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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

`. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑު ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަޅުގަނޑު  

ބައްދަލުވުމަކީ ކޮމިޓީގެ   ފަށަނީ. މި  ވަނަ ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ    24މި 

މަޝް  ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ  ޕޯޓެއް  ތިމާވެއްޓަށް  ގުޅީފަޅުގައި  ސަބަބުން  މަޝްރޫޢުގެ  އެ  ގުޅިގެން  ރޫޢާ 

އޮތީ.   މި  ދިރާސާކުރުން  މައްސަލަ  އެ  ލިބުމާގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދާކަމުގެ 

މައްސަލަ   މި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާއިރު  މިއަދު  މައްސަލަ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މި ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށް    23ޖޫންގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ    1ޖެންޑާކުރެވުނީ  އެ

އެހެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚާއްޞަކުރުމާއެކުގައި  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  އެޖެންޑާކޮށް  މައްސަލައެއް.  އެޖެންޑާކުރެވުނު 

މައްސަލަ އެބަވޭ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އަޅުގަނޑު  ބައެއް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކޮމިޓީއަށް.  ލިބިފައި  ސިޓީއެއް  ގުޅިގެން  އާ 

އަމިއްލަ   ރާއްޖޭގެ  އަދި  ސިޓީފުޅަކާ  ފޮނުއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ  ފާހަގަކޮށްލަން 

އަޅު ސިޓީ.  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިޓުގެ  ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  ކަމަށްވާ  ގަނޑުމެންގެ  އިންސްޓިޓިއުޓެއް 

އާއި   ޕްލޭނިންގ  ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުވުމަށް  މި  މިއަދުގެ  އޮތީ  ފާސްކޮށްފައި  ބައްދަލުވުމުގައި 

މަޝްރޫޢުގެ   އަދި  އެޖެންސީއާ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އެންވަޔަރަންމަންޓާއި،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މިހާރު ދަޢުވަތުދެއްވާފަ.  އަޅުގަނޑު    ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް  ވަޑައިގެން.  ބައްދަލުވުމަށް  ތިއްބެވީ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ 

މި   ކުޑަކުޑަވަގުތުކޮޅެއް  ޖޮއިންކުރެއްވުމަށް  ބައްދަލުވުމާ  ބޭފުޅުން  އެ  އިޒުނައާއެކުގައި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި 

 މަ.  އަރުވަނީ. އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދެއްވާތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޖޮއިންކުރެއްވީ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިބުނީ.  މި  އަޅުގަނޑަށް  އިޝާރާތެއް  ޖޮއިންކުރައްވައިފިކަމުގެ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ފަށަމުން   އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް 
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ޕޯޓު   ގުޅީފަޅު  މިއީ  ފަދައިން  ދަންނަވާލި  ހުރިކަމަށް  ދެންމެ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ތިމާވެށީގެ  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ 

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް. މި ބައްދަލުވުމަށް  

 ށްލަދެއްވުން އެދެން އަޅުގަނޑު.  ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައިސިއްޔަތު އިދާރީމޭޒުން އިޢުލާންކޮ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު އަޙްމަދު   ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ  މެންބަރުންނަކީ  ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ  މުޤައްރިރު. މި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  ސަލީމް، މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް، ގެމަނަފުށީ ދާއި

އަދި މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ  هللا އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އޮފް   މިނިސްޓަރ  އިއްޒަތްތެރިންނަކީ،  ދަޢުވަތުދެވިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ފިރުޝާން.  ޙުސައިން  މެންބަރު 

ސްޓޭޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓު އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޙަސަން،  ރަޝީދު  ޑރ.ޙުސައިން  މިނިސްޓަރ  ފަރާތުން  ގެ 

ނަޞީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި ޑިރެކްޓަރ  هللا ޑރ.ޢަބްދު

ފަރާތުން  އެޖެންސީގެ  ޕޮރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ފާރޫޤު،  ޝާނާ  ފާޠިމަތު  ޖެނެރަލް    ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  .ޤުޙްމަދު ޝާއިއިބްރާހީމް ނަޢީމް، އަދި އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓު ޑރ.އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  

ތިމާވެށީގެ   ދުނިޔޭގެ  އިއްޔެއަކީ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނަމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އަދި  ނަމުގައި 

ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ގަވާއިދެއް    ދުވަސްކަމަށްވާތީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރަށް

މި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. މި ވެބް ބޭސްޑްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދާތީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ބޭފުޅަކު  

އަޅު މިއުޓުކޮށްލަދެއްވުން  ގަވާއިދުން  ހަމަ  މައިކް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ފިޔަވައި  ދެން  އެދެން.  ގަނޑު 

މެންބަރުން ފްލޯއަށް އެދިވަޑައިގަތުމުގައި މި ޗެޓްވިންޑޯގައި ފުރުޞަތު އެގޮތަށް ޖައްސާލަދެއްވީމަ އަޅުގަނޑު އެކަން  

ކުރިއަށް   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  މިހާރު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް  ނޯޓުކޮށްލާފައި 

ދާނަން. އާދެ! ބައްދަލުވުން  ގެންދެވޭނެ ހަމައަށް  ސުވާލުތަކާ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އިސާހިތަކު އަދި  ހަމަ  . އަޅުގަނޑުމެން 

ވަގުތު   ދޮޅުގަޑިއިރު.  އެއީ  މިންވަރަށް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  މި  ގަވާއިދުގައި  މިހާރު  ގެންދާނީ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު 

ހުށަހަޅުއް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ފަހަރުގައި  އިތުރުކުރައްވަން  ފާސްވެއްޖެނަމަ  އެގޮތަށް  އަދި  ތާއީދުކުރައްވައި  ވައި 
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ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އެކަށީގެންވޭ.  ހަމަ  ކުރިއަށްދިއުން  އެގޮތަށް  ވެސް  އެކަން 

އަޅުގަނ ދެން  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވައިލާނަން  ގޮތް  އޮތް  ބަހާލާފައި  މިވަގުތަށް  ވަގުތު  އަރުވާނީ  ޓަކައި  ފުރުޞަތު  ޑު 

އިޒާރީމޭޒަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ ޚުލާސާއެއް އިއްޒަތްތެރި  

އަރުވާނަން   ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ޓަކައި.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ބައިވެރިންނަށް 

ސުވާލު  ސުވާލުކުރެއް ދެ  އަރުވާނީ  ވެސް  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑު  ބުރުގައި  ފުރަތަމަ  ވުމަށް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފޯކަސް  ސުވާލުތަކަށް  އޭރުން  އެދެން.  ނުކުރެއްވުން  ގިނަ  ސުވާލަށްވުރެ  ދެ  ކުރެއްވުމަށް. 

ވެ މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  އެގޮތުން  ދެން  ނޫނީ  ހިފެހެއްޓޭނީ.  ސުވާލު  އެއް  ތެރޭގައި  މިނިޓުގެ  ތިން  ސް 

އަޅުގަނޑު   ވަގުތު  ގިނަ  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އެދެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވުމަށް  ސުވާލު  ދެ  ގިނަވެގެން 

ގާތްގަނޑަކަށް   އަޅުގަނޑު    70ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  މިހާރު  އޮންނާނީ.  ކަނޑައަޅާފައި  އެކަމަށް  މިނިޓު  ވަރަކަށް 

ފުރު ވިލިމާލޭ  އިދާރީމޭޒަށް  އެއީ  ކަންބޮޑުވުންތައް  މިވާ  ހުށަހަޅާފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަރުވަނީ  ޞަތު 

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ   ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އެބައޮތް.  ސިޓީފުޅެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ސިޓީގަ ދެ  މި  އެބައޮތް.  ސިޓީއެއް  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ގުޅޭ  ފަރާތުން  ތިމާވެއްޓާ  ބެހޭ  މަޝްރޫޢާ  ވެސް  އި 

ބައިވެރިންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ނުކުތާތައް  މައިގަނޑު  ސިޓީގައި ހުރި  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ދެ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް 

ދިން  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އަދި އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯ

ޕޮރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  

މި   އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ގޮތް  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ފަރާތުން  ދާއިރާއިން    5ޓްރާންސްޕޯޓުގެ 

މަޢުލޫ ލިބިފައިވާ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިދާރީމޭޒަށް  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޚުލާސާ  މާތުގެ 

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ. އިދާރީމޭޒުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރޫޢާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ގުޅީފަޅު ޕޯޓު މަޝް

އުޝާމް   އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ  ފުރަތަމަ  ޚުލާސާއެއް.  ކުޑަ  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  ދެ 

ސްކޫލު ކުދިން   ގިނަ  ސަރަޙައްދުގެ  ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް. ވިލިމާލެ ފަރަކީ ރާއްޖޭގެ މާލޭ 

ހަ އެކި  ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ތަފާތު  އަގެއްނެތި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރަޙައްދުގެ  މާލެ  އަދި  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ރަކާތްތަކަށް 

ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ގާނޫނީގޮތުން   ހަލާކުވިޔަ ނުދީ  ފަރުތައް  ފަރުކަން. މިފަދަ  އޮތް ހަމައެކަނި 
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ވަހުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކިސަޑުތައް ވިލިމާލޭ  ލާޒިމު ކަމެއްކަން. ގުޅިފަޅު ކޮންނަން ފެށި ދު

ފަރުމައްޗަށް ޖަމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން. އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި މިކަން މިހެން ވާނެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި  

ތަފާ ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރު  ކުރާ  މިކަމުން  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށް  މިކަން  ރިޕޯޓުގައި  އަދި  އެ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ތު 

މިކަމުގެ   ނުލާކަން.  އެޅުމަކާ  ފިޔަވަޅެއް  މިކަހަލަ  ފެށީ  ކުންފުނިން  ބޮސްކާލިސް  މަސައްކަތް  އެ  ލަފާދީފައިވާއިރު 

ދާ  ސަބަބުން އިޔާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވިލިމާލޭ ފަރަށް ލިބެމުންދާ ކަމަކީ ތަޖުރިބާކާރުން މިހާރު ހާމަކުރަމުން 

މިހާރު   ގުޅީފަޅުގައި  ނުކުތާތައް.  މުހިންމު  ސިޓީގައި  ފޮނުއްވެވި  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  ކަމެއްކަން. 

ކުރަމުންދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް ފަރުތަކަށް އަދި ޢާއްމުކޮށް ކަނޑުގެ ވެއްޓަށް ނުހަނު  

ން. ފަޅު ހިއްކުމަށް އުފެދެ ކިސަޑާއި ވެލި އޮޔާއާއިއެކު މުރަކަ އާއި ގަލުގެ މައްޗަށް  ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަ

ތިމާވެއްޓަށް   މަޝްރޫޢުތަކުން  މިފަދަ  ހިންގަމުންދަނީ  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  ހަލާކުވަމުންދާކަން. މި  ފަރުތައް  އެޅި 

އެޅުމަ ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރުތައް  މުރަކަ  ކޮށްފާނެ  ކިސަޑުއެޅި  ފަރުމައްޗަށް  ނުލާކަން.  ކާ 

މިގޮތަށް   ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.  ހިސާބުގައި  ކޮންނަމުންދާ  ކިސަޑުމަތަކުރާ ޝީލްޑްސްކްރީން  މަދުކުރުމަށް  މަރުވުން 

ނޭދެވޭ   ސައިޓުތަކަށް  ޑައިވިންގ  އެހިސާބުގަނޑުގެ  ސަބަބުން  ކިސަޑުގެ  އުފެދޭ  ހިއްކުމުން  ކުރާނަމަ  މިކަން 

ކުރަމުންދާކަން.  އަސަރު އަސަރުތައް  ނޭދެވޭ  ވެސް  މިހާރު  ފޯރާ  ކިސަޑު  އޮޔާދާ  ހަމައިން  ފަރާ  ކުރާނެކަން. ވިލިމާލޭ 

އިތުރަށް   މިއީ  ދަނޑިވަޅެއްކަމުން  އިތުރުވަމުންދާ  މައްސަލަ  ހުދުވުމުގެ  މުރަކަ  ރާއްޖޭގައި  މިދުވަސްވަރަކީ 

އިޔާދަނުކުރެ އަނބުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  ޙާލަތެއްގައި  ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަން.  ކޮށްފި  ކަމެއް  އަތުވެދާނެ  ބަދަލެއް  ވޭފަދަ 

ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  ހުއްޓުވައި  މަސައްކަތް  އެ  ދިނުމަކާނުލައި  ބަދަލު  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރެވިފައިވާ 

އީ.ޕީ.އޭ އޮތްކަން.  ފަރާތްތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ބާރުވެރިކަން  ގާނޫނީ  ބާޠިލުކުރުމުގެ  ހުއްދަ  ތިމާވެއްޓަށް   ދޫކޮށްފައިވާ  ގެ 

އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ދުވަސްވަރަކީ  

ގުޅިގެން   މިކަމާ  އެކު،  ދުވަސްވަރެއްކަމަށްވުމާ  ލަފާކުރެވިފައިވާ  ކަމަށް  ދިމާވެދާނެ  މައްސަލަ  ހުދުވުމުގެ  މުރަކަ 

އެންގު އަންގާ  އަންގާފައިވާކަން. ސަރުކާރުން  ބޯލަނބަންވާނެކަމަށް  ވެރިފަރާތުން  މަޝްރޫޢުގެ  ވަގުތުން  ންތަކަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ   އީ.އައި.އޭއަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  އިތުރު  ފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިން  އީ.އައި.އޭއަށް  އީ.ޕީ.އޭއިން 

ޔަވަޅުތައް ފުރިހަމައަށް އަޅާފައިވޭތޯ އަދި މޮނިޓަރިންގ  ކުރިން ހެދި އީ.އައި.އޭތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިޓިގޭޝަން ފި

އުސޫލާއި އިންތިޒާމު ކަނޑައެޅުން. އީ.ޕީ.އޭ މިނިވަންކޮށް   ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމު 

އާލާދުވަސްވަރެއްގަ ނުވަތަ މުރަކަ  ހުދުވާ  ކަނޑުގެ ދިރުމަށް  ތަންފީޒީ ބާރުތައް ދިނުން. ކަނޑުތައް ހޫނުވެ މުރަކަ  އި 

އަދި ގޮނޑޮދޮށަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގުން. ގުޅީފަޅުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިން  



 2020  ޖޫން  6                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

5 

 

ހިނދުން   މި  މަސައްކަތް  އެ  ކަމަށްވާތީ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާ  އީ.ޕީ.އޭގެ  ހިނގަމުންދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ހިއްކުމުގެ 

ހުއްޓު ދުވަސްވަރު  މިހިނދަށް  ހުދުވާ  މުރަކަ  އަދި  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  މަތަކުރުމަށް  ކިސަޑު  ވާ 

ނިމުމަކަށް އައުމުން މެނުވީ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން. ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މިހާރު  

މަޢުލޫ ލިޔުމުން  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢާ  ގުޅީފަޅު  ކޮމިޓީން  އޮފް  މި  މިނިސްޓްރީ  ފޮނުވުމުން  ސިޓީ  ހޯދަން  މާތު 

ޓްރާންސްޕޯޓު   މޯލްޑިވްސް  ސިވިލްއޭވިއޭޝަން،  އެންޑު  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު،  އިކޮނޮމިކު 

ޚުލާސާއެއް  ކުރު  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ދެއްވާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިމިޓެޑުން  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  .  އޮތޯރިޓީ 

އަންނަނީ   ކުރެވެމުން  ގުޅީފަޅުގައި  ކަންކަން.  ފާހަގަކުރެއްވި  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ބަނދަރު   ފަރާތު  އުތުރު  މާލެ  މަޝްރޫއެއްކަން.  މުހިންމު  ހިންގޭ  ގާއިމުކުރުމަށް  ބަނދަރެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ކުރިއަށްދާ  މިހާރު  ޖާގަ  ސަރަޙައްދުގައި  ގުޅީފަޅުން  ގުދަންކުރުމަށް  ބަދަލުކޮށް  ގުޅީފަޅަށް   

މުދާ   ސަބަބުން  ދަތިކަމުގެ  ޖާގައިގެ  ދިމާވެފައިވާ  ބަނދަރަށް  ވިޔަފާރި  މާލެ  ކުރެވިފައިވާކަން.  ޚާއްޞަކުރުމަށް 

