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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    26ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ކަމެއް.   3އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އެބަ އުޅޭ މުހިންމު 

ދިރާސާކުރި  މި  ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ފާސްކުރުން. ދެވަނަ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު  މަޝްރޫޢުގެ   ގުޅީފަޅު 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު މިހާރު ނިމި، ރިޕޯޓު ވެސް ނިމި، އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްލަން އެބަ އޮތް ކޮމިޓީން. 

އަޅުގަ ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  ބިލަށް  ހަކަތައިގެ  އޮތް  އައިއްސަ  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  ކޮންކޮން  ދެން  ނޑުމެން 

ފަރާތްތަކަށްތޯ   ކޮންކޮން  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ބިލަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  އަދި  ފޮނުވާނީ  ފަރާތްތަކަށްތޯ 

ފޮނުވާނީ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލުން. ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެއީ. ކޮމިޓީން މިހާރު ނިންމެން  

މަސައްކަތްތަކެ  ހަމަ  ހުރި  ރިޕޯޓު  ގަސްދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ހިމެނެނީ.  މި  އައިޓަމުގައި  ދެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އް 

ނިންމާލަން.   ބަލައިލާފައި  އެކީ  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  ފޮޅުވަތަކުން  އޮންނަނީ.    15ފޮޅުވަތަކުން  މި  ވަރަކަށް ޞަފްޙާ 

ކިޔުއްވާދެއްވަމުން ގެން އަޑުހަރުކޮށް މީތި  މޭޒުން  އުޅޭ  އެހެންވީމާ، އިދާރީ  ބޭފުޅުންނަށް އިޝޫއެއް  ދަވާނެ. ދެން ތި 

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  ދާނީ  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ހުއްޓާލާފައި  ހުއްޓާލާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބަކުން 

މުޅި   ރިޕޯޓު ނިންމާފައި،  މުޅި  ގެންދެވިދާނެ. ދެން  ފާސްކުރަމުން  ޕްރެގްރާފަކުން ޕެރެގްރާފަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހަމަ  ރި އޮވެއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ކޮށްލާނެ  ރަނގަޅު  ބަލާލަމާތޯ.  ވެސް  ތަޢާރުފު  ބަލާނީ.  ކަމަށް  ފާސްވީ  އެކީގައި  ޕޯޓު 

ރަނަގަޅުކޮށްލަން ދެއްތޯ. ހަމަ އެ ތަންތަން ވެސް ފާހަގަކުރަމުންދާނީ. އެއީ ދެން މި ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު، ދެން  

 ، ފިއްޔަކަށް ވެސް. އޯކޭ، ފައްޓަވާ އަދުހަމް.އެއަކަށް ބަދަލެއް ނުއެއް ގެނެވޭނެ އަކުރެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބިން  ތަޢާރުފު.    1 ބޭނުންވާ  މަޝްރޫޢަށް  ހެދުމުގެ  ބަނދަރެއް  ކޮމަރޝަލް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކ.ގުޅިފަޅުގައި 

ކަންބޮޑުވުން   އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމުގެ  މޫދުގެ ވެއްޓަށް  ފެށުމާއެކު، އެ ސަރަޙައްދުގެ  ފަޅު ހިއްކަން  އުފެއްދުމަށް އެ 

އެކަން  އެއާއެކު  ފެށިއެވެ.  ފާޅުކުރަން  ބަޔަކު  ކްލައިމެޓް    މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ގިނަ  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

  އޮތް   ގައި  2020  ޖޫން  1އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް    ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން

ހުށަހެޅުނެވެ  ވަނަ  23  ކޮމިޓީގެ ފަރާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ޢާއްމު  ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަ    ކޮމިޓީގެ   ތްތަކުން ކޮމިޓީއަށް 
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  ވިލިމާލެ   ފާޅުކޮށް   މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން  މި  ހަމަ  އިތުރުން  ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ   ހިއްސާކޮށްފައިވާ   މެންބަރުންނަށް

"  ޓް އިންސްޓިޓިއު  ކޮރެލް"   ކަމުގައިވާ  އިންސްޓިޓިއުޓެއް   އަމިއްލަ  އުޝާމާއި   އަޙްމަދު   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ދާއިރާގެ 

  އިން "  ބީޗް  ދަ  ސޭވް "  އިތުރުން  ސިޓީއެއްގެ  ލިބުނު  ފަރާތުން  ގެ"ކެމްޕޭނު  މޯލްޑިވްސް  ސޭވް"  އަދި  އިން

ގެނެވުނެވެ  ފޮނުވާފައިވާ ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ނުކުތާތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ    މައްސަލަ   މި  .ސިޓީގައި 

 .އަޙްމަދު ސަލީމެވެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުއްވީ ކޮމިޓީއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު... އޯކޭ،  މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް. ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ  އޮތްތޯ އެއްވެސް  އެ ޕެރެގްރާފަށް އެބަ 

ކު ޖަހަން  އެހެން  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ޗެކްކޮށްލައްވާ.  ތަންކޮޅު  އެ  އޯކޭ،  ދެން  ލަދުވެތިވަނީ.  ޑަކޮށް 

މައްސަލައެއް ނެތް. އެ ނޫން އެހެން އިޝޫއެއް ނެތް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ދަނީ ދެވަނަ  

 ޕެރެގްރާފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ގޮތް.    މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއިން ގެންދިޔަ    ކޮމިޓީގެ   މި  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ހޯމަ  ވީ  2020  ޖޫން  1ކުރިއަށް 

  ފުޅާ   ޝަކުވާތަކާމެދު  ލިބެމުންދާ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  މައްސަލައިގައި   މި  މެންބަރުންވަނީ   ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމުގައި 

  މައްސަލަ   މި  ގައި،ބައްދަލުވުމު  ދުވަހުގެ  އެ  މުހިންމުކަމާއެކު  މައްސަލައިގެ  މި.  މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ  ދާއިރާއެއްގައި

  ރައްޔިތުންގެ   ފެށިކަން   ކޮމިޓީއިން  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ފާސްކޮށް،  ބަލައިގަތުމަށް  ޓީއިންކޮމި

  ގިނަ   ސާފުކުރަންޖެހޭ   ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ   މި  އިތުރުން   މީގެ .  ނިންމިއެވެ  އިޢުލާންކުރުމަށް   މަޖިލީހުން

  އިދާރާތަކުގެ   ކަމާގުޅޭ  ސާފުކުރުމަށް  ކަންކަން  އިތުރަށް  ފެންނާތީވެ   ކޮމިޓީއަށް  ހުރިކަމަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް

 .ނިންމިއެވެ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުމަށް އިސްވެރިންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ ކުރިއަށް.

 



 2020  ޖޫން  14                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

3 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ބައްދަލުވުން   ވަނަ   24  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމެއް، މި  އިތުރު  ދުވަހު  ވަނަ   2020  ޖޫން   6  އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާ  މި

  އެންޑް   ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް   މިނިސްޓަރ  އެންވަޔަރަންމަންޓާއި   އޮފް  މިނިސްޓަރ  ބާއްވައި

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އަދި    އިތުރުން   ޖެނެރަލްގެ   ޑިރެކްޓަރ  އެޖެންސީގެ   ކްޝަންޕްރޮޓެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

  މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ   ގުޅޭގޮތުން  ޝަކުވާތަކާ  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮންސަލްޓަންޓާއި  އޭ .އައި.އީ  މަޝްރޫޢުގެ

  މިނިސްޓްރީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި   އިކޮނޮމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޝްރޫޢުއާމެދު،  މި  އިތުރުން   މީގެ .  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

  ޕޯޓްސް   މޯލްޑިވްސް   އަދި   އޮތޯރިޓީ   ޓްރާންސްޕޯޓް   ލްޑިވްސްމޯ  ސިވިލްއޭވިއޭޝަނާއި   އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް   އޮފް

ހޯދައި މެންބަރުންނަށް    ހިއްސާކުރެވުނެވެ،  މަޢުލޫމާތު ވެސް   އެ   މެންބަރުންނަށް  ހޯދަން  ލިޔުމުން   ދެކޭގޮތް   ލިމިޓެޑުން

 މާތުގެ... މަޢުލޫ މި .އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހިއްސާކުރެވުނެވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޓަކައި   މަޢުލޫމަތަށް  މެންބަރުންގެ  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  ފަހުން  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި،  މި  ފަހުން  މަޑުކުރައްވައްޗެ. 

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގުޅީފަޅުގެ ރިޕޯޓު ފަހުން މި ފެށީ ޕެރެގްރާފަކުން ޕެރެގްރާފަކުން  

 މުޅި ޑޮކިއުމަންޓް އެކީގައި ފާސްކޮށްލާ ގޮތަށް. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ މި  ފާސްކުރަމުން ގެންގޮސް 

 ކިޔާލެވުނީ ތަޢާރުފު އެކަނި. ދެން އަޅުގަނޑު އެދެން، އަޅުގަނޑު އެދެން... ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

(  އޭ.އައި.އީ)   އެސެސްމަންޓް  އިމްޕްކެޓް   އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   ރެވުނުތައްޔާރުކު   މަޝްރޫޢަށް  މާތުގެ އިތުރުން،މަޢުލޫ  މި

  އެޅެމުންދާ   ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ތިމާވެށި  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ  ސްޓޭޓްމަންޓާއި،  ޑިޒިޝަން  އޭ.އައި.އީ  ރިޕޯޓާއި،

  ވީޑިއޯ އާއި  ފޮނުވި  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ  އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 .ހިއްސާކުރެވުނެވެ މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ ފޮޓޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ   ފާހަގަކޮށްފައި،  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި...  ދެން  ގޮތް.  ކުރިއަށްދިޔަ  މަސައްކަތް  ޕެރެގްރާފް.  ދެވަނަ  އެއީ 

 ދާއިރާ. އިޞްލާޙެއް. އާދެ! ގެމަނަފުށި
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 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ބޭނުންވާ   ބަނދަރަށް  ގާއިމުކުރާ   ގުޅިފަޅުގައި.ކަންބޮޑުވުންތައް. ކ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި   ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ

  ގުޅޭގޮތުން   ގެއްލުންތަކާ   ލިބެމުންދާ  ތިމާވެއްޓަށް  ސަރަޙައްދުގެ  އެ   ސަބަބުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރިއަށްދާ  ހިއްކުމަށް   ބިން

  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ސަރަޙައްދަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބަލާއިރު ހިއްކުމަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ފާޅުކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި

  ބޭނުންވާނެ   ވެލި  ޢަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހިއްކުމަށް  ސަރަޙައްދެއް   ފުން  އެހާ  ކަމަށްވުމާއެކު،  ސަރަޙައްދެއް  ފުން

  ބޮޑެތި   ސަރަޙައްދަށް  ނަގާ  ވެލި   އިތުރުން  ތަނުގެ  ހިއްކާ  ހިނގާ،  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ކަމަށްވުމާއެކު،

ގުޅީފަޅު  ގެއްލުންތަކެއް    ތަނުގެ   އެ   އިތުރުން   ފަރުގެ   ވިލިމާލޭގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން   ފެށި   ކޮންނަން  ވާނެކަން. 

  ލިބޭކަމާއި،   ގެއްލުން   ވެއްޓަށް  ކަނޑުގެ   އަސަރުކޮށް   ކިސަޑުގެ  ސަރަޙައްދަށް  ތްކޮށްފައިވާ ހިމާޔާ  ކައިރީގައިވާ 

ކަމަށް   މިކަން  ރިޕޯޓުގައި  އޭ.އައި.އީ  މަޝްރޫޢުގެ   ނުވަތަ   ހުއްޓުވުމަށް  މިކަން  އަދި  ލަފާކޮށްފައިވާއިރު  މިހެންވާނެ 

  މަޝްރޫޢުގެ   ލަފާދީފައިވާއިރު،  ރިޕޯޓުގައި  އެ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ތަފާތު  ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރު  ކުރާ  މިކަމުން

އާނ  ނުވާކަން.    އަޅާފައި   ފިޔަވަޅުތައް   އެ   ކުރިއަށްދާއިރު   މަސައްކަތް އެޅި...  ކިސަޑު  މައްޗަށް  ފަރު 3.3ފަރު   .  

  ކޮންނަމުންދާ "  ސްކްރީން  ސިލްޓް"  މަތަކުރާނެ  ކިސަޑު  ކުޑަކުރުމަށް  މަރުވެދިއުން  މުރަކަ   އެޅި،  ކިސަޑު  މައްޗަށް

  ފަރުތަކުގެ   ސަބަބުން  ކިސަޑުގެ  އުފެދޭ  ހިއްކުމުން  ކުރާނަމަ  މިކަން  މިގޮތަށް  ނުވާކަމާއި  ބޭނުންކޮށްފައި   ހިސާބުގައި 

  މަސައްކަތް   އްކުމުގެހި  -3.4ފޯރާނެކަން.    އަސަރު  ނޭދެވޭ  ކަށްސައިޓްތަ  ޑައިވް  އެހިސާބުގައިވާ   އިތުރުން

  ދަނޑިވަޅަކަށްވުމާއެކު   އިތުރުވަމުންދާ  މައްސަލަ   ހުދުވުމުގެ  މުރަކަ  ރާއްޖޭގައި  ދުވަސްވަރަކީ  ކުރިއަށްގެންދާ 

ވެސް   ޤަބޫލުކުރުމުގެ  ރިޕޯޓް   ބަޔާންކުރާ  މިންވަރު   ފޯރާނެ   އަސަރު   ތިމާވެށްޓަށް   މަޝްރޫޢުގެ   މަޝްރޫޢުގެ   ލިޔުމުގައި 

  ދުވަސްވަރެއްކަން   ލަފާކުރެވިފައިވާ  ދިމާވެދާނެކަމަށް  މައްސަލަ  ހުދުވުމުގެ  މުރަކަ  ދުވަސްވަރަކީ  ހިނގާ  މަސައްކަތް

އަދި.އައި.އީ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ގުޅީފަޅު  -3.5ފެށިކަން.    ހިއްކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވަނިކޮށް   ސަބަބުން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެ  އޭ 

ވިޔަސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވީ  މިންވަރު  ލިބިގެންދާނެ  ގެއްލުން  ތިމާވެއްޓަށް   މިޓިގޭޓްކުރުމަށް   ކަންތައްތައް  އެ  ކަމުގައި 

  ކުޑަކުރެވޭނެ   ގެއްލުން   ތިމާވެއްޓަށް  އެންމެ  އަދި   ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ   ލަފާކޮށްފައިވަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  އޮތް  އެޅެން

  ގޯތިގެދޮރުގެ   ބޮޑުވެފައިވާ   ރައްޔިތުންނަށް   މާލޭގެ  އޮތް  ކައިރީގައި   ވަރަށް   މާލެއާ  ގުޅީފަޅަކީ  -3.6ނޫންކަން.    ގޮތަކަށް

  ސޯޝަލް   ގޮތުން  ރޭވިފައިވާ   މަޝްރޫޢު  ބެލޭއިރު  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ   އުފެއްދިދާނެ   ބިން  ޙައްލުކުރުމަށް   މައްސަލަ
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  ހަމަޖެހިފައިވާ   ވެލިނެގުމަށް   ހިއްކުމަށް   ބިން  މަޝްރޫޢުގެ   މި   -3.7ނުވާކަން.    ކަނޑައަޅާފައި   ބިން   ހައުސިންގއަށް 

  އެ   ނެގުމަކީ  ވެލި  އެ ސަރަޙައްދުން  ކަމަށްވާތީ  ރަޙައްދުސަ   ބޭނުންކުރާ   ލުމަށް   ނަގިލި   އާގުބޯޓުފަހަރުގެ   ސަރަޙައްދަކީ

  ވެދާނެ   ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ބޯޓުފަހަރަށް   ސަބަބުން   އޭގެ  ކަހައިގެން ގޮސް  ނަގިލި   ބޯޓުފަހަރުގެ  އަޅާ   ސަރަޙައްދުގައި 

  މި ޙާލަތުގައި   ކޮށްފައިވާ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  އިޤްތިޞާދަށް  ދުނިޔޭގެ   މުޅި  ސަބަބުން  ގެ   19-ކޮވިޑް  -3.8ކަމެއްކަން.  

  ރަށްތަކުގައި   އުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގެ  ދަނޑިވަޅެއްގައި،  އޮތް  ޙާލަތެއްގައި  ނާޒުކު  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ   ޚާއްޞަކޮށް  އަދި

  ހިންގުމުން   މަޝްރޫޢު   މި   ދަނޑިވަޅެއްގައި   ހުއްޓާލާފައިވާ   މަޝްރޫޢުތަކެއް   ގިނަ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް 

  ރާއްޖެ   އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  -3.9އަސަރުކޮށްފާނެކަން.    ނޭދެވޭ  އިޤްތިޞާދަށް  ބޮޑުވެ  އިތުރަށް  ދަރަނި  ޤައުމުގެ

  ސަރުކާރުން   ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިންމު  ތަރައްޤީކުރުމަކީ  ސަރަޙައްދުތައް   އެކި  ރާއްޖޭގެ  ހިންގުމަށް

މިއީ    .ހިމެނެއެވެ  ފެށިކަން  މަޝްރޫޢުއެއް  ބޮޑު  މިފަދަ  ސަރަޙައްދުގައި  މާލެ  ތޮއްޖެހިފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް

 އަނެއް ކަންބޮޑުވުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ، ކަންބޮޑުވުންތައް ދެން އެ ހުރީ އެކި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ  

ޕޮއިންޓަކަށް    9ކަމެއް،    9ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަވި ކަންބޮޑުވުންތައް ލިސްޓުކޮށްފަ.  އަދި މެންބަރުން  

 ބަހާލާފައި އެ އޮތީ. އެބަ އޮތްތޯ އެ ބަޔަށް. އާދެ! ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަޢީދު   އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައި އިންއިރުގައި ނިންމުމުގައި މީގެ  އަޅުގަ މެންބަރުން  ކަންބޮޑުވުންތައް  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ނެތް ބަލާލެވިފައެއް، ރިޕޯޓު ނިންމުމުގައި. އެއީ ރޭގައި ރިޕޯޓު ބަލާލިއިރުގައި މެންބަރުންގެ  

ހު ޚާއްޞަކޮށް، މި  ތިމާވެއްޓަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  އާއި  ވާހަކަ  ހިއްކުމުގެ  ފުންތަންތަން  އެއީ  ކަންތައްތައް  ރި ބޮޑެތި 

ކުރާނެ އަސަރަތައް ބޮޑު ވާހަކައާ މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނެތް ރިޕޯޓު ނިންމުމުގައި ބަލައިލާފައެއް. އެހެންވީމާ، މި  

ކަންބޮޑުވުން   މިހާރު  ފާސްކޮށްލެވޭނީ.  ކަންނޭނގެ  އެކުއެކީގައި  ނިންމުމަށް ދެކަން  ދެން  ނިންމާފައި  ފާސްކޮށް 

ވަރަކަށް އެކަމަކަށް ބަލާލެވިފައެއް.   ބައި ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، ނިންމުމުގައި ނެތް އެއްވެސް  ދާއިރުގައި އިންނާނީ މި 

