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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން   42ރައްޔިތުންގެ    ވަނަ 

ނެތް   ކަންކަމެއް  ގިނަ  މާ  މިއަދު  ބައްދަލުވުންވެސްމެ.  ފަހު  އެންމެ  ދައުރުގެ  މި  ދެން  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަ ދުވަހު  ނިންމާލާ  ދައުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ބާއްވާލާފައި  އެޖެންޑާއަކު.  ބައްދަލުވުމެއް  ހިތަށްއެރީ  ނޑު 

ޚިޔާލު ހޯދާލުން   މެންބަރުންގެ  ބެހޭގޮތުން  ގޮތަކާ  ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެ  މިހާރު ނުނިމި  އަޅުގަނޑުމެން 

 ރަށް  ރަނގަޅުވާނެއޭ. އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރީ މިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ

ގިރުމާއި، އުދައެރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ފޮނުވާލީ. މިހާރު އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތި ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑު  

 ށްލަން އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން. އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވީ. އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓް    3އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތު، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  

މިނިސްޓްރީން   އެންވަޔަރަންމަންޓް  ދެން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް.  އަދި  އޮފީހާއި  މެޓް  މިނިސްޓްރީއަށާއި، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އިން ޖަވާބަކީ ރައްޔިތުންގެ 

ގުޅޭ   ހޯދުމާ  މަޢުލޫމާތު  ރަށްތަކުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  މައްސަލަ  ގިރުމުގެ  ރަށް  އަދި  ދަންނަވަމެވެ. އުދަ  ސަލާމަށްފަހު 

ކުރިމަތިވެފައި  މައްސަލަ  އެރުމުގެ  އުދަ  ދަންނަވަމެވެ.  ޙަވާލާދީ  ސިޓީއާ  ނަންބަރު  އިދާރާގެ  ވަކި  ތިޔަ  ރަށްތައް  ވާ 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއޭ. ނަމަވެސް، ރަށް   މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތަށް ގިންތިކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

ލޮގެއް   ޚުލާސާ  މަޢުލޫމާތުގެ  ހިމެނޭ  ސިޓީތަކުގައި  ލިބޭ  ލިޔުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ގުޅިގެން  އުދައެރުމާ  ގިރުމާއި، 

ން ގޮސްފައިވެއޭ. އަދި މި ލޮގްގެ އިތުރުން ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްތަކަށް  މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމު

ވަނަ    2010ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓަކާއި އަދި    2014ކުރިމަތިވި ލިސްޓު ގްރޭޑްކޮށް އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން  

ރަ ހައްލުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ  އަހަރު އީ.ޕީ.އޭ އާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ  ށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ 

އިސްވެ   ބެހޭ  ކަމާ  ލިބެންހުރި  މިނިސްޓްރީއަށް  ސިޓީއާއެކު  މި  އެބައޮތޭ.  މިނިސްޓްރީގައި  ލިސްޓެއް  ރަށްރަށުގެ 

 ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވީމޭ. ދެން އެހެރީ ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް.

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެންމެ   ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަވެގެން މި ދިޔައީ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގެ  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ 

ބާރާތަށް. ތިމަންނާމެން ނުއެއް ބަލަމޭ. ރަށްތައް ވަކި މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތަށް ގިންތިކޮށް  ފުރަތަމަ ފަށަމުން އެ އޮތް ޢި

އުދައަރަމުން،   ބޮޑަށް  މިހާ  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  ނުވެއޭ.  ގެންގޮސްފައެއް  ބަލަހައްޓަމުން  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ބޮޑުވަމުންދާއިރުގައި  ފެން  މިނިސްޓްރީއެއް  ގިރަމުން،  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމުގައި   

ބަލަހައްޓަމުން   މިނިސްޓްރީން  ކަމެއް  މިވަރުގެ  ދާއިރުގައި  ބަލަހައްޓަމުން  ދީ  މެންޑޭޓުތައް  ބޮޑެތި  އެކުލަވާލައި 

ކުރިއަށް   އެއްގޮތަށް  މިއާ  ވިސްނުމެއް  މިނިސްޓްރީގެ  ހައްލުކުރަންވެގެން  ރަށްތައް  މި  ކިހިނެއްތޯ  ނުދާކަމުގައިވާނަމަ 