ން. މާލެ ވިޔަފާރި  އެތެރެކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި ޚަރަދުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަ

މި   ދަތިކަންހުރިކަމާއި  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ބޯޓުފަހަރަށް  ގިނަ  އެއްފަހަރާ  އަދި  ބޯޓުފަހަރަށް  ބޮޑެތި  ބަނދަރުގައި 

އިންތިޒާމުތަކެއްގެ   ރަނގަޅު  މުދާ  ބާލާ  ބަނދަރަށް  ގުޅީފަޅު  ލިބިގެންދާނެކަން.  ހައްލު  މިކަންކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓާއެކު 

ފަސޭހަކަމާއެކު   ހަމައަށް  ތެރެއިން  ބޯޓުފަހަރާ  ދަތުރުކުރާ  ކަންކޮޅުތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ގުދަންތަކަށް 

ހިއްކުމުގެ   ބިން  ގުޅީފަޅުގެ  ކުޑަވެގެންދާނެކަން.  ޚަރަދު  ގުދަންކުރުމުގެ  މުދާ  ހަލުވިވެ  މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޕް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  އެންޑު  މަޝްރޫޢުގެ  ލޭނިންގ 

ކުރިއަށްގެންދާނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން   މި މަޝްރޫޢު  އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިންކަމާއި، އަދި އެ މިނިސްޓްރީން 

ޤަބޫލުކުރާކަން.   މިނިސްޓްރީން  މި  ކަމުގައި  ގޮތެއްގެމަތިން  ކުޑަވާނެ  ވެސް  ވީހާ  އަސަރުތައް  ކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް 

ފާހަ ލިމިޓެޑުން  ޕޯޓްސް  ބަރޯސާވެފައިވާ  މޯލްޑިވްސް  މުދަލަށް  އިންޕޯޓު  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ކަންކަން.  ގަކުރެއްވި 

އަހަރެއް   އަހަރަކަށްވުރެ  ދަނީ  އަދަދު  މުދަލުގެ  އެތެރެކުރަމުންދާ  ރާއްޖެއަށް  ކަނޑުމަގުން  އިޤްތިޞާދަކަށްވާއިރު 

ންނަ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ލިބެން  އިތުރުވަމުންކަން. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުތަކާއި ބޯޓުތަކުގެ ސައިޒާއި މުދާ އަ

ހުރި ވަސީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި  

އިރި  ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެކަން. ބަނދަރަށް ބޯޓު ކަ 

އަންނަ   ބަނދަރަށް  ބޯޓަކަށްކަން.  އެންމެ  ޚިދުމަތްދެވޭނީ  އެއްފަހަރާ  ބޭނުންކުރަންޖެހޭތީ  ފާލަމެއް  އެންމެ  ކުރަން 

އަދި   ލަސްތަކެއްވާކަމާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  މުދާ  ލަސްވެ  ބޭލުން  އެރުވުމާއި  މުދާ  ބޯޓުފަހަރުން 
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ޚިދުމަތުގެ   ބަނދަރުގައި އިތުރަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ގިނަވުމުން  އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރުގެ  ބޯޓު  ބޮޑުވެ  އަގު 

ޕޯޓަށް   މިހާރު  ފާލަމަކީ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިވަގުތު  ބަނދަރުގައި  ބޮޑުވާކަން.  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގެންނަން  މުދާ 

ސްޓްރަކް ފާލަމުގެ  ފާލަމެއްކަން.  އެކަށީގެންނުވާ  ކެޕޭސިޓީއާ  ބޯޓުފަހަރުގެ  ނެތުމުން  އަންނަ  ސްޓްރެންތު  ޗަރަލް 

ކީކްރެއިން ބޭނުންކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެ  

ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން. މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ޖާގަ ހެދުމުގެ ގޮތުން ބައެއްފަހަރު ހުޅުމާލޭ  

ހޭދަވާ ނުރައްކާތެރި އަދި  ޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓެއިނާ ގެންދަންޖެހޭކަމާއި އަދި މިއީ އެތައް ވަގުތެއް  ބާޖު  މިނަލަށް 

ޕޯޓަކީ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސަރުކާރުން  ގުޅީފަޅުގައި  މަސައްކަތެއްކަން.  ޚަރަދުބޮޑު 

ދިމާ  ޕޯޓަށް  މައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފައިދާއެއް  މިހާރު  އެތައް  މުސްތަޤްބަލުގައި  ހައްލުކޮށް  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ވެފައިވާ 

ޖާގައިގެ   ގޮންޖެހުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  އެޅުމަށް  ޕޯޓެއް  ސަރަޙައައްދުގައި  މާލެ  ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން.  ލިބިގެންދާނެ 

ހިއްދަތިކަ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި ބިން  ޕޯޓު ހެދުމަށް  މަށްވާއިރު މިހާރު ވެސް މާލެއާ ކައިރިން  ކާފައިވާ ތަނެއްގައި 

ބައެއް    ބިން ކުރަމުންދާ  މިހާރު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޕޯޓް  ގުޅީފަޅު  ގޮތްކަން.  އެކަށޭނަ  އެންމެ  ހިއްކުމަކީ 

ބޮޑު   މިފަދަ  މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން.  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ޕޯޓުގެ  ރަށްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި  މަދުވެ  އޮޕަރޭޝަންސްތައް 

ކު ގޮތުގައި  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އިދާރާތަކުން  ކަމާއިބެހޭ  އަސަރު  ކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  ގެންދާއިރު  ރިއަށް 

ޓްރާންސްޕޯޓް   އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކަން.  ޤަބޫލުކުރާ  ކުންފުނިން  އެ  ކަމަށް  މޮނީޓަރކުރަމުންދާނެ 

ގާއިމުކުރު ޕޯޓް  ގުޅީފަޅުގައި  ކަންކަން.  ފާހަގަކުރެއްވި  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮތޯރިޓީން  މަޝްވަރާ  މަޝްރޫޢުގެ  މުގެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން   އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރާކަން  އެކަން  ނަމަވެސް  ނުވާކަން.  ކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީއާއެކު 

ހިއްކުމަށް   މަޝްވަރާކުރުމުން  މިނިސްޓްރީއާ  މި  މަރުޙަލާގައި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  އީ.އައި.އޭ  މަޝްރޫޢުގެ  އެންގިކަން. 

އެ    ޓަކައި ކަމަށްވާތީ  ސަރަޙައްދު  ބޭނުންކުރާ  ނަގިލިލުމަށް  އާގުބޯޓުފަހަރު  ތަނަކީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވެލިނެގުމަށް 

ހިއްކުމުގެ   ވެލި ނެގުމަކީ މި މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން އަންގާފައިވާނެކަން. ގުޅީފަޅު  ސަރަޙައްދުން 

ތިމާވެއް ސަރަޙައްދުގެ  އެ  ފެށުމާއެކު  އޮފް  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީ  ގެއްލުންތަކާއިމެދު  ލިބެމުންދާ  ޓަށް 

އިނގޭތޯ   މިއީ  ކަން.  ގޮތް  އެދޭ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ކަނޑައެޅުމަކީ  ގޮތެއް  އީ.ޕީ.އޭއިން  އަދި  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ   އެ  އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިދާރީމޭޒަށް.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ   ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  އާއި  ސިޓީ  ފޮނުވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ 

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކުރެއްވި  ފަރާތުން ފޮނުއްވި ސިޓީއާއި އަދި މިނިސްޓްރީ  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުއްވި  ލިމިޓެޑުން  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތާއި 

ން އެދެން ފުލޯރއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު. މިހާރު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހު

ވިންޑޯގައި   ހަމަ  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ.  ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ގެންދެވުމަށް.  ރިކުއެސްޓްކުރައްވަމުން 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ފުރުޞަތަށް  އެދެން  ޓައިޕްކޮށްލަދެއްވުން 

މަޢުލޫމާތުގެ އިތު ރިޕޯޓާއި  ހުށަހެޅި  އީ.އައި.އޭގެ  މަޝްރޫޢުގެ  ވާނެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ރުން އަޅުގަނޑުމެން 

އީ.އައި.އޭގެ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއި އަދި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ  

ވަރަށް  ޓައިމްލައިނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހުށަހަޅާފަ. ދެން މި ކަންތަ  އްތަކުގެ އިތުރުން އިއްޔެ ހަވީރު އިރުއޮއްސުމާ 

ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ވިލިނގިލީގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ސޭވް ދަ ބީޗްގެ ފަރާތުން  

ފަރުގެ ހާލަތު އޮ ހަވީރު އެ ސަރަޙައްދުގެ  މެންބަރުންނާ ޝެއަރ ކުރައްވާފައިވޭ އިއްޔެ  އާއި  ކޮމިޓީގެ  ތްގޮތުގެ ފޮޓޯ 

ފޮޓޯތައް. އެއިން އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ގޮތުގައި ވިލިނގިލީގެ އުތުރު   ވީޑިއޯއާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ބައެއް އޭރިއަލް 

މަޝްރޫޢާ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފެނުނީ.  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއްގައި  ޢާއްމު  ހާލަތު  ފަރުގެ  ފަރާތުގެ 

ފަޅި އެއީ ވިލިނގިލީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން   ކުރިމައްޗަށް މި އޮންނަ

އެ   އަދި  އިނގޭ.  ސާފުކޮށް  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިކަން  ސެޑިމެންޓް  ވީޑިއޯތަކުން 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ސެޑިމެންޓްކަން  ފްރެޝް  ވަރަށް  ހަމަ  އެއާއެކީގައި  ސެޑިމެންޓަކީ  ސާފުވޭ.  ނަށް 

ޕްލޫމްގެ   ބޭރުން ސެޑިމެންޓް  ބަންހޯލްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެ ސެޑިމެންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޖަހާފައިވާ 

މަންޒަރުތައް.   ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާތްވެފައިވަނިކޮށް  އިރުއޮއްސުމާ  ހަވީރު  އިއްޔެ  ދެންނެވީ  މި  އަސަރުތައް 

އި އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ކޮރަލް    އިއްޔެތުރުން  މޯލްޑިވްސް  މި  ފާހަގަވޭ  އެބަ  ފޮޓޯތަކުން  ލިބުނު 

ކޮންމެވެސް   މައްސަލަ  ހުދުވުމުގެ  ގައު  ނުވަތަ  ބްލީޗިންގ  ކޮރަލް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

ގއަކީ ސީދާ މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަމެއް  ވަރަކަށް ވިލިނގިލީ ފަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން. ކޮރަލް ބްލީޗިން

ރާއްޖޭގެ   ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން  ނޫން. އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ހަމަ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 

ބްލީޗިންގގެ  ކޮރަލް  ފާހަގަކޮށްލަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  މިކަން  ކަމެއް.  ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ  ވެސް  މިހާރު  މިތަނުން    އެތައް 

އެ   ކަމަށްވާތީ  ނަތީޖާއެއް  ނޭދެވޭ  ވަރަށް  ނިކުންނަނީ  މި  އޭގައި  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ސެޑިމެންޓޭޝަނާ  ޙާދިސާއަކާއި 
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ދަނޑިވަޅެއްގައި   ފެންނަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރުން  ވިލިނގިލީ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މައްސަލަ 

މި ކޮމިޓީއަކީ އެނ ފެންނަނީ.  އަސަރު މި  މަޖިލީހުން  ސެޑިމެންޓޭޝަންގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފަދައިން  ގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާ،  

ފު މިހާރު  ގެންދަނީ.  މި  ހައިލައިޓްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  މައްސަލަތައް  ރުޞަތަށް  ތިމާވެށީގެ 

ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ އަޅުގަނޑަށް  ކޮބައިތޯ އިދާރީމޭޒުން  ބޭފުޅުންނަކީ  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް  ؟ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 

މިހާރު އެބަ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމް ފުލޯރއަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ ޖުމްލަ  

މި ބެކްގްރައުންޑުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ. ދެން އޭގެ އިތުރުން  ގޮތެއްގައި މިހާތަނަށް  

ބައެއް މަންޒަރުތައް. އޭގެ   ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ  ލިބުނު ފޮޓޯތަކައި  ހަވީރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިއްޔެ  ފަހުން  އެންމެ 

ބަލާއިރު ވިލިނގިލީ ފަރުގައި މުރަކައިގެ ދިރުން މި ހުރީ    ކުރިން ވިލިނގިއްޔާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިހުރި ދިރާސާތަކަށް

ހަމަ އާންމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ރަށެއްގައި ދިރުން ހުންނަ މިންވަރަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ލަފާކުރެވެނީ.  

ހަމަ   ސި  26،  25އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެން  އެބަހުރި.  ޕަސެންޓޭޖް  ކޮރަޕް  ލައިވް  ކޮރަލް  ޓީތަކުގައި  ޕަސެންޓުގައި 

ހަމަ   ވެސް  މީހުންނަށް  ޕިކްނިކްދާ  މި  އަދި  އާންމުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ސަރަޙައްދަކީ  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި 

މިހާރު   ފާހަގަކޮށްލުމާއެކީގައި  އަޅުގަނޑު  މިކަންކަން  ފަރެއް.  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ފަރެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް 

 ނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމަށް. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް ފަހުން ފުރުޞަތު ދެވިދާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ރިކުއެސްޓެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއްފެނޭ. އާނ، ނޫން މިހާރު  އާދެ! މި ވަގުތު ދެން  

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އާދެ! އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ވަޒީރުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން... 

ބޭނުންވާނެ   އިތުރަށް  ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމުގައި  ބޭނުން  ހުށަހަޅާލަން  ހުށަހެޅުމެއް  ވެސް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު 
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އި ވަގުތު  ފެންނާތީ  ގޮތަށް  މިކަމުގެ  ކަމެއްގެ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ހުށަހަޅަން.  ތުރުކުރުމަށް 

މެދުގައި   ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  މަދަނީ  އަދި   މެދުގައާއި  އާންމުންގެ  ގުޅޭ  ކަމާއި  ވަރަށްބޮޑަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް 

އެ ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  މަސައްކަތްކުރާ،  ރާއްޖޭގައި  މި  އޮތުމާއެކީގައި  އަދި  ން.ޖީ.އޯސްތަކާއި 

ކަންބޮޑުވުން   ވެސް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ބައްދަލުކޮށް  އެ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ޑައިވަރުންފަދަ  ބޭނުންކުރާ  ސަރަޙައްދު 

ކިހިނެއް   އެއީ  ބަނދަރުހެދުން  ގުޅީފަޅު  ސުވާލަކީ  ބޭނުން  އަހާލަން  އަޅުގަނޑު  އޮޅުންފިލުވުން. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑިސިޝަނެއްތޯ ސުވާލަކަށް  ؟ އައި  ސުވާލަކަށް. ދެވަނަ  ފުރަތަމަ  ޑިސިޝަނެއްތޯ  ފަރާތެއްގެ  ކޮން  ހިސާބަކުން  ކޮން 

އާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ވެސް އަދި މުޅި ދުނިޔެ ވެސް    19-އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޮވިޑް

ޤައުމުތަކު ނުނަގާން  ދަރަނި  އޮތީ.  މި  އިނދަޖެހިފައި  ފާޑަކަށް  އޮތީ  ދާއިރުގައި  މި  ދަނީ.  އެ  ގޮވަމުން  ން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ހާލަތުގައި ތިބެގެން އަދި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދިޔަ  

މަޝްރޫޢު،   ފެނުގެ  މެދުކަނޑާލެވިފަ.  ނަމަވެސް  ގޮތުން  ވަގުތީ  އޮތީ  މި  ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް 

މަ ގުޅީފަޅު  ނަރުދަމާގެ  އޮތްވާ  މިހެން  މަޝްރޫޢު.  ބަނދަރުތަކުގެ  މިފަދަ  މަޝްރޫޢު،  ހެދުމުގެ  މަގު  ޝްރޫޢު، 

ޕްރިޖެކްޓު މިހާބާރަށް މި މަސައްކަތް މި ގެންދަވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ގުޅީފަޅަކީ  

ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ދާދިފަހުން ފާސްކޮށްގެން މި  އާނ، މި  ؟ އެތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮންނަނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ

ކަނޑައަޅައިގެން.   އިޚްތިޞާސް  ކައުންސިލުތަކުގެ  ތިބީ  މި  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ލާމަރުކަޒީ  ގާނޫނެއް.  ލާމަރުކަޒީ  ތިބީ 

