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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަހަރުެގ   ިމ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  އާދެ!  ިމ    2`.  އާދެ!  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުުވމަށް  ވަނަ 

ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިވެަވޑައިަގންނަވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހިތަދޫ 

ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު،  އިްއޒަތްތެ  ދެކުނު  އާދެ!  ެމންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ނާޒިލް،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ރި 

ކޯވިޑް ަމސައްކަތަކީ  ެގންދާ  ިމ  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުެމން  މުޣުނީ.  އަދި   19-ޢަބްދުލް  ެގއްލޭ  ވަޒީފާ  ުގޅިެގން  އާ 

ބިރުހީވެ ނުލިބިދާނެކަމުެގ  އާމްދަނީ  ރަށްރަށުެގ  ފަރާތްތަކަށާއި  ތަސައްލީއެްއ  ެގއްލިފަިއވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ތިބި  ފަިއ 

ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީ  

ނަަގިއެގން  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  އަޅުަގނޑުެމން  ޓަކައި  އެކަމަށް  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ 

ޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުަގއި ެއކި  އަ

ކޯޕަރޭޝަންެގ  ފަރާތުން،  ކޮމްޕެނީެގ  ނޭޝަނަލް  އެްގރޯ  މިނިސްޓްރީއާއި  ފިޝަރީޒް  ޚާއްސަކޮށް  މުއައްސަސާތަކުން 

ހޯދު މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ ބައެއް  މި ބައްދަލުވާއިރު ފަރާތުން  މަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަހު ވާނީ އެދިފަ. ދެން 

މެންބަރުންނަށް   ފްލޯރ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  މަޢުލޫމާތުތައް  ވަނީ  ފަރާތްތަކުން  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ައަވހަ ވީހާ ވެސް  މި ބައްދަލުވުމުަގއި  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ބެހޭޮގތުން  މި މައްސަލަ ނިމޭނެ  ހުޅުވާލަން މިއާއި  ށް 

ޮގތަކަށް މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ނިންމާލަދެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ މިކަމާ 

ޝުކުރިްއޔާ.   ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ކަމަށް  އެ  ޮއތިއްޔާ  ޚިޔާލެއް  އެްއވެސް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭޮގތުން 

 އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.މާފަންނު މެދު ދާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯވިޑް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ  މި  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ެގއްލޭ    19-ޝުކުރިއްޔާ  ަވޒީފާ  ުގޅިެގން  އާ 

ރަްއޔިތުންނަށް  ތިބި  ބިރުހީވެފައި  ނުލިބިދާނެކަމުެގ  އާމްދަނީ  ރަށްރަށުަގއި  ފަރާތްތަކަށާއި  ެގއްލިފަިއވާ  އަދި 

ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ  ހޯދައިދިނުމަށް  ފިރުޝާން  ތަސައްލީެއއް  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  ބަޔާންކޮށް  ތަްއ 

އަދި   ނޭޝަނަލްއާ  އެްގރޯ  މި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަލާަގއި  އެ  ދިރާސާކުރުމުެގ  ސިޓީ  ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ތެރޭގައި ކޯވިޑު  އެއީ  ރަށްތަކާއި  އިޢުލާނުކުރެވިފަިއާވ  ރަށްތައް  ެއކިެއކި  އޭރުަގއި  ވުާމއެްއކޮށް   މިއާއެްއކޮށް  ކަމަށް 
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އަދި   ޮގތަށް  ލުއިފަސޭހަވާނެ  ރަްއޔިތުންނަށް  ކުރުމުަގއި  ކަންކަން  ހުރިހާ  މި  ރަށްތަކާއި  ހުރި  ނެރިފައި  ޓެންޑާއަށް 

ހެޔޮ   އޯާގތެރި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  ސިޔާސަތުެގ  ސަރުކާރުެގ  ޓަކައި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ެއއްޮގތަށް  ސިޔާސަތާ  ސަރުކާރުެގ 

ށް ލުއިފަސޭހަ ެގއްލުންނުވާނެ ޮގތަށް ސިޔާސަތެއް ޮއވޭ ޭގނޫނެއް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ. އެހެން  ވެރިކަން، ރަްއޔިތުންނަ

ކޮންޓްރެކްޓުތަްއ   ކަމެއް  ދެކެވިެގންދިޔަ  އޭރުަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ވުމާއެކު  ކަމަށް 

އެއާ ހަމަ  އަދި  ތަންފީޛުކުނުރެވި  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ޑިއު ތަންފީޛުނުކުރެވި،  ވެސް  ރަށްތައް  ހުޅުާވލާ  ެއއްކޮށް  އި 

އެހެނިހެން  ނުވަތަ  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުެގ  އޮތްތޯ  މައްސަލަެއްއ  ާގނޫނީ  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ނަހަދާ  ޑެލިޖެންސް 

ޮގތްޮގތަކުން ވެސް ސިޔާސަތުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެ ރަށް ހިމެނިފައި އޮތްތޯ، ނެތްތޯ ނުބަލަިއ އެކި ވުޒާރާތަކުން އެކި  

