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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދައުރުގެ   ކޮމިޓީގެ  މި  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  މި    23އެންވަޔަރަންމެންޓް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ފަށަނީ. މި ބައްދަލުވުމަކީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް  

ށާއި އަދި ގަސްގަހާއިގެއްސާއި ދަނޑު ބިންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރަ

ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި   މި ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން މިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ސަބަބުން  ގެއްލުންތައް ލިބުމާ ގުޅިގެން 

ގުޅޭގޮތުން   ފިޔަވަޅުތަކާ  ގެންދަވާ  އަޅުއްވަމުން  ސަރުކާރުން  ގުޅިގެން  ގެއްލުންތަކާ  ދާއިރާތަކާ  އަދި  ބެހޭ  ކަމާ 

ހުށަހެޅުމުގެ   ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  އޮތްގޮތް  އެކަން  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް 

މި   ބާއްވާފަ.  މިހާރު  ވާނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  އެއް  މީގެ  ބައްދަލުވުމެއް.  ކުރިއަށްގެންދާ  ގޮތުން 

ބައްދަލުވުން. ދެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކުރިން    2މެން ބާއްވާ  މަޢުޟޫޢޫގައި އަޅުގަނޑު ވަނަ 

 އިދާރީމޭޒުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްވަވައިދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަންބަރެއް. އެއީ ފުރަތަމަ ނަންބަރަކީ ގަދަ ވަޔާއިއެކު ރާއްޖެއަށް    2އެޖެންޑާގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިއަދު އޮތީ  

ގުޅޭގޮތުން ގެއްލުންތަކާ  ލިބެމުންދާ  ވިއްސާރައިގައި  ކުރަމުންދާ  އެންޑް  މިހާރު  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ   

ލްޗަރއާ ބައްދަލުކުރުން.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަ 

 ދެވަނަ އައިޓަމަކަށް މި އޮތީ ގުޅީފަޅު ހިއްކަންފެށުމުން ދިމާވަމުންދާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަށްގެން އަޅުގަނޑުމެން  އައިޓަމް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  މިއަދުގެ  ވަރަށް  ދާނީ 

އަޅުގަނޑުމެން   ބައި  ވަޒީރުންގެ  އެ  އެކުގައި.  ވަޒީރުންނާ  ދެ  ދަޢުވަތުއެރުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް 

މިހާރު    2ނިންމާލުމަށްފަހުގައި   އެހެންވީމާ،  ހުޅުވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށްދިއުމަށް  އައިޓަމާއިއެކު  ވަނަ 

މިނިސް އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  މީޓިންގއަށް  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރ  އެގްރިކަލްޗަރ  އަދި  ޕްލޭނިންގއާ  އޮފް  ޓްރ 

 ޖޮއިންކުރެއްވުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދެއްވައްޗޭ ދެ ވަޒީރުން ޖޮއިންކޮށްލެއްވީމަ. 

 

 އިދާރީމާޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ގޭތޯ. އާދެ! މުޤައްރިރު މިހާރު ޖޮއިންކޮށްލައިފި އިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަޢުވަތުއެރުވީ   އަޅުގަނޑުމެން  މިހިސާބުން  ބައްދަލުވުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރ އަދި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު. ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  

ރުޙަބާ ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދާ އެޖެންޑާ އައިޓަމަކީ ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ  ބޮޑަށް މަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ؛ ރަށްތަކަކަށް ވިއްސާރަ އާއި ގަދަ ވައިގެ އަސަރުކޮށް

ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އެރުވީމަ މައިކް އޮންކޮށްލައްވާނީ. އެހެންނޫނީ ވަރަށް  މައިކް މިއުޓްކޮށްލައްވާފައި ބަހައްޓަވާނީ. އަ

ބައިވަރު އަޑުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިއަށްގެންދާ އެޖެންޑާ  

ވިއްސާރައިގެ  ވަޔާއި  ގަދަ  ރަށްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  ދާދިފަހުން  ދަނޑު  އައިޓަމަކީ  ގޭގެއަށާއި  އަސަރުކޮށް   

ބިންތަކަށާއި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެ އަދި އޭގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ މިހެން ގޮސް  

މި   ގުޅިގެން  މިކަމާ  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ދެން  ވެއްޖެ.  ގެއްލުންތައް  ގިނަ  ވަރަށް 

ންވި އެކްސްޓެންޓް ބެލުމަށާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި މި  ގެއްލު

ދާއިމީ   މިކަމުގެ  ކަމަށްވާތީ ދެން  ދިމާވާ ކަންތައްތައް  ވެސް  ވިއްސާރައެއްގައި  ކޮންމެ  ހަމަ ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ކަމަކީ 

މި  ނުލިބިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތުން  ހައްލެއް  ދިރާސާކުރުމަށް.  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ސަބަބަބާ  އުޅޭ   

ވަރަށް   ހުށަހެޅިން. ދެން  މެދުވެރިކޮށް  ހޯދުމަށް ކައުންސިލުތައް  މަޢުލޫމާތު  ރަށަކުން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތު ލިބު މަޢުލޫމާތުތަކާ  ގިނަ ރަށްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި  ނު. ދެން އެ 

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި ވާނީ އެއް ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަ. ދެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް  

ގިނަ މުއައްސަސާތަކާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު މިހާރުވާނީ މިހާރު ހޯދާފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނު  

ރަށަށް މި ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކޮށްފައިވޭ. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ބަލާއިރު ގޭގޭގެ    75އި  ގޮތުގަ

އަދަދެއްގެ   ގިނަ  ވަރަށް  ލިބުން،  ގެއްލުން  ދަނޑުބިންތަކަށް  ލިބުން،  ގެއްލުން  އޮޑިދޯނިފަހަރަށް  އެއްލާލުން،  ފުރާޅު 

ހަ މީހުން  ބައެއް  ދެން  ވެއްޓުން.  އަދި  ރުއްގަސް  ފާހަގަކުރެވޭ.  ހަލާކުވެގެންދިޔަކަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދިރިއުޅުން  މަ 

ވަރަށް   ދިރިއުޅުމަށް  ޢާއްމު  ސަބަބުން  ފެންބޮޑުވުމުގެ  މަގުތަކުގައި  އުދައެރުމާއި  ގޮތުގައި  އެނގުނު  އެއާއިއެކީގައި 

. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މިހެން  ބޮޑެތި ދަރިތައް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަކަން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުން ފެނޭ

ސަރުކާރުން   ކޮބައިތޯ  ސާފުކުރައްވަން  ބޭނުންފުޅުވަނީ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  އެކުގައި  އޮތުމާ 
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ފުރަތަމަ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މުއްދަތުގައި.  ދިގު  އަދި  މުއްދަތުގައި  ކުރު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ 

ވަޒީރަކަށް  މެންބަރުންނަށް   ފަހަރަކު  ވަޒީރުންނަށް  ދެ  އިއްޒަތްތެރި  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  މިނިޓުގެ    5ފުރުޞަތު 

އޮތްގޮތް   ސިޔާސަތުތައް  ދާއިރާގެ  ގުޅޭ  ބޭފުޅުންނާ  ތި  މައްސަލައިގައި  މި  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް 

ވަގުތުން ވެބްސްޓްރީމްކު ބައްދަލުވުމެއް. ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން  ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް. ދެން ބައްދަލުވުމަކީ  ރެވެމުންދާ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރ ފެއްޓެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. ޑިވަލޮޕްމަންޓް  

މިނިސްޓަރ.    ފިޝަރީޒް  އިނީ  ފެންނަން  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅު.  އެންމެ  ފެއްޓެވިޔަސް  މިނިސްޓަރ 

 ހެންވީމާ، މިނިސްޓަރ ޒަހާއަށް ފްލޯ އަޅުގަނޑު މި ދެނީ.އެ

 

 މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ވިއްސާރައިގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ   ވެސް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދަނީ. ދެން މިއީ ހަމަ އަހަރުތަކެއް ހަމަވެއްޖެ. ދެން ހަމަ  

އަޅުގަ ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  އުފައްދާ  މިއާއެކީގައި  އެ  މީހުން  އެ  މަސައްކަތުން  ކުރާ  ދަނޑުވެރިން  ނޑުމެންނަށް 

ވެސް   އަހަރަކު  ކޮންމެ  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ގެނެވޭކަހަލަ  ހައްލެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުފައްދަމުންދާއިރު  އެއްޗެހި 

ބޭ. ދެން އެއާއެކީގައި  ގުދުރަތީގޮތުން ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ދަނޑު ބިންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލި

ހަމަ އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކަހަލަ އޮޅުތަކަށް ލޮނުގެ އަސަރުކުރުމާއި އަދި ހަމަ އެއާއިއެކީގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ  

ދެން   ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ލިބިފައި  ހައްލެއް  ވެސް  މިހާތަނަށް  މީކީ  ދެން  ގެއްލުންވަމުންދަނީ.  ވެސް  ސަބަބުން 

އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތުތައް ރަށްރަށުން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މި   ދިމާވީމަ ފޮނުއްވާނެ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން ވެއްޖިއްޔަކާ  މި ކަން 

ވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނުހުރޭ. ވަގުތުން މެޑިކޭޓްކުރުމަށް ޓަކައި  ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެ

ބޭފުޅުން   އެ  ވަނީ  އިންޓަރވެންޝަންސްއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ނުހުރޭ.  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ 

ކޮށްދެވޭނެ، މި ގެއްލުމުން އަރައިގަންނަން ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކުރަން. ދެން  ދަނޑުވެރިކަންކުރާއިރު ދެން އިތުރަށް 

އެއީ   ނެތް.  ފޯރުކޮށްދެވިފައެއް  އެހީތެރިކަމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ބޭފުޅުންނަކަށް  މި  އައިރު  މިހާތަނަށް  އެހެންވީމާ، 

ވިއްސާރަވެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް. އެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން ޑިސާސްޓަރއެއް ނޫން މި 

ޑިޒާސްޓަރއަކަށް ނުވާކަމުގައި ވަންޏާ ވެސް އެކަމަކު ގެއްލުންތަކެއްވޭ. އެ ގެއްލުންތަކަށް  ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ 

މެކޭނިޒަމެއް   އެ  ގުޅިގެން  އެންމެން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މެކޭނިޒަމެއް  ކަހަލަ  ބަދަލެއްދޭ 
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ކީގައި ދެން އިންޓަރވެންޝަންސްއަށް ބަލާއިރުގައި  އެބަ އަންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއެ

ފައިސާގެ   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިމާވެއްޖިއްޔާ  މިފަދަކަމެއް  ކަމަކީ  ކޮށްދެވޭ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން 

މިހާރުގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނޫނީ  އެކަމަކު  ދެވޭ.  އިންޓަރވެންޝަންސް  ވަންޏާ  ހިނގާކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އަޅު ކުރިއަށްދާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގެއްލުމަށް  ދިމާވި  މި  މިފަހަރު  ވިސްނުމަކީ  ގަނޑުމެންގެ 

ޓަކައި   ވެއްދުމަށް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މީހުންނަށް  އެ  ފުރުޞަތުދީގެން  އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ރުޖޫޢަކުރު މަސައްކަތް  ކުރި  މީހުން  އެ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  އަނެއްކާ  ފޯރުކޮށްދިނުން.  އެހީތެރިކަމެއް  ޓަކައި  މަށް 

ޖުމުލަގޮތެއްގައި ދަންނަވާނީ ހަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވޭ. ދެން މިއީ ހަމަ ހައްލެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ ކޮންމެ  

ދަޔާ ޚިލާފަށް މި އައީ  އަހަރަކު ވެސް ހަމަ މި މޫސުމުގައި މި ދަނޑުވެރިކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް. ދެން މިފަހަރު އަދި އާ

އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބައެއްކަހަލަ.  ހުރި  ލިބިފައި  ގެއްލުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެކީ  ވައިގަދަވުމާއި  ވަރަށް 

ވައްތަރަށް   ވައްތަރު  ޓޮލަރެންޓް  ސޯލްޓް  ގެއްލުން  އެ  އަސަރުކުރީމަ  ލޮނުގެ  އެއްކަލަ  ބުނެދެނީ  ދަނޑުވެރިންނަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ދިއުމަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް   މަޝްވަރާއިން ވަރަށް  ކުރީދުވަހުގެ  ޒަހާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ  އާދެ! ވަރަށް 

ވިދާޅުވި ގޮތަ ބަދަލުދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނަ ކަމަށް. ޑިޒާސްޓަރއަކީ  ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ، ތި  ގެއްލުމުގެ  ށް އެ 

ކަމަށް. ދަނޑުވެރިންނަކަށް އެއްވެސްގޮތަކުން   ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލުދޭ ތަނެއްނޫން  ލިބޭ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި މި  ވެސް 

ތި   ދެންމެ  މިނިސްޓަރ  ދެން  ނޯވޭ.  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ބަދަލެއް  ގެއްލުމަށް  ކުއްލި  ލިބޭ  ވެސް  މި  ފާހަގަކުރެއްވީ 

ވަންޏާ ދެން ވަރަށް   ކަމަށް  ވަންޏާ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމެއް ވެދާނެއޭ. ނުހިނގާ ކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިނގާ 

ވަރަށް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ  ކުރެވޭކަށް.  ކަމުގައި  މި  ކަމެއް  އެއްވެސް  ނެތް  މީހުންނަކަށް  އެ  ދެރަ 

ފާހަ މި  ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު  ބައްދަލުވުމުގައި  ކުރީގެ  ކުރިން  ދިއުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ކަމެއް.  ގަކުރެއްވި 

ދެކެވުނު ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް މި ޚުލާޞާކޮށްލީ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި  

ރަކު ލިސްޓަށް އަންނަކަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ކުއްލިއަކަށް  ކަމަކީ އެއް ރަށްތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް ފެންބޮޑުވާ ކޮންމެ ފަހަ 

މެންބަރުން   ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ގުޅިގެން  ކަމެކޭ. އެކަމާ  އަންނަ  ނޫނޭ. އަބަދުއަބަދު  ކަމެއް  ދިމާވި 

އަދި   ހެދުމާއި  މަގުތައް  މި  ސަބަބަކީ.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ބޭނުންފުޅުވި  ތޮށިލުމާއި  ބައްދަލުކޮށްލައްވަން 

މި   ކުރިއަށް  ކޮންސިޑަރކުރެވިގެންބާވައޭ ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ  ޗޭންޖަށް  މި ކަންކަމުގައި ކްލައިމެޓް  ބަނދަރުހެދުމާއި 
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ބައްދަލުކޮށްފައި   ދުވަހު  މިނިސްޓަރާ އެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރީމާ  މިހެން  ކަންކަން  މި  ދަނީ. ދެން 

މިނި ވާހަކަފުޅުގައި  މިއްޔަކީ.  ދެއްކެވި  މިހާރު  ނޫނޭ  މެންޑޭޓެއް  ތިމަންނަގެ  ވިދާޅުވި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ސްޓަރ 

އެއްވެސް   ކުރެވޭނެ ހަމަ  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން  ތިމަންނައަށް ލިބިފައި އޮތް  ނޯވެއޭ  ތިމަންނައަކަށް 

ނެޝަނަ އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  މިހާރު  މެންޑޭޓަކީ  ހުރިހާ  އެ  ދެން  މެންޑޭޓޭ.  މަސައްކަތެއް.  ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  ލް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ނުވި.  ގޮތަކަށް  މިކަންވާނެ  ކަމަކަށް  ސައިޑްގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ،   ނެތީމަ.  ވަޑައިގެންފައި  ބައްދަލުވުމަށް  އެ  މިނިސްޓަރ  ދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ބެކްރައުންޑްގެ 

ފު ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑު  ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް  ޕޮލިސީ  ޖެނެރަލް  މިނިސްޓަރއަށް  ޕްލޭނިންގ  އަރުވާނަން  ރުޞަތު 

އިއްޒަތްތެރި   އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވުން  ފުރުޞަތަށް  ރަނގަޅު  މިވަގުތު އަޅުގަނޑަށް  ކުރިން. ދެން  ދިއުމުގެ 

 މެންބަރުން. އާދެ! މިނިސްޓަރ އަސްލަމް. 

 

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް 

ކޮންމެ   ވިއްސާރަވާ  ތެދެއް  ޓައިމްސްގައި  ރީސެންޓް  ރަށްރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދޭތެރެދޭތެރެ އެބަ  ކަނޑުގަދަވެ  ކޮޅިގަނޑުގަނޑުގައި  އަދި  ބައެއްފަހަރު  ފަހަރެއްގައި  ފެންބޮޑުވޭ  އެބަ  ރަށްތައް  އިން 

އެއް   މިހެންވާންޖެހޭ  ދެން  ސަބަބުން.  ވިއްސާރައިގެ  ފަހަރު  އަނެއްބައި  ސަބަބުން،  ރާޅުގެ  ސަބަބުން  އުދައިގެ 

އެ އަންނަނީ   ހެވީ ރެއިންސް  އެންޑް  އޮފް ސްޓޯމްސް  ޤަބޫލުކުރަން ފްރިކުއެންސީ  އަޅުގަނޑު ވެސް  ސަބަބުކަމުގައި 

ޓް ޗޭންޖުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް. އެގްޒެކްޓްލީ އެސްޓަބްލިޝްކޮށްފައެއް ނެތް އެ ފެކްޓެއް  ކްލައިމެ

އަސްލުގައި. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކީގައި މީހުން ރަށްރަށުގައި އާބާދުވެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި  

އް ވެސް އެބަހުރި. ރަށްރަށް ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައި ހުރިއިރު އެ ރަށްރަށުގެ  ހުރިގޮތުން ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަ

ގޮނޑުދޮށުން ފެން ފައިބައިގެންދާ ގޮތަށް، ފެންފަހިވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނުން ބައެއް ދިމަދިމާ އަޅުގަނޑުމެން އެހެރީ  

ސްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ހަދާފައި  ކޮނެފައި ބަނދަރުމަތި ހިއްކާފައި ޢާއްމުކޮށް ރަށުގެ ފަސްގަނޑަށްވުރެން އު

ފައިބައިގެން   ފެން  ވެހޭ  ރަށަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  އޮތްގޮތް.  ކުރެވިފައި  އައިއްސަ  މިހާތަނަށް  މިކަން  މިއީ  އެހެރީ. 

ދެންނެވިޔަސް   ނެތޭ  ބަނދަރުތަކެއް  ހަދާ  އަލަށް  ރާއްޖޭގައި  މިވަގުތު  ދެން  ދިމާވޭ.  އެބަ  މައްސަލަ  ނުދިއުމުގެ 

ރަށްރަށުގައި  ދޮގަކަށް ކަމަކަށް  ނިމިފަ. އަނެއް  ހަދާ  ބަނދަރުތައް  ހުރީ  ރަށެއްގައިހެން  ހުރިހާ  ނުވާނެ. ގާތްގަނޑަކަށް 

މަގުމަތީގައި   އެކީގައި  ބަދަލާ  އައި  ވައްޓަފާޅިއަށް  ދިރިއުޅުމުގައި  އެކީގައި  ތަރައްޤީއާ  އިޤްތިޞާދީ  އައި  މީހުންގެ 

މަ ފެށީމަ  އެއްޗެހިދުއްވަން  ދުއްވާ.  އުފެދުނީމަ  އެއްޗެހި  ވަޅުގަނޑު  ބައެއްފަހަރު  އަދި  ހަރުވޭ.  ބިންގަނޑު  ގުތަކުގެ 
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މަދުވެގެން   ވެސް  ހިނދުން  ފެން  ބިމަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ތެރޭގައި  އެއްވަރުކުރުމުގެ  އަޅާފައި  ފަސް  އެތަނަށް 

ކޮށް ދިމާވާ ފެންބޮޑުމުގެ  ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދިމާވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކީ ވާރޭވެހިގެން ޚާއްޞަ 

މަސައްކަތްތަކުގައި   ގިނަ  ތަރައްޤީގެ  ތިބިއިރު  އާދެވިފައި  މިހާހިސާބަށް  އައި  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކީ 

އެކީގައި އައިއްސަ ހުރި މައްސަލަތައް. ދެން މިއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފެށީމަ އަބަދު ވެސް ތަރައްޤީއާ އެކީގައި  

މައް މަގު  ނުކުންނަ  ރަށްރަށުގެ  އެ  ކުރިއަށްގެންދެވޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  މަގު  ރަށްރަށުގެ  ދެން  ސަތަކެއް. 

އަޅުގަ ހަދާއިރު  މަގު  ޑްރައިނޭޖްހެދުމުގެ،  ލަން  އެބަ  އަދި    ނޑުމެން  ޑިޒައިންކުރަން.  އެބަ  މަގު  ސިސްޓަމާއެކީގައި 

ލާފައި އަނެއްބައި ތަންތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މެކޭނިކަލީ    ބައެއް ތަންތަނުގައި ހުންނާނެ ނެޗުރަލީ ފެން ފަހިވާގޮތަށް 

ރަށްތަކަކީ   ރާއްޖޭގެ  ދެން  ކުރަމުގެންދަން.  ވެސް  މަސައްކަތް  ބެހެއްޓުމުގެ  ޕަމްޕް  ބޭރުކުރާގޮތަށް  ފެން  ފުލަޑްވީމަ 

ސްލޯޕެއް   މާބޮޑު  ފެންފަހިވެގެންދާކަށެއް  ރަށްތަކަކަށްވާތީ  ހުންނަ  ފްލެޓްކޮށް  ތިރިކޮށް،  ރަށުގެ  ވަރަށް  ނިއިނދޭ 

ޓޮޕޯގްރަފީގެ. ދެން ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ތީގެން މަދު ރަށެއްގައި ނޫނިއްޔާ  

ރަށުގެ ޓޮޕޯގްރަފީއެއް ވެސް ހެދިފަކާއެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ކުރުމަށް މިހާތަނަކަށް އެކަހަލަ ކުރެވިފަކާއެއް  

އެހެން ރަނގަޅަށް  ނެތް.  ހަމަ  ރަށްތަކުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އަންނާނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައްލެއް  މިކަމަށް  ވީމާ، 

މިވަނީ.   ފެންބޮޑު  ރަށްރަށް ކީއްވެގެންކަން މިހާރު  ތެރެއިން ލާފައި ކިހިނެއްކަން އެ  ދިރާސާއެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކިހިނެ  ހައްލެއް،  ކޮން  ގެނެވޭނީ  ފެންބޮޑުވުމަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އާޓިފިޝަލީ  ކޮން  ރަށުގެ  ކިހިނެއް  އް 

އެއެއް   ގެނެސްގެންތޯ  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ސްލޯޕަށް  މަގުގެ  ރަށުގެ  ނޫނީ  ބަހައްޓައިގެންތޯ  ޕަމްޕް  މެކޭނިކަލީ 

ރަށްރަށު ހަދަމުންދާ  މަގު  ކުރެވިގެން. ދެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ހެދިގެން  ވެސް  ޓޮޕޯގްރަފީ  މިދެންނެވީ  ގައި  އެނގޭނީ 

މިހާތާކަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެއްޗެހި  އެ  ރަށްރަށުގައި  އެހެން  ބަލަން.  އެބަ  އެއްޗެހި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ރަށްރަށް   ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  މިކަމަކީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ބެލިފަކާއެއް 

ތަށް އެކުލަވާލައިގެން ގެންދަންޖެހޭ ޒާތުގެ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށް  ފެންބޮޑުވިޔަނުދިނުމަށް ހަމަ ހިންގާ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ގޮ

މައްސަލަ   ތަނެއްގައި  ދިމާވާ  މައްސަލައެއް  އެ  އޭރު  އެޑްހޮކްކޮށް  އެޑްރެސްކުރެވެނީ  މިކަމަށް  މިހާރު  މިކަމަކީ. 

