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 { ޢަބްދުލްމުޣުނީދާއިރާެގ މެްނބަރު   ތިަނދޫ އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. އާދެ! މި ބައްދަލުވުމުަގއި   3`. އާދެ! އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

މިވަުގތު ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނަވަނީ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު. އަޅުަގނޑު  

ނީ. އަދި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣު

މިއަދު ކުރިއަށް މިެގންދާ މަސައްކަތަކީ، ކުރި ދުވަހު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ެގންދިޔަ މަސަްއކަތުެގ ހަމަ ކޮންޓިނިއުޓީ. 

އ19ާ-ކޮވިޑް  ރަށްތަކުެގ  ފަރާތްތަކާއި  ެގއްލިފަިއވާ  އަދި  ވަޒީފާގެއްލޭ  ުގޅިެގން  ބިރު ާއ  ކަމުެގ  ނުލިބިދާނެ  މްދަނީ 

ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  ބަޔާންކޮށް،  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިދާނެ  ހޯދައިދިނުމަށް  ތަސައްލީއެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ތިބި  ހީވެފައި 

ބައްދަލުވުމެްއ   ެގންދާ  ކުރިައށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިރާސާކުރުމަށް  ސިޓީ  ފޮނުވާފައިވާ  ފިރުޝާން  ޙުސައިން  މެންބަރު 

މިކަމު ހިސާބަށް މިއީ.  އޮތް  ޮގސްފައި  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުަގިއ  އެންމެފަހު  ައޅުަގނޑުމެން  ެގ 

ބަލާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް  

އަޅުގަ  ދެން،  އެދިފަ.  އިދާރީމޭޒުަގއި  ވާނީ  ލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަށް  މިހާރު  އެދެން  މޭޒުަގއި  އިދާރީ  ނޑު 

ކޮމިޓީއާ  މަޢުލޫމާތުތައް  އިތުރު  ހުރި  ލިބިފައި  އެއަށް  މިހާރު  އަދި  ޖަވާބާއި  އެ  އޮެވއްޖިްއޔާ  ޖަވާބެއް  އިތުރު 

 ހިއްސާކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓްރީން،   ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭއްވި  އެންމެފަހުން  އެދުވަހު  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިދާރީމޭޒު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ ނަންބަރު ސިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   27ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރިން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވި ަމޢުލުމާތު  
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މީހުންެގ   ރާއްޖޭެގ  ޭއެގތެރޭަގިއ  މިވަނީ.  އެ  ލިބިފައި  ކަމަށް  ދޫކުރެވޭނެ  ބިންތައް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  ދިރިއުޅޭ 

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ   އަދި    50ބޭފުޅުންނަށް  ދޫކުރުމާިއ  ބިންތައް  ރަށްތަކުެގ  އެ  އެކަމަކު  ހިމެނޭޮގތަށް.  ވެސް  ރަށް 

އެ ބޭފުޅުން އެ އެއަށް އުސޫލު ކަނޑައެޅުން މި އިންނަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ނޫން ކަމަށް  

ޮގތުަގިއ  ސަރކިއުލަރ  ބޭފުޅުން  އެ  އުސޫލު  ެގންުގޅުމުެގ  ހައްދާ  ދަނޑުބިންތައް  އެކަމަކު  ވިދާޅުވަނީ. 

ފުރުޞަތު   ފުރަތަމަ  މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންކަމުން،  ފާހަަގކޮށްފަ.  ސިޓީަގއި  މި  ބޭފުޅުން  އެ  އާންމުކުރެވިފައިާވވާހަކަ 

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު. އޮފް    އާދެ!  މިނިސްޓްރީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ބިން ދޫކުރުމުެގ، ރަށްރަށުން ދޫކުރުމުެގ ޮގތުން އަންާގފަ. އެހެންވިާމ، ލޯކަލް    ފިޝަރީޒްއިން ެއއޮތީ އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ެގންދިޔައިމަ  ކުރިއަށް  ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅައިެގން  އޮތޯރިޓީާއ  ަގވަރމަންޓް 

ފާހަަގކުރަނީ މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން،  ރަނަގޅަށް.  އޮންނާނީ  މިހާރު  އެކަން  މިނިސްޓްރީން   

ވެސް.    7އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ   އިދާރީމޭޒުން  ފާހަަގކޮށްފި  ވަހަކަ  ެއ    6ރަށެއްެގ  އަޅުަގނޑު    6ރަށް.  ރަށުަގއި 

މިހާރު  ަގބޫލުކުރަނީ،  މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  އެބަ  ކޮމިޓީ  ސަބް  ކޮމިޓީ  އިޤުތިޞާދީ 

ރަށް ދީފަިއވާ  ކުއްޔަށް  ޭއަގިއ  ވެސް  ކުރިއިރުަގއި  އިޢުލާނު  ކުއްލިއަކަށް  އަތުލާފައި  އަތުން  ބަެއއް  އެހެން  ތަކެއް 

އެ  މިނިސްޓްރީން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަށަވަރުކުރުން  ބަލައި  އެބައޮތްތޯ  މައްސަލަެއއް  އެްއވެސް  ޝަރުޢީ  ާގނޫނީ، 

މަށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމަށް. ެއއީ ޑޮކިއުމަންޓް އޮތްނަމަ، އެ ިމނިސްޓްރީއަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފޮނުަވއިދިނު

އެހެންނޫނިއްޔާ އަނެއްކާ ބަޔަކު މީހުން ހިންަގމުންދާ ރަށެއް ާގނޫނީ މަްއސަލަެއއް ؟ ޑިއުޑެލިޖެންސް ހަދާފައި އޮތްތޯ 

އައިސްެގން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކުން ބަދަލެއް ދޭންޖެހިދާނެތީ. އެހެންވިމާ، އެ ޑޮކިއުމަންޓް ައޅުަގނޑުމެން 

މިހާރު  ؟ ނުން. ާގނޫނީ، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނުވަތަ އެއްެވސް ފަރާތަކުން ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލަެއއް އޮތްތޯބޭ

ލިބޭ ޮގތަުގއި ބަެއއް ރަށްތަކަކީ މިހާރު ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުސީދާކޮށް މަޢުލޫމާތު 

މުންދާ ތަންތަން. ެއހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތް، އެ ކުރަމުންދާ ރިޕޯޓު ކޮންމެ ކުއްޔަށް ހިފަިއެގން މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަ

މިނިސްޓްރީެގ   ހިސާބުެގ  ހުރި  މިހާރު  ަމސައްކަތްތަކާއި،  ެގންދިޔަ  ކުރަމުން  ކުރިން  ޭއެގ  މިހާރު  ުގޅޭ،  ރަށަކާ 