އެތަން  މިހާރު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މާލޭގެ އިޚްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ މާލޭގެ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދު. ދެން  

ކޮންސަލްޓެންޓު   އަދި  އެބައޮތްތޯ  ދައުރެއް  އެއްވެސް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލެ  ބަދަލުކުރާއިރުގައި  އެހެންތާކަށް 

އަރިހުން އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން މި ކަމުގައި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓީ.އޯ.އާރުގެ ދަށުން  

ފަރާތަކާ ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އޭގައި    7ން ހިންގަން. ދެން  އެބަޖެހޭ ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަ

އެދެން.   މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވުން  ވެސް  ފަރާތުން  އީ.ޕީ.އޭގެ  އަދި  ކުރެވިފައިވޭތޯ  އެކަން  އެއްގޮތަށް  ޓީ.އޯ.އާރުއާ  އެ 

ފަހުގެ   އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ސުވާލު  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވާހަކަ  އަދިވެސް  އެދޭނެ  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތަކަށް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ވުޖޫދުވެގެން  މަޝްރޫޢު  މި  ކިހިނެއްތޯ  ކުރެއްވީ  ސުވާލެއް  ދެ  މިއީ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ގުޅޭގޮތުން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މި ސުވާލު މި  އައީ. މި ޑިސިޝަންތައް ކިހިނެއްތޯ ނެގިފައި މި އޮތީ މަޝްރޫޢާ  
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އީ.އައި.އޭ   ސީދާ  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ކަމަށް.  އަސްލަމަށް  މުޙައްމަދު  މިނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ  އަމާޒުވަނީ 

ކޮންސަލްޓަންޓާއި އީ.ޕީ.އޭއާ ކުރެއްވި ސުވާލެއް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރ އަސްލަމަށް  

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 

ހައުސިންގ ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް   މިނިސްޓަރ އަސްލަމް    މުޙައްމަދު   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ، 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގައި ކިހިނެއް ނިމިގެން އައި  

ޑިސިޝަންތައް  ؟ ޑިސިޝަނެއްތޯ މިކަހަލަ  ސަރުކާރުން  އައިއިރު  މިހިސާބަށް  ހިތާމަކުރަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތްތައް  ހުންނަ  ރަނގަޅަށް    ނަގާފައި  ހިއްސާ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ވެދާނެ  ނޭނގޭތީ  ފުރިހަމައަށް 

ފެށިގެން   ހިސާބުން  ނެގުނު  ޑިސިޝަންތައް  މި  ވެސް  މީޑިއާގައި  ޕަބްލިކް  ހަމަ  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރެވި. 

މަޝްވަރާކުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ކެބިނެޓުން  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ނެގުނީ  ޑިސިޝަން  މިނިސްޓްރީ  ހުންނާނެ.  ވި 

ނިންމުމަށް  މަޝްރޫޢު  މި  ގުޅީފަޅަށް  ދެން  ނިމުނީ.  ގުޅީފަޅަށް  ހުށަހެޅުމަކާއެކީގައި  ހުށަހެޅި  ޕްލޭނިންގއިން  އޮފް 

އޮތް އިންޓަރނޭޝަނަލް   މިހާރު  ރާއްޖޭގައި  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާގައި  ހުށަހެޅުނު ސަބަބުތަކަކީ 

ބޮ ޖާގަ  ޕޯޓުގެ  އެ  ކުޑަވެ  އެކަން  ޕޯޓް  އެންމެ  ކައިރިން  މާލެ  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ޖެހިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑުކުރަން 

ކީއްވެހޭ   ސުވާލުކުރައްވަފާނެ  ބޭފުޅުން  އެ  ކަމުގައި.  ގުޅީފަޅު  ތަނަކީ  ފެނުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަނަކަށް  ކުރެވޭނެ 

ޕޯޓަ އެކަން ނުކުރި ސަބަބަކީ  މިކަން  ތިލަފުށީގައި އެކަން ނުކުރީ. ތިލަފުށީގައި  ކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތިލަފުށީގައި 

ވާހަކައެއް. ތިލަފުށީގައި   އޮތް  ދެކެވިފައި  ޒަމާންވަންދެން  ވަރަށް  ވެސް ދެކެވިފައި  ކުރިއްސުރެ  މީގެ  ވާހަކަ  ކުރުމުގެ 

މަސަ ނައްތާލުމުގެ  ކުނި  އެތަނުގެ  ޒަމާނުއްސުރެ  ތަނަކަށްވެފައި  ނައްތާލާ  ކުނި  ތިލަފުއްޓަކީ  ސަބަބަކީ  އްކަތް  ނުކުރާ 

ލަކުޑިއާ   ދަގަނޑާއި  ހަމައެކަނި  ޕޯޓްތަކަކީ  ތަނެއްގައި  ކަހަލަ  ޕޯޓެއް  މާހައުލަކީ  އެތަނުގެ  ގެންގޮސްފައިވޭ.  ކުރިއަށް 

ކާބޯތަކެއްޗާއި   އެހެން  އަދި  ވަށައިގެންވާ  ކުރާތަނެއް.  ވެސް  އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް،  ކާބޯތަކެތި  ނޫން.  ބާލާތަނެއް 

ސަ  ކޮމްޕެޓިބަލް  ނޮން  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެން  އެކަން  ކައިރިން  އެންމެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ތިލަފުށި.  އިޓަކަށްވީ 

ކޮބައިތޯ އަދި  ؟ ތަނަކީ  ބަލާފައި  ޕްރޮކްސިމިޓީއަށް  އޮތް  މާލެއަށް  ޕްރޮކްސިމިޓީ،  ގޮތުންނާއި  ޖާގައިގެ  އެހެންވީމާ، 

މާލޭގަ ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  އެހެން  ވަށައިގެންވާ  އެކީގައި  ޕޯޓާ  މި  އެތަނެއްގައި  އަތޮޅުތަކަށް  މާލެއިން  އެއީ  އި. 

ހޯލްސޭލް   މާލޭގެ  ބަހައްޓާފައި  ގުދަންތަކުގައި  މާލޭގެ  މުދާ  ބާލާ  ޕޯޓުން  އެއީ  ވެސް.  މުދާ  ގެންދާ  އޮރިޖިނޭޓްވަނީ 
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މި   ހާބަރުން  ނޯތް  މާލެ  އުޅަނދުފަހަރުން  އަންނަ  ރަށްރަށުން  އެއްޗެހި  އެ  ވިއްކައި  އެއްޗެހި  ފިހާރަތަކުން 

 ރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އޮޕަރޭޝަނާ ވެސް އެކީގައި ގެންދިއުމުގެ... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފައި( ޑިސްޓްރިބިއުޓްކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިމަތިވެއްޖެހެން.   މައްސަލައެއް  ކޮންމެވެސް  ކަނެކްޝަނަށް  އިންޓަރނެޓް  މިނިސްޓަރގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އަޅުގަ ހުއްޓާ  ފްރީޒްވެފައި  ކަނެކްޝަން  މަންޒަރު  އިންޓަރނެޓް  އަސްލަމްގެ  މިނިސްޓަރ  ފެންނަނީ.  މި  ނޑަށް 

ފުރަތަމަ   ކޮންސަލްޓެންޓާ،  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަދި  އީ.ޕީ.އޭއާ  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވަގުތު  ރަނގަޅުވަންދެން 

ދެ ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ބައި  ވަނަ 

ކަންތައްތައް   ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮންސަލްޓޭޝަނުން  ކޮމިއުނިޓީ  ގޮތާއި  ހިންގި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ 

 ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް. ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން.

 

 ވުން:  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެ

ދަތިތައް   ބޮޑެތި  ހިންގުމުގައި ވަރަށް  މުޤައްރިރު. މިއީ ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ދުވަސްކޮޅަކީ   ހިނގާ  މި  މިހާރު  އެއީ  ރިކުއެސްޓްކުރި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިންގ  ހުރެގެން 

މައްސަލަ  ފުރަބަންދުގެ   އެ  ނުބޭއްވޭނެތީވެ  ކޮންސަލްޓޭޝަން  އެއްކޮށްގެން  ތަންތަނަށް  މީހުން  ދުވަސްތަކަކަށްވެފައި 

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރީ. ދެން  ހަމައަށް އައިއްސަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ 

އަދި  އޮންލައިންކޮށްނާއި  ގޮތަކަށް  ކުރެވުނު  އެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފެންނާތީވެ  ޝަކުވާ  މި  އަދި  ފޮނުވައިގެންނާއި  ފޯމް   

ގޮއްސަ   އެކަން  އެގޮތަށް  ބުނެގެން  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ގެންދިއުން  ކުރިއަށް  މިކަން  ހުޅުވާލައިގެން  ފުރުޞަތު 

ވަރަށް  ގެންދާ  ދާއިރުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ކުރިން  މީގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އެހެންވީމާ،    އޮތީ. 

ނުގެންދެވި   ޤަބޫލު،  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އޮވެދާނެ  ނުގެންގޮސް  ލެވެލްގައި  ކޮމިއުނިޓީ  ކޮންސަލްޓޭޝަން 

އޮވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި ވަގުތަށް ހާލަތަށް ބަލާފައި ފުރަބަންދުގައި  

 ތް ކަމަށް މި ބެލެވެނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެކަންކޮށްފައި އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހިންގެވީ ކޮންކޮން   އަދި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފުރިހަމައަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. އެއީ ކޮންސަލްޓޭޝަން 

 ؟ތޯފަރާތްތަކަށްތޯ އަދި އެ ކޮންސަލްޓޭޝަންގައި ފާހަގަވި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައި

 

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ލިސް ތަފްސީލު  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުރި  ހިންގާފައި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ފައާދެ!  އީ.އައި.އޭގެ  ބައިގައި  ޓެއް  ހަތު 

ންތަކާއިއެކު. ދެން އޭތި އަޅުގަނޑު ބަލާލައިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  އޮންނާނެ އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރި ބޭފުޅުންގެ ނަ

ނަންތައް ދަންނަވާލެވޭނީ. ދެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ޕޮއިންޓްތަކަކީ ހަމަ ވިލިނގިލީގެ ފަރަކީ ޢާއްމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު  

ލަ ހުންނާނެ ކަމާއި، ދެން މިހާ  ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ކަމާއި އެތަނަށް ސެގްމެންޓް ވެސް ހަލާކުވެއްޖިއްޔާ އޭގެ މައްސަ 

ޕޮއިޓްތައް   މިކަހަލަ  ކަމާއި  ނުވާ  ކޮންސަލްޓް  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމަ  ހިންގާއިރު  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ބޮޑެތި 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑައިވް ސްޕޮއިޓްތައް ކައިރީގައި ހުރީމާ އެ ތަންތަނަށް މީގެ ސަބަބުން   މިހިރީ. ދެން  ފާހަގަކޮށްފައި 

ވެ އަންނާނެ  ގެއްލުން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން  މިކަހަލަ  ޢާއްމުކޮށް  ހަމަ  ހުރި  ކަންބޮޑުވުންތައް  މިކަހަލަ  އާއި  ވާހަކަ  ދާނެ 

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކޮންސަލްޓޭޝަންގައި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޤަބޫލުކުރަން   އަޅުގަނޑު  ޑރ.ޝާއިޤަށް.  ކޮންސަލްޓެންޓް  އީ.އައި.އޭ  އަމާޒުވޭ  އެބަ  ސުވާލުގެ  އެ  ހަމަ  އާދެ! 

ވިދާޅުވެދެއްވާނެ ކަމަށް. އެއީ ކޮންސަލްޓް   ތަފްސީލުކޮށް އެ ވާހަކަފުޅު  ތަންކޮޅެއް  ހައިސިއްޔަތުން  ކޮންސަލްޓެންޓުގެ 

 ލްޓޭޝަންގެ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން. ޑރ.ޝާއިޤު.  ކުރެވުނީ ކޮންކޮން ބަޔަކަށް ކަމާއި، ދެން ކޮންސަ

 

 އިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާއަޙްމަދު ގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ.އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މަޝްރޫޢަށް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމެންޓް  

އޮންނާނެ މަޝްވަރާ ކުރަންވީ ބޭފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް.   ހިމަނާފައި  އިނގޭތޯ. ދެން އެ ޕްލޭންގައި  ޕްލޭނެއް 

ޝެޑި ގޮތާއި  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާ  މަޝްރޫޢުގައި  ދެން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން.  ފަށައިގަތީ  އެކީގައި  އުލަކާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި    56ގާތްގަނޑަކަށް   އެ  ދެން  މަޝްވަރާކުރެވުނު.  ތަފްސީލުކޮށް  ހޯލްޑަރސްއާ  ސްޓޭކް 

މިދެންނެވީ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް  136ގާތްގަނޑަކަށް   ދާއިރާތަކޭ  އެކި ދާއިރާތަކުން ބައިވެރިވި. ދެން  ތަކުގެ  ބޭފުޅުން 

ސަރުކާރުގެ   ދެން  އެބައޮތް.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި  ކައުންސިލްތަކުން    10ތެރެއިން    2އިންސްޓިޓިއުޝަން، 



 2020  ޖޫން  6                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

13 

 

.  2ކައުންސިލެއް. އެއީ ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް. ޕަބްލިކް ކޮމްޕެނީސް  

. ދެން އަޅުގަނޑު  16، މަސްވެރި ދޯނިތައް  5، އެން.ޖީ.އޯސް  12ރސް  ރިސޯޓް، ޝިޕް އޮޕަރޭޓާ   11ރިސޯޓްސްތައް  

މިނިސްޓްރީ   ޓޫރިޒަމް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ  ގަވަރމެންޓް  ލިސްޓެއް  ފުރިހަމަ  އޭގެ 

 ރިސޯސް އެންޑް  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

މޯލްޑިވްސް   ސެންޓަރ،  ރިސަރޗް  މެރިން  އީ.ޕީ.އޭ،  އެގްރިކަލްޗަރ،  އެންޑް  ރިސޯސް  މެރިން  އެގްރިކަލްޗަރ، 

ލިމިޓެޑް.  ސްޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،  އޮތޯރިޓީ،  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަރވިސް،  ކަސްޓަމްސް 

ކޮމްޕެނީސްތަކުގެ ތެރެއިން  ދެން ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައު ންސިލާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް. ޕަބްލިކް 

ކޮމްޕެނީ.   ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓު  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑް،  ޒޯން  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާލެ  ގްރޭޓަރ 

ރަށް ސެންޓާރާ،  ރިސޯޓެއް،  ހުރިހާ  ހުރި  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ތެރެއިން  ރިސޯޓްތަކުގެ  ކުރުނބާ  ޓުއަރިސްޓް  ފުށި، 

ގިލިލަންކަންފުށި،   މޯލްޑިވްސް،  ބަނޑޮސް  ކޮށްދިއްޕަރު،  ޕާރކް  ގްރޭންޑް  މޫން،  ފުލް  ޝެރެޓަން  މޯލްޑިވްސް، 

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް، މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮސް، ފޭދުފިނޮޅު ކައިރީގައި މިހާރު ތަރައްޤީ  

މޯލް ..އެޓޯލް  އެއީ  ޕާޓީ.  ވަކިވަކިން  ކުރަމުންދާ  އޮޕަރޭޓަރސް  ޝިޕް  ދެން  ރިސޯޓް،  އައިލެންޑް  ތުޅާގިރި  ޑިވްސް، 

ވިލިޖޯލި،   ތެރޭގައި  އެން.ޖީ.އޯސްތަކުގެ  ދެން  އެބަހުރި.  އެ  ރިޕޯޓްގައި  ނުލިޔަސް  ދަންނަވާ  ނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ވިލިނގިލީގެ   އެއީ  ބީޗް.  ދަ  މޯލްޑި  2ސޭވް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ޑައިވް  ދެން  ދެން  އެން.ޖީ.އޯ.  މަޓީ.  ވްސް، 

ވެސް   ޓެނަމްސްއާ  ތިބި  މިވަގުތު  ގުޅީފަޅުގައި  އިތުރުން  މީގެ  އެސޯސިއޭޝަން.  ފިޝަރމަން  މޯލްޑިވްސް 

ކޮންމެވެސް   ލަފާކުރެވިފައިވާތީވެ  ކަމަށް  އަންނާނެ  އިމްޕެކްޓް  މަސްވެރިކަމަށް  އެހިސާބުގެ  ދެން  މަޝްވަރާކުރެވުނު. 