ރާ އަދި ކޮޅިގަނޑުގައި ކަނޑުގަދަވެގެން  ބަދަލާ ގުޅިގެން ނޫނީ  ޅުގެ ސަބަބުން  ހައްލުކުރަނީ. ދެން މޫސުމަށް އަންނަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހައްލު  ކަންތައްތަކުގެ  އެ  ފެންބޮޑުވުން  ފެންބޮޑުވާ  އުދައަރައިގެން  ރަށްރަށް  ހެދި  ސާޖާ  ސްޓޯމް 

ހޯދޭނީ ދެން އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ކޮސްޓްލީ ކަމެއް. އޭގެ އަސްލަކީ ދެން ހަމަ ދުނިޔޭގެ ކްލައިމެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  

ވެސް އެންމެން  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް    ކަމުގައި  ރަށްތައް  އެހެންވެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ޤަބޫލުކުރަނީ 

ލާފައި   ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ރަށްތައް  ތެރެއިންލާފައި،  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ 
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މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު.  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  ވެސް  ރަށެއްގައި    އަނެއްކާ  އެ  ވަކިވަކިން  އެބަހުރި  ރާއްޖޭގައި 

ރަށެއްގައި މި   ދިމާވީމަ އެކަމަށް ޙައްލުހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  މައްސަލައެއް 

ވެސް   އެއީ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އެކުލަވާލެވިފައެއް  މިހާތަނަކަށެއް  ޕްރޮގްރާމެއް  ޙައްލުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ 

ދައުލަތުގެ   މުޅި  ނޫން.  ޒިންމާއެއް  ވުޒާރާއެއްގެ  އެންމެ  ވަކި  ސަރުކާރުގެ  ދެން  މިއީކީއެއް  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ 

ޤަބޫލުކުރަނީ.   އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  ޒާތު  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ޕްރޮގްރާމް  ޒާތުގެ  ހިންގަންޖެހޭނެ  ގޮތަށް  ޒިންމާއެއް 

ހިނގަމު މިކަން  މިހާރު  މަޝްރޫޢެއްގެ  އެހެންވީމާ،  އެ  ތެރެއިންނޭ.  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ވަކިވަކި  ހިންގޭ  ންދަނީ 

ކޮމްޕޯނަންޓެއް ގޮތަށް އިންނަނީ ފުލަޑް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ސަރުކާރުން،  

ބޫލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ދައުލަތުން އެބަ ވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަ

އައި   ހެދި އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް  ރަށެއްގެ ވެސް މިދެންނެވި، ކުރިން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާ 

އަންނަ   އެކީގައި  ޗޭންޖާ  ކްލައިމެޓް  ބަދަލުތަކާއެކީގައި  އަންނަ  މި  ކުރަމުންދާ  ތިމާވެއްޓަށް  އަދި  ބަދަލުތަކާއި 

ސަބަ ބޮޑުވާ  ބަދަލުތަކުގެ  ނަމަވެސް  ސަބަބުން  އުދައިގެ  އަދި  ނަމަވެސް  ވާރެއިން  ފެންބޮޑުވުން  ރަށްރަށް  ބުން 

ބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތްކުރުން. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  

ޤަބޫ އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  މިވާހަކަ  ގޮތް  މިކަމަށް  ވަގުތެއްގައި  މުނާސަބް  ލުކުރަނީ 

އެކަން   ފުރަތަމަ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  ކަމެއްގައި  ވެސް  އަބަދު  އެހެންވީމާ،  ދެކެވެނީ.   މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިކަމަ ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު  އައުން  ށް  އެޓެންޝަނަށް 

 ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  

ދެމުންގެ ބޭފުޅަކީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު  ންދާނަން. މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. އަޙްމަދު ޒާހިރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  އަސްލަމް ތި ދެއްވި  ޒަހާ. މިނިސްޓަރ  މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފުރަތަމަ،   އެންމެ  ޒަހާއާ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ދިއުމުގެ  ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ބޮޑަށް 
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އެގޮތު  ސުވާލު.  ކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ޒަހާއާ  އަހާލަން  މިނިސްޓަރ  ކައިރިން  ޒަހާ  މިނިސްޓަރ  އަޅުގަނޑު  ން 

ކިހާ    ތެރޭގައި  ދެހަފްތާ  މިދިޔަ  ސަކަރާތްވެގެން  މި  މޫސުން  މި  ދަނޑުވެރިންނަކަށް  ކިހާ  ބޭނުންވަނީ 

ފައިސާގެ   އެއީ  ދެން  މިނިސްޓްރީގައި.  އެބަހުރިތޯ  އެއްކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ގެއްލުންވީތޯ  ދަނޑުވެރިންނަކަށް 

ބަ އޮތްގޮތުން  އަދަދުން  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  މިދެންނެވީ  މިހެން  އެއީ  އަދަދެއްތޯ.  ކިހާވަރެއްގެ  ލާނަމަ 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ކަމަށްވާ ވާދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި. އެގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް  

ދަނޑުވެރިންގެ ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުރި އެ ބޭފުޅުންގެ ކްރޮޕްސްތައް  ހަކަށް    30ހަކަށް    25ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވި.  

މިލިއަނެއްހާ    ގާތްގަނޑަކަށް  މަޢުލޫމާތުގައި  ދެއްވާ  އަޅުގަނޑަށް  ކައުންސިލުން  އެގޮތުން  ހަލާކުވެގެންދިޔައީ.  ހަމަ 

ކްރޮޕްސްތަކުން. ދެން އޭގެ    ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ގެއްލުން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެގެންދިޔަ ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުންގެ އެ

އިތުރުން ހަމަ ރުއްގަސް ވެއްޓި ގޭތަކުގެ ފުޅާ ހަލާކުވެ ފާރުތައް ޑެމޭޖުވެ މިކަހަލަ ގޮތެއްގައި ބައިވެރި ގެއްލުންތަކެއް  

ގެއްލުމެއް   އެއްވެސް  މާބޮޑު  ގައްދޫއަށް  އިރާދަކުރެއްވީތީ  މިފަހަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔަ.  ވެސް  ވާދޫއަށް  ލިބިގެން 

ވެހުނު  އަނެއް ކުރިން  މަންތްސް  ފޯރަވަރަކަށް  ތްރީވަރަކަށް  މީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވޭ.  މިފަހަރަކު  ހެން 

ވިއްސާރައެއްގައި ގައްދޫއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެގެންދިޔަ. ދެން ޢާއްމުކޮށް ގައްދޫ އާއި ވާދޫއާ މި  

ހަ މޫސުމުގައި  އެކި  ތަފާތު  މޫސުމުގައި،  އެކި  ރަށަކީ  މިހެން  ދެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ރަށް.  ދެ  ގެއްލުންވަމުންދާ  މަ 

އެގްޒާމްޕަލަކަށް   މި  ދެރަށުންވީމަ  މި  ލިބޭނީ  މަޢުލޫމާތު  ރަނގަޅު  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  މިދެންނެވީ 

އެ އެހެންވީމާ،  އެބައުޅޭ.  ވެސް  ރަށްތަކެއްގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ހަމަ  މައްސަލަ  މި  ހަމަ  ނެގީ.  މި  އް  އަޅުގަނޑު 

ސުވާލު، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ކިހާ ދަނޑުވެރިންނަކަށްތޯ މި ގެއްލުންވީ އަދި އެ ފައިސާގެ  ގޮތުން ދަންނަވާނަމަ އެއީ  

ކިހާ އަދަދެއްތޯ. ދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިހެން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ކިހާ ގެއްލުމެއްތޯ ލިބިގެން  

އެކަ އެބައޮތްތޯ،  ބެލިފައި  ދަނީ  އެބައިންތޯމި  މެއިންޓެއިންކުރެވިފައި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެއް  އެއްވެސް  ދެން  ؟ ހަލަ 

ގެއްލުންތަކުގެ   ލިބޭ  މިހެން  ދަނޑުވެރިންނަށް  އައިއިރު  މިހާހިސާބަށް  ދެންނެވީ  ތި  އެއްވެސް  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ 

އެއްވެސް އެކަހަލަ  ނެތޭ. އަދި  ފޯރުކޮށްދެވިފަކާއެއް  އެހީތެރިކަމެއް  ނެތޭ. އެކަހަލަ    އެއްވެސްވަރަކަށް  ވެސް  ޕްލޭނެއް 

ވަރަކަށް   އެއްވެސް  ސަޖެސްޝަނެއް.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތޭ.  ހަމަޖެހިފަކާއެއް  ވެސް  އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް 

އެބައިންތޯ ޕްލޭނެއް ނޫނިއްޔާ އެކަހަލަ   ބައިވެރިކުރުވަން އެއްވެސް ވަރަކަށް  ދަނޑުވެރިންގެ އިންޝުއަރ ސްކީމެއްގެ 

ވިސްނުމެ ސްކީމެއްގައި  އެއްވެސް  އިންޝުއަރެންސް  ގެއްލުންތަކުގެ  ލިބޭ  މިހެން  މިދެންނެވީ  އެހެން  އެބަހުރިތޯ.  އް 

މިނިސްޓްރީގައި   ސްކީމެއް  އިންޝުއަރެންސް  ހިންގާ  މިނިސްޓްރީން  މިސާލަކަށް  އިނދެއްޖެނަމަ  ބައިވެރިކުރެވިފައި 

އްޔާ މިކަހަލަ ކޮންމެ ސްކީމެއް މެދުވެރިކޮށް  ރަޖިސްޓްރީވާ ދަނޑުވެރިންނަށް އިންނަ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ނޫނި
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ދަނޑުވެރިންނަށް. އެހެންވީމާ،   ފޫބެއްދިގެންދާނެ  ގެއްލުންތަކެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  އިންޝުއަރެންސްވެފައި އިންނަމަ 

މިނިސްޓަރ   އަޅުގަނޑު  ދެން  ފާހަގަކޮށްލީ.  ހަމަ  ވާހަކަ  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވާތީވެ  ޕޮއިންޓެއް  ރަނގަޅު  މިއީ 

މިހާރު  އަ އެބައިން  ހެދިފައި  އެސެސްމަންޓެއް  އެއްވެސްވަރަކަށް  ނިންމާލާނީ.  ސުވާލުކޮށްލާފައި  ވެސް  ސްލަމްއާ 

ލިބުނީ.  ގެއްލުންތަކެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ރަށްރަށަކަށްތޯ،  ކޮންކޮން  އެންމެބޮޑަށް  ލިބުނީ  ގެއްލުންތައް  މިވީ  މިފަހަރު 

ތޯ ކުރަން ރާވާފައި އޮތީ، ކުރެވިފައި އޮތީ ނޫނިއްޔާ ރާވާފައި އޮތީ  މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ޝޯޓްޓަރމް ގޮތުން ކޮންކަމެއް

އެނގިގެން   އަޅުގަނޑަށް  ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުން  މިނިސްޓަރ އަސްލަމް  ލޯންގްޓަރމް ގޮތުން ދެންމެ  ނޫނިއްޔާ. ދެން 

މިހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތްކަން.  ރޭވިފަކާ  ޕްލޭންތަކެއް  މާބޮޑު  ކުރިއަކުންނެއް  މީގެ  މިކަމަށް  ހިނގައްޖެ  ރު 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރައްވާ  ވެސް  މިނިސްޓަރ  އެބަޖެހޭކަން  ރޭވެން  ޕްލޭންތަކެއް  ކުރިއާލާ  ވިސްނައިގެން 

ބޭނުންވަނީ ސްޓޯމް   ހަމަ މިނިސްޓަރ އަރިހުން ދަންނަވާ، އެދިލައްވަން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރައްވައިފި. 

ށް ގައްދޫގައި މަގުހަދަން ނިންމާފައި އެ އޮތީ. ދެން ވާދޫގައި ވެސް މަގުހަދަން  ވޯޓަރ ޑްރެއިނޭޖު ސިސްޓަމް މިސާލަކަ

ނިންމާފައި އެ އޮތީ. ޚާއްޞަކޮށް ވާދޫގައި މަގުހަދާ ދަނޑުވެރިންނަށް މިކަމުން ލުޔެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ސްޓޯމް ވޯޓަރ  

މު ޑިޒައިންކުރުމަކީ  މެކޭނިޒަމެއް  ކޮންމެވެސް  ނޫނިއްޔާ  ސިސްޓަމެއް  އަޅުގަނޑަށް  ޑްރެނޭޖު  ކަމަށް  ހިންމުކަމެއް 

ބައެއް   ވެސް  ގައްދޫގައި  އަދި  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  އެދޭ  މިކަން  ވެސް  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވޭތީ 

ގެއްލުންތަކެއްވޭ.   ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ހުންނަ  ތިރިކޮށް  ބައެއް  އަދި  އުދައަރައިގެން  ޞަރަޙައްދުތަކަކީ 

ކަމަށް ވެސް ވިސްނައިގެން މިފަހަރު މަގުހަދާއިރު މި ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްރެއިނޭޖު ސިސްޓަމެއް ލާފައި  އެހެންވީމާ، އެ 

މިހާތަނަށް   ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މުހިންމުކަމެއް  އިނުމަކީ  ސިސްޓަމެއް  ޑްރެއިނޭޖު  ކާނު  ރަނގަޅު 

ފަކާއެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި  ހެދިފައި ހުރި ތަންތާނގައި އެވަރަކަށް ނެތް އެކަމަކަށް ވިސްނި

މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަވާތީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް  

 ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވައިލާ ކުރިއަށް މަގުތައް ހެދެމުންދާއިރު މިކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު 

މިނިސްޓަރ ޒަހާއަށް. ގައްދޫގައި، އެއީ   ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެއް ވާހަކަ  އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން 

އަޅުގަނޑު   ކަމެއްވީމަ  ގުޅުންހުރި  ފިޝަރީޒްއާ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ސުވާލެއް  ގުޅުންހުރި  މިކަމާ  މުޅިން  އަދި 

ބޭނުން ގައްދޫގައި... ދަންނަވާލަން  އެހެންވީމާ،  ރަށެކޭ.  ފާހަގަކުރެވޭ  ވަރަށް  މަސްވެރިކަމަށް  ދެން  ގައްދޫއަކީ  ވަނީ. 

)ރެކޯޑިންގގައި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( މަސައްކަތްނުކުރާތާ ތިން މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ. އެކަމަށް  

 ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުން   އިއްޒަތްތެރި  ގުޅޭގޮތުން  ޓޮޕިކާ  މިއަދުގެ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ބެހޭ   ކަމާ  ހަމަ  ވެސް  ވަޑައިގަންނަވާނީ  ވަޒީރުން  ދެން  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ސުވާލުކުރެއްވުން 

ހޯއްދަވައި   މި  މަޢުލުމާތުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރުގެ  ބަހައްޓަވައިގެން.  ވިސްނުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓޮޕިކަށް  އެ 

މުހިންމު އިޝޫއަކީ މި ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ދަނޑުބިންތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ އޭގެ ބަދަލު ހޯދުން. އެހެންވީމާ،  

މަ ވަޒީރުންގެ އަރިހުން ހަމަ ބޮޑަށް އެދެނީ ވެސް  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހަ

ކުރިއަށް   ޒަހާ  މިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޖަވާބުދެއްވުމަށް  ސުވާލުތަކަށް  ކުރައްވާ  އެ  ޓޮޕިކުގައި  މި 

 ގެންގޮސްދެއްވާ.  

 

 : މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ތަފާތު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިއްސާރައިގައި  ކުރި  މި  އަހަރުގައި  މި  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެންމެބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ފޮނުއްވާފަ.  އެބަހުއްޓޭ  މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލުތަކުން  ރަށު  ކައުންސިލުތަކުން، 

އެއްކޮށް ކޯކުރަ ވަންޏާ ދަނޑުވެރިން  ގޮންޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު  ން އެއްކަހަލަ މި މަޢުލޫމާތު ނަގާކަމަށް 

މިއީކީ   ޙާލަތު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެން  ދޭން.  ބަދަލުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކްސްޕެކްޓްކުރާނެ  ވެސް 

ދެން   ޗެލެންޖެއް.  ހުރި  ހަމަ  އެއީ  ކަމަކަށް.  އެއް  ނެތް.  ނިޒާމެއް  ކަހަލަ  ދެވޭ  ބަދަލެއް  ތަފާތު  ދަނޑުވެރިންނަށް 

ކައުންސިލުތަކުން ވެސް މި މަސައްކަތުގައި އެކި މިންވަރަށް އެކި ކައުންސިލުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.  

ވެސް   ދެން ހަމަ އެއާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ދަނޑުވެރިންނަށް 

ދަފްތަރު އެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްޗެތީގެ.  ހައްދާ  ސައިޒާއި  ދަނޑުބިމުގެ  މީހެއްގެ  އެ  ބައިވެރިވެ  ގައި 

މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެއް. އަދި ފަރުދީ   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލު 

މި  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވޭނެ.  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ހަމަ  ވެސް  ވެސް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ދަފްތަރަކީ   

ބައެއްގެ   އެ  އެއާއެކީގައި  ދެން  ކަންތައް.  އެއް  އެއީ  ދެން  ނޫން.  އެއްޗެއް  އަޕްޑޭޓްކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަހަލަ   ކޮށްދެވޭ  ވެރިފައި  ވެސް  ކައުންސިލަކަށް  ވެސް  އެއްޗެއްސަކީ  ހުންނަ  ހެއްދިފައި  ދަނޑުބިންތަކުގައި 

ހެ  އެއްޗެއް  މިވެނި  ނޫން.  ގޮންޖެހުންތަކެއް.  އެއްޗެއްސެއް  އެބައުޅޭ  ވެސް  ނެގުމުގައި  ޑޭޓާ  އެހެންވީމާ،  އްދިފަ. 

ޕްރޯ   ވަރަށް  ކައުންސިލުތަކަކީ  ބައެއް  ދެން  ވެސް.  އަންނައިރު  ރަށްރަށުން  ތަންތަނުން،  ތަފާތު  ޑޭޓާ  އަނެއްކާ 

ގޮތަކަށް. ދެން އެހެންވީމާ،    އެކްޓިވްކޮށް ގެއްލުން ލިބުނީމަ އެ މަޢުލޫމާތު އެބަ ފޮނުއްވާ. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ 
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ކޮން   ލިބުނީ  ދަނޑުބިންތަކަށް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިސްނަގައިގެންނެއް  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

މީގެ   އަނެއްކަމަކީ  ނެތް. ދެން  ގޮތެއް  މިވަގުތަކު އެހީތެރިވެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނާހަން. އެއީ  ގެއްލުމެއްތޯއެއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ    40ގަނޑުމެން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ތަޢާރުފުކުރިން. ދެން އެފަހަރު ސަރުކާރުން  ކުރިން އަޅު

އެ   ދައްކަވަންޖެހެނީ  އެއަށް  ބައިވެރިވާއިރު  ދަނޑުވެރިޔާ  އެއަށް  ދެން  ލެއްވެވި.  ސްކީމަށް  އިންޝުއަރެންސް 

ތައްޔާރެއް ނޫން. ދެން ހަމަ އެއާއެކީގައި    ދައްކަވަން ވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް  10. ނަމަވެސް މި %10ބޭފުޅުން %

އެކީގައި.   އިންޝުއަރެންސްއާ  އެލައިޑު  މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރޯލްއައުޓުކުރަން  ސްކީމް  އިންޝުއަރެންސް 

އެއީ   ނުލިބުނު.  ތަރުހީބެއް  އެހާވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އޭރަކު  ސްކީމަކަށް  މިކަހަލަ  ވެސް  އެލައިޑަކުން  ދެން 

ންމެ އަހަރަކު ވެސް އެނގޭ މި ހުޅަނގު މޫސުގެ ވިއްސާރައާ އެކީގައި މި ގެއްލުން ލިބޭނެކަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  ކޮ

ޗެލެންޖިންގ ކަމަކަށްވި މިކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ، އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އަންނަންޖެހޭ ނޫނީ އެހެން ގޮތަކުން  

އެހީތެރިވެދޭންޖެ ދަނޑުވެރިންނަށް  އެބަ  ޕެކޭޖެއް  ވެސް  ފައިސާ  ވެސް  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ހޭ. 

އެހެންވީމާ،   ވާނީ.  އެކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެން  މަގުފަހިކޮށްދެއްވީމަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.  މިކަން  ލެވިގެން 

ރު އަޅުގަނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރާ މި އަލަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާއި 

ކުރެވޭ   އެ  ރަޖިސްޓްރީވެ  އެނގި،  ދަނޑުބިންތައް  ހުންނަ  ރަށްރަށުގައި  އެކީގައި  ކައުންސިލުތަކާ  ހަމަ  އެދެނީ 

ކުރެވޭ   ކޮށްގެން  މޮނިޓަރކުރަން.  މިމަސައްކަތްތައް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދާން.  ނިޒާމަކަށް  ކުރާ    ކަހަލަ 

ށް ޙަޤީޤަތަކު އެ ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދެއް ވެސް ސާފެއް ނުވޭ.  ދަނޑުވެރިކަމަކަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަކަ

ދާން   ކޮމްޕެންސޭޝަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުވޭ.  ސާފެއް  ވެސް  އެއްޗެއް  ހެއްދޭ  ދަނޑުބިންތަކުގައި 

އެބަހު ގޮންޖެހުންތަކެއް  ވެސް  އޭގައި  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށްވޭ.  ދަތި  ވަރަށް  ވެސް  ރަނގަޅު  ބަލާއިރު  ހަމަ  ރި. 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހޯދައިދޭން.  ގޮތްތަކެއް  ދަނޑުވެރިންނަށް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަފުޅެއް 

ވަރަށް   ހަމަ  ގެންގޮސްދެއްވާތީ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  މަޖިލީހުން އިސްނަންގަވައިގެން  ޑިސްކަޝަންތަކެއް  މިކަހަލަ 

ޑިޒާސްޓަ ދެން  އޮންނަ  އުފާކުރަން.  މިހާރު  ގެއްލުން  ލިބޭ  ރަށަކަށް  އެއީ  އަންނަނީ.  މި  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ރގެ 

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެނީ އެ ޑިޒާސްޓަރއާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮއެކްޓިވްކޮށް އެ  

ކަ ކޮށްދެވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުނަގަމޭ  ނެތީމަ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި  މަޢުލޫމާތު  ވަގުތު  މި  މެއް 

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ނެތޭ   މިހާރަކު  ވާހަކަތަކަކީ  ވިދާޅުވި  ތި  ވަޒީރު  ގުޅިގެން  ސުވާލާ  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ  އާދެ! 

އެއާއެކީގައި އިންޝުއަރެންސުން ކަމެއް ކުރަން  ދަނޑުވެރިންނަށް ގެއްލުން ވިޔަސް އެހީވެވޭނެ ނިޒާމެއް. ދެން ހަމަ  

ލިބޭނެ   ގެއްލުން  ދެން  ނުދޭ.  ވެސް  ހިނގަމުންނެއް  އަދި  ނެތޭ.  ހިންގިފައެއް  ކާމިޔާބުކޮށް  ވެސް  އެކަން  ބެލިޔަސް 

ބެލެހެއްޓޭނެ   ހާޒިރީ، ރަޖިސްޓްރީއެއް  ނެތޭ. ދެން ދަނޑުވެރިންގެ  ވެސް  ނިޒާމެއް  ރަނގަޅު  އެއްކުރެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު 

ތެއް ވެސް ނެތޭ. ކައުންސިލުތަކަކު ވެސް ނެތޭ. މިނިސްޓްރީއަކު ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަދި  ގޮ

ވަޒީރުގެ   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ހަދަންޖެހޭ  އަދި  ވޯކްސް  ގްރައުންޑް  ހަމަ  ތަރައްޤީކުރަން  ނޫނީ  ޅަފަތުގައި  ވަރަށް 

ހަމަ އަޅުގަނޑު  ދޭހަވީ.  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވާހަކަފުޅުން  ފާހަގަކޮށްލީ.  މި  އެގޮތަށް  ނުކުތާތައް  އެ  ޚުލާޞާކޮށް   

އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އަސްލަމަށް ވެސް އެބަ ސުވާލުގެ ބައެއް އަމާޒުވޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު މި  

 ބައި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އްމަދުމުޙަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

އެސެސްމެންޓެއް އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަތަކުއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިފަހަރުގެ ފްލަޑުގެ 

މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިހާރުވާނީ މިނިސްޓްރީގައި ބުނެފަ. ދެން ލޮކްޑައުނާއެކީގައި ޗެލެންޖެސްތަކެއް އެބައުޅޭ. 