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހައިލައިޓްކޮށްލަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ވިޔަސް   ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެއީ.  މައްސަލައެއް  ރެއިޒްކުރި  ކޮމިޓީގައި  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އެ ރަށްރަށުގެ އިޙް ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކުން މިހާރު އެ އޮތީ  ޤަބޫލުކުރާ  ތިޞާސްދީފަ. މާލެ ސިޓީ  އަޅުގަނޑު 

ދެން  ގުޅީފަޅަށް.  ބަދަލުކުރަނީ  މި  ތަން  އެ  ސަރަޙައްދަކީ.  ބަނދަރު  މާލޭގެ  ތަނެއް  ހުރި  ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާސްގެ 

އަރާ،   އިޙްތިޞާސް  ކޮންބައެއްގެ  އެއީ  ބޭނުން  އޮޅުންފިލުވަން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އިޙްތިޞާސްއަކީ  ގުޅިފަޅުގެ 

ތޯ. ދެން މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް އެހެން ތާކަށް  ކޮންބައެއްގެ ދަށުގެ އޮތް ތަނެއް

ގާނޫނީ   އެއީ  ކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ދައުރެއް  ކައުންސިލުގެ  މާލެ ސިޓީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  މޫވްކުރާއިރުގައި 

ކައުންސިލަ ސިޓީ  މާލެ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ގޮތް  އޮންނަންޖެހޭނެ  އެކަން  މާލެ  ގޮތުން  ކަމެއްވާއިރު  މިވަރު  ށް 

ކައިރީގައި، މާލެއާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ބަދަލުވާއިރު އަދި މާލޭގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ބޮޑު ސީދާ ގުޅުންތަކެއް  

ސިޓީ   މަޝްވަރާކުރެވޭތޯ،  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  މަޝްރޫޢުގައި  މި  ތަނަކަށްވާއިރުގައި  އޮތް 

 އްވެސް ދައުރެއް އެބަ އޮތްތޯ ކަންކަން. އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެކަން ސާފުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކައުންސިލުގެ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ރެއިޒްކުރެއްވި   ކުރެއްވި ސުވާލާއި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ގެމަނަފުށި  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު 

ރި ދެން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ސްޓްރަކްޗަރ  ޕޮޕިންޓާ  ރިޕޯޓު  ކަންބޮޑުވުންތައް،  ގޮތުން  މީހެއްގެ  ބެލި  ގާތުން  ވަރަށް  ޕޯޓު 

ކުރެވިފައި އެ ހުރީ ކަންބޮޑުވުންތައް އައިސް، އެ ލިސްޓްކުރެވިފަ. ދެން އެ ހުރީ އެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެން  

ނަންބަރު   އެހެންވީމާ،  ކުރީ.  ކަން  4އިންވެސްޓިގޭޓް  އަންނަނީ  އެ  ދަށުން  ފާހަގަވި  ގެ  ގުޅިގެން  ބޮޑުވުންތަކާ 

ކަންބޮޑުވުންތަކަކަށް   ހުރިހާ  ކަންބޮޑުވުން،  އެ  ބަލާލަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ހިނގާ  ދެން  ކަންތައްތައް. 

ލިޔުމުން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ސުވާލުތަކާއި  ކުރެއްވި  މެންބަރުން  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުރިތޯ.  އެޑްރެސްކުރެވިފައި 

ހު  ވަނީ  ހުށަހެޅިފައި  ބިހައިންޑްގައި  އޭގެ  ކުރެވި،  އިންވެސްޓިގޭޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކަންބޮޑުވުންތައް  ރި 

ގައި މުޅިން ވެސް އެ ހުރީ އެ    4ކޮންކަމެއްތޯ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރީ. އެހެންވީމާ،  

ން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވާ  ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް. ދެ
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މަސައްކަތް   މިހާރު  އެކަމަކު  ކޮށްލެވިދާނެ.  އިންކްލޫޑް  މިހާރު  ގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުތާ 

  6:00ން އިއްޔެގެ  ރޭވިގެން އައި ގޮތުން މިހާރު މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އާދެވުނީ. ދެ

ކަހަލަ   އެ  ރިޕޯޓަށް  އަނެއްކާ  ދެން  ހުޅުވާލެވިފަ.  ހުށަހެޅުން  އިޞްލާޙު  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  އާއި 

ޗޭންޖުތަކެއް ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީތޯ ނޫނީ މިހާރުގެ ކޮންޓެންޓަށް ގެންނާނެ ބަދަލެއް. ތި ބޭފުޅުން  

ނޑު ހަމަ ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ދާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކީ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ  ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

އާދެ!   ދެއްވަންވީނޫންތޯ.  ޑްރާފްޓެއް  ކިހިނެއްތޯ.  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ނުކުތާއެއްގެ  އައު  ނުކުތާ،  އެ  ތެރޭގައި 

އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ޙުސައިން.  ޢަލީ  ޖުމްލައެއް  މަޑުކޮށްލައްވާ  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރު  ރި 

 ލިޔެލަދެއްވާ. އޭރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަވަހަށް... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ވަޙީދު   މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ރު މާލެ ސިޓީ  ކައުންސިލުތަކުގެ އިޙްތިޞާސް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަކުގެ އިޙްތިޞާސް ކަނޑައެޅިފައިވާއި

ބަދަލުވާއިރުގައި   ތަނަށް  އެ  ކަމެއް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ޕްލޭންގެ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ކައުންސިލުގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ 

 އެކަމާ ގުޅިގެން އެ އިޙްތިޞާސް އަރާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ނުވާކަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި ވަގުތަކު ނެތް މާލެ ސިޓީގެ  ؟ މިހާރު އެއީ ސާބިތުކުރެވޭނެ ނުކުތާއެއްތޯ މިހާރު  އެއީ

އިޙްތިޞާސް އޭރިއާ ކަނޑައެޅިފައެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ލިޔާ އެއްޗަކީ ސަބްޓެންޝިއޭޓް ކުރެވެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް.  

އަޅުގަ ޔަޤީންކުރެވެންޏާ  އެކަން  ކައުންސިލާ  އެހެންވީމާ،  ސިޓީ  މާލެ  އަނެއްކާ  އިޝޫއެއް.  ނެތް  ނޑުގެ 

 މަޝްވަރާކުރިތޯ، ނުކުރިތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ޔަޤީންކުރަން ނުކުރެއޭ ބުނެފައި ލިޔާއިރުގައި ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދެން  މިހާރު، ޝުކުރިއްޔާ   ކަންކަމާ  ހުރި  ތެރޭގައި  ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ  މި  ދެންމެ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި 

މިއީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރައްވައިފި އެއަށް ޕޮއިންޓް ބައި ޕޮއިންޓް އެޓޭޗްކުރަމުންނޭ ނިންމުންތައް  

ޖުމްލަކޮށް މައިގަނޑު ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  އައީ. ކަންބޮޑުވުންތަކުގައި އެބަހުރި މިހާރު މިސާލަކަށް  ހިއްކާތި އެ 

ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ   އެ  ހަމަ  ނުވާނެއޭ.  ހިއްކައިގެން  ދޭހަވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  އެ  އޭގެ  މާނައަކީ  ކިޔާލާއިރު 
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ތަ އޮތް  ކުރިއަށްގެންދަން  މަޝްރޫޢު  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  އެބަހުރި  ގުޅީފަޅު  ތެރޭގައި  ވެސް  ނަކީ 

އެ   އެބަހުރި  ވެސް  ދެކޮޅަށް  އެހެންވީމާ،  ހިއްކައިގެން.  ހަމަ  ވެސް  ކުރެވޭނީ  އެކަން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް. 

އެއްބައެއްގެ   އެއީ  ވެދާނެ  ފަހަރެއްގައި  މިހާރު  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން،  ދެން،ނިންމާލުމުން  ކަންބޮޑުވުންތައް. 

ބަޔަކު ހިއްކަން  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނުވެ ހިނގަ ބޭނުންނުވިއަސް އަނެއް  އެއްބަޔަކު ހިއްކަން  އިދާނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

އަނެއްކާ   ބޮޑު  މާ  ކަންބޮޑުވުމަށް  އެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ނިންމާލަމުން  އެކަން  އޮވެދާނެ.  އެކަން  ވެސް  ބޭނުންވެގެން 

ހިސާބުން   ނިންމާލި  އަޅުގަނޑަށް  އިންހެނެއް  ކުރެވިފައި  ފާހަގަ  އެޑްރެސްއެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނެތް  ފެންނަން 

މި   ގުޅީފަޅު  މިސާލަކަށް  ވާގޮތަކީ  އެއީ  ހިތަށްއެރީ.  ރެއިޒްކޮށްލަންވެގެން  ހަމަ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  އެހެން 

ސަރަޙައްދުން   މާލެ  ރައްޔިތުންނަށް  މާލެ  ދެން  ނުލިބިއްޖެއްޔާމު  ގޮތަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 

ހިކަމެއް ހޯދަންދާނެ އެހެންތަނެއް އޮތްތަން އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ ދެން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވާނެހެން ހީވަނީ  ބޯހިޔާވަ

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ އެހެންތޯ؟ އެހެން ރައްޔިތުން. ކީކޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެކްގްރައު މީގައި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާއެއް. ދެން  ރަނގަޅު  ދަންނަވައިލާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި  އާނ، ވަރަށް  ންޑް 

ތިމަންނަ  މިއޭ  ރޮލާ.  ގޮތަށް  އައި  ކޮމިޓީއަށް  އެހެރީ  ލިސްޓްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ 

؟ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ، މިއޭ ތިމަންނަ. އެއީތާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ބޭސިސްއަކަށް ވެސް ވާނީ ދެއްތޯ 

ތިބި  އެހެން މިއަށް އަންނާނީ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް، މަޑުން  ކަންބޮޑުވުމެއް ދެން  ހުށަހެޅި ބައެއްގެ  ވީމާ، އެ 

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   މިއީ  ދެން  ލިސްޓުކޮށްފަ.  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ނީވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަޑެއް  މީހުންގެ 

އަޅު ފާޅުކުރަމުންދިޔައިރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ޝުޢޫރުތައް  ތި  ނިންމާފައި  ޑްރާފްޓް  މި  ފުރަތަމަ  ގަނޑުމެން 

މިހާރު   އަޅުގަނޑު  ގަޑީގައި  އޮތް  ހުށަހަޅަން  އިޞްލާޙު  އެކަމަކު  ނެތް.  އެޑްރެސްކުރެވިފައެއް  އެއަކަށް  ފޮނުވިއިރު 

އިއް  ކުރިން  ފާސްކުރުމުގެ  ރިޕޯޓް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙެއް  އެއަށް  ގެ    6:00ޔެގެ  އިންނާނީ 

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓީން  މީގައި  އިންނާނެ  މިހާރު  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ނުކުތާއަށް  އެ  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  ކުރިން 

އަދި.   ދެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިސާބަށް  އެ  އައިއްސަ.  ވާހަކަ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ގޮތުގައި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ 

އެޑްރެސްކުރެވި އެކަމަށް  އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  މި  މީގައި  ޢަލީ،  މީގައި  މިހާރު،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް.  ފައި 

ފާޅުކޮށްފައި   ކަންބޮޑުވުން  ގޮތުން  ހުރި  އައިސް  ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝުޢޫރުތައް  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު 

އޮއްވާ   ނުލިބިފައި  ތަން  ދިރިއުޅެން  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ބުނަނީ  މި  ނެކްސްޓް  މީހުން  އޮތް  ދެވެން  ދެން 

ދެއްތޯ  ގޮތް  ވެސް  އެކަންވާނެ  ގުދުރަތީގޮތުން  ދެން،  އެއީ  ފަޅު.  އޮތް  ޖެހިގެން  އެކްސްޕޭންޝަނަކީ  ؟ ހޮރިޒޯންޓަލް 



 2020  ޖޫން  14                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

9 

 

ބިންހިއްކައިގެން   ސަރަޙައްދެއްގައި  ހިމެނޭ  މިސާލަކަށް  އިޚްތިޞާސްގައި  ރައްޔިތުންގެ  މާލޭ  އެހެންވީމާ، 

ންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮންސަރނަކަށް އެޑްރެހެއް ނުކުރެވެއޭ. އެހެންވީމާ، އައި ގޮތަށް  ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އެ މީހު

އަޅުގަނޑުމެން އެ އޮތީ ލިޔެފައި އިނގޭތޯ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އަދި އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް މަޖިލީހަށް  

 ސަ އޮތީ.  ވެސް މި ވާހަކަތައް އައި ގޮތް އެއީ. މާލޭ ރައްޔިތުން އެގޮތަށް އައިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

މުޤައްރިރު. މަޢާފުކުރައްވާތި. އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިން ކަންނޭނގެ މި ކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަން.  

ކަންބޮޑުވާ   މިކަމާއި  އެގޮތަށް  ހަމަ  އަދި  މެންބަރަކު.  ކަންނޭނގެ  ކުރެއްވި  ވެސް  ތާއީދު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި 

ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ ފާޅުކުރޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން.    މިވާ، ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ

ހަމަ   މަޤްޞަދެއްގައޭ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އެކުލަވާލެވުނީ  ކޮމިޓީ  މި  ހިރީ  މި  ދެކިގެން  އަޅުގަނޑު 

ކަންކަމަށް ގޮތަށް  ކޮށްލާ  ރަބަރ ސްޓޭމްޕެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކީގައި  ރުހުން    އިޚްލާސްތެރިކަމާއި  އެއްކަލަ 

ވެށީގެ   ބޮޑަށް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  މި  ފަރާތުން  ދެ  ހުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ބަދަލުގައި  ދިނުމުގެ 

ފަޅިއަށް ފޭވަރކޮށްފައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަސްލުގައި އެ ދުވަހު  

ކަ ސިޓީ  މާލެ  ނޫން  ހުށަހެޅިން  ބައެއް  އެން.ޖީ.އޯސްތަކާއި،  ބައެއް  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އަދި  ބައްދަލުކުރަން  އުންސިލާ 

މިއީ   އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ޑައިވަރުންނާއި  މި  އެން.ޖީ.އޯސްތަކާއި  ފާހަގަވާ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅުންހުރި  ކަމާއި 

ބެހޭ ތަޖުރި ލަފައެއް ހޯދުމަށް ވެސް ކޮންމެވެސް  ބަނދަރު ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިނިވަންކޮށް ކަމާ  ބާކާރުންގެ 

ވަރެއްގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ފަރާތްތަކެއް ހުށަހަޅަން. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ވާހަކައެއް. އެ ދުވަހު ވަޒީރު  

އެ  ވިދާޅުވީ،  އެހީމަ  އަޅުގަނޑު  ލިބިދާނެހޭ  ރިޕޯޓެއް  ސަރވޭ  އެ  އޭގެ  ބެހޭގޮތުން  ތަނާ  ނަގާ  ވެލި  އީ  ވިދާޅުވީ 

ހަދާ   ދައްކައިގެން  އަގު  ފައިސާ،  ސަރުކާރުން  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުގަނޑެއް  ދެން  ޕްރޮޕަޓީއެކޭ.  އިންޓަރލެކްޗުއަލް 

ރައްޔިތުންގެ   އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  ސިއްރުކުރުމުގެ  އަދި  ކަމަކަށް.  ކަމެއް  ސިއްރުކުރެވެންވާނެ  އެއީކީ  ރިޕޯޓަކީ 

މީ ދެރަ  އަޅުގަނޑަކީ  ދެން  މެންބަރެއްގެ  މަޖިލީހުން،  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ވިޔަސް  މީހެއް  ކުޑަ  ވިޔަސް،  ހެއް 

މަޢުލޫމާތު   އެ  ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މި ކުރީ މި  ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ސުވާލު 

ކަ އަނެއް  ދެން  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނުހިފެހެއްޓޭނެ  އެ  ކަމަށް،  ހަމަ  ލިބެންޖެހޭނެ  ކަމުގައި  މި  މަކީ 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެބަހުރި ދެއްކިދާނެ، ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އުފެދޭ، އަޅުގަނޑަކީ މާބޮޑު މީހެއް ނޫން. އެހެންވެ  

މިސާލަކަށް   ފެނޭ.  ދިރާސާއެއްކޮށްލަން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމުގައި  މިނިވަންކޮށް  ދެންނެވީ  މި 
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ވިދާޅު ކުނީގެ  މިނިސްޓަރު  ސައިޓަކަށްވާތީއޭ.  އޮތް  އަޅާފައި  ކުނި  އެއީ  ނެތީ  ހެދެން  ތިލަފުށީގައި  ވީ 

ހުޅަނގު   ހުޅަނގުން  ޖެހެނީ ހަމަ  މި  ވައި  އާންމުކޮށް  ރާއްޖޭގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަސަރުކޮށްފާނެތީއޭ. ދެން 

މޫ ހުޅަނގު  ގޮތެއްގައި  އާންމު  އެކަމަކު  އިރުއުތުރުން.  އިރު  ނުވަތަ  ދަނީ  ދެކުނުން  މި  ވެސް  ދިގުލައިގެން  ސުން 

އަންދާ ކުނީގެ އެ   ތިލަފުށީގައި  އަބަދު ވެސް  ޖެހެނީ. ޖެހޭއިރުގައި ހަމަ  ބޮޑަށް ހުޅަނގުން މި  ހުޅަނގު މޫސުމުގައި 

ދުން ވެސް ބޮޑަށް މާލެއަށް އަސަރު ގިނައިން ކުރަނީ ވެސް ހުޅަނގުން ވައިޖެހޭތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  

މަ އެ އޭރިއަލް މެޕަކުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ ހިއްކާ ތަނަށްވުރެ ތިލަފުށީގެ އެ ކޮޅު ފަޅު މާ ތިލަ  ގޮތުގައި ހަ

ކަންކަމުގައި   މި  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ދުރުހެން  މާ  ވެސް  ދުރުން  މާ  އަނެއްކާ  ފަޅެއް 

ވަރެ ކޮންމެވެސް  މިނިވަންކޮށް  ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާލާފައި  ބަލާލުންތަކެއް  އްގެ 

ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ދޭން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި. އެހެންނޫން ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް  

މިނިސްޓަރެ ވަކި  ފޭވަރކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  އަންނަހެން  ކުރީގައި  އްގެ  އެއްކަލަ 

އަޅުގަނޑު   އަދި  ބަދަލުވެގެންދާނެ.  ބަޔަކަށް  ޖަހާ  ސްޓެމްޕް  ރަބަރ  އެއްޗެއްގައި  ކޮންމެ  އަންނަ  ފަރާތުން 

ފާހަގަކޮށްލަން މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރަށް ވަރަށް ޖަޒުބާތާއި އެކީގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް އެއީ  

ވާހަކަ. އީ ކަނޑުވާލި  ބާރުތައް  ހަދާ  އީ.ޕީ.އޭގެ  އޭރުގައި  ބަދަލުކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމް  ބާރުތަކެއް  .ޕީ.އޭގެ 

ޖަރީމާ   ތިމާވެށީގެ  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ވާހަކަ.  ސިއްރުކުރި  ޕަބްލިޝްނުކޮށް  ހާމަނުކޮށް  އެއްޗެހި  އީ.އައި.އޭތަކާއި 

 ހާމަނުކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް އުފައްދަނީ  ހިންގަންވީމައި ކަންވެގެންދާ ގޮތަކީ މިކަހަލަ ކަންކަން، ދިރާސާތައް، ރިޕޯޓުތައް

ކަންނޭނގެ   އެބަޖެހޭ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އަސްލު. 