ބޭނުމެއް   މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް  އޮތީ  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން މި  ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެކަން   ވެސް،  ހޯދައިދިނުމެއް  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ވެސް،  ބެލުމެއް  ނުދޭތޯ  ގިރަމުންދޭތޯ  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  ނުވެއޭ 

ން ކޮމްޕްލެއިނެއް އައިއްސިއްޔާމު އެ އައި ކޮމްޕްލެއިނެއް އެ މީހުން  ވެފައި އޮތް ގޮތެއް ބަލާކަށް ވެސް. ދެން ރަށަކު

ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ   ވަރަށް  ވެއްޖެއްޔާމު  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ގެންދަމޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  އެބަ  ލޮގްކުރަމުން 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ތާރީޚުގައި  ދިގު  ވޭތުވެދިޔަ  ހިންގާފައި  މިނިސްޓްރީ  އުފެދިގެން  ގޮތަކަށް  މިނިސްޓްރީއެއް 

ކޮމިޓީ   މި  އޮތްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ގޮއްސަ  ތާރީޚުގައި ވެސް މިކަން  މި ދިގު  ވަނަ    19އައިއިރުގައި 

އަސަރުތައް   ކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  ރާއްޖޭގެ  ވެގެންދާނީ  ވެސް  މަޤުޞަދަކަށް  މައިގަނޑު  އުފެއްދުމުގެ  މަޖިލީހުން 

ކަމަށްވާތީ   މި  ބެލެހެއްޓުން  އަދި  ކޮބައިތޯ  ހައްލަކީ  އޮތް  ދެވެން  މިކަމުގައި  މިނިސްޓްރީއަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ދިނުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހަޅަން   އެ މަޢުލޫމާތު  މި ކޮމިޓީއަށް  ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި، މޮނިޓަރކޮށް  މިންގަނޑުތައް 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ސިޓީގައި އެ   މުޤައްރިރު. ދެންމެގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

. ދެން  އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ސާފު ޢިބާރާތުން ފެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގޮއްސަ ނުވާކަން ހަމަ

ޙަޤީޤަތުގައި   ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސަޢީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމެއް އެއީ  
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ކުރިއަށް   ކަންތައްތައް  އެ  މިކަހަލަ  ހަމަ  ޖަވާބުދާރީކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ މަތިން  ބޭފުޅުން  ގެންދިއުމަކީ. އެ 

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެ   ލިބިގެން  ވެސް  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމެއް. ދެން  ރަނގަޅު  ތެރެއިން  ވަރަށް  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ދިޔައީ. މިހާރު 

އޮތް   މިކަން  މީގައި  އަންނައިރުގައި  މައްސަލަތައް.  ތިމާވެށީގެ  ރާއްޖޭގެ  އެބައާދޭ  ސަމާލުކަމަށް  ދުނިޔޭގެ  ވެސް 

ރަށް  ސީރިޔަސް މިންވަރު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބަޔަކަށް ބުނެދޭން ފަސޭހަވާހެންނެއް. ވަ

އެއްޗެއް   މާބޮޑު  މިއަކުން  ހުންނަނީ.  މި  އައިއްސަ  މިގޮތަށް  ލާފައި  ޝީޓަކަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ޑިސްއޯގަނައިޒްޑް 

ދޭހައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަން. އަދި މިގޮތަށް މި  

ބެލެ ތަރުތީބަކުން  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު  ލިބޭ  ދޭހަވާގޮތަށް  އެއްޗެއް  ބަޔަކަށް  ފަސޭހައިން  ގިންތިކޮށް  ހެއްޓި، 

މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ. ދެން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު   ފެންނަކަމަށް ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ  މެނޭޖްކުރުން ކޮމިޓީއަށް 

އެ ހުށަހެޅުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  އެއް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން  ލިބިފައިވަނީ.  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރަން  ގޮތަށް 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓާ އެކީގައި އެގޮތަށް މިނިސްޓްރީގައި  

މަޢުލޫމާތު   ހުރި  ފޮނުވާފައި  މިހާރު  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އިދާރީމޭޒުން  މިއާއެކީގައި  ދެން  ފާސްވީ.  މި  ދެންނެވުމަށް 

ހަމަގައިމު  ކޮ އަޅުގަނޑަކަށް  ބަލައިލާފައި  މި  މިހާރު  ދޭހަވާގޮތަކަށް.  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަކަށް  ންމެވެސް 

މިއީ ހަމަ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ކިތައް ރަށް   ވެސް ނޭނގެ ކިހިނެއް، ކިހާ އެކްސްޓެންޓަކަށް އޮތް އިޝޫއެއް ކަމެއް 

  ފެށިގެން ތިރިއަށް. ގިރާތޯ، އެވެސް ޖެހެނީ ބަލަން އެންމެ މަތިން

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ސަޢީދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުން  ކުރެވުނު  މި  ފާސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބޭ އިތުރުކޮށްލަން  ޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ކަމެއް  މި  ކުޑަކުޑަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ނުން. 