ހެންނަމަވެސް، މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަދި މި އަހަރުގެ ހުޅަނގު މޫސުން ވެސް ކުރިއަށް  އެ

އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަށް  އިތުރުވެގެންދާނެ  ވެސް  ރަށްރަށް  އިތުރު  ތެރެއަށް  އެސެސްމެންޓްގެ  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  އެހެންވީމާ،  ބަލަނީ.  ސްޓޯމް    މި  ގދ.ގައްދޫގައި  އާއި  ގދ.ވާދޫ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކުރާނަން 

މެންބަރު އެދިވަޑައިގަތީ. ދެން   އިއްޒަތްތެރި  މަގުތައް ހެދެމުންދާއިރު ގާއިމުކުރުމަށް  ވޯޓަރ ސިސްޓަމެއް އެ ރަށުގެ 

މަ އެކަހަލަ  ހިންގާ  ތަނުގައި  އެ  މަޝްރޫޢު  އެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދެން  އެޝުއަރެންސް  ޝްރޫޢުތަކުގެ  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަމަށް.  ކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ތެރޭގައި 

 އެޝުއަރކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައިގައި   ދެވަނަ  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ  މިނިސްޓަރ.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަޅުގަނޑު އެބަ ނޯޓްކޮށްލެވިފައިވޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރައްވާފައި ދެން ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރގެ  

ހައްލު މިކަން  ކިހިނެއްތޯ  ހުރީ  އެ  ވިސްނުންފުޅު  މިއުޅެނީ  އިޝޫއަކަށްވެގެން  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރައްވަން. 
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ލިސްޓުގައި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކަލަ  ވެސް  ރަށްތައް  އެހެން  އަންނަ  ދެން  އަދި  ވެސް  ވާދޫ  ވެސް  ގައްދޫ 

؟ ނާނެ ނޫންތޯ ތަކުރާރުވާ ރަށްތައްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާ މިފަހަރު ލިސްޓު ނަންގަވާއިރު ވެސް ހަމަ އެ ރަށްތައް އަން

މިނިސްޓަރ   މިކަން  އައިމަ  އެބައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މަޝްވަރާގައި  ދުވަހުގެ  ކުރީ  އެ  ކަންނޭނގެ  އެހެންވެ 

ޖަވާބު   ސުވާލަށް  އެ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ސާފުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ 

 ؟ ހައްދަވާނީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރައްވާފައި ލިބިގެންދާނެހެން. ދެން ވަޓް. ދެން ކިހިނެއްތޯ 

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

ތި   އެނގޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  މި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ން ރަށްތައް ފުލަޑުވާ ފްރިކުއެންސީއާ ދެން އެ ފްލަޑްވާ ސަބަބު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ހަމަ ކޮންމެ ރަށަކަށް  ވިދާޅުވިހެ

؟ ވަކިވަކި އެސެސްމެންޓެއް ހައްދަން. އެ ރަށް މިހާރު މި އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލުތަކާއި ހެދިވެގެން އުޅޭ ކަމެއްތޯ

ގެނެވޭ ކުރަން  އެސެސްމެންޓެއް އެއަށް  އެހެންވީމާ، އެ އެތި އަން ޑޫ  ވަކި  ރަށަކަށް  ކޮން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ  ނީ 

ޓަކައި.   ބެލުމަށް  ކޮންކަމެއްތޯ  ކުރެވޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރަން  ފްލަޑް  ހަދާނަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަ ރަށަކަށް  ކޮންމެ  އެސެސްމެންޓް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން،  ކިން  އެހެންވީމާ، 

ކީއްވެގެންތޯ އެވަނީ  އެހެން  އެވަނީ  ރައށަކަށް  އެ  ސްޕެސިފިކަލީ  ހަދާނަން. ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ؟ އެސެސްމެންޓެއް 

އެހެންވީމާ،   ދެން.  ހޯދާނަން  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަނެއް  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން، 

ހައްލެ ވަކި  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ވަކި  ހަމަ  ހައްލުތަކެއް. އެ  އެއީ  ޒާތެއްގެ  އެއް  އް އިންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އުޅޭނީ 

ޑީޓެއިލް   ހަމަ  ސްޕެސިފިކް  އެތަނެއްގެ  ގެންނަންޖެހޭނީ  ޑިޒައިނެއް  ގެންނަ  އެތަނަށް  ސްޕެސިފިކަލީ  ރަށަކަށް 

ލިބެލިވެ އުޅެން ވެސް.  އެސެސްމެންޓަކާ އެކީގައި. ދެން އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ވަގުތު ލިބެންޖެހޭ ހެ 

ކުރެވެންޖެހޭނެ.   ވެސް  ސާރވޭއެއް  ޓޮޕޮގްރެފިކް  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ދެވެން  ތަންތަނަށް  ޓީމްތަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ކުރެވުނީމައި   ކުރެވެންޖެހޭނެ.  ސާރވޭއެއް  ޓޮޕޮގްރަފިކް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިހިނެއްކަން ޑްރެއިން ނުވަނީ ފެން އަސްލުގައި އިނގޭތޯ. ދެން މި ކަން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިނގޭނީ ކީއްވެގެން، 

ބޭފުޅުން   އެ  އަމިއްލައަށް  ކަމަކަށެއް  ހުރި  ކެޕޭސިޓީ  ކައުންސިލުތަކުގެ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ކުރުމުގައި 

ރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން އެކަން  ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭއެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، ނޭޝަނަލް ލެވެލްގައި އިދާރާއަކުން އެހީތެ 

އިއްޒަތްތެރި   ފޯރުކޮށްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެހީތެރިކަން  ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

 މުޤައްރިރު. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް.  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއް

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރސް. މިއީ  މިނިސްޓަރ. މަރުޙަބާ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ދެތިން ސުވާލެއްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. މުޤައްރިރު އެކޯ އެބަވޭ އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ކުރީކުރީ ދުވަހުގެ  

ނގިފައި އޮތް ގޮތުންވެއްޖެ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ އަދި އޭރު އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ދެއްކި ވާހަކައިން ވެއްޖެއްޔާ މިއީ މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިފައި އޮތް ރަސްފަންނު ބީޗް. ރަސްފަންނު ބީޗާއި  

ދެއްކި ވަގުތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަކަށް  ފުދޭ  ވާހަކަ  ބިނާގެ  ވަރަށް  ސުނާމީ  އޭގައި  އަދި  އޮތީ.  ފައި 

ބައިވަރު ގެއްލުންތަކެއް އެހެންނޫނިއްޔާ ފުދޭ ވަރަކަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް އެ ތަން ސަސްޓެއިންކުރަން އެހެންނޫނިއްޔާ  

އަނެއްކާ ވެސް އެތަން ހަލާކުވެގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ރީބިލްޑްކުރަން އެބަދާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު އޮތީ  

ގާތްގަނޑަކަށް  މަ އޭގައި  މިއީ  ސުވާލަކީ  އެއް  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  މި  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ދެން  ލިބިފައި.  ޢުލޫމާތު 

ވެފައި   އިޝްރާފުތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ހެދުމުގެ  އެތަން  ގޮތުންވެއްޖެއްޔާ  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިހާވަރެއްގެ އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ކަމުގައި  މިތަން    އެބައޮތް  ދަނީ  މި  މިވެގެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  އިޝްރާފެއްތޯއޭ 

ހިތަށްއެރީ   އަޅުގަނޑު  އިންނެވީތީވެ  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  އަސްލު  ތެރެއިން.  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މިތަން  އަދި  ހެދުމާއި 

ލޯ އަސްލު  މިތަނުގެ  އެހެންނޫނީ  ސަސްޓެއިންކުރަން  ތަން  މި  ދެން  ސުވާލުކޮށްލާނިއްޔޭ.  މި  ޓަރމް  އަސްލަމާ  ންގް 

ޕްލޭންސްއަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ ގޯލްއަކީ ކޮބައިތޯއޭ ޓަރމް  ލޯންގް  ވެލި އަޅައިގެން  ؟ އެހެންނޫނީ  ގޮތަށް  މި  ހަމަ  މިތަން 

ދެން   ބެހޭގޮތުން.  މިކަމާ  ގެންގުޅުއްވަންތޯއޭ  އެބަ  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  އެހެންނޫނީ  ސަސްޓެއިންކުރާނީތޯއޭ 

ސުވާ އެއް  ބޭނުން  ކޮށްލަން  އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑު  އީ.އައި.އޭ  ދ.މީދޫގައި  އިނގޭތޯ.  ދ.މީދޫ  މިސާލަކަށް  ލަކީ 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އެހެންނޫނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އީ.އައި.އޭ ހަދާފައި  

ރިއާގެ ސަބަބުން ހަމަ މިނިސްޓަރ  އިނީ. އަދި އެއަށްފަހުގައި ރަށުގެ މި ވަށައިގެން އެ ރިކްލެއިމްކޮށްފައި އިންނަ އޭ

އޭގެ   އަދި  ދަނީ.  މި  ފްލަޑުވަމުން  ރަށުތެރެ  އެހެންނޫނީ  ފުލަޑުވެފައި  ތެރެ  ރަށު  ފްލަޑްވަމުންދަނީ.  ދެންނެވިހެން 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުންވެއްޖެއްޔާ. ދެން މި ގޮތަށް   މަގުތައް އަދި ހުރީ ހަދާފައެއް ނޫން އަޅުގަނޑަށް  އިތުރުން ރަށުގެ 

ވަކި ސަރުކާރަކަށް    ކޮށްފައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ހަމަ  ހުރި ކަންތައްތަކަކީ މިސާލަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑު 
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ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް އަސްލު   އަމާޒުކޮށްގެން ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫން މިއީކީއެއް. އެއީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި 

މްކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަދި އޭގެ އިތުރުން  ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ ރިކްލެމޭޝަން އޭރިއާ ރިކްލެއި

އެ ރަށުގެ ހައުސް ރީފަށް ވެސް ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ.  

ހައްލަކީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ގޮތަށް    އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ކޮބައިތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި ދެން ގެނެވޭނެ

ނަމެއްގައި   ނުލާ  ބެލުމަކާއި  މާބޮޑު  އީ.އައި.އޭއަށް  އޮތަސް  ހަދާފައި  އީ.އައި.އޭ  ކަންތައްތަކުގައި  ހުރި  ކޮށްފައި 

އީ.އައި.އޭ ހަދާލައިގެން ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އޮތް ކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކައެއް  

މިސާލަކަށް   ހުރެއްޖެއްޔާ.  ކޮށްފައި  އެގޮތަށް  އެކަން  ފިޔަވަޅަކީ.  އެޅޭނެ  މީގައި  ކޮބައިތޯއޭ  އެހެންވެ  ކޮމިޓީގައި.  މި 

އެކަން ކުރި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ހަމަ ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެންވީތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން. ދެން އެ  

މެއަކު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހަމަ އެ ދެ ސާރވޭ ހެދުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް  ދެން ގެނެވޭނެ ހައްލެއް ކަމަށް ދެން

މަގުތައް ހަދާއިރު އެކަމަށް ގެނެވޭނެ ހައްލެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރުމޭ. އެކަމަކު މަގުތައް ހެދެންދެން ވެސް ހަމަ  

ދެއްތޯ ވަމުންދާނީ  ގެއްލުންތައް  ބޮޑެތި  ކިހިނެއް؟ ފުދޭވަރެއްގެ  މިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭގައި  މިކަމާ  ތޯއޭ 

 ދެކިލައްވަނީ، މި ދެ ކަމާއި ދޭތެރޭގައި. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުޑަ   ޒަހާއަށް  މިނިސްޓަރ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދެއްވުމަށް  އަސްލަމަށް  މިނިސްޓާރ 

  ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ.  ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަހާ  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް   މެރިން ފިޝަރީޒް، އޮފް މިނިސްޓަރ

ނެތޭ   ދަފުތަރެއް  އޮވޭ.  ދަފުތަރެއް  ދަނޑުވެރިންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޕޮޕިއުލޭޓުކުރެވޭނީ   ވެސް  ދަފުތަރު  މި  އެކަމަކު  އޮވޭ،  ދަފުތަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިދާޅުވެވުނީމަ.  މުޤައްރިރަށް 

މިއަށްވުރެ   ދަފުތަރަކީ ވެސް  އުޅުނީމަ. އެހެންވީމާ، އެ  ކުރަން  އެކަން  އެއްބާރުލުންދީގެން  މިއަށް  ކައުންސިލުތަކުން 

 ން ހަމަ ދަންނަވާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ.ރަނގަޅުކުރެވޭނެ އެއްޗެކޭ. އެހެންވީމާ، އެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރަނގަޅުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  އެތަންކޮޅު  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  އަދި  ވެސް  ޔައުމިއްޔާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އާދެ! 

 އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް. 

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

ދެން   ގޮތުން.  ބެހޭ  ރަސްފަންނާ  ސުވާލުގައި  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބަލާފަ އިންޖިނިއަރިންގ ސްޓަޑީއަކަށް  ކިހާވަރެއްގެ  ހަދާފައި އޮތީ  އެތަނުގައި  އަޅުގަނޑަކަށެއް  ރަސްފަންނު  ކަމެއް  އި 

މާ ބޮޑަކަށް ސާފެއް ނުއެއްވޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް. ދެން އެތަން  

މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް ޓަކައި ޚަރަދުތަކެއް އެ ދާ ވާހަކަ ވިދާޅުވަނީ. ދެން އާޓިފިޝަލީ މިހިން ކޮށްފައި ހުންނަ ހުރިހާ  

ވެ ކުރަން  ކަމަކީ  މެއިންޓެއިން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ވެސް  ސިސްޓަމް  ނެޗަރަލް  ގިނަފަހަރަށް  އަދި  ސަބަބުން  އޭގެ  ސް 

މިކަން ކޮށްފައި މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި   ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެ. ދެން އޭރުގައި 

ގައި ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު  އުފަލާއި އުފަލަށް ޓަކައި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތު

ވެސް އެރޭ. ބީޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރޭ.   ހުރީ. ދެން ބަޔަކު އެތަން ބޭނުން ވެސް ކުރޭ. މޫދަށް  ލިބިފައި 

މަކު ސަރުކާރުގެ  ދެން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، ތަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން. އެކަ

ޒާތުގެ   އެ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ހަދާކަށް  ގޮތެއް  އެހެން  ރޫޅާލާފައި  އެތަން  ނެތް  ވިސްނުމެއް 

އެކަމަކު   އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަމުގައި.  ނޫން  ކަމެއް  ކަހަލަ  ހަމަޖެހޭ  މާ  އަދި  އެއީ  ކުރުމަކީ  ކަންތައްތައް 

މެއިންޓެއިންކުރަންޖެ އެ  ކޮސްޓަކާއެކުގައި  ކަމަށްވަންޏާ  ބޮޑުވެގެންދާ  މާ  ކޮސްޓް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން.  ހޭނެ 

ހޯދަން. އެހެންވީމާ،   ބޮޑުވެގެންދާ ސަބަބަށް އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަނެއްކާ ވެސް 

އުޝަންސްއަކީ ޗީޕް  އަބަދަކުއެއް އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއޝަންސްއަކީ، އެއްވެސް އިރެއްގައި އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލި 

އޭގެ   ވެސް އެކްސްޕެންސިވް ކަމެއް. އަނެއްކާ  އިނގޭތޯ. އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަންސްއަކީ އަބަދު  ނޫން  ކަމެއް 

އެހެންވީމާ،   ވެސް.  ސޮލިއުޝަނެއްގައި  އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންމެ  އޮންނާނެ  ވެސް  ކޮސްޓެއް  މެއިންޓެނަންސް 

ޤަބޫލުކުރަނީ   އަޅުގަނޑު  ބެއަރަބަލް  އެހެންނަމަވެސް،  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަސްފަންނު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮސްޓެއްވެއްޖެއްޔާ ދަމަހައްޓަން. ދެން ކުރެއްވި ސުވާލު ދ.މީދޫގައި، މީދޫގައި ތެދެއް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ހަމަ  

ދެން އެ ރެކްލެމޭޝަން    ބޮޑު ރެކްލެމޭޝަނެއް އެބައޮތް. ދެން މަގުތައް ހެދެންދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނީ.

އަނެއްހެން   އަޅުގަނޑު  އެއީ  ހިއްކުން  ބިން  އެ  ރެކްލެމޭޝަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ރަށަށްވުރެ.  ޤުދުރަތީ  އިންނަނީ 

އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން ދަންނަވާނީ ދާންވީ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިނެއް އިނގޭތޯ އަނެއްކާ ވެސް. ދެން ވަރަށް ގިނަ  
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ޑިޒަ ރެކްލެމޭޝަނަކީ  އިމާރާތެއް  ފަހަރަށް  ނުފެނޭ.  މީހުންނަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ބޭނުންވާ  އިނެއް 

ކަލްކިއުލޭޓްކުރުވާނެ.   ލައްވާ  އިންޖިނިއަރެއް  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މިންވަރު  އަޅަންވާ  ދަގަނޑު  ކުރަންވެއްޖެއްޔާ 

ދޭތެރޭގަ ހުރިހާ ކަންކަމާއި  ހިއްކަންޖެހުނީމާ ޑްރޭއިނޭޖާއި މި  ބިން  ގިނަ  އެކަމަކު  ވިސްނާފަކައެއް ނުހުރޭ ވަރަށް  އި 

ދޭތެރޭގައި ވިސްނީމައި އިތުރު ކޮސްޓެއް އަންނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް   އެކަންކަމާއި  ފަހަރަކަށް. އެކަންކަމަކީ 

  ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ޝޯޓްސައިޓެޑްކޮށް މި ގިނަ ފަހަރަށް ވިސްނިފައި ހުންނަނީ. ދެން މިކަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ރައްޔިތުންގެ   ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އައުމަކީ  މިކަމަށް  އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް 

އަޅުގަނޑުމެން   ތިއްބަވާ  މަޤާމުތަކުގައި  އިސް  ތިބި  ސަރުކާރުގައި  ވެސް  ރައްޔިތުން  ވެސް  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވެސް  ބޭފުޅުން  ސިޔާސީ  ހަމައެކަނި  ކަހަލަ  ހިއްކުމަކީ  ބިން  އެނގެންޖެހޭ  އެބަ  އެންމެންނަށް   

ޑްރެއިނޭޖް،  އެތަނުގެ  ޓޮޕޯގުރަފީ،  އެތަނުގެ  ކަމަށް.  ނޫން  ވެލިއަޅާލުން  މައްޗަށް  ފަޅުގެ  ތިލަ  އޮންނަ  ފަޅެއްގައި 

މަސައްކަތެ އިންޖިނިއަރިންގ  ސިވިލް  ހަމަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އޭގެތެރޭގައި  ކަންކަން  ކަމުގައި  ބައިވަރު  އް 

މުސްތަޤްބަލުގައި   ފަށައިފިއްޔާ  ދެކެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިނގާ މިކަހަލަ ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މި ޤަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. ދެން، މިކަން އެޑްވޮކޭޓްކުރަން އަޅުގަނޑު  

މަސައްކަތް ވެސް  އަބަދު  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ވެސް  ވެސްމެ. ދެން  ހުންނާނަން  ދެމި  މަސައްކަތުގައި  އެ  ކުރަން. އަދި 

މައްސަލަތަކަށް   ހައްލު،  ކުޑަ  މައްސަލަތައް  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރެކްލެމޭޝަންތައް  ހިނގާ  މުސްތަޤުބަލުގައި 

ރެކް އިންޖިނިއަރޑް  ލާނަން.  ކޮމްޕޯނަންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ކަންކަން  ހައްލެއް  ގޮތުގައި  ލެމޭޝަންތަކެއްގެ 

ކަމެއްތޯ   ކޮން  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޒިންމާ  ފަރާތަށް  ކުރި  އޮތީތީ  ކޮށްފައި  އެހެން  އެކަން  ދެން  ގެންދާނަން.  ކުރަމުން 

އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހަދަން އިނގޭތޯ. ދެން  ؟ ކުރެވޭނީ

މިހާތާކަށް ކޮށްފަކައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްނަންގަވައިގެން ވެސް އެ ޒާތުގެ    އެކަމެއް

ކަމެއް ވެސް ކުރެއްވިދާނެ. އެކަމަކު އަދިއެއް އަޅުގަނޑުމެން އެ ޒާތުގެ ކަމެއް ކުރާކަށެއް ގަސްދުކޮށްގެން ކޮށްފަކައެއް  

 ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައް

 މުޤައްރިރު އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް އަހާލަން އަދި ބޭނުންވާތީވެ. މިއީ މިނިސްޓަރ ތި ވިދާޅުވީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 

އެގޮތަށް ނެތޭ އެއްވެސް ކަހަލަ އެކްޝަންއެއް އަދި މިހާތަނަށް ނެގިފައެއް އެހެންނޫނީ ކޭސް ސްޓަޑީއެއް ހަދައިގެން  

މިނިސްޓަރ ދެކިލައްވަންތޯ އެއީ އެ އެއް. އެކަމަކު  އައިއިރަކު  މިހާތަނަށް  ގެންދެވިފައެއް  ކުރިއަށް  ކަންތައް  އެގޮތަށް 

އެތި   އެ  ދޫކޮށްލީމައި  ހަދާފައި  އެއްޗެހި  އީ.އައި.އޭތަކާއި  އެގޮތަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.  ގޮތް  އޮންނަންވާނެ 

ކޮންމެހެން   ކުރެވެނީ  މި  އިލީގަލް  އެއްޗެހި  ކަންތައްތަކާއި  ރެކްލެމޭޝަން  އެ  ކުރަމުންދާއިރު  ކަންތައްތައް  އިލީގަލީ 

ބޭ އެ  ގޮތަވެސް  އެގޮތަށް  ނުންކުރަންވާ  ދޫކޮށްލާފައި  އެތި  އެ  އެހެންވީމާ،  އެއާއި.  ކޮށްގެން  ކަންތައްތައް  ނޫން  ށް 

އެއް އަޅުގަނޑުމެން ؟ ޗެއްތޯއޮންނަންވާނެ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމުގައި  ކުރެވޭ  ކަންތައް  މިގޮތަށް  މިހާރު  އެހެންނޫނީ 

ކަމުގައި  ދޫކޮށްލައިގެން އަނެއްކާ  ތިބޭ  ފަހަރަކު  ދެވަނަ  ތިބެންވީ.    ވެއްޖިއްޔާ  ކޮށްލާފައި  ކަމެއް  ބަޔަކު  ހަމަ  ވެސް 

 ދެން އެ މީހުންނަށް އޯކޭ އަނެއްހެން ދަންނަވާ ކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

މަޝްރޫޢެއްގައި   ހިނގަމުންދާ  ސުވާލުގައި  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މަޝްރޫޢެއް  އޮތް  އެންވަޔަރަހިނގަހިނގާ  ސީދާ  ންގައި  އެކަން  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  އެއީ  ކޮމްޕްލޭންސް  މަންޓަލް 

އޮތް   ނިމިފައި  ހިނގާ  އެންވަޔަރައެންފޯސްކުރަން.  ދެން  ކޮމްޕްލަންކަމެއްގައި  އެންފޯސްއެއް  ޔަމަންޓަލް  ންސް 

އެހެންވީ ގޮތުގައި.  މައްސަލައެއްގެ  ގޯހެއް  އޮތް  ހިނގާފައި  ބެލޭނީ  ދެން  މި  ނުކުރެވޭނެ.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އެ  މާ، 

ދަންނަވާ    ން ބާއްވާށޭ. މި ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުދަންނަވަން އެކަން އެހެންވީތީ އެހެ

ހި ކަމެއްވާހަކައަކީ  އޮންނަ  ހިނގާ  އެންވަޔަރަ  ،ނގަ  ކަމެއްގައި  ކޮމްޕްލެންހިނގަމުންދާ  ންސް  އިމަންޓަލް 

އެންފޯސްކުރެވޭނެއޭ މޮނިޓަރކޮށްފައި  އިފެކްޓްވްލީ  ގެންދަން    ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް ކުރަމުން  ކުރަން މަސައްކަތް 

ގަނޑުމެން ކުރަމުން ވެސް ގެންދަނީ. ދެން މިހާރު ނިމިފައި އޮތް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު  ވެސް ޖެހޭނެއޭ. އެކަން އަޅު

އެންވަޔަރަ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ކޮމްޕްލަ ންދެންނެވީ  ހަމަ  ޔަމަންޓަލް  ޖެހޭނީ  އެ  އޮތީ.  ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ނުބަލާ  ންސް 