ކަުމަގއި  އޮތް  ހައްދަވާފައި  ޑިއުޑެލިޖެންސް  މަޢުލޫމާތާއި  އެ  މަޢުލޫމާތުތައް.  ޝަރުޢީ    އޮންނާނެ  ާގނުނީ،  ާވނަމަ، 

އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތްކަމަށް އެ ކަމުަގއި ކޯޓުެގ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކަމުެގ ނިންމާފައި އޮތް ލިޔުންތައް އޮތްނަމަ  
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ކަމުެގ ނުކުންނާނެ  ަމއްސަލަ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  އެހެންނޫން  ފޯރުކޮށްދިނުން.  އެ  ެއޮގތަށް  ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

. ދެވަނަ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާނީ، އެްގރި ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު ވެސް ެއ  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

އަދި  ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް  ަވނީ  ވިސްނާފައި  ކުންފުނީެގ  މި  ކޯޕަރޭޝަނެްއ.  އުފައްދާ  ފަހުން  ވަރަށް  ފާހަަގކުރަްއވާ 

އަދި މި ކުންފުންޏާއި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާ ުގޅިެގން  ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕަރޓްނަރޝިޕްެގތެރެއިން މަސަްއކަތްކުރުމަށޭ.  

މި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޮގތްތައް ބަލައި، އެ ކަމަށް މަުގފަހުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް މި ބަޔާންކޮށްފައި 

 ކޮމިޓީއަށް  އޮވޭ ެއްގރިކޯޕަރޭޝަނުން. އެްގރި ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން އެބައޮތް މި ސިޓީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އާ ުގޅިެގން  19-ހިއްސާކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ިމަގއި މި ބުނަނީ މާލީ ހަމައެކަނި އެހީތައް ދެވިދާނެ ކަމަށް. ައދި ކޮވިޑް

ސަރުކާރަށް   ދިމަދިމާލުން  އެކި  އަދި  ޖަމާޢަތްތަކުން  ފަންޑިންގ  އެކި  ލިބޭ  އެބަ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދަ މަސްވެރިކަމާިއ  ފަިއސާ ފިޝަރީޒްއަށް  މި  އަދި  ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން.  އެހީ  މާލީ  ދާއިރާއިން  ނޑުވެރިކަުމެގ 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ދެމުންދާކަން.  މިންވަރެއް  ކޮންެމވެސް  ފަރާތަތްތަކަށް  އެ  މެދުވެރިކޮށް  ބޭންކު  އެސް.އެމް.އީ 

ހިއްސާކޮށް ތިބޭފުޅުންނާ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  ޮގތުަގއި  ކަރުދާސް  ރެކޮމެންޑޭޝަން  އެ  ފައިވާ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ޮގތުަގިއ،  ވިސްނުމެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެީއ  ހިއްސާކޮށްދެވުމަށް.  އެްގރިކޯޕަރޭޝަނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   އޭަގއި  އަދި  ހިމެނުމަށް.  އޭަގއި  ވިސްނުން  އެ  ވާތީވެ،  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ޮގތުަގއި  ސިޔާސަތެްއެގ 

ފައިސާ ހަމައެކަނި  މިހާރު  މިސާލަކަށް ވިސްނުމަކީ  މެޝިނަރީ،  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ބަދަލުަގިއ  ދިނުމުެގ   

އެކަން   މެދުވެރިެވެގން  ކޯޕަރޭޝަން  އެ  ެއޮގތަށް  ޕްލާންޓް،  ޕްރޮސެސިންގ  ފްރުޓް  ނުވަތަ  ޕްލާންޓް،  މީލް  ފިޝް 

އަޅުަގނ  މިހާރު  ާގއިމުކުރަން.  އިންޑަސްޓްރީއެއް  މެޝިނަރީ،  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ބޮޑަށް ކުރަން  ޑުމެންނަށް 

ނުނެރެވޭތީވެ.   ނަތިޖާއެއް  ޭއގެއިން  ހުސްވާއިރުަގއި  ފަިއސާ  ހަދާފައި،  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ފައިސާ  ދޭ  އެ  ފާހަަގކުރެވެނީ 

ބޭންކު   ނޫނަސް  ކޯޕަރޭޝަނުން  އެްގރި  އަދި  މެޝިނަރީސް  އެ  މީހާ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  އެކަން  ސިދާ  އެހެންވީމާ، 

ކުތަކުން ވެސް ޭއެގ ސިނާޢަތެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި، ުއފެއްދުންތެރި ސިނާޢަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެހެނިހެން ބޭން

ބިނާކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ކަރުދާސް މީެގ ތެރޭަގިއ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާއިރުަގިއ ހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނީ. އޭރަށް  

ހިމަނާދިނުމަށް ޮގތުަގއި  ރެކޮމެންޑެޝަނެްއެގ  އެ  ޮގތަށް،  ވިސްނުެމއް  ނުކުތާ   އެ  ތިން  އެ  ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފާހަަގކުރެއްިވ   ތި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ އަތުލެވި  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ާގނޫނާއި  ރަށެއް  އެއްވސް  ކަމަކަށް  ކުރިއަށްދޭތޯފުރަތަމަ  ކަމެއް  ؟ ކަހަލަ 

އަދި  މިހާތަނަށް އަތުލެވިފަެއއް ނެތް.  ރަށެއް  އެްއވެސް  ޮގތުަގިއ  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިޓީތަކުން 

އަނެއްހެން  ކަމެއް  ެއކަހަލަ  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ހުރި  އިތުރުކޮށްދެވިފައި  މުްއދަތު  އިތުރަށް  ރަށްތައް  ހުރި 

ޢަލީ  ފާހަަގކުރެވިފަ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މިލަންދޫ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނެތް.  އި 

 ރިޟާއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދޫކުރަން އަލަށް  މި  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވެނީ،  ައޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ރަށެއް  ޝުކުރިއްޔާ  ހަ  އޮތް  ހަމަޖައްސާފައި   

ނުކުތާއާ ުގޅިެގން. އާދެ!  އިނޭގތޯ. އެ ހަ ރަށުެގ ތިރިން ވެސް އެބައޮތް ނުކުތާެއްއ ބޮންޑާ އެ ފާހަަގކުރި ދެންމެ 

އިތުރުން  މީެގ  ދުކުރުން.  ކުއްޔަށް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މީގެއިތުރުން  ދާއިރާ.  މެދު  މާފަންނު  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް 

