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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكّمالسّ `.  ޑުމެން  ބައްދަލުވުން އަޅުގަނވަނަ  5ޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ އެން  ންޓްމަރަންވަޔަ އެން  المّ

ތިއްބެވި، ގައްދޫ ދައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    . ކޮމިޓީ ފެށިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން ވަޑައިގެން އެބަ މިފަށަނީ

މެ  ންދޫދާ  މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި  މައްޗަންގޮދާއިރާގެ  ދާއިރާންބަރު،  ދެކުނު  އިއްޒަތްތެރިޅި  މަގެ  މެންބަރު،  ޑަވެލި   

ގެ މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  އިއްމަނަފުދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ރި  ތްތެޒަށީ 

،  އިގެން ނެތީ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަ ގުތުމިވަ   ބަރުތުރު ދާއިރާގެ މެންއްފުށީ އުޅުދުމެންބަރު، ކު

އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  ރި  ކެންދޫ  މި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ  އަދި  މެންބަރު 

ން  ޓް ޕްރޮޓެކްޝަ ންމަރަންވަޔައެން  ކަށްޢަޟޫމު މަޢުންއޮތީ، މުހި  އްގެ ގޮތުގައި މިޢެޟޫޢުމައިގަނޑު މައަޅުގަނޑުމެން  

ސުވާލު އަޅުގަނޑު އެޖެންސީއަށް  ދެން  ކޮމިޓީ ކުރުން.  މި  ގޮތަކީ     ގަސްދުކޮށްފައިވާ  ޖުމްލަ   ގެންދަން    ފުރަތަމަ 

ހުށަހެޅިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައާ މި  ގޮތެއްގައި  އީ  ވާ  ތިއްބެވި  ގުޅޭގޮތުން  ވަޑައިގެން  ފަރާތުން  .ޕީ.އޭގެ 

އެއްޗެއްބޭފުޅުން ފުރުވި  ނަށް  އެރުވުޞަދާޅުވުމުގެ  ކޮމިތު  މެމަށްފަހުގައި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަޓީގެ  ނޑު  ންބަރުންނަށް 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ޑު އެދެންކުރިން އަޅުގަނ  ކުރެއްވުމަށް. އޭގެން އިތުރު ސުވާލުލާނައިތު ހުޅުވަ ޞަފުރު

 . ށްމަވުން ދެއް ބޭފުޅުފެއް ތިޔަ ރުޢާތަންގެ ކުރު ގެ ބޭފުޅުއީ.ޕީ.އޭ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެޑިރެކްޓަ ގެ.ޕީ.އޭއީ

 ރިޔާ.  ޒިންމާދާރު ވެ ،ރ ޖެނެރަލްގެ ޑިރެކްޓަ.ޕީ.އޭއީ، މްޢީމް ނަ. އަޅުގަނޑު އިބްރާހީ`

 

 ކެވުން:  އްކަދެވާހަ  މް މުޙައްމަދުހީއިބްރާ  ޖެނެރަލްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭގެ

 ޖެނެރަލް.  ޓީ ޑިރެކްޓަރ އީ.ޕީ.އޭގެ ޑެޕިއު ،މް މުޙައްމަދުހީގަނޑު އިބްރާ ` ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:    އިޝަތު ފަރުހަތު ޢަލީޢަ ޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޭގެ އެސިސްއީ.ޕީ.

 . ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް  އޭގެ.ޕީ.އީ  ،ޢަލީ ފަރުހަތު ޢާއިޝަތު އަޅުގަނޑު

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ އަދުނާނު ކްޓަރ ޑިރެ  ޓެންޓްއީ.ޕީ.އޭގެ އެސިސް

 .ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް  އޭގެ.ޕީ.އީ ،އަދުނާނުނޑު އަޅުގަ

 



  

 ކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޅުގަނޑު  މި ޕްރޮމަރަންވަޔައެންއަދު  ބޭފުޅުންނާންޓް  އެޖެންސީގެ  ތިޔަ    އިނިންމަ  ލުކޮށްލަންދައްބަ  ޓެކްޝަން 

ދަބޭފުޅު މި ޢުންނަށް  ޖޭގެ އެއްރަށުން  ރާއްށް  ގިނަ އަދަދަކަ  ވޭ ސްކުރައްވާފައި އެބަ ފާ  އިން ނިންމަކޮމިޓީ  އެރުވީ   ވަތު 

ގެންރުއްރަށަށް    އަނެއް ބޮޑުވެ ދިއުގަސް  މައްސަލަ  ޝަކުވާ  މުގެ  އަދި  އާން  އެކަމުގެ  ގެންދިއުމާއި  ކުރަމުން  މުން 

ބޮ ވަރަށް  އާންމުން  ކަންބޮޑުވުން  ފާއެކަމުގެ  ގެންދާތީ ޅުކުރަމުޑަށް  ސާފުކޮ  އެ   ން  ހިނގާގޮތް  އަދި ކަން    ށްލުމަށް 

ފަރާތުއޭ.ޕީ.އީއެކަމުގައި   ކުރަ ގެ  ގެންދަވައްވަމުން  ކޮންކޮންން  މަސައްކަތްނީ  އިތުރަށް    މިކަން  އަދި  އާއި  ތަކެއްތޯ 

މަށް. އެހެންވީމާ،  ކުރު ސާފުހުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް އެބައޮތްތޯ ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  ށް ބެލުމަށްރަނގަޅަ

ރަށަ  އެއް ރަށުންކަށް  ދަގަސް ގިނަ އަދަރުއް އަކީ  އިގަނޑު މައްސަލަ މަމި މުގައި ތިޔަ  ދިއުމި ގެންދާ ގެންށް  އަނެއް 

އަޅުގަނޑު އޮތްގޮތް  މައްސަލަ  އެ  އޮތްގޮތާއި  ސިފަކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  އެކަން  މެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

 ނަން.  ލާއިޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް ހުޅުވަދާޅުވެފައި އޭގެފަހުން އަސާފުކޮށްލަދެއްވަން އެއްޗެއް ވި

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ޒިންމާދާރު ވެރަލް ރ ޖެނެޓަގެ ޑިރެކް.އޭ.ޕީއީ

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނ ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ  އެންމެ  ބޮޑަށް ޝުކުރު   ޑު  ވަރަށް  އެންވަޔަރަ  ވެސް  މަންޓް  ންދަންނަވަން 

ކޮމިޓީއަކްލައިދި  އަ ޗޭންޖު  އަޅުމެޓް  މަސައްކަތްތައޭ.ޕީ.އީ  އިގެންނަވަ   އޭ.ޕީ.އީގަނޑުމެން  ށް  ބެހޭގޮތުން    ކާ ގެ 

ރާއްޖޭގެ އެއްތަނު  ސުވާލުކުރައްވާތީ. ވިދާޅުވި ފަދައިން  ތިޔަ  އަނެއް ތަދެންމެ  ހަމަ    ގަސް ގެންދިއުމަކީރުއްނަށް  ން 

ބޮ މައްސަލައެއްވަރަށް  އޮތް  އަޑުވެފައި  އެއީ  އެކަމާ  ޑުމެންޅުގަނ.  މަދޭ  ވެސް  ކަންބޮޑުވާ  .  އްސަލައެއް ތެރޭގައި 

ވެސް އަދި    ދަ ލިބިގެންނީ މިކަން އެބަ ހިނގާ، ހުއްމީގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނގާ.  އެކަން އެބަ ހި  ،އެހެންނަމަވެސް

ހުއްދައަށް  ތެރެއިން  ހުއްދައިގެ  އޮންނަ  އިތުލިބިފައި  މިކަން  ރަށްވުރެ  އެއްވެސް  އެއާ  ހަމަ  .ކުރޭއެބަ  ވެސް  އެކު 

މި    ޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަނ. ދެން މި ން ގޮސްފައި އެބަހުރިސް މިކަންތައްތައް ކުރަމުވެ  ނުލިބި ދައެއް  ހުއް

ހިރާ ންދަނީ،  ވެގެފާހަގަ އެބަ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރެއިން  ނއްޖޭގެ  އޭގެ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ  ގާ.  އެއްބައި 

ޕްރުއް ނަގަންޖެހޭ  ޕްރޮރޮޖެކްޓްތައް.  ގަސް  ހެދުންޖެކްޓްތަކަކީއަނެއްބައި  ރިސޯޓު  މިސާލަކަށް  ޕްރޮޖެކަހަ  ،  ކްޓް  ލަ 

އެހެދު ރުމަކީ  ބޭނުގަސްއް  ތަންތަނަށް  ޕް   މިގޮތަންވާ  ދެން  ބަލަރޮޖެކްޓްތައް.  ވަރަށް  އިށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލާއިރުގައި 

މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގެ  ތައްޢުޕޯޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫރގިނަ އެއަ އެބަ ކު  މިހާރު  އަދި  ގައިރޭތެ  ވެސް  .  ދޭ   ރިއަށްވެސް 

އެބަޖެހޭ  ރުށްގަސް  ރަށްރަށުން  މިފަދަ  އެތަ  ކޮންމެހެންން  ނަގަ  ދެން  އެއަ ވެސް.  އަޅަން  ޕޯރނެއްގައި  ޓެއް 

އެ ކަނ ނަގަންޖެހޭ  ޑައަޅައިފިއްޔާ  ރުއްގަސް  މިހެތަނަކުން  އެއީ  .  އެބަޖެހޭ،  ރުއްގަސް  ނަގަންޖެހޭ  ން 

. ދެން  އެ ރުއް ގަސްތައް މަރާލުމަށްވުރެ  އްޔާ ދުނިކު އިންއެ ރުއްގަސް އެހެންތާންމެ ރަނގަޅީ  ޑުމެންނަށް އެއަޅުގަނ

ޑަށް  ވެސް. މިކަން މިހާބޮ ގަވާއިދަކާއި އަދި އުސޫލެއް އުމުގެ އެބައޮތް ން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއްތަނު އެ  ގަސް ނަގާރުއް



  

  ނެސް އުސޫލެއް ގަވާއިދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ގެ  އި މިރޭގަފާލުން ނައްޓާލައިގެން މިދިޔައީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެ 

އުސޫލު ހަރުދަނާ  އޮތް  ކުރިން  މި  ގޮސްފަތަ ހަދާ،  ނެތިގެން  ވަނީ  ރުއް  އެހެންވީމާ،  އެ.  ނަގައިގެން  ތަނަށް  އްގަސް 

ގޮތްތަކެއް ގެންދިއުމު ފަސޭހަ  ވަރަށް  އެކަމާ  ގައި  ތަންތަނުން  އައިސްގެންދިޔައީ.  ގިނަ  ވަރަށް    މި   ގުޅިގެން 

ރުއްގަސް  ފަސޭހަކަ ހަމަ ފެ  ނެގެންމާއެކު  ތަންތައާއެ  ށި.  އިތުރު  ހިއްކައެކު  ގެންދިއުމުން  ސަބަބުންމުން  ވެސް    ގެ 

އިތުރަށް މަގުމިކަމަ ލާއިރު އެބައޮތް  އި ބުތަކަށް ބަލަފަހިވެގެންދިޔައީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަހަރުގެ ތަފާސްހިސާށް 

.  ކްޓްކޮށްފަ ރިޖެޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ  އެޕްލިކޭޝަނެއް އަ  27ތް.  ގަންލާފައި އޮރުއްގަސް ނަ  އެޕްލިކޭޝަނެއް  27މިހާރު  

މި  ފަރާތަކަށް  10ދެން   ދެވިފައި  ތެރޭގައިމިއަހަ   އޮތީ ހުއްދަ  އެހެންވީމާ،  ރުގެ  އަޅުގަ  73.  ނޑުމެންނަށް ޕަސެންޓް 

ނަގާރުއްގަފަރާތްތަކަށް  ކުރި  ކުއެސްޓުރި ރުއްގަސް  ކަށް  ސް  ދެން  ނުދެން.  ހުއްދަހުއްދައެއް  ދޭއިރު  ނަގަން 

ވަރަށް    އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން  ކަންއެބަ  މިސާތަގިނަ  ރަށަކުއްތަކަށް.  ރަލަކަށް  އެހެން  ނަގަން  ން  ރުއްގަސް  ށަކަށް 

ނުނެ ރުއްގަހެއް  އެ ބޭނުންވެގެނެއް  އެ ގޭނެ.  ކޮންމެވެސް  ރަށުން  އެރަށުގެ  ނެގެނީ،  ރުއްގަސް  ބޭނުމެއް  ޟަ  ރޫރީ 

މި އަބޭނުރޫރީ  ޟަބަލަނީ.    އޮވެގެންތޯ  ތެރޭގައި  މިބަލަނީޅުގަނޑުމެންންތަކުގެ  އުޅޭ    މީހުން  މިސާލަކަށް  ދިރިއުޅޭ   

އުޅޭ  ށްއްދަޙަސަރަ މީހުންނަށް  ނޫނީ  ހެދުން.  މިސް ޙަ ސަރަ  މަގެއް  އެޅުންކިއްދެއްގައި  ނޫތެއް  ދަނޑެއް  ފުޓުބޯޅަ  ނީ. 

ޑް  ރަށެއްގެ ލޭން  ތަނަކީ އެ ނުވާނެ. އެ   އަދި ކައުންސިލުން ނިންމިއަކަސްކަހަލަ އެއްޗެއް ހެދުން. ދެން އެތަން ހަދަން 

ޕްލޭން ބޭނު އެޕްރޫވަ އިގަޔޫސް  އެކަމަށް  އަދި  ލިބިގެން  ހަ  ންވާލް  ބަލަންޖެހޭ  ތޯހުރި  މަޖެހިފައިފައިސާ  އެބަ  .  ވެސް 

ން ކަންތައްތައް  އޮވެދާނެ މި އެހެން  ހަރެއް ވަންދެއައަދި އެތައް    ނަގާ ސާފުކޮށްފައި އެތަން  ބައެއް ފަހަރު ރުއްގަސް

ނުގޮރިހަމަފު ކުރިއަށް  އެސްނުވާތީ  ސަބަބުތަކަ .  ހެދި    ކަށްހަލަ  ތަނުގަޓަކައި  ސާފުކުރާ  ތަނެމި  ވަރަށް  އި  ހެދޭ  އް 

ފުރިހަމަވެހުބަޖެޓް   ކަމެއް  މިހުރިހާ  ޑޮރުމާއި  މީގެ  އަޅު،  ލިބުނީމަ ކިއުމަންޓޭޝަންތައް  ނޫނީ  ގަނޑުމެންނަށް   

ނުދެންއަޅުގަނ ހުއްދައެއް  ނަގާކަށް  ރުއްގަސް  މީގެ.  ޑުމެން  ބަލަންޖެހޭ  އަދި  އެބަ  މިއިތުރަށް  އޮފް    ނިސްޓްރީ 

އެގްރިކަލްޗަރ ފި ހަދާފަސޫއު  އެބައޮވޭއިން  ޝަރީސް  ރުކުމަޑިއާ ލުތަކެއް  ރަށަށް  އަނެއް  އެއްރަށުން  ރާއްޖޭގެ  އެއީ   .  

ބަލިތަ ސަމިފަދަ  ރުކުގެ  ދާތީއް  ފެތުރިގެން  އެ ބަބުން  އޮން  ވެ  ހަދާފައި  އުސޫލެބޭފުޅުން  އޭގެ  އްނަ  އެ އިތެރެ.    ން 

އައެއްބަ  އެބަހުރޭ  ބޭފުޅުން މަނާކޮ  ގެންދިއުން  ރުއްގަސް  ތަށްފަތޮޅުތަކުން  އެކަހަލަ  ކަ.  ހުރި  މަށްވަންޏާމު،  ންތަން 

މިހާރު މި  . އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މި  މި  ބިގެން ލިވެސް     މިނިސްޓްރީގެ ކްލިއަރެންސްފިޝަރީސް

ރުފަހަކަށް   ކުއްގަސް ގެންދިއައިސް މި  ނޑުމެން ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް  ޅުގައަ  ބަލާއިރު އި އަޅަ  ރިއާ އުމުގައި 

ގެންގުޅެން އަޅުގަނޑު    އެބަ  ގިނަ.  ބޫލުކުރަނީޤަކަމަށް  ރުއް  މިގެންދެވިފައިފަހަރަށް  އޭގެ ސަބަބުން  ހަމަ  ހުރި  ގަހަކީ 

ލަންޖެހޭ  ވެސް ފާހަގަކޮށް  ނަވާއިރުން ދަންން މިހެޖެހިގެން ނަގާފައި ހުރި ރުއްރުކޭ. އެހެވާނީ ނަގަންންނަނޑު ދައަޅުގަ

ތަންތަނު އެ  100ން  ބައެއް  ހުއްދަދީފިއްޔާ  ނަގަން  ނަގައަށްވުރެ  ރުއް  ރުއްގަސް  އެކަހަލަ    . ފާނެއިއިތުރަށް 



  

ންނާނީ މިހާރު ދެ ތިން ހަތަރު ފަރާތަކާއި  ވެސް އަޅާފައި ހު  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ފިޔަވަޅު  ކަންތައްތަކުގައި

 ޔާ.  . ޝުކުރިއްގަސް ނަގައިގެންރުއް  ލާފަށްޚި  ގަވާއިދާ ންނާނީ ށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ހުކޮމަނާރުޖު  އިގަދޭތެރޭ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

ބޮ ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ!  ފެށިއިމި  ޑަށް  ކޮމިޓީ  ވައަޅުގަނޑުމެން  ނެތް  ރު  މިހާރު  މެން  3ޑައިގެން  ބަރުން 

މިވަގުތު  ބަރުން ކޮމިޓީގައި  މެން  11އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ  ފެނޭ.  ބައެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ

އެޑައިގަންވަވެ ރިބައިވެ ގެނަވަމުން  މައްސަލައިގައި  ބަ  މި  މި،  ދެން  ދެކެވަޑައިގަންއޭ.ޕީ.އީންދަވާ.  ގޮތުގެ  އިން  ނަވާ 

ދެންޞާލާޚު އަޅުގަނމެ  އެއް  މިހާރު  ފުރު އެދެއްވީ.  މި  ހުޅުވާލަޞަޑު  ކޮމިނީތު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ންނަށް.  ޓީގެ 

 ރި މެންބަރު.  ތްތެފުރަތަމަ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

 

 ޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަ މެންބަރުގައްދޫ ދާއިރާގެ 

އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ   ދާއިރާގެ   މުޤައްރިރު.  ޒާހިރުއަ  މެންބަރު  ގައްދޫ  ދެން ޙްމަދު  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  މެ  . 

ވިދާޅުވެރެއިން   ތެ ގެޞާލާޚު ގެން  ރުއްގަސް  ދެއްވައިފި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަ    ދިއުމުގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް 

އްސުންލާ ކަހަލަ  ބޮ،  ޏާންވެސް އެބަހިނގައޭ. މި އަނެއްހެން ބުނަ  ވެސް އެބަ ހިނގައޭ. ނުރަނގަޅުކޮށް  ރަނގަޅުކޮށް

އެ މި  އެހެންކްސްޕްލެގޮތަކަށް  ހުރީ.  ސު ގަ އަޅު،  ވީމާނޭޝަން  ފުރަތަމަ  މައްސަލަ ނޑުގެ  މި  ކޮންކަމެއްތޯ    ވާލަކީ 

ކުރައްވަމުން    ވުމަށް ކޮންކަމެއްތޯ ން ހަމަޔަކަށް އެޅުމިކަންކަ  ތު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅަކީ ގުވަމި .ޕީ.އޭއިން  އްލުކުރުމަށް އީޙަ

  އެކަމަކު   . ލް ނުވެދާނެންވޯލީ އިޓް ބެހޭ ގޮތުން ފަހަރެއްގައި ޑިރެކް  ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ހަމަ ރުއްގަހާ . ދެން  ގެންދަވަނީ

އެބަހުރޭ ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ގަސްތައް  ވެސް  ދުވަސްވީ  ގަސްތަވަރަށް  ދުވަސްވީ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑާ .  އެގޮތުން    އް. 

ގަހެއް.  އި  އްދެއްގަ ޙަގދ.ވާދޫގައި ސާރފްކުރާ ސަރަ  ދިމާވި ދުވަސްވީ  ވަރަށް  އެއިންނަ  ބޮ  ދެން  ޑަށް  ގަސް ވަރަށް 

ކަހަލަ  ންލަތްތަކުގައި ކޮޙާކަހަލަ  އްދު ގިރަމުންދާތީވެ، ދެން މި ޙަބަބަކީ އެ ސަރައެ ސައޮތީ. ދެން  ފައި  ވެއްޓެން ދިމާވެ

އެކަމުގަމަލުކުރަޢަގޮތަކަށްތޯއޭ   މިވިދާޅުވީ،  މިހެން  ގެންދަނީ.  އަހަރު،  އެއްވެސް    އި މުން  މިދިޔަ  ނުވެ،  ކަމެއް 

އްލެއް  ޙަވެސް މެޝާރސްތަކެއް ނަގާފައި މިހާރު ވަގުތީ  ކޮންމެއެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ އޮތީމާ، އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް  

 ޔާ.  ޝުކުރިއްވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ގެން އެން. އެހެންވެ އްލެއް ނޫޙަ  ފައި އިންނާނީ. އެކަމަކު ދާއިމީހޯދާ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު އިބްރާހިމް ނައީމް ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެރެކްޓަގެ ޑި.ޕީ.އޭއީ

ވިދާޅުވި ސުވާލު!  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ ތިޔަ  ވިދާޅުވި ސުވާލު    ،ދެންމެ  ތިޔަ  ގަހެ ދެވަނައަށް  އް  ރުއްގަސް، ދުވަސްވީ 

ވަރަށް އިރިކަ ރަށްގިރުމަކީ  ދެން  ވާހަކަ.  ގިރަމުންދާ  ކަމެ   ން  އޮތް  ކުރިމަތިވެފައި  މިހާރު  މައްސަލައަކަށް    އް ބޮޑު 



  

ގާ ހު ތްގަނޑަކަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަށް ރިށް  ރަށެއްގައިހެން  މަގިރުމުހާ  އެބައޮގެ  އެކައްސަލަ  ދެން    އްލުކުރުމަށް ޙަ  މަށްތް. 

ފިޔަވަ ގެންދަނީ  ޓަކައި  އަޅަމުން  އެޅުތައް  ފަރާތުން.  ތިޔަ   މެންނަށްއަޅުގަނޑު  ،ންނަމަވެސްހެމިނިސްޓްރީގެ    ވެސް 

މަޢުލޫ މަޢުލޫމާތުކަހަލަ  ކަހަލަ  ތިޔަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ލިބުނީމާ،  ހުންނާމާތު  އުޅޭ ދީފައި  މީހުން  ދެން    ނީ. 