  މެންބަރު.ތަޙުޤީޤެއް ގޮތަށް ހިންގާށޭ އެކަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި
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ނިމިފައި ހިނގާ  ކަންތައްތައް  ހުރި  ހިނގާފައި  އެއީ  ވާހަކައަކީ  ދެންނެވި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހުރި    މިނިސްޓަރ 

އެ   ހިންގި    އިންވެސްޓިގޭޓުކުރުމަށްފަހު  ކަންތައްކަންތައްތަކުގައި  ޕްރޮޖެކްޓު  އެ  ފިޔަވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށް  އެ 

އޭތި ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން   .ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އެޅުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ދެއްތޯއޭ

 ޅާ. އެއީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ވާހަކައަކީ އަސްލު.  ދެއްތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑުމެން ނާ

 

 އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

މެންބަރު ކޮށްފަ   .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  ކުރިން  އެއީ  ކުށް  ވަންޏާ އެ  ކަމަށް  އޮތް  ކޮށްފައި  ކުށެއް  މީހަކު  އި  އެއްވެސް 

އިން ކުށެއް ކަމުގައި ވަންޏާ އެ ކުށް ބަލާފައި އެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު އެ ކަމަށް ހަމަ  

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދު. އަޅުގަނޑަކަށް އެއަކަށް ނޫނެކޭ ނުވެސް ބުނެވޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރުޞަތައާދެ!  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  މިނިސްޓަރ.    ށް އިއްޒަތްތެރި 

އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި  

 ތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތް !. އާދެޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލިއަރުވަނީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މި   ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ފުރުޞަތުގައި  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވަޑައިގެންނެވީތީ  ވެމީގައި ވަޒީރުން ބައިވެރިވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން މި. ދެން  

ގުޅޭގޮތުން   މިކަމާ  ހަމަ  ފުރުޞަތުގައި  ޞަވެސް  މި  އަޅުގަނޑު  ފަސޭހަވާނެ.  ވެސް  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  އްޙަށް 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އެންމެފަހުން މި ކުރި ވިއްސާރާގައި ކޮލަމާފުއްޓަށް ވެސް ހަމަ މީގެ އުދައަރާ އަދި ގަދަވަޔާއި  

ހައްދާ    އި ދެންގޯތިތެރެއަށް ލޮނުވަދެ އެ ރަށުގަ  ،ވަރަކަށް ގެއަށް  60ސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ ލޮނުއަރާ  ވިއް

ގެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުތަކެއް    9ދަނޑުގޮވާންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި މިވަނީ. ދެން މީގެ ތެރޭގައި 

ކައުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކޮށްފައިވާކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓުން  އިން  ފޮނުވާފައި  ސިލުން 

ކޮލާ އަދި ކޮލަމާފުއްޓާ ގުޅުވާފައި އިން  އެންމެ ބޮޑަށް މިތާނގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ރަށުގައި  

  ފަހުން މި ފެންބޮޑުވެގެންދިޔަ ކާރިޘާގައި ކޯޒްވޭ ކަހަލަ ތަނެއްގައި އަޅާފައި އިން ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ. ދެން އެންމެ
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އޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފްލެޓުތަކަށް  މި  ހަމަ  މޫސުމުގައި    ވެސް  ހުޅަނގު  ދިމާވަނީ  މި  ތެރޭގައި 

ތަން   މި  މިހާރު.  އެބަދޭ  ޢާއްމުވެގެން  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރާޅުއެރުން  ތަންތަނަށް  މި  ދެން  ގަދަވުމާއެކީގައި 

މިހިރީ. އޭގެ   އަޅާފައި  ފްލެޓުތައް  މި  މެދުގައި  ހުރި ތަނުގެ  ގުޅުވާފައި  ރަށް  ދެ  މި  ގޮތުން  ހުރި  ޢިމާރާތްކުރެވިފައި 

ނަތީޖާއަކަށް މިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުން ވެސް މިކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކޮންސަރނެއް އަދި ކުރިއަށް  

ރައްކާތެރި   ދިރިއުޅުން  އެހާ  ތާނގައި  ފާހަގަ އޮތް  މިކަން  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  އެބަވޭ.    ނޫން  ކުރައްވާފައި  ވެސް 

ދެން   ނުވަނީސް.  ބަދަލު  ޑިޒާސްޓާއަކަށް  މި  އެބަޖެހޭ  ޙިމާޔަތްކުރެވެން  އަވަހަށް  ވަރަށް  ތަން  މި  އެހެންވީމާ، 

ޅުގަނޑށް ހީވަނީ އެ  ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަހުރި. ދެން އަ  ޓެކްނިކަލީ އެ ބޭފުޅުން މީގައި ހުރި ގޮތްޖެހުންތައް

ކަމާ ހުށަހަޅާނެހެން  މިކަން  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓެއްގެ  މި    ބޭފުޅުން  ކޮލަމާފުއްޓަށް  އެހެންވީމާ،  ދެން  ފަރާތްތަކަށް.  ބެހޭ 

ހަމަ ސުނާމީ އެރުންފަދަ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ވަރަށް    .އުދައެރި ވީޑިއޯތަކާއި އެއްޗެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަން ހުންނާނެ

ތެރެ ރަށު  މި ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޕްލޭންކުރެވިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދިޔައީ.  އުދައަރައިގެން  ދަނީ    އަށް 

ވެސް އެކުލަވާލައިގެން ދެން މިނިސްޓަރު ވެސް އެކަން    ކޮލަމާފުށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު

ވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވެސް  ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްނެންގެވުމުގެ ތެރޭގައި މިވަނީ. އެހެން

އުއްމީދުކުރަމުން ބޮޑަށް  މި    އެންމެ  ޙިމާޔަތްކުރެވިގެން  މި  ދޭތެރޭގައި  އެ  ކޮލަމާފުއްޓާ  ކޮލާ،  އެ  މިހާރު  ދަނީ 

މައްސަލައަށް   މައްސަލަހަ އުދައެރުމުގެ  މި  މޫސުމެއްގައި  ހުޅަނގު  ކޮންމެ  ކަމަށް. ހަމަ  އަންނާނެ  ދިމާވާކަން    އްލެއް 

ވެސް    ފާހަގަކުރަން. ދެން ވިލިނގިލީގެ އިޝޫސްތައް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޝާނާ އެންމެފަހުން ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި 

ހައުސިންގ ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން  ވިލިނގިލީގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއާ    ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެ 

އެންވަޔަރަ މިނިސްންއަދި  މައްސަލަތައް  މަންޓް  ހުރި  ނިޒާމުގައި  ނަރުދަމާ  އިސްނަންގަވައިގެން  އްލުކުރުމަށް  ހަޓްރީން 

އެންވަޔަރަ ކުރީގެ  ދެ  ންމިވަނީ  މިހާރު  ގެނެވިފަ.  ބައްދަލުވުމެއް  ޚާއްޞަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  މިނިސްޓަރ  މަންޓް 

ރު ޓައިމްލައިނެއް ދީގެން ކުރިއަށް  މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ތްރޫކޮށް އެ މަސައްކަތް މިހާ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު    އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ޓަކައި 

ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް    އިވިލިނގިލީގައި ކޮންމެ މޫސުމެއްގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައިގަ 

ބިންވަ  2008 މިއިނދީ  ދޫކޮށްލާފައި  ގޮތަށް  އިން  އެ  ހިއްކާފައި  ބިން  އަހަރު  މިހާރު    ނަ  ތަން  އިން  ހިއްކާފައި 

ގޮތުން ބިންހިއްކާފައި އިން ތަން އެއީ  ންއާ ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް    54މުން ދިރިއުޅޭ ހަމަ ވިލިނގިއްޔާއި އުސްމިނުމުގެ 

ހިއްކާފައި އޮތް ބިމާއި ވިލިނގިއްޔާއި    ގުޅުވާއިރު މި ބިން  އިންނަނީ. ދެން ދެ ރަށް  ހިއްކާފައި ވަރަށް އުސްކޮށް މި

ކޯޒްވޭ  މި  އެއްދޭތެރޭގައި  ހިއްކި  ބަހައްޓާފައި  މޫސުމެއްގައި  ވިއްސާރަ  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ބިމުން    އިންނަނީ. 
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ގަޑީގައި މިހާރު  ކޯޒްވޭ ބަންޑުވެގެން ރަށު ތެރެއަށް މި އަރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަރާ   އަށް އެޅިފެންގަނޑު ކޯޒްވޭ ތެރެ

ސިސްޓަމެއް ނެތް. ދެން އަސްލު ވިލިނގިލީގެ    ޑްރެއިނޭޖުތާރުއަޅާފައި ހުރި މަގުތަކުގައި މި ފްލަޑް ސްޓޯމް ވޯޓަރ  

  ސިސްޓަމެއް   ރެއިނޭޖު ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްމަގު ހެދިގެން ޑިޒައިންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހަވަލާކުރިއިރުގައި

ގޮތަށް  ގާ ހަވާލުކުރީ.  ސްޓޭ  3އިމުކުރާ  މަސައްކަތް  ޑިޒައިންކޮށް  ޕްލޭންކޮށްފައި  ގޮތަށް  ބަހައްޓާ  ޝަނެއް 

މަސައްކަތް   އެ  ތާރުއަޅާފައި  ޕްލޭންކޮށް  އެ  ހަމަ  ނިމިފައެއް.  ނެތް  ކަމެއް  އެއްވެސް  މިއިން  ނިމިގެންދިޔައިރު 

މާވާ ދަތި ކަންތައްތައް މާބޮޑަށް  ދޫކޮށްލާފައި އެ ދިޔައީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ސަބަބުން ދެން މިހާރު މި ދި

ފެންވަދެ ރަށުތެރޭގައި ޢާއްމުވެގެން ގޭގައި  އެ ގެތަކަށް އެ    ،އެބަ  ގޮތެއްނެތި  ފެން ހިންދޭނެ  މަގުތަކުގައި  ތާރުއެޅި 

ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް   ތެރެއަށް ގޭގެތެރެއަށް ފެންވަދެ ވަރަށް  ގޯތި  ރާސްލާފައި  ހަމަ  ގެތަކަށް  މަގުތަކުގައި ހުރި ތިރި 

އަންނަ ފެންގަނޑު ކޯޒްވޭ މިހާރު    ބިމުން މި  ދަނީ. އެ ޚާއްޞަކޮށް ހިއްކި  މެ ވިއްސާރަ މޫސުމެއްގައި ވަމުން މިކޮން

އެ   އެ ގުޅިފައި  މަގުތައް  ބްލޮކްކުރެވިފައި  ތަންތަނުން  އެކި  ވީހާ   .އޮތީ  އޮތީ  ކޯޒްވޭ  އަވަހަކަށް    އެހެންވީމާ،  ވެސް 

ގެއްލުންދަމުންދާ ގާތްގަނޑަކަށް އެބައުޅޭ    .ވަލޮޕްކުރެވެން އެބަޖެހޭޑި މިކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު    80އެހެންނޫނިއްޔާ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގެތަކުގެ ޢާއްމު    ވަރަކަށް ގެ. ދެން ކޮންމެ މޫސުމެއްގައި މި ގެ ތަކަށް ހަމަ މި ގެއްލުންވަމުން 

ހުޅަނގު މޫސު ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮންމެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ގެންގުޅޭ  ހާލަތު  އެ ހިފާ  ފަރުނީޗަރާއި  ހަމަ އެ  މެއްގައި 

ގޮންޖެހުމެއް ބޮޑު  މަގުތަކަށް    .ހުރިހާ ތަކެއްޗެ ގެއްލުންވަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް  ތާރު ނާޅާހުރި  މިހާރު 

އެހެންވީމާ،  ނޑު ރަށު ތެރެއަށް ވަދެގެން ދަނީ.  ގައަދި ކުރަމުންދާ އަސަރު މާބޮޑު ތާރުއަޅާފައި ހުރި މަގުތަކުން ފެން

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިނިސްޓަރު މިކަމުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައި ކަންނޭނގެ ވިލިނގިއްޔާ ދޭތެރޭގައި  

ވެސް ގެއްލުންވާ އެއް ރަށެއްގެ    ވާނީ. މިހާރު މި ކަންކަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތުން. އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންމެ މޫސުމެއްގައި

އްލެއް ނާދޭ. ފާހަގަކޮށްލަން އެންމެ  ހަކުރެވިފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިކަމުގައި  ގޮތުގައި ވިލިނގިލި ފާހަގަ

ނުކުތާއަކީ   ބިން   2008މުހިންމު  އަހަރު  ރަށަކީ    ވަނަ  މި  ރަށެކޭ  އޮތް  ހިއްކާ  54ހިއްކާފައި  ބިން  .  ފަ ހެކްޓަރުގެ 

ދަނީ.    ށްތަކުގެ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރަމުންނޭ މި އެހެންނަމަވެސް، މި ރަށް މިއޮތް ގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި ދެން ހުރި ރަ

އްލު ނުލިބި މިހާ ގިނަ  ހަވަރަކަށް އަހަރޭ މިވަނީ. އެހެންވީމާ، މީގައި    12ންކުރަމުންދާތާ  އިއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމްޕްލެ

އަބަދު ކަންކަން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަ  ދުވަސްވަމުންދާއިރު  ދެން  ފާހަގަކުރާކަން.  ރައްޔިތުން  ހަމަ  ނޭނގެ  ވެސް  ށް 

މި ނާދެވިގެން  މިހާހިސާބަށް  ކީއްވެ ކަމެއް  ރަށްރަށުގެ    އެއީ  އެ  ބިންތަކާއި  ހުރި  ހިއްކާފައި  ފަހުން  އުޅެނީ. މީގައި 

ކަންކަން  ހައެކަންކަން   އެ  އެހެންވީމާ،  ސްޕީޑުގައި.  ބާރު  ގެންދޭ  ކުރިއަށް  އެބަ  މަސައްކަތް  އްލުކުރުމުގެ 

ނިންފާހަގަކޮށްލަ އަދި  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ތޮށީގައި  .  ބޭރު  މައްސަލަ  ބަނދަރުގެ  ވިލިނގިލީގެ  ކުރީގައި  ންމާލުމުގެ 
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މިނިސްޓްރީގެ   މިހާރުވާނީ  މައްސަލަ  ރާޅުއަރާ  ތެރޭ  ބަނދަރު  މިހާރު  ތޮއްޓަށް  އެއްގަމު  އަދި  މައްސަލައާ  ދިމާވި 

ލި އަޕްޑޭޓު  މިހާރު  އެކަމުގެ  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  ދެން  ގެނެވިފަ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ބިފައިވާނެ 

ދެން އިތުރަށް މަރާމާތުކުރަން   އުއްމީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އުއްމީދުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު 

މި  ގޮތުގައި  ބަނދަރެއްގެ  އޮންނަ  ކޮށްކޮށް  މަރާމާތު  ދިއުން. ދެން  ބަނދަރުވެގެން  މި  ގޮތުގައި  ބަނދަރެއްގެ    ނުޖެހޭ 

ބަ  .އޮންނަނީ އައިމަސްވެރި  ސީޒަނެއް  މަސްވެރިކަމުގެ  ރަނގަޅު  ކޫއްޑޫއަށް  އެ އްނދަރެއް  ވިލިނގިލިވާނެ    ސިއްޔާ 

ރަށަކަށް.   ބަނދަރުކުރާ  އައިސް  ވެސް  މަސްދޯނިފަހަރު  ދެކުނު  އުތުރާއި  އަދި  ވެސް  ރަށްރަށުން  އެކިއެކި  އަތޮޅުގެ 

ޖެހި ބާރުބޮޑުވެފައި އޮންނަނީ. ދެން  ށް ތޮއެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މޫސުމެއްގައި ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ބޮޑަށް ތިރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ސީ ވޯޓަރ ލެވަލު  އޮތްގޮތުން ވަރަށް  ތޮށި ހަދާފައި  ން  މިހާރު އެ ބަނދަރުގެ އެ ބޭރު 

ށި  މިހާރު ބޭރު ތޮ  ،ފެށިގެން. އޭގެ ސަބަބުން ކިރިޔާ ގަދަވާއިރަށް ރާޅުތައް ބޭރު ތޮށިމަތިން އަރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ

ތޮށި   ބޭރު  ހަލާކުވެގެން  ވެލިމަގު  އެ  އޮތީމަ  ބާއްވާފައި  ވެލިމަގެއް  ހިލަޖަހާ  ދެފަރާތުގެ  ގޮތަކީ  ހުރި  ހެދިފައި 

 ރޫޅިގެންދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންވެގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އި ދިގު  ނުވާނެ. އިއްޒަތްތެރި  ރންޓަ އާދެ! ވަރަށް  ކައްސާލައިގެން  މައިންޑުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެންޝަނެއް. ވަގުތު 

ވެސް ކުރު ކުރެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް. ގިނައިން ވަޒީރުން    މެންބަރުންގެ ސުވާލުތައް ވީހާ

އަޅުގަނޑުމެން ކަންނޭނގެ  އޮތިއްޔާ  ގޮތަކަށް  މިނިސްޓަރ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވާނީ.  ފައިދާ  ނަށް 

 އަސްލަމަށް ބޮޑަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ސަޢުދުގެ ސުވާލުތައް މި އަމާޒުވަނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަސްލަމް   މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

ކުރެއްވި ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަތަކުގެ    ،ޝުކުރިއްޔާ  ދެއްކެވި 

ދެން ވާހަކަ  ފްލަޑްގެ  މިފަހަރުގެ  ކޮލަމާފުށީގެ  ދެން  ވެސް    .ތެރެއިން  މުޤައްރިރަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު 

ބިނާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލެއް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ ވަރަ ގެދޮރު  ޤައުމުތަކުގައި  ށް ސާފުކޮށް ތިރި ޖަޒީރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ޗޭންޖާ  ކްލައިމެޓް  އައިސް. ޚާއްޞަކޮށް  މިހާރަކަށް  ކުރަން    އެޑަޕްޓްއޮވޭ 

އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އިންވޯލްވާނެ.  ރަނގަޅު  ކޯސްޓެއް  މީގެ   ،

ޢިމާރާތްކުރުން. ސީދާސްޓީލްސް ގެދޮރު  ބިންމައްޗަށްވުރެން އުސްކޮށް ހިއްލާލާފައި މިކަން ކުރުން.    ގައި  ބިންމަތީގައި 



 2020  ޖޫން  1                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  23ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

23 

 

ކޮށްފައި ހުންނަނީ އެހެން. އެއީ ތިރި ޤައުމުތަކުގައި މިކަން ކުރަމުންދާ ގޮތެއް   މިކަން  ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް 

ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު  އަޅު އެއީ  މިކަން އެޑަޕްޓްކުރުން  ގަނޑުމެން ދިވެހިން ވެސް 

ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު މި ފޯރަމަކީ މި ޒާތުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގަންނަން ހަމަ ރަނގަޅު  

ގަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ވެސްފޯރަމެއް  ކަމެއް  އިމު  ވެސް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ކަމެއް  ތާއީދުކުރާނެ  ވަރަށް   

ރާއްޖޭގަ  ވަކި    އިމުސްތަޤުބަލުގައި  ލެވަލަށްވުރެން  ގްރައުންޑް  ޢިމާރާތްކުރެވެނީ  ގެދޮރު  ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ރަށްރަށުގެ 

ހައި އިންނަ  ބިނާކޮށްފައި  އެ  ވެސް  ފޯކާސްޓަކަށް  ކްލައިމެޓް  އެއީ  ކަމަށް  މަތިން  ހައިޓަކަށް    ،ޓަކަށްވަރަކަށްވުރެން 

ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  އެއީ  އެކަން  ގެނަސް  ބަދަލު  އެ  އެކަން  ކޯޑަށް  ބިލްޑިންގ  އެހެންވީމާ،  ހެދުން. 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ރަނގަޅު  ބައްޓަންކުރުން  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަނެއް  ޤަފާސްކުރުމަށް  ދެން  ބޫލުކުރަން. 

އެ ކޯޒްވޭގެ  ވިލިނގިލީގެ  މިހާތަނަށްކަމަކަށް  އަދި  ތަނަށް  އެ  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން      ވެސް 

ނާ  ޝާ   .ންގގައިޓިނާ އެބަ އިންނެވި މި މީއްލުކޮށްދޭނަން. ޝާހައްލު ނުކުރޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑު  ހަ

މިކަން   އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން  ތަންކޮޅެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް. ވިލިނގިލީގައި  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު އެދެން  ކޮށްދެއްވުން 

ޔަޤީން    މިހާރު ހަމަ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ހިނގަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ  ވެސް އެބަ  ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން  ޤަވެސް    އެންމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެހެންވީމާ،  އެއްކަން.  އަނެއް  އްލުކޮށްހަ ބޫލުކުރާނެ  ދޭނަން. 

ބިން އެކަން    ކަމަކަށް  އެ މާފުށިން  ޕްރެކްޓިސްއެއް  ގެންދާ  އައިސް ކުރަމުން  މިފަހަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިއްކުމުގައި 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ބޮޑަށް  މިހާރު    .އެންމެ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ވަކިކުރުން  ރަށާއި  ޤުދުރަތީ  ބިން  ހިއްކާ  އަލަށް 

ގޮ އަންނަ  ބައެއް  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  ކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  ދެން  ތަންތަނުގައި.  ހެދޭ  އެހެން  ތެއް 

ވެސް ރެސިސްޓެންސް  އެބަހުރި  ދަންނަވަ  .ރަށްރަށުގައި  މައިގަނޑު  އިއަޅުގަނޑު  ކުރުމުގައި  މިކަން  ފާނަން 

ޕްރެ އަންނަ  ގުޅިގެން  ޗޭންޖާ  އިނގޭތޯ. ކްލައިމެޓް  ހުރޭ  ލެވަލް  ޑް  ކްޓެޑިސަބަބުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ޒަރައިސީ  ށް 

ހުރި    ބިން ހެދިފައި  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ޤުދުރަތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޑިޒައިންކުރާ  ހިއްކުން 

އުސްކޮ އެބަ  އުސްމިނަށްވުރެން  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ޖެހޭނީ.  މި  ބަހައްޓަން  ތަންތަން  އެ  ށް 

ބި އިންނަ  އުސްކޮށް  އެ  ބެސާފުވޭ  ގުޅުވާލާފައި  ބިން  ދެ  ބިމާއި  އިންނަ  ތިރިކޮށް  ޤުދުރަތީގޮތުން  ންދީމަ  އިމާއި 

މި ފުރާޅެއްހެން އައިސް މި ޤުދުރަތީ ގޮތުން  ބިމަށް އެޅޭ ހުރިހާ ފެނެއް  ބިމުގައި މީހުން    އުސްކޮށް އިންނަ  އޮންނަ 

އެހެންވީމާ ފައިބައިގެންދަނީ.  ތަނަށޭ  ބޮޑަށް    ،ދިރިއުޅޭ  ވަރަށް  ވަކިކޮށްލާފައި  އްލެއް ހައެއަށް  ރަށް  ދެ  އަންނާނެ   

ބިން  އަޅުގަނޑުމެން  މާފުށީގައި  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީ  ބާއްވައިގެން.  ގެންދަނީ.  މި  ރަށާއި  ހިއްކަމުން  ޤުދުރަތީ  މާ، 

ރަށާއި ގުޅު ވަކިކޮށްފައި އެ ދެ ރަށް އެއް ރަށް އަނެއް  ހިއްކަމުންދާ ތަނާއި  ނީ އަޅުގަނޑުމެން ފާލަމަކުން  ވަމިހާރު 
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އޮންނަނީ  ފައިގުޅުވާ ކަންކަންމި  މިދެންނެވި  ގެނައުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް    . 