ނުެގންދާ    ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމާ ެއއްޮގތަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް މަސައްކަތްތަްއކުރިއަށް 

އެްގރިމެންޓުތަްއ   ފުރިހަމަކޮށް،  އިޖުރާޢަތްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އެްއޮގތަށް  ވުމާއި  އެއްބަސް  ފަރާތްތަކާމެދު 

ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ރަށެއްނަމަ، އެްގރީމެންޓް ބާޠިލުކޮށް، އެފަދަ ރަށްތައް އަލުން ބީލަމަށްލުމަށް އެ ދަންނަވާފައި އޮތް  

މިއޮތީ  މާއް ނެތީމަބާއޭ  ކަމެއް  އެފަދަ  ރަށުަގއި  ހަ  މި  އެހެންވީާމ،  އަރަނީ  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  އެބައޮތް.  ދާއެއް 

ހުޅުވާލާފައި، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. ދެން، ފަޅު ރަށްތައް ކުްއޔަށް ދުކުރުމުަގއި ޮއވޭ ދެ ތިން ހަތަރު ޮގތެއް މާ ކުރީ  

ޒަމާނުގައި ކުރީ  އެންމެ  ފެށިެގން.  މުދަލެއްެގ  ޒަމާނުއްސުރެ  ވާރުތަ  އަންނަ  ތަރުތީބުވަމުން  ވާރުތައިން  އޮންނަނީ   

ޮގތުަގއި. މުނި ކާފައަށް ލިބިފައި އޮންނަނީ ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން އޭރުަގއި ހުރި ރަސްކަލެްއ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުރިމާ، 

ައށް، ބައްޕަ ކައިރިން ދެން އެ ހިސާބުން ފެށިެގން މުނިކާފަ ނިޔާވާއިރު ދެން ހުންނަ ކާފައަށް، ކާފަ ކައިރިން ބައްޕަ

އާންމުކޮށް  ފަޅުރަށްތައް  ކުރިަގިއ  ޮގތުަގއި  މުދަލެއްެގ  ވާރުތަވާ  މިހެން  ކަިއރިން،  ބޮޑެބޭބެ  ބޮޑުބޭބެއަށް. 

އެކަހަލަ   ާގތްަގނޑަކަށް  އޮންނަނީ  ވެސް  މިހާރު  އަިއސް  އޮންނަމުން  އެހެން  ދެން،  އޮތީ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކުރުމުެގ އިތުރުން، ދެން    21އަހަރު ދުވަހަށް    20. ދިުގ މުއްދަތަށް  ސިސްޓަމަކަށް ބަެއއް ރަށްތައް

ތިރީސް   ވިހި،  އަދަދެއް.  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  އެއީ  އުސޫލުން.  ވަރުވާ  އޮންނަނީ  ވެސް  ރަށެއް  ފަޅު  ހުރިހާ  އޮންނަ 

ނީ ވަރުާވ. އެ ތަންތަން ބަލަހައްޓަން  ރުފިޔާ މަހަކު ދައްކާކަހަލަ އެ ަވރުވާ. އެއަށް ކިޔަ  250ހެކްޓަރުެގ ރަށަކަށް  

ެއޮގތަށް   ފޭބީ.  އެ  ބުނީމާ  ފައިބާށޭ  ވެސް  މާދަން  ޓެމްޕްރަރީ.  ވަުގތީ،  އެ  އޮންނަނީ.  ހަވާލުކޮށްފައި  ހަމައެކަނި 
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ހަވާލުކޮށްފައި   އެޮގތަށް  ެވސް.  ކޮށްފައި  ކަމެއް  އަމިްއލައަށް  އޮވެދާނެ  މީހަކު  ރަށެްއަގއި  އޮންނަ  ހަވާލުކޮށްފައި 

ދައުލަތަށް  އޮންނައި ހަމަ  ޮގތަކީ،  ހުރި  ވެފަިއ  ކަންތައް  ކުރިން  މީެގ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ރު 

މީހަކު   އެ  އެއްޗެއް  ހުރި  ކޮށްފައި  އެ  ފެށިެގން  ހިސާބަކުން  އެ  އަންާގލީމަ  ހިނދެއްަގއި  ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ 

ން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެގންދެވޭނެ ފުރުޞަތު  ބަހައްޓާފައި، ނުވަތަ އެ ކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް އެމީހަކު ެގންދަ

ފަހުން  ދާދި  ެއއީ  ޮއވޭ.  އުސޫލެްއ  ޢަމަލުކުރާ  ީމެގއިތުރުން  އައީ.  ޢަމަލުކުރަމުން  އުސޫލުން  މި  އޮންނާނެ.  ވެސް 

ފަނަރަ އަހަރު ދުވަހަށް، ވިހި އަ ޮގތަކަށް،  ދިުގ މުއްދަތަށް ދެވޭ ކަހަލަ  ރަށްތަކަށް  ހުޅުވާލި  ހަރު ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ވަކި   މުޅިން  ތަންތަނަކީ  ެއ  ކަެމއް.  ކުރާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުެމއްެގ  ވަކި  ނަާގފައި،  ލީސްއެްއ  ވަކި  އެއި  ދުވަހަށް. 

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށް  ބަލާފައި  ފުދޭވަރަކަށް  ޚަރަދު  މި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމަ،  ތަންތަނެއް. 

މި އޮންނާނީ  ލާފައި  ބީލަމަށް  ފާހަަގ    ަގބޫލުކުރެވެނީ  އެޮގތަށް  މިނިސްޓްރީން  އޮތީމާ.  ތިރީަގއި  މާއްދާ  ދެންނެވި 

ވަންޏާ،   ކަމަށް  އޮތް  ޑަުއޓެއް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ،  ކަމަށް  އެހެންނޫން  އޮތީމާ.  އެކުރައްވާފައި 

ިވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން  ކަށަވަރު ކުރަން ހަމަ އިތުރު ސިޓީއެއް ފޮނުވާލީމާ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިދާޅު

ޮގތަށް   ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ެއ  ބޭފުޅާ  އެ  ހަމަޖެހުނީ.  ެއ  އެކަން  ފޮނުވާލައިފިްއޔާ  ސިޓީއެްއ  މިއަދަށް  މިއަދުން 

އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ތައީދުކުރަން، ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ޮއތްތޯ ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި. ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް އޮތްތޯ  

އި ސިޓީެއއް ފޮނުވާފައި، އެ މައްސަލަ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އޮތްކަން، ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ނެތްކަން  ދެނެަގތުމަށް ޓަކަ

 މި ކޮމިޓީއަށް ސާފުކޮށްދިނީމަ އަޅުަގނޑަށް ހިވަނީ މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމުނީހެން.