ވެބްސައިޓެއް   އޮންލައިންކޮށް  ހުންނަން  ޝާއިޢުވެފައި  ހުންނަހެން  ފެންނަން  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ރާއްޖޭގެ  މަޢުލޫމާތު 

އަދި   ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  މަދަނީ  ހިންގާނެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން  ޙަޤީޤަތުގައި  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  މެދުވެރިކޮށް. 

މަސައްކަތްތަކެއް  އެ ގިނަ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށްރަށުގެ  ތަރައްޤީއަށާއި،  ރަށުގެ  ފަރާތްތަކަކީ  މި  ފަރާތްތައް.  ހެނިހެން 

ދެވެންޏާ   މިހެން  ރިފަރެންސް  އަސްލު  ބައެއް.  ލާ  ޕްރޮޕޯސަލް  ތަންތަނަށް  އެޖެންސީތަކަށާ  ފަންޑިންގ  ކުރުމަށް 
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ޕް  އެކަހަލަ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ވަރަށް  ބޭނުންތަކަށް   ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެނިހެން  އަދި  ދެން  ވިންކުރަން.  ރޮޕޯސަލްތައް 

ފެންނަން   އާއްމުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޕަރޕަސްއަށް  އެޑިއުކޭޝަނަލް  ވެސް 

 ހުރެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

އާދެ! ދެންމެ ހުށަހަޅާ މި ފާސްކުރި އިޞްލާޙަށް، ޙަޤީޤަތުގައި އިޞްލާޙެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އިތުރަށް  

ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރެކޮމަންޑޭޝަން އޭގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހިމެނިދާނެ މިގޮތަށް  

މެނޭޖްކުރެއްވުމާ  ބަހައްޓަވައިދެއްވަން. އެތަންކޮޅު    މަޢުލޫމާތު  ގޮތަކަށް  ފެންނާނެ  އާއްމުކޮށް  އަދި މަޢުލޫމާތު  އެކުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިދާރީމޭޒުން  ފޮނުވާނީ. މިހާރު ދެން  އެ އިޞްލާޙު ގޮތުގައި މި  އިތުރުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން 

މަޢުލޫ މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިއީ  ކަމެއް  ރަށްތޯ،  ކޮށްލަދެއްވަންޖެހޭ  ކިތައް  ސަމަރައިޒްކޮށްލަދެއްވުން  މާތު 

ވަރަށް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިނގާތޯ.  އެބަ  މިކަން  އެކްސްޓެންޓަކަށް  ކިހާ  އޮތީ،  ހިސްޓްރީއެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ 

ވާއިރު  މުހިންވާނެހެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޓީ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަ

ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުރުން ވަރަށް މުހިންމު. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެ ކަންތައް ގެންދާނީ. ދެން ކޮންތާކުންތޯ  

 ؟ ޖަވާބު އައިއްސަ އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ނަވަމެވެ. ތިޔަ އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަން

ވެސް   ރާއްޖެއަށް  އަސަރު  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަމުންދާ  މޫސުމަށް  ދުނިޔޭގެ  ދަންނަވަމޭ.  ޙަވާލާދީ  ސިޓީއާ  ނަންބަރު 

ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި އޮފީހުން ނަގަމުންގެންދާ މޫސުމާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައޭ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި  

އެކި   ދައްކައޭ.  ރާއްޖޭގެ  ތަފާތު  މި  ވެސް  މަސްތަކުން  އެކި  ތަފާތޭ.  މިންވަރު  ޖުމުލަ  ވެހޭ  ވާރޭ  ސަރަޙައްދުތަކަށް 

ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ   މިންވަރަށް  ޖުމުލަ  ވާރޭގެ  ވެހޭ  ތެރޭގައި  އަހަރު  ބަލާއިރު  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  އެހެންނަމަވެސް، 