އެ ބިން  .އޮތީ  ކޮންސިޑަރކޮށްފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ    މިއީ  މިހާރު  ގޮތަށް  ސިޔާސަތެއް  ހިއްކުމުގެ 

އެބައާ ބައެއްފަހަރު  ނަމަވެސް  ކަމެއް.  ދެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ރެސިސްޓެންސް.  ރަށްރަށުގައި  އެއަށް  ދޭ 

މީހުން އަބަދު  ބަޔަކު ކަންކުރަމުން އައި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކަމެއް    ،ވެސް އެ މީހަކު  އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ 

އަބަދު އެއަށް  ބުނީމަ  އެހެން  އެހެންވީމާ  ކުރަން  ރިލެކްޓަންސެއް.  އުޅޭނެ  ކަމަށް  ވެސް  ރިލެކްޓަންސެއް  އެކަހަލަ   ،

މީހުން  ޤަޅުގަނޑު  އަ ވިސްނަވައިދިނީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ބޫލުކުރާނެ  ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ލާފައި ދެން ވިލިނގިލި ހާބަރުގެ މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ. އެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

މީޓިން  ޝާނާ ވެސް އެބަ  .އަޅުގަނޑުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،ޝާނާ  .ގައިގއިންނެވި 

ލިޔެކި ހުރި  އެޓެންޑްކުރަންއުއައިސްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  ލޮކްޑައުންނާ   .ންތަކުގައި  މި    ދެން 

އެބަހުރި އެ ދަތިތަކެއް އަދި ލަސްތަކެއް އެކަމާ ގުޅިގެން  އެހެންނަމަވެސް،    .ވެސް އެބަހުރި  އެކީގައި ކަންކުރުމުގައި 

މިތިބީކީ ތަންކޮޅެއް ހިނގާމަސައް  .މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން  ދަށީ. ކަތް  ތަންކޮޅެއް   ސްޕީޑު 

 އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މް. އަޅުގަނޑު މިއަދު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އަދި މިނިސްޓަރ އަސްލަ

ރާއްޖެއިން   އެގްޒާމްޕަލެއް  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މަޢުޟޫޢުގައި  މިދާ  ކުރަމުން  ބަޙުސް 

ފަރިތަ   ވަރަށް  ވެސް  މިނިސްޓްރީގެ  ކަމުގައިވަނީނަމަ  ނަގާ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  ނެގިދާނެހެން.  މީގެން 

ޅު ހޮޅުދޫ. ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫއަކީ ކުރިން ވަރަށް ގަދަޔަށް ފެންބޮޑުވެ އަދި ނިއުސްތަކުގައި  ރަށަކަށް ވެގެންދާނެ ނ.އަތޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވިއްސާރައިގައި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ.  ރަށެއް  ދައްކަމުންދާ  ވާހަކަ  އެ  ގަދަޔަށް  ވަރަށް 

ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެ ހޮޅުދޫ  އް ލިބިފައި އިން ކަމަށް. އެއީ ލިބިގެންދިޔަ  ފެނިގެން ދިޔައީ ނ.އަތޮޅު 

މަޢުލޫމާތަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަން މި ދިމާވި ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ އެ ރަށަށް މި ގެނައި  

ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ސިސްޓަމް.  ޑްރެއިނޭޖު  އަސްލު.  ސިސްޓަމް    މެކޭނިކަލް 
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ރާއްޖޭގެ އަދި ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ނިޒާމް ނުގެނައި ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރަށްތަކެއް  

އެބަހުރި ހަމަ ފެންބޮޑުވަމުންދާ ރަށްތައް. މިސާލަކަށް ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް ނޫނީ ފެނުގެ ނިޒާމް، ނޫނީ މަގު ހެދުމުގެ  

ގައި އެބަ ކުރިއަށްދޭ. މިދާ ރަށްރަށަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޑްރައިނޭޖު ސިސްޓަމް  ނިޒާމް ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ރަށްތަކު

މިކަމަށް   ހައްލެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ކަމުގައިވާނަމަ  ބޭނުންކޮށްފި  ވަގުތުތަކުގައި  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ބޭނުންކޮށް 

އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މިނިސްޓްރީގެ    އައިސްދާނެތޯ އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރ އަސްލަމާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ދެން 

ޓެކްނިކަލް ޓީމަށް ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮންނާނެކަން. ދެން މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބައިން  

ވަރަށް   ކަންތައްތައް  ހުރި  ކުރެވެން  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެރަވެއްޖެ  ވަރަށް  އަސްލު  ސުވާލެއް. އަޅުގަނޑު 

 ނޫނީ މިނިސްޓަރ ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަމުން ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ދެކެވިފައި އޮތީމަ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  މަދު ކަމަށް

އަސްލު ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށްގިނަ. ދެން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތުތައް މަދުކަމާއި  

ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަން ކުރުމަށް  ބަލާއިރު އުނދަގޫތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،  އަދި  ޗެލެންޖްސްތަކަށް   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށްގިނަ ހަމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު  

ލިބި މީހުންނަށް  އެ  ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް  ދުވަސްތަކުގައި  އުނދަގޫ  އޮތް  ދިމާވެފައި  ގެއްލުންތަކަށް  މި  އެވާ  ފައި 

އެ   ތިބެ  ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް  އެ  ޕްލޭންގެ  ދުރާލާ  ޕްލޭންކޮށް  ގޮތްތައް  ފޫބެއްދޭނެ 

އަޅުގަނޑު   ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ގެންދަންޖެހޭނެ  އެކަން  ގޮތަށް  ރަނގަޅު  ނިޔަތުގައި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

އަޅުގަ މިނިސްޓަރ  ހަމަ  ފިޝަރީޒް  މިއީ  ދެން  އެބަކުރޭ.  ޝަކުވާތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހަމަ  މަސްވެރިން  ނޑު 

މުޤައްރިރު ކުރީގައި ދެންނެވި ސީދާ މަޢުޟޫޢުގައި ހިފަހައްޓަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގެމަނަފުށީ  

ކަމުގައި   ނުދެއްކި  ވާހަކަ  ދާއިރާގެ  ސީދާ  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރުގެ  އައިސް  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީގެ  ވިޔަސް 

މިކަމަށް   ހުރި މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރ ޒަހާ  ހަމަ ވަރަށް ދުވަސްވެފައި  ޕްލާންޓްގެ ކަންތައްތައް މިއީ 

ވަރަށްބޮޑަށް   ފެށިގެންދާނެތޯ.  މަސައްކަތް  މި  ދުވަހަކު  ކިހާ  ކަމެއް.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ދެއްވުން  ޖަވާބެއް  ކޮންމެވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި ކުރައްވާ ކޮންމެ ސުވާލެއް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އިނގޭތޯ.  

ޕްލާންޓްގެ   އައިސް  ނުކުރައްވާނެ.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލެއް  އެއްވެސް  ނެތް  ގުޅުން  ރައްޔިތުންނާ  ހަމަ 

ޖަ މެންބަރު  ސުވާލުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ނިމޭތަނުން  ބައްދަލުވުން  ހަމަ  މިނިސްޓަރ  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ވާބު 
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ގުޅުއްވާލައްވާފައި އެ ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށް. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅީ ޖަވާބުތައް ދެއްވުމުގައި  

ޕްލާންޓްގެ ޖަވާބު އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ދެއްވާނެކަން  މިއަދުގެ ޓޮޕިކަށް ދެއްވަމުން ގެންދިއުން އިނގޭތޯ. އައިސް  

 އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި. މިނިސްޓަރ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.

 

 ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ކަންތައްތައް   ބައިވަރު  ކުރެވޭނެ  ދާއިރާގައި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެކްޝަން   ބައްޓަންކުރަމުން. ސްޓްރެޓެޖިކް  ދަނީ  މި  މިހާރު  ސިޔާސަތުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެބަހުއްޓޭ. 

ދަނޑުވެރިކަމަކަ ޒަމާނީ  އޮންނާނެ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ޕްލޭންގެ  ކުރަނީ.  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުވާން  ށް 

މިގޮތަށް ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ ވަރޓިކަލް ގާރޑަނިންގ، ދެން ގްރީން ހައުސްގައި އެއްޗެހި އިންދުން، ހައިޑްރޯޕޯނިކް  

ން ކުރުން. އަދި  ސިސްޓަމް ތަޢާރުފުކުރިން. އަދި ރެއިސް ޕެޑް ނޫނީ އުސް، ފަސްގަނޑު އުސްކޮށްފައި ދަނޑުވެރިކަ

ބައްޓަންވެފައި   ސިޔާސަތުތައް  މިހާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންތައްތަކަށް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  އާއި  އިންޝުއަރެންސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ދިމާލަށް  އެ  މިހިރީ  ޕޮލިސީތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަނެއްކާ  މިހިރީ. 

ބަ ބޭނުންވަނީ  ދިމާވާ މައްސަލައަށް ފައިސާ  ދަލު ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިން ދާން 

އަބަދު ވެސް ތަކުރާރުވާނެ ކަމެއްވީމަ މިކަހަލަ މޮޑެން ގޮތަކަށް، އިނޮވޭޓިވް ގޮތަކަށް މި ދިމާލަށޭ އަޅުގަނޑުމެން ތި  

 ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ބޭފުޅުން، ދަނޑުވެރިންނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި

އެވިދާޅުވާހެން ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން މީހުންނަށް ތަމްރީނު އެބަ ދެވޭ. އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް ތަފާތު  

ދެން  އަޅުގަނޑު  ކަންނޭނގެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ  ކުރަން  ދަނޑުވެރިކަން    ގޮތަކަށް 

 ދަންނަވާލާނެ ވާހަކައަކީ މިފަހަރު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އެބައޮތްތޯ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން މި ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން.

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މެކޭނިކަލް   ވިދާޅުވި. ދެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެދުމުގެ ވާހަކަ  ޕޯލްލައިން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ޕަމްޕްސް ބަހައްޓައިގެން އެކަން ކުރުމަކީ އެކަން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް، އެކަން ހިނގާނެ ވެސް މެ. އެކަން އެއީ  
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ތޯ. ނެޗުރަލް ސިސްޓަމެއް ނޫން އެއީކީ. ނެޗުރަލް ޑްރައިނޭޖެއް ވެސް ނޫން.  އެހެންނަމަވެސް، ކޮސްޓްލީ ކަމެއް އިނގޭ

ރަނގަޅު   ހަމަ  އެއީ  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރެވޭ  މެއިންޓެއިން  ރަނގަޅަށް  ކުރަންޖެހޭނެ.  ރަނގަޅަށް  ވެސް  މެއިންޓެއިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ރަށްރަށުގައި  ހަމަ  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަމަ  ކަމެއް.  އެއީ  ގާއިމުކުރަން 

ނެޗުރަލް   ތަނެއްގައި  ހުރި  ކުރެވެން  ޑްރެއިން  ނޫން. ނެޗުރަލީ  ރަށެއްގައި  ގޮތުގައި. ހުރިހާ  އޮޕްޝަނެއްގެ  ރަނގަޅު 

ޑްރެއިނަރއަށް ދިޔުން އެންމެ ރަނގަޅީ. އެއީ ކޮސްޓަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. މެއިންޓަނަންސްއަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ.  

ކަމަކަށް ހުރިހާ  އެއީ    އެ  ބެހެއްޓުން  ސިސްޓަމް  ޕަމްޕް  ހަމަ  ތަންތަނުގައި  ނޫން  އެފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލާފައި 

އަޅުގަނޑަކީ   އަޅުގަނޑުގެ،  އެޑްކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދަންނަވާނީ.  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު 

ތެރެ ވާހަކަތަކުގެ  ކަހަލަ  ބައެއް  މިނިސްޓަރުވީމަ  ޕްލޭނިންގ  އަދި  ނޭޝަނަލް  ދެވޭ.  ޖަވާބެއް  އަޅުގަނޑަށް  އަށް 

އެކީގައި   އަޅުގަނޑާ  އާއި  ޒަހާ  މިނިސްޓަރ  ކަމަށް.  ނޫން  މަސައްކަތް  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ސީދާ  އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ޚާއްޞަކޮށް  އިތުރަށް  އުފެއްދުމުގައި  ކާބޯތަކެތި  ރާއްޖޭގެ  ކޮށްފައިވާނެ  މިހާރު  މަސައްކަތްތަކެއް 

އި އުފެއްދުމަށް  ތެރެއަށް  ތަކެތި  އެ  ރާއްޖޭގައި  ކާބޯތަކެތި.  ހެއްދޭ  ރާއްޖޭގައި  އުފެއްދޭ،  ރާއްޖޭގެ  މްޕޯޓްކުރަމުންދާ 

ރާއްޖެއަށް ބޭނުން، ރާއްޖޭގައި އެ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާނެ ބިމާއި، ބިމުގެ ސައިޒާއި އަދި އެ ބިންތައް ލިބޭނީ  

ސިޔާ ކަނޑައަޅާފައި  އާއި  ތަންތަނަކުންތޯ  އެކުލަވާލާފަ.  ކޮން  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ކަރުދާހެން  ސަތު 

ހުށަހަޅުއްވާނެ   ކައުންސިލަކަށް  އިކޮނޮމިކް  ބޭއްވޭ  އަވަހަށް  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  ޒަހާ  ކަރުދާސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ސަރުކާ ދަނޑުވެރިކަމަށް  އެއާއިއެކީގައި  އެހެންވީމާ،  ދެން  އުއްމީދުކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޔާސަތު  ކަމަށް  ރު 

ދަނޑުވެރިކަމަކީ   އަސްލު.  ކުރިއަރުވަން  ދަނޑުވެރިކަން  ދީގެން  ކަމެއް  އަހަމިއްޔަތު  ބޮޑު  ވަރަށް  ހުރީ  މިހާރު 

ކުރަންޖެހޭ   ފުޅާކޮށް  މިއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެހެން  ޓަކައި  ސެކިއުރިޓީއަށް  ފުޑް  ސްޓޭޕަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެބަ އެތެރެކުރޭ ކޮންމެ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ ބައިވަރު ކާބޯތަކެތި  ށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ރާއްޖެއަށް ވަރަށް 

ހަނދާންވަނީ   އަޅުގަނޑު  އެބަ    400އަހަރަކު.  އަޅުގަނޑުމެން  ކާބޯތަކެތި  ރުފިޔާގެ  ގިނަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން 

 އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުމަށް ހަމަ  އެތެރެކުރަން ރާއްޖޭގައި އެ ތަކެތި ހެއްދޭނެ ތަކެތި. އެހެންވީމާ، އެ ތަކެތި

އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޯއެކްޓިވްލީ އެކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގައި މިހާރު ހުރީ. މި ކަމަށް  

ކެތި ގަނެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ސިޔާސަތު ކަރުދާހެއް މިހާރު ވެސް އެބައޮތް. އަދި ހަމަ އެ އާއިއެކީގައި އުފައްދާތަ

އެހެންވީމާ،   އެބައޮތް.  ވެސް  ސިޔާސަތެއް  ގޮތުގެ  ހަދައިދޭނެ  ގޮތް  ވިއްކައިދޭނެ  ތަކެތި  އެ  ދަނޑުވެރިންނަށް 

އެކަމުގައި   ތެރޭގައި  ސަރުކާރުގެ  އެވަނީ  އެކުލަވާލާފައި  މިހާރު  ސިޔާސަތު  އެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން 
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ވަރަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ޝުކުރިއްޔާ  ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާނެ.  އެކަންތައް  އަވަހަށް   

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ކުރިއަށް  

ތެރޭގައި   5އޮތް   މިނިޓު  އެއް  ވަރަކަށް  އެބައޮތް  އަދި  ގަސްދުކޮށްފައި މިވަނީ  ނިންމާލަން  އަޅުގަނޑު  އައިޓަމް   މި 

އިއްޒަތްތެރި   އެއް  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ޕްލޭންކޮށްފައި  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދޮޅުގަޑިއިރަށް  އައިޓަމް. 

ފު ދެވަނަ  މިހާރު  އެރުވޭނީ.  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  އެދިވަޑައިގެންފައި  މެންބަރަކަށް  ރުޞަތަކަށް 

 އެބައޮތް ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާ. 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާ ވިދާޅުވެއްޖެ ކުރިއަށް އޮތް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެންމެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަދި މިނިސްޓަރ ޒަ 

ސާފުކޮށްލަން   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން.  ބެހޭ  ޕްލޭންތަކާ  އޮތް  ކުރިއަރުވަން  ދަނޑުވެރިކަން  ގޮތުން  ބެހޭ  ޕްލޭންތަކާ 

ހިމެނިފައި   ޕްލޭންގައި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  އެބައޮތްތޯއޭ  ވިސްނާފައި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ބޭނުންވަނީ 

 ބާވަތެއްގެ ކާނާތަކެއް ނޫނިއްޔާ ވަކި ބާވަތެއްގެ އެއްޗެހިތަކަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވުން. އެއީ މިހެން މި  އެބައޮތްތޯއޭ ވަކި

ކުރިއަރައިގެންދާނެ   ބޮޑުތަކެއް  އިކޮނޮމިކަލީ  ވެސް  ރޮނގުން  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބަކީ  ދަންނަވާ 

އަ ވޮލިއުމްކޮށް  ބާވަތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވެގެން  ވަރަކަށް  ވަކި  ކޮންމެވެސް  އަދި  ހައްދައިގެން  އެއްޗެހި  ޅުގަނޑުމެން 

ދެކެނީ މި   އަޅުގަނޑު  ބޭރުކުރަން ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖިއްޔާ ވަރަށްބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް 

މާ އެއްވެސް ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި ސްޕެޝަލައިޒްކުރަން ނޫނީ  ސް ޕްރޮޑަކްޝަނަކަށް  އިންޑަސްޓްރީއަށް. އެގޮތުން 

 ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް އެބައޮތްތޯއޭ ޕްލޭންގައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.  

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
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އުޅުނިން.    އަޅުގަނޑު މަސައްކަތުގައި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޕޭޕަރ  އިޒުނައާއިއެކީގައި  ޒަހާގެ  ވެސް 

ދެން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި ނަންބަރުތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ  

ލިޔެ އެއްޗެހިތައް  ކުރިމަތީގައި  އެބައޮތް  އިނގޭތޯ.  ފޮތުގައި  ދަންނަވާލާދީފާނަން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވިފައި 

ކަނޑައަޅާފައި   ޓާރގެޓްކުރާވަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުއެންޓިޓީ  ބާވަތްތަކަށް  ވަކި  ކުއެންޓިޓީ،  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކި  ޗިލީ،  ކަސާވާރ،  ކެބެޖް،  ބިޓަރގޮޑް،  ބީންސް،  ބަނާނާޒް،  އެބައޮތް.  ލިސްޓެއް  ބޮޑު  ހަމަ  އުކަމްބާ،  އިނގޭތޯ. 

ޑްރަގްސީވް، ގޯވަރ، ލެޓިއުސް، މެންގޯ، ޕަޕާރޔާރ، ފެޝަންފުރުޓް، ޕަމްޕްކިންގ، ބިޓަރގޯޑްސް، ސްވީޓް ޕޮޓައިޓޯ،  

ވޯޓަރ މެލަން، ބެރިންޖަސް، ޓޮމައިޓޯ، ކެޕްސިކަމް، ބަޓަރނަޓް، ބްރެޑް ފުރުޓް، ކޮކޮނެޓް މިހެން ގޮސް ހަމަ ބޮޑު  

ޗަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އުފައްދަން  ލިސްޓެއް އެބައޮތް. އެއިން ކޮންމެ އެއް

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ބިން  ބޭނުންވާނެ  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  މިންވަރު  އެ  ދެން  ކަނޑައަޅާފަ.  މިންވަރު  ބޭނުންވާ 

ބޭނެ ތަންތަން ވެސް ރަށްތައް  ހިސާބު ޖަހާފައި ބަލާފައި އެ ކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ބިން ވެސް ލި

އެހެރީ. އަދި މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ޕަސެންޓޭޖެއް، % މިހާރު    75ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި 

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ % ކޮމަރޝަލް ސްކޭލްގައި  އަދި %  75އެއީ  ސްކޭލްގައި  ސެމީ އިންޓެންސިވް    20ކޮމަރޝަލް 

% ސްކޭލްގައި،  މަސައްކަތް    5ފަރމިންގގެ  ޓާގެޓްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އުފެއްދުމަށް  ސްކޭލްގައި  ގަރޑްން  ހޯމް 

ކުރަމުން ގެންދާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮމޯޓްކުރަމުން ގެންދާނެ އެއްޗަކީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  

އުފަ ފާހަގަކޮށްފައި  ކޮބައިކަން  ވެސް  ބާވަތްތަކަކީ  އެ  ޖަހާފައި  ވެސް  ހިސާބުތަކެއް  ކުއެންޓިޓީޒް  ބޭނުންވާ  އްދަން 

ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި. ދެން އެއީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ، އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ  

ހުރޭ.   ވެސް  ތަކެތި  އުފައްދާ  ވެސް  މިހާރު  އިތުރަށް  އަދި  ތެރޭގައި  މީގެ  ވެސް  ކާބޯތަކެތި  ނޫން  މި  ކާބޯތަކެތި. 

އަޅުގަނޑު  އެތަ ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ސުވާލު  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އުފެއްދޭނެ.  ވެސް  ކެތި 

ފޯކަސްކުރެވިގެން ކުރި ކަންތައް،   ވަރަށްބޮޑަށް  އަތުގައި ލިސްޓް ފެންނަން އޮތީމަ އެ ލިސްޓް ދަންނަވާލާނަމޭ. އެއީ 

 ޤައްރިރު.  ބާވަތްތަކެއްވީމަ. ޝުކުރިއްޔަ އިއްޒަތްތެރި މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނިސްޓަރ ޒަހާ ބޭނުންފުޅުތޯ ކުރުކޮށް އެއަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން.

 

 ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
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ސަބްސްޓިޓިއުޝަނަށް   އިމްޕޯޓް  އޮވޭ  ތެރޭގައި  ސިޔާސަތުތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

  17އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް  

މިނިސް ޕްލޭނިންގ  ދެން  މިދެންނެވީ.  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޕެއްގެ  ޞިއްޙީ  ގިނަ  ވިދާޅުވެދެއްވި  އެ  ޓްރީން 

މިވަގުތު   ކުންފުންޏެއް  އެގްރޯނެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއިއެކީގައި  ހަމަ  އެއްޗެއް.  އުފެއްދޭނެ  ރާއްޖޭގައި  ގަނޑުކޮށް 

ކެޓްކުރުމަށް ހުރި  އުފެއްދިފައި އެބައޮތް. އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދަނޑުވެރިން މިގޮތަށް އުފައްދާ ތަކެތި މާ

ހުރަސްތަކެއް އެންމެބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ހަމަ އެއާއިއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން  

އުފައްދާ   ދަނޑުވެރިން  އުސޫލުން  ޕާމިންގގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ސްޓެބްލިޝްކުރަން  އެކީގައި  ދަނޑުވެރިންނާ  ބޭނުމޭ 

ގަންނަންށާއިއެކީ  ކްރޮޕްސްތަކަކީ  އެއްޗެހި  އިމްޕޯޓްކުރެވޭ  ދަންނަވާނީ  ވާސިލްވީމަ  ލިސްޓަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ގައި. 

އާމްދަނީއަށް ރަށްރަށުގައި   އަދި  އެއްޗެއްސޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވެސް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް  ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ 

ހުރީމައާ ފުރުޞަތުތަކެއް  މަސައްކަތްކުރެއްވޭނެ  ވެސް  ދޮރުތައް  ތިއްބަވައިގެން  އާމްދަނީގެ  ހަމަ  އެއީ  އިއެކީގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   އަސްލަމް އެ ވިދާޅުވީ  ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ޓާންވެފައޭ ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ހުޅުވުމަށް 

ނިންމުންތައް  ހުޅުވުނީމަ  އިޢުލާންކުރެވޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަނޑައެޅިފަ.  ބިންތަކެއް  މިހާރު    މިނިސްޓްރީން 

އަރާ   އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަމޭ.  އެބަ  ވެސް  ބަންދުގައި  ކޮވިޑް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލައިގެން. 