ދެކޮޅަށް ޮގތްޮގ އެސް.އޭ.ޕީއާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސިޔާސަތު،  ސަރުކާރުެގ  ސިޔާސަތާ،  ކުރުމުެގ  ކަންކަން  ތަށް 

އޭރު   އަޅުަގނޑުމެން  ާވއިރު  ކަމަށް  އެހެން  އުފެދޭ.  ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ތެރޭަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ކުރުމުން  ކަންކަން 

ހުޅުވާލާއިރުަގއި ޑި އެ ސަބަބަކީ  ކޮމިޓީން ނިންމާފަ އޮތީ އެ ރަށްތައް  ހަދާފަ އިޢުލާނުކުރަން. އެއީ  ުއ ޑެލިޖެންސް 

އޭެގ ސަބަބުން އެހެން މައްސަލަތައް ނައިސް ސްމޫތްކޮށް ނިންމުމުެގ މަޤުޞަދުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް  

އަޅުަގނޑުމެ ފަހުން  އެންމެ  ރިސޯސް  މެރިން  އެންޑް  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވޭ  ންނަށް އެބަ 

ވެސް.   ލިޔުމުަގއި  މި  ނުހިމެނޭ  ެވސް  ރަށެއް  އެހެން  އަދި  މާއްޑޫ  ައތޮޅު  ބ.  ލިޔެކިޔުމުަގއި  ރަށެއްެގ    6ފޮނުވި 

އެދިެގން   އެދެން.  ކަމަށް  އެ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފަހު  އެންމެ  ޖެހުނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  ވާހަކަ. 

ތެރޭަގއި އެއްޗިހީެގ  ހުރި  ލިބިފައި  ފެނޭ    މިހާރު  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރި  ިގނަ   127އެބަ  ވުރެ  ފަރާތަކަށް 

ފަރާތަކުން ބިޑުކޮށްެގން އެންެމ ފަހު ވަުގތު ބިޑު ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހެދި އަނެްއކާ ެވސް ބާތިލުކުރީ. ބާތިލުކުރުމޭ 

ސަ އެކަމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ހުރި  އެބަ  ސިޓީަގއި  މި  ވަރަށް،  މާނައަކީ  ތަކުލީފުތައް، އޭެގ  ބަބުން 

ކުރުމުެގ  މިކަން  މިނިސްޓްރީން  ފިޝަރީޒް  ޚާއްޞަކޮށް  ުވޒާރާތަކުން.  އިތުބާރުގެއްލޭ  އޮންނަ  ލިބި  ތަކުލީފުތައް 

ވުރެ ިގނަ    127ސަބަބުން އެ އޮންނަ އިތުބާރު. މި ކުންފުނިތަކަކީ އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް. ކުންފުނިތައް މި އޮތީ  

ރުފިޔާއަށް ބިޑިންގ    2000ށް ެއބަ ފެނޭ މި ކަމަށް އެދިފަ އޮތްތަން. އަދި ފައިސާ ވެސް  ކުންފުނި އަޅުަގނޑުމެންނަ

ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނާގފަ އަނެްއކާ މި   2000ޕްރައިސްަގއި މި އޮތީ ފަިއސާ ވެސް ދަްއކާފަ  

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ފަރާތަކުން   127  ބާތިލުކުރުމުެގ ސަބަބުން، ޕެންޑަމިކް ތެރޭަގއި މި ކަމެއް ހިނީގ. ރާއްޖޭެގ

މި ކުރިމަތިލައިެގން މިކަމާ ުގޅިެގން ައއި ޝަކުވާތައް މިއީ. ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް. އެހެން ކަމަށް ވުމާއެކު  

ރި ދެ އަޅުަގނޑު އެދެނީ، މިހާރު ކުރީ ދުވަހު ފޮނުވާފަ ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި ވެސް އުނިއިތުރު އުޅޭ. އުނިކަމެއް ހު

ރަށެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެއއްނުވޭ. ނުވާތީވެ ބ.މާއްޑޫެގ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްފަ ފޮނުވީ. އެ ސިޓީަގއި ބ.މާްއޑޫެގ 
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ޭއަގއި އޮތީ   ޖަހާފަ    6ވާހަކަެއއް ނެތް.  ވާހަކަ  ވަރުާވ    4ރަށެއްެގ  މިއީ އަދި  ރަށެްއެގ ނަން އޮތީ. ބ.މާއްޑޫއަކީ 

ރަށް. ވަރުާވ ނޫން ދެ ރަށެްއ އުޅޭ. އެއިން އެއް ރަށް    4ހަަގކުރެވެނީ ވަރުވާ  ރަށެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ޭއަގއި ފާ

ބ.މާއްޑޫައކީ. އެހެންވީމާ، ބ.މާއްޑޫެގ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ މީެގ ެވސް އުނިކަން  

ހަދައި ހޯމްވަރކް  ޭގަގ  ާގތްަގނޑަށް  ރޭަގ  އަޅުަގނޑު  މީަގއި  ހުރިކަން.  ބަެއއް  އެބަ  ހަމައެކަނި  ަގޑިއިރު.  ދެ  ފިން 

ައޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު.  ބެލިން  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ހަމަެއކަނި  ބަިއވަރު  ަގޑިއިރު  ދެ  ަގޑިއިރާ  ދެ  ޑޮކިއުމަންޓް. 