  10އެންމެ މައްޗަށް ދިޔަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ވޭތުވެދިޔަ  ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަކަށް ނުދައްކައޭ. ފިނިހޫނުމިން  

ގާތްގަނޑަކަށް   ތެރޭގައި  މައްޗަށް    0.8އަހަރު  ސަރަޙައްދުގައި  ދެކުނު  އުތުރާއި،  ރާއްޖޭގެ  ސެލްސިޔަސް  ޑިގްރީ 

ކޮންމެ   ބަލާއިރު  މުއްދަތަށް  ދިގު  ދައްކައޭ.  ކަމަށް  އުތު  10ޖެހިފައިވާ  ފިނިހޫނުމިން  ރާއްޖޭގެ  ރުގެ  އަހަރަކުން 

ދައްކަނީ   ޖެހޭކަމަށް  މައްޗަށް  ދެކުނުގެ    0.5އަތޮޅުތަކުގައި  މެދުރާއްޖެތެރެއާއި،  އަދި  ސެލްސިޔަސް  ޑިގްރީ 
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ވޭތުވެދިޔަ    0.2އަތޮޅުތަކުގައި   ސެލްސިޔަސްއަށޭ.  ހުޅުލެ    30ޑިގްރީ  ދައްކާގޮތުގައި  ޑޭޓާއިން  ލެވެލް  ސީ  އަހަރު 

  3.2އްޑުއަތޮޅު ގަން ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އަހަރަކު  މިލިމީޓަރު އަދި އަ  3.9ސަރަޙައްދުގައި އަހަރަކު  

އަޅާބަލާއިރު    1990މިލިމީޓަރު މައްޗަށް ޖެހޭކަމަށް ދައްކައޭ. އެގޮތުން   ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ    2019ގެ އަހަރުތަކާ 

ވަނީ ސ.ގަމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް   ލޮނުގަނޑު  މީޓަރު ހުޅުލޭގައި  މިލި  96މިލިމީޓަރަށް، ގާތްގަނޑަކަށް    96ކަނޑުގެ 

އަހަރު ވާރޭ، ފިނިހޫނުމިން އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް އައިސްފައިވާ    10މިލިމީޓަރަށް އުފުލިފައޭ. ފާއިތުވެދިޔަ    117

 ބަދަލުގެ ގްރާފް މި ސިޓީއާއެކު އެއް އުރަކުރެވިފައިވާނެއޭ.  

 

 ން: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވު

ބޮޑަށް   އެންމެ  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  މިހާރު  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހިއްސާކުރެވިފައި   މިގޮތަށް  ދުވަސްވީއިރު  ހުރިހާ  މިއޮށް  ކީއްވެގެންބާއޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭ ވާހަކައަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު  ނެތީ އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ތެރޭގައި. އަޅުގަ

އެ   ނަންބަރސްއިން  އޮތީ  މި  މިހާރު  މިއިން  އެކަމަކު،  ގަދަވަނީއޭ.  ހޫނު  ވެހެނީއޭ،  ވާރޭ  ގިނައިން  ބޮޑުވަނީއޭ، 

ވެފައި އޮތްކަމަށް. ވަރަކަށް ސެންޓިމީޓަރަށް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ބޮޑު  10ފެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް. މިސާލަކަށް،  

އެކަމަކު ވޯރލްޑްވައިޑްކޮށް އަނެއްހެން މި ދުނިޔެތެރެ މި ދައްކާ ވާހަކަ ވެއްޖެއްޔާ މިލިމީޓަރުން ކުޑަކުޑަ އެއްޗެކޭ މި  

ބޮޑުވަނީ. އެހެންވީމާ، އަދި މިތަނެއް އަޑިއަކަށް ވެސް ނުދާނެއޭ ވަރަށް ޒަމާން ވެސް އެބައޮތޭ. އެކަމަކު މިތާ ރޭޓުން  

ދައްކައި އެއީ  މި  އޮތްހެންނެއް.  މީގައި  ގިނަދުވަހެއް  މާކަ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް    10މިލިމީޓަރުން    10ފިއްޔާ 

މިހިރީ.   ހުރިކަމަށް  އައިއްސަ  ތަފާތު  ތަންތަނަސް  ބައެއް  ތެރޭގައި  ދުވަސް  އެބަހުއްޓޭ    10އަހަރު  މިލިމީޓަރުން 

ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް    10 ވާހަކައެއް މި ދެކެވެނީ  އައިއްސަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ޑިފަރެންސެއްގެ 

ޕަބްލިކް   މިގޮތަށް  މި ޑޭޓާ  ކީއްވެގެންތޯއޭ  ކޮންސަރނަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ތެރޭގައިވީމަ. ކީއްވެގެންތޯއޭ، ފުރަތަމަ 

ބޮޑުވަ ދައްކަމޭ.  އެބަ  ވާހަކަ  ބޮޑު  ވާހަކައަކީ  ޒަމާންވީއިރު.  ހުރިހާ  މިއޮތް  އޮތީ  ޝެއާރނުވެ  އެބަ  ތެރޭގައި  ނީއޭ 

ސީރިޔަސް އިޝޫއެއްކަން.   އިނގެނީ ކިހާވަރެއްގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންށް  ދެއްތޯ  ޑޭޓާއިން  އެ  ވެސް  ކިޔަމޭ. އެކަމަކު 

ދެން ވާރެއަށް ބަލައިފިކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްލަން ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން 

މެޓުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އޭރު ވެސް ވާރޭގެ ވާހަކަ. އެކަމަކު ސީ ލެވެލްގެ  ބޭއްވި ބައެއް ހަމަ ކޮމިޓީތަކުން  

ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންނެއް ވިދާޅެއްނުވޭ އެއިރަކު ވެސް. ވިއްސާރަކުރުމާ އެއްޗެހި ގިނަވާނެއޭ ކިޔައިގެން ހުރިހާ އެއްޗެއް  

 އޮތް އޭރު ވެސް ދެއްތޯ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރައްޔިތުންގެ   ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ނަޝީދަށް، ވެދުން  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމޭ. މި ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  

އެ ވަނީއޭ.  ޙަވާލާދީފައިވާ ސިޓީގަ  އެދިލައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދަންނަވާފައި  ކަނޑު    -1އި ތިޔަ އިދާރާއިން 

ތޮއްޓާއި، އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގައި އެ ތޮށިތަކުގެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމުގައި މި ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަކީ،  

މީޓަރާ ދެމެދުކަމަށާއި، އަދި އެއްގަމު ތޮށީގެ    2.2އި،  މީޓަރާ   1.6ކަނޑު ތޮށީގެ އުސްމިން މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން  

މިނަކީ    1.4އުސްމިނަކީ   ރިވެޓްމަންޓުގެ  ޖަހާ  ގޮތުން  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  ގޮނޑުދޮށް  އަދި  ދަންނަވަމޭ.  މީޓަރުކަމުގައި 

ދަންނަވަމޭ.    2.2މީޓަރާއި،    1.6 ބި  -2މީޓަރުކަމުގައި  ހިއްކި  ނިމޭއިރު  މަޝްރޫޢުތައް  ހިއްކުމުގެ  މުގެ   ބިން 

ހުންނާނީ   މި    2.0މީޓަރާއި،    1.2އުސްމިނުގައި  މިންތަކަކީ  ދަންނަވާފައިވާ  މަތީގައި  ދަންނަވަމޭ.  މީޓަރުކަމުގައި 

މިންތައްކަމަށާއި،   ބޭނުންކުރަމުންދާ  ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި  އުސޫލުން  ބިލްޑް  އެންޑް  ޑިޒައިން  ކުންފުނިން 

ޑި ފަރާތުން  ކްލަޔަންޓުގެ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  މަޝްރޫޢުގެ  ކުރިއަށްގެންދާ  ހަވާލުކުރައްވައިގެން  ޒައިންކުރެއްވުމަށްފަހު 

މަޝްރޫޢެއްގެ   އެ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢުތައް  މިފަދަ  ކަމެއްކަމަށާއި،  އެކަށީގެންވާ  ތަފާތުވުމަކީ  މިންތައް 

ށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންތަކަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމޭ. އަދި ގޮނޑުދޮ

 މަޝްރޫޢުތައް މި ކުންފުނިން ޑިޒައިންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންތަކާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމޭ.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހައިލައިޓްކޮށްލަންވެގެން އެއްޗެއް  ހަމަ  ހަންޑްރެޑް  އަޅުގަނޑު  ނެކްސްޓް  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް  ލިބުނު  މި   .

