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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން  ކްއެންޑް  ންޓުންމެއެންވަޔަރަ  `.  ބައްދަލުވު   22ގެ  ޖުޗޭން  ލައިމެޓު   ން  ވަނަ 

ކޮށް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވެބް މެދުވެރި

  ތްތެރި ޒައްއި  މަޖިލީހުގެ  ،ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިރައީސުލް  އްޒަތްތެރިއިތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ  ގެ   ޢީދުރުޠުތެރި ފި އޮތް ބަރަކާތް

ވަކިމެންބަރުންނަ  އްޒަތްތެރި އި  ،ށާއިރައީސަ އަދި  ޚާއް ށް  ހުރިހާ ސަން  ރާއްޖޭގެ  މި  ވެތި  ލޮބު   ކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް 

ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ    ބާދުކް މުބާރައިޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާމެންބަރުންގެ ނަމުގައި  ހުރިހާ    އްޒަތްތެރިއިގެ  ކޮމިޓީ

ކޮމި ހުރިހާފަރާތުން  ބައިވެރިވަޑައިގަ  ،އިރުންނަށާމެންބަ   ޒަތްތެރިއްއި  ޓީގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ރޭގެ  ންނަވާ  މި 

ޢީއްޒަތްތެރިއި އެހެނިހެން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ތަހުނިންނަށް  އާދުގެ  ދަންނަވަން.  ކޮމި  ދެ!ޔާ  ޓީއަކީ  މި 

ރާއްޖޭގެ  ބަބުން  އި ވިއްސާރައިގެ ސަޔާވަވި ގަދަ  ރިމަތިހަފުތާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކު  ދިޔަ މި  ވަޑައިގަންނަވާނެއެނގި

ކޮމިޓީން ބައްދަލުވުމެއް    ،ގުޅިގެން  ބުމާވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިތަކުގައި  އެކި ކަންކޮޅު

  ބޮޑަށް މި  ން ވަރަށް ންބަރުހުރިހާ މެ އްޒަތްތެރި އިމުގައި  އެ ބައްދަލުވު  މު.ހަމަ ވެބް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވީ

ކަ ފާޅުކުރަކަމުގައި  ލިބެ  ،އްވައިންބޮޑުވުން  ދާއިރާތަކުން  މި  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ބެހޭގޮތުން  ގެއްލުންތަކާއި  މުންދާ 

ވަނީ. އެ    އެގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވާފައި   ،ން ބޭނުންފުޅުވޭއަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވަ

އެގުޅިގެ  ވުމާއްކުރެސްފާ އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުއްކުރަންޖެހޭން  މަ  ކުރަންޖެހޭ    އަދި  އެއްކުރުމާއި  ބައެއް  ޢުލޫމާތު 

ކުރިއަށް  ތައްދިރާސާ އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހު  ދެތިން  މިދިޔަ  ވެސް  މަސައްކަތް  ދެންގެން  ކުރުމުގެ    ، ދިޔައިން. 

ކުރިއަށްގެންދަ  އަޅުގަނޑު ގޮބައްދަލުވުން  ގަސްތުކުރާ  މިގޮ  ،ތަކީން  އަޅުގަނޑުމެންނަފުރަތަމަ  މިހާތަނަށް    ށްތުން 

މަޢުއެއްކުރެވި ކޮމިޓީ  ލޫމާތާފައިހުރި  ސެކްރެޓޭރިއޭގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްގެ  މިހާތަނަށް  ގެންދަވާފައިހުރި  ޓުން  ގޮތާއި   

ރިޕޯޓެއް   ކުރު  ކޮމިޓީމެންބަރުން  އްޒަތްތެރިއިބެހޭ  އަދި  ކި  އެ އެކި  ނަވާ ރިވެވަޑައިގަންބައިވެއި  ގަނަށާއި 

މަޢުލޫސާތަމުއައްސަ ވެރިންގެ  ޓަކަ ކުގެ  އަޅުގަނޑުމާތަށް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަން.  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ    އި 

ބެހޭގޮތުން     ހޯދުންތަކާ ދުނުއަދި ހޯ  ، ބެހޭގޮތުން  ށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަ

 ން ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން.އަޓުރެޓޭރިކްށް. ސެޅުއްވައިދެއްވުމަހުށަހަ ރިޕޯޓު

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ބެމުންދާ މޫސުމީ  ސާރައިގައި ލިއެކު ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްޔާވަ  އްރިރު. ގަދަޤަމު  އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ  

ކޮމި  ންތަކާގެއްލު މި  ބައްދަގުޅިގެން  ރޭދު   ތަދީއްއާވީ    2020އި  މެ   17ވުމެއް  ޓީގެ  މި  ވިބޭއްވެ  ވަހުގެ   .

މެންބަބައްދަލުވު ކޮމިޓީގެ  ވަނީ  މުގައި  އަހަރަކުރުން  ބޮޑެތި    ކޮންމެ  ރާއްޖެއަށް  ވިއްސާރައިގައި  ކުރާ  ދުވަސްވަރު  މި 

ލިބޭކަމާއިކެގެއްލުންތަ ތައެކަން ކޮ  ، އް  ކުޑަކުރުމަށް ނުންމެ އަހަރަކު  ގެއްލުންތައް  ލުން  ވަތަ ގެއްކުރާރުވާއިރު ލިބޭ 
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ނުލި ދުރާލަބުނަ  އެކަމަށް  މާބޮޑު  ދޭން  ތައްޔާރުވެ  ފާހަގަކޮށްއި  ނުހުންނަކަށް  އެޅިފައި  އެކަމުގެ    ، ފިޔަވަޅެއް 

ލުން ލިބުނު ރަށްތަކަކީ   މި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގެއް . އަދިކުރައްވާފަޅުކަންބޮޑުވުން ފާ

ގެށްރަށްތަކައެ    ،ކޮބައިކަމާ ރާއޮޅުންފިލު  ތައްއްލުން ލިބިނު  އަ  ޖޭގެއްވުމަށް  ކައުންސިލުތަކަހުރިހާ  ށް ސިޓީއެއް  ތޮޅު 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ދުވަހު    2020މެއި    18 ބިނާކޮށް  ށްންމެވުމުގެ މައްޗަ. މި ނިފޮނުވައި  ވަނަ 

ސްޓާ އިދާރީ  ކައުންސިލުތަކަށާ  ފުކޮމިޓީގެ  ހުރިހާ ސިޓީ  އަވަނީ  ކައުންތޮއި  ޖުމުލަ  އް ސިލުތަޅު  ގޮތަށް    21  ހިމެނޭ 

ފޮނުވާފަފަރާތަކަށް   ފޮނު  2020އި  މެ  23އި  އެ ސިޓީތަކުގަ   ،. ދެންސިޓީ  ޖަވާބު  ނިޔަލަށް  ދެންނެވިފަ ގެ  އި  ވުމަށް 

މުއްދަތު  ،ވެސްވީނަމަ ޖަވާއެ  ލިގައި  ކަމަ  12ވަނީ  ބިފައި ބު  ފޯނުން    ،ށްވާތީފަރާތަކުން  ފަރާތްތަކަށް  ނުލިބޭ  ޖަވާބު 

ޖަވާގުޅަ ހޯދުއި  ކުރެވިފަމު ބު  ވަނީ  މަސައްކަތް  އަދި ގެ  މިހާތަނަށް    .  މަސައްކަތުން  ކުރި  އަތޮޅު  .އދ  އަދި   . ޅމި 

ހު ލިބިފަފިޔަވައި  ވަނީ  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫރިހާ އަތޮޅުތަކަކުން  ލިބުމާމާ. ކައުންސިކުތަކުން  އެ  ތު  އެކު 

މަސައްކަތް މަޢުލޫ ދިރާސާކުރުމުގެ  ކުރިއަށް ޓާސް  ރީ ދާ  ކޮމިޓީގެ އިމާތުތައް  ކުރި ގެންދިޔަ.    ފުން   ދިރާސާއިން މި  މި 

ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަކޮށް  އަ  ވިއްސާރައިގައި  ފާހަގަކުރެވުނު.  ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުން  ވަރުގެ  އެކި  އަތޮޅުތަކަށް  ދި  ހުރިހާ 

ނގުނު.  ކަން އެވާފައި ރަށަށް ގެއްލުން ލިބި  75ދެކުނާއި ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ޖުމުލަ    އުތުރުން   އެންމެ ގެ ރާއްޖޭ

ގޮ ގެއްލުންތަކުގެ  ތެއްގައިމައިގަނޑު  އެއްލާލު  ލިބިފައިވާ  ފުރާޅު  ގޭގޭގެ  ސަބަބުން  ވައިގަދަވުމުގެ    ، މާއި ތެރޭގައި 

ން  ގަސް ވެއްޓު  އްކޭލާއި ބޮޑެތި ރު ތްގެ ފައްއަދި ގިނަ އަދަދެ  ،ވުމާއިލުންއް ފަހަރަށް ގެނިފަޅުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ދޯ

އެގޮތަ ލިށްހިމެނޭ.  ބަލާ ބިފަ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ބައެ އިވާ  ފަރާތްއިރު  ލިބިފައިކަށް(  )ވަގުތުކޮޅަތަކުން،  އް  ވާ  އެގޮތަށް 

އެއްކޮ ދަނޑުތައް  ހައްދަމުންދިޔަ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ބަލާއިރު  އިތުރުންމަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހަލާވުމުގެ  މުޅި    ،ށް 

ގިނަ އަދަދެއްގެ    ކުގެ އިތުރުންވަރަކަށް ރު  70  ސް އަދިބަނބުކެޔޮ ގަ ،  ކެޔޮ ގަސް  4400  ށްރާއްޖެއިން ގާތްގަނޑަކަ

ށް  ބޯކަ  ، ދަ އެރުމާއިމީގެ އިތުރުން ގިނަ ރަށްތަކަށް އު. އަދި  ގުނުބާވަތްތަކުގެ ގަސް ވެއްޓިފައިވާކަން އެނ ހެނިހެން  އެ

ބޮޑުވެވާރޭ   ފެން  ސަބަބުން  ފަރުނީ  ،ވެހުމުގެ  ވަދެ  ފެން  ތަކެ   އިރާ ޗަގޭގެއަށް  ގެންގުޅޭ  ބޮއްޗަހިފައި  ތި  ޑެށް 

ވެލިގަނޑު ގިރައިގެން    ،އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކަށް އުދައެރުމާއި .ނުން ފާހަގަކުރެވުލިބިފައިވާކަ  ގެއްލުންތަކެއް 

މައްސަލަތަދިއުމު ކުރިއަގެ  ވިބޮ  ވުރެށް އް  މި  ކުރިމަޑަށް  ފާހަގައްސާރައިގައި  ވެސް  ކޮންމެ  ތިވިކަން  އަދި  ކުރެވުނު. 

ޑަށް ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ  ގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮރާއްޖޭގެ މޫސުމުގައި  ރަ ވިއްސާއި ވެސް މި  އަހަރެއްގަ

ކޮން ލިބެނީ  ފާހަގަކުރެވިފައި ރަށްތަކެއްކަން  ގެއްލުން  ކުރިއްސުރެން  އެ    ،ވާއިރު  ދުރާލައި  ހުއްޓުވުމަށް  އެކަން 

ތަރަ ފަ ތައްޔާރުށްރަށުގައި  އެ  ވެސް  ނުހުންނަކަން  ކުރެވިފައި  ފާހަގަކުރި.ރާތްތަކުކެއް  ފެންބޮޑުވާ    ން  ބޮޑަށް  އަދި 

   ގާއިމުކުރަން ސިސްޓަމް  ނޭޖުއިރެމް ވޯޓަރ ޑްސްޓޯ  އްލެއް ހޯދުމަށްޙަތަކުގައި ފެންބޮޑުވިޔަ ނުދީ އެކަން ދާއިމީ  ރަށް

 އްރިރު. ޤަވޭ. މިއީ އިނގޭތޯ މުއި ހަގަކުރައްވާފައެ ރަށްތަކުން ފާ  ޖެހޭކަމަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ތެރޭގައި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއް  ށްވަރަ އިދާރީ މު ގިނަ    ވަރަށްޔާ. ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ  އްޒިފުން  ވަމަސައްކަތްތަކެއް 

ފާހަގަކޮށްއަޅުގަނޑު  ކޮށްދެއްވިކަން   ބޮޑަށް  މު  ،ވަރަށް  ވަރަށް  ވަހުރިހާ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  އްޒިފުންނަށް 

ވެސް ތިބެގެން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް    އިންދުގަމި މަސައްކަތް މި ކުރީ ފުރަބަ  މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންންޟާރަމަ

ތި  ޝުކުރުދަންނަވަން  މަސައްކަތަށް  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ކޮށްދެއްވި  މަޢުލޫމާތުތަކެއް    ރިޕޯޓުން  ގިނަ  ވަރަށް 

ހިނގައްޖެ ހިސާ  .ހާމަވެގެން  ހުރިހާ  ހަމަ  ރާއްޖޭގެ  ގެއްލުން  މި  ލިބިގެން ޚުލާސާގޮތެއްގައި    ، ދިޔަކަމާއި   ބަކަށް 

މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  ޚާއްސަގޮތެ ލިބިފައިހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށްރަށަކަށް    75އްގައި    ގެއްލުންވެގެން   ވަރަށް 

ދަނޑުތަކަށް  ދި އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ބަ  ،ގެއްލުންވުމާއިޔަކަން.  ރުއްތަކާއި  މީގެތެރޭގައި  ނބޮޑެތި  ގަސްތައް  ބުކެޔޮ 

އު ވެއްޓިގެންދިޔަ އޭގެއިތުރުން  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ.  ފެން   ،ދައެރުމާއިކަން  ބިންގަނޑު    ،ވަނުމާއި  ގޭގެއަށް 

ގިރައިގެންދިއުމާ  ،ކަނޑައިގެންދިއުމާއި ކުރިމަތިވިކަން    ،ބިންގަނޑު  މައްސަލަތަކެއް  ކިތަންމެ  ކިތަންމެ  މިކަހަލަ 

އަޅުގަނޑުމެން ދެން  ނަށްރިޕޯޓުން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ޚާއްސަ   ،އެބަ  އަވަކިން  މި  ގޮތެއްގައި  ފާހަގަކޮށްލަން  ޅުގަނޑު 

  އް ހުރި ރަށްތަ  ލައިފިއްޔާ ފެންނަންވާ ރަށްތަކަކީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިސްޓަކުން މިހެން ބަގެއްލުން

މި  ،ވެސް  ވާއިރު   ކަމަށް އަދި    ދުރާލާ  އެބަވޭ.  ފާހަގަކުރެވިފައި  ރިޕޯޓުން  ހުންނަކަން  ތައްޔާރުނުވެ  ކަންކަމަށް 

ވެސް ރިޕޯޓުން    ވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ގެއްލުން ބޮޑުވާކަންއިމުނުކުރެގާ ސިސްޓަމެއް ރަނގަޅަށް    ޑްރެއިނޭޖު

ދެން ފާހަގަކު  ،ފާހަގަކުރެވިގެންދޭ.  އަޅުގަނޑަށް  މިޚުލާސާގޮތެއްގައި  ކަންތައްތަކަކީ  ދެންދެންނެވީ  ރެވުނު   . ، 

ފުރުޞަ މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާއަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ނަތު  ން 

  . ވެދެއްވަންވަޑައިގެން ތިއްބެވި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޢާރުފުގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅު

ބޭފުޅުންނެއްކަމާއި ކޮންކޮން  ރިކޯޑަށްހަމަ  އެއީ    ،ވަޑައިގެންތިއްބެވީ  އެހެންވީމަ،އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓަކައި.  ތި     

 ހަރަކު ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް ގެންދެވީމަ ރަނގަޅުވާނެ.  ފަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މި.

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑރ. ސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނި

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު.  ،ޙަސަން ދުއާދެ! ޙުސައިން ރަޝީ

 

 ފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރ ސިސިޓީ މޭޔަ  މާލެ

 މަދު، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ.  ފާ މުޙައްސިއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން މަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖް
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 ، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން.  ސާންޙިއަޅުގަނޑު 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އެނގޭ  ޙި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،    ސާންއަކީ ޙިސާން،  ބޭފުޅެއްކަން.  ކޮން  މުއައްސަސާއެއްގެ  ކޮން 

ބޭފުޅެއްކަން    ބްރޯޑްކާސްޓުކުރަމުން ކޮން  ހުންނެވި  މަޤާމެއްގައި  ކޮން  އެއީ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޑުއައްސަވާ  ދާއިރު 

 ވެސް ފާހަގަކޮށްލައްވާ.   މަޤާމު ،އެނގިވަޑައިނުގެންފާނެތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ން އިޙުސަ ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޙިސާން މަންޓު އޮތޯރިޓީނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖް

 ސާން. ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް.  ޙި އާދެ! މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ.

 

 ކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ސަތުން ޔާރި

އޮން  ،ދުޙިވާ އަދި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  މައިކް  ނީވޭ.މެންނަށްނުވަނީހެން.  އަޑެއް  ވާ    ދު  ޙިއެކަމަކު، 

ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ  މައިކް  އިނގޭތޯ  ނުލިބޭ  އަޑެއް  ހަމަ  ހަމަ  ޙިވާ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(؟ )އަދިވެސް  އަޑެއް  ދުގެ 

އަށް މި ފުރުޞަތު  ދޭނަން  ވެސް. ޢަލީ  ގެ އެހެން ބޭފުޅަކުނޑަށް އެބަ ފެނޭ މެޓުބޭ. އަޅުގައެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލި

 ދުގެ މައިކް ރަނގަޅުވަންދެން. ޙިވާ

 

 ލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް މީޓީރޮ 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އާ ؟އާދެ!  އަޅުގަހަލޯ.  ޝަރީފް ދެ!  ޢަލީ  މޯލްޑިވްސް    ނޑަކީ  އިނގޭތޯ. 

 މީޓިއޮރޮލިޖަލް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  އިނގޭތޯ.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް 

ކޮމިޓީގެ    ނަމުގައި  މެންބަރުންގެ ހުޅުވާލަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުގަނޑު 

މެންބަރުންނަށް އޭގެފުރުޞަތަށް    އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް  އެދިވަޑައިގަތުމަށް.  ކުރިން އަޅުގަނޑު 

އަރުވަން   ވަގުތުކޮޅެއް  ހިނގަ  ކުރަން ތު ސްގަކުޑަ  ކައިމި  އަންދިޔަ  ކޮންމެވެސްދި  ތަކާ،    ވަރަކަށް މިހާރުވެސް 
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އެބައުޅޭ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަސަރު  ނުދެންނެވޭނެ   ހަމަ  .ވިއްސާރައިގެ  ރަނގަޅެކޭ  ރިޕޯޓުތަކަށް    މޫސުން 

ކާ  ތި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަ   ،ބަލާއިރު. އެހެންވީމަ، މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ

ބޭފުޅަކަގުޅޭގޮ ކޮންމެ  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވުމަށް  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސްތުން  މުއައްސަސާއަކަށް  ،  ށް  ކޮންމެ 

  އެންމެ ފުރަތަމަ އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓަރ ފެސްޓެވުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު .  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑރ. ންމަންޓު އެންވަޔަރަމިނިސްޓަރ އޮފް  

ބޮޑަ ވަރަށް  ރަޝީދު  .ޝުކުރިއްޔާ  ށްމުޤައްރިރު  ޙުސައިން  މިއީ  އޮފް    ސަން،ޙަ  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވިއްސަރާއާ ގުޅިގެން  ތިނަދޫން ވެސް    އެންވަޔަރަންމަންޓު.  ސިޓީން ގުޅި އަދި  .  ޅިގުއައްޑޫ 

ފޭދޫގައި  އައްޑޫ ސިޓީދެން     އިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ގާ ސިސްޓަމެއް    ޖުވޯޓަރ ޑްރެއިނޭ  މް ސްޓޯގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ދެންއެބަދޭމުން  ކުރަ އަޅުގަނޑުމެން  ،.  ބޭފުޅުން  ބޭނުންވީ  އެ  ނިމޭނީ.    ކިބައިން އޮޅުންފިލުވަން  ދެން  ކޮންއިރަކުތޯ 

ތައް  ޕަމްޕުއެ    އިގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަކީ އަސްލުގަ ސްޓަމު ނޭޖު ސިއިތަނުގައި އެ ޑްރެ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެ 

ހަރުކުރުން.   ޕެނަލްތައް  ބޭނުންވާ  ޕެނަލްތަކަކީ ސްރީލަހިންގުމަށް  އެތެރެކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ދެންއެ   މި   ،ންކާއިން 

މި ޕަނެ   ވަގުތު  އަދި  ދެންނެވީ އެ  އެތެރެނުކުރެވި މިހިރީ. ދެން  ރާއްޖެއަށް    ނާ ންއަސް އިންޖިނިއަރުއެތެރެކުރިލްތައް 

އެ ފޮނުވުމުގަ  ޕެނަލްތައް  އެއްކޮށް  ސިޓީއަށް  އު  ،ދެން  އިއައްޑޫ  އެއްކޮށް  އެބަހުރި.  ނފުރަބަންދާ  ދަގޫތަކެއް 

މިއެހެ ފޮނުވޭހާ  ދެންނެ  ންނަމަވެސް،  ހަމަ  ޕެނަލްތައް  އެ  އެ  ވީ  ނިޒާމުތައް    ،ހިންގުމަށްޕަމްޕުތައް  އަވަހަކަށް  އެ 

ބޭނު ޕެނަހިންގުމަށް  ހިންގަންގާލްތައް  ންވާ  ނިޒާމު  އެ  ޕްރޮޖެކްޓު  ،ފެށޭނެ. ދެން  އިމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން   މި  އެއީ 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ    އި،  އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަމިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އޭގެއިތުރުން

ރަށްރަށުގައި އޮތް  އި  ލަގޮތެއްގަޖުމު  ،އެހެން  ވެސްރަށްތަކުގަގުޅިފައި  މައްސަލަ    އި  މި  ރަށްރަށުގައި  އެހެން  އަދި 

މައް،  ކުރިމަތިވާތީ ޙައްލުކުރުމަށް  މި  ޑިވެލޮޕްމަންޓުސަލަ  ނެޝަނަލް  އޮފް  ޕްލޭނިން   މިނިސްޓްރީ  އެންޑް    ގއެންޑު 

ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާއްވަމުން އެބަ  އާ  ންޑިއި  ،ގައިގެންދަވާ. އެ 

ންޏަކުން ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ  އިންޑިއާގެ ކުންފު،  ތެރެއިން ފަންޑު ލިބިގެން  ގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓު  ދޭ   ސަރުކާރުގެ

ދެ ކޮމްޕްލީޓު  ، ންޕްރޮޖެކްޓެއް.  ސްޓަޑީ  މަސައްކަތް  ފީ  ،ކޮށްއޭގެ  ހެދުމުގެ  އީ.އައި.އޭ  އަދި  ހަދައި  ސިބިލިޓީ 

އަޅުގަނ  ކުރެވެމުންދާ އެނގިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ، ދެން  އޮތީ.  އި ފަޑަށް  އީ.އައި.އޭއެއް  ދެންނެވީ    މިއަދި 

ރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން މި ފޭދޫގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓްރީން  ނާޅާ. އެކަމަކު، ކު  އެއް ހުށަ

ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ ޕްރޮޖެކްޓްގަ  ،ހިންގާ  ހަމަ    އިއެ  އޮތީ  ނުނިމި  ހިތައްޕުމްޕަމިހާރު  ޕެނަލްތައް    ބޭނުންވާ  ންގުމަށް 

އިނގޭތޯ.   ކަންތައް  ޕަމްޕުހަރުކުރުމުގެ  ފެނަކައާޓު  ކަރަން  ތަކަށް ޕެނަލްތަކަށާއި  އޮތީ  ކަންތައް  ގުޅިގެން    ގުޅުމުގެ 
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ދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑުމެން ކުރީއްސުރެ  ތިނަދޫން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅި.  ރާވާފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން 

ދެކެވިފައި  ވާހަކަދެންނެވީ ތިނަދޫގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް    ވެސް މި   ސުރެ އް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކުރި  ތިނަދޫގެ

  މި ޕްރޮޖެކްޓު ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން. ދެން  ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރީ  އެކަމަކު، މި ޕްރޮޖެކްޓު އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް.  

ޑިޒައި ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ބަދަހިންގުމަށް  ބޭނުނަށް  ކައުންސިލުން  ތިނަދޫ  ގެންނަން  އެއްކޮށްލުތަކެއް  އެ  ންފުޅުވުމާ   ،

ބަދަލުކޮށްފަ ހަދާފަ މިހާރު  އި  ޑިޒައިން  އީ.އައި.އޭ  އޮތީ.    އި،އޭގެ  ދެން  މަރުޙަލާ  ފެށުމުގެ  ޢަމަލީގޮތުން  މަސައްކަތް 

ޑިސިޝަން  ،ދެން އެހެންވީމާ  އީ.އައި.އޭގެ  އޮތީ.  އެޕްރޫކޮށްފައި  އަޅުވެސް  އައްޑޫގެ    ،ތިބެނީ  މި  ންގަނޑުމެ، 

ކުންފުނި  ޕްރޮޖެކްޓު ހަމަ  އެހެންވީމާ  ޕްރޮޖެކްޓު  ތިނަދޫގެ   މި  ން ހިންގާ  ހިންގާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް   ،

ހަމަ   ތިބެނީ  ހިންގުމަށް    ޕްރޮޖެކްޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިނަދޫރަބަންދު ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް  ފުމި  ޤަބޫލުކޮށްގެން މި 

ޢަމަލީ އެޓަކައި  މީހުންގޮތުން  ފޮނުވޭނެ  ރަށް  ދެން  ވެސް  ތިނަދޫ    ،ކަމަށް.  ގުޅި  އަޅުގަނޑަށް    ކައުންސިލުން މިރޭ 

ދެން ފެށޭނީ.  ކޮންއިރަކުންތޯ  ވިދާޅުވި  ގޮތަށް  ،ވެސް.  މިދެންނެވި  ދެންމެ  ދިނިން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  މަޢުލޫމާތު    . އެ 

ތިމަންނަމެންނަށް  ،ދެން ފެންބޮޑުވީމާ  ވިދާޅުވި  އެ    ،ދެން  ތިވެއޭ.ކުރިމަ  މައްސަލަތައް  ސްވެ  ށްޒާމަނި  ފާޚާނާ  އަދި 

ސަމާލުކަމަ އަޅުގަނޑު  މިމައްސަލައަކީ  ފުރަތަމަ  ރަށު  ،. ދެންއައީ  ށް  އަހަރެއްހާ    ވިދާޅުވި  ކައުންސިލުން  އެ  މީގެ 

ވާހަކަ  ވެސް    ކުރިންދުވަހު   މިނިސްޓްރީއާ މި  ދެން  ތިމަންނަމެން  ވާނީ.  ޙައްލުކުރުމަ  މި  ،ދައްކާފައޭ  ށް  މައްސަލަ 

ފާޚާނާ ނިޒާމަށް މި ދިމާވަނީ    މި ފެންބޮޑުވާއިރުގައި  ،ދައްކާނަން   ވެސް ވާހަކަ   މާދަން  ނޑުމެން ހަމަ ފެނަކައާއަޅުގަ

މީގެ  ދެން  މައްސަލައެއްތޯ.  އެ  ކޮން  ނުގުޅާ.  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަށަކުން  އެހެން  ކަމަކު،  އިތުރަށް 

  އި އަށް އަޅުގަނޑު ގުޅިން. ގުޅާފަ ރލުގެ މޭޔަޓީ ކައުންސި އައްޑޫ ސި  އަޅުގަނޑުމެން އައްޑޫ ފެންބޮޑުވެގެން އުޅުނުއިރު

ހުރީ ކިހިނެއްތޯ   މައްސަލަ އައްޑޫގައި ޚާއްސަކޮށް މި    ، ބަލާލިން. ދެންކަންތައް  އެނގުނު ގޮތުގައި މި  އަޅުގަނޑަށް 

މައްސަލައަކީ ބޮޑު  އެންމެ  ހެދިއި   ،ދިމާވާ  ވެލިމަގުތައް  ތާރު  ރުގައި  އަދި  ހެއަޅައި   އަޅައިގެން  އިރުގައި  ދިގެން 

މި  ،އްމަގުތަ ބޮޑުމަގު  ގެ   ޚާއްސަކޮށް  ޢާއްމުކޮށް  އެހެންވީމާ،  ންނަވަރަށްހުތައް    އޮންނަނީ  މިހާރު.  މަތީގައި  ވުރެ 

އެޅިގެން ގެ  ބޮޑަށް    ވާރޭފެން  އެޅޭގޮތް ވަރަށް  ގޯތިތެރެއަށް ފެން  ބޮޑުވުމަށް    ންއެއީ ފެ  ،ދެންދިމާވޭ.  އެބަ  ތަކުގެ 

މައްސަލައެއްގެ   އެއް އަސާސް ންހިމު އެންމެ  ދިމާވާ  ފެންބޮޑުވާ    ވާނެ   ކަމަށް  މު  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެކަމަކު، މި  ކަމަށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ންޖެހޭ  ލައްވާ ދިރާސާކުރުވަރޯކޮށް ޓެކްނިކަލް ފަންނީ މީހުން   މިއަށްވުރެ ތައްސަލަމަ

ވޯޓަރ ނިޒާމު    މްއައްޑޫ ސިޓީގައި ސްޓޯ  ،ދިރާސާ  ދާބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު މި ހަދެން އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން ޤަ

ހިނގާނީގާ މަގުއައް  އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫގެގާ އެއްކޮށް.    ތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާ ޑޫ    ފެން   އިމުކުރެވުނީމަ 

އަދި  ބޮޑުވުމުގެ   ޙައްލުވާނެ.ފެން    ތިނަދޫގެމައްސަލަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މައްސަލަ  ޑު  ގަނއަޅު  ،ދެން  ބޮޑުވުމުގެ 

ދެންނެވި ކު ފޭދޫގެ ހެރިން  ފުރަބަންދު  ން  މި  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ކޮމްޕޯނަންޓު  އަވަހަކަށް އެ  ނިމުނުހާ     
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ރިރު  . މުޤައްއޭއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހިންގައިގަނެވޭނެ  ،ސިލޯނުން މި ބޭނުންވާ ޕެނަލްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވުނީމަ

   ކައަކީ މިއީ. ހަ ވާ ބޭނުން ވަގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުޅިގެން    މަ މިކަހަލަ ކޮންމެ ޙާދިސާއަކާ ރަށަކީ ހަ  ސްޓަރ. ތި ފާހަގަކުރެއްވި ދެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މިނިއާދެ!  

ގިނަ ވެއްޖެވަރަށް  ދުވަސް  ބައެ     މިނޫނަސް  އަދި  އިވޭތާ.  ވާހަކަ  ރަށުގެ  ދެ  މި  ރަށްތައަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކުގެ އް 

ދެންވާހަކަތައް   އިވޭ.  އެބަ  އަ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ. މިހާރު  ސިޓީގެ  މާލޭ  ރުވަނީ 

 .މޭޔަރ ކުރިއަށް

 

 ފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިސިޓީގެ މޭޔަރ  މާލެ

  ؟ކިހިނެއްތޯ ސާފުތޯ އަޅުގަނޑުގެ އަޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަށް ވަރަށް ސާފު. އިނގޭތޯ. ވަ  ށް ސާފު ރަވަ

 

 ފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިސިޓީގެ މޭޔަރ  މާލެ

ދަންނަވާނީއާ އަޅުގަނޑު  ޖެނެރަލީ  މަސައްކަތްތައް  ،  ދެ!  ގިނަ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ޑިޒާސްޓަރ  މާލޭ  ކުރަނީ 

އެމް.އެން.ޑީ.  .އެކުމެޖޭޖުމަންޓާ ފަޔަރ އެންޑު ރެސްކިއުއާ އަދި  އެގޮތުންއިގައެކު   އެފްގެ  ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާނެ ވައިބަރ ގްރޫޕެއް ހުރިހާ    ،ރަށްވެސް މޫސުމަށް މި ބަދަލު އަންނަކަން އެނގޭއި  ކޮންމެފަހަރަކު 

މައިގަނޑު  އުފެދިފައިވާ  އި ގައެކު  މުއައްސަސާތަކާ މެނޭޖުމަންޓުގޮތެއްގައި   އިނގޭތޯ.  ޑިޒާސްޓަރ  އޭ ..ޑީ.އެމްންއެ  ، 

ފަ ރެސްކިއުއާއި  ރ ޔައާއި  އެމް  ،އެންޑު  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ހުރިހާ  އާސީ.ޑަބްލިޔު.އެސް.މާލެ  ފަރާތްތަކެއް    މި 

އެނގޭކަމުގައި  ، މޫސުން ގޯސްވާކަން  އެހެންވީމާރޫޕެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެން.  އިންނަ ވައިބަރ ގް  އިވެފަކްޓުނެކަ

ވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއާ  ބޭފުޅަކު އެ ގްރޫޕަށް ލައިދެއް  ންމެވެސް އަބަދުވެސް މެޓުން ކޮ  އި،ވަނީނަމަ ބައްލަވާފަ

ގެންގުޅޭ    ،ދެން  .ދުރާލާ ކައުންސިލުން  އެއް  އެންސިޓީ  ބޮޑު  މޫސުމަށް    އަބަދުވެސް   ،އުސޫލަކީމެ  ވިއްސާރަ 

އެއްކޮށްފަ އިނގޭތޯ.  ކަޅުވެލި  ގެންގުޅެން  ކައުންސިލުގެ    ،އިއަޅުގަނޑުމެން  އި  ތެއްގަ އްމުގޮއާ  ށީގައިކޮ  ތައިސޭސިޓީ 

ނުލިބޭތީވެ ދޮންވެލި  ދެން  އެއީ  ހުންނާނެ.  ޖަމާކޮށްފައި  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަޅުވެލި  ގެންނަ  އެ ގޭގެއިން  އީ  . 