އެޓެންޑުކުރުމުގެ  ގިއްދުތަކުން  ޙަސަރަ އެތަންތަނަށް  ފު   މަސައްކަތްރާތީ  ބެލެވެނީ  ބޮޑަށް  މި ކަމަށް  ކުރިއަށް    ރަތަމަ 

މީއަދި  ގެންދަނީ ސަރަ.  ދިޔަސް  އްދުތަކުން ޙަހުންނޫޅޭ  ގިރައިގެން  އަދި  މީ  ހިސާބުތަކަށް ހުން  އެ  ވެސް    އުޅޭ 

ވަ  އެޓެންޑުއެކަށީގެންވާ  އެ  އެއްޗެ   ކީއެއްނީނަހުން  މި  ން ނޫ  އެއް ކާރެވިފަކުރަށް  ދެން  ބަޖެޓާއި  ގޮތުން.  ތަންދޭ  ހި 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރާ    މިހާރުދެވަނައަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ދެންނެވީމާ،  މަސައްކަތްތަކަކީ  މިކަންކަން  ކޮބައިތޯ 

ގާތުންއަ ވަރަށް  މިހާރު  ފުލުހުންނާޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާ  އަދި      މި ން  ރަމުމަސައްކަތްކު  ވެސް 

އެގެ އެއްވެސް  ންދަނީ.  ކިރިޔާ  ތަނަކުހެންވީމާ،  އެއްވެސް  ރުއްގަސް  އިންޑިކޭޝަނެއް  ގަވާއިދާކަހަލަ  ލާފަށް  ޚި  ން 

ކަމު އެއްވެގެންދާ  އިޝާރާތެއް،  ގެ  ވިޔަސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސް  ފޯނުން  ވިޔަސް،  ފޮޓޯއަ  ޓުވިޓާއިން  ކުން  އަދި 

ތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން  ންކަ  އެ  އި، އެ ވާނުވާ ބަލަ ށްޑުކޮއެޓެންވިޔަސް ލިބިއްޖެއްޔާ، އެއަށް ހަމަ ވަގުތުން  

  ވާއިރު ގުޅިގެން. ދެން މިހެން ދަންނަ   މާގިނަ ބަޔަކާރުމިނުގައި އަދިމާ ބާ   ހަމަޑަށް،  ރެ މާބޮވުކުރިއަށް   ދަނީގެން  މި

ފަހަރު ވެސް ބައެއް  ވަ    ކޮންމެވެސް  ހިނގާއިރު  ބައެއް  މިކަންތައްތައް  ރޯތަސިލުކައުންރަކަށް  އޮ   ލެއް ކުގެ  ވޭ  ވެސް 

ވެސް    ންމެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންނެއްވޭ. އެއީ ކޮށް ވަރަށް ދަތި ގައި އަޅުގަނޑައި. އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުމިކަމުގަ

އެ އެހެންވީމާ،  އަ   ކަންތައްތަކުގައި ކަހަލަ  ނުތިއްބަވާ.  ހަވެސް  ގޮތްޅުގަނޑުމެން  އެކި  ހިނގާތޯ  އެކަގޮތުން  މަ  ން 

ކުރަންޖެހުނު ހަމަ ކޮވައެ ހުއްޓު ބަލާފައި   ވެސް    ށްޑަރިއަށްވުރެ މާބޮންމެ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކު ން 

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިހާރު ވުރެ މާބޮޑަށް  ދަނީ. ފުލުހުން އެއްބާރުލުން އަދި ކުރިއަށްގެންރަމުން މިބާރު ސްޕީޑުގައި ކު

 ޔާ.  . ޝުކުރިއްލިބެމުންދޭ މީގައި

 

 ވުން:  އްކެ ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ 

 ން.ދޭނަ ތުޞަގަނޑު ފުރުވާފައި ދެން އަޅުޑީ.ޖީ ދެއްގެ .ޕީ.އޭއީމާތު ލޫސުވާލަށް އިތުރު މަޢު  މި އާދެ!

  

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  މް މުޙައްމަދުހީއިބްރާ  ޖެނެރަލްއީ.ޕީ.އޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

އެބަކަންތައްތަޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ބައެއް    މި   ކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު މީގައި ފާހަގަ . ދެންރިހުއް 

ވުނު ބަދަލު. އެއީ އޭގެ ކުރީގައި ރުއްގަސް  ގެ ގަވާއިދަށް ގެނެ ސް ނެގުމު ރުއްގަގައި   2017  މި   އް ކަމަކީއެ  ބޭނުންވާ

މިއޮންނަގަ ނެގުމުގެ   ނަގާކަމަށްވާނަމަ    10ނީ  ވާއިދުގައި  ގިނައިން  އިމަންއެންވަޔަރަރުކަށްވުރެ  ކްޓް  ޕެންންޓަލް 

ހަދަންޖެހޭނޭއެ އެހެންނަމަސެސްމަންޓެއް  އެ   2017  ،ވެސް.  އަހަރު  ގެނެވާއިދަގަ   ވަނަ  އިވުނު ށް    އްގައި ޙެލާޞް  



  

ހަދާކަށް  އެއް  .އޭއިއްދެއް ސާފުކުރާނަމަކާ އީ.އަޙަށް ވުރެ ބޮޑު ސަރައަކަމީޓަރަ  8250އް ނުވަތަ  ރު  200މިއޮންނަނީ  

ދެންނުޖެހޭ ފާހަ  .  ބޭނުއަޅުގަނޑު  ނުކުތާއަ ގަކޮށްލަން  ހެދުމި    ކީންވާ  އެއީ  ގަވާއިދު  މިހާރުގެ  ގެ  .ޕީ.އޭއީމަކީ 

ނޫން ގަވާއިމަސްއޫލިއްޔަތެއް  ހެދުމު.  އޮފް  ދު  މިނިސްޓްރީ  މިއޮންނަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  .  ންޓަށްމަންއެންވަޔަރަގެ 

ގަވާއިދަށް   ރުއްގަސް  މިހާރުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުއެހެންވީމާ،  އިގެންނަން  ފާޙުލާޞްންވާ    4ށްފައި  ހަގަކޮތައް 

މިނިސްޓްރީއަ  2018ޑިސެމްބަރު   ހުށަހަޅާފަވާނީށްގައި  އެހެންވީ  އަޅުގަނޑު.  ލިބިފައި .ޕީ.އޭއީންނަކަށް  މެމާ،  ވާ  އަށް 

  ދު ން ގަވާއިރެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީހެދުމުގެ ބާ  ،ގަވާއިދު ހަދާއާއި ބާރުތަކަށް ބަލާއިރުގައި    ސްތިސާޙުއި

  އް ޖެކްޓްތަ ޕްރޮ  ން ހިންގާމި، މިނިސްޓްރީމު ކަމެއް އެއީ  ންންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިޅުގަނޑުމެހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަ

މިސާލަކަށް  އި   ވެސް  ގެނައުމުގެ  ޙު ލާޞްމި  ސަބަބަ   އެއް  މިނިސްޓްރީމައިގަނޑު  ކަހަލަ  ކީ  ބައެއް  ހިންގާ  ން 

އެޅު ކުނިކޮށި  މިސާލަކަށް  ކަހަލަޕްރޮޖެކްޓްތައް،  ބި  ން  ސާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ރުއްތައް  ން  ނަގަންޖެހޭ  ފުކުރާއިރުގައި 

އެނެގުމުގަ ގްރީ  އި  ދިއުފަހަޕް  ންޓޭއަންނަ  ލުޓަކަ   ށްމަނައަޅާ  އެކަމުގެ  ގޮތުގައި  ޔެއި  ބެލެވެނީއްގެ  ބޮޑަށް    ކަމަށް 

ތައް  ތިސާސްޙުއި އިއަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތަކާ.ޕީ.އޭއީއުޅޭ އެއްޗަކީ    އޮތީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި  ކޮށްފައި  މިކަން

 ރިއްޔާ. ކު. ޝުއިނގޭތޯ ކޭކަމެ  މުންވެސް ވަރަށް މުހި މަކީލިބު

 

 :  ންއްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ށް.  ލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަޑަވެތު އަރުވަނީ މަޞަގަނޑު މި ފުރުމިހާރު އަޅު އާދެ!

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ފިރުޝާމެންބަރު ލި ދާއިރާގެ ޑަވެމަ

މިރުމުޤައްރި ޔާ  ރިއްޝުކު ފާހަގަޑިރެކް  .  ދެންމެ  ޖެނެރަލް  ވާ  ހުއްދައިން  ފިށްކޮޓަރ  ކުރެވޭ    ދެން   ހަކަ.ބޭރުން 

ޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ.  ކަންކަމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅާ ފިޔަވަ ހުއްދައިން ބޭރުން ކުރެވޭ   އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

އެޅިފައިއަދި އެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިށްތޯ. ކި ރަކަންވަމި  ހުރީ ކޮން   ތައް  ބަޔަކަށް  އެކު  އާއެ   އަދި ހަމަ   ހުރިތޯ. ދެން   ހާ 

ށްލަން ބޭނުން ހުއްދަދޭ އުސޫލަކީ  ފުކޮ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ސާއިނގޭތޯ  ކަ ހަކުރާ ވާ  ވެސް  ގެންފާހަގަކޮށްފި ހުއްދަ ދީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.   ރިއްޔާ ންގެ. ޝުކު ކޮބައިތޯ ތިޔަ ބޭފުޅު

 

 އްކެވުން:  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

   ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. ރާތުން ގެ ފައޭ.ޕީ.އީއާދެ! 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރު ވެރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ



  

އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރި ދެންމެ މެންއްޔާ  ސުވާ ތިޔަ    ބަރު.  މިހާރު    ށްލަކުރެއްވި  ބޭރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހުއްދައިން 

މިމަސައްކަތްކޮށްގެން ވެއްޖެ  ޖު   މިނިސްޓްރީ  އެއް  އަދި  ކައުންސިލަކާއި  ދެ  ކެނޑުމުގެ  ށްފަމަނާކޮރު،  ރުއްގަސް   .

ންސިލަކާ  ދެ ކައު  ވީކޮށްފައި މަނާހުއްދައެއް ނުނަގާ އޭގެން ބޭރުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ޖުރުސް  އެއްވެ  ގެއޭ   ދާއިއިގަވާ

ރޭ  ސިލުތަކުން އެ ފައިސާ އެބަހު ކުން ކުރީމާ އެ ކައުންމަނާތައް ކައުންސިލުތަރީއެއް. ދެން މިކުރާ ޖުރުސްޓްދި މިނިއަ

މިނުދައްކާ ދެން  މައްސަލަ  ހެން.  ހޯއަޅު  އް ތަހުންނަ  ފައިސާ  އެ  ދައުލަތުގަނޑުމެން  ޓަކައި  އޮންނަ  ދުމަށް  އެ  ގެ 

  ކަތް އްސަ އެ މައެހިސާބުން ދެން    ށް.އަ.ޖީށްދިނުމަށް ޓަކައި އޭކޮވާއު އުސޫލުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ ދަ

ކަ  އޭ.ޖީ މި ބަލަނީމަށް އަޅުގަނޑުކުރައްވާނެ  ނުދާގޮ  އެ ކުރިއަށް   ކާއްއަނެ  ދެން .  މެން  ހަމަ  ން  ތް އަޅުގަނޑުމެދާ 

ވެސް އޮޅުން ންނަ ފައިސާތަކަށް ވާގޮތް  ޓުތަކުގައި މިހެން ހޯދަން ހުޕޯރި  އެއީ އޮޑިޓު  .މުން ގެންދަންނިޓަރކޮށް ބަލަމޮ

އެތީދާވަމުންފިލު ފަހެންނަމަވެސް،  .  ދެއެ  ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދެން  ޓަކައި  ހޯދުމަށް    މި ން  އިސާ 

އެއީ    ދެންނެވީމި  ވެސް  ކުރިންލު އަޅުގަނޑު  . ދެން ހުއްދަ ދޭ އުސޫތުގައި ގޮއެއްގެ މެންޑޭޓެއްގެއޮންނަނީ އެހެން ބަ

ޖިއްޔާ   އޭގެން ބޭރުން ވެއްދެން  ނީ.ރުމަށް ރުއްގަސް ނެގެން ޖެހެބޭނުމެއް ކުރޫރީ  ޟަ ވެސް ކަހަލަ     ކޮންމެރަށެއްގެ

އޮންނަންވާނ ހެދިފަ.އައި.އޭއީ  ދެން  އީ.އައި.އޭއެއް  ޙަޤީޤަތުގަހެދޭ  ވެސް  އެއް .  ނަގާށޭ  ނީ  ރުއްގަސް  މީގެ  ނޫންއި   .

އީ. އިނގޭތޯ  އެބަހުރި  ރުއް އައި.ކުރީގައި  ރަށްރަށުން  ހަމަ ސީދާ  ހަދަން އޭ  ނަގަން  އެހެންނަމަވެސް،  ފަހަދާ  ގަސް   .

އަޅުގަ ހަމައެ  ނޑުމެންމިހާރު  ބޭނުމުރުކަނި  އެގޮތަކަށް  ނެގުމުގެ  ފުރުޞަތެ  އެއްއި.އޭއައީ.  ގައިއްގަސް  އް  ހަދާކަށް 

ރަށެއް ހަމަ  ނުދެން.  އެޟަ ގައި  އޮވެގެން  މަސަ  ރޫރަތެއް  ނެގޭކުރެވޭ  ރުއްގަސް  ތައްކަތައް  ރުމުގެ  ކުފެހި ނެއް  ނީ. 

ލުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މިދެންނެވި  ނެވި ދެން އެ އުސޫމިދެންއި ރުއްގަހެއް ރަށަކުން ނުއެއް ނެގޭނެ. އެހެންވީމާ،  ނިޔަތުގަ

ހުއްމަސައްކަތެ އެހެން  ހުރިހާ  ކުރަން  ހު އް  އެދަތައް  ބަޖެޓުކަށީއަށް އެރުމާ  މި  ގެންވާ  ހަމަ  ހުރިހާ ހުރުމާއި   ކަމެއް 

އެއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަންޏާ  ނުދޭނަން.  ފުރިހަމަ  މިދެން  ހުއްދައެއް  ހަމަ  އަދި  ރުނެވިދެން    އްގަސް ހެން 

  ކަން ދެން މިޖެހޭނެ.    ދަންންހަކަށް ރުއްގަސް އިންމެ ރުއްގަގައި އޮންނާނެ ނަގާ ކޮރުއްގަސް ގަވާއިދުއެ  ނަގާއިރުގައި  

ކޮށްފައެއް ނެ  އިރު އިތަނަށް އަ ވެސް މިހާ ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއް  ވަރަށް ރަނގަޅަކަށް މި  ތް.  ވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ ހުރިހާ  ސުރެން  ރުއްމިހާ  މެން،  އަހަމަ  ފަރާތްތަކަށް ގިނަ  ނެގި  ރުއްގަސް  މީގެ    ދަދަކަށް 

ޚާ ންވަކިއެބަ    ވަން ފޮނުތައް  ސްރރިމައިންޑާ އެއަރޕޯޓު.  މި  ހަދަން  މިފަދަ    ތަކާއި އްޞަކޮށް  ތަންތަން  ގިނަ  ބޮޑެތި 

 ބޭފުޅުން  އެ   ދަނީ  ހި ދެމުން މި ޗެ ތަކަކާ އެއްތުމެން މިހާރު މުހުލަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުއްގަސް ކެނޑިށް ރު އަދަދަކަ

ހެންވީމާ، އެކަން ވެސް  ދުމަށް. އެދަދަށް ރުއް އިންއައެ  ގައި ހުރި  އި އެ ގަވާއިދުކުގެ ބަދަލުގަތަރުއްއެތަނުން ކެނޑި  

 ޔާ. ންނަވަން. ޝުކުރިއްކަމުގައި ދަބަލަމުން ގެންދާނެހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި



  

 ބަރު.  އިއްޒަތްތެރި މެން ރާގެ ކެންދޫ ދާއި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  އިންޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދޫކެން

އި ޝުކުރި މުއްޔާ  ދެތޭރެގައި    މައޮތީ  އިމީގަކަންބޮޑުވުމެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  އްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ  ޤައްޒަތްތެރި    ތި އެކަމާ 

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީންގެ    ކުރާބޫލުޤަ އަޅުގަނޑު  ން.  ލަބަލާ   ބޭނުންބޭފުޅުން ދެކޭގޮތް އަޅުގަނޑު ތެރޭގައި  ގޮތުގައި 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރުއްގަހަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާއިން އަގު    ދި. އަބަޔަކު  ރާކުބޮޑަށް ލޯބިތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް    އެބައުޅޭ

ނޫން އެއްޗެއް  ބަލަކުރެވޭ  ވެ ންރެއެންޓް  އި ކަމުގައި  ރުއްގަހާއިއްޔާ  ނޫނި  ލިއުސިކް  އަގެއް  ދީ ސައްގެމާނަވީ    ށް 

، މިވާގޮތަކީ  އުޅޭ. އެހެންވީމާ  އެބަ ޔަކު  ތިމާވެއްޓަށް އެޓޭޗްކޮށް ނުވަތަ އެކަން ކުރާ ބަޔަކު އެބައުޅޭ އެގޮތަށް ދެކޭ ބަ

ކިޑްނީއެ އިނގޭ  އެބަ  ނުވިއްކޭއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަމަކު    ލެއެއް  .ވެސް  ނުވިއްކޭ.  ވެސް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާލެވިދާނެ.  ވިޔަފާރިކުރަން ފަށައިފިއްޔާ ހަމަ  

.  އޭ ގޮތުގައި ފައިސާދީގެން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ރުއް ގެންގޮސް ބަދަލުކުރާތީ  ހެނީ ވިޔަފާރިއެއް މި ޖެ ލަ  މައްސަ

ހަދާއިރު ބައެއް ކައުންސިލުތަކުން ބޭނުންވަނީ     އްމަގެމިސާލަކަށް  ވާގޮތަކީ ތި ބޭފުޅުން ތިވިދާޅުވާ ގޮތަށް    ،އެހެންވީމާ

 ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް އެބަ  ރުއްތަކާއި ހަމަ،  ތި ކާނި ގަސްތަކާއިބޮޑެނެ  ފޫޓުގެ މަގެއް ހަދާލަން. އެތާ ހުންނާ  60

ބަޔަކަށް  މި  އިނގޭ   އެހެން  އެބަ  ދީފައި  ބަޔަކައެ  ،ރެވޭ ކު ބިލުއަގު  ފަ  ށްހެން  އެހެންވީމާ،  އިސާ  ވިއްކާލެވޭ. 

މީތި ބަދަލުވެ  ހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ވަންނާތީ ވިޔަފާރިއަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ، ތި  ދަނީ. އެހެންވީމާ  މި  ގެން ކަޅު 

ދޭ މިކަމާ  ކޮންގޮތަކަބޭފުޅުން  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  އިޞްލާޙުކުރައްވާއިރުތި  ށްތޯ  ތެރޭގައި  ގައި.  ގަވާއިދު 

އަޅުގަނޑުމެ އިނގޭ  އެބަ  ނުވިއްކޭކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލޭ  ހުރި  ހަށިގަނޑުގައި  އެބަ    ންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޯސް  އެތިކަލީ  އެ  ގޯސްކަމެއްކަން.  ންއްކަކަމެއިނގޭ  އެއީ  ވިއްކާލުމަކީ  ކިޑްނީ  ގަންނާނެ  އެކަމަކު  .  އަޅުގަނޑުމެން 

ތިބެ ފައިސާއިން އަގުކޮށްފައި ވިއްކިދާނެ. އެހެންވީމާއްމީހުން  އްވެގެންތޯ  ތަށް އެ ވެލިއު ކީކީއްވެގެންތޯ އެގޮ،  ޖިއްޔާ 

ރުއްގަހާއި މިސާލަކަށް  ބޭފުޅުން  އެގޮތަ  ށްގެއްސަތި  ބޭފުޅުން  ކީއްވެގެންތޯޚުއި  ށްތި  ނުކުރައްވަނީ  އަދި   ؟ތިޔާރު 

ވަކި ރަށެއްގައި ހަމަ ކުދި ރުއް    މިސާލަކަށް  ސަރީއެއް އެއްޗެއްވެސް މިސާލަކަށް ނާ  ކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ވަކިން 

ނާންނާނެގެ  ވިޔާފާރީ   އެވައިގެން  ރު އިޝޫއެއް  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  އެކަން  .  ހެންގޮތުގައި 

   ވިއްކާލެވޭކަން މިހާރު މިވާގޮތަކީ ހަމަ ކަޅު ބާޒާރުގައި އެބަ އިނގޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރުއް އެބަ، އެހެންނަމަވެސް

ޙަޤީޤަތުގައި  ހުންނަ ފަސް ވެސް  އި ކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެއްޗަވެސް

އަޅުގަނޑަށް    ހެން ތީރެވޭކުމަލާތު  ޢާއް ވިއްކާލެވެނީ. އެއަށް ފައިސާގެ މުކީއްވެހޭ ރު  އެހެންވީމާ، ނުވިއްކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ  

ންނަވާ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު  ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަ  ދޭތެރޭގައި  އެހެންވީމާ، މިކަމާ   ވަންނަނީ.   މި ގޯސް  އިހީވަނީ މީގަ 

 ލަން ބޭނުން.  ލާބަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ން. ދެއްވުވާބުޖަ އާދެ! އީ.ޕީ.އޭއިން

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

މެންބަރު.އި ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   ޙަޤީ  އްޒަތްތެރި  ވެސް  ތަރުހީއަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވި    ތި   ބުދޭ ކަމެއް ނޫން ޤަތުގައި 

ތަންތާ ހެދިފައި ހުންނަ    ގައިސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގޮތު ހަމަ ރުއްގަ  ންއެއް ދީގެމަނިޓަރީ ވެލިއު އޭގެ  ގޮތަށް ރުއްގަސް  

ރުއްގަސް    ފަދަ ތަންތަން ހަދައިގެންރުއްގަސް ވިޔަސް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، ނާސަރީ

ވިއްކުމާއި  ،  އިމާއިންދު ބޭރަށްއަދި  ރުއްގަސް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ތަފަބާއީދު  ނުވިތާނކަށް  ރުދަ  އްގަސް  ންތަނަށް 

ހަމަ  ބޭރުކުރުމާއި   ކަންކަން  ކަންކަން.  ސަރީނާމި  އޮތް  ވެސް  މާކެޓް  މި  ކުރަންވީ.  ހަދައިގެން  ތަންތަން  ފަދަ 

އަޅުގަނޑު ވެސް އެގޮތަށް ބޭނުންވާ  ފައި ހުންނަ ރުއްގަސް ގެންދިއުމަކީ  އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހެދި

ސަރީއެއް ހަދައިގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ޏާ ރަނގަޅަށް ކުރަންޏާ ކުރަންޖެހޭނީ ނާރަން ކަމެއް ނޫން. މިކަން ކު

އްދައެއް ނުދެމޭ ރުއްގަސް  އި ހުލެއްގަޙާބޫލުކުރަނީ. އެހެންވެ، އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް  ޤަ

. އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުއްދަ ދެނީ އެ  ކަށްމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަން ކުރާއުތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއެއް

އިންޞާފުކުރުމަރަށެއްގައި ހިން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް  ތަރައްޤީގެ ބޭނުމެއްގައި  ނަގަންޖެހޭ ރުކެއް  ށް  ގޭ ކޮންމެވެސް 

ރި  ހަމަ   ދެނީ.   ހުއްދަ މި    ނަގާށޭ ހަދާތީ ތަނެއްގައި  އޮތީތީ    ސޯޓެއް  ހިއްކާފައި  ފަޅެއް  ތަނެއްގައި  ނަށް  އެތަނޫނީ 

ރަށަކު އެއްވެސް  ބޭނުންވެގެން  ނަގަން  ން  ރުއްކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެންރުއް  ނުދެމޭ  ހުއްދައެއް  އާދެ!    .އެގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުގުޅޭ އީ.ޕީ.އޭ  އޭގެ؟ ވާލެއްތޯ  ޑިރެކްޓަ ގެ  ކުރިން  ޖެނެރަލްޑެޕިޔުޓީ  ސުވާ  ރ  އެ  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލުގެ 

 ގެ ގޮތުން. އޭގެފަހުން އިނގޭތޯ.ވުމުމަޢުލޫމާތު ދެއް

 

 ކެވުން:  އްކަދެވާހަ  މް މުޙައްމަދުހީއިބްރާ  ޖެނެރަލްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭގެ

ދެން މަޢުލޫމާތު  މިހާރު އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  މި    .  ރާއްޖޭގެ  ގަވާއިދުގައި  ރުއްގަހުގެ  އިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާ 

ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި  ކުގެ ރުއްގަސް އިންދުމުގެ  ނާރސަރީތަކޮށްގެން  ސްޓްރީ ރަޖިސަރީ   ނާތަންތަނުގައި އެ ކަމަށް 

އިޞްލާޙުކުރެ  މިހާރު  ގަވާއިދުގައި  ވެމިންގަނޑުތަކެއް  ތިދެ.  ހިމެނޭއެބަ  މުންދާ  އަސްލުގައި   ން  ފަދައިން       ވިދާޅުވި 



  

 ގިނަ ފަޅުތަކާއި  ޖޭގައި ވަރަށްގެ ދެތިން އަހަރެއް ކުރިން ރާއްމީ  އައީ   ންޑް މި ކްރިއޭޓްވެގެން މި ޙަޤީޤަތުގައި މި ޑިމާ

ރުގައި  އަށް ބަލާއިލާ ޙަ. ދެން އެ މަރުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތަން ހަދަން ފެށީމަގެން ރިސޯޓުއްކައި ފަރުތައް އެ ހި

އޮތް .އޭއީ.ޕީ އޭރުގައި  އިގެ  ބަލާއިރުގައިސާސްތިޙު  ޕްރޮޖެކްޓްތަކު  އަށް  އީ.އައި.އޭ  އެ  އައީކީ ގެ  .އޭގެ  ޕީ.އީ  ހަދަމުން 

އީ.ޕީ.އޭގެ  ބެލުމު އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ދަށުންނެއް  ފަޅުތަބެލުމުގެ  ގެ  ކުރީގައި  މީގެ  އެއްޗެހި  ދަށުން    ކާއި 

ހަދަމުންހިއްކުމުގައި   އަޅުގަނޑުއަ  އީ.އައި.އޭ  މީޓީންމެއިރުގައި  ސްކޯޕިންގ  ބާއްވާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ން  ގތަކުގައި 

ފުރަތަމަ ޑިނުއިއެންމެ  އެ  ވެސް  ނު   ނަވާ ގެން  ވަލޮޕްމަންޓް ން  އިންވެސްޓަ ވަތަފަރާތްތަކަށް    Iސުވާލަކ ކުރާ    އެ   ރ 

އް  ޓްތަމް ޕްރޮޖެކްޓޫރިޒަ.އައި.އޭ  އީ  ރުއޭމެން  ވީމާ، އަޅުގަނޑުއެހެންފެށިއްޖެތޯ.  ކަތްތައް  ނުންވާ މަސައް ބޭކުރުމަށް  ފެހި

ދީފައިވާނެ   ގައި އިރުއިއަ  ހަދަމުން އިސްކަމެއް  ބޮޑު  ފެހި  ވަރަށް  ލޭރަށް  ބޭނުންކުރުމަށް  ސްކޭޕިންގއަށް  ވާ  ންޑް 

ހޯ ސޯސްތައްގްރީނަރީ  ފުރަތަމަދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އެހެންނަމަވެސް،  ކުރުމަށް.  އައިޑެންޓިފައި  ވެސް  އިނުން 

މި    އައި.އޭތައްއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަޙަސްޓްރީއާ  މިނިޓޫރިޒަމް  ހެދުން  ފަހުން  މަސައްކަތްތައް ވާލުވި  ނޭނގެ    ކަށް 

އެސްގޮ ގޮތެއް.  އޭގަށްޅުގަނޑަހެންވީމާ، އަފައި ހުރި  ބުނެ  އި   މެން ކުރީގައި ކުރަމުން އައި  ވިދާނެ އަޅުގަނޑުވެސް 

ބަ އައުގޮތަށް  ތި ދަލުތަކެއް  ވެސް  ސަބަބުން  ޑިމާންވިދާޅުވާ  މުގެ  ކްރިއޭޓުޑް  އެހެވަނީ  ންވީމާ،  ކުރެވިފައޭ. 

މުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި  ތަކުން ރުއްގަސް ހެއްދުރީގައި ނާސަމުންދާ ގަވާއިދުހަދައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި  

މިހާ   އޭގެ މީ  ރުއިތުރަށް  ގޯތީގައި  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  ކަހަލަ  ވެސް  އެއްވެސް  ވިއްކާކަށް  ރުއްގަސް  ހައްދާ  ހުން 

 ދަނޑެއްގައި  ނޫނީ  ގައިގޭތެރޭ   އް. އެ މިސާލަކަށް މީހަކު އަމިއްލަ ންނާނެ މަނާކޮށްފައެމެން ނީވާއިދަކުން އަޅުގަނޑުގަ

އޭނަހައް ރުއްގަސް  އިޤްތި  .އްކިދާނެވި އަށް ހަމަ  ދާ  މި  އޭނަ  މަޞާއެއީ  ކަންތައްތައް  ދީ  އެ  އަދި  އެއްކޮށް  ންފާއަކާ 

  ށް ފަރާތަ   ތޯރިޓީއެއް އެ އިންދާން ލިބިފައިވާ އޮވެސް ގަވާއިދުތަކު  މިހާރު  ގެ ގޮތުންއްގޮތުން ކުރެވުމުލެ ރަނގަޅު އުސޫ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  އިންޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ގެ އިރާދާ ދޫކެން

ސް  މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ނުވިސްނަންތޯއޭ މިސާލަކަށް ކައުންސިލުތަކުން ވެ   .ންނަވާލަން ބޭނުންޅުގަނޑު ހަމަ އެ ދައަ

ބަދަ ގޮތަފައިސާ  އެއް   އެ   ، ށްލުކުރެވޭ  ރުއްގަސް  މި  ގޮތަށް  ކުރެވޭ  މުޢާމަލާތެއް  ރަށަ   ވިޔަފާރި  އަނެއް  ށް  ރަށުން 

ހު އަޅު  އްޓުވަން.ބަދަލުކުރުން  މިދަންނަވަނީ  ޑިއަޅުގަނޑު  ކްރިއޭޓްގަނޑުމެންގެ  އާޓިފިޝަލީ  ހަމަ  ކުރާ  މާންޑަކީ 

ކޮންމެހެން  .  އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. އެ އުފައްދާ އެއްޗެއް އިންވިއެއީކީ  އަންނަ އެއްޗެއް  ބަޒިއެ  ތަނަކުން  ނުފެންނަ  ލް 

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން  .  އިނގޭނޫންކަން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ    ބޫލުކުރަނީ. ޤަކުރީގައި  އެއީ 

ފޯސަސް ންވިޒިއި އެ   އޭ.ބަލް  އަޅުގަނޑުމެންޑުމެންނަށްއަޅުގަނ  ކަން ނޫން  އެއް  އެކަމަކު  އާޓިފިޝަލީ  .  ގެ 

މީގަ   ންގެއަޅުގަނޑުމެ ފައިސާ  އުފެދެނީ  ޑިމާންޑް  އެހެންވީމާ،  ޑީމާންޑަކީ.  އެއްޗެއްކަން  އުފައްދާ  . ނޭތީހިމެ  އިހަމަ 



  

ވެސް   ކައުންސިލުތަކުން  މި  ވިސްނަންތޯއޭ  ބޭފުޅުން  ތި  ބަދަލުއެހެންވީމާ  ރުއްގަސް  ފައިސާ  މި  ކުރާއިރުގައި 

ޔަޤީންކޮށް.  ޢާމު ނުހިނގާނެކަން  އެ ލަތެއް އޮވެޙާރޫރީ  ޟަމަލާތެއް  މިވަނީ ކީހާ  ޟަ  ،ރޫރީޟަ  އްޖިއްޔާމު  ރޫރަތަކަށް 

ހާލަތީ ޟަ  .މިންވަރަކުން ވެސް ރޫރީ  އެއް އުފެއް  ހަމަ     ކައުންސިލުތަކުން  .  ޗެއްދޭ  އިނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ތަނުން އެބަ ފެނޭ މިކަން. މީހުން ތަންއެކި މީސް  ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ދަންނަ ރައްޓެހިންނާ  މިކަން ކުރާ

ކިހިނަކުންޙާރޫރީ  ޟަ އުފަންވަނީ  އެ  މާފަހުން  ލަތު  އޮންނަ   8ކަން.  އަރަން  ފަހުން  ވެސް    ށްދަނޑަކަ  އަހަރު 

ލަތު އައިސްފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ،  ޙާރޫރީ ޟަ ފައިސާ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އިންނާނީލަތުގައި ޙާއެ މިސާލަކަށް  

ފައިސާގެ  މި އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ކަމެކޭ  ކުރެވޭ  ކުރެ ޢާމުހެން  މިކަން  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  ގޮތެއް  ވޭމަލާތު    ނުވަތަ ނެ 

 ؟ ވަންތޯއޭނަން ތި ބޭފުޅުން ނުވިސްނައެ ގަވާއިދު ތެރޭގައި ހިމައުސޫލެއް 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

މިހާއްޒަތްތެ އިޝުކުރިއްޔާ   މެންބަރު.  މީގަ ރި  ރަށްރަށަށް    އިރު  ބައެއްފަހަރު  ވިސްނާލާއިރު  ގޮތަށް  ހިނގާ  މިކަން 

މިސްކިތެއް  މިސްކިތެއްފަރާ  އްލަ އަމި  މިސާލަކަށް  އެއްބަސްވީ  ތަކުން  މި  ފުރަތަމައިނުން  އަޅައިދޭން  އެއްބަސްވީމާ   .

މި މީހާ  އެއްބަސްވާ  އެ  ކައުންސިލް  ވެސް  ބިފަރާތު  ކައިރީގައި ކައުންސިލްގެ  ބުނަނީ  ޖެހޭނީ  އި  ން ސާފުކޮށްފަންނޭ 

އައިގޮތަ ހިނގަމުން  މިހާތަނަށް  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ބައެއް  ސަރުކާރު  މި  ނޫނީ  ދޭން.  ކުނިކޮށްޓެއް  މިސާލަކަށް  ކީ 

ވާލުވާށޭ ބިން ސާފުކޮށް ރުކަށް ބަދަލު  ޙަސިލް ކައިރި ތި ބޭފުޅުން  ނަރުދަމާ އަޅަން ތަނެއް ނިންމީ. މިބުނަނީ ކައުން

އިރު  ންސިލް މި ބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ މި ފައިސާ ދައްކާނީ. ބަލާބުން ދެން ކައުނގޭތޯ. އެހިސާމަށް އިދިނު

. އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނެތް.   ނެތް ލާރިއެއް. މި އަޅުގަނޑު މިސާލެއް އިނގޭތޯ މިދަންނަވަނީސިލް ބަޖެޓަކު ކައުން

އެކި ދިމާލަށް  ހަމަ  ދެން މި ބޭފުޅުން     ހަދަން. އެބަޖެހޭތަން  ބަހައްޓާ  ނަރުދަމާ ނޫނީ ފެން ޕްލާންޓްރަށުގެ    އެކަމަކު

މީހަކު ލިބެނީ  މި  މީހާ    .މަސައްކަތްކޮށްގެން  ތިމަންނާ  މިއެ  ރުއްކޮޅު  ބުނަނީ  ތި ތަން    ތި  އި ނަގަ  ރި    ސާފުކޮށްދީ 

ތި ން  ތަ ހަމަޖައްސައިފައިދޭންޖެހޭ    ބަދަލު ތަނަކަށް    ބަދަލުކޮށްދީ  ގެސާ  ރުއްކޮޅު  ތި  ބިދީ  ންގަނޑު  ންގޮސްދާނަމޭ 

.  ފައި މިހުންނަނީ ގިނަފަހަރަށް ފެށިމި  މިހިސާބުން މިކަން    އަށް ތީތިކޮޅު ދޭށޭ. ދެން ކޮށްދޭނަމޭ. ތިމަންނަވެސް ސާފު

ވުރެން އިތުރަށް ވެސް ބައެއްފަހަރު ނަގާފައި   ރުކަށް އިންނަ އި އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ހުއްދައިގައެ  ދެން އެހެން ދާއިރުގައި 

 ނޑުމެން އަޅުގަ  ޝަކުވާ އައިސްގެން  .ނާންނާނެމައަށް ޝަކުވާ ވެސް  މެންނާ ހަޅުގަނޑުއަފަހަރަކު    ހުންނާނެ. ކޮންމެ

  އި ފިޔަވަޅު އަޅަން. ދެން މީގަ   ހެން މިދެންނެވި  ގައި އެހެން އިތުރަށް ނަގާފައި ހުރެއްޖިއްޔާ އިރު ހެދޭ  ނާގު  އިގޮސް ބަލަ 

މިދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު  ހިސާބު  ވަންނަ  ކަންތައްތައް  ކައުންސި   .ލާރީގެ  ބޮޑު    ކަށްލުތަދެން  ވަރަށް  ވެސް 

ރަށުގެ ޙަޤީޤަތުގައި މިވަނީ  ރުށްތަކަށް  އުނދަގުލަކަށް  ވެސް ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން    ބަދަލު  ބަލައިލާއިރުބަދަލުދޭން    ހުރި 

ނެގޭނެ  .ހުންނަނީމި ވައަނެއްކާ ރުކެއް  ނޯވޭ.    ގަނޑެއްއެކްސްކަވޭޓަރު   . ލަތެއް ވެސް ނުހުރޭޞީ ފަދަ  އެއްޗެއް  ވެސް 



  

ތަކެއްގެ  ވެސް ނަގަންޖެހޭ. އެކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައް  ބުޑު  ސް އެތާނގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ލިޔަކަނޑާއަނެއްކާ ރުށް  

ކައުންސިލްތަކުން ތެރޭގައި   މި  ބެލެވެނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ.    ރުށް   މި 

  އަންނަ މި  ވިދާޅުވި ފަދައިން    މަވެސް، ދެންމެ އެންނައެހެ.  ވަނީރަކާތްތެރި ގޮތަށް މި ޙަ ނެގުމާއި މިކަމުގެ ތެރޭގައި މި

ހަތަރު   ނޫނީ  ޕްއަހަރު  އަހަރު  އޮތް  އަޅުގަނޑު  ކަށްރޮޖެކްޓަ ކުރިއަށް  ސާފުކުރާކަށް  ހުއްދައެއް  މެބިން  މިހާރަކު  ން 

މުން  ކަ  އެ ކަމަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހިފައި ހުރި ދަންނަވާލިން އެ ވާހަކަ  ނޑު ފަށަމުން ވެސް  ތޯ. އަޅުގަން އިނގޭނުދޭނަ

ލިޔެކި  ހަމަ ސާބިތުވާވަރުގެ  އެއުރަނގަޅަށް  ނެ މާއި  ސާ  ތިއެއްއްޗެހި  ބިމެއް  މިހާރަކު  ފުކުރާކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.   މޭ.ހުއްދައެއް ނުދެ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިނގޭތޯ އާދެ!   އަންނާނަން  ފަހުން  ދާއިރާގެ    އަޅުގަނޑު  މެންއި ކެންދޫ  ގަނޑުމެންނަށް  އަޅު  .ބަރުއްޒަތްތެރި 

ވާހަކަތަކުގައި   ދެކެވުނު  މި  އަޅުމިހާހިސާބަށް  އެކުރިން  ވަ ގަނޑުމެންނަށް  ނެތް  މަޢުލޫމާތު  ނގިފައި  ގިނަ  ރަށް 

އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަދި    .ނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއުފުރުމާއި، އެއް ތަނުން އަ  ގަސްއްރު  ރައްވައިފި.އީ.ޕީ.އޭއިން ހާމަކު

އަޅު އެހެންނަމަވެގަނޑުމެމިހާތަނަށް  ނުލެވި  އަލިއަޅުވާ  ކަންބޮޑުވުން ންނަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޢާއްމު    ސް، 

އެކަ ރުއްގަސް  އިޝޫއަކީ  އޮންނަ  ގުޅިގެން  ވެ މިކަމާ  ވެލިކޮޅު  ހުންނަ  އެތާ  ގެންދަނީ.  ނޫން  ގެންދަނީ  ންޏެއް  ސް 

ދެން ރަށްތައް  އިނގޭތޯ.  ރާއްޖޭގެ  އުފެދިފައެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހުރި  ވަރަށްއި  ގޮތުން  ތި  ހަމަ  ޓޮޕް ވަރަށް    ން 

ލޭ މިސޮއިލް  ވަރަ  އިންނަނީ.  ޔަރެއް  އެއްވެސް  ރެގިއުލޭޓްއެއީ  ހިނގާކަމެއްތޯކަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ؟ކުރެވިގެން  ތި 

ރަށްރަށު  ޓޮއެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ  ލޭޔަ ގެ  ކަޅު  ރޕް  މި  ރިސޯޓްތަކަށް  ގެ  ހަދާ  އަލަށް  ކަހާލައިގެން  ވެސް  ފަސްކޮޅު 

އެހެނޫ ޕްރޮނީ  މީ ން  އަންދާޒާކުރެވިފައި  ބެއްލެވިފައި  ވަރަކަށް  ގެންދޭ. އެއްވެސް  އެބަ  ގެ ސީރިއަސްކަން  ޖެކްޓްތަކަށް 

 ؟ފައި އޮތް ކަމެއްތޯ މި ކަމަކީވިމެޝަރކުރެ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

ޢިއްޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ  މުހިވަ .  އްރިރުޤަ  ތިންރަށް  ކަމެއް  ގޮތަށް   .އިނގޭތޯ  އީމު  އޮތް  އުފެދިފައި  ރާއްޖެ    މި 

މިހުންނަނީ.  ރާ  ބަލާއިރު ފަސް  ކަޅު  ފޫޓުގެ  ދެ  ނޫނީ  ފޫޓު  އެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  ފަށަލައަކީ  މަތީ  ރަށްރަށުގެ  އްޖޭގެ 

ދިއުމަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،   ގެންދެވިގެން  އެއްގޮތަކައެއީ  ފަސްކޮޅު  ކުރެވިގެހަމަ  ވެސް  ނޫން.  ށް  ކަމެއް  ންވާނެ 

ހުއްދަކުރާ ވެސް ކަމެ ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫން  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދިއުމަކީ. ދެން  އެއްކަޅުފަސް  އް  ރަށަށް  ރަށުން އަނެއް 

ބޮޑަށް    އި ތިކަހަލަ ޝަކުވާ ވެސް ލިބެންޏާ ލިބޭވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން ގެންދާނަން. މީގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

އް އެބަދޭ.  ގަނޑެޅުފަސްކަ  ޑާއެކު ވަރަށް ބޮޑުބު  ކޮންމެ ރުކެއްގެ   ންރު އެއިގެންދާއިމިހިރީ ރުއްގަސް    އިފަރެވިގަކުފާހަ



  

އޮތް ތާނގައި އަޅުއެހެންވީމާ ބަދަލު އައިސް އެ ގަވާއިދަށް ، މިހާރު ކުރިއަށް  ލަށް ހެދޭ  އަ  ގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދަށް 

ކުޑަކުރެވި މި ބޭރުން    ޓްބޯލްންޖެހޭނީ އޭގެ ރުއް ތަނަށް ގެންދާ ރުއް ހުންނަޢަމަލުކުރާއިރު އެއްތަނުން އަނެގަވާއިދަށް  

އެ ކޮށްލެވިފަހުންނަ ގޮއްޗެހި  މިގެންނަ  އެ  ފަހަކާއި    ންނަ ހުރިހާ އޮ  އެ ބުޑާއެއްކޮށް    ރުއް   އޭގެ.  ތަށް ވަރަށް ކުޑަ 

ހުރިހާ އެއްކޮއްޗައެ  އޮންނަ  ފެށީމަ    ންނެއްކާ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  އެ  ގެންދެވޭނީކީނޫން    އެއް. ރުއްގަސް 

  އި އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ބަލަބޭނުން  ނޑުމެން  ޅުގައަ  .ހަކަމު ކަމެއްގެ ވާންވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް މުހި  އެހެންވީމާ، ތި

 އަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅަން.   އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަތުންރިޔާ

ދެން ހަމަ    .ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭމިހާތަނަށް ރެގިއުލޭޓްދި  ނީ އަމި ވިސްނު  ނަށްގަނޑުމެންއޭގެ މާނައަކީ އަޅު

ކޮންމެ ގޮތަކަށް  މިމީ  ހިތަށްއެރި  ހިނގަމުން  ގޮތަކަށޭ މިކަން  ކުރެވޭ ކަހަލަ  މިކަން  އަ.  ދަނީ  ހަކަށް ވެސް    އު ދެން 

އިޞްލާޙާ ގެންނަ  ނޫނީ ގަވާއިދަށް  އެކީގައި  އެކަމަ  ގަވާއިދާ  އެޑްރެސްކުރެވިގެންއެކީގައި  އަޅުގަށް  ނޑު  ދާނީ. މިހާރު 

 މެންބަރު. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިތަމްޚަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ގޮޅިންމައްޗަ

ސުވާލެއް އެބަ  ސް.ޑިރެކްޓަރ  މަރުޙަބާ   މުގައްރިރު.   ޝުކުރިއްޔާ  ދެތިން  ފު  އިން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  ރަތަމަ  މިހާރު 

އެ  ރެވެމުންދާ ވާހަކަ  ކު  ތަކެއް ނޫނިއްޔާ ފައިންއެހެންސްތަކެއް  ޕެނަލްޓީމެއަކު  ންދެ  ވިދާޅުވެއްޖެ ނޑުގެ ސުވާލަކީ  ޅުގައަ

ނީ.  ބާއޭ މި ދެއްކެއް ކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ކިހާވަރެއްގެ ފައިންއެއްގެ ވާހަކަގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްޗެ 

ވިއެއީ   އެ  އެ މިސާލަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ  އްކާލައިގެން  ކަމުގައި  ފުއްދާލެވޭ  ދައްކާލައިގެން  ފައިން  އެ  އެއްޗަކުން  ލިބޭ   

އެއެ އުސޫލެ ވެސް  ގެންގުޅޭ  އެގޮތު އްބަޔަކު  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  އް.  މަތިން  ބޭނުންވަނީ  ބަލާ  އަސްލު ގެ  ލަން 

ބޭފުޅުންއޭ  އްތޯ އެ ފައިންއަކީ. ކިހިނެއްތޯއެކިހާވަރެއްގެ ފައިން ދެން އިން  ؟ ފައިން ކަލްކިޔުލޭޓު ކުރައްވަނީ  އެ  ތި 

ގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ހިނގަމުންދާ  މިހާރު  ބޭނުންވޭތޯއޭތްގަސުވާލަކީ  އެބަ  ރުއްގަހެއް  ކިހާ  އަންދާޒާކޮށްލެވޭ    ނޑަކަށް 

ސު  އިން  ދެން  ކަންތައްތައް  ގޮތުގައި.  މި  ދާއިރު ގަނހިވާލަކީ  މިހެން  އޮތީ  އީ.ޕީ.  މުން  މޮނިޓަރިންގ  ކޮން  އޭގެ 

 ވަލެއްގައިތޯއޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ލެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޞަތު ދޭނަން.  ފުރުބު ދެއްވަން އަޅުގަނޑު ވާއިން އެ ސުވާލުތަކަށް ޖައީ.ޕީ.އޭރު. އްޒަތްތެރި މެންބައިޝުކުރިއްޔާ 

 



  

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

މެއްރިކުޝު އިއްޒަތްތެރި  ގޮތް ދެއްންބަޔާ  އެބަމީގަ ؟ތޯރު. މިހާރު ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލު ޖޫރިމަނާކުރެވޭ  އޮތް  އި 

ނިންމާލާފައި  އައްގޮތަކީ  އެ  ރެވޭ. މަނާކުރުޖު ގޮތެއް  ދެ ހަމަ  ގެންގޮސް  ރުއްގަސް  ދާއިރުގައި  ސައިޓަކަށް  ޅުގަނޑުމެން 

ކުގައި.  ލަތްތަޙާއެކަހަލަ    ވަރެއްގެ އަދަދުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވޭ ނެގިސް  . އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން އެ ރުއްގަހުރެދާނެ

ގެންއެއީ އިންދާ  ހުގޮސް  މި  އެކިފައި  ރަށްރަށުން  އެކި  އޮންނަނީ  އެ  ވެސް  ތަނުގައި    ސް ގެނެ ފަހަރުމަތީން    ންނަ 

ރުއްތައްއިންދާ ހުންނަ  ފަ ފައި  އެކަހަލަ  ދެން  އަޅުގަހަރު.  އޭތަކުގައި  މިޖެހެނީ  ޖު ނޑުމެން  ގަވާއިދުގައި  ރުގެ  މަނާ 

އަކަށް ލައިގެން  ޔުލަރން އެ އިންނަ ފޯމިކޮށްގެއް އެއްއެއްޗެހިތަ  ޓިވް ފައިންތަކެއް. ދެން އެޓްރޭނާނެ އެޑްމިނިސްހުން

އެ ކަލްކިޔުލޭޓުކުރަން. އެ  އަރާ    އްޗެހިދެން    60އެހެން    ހާސް.  90ލައްކަ    1  ،ހާސް  50ލައްކަ    2ވެސް އެބަ 

އަދަ. އެހާސް މިކެ ދުތަކަހަލަ  ހަމަ  މިއަންނަނީ. އެއީ ސީދާ  ކޭއް  ކޭހެއް، އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިން  ހެއްގައި 

ކިތައް އެހިސާ ސީދާ  ގޮސް  ނެގީ ބަށް  ރުއްތޯ  ނު  ދެވޭހާ    އް އެކީއެއް  ބަލަން  އެ  ނުހުރޭ   ބިލުކަމެއް ގާބެލޭ.  .  ވެސް 