އަޅުގަނޑުމެން   ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ހަމަ  ގޮތަށް  ވާހަކަދެއްކި  މިހާތަނަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޯސްޓަރުގައި ވެސް   19-ފަޅު ތަރައްޤީކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޢުދެއް އެއީ. އެޖެންޑާރަނގަޅު، ގުޅީ

ވެސް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަޢުދެއް.  ވީ  ވެސް  އިންތިޚާބަށް  ރިޔާސީ  ވާހަކަ.  ތަރައްޤީކުރާ  ގުޅީފަޅު  އިންނާނެ 

 ރާއްޖޭގެ ވެށި ފަނާނުކުރާންވީ ވަޢުދު. ވެށި ހަލާކުނުކުރާންވީ  ވަޢުދެއް. ހަމައެއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ވަޢުދެއް އަޅުގަނޑުމެން

ފެނުނު،   ފޮޓޯތައް  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  އިއްޔެގައި  މުޤައްރިރު  ދާއިރުގައި  ކަމެއް  މިވަރުގެ  އެހެންވީމާ،  ވަޢުދު. 

މިހާރު. އެހާ  ޓުވިޓަރއިން ވެސް ފެނޭ ހަމަ މުޅި ވިލިނގިލި ފަޅަށް ކިސަނޑުތަކާއި އެއްޗިެެހި ލައްގާފައި އެބަ ހުރޭ 

ބޯކޮށް އެބައާދޭ އޭގެ އަސަރު. އެތައް ބަޔަކު މި ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ކެނޑިނޭޅި އެބަ ދައްކާ މި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މުޢާލާތް ނުކެނޑެނީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިހާރު މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާއިރުގައި މިއީ މީގެ 

ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދެން  އަމާޒު.  އެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ދިއުމަކީ  ތަޅުމަށް  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް 

އިއްޔެގެ   ހަމަ  6:00އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ފިއްޔެއް  އާއި  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ކޮމެންޓެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  އަށް 

ސުކުނަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ވިދާޅެއްނުވޭ. ދެން، އެހެންވީމާ، އިއްޔެއާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ ދެން، ނެތިއްޔޭ  

އުޅުނު   ކުރަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  މިއަދު  އިނގޭތޯ.  ކަމެއް  ރަނގަޅުކޮށްލާނެ  ރިޕޯޓް  މިއަށް  ކަމަކީ 

މިކަން   ތިމަންނަ  އެބަހުއްޓޭ.  ރިޒަރވޭޝަންސްތައް  އަދި  ތިމަންނަ  ހަމައަށް  އިއްޔެއާއި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ފާސްކުރުން 

ރަނގަޅު ކުރަން އަދި ބޭނުމޭ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ ހިއްކުން ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ. ކޮނުން އެބަ ކުރިއަށްގެންދޭ.  

 ބަލާލި ބަލާލުމުގައި ވަރަށް ސްޓްރޯންގް ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ހަމަ އެބަހުރި މިހާރުން  ދެން މީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް 

ވަރުގަދަ   އެޅިދާނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ރަނގަޅަށް  ގޮވާލިއަސް  ކަމަށް  އެ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރަށް 

ބަލާނުލެވި އޮތީ  ބޮޑުބައި  މީގައި އެބަހުރޭ. އަދި ރިޕޯޓުގެ  މެންބަރުން ނިންމަވާ  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް  އެހެންވީމާ،   .

އެންމެން   ގުޅިގެން  އެންމެން  އެބަޖެހޭ  އެކަމަކު  ކުރިއަށްދާނަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ގޮތަކަށް 

ލިޔެފައި   ރިޕޯޓު  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ކުރަން.  އުޅެގެން  މިކަމުގައި  އެކީ  އެންމެން  އެއްބާރުލައިގެން 

ކީގައި މަސައްކަތްކުރީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ އެކީގައި. އެކަމަކު މި ދަންނަވާހެން އިއްޔެއާ ހަމައަކަށް  ވީކެންޑުގައި އެ

 ހަމަ އެއްވެސް، އެއްވެސް ޚިޔާލެއް، އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާދޭ މިއަކަށް އިނގޭތޯ.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ހުށަހެޅުންތަކެއްވީމަ،   ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ބައްދަލުވުމުގައި  އަޅުގަނޑު  މިހިރީ  ގަބޫލުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު 

އެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ވާހަކަ   ކަމެއްވީމަ  ހުށަހަޅާ ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި އޮތް 

އަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގެ  އެ  ދެކެވުނު  އަޅުގަނޑު  އެ  ނުކުރިއަސް،  ފުރިހަމަ  ރިޕޯޓް  މި  އަދި  ޅުގަނޑުމެން 

ކަމެއްގެ   ކުރެވޭނެ  މިހާރަށް  މިހާރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑަށްވޭ  ހަނދާނެއް  ކުރި  ވެސް  ސުވާލު 

ޑޭޝަނެއް  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި ރިޕޯޓް ފާސްނުކޮށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ރެކޮމަން

ރިލޮކޭޓްކުރުމަށް   މުރަކަ  އެ  ފަރު  ހަލާކުވާ  ތަނުން  އެ  ހުއްޓުވުމަށް  ފެތުރުން  ކިސަޑު  އެ  މިސާލަކަށް  ދެވިދާނެތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް  އެކަހަލަ  ހެއްދުމަށް  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމަށް  ތާކަށް  އެހެން  ދިރުންތައް 
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އިތުރު ރިޕޯޓުގެ  މި  އަދި  މިހާރަށް  ދެވިދާނެތޯ  މިހާރުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ވެސް.  ން 

 އެޓެންޑުވެވޭނެހެން އަސްލު މައްސަލައަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްރޮސީޖަރއެއްގެ   ޖެހެނީ  މި  ފޮނުވަން  އެއްޗެއް  ދެން  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތަކީ  މިވާ  މިއީ  މީގައި 

ގެންދެވޭނެ.   ނުއެއް  އެކަމެއް  އެހިސާބަކަށް  ފޮލޯރކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ  ޕްރޮސީޖަރ އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ތެރެއިން. ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފާސްކޮށްގެން  ކޮމިޓީއަކުން  މަޝްވަރާއެއްކޮށް  ކޮމިޓީއަކުން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ 

ކުރީގައި   ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ސަބްމިޓްކުރެވޭނީ. އެއީ އެއް ކަންތައް. ދެން މި  ބޭނުންވި  ބައްދަލުކުރަން  އިތުރަށް 

އޭގައި،   ކޮބައިތޯ  ބެލިން  ގޮތުން  އިދާރީ  ވެސް  ފަހުން  ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްތަކެއް  ވަކި ސްޕެސިފިކް  މިހާރު 

މެންނަށް ވަކި  މިސާލަކަށް ޑައިވަރުން. ކޮބައިތޯ ގެންނާނެ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް އަޅުގަނޑު

ގެނެވި  މި ކުރަނީ. ދެން އެއްބަޔަކު  އެޓެންޑު  ވަގުތުން  ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކަށް ހަމަ  އޮވެއްޖެ  އެނގިފައި    ,ބަޔަކު 

އަނެއް ބަޔަކު ނުގެނެވި އެކަހަލަ އިޝޫސްތައް ވެސް ދިމާވޭ. ދެން މިއަށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮތީ ވަރަށް މިނިވަންކޮށް މި  

ހުށަހަޅަން. ހަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ  ޚިޔާލު  ގެންދިޔައީ. މި  ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކޮމަޑޭޓްކުރަމުން  މަ އަޅުގަނޑުމެން 

ފުރަބަންދުގެ   އޮތީ  ދެން  އެހެންވީމާ،  އެހެރީ.  ކޮންސިޑަރކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ސިޓީތައް  ފޮނުވި  ފަހުން 

ން އަދިވެސް އެބައޮތް ޕައިޕްލައިންގައި. އެކަމަކު  ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކޮޅަށް ދާން ވެސް ފާސްކުރިން. އެކަ

އެކަމަކު   މަސައްކަތްކުރިން.  ވެސް  ގުޅަން  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  ވިސްނައިގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިއްޔެ 

އެއީ ވެސް  ދިއުން  އެތަނަށް  ދަތިތަކެއް. އެކަމަކު  އެކަހަލަ  ދިމާވީ. އެބަހުރި  އިއްޔެ  ގޯސްކޮށް  މޫސުން  ހަމަ    ވަރަށް 

ފުރުޞަތަކަށް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މިއީ  ހުށަހެޅުމެއް.  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް 

 އެދިވަޑައިގެންފަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ދެން ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މިއީ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އާދެ!  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މެ 

އެ   ރައިޓްސް،  ޕްރޮޕަޓީ  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  ރިޕޯޓުގައި  ހެދިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ނެގުމާ  ވެލި  ގޮތަށް،  ފާހަގަކޮށްލެއްވި 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވެފައިވުމުން  މިނިސްޓަރު  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ކަމަށް  އޮންނާނެ  ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރި 

ޕްރޮޕަޓީ    ޤަބޫލެއްނުކުރަން  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  އެ  މަސައްކަތުގެ  އެ  މަސައްކަތެއްގައި  ކުރާ  އެ  ދީގެން  ފައިސާ 

މީހާއަށް   މަސައްކަތްކުރުވާ  އެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ޖޮބެއްގެ  އެއީ  މީހާއަށް.  ދިން  ފައިސާ  އެ  އޮންނާނީ  ރައިޓްސް 
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އެހެންވީމާ އޮންނާނީ.  ރައިޓްސް  ޕްރޮޕަޓީ  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  ކުރުވި  ޙަޤީޤަތުގައި  ދީގެން  ފައިސާ  ދައުލަތުން   ،

ތަންތަނުގެ   ހުރި  ވެލި  އަދި  ދެން  ދައުލަތަށް.  އޮންނާނީ  ރައިޓްސް  ޕްރޮޕަޓީ  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  މަސައްކަތެއްގެ 

ތަންތަނުގެ   ހުރި  ވެލި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އުޅެނީ  މި  ފޮރުވަން  ބޮޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މަޢުލޫމާތުހެން 

ދައުލަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. މި ދައުލަތުގެ ކަނޑުގައި ހުރި ވެލިތަކެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތަކީ މި  

ޙަޤީޤަތުގައި   ޕްރޮޕަޓީ  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  ތަނުގެ  އެ  ނޫން  ބަޔަކަށް  ކުރެހި  އެ  ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  ސަރވޭކުރި  އެ 

އަ އުޅެނީ  ސިއްރުކުރައްވަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އެހެން  އޮންނާނީ.  ނޫން  ތަނުން  އެ  ކޮންމެހެން  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

ތަންތަނުން ވެސް ވެލި ނެގުމުގެ އިންޓެންޝަން އޮތީމަހެން. އެކަށިގެންވާ ވަރަށް އެ ތަނުން ވެލި ލިބެން ނެތުންހެން  

ދިވެހިރާއް މިހާތަނަށް  ހީނުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  މީގައި  ހީވަނީ  ޖޭގައި  އަޅުގަނޑަށް 

ބޭނުންނުވާ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ހިންގާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިހާތަނަށް  މިއީ.  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބޮޑު  ހިންގާފައިނުވާވަރުގެ 

މާލެވަރުގެ   މި  ގާތްގަނޑަކަށް  ކިޔަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަނެއް.  ނަގަންޖެހޭ  ވެލި  ގިނަ  އިންތިހާއަށް  މިންވަރަށް 

ވަރަކަށް މާލެ ހިއްކަން ނަގާހާ ވެލި އެބަޖެހޭ ނަގަން. އެހެންވީމާ، ދެ ތިން    15،  ވަރަކަށް މާލެ  15ގާތްގަނޑަކަށް  

ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ވެއްޔެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނެގެން ހުރި ހުރިހާ ވެއްޔެއް ނަގައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް  

އެހެންވީ އިނގޭތޯ.  ހިއްކޭނެހެންނެއް  މިތަން  ހިޔެއްނުވޭ  މީޓަރަކުން  އަޅުގަނޑަކަށް  ހަމަ  ބަރިބަރިއަށް  ހަމަ  އެއީ  މަ، 

  15ވަރަކަށް މީޓަރޭ. ދެން އިނގުނީ   10މީޓަރަކުން މީޓަރަކުން އަޅާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ  

އެބަ  ތަންތަން  ހުރި  މީޓަރު  ވިއްސަކަށް  އެބައެނގޭ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  މީޓަރޭ.  ހުރި.  ވަރަކަށް 

މާނައަކީ   ވެސް    20އޭގެ  ގައިމު  ހަމަ  ތަނެއް  އެ  ކުޑަވެގެން  އެންމެ  ތަނެއްވިއްޔާ  ހުންނަ  މީޓަރަށް    21މީޓަރު 

ނަގަން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހިއްކަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލި 

ނެގެނީ ވެލި  ކޮންތަނަކުންކަން  އެނގެންޖެހޭނެ.  އެނގެންޖެހޭ  މީހުންނަށް  ބ.އަތޮޅު  ވެލިނެގެންޏާ  ބ.އަތޮޅުން   .

އ.އަތޮޅުން ވެލިނެގެންޏާ އ.އަތޮޅު މީހުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ. އަދި މި ތަނަށް ކަނޑަކުން ނެގެންޏާ އެއީ ވެސް އެ  

ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން  އެނގެންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ނަގާކަން  އަލިހުރަސް  ކަނޑުން   ،

ކަނޑުގެ އަޑީގައި ހުރި ވެލިތައް ނެގީމައި އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސަރުނުކުރާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ހުރިހާ   އޮތް  ކައިރީގައި  ނެގީމަ  ވެލި  ކަނޑުން  އަލިހުރަސް  ތިބެވޭކަށް.  ބަލައިގެން  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ 

ވެއްޔެއް އެ   ހުރި  ކުރާނެ.  އަތޮޅުތަކުގައި  ބޮޑަށް  އިންތިހާއަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އަސަރު  ފައިބާނެ  ތަނަށް 

ކޮމިޓީގެ   ހަމަ  މަޖިލީހުން  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓު  އެ  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

އިންޓަރލެ ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އިންސިސްޓްކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ހޯދަން  އެއީ  ފަރާތުން  ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ  ކްޗުއަލް 
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ވިދާޅުވީމަ   ވެސް ނޭނގެ. މިސާލަކަށް އެއީ ހަމައެކަނި  ބާވަތެއްގެ އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓެއް ކަމެއް  ކޮން 

އޭގެ ބައިވަރު ވައްތަރު އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ކޮޕީ ރައިޓާ ބެހޭ ގާނޫނެއް މި އުޅެނީ. 

އެއީ އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ ކުރެހުންތައް  ؟ އެއީ އެ މީހުންނަށް ގެއްލިގެން މި އުޅެނީ؟ ރައިޓުގައި ކޮން ޙައްޤެއްތޯ  ކޮޕީ

ބަހައްޓާ އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ކުރެހުންތައް ބަހައްޓާފައި އެ ތަންތަނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ  

ނަށް ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ވެލި ނެގެނީ ކޮން ތަނެއް  އިނގޭތޯ. އެ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެން

 ކަން. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން ދެން  އެހެން  އާދެ!  އެ ރިޕޯޓުގެ ކަންތަކުގައި  ނެގުން  މިއީ ވެލި  ހޯދިދާނެ. ދެން  މަގެއް  ދާނެ  ނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އީ.ޕީ.އޭއިން  މިއީ  އިނގޭތޯ.  އޮންނަނީ  ގަވާއިދުތައް  ނޫން  ގޮތަކަށް  ނެގޭ  ގޮތަކަށް  ބޭނުންހާ 

އިނ އެބަ  ބަލާލީމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ބައްލަވާލެއްވީމަ،  ބޭފުޅުން  ތި  ޝީޓަށް  މަޢުލޫމާތު  އިން  ވަކި  ފޮނުވާފައި  ގޭ 

ހުއްދައެއް އަދި އެއަށް ނަގަންޖެހޭ ކަން. އޭގެ މާނައަކީ ވެލި ނަގާ ލޮކޭޝަން އައިޑެންޓިފައިކުރެވި އަދި އީ.އައި.އޭގެ  

ބޭރުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް އެއީ. އެ ހުއްދަ ވެސް ލިބުނީމައި އަދި އީ.އައި.އޭއަށް ދެވެނީ ވެސް. އެ ހުއްދަ ދޫކުރި  

އީ.ޕީ.އޭއި އެބައިން  ޤަބޫލެއް  ތާރީޚު  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ހުއްދައެއް  ވަކި  ދޫކުރާ  އީ.ޕީ.އޭއިން  ން. 

ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ސުވާލުކުރީމަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ  ؟ ނުކުރެވޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަވާބު ހޯދާ ބައެއް ދެއްތޯ

 ބަރޯސާވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކޮންކްލޫޑް  އޮތޯރިޓީތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބު މި ދެވެނީ. ދެން އެއަށް

ރިޕޯޓު   ތިވިދާޅުވާ  ކަށަވަރުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭތޯ. އެކަމަކު  އެބަ  މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުއްދަ ހޯދިކަން 

އަޅުގަނޑަ ވެސް  މަގެއް  ނުހޯދޭނެ  އެރިޕޯޓު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ކޮމިޓީއަށް  ކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ނުވިސްނޭ. އެ ލިބެންޖެހޭނެ އެ ހޯދޭނެ ހަމަ. އާދެ! ވަޙީދު. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިން މިހާރު މީގައި ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ  

ވިދާޅުވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ލެވެލްގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢަކަށްވެދާނެ. އެކަމަކު މިއީކީ ގުޅިފައި އިންނަ  

ބޮޑު މާ  ބަލާއިރުގައި  ފުރަތަމަ    ސަރަޙައްދަށް  އެބައޮތް  ވެސް  މިކަމަށް  އެކަމަކު  ކަންނޭނގޭ.  ނޫން  އެއްޗެއް  މެގަ 

ތަފްޞީލެއް   އޭގެ  ހަވާލުކުރެވިފަ.  ބަޔަކާ  ކިޔާ  އެޗް.ކިއު  ސިންގަޕޯރގެ  ހަދަން  ޕްލޭނެއް  މާސްޓަރ  ކަމަކަށް 

ހަވާލު ޑިޒައިންކުރަން  މީގެ  އެބައޮތް  ބަޔަކާ  ކިޔާ  ނިރާސް  ޑެންމާކްގެ  ނޭނގޭ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއީ  ކޮށްފަ. 
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އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުން   އޮތީ  ކިޔަނީ. ދެން.އެޗް.ކިއުއާ ހަވާލުކުރެވިފައި  ކޮންސަލްޓޭޝަން މަސައްކަތް މި 

މާލެއަށް   ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  މިނިސްޓަރ  އަސްލު  ވެއްޖިއްޔާ  ފެނުނުގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް  މީޑީއާތަކުން  ވެއްޖިއްޔާ 

މާސްޓަ އޭގެ  ގޮތް  ވެސް  ލުއިވާނެ  ޕްލޭން  މި  އެހެންވީމާ،  ގޮތް.  ޕްލޭނަށްވާނެ  ޔޫޒް  ލޭންޑް  މާލޭގެ  ޕްލޭން،  ރ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެހެން. އެހެންވެގެން އަދި އެ ޕްލޭނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މާލެ  

ހަ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަކަށްތޯ  ކިހާ  އޮތީ  ދައުރެއް  ކައުންސިލްގެ  އޮޅުންފިލުވަން  ސިޓީ  ބަލައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަ 

އެއްކަމެއް   ހަމަ  އަނެއްކާ  ގެންގޮސްގެން  ކޮމިޓީއަށް  ލާމަރުކަޒީ  އަލުން  އަނެއްކާ  މައްސަލަ  މި  އެއީ  ޖެހޭނެހެން. 

ތަކުރާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަން ކުރެވޭއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލުގައި އެކަން އޮޅުންފިލުވާލުން ނުވަތަ އެ  

ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ޤައުމީ ސަލާމަތާ   ކަންނޭނގޭ. ދެން އަޅުގަނޑު  ހޯދާލުން އެއީ ނެތް ކަމެއް ނޫން  ޕްލޭން 

 ގުޅުންހުރި އެއްޗެހި ވެސް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ގެނެސް ދިރާސާކުރާ ތަން މި މަޖިލީހަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ނުކުތާތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ނޯޓުކުރީ. މިހާރު އޮތް ރިޕޯޓު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެކީ އެކައްޗަކަށް މިގޮތަށް ބަލާލަމުން ގެންގޮސް ދެން ސްޕެސިފިކްކޮށް މިތަންކޮޅު އަދި ފުރިހަމަކުރަން މިވެނި ކަމެއް  

ބެ ތިމަންނަމެން  އެގޮތުން  ކުރަން.  ބޭނުމޭ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ތިމަންނަމެން  ބައްދަލުކުރަން.  ބަޔަކާ  މިވެނި  ނުމޭ 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމަށް ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ ކުރިއަށް ދާނީ. މިހާރު ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތާއި އެކީގައި ކުރިއަށް  

އާދެ! ކުރިއަށް  ؟ އެގޮތް  އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ ދެވޭނެ މަގެއް އޮތްތޯ ބަލާލުމުގެ ގޮތުން ރިޕޯޓުގެ ދެން އޮތް ބަޔަށްދަމާތޯ

 ގެންދަވާ. 

 

  : އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކަންކަން.    -4 ފާހަގަކުރެވި  ބެލިބެލުމުން  ކޮމިޓީން  ގުޅީގެން  މުދަލަށް    -4.1ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

މުދަ އެތެރެކުރަމުންދާ  ރާއްޖެއަށް  ކަނޑުމަގުން  އިޤްތިޞާދަކަށްވާއިރުގައި  އަހަރަކަށްވުރެ  ބަރޯސާވެފައިވާ  އަގު  ލުގެ 

އަންނަ   މުދާ  ސައިޒާއި  ބޯޓުތަކުގެ  ބޯޓުފަހަރުތަކާއި  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  އަދި  އަންނަކަމާއި  އިތުރުވަމުން  އަހަރެއް 

އޮތް   ކުރިއަށް  ވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެންމެ  އޭގެ  ވަސީލަތްތައް  ލިބެންހުރި  ބަލާއިރު  އަދަދުތަކަށް 

އުނދަގޫކަމަކަށް    އަހަރުތަކުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޚިދުމަތް  ބަނދަރުގެ  ވިޔަފާރި  މާލޭ 

ދެކޭކަން.   ސަރުކާރުން  ދެކޭގޮތުގައި    -4.2ވާނެކަމަށް  ސަރުކާރުން  އޮތުމަކީ  ޕޯޓެއް  ސަރަޙައްދުގައި  ވެރިކަންކުރާ 
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ޕޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ގުޅީފަޅުގައި  ކަމަކަށްވެފައި  ޕޯޓު  މުހިންމު  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  މާލޭގައި  މިހާރު  ނިންމީ   ސަރުކާރުން 

ޙައްލު ކުރުމުގެ   އެކަން  ކުރިމަތިވެފައިވުމާއިއެކު  ބޮޑަށް  ދަތިކަން ވަރަށް  ޖާގައިގެ  ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތި  އިތުރަށް 

ގުޅީފަޅުކަ ތަނަކީ  އޮތް  ކުރެވެން  ގާއިމް  ޕޯޓެއް  ކައިރިން  އެންމެ  ސަރަޙައްދުން  މާލެ  ސަރުކާރަށް  ގޮތުން  މަށް 

ތަނެއްކަމުގައި    -4.3ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަން.   ހިއްކާފައިވާ  ސަރަޙައްދެއް  ބޮޑު  ކައިރިން  މާލެ  ވެސް  މިހާރު  ގުޅީފަޅަކީ 

ދެކޭކަން.   ސަރުކާރުން  ގޮތްކަމުގައި  އެކަށޭނަ  އެންމެ  ހިއްކުމަކީ  ބިން  ހެދުމަށް  ޕޯޓު  ގުޅީފަޅުގައި    -4.4ވެފައި 

ޢަމަލީ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް  ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ބަނދަރުގެ   ހަދާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މާސްޓަރ 

ލައްކަ ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ    4މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށާއި މި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  

ހިމަނައިގެންކަމަށް ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ  ބޭނުންވާ  ބޭލުމަށް  އަހަރު    އަރުވައި  މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ   -4.5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހާމަކުރައްވާފައިވާކަން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން އިސްނަގައިގެން އިކޮނޮމިކް  

ހޯދައިގެންކަން.  ކައު މަޝްވަރާ  ކެބިނެޓުގެ  އާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަދަލުގައި    -4.6ންސިލާއި  ގުޅީފަޅުގެ 

ދިގު   ތަން  އެ  ތަނަކަށްވެފައި  މެނޭޖުކުރާ  ކުނި  ޒަމާނުއްސުރެ  ތިލަފުއްޓަކީ  ނެތީ  ގާއިމްކުރެވެން  ޕޯޓު  ތިލަފުށީގައި 

ގެ ގޮތުގައިކަން ޤަބޫލުކުރެވުމާއި އެތަނުގައި ޕޯޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ  މުއްދަތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ލޭންޑް ފިލް ސައިޓެއް 

ދިމާވާނެ   މުސްތަޤްބަލްގައި  އެޅުމުން  ޕޯޓު  ތިލަފުށީގައި  ކަމާއި  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  ސަރުކާރަށް  އޮތްކަމަށް  މާހައުލެއް 

ބޮ ފައިދާ  އެޅުން  ޕޯޓު  ގުޅިފަޅުގައި  ބެލިޔަސް  ގޮތުން  ޚަރަދުގެ  މާބޮޑުވެފައި  ސަރުކާރަށް  ގެއްލުން  ކަމަށް  ޑުވާނެ 

ހުއްޓާލަން    19ކޮވިޑް    -4.7ފެންނާތީކަން.   މަޝްރޫޢުތައް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ގުޅީެިގެން  ޙާލަތާ  ގެ 

 ސަރުކާރުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން هللا ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދު

މިހާރު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ އަދި މާލޭ މި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އިޝޫ ދެން  

އަދި ނިންމުމުގައި އަންނާނެ ކަމަށް. ދެން އިންއިރު މިއީ ހަމަ އެއާއި ގުޅޭ ޕޮއިންޓެއް. މިސާލަކަށް ގުޅީފަޅު އެއްކޮށް  

ޖެކްޓަށް، އެ ޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންކޮށްފިއްޔާމުން އެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު އިޝޫސްތަކެއް  ހަމަ ބަނދަރު ޕްރޮ
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ކުރީ ބައްދަލުވުމުގައި އެތަން ނުވާނެއޭ، ތިލަފުށީގައި އެކަމެއް   ދިމާވަނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި  އެ 

އެކަން އެހެން އެންމެ   ބޮޑު ގޮތެއްގައި މިކަންކުރަން ފެންނަނީ ގުޅީފަޅުގައި  ނުވާނެ ކަމާއި އެއީ ސަރުކާރުން  ފައިދާ 

ވާނެ   ކީއްވެތޯ،  ނުވަނީ  ބަލާލަން  ކަންނޭނގޭ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ދެން  ކަމަށް. 

ން ބަލާލުން  ޕޮސިބިލިޓީ އޮތްތޯ، އެހެން ބަލާފައި އިތުރު އޮލްޓަނޭޓިވެއް އަނެއްކާ ވެސް ލިބުނީތާ. އެހެންވީމާ، އެ ކަ

 ؟ އަސްލު ބުއްދިވެރި ކަންނޭނގޭ މިހާރު މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވީމާ އެގޮތަށް ނިންމާލަންވީތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އްދޫގަ

ޔަ އެޑްކޮށްލަން  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޢުއެއްޗެއް  މިނިސްޓަރު  ވާހަކައަށް.  ދެއްކެވި  އެ  ރަނގަޅަށް  ޤޫބު  އެންމެ  ސަރުކާރަށް 

ފެނިފައި އޮތީ އެ މީހުން ހެދި ސްޓަޑީސްތަކުން ވެސް ގުޅީފަޅު ކަމަށް ތިލަފުއްޓަށްވުރެ. އެއީކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން  

ބަލާލަން   ތަން  އިން  ހަދާފައި  ކޮމްޕެރިޒަނެއް  ޑޮކިއުމަންޓް  އިތުރު  ބޭނުންވޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބުންޏަކަސް  އަދި 

ންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. މިސާލަކަށް ޕްރޯޒެން ކޮންސެޕްޓަކީ ކޮބައިތޯ، ކީއްވެގެންތޯ ކޮން ފެކްޓަރސްއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެ

މިރިޕޯޓު   ބޭނުންވަނީ.  ބަލާލަން  ފެކްޓަރސްތައް  އޭގެ  ބުނުއްވަނީ.  އެ  ބެޓަރއޭ  އިޒް  ގުޅީފަޅު  ބޭސްކޮށްފައިތޯ 

ފެކްޓަރސްތައް ރިކުއެސްޓް   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ވާހަކަ  ހުށަހެޅިކޔަސް  ދެކޭތީވެ  ކަމަށް  މުހިންމު ކަމެއް  ކުރުމަކީ 

 ދަންނަވާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަށާފައި   އޮތީ  މަޝްރޫޢު  ކަންނޭނގޭ.  ރަނގަޅު  ގެންނަން  މައިންޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓުއޭޝަން  މި  ކުޑަކޮށް 

ކޮންޓްރެކްޓް އިނގޭތޯ.  އައިއިރުގައި  އިޝޫ  ހަމައަށް  ހެދި،  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެއްބަސްވުންތައް  ސޮއިކުރެވި،  ތަކުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  އޮތީ.  ގޮތުގައި  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  އޮންގޮއިން  ފަށައި  ކޮންނަން  ނަގާ،  ވެލި  ދައްކާ،  ތަން 

އޯލްޓަނޭޓިވް އެނަލިސިސް މި ގަޑީގައި ހަދަން ކިހާ ޑެޕްތަކަށްތޯ ދާނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚުދު އަޅުގަނޑަށް  

އެކްސްޓެންޓް،  ވެ ގެންދެވޭ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  މި  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ސާފުވާން  މިހާރު  ސް 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ވަރަށް ފުނަށް ވެސް ގެނދެވިދާނެކަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު  

އިނގޭތޯ. ވަޒީރަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  ކުރަނީ  އެކަމަށް    މި  ކެބިނެޓުގައި  ކުރަނީ  މި  ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެން 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިސްކުރައްވާފައި ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތާ. އެހެންވީމާ، ދެން އެއަށްވުރެ ދުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ގޮތެއްތޯ ވަގުތު ހޭދަކުރުން އެއީ ބުއްދިވެރި  ޑުމެންނަށްވުރެ މާ  ދެން އަޅުގަނ؟ މި ޙާލަތުގައި ގޮސް އެކަމަށް އިތުރު 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެކްސްޓެންޓަކަށްތޯ  ކިހާ  އެހެންވީމާ،  މިތާނގައި.  އެބަތިއްބެވި  ޕާލަމެންޓޭރިއަނުން  ތަޖުރިބާކާރު 

މިހާރުން   ލިބި  ގެއްލުމެއް  ލިބޭނެ  އަރާ  ކިސަޑެއް  އަރާ  ފަރުމައްޗަށް  އޮންނަނީ  އޭރުގައި  ގެންދެވޭނީ.  އިންކުއަރީ 

ވަޅުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތްދަށުން ގޮއްސަ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބައޮތް  މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  މެންޑޭޓާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ކޮމިޓީއެއް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ނެޝަނަލް 

މި ތަފާތު  ކިހާވަރަކަށްތޯ  މިވަނީ،  އޯވަރލެޕް  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ސުވާލެއް.  މެންޑޭޓާ  ކުރެވިދާނެ  ހަމަ  މިވެސް  ވަނީ. 

މީގައި   ރަނގަޅީ.  އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  ގޮތެއް  ނިންމަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވިސްނާފައި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ، 

ތަޖުރިބާކާރު   އިންނެވި އެންމެ  ތެރޭގައި  ވިދާޅުވެދެއްވުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗެއް  ވެސް  ޙުސައިން  ޢަލީ  ރަނގަޅު 

ކިހާވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނީ. މިހާރު ވަޒީރު އަޅުގަނޑުމެން  ޕާލަ މެންޓޭރިއަން. އެހެންވީމާ، އިންކުއަރީއެއް 

އިތުބާރުކުރުން   އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަކީ  ތަނަކީ. ދެން  ރަނގަޅު  އެންމެ  ތިމަންނައަށް  މިއޭ  ވިދާޅުވަނީ  މި  ގާތުގައި 

އޭ ދެން  އިނގޭތޯ.  ނުކުރުން  އިތުރބާރު  ރައްޔިތުންގެ  ނޫނީ  ބަލާއިރުގައި  ދިރާސާކުރަން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތި 

ކުރެއްވިފައި   ގޮތުން  މުޤައްރިރެއްގެ  ހުރި،  ތަޖުރިބާކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ކެޕޭސިޓީ  މަޖިލީހުގެ 

ށް އަލުން އެސެސްމެންޓް ހަދާ  ހުރި ތަޖުރިބާތައް މި ދަންނަވަނީ. އެއްކަލަ ކޮމިޝަން ކޮށްގެން އަލުން މީތި ރިވިއުކޮ

އޯލްޓަރނޭޓިވްތަކެއް އެކަހަލަ ކަންކަން ކުރާނެ ރިސޯސް އަޅުގަނޑަކަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ މިތާކުންނެއް އިނގޭތޯ. ދެން  

މިހާރަށް   ހުންނަ  އެކަންކުރަން  އެހެންވީމާ،  ކަންކަން.  އަންނާނީ  ބޮލަށް  މުޤައްރިރުގެ  ފާސްކުރެއްވީމަ  މެންބަރުން 

 ން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަންނޭނގޭ ތި ބޭފުޅަށް ދަންވަން ދެއްތޯ.ހުންނަ ދަތިކަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އެއްގޮތަކަށް   ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު ދެއްކި ވާހަކައާ  ވިދާޅުވާން އިނގޭތޯ. ދެންމެ  ހަމަ  އެއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ 

ޑިސައިޑްކޮށްފައި  ވެސް   ހަދާފައި  ރިސާޗް  މިނިސްޓްރީން  ވާހަކައެއް.  ހަދާ  ރިސާޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުބުނަން 

ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް  ޑޭޓާ  ރިސާޗްގެ  ހެދި  ކޮށްލަނީ  ރިކުއެސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައެކަނި  އޮންނާނީ. 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލަން. ދެޓްސް އިޓް. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ؟ޢަލީ ޙުސައިން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނަންތޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކަމަށް   ދައުރު  ދެވަނަ  އުޅޭ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މިތަނުގައި  މިއީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ހިނގައިދިޔަ   ކަންތައްތައް  މަޖިލީހުގައި  ދައުރުގައި  މިދިޔަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވިޔަސް 

ވޭ މިނަވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީމަ ދަޢުވާކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  މިންވަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ނުވަދެ

އެ ދިޔަ ކިހާ ޑެޕްތަކަށް ކިހާ ފުނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެތޯ ނުދެވޭނެތޯ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ސުވާލުގައި  

ބާވަތުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް. އެއީ މި  އިންކުއަރީތައް ހިންގާ، އޭރުގައި    ތި 

އޮތް ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަނގަ ވެސް ހުޅުވާނުލައްވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އަދި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ   އެމް.ޑީ.ޕީ  މިހާރު  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  ހަމަ  ފެނޭތާ  އެބަ  އެޓްލީސްޓް  މިހާރު 

ޗުއްޕު ވެސް ވިދާޅުނުވާނެ  ގުޅޭގޮތު ބޭފުޅުން ހަމަ  ފާޑު ވެސް ކިޔާ ވާހަކަދައްކާ އިންކުއަރީ ހައްދަވަނީ. އޭރު އެ  ން 

ރަނގަޅު   ހަމަ  އަޅާބަލާއިރު  އެއާއި  މިވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގުޅޭގޮތުން.  ކަމަކާ  ކުރާ  ސަރުކާރުން 

މަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ  މަސައްކަތެއްހެން އެވަރުން ވެސް ކުރެވެނީ. ދެން ހަ

ކަންތައްތައް   ކުރާ  ސަރުކާރުން  ބާރުން،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އޮންނައިރުގައި  ވަކިވެފައި  ބާރު  ތިން  ގޮތުގައި 

ޒިންމާދާރުކުރުވުން، ޖަވާބުދާރީކުރުވުން އެބޭފުޅުން  ކުރެވޭނެ ކަމަކީ  ހަމައެކަނި  . އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުއްޓާލާށެކޭ ނޫނިއްޔާ   ކަންތައްތައް މިސާލަކަށް  އެ  ކަންނޭނގޭ  އެންގޭނެ  ނުވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ހަމައެކަނި   އަޅުގަނޑުމެން  ނެއެންގޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެންގުންތައް  އެކަހަލަ  އެގޮތަށް  ރިލޮކޭޓްކުރާށެކޭ. 

އަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ.  އެހެންވީމާ،  އޮޅުންފިލުވާނީ.  އަހާ  ސުވާލުކުރާނީ  ހަމައެކަނި  ގަނޑުމެން 

ނުވަތަ   ކުރަން  ސީދާ  ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިކަމެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ބުނެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ފެންނަ 

ނޭނގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެންގުންތަކެއް  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑު    އެލޮކޭޓްކުރަން  ހަމަ  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

 ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަރައިފިކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ.    100ނޫން، ވަރަށް ހެލްޕްފުލް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް %

އަޅުގަނޑުމެ މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ވިދާޅުވާހެން  އެކަމަކު  އެ  ގޮތުގައި.  މެންބަރުންގެ  ސަރުކާރުގެ  ތިބީ  މި  ން 

ކަމުގެ   މަސައްކަތްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބުދާރީކުރުވަން  ސަރުކާރު  ބޮޑަށް  މެންބަރުންނަށްވުރެ  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާ 

އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިތްހަމަޖެހުން  ކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެކަމުގެ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ހަމަގައިމު  އޮތް. މިހާރު  އިޙުސާސް 
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ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފަ. މިއޭ އެންމެ ކަމުދާ   އެ އޮތީ  ޖަވާބު  ވަޒީރަށް އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރީމަ ވަޒީރު ދެއްވާ 

ނޮލެޖަކަށާއި   ކޮންމެވެސް  އެނިގިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅާއަށް  އެ  ބޭސްކުރައްވަނީ  އެ  އެކަން  ވަޒީރު  ދެން  ތަނަކީ. 