މޫސުމަކަށް   އެބަޖެހޭކޮންމެ  އެގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުރާރުކޮށް    ،ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ހަމަ 
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މަ ގޭތަކެއްގެ  އެއް  ދެންއްސަލަތައް އަންނަ  އަންނަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ،   ގާތްގަނޑަކަށް    ވެލި   އެގޮތުން  ބަސްތާ 

ޖަހަ އިނގޭތޯ  ގެ  34  ދެވުނުއިގޭގޭގައި  އެމް.ޑީ.އެފް  ފަހަރު  މި  އެއްގައި  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  އާއި    ވެސް. 

ގުޅިގެން   މާލޭގައި   1000އަޅުގަނޑުމެންނާ  މުޅިއެކު  މާލޭގަ  ،ބަސްތާ  ޖަވިލިމާލެއާއި  ގެއްލުން  ނު.  ދެވުހައިއި  އަދި 

މެންނަށް ގެއަކުން. ދެން އެންމެ ގެއަކުން ނިދޭނެވަރު ނުވެގެން އަޅުގަނޑު  4ހުރީ    އްސަ ލިބުނުކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް އައި

ބަސްތާގެ    ވެލި  ،ގޭގެ އާއިލާއަށް ހަތަރު ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދިނިން. ދެން  ގުޅީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެ

ގޭނޑުމެން ބަސް އަޅުގަވެ  އިތުރުން .  ވާނެ ފޯރުކޮށްދީފަ  ފަހަރު   ހިއްކައިދިނުމަށް އެހީތެރިކަން މި  ގޭގައި ފެން   އެއް 

ފާހަގަކުއަޅުގަނޑުމެން  ،ދެން ބޮޑުނަށް  އެންމެ  ލިބިފައި   ރެވެނީ  ޙަޤީޤަތުގައި    ގެއްލުމެއް  މާލޭގައި  އިނގޭތޯ  ވަނީ 

ސަރަޙައްދަށް ލޮނުޒިޔާރަތް  .ރަސްފަންނު  އެހެންމެ  ގަހަމަ  އަދި    ސްތަކަށް ކޮޅުގެ  ޕާކުތަކުގެ  ވެސް  އެހެނިހެން 

ލިގަސްތަކަށް   ގެއްލުމެއް  ފުދޭވަރަކަށް  މައިޒާނަށް  އިސްކަންދަރު  ލިބުނު.  ގެއްލުން  ބިނާގެ  ވެސް  ސުނާމީ  ބުނު. 

ހެ ގާތްގަނޑަކަށް  ބޮޑު.  ވަރަށް  ހަތަރުވޭ ންގެއްލުން  ފެންވަދެ  ގެ   ރުކޮޅުގެ    ޑެމޭޖު   ވަރުގެވަރު  އެކިއެކި   ،އަކަށް 

މައްޗަންގޮ  ،ގެއަކަށް. ދެން  6ހުރީ. ގަލޮޅުގެ    އިސްފައައި އެހެންމެ  އެއް    ގެ  11މާފަންނުގެ    އެއް.  ގެ  8ޅި  ހަމަ 

ލީކުވުމުގެ    ފުރާޅު   ނު ގޭގޭގެ ވަދެގެން ގެއްލުން ލިބު  އެއް. ފެން  ތީ އެންމެ ގެ އޮ  އި ތޯ. ވިލިމާލެއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިނގޭ

  އޮތް ދެ   އިކަބަޑު ހަލާކުވެގެން އައިސްފަ  ،އަލަމާރިހަމަ  އަދި    އިއަ  ،. ދެންއަކުން  އޮތީ އެއް ގެ   އްސަމައްސަލަ އައި 

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް  މިހެން ،ދެން .އަކުން. ރެފްރިޖެރޭޓަރ ހަލާކުވެގެން އެއް ގެއެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގެ

ވަގުތު    އަޅުގަނޑު މި  ،ދެންކުރީ.    ތްކައަކަށް ޑިޒާސްޓަރއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައް  ހުރި ހުރިހާ ގެއްސަ  އައި

ގާ  ،ބޭނުންވޭ  ކޮށްލަން ސާއްޙި އިނގޭތޯ  ރަސްފަންނު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގިރަ ޙަޤީޤަތުގައި  މުޅިން    އި ތްގަނޑަކަށް 

އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ    ވޯޓަރގެ  ބްރޭކް ބޭރު  .  އްސައެއްކޮށް ގޮ  ތައްކިއު ގްރިލްބާބައެ  ވަނީ އިނގޭތޯ.    އެ   އިގޮސްފަ

ކުރިމަ  އެ އެ  އި ތިވެފައޮތީ  މަރާމާތު  އިނގޭތޯ.  ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމަ،    ތަން  ބޮޑު  ކުރުމަކީ ވަރަށް 

  އި މި ޕާކުގަ  ،ށް ހަލާކުވެ ގޮސްފަ. ދެން އެތާހުރިވަނީ މުޅިން އެއްކޮ  މި  ނެޓު   4ހުރި    ވޯޓަރުގެ   ރަސްފަންނު ބްރޭކް 

  ގޮއްސަ. ސް ވަނީ މުޅިން އެއްކޮށް ހަވާލުކުވެ  ވެ  ތައް  ގެ އަދި    ޗަކާ އްފަ  ޖޯލި   ،ޔަކާއިއްއުނދޯ  ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ 

އެހެންމެ   ރައްޔިތުންއާ ހަމަ  އެއްމު  ފާޚާނާ  ނަށް  ހުރި  ހަލާކުވެވެ  ތަނުގައި  އެއްކޮށް  ވެލިގަނޑު    އަޑިން  ، ސް 

ގޮ އެހެންވީމާއްސަކަނޑައިގެން  ރަސްފަން.  އެއްވެ،  ހަމަ  ބޭނުންކުރެވޭނެނުގެ  ގޮތަކަށް  މި   ސް  ތަނެއް    އެއްވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެހެންވީމާ  ،ނެތް. ދެންވަގުތަކު   ތެރޭގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  މުޅި    ވަގުތުގެ  ކައުންސިލުގެ    7ސިޓީ 

އެ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްގެން  ދެން  ސްޓާފުން  ކުރަނީ.  މި  މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު    ،ތަން 

ސުނާ ބިނާ ފާހަގަކޮށްލަން  ސުނާމީ  އިނގޭތޯ.  ބިނާ  އެ   މީ  ފަހަރަކު    ފަހުން  ކިތަންމެ  ފަހުން  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު 

މަރާމާތު  މިހާރު  އުދަ  .ކުރެވިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެތެރެއަށް  ޕާކުގެ  ހިމެނޭ  ބިނާ  ގާތަކާ   ސުނާމީ  ގުޅިގެން    އެރުމާ 

  ރި ހު   ގައި ރީ ކައި  ދަމައިގެންފަ. އަދި ހަމަ ސުނާމީ ބިނާގެ ކަނޑުތޮށި  ރަޙައްދުން ސަ ވަނީ އެ    ވެލިގަނޑު   އެކުގައި މުޅި
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މިފަހަރު    ޝީޓު ހަލާކުވެ  އެއްކޮށް  މުޅިން  ވަނީ  ވެސް  އެ  ޕައިލްތައް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމަ،  ގޮއްސަ.  އެއްކޮށް 

ނުރައްކާ  މިވަރަށް  ދަކީ  ސަރަޙައް ބަދަލުވެގެން ގޮއްސަ އެ ވަގުތު ކައިރިވާން  ތަނަކަށް  ބިނާ    ނާމީގެވަނީ. ސު  ތެރި 

ތަކުގެ ގޮތުގައި  ންތައްހެނިހެން ކަގޮއްސަ. ދެން، އެވަނީ އަރިއަޅާލައިގެން އް ވެސް  ހާފައި ހުރި ފެންސުތަގެން ޖަވަށައި

ފާހަގަކޮށްލަން ހުޅަނ  ،އަޅުގަނޑު  ވެސް  މާރުކޭޓުގެ  ލޯކަލް  ފަރާމާލޭ  ދެކުނު  ފުގު  އެއްލާލާފައި ތު  އެއްކޮށް    ރާޅު 

ދެ  އޯލްމޯސްޓު މިހާރު  އަޅުގަނޑުން،  އެވަނީ.  ފޮނުވަމެން  އެ މީހުން  މަސަތުކުރުމަރާމާ  ންތަ  އިގެން  އްކަތްތައް  މުގެ 

ގޮ އަރިއަޅާލައިގެން  ފެންސް  މައިޒާނުގެ  އިސްކަންދަރު  މިދަނީ.  އިރުދެކުނު    ވެއްޓިފައި   ސްކުރަމުން  މާލޭ  ވަނީ. 

ޑަކަށް  ގާތްގަނގައި ގޭގޭގެ ގޮތު .އިނގޭތޯ  ވަނީ ލިބިފައި އެ  ވަރަށް ގެއްލުން އުދަ އަރައިގެން ވަޔާއި އެކި ވަރު ކަންމަތީ

ވަރުވަރުގެ    ގޮތެއްގައި  ލަޖުމްކަށް  ގެއަ  4 ދިމާވެފައިއެކި  ކައުންވަ  މައްސަލަތައް  ސިޓީ  މާލެ  ސިލާއި  ނީ. 

މެންނަށް ފާހަގަވެފައި  އަޅުގަނޑުވެސް  އަބަދު  ދު ކަމަށްހެދޭ ސަރަޙައް   ށް ފެންމެ ބޮޑައެން ،ގެންއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅި

ވެސްޓު އޮންނަނީ  ސަރަ  މި  އައި.ޖީޙައްދާޕާކު  އަދި  އިނގޭތޯ  ސަރަޙައްދު  މް.އެޗްއެ.އި  އައިސް  މިފަހަކަށް  ދެން،   .

އެޅުމުގެ ފަހުން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް އަޑިވެސް ވުމާއި ގުޅިގެން އޮންނަނީ    ފަހުން ބްރިޖު   ،ބްރިޖުގެ ކަންތައްތައް

ދޮށުގައި ބޮޑަށް ކަލާފާނު  މެނޭޖްމަން  ، ވަރަށް  ސަރަޙަވަރަކީ  ޓުގެ ސަރަޙައްދަ ޑިޒާސްޓާރ  ފެންހެދޭ  ،  ދެންއް.  އްދެށް 

ބަލައިލިއިރުގައި    މި  އަޅުގަނޑު އެހަމަ  ފަހަރު  ވެސް  މް.އެގާތްގަނޑަކަށް  ނެރެގެމްޕަ  4ން.ޑީ.އެފްގެ  އެ  ން އަދި  ޕު 

  ، ންނަމަވެސްފައި ހުރީ. އެހެއްސާޕެއް ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖަމްޕަވަގުތު މާލޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި  

ގެއްލުންތަ  ފުދޭ މާފަވަރެއްގެ  ވީކަން  ންނަކެއް  ޖުމުފާހަގަކޮ  އަޅުގަނޑުށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ގޮތެއްގައި ށްލަން.    ލަ 

ބަލާލާއިއަޅުގަނޑު ކަލްކިއުލޭޝަނެއް  ގިނަ  1.4  ރު މެން  ޑެމޭޖު   5  ،މިލިއަނަށްވުރެ  ރުފިޔާގެ    މިލިއަނެއްހާ 

 އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގަކޮށްލަންފައިވާކަން ފާހަމެން މާލެއަށް ވެއަޅުގަނޑު

 

  ން: ހަކަދެއްކެވުތުން ވާ ސަރިޔާ

ބޮޑަށް   ތިމާލެ ސިޓީގެ މޭޔަޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! ވަރަށް  މަޢުލޫމާތަށް.  ރ  އެންމެއަޅުގަނޑު  ދެއްވި  ން ދިރިއުޅޭ  މެން 

ކަމަށްވާތީ އެބަމެންއަޅުގަނޑު،  ތަން  ކަންކަން  މާލޭގެ  ބޮޑަށް  މާ  މިކަހަލަ  ކޮންމެ    މެންނަށްއަޅުގަނޑުފެނޭ.    ނަށް 

ދަނީ.    ގެން މިމެންނަށް ފެނިއަޅުގަނޑުއެއް ގޮތަށް  ރޓަ ގޮތަށް މާލެއަކީ ޑިޒާސްއްވިކުރެ ސިފަތި    ހާދިސާއެއްގައި މާލެ

މިލިއަން   5ލިއަން، މި 5މެން ބަލާއިރުގައި މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު  އަޅުގަނޑުތި ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތަށް  މެދެންދެން، 

ވަ ބޮޑު  އެގޮތަށް ދާ ކަމަށް  ވަރަށް  ވެސްދިމިހިން    މާލެއަށް  ޚަރަދެއްންޏާ  ދާނެ ކަމަށް    މާވާ ކަންތައްތަކަށް އެކަނި 

މެންޤީޔަ  ށްއަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ. ދެން،  އަޅުގަނޑަ ންނާނެ ތި  ބަރުންގެ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ހުން އިއްޒަތްތެރި 

 އަރުވަން.ރއަށް ފުރުޞަތު ސެންޓަ ންޓުރ މެނޭޖްމަޑިޒާސްޓަ އަޅުގަނޑުގުޅިގެން. މިހާރު   ލޫމާތުތަކާވިދާޅުވި މަޢު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެޑިޒާސްޓަނެޝަނަލް 

؟ ގެދު މުބާރިކު. އަޑުއިވޭތޯ އަޅުގަނޑުޢީހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް    ކަށްއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ މު

ވެ ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު  އަ ،  ބޭނުންވޭ  ންލަސް  ކުރާ    މޫސުން  ގު ހުޅަނ  ވެސް   ގެހަރެއް ކޮންމެ  މި  ފެށުމާއެކީގައި 

ގިނަ  ވަރަށް  ރަށްރަށަށާއި  ވިއްސާރައިގައި  ސިޓީއަށް   ސިޓީއަ  ،މާލެ  ފުވައްމުލަ   ،ށްއައްޑޫ  ސިޓީއަށްއަދި    ، ކު 

ހަ ސިޓީއަށް  ބޯކޮށް  ކުޅުދުއްފުށި  ބޮޑުވެމަ  ފެން  ގެއްލުންތަބޮ  .ވާރޭވެހި  ލިބެމުން.  ކެއްޑެތި  މިދަނީ  ތެރޭ  ގައި  މީގެ 

ފާހަގަކޮށް މޭޔަ ވެސް  މިނިސްޓަރ ޝިފާ  އަދި  އިޝޫސްތައް  ހަމަ  ބައެއް  ހަމަ  ލައިފި  ވެސް  ރަޝީދު  ޙުސައިން  ރ 

  ހަރު މިފަ  ،މެން ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑުފާހަގަކޮށްލައިފި ހަމަ ދިމާވާ ޖެނެރަލް އިޝޫސްތައް.  

މޫސުން މި  ހަމަ  ފެށުމާއެކީގައި  ވެސް  ގި  ރަވަރަށް  ހަމަ  ނަ  ކޮވިޑުއަޅުގަނޑުށްރަށުން  ހަމަ  އަދި  ގައި  މެންނަށް 

ކޮޅުގައަޅުގަނޑުރޭޝަންސްގައި  އޮޕަ މި  އުޅެމުންމެން  މޮނިޓަ އަޅުގަނޑުހަމަ    ،އި  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ    ރ މެންނަށް 

ވީނަމަވެސް ހަމަ ރަށް އަޅުގަނޑު  ،ކުރެވިގެން ނުދިޔަ ކަމުގައި  ފަ ޙާރަށުގެ  މެން    އި ވެސް ބަލާ ހަރުތަކުގަލަތު އެހެން 

މޮނިޓަގޮތަށް   ހަދަމުންހަމަ    ރިންގ ސިޓުއޭޝަން  ކުދިން.މެންއަޅުގަނޑު  ގެންދިޔައީ    ހަގަކޮށްލަން ފާދެން،    ގެ 

އައްޑޫ ،  ބޭނުންވަނީ ގދ  ސިޓީއާއި   ހަމަ  އަދި ގއ. ގެ  ރަފުވައްމުލަކު  ބޮޑަށް  . ގެ  އެންމެ  ށްރަށަކީ ވިއްސާރައިގެ 

 ވެސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވިއްސާރަ  ހަމަ ހުރިހާ ރަށަކީ   ދި އައްޑޫ ސިޓީގެ . އަތައްތޮޅުއަކުރާ  ން ރިޕޯޓުގެއްލުން ލިބިގެ

ފެށޭ ފަހަރު  މޫސުމުގައި  ދެ  އަހަރުގެ  އަދި  ވެސް  ހަމަ    3އިރުގައި  މި  ވެސް  ވާ ފަހަރަށް  ފެން  ރޭވެހިއްޖެބޯކޮށް  އްޔާ 

ރަށްރަށް. ފެންބޮޑުވެގެން ރިޕޯ އަބޮޑުވާ  މި  ހިމެނެނީ  ރަށްރަށް މި  ތެރޭ ތޮޓްކުރާ  ބޮޑަށް  ގައި. ދެންޅު  ، އަދި އެންމެ 

މެނޭޖްމަންޓުޑިޒާސްޓަ އެހީތެރިން  އޮތޯރިޓީ  ރ  ރަށްރަށަށް  ފޯރުކޮށްދިމި  ވެސް  ކަން  ރެސްޕޮންސަށް  ގޮތުން  ނުމުގެ 

ބޮ ކުރެވިޚަ ޑު  އެންމެ  މޮ ރިސޯސަސް   ޕާއި މްޕަ  ،ރަދެއް  ކުރެވިފައި ބިލައި  އަ  ޒް  މި  ވާނެ  ތޮޅުތަކަށް.  ވެސް 

ކަމަކީން  ވާލަނަންދަ  ،އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންވާ  މި  މިނިސްޓަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  ރ  ކުރިން  ރަޝީދު  ޙުސައިން 

ގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ވޭ.  ން މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު އެބަރރު މި ޕެޓަ މެންނަށް މިހާއަޅުގަނޑު  ، ފާހަގަކޮށްލެއްވި ފަދައިން

ރަށްރަވެސް   ގިނަ ގެގިނަ  ވެސް ފާހަގަކޮށްލާއިރުގައި  ބޮޑުވީމާ  ތަކަކީ މީ ށުގެ މިފަހަރު  ވެސް މިއީ ފެން  ގެ ކުރީގައި 

 މަ ނީގެން މަގުގައި ތާރު އެޅުގުޅި  އައުމާ   ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ،އެހެން މި ދަންނަވާލާ ސަބަބަކީ  އިނގޭތޯ.  ފުލަޑުވާ ގެތައް

ފެތުރުނީމަ ގާ  މަގާ  ،ނޫނިއްޔާ  ފެންބޮޑުވާގުޅިފައިވާ    އެ  ފެންބޮޑުވަނީ.  މި  ގެތަކުގައި  ހުންނަ    ގައި އިރުގޯޅިތަކުގައި 

 . އެޅުނީމާ ޓަކައި ފަސް  ށް މި އަޅާލަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ޙައްލެއް ގެނައުމަށްތަކަފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ގޯޅިންމެވެސް  ކޮ

ށް ގޮސް އެ ގެތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ ވަރު މަގުތަކުގައި  ވާ ގޮތަކީ ގޯޅިތަކުގައި އެ ހުންނަ ގެތައް އިހުނަށްވުރެ ތިރިއަމި

ވަރަށްވުރެ   އިތުރުވެ   ސަބަބުންބޮޑުވުމުގެފެންބޮޑުވާ  މިވަނީ  ވެސް  ގެއްލުން  މިފަހަރު  ފަލިބޭ  ކަމަކީ  . ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

. އަދި  ންކަމީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އްގެއްލުން ލިބުނު ގެތަ  އަހަރު ވެސް  3ކުރީ  ހަމަ  ކުގައި  ލުންތަވެސް މި ލިބުނު ގެއް 

ކޮންމެ ފަހަރު ވެސް މި  އަކަށް ހަމަ ކޮންމެ    އެ ގެ   ، އިރުގައިށްދޭފޯރުކޮން  ކަރުން އެހީތެރިތަކަށް ސަރުކާ  ގެ   ހަމަ 
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އެހީތެރިކަ ވެސް  ފޯރުކޮށްދެވިފައިފަހަރަކު  ހި ން  މި  ގޭގެ  މީ.  މެނޭވާ  ކަމަކީ  ދެން،  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  އެންމެ  ގައި 

އަޅުގަނޑުމެންޑިޒާސްޓަ އޮތޯރިޓީއަކީ  މެނޭޖްމަންޓް  ދިމާރ  މެންޑޭޓުން  މިކަހަލަ ގެ  ށް  އަކަ ލިއް ކު  ،ތަކުގައިދިސާޙާ  ވާ 

އެކަ މާދި ފޯރުކޮށްދިނުން.  އެހީތެރިކަން  ހާދިސާތަކުގައި  މި  މިއާވާ  ގެގު  މަކު  މި  ދާއި  ޅިގެން  ގޮތެއްގައި  ތަކަށް  މީ 

ހަމަ  ނަ އަހަރެއްގައި ވެސް  ދެން އަން  ނުކުރެވުނީމަ   ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ށްތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަރައްކާ

އަނެއްކާ  ހެނީ މި  ޖެ  ވެސް މި   ހަދަނީ. އަނެއްކާ   ޓުވެސް އެސެސްމަން  ވަނީ. އަނެއްކާބޮޑުފެން  ވެސް   ވިއްސާރަވީމާ 

އަޅުމިހެން  ހަމަ  ތަކަށް  ގެ ދީގެން  ފަރުޖައްފައިސާ  އަބަދު އަޅުގަނޑުޚިލާފަށް    ކަމަކު މިއާސަން. އެގަނޑުމެން    މެން 

މަސައްކަތެއް މިއީ ވިއަޅުގަނޑުހަރު  ދިޔަ އަ  މި   ،ވެސް ބޮޑު  ކުރި ވަރަށް  އެރުމާ އްސާރައާއި މެން  އުދަ  ގުޅިގެން     

ލިސްޓެއް  ފެން ރަށްރަށުގެ  އޮތޯއަޅުގަނޑުބޮޑުވާ  އޮ މެންގެ  ރަށްރަށުގައި  ވޭރިޓީގައި  މި  އިޝޫސްތަކަށް    މި.  ދިމާވާ 

ވަރައަޅުގަނޑުބިނާކޮށް   ތަފުމެންވާނެ  ފޮނުވާފައި  ސީލީށް  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި  އޮފީހަށާއި  ރައީސް  ރިޕޯޓެއް   

ށެއްގައި  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަ  ގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް. މިގޮތުން ހަމަ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައިފާހަ  ހަމަ  ،އްޕޮލިސީ ރިޕޯޓެ

މެންނަށް  އަޅުގަނޑުމުކޮށް ފެންބޮޑުވެގެން  އްދި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގައި އާ އަ   މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

އާ  ގައި ދިމާވާ އިޝޫސްތައް ކުރާ ރަށްރަށުރިޕޯޓު މި ކުރިމަތިވަނީ    މުއްމި  .  އްއެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކެހަމަ  ގޮތެއްގައި 

ތަކުން ލިބޭ  ޘާކާރި  ނޫނީރިޑަކްޝަން  ރިސްކް  ރ  ޑިޒާސްޓަ  ، ޑީ.އާރު.އާރު  ތަކަކަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް އެއީ  

ންބޮޑުވާ އިޝޫސް. މީގެ  ބުން މި ފެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބައެ ހުޅުވާ ނުލެވި ކުރެވޭ  ،ގެ މަފްހޫމްގެއްލުން ކުޑަކުރުމު

ޖެހިގެން  ދެން  ގުޅިގެން ހަމަ    މާންކަމި ކަ  ،ދަރު ހެދުމާއިބަނ  ،މާއިމަގު ހެދު،  ތައް އެޅުމާއިޕޯޓުރހަމަ އެއަ ތެރޭގައި  

މި  ހެނީ   މި ޖެމެންއަޅުގަނޑު  ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތީމަ  ސް ރ ޑްރެއިނޭޖްޕްރޮޕަ   ގައި އްސާރަ ވެހޭއިރުވި އަންނަ އަހަރު  

ފެހަމަށުން  ރަށްރަ ދިމާވީ މިހެން. އަދި ދެންމެގައި    އަހަރު ވެސް މި  މި  ކުރަން. ހަމަ  މަސައްކަތް  ހިންދުމުގެ  ން 

އެތައް ގެއަކަށް ހަމަ އެންމެ    މި ފަހަރު ވެސް   އިރުމެން ބަލާލިއަޅުގަނޑު  ،އިރުގައި ވެސްލިގަކޮށް ފާ ފާހަރު ޝިމޭޔަ

ވާރޭވެހި ބޯކޮށް  ވަރަށް  ކޯ އަޅުގަނޑުމެން    ،ރެއެއްގައި    ށް ކަ ންދެޖަހާލަ  4ފަތިހު    އި އޮޕަރޭޝަންސް ތެރޭގަ  ޑުވިހަމަ 

ކައުންސިލުއަޅުގަނޑު ސިޓީ  ރެދި،  މެން  އެމް.އެން.ޑީ.އެ،  ސެންޓްޑްކްރެވެހި  އަދި  ކުރެވު ފްއާއެފުލުހުން  ނު  ކީގައި 

އެ  ސް  ވެރ  މޭޔަ   އީލަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޭގޭގައި މިޙާދުގައި މި  ބަން ގޭގޭގައި އަދި ފުރަށް ގިނަގައި ވަރަމަސައްކަތު

ގޮތަށް   ބަފާހަގަކުރި  ޖަހަވެލި  ބޭނުންވާ،  ދީއިސްތާ  ގޭގެއަށް  ފު   މި  ބޭނުންތައް  ބޭނުއްދުމަޒަރޫރީ  ތަކެތި  ންވާށް   

ހަމަ ކޮންމެ    ،ރ ވިދާޅުވާ ގޮތަށްއި ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހުނު މޭޔައިރުގަންމެން ފޯރުކޮށްދިނިން. ފޯރުކޮށްދިއަޅުގަނޑު

ވެސް މާލޭގައި ފެންއަހަރަކު  ހަމަ އަމީނީ  އޯޙައްދުތަކަކީ  ބޮޑުވާ ސަރަ މި  މެޕްޑް ހަމަ ސަރަޙައްދުތަކެއް. އެއީ  ލްރެޑީ 

މުކޮށް ފެންބޮޑުވެގެން  އްތަކަކީ އާ   ހަމައިގައި ހުރި ގެ  ސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން ގޮސް ވެސްޓް ޕާކާގޮގެން  ށި ފެމަގުން

ގެ އަޅުގަނޑު    އެއް    ހަމަވުނުގަކޮށްލެ ސް ފާހަ ފަހަރު ވެ  ނަށް މިމެންއަޅުގަނޑުތައް.    ގެނޭ  ތެރޭގައި ހިމެ  މީގެހަމަ  

މިގެ. އެ  ލްއޭ ކިޔާރީ ވިންކަޕެ.  ނދާން އެބަހުރިވެސް ހަ  މިހާރު ބޮޑަށް ވެސް ހަނދާން  ހުންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ    ހާ 
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  ވެސް   ރު ހަފަ  މި   އެހެންވީމަ،ކުރާނެ.  ގޭގައި ފެންބޮޑުވެގެން ހަމަ ރިޕޯޓު  ޑުވެއްޖެއްޔާ މި ހަރެއްގައި ވެސް ފެން ބޮއަ

އިރުގައި  ބޮޑުވާރޭވެހިގެން ފެންމާލޭގައި ވާ ، މެން މީގައި ލިސްޓެއްއަޅުގަނޑުނޭ. އެކަމަކު ހިމެމީގައި ގެ ވެސް  މި ހަމަ 

ވެސް    ރިޕޯޓުކުރާ ގެ  އެކުލަވާލިއިރުގައި މި ޑަބަލްކޮށްއަޅުގަނޑުތަކުގެ ލިސްޓެއް    ކުރާ ގެ ޓްރިޕްލްކޮށް ރިޕޯޓު  ، މެން 

ވެސް   ލިސްޓެއް  އެމެންނޑުގައަޅުތަކުގެ  ގެ،  ކުލަވާލާފައި  ވެސް    މި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަޅުގަނޑުތަކަށް  އަވަސް  މެން 

އެއަޅުއްވަ ދެއްވުމަށް  މުއަކި އި  އެއީއްސަސާތަކުގައި    ކަހަލަ  ތަކަށް  ގެ   އެ  ދެންނެވިން.  ތަކަށް  މަގު  ކޮންމެވެސް 

މެން  އަޅުގަނޑުއިގެން ނޫނިއްޔާ ތެއް ހަދަ ތަކަށް ފެން ނުވަންނަ ގޮ މި ގެ ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް

ޚަ   ކަމަށް  މި ކުރާ  ނުކުރެވޭނެ.ދައުލަތުން  ކުޑައެއް  ވެސް  މިފަހަރު  ދެން،  ރަދު  ވިއްސާރައިގައި    މިގެ  ކުރި 

ރަށްރަށުން    ށްމެންނައަޅުގަނޑު ގިނަ  އެންރިޕޯޓު ވަރަށް  ފުރަތަމައިކޮށްފައިވޭ. ދެން، ދެންމެގައި  ބައްދަލުވުން  މެ  ނުން 

ވެފެށުނުއި ތަފުރުގައި  އޭގެ  ދެއްވަސް  ރިޕޯޓެއް  ދެން،  ސީލު  މަސައްކައަޅުގަނޑުއިފި.  ކުރާ  މި  މިހާރު  ތުގެ  މެން 

ކުރަނީތެ މި  ރިޕޯޓް،  ރެއިން  ގެއްލުންތަކުގެ  ލިބެމުންދާ  އަޅުގަނޑު  ންސްތަކުކައުންސިލް  ސްތައްލިބިފައިވާ  މެންނަށް 

އެސެސްމެ ޝީޓުއަޅުގަނޑުތައް  ންޓުވަރަކުން  އެހެ  އެޅުމުގެތަކަށް  މެންގެ  ކުރި  ރިޕޯޓު  އަދި  ،ވެސްންނަމަމަސައްކަތް. 

ގިނައަދަދަށް ވަރަށް  މަދު ވަރަ  ، ވުރެ  ރަށްރަށް  މިހާއަޅުގަނޑުން  ށަކު  މްސްތައް  ފޯ  އެސެސްމެންޓު  ތަނަށް  މެންނަށް 

މި މިހާތަނަށް    ފޮނުވާފައި  މިހި   ގެ  122ކުން  ރަށަ  11  މެންނަށްއަޅުގަނޑުހުރީ.  ލިބިފައި  އަދި  ފޯމް  .  ރީއެއްގެ 

ބޭ.  މެންނަކަށެއް ނުލިޅުގަނޑުއަދި  ރަށެއްގެ ފޯމްސްތަކެއް އަ  10ކުރި  ޕޯޓު މެންނަށް ރިއަޅުގަނޑުށް  އްކޮމުޅި އެ  ކުކަމައެ

ވަރަކަށް  އެހެންވީމާ ލިބެމުންދާ  ފޯމްސްތައް  މި  އެސެސްމައަޅުގަނޑު،  މި  ހަދަންޓުމެން  ފަރާތްތަ  އިތައް  ކަށް  މި 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ފަރާތުން  ފޯރުސަރުކާރުގެ  ތިކޮށްއެހީ  މިހާތަނަށް  ދެން،  ގެންދާނަން.  ބޭފުޅުންގެ  ދެމުން  ހުރިހާ   

ފޯމުތަކުގަޅުގަނޑުމެން އަޅާފައަ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް މަތިވެފައި    ލަޖުމު  ލިބުނު ގެއްލުމުގެ   އިއިވާ  އެއް މިލިއަނަށްވުރެ 

ތެރޭގައި  ވަނީ.  މި ރަށްރަށް  ހަމަ  ދެން، މީގެ  ބައެއް  އެކިއެކި ރަށްރަ  ކު ފަހަރަމެންކޮމި    ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ށް  ވެސް 

މިކުރެވުނީ  ހަގަފާ ފަހަރު  ށް މިމެންނައަޅުގަނޑުރަށްރަށް. ދެން، ންވާ  ބޮޑުވަރުވެގެން ގެއްލުޚާއްސަ ގޮތެއްގައި  މި ހުރޭ 

ގެން  ބޮޑުވެފެން  ،ލިބި  ތަކެއްގައި ގެއްލުން  ވަރަށް ގިނަ ގެ  އިއުދައަރަވަރަށް ބޮޑަށް  ޓަށް  ށްކޮލަމާފު  .ގއކޮލަމާފުށި،  

ރިޕޯޓުގަނޑުއަޅު މިއީ  ދެން  .  ކުރިމެންނަށް  ގޮތުން  ވަމެންނައަޅުގަނޑުކަންދިމާކުރި  ވި  ށް  ވެސް  ދަތި  ރަށް 

ކަނއެމް. ވެސް  ބޭފުޅުން  ރެސްޕޮންޑުރަށައެ    ،ސަބަބުންނާ  މުގެގަދަވުޑުއެން.ޑީ.އެފްގެ  އެހީތެރިކަން  ށް  ހަމަ  ކުރަން 

ގޮންޖެހުންތަކާ  ގިނަ  ވަރަށް  އެންދެ   ދިމާވި.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ކައިރިން އަޅުގަނޑުހެންނަމަވެސް  ،  ވަރަށް    ، މެން 

ކޮލަމާފު ވެ ށްކުރިން  މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުސް  ޓަކީ  ހިޙާމެން  ތަކެތި    ވެލިބަސްތާއާ،  ނގާތީދިސާތައް  މިފަދަ 

ރަށެއްއަޅުގަނޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  އެމެން  ވަރަކަ  ކަމުން  ކޮންމެވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން  މަސައްކަތަކެތި    . ރެވުނުކު ތްށް 

ން  ނި މެން ފޯރުކޮށްދިއަޅުގަނޑުޕެއް  މްޕައި  ގޯންޏާ  5000އިތުރު  ރަށަށް ވެސް    މެން އޭގެ ފަހުން އެއަޅުގަނޑުމަކު  އެކަ
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ދުވަސްފަހުން. ދެ  ލިބު  ފާހަގަކޮށްލީ މި  ހަމަ    އަޅުގަނޑުޖެނެރަލްކޮށް    އެހެންވީމާ،  އޭގެ  ވިއްސާރައިގައި    ނު މި 

 ސައްކަތްތައް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ވާ މަފައިރެވިމެންނަށް ކުއަޅުގަނޑުގެއްލުންތަކާއި 

 

  ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ބޮޙިއާދެ!   ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ސާން  ގިނަ  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑު  ޙި ތިޔަ  ޑަށް  ދެން،  އްސާކުރެއްވީ. 