އެހެން   ލީނޭންޝަފައި ނު  ސް ވެ  ގޮތްގޮތުން   އަދި  ލިބިޅުގައަ  ހުރޭ  އް އެރިސޯސްތަކެއް  .  ފައެއް ނޑުމެންނަކަށް 

 ވިއްކާލައިގެން އެ އަދަދު   ވިދާޅުވާހެން އެ ރުއްކޮޅުތަކެއް މިއަންނަނީ. ދެން ތިމާ، މިދެންނެވި ކަހަލަ ފައިންއެހެންވީ

ޙަޤީޤަ  ވެސް   ނެ. ލިބި ނުލިބޭ ކަމަކަށް ހަމަ ނުބެލޭ އެއްވެސް  ނެތް  އެއް  އަދިތުގައި  ދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ހެދިފައެއް  އެސްކަހަލަ  ރުކެއް   މިހާރު މި  ޓިމޭޓެއް ނޫނީ ކަލްކިޔުލޭޝަނެއް    ބޭނުންވާނެ.   ހަދަމުންދާ ތަންތަނަށް ކިހާ 

ގައިމު ވަރަށް  ހަމަ  ރުއްގަސްވެސް  އަދަދަކަށް  ތަރުއްގަސް  ންވޭ.  ނުބޭ  ގިނަ  ބައެއް  މިހާރު  ހުރީ ންނުލިބިގެން    ތަން 

ބޭންތަނުގެ ހިންތަ  ވަރަށް އެ ތިބޭ  ބޮޑަށްފުޅުން ވަ ގަން  ހޯދަން.  އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ އެކިގޮތްގޮރަށް  ތަށް ރުއްގަސް 

ވި  ންނަންގެ  ބޭރުން  ފަރާތްތަކުން   ބައެއް އެބަ  ހަމަ  ވެސް  އަދި  މިހާރު.  ރުއްގަސް  އަދަދަކަށް  ސްނާ  ވަރަށްގިނަ 

އެބަހުރި  ބިންތައް  ހުސް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހިއްތަންތަން  ހަ  ރިޒޯޓުތައް  އެކާފައި  އަދަދަކަށް  ގި  ތަންތަނަށްދަން.  ނަ 

ސީ  ނުންވާނެބޭއްގަސް  ރު އައަދަދެއް  ދެން  ނޭނގޭ.  މޮނިޓަރިންގ  ޑުމެންޅުގަނދާ  ދަށްކޮށް  ލަޙާ ގެ  ވަރަށް  ހަމަ  ތު 

އަޅުގަނޑުމެންމިއުޅެނީ އަތުގައި  .  ބޭނުންވީމަތާކަށް  ދެވޭނެދާން  އު  ވެސް  ތެއްގޮ  ކާ  މިހާރަކު ނެތް.  ވެސް    ޅަނދެއް 

ތަން އަޅުގަނޑުކުރި  ކޮޅެއްނެތް.  އު މެން  އޮތް  އަތުގައި  މިވެސް    އްނދެޅަން  ހަދަން.  ގޮސް  ހާރަކު  ތަންތަނަށް 

  ، ސާރަ ދީފައިބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މު  ތުން ގެ ގޮޓު ވެސް ބަޖެ   އަހަރަކު މެއްކާ ކޮންނެތް. ދެން އަނެ   އުޅަނދެއް

ރެއް  ދަތު  2ޔާ. އެއީ  ކަ ރުފިލައް  3  ފިޔާ.ލައްކަ ރު  2ބެނީ  ލި  ންގަން މިފީސް ހިންގާފައި ދެން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިއޮ

މިތިލުޙާ   . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިފަ ނިމިއެ އޮންނަނީ ކޮށްލާއިރަށް     މިއޮތް ޖޭގެ  ބީ ރާއްގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ސަރަ  މިއަދި  ރަށްތަކާއި  ހުރިހާ   ބަލަ ޙަހުރިހާ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން  ބޮޑު  ރަށްވަ  ކުރުމާރމޮނިޓަ  އިއްދުތައް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުމެއްގޮން

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނީ.  ދެ ޑު ފުރުޞަތު މިގަނޅުބަރަށް އަރި މެންޒަތްތެ ފުށި ދާއިރާގެ އިއްގެމަނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މުޝުކުރި އަޅުގަނޑު  އްޤަ އްޔާ  ކު ރިރު.  ބަރި ރަންހުވެސް  މެންއެ   ބައެއް  މިހާރު  ސުވާލުތައް  ފަރާތުން  އް  ބަރުންގެ 

  ބޫލުކުރާގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމުން ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ރުއް ޤަނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ޖެ. އެހެންވިއްކުރެ

ރާއްއަޅުގަނޑުމެ  ޔުންގެންދި ޑިވެލޮޕްކުރަމުން  މިހާރު  މިކުރަނީ  މާނަ  މިޖެން  ރިއޮންގައި  ގެންދާ  ށްކަތަޒޯޓުނަ  ރުއް   

. އެހެންވީމާ، މީގެ  ނޮމީގެ ވާހަކަ އިކޮރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ގޮތެއްގައި މިދައްކަނީ. މިދެން  ކަންނޭނގެ މައިގަނޑުކަ  ވާހަ

ދަން  ން އަޅުގަނޑުމެން ވައްތެރެއި  މިކަން ހުއްދަ ދެވިފައި އޮންނަ ގޮތްތަކެއް މީގެ ބޫލުކުރާގޮތުގައި  ޤައަޅުގަނޑު ވެސް  

އެއީ އެބަ ރަށްރަށަ  ޖެހޭ.  އިތުރަބައެއް  ރުއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ ކީ  އެބަހުރި. ރަށުގަ  ށް  ރަށްތައް  ހެއްދިދާނެ    އި 

ރާ ޑިވެއެހެންވީމާ،  މިމަޕްލޮއްޖޭގެ  ތެރޭގައި    ންޓަށް  ބަދަލުތަކުގެ  ބޮޑެތި  އެއްރުއްގަސްގެންނަ    އަނެއް   ރަށުން  ތައް 

އުސޫލުތަކެ ހަރުދަނާ  ގެންދިޔުމުގައި  އަ ރަށަށް  ހެދިފައި  ނައިސް  އް  ޑެޕިޔުދި  ފާހަގަކުރެއްވިކުރިން  ޑީ.ޖީ  ހެން  ޓީ 

ތެ ރާއްޖެ ރެއިން ނާސަރީއެއްހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ  ބޭ ހެދިގެން  ލެއް  ނެ އުސޫހެއްދޭރުއް  ނުންވާ މިންވަރަށް  އަށް އެ 

ވިޔަސް    އްތެގޮ   ކޮންމެރަނީ. އެއީކު  ލު މިބޫޤަ  ވެސް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

ވަރު  ބައި  ޑުމެން މިރާއްޖެ ވަރަށްމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނކަ   ން ވެއްޖެ ގޮތު  އަންނަ  ރިޒަމް ބައްޓަންވަމުން މިރާއްޖޭގެ ޓޫ

މަކީ ވެސް ކުޑަ ޚަރަދެއްނޫން  ގެނައުއިން ބޭރުން  ނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މި ރުއްގަސް އަނެއްކާ ރާއްޖެސް އެބަ ބޭރުއްގަ

ބަޔަކައެކަން އެ ވެސް  ށް ކުރާ  ވަރަށްވެއީ.  ހަމަ  ކޮސްޓެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ހަމަ  އިސް  ބޮޑަށް  ކަމެއް.    ތުރުވެގެންދާނެ 

ށްގެން މި ބޭނުންވާ  މަޝްވަރާކޮ  އާ ޓްރީއިސްނަގައިގެން ނޫނީ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްއިން  .ޕީ.އޭމަށް އީމާ، މިކައެހެންވީ

ޖުމް  ،ރުއްތަކުގެ ނަކަލްކިޔުލޭޓުކޮށްހެދޭ  ލަ  ރުއްގަސްތަކުގެ  މިހާރު  އެމަވެސް  ގެން  މިއޮތީ ކަން  .ޕީ.އޭއީއީ    ނޭނގެ 

ހެއްދު ސްއީ.އޭ.އީ  ހުރިހާ  ވެސް  ޓޭމުގެ  އަވެލުވާ ޙަޖެއް  ފަހު  ނެއްކާ ފައި  ގާނޫނަވެސް  ބަދަލުން  މިގެނައި  . ންށް 

ޖޭގެ  . ރާއްނަށް ކިހާވަރެއްގެ ރުއްގަހެއް ބޭނުންވާނެކަންގައި ހިމެނިފައި އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ އެތަ.އޭ.އީމާ، އީއެހެންވީ

ޑިމި ރަށްތަކަހާރު  އަންނަ  ހުރިވެލޮޕްކުރަމުން  ޑިވެލޮޕްކުރަން  މުސްތަޤުބަލުގައި  އަދި  ވެސް.    ކުގެރަށްތަ  ށާއި 

ވެސް   ރަށްތަކަށް  އެ  ޔަޤީނުންއެހެންވީމާ،  އެހެން   ހަމަ  ބޭނުންވާނެ.  ރުއްގަސް  ޖުމްލަ  ވެސް  މިއީ  އަދަދެއް  ވީމާ، 

އެއް ކަލްކިޔުލޭޓުކުރެވިފަކޮންމެވެސް  ރާގޮތަކަށް  ރުއި  ނެގެންއްޖޭގެ  ރަށް  އްގަސް  ބަލާހުރި  ނޫނީފަތައް  ރުއްގަސް    އި 

ހަލާކުކޮށްލާފައި   މި އުކާހަމަ  ވާހަކަ  މި  އެހެން  ލާކަށްނޫން  ރަނގަޅު  ދެއްކެނީ.  ގެންދެވޭނެ  ރުއްގަސް  އެ  ވީމާ، 

މިހާރު    އިން އީ.ޕީ.އޭށްރައޭ،  ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާޤަށް  ޅުގަނޑަތެރެއިން އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަ  މެކޭނިޒަމު މީގެ

މި ގަވާއިދުހެދެމުން  އިޞްލާއަންނަ  ގެނެވޭ  ގެޙުތަކަށް  ޕަބްޢާ  އެ   އިނެސްފަތަކެއް  ރައްމުކޮށް  ށްތަކުން  ލިޝްކުރެވި 



  

ނެގޭރުއް ވަ ގަސް  ޕްބަލިކަލީ  ބޮޑައިރުގައި  ރިއެކްރަށް  އެއަށް  އެބަ  އާދޭށް  އެބަ  އެހެޓު  އިންވީމާ.  ރެވެން  ލާނުކުޢު ، 

  ރުއް. އެނގިފައި އޮވެއްޖެ   200ގެންދެވޭ  ގދ.ވަޓަވަށްރެހައިން އެބަ  ނުވަތަ    އ.ގ  މުންގދ.ގަ  އެބަޖެހޭ މިސާލަކަށް

އެ    ،ވާނަމައި  ކަމުގަ ދެން  އެކަމަކަށް  ވާނަމަ  ކަމުގައި  އޮތް  އެނގިފައި  ކަމެއްކަން  ކުރާ  ލިބިގެން  ހުއްދަ  އެއީ 

މަސަ އަޅުއެ  ކަމެއްތާ.ކުރެވޭ  އްކަތުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އެއަށް  ހިޔެއްހެންވީމާ،  ޕަބްލިކަލީ ގަނޑަށް  މާބޮޑު  ނުވޭ   

ދެވަނަ ފަހަރަށް  އިތުރަށް  އެ ރުއް    މައްސަލަތަކެއް އަންނާނެހެން. އަނެއްކާ  ޕްލޭނެއް  ރުއް  ނެގި ރަށުގައި  ޖެހުމުގެ 

އެކަ އެކަންކުރެއަޅަށައަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގަ އިގެން  ކޮންމެ  އިވޭ  މިކަމާ  ރާގޮ  ވާނަމަ.  އެއީ  ވިޔަސް  އްޖޭގައި  ތަކަށް 

ކަމަށްހުއް މަސަޑި  ންނޫ  ޓުވޭނެ  ހިނގާ އްކަތްތަކެއް  ވެލޮޕްމަންޓު  ހިނދެއްރާއްޖޭގައި  ރިޚާއްޞަކޮގައި.  ހާ  ޒޯޓު  ށް 

އެއް  ޓަހުއްށް  އެއްކޮއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ރުއް ނެގުން  ހާ ހިނދެއްގައި  ނގާއި ހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގަވެލޮޕުޑި

މިކައަޅާފަށަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަތަކެއް އަލުސޫ ވީމާ، މިކަމަށް ހަރުދަނާ އުނެ. އެހެންވޭނުލެ ންކުރެންޖެހޭނީ. އެއީ  އި 

އަދި   އަޅުގަނ  މެ ންކިތައަޅުގަނޑުމެން  އެންވަޔަރަންވަރަކަށް  އަންނަނީ  މީގެމަންޓަޑުމެން  އަސަ ށް  ކުރާ  ރު  ން 

މީއެކުރުމަށް.  ނިމައިޒުމި އެއްކޮށް  އެހެންވީމާ،    .އެލިމިނޭޓެއްނުކުރެވޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް    ތިހެންވީމާ، 

ގޮތްތަކެއް  މިނިމައިޒު އެއެބަލާފައި  ކުރެއްވޭނެ  ޢަމަލުކޮށްފައި  ގަވާއިކަންނޭނގެށް  އައަށް  ހަދު  އިޞްލާ ތައް  ޙު  ދާފައި 

 އެކަންކުރަންވީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ،ކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުންވާ  ން ބޭ ފާހަގަކޮށްލަރިން އަޅުގަނޑު ވެސްފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން  އަށް އެ .ޕީ.އޭއަޅުގަނޑު އީ

އެމިހާ މަޝްއްވެސް ރު  ކުރިއަށްނުދާނެރޫޢެ  އަކަމަ  އް  މިދެކެނީ  ޑުޅުގަނށް  ހިއްކާ އެތަނެއް   އެތަން      ކަމަށްވަންޏާ 

ނެތި ޕްލޭނެއް  ގޮތުގެ  ސަރުކާރު  .ފެހިކުރާނެ  ޕްލޭނަކީ  އެ  އިދާރާތަކުން  އަދި  ބެހޭ  ކަމާ  ގަވާއިދުތަކާ ޤަގެ  އި  ބޫލުކުރާ 

ވާންޖެހޭނެގާނޫނުތަ ޕްލޭނަކަށް  އޮތް  ފެތޭގޮތަށް  އަޅުގަނޑު    ކަމަށް  ކަށް  އެއްވެސް  ންވީމާ،  ހެއެ  .ލުކުރަންބޫޤަވެސް 

ފަށާތަނެއް ހިއްކަ ފެށުމުގެ ހުއްދަ    ނީން  ފެހިކުރަދޭނުވަތަ  ގޮތްހޯދާ  ގަސްރުއްން  ނީ  ކައެއީ  ކެއް  ތަނެ  މަށް  ނާސަރީ 

އެހެން ނޫނީ  ވި  ވިޔަސް  ކަމަށް  އެގޮތް ގޮތަކުން  ސު   .ތޯކުރައްވައިގެންބޫލުޤަ  ބޭފުޅުން  ތި   ޔަސް  ޖަވާބު  އެ  ވާލަށް 

އެސްޕެކްޓަށްދެއްވު ކިހާވަރަމުގައި  ބެއްލެވެނީކަށް  ކާމިހަ  ،ތޯ  އެކަން  މޮނިޓަރކުރެ   ،ތޯޔާބުމަ  ކަމެއްއެ    ތޯ އްވޭ 

  ހެން.ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ އްމު ރައްޔިތުން ވެސް ޢާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ..ޕީއީ

ތުގައި މީގައި  ޙަޤީޤަވިދާޅުވިފަދައިން    އެދު  ޢީ ސަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއްރިރު. ދެންމެޤަތެރި މުއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި 

މިކަ ރެގިޔުލޭޓުކުރެވިގެބޭނުންވަނީ  ތެރެއިން  އުސޫލެއްގެ  ހަރުދަނާ  އަޅުން  ކުރެއްވުން.  ހަމަ  ން  ވެސް  ގަނޑަށް 



  

ނޫންހެން. މިއީ    ކަމެއް  ހުއްޓުވޭނެ  އީ ތަކީ މިމުގެ މަސައްކައުއްތަނުން އަނެއްތަނުން ގެންދިއެ  ނީ ރުއްގަސްބޫލުކުރެވެޤަ

އުސޫވިހަމަ   ފަރާތްތަކަޔަފާރި  ކުރާ  އިންދައިގެން  ރުއްގަސް  މިކަން  ވެސް  ދެން  ލުން  ކުރާނެ.  ވެސް  ކުން 

މިނިސްޓްރީއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ފި    މިނިސްއާއި  އެއް ޝަރީޒް  ކުރެވެމުންދަނީ   ކޮށްޓްރީއާ  މަސައްކަތް    ވެސް 

އާ ޖޭގައި ރާއް ރުއްގަސް  ގޮތުން  ބެހޭ  އެބަލާކުރުމާ  ސަރުކާރުން  މިހާރުވެސް  ވެސް    ދުތަކެއްޢުވަހަމަ  އޮތް  . 

ރިހެބި ޖޭގެ ކޮކްންނަވާފައި ރާއްވެވަޑައިގަ ތުރަށް ހަމަ  . ދެން އޭގެ އިންނަވެސް އަންމުތަކެއް  ލިޓޭޝަން ޕްރޮގުރާނެޓް 

މައްސަލައަ  އި ޙަޤީޤަތުގަ  މިހާރު މިއުޅޭ  މިކުރިމަތިވެގެން  މިހުރީކީ  ރަށްތައް  ހިއްކާ  މުއްދަތެ ހާރު  ކުރު  ވަރަށް    އްގެ  

ހަރު.  ތަންތަން މިއަ ބައެއް  އެބަޖެހޭ  ން ހުޅުވަން  ތަންތަ  ތަކުން އެ ފަރާތް  . އެދީފަ  އިމަޖޫބުރުކޮށްފަ  ތެރޭގައި ހުޅުވަން

ތަންތަން އަހަރު. މިހެން  އަނެއްބައި  އެރުގައި  ހުންނައި   މިއަންނަ  ނާސަރީއަކުން ކަފަރާތްތަކަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ނުލިބޭ    ށް 

ބޮޑުކޮށްގެ ހައްދާ  ޑިން  ރުއް  ރިޒޯޓުތައް  އެ  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވެސް.  ފުރުޞަތެއް  ވެލޮޕްކުރާ  ގެންނާނެ 

ކޮޅަށް  ރާތްތަކުފަ ދަންނަވާ ގެ  މި   ވާހަކައެއްޖެހިގެން  އޮތްގޮތް  މިއީކީ. މިކަން  އެބަ  ބޭ  ވާލީ. އެދަންނަ  ނޫން  ފުޅުން 

ރަށްތަ އެ  މިހުޅުވަން   އި ހަދާފައް  ބޭނުންވޭ  މި   ނޫނީ  އަހަރު.  އަހަރު  އެ އަސް ހުޅުވިއަންނަ  ނުހުޅުވިއަސް  ބޭފުޅުން    

ކުލި  މިހެން   ސްވެ   އަތުން  ދެން  ނާސަރީ  ދާނެ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއްގައި  ތަނުން  އެ  ޔަސްހެދި ހާރު  މި  ތަކެއް ހުރި 

ލިބެން   ރުކެއް  ދިގުމިނެއްގެ  އަޅުގަނޑު  އެކަށީގެންވާ  ދުވަސް.  އެންމެ  ނަގާނެ  ހަމަ  ބޭނުންވެސް  ވަނީ  ދެކެން 

ހައްދަނާސަރީ ރުއް  އެ ގެން  ށްބޮޑުކޮ  އިތަކުން  ރުއްގަސްރާއްޖޭގެ  ތަންތަނަށް  ރުއްގަސް   ،ކިއެކި    ބޭނުންވާ 

ބޭރައްޖެއް ބޭނުންވެ  ތުރަށް ހަމަ ގެއި. އޭފޯރުކޮށްދިނުން ހަމަ ރާއްޖެއިން  ވެސް ރާއްޔާ  ދާ  ގައި ހައްތަކުނާސަރީޖޭގެ  ށް 

  އްރިރު ދެންމެ އެ ޤައޮތް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މުސް އެބަގައި ވެ ންޑެއް އެކަމުޑު ޑިމާރަށްބޮގެންދަންވީ. ވަރުއްތައް ހަމަ  

އަތުން   ވިދާޅުވި އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބީވެގެންދިޔަ    ފަދައިން  އެދުވަސްވަރުގައި  ދުވަސްތަކެއް  މިކަން  ހިނގައްޖެ. 

އެއްވެސް ތަނެއް  ގަނޑުމެން   އަޅުނީ. މިހާރު މިހާރު މިފެންނަކެއް  ޖާތަކުންނަ ނަތީބުން ނިކެއްގެ ސަބަމިކުރި ކަންތައްތަ

ން. މުދުއަ  ޒޯޓެއް އަދިރޫރަތެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ. ރިޟަތަމަ ވެސް ފުރަތަމަ ހިއްކަން ބޭނުންވާ  ފުރަ  ޏާ އެންމެހިއްކަން

އެށް އަޅުގަރަށްބޮޑަކަމަށްވަންޏާ ވަ  އެހެން މިކަބަ ހިނޑުމެން  އެއާއެކަންތައްތައް  ހަލަފަހައްޓަން  އްކޮށް ހިއްކާ  . ހަމަ 

ނެތް  ޕްލޭނެއް  ފެހިކުރާނެ ރަނގަޅު  ނޫނީ އަޅުކަމަށްވަންޏާ    ތަން  ގެނައިމަ  ޕްލޭނެއް  އޭގެ އީ.އައި.އޭ  އެ  ގަނޑުމެން 

  ބޭފުޅުންނަށް ބޭއި ބައެއް  ޙަޤީޤަތުގަ  އެޕްރޫވްކުރުމަކީ ވެސް  .އޭއި.އަހެންވީމާ، މި އީ. ދެން އެވެސް ނުކުރާނެވް  އެޕްރޫ

އީ އެ.ހީވަނީ  އޭތި  ލާއިރަށް  ތަޕްރޫވް އައި.އޭ  އިނގޭތޯ  ވާނޭ  އެހެނެއްނޫން  ޖަހާލާފައި.  އެކަން ތްގަނޑެއް    އަސްލު 

 ކަމުނުދާ  އޭގައި ހުރި ލުވާފައި  ފި  ލަތައް މައްސަގައި ހުރި  ކޮށް އޭތި ރަނގަޅުކޮށް އޭ އޮންނަނީ. ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް

ރަ އެޕްރޫނގަޅުކަންކަން  އޭތި  އީވްވެގެންދަނީކުރުމަށްފަހު  އެއްވެސް  އެލާގޮއޭ.އައި..  ހަމަ  ނީންނާނެ  ތަ އެއް  ކަށް 

މަޢުއެޕްރޫ ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  ހުންނާނީލޫމާތުވްވެފައެއް.  ހޯދާފައި  ވެސް  ޕްރޮތައް  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  ޖެކްޓަކީ  . 

ބޫލުކުރެވޭ  ޤަ  ހަމަ  ނަށްޅުގަނޑުމެންއެއްކޮށް އަ  ގެންވާ ހެއްކާފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ކަމަށް އެކަށީއްލުންވާށް ގެޓަތިމާވެއް



  

ރިޖެހިތައް  ޗެއެއް ދެއްތޯ   ކްޓުހަމަ  މިދަނީ  ކުރަމުން  އަ  ވެސް  ހަމަ.  އީ.އައި.އޭތައް    ބަދުއަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ވެސް 

ޕްރޮޖެކްވަރަ އެބަހުޓުށްބޮޑެތި  ވެސް  އީ.ޕީ.އޭތައް  ހަމަ  ރިޖެކް ރި  އެހެއިން  ތާނގައި    އޮތް  ކުރިއަށް ންވީމާ،  ޓުކޮށްފަ. 