ބިޑު  ބައެއް  ހުރިއިރު  ކޮށްފަ  އެކަން  ެއއްކަލަ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  ޑޮކިއުމަންޓުަގއި  ބ.މާއްޑޫެގ  ފާހަަގކުރެވުނު 

ކަ މީަގއި  މަދު  މާނައަކީ  ޭއެގ  ފާހަަގެއއްނުކުރެވޭ.  ނަން  ކުންފުނިތަކުެގ  ބައެއް  ފާހަަގކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  މަށް 

ކޮޕީ ނަާގފަ ހުރިއިރުަގއި ފޮޓޯ  ަގބޫލުކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީން މި  ނެތްކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީަގިއ އަދި އަޅުަގނޑަށް 

ބަ ެއ  ނަމަވެސް  ޮގތަކުން  ކޮންެމވެސް  ނުވަތަ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮޕީ  އަދި  ދެން  މިހާރު  އެއީ  އޮތީ.  ެއ  ޮގއްސަ  އި 

ފާހަަގކުރެޭވ އެހެން ކަެމއް އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން. މިހާރު ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުަގއި ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތަްއ،  

އަ  ކޮންޓްރެކްޓް  ތަންފީޛެއްނުކުރޭ.  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ހުރި  ެއބަ  ރަށްތަކެއް  ބައިވަރު  ދަންނަވަނީ. ވަރަށް  މި  ޅުަގނޑު 

ތަންފީޛުނުކުރާތީ ދޫކޮށްފަ ހުރި ފަޅު ރަށްރަތަކުެގ އޮޑިޓެއް ނެތް. އެއީ އޮޑިޓެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން މި މައްސަލަ މި  

އައީ. ފަޅު ރަށްތަކުެގ ޮއޑިޓޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ސަރުކާރުން ވަރުވާ ނުވަތަ އަދި އެހެނިހެން 

ވެސް ސިނާޢީ    ޮގތަކަށް  މަސައްކަތްތެއް،  އެހެން  ނުވަތަ  ހަދަން  މެރީނާއެއް  ޔޮޓް  ރަށަކީ  އެ  ނުަވތަ  ދޫކޮށްފަ 

މަސައްކަތެއް ކުރަން ދީފަ ޮއތް ރަށަކަށްވެ އެ ރަށުެގ އަހަރު، ދެ އަހަރު، ދިހަ ބާރަ އަހަރު ވާއިރުަގއި ވެސް ެއ  

އާ އެބަ  އަނެްއކާ ސަރުކާރަށް  އޮވެފައި  ތަންފީޛުނުކޮށް  އެބަ  ކޮންޓްރެކްޓް  ކަންތައް ވެސް  ބަދަލުހޯދަން. އެކަހަލަ  ދޭ 

އޮވޭ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޛުކުރަމުން ޮގސްޮގސް ހުއްޓާ ވެސް އެބަ ރަށް ވަކިކުރާހިސާބަށް އެބަ ދޭ ކޮންމެވެސް  

ޅި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްަގއި، ބަެއްއފަހަރު ސަރުކާރުން. އަޅުަގނޑު ޖުމުލަކޮށް މި ދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރެއް ނޫން. މު

އަހަރުަގއި ވެސް    30އަހަރު ތެރޭަގއި ހިނަގުމން އަންނަ ކަންތައްތަްއ. އަދި އެ    15ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި މި ފާއިތުިވ  

ޚާއްޞަކޮށް   ރަށްތައް،  ހުރި  ދޫކޮށްފަ  ހުރި،  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ދިޔައީ.  ޮގތަށް  އެ 

ފަޅުރަށް ރަށްތައް،  ހުރި  ދަށުަގއި  އޮޑިޓެްއ  އެްގރިކަލްޗަރ  ބެހޭ  ކޮންޓްރެކްޓާ  އޮޑިޓެއް،  ފަޅުރަށްތަކުެގ  މި  ތަށް، 

ފިޝަރީޒް   ެއއްކޮށް  މިއާއި  އަދި  ނިންމާއިރުަގއި.  މީަގއި  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަން  ރިޕޯޓްަގިއ  މި  ތައްޔާރުކުރުން 

ހަމަކޮށްދިނުމަ މީަގއި  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  މަދުވާ  މި  ބޭނުން  ކަށަވަރުކުރަން  އަޅުަގނޑު  އެބަ މިނިސްޓްރީން  މީަގއި  ށް. 

ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ެގއްލިފަ.  ހުރީ  މި  ނަން  ކުންފުނިތަކުެގ  ބައެއް  ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކެއް.  މަދުވޭ 

ހުށަހަޅަން   އަޅުަގނޑު  ެއއްކޮށް  މިއާިއ  އަދި  ރަނަގޅަށް.  މަޖިލީހުން  ޖެހޭނީ  ނިންމަން  ވަނަ   2ނިންމާއިރުަގއި 
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ދެ ކަމެއް  މިފަދަ  ިގނަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް  ވަރަށް  ސަބަބުން  މީެގ  މިހާރު  ތަކުރާރުނުކުރުމަށް.  ން 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ކުންފުނިތަކަކީ  މިހިރަ  ހިމެނޭނެ.  ވެސް  މީހުން  ފޮރިން  ީމެގތެރޭަގއި  އިންވެސްޓަރުންނަށް، 

 ެއްއޗަކަށް  ވަނަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުެގ  2ކުންފުނިތަކެއް މި އޮތީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. މި ފަރާތްތައް  

ކުރިމަތިނުލާނަމޭ ވެސް އެބަ ހުރި. އެ ދަރަޖައަށް ވެސް ޮގއްސަ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ޑިއު ޑެލިޖެންސް ހެދުމާއި 

ނުވަތަ ޭއެގ ފަހުން ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ތެރޭަގއި ދޭން ބޭނުންނުވާ ރަށެއް އޮތްތޯ ފާހަަގކުރުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް 

އި ރަށްތައް  އެހެންވީމަ،  ނިންމުމަށްފަހު  ހުށަހަޅަން.  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މި   3ޢުލާނުކުރުމަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް 

ކަން. އާދެ! ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ، ޑިއު ޑެލިޖެންސް ހަދާފައި ދެން ދޫކުރާ ރަށްތައް.    3ހުށަހެޅީ. އެ  

މަްއސަލަެއްއ އޮތްތޯ ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ  ޑިއު ޑެލިޖެންސް ހަދާފައި ނޫނީ އަދި ޑިއު ޑެލިޖެންސް އެ ޝަރުޢީ، ާގނޫނީ 

ެއ   އިޢުލާނުކުރުމަށް.  ބަލާފަ  އޮތްތޯ  ެވސް  ތެރޭަގިއ  ސިޔާސަތު  ކައުންސިލެއްެގ  ނުވަތަ  ތެރެއަށް  ސިޔާސަތު 

ހަމަޖެހުނީ.   ނުދޭޮގތަށް  ރަށް  އެ  އަނެއްކާ  ިއޢުލާނުކޮށްފަ  ޮގތަކީ  އޮތް  ވެފަ  ހާލަތުަގއި  މި  މިހާރު  އޮޅުންފިލުވާފަ. 

ދިމާވޭ.    އެހެންވީމާ، ެގއްލުންތަކެއް  މީެގން  ބަޔަކަށް  މަދުވާ   2އެތަން  މީަގއި  މި  އެދެނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ވަނައަށް 

ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހަމަކޮށްދިނުމަށް. މިހާރު މާއްޑޫެގ ބިޑުކުރުމުަގއި މި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހަމަކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! މިހާރު 

. ރަނަގޅު. ޭއެގ މާނައަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެރަރެއއް އެ އުޅެނީ.  ރައީސް އޮފީހުން އަންަގިއެގން އެ ކަންކަން ކުރީ

ފިޝަރީޒް   ވާހަކަ.  އެ  ދެންނެވީ  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ،  އަންަގނީ  އޮފީހުން  ރައީސް  މިހާރު 

ހަވާލުކޮށްފަ ަމއުމޫނާ  ރަީއސް  މިނިސްޓްރީއެއް.  އޮތް  ހަވާލުކޮށްފަ  މައުމޫނާ  ރައީސް  އެީއ  އޮތް  މިނިސްޓްރީއަކީ  ިއ 

އެނޭގ.  އެބަ  ސަރުކާރެއްކަން  ކޯލިޝަން  މިއީ  ސަރުކާރު،  ކުރާއިރުަގއި  މިކަން  އަމިއްލައަށް  މިނިސްޓްރީއަކުން 

ނޫނީ  ކަށަވަރުކޮށްފަިއ  ބަލައި  ނެތްތޯ  އޮތްތޯ  ދޫކުރަން  ރަށް  މި  ތެރޭަގއި  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުެގ  އެހެންވީމާ، 

އެހެ ވާހަކައަކީ.  ދަްއކާ  މި  މިއީ  ދޫކުރަން އިޢުލާނުކުރަން.  ރަށް  މި  ތެރެއިން  ސިޔާސަތުެގ  ސަރުކާރުެގ  ންވީމާ، 

ކޮމިއުނިކޭޓް ނުކުރެވެނީތާ ރަނަގޅަށް.  ނެތީމަކަން އެބަ އެނޭގ ރަީއސް އޮފީހުން އަންާގނީ. އެީއ ރައީސް އޮފީހާއި 

ޔޮ ވެރިކަން މި  ނުވަތަ ެއ ކައުންސިލަކާ ވެސް ކޮމިއުނިކޭޓް ނުކުރެވޭކަން ެއބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހެ

ހުރި  ދޫކޮށްފަ  ވަރުާވއަށް  ކަެމއް.  އޮތް  ހިނާގފަ  ތެރޭަގއި  ޕެންޑަމިކުެގ  ވެސް  ީވހާ  ރައްޔިތުންނަށް  މާނަކުރަނީ 

ރަށްތަކެއް ަވކިކޮށްފި. އަދި ެއހެން ބަޔަކު ލައްވާ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވައިފި. މިކަން ކޮށްފަ އޮތީ ފިޝަރީޒް 