މި  ޗަށް ކަންކަން  ލޫމާތުގެ މައް  މަޢުންގެފުޅުމެޓަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އެއީ އެ ބޭ  ންއިމުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެ 

މަކުރެވި ތަރުތީބު މެންނަށް  އަޅުގަނޑުރޭވި   މި  ކުރީރޭގެ  މިދަނީ.    ، ވާހަކަދެއްކިއިރު  މެންއަޅުގަނޑު  އުޟޫއަށް ގެން 

މުހިފާހަގަކުރެވު މެޓުގެ  ޕްރެ  ،މުކަންންނު  މަޢުޚާއްސަކޮށް  ހެދުމާއި  އެކަށީގެންވާ   ލޫމާތުޑިކްޝަން    ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

އޮ މިކަންކުރެވޭތޯވަގުތު  އަ  ،ތްވާ  ކޮބައިތޯމިހާރު  ބަދަލުތަކަކީ  ކެ،  ންނަ  މާ    .އެބަހުރިތޯ  ޕޭސިޓީ އެ  ވަގުތު 

ތިތަކެއް  ވުމުގައި ވެސް ދަތައް ދާޅުވާ ތައްޔާރުންޏާ ތި ވިވަ   ލިބޭ ކަމަށް  ޢުލޫމާތުމެންނަށް މައަޅުގަނޑުކުޑަތަންކޮށްފައި  

ކޮ ދައުރަކީ  މެޓުގެ  އެހެންވީމަ،  އެދިއަ  ،ބައިތޯހުންނާނެ.  އަދާކުރުމުގައި  ދައުރު  އެކަށީގެންވާ  ފުޅުންބޭ    ނަށް 

ކުރެވޭތޯ ތަކެއްމަސައްކަތް ބަހުސްގައި  ކުރީ    ކަމަކީ. އެހެވުށް ފާހަގަކުރެއަޅުގަނޑަރޭގެ  މެޓަށް އަޅުގަނޑު  ނު  ންވީމަ، 

ލްގެ މައިކުގެ  ޖެނެރަ  ރ ޑިރެކްޓަގަކުރެވޭ މެޓުގެ  ހަށް ހަމަ އެބަ ފާއަޅުގަނޑަހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ.  އަރުވަން  ފުރުޞަތު

ބައްދަލުމައްސަލައެއް ވަރަ އުޅޭކަން. ދެން، މި  ބޮޑަށް  ޑިރެކްޓަ  މެޓުގެ ވުމުގައި  ށް  ލް ވެސް އެބަ  ރ ޖެނެރަޑެޕިއުޓީ 

މާރާތެއްގައިކަން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ.  ޢިތިއްބެވީ ދެ    ފުޅުން ތިއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. އެކަމަކު ދެ ބޭބަ

އެއް  އެހެންވީ އަތުގައިމަ،  އެކަ  ބޭފުޅެއްގެ  ވެސް  ނުހުރުމަކީ  އަތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  އަނެއް  މަޢުލޫމާތު  ވާ  ށީގެންހުރި 

އެކަކަ އެއްގޮތަކަމެއް.  ވާމަކު  ވެސް  އަޙިށް  ނުލިބޭތީ  ދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށް  އަ ޝަރީފް  ލީޢަ  އަޅުގަނޑުޑު 

ގަސް މި  ކަމަށް  އަރުވަން  ތިމިހެހަމަ    ނީނޫންނީ. އެހެކުރަތުފުރުޞަތު  ދެއްތޯން  އެ؟ ބެންޖެހޭނީ   ؟ގޮތް  ރަނގަޅުތޯ 

ކަމަށް ޑެޕިއުޓީރޮލޮޖީ ، މީޓީއޮންވީމާވިދާޅުވީ. އެހެ  އާނ ރަނގަޅު  ފުރުޞަތު    އަޅުގަނޑުނެރަލްއަށް  ރ ޖެޓަރެކްޑި  ގެ 

 އަރުވަން. 

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ޝަރީފް  ޢަލީ ރ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަ ޑެޕިއުޓީ  ކަލް ސަރވިސްގެ އޮރޮލޮޖިމީޓިމޯލްޑިވްސް 

އިއްޒަ މުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅު  ،މެންގެ އަޅުގަނޑުޤައްރިރު.  ތްތެރި  ފަދަތި  ހުރިހާ    މެންނަކީއަޅުގަނޑުއިން  ވި  މި 

ފުއެ  އެއްގެ ޘާކާރި ތިންމެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމަ،  ބޭރަތަމަ  މީހުން.  ދައުރު  އަޅުގަނޑު  މެންގެ 

އިރާދަކުރެއަޅުގަނޑު އަދާއްވިއްޔާ  މެން  ދުނިޔެ  އަޅުގަނޑުއިނގޭތޯ.    ރަންކު އެބަ  މުޅި  ސަރަޙައްދުންނާއި  މި  މެން 

ހޯދަ  މަޢުލޫމާތު  މަޢު  އި،ތެރެއިން  މައްޗަށް  އެ  އޭގެ  އެއްކޮށް  އެލައަޅުގަނޑުށް  ބިނާކޮލޫމާތު  މި  އަދި    ރޓު މެންގެ 

މިއަޅުގަނޑުސިސްޓަމް    ނިންގރވާ ވަރަށްދަ  މެން  ދެހަރުދަނާކުރަ  ނީ  އެކަމުގެމުން.  މެން  އަޅުގަނޑު  ގައިތެރޭ  ން، 
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މެންގެ އޮބްޒަވޭޝަން  އަޅުގަނޑުޓަކައި    މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް   ކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ރުތަމިދިޔަ އަހަ 

އޮޓޮ  ކްރޓްވޯނެ އަތޮޅުތަކުގައި  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  އިނގޭތޯ  ރވެދަކް  މެޓިވަރުގަދަކުރުމަށް  މި    ،ސްޓޭޝަން 

މޫސުމާއަޅުގަނޑު އޮ  މެންގެ  މި  ބެހޭ  ރާއްޖޭގެ  ފީސް  ދެން އްދެއްގައިސަރަޙަ  5ހުންނަނީ  ނުފުދޭތީ    އެ  .  ވަރުން 

މިހާރު  ރާއްޖޭގައި    ސްޓޭޝަން  ރވެދަ މެޓިކް  އޮޓޮ  35ށް  ގަނޑަކަތްގާ  ،ސްޓޭޝަން  ރ ވެދަމެޓިކް  މެން އޮޓޮއަޅުގަނޑު

ން  މެންގެ މޫސުއަޅުގަނޑު  ، އެ ވެސް ންނަނީ. އެހެންވީމަމެންނަށް ލިބެމުން މި އަ އަޅުގަނޑުއޭގެ މަޢުލޫމާތު    ،ހަރުކޮށް

އެހީތެރިކަމެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭ  ލަފާކުރުމުގައި  އެއާއެކީގައި   ކުރިއަށް  ،  ޕްރެޑިކްޝަން  ވެދަރ  ރިކަލް ނިއުމަ   ދެން 

މުހިންމު  ޓުފޯކާސް ވަރަށް  ނިއުމަ  ޓޫލެއްކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން    .ޕްރެޑިކްޝަންވެދަރ  ރިކަލް  އެއީ  އެކަންވެސް 

  އެ މަސައްކަތް   ،އިމުކޮށްގާ   މޮޑެލިން  ޕްރެޑިކްޝަން ދަރ  ވެރިކަލް  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ނިއުމަ   .ންމުނާކުރަރުދަ ހަމިދަނީ

ތަމްރީނުދެވިއަޅުގަނޑުމެންގެ   ކުރެވެމުން އެބަދޭ.    ،މުވައްޒަފުންނަށް  ރާއްޖޭގައި  މަސައްކަތް  އެ  އޭގެ  ދެން،  މިހާރު 

  ކް ހޯލްޑަރުންގެ އިތުރަށް ޢާއްމު ންގެ ސްޓޭތު އަޅުގަނޑުމެލޫމާ މަޢު ފޮނުވާމާ ގުޅިގެން  މޫސުއިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

  26އްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެ

މޮ ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތައްޔާރުގައި  އެޕެއް  ކިޔާ  މޫސުން  އަމާޒުކޮށްގެން  ފޯނަށް  ނެރެބައިލް  އެހެންވީމާ،  ފަކޮށް   .

ބެހޭ  މޫސުމާ 5ޖޭގެ ރާއް ، ވެސް ހަމަ މިދެންނެވިހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ން އޭގައި  .އެވެސް މިހާރު ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުން

ހަމަ ވަގުތުން ބައްލަވާ  ޝަންސްތައް ހުންނަ ތަންތަނުގެ މޫސުން ވެސް  ދެ ސްޓޭއޮޓޮމެޓިކް    ، ދެންފިޔަވައި  އޮފީސް

މި ހުރިހާ    ،ފޮޓޯއާ  ލައިޓު ތަކާއި ސެޓެ ޓުރގެން އުޅޭއިރު ފޮނުވާ އެލަވެ ންގެ މޫސުން ގޯސްމެޅުގަނޑުއަދި އަ  .ލެއްވޭނެ

ދެން ލިބޭނެ.  ވެބްސައިޓު  ހަމަ  ،މަޢުލޫމާތެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެބްސައިޓު  ،އެއާއެކީ  ތަންކޮޅެއް    އަޅުގަނޑުމެން 

މިހާރު އެ މަސައްކަތް ވެސް    ،ނުލެވޭތީ  އެއަށް  ތުތަކެއްއިޓެއް ވީމަ ގިނަ މަޢުލޫމާ އިން ވެބްސަ  މާކޮށްފައި ކުރީގައި ފަރު

. މިހާރު  އްސަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮމަސައްކަތްކޮށް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  ޅުގަނޑުމެން އެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ  އަ

މިޓެސްޓު އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަލާގައި  ވެބްސައިޓު   ކުރުމުގެ  ވެސް   އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި  ގި  ހުޅުވުނީމަ  ނަ  ވަރަށް 

ފައިދާ އެ.  ކުރާނެފަރާތްތަކަކަށް  ވަގުތުން  ޑޭޓާހަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ޑައުންލޯޑުބޭފުޅުން  މޫސުމާބެހޭ    ކުރުމާތައް  އަދި 

ދެންއެ ޖޮއިންކުރަން.  ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮންޖެހުމަކީ    ،ކިއެކި  އަނެއް  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ، އެއްގަމުގެ އޭރިޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަކީ  އްޖެރާ  .ތޯނގޭއި  ހޯދުން  ކަނޑުގެ މޫސުމް

އޭރިޔާ މަދު   ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްނަމަވެސް ކަނއެހެންބިމުގެ  އެކަންޏެއް    އީ މި  ، ދެން  .ޑު ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދުނިޔޭގެ  ފަރާތްތަކަށް ހަމަ    ނޫން  ބޮޑުވެފައި  ހުރިހާ  މައްސަލަ  މި  ސައޮތީ  ވެސް  ބަހައްޓާ    ކީ ބަބަ.  ކަނޑުގައި 

އިކުއިޕްމަންޓުއިކުއިޕްމަންޓު  ،އާލާތްތައް އަގުބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ވެފައިތައް  ކަންތައް މަރާމާތުކުރު  ، ތަކަށް  ވެސް    މުގެ 

އެ  އުނދަގޫ  އެހެންނަމައެހާ  ދެން  އަޅުގަނޑު އްޗެއް.  ޔު  މިހާރު  މެންވެސް،  ދެ  ރާއްޖޭގެ    އިނިވަރސިޓީއަކާ ބޭރުގެ 

ގުޔުނިވަރ މިހާރު  ޅިގެން  ސިޓީއާ  އޮފީހުން  އޯޝަން  މޫސުމާބެހޭ  ގޮތުން  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު    އެއް ބޮއިކަނޑުގެ 
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އޮތީ  މިހާރު  މަސައްކަތް  ގޮސްފަބެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބަށް  ނިމުމަކާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ސާމާނު    ކަމާބެހޭ  މިހާރު  ހުރީ  . 

ގެނެވިފަ އޮފީހަށް  ބޯޑަރ   .އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެންކްލޯޒްވު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމާބެހޭ    ،މާ  ބަންދުވީމަ  ބޯޑަރ 

ލަސް މަސައްކަތް  އެ  މިހާރު  ވަޑައިނުގެންނެވިގެން  މިކޮޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އޮތީ.  ތަޖުރިބާކާރު  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެފައި 

އޮއިވަރާއި ކަނޑުގެ  ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންސްޓޯލްކުރެވުނީމަ  ފިނިހޫނުމިނާއި  ،ބޮއި  ގެ  ރާޅު  ،ކަނޑުގެ 

ބާރުމިނާސްމިއު ފޯކާސްޓު  ،ނާއި  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަހަލަ  މަޢުލޫމާތު މިހެންގޮސް  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ    ކުރަން 

ލިބެމު ވެސް  އޭގެން  ދެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދާނެ.  އޭގެ   ،ން  ނަމަވެސް  ބޮއެއް  އެންމެ  ވެސް  އިއެއީ  ން 

ދެން ލިބޭނެ.  އެހީތަކެއް  އިހަމައެއާއެ  ،ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  ސަރުކާރު ކީގައި  އެހީޓަލީ  ވޭވް  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ރާއްޖެ މި  ހަމަ  އެ  އިނގޭތޯ.  މޮޑެލްއެއް  އުދައެރުމާއި  ފޯކާސްޓިންގ  ކަންތައް  ރާއްޖޭގެއަށް    ، މުންޑުވުބޮ  ރާޅުގެ 

ތައްޔާރުކުރެވެމުން މިހާރު  މޮޑެލްއެއް  ފޯކާސްޓިންގ  ބައި    .ދަނީ  އެކަހަލަ  ބޮޑު    އެ   ދެން  ؛ހަމައޮތީ  ވަރަށް 

ކޯސައްކަމަ ކަންތައް  ވިޑުތަކީ  ބެހޭގޮތުން  އެއާ  ތިބެގެން  ގޭގައި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބަންދުވިޔަސް  ސަބަބުން  ގެ 

މޫ،  އެހެންވީމާ.  ވިއްޔާ  ކުރެއްވޭ  ދެން  ގެންދޭ.  ކުރިއަށް  ހަމަ  ބިންހެލުމާއި،  އޭތި  މޫސުމާއި،  އޮފީހުން  ސުމާބެހޭ 

ހަފްތާއަކު   ޑުމެން ވަރަށް ކުރާ ކަމެއް. ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ  އަޅުގަނއަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ވެސް ސުނާމީ

ދެވޭ. ދެން މަޢުލޫމާތު  ރުން  މީގެ އިތު  ،ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަދުރަސާ ކުދިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސެމިނަ އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގޮސްގެން  ރަށްރަށަށް  ތެރޭގައި  ބާއަތޮޅު  ވޯރކްޝޮޕް  ހަދަރތަކާއި  މިދިޔަ    ން.އްވާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ    ގޮސް  ސިޓީއަށްރާއްޖޭގެ މީހުން ގިނަ އެއް ހިސާބު އައްޑޫ  ،  އަހަރު މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ

އެއީ  ދެން  ބޭއްވިން.  ބައްދަލުވުމެއް  ހަ އަޅުގަނޑުމެ  މަސައްކަތު  މިކަން  މިހާރު  ކުރާން  މީގެ  .  ރުދަނާކުރުމަށް  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރވޭއެއް ކުރިން  ޗުމަހު  ރިއެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު މާ އިނގޭތޯ.  ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު  

ދަތުރުވެރިންނާއި  5ރާއްޖޭގެ   ފޯކާސްޓު  މަސްވެރިންނާ  ،ސަރަޙައްދެއްގައި  ގޮސް  ހުރިހާ    ބޭނުންކުރާ  އެހެން 

ކުރިން ސަރވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  .ފަރާތްތަކާއެކު  ދައްކާ  ނަތީޖާ  ސަރވޭގެ  ނަށް  މެއަޅުގަނޑު  އެ 

ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފައި އޮތް    85ގާތްގަނޑަކަށް %

ތި  މިހާރު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ފަ  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ވިއްސާރައަކީވިދާޅުވި  ކުރަމުންމިދާ  ރާއްޖެއަށް  މިއީ  ދައިން  ހަމަ  ، 

ވެސް ކުރަމުންދާނެ    ވެދިޔަ ތަނުގައި ވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިތުވޭ  ، ރަކު ވެސްއަށް ހަމަ ކޮންމެ އަހަ ރާއްޖެ

ނަނީ  އޮން  ރާއްޖެއަށް މި  ،ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައަކީއެއީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ އިނގޭތޯ.    . ވިއްސާރެއް

މޫސުން މޫސުމާ  .ދެ  އިރުވައި  މޫސުމަކީ    އި އެއީ  ހުޅަނގު  މޫސުމް.  ހިސާބަށް  އޮކްޓޫ  ،ންދާދިގުލައިގެހުޅަނގު  ބަރާ 

އޮންނާނެ ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  އެހެންވީމަ،  ޚާއް  ،ދެމިގެންދާނެ.  އަންނައިރުސަ އޭގެތެރެއިން  ފެށިގެން  މޫސުމް    ، ކޮށް 

ވަނަ ދުވަހު    12ސުމީ ގޮތުން ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާމު މި މަހު  މިހާރު މިއަހަރު މޫސުމް މި ފެށުނީ އަޅުގަނޑުމެން މޫ

ވަރަށް މަހަ  .ފެށުނީ ގަދައަށް    ކޮންމެ    ގަދަޔަށް  ފަ ފެށިގެން  ވަރަށް  ފުރަތަމަ  ދުވަސްވަރު  ފެށޭ  އެ  ވެސް  ހަރަކު 
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އަންނާނެ.    .އަންނާނެ ގަދަކޮށް  އަނެއްކާ  ދެން  އައިއްސަ  މެދުކެނޑުމެއް  އޭގެފަހުން  މިފަހަރު ހަމަ    ،އެހެންވީމާދެން 

 ؛މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހި  60ވިދާޅުވާހެން    ތަކަށް ތިވިއްސާރަކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދު  އަށް ރަށް ގަދަވަ

  ގިނަ ތަންތަނުގައި ފެންބޮޑުވި ނަމަވެސް   ،އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރާއި އަދި ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވާރޭވެހުން

  ގިނައޭ  ލެއް ހުރި   ރެވިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެކޯޑްކުތަންކޮޅެއް ވާރޭވެހުން   ތަކުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރީ އަހަރު

ވައިޖެހުން ފުދޭވަރަކަށް ގޮސްފައި އޮތުމާއެކީގައި އެ ވައިގެ  މިއަހަރު  ،އަދި މިހާތަނަށް. އެހެންނަމަވެސް  މިއަހަރަށްވުރެ

އޮތީ. އެއީ މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮސްފައި    މާވުސަބަބުން ރާޅުއެރު

 ކީ.  ވާހަކައަ އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝަރީފް  ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އެބަ  .އަރުވަނީ މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  އެދިވަޑައި  ވޭވަރަށް  ބައްދަލުވުން    .ގެންފަފުރުޞަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ޢާއްމުހަ މިމަ  އަޅުގަނޑު    ކޮށް  ގެންދަންޏާ  ދޮޅުގަޑިއިރަށް  ގޮތަށް  ނިންމާލަން    10:30އޮންނަ  ބައްދަލުވުން  ގައި 

އެހެންވީމާ ގޮތަކަށްކަމަށް.  ހިއްޕަވާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ބޭނުން  ވަގުތުގެ  ވެސް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ   ،  ،

ސު ކޮށްލެ ހުރިހާ  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތުގެ  އެ  ވާނެހެން.  ޅުގައަ   ވުންއްވާލެއް  ކަމަކަށް  ބުއްދިވެރި  ހީވަނީ  ދެން  ނޑަށް 

ކޮން މުއައްސަސާއެއްގެ    ،އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުންކަން  ށް ސުވާލުގެ ޖަވާބަ،  ސުވާލުކުރައްވާފައި

 އުތުރު  އްޗަންގޮޅިމަ ރުވަނީ ހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަ ފަރާތުންކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދެއްވައިފިއްޔާ އަވަސް ވާނެ. މި

 އަށް.  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

   . ށްކޮމިޓީއަ  ހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ހުރިއިނގޭތޯ.    މައްޗަންގޮޅި ދެކުނުއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

މުބާރިދެން   ބޭނުންވޭ    ފުރަތަމަ މީގައި  .ކުޢީދު    އަސްލު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ މައްޗަންގޮޅި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

ފުދޭވަރަކަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ ތަނެއް މިއަދާ ހަމައަށް   ވެސް ވާރޭކޮޅެއް ވެހިއްޖިއްޔާ  އިރު  އައި ދެކުނު ދާއިރާއަކީ 

މިއެގޮތުގެ    ،ދެން  .ސްވެ ފުދޭވަރަކަށް  ބުރު  މަތިން  ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް  ގައި އަސްލު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

މޭޔަރ ޝިފާ ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެއަކު    ،ސެއް. ދެންރެސްޕޮން  އެއީ ވަރަށް ފާސްޓު  .ރަނގަޅޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ

އެޓެން  30 ތެރޭގައި  އިންނާނީ.  ކުރެވިޑުމިނެޓު  ހަމަ    30ފައޭ  ޓައިނގަރަމިނެޓު  އެކަމަކު  މެއް  ޅު  އެއީ.  އިނގޭތޯ 

ބޭނުންވޭ ވެސް  އެއަށްތުރެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން    ކުރެވެން.  ރެސްޕޮންޑު  އަދި  އަވަހަށް  ތި  ދެން އެހެންވީމާ، 

ތާނގައި  އޮތް  އިމްޕްރޫވްކުރިއަށް  އަދި  އޭތި  އަޅުގަނޑު    ދެން  އުއްމީދުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކުރައްވާނެ 
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އޮތް އިނގޭތޯ. މިހާރު    ސުވާލުކޮޅެއް ވެސް އެބަ   ގެ. އޮތް މިހާރު މީ  އެއް ވާހަކައެއް އެބަ އަދި  ންވާ  ލަން ބޭނުދަންނަވާ

އަޅުގަނޑުމެން ހެން  ކޮންމެ ބަދަލުތަކެއް  އެބަ   ވެސް  މޫސުމީ  ދުނިޔޭގެ  ވާހަކައެއް    ންނަމުން އަ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ގެ ބޭފުޅާ  ންމެއަކު ވެސް މެޓުއާދޭ. އަންނައިރު ދެ  ބަތަކެއް އެހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ބަދަލުކަން އަންނަމުން.  އަބައާދޭ

ވައި ކުރިއަށްތުރެން  އެހެންވީމާވިދާޅުވި  ފާހަގަކުރެވިފައި  ، ގަދަވެއްޖޭ.  އެބައޮތްތޯ  ވަރަކަށް  އަންނަ    މި  ، އެއްވެސް 

ނަން.  ތަކުގައި ފެންދަލުނަ ބައަން  އާދަޔާއި ޚިލާފުކަމެއް އެބަހުރިތޯ މި  އެހެންނޫނިއްޔާ މެލިޓީއެއް  ނޯބަދަލުތަކުގައި އެބް

ސުވާލަކީ  އެއީ އޮތް  ދެން  އަޅުގަނޑުގެ.  ސުވާލު  މިހާރު  އެއް  މި ބަރުތަކާއި  ރހާ،  ހަދަމުން    . ދަނީ  އެއްޗެހި 

އެކަހަލަ    ވިސްނައިގެންށް  ލައިމެޓު ޗޭންޖަމި ކް  ދާއިރު،މި ގެންދަނީ    ކަންތައް ކުރަމުންބަނދަރުތަކާއި އެއްޗެހި ހަދާ  

އެވެސް    .އެއްޗެހިތައް މިދަނީ ޕްލޭންކުރެވެމުން  އަންނަ  މި ންތޯއޭ މިހާރު  މަކަށް ރެޑީވެގެންކަލަ ކައެކަހަ  ،ބަދަލުތަކެއް

އިނގޭތޯ. އެބަ    ރުމިނިސްޓަ   މަންޓުންއެންވަޔަރަ  ،އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް. ދެން މިނިސްޓަރު އަތުގައި އެބަ އިންނެވިތޯ

،   ސެންސިޓިވް އައިލޭންޑްސްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންމެނޫނީ ހެންހުރި އެ   އިވެފައެންމެ ބޮޑަށް އެފެކްޓު މިހާރު އިންނެވިތޯ 

ރަސްފަންނު އިޝޫ. ރަސްފަންނު އިޝޫގައި  ވިދާޅުވެއްޖެ    ދެންމެއަކު   ، ދެން؟ އޮތްތޯއޭ  އް އެބަ އެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓެ

ންމެ  އޮތީ އެ  އެ، ރަސްފަންނު ހެދިފައި  އޮތީ. އެހެންވީމާ  މި  ލިބިފައިބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް  ވަރަށް  ރަސްފަންނަ ހަމަ  

އަށް  ޝިފާ؟ އޮތީ  ރަސްފަންނުގެ ކަންތައްތައް ވެފައި އެއެހެންނޫނީ އެ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯއޭ    ތާނގައިތޯއޭރަނގަޅު  

ސުނާމީ ބިނާ މިހާރު    އަކު.ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ދެންމެ  ވާހަކަގެ  ސުނާމީ ބިނާ  ،ދެން  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު އެ ސުވާލު

ތަނު ބޭ  އޭބަހައްޓަންތޯހަމަ  ގައި  ހުރި  ޚިޔާލަކީފުޅުންތި  އެ  .ގެ  ނޫނީ  ކޮށްލާ  އެހެން  މަރާމާތުކޮށްލަ  ހަމަ  ،  ތަނުން 

؟ ވެސް ކިހިނެއްތޯއޭ ދެން ކުރިއަށް އޮތީ  ރަސްފަންނުގެ މަރާމާތު ކަންތައް   ،ދެން ؟ހެދުންތޯއޭއެހެން  ކޮށްލަ ކޮށްލާ  

ކޮންމެހެން    .ޕުތަކުގެ ވާހަކަމްޕަ  ވޭކުރެހަގަށް ފާދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މި ކަންތައްތަކުގައި އަސްލު އަޅުގަނޑަ  ،ދެން

މާލޭގެ އިނގޭތޯ  ސާފު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅުވެގެންދާނީ  ޙާ ފެންބޮޑުވުމުގެ  މި  މިހާރު    ވެސް  ލަތު 

ސްޓްރީޓު މިއޮތް  ޕްރޮޖެކްޓުއެހެން  ، ޕްރޮގްރާމް  ސްކޭޕިންގ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ  އަސްލު    ނޫނިއްޔާ  ނިމިގެންކަން 

.  ވަގުތު ވެސް ހަމަ ވާރޭވެހޭނެ ވަރަށް ވެހޭނެ  . އެކަމަކު މިންނަށް ގެނެވޭނީއްލެއް އަޅުގަނޑުމެދާއިމީ ޙަ   ޤަތުގައިޙަޤީ

ބަދަލުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި  ބަދަލުވާ ވަރަށް މޫސުމް  ކަންތަކުގައި    މޫސުމް  އެއްކަލަ  ވަގުތުން ވަގުތަށް ވެސް ކުރެވޭ 

އެހެން ބުނަން   ،އަށް މިއޮތް ވަންނަނީއޭ ގެ ، އިފިއޭ ފައްޓަބޮޑުވާންންކޮބާ ފެ  ،ގުޅާލާފައި ޅުން އަޅުގަނޑަށް ބޭފު ދާއިރާ

އަޅުގަނޑުމެންނަ ޙައްލު  އެ  ލިބޭނީ  ނުޖެހި  މި  ،ދެން ؟ތޯއޭކިހާހިސާބަކުންށް  ޑިޒާސްޓަ   އަޅުގަނޑުމެން    ރ ޖެހެނީ 

  އަދި   ރު ފަހަ  މިމަ  ހަ  . ގުޅައިގެން ބަލަން  ތަންތަނަށް  އެ   އެހެންނޫނީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް   ރަށް  ސެންޓަމެނޭޖްމަންޓު

ރަނގަޅު ވަރަށް  ހަމަ  ދަންނަވާނަން  އަޅުގަނޑު  ގުޅިއިރުއެއްފަހަރު  އަޅުގަނޑު  އަރައިގެން  ލޮރީހަމަ    .  އަށް 

. އެހެންވީމާ، އޭގެ ހަމަ ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ދާއިރާ ބޭފުޅުން ވެސް ގުޅާލާފައި ބުނެފި  ބުނީ  ނައްޓާލަނީއޭ މިހާރު 

ޖެހުން މިއީކީ    ބަސްތާތައް  ވެލި  ،ތައް މޫވްކުރުންބަސްތާ  ކަމަކު ވެލިހައޭ. އެތާތައް ޖަމިހާރު މިހެން މިހެން ވެލިބަސް
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އަށް  ސްއަރޓޫ ޔި   އެނގޭ   އަޅުގަނޑަށް  ޖެކްޓު ޕްރޮސްކޭޕިންގ    ސްޓްރީޓު   އެހެންވީމާ، ؟ނޫން ދެއްތޯއޭ  އްލެއް އަސްލު ޙަ

ވީމާ، އެ  . އެހެން އޭތައްތައް ދިމާވާނެވަރު ކަންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބައި ސް އަރޔި   ޓޫ  އެހެންވީމާ،ފަ.  ށްޕްލޭންކޮ  އެއިނދީ

ލިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތްތޯ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ޙައްލެއް  ވެސް  ތެރޭގައި  ވެސް  އް  ހެނެކޮންމެ ؟ވަގުތުކޮޅުގެ 

އެބައަރާ ފެންވެސް  މަގުމަތީ  .ނަޖިސް  ވަންނައަދި  ފެން  ނޫން  އެކަންޏެއް  އެބައަރާ. ގައި  ވެސް  ފެން   ނީކީ. ނަޖިސް 

ސާފުކުރު  އަނެއްކާ އެ  އަރައިގެން  ފެން  މިކަހަލަ  ނަޖިސް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ކަމެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ވެސް  ން 

ކުރުކޮށްލާނަން   އަޅުގަނޑު  އެ  އެހެންވީމާ،  ވާނީ.  ކަމަކަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  އުޅެމުންދާއިރު    ހަމަ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި 

އަރުވަމުން. ފުރުޞަތު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުއެހެންވީ   އެހެން  ދެއްވި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް    ޞަތަށް މާ، 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މަންޓު ންވަޔަރަންނީ އެދާއިރާއަކަށް އަޅުގަނޑު މި ވިސްނެ  3  ، ބަރު އެ ކުރައްވި ސުވާލުތައްއްޒަތްތެރި މެމްއާދެ! ޢި

އަދި   ކައުންސިލު  ސިޓީ  މާލޭ  ފައްޓަވަން  ޖީރޮލޮއޮމީޓި މިނިސްޓްރީ،  މިނިސްޓަރ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،   .