އަ ހަޅުވެސް  ޕްލޭނާ މަ  ގަނޑުމެން  އޮ އެ  ފެހިކުރާނެ  ބަލަމުން  އްޗެހި  ހަމަ  ޚާއްޞަ  ދާނަންގެންތްތޯ  ވަރަށް  ހަމަ   

 ޝުކުރިއްޔާ. ގެން. އް ދީތެއަހަމިއްޔަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ތުން ވާހަރިޔާސަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ   !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ރާގެ ދާއި އުނގޫފާރު

ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި    ރުއްގަސް  ންނަނީފައި މިއިން ހައްދަވާމަންޓު މިނިސްޓްރީއްރިރު. އެންވަޔަރަންޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ

މިހާރު އޮތީ    ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ދެން  2ވާއިދުގެ  މާ ބެހޭ ގައުށަށް ގެންދިއަދި އެއްރަށުން އަނެއްރަ  ނެގުންގެން  ކޮނެ

ކުދެން ޙުކޮށްފަ.  އިޞްލާ ދި  މިއޮންނަނީ  ގަވާއިދުގައި  ކަރީގައި  ރުއްގަސް  ރަށަކުން  އެއްވެސް    އި ނޑަވެހިރާއްޖޭގެ 

އަދި    ރުއް  2ންމެ ރުކަކަށް  ށްރަށުން ބޭރުކުރެވޭ ކޮޑޭ ނުވަތަ ރަނަމަ ކެނއެ ރަށަކުން ބޭނުންކުރާ  ން ނަގާ އަދިގެކޮނެ

ރަ  2ގަހަކުން  ކޮންމެ   އެ  އިގަސް  އިނ ށެއްގައި  ދެންގޭތޯންދަންވާނޭ  އިޞްލާޙުކު.  މިހާރު  ގަވާއިދުގައި   މި ރެވުނު     

ގަ މި  އެހެން  2ގެ  ވާއިދު އޮންނަނީ  ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  ބަޔާ  ވަނަ  ވަޒީރުންގެ  ގޮތަކަށް  ނަމަވެސް  ންކޮށްފައިވީ 

ނިންމާ ހިވާ  ނިންމަ  ،މަޖިލީހުން  މަޝްސަރުކާރުން  ތަރައްޤީގެ  ސަރަރޫޢެންގާ  އެފަދަ  ހިންގުމަށް  އްދެއްގައި  ޙައް 

ގަސް    6ގަހަކަށް  އަދި ކޮންމެ    6ގޭ ކޮންމެ ރުކަކަށް  ން ނެގެއުފުރާ ނުވަތަ ކޮނެ  އިސް ކަނޑަގައް ންނަ ރުހެދިފައި އޮ

ގެން އެބަހުރި  ގުޅި  ހުއްދަ ދެވިދާނޭ. މިއާ   ޛީ އިދާރާއިން މަށް ތަންފީކޮށް އެކަޠުހައްދަން ޝަރު   އި ދަށުގައި އިންރަ  އެ

ސުވާލު. ފުރަތަމަ  ންކޮޅެއް  ތަ މަކީ  ސުވާލަގިނަ  އެއްރަދެ ޞަޤުމީގެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަނޑާ    ށަކުންއް 

އިންދު  2ނަގާ ގަހަކަށް  ނޫނީ  ހަކަށް މިސާލަކަށް  ގަ މާނައަކީ އެ ގަސް  ރަށަކީ   ، ރަށެއްގެ ވެށި  މުގެ  ކޮންމެ    މިހާރު 

ހަ ކަނޑުވެސް  ތެރެއިން މަ  ވަށަހި  ގެ  ތޮކިފައި  ވަ  ށްޓެއް އިގެން  ބީލެވިފައި  މިހެން  ވަ   އާއި  ހޭޅިޗަކާއި  ށައިގެން  ލާ 

އް އާބާދުކުރުން އަޅުގަނޑަށް  ރަށެ   ހެންރަށުގެ ވެށި އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާފައި ގޮސް އެ އް. އެއްފެދިފައި ހުންނަ ރަށެއު

މަނާހީވަ މަނީ  މީގެ  ބަލާއިރު ޞަޤުކުރޭހެން  ބައްލަވަ  އެއްވެސްއެހެންވީމާ،  ގައި.  ދަށް  އެގޮތަށް  ދެން   ؟ވަންތޯރަކަށް 

މި  ހަމަ  އެއީ  ގަވާއަނެއްކަމަކީ  ލިއިދު   ރުއްގަހަގައި  ކަނޑާ  އެ  ގޮތަށް  އޮންނަ  އެއާ   ށް ޔެފައި  ދެވޭއިރުގައި    ހުއްދަ 

؟ ރަކަށް ބައްލަވަންތޯކިހާވަ  ފުޅުންބޭ  ތި   ތައް އެ އަދަދަށް އިންދުމުގެ ކަންތައް ކުރޭތޯގުޅިގެން އެ ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ    ،ލީ ޙުސައިން ވެސްޢަހަމަ    .ގައި މިއޮތީކުރެވޭ މީމަށް  ރޫރީ ބޭނުޟަ ދެން އަނެއްކަމަކީ  

ފާ ބޭނުން ތިޟަ ހަގަކުރައްވައިފި  ޙުސައިން ވެސް  ސާލަކަށް މިހާރު  މި؟ ތޯވަރަކަށްމާނަކުރައްވަނީ ކިހާ   ބޭފުޅުން  ރޫރީ 



  

ވަ މާނަންދާގޮތުން އަޅުގަނޑުމެމުކަންކަން  ރޯޑުއްލިއަކައްގައި ކުރެވޭ ރަށެ ކު ންނަށް  ބައިވަރު    ގެން ދަންވެ ހަށް ރިންގު 

ޚިޔާލަށްކަން އެކަންކުރަނީ.  ތުން ދޭ  ގަންނަ ފަރާ  ބޫލުކުރެވޭ ރުއް ޤަށް އެބަ  ގަނޑުމެންނަމި ކަނޑާލަނީ. އަޅުރުއްތަކެއް  

ކަނޑާ ރުއްތަކެއް  ނަމުގައި  ހެދުމުގެ  ޕާކެއް  ކޮންމެނޫނީ  ކަނޑާކަށެއްލަނީ.  ރުއްތަކެއް  ހަދާކަށް  ޕާކެއް  ވެސް    ހެން 

އެހެންވީމާ،   ތިމަބޭނުރޫރީ  ޟަނުޖެހޭ.  ގެންގުބޭފުޅުން   ށްކަން  ތި  ތަންމިންގަޅުއްވާ    ތިލަކޮށް  ޅެއް  ކޮނޑު 

 އްޔާ.  ޝުކުރި !ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެޅުވެވިދާ

 

   :ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރު ވެރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

މެންބަ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ދެރު. މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން  ގު  ޞްލާޙާ އި  ންމެ  ޅިގެން އަޅުގަނޑު 

ޅަންވެގެން  އަޓެއް  ރޕޯސާލަކަށް ނ.އަތޮޅު މާފަރު އިނގޭތޯ. އެއަމި  ރަށް އެބަށްބޭނުންވާ ޕޮއިންޓެއް އެބައޮތް. ބައެއް ރަ

  ވެސް   ހެންތާކުވެސް އަދި އެ   ކު އެތާ  އި ގަރަށު  ނެގި އަދަދަށް އެ  ގައިފި. އެ ގެ ރުއް އެތަނުން ނަ ވަރަށްގިނަ އަދަދެއް

  . ތަނެއްގައި އިންދަން ޙަޤީޤަތުގައި މި  ން ދެން އެހެ  މިގައި އަޅުގަނޑުމެން  ލަތްތަކުޙާނެތް. އެކަހަލަ    ރުއް އިންދޭކަށް 

އެ  މި  ރަށެއްގެ އި  އެހެންނޫނީ  އޮތިއްޔާ ހަމަ އެ ރަށެއްގެ އިންދަން  އްގައި   ރަށެމާ، އެހެންވީބާރުއަޅަނީ. އެންދެން 

ކިން  އިންދެ ރުއެބަ  އިޔާފަނެތިއްޔޭ  އެ  ތިޔަކު  ނީންދަ  ރުއް  ބަދަލުގައި  ނޫންބެވޭގޮތަ ކުގެ  ދެން  ކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  . 

  އެއް އެހާބޮޑަށް އެކަން ކޮށްފަ  އި ން ބަލައެކަ  ތޯކުގެ ބަދަލުގައި ރުއް އިންދާ ރުޑާކަނ  ،ޅުގަނޑުމެން ރުކުގެތާނގައި އަ

ކަނޑާ  ޑަށް އެ  ވަރަށް ބޮވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ހެންނަމަ. އެށްއްބަސްވަން އެކަމަނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އެ

އިންދަން ރުއް  ރުކަށް  އުފުރާ  ނޫނީ  އެކަންކުރެވޭތޯ ރުކަށް  ބާރުއަޅުއްވާ  ފޮނުފޮނުވަންޖެހޭ    އެ   އިބަލަ     ވާ  ސިޓީ 

ފަރާތްބަ އެ އްދަލުކުރަންޖެހޭ  ބައްދަލުކޮށް  އިންދާ  މީހުން  ތަކާ  ރުއް  އެ  ޕްލޭނުއަތުން  ހޯތަނެ  މި  ދުމާއި  އް 

އަ ހަމަމަސައްކަތްތައް  މި  ޅުގަނޑުމެން  ލިޔެކިގެންދަނީ.    ކުރަމުން  އެއްޗެ އުމީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ންތަކާ  ވެސް  ހި 

އަދި  އަތުގަ އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނާނެ.  އަޅުގަނޑު އި  އެއެއް  އެންމެ  ރުއް  ދެވޭމެންނަކަށް  ރުކަށް  ކެނޑި  ގޮތަކަށް 

މަންޒަ ނުވެއްފެނޭއިންދަމުންދާ  އެހެންވީރުތަކެއް  ކަންތައްތަ.  އެހެންވާ  ދެންމާ،  ގަވާއިދުކުގައި  ތައް   

މަޖިނާއި ގެންހަރުދަނާކޮށް މި  އަދި  އެހީއާބޭފު  ތިލީހުގެ    އަޅުގަނޑުމެން  ޅުންގެ  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާނެ.  މި  ނަށް 

ރާއްޖެއެ ރުއްތަހެން  ކެނޑޭ  މި  ޔަޤީނުން އިން  ހަމަ  ރުއް  ބަދަލުގައި  އިންދަވެސް   ކުގެ  ރީ  ރޫ ޟަން  ދެންޖެހޭނެ.   

ވެސް   ން ނުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެރޫރީ ބޭޟަވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަކަ ދެންމެގައި ވިދާޅުމުގެ ވާ ބޭނު

މިސާލަ މީއެއްބަސްވެގެން  ވަރަށް  ބޮޑުސިމަދު  ސްކޮޅު  ކަށް  ރަށެއްގައި  ންގާރަށެއްގައި  އަޅާކަށެއް    ރިންގު   ރޯޑެއް 

ދާޅުވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި. އެއީ މި ކައުންސިލުން  ވި  ތި   ތޯ ކުރިން އެބަހުރި އިނގޭ  .މިހާރަކުއެއް ހުއްދައެއް ނުދޭނެ

މި  މި ދުއް  ބުނަނީ  ސައިކަލް  ދާން.  ބުރުޖަހާލަން  ރަށްވަށާ  ބޭނުންވެއޭ  ވެސް  ރައްޔިތުން  ދާން.  ރަށުގެ  ވާލަން 

މިއެހެންވީމާ ރޯ  ،  ރިންގް  މި  ދެން  އޮންނަންޖެހެއޭ.  ރޯޑެއް  ރިންގް  ވެސް  ރުށްކޮޅު  ޑްރަށުގެ  ބޭނުންވާ  ހަދަން   



  

ހަމަޖެހިފަގެން  ނަގައިގެން  މިއޮންނަނީ  އުސޫލު  ވިއްކާލެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން    ،އެހެންނަމަވެސްއެހެންވެގެން،  .  ގޮސް 

ތަންތާކަ މިހާރަކުހުއްދައެއް    ށެއް އެކަހަލަ  މިދެންނެވިހެން  އްއެނުދެން  ދެން  ސަރަޙައްދަހަމަ  .  ދިރިއުޅޭ  ކަށް  މީހުން 

ވަރަށް  ،ންޑަނކަމަގެއް   ހަމަ  ދެން  އެހެންނޫނީ  މިސްކިތެއް  އެއީ    ނޫނީ  އެއްޗެއްކަން  މުހިންމު  މީހުންނަށް  ބޮޑަށް 

އެ އެނކަނޑައެޅިގެން  އެ އެއްޗަކީ  އަދި  ވެސްސް  ޔޫށެއްގެ ލޭންޑް ރަ  ގި  އިންނަންވާނެ  ޕްލޭންގައި  ފާހަގަކުރެވިފައި   

ރައް ރަށު  ހަދަން  ރޯޑް  ރިންގް  ރަށުގެ  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވި ޔިއެގޮތަށް.  ބޭނުން  ތުން  ކައުންސިލުން    ވިޔަސް އަދި 

ލޭންޑްނއެތާ އެހާބޮޑު    ސްޔޫގައި  އަނެއްކާ  ނެތް.  އެއެއް  ރިންގްރޯޑެޟަޕްލޭންގައި  ފުޅާ  އެހާ  ހެދުމަށް  ރޫރަތެއް  އް 

ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެރަށުގައި  ކަމަށް  ނުދޭނަން.ޤަ  ހުއްދައެއް  އެއައް  އަޅުގަނޑުމެން  މަކު  އެކަ  ބޫލުކުރެވެންޏާ 

، މިހާރު އޮންނާނީ  ސް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީ ހުއްދަ ވެސް ބޭނުންވާނެ ލިޔުމުން. އެހެންވީމާޔޫއެމަގު އެތާ ހަދަން ލޭންޑް

ދަންނަވާނީ   އުސޫލެކޭ އަޅުގަނޑު  ވަރަށް އުނދަގޫ  ރުށްގަސް ނަގަންޏާ. ހަމަ ތަނަކަށް  އުސޫލުމި  ހަމަ  ތެރެއިން  ގެ 

ރުށްގަ ބޭނުންވެގެން  ނަގަން  ދެން  ނެގޭނު  ހެއްރުށްގަސް  މިދަންނަވާލީ  ޟަނެ.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބޭނުން  ރޫރީ 

 ފުދޭވަރަކަށް ޓައިޓްކޮށް ހިފަހައްޓާލާފައި ހުންނާނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއި މިއުނގޫފާރު  އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  އެބަ  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާ  ސުވާލާ  ރާގެ    ލެއް ގުޅޭ 

އެބަތިބި.   ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  އެދިވަޑައިގެންފައި  އަދި  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  އެއީ  ދީފާނަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަންޏާ 

ކުރިއެހެންވީމާ ކުއަ،  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ގެންދާނީ  ފުރުޞަތު  ށް  މެންބަރަށް  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ޅުދުއްފުށީ 

 އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފްޠީލަ ރު ޢަބްދުލްމެންބަރު ޔާސި ގެ ރާކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއި

އަޅުގަނޑުމެން   ޙަޤީޤަތުގައި  މިކަމަކީ  ދެން  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ރާއްޖޭގެ  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާ 

ދިޔުމާއި  މިކަންތައް ބޮޑުވެގެން  މިކަމަށް    ވަރަށް  ކޮންސާރން  ރައްޔިތުންގެ  ކައޮޑަށް  ވަރަށްބޮއަދި  ށްވާތީވެ  ކަމަތް 

ހާމަކު  ރައްޔިތުންނަށް  އޮތްގޮތް  މިކަންތައް  މަސައްކަތެއް.  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ރުމުގެ 

ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  މިއެގޮތުން  މީޑިޔާގައި  ސޯޝަލް  ހަމަ  ވަރަށްބޮޑަށް  ކަމެއް    ވޭ  ހުރިހާ 

ނޑު  ހުއްދައެއްތޯ. ފުރަތަމަ އަޅުގަރެވޭ  ކު އްމު  ޢާ  ބޭފުޅުން ދެއްވާ ހުއްދައަކީ  އި ތިދަނީ. ދާއިރުގަ  ވައިރަލްވެގެން މި

މެންޑޭޓު މިނިސްޓްރީގެ  މި ގަވާއިދުތައް ހެދުން  ދަންނަވައިފި  ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން  ތެ ހަމަ  ގެންދެވުނު  ގެ  ރެއަށް 

މިނި  ހަކަ.ވާ އެކަންތައް  ދެން  ވާހަކަ.  ހުރި  ދަތިތަކެއް  ސަބަބުން  ތެރެއަށް  ސްއޭގެ  މެންޑޭޓުގެ  ގެންދެވުނީ  ޓްރީގެ 

އޭގެ ފަހުން ދަންނަވައިފި  ބޭފުޅުން   އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ކަންތައް ތި   ގަވާއިދު ގަހުގެ  މިހާރު ރުށް  ކޮންއިރަކުތޯ. ހަމަ 



  

  ތި   ކަކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދަވާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ދެންނެވުނުހެން އެހެން. އިޞްލާޙު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ވާހަ

ދެން ހަމަ   ؟ސޫލަކީ ކޮބައިތޯއްމު އު ޢާމިހާރު އިންނަ  ން  ކިހިނެއްތޯ އެވަނީ. ދެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅައެ  ބޭފުޅުން. ދެން  

ދިމާވިގޮތުން އެއާ ކަންތައްތަކެއް  ބޭނުންވޭ  ބަލާލަން  ހަމަ    އެކީ  ވިދާޅުވި  ވާހަކަ  ދިޔަ  ބޮއްސުންލައިގެން  ވަރަށްބޮޑަށް 

ށް  އަމަސައްކަތެއް ކުރި  ދަންނަވާނީ. ކޮން މުއްދަތެއްގައިތޯ މި  އެ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ  އެއީތަފާތު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން.  

އުނދަގޫވެގެންއުގެންދި އެއާ   މުގައި  ހަމަ  ދެން  މޮނިޓަރިންގދިޔައީ.  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ހުރި    އެކީ  ނިޒާމްގައި 

ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  .ދަތިތަކެއްގެ  ވަރަޤަވެސް    ދެން  ރާއްޖޭގައި  މިކަންތައްތައް    ށްބޫލުކުރަން  ހިނގަމުން  ގިނައިން 

  ން ވެސް. ދެން ތި ތަކެއްދާނެ ދަތުރުކުރަވަރަށްބޮޑެތި ޚަރަދުގާއިރުގައި  ނ އެބަދޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި. ހި

ގޮތު ދެކިލައްވާ  އޮޕްޝަނަބޭފުޅުން  އަލްޓަރނޭޓިވް  ކޮބައިތޯ  ހަރުދަނާގައި  ނިޒާމް  މޮނިޓަރިންގ  ކުރުމަށް  ކީ 

 ބޭފުޅުންނަށް ނޫނީ ސަރުކާރަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް.   ންނަށް ނޫނީވިއްޔާ ތިނޑުމެއަޅުގަ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

ދެންމެގައާދެ! ޝުކު މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު    އިރިއްޔާ  ސުވާލަށް  ކުރެއްވި  ފުރަތަމަ  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ތި 

ރެވިދާނެ އެއްޗެހި. މިހާރު ވެސް  އްމު ކު ޢާ  ވެސް ހަމަ   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ހުއްދަތަކަކީ 

ހުންނާނީ    އާއޭ.އައި.އީ އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ކޮޢާބެހޭ  ހަމަ  ށްފައްމު  ވެސް  ހުއްދަތައް  ރުށްގަހުގެ  ހަމަ  ދެން   .

ފެންއްމުކޮޢާއަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހަމަ  ރަނގަޅު  ށް  ވަރަށް  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ބެހެއްޓިދާނެ.  ގޮތަށް  ނަ 

ހުއްދަ  ކަމެއް އޭރުން  ހުރުމަކީ.  ފެންނަން  ހުއްދަތައް  ވެސް. ދީ   ކަމަށްހެންވާނީ  އިނގޭނީ  ކަމެއްކަން  ކުރާ    ގެން 

ކުރާ ބައެއް  އަރައިގެން   ހުއްދަދީގެން  އޮޅުން  މީހުންނަށް  ވެސް  އެކަންތައް ބަލަން  ޝަކުވާކޮ  ކަންތައްތަކުގައި  ށްގެން 

އުނދަގޫތަކާ  ވަރަށްބޮޑެތި  ދާންޖެހުމުން  ކަމެއް    ޙަޤީޤަތުގައި  މިކަހަލަ  މިދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރިމަތިވޭ. 

ނޫން.   ތިބޭށެކޭ  ކުރަ  ޝަކުވާ ހިނގަންޏާ ޝަކުވާނުކޮށް  ބަލަން . ޝަކުވާ ންވާނެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    ކުރީމަ 

އިދު  ވެސް މި ގަވާ  އަބަދު ހަމަ  އްސުރެ  އުފެދުނި.އޭ  އީ.ޕީ. ގަވާއިދު ހެދުން  ބެހޭ  އިދު ހެދުމާ ތީ ގަވާޖެހޭނެ. ދެން މިއޮ

ކުރެވިގެން ގަވާއިދު  ގުޅިގެން މަޝްވަރާ  ރޯލް މިއޮންނަނީ މިނިސްޓްރީއަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހެދުމުގެ މައިގަނޑު

، މިނިސްޓްރީން ކަމަށް  ކަމެއް. އެހެންވީމާ  އޮންގައި  ތުގޮ  ޓުގެހަދާނީ. އެކަމަކު ގަވާއިދު ހެދުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭ

ކަން ހެދުމުގެ  ގަވާއިދު  ކުރާނީމި  އަދިތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނާއަޅުގަނޑުމެން    ،  ތެރޭގައި  ގުޅުންހުރި    އޭގެ 

އޭގައި ބައިވެރިވާ ވެސ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންކަންވީމަ ހަދަންޏާ  އޮންނާނެ. މިހާރު ގަވާއިދެއް  ހުރިހާ    ބައިވެރިވުން 

ހޯލްޑަރުންނާ  ހު  ސްޓޭކް  ޝަކުވާ  ދެން  މިދަނީ.  ހެދިގެން  ގަވާއިދުތައް  މި  މިހާރު  ގުޅިގެން  ވަރަށް  ހަމަ  ށަހެޅުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ.  ހޮޓްލައިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުންނާނެ.  ހުރިހާ  ފަސޭހަގޮތްތަކެއް  ފޭސްބުކް  ޓުވިޓަރ  ގެ 

ކުރާ ފަރާތުގެ  ކޮށްލާއިރަށް ޝަކުވާއެއް ބެލޭނެ. ދެން އެ ޝަކުވާޝަކުވާ  އިގަ އްއެއްޗެ  އެއްޗެއް އެބަހުރި. ހަމަ އެއިން 



  

ނަހަދާނެ. ހަމަ ޝަކުވާއެއް ލިބިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ލިބުނު  ސް އް ވެހާމަކޮށެޓިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އައިޑެން

ގުޅުމާއި،     އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާ މަ އްގެ ތެދުދޮގުތޯ މިބަލަންޖެހެނީ. އެ ޝަކުވާ ލިބުނީޝަކުވާއެއް އެއީ ކިހާވަރެ

ވެއްޖިއް  ކައުންސިލާ ކަމެއް  ބެލުމާއިގުޅުންހުރި  އެކަމެއް  މެދުވެރިކޮށް  ފުލުހުން  ޝަކުވާ    ޔާ  ހަމަ  މިކަންތައްތައް 

ހިލިބުމާ މޮނިޓަނއެކު  ދެން  ޙަޤީޤަތުގައި.  ޙަޤީރ ގައިގަންނާނެ  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤަތުގައި  ކުރުމަށް 

ށް އޮތް  އަމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިލަތްތައް ހަމަޖެހުން. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުޞީށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި ވަމިކަމަ

ޕްރޮޖެކްޓަކުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން  އަހަރުގެ   ވެސެލްއެއް  ބެލުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ހިންގޭ   އެބަ 

އެއްޗެ އެކަހަލަ  ލިބޭ.  ތަވެސް  އޮތިއްޔާ  ބަލައް  ގޮސް  ރެޕިޑްކޮށް    އި ންތަނަށް  ވަރަށް  ފަސޭހަވާނެ.  ވަރަށް  ހަދަން 

ލިބިފައި މިކަންކަ އެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ދެން  ނުދެވިއްޖިއްޔާ  އެތަނަށް  ކުރާއިރުގައި  ކަމެއް  ބަޔަކު  މިޖެހެނީ.  ކުރަން    ން 

އިމްޕެކްޓާ  ޖިއްޔާ އެ ނެގި އަދަދާއި   ވެއްކުރަން ވެސް އުނދަގޫވޭ. އަދި ރުއްގަސް އެސެސް  އަދި   އި އެއްޗެހި ހުންނަ 

ކަމެއް.    ، ވަގުތުންއެއްޗެހީގެ މައްސަލަ ވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ދެވުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު  ވަގުތަށް ތަނަކަށް 

ވަރަކަށް    5ގައި ގޮއްސަ މިއޮތީ މިދިޔަ  ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެބޮޑަށް އުނދަގޫވެގެން ޙަޤީޤަތު

ގެނެތެރޭގަ   އަހަރު  ބަދަލުތައް  ބޮޑެތި  ތަފާތު  ގަވާއިދުތަކަށް  އެކިއެކި  އެދުވަސްކޮޅުގައި  އެއީ  އެކަންކަން  އި.  ސް 

މިކަންކަފަސޭހަ ނަމުގައި  ރު  ކޮށްފައިމެއް  ކުރުމުގެ  ސަބަބުން  އެކަންކަމުގެ  މިކަންކަން  އުގަސް  އްހުރީ.  ފުރުމާއި 

އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް  .އައި. މަސައްކަތްތަކަށް އީކިއެކިރިޒަމްގެ އެ ގެން ދިޔައީ. ދެން އަނެއްކާ ޓޫބޮއްސުންލައި

އަތުންއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓޫ  ނަގާ  ގެ  ދެން  އޮތީމަ  ގެންދެވިފައި  އެދުވަސްވަރު  މިނިސްޓްރީއަށް  ރިޒަމް 

ޙަޤީޤަތުގައި   ތެރެއިން  ނޭނގެ.މިކަމުގެ  ވެސް  މިދެންނެވި  ދެން  ވާނުވާ  އައިސް   އެއީ    ދިޔަ ގެން  ދަތިތަކެއް 

އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅުވެފައި    ،ދުވަސްވަރަކީ.  މަޑުމަޑުން  މިކަންކަން  ބައެއް    .އޮތީ  މިމިހާރު  މީގެ  އަދިވެސް 

ނުކުރެވޭ ހު   ބަދަލުވެފައިކުރިން  ހަމަ  ކަންތައްތައް   ރަނގަޅު  އެއްޗެހި  އެ  އަލުން  އިޞްލާޙު  ބަދަލުވުންތައް    ރި 

އެހު އެކަމަށްވާތީވެ  އެބަހުރި.  ވެސް  ދަތިތައް  އުއްމީދުކުރަނީ    ،ންނަމަވެސްހެރި  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑު  މި  މިހާރު 

ކުރި ގެންއަމިކަންތައްތައް  މިކަށް  ސްޕީޑުގައި  ބާރު  ކުރި ދަވާ  ކައިރި  އަންކަން  އޮތް  ކުރިޔަށް  ދާނަމަ  ށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްޙަބަލެއްގައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ޤުމުސްތަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ރިޔާސަތުން

   .މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 އްކެވުން: ހަކަދެވާهللا ޤޫބު ޢަބްދުއުމެންބަރު ޔަ ދާއިރާގެ  ދާންދޫ



  

މު ޑިވެލޮޕް ޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ރިޒޯޓް  ހިއްކައިގެން  ތަންތަން  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކުރަމުން  އްރިރު. 

ކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތްތާއަދަންޏާމު  ވެނ ށް  މިކަމަށް  ގައި  ނުޙަސް  އެހެންވީމާއްލެއް  އަޅުގަނޑު  ލިބޭނެ.   ،

މިކަމާ .ޕީ.ބޭނުންވާ އެއްކަމަކީ އީ  ސާފުކޮށްލަން ހިއްކައިގެން    އޭގެ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ  ހަމަ  ބެހޭ ގޮތުން. ތަންތަން 

ގޮތްތޯ އުދި  ށް އަކުރި ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  އެއް   ން  އެއީ  އޭ  ނޫންތޯ.  ބޭނުންކަންތައް.  އިތުރަށް   ސާފުކޮށްލަން  ގެ 

އީނުފޫޒުމިކަންކަމަށް   ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ނުފޫޒެއްއޭ.ޕީ.ގަދަ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  މައްޗަށް  މެންޑޭޓު  ..ޕީއީ  ،ގެ  އޭގެ 

އޮތްތޯ.  ތަންފީޛު ފޯރުކޮށްފައި  މިވީހާތަނަށް  ނުފޫޒެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  އެއް ކުރުމުގެ  ބޭނުންވާ  ބަލާލަން    އެވެސް 

 ވެސް ކޮށްފި.  އް ސުވާލު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު އަޅުގަނޑު ކުރަން ބޭނުންވި އެ . ދެން މީގެ އިތުރަށްކަންތައް

ޔަ  ދިމިޖީ ފަށަމުން ވެސް ވިދާޅުވި  .އަހަރު ނުވަތަ މިދިޔަ ޑީ  5އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ  

ދުވަސްތަކެއް  ދިޔަ  ގޯސްކޮށް  ކަންކަން  ކަމަށް.  ދުވަސްތަކަކީ  އަޅުގަނޑަށް  ،  އެހެންވީމާ  މިހާރު  ދުވަސްތައް  ދެން 

އެ ދުވަހެންވީމާއެނގިއްޖެ.  އެ  ނޫނީ    އެކަމަކުސްތަކުގެ  ،  ނިދާފައި  އީ.ޕީ.އޭ  އޮތީ  ފާހަގަވެފައި  އަޅުގަނޑަށް 

ވަރަށް ސަބަބުން  އޭގެ  ކަމަށް.  އޮތް  ގެއްލުންތަކެއް  ނިންދަވާފައި  ހަމަ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ވެއްޖެ  ވެސް  ބައިވަރު   

ދުކަމަށް އަޅުގަ ގޮތުން ވަރަށް އިހަކަށް  މިސާލެއް ހަމަ އޮޑެގައްލާ. އެއީ  ވަހުގެ  ނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ހަމަ މިސާލެއްގެ 

އިންވެސްޓް  ބަޔަކަށް  އޮތްވެސް  ދީފައި  އެހެންވީމާ  ކުރަން  ޑޭ  ތަނެއް.  އަސްލުގަ  1،  ހަމަ  އެކަމަކީ  ވެސް    އި ގައި 

ޓޫރިޒަމަޓޫ ވިޔަފާރި ށް  ރަނގަޅު    ކުރަންރިޒަމް  ޕާރސަނަލީ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނުކުރަން.  ޤަތަނެއް  ބޫލެއް 

ސަރުކާރުން ބަޔަކަށް އެތަން ދީފައި، އެބަޔެއްގެ އަތުން އެޔާއި ގުޅޭ ފައިސާ ވެސް އަތުލާފައި އެހުރިހާ  ކު ވެސް އެކަމަ

އެ އިންވެސްޓަރުންނަށް  މެއް އައިމަ  ކަހަމައަށް ދިޔާމަ ދެން އެއާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ކަން  މަސައްކަތެއް ކުރާ ދުވަހާ 

އެ އަންނަނީ. އެހެ ތަކުލީފެއް  ބޮޑު  މިއަންނަން  ބޫލުފުޅުޤަ  ންވެގެންވެސް  މިކަންތައް މިހިސާބަށް  ޖެހުނު  ކުރައްވަންތޯ 

ރީޒަނަ އީއެއް  އީ.ޕީ.ކީ  ޒިންމާ  އަދާ.ޕީ.އޭގެ  އީއޭއަށް  ނުފޫޒު  ބަޔެއްގެ  އެހެން  ނޫނީ  މައްޗަށް  .ޕީ.ނުކުރެވުންތޯ  އޭގެ 

 ރިއްޔާ.  ތީތީވެތޯ. ޝުކުއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު ފަށަމުން  ޙަކޮމިޓީ  ކަންނޭނގެގަނޑު  ނުކުތާއެއް  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހުގެ    ، ޤީޤަތުގައި  ރައްޔިތުންގެ 

ތެދުބަހުން   ސީދާ  ސާފު  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރައްވައިފި  ސުވާލެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  މެންބަރަކު  އެ  އިއްޒަތްތެރި 

ޖަވާ ދެއްވަންޖެހޭނެ.  ސުވާލަށް  ތިބު  ކަންނޭނގެ  އެހެން  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  ކުރެއްވީ.  ބޭފުޅު  ދެން  ކަންތައް  ން 

 ށް ގެންދަވާ.އަނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން. ކުރި  ފާހަގަނުކުރެވި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ،އެހެންނަމަވެސް

 

   :ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނަރާހީއިބް ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ



  

އީ.ޕީ.އޭގެ   އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވިސްނުމަކީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހިއްކުން  ހަމަ 

އެއްގޮތަ ހަމަ  ވެދެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަށް  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކުރަންވާވަރުގެ  މިހިރަ  ސް    ފަރުތައް ސަރަޙައްދުގައި 

ގެން ދެން އެރަށެއްގައި  ކުރުން. މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ދެން މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ފުރި އެކި ބޭނުންއެކިހިއްކައިގެން  

ނޫން ހިއްކާލުމެއް  ތަންކޮޅެއް  މިދަންނަވަނީ ނޫޅެވޭވަރުވެގެން  އެހެކީ  އެއަ   ،ންނަމަވެސް.  ހިއްކައިގެން  ރޕޯޓް  ތަންތަން 

ކުރުމަކީ   އެޅުމާއި، މިކަންކަން  ލިބިއެޅުމާއި، ރިސޯޓް  ގެއްލުންތައް  ވަރަށްބޮޑެތި  ނުކުރެވޭ  އިއާދަ  ،ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ 

ބޮޑެތި ވަކިންވަރުގެ  ކަންކަމަށްވާތީވެ ތަންތަން ހިއްކައިގެން  ރިސޯޓް އެޞަޚާއް   ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ  ޅުން އެއީ  ކޮށް 

ވަރަށްގިނަ ރަށްތައް އަދިވެސް  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތަރުހީބުދޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ޓޫ އެކަށީގެއެބަހުރި  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ނުދާ  ރިޒަމް  ވަރަށް  ވެސް  ބުތަހިސާންވާ  އެހިސާބުތަކަށް  އް  އެބަހުރި. 

މާ  ރިޒަޓޫ ގެންދިޔައިއްޔާ  ރަނގަޅު  މް  އެބަހުރި  އެހިސާބުތަކުގައި  ވެސް.  ބޮޑެތި  ރަނގަޅުވާނެ.  ރަށްތައް  ރީތި 

މެއް ނޫން ކަމަށް   އީ.ޕީ.އޭގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރުގައި ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން ކަމުދާ ކަ، ހިއްކުމަކީއެހެންވީމާ

އޮތީ ނުފޫޒު.   ނެ އެކަމަށް. ދެން މިފުން އިއްތިފާޤުވާރިހާ މުވައްޒައޭގެ ހު.ޕީ.އީ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އިއްތިފާޤުވޭ.

ނުފޫޒު    5މިދިޔަ   ވަރަކަށް  ފުދޭ  ހަމަ  ތެރޭގައި  އީއަހަރު  ބައެއްއާއޭ.ޕީ.އޮވޭ.  ދެން  ތިބޭ    ގެއޭ.ޕީ.އީފަހަރު  މެދު. 

މައްޗަ ފަހަރުމީހުންގެ  އުނދަގޫވާ  ފޯރުވަން  ނުފޫޒު  މިނިސްޓްރީށް  އެބަހުރި  އެ  އެ   ންފަހަރު  މައްސަލަ  އްކަލަ 

ވެސް    އަބަދުފުން  އޭގެ ހުރިހާ މުވައްޒަ.ޕީ.އީ  ،ގޮތް ނިންމާފައި ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް  އެއަށް  އުފުއްލަވާފައި 

މަސައްކަތް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  ގެންދިޔައީ  ދަންނަވާނީ.    ނޭށްކުރައްވަމުން  ވަރަށްދަތި  ދެން  އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަތްޙާ މިލުގައި  ވެސް   ނުފޫޒުތަކާ   ކުރަމުން  ދިޔައިރު  އެއްވެސް    އެއްކޮށް  މިއިން  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު 

އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާފައި.    5އަކުން މިދިޔަ  އޭ.ޕީ.ނާގޮތަކަށް ކަމެއް ނީންނާނެ އީވަކި ފަރާތަކުން ބު  ލެބިނުފޫޒަކަށް  

އެއި.އޭޕީ.އީ ނުފެންނަންޏާ  ނިންމަން  އެގޮތަށް  އެކަމެއް  ބުނާނެ.  ން  އެ    ވާހަކައެއް  ބުނާނެ.  ވެސް  ލިޔުމުން 

އީބުނުމަށްފަހު   ތިބޭތީވެ .ޕީ.ދެން  ފަރާތްތަކެއް  ފޯރުވޭނެ  ބާރު  އަދި  މައްޗަށް  ގަވާއިދުތަކަށް  އޭގެ  އެ  އެފަރާތްތަކުން   

މަސައްކަތްތަކަ  ކުރާ  ގެނެސްގެން  އީ  ކާބަދަލު  މަސައްކަތެއް އޭ.ޕީ.ނޫނީ  ކުރަ  ކުރާ    އިން  އުފުއްލަވައިގެން  މައްޗަށް 

ގެން ކުރާ ކަންތައްތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރު ނުފޯރުވި  ދި އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް އެބައި ގެންގޮސްއަ  ކުރުމާ

ނަށް އޮޑެގައްލާގައި  . އަޅުގަނޑުމެންއޮތީ. މިސާލަކަށް ހަމަ އޮޑެގައްލާ ތި ދެންނެވީ  ލަތުގައި މިޙާ  މަ މިއަދު މި އޮތީ

އީ އޭގެ  އެނގުނީ  އުޅޭކަން  ހަދަން  އެއޭ.އައި.ރިސޯޓެއް  މަރުޙަލާގައި.  އުޅުމުގެ  ހަދަން  ރިޕޯޓް  ވެސް  ގެ  ދިންކަން 

ތަންތަން    އޮތީ ނޭނގި. މިހެން ގޮސް އެކިމިމިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު    ނޭނގެ. ކާކަށް ކޮން ރަށެއްކަން ދީފައި އޮތީ ވެސް

އެކި  އިކޮޅާ ފަޅުތަކާއި  ދީފައި.    އެކި  މިއޮތީ  ދިވެއްސަކު ތަންތަން  ޙަޤީޤަތުގައި  އޮތްއިރުގައި  ގޮސް  މިހެން  މިހާރު   

ދަ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި.    ލަތަށް ގޮއްސަ އެބަހުރިޙާތުރަކުދާނެ ރަށެއް ނެތް  ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން މިހެން ގޮސް ނޫނީ 

މި މިކަން  ކުރިން    މިހެން  މީގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  މީގެ  ކުރި  5އޮތީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އައަހަރަށްވުރެ  ވެސް  ދާއިރު  ށް 



  

ހުރިހާ  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޭރިޔާ   ހުންނާނީ  ފިނޮޅުސެންސިޓިވް  ދޫނިއަރާ  ޗަސްބިންތަކާތަކާއި،  ހުރިހާ    ތަކާއި އި 

ފާހަގަކޮށްފައި  ކަނޑައަޅައެއްޗެއް  ކަމަށް  ތަންތަން  ނާޒުކު  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  މިތަންތަނަކީ  ޑޮކިޔުމެންޓްތައް    އި  މި 

އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަޅުގަނޑު  ،  ވީމާއަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނީ. އެހެން  އިނގޭތޯ   ހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ދީފައި އެދޭންޖެ

ގޮތު  އާޒިންމާ އަޅުގަނޑަ ބެހޭ  ދެން  އެއްޗަކަށް  ތިވިދާޅުވި  އަޅުގަނޑުމެން    ށްން  ދަންނަވާކަށް. ދެން  އެއްޗެއް  ނޭނގެ 

   އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ. އެއީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހުރިހާ ނާޒުކު ތަންތަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިތިބީ ކޮށްގެން ކަމަށް

  ވީ ސްޓްރީތަކަށް ނިގުޅޭ ހުރިހާ މި ން އިނގޭ ގޮތަށް އެކި ކަމާ ތަންތަނަކީ މުހިންމު ތަންތަންކަ . އެމިހުރީ ކަނޑައަޅާފަ

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް އަދި މިހާރު  ހުންނެވި ރައީސުލް  އި އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވެސް އޭރުގަފޮނުވިފައި.  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީސްއަށް ހުންނެވި  އެ  ފޮނުވިފަ ވެސް މިހުރިހާ އެއްޗެއް  ތިމާވެށީގެ    ،. އެހެންވީމާތަކަށްވާނީ 

ތަން ނާޒުކު  އިނގެންގޮތުން  އެއްޗެހި ހުންނާނީ  އުޅޭ  ހާރުމި  ތަނާއި  ރިސޯޓެއް ހަދަން  ތަނެއްގައި  ނާޒުކު  . އެކަހަލަ 

ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން  ގައި ނުކުރެވޭ ނތާއިން ކަނޑައަޅާފައި ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު ތަނެއްގައި އެއޭ.ޕީ.މަށްވަންޏާ އީކަ

ކަމަށްވަންޏާ ހުއްދަ  އޭ.ޕީ.އީ  އުޅެ  އެ  މިއޮތް    ،އެހެންނަމަވެސްނެ.  ކުރާޟްތިރާ ޢުއިދިނުމަށް  އިން  ލަތުގައި  ޙާ މިހާރު 

އީ ނުދިނަ.ޕީ.ވެސް  ހުއްދައެއް  އަދި  މިނިސްޓަރައޭއިން  އެބައޮތް  އެމީހާއަށް  މިނިސްޓަރ ގޮތެސް  އެޕީލްކޮށްގެން  އް  ށް 

އޭއިން  .ޕީ.ރީ. މިހާރު އީއި އެއްޗެހި މިހުތަކާ ލަތުގައި ގަވާއިދުޙާ  ހަމަ މި ގެންދެވެން.  ށް  އަކުރި ކަން  އެފިއްޔާ  ނިންމަވައި

ރިޖެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެމީހަކަށް  ކުރީއަދި  ވަގުތުން  ހަމަ  އިސްތިމަ  މިނިސްޓަރަށް. އެހެންވީމާނާފުޢުލިބޭ    ، އެ ކުރަން 

އެ ހުރިމަރުޙަލާތައް  މިހެން  ގަވާއިދުތަކުގައި  ކުރި  ކަމަށް    ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  ހަމަ    ށް އަ ވަންޏާ 

މި އެހެންވީމާ.ޕީ.އީ  ވެސް   ހާރުގެންދެވޭނެ  ކުރިޔަސް.  ރިޖެކްޓް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންއޭއިން  ހަ  ،،  މަ  އަޅުގަނޑު 

 .ތިބީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ގަނޑުމެން މިޅުދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްގެންނޭ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލޫމާތު ދެއްތޯ.  ޢު ގުޅިގެން އިތުރު މަ ސުވާލަށް އެދެއްވި ޖަވާބާ  ހަމަ މިލް ޓަރ ޖެނެރަ ގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްއީޕީއޭ

 

 ކެވުން:  އްކަދެވާހަ  މް މުޙައްމަދުހީއިބްރާ  ޖެނެރަލްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭގެ

ގައި  އެކަމަށް ތަރުޙީބު ނުދޭކަން އޭރު ގަނޑުމެން  ގައި އަޅު  2017ހިއްކުމުގެ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  ދެން  

މިނިސްޓަރަ ބަލާއިރު އެތައް މިލިއަން  ކޮށް ރާއްޖޭޞަ. އަދި ޚާއްށް ވެސް ދަންނަވާފަވެސް  ގޮތަށް  ވެލި އުފެދޭ  ގައި 

އުފެދިފައި ޕްރޮސެސްއަކުން  ވެ   އަހަރެއްގެ  އެހެންވީމާހުރި  އިންވެސްޓަރަލި.  ވެލި  މި  ހިލޭ  ،  އައިއްސަ  ކަށް 

  ށް ރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓަޓޫ   . އަދި ކޮންސާރން ރެއިސްކޮށްފައިވާނެއޭރު ވެސް އެ  ،ދެނީ. އެހެންވީމާ  ން މިއަޅުގަނޑުމެ

އަޅުއްވަ  ބާރު  ވެސް  އެކަމަށް  ގޮތުން  ނެގުމުގެ  ރޯޔަލްޓީ  ވެލިން  ހިއްކާއިރު  އޭރުއިރަށްތައް    އެކި   ގެ ދިނުމަށް 



  

އަޅުގަ ދަންނަވާފައިވާނެ.ފަރާތްތަކަށް  އަޅުގަނޑަ  ނޑުމެން  ސެލެކްޓްދެން  ރަށްތައް  ހީވަނީ  އުމީ  ޤައި،  ކުރުމާށް 

މުހިންމު ދައުރެއް އެބަ  ، މި މަޖިލީހަށް ވަރަށް  ހެންވީމާއެ މިއީ.    އްޤީގެ ގާނޫނެއް އުމީ ތަރަ ޤަގުޅޭގޮތުން    އާ ތަރައްޤީ

ލަ ތަރައްޤީގެ  އްދެއްގައި ކުރެވޭނީ ކޮންކޮން ކަހަގެނައުމާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންކޮން ސަރަޙަގާނޫނެއް  ގެ  ތަރައްޤީއޮތް ގައުމީ

ދިކަނޑައެޅި  މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން މިއުގެން  ދެން  ބާރުއެން.  ގޮތުން  އަށް  އެންވަ ޖެޓިރެސްޓް ޅުމުގެ    ލް ންމަންޓަރަޔަކް 

ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް  ސޫލުތަކެއް ހަމައު  ންނަށްވާއިދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެލަ ގައެސިސްމަންޓް ހެދޭނެ ކަހަ

އި އަދި  ރާއްޖޭހީވަނީ  ފަތުރަށް  ރަށްތަކާއި  ތަރައްޤީއަށް  ކަނޅުތަގެ  ފަރުތައް  ސްޓް ކާއި  ޖެޓިކް  ރެޑައެޅިގެންދާއިރުގައި 

އެޔަރައެންވަ އީ.  ގެ ސިސްމަންޓްންމަންޓް  އަދި  އެއޭއަށްވުރެއައި.ތެރެއިން  ވުރެ  ސިސްމަންޓަށްއެ   ޓްންންމަޔަރަންވަ، 

އެ  ކު މަރުޙަލާއެއް.  އަންނަ  ހުންނާމަރުޙަލާއިރީގައި    ޕްލޭންތަކާއި   ގެތަރައްޤީ  ޤީޤަތުގައިޙަފާހަގަކުރެވިފައި    ނީން 

ކުރީއެއްޗެހީގައި   މަރު ކަނޑައެޅުމުގެ  އަންނަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅިންނާހުކުން  އަޙަލާގައި  މިކަންތައްތައް  ފައި  ނީ 

އު ކުރެ އަންނަންތައުމީ  ޤައެހެންވީމާ،  ސޫލުތައް.  ވިގެންދާނެ  ގާނޫނެއް  އިތުރަށް  ރައްޤީގެ  އޭގެ  އަދި  ޖެހޭ.  އެބަ   

މިހާރުޑުމެގަނއަޅު ބާރުއަޅުއްވާރުސަރުކާ   އުއަ  މި  ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތް  ން  އެބަ  ކް  ޖެޓި ރެސްޓް ފައި 

ވެ  އެސިސްމަންޓް   ލް ޓަންމަންޔަރައެންވަ އުސޫލުތައް  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެހެދުމަށް.  ން  ސް 

އި އިނގޭތޯ.  ޅާފަށް ހުށަހަ މިނިސްޓްރީއަގަނޑުމެން ވާނީމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަޅު

 އްޔާ. ޝުކުރި

 

 ން: އްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެއިއްޒަ އަޢުމަ  ންބަރުންގެ ތްތެރި  ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ގެންދަލޫމާތަށް  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  ން  ޅުގަނޑު 

ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑަދެން  ދޮޅުގަޑިއިރަށް. އެއީ  ކުރަނީ  ދުސްގަ އެހެންވީމާ،  ރު.  މިންވަ ވެސް  ކުރާ  ދަ  ހުއް  ށްއާންމު 

ބަހައްޓަ އެގޮ ވިސްނުންފުޅު  ސުވާލުތަށް  ކުރި ތަކުގަވައިގެން  ވަޑައި  އެދެން.އިގަތުއަށް  ދާއިރާގެ  މިހާރު    ން  ވިލިނގިލި 

 ށް. ބަރަމެންތްތެރި އިއްޒަ

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެ ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންވިލިނގިލި 

އިއް ޝުކުރިއްޔާ  މުއާދެ!  ބޭފުޅުޤައްރިރު.  ޒަތްތެރި  ޚި  ތިބީމަ  މިތާނގައި  ންއީ.ޕީ.އޭގެ  އަޅުގަނޑުގެ    ޔާލު ދެން 

ސީ  ގެ ސިޔާއްސަލަ، މިހާރު ރާއްޖޭސް ވެދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަސްލުގައި ރުށްގަހުގެ މަތަފާތު ވެއްގައި ފަހަރެ

މަން  ވާ،މައްސަލައަކަށްވެފައި މިޒަފެންނަ  މައްސަފެންނަ  ރު  ހިއްކުމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ސިޔާސީ  ވެސް  ލައަކީ  ނީ. 