އެހެންވީމާ ާގނޫނު މިނިސްޓްރީން.  ތެރެއަށް  ސިޔާސަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްކުރުން.  ޒިންމާދާރުޮގތުަގއި   ،

އުނދަގޫ  ދަތި  ރަްއޔިތުންނަށް  އޮތީ.  ތަންފީޛުކުރަން  ތެރެއިން  ނިޒާމެްއެގ  ވެރިކަމުެގ  ހެޔޮ  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި 

އެ ސަބަބުން  މީެގ  އޮތީ.  ނޫން  ޮގތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުވާ  ބޭކާރު  ބޮޑު. ޖައްސަން،  ވަރަށް  އާދޭ  އެބަ  މް.ޑީ.ޕީއަށް 
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އަންނަނީ  ބަދުނާމެއް  ހުރިހާ  މި  ހުރީ.  މަޤާމުަގއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެއހެރީ  ކެނޑިޑޭޓެއް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރަށް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރިއަށް މުސްތަޤްބަލުަގއި ހުްއޓުވުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދައްކާ  

 އް މިއީ. ވާހަކައެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.   ހަމަ އަޑުައހައިފިން. އާނ!  ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތައް އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު. ތިޔަ ދެއްކެވި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަރާތުން   ކޮމިޓީެގ  މައި  އޮތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީާއ  ސަބް  މި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ނިންމާލާފައި  މަސައްކަތް ކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހަވާލުކޮށްފަ.  ތަކެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް އަނބުރާ ަމއި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑުމެންެގ ަމުގސަދަކަށް  

ބަ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީެގތެރެއިން  ޖެހޭނީ.  އޮތީ  ވާން  މި  މީަގއި  އެކަމަކު  ކުރެވިދާނެ.  ކަންތައްތައް  ިއަވރު 

ހަމަ  ވަރަށް  އޮތީ  މި  އެދިލަްއވާފައި  މެންބަރު  މިއީ  ނޫން.  ކަންތައްތަކެްއ  މިކަހަލަ  ކުރުާމ  އޮޑިޓެއް  ރަށްރަތަކާބެހޭ 

ހޯދައިދި ތަސައްލީެއއް  ރައްޔިތުންނަށް  ތިބި  ބިރުހީވެފައި  ނުލިބިދާނެކަމުެގ  އާމްދަނީ  ެއޅިދާނެ ތިލަކޮށް.  ނުމަށް 

ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް އެ ެމންބަރު ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ މުައއްސަސާތަކާ ެއ  

މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން އެ ހޯދާލުން މި ޮއތީ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް ެއ  

ފަޅުރަށްތަ ކަންތަކެްއ  ހުރިހާ  މި  ހަދައި  އޮޑިޓެއް  ރަށްތަކުެގ  ހުރިހާ  މި  ރަށްތަކާ  ހުރި  ދީފައި  ހުރިހާ ވަރުވާއަށް  ކާ 

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ތި ކަންތައް ތިޔަ ބުނާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓް ަމއި  

ކޮމިޓީ  މައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިއުމަށްފަހު  މަޝްވަރާެގމަތިން  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީެގ  މައި  ހުށަހަޅަިއެގން  އަށް 

މަސައްކަތް   ހަވާލުކުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ 

ނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮށް ނިންމާލުން ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތުެގ އެންެމ ބުއްދިވެރި ޮގތަކަށް ވާ

އެއީ   ދެން  ނިންމަވާނީ.  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ެމންބަރުން  ތި  ެއކަމަކު  ދެން  އެއީ.  ަގބޫލުކުރާޮގތް  އަޅުަގނޑު  އެއީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސަްއކަތް ފުޅާކުރަމުން ކުރަމުން ޮގސް ހުރިހާ ފަޅުރަށްތަކުެގ ހުރިހާ އޮޑިޓެއް ހަދާ ހުރިހާ 

ެގނެވިދާނެ. އެހެންީވމާ، ހަމަ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން ހިތަދޫ އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ިމ ތަނަށް  

 ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހި އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  ސާބަށް 

ކޯވިޑް  އޮތީ  މި  ފާހަަގކޮށްފަ  މި  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީަގއި  ެގނެސް  ަވޒީފާ    19-މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް  ުގޅިެގން  އާ 

ުގޅޭޮގތުން ކަންތައްތަކާ  ކުރެވޭނެ  އެދި  ހޯދައިދިނުމަށް  ތަސައްލީެއއް  ފަރާތްތަކަށް  ެގއްލިފައިާވ  އަދި    ގެއްލޭ 

  8އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަފައަކަށް ނޫނީ އެ ކަމަށް ބާރުއަޅައިދިނުމަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީއެްއ. ސިޓީ ލިބިފައި މި އޮތީ  

ދަނީ. 2020އޭޕްރީލް   މި  ެވެގން  އަހަރެއްހާ ދުވަސް  ާގތްަގނޑަކަށް  އޭޕްރީލް މަސްތެރޭަގއި.  ައހަރުަގއި  . ނިމިދިޔަ 

 ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް މި މއްސަލަ މި އޮތީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މައި ކޮިމޓީން މި ސަބް

އިކޮނޮމިކް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކައަށް  ދެކެވުނު  އޭރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  މިނިސްޓްރީއާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ލިބިފަ ެއބަ އޮތް. ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މި ޕެންޑަމިކާ ުގޅިެގން ރަްއޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހަދާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް އެްގރޯ ކުންފުންޏަކީ. 