 ގަނޑަށް ފެންނަނީ. އަޅު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލު ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި ކުރައްވި  ޚައިތަމް  މެންބަރު  އަ  ތަކުގެއިއްޒަތްތެރި  ގެ  ންމެޅުގަނޑުތެރެއިން 

ބޭނުންވޭހިމެނޭ    ދާއިރާގެ ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލާނަން.  އެއްޗެއް  އި  އަސްލުގަ  ،ކަންކަމާމެދު 

ޤުދުރަތީ ގޮތުން  އޮތް  މެންޑޭޓު  އެއަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަހަލަ  ފެންބޮޑުވުން  ދިމާވާ  މި  މިހާރު  ކާރިޘާތައް  ގޮތުން  ހެން 

ކަންކަން މެންޑޭޓުގައި ސީކީ އަޅުގައެޑްރެސްކުރުމަ  ކަހަލަ  ނޫން.  ނޑުމެންގެ  ކަމެއް  ލިޔެފައި އޮތް  އެކަން މިހާރު  ދާ 

ނިންގ އެންޑް  ޕްލޭޝަނަލް  ށް އެކަން ކުރުން އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެއަސްލުގައި ދިރާސާކޮ  ،ލިޔެފައި އޮންނަނީ

ދެންގަ އިންފްރެސްޓްރަކްޗަރ ނުބެހޭ   މި   ،އެހެންވިޔަސް  އި.  އަޅުގަނޑާ  ދަ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ކަމެކޭ  ންނަވާކަށް 

ނޫން ދެންބޭނުމެއް  ކަންތަކެއް.  މި  މި  ،  ހުންނާނެ  މިނިސްޓްރީގައި  އަ  އަޅުގަނޑުމެން  މޫސުމަށް  ންނަ  ދެންނެވި 

  ރަށެއް ކަމުގެ ރަށްއަދި އެއީ ކޮން    ،ލިބޭ ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތާއިގެއްލުންގުޅިގެން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން    ބަދަލުތަކާ

މި  .ހުންނާނެ  މަޢުލޫމާތު އައިރު  މި  ރޭދެން  އެކަމަކު    ގައިތަނަށް  މިއައީކީ.  ނޫން  ބަލައިގެނެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ކަންތައް އޮންނަ ގޮތުން    ،ވައިލަބަލް ލިސްޓެއްކަން. ދެންއެ ހަމަ  އެއީ    ނގޭ އެ ލިސްޓު އަޅުގަނޑަށް އެ

މަޢުލޫމާތުތައް ގުޅޭ  ކާރިޘާއާ  މެނޭ  މިކަހަލަ  މަރުޙަލާ  ޖްމަންޓުންޑިޒާސްޓަރ  އެއްކުރައްވަނީ.ފުރަތަމަ  މި  ދެން    ގައި 

މެންޑޭޓު އެ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ސީދާގުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ޑިޒާސްޓަރ    ޓްރީއަކަށްމިނިސް  އޮތް  އޭގެފަހުން 
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އެހެންވީމާ ފޮނުއްވާ.  އަޅުގަނޑު  ،މެނޭޖްމަންޓުން  ކަމަކާ  ކޮންމެ  މިކަހަލަ  ގޮތުން  ސަރުކާރެއް  އޮތް  މެންގެ  ގުޅިފައި 

  އައްވަލަށް ވާހަކަ. ދެން ފުރަތަމަ    ދަންނަވަނީ އެ  ތުން އަޅުގަނޑު މިސް ދައުރެއް އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހައިސިއްޔަވެ

ޗޭންޖަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގެރުގައި  ބަނދަރު ހަދާއި  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންތޯ  ން އެ ކްލައިމެޓް  ކުރަނީ ކަމަށް   ؟އެކަން 

  އިން ފެށިގެން   80  ،އެ ފަރުމާތަކަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ  ،އްކަތްދުމުގެ މަސަދަރު ހެނބަ  ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ބުނީ    މި  ،އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގެ ވަށައިގެން ދެ މޫސުމަށް  .މެއްކަ  އައި  އިން ސުރެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން  90

ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ކުރިން    ދޭ. އޭގެސަބަބުން ހުއްޓުން އެބައާ  ނޑު އެނބުރޭ އެނބުރުމަށް ބަނދަރުގެރަށުގެ ވެލިގަ

ދެ ޑައިނަމިކްސްވެސް  ރަށުގެ  ފަދައިން  ޑައިނަމިކްސްއަށް އަށްންނެވި  އައިލެންޑު  ކުރޭ.    އި ނުބަ  ،  އަސަރުތަކެއް 

ރަ ގޮތުން  ފަރާތެއްގައި  ނަތީޖާއެއް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ބަނދަރުގެ  އެއްބައި  ވެލިގަނޑުން  އެނބުރޭ  ވަށައިގެން  ށުގެ 

  އުނިވޭ.   ބެންކުން އެބަ   ވެލި   ،ކައުންޓުންޑުތެރެއަށް އެބަދޭ. އޭގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވެލި އެވެސް ކަނޖެހިފައި އަބަދު 

ދަންނަވަންޖެހެއިއްޒަތްތެ،  އެހެންވީމާ ސުވާލަށް  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އެގޮތަށް    ،ނީރި    އައިލެންޑު މިހާތަނަށް 

ބަލައިގެން   އި އާ  ޑައިނެމިކްސް ދެންނެވީމާބޮޑަށް    ސައިންސަށް  ހެދިބަނދަރުތަ  މި  ގަބޫލެއް  އް  ކަމަކަށް  އޮތް  ފައި 

ދެން ބަ  ،ނުކުރަމޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ގަބޫލުކުރަން  ލަންޖެހިއްޖެއެކަމަކު  އަޅުގަނޑު  އަދި    .ކަމެއްކަން 

ހެ ބަނދަރުތައް  އެންވަޔަރަ  ،ދުމުގައިމުސްތަޤުބަލުގައި  މިދެންނެވ  މަންޓުންމިދެންނެވީ  ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރީން 

އަށް ވެސް މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ  ،ދެން.  ންކަ ދައްކާނަ މި ވާހަމިނިސްޓްރީއާ

ށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ  ޑިޒައިނަ  ބަނދަރުތަކުގެމި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި  

ސޮފްޓް ސޮލިއުޝަންސްތައް    ،ސޮފްޓް އިންޖިނިއަރިންގށް  ނުކޮ  އިން ޑް އިންޖިނިއަރިންގރތަކަކީ ކޮންމެހެން ހާބަދަލު

ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނެ  ވެސް  ދެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ފާހަގަކުރާނަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހިމެނޭކަން  ،  ންއޭގެތެރެއިން 

  ވެސް   އިސުވާލުގަ   ލިޓީ އެބަހުރިތޯ އެ ކުރެއްވިމަނޯށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އެބްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން މި މޫސުމަ

މިހާރު މީގެ ކުޑަ    ،އަށް މިދެންނެވީ ދެ މޫސުމުގައި އަންނަ ބަދަލުތައްރާއްޖެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ބުނެވިދާނެ.

އަޅު  ނިމުނު  މި ތެރޭގައި  ކަމަކީއިރުވައިގެ  އެއް  ތިބި  ބިރުގަނެގެން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ގިރާ  މި    ،ގަނޑުމެން  ރަށްރަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް ކު ކުރިމަތި  މައްސަލަ  ވަރަށްބޮޑަށް  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ ވި  އަދި    ރިމަތިވި  ކަންތައް. 

ތިބީ މާލެ ކަހަލަ ރަށްރަށުގައި މާލޭގެ ހުރި އިންޖީނުގެއިން  މާލެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް    ދެންނެވީ   މި ،  އަޅުގަނޑުމެން 

މި  ރުގައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވެސް ބި ކަނޑަންޖެހިދާނެ ކަމަށް   ކަރަންޓު މާލެއިން   ،އުފެއްދިދާނެތީނު  ކަރަންޓު

ގޮތުން މިދެންނެވީއާ  ކޯވިޑް  ،ދިމާވި  ގެންނަން  ގުޅިގެން  އަދި    ޗައިނާއިން  ނުނެގެވުނު.  އިންޖީނުތަކެއް  ބައެއް  ހުރި 

އިންޓަރ  ހުޅުމާލޭގެ  އާއި  ކުރެ މާލެ  ޓަކައި  ގުޅުމަށް  ކޭބަލް  އޮތީ.    ވުނުކަނެކްޝަން  ހުއްޓިފައި  ވެސް  މަސައްކަތް 

ހުއެ މޫސުކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެންނާޅަނގު  ކަރަންޓު  މް  މާލެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  މި    އިކަނޑާނުލަ  ކުރިމަތިވިއިރުގައި 

ގުޅިގެން. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދެންނެވި ވަރަށްގިނަ ކަންކަމާ   ދިމާވީ މި   އެހެން މިއްލު ކުރެވިއްޖެ.  ޙަ މައްސަލަ  
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ކުރިމަތިވޭ އެތައް ރަކޮންމެ   މައްސަލަ އިރުވައިގައި. މިހާރު އެ ށެއް ފެނައަހަރަކު ވެސް  މައްސަލައަށް    ށް ޖެހުމުގެ 

އެ ވެސް  އެނގިގެން    ،މައްސަލަ  ބަލާއިރުގައި  އެޙަ އެކަން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އިސްކަންދީގެން    އްލު  ރަށްރަށަށް 

ނިޒާމު ދިޔަގާއިމު  ވާރޭފެނުގެ  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތް  މިހާރު ކުރުމުގެ  އަދި  އެން  އީ.  އަހަ ސަރުކާރުން  މިއްޔަތު  އްމެ 

އޮތް މަދު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި    ށްއަކުރި،  ވާތީ  ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކަމަށް  ދީގެން ކުރަނީ ފެނާއި

ގާއިމު ނަރުދަމާ  މި ފެނާއި  ވެސް    ކުރެވުނީމަ  މި ޙަ މައްސަލަ  ދަންނަވަން  އެއްޗަކީ  އްލުވާނެ.  ކަން  ކަން  މި  ،އުޅޭ 

އެ  ރަކަ  ފާހަގަކުރެވުނީމަ  ކުރުންކަން  މިނގަޅު  އެކަމަކު  އެޅޭ.  އެބަ  ފިޔަވަޅުތައް  ޓަކައި  ވެސް    މަށް  އަހަރު 

ރަށަކަށްހެން   ހުރިހާ  ހަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭންޖެހުނު.  ފެން  ފެން    3212މިދެންނެވީ  ޓަނުގެ 

ގާތްގަނޑަކަށް   މިދެންނެވީ    ގޭތޯ.ނއި  ޖެހުނުފޮނުވައިދޭން  ޑުމެންވަރަކަށް ރަށަށް އަޅުގަނ   80އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން 

މި ވެސް  އިރުވައިގައި  ކުރިމަތިވެ  ހަމަ  ދެންނެވީ  ހަމަ  މައްސަލަތައް  ކަންތައް.  މިކަހަލަ  އުނދަގޫ ވާ  މީހުންނަށް  އޭ 

މި  ،ދެން ވިއްސާރަ  ހުޅަނގުގައި  ހަމަ  ދިމާވާ   ، ގުޅިގެންއާ  ދިމާވަނީ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މިއަދު  ރިޕޯޓުގައި    ތި 

މިމައްސަލަ ކަމެއް   ތައް.  ކުރިމަތިވަމުންދާ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  އެތައް  ތަކުރާރުކޮށް  މިހާރު  ވެސް    ކަންތައްތަކަކީ 

ފަދައިން ދެންނެވި  ވެސް  ފަށަމުން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ.  ފެންބޮޑުވާ  މި    ، ރަށްރަށުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މި ވެސް  ހަމަގައިމު  ފޭސ.  ،ދެންނެވީ  ސަރުކާރުން  އަޅުދޫގައިއަތޮޅު  މިނިސްޓްގަނ  ޕްރޮޖެކްޓު ރިޑުމެން  ހިންގާ    ން 

އެ އަވަހަކަށް  ލިބުނުހާ  ފުރުޞަތު  ދަތުރުކުރުމުގެ  ނިމިގެން  ފުރަބަންދު  ހަމަ  ނިންމާނަން.  އަވަހަށް  މީހުން    ވަރަށް 

ޕެނަލްތައް މިހާރު ހުރީ ސިލޯނުގައި   އެ  ގޮތުގައި  އޮތް  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ކުގެންދާނަން. އަޅުގަނޑަށް  ރަން  ޝިޕް 

އަވަހަ.  ފަހިޖެ ގެނެވުނުހާ  އެ ކައެ  ދެން  ށް  ފޮނުވޭނެ.  ހުރީ    ،ކޮޅަށް  ކޮންޓެކްޓަރ  އެ  ދާން  މީހުން  ތިނަދޫއަށް 

ފުރަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ފުރަތައްޔާރަށް.  ނޫނީ  ފިލައިގެން  ރިލެކްސޭޝަނުގެ  ބަންދު  ބަންދު  ގެންނަ  ތެރޭގައި 

މީހުން، ދޭ  ސަބަބުން ސަބަބުން  އެލުއިތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އުދިރަށަށް    ނަށް  ލިބޭއިރަށް  ފުރުޞަތު  އަނެއްކާ  މުގެ 

ހޫނު  ،ފަށާނަން. އެހެންވީމާވެސް   މިދެންނެވީ  ވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވެސް  އަހަރު ތެރޭގައި 

ދެން ކުރިމަތިވޭ.  ރާއްޖޭގެ    ،މައްސަލަތައް  އޮތްގޮތުން  އެއީ  ރާއްޖެ  ސިފަތަކެއް    އި ސުމުގަމޫ  2މި  ފިތުރަތީ 

މިއަޅުގަނޑުމެންނަ ޤަބޫލުކުރަން  ށް  މިގޮތަށް ދާއިރުގައި  ، ކަންކަން ކުރިމަތިވުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  ،  މި ދެމިގެން 

މި އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަހަރަކު  ތަ  ކޮންމެ  ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް  ޙަ މައްސަލަ  ނުޖެހޭ  ކުރަން  އްމަލު 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން  ނޑުމެން، އަޅުގަމާވީކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެ. އެހެން   އިސްކަންދީގެން 

ދެން  މަށްކުރުއްލުޙަ ކަންކަން    އެ ކުރާނަން.  މު  ،މަސައްކަތް  މިޤައިއްޒަތްތެރި  މިންވަރަށް    އްރިރު  މި  ވަގުތު 

ތަފު ން ގެންނަން.  ހޯދައިގެ  ޑީޓެއިލް  ސީލަށް އަޅުގަނޑު ދަންޏާ ޖެހޭނީ އިތުރުއަޅުގަނޑަށް ދެންނެވެން އޮތީ. އިތުރު 

ކޮމިޓްމެންޓުއެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވިފައި  ،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ބޭނުންވޭ  ހުރި    ދޭން 

 ށް ގެންދާ ވާހަކަ.  އަކުރުމުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއްލުޙަ މައްސަލަތައް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަޝު  ބޮޑަށްވަރަށްއާދެ!   ދެން  ކުރިއްޔާ  ދެއްވީ.  ތި  ކޮމިޓްމެންޓެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  މިނިސްޓަރ.  ތްތެރި 

ރެކޯޑު  އެކަން  ނޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ކޮށްލާނަން  ކޮމިޓްމެންޓު  ވެސް  ދެއްވި  ތި  އުއްމީދު  ކޮށްލާނަން   .

މި ތަކުރާ   އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  އަހަރު  އަނެއް  އަނެއްކާ  ފިޔަވަ  ރަށް ވާއިރުވާންކުރަނީ  ޅުތަކެއް  ރަނގަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި އިތުރު ސުވާލެއް އެބަ އަމާޒުވޭ މާލޭ  

 އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ހެންވީމާސިޓީއަށް. އެ

 

 ވުން: ދެއްކެކަވާހަދު  މުޙައްމަފާ ސިމާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ 

އިނގޭތޯ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  ރަނގަޅު    ،އިއްޒަތްތެރި  ވެސް    30ދެން  ވުރެ  މިނެޓަށް 

ބަލާނަން އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭތޯ  ވެސްޤީޔަ  ހަމަ  އަވަސް  ދަންނަވާލާނަން    .ނުން  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  ހަމަ  އޭގައި 

ކައުންސިލްގެ ސިޓީ  ސްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާޓާފު  ބަހާލަނީ    3ށް  ތްގަނޑަކަން  އާއްމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަށް 

އޮންނައިރު އެއްބަޔަކު  ގޮތުގައި  ޓީމެއްގެ  ރެސްޕޮންސް  ކުއިކް  ވެލި  ،އިނގޭތޯ.  ގޮތެއްގައި  ޖެހުމަށް    އާއްމު  ބަސްތާ 

ތީވެ އެ ގޭގެއަށް  ބާފައި ން ފެ އެއްކަލަ ފުރާޅުތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެހަމަ އެއް ޓީމެއް. އަނެއް ޓީމް އެ ގަޑިއެއްގައި 

އެއާ ހަމަ  ދެން  ޑާޓާ އެހީތެރިވެދޭން.  ވެސް   ،ކަލެކްޝަން  އެކުގައި  އެކަމަށް  ވެއްޓެމުންދާތީވެ  ގަސްތައް  ހަމަ    ދެން 

ގޮފިޓީމު ވެއްޓޭ  މާލޭގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ދެއިރު  ވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ދެން  ބަހާލައިގެން.  މީހުން  އެއްޗެހި    ތަކާ ގެ 

އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކަތް  މަސައް  ނެގުމުގެ އެހެންވީމާ    ކުރަން.  އެބަ  އެބަހާލައިގެން  އެ   ،  ވަގުތުކޮޅުގެ    ކަންތައް 

ކަންތައްތައް ހިނގާ  ތެރޭގައި   އެހެންނަމަވެސްއެ    މިދެންނެވި  ދެން  އިނގޭތޯ    އްކޮށް އެއުފަލާ ،  ހުރީ.  ފާހަގަކޮށްލަން 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެއްވީތީ  ކުރެއްވި އަނެއް ސުވާލުގެ    ،ދެންބަރުން.  ވެސް މެން  ސިޓީ 

ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ. ދެންމެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި    ، ޖަވާބުގައި ރަސްފަންނުގެ އިޝޫގައި އިނގޭތޯ

ފަދައިން  ންޓުމަންއެންވަޔަރަ  ،ފަދައިން ވިދާޅުވި  އޮޤީޤަތުގައި  ޙައަޅުގަނޑުމެންނަކީ    ،މިނިސްޓަރ  ފް  މިނިސްޓަރ 

  ، ޖެހެނީ. ދެން   މަސައްކަތްތައް ކުރަން މި  ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއާ  ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ ރާއިންފް

މި މިހާރު  ގެއްލުމާ   އަޅުގަނޑުމެން  އެއެކުގައިލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެން  ސީލާތަފު  ،  ޑިޒާސްޓަރ    އެކުގައި  ވާނީ 

އެންށް،  މެނޭޖްމެންޓަ އަދި  އަށާއި  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް    ންޓުމަންވަޔަރައެން.ޑީ.އެމް.އޭ  މިނިސްޓްރީއަށާއި އަދި 

ފޮނުވާފަ ސިޓީ  މި   .ވެސް  ބައްދަލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭކަ ކަމާ  އަދި  މަޝްވަރާ  އިތުރަށް  ގޮތުން    ން ބެހޭ 

ބަލާ.  ފާހަގަކޮށްފަ އިޝޫއަށް  ރަސްފަންނުގެ  އިނގޭތޯޚާއްސަގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ، އިރު  ބަލަހައްމިހާރު  ޓަނީ   

މޫސުމް    2ހަމަ ކޮންމެ    ،ކުރީގައި ވެސް ރަސްފަންނުގެ ވެލި ހަމަ އަބަދު އަބަދު އިނގޭތޯ  ކިހިނެއްތޯ. މި މޫސުމުގެ
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ހިސާބު މިބެދޭ  އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭ  ހަމަ  ގަނޑުގައި  ވެލިގަނޑު  ކުރަން.  ގޮތެއްގައި    މަސައްކަތް  އާއްމު  ދާތީ 

އަޓިއާ ނަގައިގެން  ވެލި  ބީޗުން  ހިޅުގަނޑުމެފިޝިއަލް  މި  އަޅައިގެން  ރަސްފަންނަށް  ގެންގޮސް  ދެން  ން  ފަހައްޓަނީ. 

އާ  ،އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  ވެލި  މިހާރު  އަރާގޮތަކަށް  ވެލި  ކުރިން  ވެސް  ބީޗަށް  ޓިފިޝިއަލް 

އަޅުގަނޑުމެ  ،ނާރާތީވެ ވެލި  އަޅާނެ  ނުރަސްފަންނަށް  ފަހަރަނަށް  ވަރަށްގިނަ  އެހެންވީމަ،  އަޅުގަލިބޭ.  ނޑުމެން  ށް 

ދަންނަ  ހުޅުމާލެއިން  މި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ހޯދައިގެން  ވެލި  ވެސް  އެހެންވީމާ  ވައިގެން  ރަސްފަންނުގެ  ގެންދަނީ.   ،

ކަމަ ކުރަންޖެހޭ  އެ  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ވާހަކަދައްކާ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވަރަށް  އެއާށްއިޝޫއަކީ  ހަމަ  ދެން  އެކުގައި  . 

ރަ   ، ންއެއް ހަދާފައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ތަނުގެ ޕެވީލިއޯ  އެ  ،ގެ ދެވަނަ ކަމަކީސްފަންނުއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ތަނެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ. އެތާ ދަށުން ވެސް    ވެސް  އެތަނަކީ ދާއިމީ 

އެ ދަމައިގަނެފައި  ވެލިގަނޑު  ރަސްފަންނުގަވަ  ހަމަ  އެހެންވީމަ،    ންޓު މަންއެންވަޔަރަޅު  ރަނގަހަމަ    އިނީ. 

ކުރީގައި    ގައިތަނަށް އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހެނީ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ގޮތު   އެސެސްމެންޓެއް ހަދާފައި އެ 

ގެނައުމަށް   އަނބުރާ  ވެސް  އަނެއްކާ  ރަސްފަންނު  ގާތްގަނޑަކަށް  ޓަކައި  އޮތްގޮތަށް    850މިލިއަނެއް،    90ވެސް 

ވަގުތީއަކީ އެއްވެސް    ގުތީ ގޮތުން ތަން ހަދާލަން ވެސް. އެކަމަކު އެ ޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ ވަ އަޅުގަނހެއްހާ ރުފިޔާ ހާ

ވެސް    ވާހަކައަށް ވެސް އެއްސެވި. ސުނާމީ ބިނާ  އްލެއް ނޫން އެތަނަށް އިނގޭތޯ. ދެން ސުނާމީ ބިނާޙަކަހަލަ ދާއިމީ  

މެއިންޓެއި  3އަހަރަކު  ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަންފަހަރު  އިނގޭތޯން  އުސޫލުން.      ގަދަވާ  އާއްމު  ކޮންމެ  ހަމަ 

އެކުގައި އެ ސަރަޙައްދަކީ އަބަދުވެސް އަޑިއަށް  ގެން. ދެން ހަމަ އެއާރިމޫސުމަކަށް އެތާ ހުންނަ ގާތައް އަންނާނެ އުފު 

ކަމަށްވާތީވެ ސަރަޙައްދެއް  ޕްލޭނެ  ،އޮންނަ  ކުރީގައި  ގެންގުޅުނުތަންކޮޅެއް  ސި  ،އް  ސިޓީގެ  ކައުންސި މާލެ    ލާ ޓީ 

ކަން އެނގިގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭރު  އެ ސަރަޙައްދު ތިރި  ،ނޯންނާނެވެސް  ދުނު ޕްލޭންގައި އެއްގޮތަކަށް  އި ހެނއެކުގަ

އެ ހުންނާނީ  ޕްލޭންތަކުގެ  އެހެންނަމަވެސް  ހެދި  ކުރަން.  ކަންކަން  އުސްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު    ،ސަރަޙައްދު 

ފަހުން ސަރު  ،ފާހަގަކޮށްލަން  އެޢިބޮޑެތި  އިގަނޑު  މަކާރުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ވިސްނުން    މާރާތްތައް  ގެނައުމުގެ  ދިމާލަށް 

ތިން  ނަމަ ކަންތައްތައް އަދި މާބޮޑަށް ގޯސްވީސް އެ ސަރަޙައްދުގައި އިނގޭތޯ.  ވެސް ހުރި. ދެން އެ ހިސާބަށް ދިޔަ

މާލެ އާއި  ފައި ހުޅުތައް މަޑުޖައްސާލާއެކަންތައް،  ހަތަރު ޓަވަރު އެތާ ހެދުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އޮތް. އެހެންނަމަވެސް

ކޮރެލް  ދިމާލުގައި ކަމަ ލިބެނީ މިހާރު އެ  މަޢުލޫމާތު  އެޢިބޮލުވަޑުގެ  ށް އަޅުގަނޑަށް  ދަނީ.    މާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ   . އެހެންވީމަ، އެކަން ފާހަގަކުރަން. ދެން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި 

އެސެސްމެ ހަރަނގަޅު  އެ ންޓެއް  އެބަޖެހޭ  ދެ  ދަން  އެ  އެހެންވީމާ  ތަނަށް.  އިނގޭތޯ.  ވެސް  އެކަން  ތަނަށް   ،

ދެން މި   ،ފާހަގަކޮށްލަން.  ތި  މިހާރު  މައްސަލަތަކުގައި  ފެންބޮޑުވުމުގެ  ފެންނަނީ    ދިމާވާ  އަޅުގަނޑަށް  ވިދާޅުވާހެން 

މިހާރަށް   ވެސް ދެމިހާރުން  މިހާރު  ކުރަން. އެއްކަމަކީ  ހުރި  ލިޔު.އެސްއެމް.ޑަބް  ކަމެއް  ޕަމްޕްތައް    ނޭޖުޑްރެއި.ސީގައި 

ވިޔަސް ކަމުގައި  ދަމައި    ، ޖެއްސި  ފެންކޮޅު  އެ  އެކަނިކަން  ސަރަޙައްދުން  އެ  ފާހަގަވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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މިދަނީ   ވިސްނަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  މާލޭގެ  މިގަންނަނީ.  ފެނެއް  ހުރިހާ  ފައިބާ  ބްރިޖުން 

ބް ޔާރަތްކޮލޮނުޒި އިނގޭތޯޖުރިޅުގެ  އަޑީގައި  ތައްޔާރު  ،  ގެ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ކަލެކްޝަން  ފެން 

ޕާ  ކުރަމުން އެބަ އެގެންދަން. އެހެންވީމަ، މުޅި  ފެންޖެހުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ތަނުން    ކަށް 

. ދެން  ވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބޭނެ. އެއީ ކޮންމެހެދޭކަށް  ވަރަ  ފެން ކަލެކްޝަން މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް 

ވަށައިގެން މިހާރު   މާލެ  ހަމަ  ކައިރީގައި އެވާ މަގު އިނގޭތޯހެދިފައި އޮތް ބްރިޖުއެ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ،  ގެ 

ރު  އިތު   އްކާ  އަނެއޮތީ އުސްކޮށް. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ވެސް   އެމަގު ސުރެން ސުރެން އެ ތާރުއެޅި މަގު ވެސް އެ 

އެ  ދަރުބާރުގެ ންއަ  ފެންތައް  ހަމަ  މެނޭޖްމެންޓުއާ  ނަނީ  ޑިޒާސްޓަރ  އެ  ދިމާލަށް  ކުރީގެ އެތަނަށް.    ތަނާ   އޮތޯރިޓީ، 

އެ ފެންގަނޑު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދިމާލަށް  އެހެންވީމަ،  މިމި  އަންނަނީ.  މި  ބެލެނީ  ދަންނަވާހެން    ވަގުތަށް 

  ، ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގެ ދަށުގައި އެހެރަ   އި ގަނވެސް ވަރަކަށް އެތާއަދި ކޮންމެނާއި،  ފެ  ނަ މަތިން ފައިބައިގެން އަންބްރިޖު

ކޮށްފިއްޔާމު  ހުރިއެ  ދަށުގައި    ބްރިޖު ބޭނުން  ކަލެކްޝަން   ،ތަން  ފެން  ބޭނުންކޮށްފިއްޔާމު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

އަޅުގަނ ބަދަލުގައި  އައުމުގެ  ފެންތައް  މަގަށް  ލުޔެއް  ވަރެއްގެ  ލިނަށްޑުމެންކޮންމެވެސް  ދެން   މިޓު    ، ކުރެވޭނެކަން. 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ހުށަހަޅަނީ  ދެވަނަ  މި  މި  ،އަހަރު  ދެ  ތައްޔާރުވެގެން  އަދި    ތިބެނީ  ތަނަކަށް 

އެބަޖެހެއޭ.   ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނެއް ހަދަން  ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް. ވަގުތީ ގޮތުން ވެސް  ޕަމްޕް  ވަރުގަދަ  ތަންކޮޅެއް  އިތުރު 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސަ ކް  ޕާ  ޓުވެސް ކައިރީގައި.  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  އާއި  ކައިރީގަ  ރަޙައްދު 

ދަ އަރައިގެން  ވަނަ ދުވަހު ވިއްސާރަ ކުރިއިރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ސަރަޙައްދު ކައިރިއަށް އިތުރަށް އަދި އު  18މިދިޔަ  

ކުރިއާ މާބޮޑަށް  އެހެންވީމަ  ދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންޑަށްބޮވަރަށް  ޚިލާފަށް.  ގިނަ  ސްޓާގެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ،ނާއި  ފުން 

ކައިރީގައި.   ހޭދަކުރަންޖެހުނު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ  މި   އެހެންވީމަ، މިވަގުތު  ވަގުތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން    ވަގުތުން 

ތަންކޮޅެއް ވަރުގަދަ   ބޭނުންވޭ. ދެން  ޕަމްޕު  2އިތުރު  ޑިޒާސްޓަރ ނޑުމެން  އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ  ، އެބަ    އާ މިހާރު 

ކުރާނަން.   މަސައްކަތް  މިހާރު  3އެކުގައި  ފަށާފައި  މަޝްވަރާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެވަނީ    ވަނަ 

ކޮށްދެވޭނީ  ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުންސިލު  ،އެއްކަލަ ދެންމެ ޙިސާން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ން 

ވާ. ދެން  ގެ މި  20މާލޭގައި  ސާލަކަށް  ކޮންކަމެއްތޯ. މި ތަކުރާރުކޮށް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް    ، ހުންނަނީ 

ތަންކޮޅެ އެބަހުރި  އިތުރުމިފަހަރު  ގޭގެ  އިތުރު  އެހެންނަމަވެސްވެފައް  އެ   ،.  ގޮތުން  އެ  މީހުންނަށް    މިސާލެއްގެ 

ގެ ރޯލެއް އޮވެގެން އެމީހުންގެ ގޭގެ ފެން  ލުކައުންސި  ނޫނީވެއްޖިއްޔާ ސިޓީ  ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނީމަތޯ ރަނގަޅީ

ތާގައި ރަނގަޅުވާނީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް  ށް އޮތްއަނުފައިބާނެ ގޮތަށް ފުރާޅުތައް ރަނގަޅުކޮށްލައި ދެވުނިއްޔާތޯ ކުރި

އްތޯ  ން ދައުރެ ވަންޏާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކޮ  އްލެއް ނާންނަ ކަމުގައިޙަމިސާލަކަށް ގެއަށް ފައިސާދީގެން އެކަމަކަށް  

މިކަންކަމުގައި  ހަމައެހެންމެ  ކުޅެވޭނީ  އަދި  ޓަކައި.  ހުއްޓުވުމަށް  އުސްކުރެވިދާނެތޯ.    ، މިކަން  ގެ  މިސާލަކަށް 

އެއުސް ކުރިޙަކަމުގެ    ކޮށްގެން  ނިސްބަތުން  ކުރީގައި  ނިންމާލުމުގެ  ދެން  ލިބިދާނެތޯ.  މިހާރު    އާ އްލު  ބަލާފައި 
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ވޭތުވެދިއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މި  އަހަރު ން  ހުރިޔަ  މާލޭގެ  ތެރޭގައި  އެކީ    ގެ  އެވަނީ  ޖަންކްޝަންތައް  ހުރިހާ 

އެހެންވީމާ ސާފުކޮށްފައި.  އަލުން  މިހާރު އެކައްޗަކަށް  މައްސަލަ  ،  ހުރި  މަދުވާނެ  އާ  ކުރީގައި  ނިސްބަތުން  ބަލާފައި 

އެ    ،ން ހަލާކުވެކްޝަ ޖަންފާޚާނާ   ،އުމުރުން ދުވަސްވެއެއްކަލަ  މައްސަލަތައް. މިހާރު މައްސަލަ އެ ދިމާވާ ގޭގެއަކީ  

ޖަންކްޝަނެއެކޮންބަ އެހެންވީމައްގެ  ގޭގެ.  ގިނަ  ހުންނަ  ހިސާބުތަކުގައި  ކަހަލަ  ނޭނގޭ  ވެސް  ބައެއް  އް   ،

ނަގާ.  ޖަން އެބަ  ގިނަވަގުތުތަކެއް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މިކްޝަންތައް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ދަންނަވާހެން    ދެން 

އެއްފަހައަޅުގަނޑުމެންއާ  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މަޝްވަރާ  ކުރެވުނު  ވެސް  ރު  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ  ތެރެއިން  ގެ 

އަހަރުގެ    މި  ،ޝަންތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައިމިހާރު މާލޭގެ ހުރިހާ ޖަންކް  ،އިނީޝިއޭޓިވްއެއްގެ ދަށުން

އިނގޭތޯ.  އެކު   އެއްބަޔާ ނިންމާލެވިފައި  ވަނީ  ވަރަށްބޮޑަށް.ގައި  ޝުކުރިއްޔާ  އުއް  އާދެ!  މީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބު އެރުވިއްޖެ ކަމަށް.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޢުލޫމާތު ވަރަށްގިނަ  ތަފު  އާދެ!  ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  މިހާރު  ލިބިއްޖެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސީލުތައް 