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި    .ޕޮލިސީސްތަކެއް ނެތް  ޓްމަންޕްޑިވެލޮނެޝަނަލް  ރާއްޖޭގެ    އި ގަޤަތުޤީ. އަސްލު ޙަމައްސަލައެއް

ކޮންމެ   ނެތް  ހެކްބި   12ކުން  އަހަރަ  5މައްސަލައެއް  އެތައް  ޚަރަދުކޮށްގެން  ރުފިޔާ  އެތައް  ޓަރެއްލިއަން   ،100  



  

ބޮޑުކޮށްގެން މަހެކްޓަރެއް  ބޮޑެތި  އެކުލަވާލިޔަ ޝް ،  އޯރޫޢުތައް  އަތޮސް  އެތާކޭ.  ފިޅުތެރޭގައި  އޮންނަ  ނޮޅެއް  ނގައި 

ރިސޯއްކައިގެން ހި ވަރަ  އެއީ  ޖެހުނީމަ  ހަދަން  ބޮޓެއް  ތިމާ ށް  މައްސަލައެއް.  ހަޑު  މައްސަލައެއް.  ލާކުވެގެވެށި  ންދާ 

 . ކަމެއްލަ ކަހަމިދެން ވަރަށް ބޮޑު އަރަތެއްގެ 

 

 ން: އްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެންބަރުއްޒަތްތެއި ހިނދުކޮޅެއް  ،ރި  އަ ކުޑަކުޑަ  ބަންގިއަށް  ށް. ހިނދުކޮޅަކަ  ކުޑަކުޑަ  ނަންނޑާލާމެދުކަ  މެންނޑުޅުގަ. 

ވަފަހު(  ޅަކަށް)ވަގުތުކޮ  ޝުކުރިއްޔާ. ނަމާދު  މެތަގުއާދެ!  އަނެއްކާ ށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    ދުކަނޑާލުމަށްފަހު 

 ޅުގަނޑު އެދެން.ން އަސުވާލު ފެއްޓެވުފެއްޓި ން ކުރަ ބަރުއްޒަތްތެރި މެންގެ އިނގިލި ދާއިރާވިލި

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެ  ޙުސައިންސަޢުދުބަރު ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެން

.  ގރީފިން ދައްކަނީ. އޭގެ ބް ކަކޮޅެއް ވެސް އިނީމަ އެ ވާހަކަ މިވާހަ  ކޮށްހަމައަށް ދާން ކުޑަ  ޅުގަނޑު ސުވާލާއާދެ! އަ

ގޮތުރިބާޖުތަނަށް  ންއަޅުގަނޑުމެ ރުއަގައި  ކުރެވޭ  ބޮޑު  އްސްލުގައި  ވަރަށް  އައިސް  ފަހަކަށް  މައްސަލަ  ގަހުގެ 

ރައްޔިކަށްލައަސައްމަ މީޑިއާއި  ތެރޭތު ސޯޝަލް  މައްސަލައަކަށް ންގެ  ބާޖު  ވެގެންގައި  ބޮޑެތި  ލައިގެން  ތަމިއުޅެނީ  ކަށް 

އައެގަސް  އްރު ދަތުރުކު އްރަށުން  ރަށަށް  މިފެނެއް  މަންޒަރު  އަސްލު  ންނަނީ.  ރާ  އިޝޫ  ޤީޙަދެން  ޙަޤީޤީ  ޤަތުގައި، 

އެ  ޒެރެއި ނުކުރެވޭ.  ލައިގެން  އް  ރަބާޖުތަކަށް  ރަށުން  އެއް  އަޅުގަނޑުއްރު ގެންދާ  ށް  ށައަނެއް  މެންނަށް، ތައް 

ބެލެހެއްޓޭ. ރާއްޖޭގެ    އެބަ ގައި   ރަނގަޅު ގޮތުއް ން އެ ރުށްގެ ޓެއް ތަރައްޤީކޮސް ރިސޯ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ކޮންމެވެ

ރުކުބޭނުންއެތެރެވަރީގެ   ބަދަލެއްނާދޭ.  ޓިގެ ކުއެންކުރާ  ލިޓީއަކަށް  ރަނގަޅު ފަރުވާ  ށް  ނގަޅަރަވަރަށް    ،ބިއެ ރުކަށް 

ސޯޓުގައި  ހައްޓަން، އެ ރިއްކި ތަނެއްގައި ޖަހާ ބަކުރެވި، އެއަށް އަނިޔާ ނުދެވި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެ ހިޖްއޭތި މެނޭ

އަޅުގަނޑު  ބަލަހައްޓާކަންއެމީހުން   ގޮތުގައި  އަނެއް ކުރަން.  ބޫލުޤަ  ދަރުގެ  މައްސަލައަކީ  އަސްލު  ކަމަކަކީ   

.  އްމެއުގެންދާ ދިވެނުން ވެސް އެއީ ހަމަ ނެތިޤީކުކޮށްލާކަން ހަމަ ޔަ ހަލާއިގެން ކަނޑައްށް ރު ރިއަލް ބޭނުމަޑަސްޓްއިން

ފައި ހުންނަ  ޓި، ހަމަ ވެއްގިރެމުން ގޮސްށް ހަމަ  ދޮނޑުގެ ގޮ ށުގެ ބީޗް ރަޅުގެން ފަގުޅި  އްޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާތިމާވެ

އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުކެއް  ފާހަގަކުއެތައް  އިޝޫއަށްމަކައެކަ  ރެވޭ.ބަ  ހަމަ  .  ޙައްލެއްނާދޭ  ކަށް،  އައިސް  ދެން 

މަޖާދަތުރު އަރާ  ރަށްރަށަށް  ފަޅު  ގޮގޮސް  ހަމަ  ރުސްކޮށްލަން  ގެއްލުންދީއް،  ހަ ތަކަށް  މަންލާކުކުރަމުން  ޒަރުތައް  ދާ 

އެ އަންބަ  ވެސް  ރޯކޮށްލާ،  ފެދާފެނޭ.  އެބަ  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  މިހާރު  ލާ  އަނެއްކަމަކީ  ޞަކޮށް  އްޚާ ނޭ. 

ވެސް މަސް    ނުންޤީނާއިން ހަމަ ޔަކާރުޚާ. އެ  އި މަސް ހިއްކާ ކާރުޚާނާއެއްޝަންގެ ގޮތުގައަކީ ޕްރޮޑަކް، މިފްކޯފްކޯމި

ހިއްކާ.   ނެރެރާއްއެބަ  އެބަ  މަސް  ބާޒާރަށް  އެ އެހެންވީމާގެން.  ހިއްކައި،  ޖޭގެ  ގޮތު،  ދަރުގެ  ބޭނުން  ކުރާ  ގައި 

ޖަޕާނުން  ހަމަ މިފްކޯގެ. ކުރީގައި ދަރެއް  އަކަށް ރާއްޖެއް ނުކުރެވޭ  ތެރެއެ ހިތޯ. އެކްޓަކީ ކޮންތާކުން ގެންނަ އެއްޗެޕްރޮޑަ



  

އެރުދަ ކުރަނީ.  ތެރެކޮށްގެން  ހަ  އެކަންކަން  އޯޕަންކޮށްމިހާރު  މާކެޓެފައި  މަ  ލިބޭ  ފައިސާ  ހަމަ  ހަމަ  އް އެއީ  ވީމަ 

ތަކެއް  ޝޫޒްމި އިއެހެންވީމާ،  .  ރޭގައިއަހަރެއްގެ ތެ  ރުށް އެބަ ކަނޑާ  300ކިޔަސް   ވިއް ރުކެއް ކަނޑާފައިވާލަކުދު

އަޅުމިއަންނަނީއޭ.  ނާދެ އަ  އާދޭހާ  ؛އިތެރޭގަޅުތޮގަނޑުމެން  ވަރަށް  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެކީގައި 

ސަރަޙައްދުގެ ރަމުންދަނީ  ކު ތަރަ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަ  އްޤީ ވެސް  މި  ފުޅާވެގެން  ތުރުވެރިކަމުއާއި  އިންޑަސްޓްރީ  ގެ 

ހަރަކާއިޤުތި ޅާވެގެންފުސިނާޢަތު    މަސްވެރިކަމުގެ އެޞާދީ  ބޭނުމޭ.  ސަރަތް  މާލެ  ވީމަ  ދަށްއްޙަ ކަމަކު 

އީ.ޕީ.އޭންމަންޓްޔަރަވައެން ވެސް  އަޅުގަނޑައަކަށް  ،  ދުވަހަކު  މާލެ ކަށް  ސަރަޙަ ނުފެނޭ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  އްދު  ބޮޑު  ގެ 

ޕީ.އޭ އާދޭ.  ރަށް އީ. ހަދަންވާއިނަ ހަމަ ތަނެއް ރީގައި މިއޮންކައި ރަށް ޅުގަނޑުމެން  އީ.ޕީ.އޭގެ އިޝޫއެއް އަންނަތަން. އަ

ހަމަ ސިޔާސީ ވެސް  މިވެސް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ސި  އަސްލުމިހާރު  ،  މައްސަލަތަކެއް.  މިއަންނަނީ  ވިސްނުމުގެ  ޔާސީ 

  ތުގައި ވެސް. ޙަޤީޤަ  ޖެހޭ އަސްލުގައި  ވާން އެބަޖްމަންޓް ހަރުދަނާނޭއިޝޫގައި މެމި  ގެ  ހުގައް ލު ރު، އަސް އެހެންވީމާ

ނާދެން ދެ   އެބަ  ވާހަކަ  ނާސަސަރީގެ  ހެދިރީ ކެވޭ.  ރުކެއް  ނަގާ   ވުމަށްބޮޑުއަކަށް  އަހަރުވަރަ   15،  12  އެބަ  .  ކަށް 

  . އެހެންވީމާ، މީގެ ންކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މިކަން ކުރަ  އެ ވިޔަފާރި އެއް ނެތް  ލޭންޑް ސްޕޭސް   ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،

ޕްލޭނިހަރު ، އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި  ންވީމާތަކެއް. އެހެމައްސަލަވާ  ދިމާތުމުގެ ސަބަބުން  ނެކެއް  ތަގންދަނާ 

ބޭނުންވަނީސު މެއިން  މި    ވާލުކޮށްލަން  މީގައި  ނެތިގެންއަސްލު،  މިވަނީ.  ކިހިނެއްހޭ  ރު ކޯސްއަށް  ތައް  އް، 

ދިމާވާ ސަބަބުތައްނެތިގެން ހުއްޓޭ އެދާން  މަޝްރޫޢު  .ބަ  ތަރައްޤީގެ  ކަކައުންސިލުތަކުގެ  އެ  ރުނޑާތަކަށް  ތަކާއި  އްލާ 

އެހެ އެއްންވީމިކަންކަން.  މި  ގޮމާ،  ރަނގަޅު  ބޭޗެހިތައް  ނިނުތުގައި  އީ.ޕީންކުރެވޭނެ  އެޒާމުތައް  ހެންވީމާ،  .އޭ. 

ރާއްޖޭއީ.ޕީ.އޭ އެޔަރަގެ އެންވަ އިން އެބަ އިނގޭ  ޕްލޭންމަންޓް  ހުންނަ  ޓްކޮއެސްކުރިން  ތައް ހަދަންސިސްމަންޓް  ށްފައި 

އެހެންވީމާ ޔަ  ،އްކަންހި  ،އެއްޗެހި.  ހަމަ  ޖެހުނަސް  ހިއްކަން  ތަނެއް  ވެސް  ޤީކޮންމެ  އިނގޭނެ.  އީ.ޕީ.އޭނުން  އަށް 

ރުއެއް  އިޓްލިސްޓް ކުރަންވީމާ، ވެ އެހެންވީ އެ  ތައް ކަނޑަން  އްރާއްޖޭގެ ރު . އަދި  އް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައްތައްނޫންތޯ 

އީ.ޕީ.އޭ މެދުވެރިވެގެން   ،މާހެންވީއެ  ސް.އުފުރަން ހުއްދަ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ވެ ކުން ވެސް ނުވަތަ  ފަރާތްތަދަ ހޯދާހުއް

ޑިސްޓްރިބި  ނިޓްއުއެ  ގޮތަކަށްޒާމެއް ވިޔަފާރި އުސޫކުރެވޭނެ  . އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް  ، ހިލޭ ނަމަވެސްލުން ނޫން 

އުސޫ  ހީވަނީ   ،ންކުލައެއް  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންމެވެ  އޭރުން  ވަރެމިކަން  މި  އައިސްދާ  އްލެއްޙައްގެ  ސް  ހަމަ  ނެހެން. 

ކޮންސަތުގައި  ރުޞަފު މިމެއިން  އަޅުގަނޑަށް  އަސްރަންއަކަށް  ޕްރޮލުވަނީ  ރިސޯޓު  ބޭނުންކު އްރު  ޖެކްޓަށް    ށް ރުމަ 

އަ އެ  މޫވްމަންޓުޓަކައި  އިޝޫއަންނަ  މާބޮޑު  ވަގައި  މި  ފެނިގެކުރެވޭތަން ކާލާތުކަށް  މިދަ  އެ ން    ، ހެންނަމަވެސްނީ. 

ފަޅު ރަށަށް ދިޔައީމަ  ދިޔައީމަ.  ށް  ރިސޯޓައްޓޭތަން އެބަ ފެނޭ  ހެ ބެލެ ކީ  ރައްކާތެރިކަމާއެއްރާއްޖޭގެ އެތެރެވަރީގެ އެ ރު

ރު  އެ  އްއެ  ބެލެހެއްޓު  ނެއިންނަނީ  ގޮތަކަށް  މެއް  ހިތުހުރި  ހަމަ  މިއޮންނަނީ.  ޢަ  އެއާމެދުތި  ގޮތަކަށް  މަލުކުރެވޭ 

ރުކަށް  ހެންވީއެ އެ  ދިނަސް ނިޔާއެއަ  ފަދަކޮންމެމާ،  އީ.ޕީ.އޭގެބެލެހެއް  އް  ނެތް.  ނިޒާމެއް  ކެޕޭސިޓީ    ޓޭނެ 

ފިޔަވަޅު  ޔަސް އެއަށް  ބަޔަކު ކުރި ފެނިއްޖެ. އީ.ޕީ.އޭ ކިހިނެއްހޭ މަނާކުރަނީ އެކަން ކުރަން. އަދި  ޅުގަނޑުމެންނަށް  އަ



  

ނިއެ އެ ޒާމެޅޭނެ  ނެތް.  މިހެއް  ހުރޭހާ ންވީމާ،  ވެސް  ފާހަގަކުރެވުނީ    މެންއަޅުގަނޑު  ދެންމެ  . ރު  މިތަނުގައި 

އިއްޔެ ޑެގެއްލާގައި އޮ.އގ އެ  ދިޔަ އެ    ގައި   ތަރިކައެއްގެ  ހެންވީމާޙާދިސާގައި.  ވެއްޖިއްޔާ  ތަރިކައެއް  ކުރީބައިގައި   ،

ންޓް ޕޮލިސީސްތަކެއް ނުވަތަ  ޑިވެލޮޕްމަޝަނަލް  ނޭންޖެހޭ  އޮންނަ  ށްފައިކުރަން ވެއްޖިއްޔާ ހިމާޔަތްކޮތް، ހިމާޔަގޮތުގައި

ބޭފުޅުއެތަ ރަޙައްދުގައި  ލޭ ސަ ން އެގޮތަށް ނުކުރަނީ. މާންތަނެއް ލޮކްކޮށްފައި ބޭއްވުން ވަރަށް މުހިންމޭ. ކީއްވެހޭ ތި 

ބިސް    ނި އަޅާ ރަށެއް.ދޫވީމަ  ކުރަން އި އެކަންން އަތޮޅުތެރޭގަނޑުމެ. އަޅުގަޕެންވޭ އޯއް ކުރަންވީމަ ހުރިހާ ތަނެ  އެކަން

ރަށެ ތަރައްޤީއްއަޅާ  ދެން  ޖާހުރަކަށް  އަ .  ނެތް.  ހެއް،  ތިމާވެށި  ގައެއް  ބޭނުމޭ  ވެސް  .  ކުރަންމާޔަތް ހިއަޅުގަނޑު 

އެން އޭގެ  ހަމަ  ގެންގޮ  މެ ނާޒުކުތިމާވެށި  އަނަންތުގައި  ތަރައްޤީޅުގަނޑުމެ. އެކަމަކު  ޢަކަށް ދާންވީމަ  ޝްރޫމަގެ  ން 

ބޮޑޭ  ށީގެތިމާވެ ވަރަށް  މިހާ.  އިޝޫ  އޭރިއާގައި  މާލެ  ގްރޭޓަރ  މިމި  ތޮ  ރު  ގޮސް  މުޅި    ޖެހެމުންއްދަނީ  ގޮސް 

މިތޮއަ ހުސްވަމުން  ތިމާވެއްޓަށްވުރެ  ޅުތެރެ  އި  ދަނީ.  އެތަޖުމާބޮޑެތި  ހާއްތިމާޢީ  މި   މައްސަލައެއް  އްލު  ޙަ އޮތީ    ސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މާބޮޑެރޭގައި.  ތެނުކުރެވިގެން  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ރާއްޖޭގައި  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  އް 

ރި  ކާތެނުރައް  ވުރެ މާށްނަށް ކަންބޮޑުވޭ. އެއަގަނޑުމެން. ރުކެއް ގެންދާތީ އަޅު ސް ކޮންކަމަކާހޭކުރާ މެއިން ކޯކާލާތުވަ

އަޅުޒްޝޫއި މި ގަނޑުތަކެކޭ  ތޮ  މެންނަށް  ގޮއްއަންނަނީ.  މާޖެހެމުން  މި  ކޮ  ގެލޭ ސް،  ކޮށްޓަކަށް  ލާ  ކޮތަރު  ތަރު 

އަޅު މިތާނގައި  ގޮޅިގޮމި  ގަނޑުމެން  އުސޫލުން  އަ  ދެ.ވަ  ޅިއަށްތިބެންޖެހޭނީ  ޖީލެމާދަމާ  ތިން  ދަރީންގެ    އް ންނަ 

ދަ ވަކާލާތުދަރިންނަށް   ދަރީކުރަންޏާ  އެޕާޓްމަންޓަ  ންރީންގެ  ވައްދައިގެންއެ  އެޕާށް  އެ  އަނެއްކޮޅަށް ،    ޓްމަންޓް 

ބޮޑެތި އިޝޫޒްތައް   މާ، ރުކުގެ އިޝޫއަށްވުރެއް. އެހެންވީމާ، ރުކަށްރާނީ ކިހިނެއްތޯ. މިއީ ކޮންސަރނެ ކުކްސްޓެންޑްއެ

  . ރެ ހަރުދަނާވާން އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވު   ދައުރު  .އޭގެގެ އީ.ޕީތި ބޭފުޅުން  ލަކީ ސުވާމާ، އަޅުގަނޑުގެ   ހުއްޓޭ. އެހެންވީއެބަ

ނެ ބޭފުޅުން  އެންމެ  ނީއަށް ޖާގަނުދެވާހަކަތަކުގެ  އްރުގެންދާ  ތި ކީއްވެހޭ ތި  އަޅުގަނޑުގެ  ވާހަކައެއް ނެތް. އެއީ  . އެ 

ގޮތުބޮޑު މައްސަލައަކީ. ދަރު ބޭގެ  ންވީމާ،  އެހެ  .ތާލަނީނައް  އިކޮށަ  ނުމަށްހަމަ އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭ  ނީ.ނުން ކުރަގައި 

 ހަކަ.  އެ ވާ

 

 ން: އްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެންބަރު ވަރަ  ،އިއްޒަތްތެރި  ޝުއަޅުގަނޑަށް  ތި  ތަފްޞީލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިރައްވަކުރުފާޅުޢޫށް  ފި. 

މާއް  22ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާކުރަންޖެހޭ  ބޫލުޤަ ތިމާވެށި    ރާއްޖޭގެ   ކަންލާޒިމުކުރާލަތަށް  ދައު  ދަށުންދާގެ  ވަނަ 

  އަންނަން ން  ދެ  އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި އެއްޗެއް ވެސް ނޫނޭ.  ން އޮތް ޖީލަށް ދެން އަންނަ  ކޮށް ތެރިށް، ރައްކާކޮހިމާޔަތް

ޖީލަ ތިމާވެށި  އޮތް  މި  ކުރުމަށްށްދޭންސިލުކޮވާކަށް  އެކަން  މަތި.  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ޓަކައި  މިވަނީ  ފައިށްކޮ   

ރާލް  ންމަންޓަޔަރައެންވަ އެޖެންސީއަށާއި  ވުޒާރާއަށްބެ   ތިމާވެއްޓާ  އްޖޭގެޕްޓޮޓެކަޝަން  އެކަން  ހޭ  އެކަން  އަދި   .

ތިހިންގު ޓަކައި  އެއި ނޫނަކާގާބެހޭ    މާވެއްޓާ މަށް  ދަށު    ގަވާއިދުތަކެއް ގާނޫނުގެ  ހުރި  ހެދިފައި  ދެން  މިއީ  ން   .