މި   އެއްޗެހި  މި  އުއްމީދަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ނުދެއްކި  ވާހަކަ  މި  ދުވަހަކު  ކޮންމެ    3ޓީވީގައި 

އުފެއްދުންތަކެ މަސައްކަތްކޮށް  ވެސް  ކުޑަ  ލެވެލްގައި  ހަމަ  ވެސް  ގޯތިތެރޭގައި  ރަށްރަށުގައި  ހަމަ  ދެން  ނެރުމޭ.  އް 

ސްކޭލްގައި ވެސް ހައިޑްރޯޕޯނިކް އަދި ތަފާތު މޭވާގެ ކާނާ ބާވަތްތައް ހެއްދޭ. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކީގައި ރަށްރަށުގައި  

އަޅުގަނޑުމެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ކުރެވޭ.  އެކަން  ވެސް  ހުސްބިންތަކުގައި  ފަހުން  ހުރި  ބަންދުގެ  ކޮވިޑް   

އަހަރު ދުވަހަށް ދަނޑުބިންތަކުން އެއީ ދަނޑުވެރިކަން    3އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާނެއް ދަންނަވާފައިވާނެ ކުރިއަށް އޮތް  

ވެސް   އަނެއްކާ  މެސެޖް  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުނަންގަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަސްލަމް  ފައިސާއެއް  ބިންތަކުން  ކުރާ 

މުހިންމު ހަމަ    ދެއްވުން  ވެސް  މީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  ހަމަޖެހިފައި  ގޮތަށް  ސިޔާސަތެއްގެ  ކަންނޭނގެ. 

   ރުކުރުމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ.ޕްރޮމޯޓްކުރެވިގެންދާނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ފުރުޞަތުތަކެކޭ ކާނާގެ އެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއް އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ވަރަށް  ބޭފުޅުންނާ   2ޔާ  ތި  މިހާހިސާބުން  ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން  ވަޒީރުންނަށް 

ޖަވާބު   ތަފްސީލުކޮށް  ވަރަށް  ސުވާލުތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ނިންމާލަނީ  އަޅުގަނޑު  ބައި  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  އެކުގައި 
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އަޅު އަދި ކުރީގައި  މަޢުލޫމާތާއި  ދެއްވި  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވި  ދެއްވައިފި. ދެން  މި  މަޢުޟޫޢުގައި  މި  ގަނޑުމެން 

ބައްދަލުވުމުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކޮމިޓީން މި މައްސަލައިގައި ދިރާސާކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެން 

އިއްޒަތްތެރި  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާނަން.  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ    2  އެކުލަވާލާފައި 

އަޅުގަނޑުމެން   އައިޓަމު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށްވަރަށް  ވަޒީރުންނަށް 

މިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. އަޅުގަނޑު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އެބަ އަރުވަން ދެ ވަޒީރުން ވަޑައިގަތުމަށް. އިއްޒަތްތެރި  

އަ އެދެން.  މަޑުކޮށްލަދެއްވުން  ވަރަށް  މެންބަރުން  އެބައޮތް.  އައިޓަމު  އެއް  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދި 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތެއް ދެއްވައްޗޭ ވަޒީރުން ބައްދަލުވުން ދޫކޮށްލެއްވީމަ ކުރިއަށް  

 ދާންވީ ގޮތެއް. އަދުހަމް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 

 އާދެ! މިހާރު އޯކޭ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުޅީފަޅު  އައިޓަމަކީ  ދެވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވިލިނގިލީގެ   ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ވަމުންދާތީ  ގެއްލުންތައް  ތިމާވެއްޓަށް  ސަރަޙައްދުގެ  އެ  ގުޅިގެން  ހިއްކަމުންދިއުމާ 

ވަރަށް ގުޅޭގޮތުން  ދިއުމާ  ފައިބަމުން  ކިސަޑު  ހުރުމާ  ފަރަށް  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ބޮޑެތި   

ފަރާތުން   މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އެޖެންޑާކުރީ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ  އެ  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅިގެން 

އެޖެން ދެން  ގޮތުން.  ހޯދުމުގެ  ލަފައެއް  ގޮތެއްގެ  ދާންވީ  ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  ފަހުން  އަޅުގަނޑު  ޑާކުރި 

ފޮނުވާފަ.   ވެސް  ސިޓީ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ބެހޭ  ކަމާ  ފާޅުކޮށްފައި  ކަންބޮޑުވުންތައް  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސިޓީތައް   އެ  ދަންނަވާނަން  އިދާރީމޭޒުގައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، 

އޭގެފަ  އިނގޭތޯ.  ކިހިނެއްތޯ  ދަންނަވައިލެއްވުމަށް  ދަންނަވާނަން  އަރިހުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑު  ހުގައި 

ފޮނުވާފައި   ސިޓީތައް  ހުރި ސިޓީތަކާއި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  އާދެ!  ކުރިއަށްދާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

 ން.  ހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އޭގައި ހުރި ކޮންޓެންޓު އިދާރީމޭޒުން އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެއިދާރީމޭޒުން 
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ދެ ސިޓީއެއް ލިބިފައި މިހާތަނަށް.  

ކާއި  އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއަ

އެ   އަޅުގަނޑު  ދެން  ސިޓީއެއް.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  ކިޔާ  އިންސްޓިޓިއުޓު  ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  ދެން 

ބަދަލުތަކުގެ   އަންނަ  މޫސުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ސިޓީއަކީ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  އިން  މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް  ސިޓީތައް، 

ތެ  ޤައުމުތަކުގެ  ލިބޭނެ  ގެއްލުން  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން  މި  ރާއްޖެއެކޭ.  ޖަޒީރާ  ސަފުގައިވާ  ކުރީ  އެންމެ  ރެއިން 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ރަށްރަށުގައި ވަށައިގެންވާ މުރަކައިގެ ފަރުތަކޭ. ކަން މިހެން ހުރިއިރު އެ ފަރުތަކާއި އެ  

ދީ  އަމަލުތައް  މަގުން  ލޮޅުންއަރާނެ  ހިމާޔަތަށް  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދިރުންތަކުގެ  ކ.އަތޮޅު  ވެށީގެ  ނުވާނޭ.  އްލާލެވިގެން 

ޢާއްމުކޮށް   އަދި  ފަރުތައް  ޚާއްޞަކޮށް  ސަބަބުން  މަސައްކަތުގެ  ހިއްކުމުގެ  ބިން  ކުރިއަށްގެންދާ  މިހާރު  ގުޅީފަޅުގައި 

ވެލި   ކިސަޑާއި  އުފެދޭ  ހިއްކުމުން  ފަޅު  އެގޮތުން  ލިބެމުންދޭ.  ގެއްލުން  ބޮޑެތި  ނުހަނު  ދަނީ  ވެއްޓަށް  ކަނޑުގެ 

މުރަ މަސައްކަތް  އޮޔާއިއެކު  މަޝްރޫޢުގެ  މި  ހަލާކުވަމުންނޭ.  ދަނީ  ފަރުތައް  އެޅި  މައްޗަށް  ގަލުގެ  އާއި  ކަ 

މިޓިގޭޝަނަށް   ނުވަތަ  ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރުތައް  ކޮށްފާނެ  ތިމާވެއްޓަށް  މަޝްރޫޢުތައް  މިފަދަ  ހިންގަމުންދަނީ 

ކިސަޑު  މައްޗަށް  ފަރު  އެގޮތުން  ގާއިމުނުކޮށޭ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ދިއުން  އެކަށީގެންވާ  މަރުވެގެން  މުރަކަ  އެޅުމުން   

ކުޑަކުރުމަށް ކިސަޑު މަދުކުރާ ޝީލްޑް ސްކްރީނެއް ކޮންނަމުންދާ ހިސާބުގަނޑުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވޭ. މިގޮތުން  

ޑައިވިންގ ސައިޓަކަށް ނޭދެވޭ    34މަސައްކަތް ހިނގާނަމަ ހިއްކުމުން އުފެދޭ ކިސަޑުގެ ސަބަބުން އެ ހިސާބުގަނޑުގެ  

ގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހާޓްސް އެންޑް ޕްލޭސް ވެސް ހިމެނޭ. ފަޅު 1995ފޯރުން އެކަށީގެންވޭ. މީގެ ތެރޭގައި  އަސަރު  

ކޮންނަ ހިސާބުގެ ދުއިސައްތަ ނޫނީ ތިން ސަތޭކަ މީޓަރު ދުރުމިނުގައި އޮންނަ ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ފަރާ ހަމައަށް އޮޔާދާ  

ކު އަސަރުތައް  ނޭދެވޭ  ވެސް  މިހާރު  ފޯރާ  ދުވަސްވަރަކީ  ކިސަޑު  މި  މިއާއެކު  ފާހަގަކުރަމޭ.  ވެސް  ކަން  ރަމުންދާ 

ދަނޑިވަޅަކީ   އިތުރު  ކަމާއި  ދަނޑިވަޅެއް  އިތުރުވަމުންދާ  މައްސަލަ  ހެދުމުގެ  މުރަކަ  ވެސް  ދުނިޔޭގެ  އަދި  ރާއްޖެއާއި 

ހަލާކުވަމު ހަލާކުވުމުން،  ދިރުންތައް  މުރަކައިގެ  ހޫނުވުމާއިއެކު  ދުނިޔެ  ކަންބޮޑުވުމެކޭ.  އިތުރުން  އިތުރު  ދިއުމުގެ  ން 

ފޫނުބެއްދޭނެ އަދި އަނބުރާ   ދިރުންތަކަށް ވެސް މިދޭ ގެއްލުމަކީ  ޚުދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތަކުގެ ދިރުންތައް ވެސް 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ހުރިއިރު  މިހެން  ކަން  ގެއްލުންތަކެކޭ.  ތިމާވެށި  4/ 93އިޔާދަނުކުރެވޭނެފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ދެމެހެއް ބެހޭ  ރައްކާތެރިކޮށް  ހެދުމާ  ރިޕޯޓު  ބަޔާންކުރާ  މިންވަރު  ފޯރުވާ  އަސަރު  ތިމާވެއްޓަށް  ގާނޫނާއި  ބެހޭ  ޓުމާ 

ކޮށްފި  2012ގަވާއިދު   ކަމެއް  އަތުވެދާނެ  ބަދަލެއް  އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ  އަނބުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  ރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ގެ 

އްކަތެއްގެ ބަދަލެއް ދިނުމަކާ ނުލާ އެ މަސައްކަތް  ހާލަތެއްގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއްގެ ބަދަލު، ކުރެވިފައިވާ މަސަ

ބެހޭ   ކަމާ  ބާރުވެރިކަން  ގާނޫނީ  ބާޠިލުކުރުމުގެ  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  ހުއްޓުވާ 
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އަސަ ތިމާވެއްޓަށް  އީ.ޕީ.އޭގެ  ގުޅޭ  އީ.އައި.އޭއާ  ގުޅީފަޅު  އަދި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެބައޮތޭ.  ރުފޯރާނެ  ފަރާތްތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް    2މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު، ރިޕޯޓު ޤަބޫލުކުރުން ނަންބަރު  

ކަމުގައި   ދުވަސްވަރެއް  ލަފާކުރެވިފައިވާ  ކަމަށް  ދިމާވެދާނެ  މައްސަލަ  ހުދުވުމުގެ  މުރަކަ  ދުވަސްވަރަކީ  ހިނގާ 

ރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ވަގުތުން މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތުން ބޯލަންބަވަންވާނެ  ވުމާއިއެކު މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާ 

ތިމާވެއްޓަށްވާ   މަޝްރޫޢުތަކުން  އެހެން  އެފަދަ  ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުއާއި  ގުޅީފަޅު  އެހެންކަމުން  އަންގާފައިވޭ.  ކަމަށް 

ހިމާޔަތްތެރިކަ ދިރުންތައް  ފަރުގެ  އާއި  މުރަކަ  ކުޑަކުރުމަށާއި  ބާރު  ގެއްލުން  ކޮމިޓީން  ތިޔަ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ން 

އެޅުއްވުން އެދޭކަން ތިރީގައި އެވަނީއޭ. މަޝްރޫޢު ބޭނުންތަކަށް މަޝްރޫޢު ބޭނުންތަކަށްވުރެ ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން  

ރިފަރެންސުން   އޮފް  ޓާރމްސް  އީ.އައި.އޭގެ  ކޮންސަލްޓަންޓު  ދިނުން. މަޝްރޫޢުގެ  ލަފާ  ވިސްނުމެއްގައި  އިސްކަންދޭ 

އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  އެޅޭނެ  މިޓިގޭޝަނަށް  ނުވަތަ  ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރުތައް  ކޮށްފާނެ  ތިމާވެއްޓަށް  ލާޒިމުކުރުން. 

މަޝްރޫޢެއްގައި   ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ހިއްކުން  ބިން  ކޮނުމާއި  ފަޅު  ޓަކައި  ހުރުމަށް  ފާހަގަވެފައި  ފިޔަވަޅުތައް 

ލަފާކޮށް ސި ގޮތް  ފެތުރޭނެ  ކިސަޑު  އޮފް  އީ.އައި.އޭއެއްގައި  ޓަރމްސް  އީ.އައި.އޭގެ  ހިމެނުމަށް  މޮޑެލެއް  ޕްލޯ  ނަމަން 

އިން   އީ.އައި.އޭ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  އެޖެންސީ،  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ލާޒިމުކުރުން.  ދަށުން  ރިފަރެންސްގެ 

 ހެދި އީ.އައި.އޭތަކުގައި  ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އީ.އައި.އޭއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކުރިން 

މެނޭޖުމަންޓު   އެންވަޔަރަންމަންޓު  އަދި  އަޅާފައިވޭތޯ  ފުރިހަމައަށް  ފިޔަވަޅުތައް  މިޓިގޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް   ކޮށްފައިވޭތޯ، ބެލުމަށް  ފުރަތަމަ  މޮނިޓަރިންގގެ ޕްރޮގުރާމު  ގޮތުގެމަތީން  ޕްލޭނެއްގައިވާ 

ނުކުރުމާއި  ސްކްރީންކުރު އަމަލު  ލަފައަށް  ކަނޑައަޅާ  އީ.އައި.އޭގައި  ކަނޑައެޅިފައިވުން.  އިންތިޒާމެއް  އުސޫލާއި  މުގެ 

މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގުރާމުތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގަވާއިދުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދޭތޯ ރައްޔިތުންގެ  

އިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީން ފަރުވާތެރިވުން. އީ.އައި.އޭ، އީ.ޕީ.އޭ މިނިވަންކޮށް  މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލަ 

ތަންފީޛީ ބާރުވެރިކަން ދިނުން. ކަނޑުތައް ހޫނުވުމާއި މުރަކަ ހުދުވާ ނުވަތަ މުރަކަ ބިސްދޫކުރާ އިވެންޓެއް ހިންގުމަށް  

އެނގި ފާހަގަވެ  އިހުއްސުރެ  ކަމަށް  ހިންގާނެ  ހިންގަފާނެ  ނުވަތަ  ކަނޑުގެ،  ހިންގަމުންދާ  ދުވަސްވަރެއްގައި  ފައިވާ 

މަޝްރޫޢުތައް   ފުންކުރުމުގެ  ހިއްކުމާއި  ކޮށްފާނެފަދަ  އަސަރެއް  އެއްވެސް  ގޮނޑުދޮށަށް  ރަށްތަކުގެ  އަދި  ކަނޑުފަޅު 

ހިންގަމުންދަނީ   މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ  ބިން  ކޮނުމާއި  ފަޅު  ހިންގަމުންދާ  މިހާރު  ގުޅީފަޅުގައި  ގުޅީފަޅު  ނުހިންގުން. 

ފެތުރެމުންދާ ކިސަޑު  އީ.ޕީ. ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ހުއްޓުވާ  އޭގެ ގަވާއިދުތަކާ 

ހުދުވާ   މުރަކަ  އަދި  ދެމުމަށްފަހު  ސްކްރީން  ޝީލްޑް  ސްކްރީން،  ޝީލްޑް  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  މަތަކުރުމަށް 

މުން މެނުވީ މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން.  ދުވަސްވަރު، މުރަކަ ހުދުވާ ދުވަސްވަރު ނިމުމަކަށް އައު
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މިންވަރު   ލިބިގެންދާނެ  ގެއްލުން  ތިމާވެއްޓަށް  ސަބަބުން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އީ.އައި.އޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ގުޅީފަޅު 

އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅުތައް ލަ އޭގެ  ބަޔާންކުރެވިފައި ވީކަމުގައި ވިޔަސް އެކަންތައްތައް މިޓީގޭޓުކުރުމަށް  ފާކޮށްފައިވަނީ 

އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫން ކަމާއި ލަފާތައް، އެ ލަފާތައް ދީފައިވަނީ  

ރިޕޯޓު   އީ.އައި.އޭގެ  އަލުން  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ކަމުގައިވާތީ،  ކުރިން  ލިބުމުގެ  ނަތީޖާއަށް  މޮޑެލިންގ  ސެޑެމަންޓް 

 ބާރު އެޅުން. ވީމާ، ތިޔަ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ހިއްސާކޮށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް  ތައްޔާރުކުރުމަށް

މެންބަރު   ދެން  އޮތް ސިޓީއަކީ.  ފޮނުވާފައި  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން  ކޮރަލް  މިއީ  ދެންނެވީމެވެ.  އެދި  އަޅައިދެއްވުމަށް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވިލިމާލޭގެ    އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ 

އެރި   މޫދަށް  ރައްޔިތުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ސަރަޙައްދުގެ  މާލޭ  ގްރޭޓަރ  އިތުރުން  ރައްޔިތުންގެ  ވިލިމާލޭގެ  ފަރަކީ 

ކޭ. މީގެ އިތުރުން  ސްނޯކްލިންގކޮށް، ސްނޯކްލިންގކޮށް ތަފާތު އެކިއެކި މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދެ

މި ފަރަކީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޫލު ކުދިން ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އަދި މާލޭ  

ފާހަގަކޮށްލަމޭ.   ވެސް  ފަރުކަން  ހަމައެކަނި  އޮތް  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ނެތި  އަގެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރަޙައްދުގެ 

ފަރަ މި  ދިރިއުޅޭ  އެހެންކަމުން  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ބަލާއިރު  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  ގޮތުން  އިޖުތިމާޢީ  ކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ފަރަކަށްވާތީ، މިފަދަ ފަރުތައް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ  

ވަނަ    22ކަމެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު  

މާއްދާއަށް ބެލުމުން ވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް  

ޚާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަން  ކުރަންޖެހޭ  ބައެއްފަހަރު  ފަޅު ހިއްކުމަކީ  ޓަކައި  އްޞަ ގޮތެއްގައި  ހިންގުމަށް 

ތަރައްޤީގެ ބައެއް ކަހަލަ   އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ބިން ހިއްކައިގެން މެނުވީ  ދަތިކަން  ބިމުގެ  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 

ހިއްކައިގެން   ބިން  ނަމަވެސް  އޮތް  މިހެން  ކަން  ޙަޤީޤަތެކޭ.  މިއަދުގެ  އެއީ  ނެތުން  ހިންގެން  މަޝްރޫޢުތައް 

ރޫޢުތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް  ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝް

އެފަދަ   ވީނަމަވެސް  ކަމަކަށް  ބޮޑު  ބަލާއިރު  ގޮތުން  ޚަރަދުގެ  އެކަމަކީ  ބައެއްފަހަރު  ކުޑަކޮށްގެންނޭ.  ވެސް  ވީހާ 

ލާއިރު އެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން  ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ތިމާވެއްޓަށް ދެން ދިމާވާނެ ގެއްލުންތަކަށް ބަ

ދަށުން   ފިޔަވަހީގެ  ފުރަތަމަ  މަޝްރޫޢުގެ  ހެދުމުގެ  ޕޯޓު  ގުޅީފަޅު  ޤަބޫލުކުރަމޭ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު 

ކުން އޮންނަ ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޮސްކާލިސް ކިޔާ  އިންވެގެން  ފުންޏަކާ  ވިލިމާލެއާ 

ފަށާފައޭ. އަދި މި މަސައްކަތް ފެށުމާއި   މިހާރުވަނީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް  ހަވާލުކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގެ ފަޅަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ.  
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ން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކިސަޑުތައް ވިލިމާލޭގެ ފަރު  އެގޮތުން ގުޅީފަޅު ކޮންނަ

މައްޗަށް ޖަމާވަމުންދާކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައޭ. މިކަން މިހެންވާނެ ކަމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  

މި އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  އަސަރު  އީ.އައި.އޭގެ  ކުރާ  މިކަމުން  ނުވަތަ  ޓަކައި  ހުއްޓުމަށް  ކަން 

ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ލަފާ ދީފައިވާއިރު ބޮސްކާލިސްގެ ފަރާތުން ފަޅު  

ކަ ނޫން  އެޅުމަށްފަހުގައި  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  މިކަހަލަ  ފަށާފައިވަނީ  މަސައްކަތް  މިކަމުގެ  ހިއްކުމުގެ  މަށްވާތީ، 

ބޭފުޅުންވަނީ   ތަޖުރިބާކާރު  މިކަމުގެ  ލިބެމުންދާކަން  ފަރަށް  ވިލިމާލޭގެ  ގެއްލުންތައް  އިޔާދަނުކުރެވޭނެ  ސަބަބުން 

މާލޭ   އިތުރުން  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރަކީ  ވިލިމާލެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި  ހާމަކުރައްވާފައޭ. 

އަ ގިނަ  ދާއިރާގެ  ސަރަޙައްދުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހަލާކުވުމަކީ  ފަރު  މި  ފަރަކަށްވެފައި  ބޭނުންކުރާ  ވެސް  މީހުން  ދަދެއްގެ 

ހިއްކުމުގެ   ގުޅީފަޅު  ދިމާވަނީ  މިހެން  މިކަން  އަދި  ގެއްލުމަކަށްވާނެތީ  ފޫނުބެއްދޭނެވަރުގެ  ލިބޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް 

ޖުމްހޫރިއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަމުންދަނީ  ކުރިއަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަސައްކަތް  ގާނޫނު    22ޔާގެ  އަދި  މާއްދާ  ވަނަ 

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  4/ 93ނަންބަރު  

ގޮ މައްސަލައެއްގެ  އަވަސް  މަސައްކަތަކީ  މި  އަދި  ކަމަށްވެފައި  ނުވާތީ  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ތުގައި  ގަވާއިދުތަކާއި 

މަޖިލީހުގެ ކަމާ   މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ  ދެކޭތީ  އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ފިޔަވަޅު  ބައްލަވައި 

މީ   ދެންނެވީމެވެ.  އެދި  އަޅުއްވައިދެއްވުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަންޖެހޭ  ބައްލަވައިދެއްވާ  ކޮމިޓީތަކުން  ގުޅުންހުރި 

 އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ނުކުތާތައް   މައިގަނޑު  ހުރި  ސިޓީގައި  ދެ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އިދާރީމޭޒަށް.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޚުލާސާކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އިދާރީމޭޒުން ފޮނުވާ ދެއްވުން އެ ސިޓީގެ ސުރުޚީ ޖައްސަވާފައި  

ފާހަގަ ތަނާ ދެން  ދެއްވުން އަޅުގަނޑު  ފޮނުވި  ތައްޔާރުކޮށް  ހިމަނައިދެއްވާފައި ސަމަރީއެއް  ނުކުތާތައް  މުހިންމު  ކުރާ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާފައި   މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓު  އެއާއެކީގައި މި  އެދެން. އަދި 

ރިޕޯޓެއް   ލިންކު، ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގެ  ފޮނުވަން ވެއްޖެއްޔާ އެއީ  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެން 

އެއާއެކުގައި   ފޮނުވައިދެއްވާފައި  ލިންކު  ހުންނަނީ.  މި  ރިޕޯޓުތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ކަމަކަށް.  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ވާނީ 

އީ.އައި. އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  ޑޮކިޔުމަންޓަކަށް  މާބޮޑު  ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ޑިސިޝަން  ސްޓޭޓްމަންޓު،  އޭ  ޑިސިޝަން 

އެއާއެކީގައި   އަދި  ފޮނުވައިދެއްވުން.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮޕީއެއް  ލިޔުމުގެ  ނިންމިގޮތުގެ  ގޮތް  ރިޕޯޓާމެދު 
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 މި ކަންތައް ހިނގާފަވާ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ ބަޔާނެއް އީ.ޕީ.އޭ އިން ހޯއްދަވައިދެއްވުން އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު އެދެން 

  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ މުހިންމުވެދާނެ ލިޔުންތައް   މިއީ ދެން ބެކްގުރައުންޑުގެ ގޮތުން 

މިކަ އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވާތީ  ގޮތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  އެދެން. މައްސަލައިގައި  ދެއްވުން  އެހީތެރިކަމެއް  އިދާރީމޭޒުން  މުގައި 

ނިންމާނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  

ގަނޑު ކިހިނެތްތޯ ކުރިއަށް ދާންވީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު  މިކަމުގައި މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅު

 މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ރައްޔިތު އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އެންޑް  ޝުކުރިއްޔާ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ންގެ 

މި   މައްސަލައެއްހެން  ސީރިއަސް  ވަރަށް  ހުށަހެޅުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެދިފަހުން  ކޮމިޓީއެއް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

  މައްސަލައަކީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ތިމާވެށި 

ގާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އީ.ޕީ.އޭގެ ބާރު ކަނޑުވާލައިގެން އެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްކީމު. އަދި އަޅުގަނޑުމެން  

އަޅުގަނޑަށް   ހެދުން.  މުއައްސަސާއަކަށް  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  އީ.ޕީ.އޭއަކީ  ވަޢުދެއް  ވީ  އިންތިޚާބުގައި  ރިޔާސީ 

މިކަމާ ގުޅިގެން  ބޭފުޅުން، އީ.ޕީ.އޭގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު    މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ  މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ 

ދުވަހު   އެ  ވަޑައިގެން  މަޖިލީހަށް  މިނިސްޓަރ  އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ  އިއްޒަތްތެރި  ދާތަން.  ކަންތައް  ހިސާބަށް  އަޅާ 

ހިއްކާތަނުގެ ފުންމި ދެންނެވިން ގުޅީފަޅުގައި  ކިހާވަރެއްތޯ. އަޅުގަނޑު  ސުވާލާއި ޖަވާބު ގަޑިއެއްގައި އަޅުގަނޑު  ނަކީ 

ހަނދާންވާ ގޮތުންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު އަދި ޗެކްކޮށްލަން ޖެހޭނީ. ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ  

ބެހޭ    7 މިއާއި  ހުރި  ލިބިފައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  މީޓަރޭ.  ވަރަކަށް  ފަސް  ނުވަތަ  މީޓަރު  ވަރަކަށް 

ށް ބަލާއިރުގައި ދެން ގުޅީފަޅަށް ބަލާލީމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ހަމަ ބޮޑު ވިލެއް، ހަމަ ފުން  ލިޔެކިއުންތަކަ

އެބައިނގޭ އެތަނެއް ތިލައެއް ނުވާނެކަން.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫކުލަ ބަލާލީމަ  އެތަނުގެ ހުރި  ވިލެއް އޮތް ތަނެއް. 