މިއަދާ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކުންފުނީަގއި  އެ 

ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ހިސާބަށް މި   ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  އޮތީ ލިބިފަ. ދެން އެކަމާ 

އެްގރިކަލްޗައިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އައި ކަންތައްތަކުެގ ތަފުސީލު ވެސް ވަރަށް ޑީޓެއިލްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއބަ އޮތް އެނެގން. ލޯކަލް    ހިސާބަށް ލިބިފައި އެބަ އޮތް. ދެން އޭަގއި ދަތިތަކެއް ދިާމވި

ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ނުބޭްއިވ ލަސްވުމާ ުގޅިެގން ބަެއއް ކަހަލަ އުނދަޫގތަކެއް ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ާއއްމު  

އް ކަންތައްތައް އެންމެ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ލަސްވެެގންދިޔަ. ެއކަހަލަ ކަންތައްތަކަކާ އެކީަގިއ ބައެ

ވެސް ވިޔަސް  ނުެގންދެވުނުކަމުަގއި  ކުރިއަށް  ވަރަށް   ފުރިހަމައަށް  ސަރުކާރުން  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ވެސް  ައޅުަގނޑު 

ނޫނީ   ތިބި  ރަށްރަށުަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ތެރޭަގއި.  ޕެންޑަމިކް  މި  ކޮށްދެއްަވއިފި  ރަްއޔިތުންނަށް  ކަންތައްތަކެްއ  ިގނަ 

ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވި ކަންތައްތަކަށް  ވަޒީފާ ގެއްލިފައި  

ސަރުކާރަށް ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގިއ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން ޙައްޤު އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި. ދެން އަޅުަގނޑު  

ކުރެވުނު މަސަްއކަތާ ެއކީަގއި ނިންމާފައި މައި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އެދެނީ ސަބް ކޮމިޓީން ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

ިމ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން މިއަދު   އެއަށް ތާއީދުކުރައްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުން  ފޮނުވަން މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން 

ހަ ައޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް  ފޮނުވަން.  މި  ކޮމިޓީއަށް  މައި  މިތަނުން  ނިންމަާވފައި  ޮގތަކަށް  ވާހަކަ  ކޮންމެވެސް  އެދޭ  މަ 

 ދަންނަވާލަން. މިއަށް އިތުރު ތާއީދު މެންބަރުން ކޮށްދެއްަވއިފިއްޔާ ރަނަގޅު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޢަލީ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ފުރަތަމަ ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ  

 އަށް. ރިޟާ

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތަފްސީލުކޮށް ހާމަކޮށްފައި އެބަ އޮތް، ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއަގއި ވަރަށް  

ޮގތަކަށް ނުވަތަ އެ ދަތި  މަންފާއެއް ލިބޭނެ  ތަފްސީލުކޮށް ހާމަކޮށްފައި އެބަ އޮތް ރައްޔިތުންެގ އިޤުތިޞާދަށް މާލީ 

ފައިދާކުރާ ިއޤުތިޞާދަށް  އެބޭފުޅުންެގ  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެބޭފުޅުންނަށް  ނެ ހާލަތުަގއި 

ޮގތަކަށް ކަންކަން ވުމަށް އެދި އެ ކަމަށް ބާރުއަޅަން. މިހާރުެގ ހާލަތު އަދި ޚާއްސަކޮށް ދަނޑުވެރިކަުމެގ ސިޔާސަތުެގ  

ބެހޭޮގތުން  ފުރުޞަތުތަކާ  ހުރި  ރައްޔިތުންނަށް  ައދި  ބެހޭޮގތުންނާިއ،  ކަންތައްތަކާ  ކުރިއަށްދާ  ތެރެއިން 

މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް  މި  އަދި  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބާރުއަޅާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތުން  ފޮނުިވ   

މެންޑޭޓު   ނުވަތަ  އޮންނާނެ  ސިޔާސަތެއް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  ކޮމިޓީ،  އިޤުތިޞާދީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިތަށްއަރަނީ 

ދައުލަތުން   މަންފާއަށް  މާލީ  ރައްޔިތުންެގ  އިޤުތިޞާދަށާއި  ޤައުުމެގ  ުމޅި  އެީއ  ކަމެކޭ  އޮތް  އަދި  ތެރޭަގިއ  ިވޔަސް 

މެންޑޭޓެކޭ.  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެނެަގތުމަކީ  ނެތްކަމެްއ  އަދި  ކަމެއް  އޮތް  ކުރެވެން  ވިޔަސް  ސަރުކާރުން 

މެންބަރުންނަށް ޑިސްކަސްކުރެވެން ޖެހޭނޭ އެ ކަންކަމަށް. ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެކަށަައޅާ ސިޔާސަތުތަކަކީ  