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތެއް މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. އާދެ! ދެވަނަ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  ،މުޤައްރިރު ހުޅުވާލަިއެގން  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އިތުރަށް  ކަމެއް.  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން   

ރަށެްއެގ ލިސްޓު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ލިބިފަ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ   50ންދެވިދާނެ  ެގ

ފުރުޞަތު   ކުރުމުެގ  ދަނޑުެވރިކަން  އަދި  ބޮޑުކަމަށް  ބިން  ރާއްޖޭެގ  ބައްލަވާފަިއ،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން 
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ލިސްޓުތަ ރަށްރަށުެގ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ތެރެިއން  އޮތްކަމަށް  ހަމަ   50ކުެގ  ދެން،  ފާހަަގކުރައްވާފަ.  އެބައޮތް  ރަށެއް 

ވަނަ އަހަރުެގ މޭ މަހުން ފެށިެގން ދަނޑުބިންތަކުން އެްއވެސް ކުއްޔެއް ނުނެޭގނޭ   2020އެާއއެކީަގއި މިއަހަރުެގ،  

ެއބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުެމއް ެވސް، އެ ނުކުތާތައް ވެސް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ   ދަނޑުވެރިން  މިނިސްޓްރީން  އެބަހުރި  އިތުރުކޮށްފައި  އަނެއްކާ  ޭއެގތެރެއަށް  ދެން،  ފޮނުވައިދީފަ. 

އާންމުކޮށް  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާނައަކީ  މީެގ  ދަނޑުހައްދާއިރު.  ދަނޑުތަކުަގއި  ނުވަތަ  އުސޫލުތަކެއް. 

ކީ، ހަމަ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުން ެވއްޖިްއޔާ ހަމަ ެއ ތަނަކަށް ޮގއްސަ ހަމަ ކޮށާފައި ކުދި ަގސް  ރަށްރަށުަގއި ފެންނަ ޮގތަ

މި މޮނިޓަރ ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކިހާ ވަރަކަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭތޯ؛ ބޮޑު ަގސް، ަގސްތައް ނައްތާލަން ޖެހޭ ޮގތެއް ވެސް 

ކަމެއްތޯ އޮތް ސަރކިއުލަރަގ؟ ކުރެވޭ  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރިން  ނުވޭތޯ.  ދެން،  ތަންފީޛުވޭތޯ  ކަންތައްތައް  ހުރި  ިއ 

ކޮބަިއތޯ ނަތީޖާައކީ  އޭެގ  ކޮބައިތޯ؟ ނުވީމާ  ނަތީޖާއަކީ  ޭއެގ  އަސްލުަގިއ  ؟ ވިމާ،  ނެތް  ކަމެއް  އެްއވެސް  މިކަހަލަ 

އެބައޮތް   ވެސް  ދިނުމުަގއި  ފެން  ދަނޑަށް  ކުރެވިފަެއއް.  ފާހަަގ  ނުކުތާތަކަކުން  މީެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ    8މާސްއެއް ކުރަްއވާފަ. ދަނޑަށް ފެން ދިނުމުަގއި އިނޭގތޯ. ދަނޑަށް ފެން ދިނުމުަގއި. ެއއީ  އިލްތި

ޮގތެއް  ބޭނުނެކުރެވޭނެ  ނަަގިއެގން  ވާރޭފެން  ވީހާބޮޑަކަށް  ފުދޭވަރަކަށް  ދިނުމުެގ  ފެން  ދަނޑަށް  އެބައޮތް.  )ހ(ަގއި 

ނެީގ ފެން  ބިމުން  ކަމެކޭ.  ރަނަގޅު  ެއއީ  މިކަހަލަ ހޯއްދަވާށޭ.  މިސާލަކަށް  ހަލާކުވެއޭ.  ފަށަލަ  ފެން  ބިމުެގ  މާ 

ދެން،   ބަލަހައްޓަން.  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  މިހުރީ  ކަންނޭނެގ  ކައުންސިލަށްމަތިކޮށްފައި  ދެން،  ހުރީ.  ވާހަކަތަކެއް 

ދާނެ ކަމެއް.  އެހެންވީމާ، މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ޮގތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ އަދި އެހެން ޮގތެްއ އޮތުމަކީ ވެ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެން ިމ ނުކުތާ ވެސް ފާހަަގކުރެވޭތީެވ އެ ޕޮއިންޓުތައް ފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  

ހީވަނީ މި ސިޓީ ނަންބަރު، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ  

 ނަންބަރެއް ނެތް ކަންނޭނެގ މީަގއި. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ދަނޑުބިން ދުކުރުމާއި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ސިޓީ

ަގއިޑްލައިނެއް.   މިއީ ހަމަ  ަގއިޑްލައިންއެއް. އާދެ!  މިއީ  ަގއިޑްލައިންެއއް.  އެ ދަނޑުތަކުަގއި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުެގ 

 ފާހަަގކުރީ. ެއ ކަންތައްތައް މި ފާހަަގކުރީ. ދެން،  އެހެންވީމާ، އެ ަގއިޑްލައިންެގ ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑު މި

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެެގން ިމއުޅެނީ މުޤައްރިރު، ިމއިން ެއއްވެސް ހިސާބަކުން އަޅުަގނޑަށް ނުފެނިެގން މި އުޅެނީ 

ވަނަ   2008  ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މިހުންނަށް، އަޅުަގނޑު ކުރިން ހަނދާން އެބަހުރި ކުރީެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުަގއި

ދިން.  ވެސް  ސަބްސިޑީެއއް  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ވެސް  ވެރިކަމުަގިއ  ނަޝީދުެގ  ރައީސް  އައިސް  ފެށިެގން  އަހަރުން 

ވާހަކައެއް   ފޯރުކޮށްދޭނެކަހަލަ  އެހީތެރިކަެމއް  އެކަހަލަ  ެއއްެވސްކަހަލަ  ކިޔާ  ކިޔަ  މާއްދާތައް  މި  އަޅުަގނޑަށް  ދެން، 

ދެން އެހެންެވެގން  ދެން،  ނެތް.  ވަރަށް   ވެސް  މިއީކީ  ކުރަން،  ދަނޑުވެރިކަން  ހަމަ  އަރަނީ  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު 
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ރަނަގޅު ކަމެކޭ. މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެކޭ. ެއއަށް ރަްއޔިތު މީހާއަށް ދެވޭ ހިތްވަރެްއެގ ޮގތުަގއި ނުވަތަ  