މައް  ރިޕޯޓުތަކެއްގެ  އިތުރުފުޅެއްކަން  ކޮންމެވެސް  ހެއްދެވީ  އެ  އެނގެންޖެހޭނެ  ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ޗަށް. 

ޑޮކިއުމެންޓުކުރެވިފައި   ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  އައިމަ.  ޙާލަތު  އެ  ވަގުތު  އެ  ނޫންކަން  ނުވަތަ 

އްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުމަށް ޖަވާބު ހޯދަ އިދެވި 

ބޭފުޅާއަށް   އެ  ސްޓަޑީ  އެ  އަނެއްކާ  ބޭސްކުރައްވައިގެންތޯ.  ސްޓަޑީއަކަށް  ކޮން  ބޭސްކުރެއްވީ  އެ  ޖަވާބު  ވަޒީރުގެ 

އެހެން   އިނގޭތޯ.  އޯން  ގޯ  ކޭން  ވީ  އެއްޗެއްތޯ  ވިދާޅުވި  އަންޑަސްޓޭންޑްވެގެން  އަންޑަސްޓޭންޑްވިތޯ،  ރަނގަޅަށް 

ންނެވީ. އެކަމަކު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ތި ވިދާޅުވި ސްޓަޑީތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުހޯދޭނެއެކޭ  އަޅުގަނޑު މި ދެ

ނޫން މިދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިއުޗަރ ރެފަރެންސަށް އިތުރަށް ބަލަން ހޯދިދާނެ. އެ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

 ނޯޓު ވެސް ކޮށްލާނަން.  

 

  ވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެ

ސަރުކާރުން    19-ކޮވިޑު  -4.7 ހުއްޓާލަން  މަޝްރޫޢުތައް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ގެ 

  19-ނިންމާފައިނުވާކަމާއި މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލަން ނިންމީ ސޮއިކޮށްފައިނުވާ މަޝްރޫޢުތައް އެކަނިކަމާއި އަދި ކޮވިޑު

ނަމަވެސް  ފެށުނު  މަޝްރޫޢު  ގުޅީފަޅު  ޙާލަތުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ގެ  ކަމަށްވެފައި  ކުރިން  އޭގެ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ   

މަޝްރޫޢުތައް މި ޙާލަތިގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ  

ބޮޑުވާނެތީކަން.   ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ގާއިމުކުރި ކަމުގައި  -4.8ލިބޭނެ ގެއްލުން   ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ އެކި  ގުޅީފަޅުގައި 

ސަރަޙައްދުތައް   އިތުރު  ކަމާއި  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ  ބަނަދަރުތައް  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  މިހާރު  ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

މާލެ    -4.9ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލަމުންދާ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާކަން.  

 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކޮށް ގުދަންކުރުމަށް  އުތުރު ފަރާތު

ގުޅީފަޅުން ޖާގަ ޚާއްޞަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ބިމުގެ ޖާގަ ހުސްވާނެ ކަމަށާއި ކާރޫބާރު  

ލުއި ލިބި  ބާޒާރުމަތީގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް  މިހާރު މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ    ބޮޑު 

ގެއްލުންތައް   ލިބެމުންދާ  އިޤްތިޞާދަށް  ސަބަބުން  ބޮޑުވުމުގެ  ވަގުތާއި ޚަރަދު  އެތެރެކުރުމަށް ހޭދަވާ  މުދާ  ސަބަބުން 

އި  -4.10ނެތިގެންދާނެކަން.   ރަނގަޅު  މުދާ  ބާލާ  ބަނދަރަށް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ތެރެއިން  ގުޅީފަޅު  ންތިޒާމްތަކެއްގެ 

ފަސޭހަކާމާއިއެކު ގުދަންތަކަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  
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އެއްވެސް ކަމަކަށް ބިން ހިއްކުމަކީ އޭގެ    -4.11މަސައްކަތް ހަލުވިވެ މުދާ ގުދަންކުރުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެކަން.  

ބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ގުޅިފަޅު މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު  ސަ

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ  ، ފޯރާނެ މިންވަރު 

ދިނު ހުއްދަ  ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ގާތްގަނޑަކަށް  ރިޕޯޓު  ހަމައަށް  މުއްދަތެއް    5މާއި  ދުވަހުގެ  މަސް  )ފަހެއް( 

ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ    -4.12  ހޭދަވެފައިވާކަން. ކޮމިއުނިޓީ  ހަދަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމަށް  ރިޕޯޓު  އީ.އައި.އޭ  މަޝްރޫޢުގެ 

ކަންބޮޑުވުންތައް   ވެދާނެކަމުގެ  ގެއްލުން  ފަރުތަކަށް  ޕޮއިންޓްތަކަށާއި  އަސަރުކުރާނެ  ތެރެއިން، ޑައިވް  ލިބިފައިވާކަމާއި 

ރިޕޯޓްގައި   މެޝަރސްތައް  މިޓިގޭޝަން  ހުރި  ނެގެން  އެއަށް  ފާހަގަކޮށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ކަމަށް 

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ    -4.13ހިމަނާފައިވާނެކަން.   އެކުލަވާލުމަށް ހަދަންޖެހޭ  އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު  މަޝްރޫޢުގެ 

އިންޓްތަކަށާއި ފަރުތަކަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ލިބިފައިވާކަމާއި އަސަރުކުރާނެ  ތެރެއިން، ޑައިވް ޕޮ

ރިޕޯޓްގައި   މެޝަރސްތައް  މިޓިގޭޝަން  ނެގެންހުރި  އެއަށް  ފާހަގަކޮށް  ހުރިހާކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ކަމަށް 

ކުރިމަތިވެދާ  -4.13ހިމަނާފައިވާނެކަން.   ކަމެއް  ނުހިމެނޭ  އުސޫލުތަކެއް  ރިޕޯޓްގައި  މޮނިޓަރިން  ބަލައި  ނެކަމަށް 

ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެކަމާއި އެގޮތަށް ބަދަލުތަކާއިއެކު މިޓިގޭޝަން މެޝަރސްތައް ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް  

ނާފް  މި މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓާއިމެދު ނިންމި ނިންމުން އިސްތިޢު  -4.14ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެ ވާނެކަން.  

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައާ   އިސްތިޢުނާފުކުރަން  ކުރެވެން އޮތް މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ގުޅޭގޮތުން ވަކި ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ކުރުމަށް އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ސިޔާސީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައި  

މަޝްރޫޢަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   -4.15ނުވާނެކަން. 

ދީފައިވާކަން.   އީޕީއޭއަށް  ވެރިފަރާތުން  މަޝްރޫޢުގެ  ޔަޤީންކަން،  އަޅާނެކަމުގެ  ހިއްކަމުންދާ    -4.16ފިޔަވަޅުތައް 

ކިސަ  ސަރަޙައްދުން  އެ  ހުރިގޮތުން  އޮއެވަރު  ވެލި  ސަރަޙައްދުގެ  ޖަންބޯބޭގަށް  ހުއްޓުވުމަށް  ބޭރުވުން  ވެލި  ޑާއި 

އީ ބޭރުވާތީ،  ކިސަޑު  މަތިން  "ފާރު"ގެ  އެ  ނަމަވެސް  ލެވިފައިވީ  "ފާރެއް"  އެކަން  .ޕީ.އަޅައިގެން  އެންގުމަށް  އޭގެ 

ކުރަމުންދާކަން.   މަސައްކަތް  އުސްކުރުމުގެ  ޖަންބޯބޭގްތައް  އިތުރަށް  ގޮތުން  ގެ    19-ކޮވިޑު  -4.17ޙައްލުކުރުމުގެ 

އެންމެ ސަބަބުން،  ފުރަބަންދުގެ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ    ކޮމިއުނިޓީ   ޕްރޮޖެކްޓްގައި  މި  ރަނގަޅަށް  ސަބަބުން 

ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް  އެކަން  ނުވާކަމާއި،  ފޯމް   ގެންދެވިފައި    އޮންލައިންކޮށްނާއި، 

ޢާހުޅުވާލައިގެންކަމާއި    ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ފުރައިގެންނާއި،   ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ފަރާތްތަކުން  މުއްއަދި 

ޕްލޭނިން  މިނިސްޓްރީ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ގ އޮފް  ޖަވާބު   ހައުސިންގ    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 

 -4.18ދީފައިވާކަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ތިއަޅުގަނޑު   ބޭނުންވަނީ  ޕްލޭނިން  ންއޮތީނު  ފާހަގަކޮށްލަން  ނެޝަނަލް  އޮފް  ބައި    ގ، މިނިސްޓްރީ  ހައުސިންގެ 

ހައުސިން އާރަކު  ހިމަންޖެހޭނެއެކޭ.  ތީގައި  ހިއެއްނުވޭ  އެތާނގައި  ގއެއަޅުގަނޑަކަށް  ޖަވާބުދޭއިރު  ނޯންނާނެނޫންތޯ.  އް 

ބުނަނީ  ށް  ކަމަނޫން، އެކަން ކުރި  ،މާ، އެގޮތަށް. ނޫންއޮންނާނީ. އެހެންވީ  ގއޮންނާނީ ހަމައެކަނި ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން

 މިނިސްޓްރީއެއްނު.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސައްކަތް  ނުވާކަން އީ  ފެށިއިރު   ފުރަތަމަ   މަޝްރޫޢުގެ  އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  މަތަކުރުމަށް  އޭއަށް  .ޕީ.ކިސަޑު 

ނަމަވެސް    ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވިލިނގިއްޔާކަމާއި  ޖަންބޯ  ފަހުން    ފަރާތުން   ހިންގާ   ޕްރޮޖެކްޓް   ބޭގްތަކެއް   ވީފަރާތް 

ބެލިބެލުމުން، ކަމާއި  ބަހައްޓާފައިވާ  ސަރަޙައްދުން    ދިޔައިގައި   ބޮޑު  ސަބަބުން  ތިރިވުމުގެ   ބޭގްތައް   މި  އިތުރަށް  އެ 

އުސްކޮށް   ބޭރުވާތީ   ކިސަޑު ބޭގްތައް  އީ  އެކަން   އެ    ޕްރޮޖެކްޓްގެ   -4.19އަންގާފައިވާކަން.    އޭއިން.ޕީ.ރަނގަޅުކުރަން 

ބަދަލުކުރުން  ކުރިން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް ސަރަޙައްދަކަށް  އެހެން  މުރަކަ  ހުރި  ސަރަޙައްދުގައި    ނަމަވެސް   އޮތް   އެ 

ކަމާއި ފެށިފައިނުވާ  މަސައްކަތް  ބަދަލުކުރުމުގެ  މުރަކަތައް  އެ  ފެށުނުއިރު،  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ    ،މަޝްރޫޢުގެ 

ލަސްކޮށްފިނަމަ މާލީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެ    ނުފަށާ  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  ހުރުމުންނާއި  އައިސްފައިސާމާނު  

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މުރަކަ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުން   ، ކަމަށް ބަލައި

ގެންދާގޮތަށް، މަޝްރޫޢުގެ     މިހާރު   -4.20އޭއިން ހުއްދަ ދީފައިވާކަން.  .ޕީ.މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އީކުރިއަށް 

ހިނގާ  ކަމާއި   ގެއްލުންވެފައިވާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރަށް   ސަރަޙައްދުގެ  މަސައްކަތް  ފާހަގަވެފައިވާ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ، ކަމަށް 

ކިސަޑުގެ  ނޭދެވޭ    ފަރަށް  ވިލިނގިލި   ސަބަބުން   ނަމަވެސް  ދިރާސާތަކުން    އައިސްފައިވާކަން   ބަދަލުތަކެއްބޮޑެތި 

ނުވާކަން.   ފާހަގަ  ރިޕޯޓްގައި  -4.21އީ.ޕީ.އޭއަށް  އީ.އައި.އޭ  ހުއްޓުވުމަށް  ފެތުރުން    ފިޔަވަޅުތައް   ބުނެފައިވާ   ކިސަޑު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްލޭނިން  މިނިސްޓްރީ  އިތުރަށް  ނޭޝަނަލް  އެންޑް، ގއޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް    ހައުސިންގ 

ޔަ އަޅާނެކަމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އިތުރު  ކަމާއި،  ދީފައިވާކަން.  ޤީއަންގަމުންދާ  މިނިސްޓްރީން  އެ    -4.22ންކަން 

މަސައްކަތް  މަސައްކަތް   -4.22)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ...އޮތްކަމަށް  ޙާލަތެއް   ހުއްޓުވަންޖެހޭ   މަޝްރޫޢުގެ    މަޝްރޫޢުގެ 

ދިރާސާ  އޮތްކަމަށް   ޙާލަތެއް   ހުއްޓުވަންޖެހޭ  އީ.އައި.އޭ  ކުރާ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ދައްކާފައިނުވާ  މިހާތަނަށް  ތަކުން 
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  އަންގައި   ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ގޮސްފިނަމަ  ފަހަނައަޅައި   ތްރެސްހޯލްތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   ރިޕޯޓްގައި 

 އީ.ޕީ.އޭއިން އަންގާނެކަން ހިމެނެއެވެ. މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތައް  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އްލުނުވެއްޖެނަމަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މިހާރު މި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ލިބުނު ޖަވާބުތައް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކަމާ 

ދިޔަ މި  ނުކުތާތައް  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ދިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުން  މައްސަލަ  ބެހޭ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އީ 

ޒިންމާދާރު   ކޮމިޓީއަށް  އަނގަބަހުން  ލިޔުމުންނާއި  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  އެ  ދެން  ހައިލައިޓްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން   ފަރާތްތަކުން  ދެން  ބަލާފައި  ކަންތައްތަކަށް  މި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މިއީ  ޖަވާބުތައް  ހުރި 

  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ފޯމިއުލޭޓްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ދެން ދަމާތޯ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް.މިހިރީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ސަރަޙައްދުގެ   މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ   ބަނދަރުގެ  އިމްކުރާ ގާ   ގުޅިފަޅުގައި.ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް. ކ

މި   ތިމާވެއްޓަށް ކަންބޮޑުވުންތައް  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ގުޅޭގޮތުން  ގެއްލުންތަކާ  ކޮމިޓީން    ލިބެމުންދާ 

އިމްޕެކްޓް   ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އައިއިރު  ފެށިގެން  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  ދިރާސާގައި  ކުރި 

ފެށުމުގެ ކުރިން މަޝްރޫޢުގެ    އް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޝްރޫޢެމިޓިގޭޓްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައި ނެތްކަން

ކަމާ އެޅުމަށް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ފިޔަވަޅުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  އިދާރާތަކާއި،    އީ.އައި.އޭ  ބެހޭ 

 ..ކޮންސަލްޓަންޓާއި، ކޮންޓެކްޓަރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކިޔާ   ތި  އެހެންމިހާރު  އިނގޭ.  އަދުހަމް  ކޮންފިއުޒްވަނީ  އިތުރަށް  މީތި  ކީއްކުރާނީ    ސްޕީޑުން  ދެން  ވިޔަސް 

 ކުރިއަށްދާންޖެހޭނީ. ޢަލީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަތައް  އާއަދި   ތިމާވެށީގެ  ގުޅޭ  މަޝްރޫޢާ  ގޮތާއި،  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ންމުންނަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ  ހަ ބެލުމަށް  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުމާއި،  ޝަކުވާ  މަޢުލޫމާތާއި  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ކުރެވެމުންދާ  އްލުކުރުމަށް 
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-ވެ. މި ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރުމުގައި ކޮވިޑުއުސޫލުތައް ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

ކަމާ   19 ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ފުރަބަންދުގެ  ސަބަބުން އަޅާފައިވާ  ޙާލަތުގެ  ގޮންޖެހުންތައް    ގެ  އިދާރާތަކަށް  ބެހޭ 

ތިމާވެ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ހެދުމަކީ  ބަނދަރު  ހިއްކުމާއި  ބިން  ފާހަގަވިއެވެ.  ވެސް  ނުރަނގަޅު  ކުރިމަތިވިކަން  އޭގެ  އްޓަށް 

ގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  މަސައްކަތަކަށްވެފައި،  ފޯރާނެ  ޝަރުތުތައް    އަސަރު  ހުއްދަދެވޭ  މަޝްރޫޢަށް 

ތަންފީ ކޮންމެހެން ޛުފުރިހަމައަށް  ވުމީ  ކަމުގައި  ފާހަގަކުރަމެވެ.    ކޮށްގެން  ކޮމިޓީން  ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިންމު  ވެސް 

ތަންފީމަޝްރޫ  ،އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން  ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ކުރުމަށް  ޛުޢުގެ 

ގުޅިފަޅު ބަނދަރު މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން   -5.1؛ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަމެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް އެޅުމަށް ލަފާދޭ ފިޔަވަޅުތައް

ވެސް އެ ޙާލަތަކާ   ޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަ

އީ އަޅަމުން  .ޕީ.ގުޅޭގޮތުން  ވެރިފަރާތުން  މަޝްރޫޢުގެ  ފުރިހަމައަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަންގާ  ކަމަށް  އަޅަންޖެހޭ  އޭއިން 

މިނިސްޓްރީ   ގެ ގޮތުންމަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމު  -5.2ގެންދިއުން.  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ސިވި  އޮފް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ    ލް އާއި 

އޭޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އަދި    އޭވިއޭޝަނާއި  ކޮންސަލްޓަންޓާ  އީ.އައި.އޭ  މަޝްރޫޢުގެ  އާއި 

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި ހަފްތާއަކު  

މަޝްވަރާކޮ މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވެމުންދާ  ބާއްވައި  ބައްދަލުވުމެއް  ކަންކަން  އެއްފަހަރު  ށް 

 އްލުކުރަމުން ގެންދިއުން.  ހަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓް  ވް  އެން.ޖީ.އޯ ޕާޓިސިޕޭޝަނެއް ނެތި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އެހާ ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށްނުވޭ. ދެން ވީ ވިލް ހޭ

 ލިވް ވިތް ދެމް. މި ހަމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ކިސަޑުގެ    -5.3 އެއްފަހަރު  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހަރުދަނާކޮށް،  މޮނިޓަރކުރުން  ޕްލޭސް  ހެންހާސް  ފަރާއި،  ވިލިނގިލީ 

މުކުރުމާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  އްއަސަރު އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލައި، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ ޢާ
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މުކުރުމާއި  އްއޭއިން ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު ޢާ .ޕީ.ބެހޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އީ  ކާއަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަ

ގެންދިއުން.   ރިޕޯޓު މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަމުން  ފުޓްޕްރިންޓުގައި ހުރި ދިރޭ މުރަކަ ރައްކާތެރި    -5.4އެ  މަޝްރޫޢުގެ 

ންމުންނަށް ހާމަކުރަމުން  އާހަރުދަނާކުރުމާއި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު    އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް

 ބޮޑު ދިޔައިގައި އަދި މޫސުން ގޯސް ވަގުތުތަކުގައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން.   -5.5ގެންދިއުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކަންބޮޑުވުން   ހީވަނީ    ގައި   5.5އަޅުގަނޑުގެ  ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑަށް  އެ  މި  ޤައެބައިން.  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު 

ޓައިމް   ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކުގައި  ގުޅޭ  އެބައިނދޭޑިހިއްކުމާ  މިހާރު    .އުރޭޝަނެއް  ވެސް  ޑިއުރޭޝަންގައި  ޓައިމް 

މިސާލަކަށް   ކޮންޓި  24ހިއްކާއިރު  ހަމަ  އެ  އަވަރސްގައި  ހަމަ  ކުރަންޏާ  އަވަރސް    24ނިއުސްކޮށް 

އަޅުގަނޑަށް   މިސާލަކަށް  ނޫނީ  ދާނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ޤަކަލްކިއުލޭޓްކޮށްގެން  މި  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ބޫލެއްނުކުރެވޭ 

  ނާ ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވެސް ނުހިމަ ޓައިމް ކަލްކިއުލޭޓްނުކޮށް  ގޮތުން ބޮޑު ދިޔައިގައި ނުހިއްކާ ބޮޑުދިޔަ ނުލައި އެ 

ގެންދި ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެހެންވީމާއުންކަހަލަ  މީގަ.  މިހާރު  މިގޮތަށްއަޅުގަނޑުގެ    އި،  މިހެން    ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތު ދިގުދެމިގެންގޮސްދާނެ. ދިގުދެމިގެންގޮސްފިޔާމު އެވެސް ހަމަ   ދެއްޖެއްޔާމު އަނެއްކާ ނއި

ކޮސްޓަކަށް   ބޮޑު  ވަރަށް  އެހެންވީމާކޮސްޓެއް،  އައިސްދާނެ.  މިސާލަކަށް  ބަދަލުވެގެން  މިހާރު  މިކަން   ،100  

އަށް ވެސް ބަދަލުވެގެން ގޮސްފިއްޔާމު އެވެސް ހަމަ ދިވެހި    150މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް އޭރު  

އެހެންވީމާ ފައިސާތަކެއް.  އަތުންދާ  މި ރައްޔިތުން  އޮތީތީވެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަންބޮޑުވުން  ތާއީދެއް  ،  އަޅުގަނޑަށް   

 ނުކުރެވޭ މި އިޝޫއަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.   ޓަކައި  އެންވަޔަރަންމަންޓަށް  އެކްސްޓެންޑު  ދާ  ކޮމިޓީ  ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ރެ ސްޓްރޯންގ  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  މަކޮވާހަކައަކީ  ވިދާޅުވާ    އިދީފަންޑޭންޝަންތަކެއް  ތި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  މިހިރީ 

މީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް    ކޮސްޓު  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ކޮސްޓަކީ  އެ  އަންނާނެވެސްމެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތެރެއަށް 

ލިޔަން   އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޚަރަދަކީ  ކުރަންޖެހޭ  އަސްލު  ޕްރޮޖެކްޓުން  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ ވެސް  ކުރިންބޭނުންވިގޮތަކީ  އަދި    ،އްގަޑިއިރު  ގޮސް  ބޮޑުދިޔަ  ހުއްޓަންޖެހޭ.  ކުރިން  އެއްގަޑިއިރުގެ  ބޮޑުދިޔައިގެ 

މަޑު  ފަސްވަންދެން  ޕްރެކްޓިސް މިކަހަލަ އެކްސްޕޯސްޑް    އެއްގަޑި  ވެސް ކުރަންޖެހޭ. އެންޑު ދެޓް އިޒް ސްޓޭންޑަޑު 
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ކަމެއް  . އެހެންވީމާއިއޭރިއާއެއްގަ އޮށްޓަރު ހުރި  އިޒް    ންޑުކުރާ ކޮމަރެ، އަޅުގަނޑުމެން  ދިސް  ވަންޏާ އެންޑު  ކަމަށް 

ބޮޑު ދިޔައިގަ އެތި މި ސަކަރާތްކޮށްލަނީ. ދެން ޚާއް  އި ވަން އިނގޭތޯ. އެއީ  ގޮތެއްގައި މި ވާދޫ ކަނޑު މި  ޞަމުޅި 

އަނގަމަތީގަ  އެ  އިއިއިންނަނީ  ވެސް    އި ދެފަނ.  ސަރަޙައްދަކީ  ގެއްލުންވި  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިއްޔެ  އެދޭތެރެއިން 

އެއްޗެހިއެތާނ ޝީޓުތަކާ  ހުރިހާ  ހުރި  އެހެންވީމާ  ގައި  ނުރައްކާތެރި.  ވަރަށް  ވައިގަދަ.  ވަރަށް  ދިޔައީ.  ،  ވެސް 

 ންޑުކުރެވޭ އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ބައިންދަން.  ކޮމައަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ރެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ޔަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ތާއީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އުއަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް.  ޤޫބުގެ 

މިހާރު މިއިންގޮތަށް   ޤަބޫލުކުރަނީ  ޕްރޮޖެކްޓުން    ދެއްޖެ ނއި  5.5ހަމަ  ވިޔަސް މި  ކޮންމެގޮތެއް  މި  ވާނަމަ  ކަމުގައި 

އަސަރު   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަބަބަކީ.  ތިމާވެއްޓަށް  އަސަރުކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ތިމާވެއްޓަށް  މިއެއްނޫން  އެބަކުރޭ. 

ހިފައިފި އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން  ޕޮއިންޓުގައި  މި  ނުހިފާ  ސަބަބުގައި  މައިގަނޑު  އަސަރުކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ   ،  

އަނެއްކާ ވާނަމަ  ބޮޑުވެގެންދާ  ކަމުގައި  އިންތިހާއަށް  ގެއްލުން  ކުރާނެ  ހަމަ  މީގެން  އަޅުގަނޑަށް    ނެވެސް  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ހަމަ  ކޮމަރެ  5.5،  އުނިކުރަން  ތެރެއިން  ންޑޭޝަން 

 ގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ޤޫބު ހުށަހެޅިއުޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހައްލެއް ހޯދަވައިދެއްވާނެ މިއަށް. 

 

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ޤަބޫލުކުރަނީ  މުހި  5.5އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  އޭތި  ންއަކީ  މިސާލަކަށް  ސަބަބަކީ  އެއީ  ކަމަށް.  ނުކުތާއެއް  މު 

ސަބަބުން މާބޮޑުވެގެން    ދޫކޮށްލައިފި. އޭގެ  އަގަށްވުރެ  ބޮޑުވާ  އަގަށްވުރެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ބުނާ  މި  ގެއްލުން  ލިބޭ  ދެން 

އެންވަޔަރަ އެހެންވީމާ ންހިނގައިދާނެ  ގެއްލުން.  ލިބޭ  އެ  މަންޓަށް  ޕްރޮޖެކްޓަށް  އެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު   ،

، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އަގެއްކަމަށް. އެހެންވީމާ  ދައްކާ ކުޑަ އަގަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓު ޕްރޮޓެކްޓުކުރަން އެ ދައްކާ

 މު ޕޮއިންޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން.  ންމި ޕޮއިންޓަކީ ހަމަ މުހި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަޑުކުރައްވާ. ޢަލީ ޙުސައިން މިކަން ނިންމާލަދެއްވާނެ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ    ގަނޑުއަޅު ގޮތަށް  ހުށަހެޅި  ތި  މުޤައްރިރު  ހަމަ  މިހާރު    5.5ވެސް  އެއީ  ތާއީދުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ބާއްވަން 

އަބަދު އަ  އެކައުންޓެންޓަކު  އެސްޕެކްޓަށް.  ފައިނޭންޝަލް  ވިސްނާނީ  ދޫކޮށްލަން.    ގުވެސް  އެކަމެއް  ބޮޑުވަންޏާ 

މަސައްކަތް   އަވަހަށް  ވިސްނާނީ  ދިފާއުގައި  އިންޖިނިއަރަކު  އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމަން. 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ފޯ ދަ ލަވް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ  

ބޭނުމަކީ އެހެންވީމާ  ކޮމިޓީގެ  ނުހިމަނާވެސް.  އެ  ރެ   ،  މި  އަނެއްހެން  ހުށަވެސްއަޅާނެ  ންޑޭޝަކޮމަކަމަށްވަންޏާ  ން 

މިޓިގޭޓްކުރަން ހަމަ    ކަމެއް ނެތް އެއްވެސް ގޮތަކަށް. މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ ކޮށްލެވޭނީ  ވެސް ކަމެއް 

އޮތީ. އަޅުގަނޑު އެ    އި ގަ  5.5ވެސް ކުރަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައް އަޅުގަނޑަށް    އެންމެ ކަމެއް ކުރަންޏާ 

 ބާއްވަން ތާއީދު.  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ކޯޑުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ ރެ

މިއަކު   އިނގޭތޯ. އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރި އަގެއް ދެން  ވީކްވޭ  ރިޕޯޓު ވަރަށް  މުޅި  އެ މާއްދާ ނަގައިފިއްޔާ 

ނެތް ޕްރޮސީޖަނުވެސް  ސްޓޭންޑަޑު  މި  ދެން  އެބަވޭ.  މީތި  އެންވަޔަރަރވަރަށް  އޯޕަން  ޑްރެޖިން    އިމަންޓުގަ ންއަކީ 

ކުރިއަށްދާ  ވެދާ   ރެކްލެމޭޝަން  ކޮންސިޑަރ  ޔޫ ޝޫޑް  ގިނަ    ކަމަށްވަންޏާ  އަދި  އިޓް.  ސްޓޮޕް  ހޭވްޓް  ޔޫ  އެންޑު 

ޑްރެޖިން އިންޓަރނޭޝަނަލް  މި  އެސްޕެކްޓަ  ގފަހަރު  މި  ބަލާފަކޮމްޕެނީތަކުން  ކޮސްޓު   އިށް  ވެސް  ވެސް    ހުންނަނީ 

މީހުން   ހުރި ދާއިރާއެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެ އި ވަރަކަށް ހޭކިފަ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް   އިހަދާފަ

އެކަމާ   އެނގިވަޑައިގެން  އެކަން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އިންޖިނިއަރެއް.  އިންނެވި  އެބަ  މިތާ  އަދި  ކޮސްޓުކުރާއިރުގައި 

ކޮށްފަވާ ހުންނަނީ  ޑްރެޖިން މި    އިހަކަފުޅުދައްކަވާ. އެއީ ކޮސްޓު  ވެދަރ އެސްޕެކްޓް ލާފަ. ސޯ އިފް ދޭ ކޮންޓިނިއު 

ކަމެއް ނެތް އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް   ދެން ވިލިގިނލި ފަރަކަށް މާބޮޑަކަށް ވިސްނާނެ  އިހައި ޓައިޑްގަ

ކޮންސިޑަރ ކޮށްދެއްވަން   މި  ވިޔަސް ދާނަން. އެއީ  . އ5.5ައެދެން  ދާން  ވޯޓަކަށް  ނިންމަން  ގޮތެއް  ހަމަ  ޅުގަނޑު 

އެދެން   ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަންވޯލް    އި މީގަ  5.5އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  ޙަޤީޤަތުގައި  ޑިފެރެންޓު  ޓަބައިންދަން.  އިޒް  އިޑް 
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ވަގު    މޭޓްކުރާކަށް އެފްރޮމް ވޭވްސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ. ވޭވެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެސްޓި

ސީ  މިއިން  ޓައިޑަކީ  މައްޗަށް،  ޓައިޑުން  އަދި  މާނައަކީ  ނޫނިއްޔާ.  އެނގިގެން  ގޮތަކަށް  ހުރި  ލެވެލަށް    ވިންޑު 

އެހެންވީމާ  އި ރިފަރކޮށްފަ އެއްޗެއް.  އެގެންނަ  މައްޗަށް  ބޮޑުދިޔައިން  އެކަމަކު    ،  ބަންޑުންޖަހާފާނެ.  މީހުން 

އެ  .އޯވަރޓޮޕްކޮށްފާނެ އެހެންވީމާ  އިގަޑީގަ   ބިކޯޒް  ވަރުގަދަވީމަ.  ކޮންޑިޝަން  ވިންޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް   ،

ކުޑަކޮށް   އިހަށް  ގޯސްވީމަ  މޫސުން  ބޮޑުދިޔައިގަ  ގޮތަކީ  ހަމައެކަނި  ކޮންސިޑަރކުރެވޭނެ  ފެކްޓަރތަކަކަށް  ނޭނގޭ 

 ހަމަޖެހިލުން.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

މިސާލަކަށް   ތިހެން  ހިތަށްއަރަނީ  ބޮޑުދިޔައިގ5.5ައަޅުގަނޑު  ނުގެންދިއުން    އި ގެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ 

ފެނުން މައްޗަށް ހިކޭ ވަރަށޭ އެ ބަންޑުގެ   އިއޮތީ ބޮޑުދިޔައިގަ މި  އިގ5.6ައަނެއްކާ   އިންޑުކޮށްފަކޮމައަޅުގަނޑުމެން ރެ

ވަރަށް އުސްކުރަން    މައްޗަށް އުފުއްލޭ  ފެން  އި، އެ ދޭތި އޮތީމަ އެ ބޮޑުދިޔައިގައުސްމިން ހުންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑުމެން ނުހިއްކަން. އިގަ އިއެކަމަކު ބޮޑުދިޔަ އިއަންގާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓައިޑް  އެ   މިހާރު  ނަޒަރަކުން.  ޓެކްނިކަލް  ކުޑަކޮށް  ބެލީ  މި  އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދެވޭތޯ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ 

ސީ މީން  އެމް.އެސް.އެލް  ބަލަނީ  ދިޔައިގަލުލެވަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑު  އެކަމަކު  އެއްޗެއް.  ފްލެޓް  ވަރަށް  މި    އިން. 

ބަދަލުވެގެން އަދި  ކޮންޑިޝަންތަކެއް  ވޭވު  އެއަންނަނީ  އެއީ  ޕްރިވޭލިން  .  ގޮތަކުން.    ގ ވަގުތުގެ  ހުންނަ  ވިންޑު 

ޖަހާ. އެކަމަކު މި އެހެންވީމާ ބަންޑުން  ތިމަންނަމެން  އެހެރީ  ބުނެފާނެ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  މައްޗަށް  ބޮޑުދިޔައިގެ    ، އަދި 

ޕް  އިގަޑީގަ އެ  ޓޮޕްކުރަނީ.  އޯވަރ  ތި  ސަބަބުންނޭ  ވޭވްސްގެ  ނެޖެރޭޓެޑް  ވިންޑު  ވައިގަދަވެގެން  ކޯޝަންސް  ރި މާ 

 އިނީ.   އި އެނެގުމުގެ ގޮތުން  މި ދޭތި ވަކިކޮށްލާފަ

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ ދާއި

ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  މި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ދައުލަ %އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަންނަނީ  ވޭރިއޭޝަނަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  އެއް    1.5ތުން 

އަދި އެއަށްވުރެ   10ނޫން. ބައެއްފަހަރު ހަމަ % ގާތަށް  ވޭރިއޭޝަން އާދޭ. އެހެންވީމާ  އާއި  ގެ  5.5،  ވެސް ބޮޑަށް 
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ތޯ. އެވަރުގެ ވޭރިއޭޝަނެއް  ގެ ވޭރިއޭޝަންގައޭ. ދެޓް އިޒް ފައިން އިނގ1.7ޭސަބަބުން އެ ވިދާޅުވީ އިންޖިނިއަރަކު  

ފެންނާތީ   އަންނަން އަޅުގަނޑަށް  ކުރަން  މިކަން  އާދޭ.    ،ވެސް  އެބަ  ވޭރިއޭޝަނެއް  މާބޮޑު  އެއަށްވުރެ 

މި އައިސްގެން    އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  މާބޮޑެތި ވޭރިއޭޝަންސްތައް  މިއަށްވުރެ  ހިނގާއިރުގައި  ކަންތައްތައް 

ހަމަ ގޮތަކުން  އެތައް  އަގު  ބޭނުން    އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ދާކަން.  އިތުރުވެގެން 

ބޫރެއްނޫން  ންޑޭޝަންތަކެއް ހުށަހެޅިޔަސް ކޮންމެހެން ސަރުކާރަކަށް މަޖުކޮމައަޅުގަނޑުމެން އަދި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ރެ

ލާޒިމެއް ރެ  އަދި  އެ  ނޫން  އެހެންވީމާންޑޭންޝަން  ކޮމަވެސް  ރެ ފޮލޯކުރާކަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  ންޑޭޝަނެއް  ކޮމަ، 

ރެ ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ބޮޑަށް  ކޮމަ ހުށަހަޅާއިރުގައި  ވަރަށް  ހަމަ  އެކަން  ގޮތުގައި  ންޑޭޝަނެއް 

 އޮންނަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށް ދެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދާނަން.  ބަޙުސަކަށް  އަޅުގަނޑު  ބަޙުސަކަށް    ،ނޫން  ،އިތުރަށް 

ކަޓް ކަމަކަށްވާތީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތި ދެ ބޭފުޅުންގެ  ރއަޅުގަނޑު ނުދާނަން ދެން މިއަކަށް މިއީ ވަރަށް ކުލިއަ

ގެންދަ އަނބުރާ  ދެވޭނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އިޢުތިރާޟު  ކުރިއަށް  ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވޯޓަކަށް  ވާނެތޯ. އޭރުން 

ދާނީ.   ވޯޓަކަށް  ބޭނުން    5.5އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ދާނީ.  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  ބެއިންދުމާ 

އޭގެ ދެން  އެއްޗެއް.  ވިދާޅުވޭ  ސަޢީދު  ނިންމާލަން.  އަވަހަށް  ގޮސް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރިއަށް  ޔަޢުޤޫބު.  ފަހުން 

މަޢުލޫމާތުގަ އަޅުގަނޑުގެ  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ދަންނަވަންތޯ  ކޮށްލަދެވޭތޯ ބަލާނަން.    މީތި   އިއަޅުގަނޑު  އެކްސްޕްލެއިން 

އީ  ވެސް ފުޓް ޕްރިންޓެއް، އެ  އި ހިނގާ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގަ އި ޓް އިނގޭތޯ. ފުޓް ޕްރިންޓެއް ރީފެއްގަޕްލާސްޓް އެޓެމް

ރީ އިމްޕެކްޓު ޒޯން ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކާ ސަރުކާރަކުން ވިސްނާފައި  ދެން ޕްރައިމަ

ވިލިޓްފު އެއީ  ޒޯން.  ސެކަންޑްރީ  އިންނަނީ  ދެން  ނިންމަނީ.  ބަދަލުކުރަން  އެގޮތަށް  ޕްރިންޓު  ހިމެނޭ  ނ  ގިލި 

