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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް    39އާދެ! މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެ ކަމެއް މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ. ތިމާވެށި ގާނޫނަށް މި  

އިޞްލާޙު ކުރީދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތް ނިންމާލުން އެއްކަމަކީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް ޤަރާރެއް. އެ ޤަރާރުގެ ސުންގަޑިއާ އަދި ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް  

ބައިވެރިވެވަޑައިގަ މި  ކޮމިޓީގައި  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލުން.  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  އޮންލައިންކޮށް  ންނަވަނީ 

މެންބަރު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  މިހާރު  މެންބަރާއި އަދި ކޮމިޓީގައި 

އަޅުގަނޑު ކުރީދުވަހު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  އަދި  ހިސާބުން  މެންބަރު  ނިންމާލި  މެން 

ޔޫސް   ސިންގަލް  ހިސާބު.  ނިންމާލި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީދުވަހު  ވިދާޅުވެދެއްވާ  އިދާރީމޭޒުން  އާދެ!  ކުރިއަށްދަމާތޯ. 

 ޕްލާސްޓިކް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުވަތަ   އެކުގައި  އެއްޗެއް  އެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ޕްލާސްޓިކުން  ސިންގަލް  ބަޔެއް  އޭގެ 

ހަދާފައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އުފައްދާފައިވަނީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ބާޒާރަށް ލިބިފައިވަނީ އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު  

އޭގެ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމުގައި ނުވާ ނުވަތަ އޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ކުރެވޭ  

އެއްޗެއް  ގޮ އެފަދަ  އެއްޗަކާއި  އިތުރު  ފިޔަވައި  އެއްޗެއް  ނެރެފައިވާ  ބާޒާރަށް  ވިއްކުމަށް  ނުވަތަ  އުފައްދާފައިވާ  ތަށް 

 އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޯ މެޓީރިއަލަށޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމި އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީދުވަހު  ޑިފެނީޝަނަށް  އިތުރުކޮށްލީ  އާދެ! ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ  ނިންމާލަމުން  ޓީން 

ހިމެނުމަށް.   ތެރޭގައި  ޑެފިނީޝަންގެ  ވެސް  މެޓީރިއަލް  ރޯ  ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ސިންގަލް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ. ދެން   ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ  މިކަމުގައި ރަނގަޅު  އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް 

ގައި މި އުފެއްދުން މާނަކުރާ ގޮތް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބާވަތްތައް    2ބަދަލުގެނައީ  

ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށޭ. އެހެންވީމާ،  
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ބޭނު އެއްވެސް  ވާހަކައަކީ  ހަމަ  ނުނެރުނަސް  އުފެއްދުންކަމަށޭ  ބާޒާރަށް  އެއީ  އުފައްދަންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެއްގައި 

އެ ބަދަލުތަކާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ؟ ބެލެވޭނީ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ވިޔަސް. ދެން ކޮންކަމެއްތޯ ބަދަލު ގެނައީ

ބަދަލުތަ މި  ހިއްސާކުރެވިފަ.  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އެކުލަވާލައި  ވެސް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  ރިޕޯޓުގައި  އިންނާނީ  ވާހަކަ  ކުގެ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   ފާސްކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  އެކުގައި  ބަދަލުތަކާ  މި  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮންނާނީ. 

އަޑުއިވޭތޯ ޚައިތަމް  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  ބޭފުޅުން  ތި  މިއުޓްކުރައްވާފަ.  ؟ ޚައިތަމް؟ ގޮތަކަށް  މައިކް  ޚައިތަމް 

 ؟ ނުލިބޭ. ދެން އެހެންވީމާ، ޚައިތަމް ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު... އާދެ! ޔެސްތޯ ވޯޓު ދެއްވަން ޙައިތަމްގެ އަޑު

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޔެސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި  އާދެ! އެހެންވީމާ، ވަޑައިގެން ތިއްބެވި، ހާޒިރުވެވަޑައިގެ

ވެސް   ރިޕޯޓު  ހިމެނޭ  ގޮތް  ކުރިއަށްދިޔަ  މަސައްކަތް  މި  އިޞްލާޙާއެކުގައި  މި  އަދި  ފާސްވެއްޖެ.  އިޞްލާޙު 

ޚައިތަމް އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ތި  ޚައިތަ؟ ފާސްކުރުމާއިމެދު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ތިހާ  އާދެ!  މް 

މަސައްކަތުގައި   އަދި  ޝަޢުޤުވެރިކަމާ  ބަހައްޓަވާ  ތި  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮމިޓީގެ  ވެސް  ހުންނަވައިގެން  ދުރުގައި 

އިނގޭތޯ.   އުފަލާއެކުގައި. ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ 

ހާ ރިޕޯޓުވެސް  ކޮމިޓީ  ފާސްވީ.  އެހެންވީމާ،  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ޒިރުވަޑައިގެން 

ކުރަނީ   މި  އުއްމީދު  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތެއް.  އެހެން  ކުޑަކުޑަ  އަދި  އެބައޮތް  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން 