ވެސް އަތުވެދާނެ އިމްޕެކްޓްސްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. ދެން  ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސްވެރިންނާ  

ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެވުނު. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޮޅުމެއްހެން.    7ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެން  

އެ ވިދާޅުވިހެން  ނަޢީމް  ހުޅުވާލާފައި  އޭތި  ޕްރޮސެސްއަކުން  އޯޕަން  އަސްލުގައި  ދެން  އޭގައި  އަސްލުގައި.  އޮތީ   2  

މަޝްރޫޢުގެ   ވެބްސައިޓްގައި  އީ.ޕީ.އޭގެ  އާއި  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އެއްފުރުޞަތަކީ  ހުޅުވާލެވުނު.  ފުރުޞަތެއް 

އަޕްލޯޑު   ކަރުދާސް  ބޭނުންވާ ސުވާލު  ކޮންސަލްޓެންޓަށް  މި  ކަރުދާހެއް ހިމަނާފައި  މަޝްރޫޢުގެ ސުވާލު  މަޢުލޫމާތާއި 

އޭ ކުރެވިފައިވާނެ.  އީ.އައި.އޭ  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ޕޯސްޓްކުރެވިފައިވޭ.  ވެސް  ހެންޑަލްގައި  ޓުވިޓަރ  އަދި  ތި 

ސަބްމިޓްކުރުމަށްފަހު އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް ޢާއްމުކޮށް ޕަބްލިކަށް އޭތި ހުޅުވައިލާނެ. އެގޮތުން އީ.ޕީ.އޭ އިން ވެސް ވަނީ  

މިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފައި(  ސަބްމިޓްކުރުމާ އެކީގައި ވަކިން ހުޅުވާލާފަ. މިދެންނެވީ ސަބް

ލިބުނު   ކުރިން  ސަބްމިޓްކުރުމުގެ  ހަމައެކަނި  ހުރީ  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރެސްޕޮންސް  ތެރެއިން  މީގެ  ދެން 
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ޓްސްތައް  ބޭފުޅުން. ދެން މި މަޝްރޫޢަށް ވަރަށްގިނަ ކޮމެން  7ކޮމެންޓްސްތައް. އެއަށް ރެސްޕޮންޑް ކުރައްވާފައި ހުރީ  

އެކި ގޮތްގޮތަށް ލިބިފައި އެބަހުރި. ވަރަށް ބައިވަރު އިނގޭތޯ. ދެން މި މަޝްރޫޢުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި އެހެރީ  

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ދެއްވި ކޮމެންޓެއް ހަމަ އެ ދެއްވި ގޮތަކަށް ރިޕޯޓުގައި އޮންނަން އިނގޭތޯ. ޓޭބަލް ފޯމެޓަށް  

ންނާނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިކޮށްފައި ހުންނާނެ އެ މީހުންގެ ކޮންސަރނަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅާފައި ހު

ރިޕޯޓުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ރެކޮމެންޑޭޝަން  އެ  ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  ދެއްވައިފި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  ބޭފުޅުން 

ކަމަކީ އެ ސުވާލު ހަމަ ޓޭބަލް އިންގޮތަށް  ހިމަނާފައި އެއިނދީ ޓޭބަލް ފޯމެޓަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ކުރި  

ރެސްޕޮންސް ވެސް   ދެއްވި  ބޭފުޅުން  ރެސްޕޮންސްއަކަށް ފޮނުވީ. އެހެންވީމާ، އެ  އެ ލިޔާ އެ ބޭފުޅުންގެ  މަޝްރޫޢު 

އެ ވިދާޅުވިހެން މީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް   ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލާފައި އެއިނީ ކޮންމެ ކޮމެންޓަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން ނަޢީމް 

ބައިވަރު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް ހުރީމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރންސްތައް ހުރީ ވަރަށް ވޭރީވެފަ. ދެން ހަމަ މީގެ    މިހާ

ވިދާޅުވެއްޖިއްޔާ   މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަންނޭނގެ.  ދަތި  ވަރަށް  ދަންނަވަން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ދެން  ތެރޭގައި 

ރެކެޓްސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހުންނަނީ ސުވާލެއް. އެއްކަމަކީ އެއީ  އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ކޮށްލަފާނަން. އެކަމަކު މީގައި ބް

އޮތް   ދޫކޮށްފައި  ހެދުމަށް  ގެދޮރު  ވެސް  ކުރިން  ތަނަކީ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ހިއްކަން  ބިން  މިހާރު  ގުޅީފަޅުގައި 

ށް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ތަނަކަށްވާތީވެ އެތަން އެގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮމެންޓްކުރެއްވި. ތިލަފުއްޓަ

އެބަހުރި.   ކޮންސަރންތަކެއް  ވަރަށްބޮޑެތި  ސެކްޓަރގެ  ޓޫރިޒަމް  ދެން  ބޭނުންކުރުމަށް.  ގުޅީފަޅު  ކަންތަކަށް  ގެދޮރުގެ 

ގެއްލުމާއި،   ފަރުތަކަށް ލިބިދާނެ  އެ ބޭފުޅުންގެ  ގެއްލުމާއި  ޑައިވް ސައިޓްސްތަކަށް ލިބިދާނެ  ޕަބްލިކް  ތެރޭގައި  މީގެ 

އެހާބޮ ހުރިހާ  ދެން  ކަންބޮޑުވުންތައް  ބޮޑެތި  އެކަމާއި  ހިންގާތީވެ  އެ  ސަރަޙައްދުގައި  މި  އަނެއްކާ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ޑު 

ރެއިސްކުރެއްވި.   ކޮންސަރންތައް ވަރަށްބޮޑަށް  އެ  ފާހަގަކޮށް  ވެސް  މަޓީން  ފާހަގަކުރި. އަދި  ވެސް  ރިސޯޓްތަކަކުން 

ވެށީގެ އެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަކޮށް ފަރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމާ  އެން.ޖީ.އޯސްތަކުން ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ބޮޑަށް ތިމާ

އޮތް. މަސްވެރިންގެ ވެސް ހަމަ   ބޭފުޅުން ވެސް ކޮންސަރންތައް ވަރަށްބޮޑަށް ރެއިސް ކުރައްވާފައި  އެ  ބެހޭ ގޮތުން 

ހުރޭ. އެކިއެކި އެންވެރިމަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން އެކަމާ  ވެސް  މުށި މަސް  އެގޮތަށް ބައެއް ކަހަލަ ކޮންސަރންތައް  އި 

އޮޕަރޭޓަރސްގެ ކޮންސަރންތަކެއް ހުރި. ނަގިލި   ބައެއް ޝިޕް  ޕޯޓްސް  ގޮތަށް  ބެހޭ ގޮތުން. ދެން ވިދާޅުވި  ބޭނުމާ 

ހިފެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ވިދާޅުވެފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް އޭގައި ހުރީ. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކޮންމެ  

 ؟ ސްގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަންވީތޯބޭފުޅެއްގެ، ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ނޫން. މިހާރު ތި ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތު ޚުލާސާކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ. އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ހުންނާނެތޯ އެ ހުރިހާ  

ޔަޤީންކަން   އެ  ކުރައްވާފަ.  ރެކޮމަންޑް  ފިޔަވަޅުތައް  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ  ހީވަނީ  ކޮންސަރނަކަށް  އަޅުގަނޑަށް 

ހުރިހާ   އެއީ  ފުއްދާލެވިދާނެހެން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަގުތަށް  ލިބިވަޑައިގަތީމަ  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ރިޕޯޓުގައި   ފިޔަވަޅުތައް  ކުރައްވާނެ  އެޑްރެސް  ކޮންސަރންތަކަށް  ހުރިހާ  އެ  ލިސްޓްކުރެވި  ކޮންސަރންތަކެއް 

ޔަޤީން ކަމުގެ  ހުންނާނެ  އެބައޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަށް  އަދި  ދެން  ދެއްވަފާނަންތޯ.  ކަން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޤު  ޝާއަޙްމަދު ލްޓެންޓް ޑރ.އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކޮންސަ

ވިދާޅުވާ   )ރެކޯޑިންގގައި  ރެއިސްކުރައްވާފައި  ސުވާލުތައް  އެ  އިނގޭތޯ.  އެއީ  ހަމަ  ޕްރޮސެސްއަކީ  އީ.އައި.އޭ  އާދެ! 

ގޮއްސަ   ދިމާލަކަށް  އެ  ޚާއްޞަކޮށް  އެއީ  ހުންނާނެ  ހިމަނާލާފައި  ތެރޭގައި  އިމްޕެކްޓްސްގެ  ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް 

ތަފްސީލުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އިމްޕެކްޓެއް ވެއްޖިއްޔާމު އެ ކޮމެންޓްސްތަކަށް ބޭސްކޮށްފައި  ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  

އެބައި   ސެކްޓަރގެ  އިމްޕެކްޓް  ދެން  ހުންނާނީ.  ބަލާފައި  އެއްޗެހިތަކަށް  ހުރި  އިމްޕެކްޓްސްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހު މެޝަރސްތަކެއް  މިޓިގޭޝަން  އެއަށް  ވެއްޖިއްޔާމު  ކަމަށް  މިޓިގޭޝަން  ބެލިއްޖެ  ދެން  ހުންނާނީ.  ށަހެޅިފައި 

އުޅޭނެ   ތެރޭގައި  ހައްލު    2މެޝަރސްތަކުގެ  ކަންތައްތަކާއި  ހައްލުކުރެވިދާނެ  ތެރެއިން  މީގެ  އެއްކަމަކީ  ބަޔެއް. 

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުރި. އޭގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް އިންޕެކްސް ބެލުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ  

އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮ ފަހުން  އޭގެ  އަދި  އިމްޕެކްޓްސްއާ.  އިންޑައިރެކްޓް  އާއި  އިމްޕެކްޓްސް  ޑައިރެކްޓް  ޖެކްޓްގެ 

އެހެން   އެބަހުރޭ  އަދި  އިމްޕެކްޓްސްތަކެއް.  ރެޒިބަލް  އެބަހުރޭ  ބާކީ  ވެސް  ނެގުމަށްފަހު  މެޝަރސްއެއް  މިޓިގޭޝަން 

އިމްޕެކް ކިމިލޭޓިވް  އަންނަ  ގުޅިގެން  ޕްރޮޖެކްޓްގައި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ  ތެރޭގައި  މީގެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ޓްސްތަކެއް 

ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރިހާ އިމްޕެކްޓްސްއެއް ވެއްޖިއްޔާ، ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ އިމްޕެކްޓްސްއެއް ވިއްޔާ ރިޕޯޓުގައި އެހެރީ  

ވެއްޖިއްޔާ ނަގާފައި އޭގެ    ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފަ. އަދި އެއަށް ނެގެން ހުރި މިޓިގޭޝަން މެޝަރސްއެއް

އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނެ ވަރަށް ތަފްސީލު މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމެއް. އެ ޕްރޮގްރާމުން އިތުރު  

ނަމަވެސް   ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  މޫސުމަށް  މި  ބަދަލުތަކެއް  ނޫނީއްޔާމު  ނުކުރެވޭ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ  ކަމެއް 

ނުކު  އެ  ފާހަގަ  ހުށަހެޅިފައިވާނެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  މޮނިޓަރިންގ  ދެނެގަންނާނެ  އެއްޗެހިތައް  ދިމާވިޔަސް  ކަމެއް  ރެވޭ 

މިޓިގޭޝަން   މަޝްރޫޢުގެ  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ދިމާވާ  ކަމެއް  އިތުރު  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްގެ 

 ންކޮށްދީފައި އޮންނާނެ.  މެޝަރސްތައް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ރިޕޯޓް ބަޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައް   ކަނެކްޝަން  އިންޓަރނެޓް  މިނިސްޓަރގެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް 

މިނިސް ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ދެއްވާ.  އެބަ  އިދާރީމޭޒުން  އިޝާރާތެއް  އޭގެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް.  ޓަރ  ހައްލުވެއްޖެ 

މިނިސްޓަރ   އެއީ  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އަސްލަމަށް  މިނިސްޓަރ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަފުޅަށް  ގެންދެވި  ދައްކަވަމުން 

ގޮތާއި ބެހޭ   ގޮތާއި އޭގެ ޑިސިޝަން ނެގުނު  މި ވުޖޫދުވެގެން އައި  ޕްރޮޖެކްޓް  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ މި 

 ވާ.  ގޮތުން. މިނިސްޓަރ ކުރިއަށް ގެންގޮއްސަ ދެއް

 

ނޭޝަނަ އޮފް  ޕްލޭނިންގމިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ ލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ،  އަސްލަމް  އެންޑް  މުޙައްމަދު  ރ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ޑިސިޝަން ނެގީ ކެބިނެޓުންނޭ. އެކަމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީ  

ހުށަހެޅި   ޕްލޭނިންގއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގއިން.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފުރަތަމަ  ކައުންސިލަށް  އިކޮނޮމިކް 

އެޕްރޫވް ކައުންސިލުން  އިކޮނޮމިކް  މަޝްވަރާކުރެވި  ހުށަހެޅުމަކަށް  ކެބިނެޓްގައި  އެޕްރޫވަލް  އެ  އަދި  ކުރައްވާފައި   

ޑިސިޝަން   ކިހިނެއްހެއްޔޭ  އެއްސެވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްރޫޢު  އެއީ  އެކީގައި.  އެންޑޯޒްމެންޓަކާ  ކެބިނެޓްގެ 

ގުޅީފަޅު. އަޅުގަނޑު  ނެގުނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޑިސިޝަން ނެގުނު ގޮތް މި ދަންނަވާލީ. ދެން ގުޅީފަޅު، ކީއްވެހެއްޔޭ  

މިދެންނެވީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދެން ހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މާލޭގެ ޕޯޓަކަށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓަކަށް މައި  

ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު   އެތަން ތޮއްޖެހި އަދި  މިހާރު ކުޑަވެގެން  އޮންނަނީ މާލޭގެ ޕޯޓު. މާލޭގެ ޕޯޓު  މި  ޕޯޓަކަށް 

އޮތްކަން އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ޕޯޓު ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް މާލެއަކު ދެން    ވެސް ތޮއްޖެހިފައި 

ނެތް އެކަން ކުރެވޭކަށް. އެހެންވީމާ، ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަންގައި އެކަން ކުރެވެން އޮތް އެންމެ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ތަނެއް  

ދޭތެރެއަކުން ވެސް  ވާހަކަ  ބެލީ. ތިލަފުށީގެ  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތިލަފުށްޓަކީ   ދެކެވިފައި 

ނައްތާލުމުގެ   ކުނި  ތިލަފުށްޓަކީ  އެއީ  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ނޫން  ތަން  އެޕްރޮޕްރިއޭޓް  އެންމެ 

ކާބޯތަ އެތަނަށް  ޕޯޓަކީ  އެހެންވީމާ،  ވަންދެން.  ޒަމާނެއް  އެތައް  ސައިޓެއް  ލޭންޑްފިލް  ވެސް  މަސައްކަތް  ކެތި 

ރާއްޖޭގެ   މާލޭގެ  ކަންތައްތައް  އެހެން  ވަށައިގެންވާ  ޕޯޓު  ވަށައިގެން،  އަދި  ތަނަކަށްވެ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  އިމްޕޯޓުކޮށް 

ކާބޯތަކެއްޗާއި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދާ މި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަނީ. އެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވެސް   އެހެން އަތޮޅުތަކަށް 

ޚިދުމަތްތައް ވެސް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަހަލަ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕްކުރާއިރު ހޯދަން    ޕޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ހަމަ އެ
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މާލޭގެ   ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  ނުއެއް  ކަންތައްތަކެއް  ޒާތުގެ  އެ  ތިލަފުށީގައި  އެބަޖެހޭ. 