ވިލި ސަރަޙައްދުތަކަނޞަރަޙައްދު.  ހިމެނޭ  ނޫނިއްޔާ  ގިލި  މަދުކުރަން  ނޫނީ  މިޓިގޭޓްކުރަން  އިމްޕެކްޓް  ށް 

ބަންޑު އަޅުގަނޑުމެން  ބަންޑުރައްކާތެރިކުރަން  ހިއްކާ    ،  ކޮންމެހެން  ގެންނަނީކީ  ޕްރިންޓު    އިރަޙައްދުގަސަމި  ފުޓް 

ބަދަލެއްނުވާ ކޮންމެ  ނެ.ދެން  އަންނަނީ  ޕެއިންޓެއް  އިޒް އިރިވަރސިބަލް  ވިޔަސް. އެކަމަކު  އިޓް  ގިލި  ނވިލި  ގޮތެއް 

ބަންޑުވޯލް    އިވެސް މިތާނގަ   ރައްކާތެރިކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެބަހުރި. އެއީ ހަމަ ކަށަވަރުން 

ބެއިންދުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ    5.5،  ސެގްމެންޓު ކޮންޓްރޯލްކުރުން. އެއީ ދެން އޮބްވިޔަސް ކަމެއް. އެހެންވީމާ  އިޖަހާފަ

 ބޭފުޅުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރިއަށް.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑުދިޔައިގަ   -5.6 އުސްމިން  ބަންޑު  ޖަހާފައިވާ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  ހުންނަ    އިސެގްމެންޓު  މައްޗަށް  ފެނުން 

މަޝްރޫޢާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ    -5.7ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން.  މިންވަރަށްވުރެ އުސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މަސައްކަތް  

ހިންގުން.  ންއާމެދުވެރިކޮށް   ޕްރޮގްރާމެއް  ގަވާއިދުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ގުޅިގެން  ޢާމަޝްރޫ  -5.8މުންނަށް   

ޕްލޭނިން ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަސޭހަގޮތެއް  ހުށަހެޅޭނެ  އެކަން  އޮތްނަމަ  ހައުނގކަންބޮޑުވުމެއް  ސިން  ، 

އީ.ޕީ އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ނެޝަނަލް  ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ  .އެންޑު  އަވަހަށް  އެކަންކަމަށް  ކަނޑައަޅައި  އޭއިން 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުން. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން.   ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިޢާމަޝްރޫ

އިދުން އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފޯރުކޮށް ދެން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައިފިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ގަވާ

 އާ މެދުވެރިކޮށް.  އެއްކަލަ ހަނިވޭހެން. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން މީޑި

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

5.9 . 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 މު އެއްޗަކީ. ޔަޢުޤޫބު، ތި ބޭފުޅާގެ ކޮންސަރން އެއީ. ންމިއީ މުހި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިމާވެއްޓަށް   ޙަޤީޤީ  މަޝްރޫޢަކީ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  މަޝްރޫޢަކަށްވެފައި  އަންނާނެ  ބަދަލެއް  އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ 

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮސްޓު އިތުރަށް    އިކަމަށް ބެލެވިފައިވުމާއެކު މަޝްރޫޢުގަ   އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮސްޓު ބޮޑުވާނެ
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ކަމުގައި    ކަމެއް   ންމު އިތުރުވެގެންދިއުމަކީ މުހިޖަސްޓިފައިކުރުމުގައި މަޝްރޫޢުގެ ސޯޝަލް އަދި އިކޮނޮމިކު ބެނެފިޓް

ބޭނުންވާ   ދިރިއުޅެން  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ރަށަކަށްވެފައި  ތޮތްޖެހިފައިވާ  މާލެއަކީ  އެގޮތުން  ޤަބޫލުކުރެވި  ކޮމިޓީއަށް 

މަސައް އިޤްތިޞާދީ  އެކަނި  ހަމަ  ގުޅީފަޅުވުމާއެކު  ސަރަޙައްދަކަށް  އޮތް  ގޮތެއްގައި  އުފެއްދިދާނެ  އެ  ޖާގަ  ކަތްތަކަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުމަށް ސޯޝަލް ހައުސިން  ބަދަލުގައި މާލެ  އަށް ހިއްކާ  ގސަރަޙައްދު އެކްސްކުލޫސިވް ކުރުމުގެ 

 ވާވަރުގެ ބިން ކަނޑައެޅުން.    ހައުސިން ޔުނިޓަށް 3000ސަރަޙައްދުން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ކުރިން އާދެ! އަޅު ތަންކޮޅެއް  ވާހަކައެއް. އަދި  ރަނގަޅު  ސުވާލަކީ، އެއީ  ވެސް ބައެއް އިއްޒަތްތެރި    ގަނޑުގެ އެއް 

ލިޔުމުގަ  އެހެން އެ  މާލޭ ރައްޔިތުން  ހަމައެކަނި  ފާހަގަކުރެއްވި  ހީވަނީ    އިމެންބަރުން  އިންނާތީ. އަޅުގަނޑަށް  އެހެން 

ނަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުން ނޫނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  އެތަން އިޞްލާޙުކޮށްލަން ފެންނަނީ އަޅުގަނޑަށް ފެން

ޔުނިޓްގެ މާނައަކީ    ގހައުސިން   3000ޔުނިޓް،    ގހައުސިން  3000ކަންތައް. އަނެއް ކަމަކީ    ރައްޔިތުން. އެއީ އެއް 

ފަސޭހަވާނެ.  ގޯތިތޯ ވަކި މިންވަރެއްގެ. އެގޮތަށް އޭތި ސްޕެސިފިކު ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް    3000ފްލެޓްތޯ ނޫނީ    3000

  ގ ހައުސިން   3000އެއީ މިހާރު ވާގޮތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ސެންސިޓިވް އިޝޫއެއް މިއީ އަސްލު. މިސާލަކަށް  

ކިޔާފަ ނޫނީ    ފްލެޓް  3000  އިޔުނިޓޭ  އެހެންވީމާ  ގޯތި   3000ވެސް  ހިފާފަ  ،ވެސް  ދަމާފާނެ.  އި  އެހެން  ވެސް 

 އެ ދެ އިޝޫ.    .ސްޕެސިފިކްކޮށްލުން ރަނގަޅުހެން ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީތި ތަންކޮޅެއްއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްޗެއް ދަންނަވާފައި ދެން ކުރިއަށްދާނީ. އޭރުން ކަންނޭނގެ މީތި ކުލިއަރވަމުންދާނީ. އަޅުގަނޑު އެ މާއްދާ ލިޔުނީ. 

ދެން   ކަންނޭނގެ  މެންބަރުން  މާލޭ  ދެން  ރައްޔިތުން،  ދިރިއުޅޭ  އިނގޭތޯ.  މާލޭ  ވާހަކަދައްކަވާނީ  ބޮޑަށް  މިއަށް 

އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުގެ ނެތް ޝަޢުޤެއް މިތަނުން ތަނެއް ހޯދުމެއް އިނގޭތޯ. ދެން ތި ބޭފުޅުން  

އިޞްލާޙުކުރަން.   ޖުމްލަ  އެ  ގޮތަކަށް  ދަންނަވަން.    3000ނިންމަވާ  އެއްޗެއް  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ޔުނިޓަށް 

ހައުސިން އަޅުގަނޑު މި  ވެސް  ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅު  ކުޑަ  ލިބުނު  އެ  ރޭގަ  ބަލާލިން  އެކްސްޕާޓުންނަށް  ގ  ގެ 

ހިޔާ    އި ސަރުކާރުގަ މި  މިވާގޮތަކީ  ބަލާލިއިރުގައި  ދެން  މިވަނީ.  ކިހިނެއްތޯ  މިހާރު  ގުޅާލައިގެން  މީހުންނަށް  ތިބި 

ސަރުކާރުގެ   މި  އަދި  އެޗް.ޑީ.ސީން  7000މަޝްރޫޢާއި  އަދި  ހުރިހާ    ޔުނިޓާއި  ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ  އެހެން  ގެންދާ 

ސަމް ފެމިލީސް    6000ވެސް އަދި އެބައުޅޭ   ބެލީމަ  އިޔުނިޓުތައް މި ކޮމްބައިންކޮށްފަ  ގ ޓޯޓަލް ހައުސިން އިއެއްޗެއްގަ 
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،  ފެމިލީސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ   6000ވަރަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ދައްކާ ޑެފިސިޓެއް އެބައުޅޭ    އެއްވެސް

ތަނަކުން ނުދޭނެ. އެއީ ލޭންޑުގެ ވެލިއު މާބޮޑުވަނީ ދެންމެ އެ  އްގޯތި އެ  3000ކަމަށް ބަލާފައި    ނިޓަކީ ފެމިލީއެއްޔު

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އާދައިގެ ރަށެއްގެ ލޭންޑަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު ލޭންޑަކަށް  

  ގ ހައުސިން   3000ޗެއް ނޫން. އެއީ  އްގޯ  3000،  ގަށް ބަލާއިރުގައި. އެހެންވީމާއެތަން މިވަނީ އެތަން ހިއްކުމުގެ އަ

ކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް    ރޫމުގެ މިހާރު މިގެންގުޅޭ ސްޓޭންޑަޑު އެޕާޓުމަންޓު އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އޭރިއާއެއް  3  ޔުނިޓް

ބިން.    4އިނީ    އިބަލާފަ ރަނގަޅު    4ހެކްޓަރުގެ  މާ  ބުނުމަށްވުރެ  ބިން  ޔުނިޔެޓޭ    ގހައުސިން   3000ހެކްޓަރުގެ 

އެނގުމުގެ   ފެމިލީކަން  ކަވަރވާނީ ކިތައް  މީގެން ގާތްގަނޑަކަށް  މީހުންނަށް، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  ބުނީމަ. އޭރުން 

ކަމަށް.    ޔުނިޓު  100އަކީ  ގ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބައްލަވާ ބިލްޑިންދީ ޖަހާފަ. އެހެންވީމާނބޭނުމުގައި އެގޮތަށް އެއި

ލް އޮފް  ޔުނިޓުކަމަށް. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ ރޫ   100ބުރީގެ އިމާރާތެއްގައި ހުންނާނީ    10  އިއެއްގަ ގބިލްޑިން

ޔުނިޓެއްގަ ހައުސިން   4ތިބެނީ    އިތަމްބަކީ.  ސޯޝަލް  ފެމިލީތަކަށް  ނިއުކުލިއަރ  އެއީ  އިންނަނީ.   ގމީހުން.  މި 

ބަލާފަ އެހެންވީމާ  އިއެގޮތަށް  ބޭސިއިނީ.  އެއްޗެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ބަލާފަ،  އެބައި  ނއެއި  އިސްއަކަށް  ދީ. 

 ޖަސްޓިފައިކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދެއްކޭގޮތަށް. 

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަކެންދޫ ދާއުރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބޭނުމީ ހަމަ މާލެއަކީ   މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ރަށަކަށްވެފައި މާލޭގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ތޮތްޖެހިފައިވާ 

ނިންމާއިރު    ކޮމިޓީއަކުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަކުން  ރަނގަޅު.  އެންމެ  އެއީ  އޮތުން  އޮތް  ރައްޔިތުންނަށް 

ގެއްލުންވަނީ  ސަބަބުން  ތޮތްޖެހިފައިވުމުގެ  އެކަން  އޭގައި  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  މާލޭގެ    ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު 

މަލުކުރޭ. އެ  އްމީހަކަށް، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ އުނދަގޫތައް އެބަ ތަހަ  ހަމަ ކޮންމެން. މާލޭގައި  ތުންނަކަށް ނޫރައްޔި

ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެން  ސާސް އެބަކުރޭ. އެހެންވީމާޙްދަތިކަން އި ހުށަހަޅަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ، އަޅުގަނޑު ހަމަ 

އެގޮތަށް  ގޮތެއް  އުފައްދާނެ  ޖާގަ  މިތަނުގައި    ބޭނުންވާ  ދެން  ހުށަހަޅަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކުރަން  އެކަން 

ދޫކޮށްލުން   ޑިސްކްރީޝަން ސަރުކާރަށް  އެ  ހަމަ  ބަދަލުގައި  އަދަދުގެ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަދަދެއް  ކޮންމެހެން 

ސި ދެން  ޖަހައިގެން  އަދަދެއް  މިތާނގައި  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ބުއްދިވެރިވާނީ.  ތި  ކަންނޭނގެ  ގޮތުން  ޔާސީ 

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަދަދެއް ތިތާ ޖެހުމަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނީ  

އެކަށީގެންވާ    ތި އަދަދަކަށްވުރެ  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ނިންމަވާނީ  ނިންމެވުން  އެ  ބޭފުޅުން 
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އެހެންވީމާ،   ރަނގަޅުވާނީ.  އޮތުންހެން  ކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ  ޖާގަ  ހައުސިންގއަށް  ސޯޝަލް  އެ  މިންވަރަކަށް 

 ން.  އެކަން ހަމަ ދެ ކަންތައް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއީ އަދަދެއް ޖެހުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔުނު މާއްދާއެއްވީމަ އަޅުގަނޑު މި ޖަވާބުދާރީވަނީ. ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑަށް މި  

ފަހަރެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  ނޫނިއްޔާ  ޖެހީމަ  އަދަދެއް  އެކަމަކު  ނޫން.  އަންޑަސްޓޭންޑުވާތީއެއް  ބޮޑަށް  މާ  ބައި 

ހައުސިންގއެއް  ޑިފައި ސޯޝަލް  ހުރިހާ  ބެލެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ކަންނޭނގެ.  އުނދަގޫވެދާނެ  ންކުރަން 

ތިބި މީހުންގެ % ޑެފިސިޓްގައި  ، ކޮންމެވެސް މިންގަނޑެއް  ގައިމު ވެސް އެތަނަށް ދާނޭ. އެހެންވީމާ  50ނިމުނީމައި 

ންނޫނިއްޔާ އެކަށީގެންވާ އަނެއްކާ އޑިފައިންކޮށްފައި  ހުރީ. އެހެ  ގެންނަންޖެހޭނެތީ ކަމަށް ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން 

މަޝްރޫ ދަންނަވަންޏާ  އަޅުގަނޑު  ތެދުތެދަށް  އިސްޢުދެން  ތިއްބެވި  ގެންދަވަން  ކުރިއަށް  އެހާބޮޑު      އޮފިޝަލުންގެ 

މިކަން ދެކޮޅަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނުމާ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން،  ކަމެއް  ހުރި  މި  ޝައުގުވެރިކަމެއް   

 ހިމަނަނީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެއީ...

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިއީ ވިދާޅުވި  ދުވަހު  އެ  މިނިސްޓަރު  ޕްލޭނިންގ  ވާހަކައެއް.  ދަންނަވާލަފާނަން  މަޝްރޫ  އަޅުގަނޑު  ކޭ  ޢެޤައުމީ 

ވިދާޅު  .އިނގޭތޯ އެހީމަ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އެގްޒޯސް  މަޝްރޫމިއީ  ލެވެލްގެ  ނެޝަނަލް  މިއީ  އެހެންވެއްޖެ  ޢެވީ  ކޭ. 

ކޮންމެ ގޮތެއް    ،ބޫލުކުރަނީ މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ރަށެއް އެހެން ކަނޑައެޅުންޤަކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ވެސް  

އި ދިރިއުޅޭ   ހަމަވެގެން ޕޮއިންޓް ފޯމަށްތާ ދޭނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު މާލޭގަ ޠުދޭނީ ހަމަ ޝަރު   ވިޔަސް ބިން

ބިން ނެތް މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގައި އެހެން މާލެ  

ކިޔާ މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިސާލަކަށް ހިންނަވަރު    ކިޔާ ނެޝަނަލީއޭ  ޖެހީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި

ވަރަށް   އެއީ  ހިއްކުން  މެގަ އެއްޗެބިން  ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ހިންގާ  މި  މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި  އެއްޗެއް  އްސަށް  ކުޑަކުޑަ 

އެއްޗެ ނެޝަނަލް  މިހާރު  ބަލާއިރު.  ހިއްކީ.  މި  ވެސް  ހުޅުމާލެ  މިސާލަކަށް  ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭ  ކިޔައިގެން  އްސޭ 

އަޅުގަނޑު  އަށްސަތޭކަ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިލިއަނޭ    ގައި  1މީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ދައްކަނީ މީގެ ފޭސް  

  4ބޫލުކުރެވޭ  ޤަހިއްކާ ނިމޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  2ހަނދާންވަނީ. އެ ރޭޓުން ހަދައިފި ކަމަށްވަންޏާ މީގެ ފޭސް  

ހިއްކުމަށް. އެހެންވީމާ ކަމަށް  އަރާނެ  ރުފިޔާ  ބިލިއަން  އަޅުގަނޑަކަށްވަރަކަށް  އެއްޗެއްގައި  ބޮޑު  ހަމައެކަނި    ، މިހާ 
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ބުނާހެން ނުވޭ    3000މާލޭގައި    ، 3000  އެ  އެއްކަލަ  ޖަސްޓިފައިއެއް  އޭތި  އަޅުގަނޑަކަށް  ދިނުން  ގެ  މީހުންނަށް 

އެހެންވީމާ ބަދަލުގައި  އަސްލުގައި.  މީހުންގެ  މާލޭގައި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު   ،

އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޖަހަންވީނުންހޭ  ޖަހާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުމަށް.  ދިރިއުޅުމުގެ  ބަދަލުގައި    3000  އަކަފޫޓުގެ 

ޕަސެންޓް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް    25ތަނުގައި މަދުވެގެން    އަޅުގަނޑުމެން އިންސައްތައެއް ކަނޑައަޅަންވީނުންހޭ ހިއްކާ

 ކުރަންޖެހޭނޭ. ޞަޚާއް

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާ

ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ މި ތަފާތު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އަޅުގަނ

ޙަޤީޤަތުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން    މިއީ ނެޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓެއް ރައްޔިތުން އެންމެންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހިނގަނީ މާލެ 

އަ ވެސް  ބަލާއިރު  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފީ  ބޮޑުސިންގާ  ބަލާއިރު  ނޫންކަން.  މާލެ  މިއީ  އިނގޭ  އެބަ  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޮންނާނީ   ގުޅިފައި  ހިންނަވަރާ  ހިއްކާތަން  ހިންނަވަރުގައި  އެކަމަކު  އޮތީ.  މި  ދޭތެރޭގައި  އެ  އޮވެފައި  މާކަނޑެއް 

އެންމެންނަށް ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ބިން  ހިއްކާ  ހިންނަވަރުން  ނެތް  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑު  އިރެއްގައި  އެ  ،އިނގޭތޯ. 