  

ލިބިގެއަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް  ބާނަށް  މަޖިލީހުރައްޔިތުންގެ  ރަކީ ންދިޔަ  ތެރޭގަ   ކޮމިޓީ   އިގެ  .  ން އުދިން  އުފެދިގެ  މި 

މަޤުޞަދަކީ   އެންމެންގެ   ގަނޑުމެންއަޅު އެއްގޮތަށް  ރޫހާއި   މާއްދާގެ ވަނަ    22  ގެނޫނުއަސާސީޤާ  ވެސް  ރާއްޖޭގެ   

ހެއްގެ  އިން މީ ގައި  ރިޔާސަތުދެން    މަށް ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަޤަމެން  ން އަޅުގަނޑުކަންހެއްޓުދެމެ  ށް ކާތެރިކޮތިމާވެށި ރައް 

އަޅު ފާހަގަކޮށްލީ  ގަނޑު ގޮތުން  ސުވާލަމި  ކުރެއްވި  އެ  ދެން  ވިދާޅުވާން  .  އެއްޗެއް  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ށް 

ށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައި  ދެވަނަ ފުރުޞަތަހުރި   އެބައެހެންނޫނީ ފާނަން.  ރުޞަތުދީފުގަނޑު  ފުޅުވެއްޖިއްޔާ އަޅުބޭނުން

 ލާނަން. އި ނިންމަ ޓީކޮމި ޖަހާއިރަށް އަޅުގަނޑު 4ން. ބޭފުޅު އްބެވިތި

 

   :ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

ގައި އެބަ  ދެން އޭ    ދައްކަވައިފި.ވާހަކަފުޅު  ރަށް ގިނަ ވަ  ރު މެންބަ  ދެންމެ   ރު.އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި 

ގެ މެންޑޭޓުން ބޭރުން  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ކު ދެން އެކަމަ  ނޑުމެން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް.މަ އަޅުގަހުރި ހަ

ނީ  ބޭނުންވަންނަވާލަން  ކަށް ނުފޯރުވޭނެ. އަޅުގަނޑު ދައް އެއަށް މާބޮޑު ބާރެ ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގައްތަކަނގާ ކަންތަހި

ޙައައީ.ޕީ.އޭ އެއްވެސް ކީ  ސި ޤީޤަތުގައި  އޮ އިރެއްގައި  ލެގައި އިވަރުޔާސީ  ކަންތައްތަކަށް  ސިޔާސީ  ޖެހިގެން  ބިގެން  ނ 

ކު މަ ބަސައްކަތް  ނޫރާ  އަދި  އެއް  ވަކިގޮތެއް ރާއްޖެތެރެ   ،ވަކިގޮތެއް  މާވީމާލެ   ފާހަގަކޮށްލަންއަދި    ކިން ވަނޭ.    ، ވީމާ 

އަޅުގޮވަކި  ވީމައަތޮޅުތެރެ އެގޮތަކަށް  ހަމަ  ތެއް  ކުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ނޯންނާނެ  ގެންދާއިރަބަލާފައެއް    ކު. ރަމުން 

ށް ބޭއްވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މު ރަނގަޅަވެއްޖެއްޔާ ގައި އޮތް ތަނެއްރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް ތަނެއް ރަނގަޅު ޙާލަތެއް

ބަލާނެ ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް.  ވެސް  ތަނަކަށް  އެ  ބޭނުންގެ  ތަރައްޤީ،  އެންނަން  ރައްޔިތުން  އްގެ ހިސާބެ ވެގެން   

މަބޭނުން ކުރާ  އެ  ވެސް  ވެގެން  ހަމަ  ހަމަ  .ގެންދޭކުރެވި ހަމަ  ސައްކަތްތަކެއް  ނޫން.  އެކަންޏެއް    ރަށްރަށުގެ   މާލެ 

އެންމެއިންދައި  ރުއް  ޤަތުގައި  ޤީޙަ  ދެންވެސް.   މެންޢާލާކުރުމުގެ  އެހެން  ބޮޑު  މިއޮންނަނީ  ވެސް  ޑޭޓެއް 

ބަދަލުތައް ބެލުމާމަ  އޭގެ   ، އި ރުއް އިންދައި ޢާލާކުރުމާއިރަށްރަށުގަ. ރާއްޖޭގެ  އިއެއްގަ މިނިސްޓްރީ .  ތިވަރަށް އަންނަ 

ހަވެއެ  ހެންވީމާ،އެ ގެންނަ ސް  ހިތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްންޖެމަ  ދެން  ހޭ  ކުރިން  .  އެހެން  އްކެދެ އަދި  ވި 

ގޮތުގައި  ދަ  ،ވާހަކަފުޅެއް އެއްޗެހިނެރުގެ  އަޅުގަ  .ގޭ  ހަމަ  ބެނޑުމެން  އެވެސް  ޓަކައި  ގުޅިގެން    މިފްކޯއާލުމަށް 

މަސަ ކުރަންއަޅުގަނޑުމެން  މަސްއްކަތްތަކެއް  މިފްކޯގެ  އަދި  ބޭ.  ކެއްކުމަށް  ދަރު    ގޮތްގޮތުން  ނުންވާ  އެކި 

  އެއީ .  ރުއްގަސް ނުކަނޑާރަށްރަށަށް އަރައި  މިދެންނެވި    ރަންއްކަތްކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސަ  ހޯދައިދިނުމަށް

ތެރެއި ގިނަ  ވެމްކޯގެ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ލާފައި  އެއަދަދެއްގެ  ން  އެހެން ބަދަރު  ލިބެން.  އެކަހަލަ  ހުރި  ވީމާ، 

އަޅުފުރުޞަތު ވެސް  ހޯދައިދިނުމަށް  ރުއްގަސް  ކުރަން.  މަސައްކަތްއެބަ  ގަނޑުމެން  ތައް  އަދަދަކަށް  ގިނަ  އެއީ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.   ދެން،. ން އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންދެޖެހޭތީވެ. ކަނޑަން

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެދި  ބޭފުޅުންގެން  ވަޑައިފުރުޞަތަށް  އަޅު  ،ތިއްބެވި  ބޭފުޅުންނަކަށް  ފުރުޞަތު  ގަނހުރިހާ  ހިއެއްނުވޭ  ޑަކަށް 

ވަގުތުކޮޅެއް  އް.  ނެ އެރުވޭނެހެ ކުޑަ  އޮތީ.  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެބާކީ  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އަޅުގަނޑު  ރި  އެހެންވީމާ، 

ވެސް     އަރުވާނަން. ދެ ބޭފުޅުންބަރަށް ފުރުޞަތުތްތެރި މެންކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަފައި،   އަރުވާށް ފުރުޞަތުމެންބަރަ

 ރަނގަޅު.ރުކޮށްލަދެއްވިއްޔާ ވަރަށް  ވަރަށް ކު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ވަޙީދުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދާއިފާރު އުނގޫ

ކަންނޭނގެ.    ންއިމައްސަލަ އޮތް  ހުށަހެޅިފައިވާ    ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! ކަމެއް  އަބޭރު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހާލަން  އެކަމަކު 

ބޮޑުފަރު    .ބޭނުން ރަށެ  ގައިނޮޅުފިރ.އަތޮޅު  ހިއްކައިގެން  ދެ  ތަރައްޤީއް  މަސަރިޒޯޓު  ފުދޭވަރަކުރުމުގެ  ކަށް  އްކަތް 

ހެދުމަކާނުލާ.އައި.ގޮސްފައި އޮތް ކަމަށް އީކުރިއަށް އޮތް ކޮށްފައި ސުވާލެއް.  ފަރާތަކުން އެބައްމު  ޢާނޑަށް  އަޅުގަ   ،އޭ 

 ބު. އޭގެ ޖަވާ

 

  ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކަމަށް   ދޭން  މަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑު ހަހެދި    ކަމާންމުޝޫގެ މުހި ހުރި ސުވާލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އި  ގުޅުން

 ޓަވައިދެއްވުން. ހައްފަހި ސްދުކުރަނީ. އަޅުގަނޑު އެދެން ވީހާވެސްބޮޑަށް މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢަށްގަމި 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ވެރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު  ގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

ން  ސްޓްރީ މް މިނިހަރު ޓޫރިޒަވަނަ އަ  2016ރު  ލިއި ބެގެ އޮތީ ރިޕޯޓު ލިބިގެން  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މިއަދު

ދީފަ ހުއްދައެއް  ރިއެބައިން  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަ.  އަދި  ޓޫރިޒަޕޯޓެއް  ދެން  ނުލިބޭ.  މިނިސްޓްރީން ށް  މް 

ތީތި އިތުރަށް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަންއަޅުގަ އި  ށް ރިކްއެސްޓްކޮށްލާފަ ރިޕޯޓަ. އެ  ނޑުމެން ރިކްއެސްޓްކޮށްގެން މިއުޅެނީ 

 . އިނީ

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާ

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން ސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު



  

ސުވާ ގުޅުންހުރި  ކައާދެ!  ނޫން  ވިދާޅުލެއް  ދެންމެ  އެއާވި މަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްކަ  އި.  ހަލަ  ގާތްގަނޑަކަށް 

ސު  އެ  އަޅުގަނޑު  ވީމަ  ބަދަލުކޮށްލާނަން.  ކުޑަކޮވާލު  ސުވާލެއް  އަޅުގަށް  ފޯކަސްއަކީ    ގެމީ  ނޑުޙަޤީޤަތުގައި  މެއިން 

އިން   ނަގައި  1199ލ.މެންދޫ  އަޅުރުއް  ކަމަށް  ޙަޤީޤަގަނޑުމެފި  އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ  އެބަ  ތުގައި  ންނަށް 

މިދަންނަވަނީ  ރާ  ޓްވިސްޓްކު އަޅުގަނޑު  އެޕޮއިންޓެކޭ  އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވާ    އެ   ބަ  ރައްޔިތުން  ދައްކާ 

ހީވަނީ  ގަޙަޤީޤަތު  އް.ކަންތަ އަޅުގަނޑަށް  އަ މީގެ  އި  އަޅުގަނޑުމައްސަލައިގެ  ކޯޒަށް  ދާންއެސްލު  ޖެހޭހެން.   ބަ މެން 

އެންވަޔަރަ އަކީ  ޕްރޮޓެއީ.ޕީ.އޭ  އެޖެންސީންމަންޓް  ރާއްޖޭގެ    ކްޝަން  މުޅި  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔަރަންމަންޓަލް އެންވަ އެޖެންސީ   އީ  ޙަޤީއައޭ.ޕީ.  މިހާރު  ދިވެއްޢާގައި  ޤަތު ކީ.  ރަށައްސަ މުކޮށް  ކަށް  ކު 

އޮންނަން އެބަ ބޭނުންވޭ.    ގައި ވެސް އިފިއްޔާ ކޮންމެ ރަށެއް އަރަ ވެސް  އެއަރޕޯޓެއް  ރަށެއްގައި    ކޮންމެރިންގްރޯޑެއް 

ނީމާ  އޭ ބުއްޤީނަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެއީ ތަރަ ހުން  ވެސްޗް  .އެއެމް.ޖީ.އިގައި އަ ންވޭ. ކޮންމެ ރަށެއްއޮންނަން އެބަ ބޭނު

އް. ބޮޑުހެން  ހާ ފަރެ އޮތިއްޔާ ހުރިފަރެއް  ހަމަ  ރު ފެންނަނީ މާލޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިފަވަނީ މާލެ. ދެން މިހާ

ފަރެއް   ހުރިހާ  ހީވަންޏާ  ތިލަހެން  އެހެންވީމިހާރު  ހީވަންޏާ  ހިއްކަނީ.  ރައްމި  ސިފަވަމާ،  މި  އެއީއޭ  ޔިތުންނަށް  ނީ 

ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮއްވައި އަދި ކީ.  އަތަރައްޤީ .މެންދޫ ލ.  އޮންނަނީލަކަށް  މިސާހަމަ    ދެން   ލ.  އެހެންވީމާ، މި 

، އަސްލު ކޮންކަމެއްތޯ  ޑީއޭޒް އަ ބޮހެންވީމާ، އީ.ޕީ.އޭ  . އެއްތައް މި ނެގެނީ އަދަދެއްގެ ރުއެވަރުގެ ބޮޑެތި ސާލަކަށް  މި

ންނަށް އެބަ އެނގޭ ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެ  ވީ. ވް ގެންނަންޕެކްޓި ކޮށްލަން ބޭނުން އިންޕާސްހަގަކުރެވެނީ. ހަމައެއާއެކު ފާ 

ތިބި  ރަށު   ށްރަ އެބަ  ފޯކޮޅުގައި  ވަރަށް    ފައިދިން  ހު ހުރި  އެބަ ރުއްރުއް  ރި  ދިގުވެފައި  ތަށް  އެގޮ  ހަމަހުރި.  ވެސް 

ހަމަ  ޑުނއަޅުގަ ފެނޭ  އެބަ  ރަށްރަށުން  ރުއް  ،އްތައްރު މެންނަށް  ބައިވަރު  ތަކުދި  ހަމަ  އް  އޮންނަ  ގިނަނުހެދި  ވެފައި 

އެބަ ވެސް  ހީރުއްތައް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިޝޫއެއްހުރޭ.  މެނޭޖްމެންޓް  އެބަ   ވަނީ  މީގައި  ހެން  އުޅޭ  ވެސް 

 އޮތީ. ދަންނަވަން ޖުމްލަކޮށް  ކަމަކާކީކޭތޯ މި ހުރިހާ ،.އޭ އޭޒް އަ ޔުނިޓްވަރަށްބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، އީ.ޕީ

 

  : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

މެންބަރު.  ޝު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިމިއޮތީ    މެންދޫލ.  ދެންކުރިއްޔާ  ކުރުފުޅާ  ދަނޑުވެރިކަން  ބޭނުމަ ރާއެއްގައި  ށް  މުގެ 

އެ ދޫ އިނގޭތޯ.  ދަނޑުވެކުރައްވާފައި  ރަށުގައި  އެ  ކުރުމަހެންވީމާ،  ޓަކައި  ރިކަން  ތަންތަން  ސާފުކުރަންޖެށް  ހޭ 

ޓަކަ  ރުއްތައި  ސާފުކުރުމަށް  ނަގާނަގަންޖެހޭ  ލިކެއް  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ނީބުކަމަށް  މިހާރު  ދެން   .

ގޮމައް އެބަ ބަލަމުންތުގަސަލައެއް  ދެންމެ ހަމަ  ނޫން. ދެން  މުޅިން ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް  އެއީކީ  ދޭ. އަދި    އެބަ  އި 

ޙަޤީޤަތުގައި  ރަން. ރާއްޖޭގައި އެބަހު ދުކުބޮޑަށް ތާއީވެސް ވަރަށްކި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު  ބަރު އެ ދެއްމެން ރި ހަމަ 

އިރު  ކޮށް ވަދެލާތެރެއަށް ކުޑަ، ވަލުއެއާއެއްކޮށް  ންވެފައި ހުރި ރުއްތައް. ހަމަހުރި ކުރި ފޯދިގެން ނަގައެބަރަށްރަށުގައި  

ބޯ  ރުއްވެގެރުއް  ނުހެދިފައި ން  ގިނަވެގެން  އެއްޗެ  ތައް  މި  ވެސް.  ރުއްތައް  ނެހުރި  ރުކުގެ  ގީމަ  ހިތައް  ޙަޤީޤަތުގައި 



  

ރަނގަޅުވުމަތިވަ ރުއްރަނގަ  މާއި،ރު  ފުރު  ޅަށް  މިކަހަލަ ހަދަން  ލިބުމާއި،  އެބަ  ޞަތު  ކަންތައްތަކެއް  އޮތް.  ބައިވަރު 

ގެ  ކަންތައްތަކު ޢާލާކުރުމާއި މިޙަޤީޤަތުގައި ރުއް    ، ގެރުކުންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންމެވެސް ދަންނަވާލިން  ހެއެ

މެ ޙަޤީޤަތުގައި  ވަރަށްބޮޑު  މިއޮންނަނީ  އެހެންވީމާ،    . ދެން އިގަފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީންޑޭޓެއް 

މެނޭޖްކުރުމާޤަތު ޤީޙަޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ  ގަނޑު  އަޅު ރުއް  އެއްޗެ  ގައި  ޕްލޭންތަކަކާއި  ރަނގަޅު  ކުރިއަށް ބެހޭ    ހި 

މިހާރު  ނއޮތްތާ އެއީ  ކަމަށް.  އަންނާނެ  ގުވާހަކަމި  ލައިގެ  އްސަމަ  ގްރެބް  ޓްރީގައި  މިނިސްޓްރީން  ތަކާ  އެ  ޅިގެން 

މަސައް ގިނަ  ވަރަށް  ކުކަތްތަވެސް  އެބަ  ރިހެބިލިޓޭޝަންކޮކްނަޓް   ރޭ ކެއް  ޓަކައި.  ގެ    ރޭވުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނަނީ  އޮން  ޤަތުގައި މިޙަޤީއީ.ޕީ.އޭ މީދުކުރަނީ. ދެން އްވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުކަން ރަނގަޅުއެކަންވީމާ،  އެހެން

ވިދާ ހަމަ  ހިމާޔަތްޅުވި ދެންމެ  ތިމާވެށި  ވިދާޅުވެމެންބަހަމަ  ވެސް،  އެހެންނަމަކުރުމަށް.  ގޮތަށް  ކަ  އްޖެ ރު  އިރީ  މާލެ 

ވެސް    ން ދިޔަގޮތް އަޅުގަނޑު ކުރިންތައް ވެގެކަންތައްތުގައި  ޔަ ދިއުމުގައި ޙަޤީޤަދި  . މުން މިދިޔައެތައްމިތަން ހިއްކަ

އެ އަޅުގަނޑުމެން  ޙާލަކަހަލަ  ދަންނަވައިފިން.  ބާރުތައްތެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޔަކަށް  ބަ  އެހެން   ބައިތިއްބާފައި 

ކަ  ރަމުންކުނަގައިގެން   ތެ އެހެންދިޔަ  ޙަޤީޤަތު ންތައްތަކެއްގެ  ވުޖޫދުވެފައި  މިއޮތީ  ޙާލަތު  މި  މިއަދުގެ  .  އިގަރެއިން 

 އްޔާ އިނގޭތޯ. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ  ،ށްވާލަކަސުފަހު  އާދެ!   ގޮތުގައި  ޕޮއިންޓެއްގެ  ދަންނަވާލަފަހު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބޭޅުގަނޑު    މައިގަނޑު ވޭ  ނުންން 

އެބަ  ގޮތެއްގައި  ތެރޭގައި  އިޝޫސްތަކުގެ  ބައިވަރު  ފާހަގަކުރެއްވި  އީ.ޕީ.އޭ  ތުގައި  ގޮ.އޭ  އީ.ޕީ  އިންހިމެނޭ 

ން  ހޭ ގޮތުބެ   ޕޭސިޓީ ނެތް ކަން. މިހާރު ކަމާކެ  ގެއެކަމުކަމާއި    ނުދިޔަ ވެގެންމަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް 

ތަނަށް ގެންދިފުރުމާ ތައް. މިސާލަކަށް ރުއްގަސް އުމިހުރި ގަވާއިދު  ހެދިފައި އެތަނުން އަނެއް    ގަވާއިދާ ބެހޭ    އުމާ އި 

ރެގިއުލޭޝަންވައެން އެސެސްމެންޓް  އިންޕެކްޓް  ރެގިއު ޔަރަންމަންޓް  މުހިންމު  ތިމާވެށީލޭފަދަ  އަދި  ގެ  ޝަންތަކާއި 

އޭގެއިތުގާ އަދި  ދަށުން  ބޭފުނޫނުގެ  ތި  ހަވާލުރުން  ސަރުކާރުން  އޮތް  ޅުންނަށް  ތަންފީމެންޑޭކުރައްވާފައި  ޛް  ޓް 

 ؟އްލެއުނދަގު  ،ދައްޗެއް ،ރެއްވުމުގައި އެބަ އޮތްތޯ ހުރަހެއްކު

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މްޢީމް ނައިބްރާހީ ރިޔާ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާދާރު ވެގެ ޑިރެކްޓައޭ.ޕީ.އީ

ދަތިތައް މިހާރު  ތި  ޑެމަ ވަރަށްބޮހަ  ޑުމެންނަށް އެބަހުރި ކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނ ޤައްރިރު ޝުއާދެ! އިއްޒަތްތެރި މު

  އެބަ  ރައްޔިތުންއް ހުރިކަން ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ ތިތައެ ދަމިއޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރަން. އެއީ 

އީމިނި  ،އީ.ޕީ.އޭވޯޓުދެއްވާފައި  އޮތް   ކަމަށްއެ.ޕީ.އޭވަން  އިންނާނެ  ރައްޔިތު ތައެގޮ.  އިސަރުކާރުގަ  މި  އް  ން  ށް 

ޤަބޫލު ދުކޮށްއީތާ ވޯޓުދެއްވީމާ އަޅުގަނޑު  މިނިވަންކަމާގޮ  ކުރާ ގެން  ކުރެވޭނެ އެއްކޮށް މަ  ތުގައި  އެއް  .އޭއީ.ޕީ  ސައްކަތް 



  

ފޫޒު  . އެކަށީގެންނުވާވަރުގެ ބާރާއި ނުތެރެއަށް ނާންނާނެ  ރާއި ނުފޫޒު އޭގެޖެހޭ. އެއީ ވަކި ބައެއްގެ ބާ އެބަ  އޮންނަން

  އެއްވެސް އް.  ކުރުވެންޖެހޭނެ ތަނެޖަވާބުދާރީ  އްވެސް އެ ތަނެންމެ މުއައްސަސާއަކީ  ކޮ. ދެން  ތަކަށްނާންނާނެ ކަހަލަ ގޮ

މުއަނޫނީ  ކީމީހަ ޖަވާބުދާރީ  އޮންނަންޖެހޭނުކު އްސަސާއަކީ  ގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ރެވޭ  ނޫން.  ތަނެއް    ކަމާ މިނިވަންނެ 

މަސައްކަތްއެ އެ  އިކުރުމާ އްކޮށް  ކަބޭނުންވާވަރަށް  ބަޖެކަން  ލިބުމާއި  މަށް  އަދިވެސް  ޓް  ލިބުމާއި  މުވައްޒަފުން 

ބަދަލުތައް  ހުރި އެހާ ރަނގަޅު ނޫން    ތައް ގެނެވިފައި އި ގަވާއިދުކާ ގާނޫނުތަރިސޯރސަސްތައް ލިބުމާއި އަދި މިހާރު މި  

އެއްޗެއަ އެ  ރަނގަޅުލުން  މިކަންކަން  ހި  ރަނގަޅުކޮޙަޤީޤަކުރުމާއި  އަތުގައި  ނޫނީ  މިށްގެން  ބޭނުންވާ    ޅުގަނޑުމެން 

މެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ނުދާނެ ކަ  ގެން މުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ހަމަ ކުރެވިއްޖޭގެ ތިމާވެށި މެނޭޖްކުރުގޮތަކަށް ރާ

އަޅުގަނޑަށް  އޮމި  މިހާރު އެހެންވީމާ،  ބެލެވެނީ.   މާހަޢުލުގައި  މިނިތް  ވަރަށްބޮޑަށް  އެއްކޮށް  ވަންހަމަ  ކަމާއި 

 ވެގެންދޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މަން ހާއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކައެ.އޭމަސައްކަތްކުރެވޭނެ އީ.ޕީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހީރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނވަރަށްބޮޑަށް ޝުކު  ގޮތަށްއޮވަނީ  ޑަށް  ބަ ޓަރު ހުރި  ކަންނޭނގެ  ވުންތައް  އްދަލުކަށް 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައް  ނިމިގެން ދާންޖެހޭނީ. ވަރަށް ގިނަ  ތި  ވެސް އަދި އާއްމު  ވެސް  ޔިތުންނަށް 

ކުރުމާއި އަދި  ލާޙުއިޞް   ކާގަވާއިދުތަ   އި ނޫނުތަކާދާޅުވީ ގާވި   ގޮތުން ތި  އްވުމުގެކަމަކު ނިންމާލެއިފި. އެއްވަދެ  ބޭފުޅުން

މެންބަރައީ އެހެން  ކަމަށް.  އެބަހުރި  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނުކުރަ .ޕީ.އޭ  އިޢުތިރާޟު  އްވަންޏާ  ކު 

މިއަ ކަރުދާ  ޅުގަނޑު  އެކަހަލަ  ހުށަހަޅުއްވައި  ހުށަހަޅަނީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދެންހެއް  މުއްދަތެއް އެކަމު  ދެއްވުމަށް.    ގެ 

ދަންނަވާއަޅުގަ އިދާރީނޑުމެން  ކަގޮތުނަން  ބައެއް  އަޅުގަނޑަށް  ން  އެހެންވީމާ،  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު.  ންކަން 

މި އިޝާރާތު ބޭ  ން  ހުރިހާ  އެގޮތަށް  ހުރިހާ    ،ވެސްނަށް  ންފުޅުފެންނަނީ  އެކަން  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

އޭއެހެންވީމާ  ކަމަށް.ޤަބޫލުކުރައްވާ ބަޔާންގައި  ،  ސާފުކޮށް  ކަންތައްތަކާއިކުރަން   ކޮށްދެއްވާތި ވަރަށް  އެކަމަށް    ،ހުރި 

ފަރާތްތަކާ  ޚާއްޞަކޮ  ޒިންމާވާ  ކަމަށް  އަދި  މި ކޮމިޓީން އެކަމުގައި އެޅިދާނެ  ފެނިވަޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ގަންނަވާ  އިތި 

ފާހަގަކޮށްލުމާ އެކީތައް. ދެފިޔަވަޅު ނިންމާލަނީ. އަދިވެސް  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ މި    ގެގައި އަޅުގަނޑުން އެ ނުކުތާ 

ބާ  ޚަމަރުވެރިންނަށް  ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އީ.ޕީ.އޭގެ  ލުކޮށް މަޢުލޫމާތުޞީގެން ވަރަށް ތަފުވަޑައިކޮމިޓީއަށް އެއްފަހަރު 

ބައްއަދި  ދަންނަވަން.    ދަންނަވަން. ޝުކުރު އަދަލުމި  ތިއްސެވުމަށް  ޑުއެވުން  އާއްއްބެވަޑައިގެން  ތެރެއިން  ވި  މުންގެ 

ކައި އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ރެކޯޑަށް ޓަ  .ބެވިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންފުޅުންކޮޅެއް އެބަ ތިއްބޭ

މަކަންބޮޑު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް  ސް ބޭނުން ވަނީ ހާއަބަދުވެ  ޅުގަނޑުމެންންނަވަން. އަދަ  ޑަށް ޝުކުރުވެސް ވަރަށްބޮ

  ދަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގެ    ،ތައްކޮމިޓީ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

  .السالمّعليكمو
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