ފިޝަރީޒް އޮތްތޯ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ފާހަަގކޮށްލީ.  އެކަން  ނުފެންނާތީ  ކަމެއް  ދެންނެވުމަކީ    މިއިން  މިނިސްޓްރީއަށް 

ކަމަށް   ކުރެވޭނެ  ދަނޑުވެރިކަން  ކަނޑައަޅާފަިއ،  ރަށްރަށް  ބޮޑެތި  ބިން  ކަމެއް.  މުހިންމު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

ކަނޑައަޅާފައި ރަށްތައް ފާހަަގކޮށްފައި، އަދި އެ ރަށްރަށަކީ ދަނޑުވެރިކަންކުރުުމެގ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދަނޑުވެރިކަން  

ފުރު ފާހަަގކޮށްފަިއ  ކުރުމުެގ  ޮގތުަގއި  ރަށްރަށުެގ  ރަށްރަށުަގއި ދަނޑު   50ޞަތު އޮތް  ެއފަދަ  އޮތްއިރުަގިއ،  ރަށެއް 

ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިތްވަރު ދިނުމުެގ ޮގތުން ވެސް ެއއްވެސް ކަހަލަ ޢިނާޔަތެއް، ޚާއްޞަ އުސޫލެްއ، ޚާއްޞަ  

އޮތް ލިބެން  ެއްއޗެއް  ެއއްވެސް  ވެސް  ދަށުން  މިނިސްޓްރީން ޢިނާޔަތެއްެގ  އޮތްތޯ،  ވެސް  އިންތިޒާމެއް  ލިބޭނެ  ތޯ. 

 އެކަން ސާފުކޮށްލަދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  ؟ އެކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއް ެގންުގޅުއްވަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުޤައްރިރު   ބޭނުންވީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި،  ޝުކުރިއްޔާ 

ތިީއ. އަސްލު   ބޭނުންވާ ނުކުތާއެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު ެވސް  ިވޔަސް،  އިން ކަމުަގއި  ޮގތުަގއި  ޗެއަރއެްއެގ 

ހާލަތުަގިއ   މި  މިވަުގތު  މިހާރު  މިހިރީ  ބަލާފައި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުަގއި  މައްސަލަ  މި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދަނޑުވެރިކަާމއި،   އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މަެގއް.  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އެކަމުން  ލިބި،  ލުއިތަކެއް  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ 

ބަދަލުަގއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގވާ ޮގތުަގއި  

ލަ ކަންތައް، މީެގ ބިޑެއް ކާމިޔާބުކުރުން މި ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ބަލަހައްޓާ، އެ ބޭފުޅުން ބިޑަށް ރަށްތަކެއް ލުމާއި، މިކަހަ

މިކަމަށް   ލާރިެއއް  ބައިވަރު  އެތަށް  ަގތުމަށްފަހު  ބިޑު  ހަމަ  ކަމެއް.  ކާމިޔާބުކުރުންފަދަ  ރިސޯޓެއް  ހަމަ  މިއީ  ވެސް 

ިއއްޒަތްތެރި   ފާހަަގކުރެވެނީ،  މައްސަލައިަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ހޭދަެވ،  ވަުގތު  ހޭދަކޮށް، 

މިވަުގތަށް މިކަމުަގއި އަރަިއަގނެވޭނެ ރަނަގޅު އާމްދަނީއެްއ، އަަވސް    ންބަރު ފާހަަގކުރައްވާފައި ިމހިރީ މިވަުގތުންމެ

ހޯދައި  ކަންތައްތައް  ކުރަމުންދާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭނެ  މިވަުގތަށް  ފަހިކުރުމަށް  މަެގްއ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީއެއް 

ހިތަދޫ ދެކުނު  ރެވެނީ. އާދެ! ިމވަުގތު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އޮޅުންފިލުވުން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކު

 އަށް. ނާޒިލްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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މުޤައްރިރު.   މިޝުކުރިއްޔާ  ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ފިރު،  މައްސަލައައި    އާދެ!  މެންބަރު  ޝާން  ިއއްޒަތްތެރި 

ލިބުމުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލިބުނު  މައްސަލައާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު    މިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައި

ޅޭ  ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސް ެއންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ އެބައޮތް ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް މަތި ކުރުވާފަިއ މީހުން ދިރިއު

ބިންދޫކޮށް ެގންދަން،  ރަށްރަށުން  ކުރިއަށް  ބަލައިލާނަން. ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކައުންސިލު  .  ތަކަށް 

އެބައޮތް    އެއްރ ސަރކިއުލަ ނެރެފައި  އަހަރު  2020ޖޫން    16ވެސް  ތެރޭގައި،  ވަނަ  މަހު  ޖޫން  ވެސް   މިއަހަރު 

ހަމަ ،  އެްއ ނެރެފަ. ދެންރ އެބައޮތް ސަރކިއުލަ ބޭނުންވަނީއަޅުަގނޑު  ހިތަދޫއި  މީަގ  ، ސާފުކޮށްލަން  ،  އަްއޑުއަތޮޅު 

ހިތަދޫގައި އިޢުލާނު  ސ.  އެބަޮއތް  ހިނަގން.  ވެސް  ޕްރޮސެސްއެއް  ހުރިހާ  މި  ދޫކުރަން  ބިންތަކެއް  ެއކަމަކު  ކުރެވި 

ހިސާބަކަށްތޯ ކިހާ  އޮތީ  ގޮއްސަ  ކަންތައް  އެ  ހާ ؟މިހާރު  ކޮވިޑު  މި  ާގތްަގނޑަކަށް  މިދަނީ    ލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

މިދަނީ  8މަސް،    7  ސް،މަ  6ވެސް   ެވެގން  އެންމެ    ދާއިރު.  މަސް  ޓަކައި  އަރައިަގތުމަށް  ހާލަތުން  މި  ވެސް 

ން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަކުޑަމިނުން ދަނޑު ބިންތައް ދޫނުކުރެވި ދަނޑުވެރިންނަށް މަސައްކަތެއް ނުފެށޭ ހާލަތުަގއި އޮތް

ލިބެނީ.   މި  އޮތީ  ދެން  މަޢުލޫމާތު  ކުރެވިފައި  ވެސް  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަސަްއކަތް  އެ  އެހެންވީމާ، 

އޮޅުންފިލުވުން  ،  ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ  ފޮނުވަިއެގން  ސިޓީއެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރެއް  އޮތް  ކުރެވިފަިއ  އެ 

އަށް  އަޅުަގނޑަ ރަނަގޅުހެން.  ތާއީދުކޮށްދެްއވައިފިއްޔާ.  ހީވަނީ  މިއަށް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅު  ޅުަގނޑަށް 