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސްކޯޕަކީ ކިހިނެއްބާވައޭ ރާއްޖެ އޮންނާނީ ދެން އަޑީގައި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިހާރު މި  ؟ އިޔަރސްގައި 

ނައަކީ ހަމަ އަޑީގައޭ  ނެކްސް ހަންޑްރެޑް އިޔަރސްއަށް މިހާރު ހުރި ލެވެލްތަކަށް ހުރިހާ ތަނެއް ހިއްކައިފިއްޔާ އޭގެ މާ

އޮންނާނީ. ސޯ ދި ކުއެޝަން އިޒް ކިހިނެއްބާއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޑިޒައިންކޮށް، ކިތައް އަހަރަށްބާއޭ  

 ؟ މި ހެދެނީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ހީވަނީ  އާދެ!  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލެއް.  ރަނގަޅު  ރަށް 

މި   މި އޮތީ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު  ދެމިއޮތުމާ ނޫނިއްޔާ ދިރިތިބުމުގެ ސުވާލެއްހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ 

އޮ  މުސްތަޤުބަލު  އޮތީ،  ދެމިއޮތުން  ޤައުމުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދައްކަނީ  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  ތީ  ދައްކަނީ 

ކުރަންޖެހޭ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅިފައޭ. އިތުރަށް ތަންތަން، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ތިމާވެށި 

ހަމަ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  މިސާލަކަށްވުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ކަމަކީ 

ހަމަ އިދިކޮޅު  އޭގެ  ވެސް  ދުވަހަކު  ދެއްކޭތަން. ކޮންމެ  ނަމޫނާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިދިކޮޅަށް  ދިމާ  ސީދާ   

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށްވެފައި  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ދުނިޔެއަށް،  ހަމަ  ކުރިން    2023އަޅުގަނޑުމެން  ގެ 

ރ ކުރުމުން  ލުކުރުމަށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެސް އެ ޕްރެޝަލުކުރަންޖެހޭ ގޯލްތަކާ ދިމާލަށް ހާސިއަޅުގަނޑުމެން ހާސި

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ކުރެވޭނެ އިތުރު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޞްލާޙުކުރަން   ރަނގަޅުކުރަން،  ޑާޓާތައް  ރަށްގިރުމުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓު  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އިތުބާރާއި   ޞައްޙަކަމާއި  މަޢުލޫމާތު  މި  އިނގޭތޯ  ސާފުކުރަން  މި  އަލުން  މީޓޮރޮލަޖީއަށް  އިތުރުން  ހުށަހެޅުމުގެ 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  އެކީގައި  ސާފުކުރުމާ  ކިހާ  ބެހޭގޮތުން  ހަމަވުމަށް  ބިމާ  ލެވަލް  ސީ  ރާއްޖޭގެ  ޕްރޮޖެކްޝަންސްތަކުން 

މުއްދަތެއްތޯ ނަގާނީ. ބިމާ ހަމަވުމަށް. ރަށްތަކާއި ހަމަވުމަށް ނޫން. ބިމާއި ހަމަވުމަށް. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ތެރޭގައި ބަންދުގެ  މި  ގެންދާނެތޯ  ކުރިއަށް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކަންތައްތައް  ހުރި  ލަފާފުޅެއް  ނުނިމި  މެންބަރުންގެ   

މަޝްވަރާކޮށްލާފައި   ކުޑަކޮށް  ހަދަންތޯ.  މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  އަނެއް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭނުން.  މީގައި 

ދޭތެރެ ދުރު، ދެން ފުރޭ ގޮތް ވެއްޖިއްޔާ   ބޮޑަށް  އެއްވެލާފައި މަސައްކަތްކޮށްލަން. އެހެންނޫނީ ވަރަށް  ދޭތެރެއަކުން 

ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ހަފްތާއަކު  ؟ އޯކޭ. މާލޭގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހަކު ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑަށް

މާލޭގެ   ނިންމުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  ގޮތަށް  ބައްދަލުކުރަމުންދާ  އެއްދުވަހު 

ކަމުގައި ތިއްބަވާ  މެންބަރުން  ބާއްވަމުން    އިއްޒަތްތެރި  އެއްދުވަހު  ހަފްތާއަކު  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ވަންޏާ 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލުން.  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ފަށާނީ  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  ގެންދިއުން. 

 އެހެންވީމާ މިއަދަށް...

______________________ 
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