އެބަ ލަފާކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކުރެހުންތަކުން ވެ  މީޓަރު އެ ރިނދޫ    13މީޓަރާއި،    10އްޖިއްޔާ 

ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެބަހުރިކަން. އަދި އެންމެ ފުންކޮށް އޮތްތަނުގައި ވިއްސާއި ބާވީސް މީޓަރާއި  

ރިރު އެއީ ހަތަރު ފަސް ބުރި  ދޭތެރޭގައި އޮތްކަން. ދިހައަކާއި ތޭރަ މީޓަރާ ދޭތެރޭގައި ފުން މިނަކީ އިއްޒަތްތެރި މުޤައް 

ވެސް   ކުރިން  ވެލި.  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެއީ  ވެލި  އަޅާނެ  ތަނަކަށް  އެވަރު  އެއީ.  މިން  އުސް  އިމާރާތެއްގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ހިންމަފުށި ހިއްކިއިރުގައި ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއް ހިއްކިއިރުގައި އެ ތަން ހިއްކަން  
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ނުލިބިގެ ވެލި  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބޭނުންވާ  ގެނައި.  ނަގައިގެން  ވެލި  ވެސް  ހިސާބުހިސާބުން  އެހެން  ބ.އަތޮޅު  ން 

ނޫން   ގޮތެއް  ތަސައްވުރުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް.  އައި  ވަޢުދުވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިމާޔަތްކުރަން  ތިމާވެށި 

ކޮން ދެއްކިން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު.  ހިއްކުން  ތަންތަން  ޖެހޭ  މީކީއެއް.  ވެސް  ހިއްކަން  ވަރަކަށް  މެވެސް 

ގޮތްތޯ ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ހަމަ  މިއީ  ؟ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ސުވާލަކީ  އެބަހުރިތޯ  ގޮތްގޮތް  އެހެން  ނޫން  އެ 

ހަމަ   އޮތް ތިލަފުށްޓަކީ ވެސް  ހަމަ ކައިރީގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް 

ކުރެހިފަ.  ބަނދަ މި  ކަންނޭނގެ  އެބަހުރި  ވެސް  ތަސައްވުރުތައް  އޭގެ  ވެސް  ކުރެހުންތައް  އޭގެ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ރެއް 

ރަނގަޅަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް   ޕްލޭންކުރެވެނީ އެންމެ  މިކަން މި ކުރަނީ މި  އެހެންވެގެން 

ހިމެނޭ ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ލާމަރުކަޒީ  މި  ހަދާފައި  އަޅުގަނޑު  ގާނޫނެއް  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުގަނޑުމެން  މީހެއް.   

ކައުންސިލުތަކުގެ އިޙުތިޞާސް ކަނޑައެޅިއިރުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިޙުތިޞާސްގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  

އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ބަނދަރު.  ވިޔަފާރި  ބަނދަރު.  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދު  އެމް.ޕީ.އެލް  މިއޮތް  މިހާރުގެ  އެތަން  ހިމެނޭނެ   

އެކަމުގައި   ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލެ  އެއީ  ބޭނުންވޭ  ބަލާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކުރާއިރުގައި  ތާކަށް  އެހެން 

އެއްވެސް ކަހަލަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދާފައި އެކަމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އެބަ ގެންގުޅޭތޯ ނުވަތަ މި ގުޅީފަޅު  

ސިޓީ ކައު ދަނީ މާލެ  މި  ހިމެނިގެންތޯޕްރޮޖެކްޓް  ދައުރެއް  ކޮވިޑް؟ ންސިލުގެ އެއްވެސް    19އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އެކަންވަނީ   މަޑުޖައްސާލެވިފަ.  މިހާރުވަނީ  މަޝްރޫޢުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ހިނގަމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާއި 

މަޝްރޫޢުތަ ނަރުދަމާގެ  ހިނގަމުންދިޔަ  އަތޮޅުތަކުގައި  އިޢުލާނުކުރައްވާފަ.  ފެނުގެ  ސަރުކާރުން  ހުއްޓިފަ.  އްވަނީ 

މަޝްރޫޢުތައް ވަނީ ހުއްޓިފަ. މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަނީ ހުއްޓިފަ. ދެން މި މަޝްރޫޢު މިހާ އަގު ބޮޑު މިހާ  

ފެނޭ   އެބަ  އެއްޗެހި  ފޮޓޯތަކުންނާއި  މިހާރު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަދި  ކުރަނީ.  މި  މިކަން  ގޮތަކަށް  ބޮޑު  ޚަރަދު 

ޑު، ވެއްޓަށް ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތަކަށް މިކަން މި ކުރިއަށް ދާ އުސޫލަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ވަރަށް ގެއްލުން ބޮ

ހުށަހަޅަން   އަޅުގަނޑު  އެހެންނޫންނަމަ  ތިބީމަ  ފުރަބަންދެއްގައި  ދެން  އެބަޖެހޭހެން.  އޮޅުންފިލުވަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ފީނަ ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮސް  އެތަނަށް  އެތަނުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ.  ބޭނުންވާ  ބަލަން  އެތަން  އިގެން 

ފުންމިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން. ހަމައެކަނި ލިޔެކިއުންތަކުގައި މިހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  

މިތި އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މިހާރު  އެކަމަކު  ގޮތެއް.  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ފެނުން  ތަންތަން  މި  ބީ  ލޮލަށް 

ފުރަބަންދެއްގައި. އެކަމަކު ބަންދުގެ ކަންތައް ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަންޖެހޭ  

ބެހޭގޮތުން.   މިކަމާ  އުފައްދާ  އެބަ ސުވާލު  ގިނަ ރައްޔިތުން  ވަރަށް  މިއީ. މިއީ  މައްސަލައެއްހެން  ވަރަށް ސީރިއަސް 

ހިންގާއި  މަޝްރޫޢުއެއް  ބޮޑު  މާލޭ  މިކަހަލަ  ނުވަތަ  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ކޮމިޔުނިޓީ  ޖެހޭވަރަށް  ހިންގަން  ރު 
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ޚަރަދުވާކަން.   ކިހާވަރެއް  އެ  ހިއްކީމަ  ކަން  އެ  ނޭނގެ  މަޢުލޫމާތު  މިކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  އުޅޭ  މި  ސަރަޙައްދުގައި 

ފައިދާތަކެ ކޮން  ތަންތަނުންވަނީ  އުމުރާނީ  ގާއިމުކުރެވޭ  އެތަނުގައި  ޚަރަދުވެގެން  މިކަންކަން  އެހާވަރު  އްކަން. 

މުޤައްރިރު   ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭހެން.  ސާފުވާން  ބޮޑަށް  މާ  މިހާރަށްވުރެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ބޭނނުންވާ  ލިޔެކިއުމަށް  އިތުރު  މިކަމުގެ  ވިދާޅުވިގޮތަށް 

 ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ، ވަރަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުއްމީދުކޮށްގެން   ވަރަށް  ފާހަގަކުރެއްވީ. އަޅުގަނޑު  ތިޔަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނުކުތާތަކެއް  ރަނގަޅު  އާދެ! ވަރަށް 

ހަމަ  އިނީ   ވަރަށް  ގޮތުގެ.  ދާންވީ  ކުރިއަށް  ކަމަށް  ދައްކަވާނެ  މަގެއް  އަޅުގަނޑަށް  މިކަމުގައި  ނިންމާލައްވަމުން 

އިންޓްރެސްޓާ އެކީގައި އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު އެތަންކޮޅު ނައިމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑު  

ވާނެ އަޅުގަނޑަށް   ބޭފުޅުން  ހިތަށްއަރަނީ. ތި  ހަދަންވީ ގޮތް  މި  ދެއްވަން  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިންސްޓްރަކްޝަން 

 އިނގޭތޯ.

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

އަޅުގަނޑު   ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  މިކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބަލައިގަނެފައި  ކަން  މި  މައްސަލަ  މި 

މިދެންނެވީ   އިދާރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ކަމާއި  ވިދާޅުވިގޮތަށް  މުޤައްރިރު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެގޮތުން  ހުށަހަޅަން. 

ބެހޭ   އީ.އައި.އޭއާ  އޭގެ  އަދި  މިނިސްޓްރީ  އީ.ޕީ.އޭ،  ޕްލޭނިންގ  ފަރާތް  ހުއްދަދެއްވި  އެއަށް  ކުރެއްވި  ކަންތައް 

ކަމަށް.   މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  ކޮންސަލްޓަންޓާ  އޭގެ  އަދި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ހޯދުމަ ހޯދުމަށް.  ޖަވާބު  ގުޅޭ  މިކަމާ  ލިޔެކިއުމުން  ފަރާތްތަކުން  އެ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ށްފަހުގައި  ފުރަތަމަ 

ބައްދަލުކޮށްގެން   އެކީގައި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ކަންކަމާއިގެން  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   އިޝޫއެއް  ކުޑަ  ދިމާވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޒާތުން  ކަންތައްތަކުގެ  މި  އިނގޭތޯ.  ހެލްޕުފުލް  ވަރަށް  އާދެ! 

ބޭފުޅުން   ތި  ނުކުތާ  މި  ޖެހޭނެހެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެބައޮވޭ. 



 2020  ޖޫން  1                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  23ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މި  ގެންދަވާއިރުގައި.  ކުއްލިއަކަށް    ޕްރޮޕޯސްކުރައްވަމުން  ހަމަ  އަންނަނީ  މި  އިޝޫސްތައް 

އިނގޭތޯ މިހެން ހަމަ ތިއްބާ ވިއްސާރައެއް އައީ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި މަޝްވަރާތަކުގައި ތިއްބާ ވިއްސާރަ  

ޕްލޫމްއަކީ ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ   އަލިވެ ފެންގަނޑު ހިނދި، ދެން އެއްކަލަ ސީރިއަސްކަން އެބަ ގެއްލޭ. ސެޑެމެންޓް 

ކަމެއް. ސެޑެމެންޓްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ޑިސްޕަރސްވޭ. ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ ލޯމަތިން ވެސް ގެއްލޭ. އެއީ ރާއްޖޭގެ  

ކެނޑޭ   އެބަ  މުޢާލާތް  ގެއްލޭ.  އަވަހަށް  ވަރަށް  ގޮތުން  ހުންނަ  މި  ވޭރިއޭޝަންސް  ޓައިޑް  ދިޔަވަރާއި  އޮޔެވަރާއި 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން   ދުވަހުގެ  އިނގޭތޯ. ދެން  ހުރޭ. އެ ފަސް  މިންގަނޑުތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވެސް 

ނޯޓިސް ދިނުމާއި، ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތާއި، ދެން މީގެ މުޢާލާތް ނުކެނޑެނީސް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެގެން ނޫނީ  

ދެން އެ  އެޅޭނެހެންނެއް.  ފިޔަވަޅެއް  ކަންކަމަކަށް  ގިނަ  ތިމާވެށީގެ  ހިޔެއްނުވޭ  ގެއްލުނީ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ލޯމަތިން   

ކަމަކާއި   މުހިންމު  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ހިނގާށޭ  އެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނުޖެހޭ.  ވައެއް  ދެން  ހިނދުނީ.  ފެންގަނޑު 

ދިމާލަށް އެނބުރެން. މި ދެން ވަރަށް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާތީ ތި ބޭފުޅުން އެކިއެކި  

ރުގައި މި ނުކުތާއަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމަށް އަޅުގަނޑު  ކަންކަން ހުށަހަޅުއްވާއި 

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ.  

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ތްގޮތުންވެއްޖިއްޔާ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ދެ ހަފްތާއެއް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި އޮ

ކަންނޭގެ މިވީ އެކޮޅުގައި ވަންވޯލް ޖަހަށް ފެށިތާ. އެހެންވީމާ، ވަންވޯލް ފެށީއްސުރެން ފަށައިގެން މީގައި ފުދޭވަރަކަށް  

އަސްލު   ފައްޓައިފި  ރެއިސްކުރަން  ކޮންސަރންތައް  އޭގެ  ފަރާތްތައް  ގިނަ  ފުދޭވަރަކަށް  ސެޑިމެންޓްތައް  ބައިވަރު، 

ކަމަކީ އީ.ޕީ.އޭއިން  އެހެންނޫނީ އެ ކިސަޑުތައް ފެންނަން ފަށައިގެން. ދެން މީގައި ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ އަދި އެ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ދެއްތޯ މީގައި މި ކަންތައްތަކުގައި މި އުޅުއްވަނީ. އެ ސެޑިމެންޓް 

ކޮމިޔުނިކޭޓްކުރަމުން  ލޯކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އަޅުއްވާފައި އޮތީ އެ  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭގައި އީ.ޕީ.އޭއިން  ނެ ކަންތައްތަކާއި 

ގެންދިޔައީ. ދެން އޭގައި ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި އެ ދެ ލެޓަރއިން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެ  

ކޮންޓެއިންކު އޭތި  ޓަކައި،  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  އެޅިފައެއް  ސެޑިމެންޓް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަސްލު  ނެތް  ޓަކައި  ރުމަށް 

އެހެން   ބޭފުޅުންނަށް މި ދިން އިސްޓްރަކްޝަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި  އީ.ޕީ.އޭ އިން އެ  ބޮޑަށް  މިއަކުއެއް. ދެން މީގައި 

ބޮޑުދިޔަ، އެ ބޮޑުދިޔަ އައުމުގެ ދެގަޑިއި ރު ކުރިންނާއި،  ނޫނީ މިކަންތައް ކުރަން އޮތް ގޮތެއް ކަމުގައި މި އޮންނަނީ 

މަސައްކަތްކުރުން   އެއްކޮށް  ގަޑިއިރާ  ދެ  ދެކޮޅަށް  އާއި، އެ  ބޮޑުދިޔަ  ލާފައި  ދެކޮޅަށް  ފަހުންނާއި  ގަޑިއިރު  ދެ  އަދި 
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ހުއްޓާލަން އެ ގަޑީގައި. ދެން އޭގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ހުއްޓާލީމަ މިވާގޮތަކީ އެ ބޮޑަށް މި ސެޑިމެންޓްތައް ދިއުމާ  

ކަންތައްތައް ކަމެއް    އެކަހަލަ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެއްކޮށްނެއް  ދެން  އަންނަނީ.  މި  ދާނެކަމަށް  ކުޑަވެގެން 

ގޮތަކަށް   އެއްވެސް  ހަމަ  ކަންތައްތަކުގައި  މިކަހަލަ  މިވަނީ  ކަމަށް  ޕަރފެކްޓްލީ ނުކުރެވޭނެ  ސީދާ  ހަމަ  އެއްކޮށްނެއް 

ލެއް ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރުން ދެއްތޯ. ދެން އިއްޒަތްތެރި  އަސަރުނުކުރާ ގޮތަށް. އެކަމަކު މީގައި މި އޮންނަނީ އަސަރުކުރާ

ވެސް   ވަގުތެއްގައި  އިއްޔެގެ  ވެއްޖިއްޔާ  ލިބޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  އީ.ޕީ.އޭއިންވަނީ  މީގައި  މުޤައްރިރު 

ފޮޓޭޖް އައިއްސަ ޑްރޯން  ފަހަކަށް  ހަމަ  އިތުރުން  އޭގެ  މެޝަރމެންޓްތައް ނަގާފަ. އަދި  ސެޑިމެންޓް  ތަކެއް  އެތާނގެ 

ދަނީ.   އެ  މޫވްކުރަމުން  ކިސަޑު  އެ  އެހެންނޫނީ  ސެޑިމެންޓްތައް  ކިހިނެއްތޯ  އޭގައި  ނަގަމުން.  ދަނީ  ހަމަ  ވެސް 

ކޮމްޕެއަރކުރަމުން   އޭތި  ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ނަގާ  ހަމަ  އެހެންނޫނީ އޭގެ އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއްކަން 

ށްލަން ބޭނުން ކަމަކީ މި ވިޝުއަލީ ޑްރޯން ފޮޓޭޖްތަކުން ބަލައިލާއިރު އަދި  ދަނީ. މި އޭގައި ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

އަދިއެއް   ވިޝުއަލީ  އެސެސްކުރިއިރު  އެސެސްކޮށްފަ.  އެތަން  އީ.ޕީ.އޭއިންވަނީ  ޓޯކޮށްގެން  މަންޓާ  އިތުރުން  އޭގެ 

ފެން މި  ފަރަކަށް  ވިލިނގިލި  އަދިއެއް ނެތް  ދަންނަވަނީ  މި  ކަމެއް.  އިނގޭތޯ، އަދިއެއް އަޅުގަނޑު  ބޮޑު  ނާކަށް މާ 

އެހެންނޫން ނޯމަލް ގާތްގަނޑަކަށް ނޯމަލްއޭ ހަމަ ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށް އަދިއެއް ނެތޭ މާ ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ވިލިނގިލި  

ފަރަކަށް ފެންނާކަށް. އެކަމަކު މީގެ މާނައަކީ ނުވާނެއެކޭ ނޫން. އެއީ އެތާނގެ އޮޔެވަރު ހުންނަ ގޮތުންނާއި އެ ތަން  

ތީގޮތުން އެ ކަނޑުއޮޅި ހެދިފައި އިންނަ ގޮތުންނާއި އެއްކޮށް ވިލިނގިލި ފަރަށް ހަމަ ނާރާ ކިރިޔަކިރިޔާ  ދެން ގުދުރަ

ބޮޑަށް   މީގައި  އެކަމަކު  އެހެންވާނެއޭ.  ފެނޭ  އެބަ  އިންކަމަށް  އެ  ހަމަ  އެކަމުގައި  ދެން  އިންނަނީ.  މި  ނައްޓާލާފައި 

ކަންތައް މިކަހަލަ  އެއްޗަކީ  އިނގޭ  ކަނޑުގަދަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިއްސާރަވެލާފައި  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ  މި  ތައް 

ވެލާފައި އެހެންނޫން އެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އެ ކިސަނޑުކަނޑު ހަމަ އަނެއްކާ އެހެން ގޮތަކަށް  

ކޮރަލް ސްޓްރީޓްގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. މި ދެން  ލެޓަރއިން ވެސް    މޫވްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެ މި މަސައްކަތް ފެށިއިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ސިލްޓު ވޯލަށް ޖަހައި އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފައެއް  

އެބައޮތް.   ވިދާޅުވެފައި  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ވެސް  ނުދާނެ ކަމަށް  އޭތި  ލިބޭގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު  ނެތްކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް 

އެބަ  އެހެންވެގެންނޯ ސި  ނޫން. ހަމަ  ވާނެކަމެއް  ކޮށްގެން  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އެއީކީއެއް  ހުރީ. އެކަމަކު  ނުޖަހާ  ލްޓު 

އެ   ބޭފުޅުން  އެ  މި  ފެށީމަ  ޑިސްޕަރސްވާން  ކަންތައް  މި  ފުރަތަމަ  ދެން  ދާތަން.  ޑިސްޕަރސްވަމުން  އޭތި  ފެނޭ 

އެތާނގައި   އޮތީ  މި  ކަމަކަށް  ކުރެއްވި  ބޭފުޅުން  ޖަހާފައި  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޖޯނިތަކެއް  މިހާރު  ގޯނިތަކެއްޖެހުން. 

ހަމަ   މަތިން  ގޯނިތަކުގެ  އެ  އައިއްސިއްޔާ  ދިޔަ  ބޮޑު  ވެސް  މިވާގޮތަކީ  ހަދާލިއިރު  ހަދާލީ.  ކުޑަކޮށް  ގޮތަށް  ފާރެއް 

ށް އެބަ  ކިސަޑުތައް އަރައިގެން މި ދަނީ. ކުޑަ ދިޔަ ކަމުގައި ވެއްޖެކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ ގޯނިތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަ
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މިއޮތީ.   ވެފައި  މިހާރު  އެއްޗަކަށް  ބޭކާރު  ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ގޯނިތަކަކީ  އެ  އަސްލު  ވެސް  އެކަމަކު  ހިފެހެއްޓޭ. 

ގާތްގަނޑަކަށް ހިކިދިޔައިގައި ފެންނަން އެބަހުރޭ ކުޑަކުޑަކޮށް އެއްބައި ތަންތަނުން. ދެން އެ ބައެއް ފޮޓޭޖްތައް، ބައެއް  

އަތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަންތަނުންކަން  ފޮޓޯތައް  ބައެއް  އިނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ގައި 

ފެންނަން ހުރީ. ދެން ބޮޑުދިޔަ ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ މަތިން އަރައިގެން އެ ވެލި ދޭ. ގާތްގަނޑަކަށް ބުނަންޏާ ވަން މީޓަރ  

ބޭފުޅުން އީ.ޕީ.އޭގެ  އެއީ  ބަސްތާތަކުގައި.  އެ  ފެށިގެން  ބިމުން  ނެތް  އޭގެ  ވެސް  ފީނައިގެން  އިއްޔެ  ހަމަ  އެތަނަށް   

ޑީޓެއިލްތައް ނަގާފައި ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ  

ހަމަ  އަދިއެއް ނެތޭ ހަމަ އެ އަސަރެއް އަދި އެ ފަރަށް ކޮށްފައެއް ނެތޭ. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ނުކުރާނެއެކޭ ނޫނޭ.  