ލެްއ  ސީވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްެގ ތަފު  ތަކުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަުއންސިލު  ށްއޭރަ

އުންސިލާއޭ މި ހިއްސާކޮށްފައި ކުރިއަށް ސިޓީަގއި އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ މިނިސްޓްރީން ބޮޑަށް މިއޮންނަނީ ކަ.  ލިބޭނެ

ރި ޢަލީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް  ޭއެގއިތުރަށް  ޮގތްޮގތް.  ީމަގ  ޟާެގންދަންވީ  އެބައޮތޭ  އި  ފާހަަގކުރެއްވި 

ބިންތަކަކީ   ދޫކުރެވޭ  މި  އެހެންނަމަެވސް،  ރަނަގޅުޮގތަކީ.  އެންމެ  ބޭނުންކުރުމޭ    2000އަކަފޫޓު    1500ވާރޭފެން 

ނެތިއަކަފޫޓު  ިއމާރާތެއް  އެކަށީެގންވާ  އެތާނަގއި  ވެއްޖިއްޔާުމ  ބިމެއް  ކިހިނެއްތޯ  ،  ެގ  އިމާރާތެއްނެތި  ބޮޑުމިނުެގ 

މީހުންނަށް   ިގނަ  ބިންދޫކުރުމުަގއި  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރާނީ.  ކަލެކްޓް  ރެއިންވޯޓަރ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ންތަކެްއ ދޫކުރެވިއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާ ރަނަގޅުހެން.  ދޫކުރުމަށްތުރެ އެކަށީެގންވާ ރަނަގޅު ސަިއޒެްއެގ ބި

ރިޢާޔަތްކޮށް ވެސް  އެްއޗަކަށް  ހުރިހާ  މި  ކޮން ސަިއޒެްއެގ  ،  އެހެންވީމާ،  އޮތީ  ނިންމާފައި  ދޫކުރަން  ކަުއންސިލުން 

އެ ވެސް  އަޅުބިންތަކެއްތޯ  ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  އެދެން. ނޭގ  ހަމަ  ަގނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  

 އަށް. ޢަލީ ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދަންނަާވ ސަރކިއުލަރެއއް  .ޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލްތަކަށް  އޮތް ސަރކިއުލަރެއއް  ފޮނުވާފައި  ވެސް    މިނިސްޓްރީން 

ދަނޑުބިމުެގ ،  ރަށުެގ ދަނޑުތަކުެގ ބޮޑުމިން ދެނެަގތުމަށާއި އަދި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދަނޑުތަކުގެ   50މި  .  އެބައޮތް

ފޮނުވާ   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  ދެނެަގތުމުެގ  ފިޝަރީޒް    50ބޮޑުމިން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިސްޓު.  ރަށުެގ 

ކިރިޔާ   އަދި  މި  16މިނިސްޓްރީން  ފޮނު  ޖޫންަގއި  ސިޓީ  މި  ހީވަނީ  އުޅެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވައިެގންހެން 

ރަށުެގ ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ އުޅެނީ އެ ސިޓީ    50ދެންނެިވ    މި.  ކައުންސިލުތަކަށް

މަޢުލޫމާތު އެްއކުރަން.  މަޢުލޫމާތު  ބޮޑުމިންފޮނުވަިއެގންހެން  ރަށުެގ  ތެރޭަގއި  ތެރޭަގިއ  ،  ތަކުެގ  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ 

ހެކްޓަރރަޖިސްޓަ  ގައިކައުންސިލު  ބޮޑުމިން  ސަރަޙައްދުެގ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަދަދު.  ދަނޑުވެރިންެގ  ، ރީެވފައި 

ޖުމު ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  މިހާރު  ހެކްޓަރއިން.  ބޮޑުމިން  ބިމުެގ  ދަނޑު  ލަ 

ވާނީ މިހާރު  ހީަވނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެއހެންވީމާ،  ބޮޑުމިން.  ރަށްރަށަށް ސަރަޙައްދުެގ  ސަރކިއުލަރތަްއ  މި   

ޖޫންަގއި މި ކޮމިޓީއަށް މިއޮތީ    16އެއީ  ،  އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ،  ފޮނުވިފައިހެން. ދެން

ސެޕްޓެ ޮއަގސްޓު،  ޖުލައި  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  ސިޓީ  އޮކްޓޫންމި  އެހިސާބުން  ،  އެހެންވީމާ.  ބަރުބަރު، 

ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ވަނީ މި މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިހެން މިނިސްޓްރީއަށް. އެހެންވީމާ، އެްއކުރެވިފައިހުރި ފެށިެގން އަ

ކަމެއްތޯ ވެދާނެ  ދެންނެވުމަކީ  ދެއްވުމަށް  ފޮނުވައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؟ މަޢުލޫމާތު 

މި    މިނިސްޓްރީން މިއޮތީ؟ ހުރީ ކޮން ފުރުޞަތުތަކެއް ކަެމއްރަށުަގއި    50އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ ނޫން މި  

ޮގތުން މިނިސްޓްރީން ދަންނަވަނީ. ކައުންސިލު  ސަރކިއުލަރ ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށް މި ތަކަށް އެހީތެރިުވމުެގ 

ެއ  ،  ން ދޫކުރުމާއިލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިާވ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ދަނޑުބި  އިލާއެކުލަވަ

ެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ހިއްސާކުރީމޭ. އެހެންވީމާ،  ދަނޑުތަކުަގއި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުެގ ަގއިޑްލައިން ތިޔަ ކަުއންސިލު

ިމއޮތީ ހިއްސާކޮށްފައި  ލިބިއްޖެތޯ.  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު  ރަށްރަށުން  އެ  މި ތާ  އޭރަށް؟ އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީން 

ދެނެަގނެވޭނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރެއް  ކުރި  ނާޒިލްެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް.    މަސައްކަތް  އެހެންވީމާ، 

 .ންތާއީދުކޮށްފި އަޅުަގނޑުހުށަހެޅުމަށް 
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ އިްއޒަތްތެރި ނާޒިލް އެ   ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މިލަންދޫ 

އިތުރަށް  ފަ.ޢަލީ ރިޟާ ވަނީ ތާއީދުކުރަްއވާ މިހާރު   އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދާނީ. އަޅުަގނޑު  ެއކަމާެގން އިދާރީމޭޒުން 

 އަށް. އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިވާ   ހުށަހަޅާފައި  ކަރުދާސްކަރުދާސް އަޅުަގނޑުމެން  އެާވ  ފެންނަން  ސްކްރީނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ،  ތެރޭަގިއ 