މި  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެވިލިއަރުވަނީ    ފުރުޞަތު  ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންއަށް. އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު  ނގިލި 

އޮތް މޫސުމަށް މިހާރު އެބްނޯމަލް    އެބަ އިތަމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް  ޚައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

މިނިސްޓަ ސުވާލަށް  އެ  ދެން  ފާހަގަކުރެވޭތޯ.  އަންނަކަން  އަލިއަޅުބަދަލުތަކެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވާލެއްވި.  ރ 

އޮންނާނެ  ،އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް. މި  މެޓްގެ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް  މިދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އާދަޔާއި    ކަމަށް  ފަހަރު 

ކަމެ ސުވާލަޚިލާފު  ކުރައްވާ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް  ދެން  ހިނގައިފިތޯ.  މެޓުން    ކާއް  ގުޅޭގޮތުން 

އެ ނުކުތާ ނޯފުރުޞަ އެދެން އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  ތެއް ލިބިއްޖިއްޔާ  ޓްކޮށްލައްވާފައި ބޭއްވެވުން 

 ޙުސައިން. 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި މު ބޭޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މުއްރިރު. ހުރިހާ  ޢީދު  ހަމަ  ވެސް ހަމަ  ފުޅުންނަށް ވެސް  ބާރިކް. އަޅުގަނޑު 

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑު    ން މި އިކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެ މި  ރާއްޖެއަށް މިހާރު    ،ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންފާ

ލިބިފަ މިވަނީ  ގެއްލުންތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  ހަމަ  ވެސް  ހިއްދާއިރާއަށް  ވިލިނގިލީގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބިން.  މިއީ    ،ކި 

ބިމެއް. ދެވަނަ އަ  2008 މި   ން ހިއްކި ބިމާއިހަރު ހިއްކާފައި އޮތް    ވިލިނގިއްޔާއި ގުޅުވައިދޭ އެ ކޯޒްވޭ އަދިވެސް 

  އެ ފެންގަނޑު ކޯޒްވޭ   ،ހިއްކި ބިމުގައި ފެންބޮޑުވެހަމަ  ގޮތަށް. އެހެންވީމަ،    އޮންނަނީ އޭރުގައި ހަމަ އެ ކޯޒްވޭ އިން

ރަށުތެރެއަށް  ވެގެން  އެރުމާބަންޑުން  ވިލިނގިލީމިހާރު   ، އެކީގައި  މަގުތަކުގައި  ބައެއް  ހުރުމުގެ    ތާރުއަޅާފައި  ގެ 
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މީގެ ފްލަ  ،ސަބަބުން ތާރުއަޅާފައި ހުރިއިރު  ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް  ދެން ބާކީ ތާރު ނާޅާ ހުރި މަގުތަކާއި އަދި  ޑް 

މި  އްކުރެވިފައެގާއިމު މިހާރު   ސަބަބުން  އެހެންވުމުގެ  ފެން    ނެތް.  މުޅި  ވާގޮތަކީ  އަވަހަށް  ރަށުތެރޭގައި  ވަރަށް 

އެކައްޗަ ފެންވަދެއެކިއެކީ  ސްޕީޑުގައި  ބާރު  ވަރަށް  ގޭގެއަށް  އެހެންވީމަ،  ހުންނަނީ.  އެ  ބޮޑުކޮށްލާފައި  އަދި    ،ކަށް 

ގާއިމު ވިލިނގިލީގެ  ނިޒާމުކުރެވިފައިވާ  ޚާއްސަކޮށް  ބޮޑެތި    ،ނަރުދަމާ  ވަރަށްގިނަ  މީގެ  ނިޒާމަށް  ނަރުދަމާ  މި 

ލިބެމުންދޭގެއްލުންތަ ލަތެއް ނޫން. ކޮންމެ ޙާލަށް ވިލިނގިއްޔަށް ދިމާވާ  އަ   އަހަރަކު މި މޫސުމުގައި. މިކޮންމެ  ކެއް 

ޖަންކްޝަންލަތު ދިމާވެގެން ނަރުދަމާ ނިޒާމުޙާ   އަހަރަކު މި މޫސުމުގައި މި ބޭރުވެގެ    ރަށުތެރޭގައި   ،ތަކުން ނަޖިސް 

ހުންނަ    ސިސްޓަމެއް. މަގުތަކުގައި  ކުންޓޭ  ކްމިހުންނަނީ ސެޕްޓި  ނާ، ވިލިނގިލީގައިޚާގޭގެއަށް ވެސް ހަމަ، ގޭގޭގެ ފާ

ޓޭންކު ފުލްބޮޑެތި  ޓޭންކު  ،ވެގެންތައް  ނަތީޖާއަކަށްއެ  ފުލްވުމުގެ  ގޭ  ތައް  ފާ  ވަނީ  ގްރެވިޓީކޮށް  ފްލަޚާގޭގެ  ޝް  ނާ 

ވަނީ    ޖާއަކަށް ށް ހުސްކޮށް ނުދޭ. އޭގެ ނަތީހުންނަ ފެން މަގުގެ އެ ހުންނަ ޖަންކްޝަނައެ  ނާގެ  ޚާކޮށްލިޔަސް އެ ފާ

ފާގޭ   ގޭ ކޮޓަރިތަކުގެ  ތެރެއިޚާގެ  ޖަންކްޝަންނާ  އޯސްން  ފާވަރތައް  އެހެންވީމަ،  ފައްޓަނީ.  ވާން  ނާއިން  ޚާފްލޯ 

ގެވައޯ މުޅި  ނަޖިސްބޭރުވާ  ރފްލޯވެގެން  ޚާއް  ތަކަށް  މިސަހިސާބަށްދޭ  އަހަރަކު  ޙާ  ކޮށް  ކޮންމެ  މިއީ  ލަތުގައި. 

ދެން އުނދަގޫތަކެއް.  ދަތި  ދިމާވާ  ޕަ  އެތައް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ހުންނަ  މަގު  ،ޕުތައްމްފަހަރަކު  މަތީގައި 

ޕަސްސްޓޭޝަން ހަލާކުވެގެންދޭ. ދެންމްތަކުގެ  ވެސް  މި  ،ޕުތައް  މިނިސްޓަރު  ހަމަ  މިތާނގައި   އަޅުގަނޑު    ވަގުތުގައި 

ވެސް  ،އެކީގައި  އިންނެވުމާ ކޮންމެފަހަރަކު  ބައްދަލުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  މި    ވިލިނގިލީގެ  އަޅުގަނޑަށް 

މި ވިއްސާރައިގައި ހަމަ އެއާއެކީގައި ދެން ދިމާވި އެންމެބޮޑު    ،ދެވޭހެން. ދެންއިޝަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔައޭޓުސި

ވިލިނގިލީގައި  ޘާކާރި ބަނދަމިހާރު  އަކީ  ބޭރުތޮށި މިހާރު ހަދާ ނިންމައިފި  ހަދަމުންދާ  ބަނދަރުގެ  ރުގެ. ހަނދަމުންދާ 

ރާޅުތައް ބޭރުތޮށި މަތީން    އްސާރައިގައި މި ވި ،  ، ބޭރުތޮށީގެހެންނަމަވެސްލާނުކޮށްފައި ވަނީ. އެޢު ކަމަށް ސަރުކާރުން އި

ފަރާތުގައި    ދެ   ދީމިއިނ  ފައި އެއްކޮށް ހަމަ ބިންދާލާފައި ބަނދަރު ތެރެއަށް ރާޅު އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ބޭރުތޮށި ހަދާ

ސުމް  އޮތް މި ހުޅަނގު މޫ  ނީ ކުރިއަށް ހިލަ ޖަހާފައި ވެލި މަގެއް ބާއްވާފައި ހަދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

ދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެހާ ތިރިކޮށް އަނެއްކާ  ހަނދަންޖެހޭ ހިސާބަށް  ބަނދަރު އަނެއްކާވެސް ބޭރުތޮށި  މި    ،ނިމޭއިރު

  މި   ކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްތިރިކޮށް  ވަރަށް  ގައި ލްވޯޓަރ ލެވެ   ބޭއްވިއިރު  އި ދަރު ބޭރުކޮށްފަބޭރުތޮށި ބަނ

މިއަ  ން ރާޅުތޮށިމަތިބޭރު    ވަނީ ވަރަށް ގަދައަށް ރާޅު  މި  އެހެންވީމާ،    ދަނީ.  ހިސާބަށް މި  ރަމުން  ވިއްސާރައިގައި 

ހި  އަރާފައި ދޫވެ  ވެލިމަގު  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ވަނީ.  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ރޫޅިގެންދާނެ  ލަތައް 

ގާއިމުކުރެވި  ،އަނެއްކަމަކީ ނިޒާމު  މި ނަރުދަމާ  ވިލިނގިލީގައި    ފައި  ރިކަވަރީ    2008އޮތީ  ސުނާމީ  އަހަރު  ވަނަ 

  2010،  2009  .ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވިފައި އޮތީ  ގެ ނަރުދަމާގެތަކަށް  ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން އޭރުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

ން ފައްޓާފައި ވަނީ. އެ  ގައި މީހުން ދިރިއުޅެގޯތީ  100އާބާދުވި ސަރަޙައްދެއްގައި  ހިސާބުގައި. ވިލިނގިލީގައި އަލަށް  

ޕްރޮޖެކްޓެއް  ގޯތީ  100 މިހާރު  ވަނީ. އޭގެތެރޭގައި ހިން  ގިފައި ވަނަ އަހަރު ހިން  2009ގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ  ގާފައި 
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އަޅާފައި   ލައިން  ގްރެވިޓީ  ޖަންކުޝަން ވަނީ  ބަހައްޓާފަތަސްމަގުމަތީގައި  ބެހެއްޓިފަމްޕަ  ، އިއް  ޕްރޮޖެކްޓު    އި ޕު 

އޮތީ ނުވެ  ޓޭންކު    .ކޮމްޕްލީޓު  ސެޕްޓިކް  ދެންގޯތިތެރޭގައި  އޮތީ.  ނަރުދަމާ  ،ނުބެހެއްޓި    ނިޒާމުގެ   އަނެއްކާވެސް 

ބިމުގައި ހިއްކި  މި  ،ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބިމުގައި  ހިއްކި  ދޫކުރެވިފަ  200އޮތީ    މިހާރު  ޔުނިޓު    54.  ގޯތި  ހައުސިންގ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް  ވެސް މި  ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ  2019އޮތީމަ    އިއަޅާފަ ދަމާ  ގެ އެތިކޮޅެއް. ވިލިނގިލީގެ ނަރުހިނގަނީ 

މި އަޅުގަނޑު  ދަތިތަކާމިމީގެ ސަބަބުން  ކިޔައިދެނީ    ނިޒާމުގެ ސްޓޯރީ  މި  އަންނަ  ވެސް    ހެދި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  ވިލިނގިލީގައި މީގެ  ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާ  ކޮމްޕްލީޓު  މި  އެހެންވީމާ،  ޓަކައި.  އެޅޭ      އަދިވެސް 

ނާ މިހާރުވެސް  ހިސާބެއް  ދޫކުރެ   200ދޭ.  ދިރިއުޅެން  ގޯތި  މީހުން  ބިމުގައި.  ހިއްކި  ވިލިނގިލީ  އެބަހުރި  ވިފައި 

ދިރިއުޅޭ.    10އޭގެތެރޭގައި    ،ޓާފައިއްފަ މީހުން  ގޭގައި  މީހުންނަށް    ހައުސިންގ  54ވަރަކަށް  މިހާރު  ޔުނިޓުގައި 

ޔުނިޓު   އެހެންނަމަވެސް،  ޙަ ހައުސިންގ  މި   2019ވާލުކޮށްފި.  އެއްކަލަ  ހި  ގައި  ޕްރޮގުރާމުގައި  ވިލިނގިލީގައި  ންގި 

އާބާދުވި ސަރަޙައްދުގެ   މީ  2010،  2009އަލަށް  ފައްޓާފައިވާހިސާބުގައި  ދިރިއުޅެން  ނަރުދަމާ    100  ހުން  ގޯތީގެ 

.  ގަނީ މަގުމައްޗަށް ފީފާ ޖަހައިގެންއެއިންގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުފެއްޓި އޮތީ. އަދިވެސް ނަޖިސް ހިން ކޮމްޕްލީޓު ނުކުރެވި  

ހިއްކި  އޮއްވާ އަނެއްކާ  ހިއްކި    މިބިމުގައި    އެހެން  ޚިދުމަތް މިދިނީ  އަލަށް އެކުލަވާލި ޕްރޮޖެކްޓުގައި މި  ފަހަރު މި 

މި ނިންމައިފި. އެހެންވީމާ،  . އެހެންވީމާ، އެ  ގ ޔުނިޓަށްހައުސިން  54  ހެދި  ބިމުގައި  ބިޕްރޮޖެކްޓުގެ  މުގައި  ހިއްކި 

މި   ލައިން   200އަދި  ސަރަޙައްދުގައިއަލަ  ،ނޭޅި  ގޯތީގެ  އާބާދުވި  ނެތް.    100  ށް  ޚިދުމަތެއް  ނަރުދަމާގެ  ގޯތީގެ 

ސަ އޭގެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެހެން.  މަޢުލޫމާތު  މި  މިނިސްޓްރީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަބުން  އެހެންވީމާ، 

ޅި  ނަޖިސް ބޭރުވެގެން މު  ،ފެއްދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެތައް ތަކުލީ  ތަކުގައިމިހާރު މި ފެންބޮޑުވާ ކޮންމެފަހަރަކު މި ގެ

ގޯތިތެރޭގައާއި. އާއި  ތަކުލީފު   މަގުމަތީގަ  މި  އުޅެނީ.  އެހެންވީމާ،  މި  މިނިސްޓްރީގެ  އެހެންވީމާ،  ގައި  ފަހަރެއްގައި 

އޮވެދާނެ އަލުން  ދައު   ،ރެކޯޑުގައި  ރެކޯޑުތައް  މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ބަދަލުވުމަށްފަހުގައި  ރު 

އިޝޫއެއް އަދިވެސް ހަމަ ސަރުކާރުގެ  ވާގޮތެ  މި  ކަންނޭނގެ. ދެން ނޭނގެފައްޓަނީ   ކޯޒްވޭގެ  އް. ހަމަ ވިލިނގިލީގެ 

ކަމަކަށް ނާދޭ. އެކަމަކު   ބިމެއް  2008ސަމާލު  ހިއްކާފައި އެއޮބި  ހެކްޓަރުގެ   54  ، ގައި ހިއްކި  ބިމުގެ  ތް  ން  ބޮޑު 

ރަ  ފެންގަނޑު ބަންޑުންވެގެން  ކޯޒްވޭ  އަރަށުތެރެއަކޮންމެފަހަރަކު  ގެތަކަކަށް  އި،ށް  ،  އަނިޔާވަމުން  އެތައް 

ގެއްލުންވަމުން އެތައް  ދަނީ.  ގެއްލުންވަމުން  މުދަލަކަށް  އެ    ވިލނގިލީގެ ދަނީ.  މިއީ    އޭޝަން. ޓުސި  ހެންވީމާ، 

ސަރުކާ  މި   އެހެންވީމާ، ދެން  ކަންކަން  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ކަމަށް  ސަމާލު  ވަކި  ރުގެ  ކޮންކަމެއްހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކައުންސިލުކުރަންވީ ސިޓީތަކެއް  އެތައް  ޕަރސަނަލީ    .ފޮނުވާފަ ތުރޫކޮށް    .  ސިޓީތަކެއްވެސް  އަޅުގަނޑު    ، އެތައް 

ބައްދަލުކޮށްފަ މީޓިންގތަކެއްގައި  ވިއްސާރަދައްކައިފި  ވާހަކަ މި  އިއެތައް  މި   ކޮންމެވާ  ން.  އަޅުގަނޑުމެން    ފަހަރަކު 

ބަ  ކުރަންވާ  ޝަކުވާ  ގޮތުގަކަމުގައި  ތިބެންވީއެއްގެ  ވީ ؟ހޭ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  މި އެހެންވީމާ،  އަވަހަކަށް    ހާވެސް 

ދެންޙަ   ކަންކަމުގެ ގެނެސްދޭން.  އެއް   ،އްލު  ދިމާވި  ތަކުލީފެއް  އެންމެބޮޑު  ވިއްސާރައިގައި  ކޮލަމާފުށި  މި  .  ރަށަކީ 
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ވިއްސާރަކޮލަމާފުށީގެ މި  ކޮ    ދިޔައީ.  ދިމާވެގެން  ކަންކަން  ވިއްސާރައިގައި  މި  ގޮތަކަށް  ޚިލާފު  ލަމާފުށީގެ  އާދަޔާއި 

ވި  ފަރާތުން  ހަމަ  ހުޅަނގު  ރަށް    ،އެރުމުން  ދައުހަމަ  ރަށުތެރެއަށް  އެ  އްސާރައިގައި  މުޅި  އެރުމުގެ ސަބަބުން  ރާޅު 

ގެއްލުންތަކެއްވެފައި މި   ގެ އެއް  ގެ  64ދިޔަ. އޭގެތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް    އެއްކޮށް ލޮނުވެގެން ބޮޑެތި    ގޯތިތެރެއަށް 

ގެ  ބޮޑެތި  އޭގެތެރޭގައި  ލިބިފައިވޭ.    8އްލުން  ވަނީ.  ގެގެއަކަށް  ހިސާބަށް  ދިރިނޫޅެވޭ  ގޮއްސަ  ކެ ތަ  އޭގެތެރޭގައި  އް 

އެއްލާލާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރަ އެރުމުގެ ސަބަބުން  އަނެއްކާ އުދަ    އާއި އެބަހުރި. ފުރާޅުތައް 

ފާހަގަކޮށްލަން    އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައިމާ،  ، އެހެންވީވެގެންދިޔަ. ދެން  އަކަށްސްޓަރމުޅި ރަށަށް ވަރަށްބޮޑު ޑިޒާ

މެނޭޖުމަންޓުޑިޒާ  ބޭނުން މި   ސްޓަރ  ރެސްޕޮންޑު  ކުއިކް  ވަރަށް  ފަރާތުން  ދެން  އޮތޯރިޓީގެ  ލިބުނު.    އެ   ،ކަމަށް 

  އަށް ޘާއެހީތެރިކަމެއް ގައިޑުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި. ދެން ހަމަ މި ކާރި ދެވެންހުރި ހުރިހާ  ހަމަ  އެވަގުތު    ނަށްބޭފުޅުން

އަ ވަރަށް  ހަމަ  ޕަފަހުގައި  އިތުރު  ފެންބޮޑުވުމުގެ    ޕުތަކާ މްވަހަށް  ގޯނިތަކާ  މަށްކަންކައަދި  އެއްޗެހި    ބޭނުންކުރާ 

ބޮޑަށް ޝުކުރު  ޑިޒާސް  ހަމަ  ފޯރުކޮށްދެވުނު. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް  މެނޭޖުމަންޓަށް  ޓަރ 

ދެން ބޭނުން.  މައި   ،ދަންނަވާލަން  ގޮތެއްގައި  މިއީ  އެ   މިގަނޑު  މިދިމާވީ.  ކޮލަމާފުށީގެ    ހާރުހެންވީމާ، 

އެ ރަށަކީ  ދިޔަ.    މުޅި ރަށަށް ލޮނުއެރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ދިރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެގެން  ،ކީއައޭޝަންޓުސި

.  އްދައިގެން ގެންގުޅޭ ރަށެއް އެކިއެކި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ހަ  ، އިން ގޯތިތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ މޭވާތަކާއިގިނަ  ވަރަށް 

އެއްޗެހި    ތަކާތްތަރުކާރީގެ ބާވަ  ،ހުރިހާ އެއްޗަކާއި  ،ގަސްތަކާއިހަމަ    ހުރީގޯތި އެއްކޮށް މި  64ހެންވީމާ، މިހާރު މި  އެ

އަހަމަ  މިހާރު   މީގެ  ދެން  އެދަނީ.  މައްސަލައަކީ  ، ކަމަކީ  ނެއްމަރުވަމުން  ދިމާވި  ދެން  ކޮލަމާފުށީގެ    ،ކޮލަމާފުށީގެ 

އެ ފްލެޓު އާއިލާތައް ދިރިއުޅެނީ    ،ގާތްގަނޑަކަށް މޫދުގައިހަމަ    ،ފްލެޓުތަކަށްހަމަ    އިސަރަޙައްދަށް ރާޅު އަރަފްލެޓު  

ދޮގަކަށް  ހަމަ  ބުންޏަސް  މި   މޫދުގައޭ  އެހެންވީމާ،  އެހާހިސާބަށްދިޔަ.  އަޅުޙާ  ނުވާނެ.  ހަމަ  ލަތުގައި  ގަނޑު 

ވާހަކަ ދައްކާތާ އެތައް އަހަރެއް  ސަރަޙައްދަށް ރާޅުއެރުމުގެ މި  ކޮލަމާފުށީގައި ވެސް މި ފްލެޓު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

މިއަދާ 2012،  2011،  2010ވެއްޖެ.   އަދިވެސް    އައިރު  ހަމައަށް   ،  ދެންޙަމިކަމަށް  ހަމަ  ވެސް  ނާދޭ.    ، އްލެއް 

ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެވޭނެކަން. އެއީ    ރަނގަޅަށްވަރަށް    ކަތަކަށްވާހަމި    އަޅުގަނޑު  މެންޑޭޓުގައި  ޖަވާބު 

އެއީ  ކަމެއްކަ  ނުހިމެނޭ އެނގޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރަން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މި  ތްމިއޮން  ދުވަހު  ދައްކާ    ހުރިހާ 

މަޤު މައިގަނޑު  މުޅި  ބައްދަލުވުމުގެ  މިރޭގެ މި  އެހެންވީމާ، އަސްލު  ޕްލޭނިންގ  ސަވާހަކަތަކަށް.  ދު ހާސިލުނުކުރެވޭ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިމިނިސް  އެންޑް  ބޭފުޅަކު  ނެ  ޓްރީގެ  ދެންތާނގައި  ކަންކަން    ،ތީމާ.  ސަރުކާރުގެ  މިހާރު 

ގޮތުން   މިނިސްޓްރީ އެކުލެވިފައިވާ  ހަތަރު  ދެތިން  ހުންނަނީ  ކަންކުރަން  ބައިވަރު.  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީތައް  އެއް. 

  މިޓީން އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެންވަޔަރަންމަންޓު ކޮ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ؟ހައިވާނެތޯ  ކްލޯޑުރވޯ ކިހާ  

އެންވަޔަރަންމަންޓު   ދެދަޅައަށް  އެބަ  މިނިސްޓަރު  ދެއިރު  ވާހަކަތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްގެން 

މަޢުޙި އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  މި އްސާކުރަން.  މިދަނީ  ގޮތަކަށް  ނޯޓޭޓު  ވެއްޖެއްޔާ  ލިބޭގޮތުން  މި    ލޫމާތު 
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އްލު ގެނެވެން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ވިއްސާރައެއްގައި މި ތަކުލީފު  ޙަ  ށްސިފަ މިކަންކަމަމަލީ  ޢަމާ، މި  ކަންކަން. އެހެންވީ

ކުރިއަށް  ،ރައްޔިތުން ދެން  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންނަށް.  ދިމާވޭ  އެބަ  ތަކުލީފު  މި   އޮތް  މި  ކަންކަމަށް    ތާނގައި 

،  އަރޖެންސީކޮށް   ގައި ރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކު ސައްލެއްގައި އަދި  ޙަވެސް އަވަސް    އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ ވީހާ 

އަ  މި  އަސްލު  ކީއްވެހޭ  ނުހިމެނެންވީ.  ރމި  ތެރޭގައި  ރަށްރަށުގެ  އަހަރު    2008ޖެންޓު  ބިން    54ވަނަ  ހެކްޓަރުގެ 

ކީ ރަށެއްގައި  ނުހެދި  ހިއްކި  ކޯޒްވޭއެއް  އަލަށް  ؟ އޮންނަންވީ އްވެހޭ  ރަށްމިހާރު  ހިއްކާ  ކޯޒްވޭ  ބިން  ރަށުގެ 

ވާ ރަށްރަށުގެ ކޯޒްވޭ ނުހެދި ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ އެއީ އަސްލު އިންޞާފެއް ނޫން  ކުރިން ހިއްކާފައި ،  ދަމުންދާއިރުހަ

ވެސް އެބަޖެހޭ ނައްތާލަން. ދެން އަޅުގަނޑު   އި ތަފާތުކުރުންކަންކަމުގައި އެބަޖެހޭ ވިސްނާލާފަ  އެހެންވީމާ، މި؟ ދެއްތޯ

ފުރުޞަ މި  ބޭނުން.  ކުރުކޮށްލަން  ދެހަމަ  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އޮތްތުގައި  ކުރިއަށް  މޫސުމާ   ން  މި    ތާނގައި 

ނެ ގޮތަކަށް  މި ޝަކުވާތައް މަދުވެފައި އޮންނާ  ،އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިކަހަލަ ބައްދަލުވުމަކަށް އަންނައިރު  އިފަދިމާކޮށް

 ޝުކުރިއްޔާ.ވަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަ ހަމަ.  އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ވީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޝޫގެ  ގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕެ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވަރަށް ދިގުކޮށް  

އެ އޮންނަ ވަގުތުގައި ހަމަ ސީދާގޮތުން އަ ބޭނުންނުވަނީ  އުޅެނީ    ކަނޑާލަން. އެއީ މި  ހަމަވާއިރަށް  ޅުގަނޑު ވެސް 

ރައްޔި ބައިވަރު  ދެން  ވަރަށްތުންތަކަކަށް  އެތައް  ލިބިގެން.  ގެއްލުންތަކެއް  ހުރި    ،ބޮޑެތި  ރައްޔިތުންގެ  އެ 

އިއްވަން ޖަޒުބާތުތައް  އެ   ،އިހުސާސްތަކާއި  ތިބީ  ހޯދަން  އިންތިޚާބުކޮށްފަމީ  ޖަވާބު  މެންބަރުން    ބި ތި  އި ހުން 

އެ  ،ކަމަށްވެފައި ކޮމިޓީއަކީ  ޒިންމާ    މި  މަޖިލީހުން  ކަމުގެ  ވާތީ   އިކޮށްފަވާލުޙަރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަށް    ، އޮތް 

އަށް  އްކަތްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ވެސް ބޮޑަށް ދެވޭތޯ މަސަ   އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު ވީހާ

ކުރިންއަފުރުޞަތު   އެރުވުމުގެ  މެންބަރު  ،ޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު    މެއް ހުށަހެޅު  މައްޗަންގޮޅި 

 މި އަރުވަނީ.  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު  ،ވާތީނުންފުޅުހުށަހަޅުއްވަން ބޭ

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޝުކުރިއްޔާ   ފެންނަނީޤައިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  10:30މިހާރު    ،އްރިރު.  ވަގުތު  ކޮ  ގައި  މިޓީ 

އެކަމަކު ފެންނަނީ.    ، ހަމަވާނެ.  އަޅުގަނޑަށް  އިތުރުކުރަން  ވަގުތު  ތިއްބެވި  އެއީ  ކޮމިޓީގެ  އެބަ  އިތުރަށް    3އަދި 

ދެއްތޯމެ ތިއްބެވި  އެބަ  ހުށަހެޅުމަކީ.    އެހެންވީމާ، ؟ންބަރުން  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރުން  އެއެއީ  ސުވާލުތައް   

 ން.  ވަގުތު އިތުރުކުރަ  ކޮމިޓީންދެން ދެވެކުރެވެންދެން އަދި އެއަށް ޖަވާބު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިންޑޯގަ   !އާދެ ޗެޓު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  ބެހޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ  އެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އި  ޝުކުރިއްޔާ. 

ފެނިވަޑައިނު  'ފެނޭ' ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ  އެދެން.  ޖައްސަވާލަދެއްވުން  އޭރުން  އެގޮތަށް  ކަމަށް.  ގަންނަވާ 

ވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވޯޓު ލިބިއްޖެ    އަޅުގަނޑަށް މިހާރު  !އާދެފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްނޑަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ.  އަޅުގަ

ދެ ވޯޓު  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ވިލިނގިލި  އިނގޭތޯ.  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އްވީ. 

ށް  ޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓަރަގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް އެންވަ  ކުރެއްވި ސުވާލާ   ރި މެންބަރު އެދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ

އަރުވާނަން. ވެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފުރުޞަތު  ކޮމިޓީގައި  ވަޑައިގަކުޑަކޮށް  މެންބަރު  ހޭކިލާފައި  އަސް  ނޑު  ގަޅުތީ. 

އެރުވުމުގެ މި  ށް  މިނިސްޓަރަ ސާފުކޮ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  އް.  ނުކުތާއެމުހިންމު  ޖެހޭނެ  ށްލަންކުރިން 

ތަންފީއެންވަޔަރަންމަންޓު   ނުވިއަސް  ޒީމިނިސްޓްރީއަކީ  މެންޑޭޓުގައި އޮތްގޮތުން    ،އިދާރާއަކަށް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް 

މު ވަރަށް  ބޭނުންވޭ.  މީގައި  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފަރާތެއް  އޮތް  ސޭއެއް  ލަފާ  ހިންމު  މިނިސްޓަރގެ 

ކަންކަމުގައި ރަޢުޔު  ދައުރެއް  މިނިސްޓަރގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  އަދި  ޕްލޭނުކުރުމުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި   

އަޅުގަނޑަ ހައަދާކުރާނެ.  ވި ޤީޔަވަރަށް  މަ  ށް  ގާތަށް  ދަންނަވަން  ނާއި  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލިނގިލި 

ހަމަ    ،ޖާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި މެންޑޭޓު އޮތީޗޭން  ން ތިމާވެށްޓާއި ކްލައިމެޓުއެނގިދާނެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނޫ

މިނިސްޓްރީ ޕްލޭނިންގ  އަޅުއްވަނީ  ނަރުދަމާ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީއަށް.  ކައެންވަޔަރަންމަންޓު    ، ވިޔަސްމަށްން 

ކަން ޓެކްނިކަލް  ހުރިހާ  ބެހޭ  ކުރައްވާނީ އްތަނަރުދަމާއާ  މި  ތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ނިސްޓްރީއެންވަޔަރަންމަންޓު  ކަމަށް  ން 

އެބަ   ތުގައި އަ ލިޔެކިޔުންތަކުން  އަދި    ހުރި  ހެދުމާހަމަ  ފެނޭ.  ބަނދަރު  ތޮށިލުމާއި  ވެސް    ކަންކަމުގައި   އެހެންމެ 

އިމްޕެ ރަނގަޅަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ވަރަށް  ރެކަމަންޑޭޝަންތައް  ދެއްވޭނެ  ތެރެއިންވެސް  އެސެސްމަންޓުގެ  ކްޓު 

ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ހުރި    އެ  ޖަވާބުގައިދެއްވި  އެ  ، މިނިސްޓަރ ކުރިން  ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ

އަށް  ށްވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. މިނިސްޓަރމަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަ ދިނުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަ

 އަރުވަނީ.  މި ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަން

ލިއްޔަތުން  ޢޫ މަސްމި  ދެންނެވީ    ހެން ކުރިން ދެންނެވި ވާހަކަ ދެންނެވީ މިއް އަޅުގަނޑު އަނެ  ، އްރިރުޤައިއްޒަތްތެރި މު

ދެންނެވީ  ކެންވެގެނެއް ރެ އޭރުގައި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ނޭޝަނަލް    ،ނޫން  އޮފް    ގ ޕްލޭނިންމިނިސްޓްރީ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު    އެންޑް  އައިޓަމް  މަސައްކަތުގެ  އޮންނަނީގަ  36މެންޑޭޓުގައި  ލޯކަލް    ،އި 

ހިން  ކައުންސިލުތަކާ އިންފްރާސްޓްރަގުޅިގެން  ޕަބްލިކް  ކައުންސިލުތަކާގަންޖެހޭ  އެ  މަސައްކަތްތައް    ގުޅިގެން   ކްޗަރގެ 

ގުޅިގެން   ތަކާއި ހާދިސާތަކާ ޘާ ކާރިނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ   އެ ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި  ، އި އޮންނަނީގަ  37ހިންގުން. 
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ހި ކަންކަން  ކޮށްދިނުމުގެ  މަރާމާތު  ގެއްލުންތައް  ލިބޭ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް  ޕަބްލިކް  ނގާ  ރަށްރަށުގެ 

ކަންކަމާ   ،ވިލަރެސްކުރުމާއި އެޅުމާއި  އެފަދަ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  މިނިސްޓްރީގެ    ،ގުޅިގެން 

  އެއްގޮތަކަށް   ނުދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންނާ  އަޅުގަނޑު  ،އެހީތެރިކަން ދިނުން. ދެންކާރަށް ބޭނުންވާ  ދާއިރާއިން ސަރު

މި ނެތްކަމެކޭ  ގުޅުން  ސަ  އީވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ވާހަކައިގައި  ޢުއިނގޭތޯ.  ދެއްކެވި  ޙުސައިން  ދު 

ބައްދަލުވެއްޖެ.  ފަހަރަކު    ކަމުގައި އެތައް  ޅުގަނޑުމެން މިއަ  ޏާ އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ބަލަން

އޮއްވާ    ،ދެން މިނިސްޓްރީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތް  ބަދަލުވެގެން މި  މެންޑޭޓު  ދިޔައީ.    އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހިނގީމާ އެއާ އެގޮތަށް  އެކަން  ތެރޭގައި  މަރުޙަލާގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިގު  އެހެންވީމާ، އެ  އަށް  ނިސްޓްރީ ޅިގެން 

  ، އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން ވެސް އަދި މެންޑޭޓު ވެސް އަދި އެހެން ރިސޯސަސް ބަދަލުވެގެން

  އަސާސީ މަސައްކަތް   ނަރުދަމާ ފަރުމާކުރުމުގެ   ،ބުނީ ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ ކަންތަކާއި  އަސްލުގައި މި   ފެށިގެން   ހިސާބުން

ނަރުދަމާއާއަ  ،. ދެންއޮތީ ބަދަލުވެފަ  އެ ފެނާއި  މިހާރު  ގުޅިގެން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އޭގެ    ޅުގަނޑުމެން 

ބަލޭޓަރީ  އު ރެގި މިހާރު  ލިބެންޖެހޭ  މަސައްކަތް.  ފެނަކަޔަކަށް  ނުލިބެންޏާ  ދޭ  ނޫނިއްޔާ    އަށްޚިދުމަތެއް  ޚިދުމަތް  އެ 

ކުރުއެ  ރައްޔިތުންނަށް  ގުޅައިގެން    ތަކާފަރާ ކަށަވަރު  ދޭކަން  މައްސަލައިގައި  ންޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  އަދި   .