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މިކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން. ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި އެހެން ނޫނީ މިކަމަށް  

ވެސް   ދެންމެގައި  އެބަޖެހޭ  މިއަށް  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ދެއްވައިގެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އިންސްޓްރަކްޝަންތައް 

އާއި އެއްޗެހި ސަރކިއުލޭޓްވެގެން ދިޔަ ވާހަކައެއް  މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ފަދައިން. ދެން   މީގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި 

އީ.ޕީ.އޭ   ވާހަކައެއް.  ދައްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ  މިނިވަންކުރުން  އީ.ޕީ.އޭ  ދުވަހަކު،  އިހަކަށް 

ކެއް ދެއްވި ކަމަށް އެބައޮތް މީގައި  މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ވޯނިންގތަ

އިތުރުން   އޭގެ  އަދި  ވެސް.  މީޑިޔާގައި  ސޯޝަލް  އެބަދޭ  ސަރކިއުލޭޓްވަމުން  ލެޓަރތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް އެންމެ ފަހުގެ މަޖިލީސް ބައްދަލުވުމުގައި މިކަހަލަ ކަންކަން   އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޕީކަރ ވެސް 

އެހެންވީމާ، މީކީ މިނިވަންކުރުމެއް ނޫން ދެއްތޯ މީގައި މި ފެންނަނީކީ. މީގައި މި ފެންނަނީ މުޅިން    އެބަ ހިނގައޭ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ހަމަ  އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  މިކަންތައްތަކަކީ  އެހެންވީމާ،  ދާތަން.  ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް  އެހެން 

ށް އެކްޓުކުރުމަކީ. އެކަމަކު ވެސް އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން މިކަހަލަ ލެޓަރތަކަ

އެއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ ބެލެމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

 މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

ރަނގަޅު   ވަރަށް  ހުރީ  އުއްމީދުކޮށްގެން  ދެން  އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެއަށް  ހުށަހެޅުމެއް 

 ހުށަހެޅުއްވުމަކަށްވާތީ.  
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 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު އިނގޭތޯ.އެ ހުށަހެޅުމަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަން   އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  މިހާރު  ލިބި  ތާއީދު  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

އިތުރުން   ހޯދުމުގެ  ލިޔެކިއުންތައް  ބެހޭ  ކަމާ  ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި  ގެންދިއުމަށާއި، އަދި  ކުރިއަށް  ދިރާސާކުރުން 

މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އާއި  އީ.ޕީ.އޭ  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި 

ކޮމި ހާޒިރުކޮށް  ކޮންސަލްޓަންޓުން  ހޯދުން.  ޓީއަށް  ކިބައިން  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން 

. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ ވެސް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތޯރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނީ

 ކޮންފަރމްކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅު.  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތް ރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

މުއާދެ!   އިއްޒަތްތެރި  އެކަމަކު  ޤައްރި ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތަށް.  ތި  ހުށަހެޅީ  އަޅުގަނޑު  އިތުރުކޮށްލަން  އަދި  ރު.  ހަމަ 

މިކަން ބެލުމަށް ޓަކައި އަދި    ނިވަން ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ގޮތަކަށްއަޅުގަނޑު ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މީގައި މި

ކަމާއި ގުޅުން ހުރި، މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ކަމާއި ގުޅުން ހުރި، މިއީ ކިހާ  

ފީސިބަލްކަމެއްތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުންފިލުވަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ތިބި  

އި  ބާކާރު ބޭފުޅުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޭފުޅުން ގެނެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާތަޖުރި

ލަފާ ބޭފުޅުންގެ  މު  އެ  އެއީ  ހޯދުން  ކަމެވެސް  އަދިވެސް  ހިންމު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ހަމަ  ދެކެން.  ކަމަށް  އް 

ންގެ ތެރޭގައި އެޗް.ޕީ.އޭ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އިޢުތިރާޟު ކުރުމެއް  ވާލަން، މިހާރު މި އޮތް ލޮކްޑައުރު ދަންނައެއްފަހަ

އެ ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ހަމަލޮލުންށްތަނަ  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮސް،  ވެސް     

 މީގައި އަޅުގަނޑަށް  ދެންކަންނޭނގެ.    ކަމެއް  ނެކުރަންޖެހޭ  ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންއެކަން ބަލާލުން އެއީ އަޅުގަނޑަ

ލިޔެކި ކަހަލަ  ބައެއް  ގައި އަސްލު  ންތައް ބަލާލެވިފަ. ބަލާލިއިރުއުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ހުރި މިއާއި ގުޅޭ 

ނޫން.   ގޮތަކަށް  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓުގެ  އެމީގައި  މިހާރު  ކުރިން  އީ.އައި.އޭ  ޞަފްޙާގައި    117ބަ  ވަނަ 

އެބަ އޮތް   ހުރި    54މީޓަރު، ގާތްގަނޑަކަށް    18ކޭ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އްހިބަޔާންކޮށްފައި  ފޫޓުގެ ފުންމިން 

މުޤައްރި ދެން  އަޅުރުކަމަށް.  ޤައުމުތަކުގައި  ގަ  ސިންގަރޕޫރުފަދަ  އަޑުއެހިން  މާދެއެއީ  ނޑު    ސަނދި މުއް  ން 
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މީޓަރަށްވުރެ ފުންވެއްޖިއްޔާ    16ވެސް  އުމުތައް. އެ ޤައުމުތަކުގައި  ޤަޑު  ގެ ދަތިކަން ވެސް ވަރަށް ބޮމުޤައުމުތައް. ބި

ރުގައި ވާނުވޭ  ހިއްކުން ހުއްދަ ނުދޭ ކަމަށް. ދެން މި ހާލަތުގައި ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު މިހާބޮޑު އަޑިގަނޑެއްގައި އޮތްއި

އޮތް ނޭނގި ބަންދުވެފައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ރާއްޖޭގެ  އޮތްއިރުގައި  ފުރަބަންދެއްގައި  ޤައުމު  މުޅި    ފައި 

ހިތަ އަޅުގަނޑު  ކީއްވެގެންބާވައޭ  ދަނީ  މި  މިހާވަރަކުން  މިކަން  އަސްލު ށްދަނޑިވަޅެއްގައި  ސުވާލު    ގައިއަރާ.  އެ 

 ހުރި  ދާ އި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިށާ އުފެދޭ. އަދި މިކަން މި ކުރަނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ދައުލަތަ  ށްއަޅުގަނޑަ

ވަރަށް   ކަށްތޯ.ގޮތަ ހަމަ  ހީވަނީ  ބަލަންއަޅުގަނޑަށް  ސީރިއަސްކޮށް  އެކަން  މައްސަލައެއްހެން  ހޭ ޖެ  އެހެންވީމާ،   .

ބެލު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  ސީރިއަސްކޮށް،  ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅޭ  ކަމާ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  މަށް 

އޭގެ އިތުރުން އިޤު އަދި    ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް   ތިޞާދީ ގޮތުން މިރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި، ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ 

 މަށް ޓަކައި އެކަމުގެ މާހިރުންނާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.ލުބެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން، އުސޫލު

ކުރިއަށް  ހަމަވާނެ    ތެރެއިން  ދޮޅުގަޑިއިރު  ނޫނޭ  4ދާން.  މިނި  ،ވަރަކަށް،  ހައެއްގެ  ކަންނޭނގެ  އަދި  ޓުފަހުން 

ޓު އޮތް ކަމަށް ބައްލަވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި  ވަރަކަށް މިނި  10އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުނީ ވެސް. އެހެންވީމާ،  

ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  މި  މިއަދު  ގޮތެ  ޤަޞްދުކުރަނީ  ނިންމިދާނެއް ދާންވީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަގުތު    އޭ   އަދި 

ވަގުތުކޮޅު އޮތް  ބާކީ  ދެން  ކޮމިޓީގެ  އަޅު  އިތުރުނުކޮށް  ވިސްނައިގެން  އެގޮތަށް  ކުރިއަށްދާނީ.  ތެރޭގައި.  ގަނޑު 

 ވަނީ.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް މި ފުރުޞަތު އަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ފުންމިން   ތިލަމިނާއި  އޭގެ  އަދި  މިކޮޅު  އެކޮޅާއި  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ގުޅީފަޅު  އުޅެނީ  މި  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

މިހާރަށް   މިހާރުން  ވަގުތަށް،  މި  ވަގުތުން  މި  ޕްރޮޖެކްޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ލާށޭ ބުނުމުގެ ހިތްވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތިއްޔާ ކޮންމެހެން މި ށްހުއްޓާލަންޖެހޭނެ ނުވަތަ މި ވަގުތަށް އިހަށް މަޑުކޮ

ކުރުމުގެ    އްކަށެތަގޮ މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  މެނޭޖްކުރަން  އެކްސްޕެކްޓޭޝަންސް  ޕަބްލިކްގެ  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  މި 

އަޅުގަނޑެ  ންބޭނު ކަމަކަށް  ބެލީމަޤަބޫ  އްއޮތް  ސިޓީތަކަށް  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ތި  ދެން  ނުކުރަން.  ވެސް    ލެއް 

ހަމަ   އެކަން  ހުރީމާ  ކަންބޮޑުވުން  މީހުންގެ  އެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  ޕަބްލިކްގެ  އިނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ލަމޭ ދެން ތީގައި  އެކްސްޕެކްޓޭޝަން މެނޭޖްކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނީމަ ތިމަންނަމެން ވެސް އެބަ ބަ

ތިމަންނަމެން މަޖިލީހަށް  ،  ކަންތައް ބޮޑުވުން އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާވެސް  ތިމަންނަމެންގެ    ނީކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ނޫ

ގޮތަ  އެއްސިޓީ ކުރާ  ކަމެއް  ކަމަކަށް  ހަމަ  ބުނެފައި  ފޮނުވާލަމޭ  ފޮނުވާފައެބަ  ސިޓީއޮއި  ށް    ތަކެއްކަން ތް 

އިނގޭ އެބަ  އެއްވެސް ސިޓީއަކު ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަހުން މިކަން   ކަން ސީދާ އެ . އެހެންވީމާ، އެއިން    ސާފު 

ދެން  ނެހުއްޓާލަންޖެހޭ އަދި  ތަކުރާރުކޮށް    މެކަމަކަށް.  ހަމަ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގޮތަށް  އުނގޫފާރު  ފާހަގަކުރައްވާ  އެ 

ނެތްއިރު  މި ފައިސާ  ވަޞީލަތްތަކާއި  ހުރި    ލިބޭނެ އެއްވެސް ހަމަ ލިބެން ދައުލަތަށް  ގައި އޮތްއިރު  ފުރަބަންދެއް  މިފަދަ

ށުގައި ފެނާއި  ކުދި ރަށްރަ ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ ތައް. އަޅުގަނޑުޓްމުހިންމު ޕްރޮޖެކް ރައްޖޭގައި ހުރި މިއަށްވުރެ މާ އަދި 

ހުރި  ފޭބުމުގެ ބަނދަރުނަރުދަމާ ހަމަ ހުރި ގޮތަށް ހުއްޓާލާފައި، ބަހައްޓާފައި އަދި އަރާ އެ ރަށްރަތައް ނުހެދި    ށުގައި 

އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން    ގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް،އި މިވަރު، ތިމާވެށީގަމަށްފަހުވުކަންތައް ވެސް ހަމަ މަޑުޖައްސާލާފައި ބޭއް 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފީސިބަލް    ން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބެލިޔަސް ހަމަ ތާކުންތާކު، އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެ  ބެލިޔަސް އަދި

ނޫންވީމަ ޓެޕްރޮޖެކް އީ.ޕީ.އޭ  އް  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  އަދި  ކަމެއް  ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަރު   

  ތައްތައް ކަން  ދައްކާއިރު އީ.ޕީ.އޭއިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެ ރިޕޯޓާއި ވެސް ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް މި މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަ

އަ ދައްކާލަދައްކާ  ހަމަ   ގަނޑުމެންޅުކުރެވެމުންދާއިރު  ވާހަކަ  ދެމި  ސީ ލަ،  ކަމަކުނުދެއޭ.  ނެތޭ.    ލްޓްވޯލެއްން 

ނޯންނާނެއޭ  ވޯލް ރބަންއަ ގެއްލުމެއް  މާބޮޑު  އެއަކުންވާނެ  ވާހަކައެއް    ނުވަތަ   ޖަހަނީއޭ.  ހުރިހާ  މި  ގެއްލުންވާނެއޭ. 

ވާހަކަ  ދައްކާ  ޕަބްލިކުން  ކޮންމެހެން  ދައްކާލަ.  ތަކުރާރުކުރުމަށް   ދައްކާލަ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބާއްވާ  އެއް  ޓަކައި 

މި ވަގުތު    ގައި ތި ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ނޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތްވަރާއެކީއަސް ސީރި  ،ގޮތުގައި. އެހެންނަމަވެސް

ޕްރޮޖެކްޓް މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭނެހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫންކަމަ އެ  އިތުރަށް، އިތުރަށް    ށާއި އަދި  ކަމަށާއި އަދި 

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް  ޓް ޕްރޮޖެކް  ނޫނީ   ގައިހުސްޓަރޑީކުރުމަށްފަ ނޫނީ  ވަކިގޮތެއް ނިންމީމަ  އަޅުގަނޑުމެން   ކުރިއަށް، 

ނުޖެހޭނެ   ހިތްވަރު  ގެންދަން  ބުނުމުގެ  ވާހަކަ ނެތިއްޔާ  ކަމަށް  މި  ކޮންމެހެން  ހިއެއްނުވޭ    ފައި ދައްކާ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ހޯދިޔަސް ހަމަ  އް  ގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއިތުރު ބޭފުޅުން ގެނެސް،  މީސްމީހުން ގެނެސްގެން  ނެއްކާ މިއިތުރަށް އަ

ދިމާދިމާލު އެކި  އިނގޭ  އެބަ  ބޭފުޅުންގެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮން  އެ  ނިކުންނާނީ  އެވްރެޖްކޮށް  ގެނައީމަ  މީހުން  ން 

ހަމަ   އެ  . ނގޭއިއެބަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްކަންނަތީޖާއެ އިނގޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑު    އްކޮށް އެއާއެ  ސާފުކޮށް 

ދައްކަނީ  ކޮފާހަގަ މި  ބޭނުން  ވާހަކަ.    20ށްލަން  ހިއްކާ  ތަނެއް  ފުން  ފުން  20މީޓަރު  އް  ނެތަ  މީޓަރުގެ 

ގާތްގަ  ވަރުއެއް  ކަން، މާލެއާހިއްކިދާނެ މާނައަކީ  އޭގެ  ހިއްކީމަ  ބޭނުންވާ    20ކަށް  ޑަނތަނެއް  ހިއްކުމަށް  މާލެ  އަށް 

ވެލި  މިއީތޯ  ވަރަކަށް  އަޅާ.  އެބަ  ތަނަށް  ކުރަން   މި  މިއަދު  އަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީތޯ  ކަމަކީ.  ގަނޑުމެން  ޅުޖެހޭ 
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ނެޗުރަލީ  ނެޗުރަލީ   އަ  ޕޯޓަކަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕޯޓެއް،  ތަނެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވާ  ކިހިނެއްހޭ  ޅިގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެ ތަނެއްގައި  ނެތް  ހެދެން  ނެތް،  ބަނދަރެއް  ޓްރާންސިޝަނަލް  ޓްރާންސިޝަނެޗުރަލީ  ބަނދަރެކޭ  ން  ލް 

ޙަޤީޤަތުގައި  ކީއްކުރަންތޯ  އުޅެނީ. އަ  ހަދައިގެން  ސުވާލުތައް އުފައްދަންޖެހޭ. ސީރިއަސް ނޯޓެއްގައި  މި  ޅުގަނޑުމެން 

ވަގުތު  ގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް އިހަށް މަޑުޖައްސާލާށޭ. މި  މިކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ހިތްވަރާއި އެކީ

ކުރިއަށް  ޓް ޕްރޮޖެކްމި   ނުވަތަ   ކަމުގައިވާ،  ނެތް  ނެތީ،  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތްވަރު  ބުނުމުގެ    ގެންގޮސްނުވާނެއޭ 

ހޯދު  ހަމައެކަނި ހިތްވަރު  އެކްސްޕެކްޓޭޝަން  އެ  ޕަބްލިކް  ކޮންމެހެން  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތަކަށް  ނޫން  މަށް 

ކަމަކަ ޓަކައި  ގޮތަށްމެނޭޖްކުރުމަށް  ކޮށްލާ  ކަމެއް  ގޮތަށް  ،ށް  ކަނޑާލާ  ކުރަންޖެހޭނެ    ލަނޑު  މިކަން  ކޮންމެހެން 

އަ ނޯޓެއްގައިކަމަކަށް  ސީރިއަސް  ހުށަހަޅަން،  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރަން.  ޤަބޫލެއް    މެން އަޅުގަނޑު  ޅުގަނޑު 

މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ސީރިއަސްކޮށް މިކަން ކުރަން. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން  

މި ކޮމިޓީއަކީ އެޓްލީސްޓް އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް ކަނޑައެ ހިތްވަ ދުއްވާލާފައި ވެސް    އި ރު ހުރެގެން އަޅުގަނޑުމެން 

މިނިވަންކަ ކޮމިޓީއަކީ  ތިމާވެށީގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމިޓީއެއްގެ  ބުނެވޭ  ބަސް  މާއެކު 

މިންވަރަ ދެއޮންނަ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ށް  ކުރަންޏާ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރަށް  އްކޭނެ 

ތި ދެންނެވި ގޮތަށް މި ކޮކަތާއީދުކުރަނީ  ކުރިއަށް ވެސް ގެންދަން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ހަމައެން  ކަނި ކަމަކަށް  ންމެހެން 

މިކަންއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބޭއްވީމޭ، މީހުން ހާޒިރުކުރީމޭ، އެހީމޭ އެހެ ބުނާކަށް  ން ކުރުމުގެ ޖާގައެއް   ކޮންމެހެން 

މީހުން   ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރަން.  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑެއް  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  ނުވަތަ 

ބަލަ މިނިވަންކަމާއެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  ގޮތަށް، ސީރިއަސް  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން   އިހާޒިރުކޮށްގެން 

ނުކުރާށޭ ބުނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ    ން ގެނައި ސަރުކާރަކަށް ވިޔަސްވެސް ތާއީދުކޮށްގެ

ންމުން ނިންމުމަށް ޓަކައި މީހުން  ޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން ނިނުކުރާށޭ ބުނަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ގޮތުގައި ދެކިގެން އަ

 ތާއީދުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އެ ކަމަކަށް  ހާޒިރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމަ ކަންތައްތަކެއް  މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި  އެ ކަންތައްތަކުގެ    އިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ށް ތައްޔާރުވަމުން މި ދަނީ. ޅުމަށް ހުށަހެޅުމަތަމަންޑޭޝަންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މައްޗަށް ރެކޮ

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑިއަކާ އެކީގައި. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމުގައި  

އަންނާނީ އެ  ކޮންކްލޫޝަނަކަށް  ދިރާސާކުރައްވާފައި  ކަންކަން  މެންބަރުން    އެ  އިއްޒަތްތެރި  މައްޗަށް  ދިރާސާތަކުގެ 
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 ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެން ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރެއްވީމާ އެ ތާއީދުކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ  ހުށަހަޅުއްވާ 

ރިޕޯޓު ހި މަޖިލީހުފައިގެމައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ  ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    ގެ ތަޅުމަށްން 

މީ ފެ  ގައިމިހާރު  މަގެއް  ހުށަހެޅުކުރިއަށްދާންވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އެއީ  އްވި  ނިއްޖެހެން. 

ބެހޭ   ކަމާ  އަދި  ބައްދަލުކުރުމާއި  ފަރާތްތަކާއެކީ  ބެހޭ  ކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ  ގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން  އިހޯދަ  ލިޔެކިޔުންތައް އޮތީ.  މި  އަވަސްކޮށްލުން  އަތްމަތި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނަށް 

އެފިޝެ އިދާރީމޭޒެވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި    އް ންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދާ،  ލިޔެކިޔުންތައް  އަވަހަށް  ވަރަށް  ލިބިފައިވޭ. 

 ، އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭތީ  އް ދުވަހުގެ މުއްދަތެ  5ންތައް. ދެން އެއާއެކުގައި  އުމެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން ލިޔެކި 

ބަލަންޏާދުވަސް    5މި   އެއްގޮތަކުން  ލިޔެކި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާއުހޭދަކުރެވިދާނެ  އޭރަށް  ސާ ންތައް  ކުރުމަށް. 

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު  ތަކާ އެކުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން ސުވާލު

ޖުމްލަ   އެއީ   3އެހެންވީމާ،  ހިމެނޭނެ.  ހުށަހެޅުމުގައި  ލިޔެކިކަމެއް  ކުރިއަށް  އު  ބައްދަލުކުރުންތައް  ހޯދުމާއި  ންތައް 

މި   ވިޒިޓާ.  ސައިޓް  ވިޒިޓްސް    3ގެންދިއުމާއި  ސައިޓް  ދެން  އަހަނީ.  މި  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  އެކުގައި  ކަންތަކާއި 

އޭގެ   ހުއްދަތަކާއި  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތުގައި  މި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެޕްރޫވަލް  ޓު  ސަބްޖެކްޓް 

ގޮތަކުންމަންޑޭޝަންތަރެކޮ ލިބޭ  ކޮމިޓީން    ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  އް  އެހެންނަމަވެސް،  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  އެކަން 

ކުރިއަ ފަސޭހަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮވެއްޖިއްޔާ  މި    ދާން.ށްފާސްކޮށްފައި  އެކުގައި    3އެހެންވީމާ،  ކަންތަކަށް 

ގޮތަކައިއްޒަތް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ޔޭސްތެރި  ސްކްރީންގައި  އެދެން.    ، ށް  ޖައްސަވާލަދެއްވުން  ނޯ 

ހުރިހާ އިއް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ތިއްބެވި  ރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ބަޒަތްތެރި މެންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަޑައިގެން 

ފާސްކު  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބި،  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުމެން   .ރީއުނގޫފާރު 

ކުރަ މޭޒުން  މުޤައްރިރުގެ  އަދި  ގޮތުންނާއި  އަޅުގަނޑު  ންއިދާރީ  ގެންދަން  އަވަހަށް  ވަރަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޖެހޭ 

ނިންމާލެވުނީ.  ކަމަސައް މަސައްކަތް  އެއް  މަސައްކަތެއް.  ދެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ތްކުރާނަން 

ފައިނަލް  ރިޕޯޓު  މިހާރު  ވިއްސާރައިގައި    އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަނީ  ގި ކަމި  ވަރަށް  ގޮތް.  ކުރަންވީ  ނަ  ންތައް 

ލިޢުމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާތައް  ލޫމާތުތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅު  މީގައި  ވީކްނަސްތައް،  ހުރި  މީގައި  ބިއްޖެ. 

ޕޯޓު  ނަށް ފެނިއްޖެ. ރިން އަޅުގަނޑުމެންމަންޑޭޝަންތައް ހުށަހެޅިދާނެ ތަންތައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ރެކޮ

އަޅު ކޮމެންޓަޑްރާފްޓްކޮށްފައި  މެންބަރުންގެ  މެންބަރުންނަށް،  އިއްޒަތްތެރި  ހިއްސާކުރާނަން  އޭގެ  .  ކަށްގަނޑުމެން 

ން  ތުގޮ  ޅޭއޮތް މައްސަލައާ ގުމި  އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން ސަބްމިޓްކުރާނަން. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި    ފަހުގައި 

ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް  މަޖިލީހުގެ  ނެރެން  ބަޔާނެއް  ދަންނަވަން  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   
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ން ފާސްކޮށް މި މައްސަލަ ބެލުމަށް  ޤުން ދެއްތޯ. އިއްތިފާޤުއިއްތިފާ  ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިކަން ފާސްކޮށް

އެޖެންޑާކުރެވި ލިބި، ކޮމިޓީން  ،ކޮމިޓީގައި  ތާއީދު  ފެނޭ. އެއަށް    އެކަމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ގެންދާކަން  ކުރިއަށް  އެކަން 

އިންކާރު ނުކުރައްވަންޏާ އިދާރީ  ތެއިއްޒަތް މެންބަރުން  ތް ގޮތް ބަލާފައި، ކުޑަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް  އޮއެކަން  ގޮތުން  ރި 

ކަމަށް އަޅާލާކަމާއި  ލޫމާތު ލިބުމާއި އެ ކަންޢުމިކަން ކުރާކަން. އެއީ މަ  އަށްނެރެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ 

އެޓެންޑް   އެކަމަށް  އެކުގައި  އައުމާ  ކަންތައްތައް  މުހިންމު  ކަންކަމުގައި  ހަމަ  މަސައްކަތް  ރާކަން  ކު ކޮމިޓީގެ 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެނގުމަކީ  ކަމެއް  ކު  ރައްޔިތުންނަށް  ރަންޖެހޭނެ 

ބޭފުށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ކަމަ   މާ ތު ކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނެޅަރަން. ދެން އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނެ 

 މަށް އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުން...ވުއެކީގައި މި ދެންނެވި ގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދެ
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