ފެނުނީ. ސަރަޙައްދުން އޮތް ޖާގައަކީ ގްރޭޓަރ މާލޭގެ ރީޖަންގައި އޮތް ތަނަކީ ގު ޅީފަޅު ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބިންކޮޅެއް،   ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މިހާރު  ގުޅީފަޅަކީ  ދެން  އޮތީ.  އެ  އިޚުތިޔާރުކޮށްފައި  ގުޅީފަޅު  އެހެންވީމާ، 

އެހެން ބިމެއް ނޫން  ފުދޭވަރުގެ  ކަމެއް ކުރަން  މިވަރުގެ  އަދި  އެއީކީއެއް  އެކަމަކު  ތަންކޮޅެއް.  ވީމާ.  ހިއްކާފައި އޮތް 

ތަނެއްތޯއޭ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކުރެއްވި ސުވާލަކީ މިއީ ކޮންބަޔެއްގެ ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ  ދެން 

ނޯންނާނެ   ސަރަޙައްދެއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ސަރަޙައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ  އޮތްގޮތުން  ގާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ 

ރޭގައި ނުހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭ ޤައުމީ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ކޮންމެވެސް ކައުންސިލެއްގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެ

ނޭޝަނަލް   އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ޤައުމީ  ޤައުމީ  ޕޯޓަކީ  މާލޭ ޕޯޓު. މާލެ  ދަންނަވައިފާނަން  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް 

ބެލު ކައުންސިލުގެ  ދަށުގައި.  ކުންފުންޏެއްގެ  ވަކި  އޮންނަނީ  އެތަން  ދޭތަނެއް.  ނޫން  ސަރވިސްއެއް  ދަށުގައި  މުގެ 

އެހެން   ނޫން  ސިޓީއަކު  މާލޭ  ވަކި  ހުންނާނެ  ތަންތަން  ހުންނަ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީކީއެއް.  އެތަން 

ތެރޭގައި   އިޙުތިޞާސްގެ  މާލޭގެ  އޮންނަނީ  ވެސް  އެއަރޕޯޓު  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މާލޭ  ހުރޭ.  ވެސް  ސިޓީތަކުގައި 

މާ ތެރޭގައި  ޒޯންގެ  މާލޭ  ގްރޭޓަރ  އެއީ  ހިމެނޭނެ.  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  އެއަރޕޯޓު  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ލޭ 

ސަރުކާރުން   މައި  ހަމަ  އޮންނަނީ  އެ  ސަރވިސްއަކަށްވާތީ  ނޭޝަނަލް  ވެ  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރއަކަށް  ނޭޝަނަލް 

ތައްތަކަށް  ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަވާފައި ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުގައި ހިނގަމުން އައި ތަންތަން. ދެން އެ ޒާތުގެ ކަން

މައިގަނޑު   ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ގާނޫނުތަކުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ނިންމަވާނީ  ގޮތެއް  ވަކި 

ބިމެއް.   ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ތަނަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަން.  އެ  ތެރެއިންނޭ  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރެވޭ  އެކީގައި  އެންމެން 

މިވަގު ފަޅެއް.  ދައުލަތުގެ  ގުޅީތު  ދިވެހި  ކުންފުނި.  ބަލަހައްޓަމުންގެންދަނީ  އޮންނަ  މި  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ފަޅު 

އަޅުގަނޑަށް ސީދާ އެ ކުންފުންޏަށް ކިޔާ ނަން ބަރާބަރަކަށް ހަނދާނެއް ނެތް. އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން މިވަގުތު އެތަން  

ދަށަ ކުންފުނީގެ  އެ  ހެދުނީމަ  ޕޯޓެއް  އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނާނީކީ. ދެން  ބަލަހައްޓަމުން  ނޫން އެތަން  ކު 

ބައިވަރު   ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ވައިރަސްއާ  ކޮރޯނާ  ކީއްވެހެއްޔޭ  ސުވާލެއް  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް 

މި ގެންދެވެނީ ކީއްވެތޯ ބާރެއްލާފައި  މިހާރު  ނިންމާފައިވަނިކޮށް ގުޅީފަޅު  ކުރިއަށް ނުގެންދަން  މިހާ  ؟ މަޝްރޫޢުތައް 

އެހެން  ބާރެއްލާފަ އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމެއް  ގެންދެވޭ  ބާރެއްލާފަ  އެހެން  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  ގެންދެވެނީ  މި  އި 

ހުރި   ހިނގަހިނގާ  ގުޅިގެން  ވައިރަސްއާ  ކޮރޯނާ  ނިންމީ  ސަރުކާރުން  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ. 

ކޮންޓްރެކްޓުގައި  އެއީ  މަޝްރޫޢުތައް  ހުރި  ނުފަށާ  ފިޔަވައި  މަޝްރޫޢުތައް    މަޝްރޫޢުތައް  ހުރި  ސޮއިނުކޮށް 

ދަތިތަކާ   ހުރި  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މާލީގޮތުން  ހުއްޓާލާކަށް  އެކީގައި  ކަމެއް  މިވަގުތު. އެއްވެސް  މަޑުޖައްސާލަން 
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މިވަގުތަށް   ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހުރި  ނުފެށި  މަސައްކަތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ސޮއިކޮށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  އެކީގައި 

އެހެންވީމާ،  މަޑުޖަ ސޮއިކުރެވިފަ.  މާކުރިންވަނީ  އޭގެ  ކޮންޓްރެކްޓު  މަޝްރޫޢުގެ  ހިއްކުމުގެ  ބިން  އްސާލަން. 

އެ   ދެން  ވަނުމަށްފަހު  ތެރެއަށް  މަސައްކަތުގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ސޮއިކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 

މާ ގެއްލުންތައް  ވާނެ  ސަސްޕެންޑުކުރުމުން  ހުއްޓުވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  ކޮންޓްރެކްޓަށް  ދައުލަތަށް  ކަމަށް  ބޮޑުވާނެ 

ހުއްޓާނުލާ   ކުރިއަށްގެންދަން  މަޝްރޫޢުތައް  ހުރި  ސޮއިކުރެވިފައި  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ހިނގަހިނގާ  ގޮތުން  މިދެންނެވި 

  ކުރިއަށްގެންދަން ސަރުކާރުން ނިންމީ. އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ބޭރުގެ ފަންޑުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިއަށްގެންދަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާނެ. އެހެންވީމާ،  

ވެސް ސާފުކޮށްލަދިނީ. އެހެންވީމާ، ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް މި ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ   އެ ވާހަކަ 

ޕެ ޕެންޑަމިކުގެ  މި  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީއޭ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވެސް.  އެކީގައި  ންޑަމިކާ 

 އަމާޒުކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަންޓު ދެންމެ ދެއްވި މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކަމަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. އީ.އައި.އޭގެ ކޮންސަލް

އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެ  

 ން.  ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް  ޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕޮރޮޓެކް 

ފާޅުކޮށްފައި   އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  އީ.އައި.އޭގެ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން  އާދެ! އަޅުގަނޑު 

ހުރި ކޮންސަރންސްތަކަށް އެޑްރެސްކޮށް އެ އެއްޗެއްސަށް ޖަވާބުދީފައި އެބަހުރި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދީފައި  

ޕް ޕްރޮޕޯނަންޓު  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ކޮންސަރންސްތަކަށް  އެބަހުރި  ހުރިހާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓްރީން.  ލޭނިންގ 

ބޮޑެތި   އެއީ ވެސް ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް. ވަރަށް  އެއްޗެއްސަށް އެޑްރެސްކުރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ  ހުރިހާ  ބަލާއިރު 

ޓުފަހަރުގެ ނަގިލި އެޅުމާއި  ކޮންސަރންސްތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އެ ބަނދަރުގެ މާލޭ ހާބަރުތެރޭގައި އެ އޮންނަ ބޯ

ޚިޔާލާއި   ފާޅުކޮށްފައި އިން  ބެހޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން  އެ ނަގިލި ނުހިފެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތަކާއި އެކަމާ 

އެހެންނަމަވެސް،   އެބަހުރި.  ސުވާލުތައް  އެކަހަލަ  އެޑްރެސްކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯއޭ  މިކަންކަމަށް 

 ވާބު ދެއްވާފައި ހުރީ އިނގޭތޯ ކޮންސަލްޓަންޓާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ. ޝުކުރިއްޔާ.  މިކަންކަމަށް ޖަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ ތިއްބެވި އިތުރު އިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން.  

މެންބަރަ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ސުވާލު  އުނގޫފާރު  އެ  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ސުވާލަކަށްވާތީ  ގުޅޭ  މި  އަޅުގަނޑު  ށް 

އެގޮތަށް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ޓަކައި.  ހިފެހެއްޓުމަށް  ކޮންޓިނިއުޓީ  އެ  ދޭނަން  ފުރުޞަތު  ކޮށްލެއްވުމަށް 

 ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ހަދަނީ   ބަނދަރެއް  ގުޅީފަޅުގައި  އަހާލި ސުވާލަކީ  އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑު  ވަޒީރު،  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ޒަތްތެރި  ކިހިނެއްތޯއެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި. މީގައި މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް އިއް

ބޮޑު   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އައިއިރުގައި  ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް  ވަޒީރު 

ތިމާވެއްޓަށް   ރާއްޖޭގެ  ވާހަކަ.  ހިންގާ  މިކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  މިއީ  ވާހަކައެއް 

މިގޮތު ވާހަކަ.  މަސައްކަތްކުރާ  އެހީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  މި  ވާހަކަ  އިޙްތިޞާސްގެ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ޕްލޭނުގެ  އެ  ން 

ދާއިރާއެއްގައި   ފުޅާ  ބަހެއް  ރައްޔިތުންގެ  މާލޭގެ  ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯއޭ  ވަޒީރު  ކަމެއްގައި  ގުޅޭ  ޕްލޭނާ  މާލޭގައި 

ގުޅީފަޅު މިސާލަކަށް މި  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ލާމަރުކަޒީ ސިފައަކީ އެއީ. ދެން އަނެއްކަމަކީ  

ދައްކަނީ ގުޅީފަޅު ހަމައެކަނި ގުޅީފަޅަކީ ދެން މާކުރިން ވެސް ހިއްކަން ފައްޓާފައި އޮތް ތަނެއް. އެތަން ހިއްކާ ބޮޑުވީ.  

ފްލޯގައި   މަޖިލީސް  ވަޒީރާ  އިއްޒަތްތެރި  އެއްދުވަހު  ހަނދާންވާގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ފުންތަނެއް  ވަރަށް  އެތަނުގައި 

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ފިހަވަރަކަށް މީޓަރޭ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ؟  އެތަނުގައި ކިހާ ފުންމިނެއްހޭ ހިއްކަނީއަޅުގަނޑު ކުރިން 

ފުންމިނުގައި   ތަންތަނުގައި  ބައެއް  ވާނަމަ  ކަމުގައި  މިއޮތްގޮތަށް ހިއްކާ  ފަހުގެ ކުރެހުމުގައި  ފާހަގަކުރޭ މިހާރު  އެބަ 

އެބަހު  މީޓަރު  ރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާ ފުންތަނެއް، އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ  ވިއްސަކަށް މީޓަރު އަށާރަވަރަކަށް 

ވެލި. އެ   ނުބައްދަލު  ވެއްޔާއި  ހުރި  އަޅާފައި  ބިންހިއްކި ހުރިހާ ތަނަކަށް  މިހާތަނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ރާއްޖޭގައި  މިއީ 

ބޭނުން  ވެލި  މީޓަރުގެ  ކިއުބިކް  ވިއްސަކަށް  ހަނދާންވާގޮތުން  އަޅުގަނޑު  މި  ގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް   

ފެންނަނީ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ދިރާސާއިން. އެހެންވެގެން މި ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާފައި އެކަން  

ބައިވަރު   ހުންނާނެ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ  ކަމެއްކުރާ ކަމުގައި  އަލަށް  ކިހިނެއްތޯއޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

އް. އޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މިހާރު އޮތްގޮތަށް އެތަނުގެ މެދުތެރޭ މިސާލަކަށް ވަޒީރު ވެސް ވަރަށް  އޮޕްޝަންތަ
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އެހާ   ކަންތައް.  މިކަހަލަ  ހެދުމާއި  ގެ  ފްލޯޓިން  ބަދަލުގައި  ހިއްކުމުގެ  ތަންތަން  މިހާރު  ޕްރޮމޯޓުކުރައްވާ  ބޮޑަށް 

އްޔާ މިސާލަކަށް ސިންގަޕޫރު ކަހަލަ ޤައުމުތައް މާ މުއްސަނދި  ފުންތަނެއް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެ

ކަހަލަ   ރާއްޖެ  އެހެންވީމާ،  ނުހިއްކާނެ.  ވެއްޖެއްޔަކާ  މީޓަރު  ފަނަރަ، ސޯޅަ  ވެސް  އެތަންތަނުގައި  އެއީ.  ޤައުމުތައް 

ދަނޑިވަ އޮތް  އިނދަޖެހިފައި  ފާޑަކަށް  އެއްޗެހި  އިޤްތިޞާދާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އަދި  މިހާ  ޤައުމެއް  ޅެއްގައި 

ކީއްވެގެންތޯ މިކުރަނީ  މިކަން  ގޮތަށް  ފޭސްއަކަށް  ؟ އަގުބޮޑުވާނެ  ދެ  މި  މުޅިއަކު  އަހާލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ބަހާލައިގެން މިކަންކުރާއިރު މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގު ކިހާވަރެއްވާނެ ކަމަށްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުން އެދެން.  

 

އޮފް  ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ ނޭޝަނަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ،  އަސްލަމް  އެންޑް  މުޙައްމަދު  ރ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިކަން ހިއްކަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހިއްކަމުން މިދާ އޭގެ ޑެޕްތް ދުނިޔޭގެ އެހެން  

ސިންގަޕޫރު   ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  ކަމަށް  ފަރާތް  ހިއްކާ  ތަނެއް  ފުންކޮށް  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ތަންތަން 

ފުން މިހާ  މިވަރުގެ  ވެސް  ހިއްކުމާ  ތަންތާނގައި  ކުރެވޭ  ޖަސްޓިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެބަހުރި.  ހިއްކާފައި  ކޮށް 

ފުން   އިނގޭތޯ. އެއީ  ހިއްކުން  ކުރެވޭ މި  އަޅިގަނޑަށް ޖަސްޓިފައި  ބެނެފިޓް އެނާލިސިސްއެއްގައި  އެކީގައި ކޮސްޓު 

ވަ އަޅުގަނޑަށް  ހަދާކަށެއް  ޕޯޓު  މި  ތިލަފުށީގައި  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ޕްރެކްޓިކަލީ  ފަޅެއް  ނީ 

މުސްތަޤުބަލުގައި އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ އަދި އެތަނުގެ ޕޯޓު ހަދައިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް މާގިނަ ކަމަށް  

ވާހަކައަކީ   އޮތް  ގޮތުން. ދެން  ބެހޭ  އެއާ  ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން  އަޅުގަނޑުގެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ  އަޅުގަނޑަށް 

ފަޅު އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވައިފިން ކީއްވެތޯ އަސްލު. ދެން މިކަމަށް ހިއްކުމަށް އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ، ވައި ގުޅީ

އެންމެ   އަގުގައި  ހިއްކުމުގައިވޭ  މީގައި  ނެތް.  ހަނދާނެއް  ފިގަރއެއް  ސީދާ  އަޅުގަނޑު  އޮތީ  އަންދާޒާކުރެވިފައި 

ކަ ވިހި މިލިއަން ޑޮލަރޭ ދިޔައީ އެތަން ހިއްކުމަށް. އަގުބޮޑުކޮށް އުޅޭ ރޭޓުން ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ސަތޭ

ވެއްޖެއްޔާ   ކަމަށް  ވެލި ގެންނަން ޖެހިއްޖެ  ދުރުން  ތަންކޮޅެއް  އެކަމަކު އެއީ  ޖުމްލަ އެތަން ހިއްކުމަށް. އެއީ  އެއީ 

ވެސް މާބޮޑުތަނުން  އަގު  އެއަށްވުރެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  ކައިރިން ވެލި ނެގޭގޮތް  ހެޔޮ ކަމަށް    ވާގޮތް. ތަންކޮޅެއް 

އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމައަށް އޭތި ތިރިވާނެ ކަމަށް. ދެން އެކަމަކު ވެލި  
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ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި   މި އޮންނަނީ އަސްލު. އެހެންވީމާ، ދެން  ވެލި ނެގުން  ކައިރި ދުރުމިނުން  ހުރި މިންވަރަކުން 

ކަ ކުރާ  ކަމެއް  ޚިލާފަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ  ރޫޙާ  އަޅުގަނޑު  ކުރެވޭ.  ޤަބޫލެއްނުވެއް  ބުއްދިއަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށެއް  މަކަށް 

ފެށީ   ބިން ހިއްކަން  މިތަނުގައި  ޑްރެޖަރެއް އައިސް  ހުރެފައި އައިސް  ހަމަ  ވެސް ކުއްލިއަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

ހުރި ކަން  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ހެދުމަށް  ޕޯޓު  ގުޅީފަޅުގައި  ސާފުކޮށް  ނޫންކަން.  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހާ 

ސިޓީ   ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް  ކޮންސަލްޓަންޓު  ދެންމެ  ވެސް  ތެރޭގައި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  އީ.އައި.އޭ  ދެން  އެނގޭނެ. 