އެ  ކޮށްފިއްޔާ  ޝަކުވާ  މިނިސްޓްރީ  ބަޔަކު  ބެހޭ  ޚިދުމަތްދޭ  ކަމާ  ނޫނީ  ގުޅައިގެންޔުއަށް  ކުންފުންޏަށް    އެ   ޓިލިޓީ 

ހޯދައިދިނުން. އެހެންވީމާ، އެޙަކަންކަމަށް   މި  އްލު  ބަލާއިރު  ބެހޭނެ ޅުގަނޑުމެންއަމިއީ  ދެންވީ    ގޮތުން  ކަމެއް.    ނާ 

އޮތީ  ،ންދެ ދަންނަވަން  ކުރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  ނެތް.  ވެސް  ވަގުތު  ވަރަށް  މުޅި    ،މިރޭ    މައްސަލައިގައި މި 

އްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު އެދެން އަސްލުގައި އިއްޒަތްތެރި  ޙަ އެއްކޮށް މައްސަލަ     ކަންތައްތަކާ ވަށައިގެން ހިނގާ

އޭރުން މި  ވަން.  ރާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް    ބޭފުޅުންނާނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ  މެންބަރާއި ޕްލޭ

އަޅުގަނޑަށް އަސްލު އިއްޒަތްތެރި    ،ށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެންއްލުކުރެވިދާނެ ކަމަޙަ ދެންނެވީ    ކަންތައްތައް މި 

ކުރިން ކިބައިން  ލިބިފައި  މެންބަރު  މަޢުލޫމާތު  އެބަ ވެސް  އެ    ފާގެ  100ވިދާޅުވާ    އޮތް  މައްސަލަ  ޚާއެއްގެ  ނާ 

މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ގޮތާއި  އަޅުގަނޑު   ކުރިމަތިވާ  ދައްކަނިކޮށް  ހިއްކި    ގޮތުން   ހަނދާންވާ   ވާހަކަ  އަލަށް 

ހިންގަނީ  ސަރަޙައްދުގައި އެ  ބައި  ނިޒާމުގެ  ނަރުދަމާ  އެޅި  މެންބަރު    .އިތުރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އޭރުގައި 

  ވީ ދެންނެ   ށުން މިއެކަމަކު މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަ  .އިތުރު މީހުންނަށް ގޯތި ދީފައޭ ހުރީ  ހަގަކުރެއްވި ހަމަ މި ދެންނެވި ފާ

އެކަމަކު   އިނގޭތޯ.  ދެވެނީ  ކަން  ތަންތަނަށް  ހުރި  ތައްޔާރުވެފައި  ދިރިއުޅެން  މީހުން  މިހާރު  ވަކި  ހަމަ 

ވަކި މުއްދަރިސޯސްތައް ހުންއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި   އެހެންވީމަ،  ތެއްގެ ތެރޭގައި.  ނަނީ 

ކޮންމެ  ހަދައިގެން   ޓަކައި ދެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ށްކުރުމަ ލޮކޭޓު އެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެ

ކަންކަން ކުރާއިރުގައި    އެ ރަން  ދަނީ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު   ކުރެވެމުން މި  އްއަހަރަކު ވަކި މަސައްކަތެ

ރިޕީޓު މަސައްކަތް  ގޮތަކަށް  ކުޑަވާނެ  ޚަރަދު  ގޮތަކަށްއެންމެ  އެކަން ނުވާނެ  ވެސް  ބޭނުންތެރި    އެއީ  ކުރުން  ކަން   
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އެކަހަލަ   ފުރުޞަތު ދެއްވައިފިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމެއްކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު 

އިސް  އެއްމީޓިންގ ފަރާތުން  އަސްލުގައަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން.  މި    އި ނަގައިގެން 

ހުރި  މައްސަލަ ދެންޙަ އަށް  ކޮބައިކަން.  ތަކަކީ  މައްސަލައާއި  ޓަށްށްކޮލަމާފު  ،އްލު  އެރި  ގުޅިގެން    އެއާ   ، ރާޅު 

ގެ އެ އެބަ ފޯލް  ،ތަކުގެ ކަންތައް  ގެއްލުންވި  ހަމަ  ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ޑައިރެކްޓްލީ  ކުރެއްވިހެން  ފާހަގަވޭހެން 

ކަންކަމާ  އެ  ކަންކަން.  މެނޭޖްމަންޓުގެ  މިނިސްޓްރީޅިގެގު  ޑިޒާސްޓަރ  ން ކުރަން ކަމެއް އޮތިއްޔާ  ން އަޅުގަނޑުމެން 

ހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ޑިޒާސްޓަރ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާނެ. އާއްމުކޮށް ވެސް އެކަން ހިނގާ އެހެން. އެ

ޒާމުތައް އެ  ނި  ފާޚާނާ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ އަސްލުގައި މި  ،ނަން. ދެންކުރާ  ންޑުއެކަމުގައި ހަމަ ރެސްޕޮ

އެ    ،ރަށުގައި ގާއިމުކުރެވޭތީ.  ނިޒާމު  ފަޚާނާ  ރަށުގައި  އެ  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ތިން  ދެ  ދަންނަވަނީ  މި  ނިޒާމުތަކޭ 

ދަތިތަކެއް   ހިންގުމަށް  ގުޅިގެން  ދެންނެ  ކުރިމަތިވާކަމާއި ނިޒާމުތައް  މި  ބޮޑުވާ  އަދި  ފެން  ވާރޭވެހިގެން  ރަށަށް  ވި 

ނިޙާ ފާޚާނާ  އެޅި  ށްޒާމަލަތްތަކުގައި  މައްސަލަ    ގޭގައި   ގޭ  ،ފެން  ދިމާވާ  އަރާގޮތް  ފެން  ތެރެއިން  ފާޚާނާ 

ނަކައާއި ޕްލޭނިންގ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ހަމަ ފެ،  ފާހަގަކުރައްވާތީ. އެހެންވީމާ

އެއްކޮށް    ރަށުގެ ކައުންސިލާ އެ  އަދި    ތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް    އަދި އަޅުގަނޑުމެން  އާމިނިސްޓްރީ

އަނެޙާފުރަބަންދުގެ    ،ބައްދަލުވުމެއް ރާވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ވެސް ހަމަ  އެއް  ހެން މީޓިންގއްލަތުގައި 

އެއްމާބޭއްވިދާނެ. އެހެންވީ ހުށަހަޅާ  ފެކްޓުތައް އެސްޓަބްލިޝް ކަ  ، އަޅުގަނޑު  މީގެ  އެއީ  ހުރި  ންތައް  ކުރެވެން  ކޮށް 

ކޮބައިކަންކަން ކުރަން.    ހަމަ ސާފުކުރުމަށް   ތައްތަކަކީ    ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި   ،އްރިރުޤައިއްޒަތްތެރި މުޓަކައި މިކަން 

ވާހަކައާ  ދެއްކި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވަނީ ގުޅިގެން    ވަގުތު  ދަންނަވަން  ދެން އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  އެ    ،  

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް    ދުގެ ތަހުނިޔާ ރައްދުކުރަން. އަދި ތި ފުޅުންނަށް ޢީވީމަ ހުރިހާ ބޭރު ޢީދުޠު އުފާވެރި ފިމާދަމާއަކީ  

 ޢީދު ތަހުނިޔާ އަޅުގަނޑު ރައްދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   މި ދެންނެވީ

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ބޮޑަށް ޝުކު އްޒަތްތެރި  ގިލި ދާއިރާގެ އި ން ދެންމެ ވިލިނ އޮތޯރިޓީ  ނޭޖްމަންޓުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޑިޒާސްޓަރ މެވަރަށް 

ސުވާލާ ކުރެއްވި  އެ  މަ  މެންބަރު  އޮތްޢުގުޅޭގޮތުން  ދެއްވަން  ފުރުޞަތު    ކަމަށް  ލޫމާތެއް  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ 

 އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން ގްޒެއޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެޑިޒާސްޓަނެޝަނަލް 

ހައްރިޤަމުޝުކުރިއްޔާ   ވިރު.  ހުށަހެޅުއްވި މަ  އެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވެސްށްކޮލަމާފު  ލިނގިލި  ގިއްޔާއި  ނވިލި  ، ޓަކީ 
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  ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 އިނގޭތޯ.   ރަނގަޅުވާނެ ފާހަގަކުރި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމަ، ހަމަ ވެސް  އެ ދެ ރަށުގެ ވާހަކަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެޑިޒާސްޓަނެޝަނަލް 

ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކަމަކީ  ކަމެއް އިނގޭތޯ.    މި ދެ ރަށަށް ވެސް ހަމަ ދިމާވާ   މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި 

ފެންބޮޑުވުމުގެ   އެ ވިދާޅުވި  ވިއްސާރައިގައި  ކަންކަމަކީ ކޮންވިލިނގިލީގައި ހަމަ  ކުރިމަތިވާ ކަމެއް.  މެ އަހަރަކު ހަމަ 

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެ ރަށުގެ މަގު ހަދާފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެއްކޮށް ހަ  ،ހަމަ އެ  ދާފައި ހުރި  އެ މަގާއި 

ފްލަ  އެ  ،ކުރުމަށް  މެނޭޖްމަންޓު  ކީ މިހާރު އެ ފްލަޑު ސިސްޓަމަ  ނަރުދަމާ އެ  ސިސްފެންގަނޑު  ޓަމުގެ ތެރެއިން  ޑް 

ހަމަ އެހެންމެ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އެތާނގެ ކޯޒްވޭ ހިއްކި    ،ދެވޭގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނޫން. ދެން

ބިމަށް    ށްސަރަޙައްދަބިމާއި، އެ ރަށުގެ ގުޅިފައިވާ   ރަށު ތެރޭގެ ކުރީގެ ރަށުގެ    އެޅޭ ފެންގަނޑު އައިސްއެ ހިއްކި 

ސަރަޙައްދަ ހަތިރި  މިށް  ފެންގަނޑު  މި  ނެތުމުގެ    މަ  ހެދިފައި  ކޯޒްވޭ  ހިސާބުގައި  ވަކިވާ  ދިމާ  އެ  ދެން  އެޅެނީ. 

ޕު ހުންނާނެ ޑިޒާސްޓަރ  މްރު ޕައަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ހަތަ   ،އެ ރަށަށް ވެސް ހަމަ  ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން

ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން މިހާ ބޮޑު ރަށެއްގެ އެހާ    . އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސްނޭޖްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފަމެ

އޮންނައިރު ހިއްކާފައި  އަދި  ސަރަޙައްދެއް  ވެހޭއިރުގައި    ،ބޮޑު  ވާރޭ  ސަރަޙައްދުން  ބޯކޮށް  ހިއްކި  ފެންގަނޑު 

  އް މެ ކަކުރެވޭނެ  އެއީކީއެއް  ،ޕެއް ޖައްސާފައި ބެހެއްޓިކަމުގައި ވިޔަސްމްތުރިގެން ދާއިރުގައި ހުރިހާ ޕަރަށުތެރެއަށް ފެ

ފެންބޮޑުވާ ؛ނޫން. އެ ރަށަށް ވާހަކައިގައި މި  ފެންބޮޑުވާ  ،އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި  އުދައަރާ    ،ވިއްސާރައިގައި 

ރަށަށް  ކޮލަމާފުށީގެ ވާހަކަ ވެސް ވަރަ  ރިޕޯޓްސްގެ ތެރޭގައި ގއ.ވިލިނގިއްޔާއި،ރަށްރަށުގެ   ށް ތަފުސީލުކޮށް މި ދެ 

ހިމަނާލާފަ އިޝޫސްތައް  އަހަރު .  ވާނެ  އި ދިމާވާ  މިދިޔަ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  އަޅަންޖެހޭ  ވެސް  މިހާރަށް    މިހާރުން 

ވަކިކޮށް އެތަން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު ސަޢުދު  ރިޕޯޓުގައި  ނެރުނު  އެ  ފެންގަނޑު  ނގެ  އެތާ  ،ވެސް 

ދި މިހާރު އެ ރަށުގެ   ނުދާނެ. އަ ލިބިގެނެއްއްލެއްޙަސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އެ ރަށަކަށް  ޑްރެއިން ވާނެ ސި

އެ  ނޫނީ  ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ގެތަކާއި،  އެ  އެ  މިހާރުގެ  ސިސްޓަމް  ނަރުދަމާ  އެ  އޮތް  އަޅާފައި  ހަދާފައިވާ    ކުރިން 

އްލެއް ނާންނާނެ  ޙަށުގެ މި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކަށް  އެ ރަކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ    ރޭޑުއެއްވަރަށް އަޕްގް  ތަކާމަގު

ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލާފައި    އިޝޫގެ މި  ކޮލަމާފުށީގެ  ،އެހެންމެއްރިރު. ހަމަޤަ މުއިނގޭތޯ

އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަމަށް ޤަމު  ވާނެ.  މާދަން  އްރިރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން    ޓަކައި  އަހަރު  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  މިދިޔަ 

އޮ ރިޕޯޓުތައްޔާރުކޮށްފައި  ކޮށްލެ-އީ  ތް  ވެސް  އޭތީގައި މެއިލް  އާދަޔާ  ވިދާނެ.  ވަރަށް  ޚިލާފު  އި  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

ފާހަގަކޮށްފަ އޮންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ކޮލަމާފު  .ކަމެއްގެ  އޮށްއެއީ  ފުރިފައި  ބިން  ބިޓަކީ  ރަށެއް.  ން  ންނަ 
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އޮތް ރަށެއްކަމުގަ އެ  ،އި ވިޔަސްފުރިފައި  ކުޑަ  ގުޅިގެން  ވަރަށް ކުއެ ރަށާއި  ކޯޒްވޭއަކުން  ހެން ރަށެއް އޮވޭ  ޑަކުޑަ 

. މި ދެ ރަށަކީ ކުރިން ވަކިވެފައި އޮންނަ ދެ ރަށް. އެކަމަކުވެސް މި ދެ ރަށް ހިއްކާލާފައި މި އޮންނަނީ  ފަގުޅުވާލާ

އެހެންނަ މަގަކުން.  ހަނި  ކުޑަ  ކޮންމެވެސް    ، މަވެސްވަރަށް  މިސަރުކާރެމި  މަތީ  އްގައި  ކޯޒްވޭގެ  މި  ގައި  އޮތީ 

އެޅިފަ ފްލެޓުފްލެޓްތަކެއް  އެޅި.  ހި ތައް  ރަށް  ދެ  މި  ވަކިވެފައި  ފައިވާއިރުގައި  ނެޗުރަލީ  ރަށަކީ  ދެ  މި  އްކާލާފައި 

އޮ ބާރަށް  ވަރަށް  ދޭތެރެއިން  ރަށް  ދެ  އެ  ކު   އެ އޮތްއިރުގައި  ގޮތަށް  ސަރަޙައްދެއްގެ  އެހެންވީމަ،  ދެމޭ  އޮތީ.  ރިން 

ގުޅާ  އެތަން ކޯޒްވޭއިން  ފްލެޓުހިއްކާލާފައި  އެޅިފައި  ލާފައި  މިހާރު  މަތައް  ކޯޒްވޭގެ  އެ  އެހެންވީމަ،  މިހިރީ  ތީގައި. 

މޫސުން ބަދަލުވާ ދުވަސްކޮޅެއްގައި އެ  ވިއްސާރަވެ    ،ތައް އަޅާފައިއެހާ ހަނި ކޯޒްވޭގައި ފްލެޓުއިމޭޖިންގ ކޮށްލައްވާ  

ފެ މުޅި ސަދޭތެރެއަށް  އެ    ،ރަޙައްދު ގިރާލާ ންގަނޑު އެނބުރިގަތީމަ    ޗާ އް ތަކުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދޮރުމަފްލެޓުހަމަ 

މިހާރު އެ  ހަމައަށް  އެބަ  ރާޅު  މެނޭޖްމަންޓުން   ހިސާބަށް  ޑިޒާސްޓަރ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމަ،  އާދޭ. 

ޕްލޭނިންގ ސައިޑުން    އެއީ އަޅުގަނޑަކަށެއް މި  ،ހަމަ  ތަނަކަށެއް ނުގެނެވޭނެ. އެތަން   އްލެއް އެޙަކޮށްދެވޭނެ، ދާއިމީ  

ތަން ޖެހޭނީ    ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ. އެއިގެން ކަމެއް އެ  ހަދަ  އް ދަންނަވާކަށެއް ނޭނގެ އެ ދިމާލަށް ކިހިނެ

ތޮށި ލާންކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އަ  ނޫނިއްޔާ އެ   ،ޖަހަންކަމެއް  ޓުޓްމަންރިވެ ޅުގަނޑުމެން  ތާނގައި ވާހަކައަކީ 

އަ އެބަ ހަރަކުހެކޮންމެ  ރަށަށް  އެ  ނެޗުރަލީ  ން  މިއީ  އެކަމަކު  ބަސްތާ.  ވެލި  އޮތް  ފޮނުވަން  ތަނެއް    ވަކިވެފައި 

އެ ރައްކާތެރިތާނގައި    ބައްދާލާފައި  ނޭޅިރަނގަޅު  ފިޔަވަޅެއް  ފްލެޓު  އެ  ،ކަމުގެ  އެޅިތާނގައި  މިހާރުތަކެއް  އެ    ، 

އައިސް  މި    ، އެކީގައި  ވިއްސާރައާ   އަދި ގަދަ ސަރަޙައްދު ގިރަމުން ގިރަމުން  ވާހަކައެއް އިނގޭތޯ  ބިރުވެރި  ވަރަށް 

އެ  ދަންނަވަނީ.   ފްލެޓުސަރަޙައްދު އެއީ  އެ  ލޫސްވެއްޖިއްޔާ  ފަސްގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ގެ  ދާނެ  ވެއްޓިވެސް  ހަމަ  ތައް 

އެ  ވަރަށް އަވަހަށް    އި، ވަފޮނުވެސް  ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް    ފްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު 

އެހެން ޙަ  ކަމަށް ވާނެ.  ވެސް  ލިޔެފައި  ގެނެސްދޭން  ތިއްބާ  އަޅު  ނޫނިއްޔާއްލެއް  ކިޔަކިޔާ  މިހެން  ހަމަ  ގަނޑުމެން 

އެހެންވީމާޙާހިތާމަވެރި    ނުރައްކާތެރި  ކޮލަމާފުށީގައި.  ގާތް  ވަރަށް  ހިނގުން  ވެސް  ވެސް  ދިސާއެއް  އަހަރު  މި   ،

  5ޖެހުނީ އެ ރަށަށް އަނެއްކާ ވެސް    ކަ ދައްކާ ތިއްބާ މިނެއްކާ ވެސް އެހެން ވާހަކަ ދައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަ

ގޯ ކޯހާސް  މި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފޮނުވަން.  ފަރާތްތަކުން    ވިޑުނި  ގިނަ  ވަރަށް  ރަށުގެ  އެ  ތެރޭގައި 

ގެންދި ވީޑިއޯ ޔަގުޅަމުން  ދިޔަ  އަރަމުން  އުދަ  ރަށަށް  އެ  މީޑި.  ސޯޝަލް  ކަހަ ތައް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ލަ  ޔާގައި 

އަރަމުން   އުދަ އެ ރަށަށް ސުނާމީ އަރާކަހަލަ ގޮތަކަށް   ،ޅުތި ރާގޮތަކަށް ފެނިގެން ދިޔަ. ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް ހަމަ ބޮޑެ

  ވަގުތު ހައި   އެ ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ މި  ޓާ ށްދެންނެވި ކުޑަ ރަށާއި ކޮލަމާފު  ، މިދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ހަމަ  ރިސްކުގައި ހުރި ތަންތަން. އެ  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ  ދިސާއެއް  ޙާރި  މަވެހިތާ  ތަންތަނަށް އަވަސް 

އެހެންވީމަ،   ގާތް.  ވަރަށް  ހުރިހިނގުން  ދުވަސްވެފައި  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންކަމަކީ  ފާހަގަކޮށްލި  އެ  ގިނަ    ،މެންބަރު 

ޅުގަނޑުމެން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން  އްލުތައް އަޙަރަކު ވެސް ވަގުތީ  ހަމަ ކޮންމެ ފަހަ   ،އަހަރުތަކެއް ވެފައި ހުރި
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އޮތް ހުރިހާ    އްރިރުގެ އަރިހަށް އަޅުގަނޑު މިދިޔަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި މިޤަމު  ،. ދެންންފޯރުކޮށްދެމުން ދާ ކަންކަ

ރިޕޯޓްސްތަކާއި ފިޔަވަ  އެ  ،ރަށެއްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅަން  ފޮނުވާލާނަން    ޅުތަކާކަމަށް  އެއްޗެހި 

 އްރިރު.  ޤައިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ މު

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ.  އާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓުދެ،  ކޮމިޓީގެ  މި  މަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިދާޅުވި  ތި  ލޫމާތު  ޢުއެކުލަވާލުމުގައި 

ޑިޒާސްޓަ  މޭޒުން  އިދާރީ  އެހެންވީމަ،  ވާނެ.  މުހިންމު  މެނޭޖްމަންޓުވަރަށް  ރިޕޯޓު ގުޅު  އޮތޯރިޓީއާ  ރ  އެ    އްވައިގެން 

ފު   ހޯއްދަވާނެ އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އަރުވަނީ  ރުޞައިނގޭތޯ.  މި   އަޙްމަދު  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގައްދޫ ތު 

 ޒާހިރުއަށް.  

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

މު އަޅުޤަޝުކުރިއްޔާ  ވެސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތައްރިރު.  ކަމަކަށްގަނޑު  މުބާރިކް    ތި   ،މަ  ޢީދު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

އެންދަންނަވާލަން ދެން  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  ހަމަ މެ  ވެސް    ،  އަޅުގަނޑު  ވިއްސާރައިގައި  ބޭނުން  ފާހަގަމި  ކޮށްލަން 

ވެގެން ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވާދޫއަށް  ދާއިރާގެ  ދަނޑުސަޚާއް  ދިޔަ.  އަޅުގަނޑުގެ  ދަނޑުވެރިންގެ  ތައް  ކޮށް 

ދިޔަހަލާ އަދި ކުވެގެން  ގަސްތަކާ   .  ބަނބުކެޔޮ  ގަސްއޭގެއިތުރުން  ރުއް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެއްޓިއި،  ގޭގޭގެ    ،ތައް  ގިނަ 

ފާރުތަކާ މިލިއަނެ  ފުރާޅާއި  ގާތްގަނޑަކަށް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ހަމަ  އެގޮތުން  ދިޔަ.  ހަލާކުވެގެން  ވެސް  ހާ  އްއެއްޗެހި 

ނޑުވެރިންނަށް  ދަ ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެއީ   ހަމަ ލިބިގެން ދިޔަ. ފައިސާގެ ގެއްލުން  ވުރެ ގިނަށްއަރުފިޔާ

ލިބިގެންދި ބޭނުން  އެ  އަހާލަން  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  ދިޔައީ.  ލިބިގެން  އެ  ވެސް  ރަށަށް  ޔައީ. 

ބައެއް ރަށްރަށަކީ އަބަދުމެ  ކޮށް  ސައްލަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް... ޚާމިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ކަހަ  އެންވަޔަރަންމަންޓު

ލިބެ ގެއްލުންތައް  ރަށްތައްމިކަހަލަ  ރަ  ،މުންދާ  އަޅުގަނޑުގެ  ގިނަ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ށްރަށަކީ. 

ރަށް ގައްދޫ ގެއްލުދާއިރާގެ އަނެއް  ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަމަ ވިއްސާރައިގައި ހަމަ  އެއީއަށް ވެސް  ބައެއް    .ންވާ ރަށެއް 

އުދައަރާ ވެސް ރަށެއް އެއީ. އެހެންވީމާލަޙާ އާތުގައި  ރަށްރަށަށް  އެއްވެސް  އްމުކޮށް މިހެން، މި   ގެއްލުން ލިބޭއިރު 

އެސެސްމަންޓު އައިޑެންޓިފައިކަހަލަ  ހެދިގެން  އެބަހުރިތޯ  ތަކެއް  ރަށްތަކަކަށްވެފައި  އެއްވެސް  ކުރަން    . ކަންކަންތަކެއް 

ރަށަކަށް    ހުރިހާލަތުގައި  ޙާ  ކޮންސިޑަރ ކުރައްވަންތޯއޭ މި  ،ވޭލަން ބޭނުންކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ  އްއަނެ  ،ދެން

ޑްރެ ސްޓޯ ވޯޓަރ  ގާއިމުކުރުމަކީނޭޖު  އިމް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ކަމެއްކަން  މަޖުބޫރު  ކޮންމެހެން  އެއީ  ؟ ސިސްޓަމެއް، 

ޚާއްޞަކޮށް ގެއްލުންވާ  ،މިކަހަލަ  މިހެން  ރަށްރަ  އާއްމުކޮށް  ފެންބޮޑުވާ  ވިއްސާރަކޮޅެއް  ،  ށުގައިރަށްރަށުގައި 

ރަށްރަށުގައި   ފެންބޮޑުވާ  ސިވެހިއްޖިއްޔާ  މި  ގާއިމުމިގޮތަށް  މުހިންމުކަމެއްސްޓަމް  ކަމަށް    ކުރުމަކީ 
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ބޭނުން    ،ދެން ؟އޭދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކިރިޔާ  ،މާލޭގައިއަދި  ވެސް    މާފަންނުގައި 

އޮންނަނީ  ވާރޭ ވެހިލާއިރަށް  ބޮޑުވެފަކޮޅެއް  ޚާއް ފެން  ހަމަ  ޕާކާސަ.  ވެސްޓް  މާފަންނުގައި.  ބޮ   ށްލަދިމާ  ކޮށް  ޑު  އެ 

ކިރިޔާ   ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފަ  ހަމަ  ވެހިލާއިރަށް އޮންނަނީ  އެއްވެސް    މި  ،. ދެންވެސް ފެންކޮޅެއް  ކަމަށް 

  ވާލު އަޅުގަނޑު ސިޓީ ކައުންސިލަށް  އެ ސު  ؟އުންސިލުގެ އެބަހުރިތޯއޭއްލެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ސިޓީ ކަ ޙަކަހަލަ  

ގައި އަހާލަން ބޭނުން މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ  ރސްޓައަޅުގަނޑު ޑިޒާ،  ދެން  ކޮށްލާނަން.  ޑައިރެކްޓު

ގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ގައްދޫއަށް  ސަބަބުންތަކަކަށް    ކުރިން  ވިއްސާރައިގެ  ވަރަށް  ފެންބޮޑުވުމުގެ   ،ވެހުނު  ސަބަބުން   

ގެ އަ  ބައިވަރު  ހުރިކަން  ވެފައި  ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  މިތަކަކަށް  ފުރުޞަތުގައި    ޅުގަނޑު 

އެހެންނަމަވެސް ބޭނުން.  ކައުންސިލުން    ،ފާހަގަކޮށްލަދޭން  މަޙިއަޅުގަނޑު  ޑިޒާސްޓަރ  ޢުއްސާކުރި  ލޫމާތުގައި 

ފޮނުވާ  އެސެސްމަންޓުއެ  މެނޭޖްމަންޓަށް   ވިދާ  ފައިވާ ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ގެ  ރޑިޒާސްޓަ  ،ނަމަވެސް  .ޅުވޭކަމަށް 

  . ނެތް ވާހަކަ  އެއް އެއްވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަންއެއް ހިންގާފަ  ކަމަކަށް   އަދިވެސް އެ  ،ންސެއްފަރާތުން އެއްވެސް ރެސްޕޮ

ހިތާމައާ ދެން  އްކޮށްއެއެއީ  ވާހަކަ.  އެ  ދަންނަވާލަން  ރެއިސްކޮށްލަން   ،އަޅުގަނޑު  އަދި  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު   

އެލަ އޮފީ  މެޓު،  ސުވާލެއް ސެތައް  ޓުރހުން  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  އިނޓުނެރޭއިރު  އެކްޓު ވެފައި    ދޭތޯއޭ 

ޑިޒާސްޓަ ގޮތެއް  ގެއްލުންވެގެން  ތަކުރާރުކޮށް  ކީއްވެގެންތޯއޭ    ،ވާނަމަން. އެހެންކަމަށްއިރ ކުރަންޖެހޭ  ރަށްރަށް  ބައެއް 

  އެތަން ސަލްވޭޖު  ތަކަށް ގެއްލުންވާ ފަހުން  ގިނަ ގެ ،ހިތަކާގެންގުޅޭ އެއްޗެ  ،އްޗެހިތަކާއިތަކުގެ އެ ގެ ،ފެންބޮޑުވެގެން

މަސައްކަކުރަ ފެއްޓެނީން  ކުރީ ؟ތް  އެ    ކީއްވެގެންތޯއޭ  ނުހުންނަނީ ބައިގައި  ހަމަޖެހިފައި    ކީއްވެގެންތޯއޭ 

އެ  ކައުންސިލުތަކާ ހަމަވަރަށް ؟ކަންތައް  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑަށް  ފަހަރު  ވިއްސާރަ ގިނަ  އެބަހުރި  ދިމާވެފައި  ،  ވެގެން  

އަށް ގުޅައިގެން ނުނިއްޔާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ރއިގެން ޑިޒާސްޓަ ތަންތަނަށް ގުޅަހަމަ ގެއްލުންވާ ފަހުން  ،ފެންބޮޑުވެގެން

ގުޅައިގެން އެ   ، އަށް  ގެންގޮއްސަ.  ކުރިއަށް  ކަންތައް  ހޯދުމުގެ  އެހީ  ކީއްވެގެންތޯއޭ  ހަމަ  ކޮންކަހަލަ    ،ގޮތުން 

  ، ޓަކައި   ރުމަށް އެއް ކުޑަކުރިއޯ ޓަކައި ނޫނިއްޔާ މި ސިނާ  ކުރުމަށް  ނާރިއޯ އޮމިޓު ރޮޓޮކޯލްއެއްތޯއޭ އިންނަނީ މި ސިޕް

ކުޑަކުރުމަށްލިބޭ   އިނދޭތޯއޭ  ގެއްލުން  ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް  އެއްވެސް  ފުރުޞަތަ ؟ޓަކައި  ދެއްވި    އް. ޝުކުރިއްޔާ 

 ؟ ނިމުނީ. އަޑުއިވުނުތޯ އަނެއްކާރިރު، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މުޤައް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  އަޅުގަނޑު  .  ނޑަށް ހަތަރު ސުވާލެއްގެ ވާހަކަ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތި ފާހަގަކުރެއްވީވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަ  !އާދެ

ވާހަކައަކީލަދަންނަވާ ބޭނުންވި  ބައްދަލުވުން  ،ން  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑު  ހިއެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ކުރުކުރަން  ން  ފަ 

މިހާރު  އިނގޭ އާދެ!  ވަގުތު    ދެންމިނެޓު  ށް  ވަރަކަ  15.  22:46ތޯ.  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންވީމާ،  އައިތުރުކުރި  ފުރުޞަތު ސް.  ދެން    އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރއަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  އަރުވާނަން 
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ފެންބޮޑުވާ މާފަންނުގައި  ޑިޒާސްޓަރއޭގެފަހުން  ދެން  ކަންތައް.  ދިމާވި    އިން  ކޮންމެވެސް  ކަންތައްތަކުގައި 

 ނގޭތޯ. ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރ.ށް އިއެއްގައި އަދި އަޅާނުލައްވާ އޮތް ވާހަކައެއް. އޭގެފަހުން މެޓަޙާދިސާ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެ  މުޤައްރިރު،އިއްޒަތްތެރި   ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެންގެއަޅުގަނޑު  ދެންނެވިން  ފެންބޮޑުވުމާ   ސް  ދެންނެވި  މި    ނެތް 

ނޫނި ދަނޑުވެރިންނަށް  ގެއްލުން  މީހުއެހެން  ވެސް  އަދި  އްޔާ ގުޅިގެން  އޭގެ    ރިމީޑިއޭޓުންނަށްވާ  ނޫނީ  ކުރާކަށް 