ދެން  ސިޔާސަތެއް ހިމެނޭ.  އެބަ  އެބަ  މީަގ،  ެވސް  ލިޔުމުަގއި   ފާހަަގކުރޭއި  ފޮނުވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން    ފިޝަރީޒް 

ބޭނުން   މެޓީރިއަލްސް  ރޯ  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ޒާތުަގއި  ޭއެގ  މަސަްއކަތެއް  ޕްރޮސެސިންގ  ،  މަސައްކަތަކަށްވާތީ ވެސް 

އިންޑަސްޓްރީ ރލަ ޕްރޮސެސިންގ  ސްކޭލްެގ  ރާއްޖެއިން    އެއްޖް  އަުގހެޔޮކޮށް  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ާގިއމުކުރާނެ 

ިއ  . މިހެން ބުނުއްާވއިރުަގއި މީގަ އޭރޯމެޓީރިއަލްސް ނުލިބުމަކީ މި ކަމަށް އޮތް ޮގންޖެހުމެއް ކަމަކަށް ވުން އެކަށީެގންވެ 

ޭއެގތެރޭަގިއ    ،ރޯމެޓީރިއަލްސްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ ިވސްނުމުގައިވަނީ  ރައް ފިޝަރީޒްއިން ފާހަަގކު

ޕްލާންޓު ފިޝްމީލް  ބާވަތްތައް.  ހިމެނޭ  އުކާލާ  މަހުން  ރާއްޖޭަގއި  އުފައްދާ ،  އެއީ  އެބަ  ތަކެތިން  މި  ކަރުޮގހަރާއި 

ފުޑް  ،ފިޝްމީލް ރާއްޖޭ  .ޕެޓް  މިހާރުވެސް  މެޝިނަރީސްތަކަކީ  ެއކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެމި  މަސައްކަތްކޮށްެގން  މި  .  ަގއި 

ހުށަހަޅަ ޮގތުަގއި  ރިކޮމަންޑޭޝަންެގ  ދިނުމަށް  ސާފުކޮށް  ައޅުަގނޑު  އެބަވޭ  ކުރީަގއިެވސް  މިނިސްޓްރީން    ން،އަދި 

ަގއި ޗިލީ  ޭއެގތެރޭ.  ޑްކޮށްެގންއެެވސް ވެލިއު   މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފަްއދާ ބައެއްތަކެތި އެބަހުރި ޕްރޮސެސްކޮށްފައި

ެވސް   އެ މެޝިން ވެސް މީެގތެރޭގައި  އިނީއަޅުަގނޑުމެން އެ،  އެބަހުރި. ދެން  ފައިސޯސް، ިގތެޔޮ މިރުހުން އުފައްދާ

ދެން ކުކުޅު  ،  ހިމަނާފަ.  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޕަރޭޓިވްސް  މަސައްކަތްބި މި  މާކެޓުކުރަން  ޕެކްކޮށް  އުފައްދާ  ވެސް    ސް 

ވަނީ ކޮށްފައި  ތަނުަގއި  ހިސާބާއެ   .ވޭތުވެދިޔަ  އިން  ޮގއްސަ  މަސައްކަތް  އެ  ސަރުކާރު  ިއ،  ކަމަކު  މި  ީމެގތެރޭަގއި 

. ެއއީ  ޝަން މަސަްއކަތައް އިސްކަމެއް ދީފައޭވެލިުއއެޑިދަނޑުވެރިކަުމެގ ސިޔާސަތު ތެރެއިން ވެސް ޕްރޮސެސިންގ  

ންޑޭޝަންތަކުަގއި ހިމަނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ރިކޮމެ  ޓް ލިސްޓުތައް އެ ޕްރޮޑަކް .  ކޮން އިސްކަމެއްތޯ

ފިޝަރީޒް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާހަަގކޮށްފައި  އެބައޮތް  މީެގ  އެްގރިކަލްޗަރެގ ސިޓީަގއި ،  މިހާރު  ރިސޯސް  ،  މެރިންގ 

ސިޓީަގއި ނަންބަރު،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އިދާރާ  މަޖިލީހުެގ  ދޫކުރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގަ ،  ރައްޔިތުންެގ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ިއ 
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ފާހަަގކުރެ ނުދާކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން  އެްއޮގތަށް  ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ  ތެރެއިން  ެއ   ،ފަޅުރަށްތަކާއި   ވޭރަށްތަކުެގ 

ދޫކޮށްފަިއވާ   ކަރުދާހުެގ  ތަފުޮގތުެގ  ރަށްތަކުަގިއ  ހިމެނޭ  މާއްދާ  10ސީލު  މި   10  ،ވަނަ  ހިމެނޭ  އެބަ  ަގިއ 

ްއ ނެތް މި ފިޝަރީޒްިއން ފާހަަގކޮށްފައެ،  ވީމާ، ިމ މަޢުލޫމާތުަގއި މިބުނާ ވެލިުއ އެޑްކޮށްފައިމަޢުލޫމާތުތައް. އެހެން

އެބަ  އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަްއ ޓަނެއްެގ ވޭސްޓް    . ރޯމެޓީރިއަލްސް ނުލިބޭ ކަމަށް

އެއްޗެއް.  އުކާލާ ނެރެވޭ  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން  ެއއީ  ތެ.  ހެދޭ.  ޭއގެއިން  އެބަ  ކާށިތެޔޮ    މީެގޔޮ  ވެއްޖިއްޔާ  ބުނޮާގތުން 

ްގރާ،  ހަދާފައި އެކިއެކި  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ހިންގައިފި.  ވެސް  ކަންކަން  ފަންޑްސްއިން ންޓުމި  ހުރި  ދީފައި  ތަކުން 

ފައި ހުރި ވެލިއު އެޑްކޮށް،  ެއހެންވީމާ، މި ކޯޕަރޭޓިވްސް ެމދުވެރިކޮށް ޕްރޮސެސްކޮށްފައި.  ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް

ޞަދަކީ މިހާރު މި  ޕްރޮޑަކްޓް ލިސްޓަކީ ކޮބައިކަން. އެހެންވީމާ، މަިއަގނޑު މަޤް  ، އޭެގއެ މަސައްކަތަކީ ކޮބަިއކަން

ލޯނި  މިދިވެހިރާއްޖެއަށް   ެމދުވެރިކޮށްއެްގރި،  ލިބޭ  ދޫކުރާއިރުަގއި ،  ކޯޕަރޭޝަން  މެދުވެރިކޮށް  އެސް.އެމް.އީ 