ހިމާޔަތްކުރުމަ ޞަރަޙައްދު  ގިރާ  ފެލިދޫ  ނިންމާލަން.  ކޮމިޓީ  ޤަރާރު  ދިހަގަޑިބަޔަށް  ހުށަހަޅާ  ގޮވައިލާ  ޓަކައި  ށް 

ކޮމިޓީއަށް   ކުރީދުވަހު  ނޫން  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން  ފާސްކުރުމާ  ބަލައިގަތުމަށް  ތަޅުމުން  މަޖިލީހުގެ 

ފޮނުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، މީގެ މަސައްކަތުގެ ސުންގަޑިއަކާ އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން 

މާލުން. ދެން އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ހަމަ މި ޒާތުގެ އެހެން ޤަރާރެއް ހަމަ  ނިން

ގޮތަކީ   ޢަމަލުކުރި  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އައުމާ  ކޮމިޓީއަށް  ކުރިން  މީގެ  ރަށަކަށް  އެހެން  ވ.އަތޮޅުގެ 

އޭގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު    ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ފޮނުވައިގެން 
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މީގެ   ސުންގަޑިއަކާއި  މީގެ  ދަންނަވައިލީ.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ  އެ  ދެން  ހުށަހެޅީ.  ފާސްކޮށްފައި  އެކުލަވާލައި 

  އެދިވަޑައިގެންފި. އާދެ! މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން. އަޙްމަދު ސަޢީދު ފުރުޞަތަކަށް 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 .  25އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މީގެ ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އޮކްޓޫބަރު  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ވެސް ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއްޔާ.25އޮކްޓޫބަރު  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

މިނިސްޓްރީއަށް   ޕްލޭން  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ހުށަހަޅަން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރިން  މީގެ  ނިންމާލަން. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ލަފަޔާއެކީގައި  ދޭ  އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެތަނުން 

އި އަސްލު ގިނަފަހަރު ސަރުކާރެއް އިހުމާލެއް މިކަމުގައި ވެފައިކާ ނެތް މިކަން ނުވެ މި  ނިންމި ރިޕޯޓުގައި ވެސް މީގަ 

އޮތީ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މޫސުމީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތައް. އަދި ބަޖެޓަށް މި އަންނަ އުނދަގުލާ  

އެ ފުލިދޫއާ  އާއި  މިއީ. ހަމަ ފެލިދޫ  ކަންތައްތަކެއް  ހުރި  ނުވެ  އޮތީ.  ހެދި  މި  މިކަމުގައި  ކޮންމެހެން  ކަންޏެއް ނޫން 

އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ދެއްވަދޫ އެބަ ގިރާ އަދި ޤަރާރު ނުލީކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ޙައްލެއް ގެނައުން  

މިނިސްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިންމު  ރީއާ  އެއީ 

ކަމުގައި   މުހިންމު  ޖަވާބެއްދެއްވުން  ރަނގަޅު  މިއަށް  އެކީގައި  މަޝްވަރާއާ  ބޭފުޅުންގެ  އެ   މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިޓީ  މިނިސްޓްރީތަކަށް  އެ  ދިރާސާކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.    އާދެ! 

އުސޫލެއް   ގެންދަވާ  ޢަމަލުކުރައްވަމުން  ވެސް  މައްސަލައާމެދުގައި  ގިރުމުގެ  ރަށްތަކުގެ  އެހެން  ފޮނުވާއިރުގައި 

އަދި   ހިމެނޭނެހެން  ތެރޭގައި  ޝަޢުޤުވެރިކަމުގެ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ސާފުކޮށްލުން 

  180ލުން ރަނގަޅު ކަމެއް އެއީ. ފަހަރަކު ރަށެއް މިހެން އަންނަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ކޮށް
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އޮތް   ގޮއްސަ  މަސައްކަތް  ފެލިދޫގެ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  ނުދާނެ  ނައިސް  ލިސްޓުގައި  މި  ރަށް 

ހުރި އެހެން ރަށްތަކަކީ ކޮބަ އަދި ގިރުމުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ކުރިމަތިވެފައި  އިތޯ އާއި އެ ކަންކަން  ހިސާބާ 

އެ   ކޮބައިތޯ،  ގޮތަކީ  ވިސްނަވާ  ޙައްލުކުރެއްވުމަށް  އެކަން  އަދި  ކޮބައިތޯއާ  ދަތިތަކަކީ  ހުރި  ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް 

ފޮނުއްވައިގެން   އީ.ޕީ.އޭއަށް  މިނިސްޓްރީއަށާއި  ދެ  އެ  އިދާރީމޭޒުން  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ހިމެނޭ  ޕޮއިންޓުތައް 

ނިންމާނީ.  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު   ގޮތެއް  ބަލާފައި  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  އެ  ބައްދަލުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

އިތުރު ކަމެއް ނެތުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ؟ އެހެންވީމާ، އިތުރު ކަމެއް އެބައޮތްތޯ

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.   

______________________ 

 