މި ވާހަކަ މީގެ   ،ންއް އެޅުމުގެ މެންޑޭޓެއް ނެތް. ދެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެލީ ޓްރެކްއިޑައަނެއްހެން   ކުރާކަށް ކޮމްޕެންސޭޓު

ވަރަށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަންނޭނގެ ޑަން. އަޅުގަނފިކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ    ށް 

  އާ ޒާރާވު  ގުޅޭ  ކަމާ   މި ދެންނެވީ އެލީޑައިރެކްޓް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްހެން ސުވާލު ކުރެވޭއިރުގައި މި ދެންނެވީ

ކުރަން. ދެ އަ،  ންއެ ސުވާލު  މޫސުމަށް  ބަދަލުތަކާންމީގެ  ޕްރެ  ނަ  އެކަން  ވުމުގެ    ،ކުރުމާއި  ޓުޑިކްގުޅިގެން  އެކަން 

ލިއްޔަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް.  ޢޫކުރުމުގެ މަސްނެ ކަންކަން އެލަރޓު ކުރިން މީހުންނަށް އެވއަރކޮށް ކުރެވިދާ

އެ  މެޓު  ،ދެން އަޅުގަނކުރައްވަނީ.    ކަތް މަސައް  އޮފީހުން  އެދެން  ވެސް  ކޮންމެ  ވިއް ހަމަ  ނގޭ  ޑަށް  ސާރަވާ 

ދެޙާ މި  ހުއްޓުވުލަތެއްގައި  އެކަން  ތަކުރާރުވާތީ،  އެކަން  ދެން  ގެއްލުންވާކަން.  ރަށްރަށަށް  މި  ޓަކައި  މަންނެވީ  ށް 

ކުރަން  ކަ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުއެންތައްތަކެއް  ކުރިން  ޖެހޭ.  މިބަ  ދެންނެވިހެން  މިގަނޑު  ޕަބްލިކް    ހާރު  ކަހަލަ 

ވޯޓަ  ،ރާސްޓްރަކްޗަރއިންފް ޑް ސްޓޯމް  ކަހަލަ  ނޭޖުއިރެރ  ދެންނެވީ  ކަންކަމަކީ    ހެދުން  މިނިސްޓްރީ  އަނެއްހެން  މި 

ކަމެއް އޮތް  މެންޑޭގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ޑި  ،ންދެ  .އޮފް  ކުރާ  ޒައެ  ކަންކަމާޙާއިން  އެ  އަދި    މެދު ލަތުގައި 

ކުރުމުގަ މޭކް  އޮވޭޑިޒިޝަން  ރޯލެއް  ދެންނެވީ  ކުކަމަމެ. އެވެސް  އި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނީޝިއޭޓު  މި  ކޮށް،  އެކަން 

ންޑުން ބަޖެޓުކޮށް، އެކަން  ޕަބްލިކް ފަމަށް  ކަ  ތޯ، އެޖެ ކަމެއްރު އެ ރަށުގައި ކުރަންވެއްހާއެއީ މި ޑީކޮށް،  ސްޓައެކަން  

އަދި އެ    ން.ރީޓްނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޝަންސް ނަގައެ ޑިޒި  ،ކަންކުރުމަށް އެއީ މި ވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

ރާވައްތަޕްރޮޖެކްޓު އަ  އި   އޮތީ  ހަމަޖެހިފައި  ކުރައްވަން  އޮލުސްތަންފީޛު  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ  ޝަނެ  ފްގައި  ނަލް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދެންއެންޑް  އަޅު   ،އިން.  ވާހަކަ  ދަންނަވައިފިން.  އެ  މި  އެ ގަނޑު  މިހެން  ވެސް  އްގޮކަށް 

މެންޑޭޓުނު  އަޅުގަނޑުމެންނާމިއީ  ނަވަނީކީ  ދަން ބައެއްގެ  ނޫން. އެކަމަކު  ދަންނަވާކަށް  ވެސް  ކަމެކޭ  އޮތް  ބެހޭ  ގައި 

ކޮންސް އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ބެހޭ  މިޓެކަމަކާ  ދެންނެވީނަމޭ  ހަދާން  އެހެހަދާނަމޭ،  ހެން  ންޓްލީ  މި  އެއީކީ    މާ   ބުނުން 

ކަމާ  ،  ންނެވީގައި ވެސް މި ދެލައިމި މައްސަހަމަ  ވެސް ހުށަހަޅަން    ކާ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އަނެއް

ކުރުމުގެ    އެކަން ފެސިލިޓޭޓު  ،ގެންދަން. ދެން  ޅިގެން ކުރިއަށްގުކުރުމުގެ ކަންތައް  ބެހޭ ވުޒާރާއާ އަޅުގަނޑުމެން މީޓު

އަޅުގަނޑު އެ  ރޯލެއް  އަދި  ފެން  ،ކަމުގައި  އަދާކުރާނަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ  އެއްމި  އެ  ނަ  ވެސް  ޗެއް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދަންނަވަން. ޖުމުގައިގމީޓީން ރަށަކަށް    ،ލަ ގޮތެއްގައި  މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ހުރިހާ 
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އެ  ވޯޓަރ  ސްޓޯމް ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ޖަވާބަކީ  ކުރު  އޭގެ  ކަމެއްތޯ.  މުހިންމު  ގާއިމުކުރުމަކީ  ކުރަން  ކަނިޒާމު  ން 

ކޮންމެ އަހަރަކު  ޓެންސެހިދާނެއޭ. އެކަމަކު ކޮޖެނު ދެންންޓްލީ  ހިނނެވީ ހަމަ ޖެހިމި  އަހަރެއްގައި ގާޖެހިގެން     ހުރިހާ 

ސެންޓަރތަ އަރބަން  ކުރިމަތިވާ  މައްސަލަ  ބޮޑުވާ  ފެން  މޫސުމުގައި  މައްސަ ކު ހުޅަނގު  އެ  ޙައްލުކުރުމަށް  ލަގައި   

ށް  އިން ރަށަންނެވީ ވާރޭ ފެނުގެ ތެރެ އް މި ދެ. އެއާއެއްކޮށް ހަމަ މުހިންމު ކަމެއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ކުރުމަކީ، މި ދެންނެވީ މުއްސަނދި    ރިޗްވޯޓަރ އެން  ށް ހިންދުން. އެއީ ގްރައުންޑުއަން ހުރި ފެން ރަށުގެ ތެރެދެހިން

މާރަނގަޅު  ކީ ކުރުމަ ވެސް  ފޮނުވާލުމަކީ  މޫދަށް  ފެނެއް  ވާރޭ  ހުރިހާ  ވެހޭ  ރަށަށް  ވާތީ.  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ވެސް   

ހަމަ އެ ރަށަށް އެ ފެން ހިންދޭނެ ގޮތްތައް   ބިން އޮތް ތަންތަނުގައިކަން  ދަނޑުވެރިކޮށް ސައަދި ޚާއްމަކަށް ނުވާނެ. ކަ

ކަމެއް.   މުހިންމު  ވެސް  ދެންނެހޯދުމަކީ  ބެހޭ    މާ ވުމިހެން  ކަމާ  މައްސަލައާމެދު  މި  ދެންނެވީ  މި  ވެސް  އެއްކޮށް 

   ތޯ.ން އިނގޭވަނެ ވާހަކަ ދަންނަ  އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާށްވުޒާރާއާ އެއްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ.   ނުކުތާ މިހާރު  ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަނޑުމެން ތި ފާހަގަކުރައްވާ    ންނަށް 

 ންބޮޑު... ކަމުގައި ބަލާނަން އިނގޭތޯ. ދެން މާފަންނުކޮޅު ފެ ކަންކަން މި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ދެންވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ޅުވެއްޖެ ހުރިހާ ރަށެކޭ. އަޅުގަނޑު އެ ގޮތަކަށް ނޫން  ދާސްޓަރ ވިއެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިނި

ފައި ހުރި   އައިޑެންޓިފައިވެމިކަން ދިމާވާހެން  ދެންނެވީކީއެއް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އައިޑެންޓިފައި، ކޮންމެ އަހަރަކު މި

ގާއި  ނޭޖު އިޑްރެވޯޓަރ  ސްޓޯމް  ށް  ރަށަ ފެނިވަޑައި ސިސްޓަމް  ކަމެއްތޯއޭނަގަންމުކުރުން އެއީ  އަޅުގަނޑު  ؟ ވާ  އެހެން 

 ލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ޢުދެންނެވީ. އެ ވާހަކަ ހަމަ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މޭޔަރ.  އްޔާ. މާލެ ސިޓީގެ އާދެ! ޝުކުރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު  ފާސިމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ 

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް އިނގޭތޯ. އެއީ  ތްތެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަ

ވެސްޓު  އަބަ  މާލެ  ދެން  އެއީ  ސަރަޙައްދު  މި  ދުޕާކް  އައިސް  ވެސް  ފެން  ހަމަ ފަހަކަށް  ކޮންމެ  ބޮމާލޭގެ  ޑުވާ 

އޮންނަ ސަރަޙައްދެއް.  ށްއިޝޫއަކައި  ފަހަރެއްގަ  ވާހަކައެއް ދަޅުއަ  ،ދެން ދިމާވެފައި  ދެ  ނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ންގަނޑު 
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ކަމާ   ނގޭތޯއި ގާތްގަނޑަ  .ގުޅިގެން  މި  ހަމަ  ސިޓީގެ  ކައުންމާލޭ  މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ  މާލޭގެ    ސިލަރުންނާ ކަށް 

ގެން، އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  ވި އަހަރު ތެރޭގައި ދެ   3އްޔަތު ކަމެއް މި  މިއްއެންމެ ބޮޑު އަހަ

ސްޓްރީޓު މާލޭގެ  ޕްރޮޖެކްޓެ  ފެށުނީ  ދެންއްގެސްކޭޕިންގ  މާފަންނު    ،.  މުޅި  މާލޭގެ  ބެލީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ 

ފުރަތަމައިނުން އެންމެ މުހިންމު  ގެން އަޅުގަނޑުމެންއިލަ   ބަޔާ   އްޅީގެ ވެސް އެ ސަރަޙައްދާއި މައްޗަންގޮ އެންމެ  ނަށް 

އޭރިއާ އެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓުކަމަށް.    ޙައްލެއް  އެ  ދުވަހެއް ނުވޭ    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މާގިނަ  ފަށައިގެން 

  ، ވިޔަސް އްގެ ހުއްޓުމެއް އައި ކަމުގައި އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ވަރެކުރިމަތިލާން މި ޖެހުނީ.  ވިޑާކޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް    މިހާރުހަމަ  މިއަދު  ކޯޕަރޭޝަނަހަމަ  ވާނީ  ދަސިޓީ  ށްރޯޑް  ވެސް  ންނަވާފައި  އަކުން 

މަސައްކަތްއަ މިހާރު  ނު  ޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ނުގެންދެވޭ  ންނަ  ފެކުރިއަށް 

އެހެންވީމާ، ކު  ވާހަކަ.  މަސައްކަތްތައް  މިހާމާފަންކޮޅުގެ  ފަސޭހަވެސްރުމަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  މި    ރު  ވެގެންދާނެ. 

ވެ ގިނަ  އެހާ  ދުއް ހިދުވަސްވަރަކީ  އެ  ކަލްތައް  ނޫން  ދުވަސްވެރެއް  އެއްކަމެއްގެ  ސަރަޙައްދުވާ  އެހެންވީމާ،  ގައި. 

  ، ނަވާފަ. ދެންޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދަންމަށް  ވުދެގޮތުގައި އެ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެން 

ވާނެ. އެއީ އެއްކަމަކީ މިހާރު    އި އި ހިމަނާލާފަގަތެއް ޅުގަނޑުމެން ތިންކަމެއް މައިގަނޑު ގޮގެ ތެރޭގައި އައެ ޕްރޮޖެކްޓު 

ހޮޅި މިވާ  އަޅާފައި  އޮތްގޮތަށް  ތެރޭގައި  ޚާއްތަމާލެ  ސަރަސައް.  އެ  ންނަވާނެ  އެނގިވަޑައިގަ  .ޙައްދުތަކުންގޮތެއްގައި 

ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް މަގުތަކަށް  ހަމަ  ވެސް ވަރަށް  ރަޙައްދަށް އެދާ ހެވީ ވެހިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން  .އެމް.އެޗް ސަޖީއައި.

އެބަ   މި  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ނެގީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެލިމަގު  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެންބޭލިބޭ.  ހަމަ    ،ނުމުގައި. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެ ޕްރޮ  އާއެކުގައި  މި  ތެރެއިންޓު ކްޖެފެނޭ  އަ  ގެ  ވެސް  ޙައްލެއް  އެކަމުޅުވަގުތީ  ގެ  ގަނޑުމެންނަށް 

ވެސްޓު  ކަމަށް  ގެނެވިދާނެ  ކޮންމެ  ތެރެއަށް  ސަރަޙައްދު  ދޫކޮށްލުމުން.  ޕާކް  ކޮނެފައި  ވަރަކަށް  ދެންމެ  ވެސް 

ވަ ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ  މިނިސްޓަރ  ޕޮއިންޓެއް  ށް ރައެންވަޔަރަންމަންޓް  އެއް އަ  . މުހިންމު  ރަށަކަށް  ވެތޮޅުތެރެގޭ  ސް 

ގްރަ މާ މާލޭގައި  އެއީ  ނުވާނެ.  ނަޒރުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ޖެހުނަދީގެން  މައްސަލަ  ޖެހުނު  މި    ރ ވޯޓަ  ންޑުއުލެއަށް 

އި  މުން އަބަދު، ފަހުން އައިސް ގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގަ ރަކުރުހަމަ އެކީ އެކައްޗަކަށް ބޭ   ޓުމެއް ނެތިހެއްހިފެ

ބިމު އަޑީގައި    މާލޭގެ  މާ،ވީއެހެން ފުދޭވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ.  ވޯޓަރއަށް މި ވަނީ  ންޑު، ގްރައުމާލޭގެ ފެނަށް

އެއްގޮމި އޮތް ސްޓް  ރަނގަޅު ސްޓްރަކްޗަރެއް ނޫންކަން  ރަށްރަށުން  ތޮޅުތެރޭގެ  ތަކަށް ވެސް އަރަކްޗަރަކީ  ފޮލޯކުރަން 

މި   އަޅުގަނޑު  ދެން  ތަންވަޅުވެސް  އެހެން  ،ފާހަގަކުރަން.  ވަގުތު  މާލެއަމި  ބައެއް  ނަމަވެސް  ޙައްލަކީ  އޮތް  ށް 

ރަނަގަޅު ގޮތް ނޫންކަން    މަވެސް،ނަޙައްދުތަކުގައި މި ދަންނަވާހެން ވެހޭ ފެން ބޭރުކުރުން. އެހެންސަރަ އެއީ އެންމެ 

ތަކުރާރުކޮ  އަނެއްކާ އާރު.ޑީ.ސީ ށްވެސް  އެހެންވީމާ،  މި  ލަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޕަރޭޝަނާއެކު  ރޯޑް  ފެށި  ، 

އަޅުގަނޑުމެމަ ހަސައްކަތުގައި  މާލޭ  ވެސްޓުރން ވާނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެން ވެސް  ގޮތަކަށް  ބައެއް  ކުރެވޭނެ  ގެ 

އެބި  ތިބޮޑެ ޕްރޮޖެކް   ކަހެރި ންތައް  މި  އެހެންވީމާ،  އަ  ޓުކޮށްފަ.  ފަށައިނުގަނެވިގެން  މިހާރު  އަސްލުގައި  ސްލުގައި 
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މެންނަށް އިތުރު އެހީއެއް  މަންޓުން އަޅުގަނޑުރެއްވިއްޔާ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްކުދައިރާ  ،ދެންނީ.  ވަދަތިތަކެއް ކުރިމަތި މި

އެންވަޔަރަންމަންޓާ ކަމުގައި ކުއެ  އަދި  ވެދެއްވައިފި  ޕަމްޕުގައި  ދެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ    ވާނަމަ،  މާލޭގައި 

ބަހައްޓައިގެން، މައްޗަންގޮ ޙައްލެގައެކު   ޅިއާސަރަޙައްދުތަކުގައި  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ކަމެއްއި    ގެ އް ގެނެވޭނެ. ފަހު 

ދަންނަވާލާނަންގޮ އަޅުގަނޑު  ކުރީ    ،ތުގައި  ވިއްސާރަ  ބޮޑަށް  ތެރޭގައޭ    2015އެންމެ  އަހަރުގެ  އަޅުގަނޑު  ވަނަ 

އަދި  ރުހަނދާންވަނީ. އޭ ފުދޭވަރަކަށް  އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވަނަ    2019،  ހުރީ    ،ވެސް  އޮފީސް އަޅުގަނޑު  މާފަންނު 

  މަވެސް، ކުޑަކުޑަ މަރާމާތަކާ ނައެހެން ތެރޭގައި ހުރިއިރު.  އޮފީސް  ހެން އެއްކޮށް  ހު އެ ދުވަކަކޫތާ ފެނުގައި ގައިމުވެސް  

އަهللا އި  ގައެކު މި  ނޑުމެންގަޅުއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ސަލާމަތްކުރެވިފަ.  ވަނީ  އެ  އޮފީސް  ގެ 

ސިހަޅަނީ  ށަހު ވެސް  ޓީމާލެ  ޑިޒާސްޓަރއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސްކައުންސިލުން  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  އަދި  މި     

ޓަ  20މި ޖެހޭ  މައްސަލަ  ތަކުރާރުކޮށް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން    ،ދަންނަވަނީ ކުރުމަށް  މާލެ ސިޓީ  ކައި  ގެ ސަލާމަތް 

ރާވައިގެން، ވިސްނައިގެން ޕްރޮޖެކްޓު  ށްކައުންސިލަ ކަންކަން  މި  ގޮތަކަށް  އޮންނާނެ  ރޯލެއް  އޭގައި  ކޮށްގެން    ވެސް 

އަޅުގަނކަ  ދެވޭގެން އި ޑުމަށް ވަންޏާ  ފަންޑިން  އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2އޮންނަ    ކުރިއަށް  ޔާ ދަކުރެއްވިއްރާމެން  ގެ  ގމި 

އަޅުގަނޑުމެންކަންތައްތައް   ގޮތަކަށް  އެހީތެރިކަމާ   ނާކޮންމެވެސް  ސްޓާފުންގެ  ކުރެވިއްޖިއްޔާ،  މަޝްވަރާ    އެކުގައި 

މި  އި އެކުގަ ބަދަލުތަކެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ހުޙާ   ގެލުގައި  ކަމަށް   ރި  ގެނެވިދާނެ  ލަފާކު   ތަކަށް  .  ވޭރެއަޅުގަނޑަށް 

މި އަހަރަކު  ކޮންމެ  މަގު  އޭރަށް  އަދި  ތެރޭގައި  ވިޔަކަމުގެ  ކަމުގައި  ނުކުރެވުނު  ރަނގަޅު  ކުއްލިއަކަށް    ، ސްތައް 

އޮފީސް  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙައްލެއް ގެނެވޭ އަޑީއެއީ  ނެ. މާފަންނު  އޮފީހަމަ ފެނު  ޅުގަނޑުމެން ހެއް. އަގައި އޮތް 

ތާނގެ ހަމަ    ރެއްވިއްޔާ އިރާދަކު އެ  ގެނެސް،  ބަދަލުތަކެއް  އެ   އި ގެނަތަޅުމަށް    ކުޑަކުޑަ  ސަބަބުން  އޮތީ  ބަދަލުގެ   

 އެ  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފެން މި ދެންނެވީ އެ ތާކު،  ފެނެއް ނުހެދޭ    މިހާރު އިނގޭތޯ.މަތީގައި    ން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބި

އެހެ  ސަރަޙައްދުގައި  ރަނހެދުނަސް.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިންސްޕެކްޝަނަކާ ންވީމާ،  އަމިއްލަ    ގަޅު  އެކުގައި 

އެ ކޮންމެވެސް  ވެސް  ގޭގެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަފަރުދުންގެ  އެހީތެރިކަމާށް  ހީތެރިކަމެއް  އެކުގައި    ފަންޑިންގގެ 

ސްޓާފުންނާގެނެ ކައުންސިލު  ވިދާނެހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަ  ތައްއެކުގައި  އަދި  އަމިއްލަ  ތިބި.  އިނގޭ  ނޑަށް 

ނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ނޑުމެންއަޅުގަ  އެކުގައި   ޑުން އަރައިގަތުމާވިޖަމަޢާތްތައް ވެސް މި ކަންކަމުގައި ކޯ  ،ޢިއްޔާޖަމު

މެއް މި ކަންކަމުގައި އާއްމު ފަރާތަކަށް ވެސް ވެދޭނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ކައުންސިލުގައި  އެހީތެރިކަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ން. ، އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަތީމިހާރު އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވާނަން. ޑިޒާސްޓަރއަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެޑިޒާސްޓަނެޝަނަލް 

ކަން ސުވާލެއް  ދެ  މުޤައްރިރު.  އޮތޯރިޓީއަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުނޭނގެ  ފުރަތަމަ  އޮތީ.  މި  ގައި  ށް 

އިނގޭތޯ.   ގދ.ވާދޫ  ރަށް،  ފުޅާ  ފާހަގަކޮށްލި  ވަރަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ރަށެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  ގދ.ވާދޫއަކީ 

ހަމަ ރަށެއް.  ކުރާ  ގެ  ދާއިރާއެއްގައި  ތެރެއިން  ރަށްރަށުގެ  ފެންބޮޑުވާ  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އްލުންތަކެއް  އެހެންމެ 

ދެންކޮހަމަ  ލިބިގެން   ރަށެއް.  ކުރާ  ރިޕޯޓު  ވެސް  އަހަރަކު  އަޅުގަ  ،ންމެ  ވެސް  އަކީ  ޕަގދ.ވާދޫ    ޕު މްނޑުމެންގެ 

ޕަމްޕުޓުޕްރޮޖެކް ތެރެއިން  ގާއިމުކުރެ  ގެ  އެކަމަ ވިސްޓޭޝަނެއް  ރަށެއް.  އެހެންނަމަވެސްކުފައިވާ  އަޅުގަނޑު    ، 

ރަށަށް ދިމާވާ    އެޕަމްޕް ސްޓޭޝަނަކީ    ،އި އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަށަކަށްވެފަ ގދ.ވާދޫ  ، ކީޗަދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއް

އެއްގޮތަ އިޝޫއަށް  ޙައްލެއް ފެންބޮޑުވުމުގެ  ވެސް  ފެންނޫން  ކަށް  ރަށުގެ  އެ  ތެރޭގައި    ސަރަޙައްދުތަކުބޮޑުވާ    . އެއީ 

ބޮޑުވުމާ ސަރަޙައްދު  ފޯރުކޮށްދެ ރަށުގެ  މި  އެކީގައި  ޖެއްސިވިއި  ޕަމްޕް  ވިގަކަމު  ފައިވާ  ޕަމްޕަކަށް  އި  އެ  ޔަސް 

ފެންބޮޑުވާ  މި  މި ރަށަށް ދާއިމީކޮށް    އެއް ނުލިބޭ އެ ރަށުގައި ބޮޑުވާ ފެންގަނޑު ބޭރުކުރުމުގެ. އެހެންވީމާ، ޝަރޕްރެ

ޙައްލު މި  މައްސަލައަށް  ޕް ޖެކުރަން  އެހެން  އެ ހެނީ  ތެރެއިން  ޑިޒައިނެއްގެ  އެހެން  ޙައްލެއް    ކަމަށް   ލޭނިންގއެއް، 

ދެން ފަ  މެންބަރު  ،ގެންނަން.  ފާހަގަކުރެއްވި  ރަށުގެ އެ  އެ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ    ދައިން 

ގެއްލުންޑުބިންތަކަނދަ ފޯ   ވެގެންށް  އެހީތެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކުރޭ.    ރުކޮށްދޭ ރިޕޯޓު 

ފެށި  ހެދިފައި  މިހާރު  މިންގަނޑު ސުނާމީން  އުސޫލުގައި  އޮންނަ  ސުނާމީ  މި  ފެށިގެ ޘާކާރިގެން،  ން  އިން 

މިންގައަޅުގަނޑުމެންގެ   ހިމެނިފައެ ނއެހީދޭ  ރުއްގައްޑުގައި  ނޯވެ  ލިބޭ ގެއް  ހާއިގަސްގައި  ހާ  މެއް.  ގެއްލު  ސަށް 

ގެއްލުން ލިބޭ  ގެއްސަށް  ގަސްގަހާއި  ރުއްގަހާއި  އައީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަބަދުވެސް  ވަރަށް    ، އަޅުގަނޑުމެން 

ވާހަކައެއް ޚާއްރަނގަޅު  ގެއްލުން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފެންބޮޑުވުމާއެސަ،  ރަށްރަށަށް  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  އުދަ  ކޮށް  ކީ، 

ހަލާކުވެގެންދޭ  ކީގައިއެ  އެރުމާ ތަކެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  މި  ލިބޭ.  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތަށް  . 

ގެއް  ލިބޭ  އެހީތެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ހަފޯރުކޮށްދިނުމުލުމުގައި  އުސޫލު  ކަ  މަޖެހިފައި ގެ  ،  ވިޔަސް   މުގައިނުވި 

މިނި އަބަދުވެސް  އެކީގަ އާ  ކަލްޗަރއެގްރި އޮފް  ސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ގެއެ  އި  ލުންތައް  އްލިބޭ 

ގެންދަން. އަދި މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން   ނޫނީ ފޮނުވަމުން  ،ކުރަން  ރރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ޝެއަ ޓްމިނިސް

މިނިސްޓަރާ ގެއްލުމުގެއެކީގަ  އެގްރިކަލްޗަރ  ލިބޭ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އޮންނާނެ  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  އެ    އި 

ހެދުމާކޮމްޕެންސޭޝަން ލިބޭނެ އުސޫ މި މަސައްކަތް ކުރަނީ  ވެސް  ގުޅޭ ގޮތުން. މީގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި    ލެއް 

ޓްރާންސްފަރ   ރިސްކް  ދެން  ނިޒާމެއް.  ޓްރާންސްފަރ  ގޮތެއް  ރިސްކް  ކަހަލަ    ،ށްނަދަނޑުވެރިންމި  ކުރެވޭނެ  މި 

ދަމެކޭނިޒަ ފޯރުކޮ  ށުންމެއްގެ  ގޮތްތަކަކާ ށްއެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްތަކެއް    ދެވޭނެ  މާބޮޑެތި  އޭގައި  ގޮތުން. ދެން  ގުޅޭ 

މިނިސްޓްރީ ގެއް  އަކުން މިހާތަނަކަށެއް  ލިބޭ  ދަނޑުބިމަށް  ދެން  ނުއެއްވޭ.  ހަލާކު ކުރެވިފައެއް  އަދި  ވެގެން  ލުމަކީ 

ކަމުގައި ދިއެއްޗެއް   އޭނަ  ން  ގެއްލުމުވިޔަސް  ލިބުނު  އެ  ވެސް   ގެއަށް  އެއްގޮތަކަށް  ނޫނީ    ބަދަލު  ނަގައިދެވޭނެ 
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އެއީ.    ދެވޭނެއިހޯދަ ނޫން  ގަސްގަހާއިގެހި    ވަރަށްކަމެއް  އެ  ދަނޑުވެރިން  ކޮށްގެން  މަސައްކަތެއް  ބުރަ  ގިނަ 

ދަނޑުވެރިކަ ނޫނީ،  ވިއްކަން  އޭގެން  ވިއްކަ އިންދައިގެން  ކުރަން  އެ  އިގެން ން  ހޯހޯދާ  ގިނަ  އްޗިސް  ވަރަށް  ދަން 

ކޮމްޕެންސޭޝަން  އްތެމުއްދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ނަގާ.  މެކޭނިޒަ  ގެއެބަ  ލިބޭ  މްއެ  އެއަށް  ތެރެއިން  ގެ 

އޭގެން އެއްޗެއް    ހަތަރު މަސް ދުވަހު   ތިން،  އެހީތެރިކަމަށް ފައިސާއެއް ދެވުނަސް އެ މީހާއަށް ޙަޤީޤަތުގައިގެއްލުމަށް  

ނޫނީ ވިއްސާ އެ އު  ވިއްކާނުލެވި،  އަރައިގެން  ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ އަސްލު ހޯދައިދެވޭނެ    ވެ ރަދަ  ފެންބޮޑުވެގެން 

ނޫން.   ޤައުމުއޭބަދަލެއް  އެހެން  ބަދަލުގައި  އޮންނަނީ  ގެ  މި  މިއަށް  ވެސް  މިތަކުގައި  ޓްރާންސްފަރ    ،  ރިސްކް 

ނިޒާމެއް   ކޮންމެވެސް  ހަމަކުރެވޭނެ  ދެން  އޮތުން.  ބޭނުންވަނީދެން    ގާއިމުވެފައި  މި  ގއ  ގދ،    ،ދަންނަވާލަން 

ރަށްރަށަކީ އަޅުގަނޑުމެންގިޅުގެ  އަތޮ ވޭތުވެދިޔަ    ހަމަ  ނަ  ބޮޑުވެގެވެސް  ވަރަކަށް    7މި  ން ރިޕޯޓު  އަހަރުގައި ފެން 

ވޭތުވެ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  އެ  އަތޮޅެއް.  ހިމެނޭ  އަދަކަށް  ގިނަ  ރަށްރަށް  އަހަރު  ކުރާ    ތަކުގައި ދިޔަ 

އެއަޅުގަނޑު ބޭރުގެ  އެކިއެކި  ޕަމްޕް  އެކީގައި    ޖެންސީސްތަކާ މެން  ގެންދިޔަ  ގިނަ    ކުގެތަޓުޕްރޮޖެކްކުރިއަށް  އެންމެ 

ގދ ގއ،  ވާނީ  ވެސް  ގާއިމުކުރެވިފައި  ސްޓޭޝަންސްތައް  ޕަމްޕް  އަޅުގަނޑު  .އަދަދަކަށް  ކަމަށް  އަތޮޅުގައި 

އެބަ ހުރި.  ނަދޫގައި   ސްޓޭޝަނެއް ހުންނާނެ. ތިގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޕަމްޕްވާދޫ .  ގދ  ންދަންނަވާލަން. އެ ގޮތު

ވެސް.   ހޯޑެއްދޫގައި  ވެސް.  މަޑަވެލީގައި  އިނގޭތޯ.  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ގައްދޫގައި  ހުރި.  އެބަ  ފަރެސްމާތޮޑާގައި 

ހަމަ  ޅުގަނޑުމެން ބޭރުގެ  ވަނަ އަހަރު އަ  2019ނަކީ  ނެ. ދެން ގައްދޫގައި ޕަމްޕް ސްޓޭޝައި ވެސް ހުންނާގަނަޑެއްލާ

ޕްރޮޖެކްޓުއެ  ފަރާތްތަކާ  އެހީދޭ ތެރެކީގައި  ސްޓޭޝަނެއް.ގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  މެކޭނިޒަމް    ،ދެން  އިން  ރެސްޕޮންސް 

މި ކުރެވިފައި  އަލިއަޅުވާލެވިއްޖެ. ރެސްޕޮ  ،އޮންނަނީ  ގާއިމު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މެކޭނިޒަމުމިވާހަކަ  ގާއިމު    ންސް 

. ޓްސްތައް އެބަ ފޯރުކޮށްދެންރމެޓް އެލަ އެ  ން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް  ނަނީ މެޓުން. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެކުރެވިފައި މިއޮން

އެލަ  ،ދެން މެޓް  މިގޮތަށް  އަބަދުވެސް  އެލަރޓުރޓުއަޅުގަނޑުމެން  ލިބުނީމާ،  ޔެލޯ  ސަޚާއް  ،ތައްމެސެޖު  ތައް  ކޮށް 

ދެއްގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ  އްޙަ ފަދައިން ހަމަ އެ ސަރައްވިމެން މެންބަރު އެފާހަގަކުރެ އަޅުގަނޑުނެރިއްޖެއްޔާ    އްއެލަރޓެ 

ކައުންސިލްސްތަކަށް  އަތޮޅު ކަ  ރަށު  އެއީ  ށް  އުންސިލުތަކައަދި  ކުރިއާލާ.  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ގުޅައިގެން 

ތައްޑްނަރޕްރިޕެއަ ކުރިއާލާ  ކަމެއް.  ސްއަކީ އަބަދުވެސް  ތިބެންޖެހޭ  މީގަކަމަކަށް  މި  ޔާރުވެ  ތިބުން  މި ތައްޔާރުވެ    އި 

ތައްޔާރުވުމަށް ވެހޭއިރު  ،ފަހުއޮންނަނީ.  އަޅުވެސް    ވާރޭ  އެރަނގަޅު  ގުޅިދާނެ.  ބޮޑަށް  ގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކުވެސް 

ރަށްރަށުގައި  ފެންބޮޑު ޕަމްޕުމި  ވާ  މިވާ  ތައްޔާރުޕަމްޕު  ،ސްޓޭޝަންސްތައް  ގާއިމުކުރެވިފައި  ކުރިއާލާ  އެ  ތަކަކީ  ކޮށް 

ބަހައްތައް  ދިސާއަކަށްޙާ އެއްޗިޓަންޖެޔާރަށް  މިއާއެއިއޭގެހަމަ    ،ދެން  .ހިހޭ  ހަމަ  މި އަޅުގަ  އްކޮށް ތުރުން    ނޑުމެން 

  ބިލައިޒްކޮށްފައި މި ފުލުހުންގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްސްތަކަށް ރިސޯސަސް މޮ  ،ނަ ސިފައިންގެއި ހުންއްދެއްގަޙަހާ ސަރަހުރި

  ޕަމްޕު   2  ރަށުގެ   ގެއަކީ އަޅުގަނޑުމެންފާހަގަކޮށްލަން ނަޑެއްލާ  ދިމާވާކަމެއް، ހަމަމި    ބައެއްފަހަރަށް   ހުންނަނީ. އެއީ

ހުރިއަސް އުފެދިފައި  އެ  ،ގާއިމުކޮށްފައި  ނުހިންދޭ    2  އި ރަށެއްގަ  ން އެއޮންނަގޮތު  ރަށުގެ  ފެން  ލަތެއް  ޙާޕަމްޕަކުން 
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އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ހަމަ  ކޮމާންޑް މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ  އޭރިއާ  ރަށްރަށުޖެހިގެން  ހަމަ    ކުންއަސްގެ    ޕަމްޕުތައް   ގެހުންނަ 

 އެލަރޓްސް  ޔެލޯ ވެސް މެޓުން    ސާފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުޖައް  ޕަމްޕު  ގޮސްގެން ވެސް ގެން

ގެންދާނަން.   ގުޅަމުން  ރަށްރަށަށް  އަވަހަކަށް  ލިބޭހާ  ހަމަ  ފުރަތަމައިނުން    މާ،އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ 

، އަޅުގަނޑު މި  ތަމަ ފަރާތަކީ. އެހެންވީމާއިޖާބަދޭން ނުކުންނަންޖެހޭ ފުރަ  ކަންކަމަށް  ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަކީ މި

ތަކުން  ސްފައި ހުރި ރަށްރަށުގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަށު ކައުންސިލްވިފޯރުކޮށްދެ   ޕަމްޕު ހާރު  ފާހަގަކުރި ފަދައިން މި

ރެޕިޑު އޮވޭ  އެކުލަވާލާފައި  ރަށްރަށު. އެހެންވީތަކެއްޓީމްސް  ސްރެސްޕޮންޑް  ޓީމްސްތަކެއް  އެ  ގައި  މާ، ފުރަތަމައިނުން 

ކުރާނީ. މަސައްކަތް  ހިންދުމުގެ  ފެން  ނުކުމެ  ޓީމްސްތަކުން  ބިއޯން  އެ  ،ދެން  މި    ށް ކެޕޭސިޓީއަ   ޑުޓީމްސްތަކުގެ 

ގެ ސަދަން ކޮމާންޑަށާއި  ކުރާނެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ބޭފުޅުން ރިޕޯރޓު  ވަންޏާ އެ   ކަމަށް  ލަތު ގޮއްސި ޙާފެންބޮޑުވުމުގެ  

އަޅު ފުލުހުންނަ  ،ގަނޑުމެންނަށްއަދި  ކޯޑިނޭޓުށް.  ނޫނީ  އޭތި  ދެން  ބިއޯން  އަޅުގަނޑުމެން    ށް ކެޕޭސިޓީއަ  ޑު ކުރަން 

އެވީ  ންދެ  މައިދިޔަ އަވަހަކަށް  އެންމެ  ސަޕޯ    ގޮއްސަ  އެޖެންސީއަކުން  ރެސްޕޮންޑިންގ  އެހެން  ދޭން.    ޓުރަށަށް 

ރެސްޕޮން މި   ސް އެހެންވީމާ،  ކުރެވިފައި  ގާއިމު  އެހެންވިމާ،  ނަނީއޮން  މެކޭނިޒަމް  ކުރިން .  މާލޭ ސިޓީ    މީގެ  ހަމަ 

މޭޔަރ   މި  ވިދާޅުވިއެ  ކައުންސިލުގެ  ސިސްޓަ  ގާއިމުވެފައި  ދެކީމްސްތަކައޮންނަ    ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ   ކުއެކަމަ  ،ން. 