ދޫކުރުން ވިސްނުމުގަ .  މެޝިނަރީސް  އަޅުަގނޑުއެ  ރިޕޯޓު   މި   އި  މި  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ހިމަނާފައި  ކަރުދާސް 

ހިމަނާފައި ކަރުދާސް  މި  ަގ  ،ތެރޭަގއި  ހަމަ  ރިޕޯޓު  ފޮނުވާނެމި  ފްލޯރއަށް  ވެސް  މި  .  އިމު  ފޮނުވާ  ފްލޯރއަށް 

ހިމަނާފައި ވިސްނުން  މި  އެހެންވީމާފޮނުވުން  ހިއްސާކުރާއިރު  މި ،  .  އަޅުަގނޑު  އެދެން  ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް  މައި 

މިފާހަަގކުރި   އަޅުަގނޑު  މި  އެހެންވީމާ،  ހިމެނޭ  10ވިސްނުމާެއއްކޮށް.  މި  ާމއްދާެގ  ވެސް  ،  ވަނަ  ލިސްޓު  އޭެގ 

 މެންބަރަކު މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދިނުން އެދެން.. ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންއިހިމަނަ

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ރިޟާ ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މިލަންދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިަވުގތު  އަޅުަގނޑު   1އާދެ!  .  އާދެ! 

ކަމަށްވާތީ  ވޯޓުަގޑި  މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ވޯޓާއެ  ވެޖަހާއިރު   1އެހެންވީމާ،  .  މިނެޓު  5އަދި    ްއކޮށްބާކީ 

 . ޢަލީ ރިޟާ ދެން އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަވާ. މުކޮށްއާންޖަހާއިރު ވޯޓު ނަަގން ފަށާނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މު ކުޑަކޮށް  ޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އަދިވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު  އްރިރު. 

އެބަުއޅެއޭ.  ރއެރަ ކޮިވޑުެއއް  ހީނަރުކަމާ   19-އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އައި  އިޤުތިޞާދަށް  ރާއްޖޭެގ  ުގޅިެގން  އާ 

ެގންދާ ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން  ކުރިއެރުވުމަށް  ސިނާޢަތު  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ތެރެއިން    ުގޅިެގން  މަސައްކަތްތަކުެގ 

ދެވި  އަށްރާއްޖެ ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  މަދުކުރުމަށް  ބާަވތްތައް  ސަމާލުކަމެްއ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ޚާއްޞަ  ފައިެވއޭ. 
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ހެއޭދެވިފަިއވެ ރާއްޖޭަގއި  ބޭނުންކޮށްެގން  ހެޔޮޮގތުަގއި  ދަނޑުބިން  ރަށްރަށުެގ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ިމޮގތުން  ދިދާނެ އް. 

އަށް ބާވަތްތައް އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިރީަގއި މިާވ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ

ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްވީ ައވަހަކަށް  އެދި  ހިއްސާކޮށްދެްއވު،  ހާވެސް  މުން  އަޅުަގނޑުެގ  ،  އްރިރުޤަދަންނަވަމެވެ.  މިއީ 

މި ސިޓީަގއި  އިނޭގތޯ.  އޮފް ސަރކިއުލަ،  ޕޮއިންޓަކީ  އަންާގފައިރ މިނިސްޓްރީ  އެބައޮތޭ  މިތަނަށް   16  ،ަގއި  ޖޫން 

ކައުންސިލު އެބައޮތޭ  ސިޓީަގއި  އޮތް  ައވަހަކަށް ފޮނުވާފައި  ވީހާ  މަޢުލޫމާތު  މިހިރަ  ތިރީަގިއ  ައންާގފައި  ތަކަށް 

ތަކުން މިހާރު އޮންނަން ޖެހޭނީ  އަރަނީ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީއަށް ހިއްސާކޮށްދެްއވާށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށް

އެ  އެހެންވީމާ،  ކޮބައިތޯއޭ.  ފޮނުވާފައޭ.  މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާކުރި  ލިސްޓު  50  ފޮނުވާފަ  ރަށެްއެގ  .  އެބައޮތޭ 

އެ   މަޢުލޫމާތެއް  50ފޮނުވިއިރުަގއި  އެ  އޮތްނަމަ  މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާކުރި  ފެންނަނީ .  ރަށުން  އަޅުަގނޑަށް  ނެތްނަމަ 

ހުށަހަޅަން މި  މިއިނީ    ،އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީން  މި  ސިޓީ  50ސީދާ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީަގިއ    ރަށުެގ  އެ  ފޮނުވަން. 

ރީއެއް އޮތްނަަމ ރީ ކޮށްފައި އޮތް ރަޖިސްޓަރަޖިސްޓަ،  ތަރެއްތަރެއް އޮތްނަމަ އެ ދަފުހިމަނަންވީ ދަނޑުވެރިންެގ ދަފު

ރަޖިސްޓަ ހެދިފައިއެ  ދޫކޮށްފައި ،  ރީއެއް  ކައުންސިލުން  އިނޭގނެ  ބޮޑުމިން  އޮތް  ދޫކޮށްފައި  ހައްދަން  ދަނޑު  ނޫނީ 

ލިޔުމާއެ ފާ،  ްއކޮށްއޮތް  ލިބިފައި  5އިތުވެދިޔަ  އަދި  ދައުލަތުން  ޮގތުަގއި  ޢިނާޔަތެއްެގ  ދަނޑުވެރިއަކަށް  ވާ  އަހަރު 

އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވަިއ     ޮގތަށްވެސް ސާފުވާނެ  ވެސް ލިބިފައި އޮތްނަމަ އެކަމެއް  ސަބްސިޑީެއއް

ރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ،  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ،  ދެން  މަށް.ދެއްވު

 އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލީ ހަމަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ިގނަ ހުށަހެޅުންތަކަކާ އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބައިވަރު މަޢުލޫމާތުތައް ހުރި 

ަގޑިޖެހުމާއެކު  ވަުގތަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަމުންދާތީވެ މި ބައްދަލުވުން މިކަމަށް   އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު 

ކުރިއަށް ،  ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  އިތުރަށް  ކަންތައްތަކާ  މި  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  އެހެން 

ހުށަ ދަންނަވަން.  ައޅުަގނޑު  ލިެގންދިއުމަށް  ތާއީދު  ހުށަހާޅާ  ެއ  ހެޅުން  އިދާރީމޭޒުން  ކަންތަްއތަކުަގއި  ހުރި  ބިފައި 

ކަންތައް ކުރިއަށް އެޮގތަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ. މިވަުގތަށް މި ބައްދަލުވުން  

 ކުރުކޮށްލާނަން.  

 

_______________  
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