރިފަ

އްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު ނޫނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދެމެހެ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެ މާ،ހަރު ތެރޭގައި ކުެރވުނު. އެހެންވީމަގުފަހިވެގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮުޑ މަސައްކަތެކޭ މިއަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްޓެލްކޯއަށް  އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަދި ފެނަކައަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަށް ެވސް މި ކޮމިޓީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

ބަދަލަކާ  ކަމަށްވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުން އެއްެވސް ކަހަލަ ބަދަލެއް އަންނަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ތި

ރައްޔިތުންނަށް އަިދ  ށްކަކަހަލަ މައްސަލަތަބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރީބައިަގއި ހިއްާސކޮށްލަިއފިއްޔާމުން މި

ނަމަ ލުވުން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ބޭްއވިބައްދަ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ. މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިާހރު މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް މާުކރިން ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ކަަމށްވަންޏާ މީގެން ހާސިުކވާނެ މާގިނަ ނަތީޖާތަކެއް އެބަހުރި ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކޮށްފި

އަްށ މިހާރުެގ ކުރައްާވ މަސައްަކތަށް އެމް.ޑީ ތި ހަމަ ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަށް ާޚއްޞަކޮށް ފެނަިއކަިއން މިނިސްޓަރު ތި

ންގެ ނަމުަގއި ޝުކުރު ސް އަދި ިތ ޓީމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުއަދި ހަމަ ސްޓެލްޯކގެ އެމް.ީޑއަށް ވެ 

ޢަލަިއކުމް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ލުވުން ނިންމާލާނަން. ވައްސަލާމްމިއަދުގެ ބައްދަ މުންދަންނަވަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

___________________ 
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