އަހަރު   އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ  އެންމެ ، ދެން ސްޓޭޝަންސްތައް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުވެފައި ހުންނައިރުގައި ކަމަކީ ޕަމްޕު

އަތޮޅުގެ  ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހުވަދު  މަކު ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރެދާނެ. ދެން އެކަތަކާ ހެދިސްމިކަހަލަ އިޝޫ

ރަށްރަށަކީ ވަރަށް    ބޭނުން ކުރެވެމުންދޭ. އަދި އެ  ގައި ހުރެ ކިން ކޮންޑިޝަންސްވޯރ  ޕަމްޕުތައް ހަމަ  ރަށްރަށުގެ   ގިނަ

އެ  ލެ  ރަނގަޅަށް  ރަށު  ވަރަށް  މި  ކުމެ  ނުސްއުން  ރު.ޓީއާރު.އާއި  ވެލްގަބޭފުޅުންގެ  މަސައްކަތް  ހިންދުމުގެ  ފެން 

  ވެސް   ވަންޏާ   ކަމަށް   ވާ ނު   ބޭފުޅުންގެ ލޯކަލް ކެޕޭސިޓީން އެކަން  ވެސް އެ   ރަނގަޅަށް ކުރާ ރަށްރަށް. ދެން އެކަމަކު

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެހީތެރިކައަޅުގަނޑު  އެގެ  އެޓެންޑު  މާއެކު  ހުންނާނެކޮށްފައިރަށްރަށަށް    ޝުކުރިއްޔާ   އިނގޭތޯ.   

 އްރިރު.  ޢަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިގުކޮށް  އާދެ!   ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  އަދި  އުމަ މި  ވަރަށް  ދަނީ.  ގޮތުން    2ޟޫގެ 

މެންބަރަކުއިއްޒަތްތެ އެދިވަޑައިގެންފަ  ރި  މެޓާ ގުޅޭ  ވެސް އެބަ  އިފުރުޞަތަށް  އެބަހުރި    ސުވާލު  އޮތް. އަދި  ވެސް 

މެޓުން ވަރަށް ކުރުކޮށް  އެހެންވީމާ،  .  އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަގައްދޫ ދާ 

  2ވަންޏާ    ބަރުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށް ނުލައްވާ ކަމަށް މެން  2ވިދާޅުވީ ސުވާލަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ދެން އޮތް    އެ

އަޅުގަބޭފުޅުންނަށް   ދޭން  ޖެހޭފުރުޞަތު  މި  ނެނޑަށް  އޮތީ. އެހެންވީމާ، މެޓަށް އަޅުގަނޑު  ފާސްކޮށްފައި  . އެގޮތަށް 

 ފުރުޞަތު ދެނީ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް  ޢަލީ ރ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަ ޑެޕިއުޓީ  ކަލް ސަރވިސްގެ އޮރޮލޮޖިމީޓިމޯލްޑިވްސް 

  އާ .އޭން މެޓު އޮފީހާއި އެން.ޑީ.އެމް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންބަރު މެރި  ތެއްރިރު. އިއްޒަތްޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

ގެ  ކަތްކޮށްގެން އެލަރޓުވަރަށް ގާތުން މަސައް  މެންނާބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑު އެ  ،ރޮޓޮކޯލް އޮވޭ. ދެންދޭތެރޭގައި އާދެ ޕް 

ގެންދަނީ. އެ އަ  ކަންތައްތައް  ފަސޭހައަށް  އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސަށް  މިފަގަނޅުބޭފުޅުންގެ  ބޮޑުމެން  ވަރަށް  ޑު  ހުން 

އެލަރޓުބަ ގެނެދަލެއް  އިވިވަ  އްސަތަކަށް  ފަހުން  ވަރަށް  އޮރެންޖުއޮންނާނެ.    އޮރެންޖު   ،އެލަރޓެއް  ޑައިގަންނަވާނެ 

އެ ނުކުމެއެއް  ރނިންގވާ އެވެސް  ވާހަކަ.  އުޅުނު  އެމަޖެންސީ  ގެން    . ފަސޭހައަކަށް  ށްރެސްޕޮންސަ  ބޭފުޅުންގެ 

ލީ    ންޖުމިދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އޮރެ  ދެން،  ން ރަތް.ދެ  .ދު. ދެން ރީނދޫއޮންނަނީ ހު  ންގެ ކުރީގައިމެއަޅުގަނޑު

  ، ފަސޭހައަކަށް. ދެން ރެސްޕޮންސަށް އެމަޖެންސީ  ،ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަކަށް އެ  އަކަށް ގެ މަޝްވަރާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ 

އަޅުގަ މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން    އިރު ފޮނުވާލާ  އެލަރޓު  ،އިޝޫ  ނޑުމެން އެލަރޓުއިއްޒަތްތެރި 

މިކަހަލަ  މި އެލަރޓަސަޚާއް  ،ވާގޮތަކީ  ގިނަ ފަހަރަށް  މޫސުމުގައި  ހުޅަނގު  އެކޮށް  ދާނީ  ބޮޑަށް    އްށް  އަތޮޅަކަށްވުރެ 

ވީމާ،  ން ދާނީ. އެހެންވެސް ގިނަ އަތޮޅު ހިމެނިގެން ހަމަ ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރު  ތޮޅު ނުވަތަ އެއަށްވުރެދެތިން އަ

އެ ވެބޭފުޅުންނަ  ވާނެގޮތަކީ  ނުވަތަ  ށް  ރަށްރަށަށް  ގިނަ  ވަރަށް  އެއްފަހަރާ  އެޓެންޑުސް    ކުރަންވީމަ   އަތޮޅުތަކަށް 

ދިމާވެކޮ ދަތިތަކެއް  ކަހަލަ  ހުރިހާތަނެއްގަ ންމެވެސް  ދުނިޔޭގެ  ހަމަ  އެއީ  ޑިޒާސްޓަރ  އި  ދާނެ.  ހަމަ  ވެސް 

 އްޔާ.  ރިކު ންޖެހުންތަކެއް. ޝުގައި ދިމާވާ ގޮމެނެޖްމަންޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެޑިޒާސްޓަނެޝަނަލް 

މެންބަރުގެ    ، ރުއްރިޤަމު މިސްކޮށްލެވިއްޖެ.    1އަޅުގަނޑު  ޖަވާބު    އިޒުނަ ސުވާލު  ސުވާލަށް  އެ  ދެއްވައިފިއްޔާ 

 ދެއްވަންކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިގޮތުންވަގުތު ދަތިކަން  އެބަ  އާދެ!ގައި  ގައްދޫ  ،ގެ  އެބަ  އިޝޫއެއް  ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ   އުޅޭ. އަދި  ކު  އޮތް 

އެ ދެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން އެ ނުކުތާ ގެނެސް  އެހެންވީމާ،  .  ތަށް އެދިވަޑައިގެންފަރުޞަށް ފުކަސުވާލަ

 އަށް.  هللاޤޫބް ޢަބްދުޢުތެރި މެންބަރު ޔަ މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތް. މިހާރު އަޅުގަނޑުވާނެރަނގަޅުދެއްވައިފިއްޔާ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޤޫބް ޢަބްދުޢުޔަމެންބަރު  ދާންދޫ ދާއިރާގެ 
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މު އިއްޒަތްތެރި  ވެސްޤަޝުކުރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  އަދި  އަޅުގަނޑު    ހަމަ  އްރިރު.  ދަންނަވަން.  މުބާރިކް  ޢީދު 

ޤީޤަތުގައި  ޙައަޅުގަނޑު މި ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން  ؟ ހެން ދެއްތޯށް ހީވަނީ އެކޯ ވަނީ، އަޅުގަނޑަޤީޤަތުގައި މިއަދުގެޙަ

ޤަބޫލުކުރަނީ.    މި  ށް އަޅުގަނޑުމަކަ  މީގެ ކުރިން އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަކީ މީގެ ފެށުން  ،ދަލުވުންމި ބައް

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް    މިޑު  އަޅުގަނހަމަ  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ނޑު ވާނީ ހަމަ  އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަ

ތަފު ވަރަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ވެސް  ހުރި  އެގޮތުންކޮށްފަސާއްޙިސީލުކޮށް  ބޮޑަށް  ،.  ވަރަށް  ހަމަ    ހަމަ   އަޅުގަނޑު 

  ، އްގައި އަޅުގަނޑުފަހަރެ  ބުވީ ފަހުން ކޮންމެޚާނޑު މަޖިލީހަށް އިންތިއްސަލައެއް. މިހާރު އަޅުގަމަ  ނޑަށް ދިމާވާއަޅުގަ

މޫސުމުގެ ދާއިރާގެ   މި  އަޅުގަނޑުގެ  ރަށެއް  މައްސަލަޖެހޭ  އަބަދުވެސް  ފަހަރެއްގައި  ކޮންމެ  ދިމާވާ    މައްސަލަ 

ދެން ވަރަށް ގިނަ    ،ވީހާތާ  މި  . މި ދެ ރަށް ށްރަ  2ޚާއްޞަކޮށް ނިލަންދޫ. ގއ. ނިލަންދޫ އާއި ދެން މާމެންދޫ. މި  

ހެދުމާއިރިޕޯރޓުފާހަގަކުރައްވައިފި  ވެސް  ބޭފުޅުން   ބައިވަރު    ކުރުމާ ޕްލޭން  ،ރުމާއިއެސެސްކު   ، ތައް  މިކަހަލަ 

ވާހަކަ.  ކަންތައްތައް ބޭނުމެއް   ދާ  އެސެސްކުރާކަށް ޙަ  އޭގެ ނުވޭ    އަޅުގަނޑު  ކުރާކަށް.  އެއްވެސްކަމެއް    ޤީޤަތުގައި 

އަޅުގަނޑު   . ބޭނުމެއް ނުވޭނޑު އެއްކަމެއް ކުރާކަށް ވެސް އަޅުގަ ، ވެސް ކުރާކަށް ސްޓުލި ، ވެސް ކުރާކަށް ޕްލޭން ،ވެސް

މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް   ވެސް އަޅުގަނޑު ޕްލޭނިންގ   އި ގައިމައްސަލަ ވެސް މި  އްލު. އަޅުގަނޑު މިފަހަރު ޙަމީ ބޭނު

ވެސް    ވެސް ގުޅިން. ފޯނެއް ނުނަންގަވާ. އެންވަޔަރަންމަންޓު ގުޅިން. ފޯނެއް ނުނަންގަވާ.  ޅުގަނޑު  އަމިނިސްޓަރަށް 

ތަނެއް  ޙަށް  ކަމަމިއަޅުގަނޑު   ދާނެ  ހޯދަން  ނޭއްލު  މައްސަލައެއްގުނުނ ވެސް  މެންޑޭޓުގެ  މި    ވެސް   . އަޅުގަނޑަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް  މި،  އަޅުގަނޑަށް އަނެއް  މި  މެންޑޭޓުމި  ނިސްޓްރީން  ވާހަކަ  އަޅުގަ  ބަދަލުވާ  ނޑަށް  ދެކެވެނީ. 

  ދޭށޭ. މިހާރު އިއްލު ހޯދަޙަނަވަނީ ހަމަ މިއަށް ންމެތާކު މެންޑޭޓެއް އޮތަސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންމައްސަލައެއް ނެތް ކޮ

ހެއްދި ގިނަ އެއްޗެހި ހަމަ ހަލާކުވެގެން ދިޔައީ.    އިރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ނިލަންދޫގައި ހެއްދި ދަނޑު ބިންތަކުގަ  މި   ވެސް

ނީ އޭގެ  ވެސް ހަމަ އެދަ  . މިހާރު ތީ ހަލާކުވެފައޮ  ލޮނުގެ އަސަރުކޮށް މުޅި ދަނޑު އެއްކޮށް އެ  އިތަނަށް އުދައަރަ  އެ

ކުރަމުން ހަޙަން  އެކަ  .އަސަރު  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނއްލުކުރަން  ވެސް  ފަހުކޮޅު  އަހަރު  މިދިޔަ  މި ދާންވަނީ    ނޑުމެން 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެންވަޔަރަ ވެސް އެ   މަންޓުންގޮތަށް    ނޑުމެން ރަސްމީކޮށް ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަ  މިނިސްޓަރާ 

އަދި އަދާހަމައަށް އެކަމަށް    .އްސާކުރިންޙި  ވެސް  ވަކިންއަނެއްހެން  ނޑު  ޅުގައްސާކުރިން. އަދި ޕަރސަނަލީ އަޙިވެސް  

އިދާރާ   ،އްލެއްޙަ ތަންފީޒީ  ނޫނީ  ޕްލޭންކޮށްގެން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާނެ  އެކަމަށް  މެންޑޭޓަކީ  މިނިސްޓްރީގެ    އަކަށް އަދި 

ކުރިކަމެއް   ކަމެއް  ވެއްޖިއްޔާ އެ   ފޮނުވުން ކަމަށް   ސް އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވެ  ކުރާކަމެއް ނު  ،ވެސް  ވެސް 

ކަމެއްވެސް  ކުރިކަމެއް އެއްވެސް  އަޅުގަ  ،  އެހެންވީމާ،  ހަޤީޤަތުގައި.  މިނެތް  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ދަންނަވަނީ    ނޑު 

މިކަމަށް  އަޅުގަ ބޭނުންވަނީ  ބޭނުން. އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް  ޙަނޑު  ބޭނުމީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް    ،ނޫންއްލު  ހައްލު 

 ބޮޑަށް. 
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އިއާދެ ޝުކުރިއްޔާ  ވަކި  ނ!  ނުވަތަ  މިނިސްޓަރަކަށް  ވަކި  ނުކުރައްވާތީ  މުއައްސަސާއަކަށް ގޭތޯ.  އަމާޒު    ، ސުވާލު 

ހީވަނީ    ،އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައަށް  ނުނަންގަވާ  ފޯނު  އެއްޗެއް  ސިރިއަސްކޮށް  މިނިސްޓަރު  ހަމަ 

ނުކުތާއެ ރަނގަޅު  ކަންނޭވިދާޅުވުން  މިކަހަނ އް  ކަމެއް  ގެ.  ފޯނު  ލަ  މިނިސްޓަރު  ގުޅުއްވީމަ  މެންބަރު  ދިމާވެގެން 

ވާހަކަ މި އިވުނީ. އެއަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް    އެ  ކަށްނުނެންގެވި ވާހަކަ ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތްދަތި ވާހަކައަ 

 ވިދާޅުވާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަންދު ޙައޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީ މިނިސްޓަރ

އެހެން  އިއްޒަ މެންބަރު ދެންމެ  މި ހަމަ  ވަރަށް  ވެސް    ނޑުއަޅުގަވިދާޅުވީމަ  ތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ބެލީ    ހައިރާންވެގެން 

ފޯނަކުން ސީދާ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާ  ކޯލެއް  އޮތް  ވަޓްސްއަޕް  ގުޅާފައި  އަޅުގަނޑަށް  ނަސީބު ތޯވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން   .

އިން  ވައިބަރ ހަރެއްގައި  ފަ  ،ސް މިސްވެފައި އޮއްވައެއް. ދެންވެ   ހަމަ ނުފެނޭ އެންމެ ކޯލެއް ދެރަކަމުން އަޅުގަނޑަކަށް

ދެން  ގުޅުއްވި ވެދާނެ.  އޮތްތޯ.    ،ކަމަށް  ކުރައްވާފައި  ވެސް  ކޯލެއް  ވައިބަރ  އިރުކޮޅަކުން  ބަލާނަން  އަޅުގަނޑު 

މިއޮތީ. އަޅުގަ ފޯނު  މެންބަރު ގުޅުއްވާފައަޅުގަނޑުގެ  މިސްކޯލެއް  އަޅުގަނނޑުގެ  އެނގެންޏާ  އޮތްކަން  ގުޅާނެ.  އި  ޑު 

އެ ވަރަށް  ހަމަ    ،ރަކީ. ދެންބަރާ ބޭފުޅެއް މެންނޑު އިތުބާރު ކުވަރަށް އަޅުގަ،  ކަމެއް  ރަވާނޑު ވަރަށް ދެދެން އަޅުގަ

ބަރަށް  މެންމި ބައްދަވުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވާ ވާހަކަ. އެއީ އެހެންވީމާ،    ސީރިއަސްކޮށް އަޅުގަނޑު ދެކެން އެ

ފޯ  ކުތޯ ތިއެއީ ކޮންއިރަ.  ގުޅާނަން އެއްވެކަމެއް ހިނގީ. އެއީ އަޅުގަނޑު  ޑިލީޓެއް ނުކުރަން.  ނުން  ސް ނަންބަރެއް 

މި ނުނެގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅުއްވައިގެންތޯ  ކޮންއިރަކު  އެއީ  ބަލާލާނަން  އޮތީ. އެހެންވީމާ،    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

  ، ކޮށްގެން ދެންނެވީ ކޯޑިނޭޓު  ގެން އުޅޭކަމެއް މިއެ ދިމާވެ  ،ދެން  އިނގޭތޯ.  ވާނަންމި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު އޮޅުން ފިލު

ވިއަސް  އަޅުގަނޑާ    އެއީ ނެތްކަމެއް  ގުޅުމެއް  ފަރާތަކާ    ކަމާބެހޭ   ތެރޭގެ   ސަރުކާރު   ގެއަޅުގަނޑުމެންސީދާ 

އެ  މެންބަރަށް    ވާހަކަދައްކައިގެން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަޙަމައްސަލަ  މަސައްކަތެއް  ކު ށް  އްލުކޮށްދެވޭތޯ  ހުރި  ރެވެން 

އެއްވެސް  ކުރާ އިނގޭތޯ  ދަންނަވަން ބޭނުން  މިނަން. އަޅުގަނޑު  ގުޅު  ބޭފުޅަކު  ފައި  އްވާދެންނެވީ ސީރިއަސްކަމެއްގެ 

ގުޅަން.   އަޅުގަނޑުމެން  ދެންށް ބައެއްފަހަރައޮތިއްޔާ  ނަގައިގެން  އްރަ    ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅީމާ  ގުޅާ.  ޓެހިން 

ފަ އެ  ހުންކުޑައިރުކޮޅެއް  ހުންނާނެ.  ގުޅިފައި  މެންބަރަކު  ވެސް  މަޖިލިސް   ވުޒާރާއަކުން  ކަމުން  ސަރުކާރު  ނޫނީ 

މީ އެ އެއްވެސް  އެނގޭއިރަށް  އޮތްކަން  ކޯލް  އެ  އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ  ހަމަ  ގުޅައިފިއްޔާ  ގުޅަން.   ހަކު  ފަރާތަކަށް 

 އެހެންވީމާ، އެއީ މިވަގުތު ދެންނެވެން އޮތް އެއްޗަކީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 
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އިނގޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރި މިނިސްޓަރ  ތިއްޔާ  ކޮންސިޑަދެން  ވަ   ރކަން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރު  ކުރެއްވީތީ  ބޮޑަށް  ރަށް 

އަޑުއައްސަވައި އެ ކޮންސަރންތައް  މެންބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން  ވަކިން  ލަފާފުޅެއް    ،ދަންނަވަން. އަދި  ދެއްވޭނެ  އަދި 

ވި ކުރި   އެކަމާއިގެން އޮވެއްޖިއްޔާ   ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް  ހިއަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ދާޅުވީމަ  ތްހަމަޖެހިއްޖެ 

އަޅުގަ އަނޑުމެންމިހާރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިވަނީ  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަށް  އެންމެފަހު  މިރޭގެ  މަދު  ޙްގެ 

 ސަޢީދު. 

 

 ކެވުން:އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއް ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފު

 ށްލާފައި އިންނާނީ.  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

  ޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްތޯ. އިނގޭ ކޮށްދެއްވީ ތިޔަ ލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ހެޔޮކަމެއްޙާ މި ދެން އާދެ! 

ފުރުޞަތެއް   .މެންބަރު ކުރު  ވަރަށް  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  މެނޭޖްމަ  އަޅުގަނޑު  ޑިޒާސްޓަރ    ންޓު އަރުވާނަން 

ކުރެވުނު   އޮތޯރިޓީއަށް  ގުޅޭގޮތުން  އާ  ކުރެއްގައްދޫ  މެންބަރަކު  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  މެޓަށް  އަދި  ދެން  ސުވާލު.  ވި   

ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ދެންނެވިފައި އޮތީމަ  ސުވާލަކާ  . ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ސުވާލުތަކަށް  ކަމަށް 

 އްވުން އެދެން.  ޖަވާބުދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގްޒެކެޓިވް ޙިސާން ޙަސަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެ މަންޓުޖްނޭރ މެސްޓަޑިޒާނެޝަނަލް 

އަހަރު ފޯރމްސްތަކެއް     އިނގޭތޯ ގައްދޫއިން މިނޑު ޗެކްކޮށްލައިފިންދާނުން ކައްސާލީ. އަޅުގަނހަ  ގެނޑުއާދެ! އަޅުގަ

ޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސްއަށް.  ރނޑުމެންގެ އެމައަޅުގަ  އަޅުގަނޑު މި ޗެކްކޮށްލީ  އޭތި  ،ތީވާފޮނުވި ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި  

  މި   ،ނުއެއް ނެތް. ދެންއްސަވާ ކަމަކަށެއް  އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެ ފޯރމްތަކެއް މިއަހަރަކު އައި   ،ދެން

މިއަހަރު އަދި  މޫސުމް  ވިއްސާރަ  މީގެ    ގެ  އެހެންވީމާ،  .. .ވިދާޅުވީ  ކަންނޭނގެ  ނޭކުރިން  ންތްސްމަ  ތްރީފެށުނީ. 

ކެނޑިފަ()އޯޑި އަޑު  އޭގަ   އޯގެ  ނަމަވެސް  އޮތިއްޔާ  ކައުންސިލުން  ފޮނުވާލާފައި  ސިޓީއެއް  ޗެކް  އެ  އި  އަޅުގަނޑު 

 މުޤައްރިރު.  ނުކުރެވި އޮތިއްޔާ ކީއްވެގެންތޯ ނުކުރެވި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ  އެޓެންޑު  ންކޮޅު ކޮށްލާނަން މި

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

   .އާދެ! މެޓު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް  ޢަލީ ރ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަ ޑެޕިއުޓީ  ކަލް ސަރވިސްގެ އޮރޮލޮޖިމީޓިމޯލްޑިވްސް 

މުއާދެ!   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އްޤަޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭގޮތުން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  އެއީ  ރިރު. 

  )އޯޑިއޯގެ އަޑު ކެނޑިފަ( ...  މިހާރު ބަދަލު  ވެސް  ނިޔޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ތާކަށްމޫސުމަށް ދުމި  ކުރެއްވި ސުވާލު. އާދެ!  

އެބަ ގޮއްސަ  ގޮތަކަށް  ނުރައްކާތެރި  މާ  މިއަށްވުރެ  އެބަހުރި  އެހެންނަމަވެސްވިއްސާރަކޮށްފައި    މޫސުމަށް   ،ހުރި. 

ދުނިޔޭގެ  އެހެންވީމާ، މިއީ  ނީ.  މި ވަ  )އޯޑިއޯގެ އަޑު ކެނޑިފަ(...  އޭގެ ހެއްކެއް  .ންނަމުންބަދަލުތަކެއް އަ  އަންނަނީ

އަމިހާރު   އެހެންނަމަވެސްމުންދާ  ންނަމޫސުމަށް  މޫސުމުގެ    ރާއްޖެއަށް  ،ބަދަލުތައް.  ހުޅަނގު  މިކުރާ  މިހާރު 

  ތޯ.އިނގޭ  ބާރުގަދަ ވިއްސާރައެއް ނޫންއަދި އެންމެ މިއީ ވިއްސާރައަކީ 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ބޭފުޅުންނަ  އިނގޭތޯ. ތި  އާދެ! ވަރަށް  ދަންނަވަން ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް    ށް 

ހު ކުރެއްވި  މެންބަރުން  ކަމަށްއިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބުދެއްވި  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ސުވާލުތަކަށް  އަދިވެސް    ރިހާ  ޓަކައި. 

ތި ފިހުރިހާ  އެއްފަހަރު  ބޭފުޅުންނަށް  އަޠު   ދަންނަވަން.  ތަހުނިޔާ  ޢީދުގެ  މެންބަރުންރު  އިއްޒަތްތެރި  ނަށް  ޅުގަނޑު 

އި. އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވެލާނަން މިރޭގެ  އެއީ ހުށަހެޅުމެއް އޮތުމާއެކުގަ   މިނިޓަށް މަޑުކޮށްލަ ދެއްވުމަށް  1ދަންނަވާލާނީ  

އެ ތިއްބެވި  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން  އިއްޒަތްތެރިންނާމި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭހެން  ތޯ.  . ވަރަށް 

މިހާރު  ހުރިހާ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ބޭފުޅުން  ބައްދަލުވުން    ބޭފުޅުން  އެހެން  ތިއްބެވި  އެކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނާ 

  ؟ތޯއިއިތަމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކޮބަޚައާދެ!  ؟ދޫކުރެއްވީތޯ

 

 އިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚަ

ބޭނުންއްރިރު. އަޅުގަޤައިއްޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ   މީޓިންގއަށް  ވޭ،ނޑު ހުށަހަޅަން  ވެސް    ކޮންމެހެންވެސް މިއަދުގެ 

ޕްލޭނިން ގޮތުގައި  އެނގޭ  ދެއްވާފަ  ގ އަޅުގަނޑަށް  އިންވިޓޭޝަނެއް  އޮތީ  އެކަމިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  .  މަކު 

ދެއްތޯހާ  ނެއްމިނިސްޓްރީއަކުން ނެތް  އަޅުއެހެންވީމާ ؟ޒިރުވެފައެއް  ބޭނުން  ،  އާއި  ޕްލޭނިހަމަ  ގަނޑު  ންގ 

ބައްދަލުކުރަން.  އެ    އާ  ރ ޗަލްއެގްރިކަ  މިނިސްޓްރީއާ  ދަނޑުވެރިންނަށްދެ  ޕްލޭސޭކޮމްޕެން  އެއީ  އަދި  ންއެޝަން  އް 

އެކުލަވާލެ ނެތްކަންނޭނ އެހެންވީމާވިފައެއްގޭ  އަބެހޭ   މާކަ  އެ  ،.  ޑިސްކަސްކުރަން  އަސްލު ގޮތުން  ބޭނުންވޭ    ޅުގަނޑު 

އަވެސް.   މިނިސްޓްރީއާންޕްލޭނިމަކީ  ޅުހުށަހެ  ގެޅުގަނޑުދެން  ބައްދަލުއާ އެގްރިކަލްޗާ  ގް  ޕް ކުރައި  ލޭނިންގ  ން، 

 .ނިސްޓްރީއާމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ބޮޑަށް ޝުކުރި  !އާދެ ވާހަކަތަކުގެ  . މިތޯޔާ އިނގޭއްވަރަށް  އަލީ އަ ދެކެވުނު  މިގައި  އުނިވާ    ޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް 

  ވެސް އެ   ހާ ބޭފުޅުންމަށް ހުރި ކަ  ތްބަދަލުދެވޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެށް  ދަނޑުވެރިންނަ  ފެނޭ  ކަމަށް އެބަ   ކަމެއް

ން  މިޓީކަމުގައި ކޮ  އެ  ،. އެހެންވީމާވާހަކަދެކެވެމުންދާކަމަށްރއާ  ޓަސްސްޓްރީއާއި ޑިޒާރ މިނިޗަލްރިކަ . އެގްވިދާޅުވަނީ

ކޮ  ށްދެވޭނެކޮ ނުވަތަ  ރެކަމެންޑޭކަމެއް  އެގްރިކަލްޗަޝަނެމިޓީގެ  ގެނެވޭނީ    އްކައިގެން ކަދަވާހަ   އާ މިނިސްޓްރީ  ރ އް 

ދު ނޫނީ ޔެސް  ޅުން ތާއީބޭފުކުރައްވާ  ތާއިދު  އްވުމަށްހުށަހެޅު  އެ،  މާރެވޭ. އެހެންވީކުލުޤަބޫ ވެސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

ދެއްވު އެދެން.  ޖައްސަވާލަ  އަޅުން  މޭޒުން  ބޭއިދާރީ  ސާފުކޮށްދެއްވައްޗޭ  ވޯޓުވަނުންވާ  ގަނޑަށް  އޭ ލިބުނީރަށް  ރުން  މަ 

 .ތަށް ނިންމޭނީޑުމެންނަށް ގޮތްގަނއަޅުކޮށް  ސްވައަ

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް މޭޒުންއިދާރީ

 އޯކޭ މިހާރު.  .ޓުވޯ  4އާދެ، މިހާރު އެލިބުނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވުން  ލު އަޅުގަނޑު މިރޭގެ ބައްދަ  އި ގައެކީ  މާތަށް ފާސްވުގޮ   މި،  އެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ.  ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާވަރަ  !އާދެ

ތި   .ލަނީނިންމާ ވަގުތު  ގިނަ  ބައްދަލުބޭފު  ވަރަށް  ހޭދަކޮށްދެއްވި ޅުން  ވަ  މަށްކަ  ވުމަށް  ބޮޓަކައި    ޑަށް ޝުކުރު ރަށް 

 ދަންނަވަން.

 

_______________ 