އްޔިތުންނަށް އޭެގ އެންމެ ރަނަގޅު ފައިދާ ލިބޭ ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ ސިޔާސަތުތަކުެގ ސަބަބުން ރަ

ހަމަގައިމުވެސް.   ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މެންޑޭޓުެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ބެލުމަކީ  ވެސް 

 ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭޮގތުން ވަރުވާއަށް  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިއްޖެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީަގއި

  1950ނުވަތަ ޭއެގ ވެސް ކުރިން    1960ރަށެްއ މިހާރު ވެސް ެއކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައި ާވކަން. މިއީ    89

ސުރެ ފެށިެގން ވާރުތަވަމުން ައންނަ ތަރިކަ މުދަލެއްެގ ޮގތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޮޑެތި އަުގބޮޑު ރައުސްމާލުތަްއ  

ފަން ހޮވުމާއި، ރުއްދަށަށް ެވއްޓޭ ކުރޮޅި ހޮވުމާއި މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ރަށްތަކެއް    ނިދުމާ،ބަރަވެލިހަމަ  

ކޮމިޓީއަށް   މައި  ރިޕޯޓު  ިމ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި 

ދޫކޮށްފަ ަވރުވާއަށް  މިހާރު  ކުރިން  އޮތް  ފޮނުވުމުެގ  މި  މި    89އި  ބޮޑުމިން    89ރަށުެގ،  ރަށްރަށުެގ  އެކި  ރަށުެގ 

ވަކިވަކިން އެނޭގނެ ތަފުސީލަކާއި، ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން ވަރުާވއަށް ދައްކާ މިންވަރު ެވސް ދައުލަތަށް، އަހަރެްއެގ  

ދަން. ދީފައިވާ ފަރާތްތައް  ތެރޭަގއި ވަރުވާއަށް ދައްކާ ިމންވަރު ވެސް އެނޭގނެ ތަފުސީލެއް މި ކޮމިޓީއަށް ހޯދަން. ހޯ 

މިދެންނެވީ   މިހެން  ތަފުސީލުކޮށް.  ހުރި  އޮތީ    89އެބަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މުޅި  ޭއެގތެރެއިން    1100ރަށް،  ރަށް. 
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ސަތޭކައަށްވުރެ ިގނަ ރަށް މިހިރީ ފަޅު ރަށްތަކެއް ޮގތުަގިއ ބަރަވެލި ނިދަން. ކުރޮޅި ެވއްޓޭ. އިޤުތިޞާދީޮގތުން ިމ  

ރި ކިތަންމެ ކަންކަމެއް ކުރެވެން އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީަގއި  ޤައުމުަގއި މަންފާ ހު

ނުވަތަ ެއްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީެގ ސިޔާސަތަކީ، ފިުއޗަރ ސިޔާސަތަކީ ކުރިއަށް އޮތްތާނަގިއ މި ރަށްތައް ރަނަގޅު  

ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ފައިދާ އެންމެ އެކަށީެގންާވ  މަންފާއެއް ލިބޭ ޮގތަށް ބޭނުންކުރުމުން ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ދި

ދެނެަގންނަން.  ކޮބައިކަން  ވެސް  ސިޔާސަތަކީ  އެކަށައަޅާ  މުސްތަޤުބަލަށް  ވެސް،  ސިޔާސަތަކީ  އެކަށައަޅާ  ޮގތުަގއި 

ންނަން. ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނޑު ައމިއްލަ ހަމަ ފަރުދެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި ކަންކަން ދެނެަގ

ބާއްވަނީތޯ. މި   މިޮގތަށް  ކިހާވަރެއްތޯ  89ހަމަ  ބޮޑުމިނަކީ  ބިމުެގ  ލިބެނީ  ؟ ރަށުެގ  ދައުލަތަށް  މުޅި  ބިންތަކުން  މި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރެިވ އަދި އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީަގިއ ވެސް މަޝްވަރާކުރެވި މި ؟ ކޯްއޗެއްތޯ

މަންފާެއއް ލިބޭނޭ އެްއެވސް ވިސްނުެމއް އޮތްތޯ، ކޮމިޓީެގ އެްއވެސް ވިސްނުެމްއ ރަށްތަކުން މިއަށްވުރެން ރަނަގޅު  

އޮތްތޯ. އޮތް ނަމަ އެ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްެގ ޮގތުަގއި ނަމަވެސް  

ަގނޑުމެން ިމ ކުރާ މަސަްއކަތުން މުޅި  އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު ނިންމާިއރުަގިއ ކޮންމެވެސް ެއއްޗެއް ފާހަަގކުރުމަކީ އަޅު 

ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  އެ  ފެންނާތީެވ  ކަމަށް  ސިޔާސަތެްއ  ކޮށްފާނެ  މަންފާއެއް  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް  ދައުލަތަށާއި 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.  