ޑިޒާރވްވާ އެންމެންނަށް ހިންނަވަރުން ގޯތި ދިނުން، ދެޓް އިޒް ފައިން. އަޅުގަނޑު އެއީ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހިއްކާ  

ތަފާތުވާނެ.   ބިންތަކާ  ޚަރަދުކޮށްގެން ހިއްކާ  ދައުލަތުން  ބިންތަކާއި  ހުންނަ  ގުދުރަތީ ގޮތުން ހިކިފައި  ކަމަށްވަންޏާމު 

އެބަޖެހޭ   ގެނެއްސަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެބަޖެހޭ. އަދި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ގެންނަން  ތަފާތުކުރުން 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އެއީ އެ ނެޗަރަލް އެންޑޯޒްމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި  

ނުއްސުރެ އެ މީހުންނަށް އޮންނަ ޙައްޤުތަކެއް  ހުންނަ ގުދުރަތީ ބިންތައް އެއީ އެ ރަށެއްގެ އެ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޒަމާ

ޕްރި އެހެންނަމަވެސްއޮ އަދި  ކަމެއް.  އެހެން  މުޅިން  އެއީ  ދިނުމާއި  ހިއްކާ    ،ރިޓީ  ފައިސާއިން  ޓެކްސް  ދައުލަތުގެ 

އަޅުގަނޑު   ހުރިހާ  ޤަކަމަށްވަންޏާމު  ދިރިއުޅޭ  ދައުލަތެއްގައި  އެ  ހަމަ  ގޮތަކީ  ހަމަ  ރައްޔިތުންބޫލުކުރާ  ނަށް 

އެކީގައި  ހަމަހަ ހުށަހެޅުއްވިޢަމަކަމާއި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މި  ގޮތްމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ.  ހަމަ      އަޅުގަނޑު 

ގެ ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ވާހަކަ ވެސް ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ދިރިއުޅުމުގެ  ވަރަށް ކަމުދާ ގޮތެއް. ކޮންމެހެން މާލެ، މާލޭ 

ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެއީ އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ    ށް ބޭނުމަށް ހަމަ އެހެން ޖެހުން އެއީ ހަމަ ވަރަ

 ދަންނަވާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު ދާންދޫ
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ހުށަހެޅުއްވި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ހަމަ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ނުގެނެސް ހަމަ އެގޮތުގައި ހަމަ ގެންނަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން  ހަމަ އެއްވެސް ތަނެއް  ހުށަހެޅުއްވުން  

ހަގަކުރެއްވި އިޝޫގައި ވެސް އަސްލު ވާގޮތަކީ އެހެން ރަށްރަށް އެހެން  ދެންމެގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއިލު ފާ

އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކޮންމެވެސް ތަންކޮޅެއް ހައިލައިޓްކޮށްލަންވެގެން. މިހާރު މިހާރު ދެންމެ ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ  

ނޫންތޯ ހިއްކީމާއެހެންވީމާ؟ ފާހަގަކުރެއްވީ  ތަންތަން  މި  މާލޭގައި  ގޮތަކީ  މިހާރުވާ  ރާއްޖޭގެ    ،  ރަށްރަށް  އެހެން 

ޒަމާނުއްސުރެ   ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ  ޑީމާންޑުކުރާ  އެކަމަށް    99ބަޖެޓުގެ % ދައުލަތުގެ މުޅި  ރާއްޖޭގައި  މިއައީ  އެންމެން 

އަޅަ ތަނަކަށް  ނޫންމުންއެންމެ  ނުލިބިގެންނެއް  ބިމެއް  މިއުޅެނީ  ތަނެއް  މާލެއިން  .  ދިރިއުޅޭނެ  މާލެއިން  މިއުޅެނީ   .

ކުރަނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ    މިތަނަށް ޑިމާންޑު މި  ސައް ނޫން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ރަށްރަށުން އައިނުލިބިގެންނެއް  

ޚިދުމަތްތައް އެހެން ރަށްރަށުން ނުލިބޭތީ ލިބެން އޮތް ތަނަކަށް އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އެ ރަށްރަށަށް އެ  

،  ތް އެކަންކޮށްފައި އެ އިޝޫއެއް ދިމައެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ . އޭރަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެވީންކަންކަން ކޮށްދޭ

މަސްތަކަށް    އޮތީ އަސްލުން  ވެ، ސަވައިވްވެއުޅެނީ. ސަވައިވްނުވެގެން. އެހެންވީމާ  ވާން އަސްލު ދިވެހިން މިވްސަވައި

ހި ދާން  ފެންގަނޑަށް  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ފެންގަނޑެއްގައި  މަހެއް. އެގޮފާސަވައިވްވެވޭނީ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން. ނެ  ތަށް 

މި ކޮންމެހެން  ވެސް    އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  އަދި  ނޫން.  އެއްވެސް  ރާއްޖެތެރެ  މާލެ  ޕޮއިންޓަކީ 

ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި  

ޢަލީ ޙުސައިން  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން    އެހެންވީމާ،ސް ލިބެންޖެހޭނެ.  ނަށް ވެރާއްޖޭގެ އެންމެން

 އިޝޫސްތަކަށް.ވެސް އެ ފާހަގަކުރި  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހައުސިންގއަށް ސޯޝަލް  ބަދަލުގައި  އެކްސްކްލޫސިވްކުރުމުގެ  ސަރަޙައްދު  އެ  ހުށަހެޅުމަކީ  ދިރިއުޅުމުގެ    ،މިހާރުގެ 

ކިޔަމާތޯ   ހިއްކާ  އެ  ސަރަޙައްދުން  ހިއްކާ  ހައުސިންގއަށް  ސޯޝަލް  ބާއްވަމާތޯއަދި  ބޭނުމަށް  އަނެއްބައި  ؟ އެ 

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށްއެހެންވީމާ ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  ކުދިން ؛، އެކްސްކްލޫސިވް  އިދާރީ  މިހާރު  ،  ނޫން ؟ކޮބާ  ނޫން 

   ..އެ.

 

 ން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވު

ހަމައެކަނި މިތާނގައި  ސަރަޙައްދު    ،ފަށައިގެން  އެ  މަސައްކަތްތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ  ޚާއްޞަކުރުމުގެ  ހަމައެކަނި 

ހަމަޖައްސަވާ. ހިއްކި ސަރަޙައްދުގެ. ދިރިއުޅުމުގެ    15ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް % ،އޭގެ ފަހަތަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލުގައި 
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% ބިމުގެ  ހިއްކާ  މަދުވެގެން    އިވަހަމަޖައްސަ   15ބޭނުމަށް  ހައުސިންގއަށް  ސޯޝަލް  ތެރެއިން    6000މީގެ 

ޔުނިޓް،   ގާތްގަނޑަކަށް    6000ހައުސިންގ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!  މަދުވެގެން.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  22ދޯ   .

އެންވަޔަރަ  ކޮނުމާއި ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ތިމާވެށީގެ  ކުރިމަތިވާ  ހިއްކުމުގައި  ގަވަ މަންޓަލްންބިން  ރނެންސް   

ފިޔަވަޅުތައް.   ފެންނަ  އެޅުމަށް  ގޮތުން  މަޝްރޫ  -5.10ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ތަރައްޤީ    ޢު ޤައުމީ 

އެންވަޔަރަ އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ބަދަލުގައި  އިސްކަންދިނުމުގެ  ހެދުމަށް  އީ.އައި.އޭ  މަންޓަލް  ންފެންވަރުގައި 

ހެދު އެސް.އީ.އޭ  އެސެސްމެންޓުގައި  އެސެސްމެންޓެއް  މި  ގޮތުން  އިސްކަންދިނުން. މި  ހިއްކުމާއި... މަށް ސަރުކާރުން 

ހުރިހާ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނެތް  ގެންދެވެން  ކުރިއަށް  ނުލާ  ކޮނުމާއި  ހިއްކުމާއި  އެސެސްމެންޓުގައި  މި  މިގޮތުން 

ކުރިން  ޢެމަޝްރޫ އެސެސްމެންޓުގެ  އެ  އަދި  ހިމެނުމާއި  ތެރޭގައި  މީގެ  ތަންތަނާއި  އް  ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ރާއްޖޭގައި 

ކަނޑައަޅަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި  ގޮތެއްގައި  އެންމެ  ވެލީގެ ރިސޯސް    -5.11ނިންމުން.    އި ސެންސިޓިވް  އެކަށީގެންވާ 

  ހިއްކޭނެ   ވެގެން ކަނޑައެޅުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުން  ށްބޭނުންކުރުމަށް ކޮންމެހެން ހިއްކަންޖެހޭ ތަންތަން ހިއްކުމަ

ތްރެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފުންމިނުގެ  ކަނޑައެޅުން.  ސަރުކާރުން  ހޯލްޑެއް  ފީސިބިލިޓީ  ޢެމަޝްރޫ  -5.12ޝް  އްގެ 

ގެ  ޢު އްގެ ފީސިބިލިޓީ ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްރޫޢެމަޝްރޫ  -5.12  .. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ގެ.ޢު ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްރޫ

ހަލާކުވެގެންދާ   އޮފް  ޢު މަޝްރޫ  އެއީ  އަގު  ތިމާވެށީގެސަބަބުން  ޓާމްސް  އީ.އައި.އޭގެ  ހިމެނުމަށް  ތެރޭގައި  އަގުގެ  ގެ 

ހިމެނުން.   ބަޖެޓުޢުމަޝްރޫ  -5.13ރިފަރެންސްގައި  އަޅަންޖެހޭ  ތަކަށް  ރައްކާތެރިކަމަށް  ތިމާވެށީގެ  ކުރުމުގައި 

ބަޖެޓު  ބޭނުންވާ  މަޝްރޫ  އިކަނޑައަޅަ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެ  ނޫނީ  ކަށަވަރުކުރުން  ކުރިއަށް  ޢު ހަމަޖެހިފައިވާކަން   

ހުއްދަނުދިނުމާއިގެންދިއުމަ ހިމެނުން    ށް  ރިޕޯޓުގައި  މޮނިޓަރިންގ  ގޮތް  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ކަންކަމަށް  ތިމާވެށީގެ  އަދި 

މަޝްރޫ  -5.14ލާޒިމުކުރުން.   ތައްޔާރުކުރާ  ޢުތަރައްޤީގެ  ރައްކާތެރިކަމަށް  އީ.އައި.އޭ  ތަކަށް  ތިމާވެށީގެ  ރިޕޯޓުގައި 

ލަފާދިނުމަގަވިސްނުމެއް އިސްކަންދޭ   ރިފަރެންސް   ށްއި  އޮފް  ޓާމްސް  ލާޒިމުކުރުން.    އިންއީ.އައި.އޭގެ    -5.15އެކަން 

މަޝްރޫ ހިއްކުމުގެ  ބިން  އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް  ޢުފަޅުކޮނުމާއި  ކޮށްފާނެ  ތިމާވެއްޓަށް  ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި 

ހުރުމަށް ފާހަގަވެފައި  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ކޮންމެ    އެޅޭނެ  ހިމެނޭ  ހިއްކުން  ބިން  ފަޅުކޮނުމާއި  ޓަކައި 

ފާހަގަކޮށް  ޢެމަޝްރޫ ގޮތްތައް  ފެތުރޭނެ  ކިސަޑު  އީ.އައި.އޭއެއްގައި  ހިމެނުމަށް  އްގެ  ޓާމް ރިޕޯޓުގައި    ސް އީ.އައި.އޭގެ 

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ    ފަރާތެއް އިތުރު   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިން  އްއީ.އައި.އޭއެ   -5.16އޮފް ރިފަރެންސްގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރުން.  

ފިޔަވަޅުތައް   މިޓިގޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އީ.އައި.އޭތަކުގައި  ހެދި  ކުރިން  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ހެދުމަށް  އީ.އައި.އޭއެއް 

މަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގުރާމް  ންފުރިހަމައަށް އަޅާފައިވޭތޯ އަދި އެންވަޔަރަ

އީ.އައި.އޭގައި ކަނޑައަޅާ    -5.17ފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ އުސޫލާއި އިންތިޒާމު ކަނޑައެޅުން.  ފުރިހަމަކޮށް
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އެކަށީގެންވާ  ޢަލަފާއަށް   ގަވާއިދުން  ފަރާތްތަކާއިމެދު  ފުރިހަމަނުކުރާ  ޕްރޮގުރާމްތައް  މޮނިޓަރިންގ  މަލުނުކުރުމާއި 

ފަރާތު ބެހޭ  ކަމާ  މުރަކަ    -5.18އެޅުން.    ން ފިޔަވަޅުތައް  ނުވަތަ  ހުދުވާ  މުރަކަ  ސަބަބުން  ހޫނުވުމުގެ  ކަނޑު 

ހިން ނުވަތަ  ހިނގަމުންދާ  އިވެންޓެއް  ކަމަށް  ގާބިސްދޫކުރާ  އެނގިފައިވާ  ނެ  ފާހަގަވެ  ކުރިއްސުރެ  ކަމަށް 

އަދި    އްގައި ދުވަސްވަރެ ފަރު  ފަޅު،  އަސަރެއްކޮށްފާނެފަދަރަށްތަކުގެ  ކަނޑު،  އެއްވެސް  ހިއްކުމާއި  ގޮނޑުދޮށަށް   

  ...ޢުމަޝްރޫ -5.19ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން.  މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގުމަކީފުންކުރުމުގެ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނިމެނީ. ނިމެނީ. ފަހު ދެ ޕޮއިންޓް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އީ.އައި.އޭ  ޢުމަޝްރޫ  -5.19 ފެށުމަށް  މަޝްރޫޑިސިޝަން  ތައް  ދޫކުރުމާއެކު  މަސައްކަތް  ޢުސްޓޭޓްމަންޓް  އަމަލީ  ގެ 

 ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ މިޓިގޭޝަން މެޝާރސްތައް  ޢު ފެށޭ ގޮތަށް މިހާރު އޮންނަ އުސޫލުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫ

މަޝްރޫ އޮންނަކަޢުނާޅާ  ގޮތަށް  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫގެ  ފާހަގަވާތީ  އަންގާ  ޢު ން  ފެށިކަން   

ލިޔުމާއެކު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭނެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓާއި ފޮޓޯ އެވިޑެންސް ފޮނުވާ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރުން.  

ނިންމަ  -5.20އަދި   އަވަހަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  މިނިވަންކުރުމަށް  މިނިވަން    އިއީ.ޕީ.އޭ  ފުރިހަމަކޮށް 

މަޝްރޫހައްސަސާއެއްގެ  މުއަ ބަނދަރުގެ  ގުޅީފަޅު  ނިންމުން.  ދިނުން.  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ސަރުކާރުގެ  ޢަ އިސިއްޔަތު  ކީ 

މުހިތަކުސިޔާސަތު ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަޝްރޫންގެ  އިޤްތިޞާދީ  މަޝްރޫޢެމު  އެ  ވެފައި  ކަމުގައި  ކުރިއަށް  ޢު އް   

ކަން ފާހަގަކުރެވެއޭ.    ލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްމަ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއި  ޢަ  އުސޫލުތަކާއިގެންދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ  

މަޝްރޫ އެންވަޔަރަޢު އަދި  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓް  އީ.އައި.އޭ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ... މަންޓަލްން 

މަޝްރޫ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރިން.ޢުއަދި  ފެށުމުގެ  މަޝްރޫ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ..  ފެށުމުޢުއަދި  ކުރިން    ގެ 

އެންވަޔަރަ ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓް  އީ.އައި.އޭ  ކުރިއަށްގެންދާ  ންތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ލިބިގެން  ކްލިއަރެންސް  މަންޓަލް 

މަޝްރޫޢެމަޝްރޫ އަދި  ފާހަގަކުރެވެއޭ.  ނިޢާއްކަން  ނިންމަންޖެހޭ  ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ންމުންތައް   

ނިން މިނިވަންކައީ.ޕީ.އޭއިން  ހުއްޓާލަން  މަމުންދަނީ  މަޝްރޫޢު  ކަމާއި  އެއްކިބާވެތިބެ  ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ  މާއިއެކު 
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ބުނެފައިވެއެވެ. މައްސަލައާ   ކޮމިޓީގައި  މި  އެޖެންސީން  އެ  ނެތްކަން  ފާހަގަވެފައި  މިހާތަނަށް  އަންގަންޖެހޭ ސަބަބެއް 

ޙަޤީޤަތްތަކެއް އޭގައި  ކަނބޮޑުވުންތަކަކީ  ހުށަހެޅުނު  ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއްކަން    ގުޅިގެން  އެކުލެވޭ 

ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ހެއްކަށް ބަލާއިރު މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން  

އަސަރުކޮށްފައިވާ ކިސަޑުގެ  ފަރަށް  ފަރާތު  ދެކުނު  ދިޔާގައި  ވިލިނގިލީގެ  ބޮޑު  އަދި  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ކަންވަނީ 

ކިސަޑުމަ މަތިން  ހޯލްގެ  ބަންޑު  ސަބަބުން  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  ފެތުރިގެންދިއުމަށް    ސައްކަތް  ހިސާބުތަކަށް  ދުރު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   ތިމާވެށި  ދިޔައީ  ފެށިގެން  މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  މަގުފަހިވެފައިވާކަން 

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެޅިގެން ނޫންކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޝްރޫޢާ  ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ  

ޝަރު  ލާޒިމުކޮށް  އީ.ޕީއޭއިން  ފިޔަވަޅެއް  ޠުގުޅޭގޮތުން  ކޮންމެ  އަޅަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އަދި  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ކޮށްފައިވާ 

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ  ކޮންމެހެން  ގެންދިއުމަކީ  އަޅަމުން  ނެތި  މި    ފަސްކުރުމެއް  އަދި  ދެކެމެވެ.  ކޮމިޓީން  ކަމުގައި 

ރުވިޔަ  މަޝްރޫޢުގައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މިފަދަ އެހެން މަޝްރުޢޫތުތަކުގައި މި ކަންކަން ތަކުރާ

ހުރި  ފިޔަވަޅުތައް  އިތުރު  އެޅިދާނެ  ސަރުކާރަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު    ނުދިނުމަށް 

ތަރައްކަ ދެމެހެއްޓެނިވި  އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީއަށް  ގޮތުންނާއި،  ޤީމަށް  މަގުފަހިކުރުމުގެ  އަށް 

ތަންފީ ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޛުތިމާވެށި  އިތުރަށް    ކުރުމުގައި 

މި ކަމާގައި  ރިޕޯޓު  ގޮތުން  ކަންކަން  ތަންފީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުގައި  ވަރަށް  ޛު ބެހޭ  ކޮމިޓީން  ކުރުމަކީ 

ގައި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް  މި ރިޕޯޓު  ،ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކެވެ. ވީމާ

ޖޫން ވާ އަންގާދުވަހު އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް   17އެދި މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް 

 .އޮތް.. ގައި  2020ޖޫން  14ކޮމިޓީއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ނެގި ވޯޓުން ބައްދަލުމަށް    .. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އި ދެން ކުރިން އެ ދިޔަ.ޔާ މި ނިންމާލި ބަ

އިއްތިފާތިބި    ވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ޤު ހުރިހާ  ނިންމީ.  މި  ފާސްކުރަން  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓް  ން 

ޝަޢުޤަށް. އަޅުގަނޑުމެން   ތި ބެހެއްޓެވި  މިކަމަށް  އަދި  ދެއްވި ވަގުތަށާއި  ތި  ބޭފުޅުން  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ 

 ޕޯޓް ހުށަހަޅާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ރި

___________________ 
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