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އު ވެސް  ޑޮކިޔުމަންޓްަގިއ  ފިޝަރީޒް  ބަެއއް  ހުރި  ފޮނުވާފައި  މީަގއި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ހުރި އާދެ!  ނިވެފައި 

ަގނޑުތަްއ ނުވަތަ އެންމެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރއިން 

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި ސިޓީެގ ޖަވާބުަގއި ފޮނުވާފައިާވ ލިޔެކިޔުންތައް ބިޑު ޑޮކިޔުމަންޓުން އަޅުަގނޑަށް އުނިާވކަން 

އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް އެ ުއނިވާ އެްއޗެއް ތިބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެވޭތީ ނުވަތަ ެއއާއި  

ބޭނުމިއްޔާ އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، އެާއއި އަދި ޢަލީ ރިޟާ އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި އެ ހުށަހެޅުންތަކާއިެއކު 

އަޅު  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް،  ހުރި  ބަލަން  މީަގއި  އިތުރަށް  ފިރުޝާން  އިތުރަށް،  މީަގއި  ދަންނަވަނީ  މި  ަގނޑު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ަމއްސަލައިަގއި މުޅި ަމއްސަލަ ބިނާވެފައި ވަނީ ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ކުރުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ 
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ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ކުރުމަށް.  ކަންކަން  ިމ  ކުރުމަށާއި  ދަނޑުވެރިކަން  ޮގތަކަށް  ލުއިފަސޭހަ  ވެސް 

ވާލުވެފައި މި އޮތީ މައި ކޮމިޓީން މަސައްކަތުން. އެހެންީވމާ، މި މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގިއ މިހިސާބަށް ޮގސްެގން މި  ހަ

އުޅެނީ އެންމެ ސަބަބަކާއި ހެދި. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ ރިސެސްއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން މި ތަންތަން އިޢުލާން  

ޑެލިޖެންސް ޑިއު  ކުރާށޭ  އިޢުލާން  ކޮމިޓީއަށް    ކުރާއިރުަގއި  މައި  ރެކޮމެންޑޭޝަންއަކީ  ފުރަތަމަ  ހަދާފައި. 

ކުޑަކުރުމަށް   ެގއްލުން  މިއަންނަ  ސަބަބުން  ދިނުމުެގ  ނުހަދާ  ޑެލިޖެންސް  ޑިއު  ހުށަހެޅުމަކީ  އެ  ފޮނުވާއިރުަގއި 

ރަށްތަކާިއ،   ކޮމިޓީއަށް، މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށް. ޑިއު ޑެލިޖެންސް ހަދާފައި ރަށްތައް ދޫކުރުން. ދެވަނަ ކަމަކީ

ރެކޮމެންޑޭޝަން. ދެން ޢަލީ ރިޟާެގ އެ   2ފަޅުރަށްތަކާއި ބެހޭ އޮޑިޓެއް ހަދަން ފެންނަ ކަމަށް މި ކޮމިޓީއަށް. އެއީ  

ހުށަހެޅުނުނަމަ އެއާއިެއކު އަދި މީެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއްގރޯ ވިޔަފާރި އެ ކުންފުނިން 

ެގންދާއިރުގައި މަސްވެރިކަމުެގ  ކުރިއަށް  ނުވަތަ  ދަނޑުވެރިކަާމިއ  މިސާލަކަށް  އާލާތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ތަކެތި،   

އުފެއްދުންތަކަށް ސިނާޢަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިމްޕޯޓުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ޮގތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާެމްއ  

ސްލަ އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކޯޕަރޭޝަންއިން  މީެގ  އެްގރި  ެއއީ  ދެއްކި.  ިމތާ  އިޑްޝޯއެއް 

ެއ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ހުރި  އެބަ  އަތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރިން.  ދުަވސްަގޑެއް  ާގތްަގނޑަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ވެސް ހިމަނާފައި، އެ ވެސް ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައި މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައި ފޮނުވުން 

 ހުށަހަޅަން. މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް.  

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އެ ވާހަކަތަކަށް ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން.   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ކޮ މައި  ކޮށްފަ  މަސަްއކަތެްއ  ކުރެވޭ  ެއކީަގިއ  ެއއާިއ  ލާންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވާއިރު  މި  މިޓީއަށް 

ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ ވާހަކަ ެއ ވިދާޅުވީ. ެއއާއި ެއކީަގއި ނިންމާފައި މި ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު 

 ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާފަންނު އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން،  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުްއިވ    އާދެ!  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު 

އިތުރު  ޖެހޭ  ލިޔެލަން  އަދި  ހިމެނުމަށްފަހު  ރިޕޯޓުަގއި  މި  ޮގތުަގއި  ރެކޮމެންޑޭޝަންެގ  އެ  ހުށަހެޅުއްވުންތައް 

މަ އެ  ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތުތައް  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  މަޢުލޫމާތުތައް،  ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  ޢުލޫމާތުތައް  މަޢުލޫމާތުތައް 

އެއީ ރެކޮމެންޑޭޝަންެގ ޮގތުަގއި ހިމެނުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓް ނިންމާލައްވާފައި ައޅުަގނޑުމެން މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން  

ދިނުމަށްފަހު   ފުރުޞަތު  އިދާރީމޭޒަށް  ކުރުމަށް  އެކަން  ޮގތަށް  އެ  ވާތީވެ  ިއއްތިފާޤު  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

 ން ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބައްދަލުވު 
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