ނޭނގި   ބަޔަކަށް  ހަމަ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަމަށްވަނީ.  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ވެސް  ކައުންސިލާ 

ކުއްލިއަ އިއްޒަތްތެރި  ތިބެ  ޝުކުރިއްޔާ  މިއަދު.  މިއީކީއެއް  ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް  ފެށި  ފެންނަން  އެއްދުވަހު  ކަށް 

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަސީމަށް.  އަޙްމަދު މީކާއިލް އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއިލް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ގަލޮޅު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބައޮތް  

މިހާތަނަށް   ކަމަށް.  އަޅުއްވަންޖެހޭނެ  ފިޔަވަޅުތައް  ޓަކައި  މިޓިގޭޓުކުރުމަށް  ވެސް  ވީހާ  ކަންކަން  ސެޑިމެންޓޭޝަނާ 

ތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އީ.ޕީ.އޭއިން މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެކަން މިޓިގޭޓުކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅު

ދެން ނުކުރެއްވޭނަމަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެކަން ނުކުރެއްވޭނަމަ އީ.ޕީ.އޭއަށް  ؟ އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވިކަމަކީ ކޮބައިތޯ

 ޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ މު؟ އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.  

 

 އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕޮރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ 

ޝުކުރި މިޓިގޭޝަން  އާދެ!  މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އަދި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އްޔާ 

މި   ނެތް.  ކުރާގޮތަކަށް  ކަންތައްތަކެއް  މާބޮޑެތި  ޙަޤީޤަތުގައި  ބަންޑުލާއިރުގައި  މި  ގޮތުގައި  މެޝަރއެއްގެ 
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ޕްރޮޕޯނަންޓު ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ވެލި  ބަންޑުޖެހެމުންދާއިރުގައި.  ލާފައި  އެބަހުރި  މިހާރު  ފަރާތުން  ގެ 

ބަސްތާތަކެއް، ޖަންބޯ ބޭގަކަށް ވެލި އެޅުމަށްފަހު އެބަހުރި އެތާ އަރިމަތީގައި ވިލިގިނއްޔާވީ ފަޅީގައި ޖައްސާފަ. ދެން  

ބެލިއިރު   ބަލައިފިން.  ގޮސް  ދުވަހަކު  ދެ  ހިމެނޭގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެތަނަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ޖަހާފައި ހުރި ވެލި ބަސްތާތައް ތަންކޮޅެއް ތިރިކޮށް ހުންނަތަން. އޭގެ ސަބަބުން  އަ

ކަންކަން   މި  ދެން  ބޭރުވެގެންދޭ.  ކިސަޑު  ދިޔައިގައި  މެދު  ދިޔަގައާއި  ބޮޑު  މަތީން  ބަސްތާތަކުގެ  ވެލި  އެ 

 ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް. ލިޔުމުން އަންގާފައިވާނެ. ދެން އެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަންގާފައިވާނީ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އެތަނުން ސެޑިމެންޓް ބޭރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެނޭ  

އެކަމާ   އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އޭގައި  އެހެންވީމާ،  ގެންދަވާނީ.  ކުރިއަށް  ނޫނީ  މަސައްކަތް  ބުނެ  އެއްޗެއް 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނޫނީ އަންގަންޖެހޭ އެއްޗެއް އެންގުމަކަށް ދަތިކަމެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ޖަވާބު  ފުރިހަމައަށް  ސުވާލުތަކަށް  ކުރައްވާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.    އާދެ! 

ވީހާ   ހަމަ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ދެކެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އިޝާރާތްކޮށްލައްވާނެ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންކަން  ނުވަތަ 

ވެސް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަޑައިގަންނަވާ  

 ރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް. މިނިސްޓަރ.ދެންމެ އެ ކުރެއްވުނު ސުވާލާ ގުޅިގެން އިތު

 

ނޭ އޮފް  ޕްލޭނިންގމިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ ޝަނަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ،  އަސްލަމް  އެންޑް  މުޙައްމަދު  ރ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބުގައި  ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  މީކާއިލް 

އީ.އައި.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނަޢީމް ދެއްވި ޖަވާބުގެ އިތުރުން އީ.ޕީ.އޭއިން އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ބަންޑު   ޖަންބޯ ބޭގްސް މިހާރު  ވިދާޅުވާ  އެ  އެ  މިޓިގޭޝަން މެޝަރއެއް.  އަޅާ  ހިއްކުމުގެ ކުރިން  ބަންޑަކީ  ވޯލު، 

ކުރަނީ   މި  އެޑްރެސް  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  މައްސަލަތަކެއްގެ  ދިމާވާ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް  ބަންޑުގެ 

ކޮންޓެއިންމެ ބަންޑަކީ  އެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ބަންޑުގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަސްލު.  ބަންޑުގެ  ކުރަނީ  އެ  ންޓެއް. 

ބޭގްސްއަށް   ޖަންބޯ  ޓަކައި  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ކިސަޑުގެ  މައްސަލަތައް،  ދިމާވާ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު 

ވެލި އަޅައިގެން އޭގެ ބޭރުގައި ޖަހަމުން މި ގެންދަނީ. ދެން އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ތިރި ކަމަށް ފެންނާތީވެ  



 2020  ޖޫން  6                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

23 

 

ކައިރީގަ  ގެންދަން. އެ  އަޅުގަނޑު  އެބަ  ކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  އޮތް. މިހާރު  ރިކުއެސްޓުކޮށްފައި  އި 

އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަވާއިރަށް  ހަމަ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްގެންދަން.  އެބަ  މަސައްކަތް  އުސްކުރުމުގެ 

މިހާރު ކަންތައް  ވިދާޅުވާ  އެ  ގެންދަން.  އެބަ  ކުރަމުން  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  ގެންދަން. ޝުކުރިއްޔާ  އެބަ  ކުރަމުން   

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލާ އަދި މިނިސްޓަރ އަދި އީ.ޕީ.އޭގެ ޑީ.ޖީ 

ކޮމިޓީއަށް  މި  ބަލާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތަށް  އެބައޮވޭ  ދެއްވި  ގޮތުގައި  ކޮންސަރނެއް  އިން  ހުށަހެޅިފައި   

އެތާނގެ ޝިލްޓް ސްކްރީން ބޭނުންނުކުރައްވާ މިކަހަލަ ބަންޑު ޖައްސަވައިގެން ގެންދެވުން. ބަންޑުގެ ސަބަބުން އަދި  

ފެ އެބަ  ވެސް  ފޮޓޯތަކުން  ލިބުނު  ހަވީރު  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ނުވާ  ބްލޮކް  ސެޑިމެންޓް  ނޭ.  މުޅިން 

މައްސަލަ   ކިސަޑުގެ  އިތުރަށް  ދެން  ދެއްވަފާނަންތޯ  ޔަޤީންކަން  ކޮމިޓީއަށް  މިނިސްޓަރ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، 

ބަންޑުގެ   ކީއްވެގެންތޯ  ދެން  ނުވަތަ  އުސްކުރެވި  ބަންޑު  މިންވަރަށް  އުސްކުރަންޖެހޭ  ބަންޑު  ގޮތަށް  ނުވާ  ކުރިމަތި 

ބޭނުންނުކުރެއްވީ ސްކްރީން  ޝިލްޓް  ފުރިހަމަ  ؟ ބަދަލުގައި  ސުވާލުގެ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  އެއީ 

 ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާނެގޮތަކީ. މިނިސްޓަރ.  

 

ނޭ އޮފް  ޕްލޭނިންގމިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ ޝަނަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ،  އަސްލަމް  އެންޑް  މުޙައްމަދު  ރ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   ދެއްވާނެ  ޖަވާބެއް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ގޮތުން  ބެހޭ  ސްކްރީނާ  ޝިލްޓް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންސަލްޓަންޓު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީރުކަމުގެ ނަގާފައި އަޅުގަނޑު މި ދާއިރާ  

ޖަ  ޕްރޮފެޝަނަލީ  ހައިސިއްޔަތުން  އެނަރޖީ  ދަންނަކަމެއްގެ  ހައި  އެންވަޔަރަންމަންޓަކީ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދޭ  ވާބެއް 

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.   އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ސްކްރީން  ޝިލްޓް  މިތަނުގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓެއް. 

ޗެއް. ދެން ފަރެއްގެ  ޝިލްޓް ސްކްރީނަކީ ޢާއްމުކޮށް ތަންކޮޅެއް ކާމް އެންވަޔަރަންމަންޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއް

އެބަހުރި   ރާއްޖޭގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  އެކަން، އެ  ފަރެއްގައި އެ ސަރަޙައްދުގެ  އޮންނަ  ފުށްޓަރެއް  މަތީގައި 

އެއީ   ބަންޑު  ޖަހައިގެން  ބަންޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުންކޮށްފަ.  ބައެއްފަހަރު  ސްކްރީން  ޝިލްޓް  ކުރިން  މީގެ 

ހަދައި  މަސައްކަތެއް  ކޮންޓެއިންމަންޓަކަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެން 
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ޖެހުމުގެ   ބަންޑު  އެ  ދެން  ގެންދިޔައީ.  މި  ފޮލޯކުރަމުން  ޕްރޮސީޖަރ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަސްލު.  މިހިރީ  ކޮށްފައި 

މިޓިގޭޝަ އެއީ  މަސައްކަތެއް.  ކުރާ  މިޓިގޭޝަނަށް  އެއީ  ކުރިއަށްދާއިރު  އިންޕެކްޓުން  މަސައްކަތް  މަސައްކަތުގެ  ން 

އެކަން   އެހެންވީމާ،  އަސްލުގައި.  ޖައްސަނީ  އެ  ބަސްތާ  ވެލި  ބޭގްސް  ޖަންބޯ  މިހާރު  ޓަކައި  މިޓިގޭޓުކުރުމަށް 

ކޮންސަލްޓަންޓު   އެންވަޔަރަންމަންޓު  އިތުރަށް  އަދި  ގޮތުން  ބެހޭ  ސްކްރީނާ  ޝިލްޓް  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން.. 

ކަ ވިދާޅުވާނެ  ދިމާވީމަ،  އެއްޗެއް  ހަމަ  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  މަށް 

މި   ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ދެން  އައިމަ  ޝަކުވާ  އެކަމުގެ  ފާހަގަވެ  އެ  އިންޕެކްޓެއް  އެޑްރެސްކުރުމަށް  އެކަމަށް 

ނެތިން ކްލެއިމްކުރާކަށެއް    ގޮތަކަށް   އެއްވެސް މެން  ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހަމަ ހައި އިންޕެކްޓު ޕްރޮޖެކްޓެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު

ހިންގާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ   ރަށެއްގައި  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް  ވެސް  މިވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަދި މި ނޫން  ރެކްލިމޭޝަން 

މަސައްކަތެއް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ ލޯ އިމްޕެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތަށް މާނަކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް  

އީ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން ފަޅު ކޮނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކި ކަމުގައި  ނޯންނާނެ. އެ

ވިޔަސް ރަށުގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ބޮޑުކުރުމަށް ބިން ހިއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް މިއިން ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހައި އިމްޕެކްޓް  

އީ ވެސް ހަމަ އޭގެ ތެރެއިން ހައި އިމްޕެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް. މީގެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް. އެހެންވީމާ، މި ހިންގަނީ ވެސް، މި

ނެޝަނަލް އިމްޕެކްޓް އޭގެ އިކޮމިކް ވެލިއު ހަމަ ބޮޑީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕޯޓު ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނޫނީ ދެން  

ތަ އިތުރަށް  ދޮރާށި  އޮންނަ  މި  ބޭރުކުރުމަށް  އެތެރެކޮށް  މުދާ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނެތްކަމަށް  އިތުރަށް  ރައްޤީކުރެވެން 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް  

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އިމްޕެކްޓް  ހައި  ގޮތަށް.  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  އިމްޕެކްޓް  ލޯ  ނެތިން  ކްލައިމްކުރާކަން 

މަޖިލީހުގެ  ކޯޝަސްލީ   އަދި  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ކަންކަން  ފާހަގަވާ  ހަމަ  ގެންދަނީ.  މި  ކުރަމުން  މިކަން 

އަޅުގަނޑު   ކަމެއްކަމަށް  ޖެހޭނެ  ގެންދަން  ބަލަމުން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  އެންމެން  ހުރިހާ  ވެސް  މެންބަރުން 

ޒާތުގެ   މި  އުފާވޭ އަސްލުގައި  ވަރަށް  ކުރީކޮޅުގައި  ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި މިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް 

ކަމެއް   ހިނގަންޖެހޭނެ  ހިނގަމުންދާނެ  އައިގައި  ފުލް  ވޮޗް  ދަ  އަންޑަރ  ހަމަ  ވެސް.  ދާތީ  ހިންގަމުން  ޕްރޮޖެކްޓު 

ން  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ދެން ހަމަ އަންނަ އިޝޫސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޑްރެސްކުރަމު

ޑޮޖްކުރާކަށެއް މި   އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޫޅޭނަންކަން  ގެންދާނަން. އެ ހަމަ އެ އެޝުއަރެންސް ދެން. އަޅުގަނޑުމެން 

 މައްސަލަތަކެއް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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  އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މި އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ގެސްޓުންނަށް ވެސް.  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފުރިހަމައަށް   އެންމެ  މެޝަރސްތައް  މިޓިގޭޝަން  މީގައި  އިނގޭތޯ  އީ.ޕީ.އޭއިން  ސްޕެސިފިކަލީ  ހަމަ  މިހާރު 

ބޭ ތި  ދެން  ކުރެވިފަ.  އިމްޕްލިމެންޓް  ހަމަ  ކުރައްވަމުން  އެބަހުރިތޯއޭ  މޮނިޓަރ  އެތަން  ގެންދަވަނީ  ތި  ފުޅުން 

ނަންގަވާ.   އެބަ  ފޮޓޭޖް  ޑްރޯން  މޮނިޓަރކުރައްވާ  އެބަ  ބޭފުޅުން  ތި  ދުވަހަކުހެން  ކޮންމެ  ބުނަންޏާ  ގާތްގަނޑަކަށް 

ޕްލިމެންޓް  އެހެންވީމާ، އެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެބަދޭތޯއޭ އެކަންތައް މެޝަރކުރެވެމުން ވާހަކައަކީ ބެލެމުން. އޭގެ އިމް

މަސައްކަތް   ނުކުރެވޭ  މޮޑެލް  ޕްލޫމްގެ  ސެޑިމެންޓް  މިހާރު  ދެން ސުވާލަކީ  މެޝަރސްތައް.  މިޓިގޭޝަން  ވާހަކައަކީ 

ފެށިކަމަށް ވެސް އެބަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު  

ކޮންޓްރެކް ފަހުން  ކޮރަލް  މިސާލަކަށް  މީގައި  ފަހުން  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުން  މި  އެހެންނޫނިއްޔާ  އިން  ޓަރސް 

ދިމާވި   މި  މީގައި  ވެސް  އަނެއްކާ  މިކަންކަން  ދެއްތޯ  ކުރާނަމޭ  ކަންތައްތައް  ބައެއް  މިކަހަލަ  މޫވްކުރުމާއި 

ކޮރަ ތަންތަނަށް  އެހެން  ކަވަރކުރަން  އެބައި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ރިކަވަރވާން  އެކަހަލަ  ކަންތައްތަކުން  މޫވްކޮށް  ލް 

ކަންތައްތައް ވެސް ކުރާނެކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ ދެއްތޯ. އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ކުރެވިގެންތޯއޭ ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެއީ  

ރީފް، އެ ރީފް   ބަންޑްވޯލް ޖަހާފައި އޮތް  ވެއްޖިއްޔާ އެ  މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ވެއްޖެކަމުގައި  ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް 

ކޮރަލެއް ހުންނާނެހެން އަޅުގަނޑަކަށް    މިހާރު އެ އޮތް ދަނީ ހަލާކުވަމުން. ދެން އޭގެ ފަހުން ނަގައިގެން މޫވްކުރާނެ 

 ހިޔެއްނުވޭ. އެ އޭރިޔާ ގައިމު ވެސް އެ އޮތީ ހަލާކުވެފައި މިހާރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   އިނގޭތޯ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އީ.ޕީ.އޭއަށް  އާދެ! 

އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް އެއީ އަޅުގަނޑަށް  

 ޖެހޭނެ ކަމެއްހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް.  ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުން ބަހައްޓަވަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ 
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ރަނގަޅަށް   ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށް މި އޮތީ މިޓިގޭޝަން މެޝަރސް އެންމެ  މުޤައްރިރު. މި  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރިތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން ޖެހޭނީ މި ފަށައިގެންއިރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މެޝަރސްތައް  ނެގިފައި ހު

ނެގިފައެއް ނެތޭ. އެހެން އެކަން އޮތީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި ހުރި ބައެއް މެޝަރސްތައް ނަގަން އެންގީ. އަނެއްކާ  

ޕްރެކްޓިކަލް ވެއަރ  ބުނެފައި  އެބައޮތް  ރިޕޯޓުގައި  ޔޫސްޑްއޭ.  އެ  ބީ  ވިލް  ކާޓަންސް  ސިލްޓް  އެޕްލިކަބަލް  އެންޑް   

ބޭނުންވަނީ   މަރުޙަލާތަކެއްގައި ކަމެއް ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮން 

ވިގެން ދިއުން. ދެން  ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ސެޑިމެންޓް ޕްލޫމްސް ފެތުރިގެން ނުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރެ 

ރިޕޯޓް   އޮންނަނީ  މި  ރިޕޯޓުގައި  އީ.އައި.އޭ  މޮޑެލް.  ޕްލޫމް  ސެޓިމެންޓް  އޮންނަނީ  މި  ސުވާލަކަށް  ދެވަނަ 

ނިމިފަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބެލެވެނީ   އޭތި  އެހެންވީމާ، މިހާރު  މޮޑެލިންގ ނުނިމޭ ވާހަކަ.  ޕްލޫމް  ނިމުނުއިރުގައި އެ 

އަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން ނޫނީ ޕްރޮޕޯނަންޓް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް  އޮންނާނީ. ދެން ކޮންސަލްޓަންޓް އެ

އެ   ކުރިން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް  ޙަޤީޤަތުގައި  އޮތީ  ބެހޭގޮތުން  މޫވްކުރުމާ  ކޮރަލް  މޫވްކުރުން.  ކޮރަލް  އޮންނަނީ  މި 

 ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި  އެއްޗެހިތައް މޫވްކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލޮކްޑައުން އައިސްގެން

އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އެއްޗެހި އައިއްސަ ހުރީމާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ލަހެއްވެގެންދިއުމަކީ  

ފެށުމާއެކު ހަމަ މޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކަމަކަށްވާތީވެ އެ މަސައްކަތް  ގެއްލުންތައް ވާނެ  ފަށާގޮތަށް    ވަރަށް ބޮޑެތި 

އިހަށް   ނޫން  އިއްޔެ  އިއްޔެގައި،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ދީފައި  ހުއްދަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ސައިޓަށް ގޮސް އުޅުނުއިރު ވެސް އެ ކޮރަލް މޫވް ކުރުމަށް ޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަތަން  

ކޮރަލް މޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  ފެނުނު. އެއާއެއްކޮށް މިހާރު  

އޮޔެ ދައުރުވާ   ވިދާޅުވިހެން، އޭގެ  މެންބަރު އެ  އިއްޒަތްތެރި  ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ދެންމެ  އެ 

ސަ އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލާއިރު  ގޮތަށް  މޫވްކުރާ  ނޫނީ  ގޮތާއި، ސެޑިމެންޓް  މިހާރު  ކޮރަލްސްތައް  ހުރި  ރަޙައްދުގައި 

މުރަކަތައް މަރުވެފައި ހުރިކަމަށް ނޫނީ ސެޑިމެންޓުގެ އަސަރުކޮށްފައި ހުރިކަމަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  

 ވަރަށް  ސީދާ މޫދަށް އެރި ބެލިއިރުގައި އެ އެކްސްކަވޭޓަރު މިހާރު ކޮންނަމުންދާތާ ކައިރީގައި ހުރި ކޮރަލްތަކަށް ހުރީ 

އެބައޮތް   ފަޅަށް  ހިސާބުގަނޑު  އެ  ގުޅިފަޅުގެ  ހިސާބުގަނޑުގައި  އެ  އެތަނަށް  ވަރަށް  އެއީ  އަސަރުކޮށްފަ.  ބޮޑަށް 

ފުރަތަމަ   އެންމެ  ދެން  ޕޮއިންޓްތަކަކީ.  ހުރި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މީގައި  އެއީ  ދެން  ފައިބާފަ.  ކިސަނޑު 

ދެންނެވިދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތް  ފަށައިގެންއިރު  ނެގިފައި  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  މެޝަރސް  މިޓިގޭޝަން  ހަމަ  ނެ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވިދާ ތި  ގުޅިގެން  ސުވާލާ  ކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ޅުވަނީ  އީ.ޕީ.އޭގެ 

މެދުގައި   ފިޔަވަޅުތަކާއި  ހުރި  އެޅިފައި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އެޅިފަ.  ފިޔަވަޅުތައް  ނެތޭ  ރަނގަޅަކަށް  ފެށުނުއިރުގައި 

 އީ.ޕީ.އޭއިން ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން ނޫންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އެޅިފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި އެ އަންނަ ރިޕޯޓުތައް  

 އޭރިއަލް  މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުތަކުން ބަލާއިރުގައި ސެޑިމެންޓް ލެވަލް ދައްކަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، މި

ފޮޓޯތަކުންނާއި މި ޑްރޯން ފޮޓޯތަކުން ފެންނަފެނުމަށް ސެޑިމެންޓް ގަނޑު ފެތުރިގެންދާތަން އެބަފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް،  

ދެން   ނޭނގޭނެ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ފޮޓޯއަކުންނެއް  ބަލާ  މަތިން  އަދި  މިހެން  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ގު މި  ބަލާއިރުގައި  އެރި  އެކަށީގެންވާ  މޫދަށް  ހަމަ  މިދެންނެވީ  ފުދޭވަރެކޭ  ހަމަ  ފުދޭވަރަކަށް  އޮތީ  މި  ޅިފަޅުގެ 

އަސަރުކޮށްފަ.   ސެޑިމެންޓުގެ  ސަރަޙައްދަށް  ހުރި  ހިސާބުގައި  ހިއްކާ  އެ  ގުޅިފަޅުގައި  ބޮޑަށް  މިންވަރަކަށްވުރެން 

އި މި އޮތީ ވެލިއަޅާ ފުރާލާ ތަނެއް.  އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާ ހިއްކާލާ ތަނެއް ކަމަށް މި ބެލެވިފަ

ސެޑިމެންޓުގެ   ބަދަލުތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެކަށީގެންވާ  ފަރަށް  ވިލިނގިލި  މި  ބެލިބެލުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

ހަމަ ނުދެންނެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެރި ބަލާފައި   ސަބަބުން އަދިއެއް އައިއްސަ އޮތް ކަމަށް 

ތަނެއް ނުކުރޭ.  އޮތް  އަސަރެއް  ބޮޑު  އެހާ  އަދިއެއް  ބަލައިފިން.  އަޅުގަނޑުމެން  އެތަން  އެރި  ދުވަހަކު  ދެ  ވީމަ 

އިމްޕެކްޓުތަކެއް   ބޮޑެތި  އެހާ  އަދިއެއް  ވެސް  މިންވަރުން  ނެގިފައި  މިހާރު  މެޝަރސް  މިޓިގޭޝަން  އެހެންވީމާ، 

ގުޅި ހަމައެކަނި  ނުކުރެވޭ  ފާހަގައެއް  ތަންތަނަކަށް  ހުރި  ނޫން  ކައިރީގައި  ފަރު  އޮތް  ހިސާބުގައި  ކޮންނަ  އެ  ފަޅުގެ 

ހުރި   ނެގިފައި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ގޮތުން.  ދައްކާ  ބެލުންތަކުން  ހުރި  ބެލިފައި  މިހާތަނަށް  އެއީ  ތާކަން.  އެހެން 

އެހެންވީމާ،   ރަނގަޅީ.  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރުގަދަކޮށްލުން  އިރުތަށް  އަދި  މެޝަރސްތައް 

ވަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން ދާކަމަށް  ފެތުރިގެން  ބޮޑަށް  މާ  ޕްލޫމް  ސެޑިމެންޓް  އޮތްގޮތަށް  ރިޕޯޓުގައި  އެ  ރަނގަޅީ  ނަށް 

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި   އެ ދެންމެ  ޖަހައިގެން ނޫނީ  ކާޓަންސް ހަމަ  އެޕްލިކަބަލް ސިލްޓް  އެންޑް  ވެއަރ ޕްރެކްޓިކަލް 

ން އޭގެ މަތިން ސެޑިމެންޓް ބޭރު ނުވާގޮތް ހަދައިގެން  ގޮތަށް އެ ސޭންޑް ބޭގްސްތައް އުސްކޮށްލައިގެން އެ ސަރަޙައްދު

 އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 .  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ވަޒީރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން   މުޤައްރިރު އަދި މަރުޙަބާ  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުން ވަޒީރު ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ނެޝަނަލް ލެވަލްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޖޭގައި  

ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު    ޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް 

ގޮތް   ޢަމަލުކުރާ  މި  ހިމާޔަތްކުރުމުގައި  ތިމާވެށި  ރާއްޖޭގެ  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ފުރުޞަތުގައި  މި 

މިހާ  ހިމާޔަތްކުރައްވަނީ.  ތި  މިންވަރަށްތޯއޭ  އެކި  ސަރަޙައްދު  އެކި  އޭރިއާވީމަ  ރާއްޖޭގެ  މާލެ  ގްރޭޓަރ  ދެން  ރު 

އެކްސްކުލޫސިވިޓީ   ހިމާޔަތްކުރުމުގައި  ތިމާވެށީގެ  މިތަނަކީ  ނޫނިއްޔާ  މިއީ  ކުރާތަނެއްތޯ  އެކްސްޕެރިމެންޓް  ތިމާވެށީގެ 

ހިއްކައިގެން   ފަރެއް  ކައިރީގައި  ގއ.ވިލިނގިލި  އަތޮޅުގައި  ހުވަދޫ  ކައިރީގައި  ވިލިނގިލި  ތަނެއްތޯ.  އޮތް  ދެވިފައި 

މިޖެހެނީ.  ރިސޯޓެ ކެންސަލްކުރަން  ޕްރޮޖެކްޓް  އެތަން  އީ.ޕީ.އޭއިން  ބަދަލުވޭ.  ތަނަކަށް  އަރާ  ދޫނި  ހަދަންޖެހުނީމަ  އް 

އެހެންވީމާ،   ވެސް.  ކިތަންމެހާ  ހަމަ  ބޭނުން  ހަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  މަންފާ  އިޤްތިޞާދީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަ ޕޮލިސީސްތައް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ތިމާވެށި  ގޮތުން  ރާއްޖޭގެ  ތިމާވެށީގެ  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނޑައަޅާއިރު 

އެ   ވެސް  ހަދަންވީމަ  ރިސޯޓު  ހިއްކައިގެން  ފަރު  ކައިރީގައި  މާލެ  މި  އެބަޖެހޭ.  ހަމަހަމަވާން  ވެސް  ތަނެއް  ކޮންމެ 

ކޭ އާބާދީއަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެން  ދަނީ.  މި  ހަދަމުން  ތަންތަން  ހުރިހާ  މި  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ނުވާ  ތިމާވެށީގެ  ޓަރ 

ރަނގަޅު   ހަމަ  މިވަނީ  ޖީލަށް  މި  ޖީލު،  މި  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  މި  މީޓް  މި  އާބާދީ  ޒޯންގައި  މާލޭ  މިންވަރަކަށް 

ގެނެވޭ   މި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ލެވަލްގައި  ނެޝަނަލް  ގެނެވޭ  މި  ދެން  ޖީލަށް  ކުރިއަށް  ދެއްކެނީ.  މި  ނަމޫނާއެއްތޯ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ލެވަލްގެ  ނަގަނީ  ނެޝަނަލް  ޒިންމާ  މީގައި  ބައެއްތޯ  ކޮން  ގޮތް  ކުރެވޭ  މި  އޭރިއާގައި  ؟ މާލޭ 

ފޭސް   ހަމަ    2ހުޅުމާލޭގެ  ވެސް  ޓަވަރުތަކަކީ  މި  އަޅާފަ.  ޓަވަރުތަކެއް  ބޮޑެތި  އެބަހުރި  އެތާނގައި  ހިއްކާފައި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮތަރު ކޮށްޓެއް  ހެން ރައްޔިތުން އެތަނަށް  ނެޝަނަލް ލެވަލްގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާފައި ހުރި 

އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ކޮތަރު ކޮށްޓަށް ލާ އެ ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ    20ލާފައި ދޫކޮށްލަން ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް  

ޖާގަތައް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދުރު   އަނެއްކާ ދެގުނަ ނުވާނެތޯ. ދެން ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް  އާބާދީ 

ނެޝަ ގޮތުން  ރާސްތާ  ތިމާވެށީގެ  މި  ދުވަހަކުންތޯ  ކޮން  އަންނަނީ  ޕްލޭން  އެ  އެބަޖެހޭ.  އޮންނަން  ޕްލޭނެއް  ނަލް 

ހިނގާ   މި  ލެވަލްގައި  ސަރަޙައްދީ  ރާއްޖޭގެ  ވެސް  އިދާރާތަކުން  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  ކަމާއި  އަދި  އީ.ޕީ.އޭއިން 
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ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ހުއްޓާލަން މި

 ބޭނުންވާ ކަމަކީ، މިނިސްޓަރ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި އިންޓަރރަޕްޓް ކުރައްވަން ޖެހުނީމަ. ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ  

ގަޑިއަށް އަދި ވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ ތިން  

މެ އިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައި  ކުރައްވަން.  މިނިޓު  ސުވާލެއް  ދެ  ކުރައްވާ  ފުރުޞަތުގައި  އަރުވާ  މި  ފުރަތަމަ  ންބަރަށް 

 އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހައިލައިޓްކޮށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ތަނެއް ހަމަ   އެހެން  ނޫން  ގުޅީފަޅު  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  ޕްރޮގްރާމް  ޕޯޓް  ގާއިމުކުރެވޭ  މި  ރާއްޖޭގައި  ކުރުކޮށްލާނަން. މި 

އެހެން   ދުނިޔޭގެ  ޤައުމުގައި  ބަވަނަވެފައިވާ  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  އާއި  ޗައިނާ  ރާއްޖޭގައި. އަޅުގަނޑުމެން  މުޅި  ނެތީތޯއޭ 

 ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރިކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ޕޯޓު ކޮންމެ  ޕޯޓުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤަބޫލުކުރަން.   ފެށޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު  މޫވްމަންޓްސްތައް  ވިޔަފާރިކުރާނެ. އެ ކާގޯ  ތަނެއްގައި އޮތަސް ވިޔަފާރިވެރިން 

ކޮންމެ ކަމަ ހިންގަންވީމަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ކަށް ކުންފުންޏެއް ހަދާފައި އެ ކުންފުންޏަށް  އެހެންވީމާ، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 

ފޯރުވޭނެ   ވެސް  ބާރު  ނިޒާމުގެ  ލާމަރުކަޒީ  އަދި  އެއީ  ހިންގަންވީ.  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެ  ކޮށްފައި  ޑައިވާޓް  އެސެޓް  އެ 

  ހުޅުމާލޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރެއް ނެތް. މާލޭގެ ގްރޭޓަރ މާލޭގެ ބާރު ؟ ނިޒާމަކަށް ނުވޭ. އެއީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ

ޖެހުނީމަ.  މާލެއާ  ކިހިނެއްތޯ  މިވަނީ  ނިޒާމަށް  ލާމަރުކަޒީ  ބާރު  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލޭގައި 

ބޭނުންވާ   ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ކިހިނެއްތޯ.  މިވަނީ  ޖެހުނީމަ  މާލެއާ  ކަންކަމަށް  ތިމާވެށީގެ 

 ކަންތައްތަކަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

މިނިސްޓަރަށްހެން.   ޕްލޭނިންގ  އަމާޒުވަނީ  މައިގަނޑު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

އެހެންވީމާ، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވާނީ. އޭގެ ފަހުން އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް އެއްޗެއް  
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އެކިތަންތަނަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުއްދަދެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތޯ އޭގައި  ވިދާޅުވަން ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ  

 އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

ނެ އޮފް  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ޝަނަލް 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި މާލޭގެ މި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓު  

ވި ބަދަލުކުރަން، ނޫން. އެކަހަލަ  އެހެން  އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް  ނެތް މާލޭގައި އޮތް ޕޯޓު  ސްނުމެއް ސަރުކާރަކުއެއް 

އެބަހުރި   ވެސް  މިހާރު  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަދަލުކުރުމަށް.  ސަރަޙައްދަކަށް 

އެތެރެ މުދާ  އެތަނަށް  އަދި  ބޭނުން  ޕޯޓުތަކުގެ  އެ  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ހެދިފައި  ޕޯޓުތަކެއް  ކުރުމުގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ތަންކޮޅެއް   ވިޔަފާރިތައް  ވަށައިގެން  ކައިރީގައި  ސިޓީގައި  ކެޕިޓަލް  ވެސް  އަބަދު  ވޭ.  ވެސް  މަދު  ވެސް  މިންވަރު 

ގެންގުޅެން   ޕްލޭންތަކެއް  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ސަރަޙައްދު  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހިނގާނެ.  ބާރުލާފައި 

އުފަލާއި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފައިނަލް    ޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑު  އެބައޮތް  މިހާރު  ކެރޭނެ  ދަންނަވާލަން  އެކީގައި 

ބައެއް   ތެރެއިން  ތީގެ  ޕްލޭނެއް.  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޕެޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތް  ނިންމާފައި  ގޮތުގައި  ޑްރާފްޓެއްގެ 

ލިޔެ ކަރުދާހުގައި  ހަމަ  އޮންނާނީ  ވަޑައިގެންފައި  ވެސް  ފެނި  މެންބަރުންނަށް  ސްޕެޝަލް  އިއްޒަތްތެރި  އޮތް  ފައި 

ގެންނަ   ތަންތަނަށް  އެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސަރަޙައްދުތައް  ހަމަ  ރާއްޖޭގެ  ހުންނާނެ  ތެރޭގައި  އޮންނާނެ. އޭގެ  ޕްލޭނެއް 

އެއަރޕޯޓްސް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕޯޓްސް،  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި  ޕޯޓްސް  ޑިމެސްޓިކް  ބޮޑެތި  ލޯކަލް 

ހުރި ގޮތްހުންނާނެ އޭގެން ސާފުކޮށް ފެންނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަ ޅާފައި 

މިހާރު   މާލޭގައި  ނޫނޭ. ދެން  މަޑުޖައްސާލުމެއް  ކަންތައްތައް އިހަށް  ސަރަޙައްދުގެ  މާލެ  މާނައަކީ  ހިންގުމުގެ  ޕްލޭން 

އެހެންވީމާ،  ވެސް އިޙްސާސްކުރެއްވޭނެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ދަތިކަން ހުރިހާ  ޕޯޓުގެ  އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން އެއީ    އޮތް 

ދެން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ތިމާވެށި އެކްސްޕެރިމަންޓް ކުރާ     ކުރިއަށް މި ދަނީ.މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަން

އެއްސެވީ   ސްޕެސިފިކްކޮށް  އެހެންވީމާ،  އީ.ޕީ.އޭގައިހަމަ  ވާހަކަ  ޝުކުރިއްޔާ  .  ނުދާނަން.  އެބަޔަކަށް  އަޅުގަނޑު 

  މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ސުވާލަ އެ  ފަރާތުން  އީ.ޕީ.އޭގެ  އިއްޒަތްތެރި    ށް އާދެ!  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެދެން.  ޖަވާބުދެއްވުން  ކުރުކޮށް 

ވެސް    މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި ދަންނަވަން މިއަދުގެ މި ޓޮޕިކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަށް ވީހާ

  ގައި ޓެއް މިއާއެކީޕޯ ރަނގަޅު ރިބޮޑަށް ފޯކަސް ބަހައްޓަވައިދެއްވުން. އޭރުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންވަރު

މައުޟޫޢަށް މިއދުގެ  އަމާޒުކޮ  ހަމަ  އެކުލަވާލެވޭނީ.  ސުވާލު  އިއްޒަތްތެރި  ށްދެއްވުގުޅޭގޮތުން  ދެންމެ  އެދެން.  ން 

 ގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން.ލުން އެ ސުވާ ތުގޮ ޅޭ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި، އީ.ޕީ.އޭއާ ގު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ރޮއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕް

ވަކިގޮތެއް  އާދެ! ޝުކުރިއް  ކައިރިއަށް  މާލެ  ތެރެއިން  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޔާ 

ވަކިގޮތެއް،   ތަންތަނަށް  އެހެން  އަޅުގަނޑުރާއްޖޭގެ  ސިމެއެއީކީ  ގެންގުޅޭ  އެނގިވަޑައިގަންނަން  ނޫން.  ނެ  ވާފައެއް 

މި ގެންދިޔައީ   ބުނަމުން  އީ.ޕީ.އޭއިން  އެއްޗެއް  ބުނަންޖެހޭ  މި  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ސަރުކާރުގައި ވެސް  ކުރީ 

ގެން މި  ބުނަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހުއްޓުވާ،  ދަސަރުކާރުގައިވެސް  މަސައްކަތްތައް  ހުއްޓުވަންޖެހޭ  ހަމަ  ގޮތުން  ނީ. މި 

އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެންނަދޭން  ހުއްދަ ވާމަޝްރޫޢުތަކަށް  ނުފެންނަ  ދޭން  ހުއްދަ  ގެންދަނީ.  ހަ ނަށް  މި  ބުނަމުން  ކަ 

އެކަން   ނޫން  ބަލައިގަނެގެން  އެހެން  ނ.އަތޮޅެއް  އެއް،  ށ  އެއް،  ހއ  ދެކުނެއް،  ގެންދަނީކީ.    ކުރަމުންއުތުރެއް، 

ސި  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ޕޮލިސީއަކީ،ޔާސަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހރި    ސަރުކާރުގެ   ނޫނީ  ރަނގަޅަށް  ސިޔާސަތަކީ 

ށްގެން އަންނަން  ކޮތް  އަދި ވެސް ރަނގަޅު ފަރުތަކާއި ކުޅި، ފާ ޗަސްބިންތައް ހިމާޔަތަންތަން، ދޫނިއަރާ ތަންތަނާއި  

މިގޮތުޖީލުތަކަށް  އޮތް   ހާލަތުގައި  ވަކި  ން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރަނގަޅު  ރަނގަޅަށް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ  ޚާއްޞަކޮށް  ން 

ތަ އޮތް  އަތޮޅުގައި  ހުވަދު  އެއީ  ބެލުން.  ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ  ތަންތަން  އޮތް  ހުރި  ށ.އަތޮޅުގައި  ވިޔަސް،  ވެސް  ނެއް 

ބަލާއިރު ކަންކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ވިޔަސް.  މިހާތަނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ތަނެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުރި    ގެ  ދީފައި 

ޕޯޓް އެޅުމުގެ  ރމަޝްރޫޢުތަކާއި އެއަ   ރިސޯޓު ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ބައެއް އިރު  ލާހުއްދަތަކާއި ނުދީ ހުރި ހުއްދަތަކަށް ބަލާ

ހުންނާނެ އިންޓަރވީން    މުހިންމު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންމި ކަހަލަ ވަރަށް  މަޝްރޫޢުތަކާއި    ބައެއް

ކޮށްގެން ބައެއް ފަހަރު ހުއްޓުވާފަ. އަނެއްބައި ފަހަރު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން ލިބޭ ބާރުން ހުއްޓުވީމަ ދެން  

އްސަ ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ  ހަމަ ކުރިއަށް ގެންގޮ  ށް އެ ލިބޭ ގާނޫނީ ބާރުން އެހެން ފަރާތްތަކަ

ނީ. މިއީ ވަކި އަތޮޅަކަށް ވަކި  ދާކަންތައްތައް  ށް މި  މިހާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކެއްވީމަ މި ގޮތަ

 ރި މުޤައްރިރު.ގޮތަކަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ މިއީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ޝުކުރިއްޔާ.  މި ހާއާދެ!  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިނަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ    ރު  އަރުވަނީ. 

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ އަޅުގަނޑަކަށް އިޝާރާތެއްނުވޭ. އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ؟ އެބަ އިންނެވިންތޯ  އިން ދާއިރާގެ. ކޮބައިތޯ 

 .އަޙްމަދު  ރި އަންނާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު އެނބު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ؟ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ސާފު ނުވާތީ. ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ރަނގަޅު ބޭފުޅާ ތިއީ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާއާދެ! ހަމަ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މި މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދި  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއްކޮށް  ކަމުގަ  އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އި 

ގޮތުން   ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  ބައިވެރިންނަށް  ހުރިހާ  ތިބި    ށް ތަރައްޤީއަ  ވެއްޖިއްޔާމުންބައިވެރިވެ 

ން އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަސަރުކުރާނެ  ސަބަބު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ

ރާއް  .ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހަމަ.  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  އަސަރު  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރާ  މި  ޖޭގައި 

ކުނި އަޅައިގެން ހިއްކާކޮޅު    ގައި ޕޯޓް ހެދުމާއި ތިލަފުށީގެ މިހާރުބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމުން ގުޅީފަޅުއަޅުގަނޑު ޤަ

 ... ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ގެންދިއުންގެ އަޑު ކެނޑިފަ( ކޯޑިންގރެ) ...އަނެއް ކޮޅުގައި ޕޯޓް ހެދުމާއި މި ދެކަމުން ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޅުގަނޑަށް ވެސް އަޑު ބަ އުޅޭ ހަމަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ. އައެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކަނެކްޝަންގައި  

އި ގެއްލުނު ތަންކޮޅު ހޯދުމުގެ  ލާސާކޮށްލާފަޚުއެއްފަހަރު، އަދިވެސް  ބަ ހުރި ދަތިތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަދިއެލިބުމުގައި  

 ގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި
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 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ... ؟ މިހާރު ކިހިނެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުވި.  ކުރިއަށް އާދެ!   ފުރުޞަތު   ދާގޮތެއް  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އަޅުގަނޑު  އަރަނީ.  ހުއްޓުން    ހަމަ 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރިދު އިނގޭތޯ.  ޢީއަރުވާނަން. އެނބުރި އަޅުގަނޑު އަންނާނީ އިއްޒަތްތެރި 

 އަށް އަޅުގަނޑު.هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އައާދެ!  ބަލާނަން  އްރިރު.  ނިންމާލެވޭތޯ.  މިނި  3ޅުގަނޑު  ސުވާލު  ތެރޭގައި  ޓުގެ 

ސުވާ އެއް  މިހާރު  ދެބަޔަކަ  އެކަމަކުއް.  ލެމައިގަނޑު  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ބަހާލާފަ.  ކުރަމުން  މި  ށް  މަސައްކަތް 

ށް ގެންދެވޭނެ އެންމެ  އަށް މާލެ އޭރިއާ، މި ސަރަޙައްދުގައި ކުރިނީ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ސަރަޙައްދު ޚާއްޞަކޮމިދަ

އަޅައި ފިޔަވަޅުތައް  އެއާއެ  ؟ގެންތޯރައްކާތެރި  ގުޅިގެން ކު  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ  މިފަދަ  ދަންނަވާލެވިދާނެތޯ    ހަމަ 

އަތެރައްކާ ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ފިޔަވަޅެއްތޯރިކަމުގެ  ކޮން  އޮތީ  ނާޅާ  ޕްރޮޖެކްޓް،؟ ޅަންޖެހި  މި    މި  ޚާއްޞަކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ކީ.އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މައިގަނޑު ސުވާލަ؟ ށްކްޓަޕްރޮޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އީ.ޕީއާދެ!   އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު  .އޭޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވުމަށް  ޖަވާބު  ސުވާލަށް  އެ  އެހެން  އަށް  އަރުވާނަން. 

އަޅުގަނޑަށް އިއްޒަތް ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  އިތުރު  އެއަށް  ބައިވަރިއަކު  އިޝާރާތެއްކޮށްލަދެއްވާ    ތެރި 

 އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން. މައިކް، މައިކް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މައިކް އޮންކޮށް ނުލައްވައިހެން ތި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އެންވަޔަރަންމަން

ރިޕޯޓުގަ އެ  ބަލާއިރު  ރިޕޯޓަށް  އީ.އައި.އޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު.  މިހާރު  އާދެ!  ހުރި  އި  އާދެ!  ޝާއިޢުކޮށްފައި 

ސެ މެޝަރޒްތައް  ހުރި  ފާހަގަކޮށްފައި  ކުރުޑިކަންކަމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ހުރި.  މެންޓް  އެބަ  އަޅާފައި  ޓަކައި  މަށް 

ކޮރަލް    ،އެހެންނަމަވެސް މިސާލަކަށް  ހުރެ.  އެކި ސަބަބުތަކާ  ތަފާތު  ހުރީ  މި  ނޭޅި  ވެސް  ފިޔަވަޅުތައް  ހުރި  ދެން 

ކަންތައް އެ  ތައްމޫވްކުރުމުގެ  އަޅާނެކަމާއި  ވެސް  ފިޔަވަޅުތައް  ހުރި  ނޭޅި  އެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ބަލާއިރުގައި  އެހެން   .
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ންކަން އެބަ އޮތް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ޤީއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަކަންކަން ކުރި

ގެ އެ  މިހާރަށް  މިހާރުން  ދެންނެވިދާނެ  އަޅަންއަޅުގަނޑަށް  ރިޕޯޓުގައި  އަޅައިގެނޭ.  ދަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  ހުރި  ން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުމުން  މަސައްކަތް  މި  ފާހަގަކު  އެހެންނަމަވެސް،  ސެއެބަ  ކޮންމެވެސް    ޕުލޫމް   މެންޓްޑިރެވޭ 

ބޭރުވެގެން ލެވެލް    ވަރަކަށް  ސެޑިމަންޓް  ސެޑިމަންޓްގެ  ބޭރުވެގެންދާ  މިންވަރު  ދާތަން.  ދައްކާ  ހުރި  ރިޕޯޓުތަކުން 

އަޅަންޖެހޭނެތޯ، ނޫންތޯ އެއީ  އް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގޮތުން އޭގެ ތްރެޝްހޯލްޑަށްވުރެ އެކްސީޑެ

މިއަށް ރަނގަޅަށް،  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ  ވެސް  ވު ހަމަ  ރެ 

ގެންދި މުހިންމުކަން  މައުރަނގަޅަށް  އެޅުން  ފިޔަވަޅުތައް  އިތުރު  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ސެޑިމަންޓް  ޓަކައި  ށް 

 ހިއްސާކޮށްފައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރާ. ޝުކުރިއްޔާ.  ންހަކަ އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

 ގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްޗެއް ފާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

މިވެނި ކަމެއް ކުރަން ކުރިނަމަ،    އޭ ރު އެބައިންތޯގަނޑު މަޤުޞަދަކީ މިހާ މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ އަސްލު ސުވާލުގެ މައި

އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި    ން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިމިވެނި ކަމެއް ކުރިނަމަ މިހާރު ކުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއި

މިވެނި ކަމެއް ކުރިނަމަ ދެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދަށް  ؟ ދައްކަނީ. އެކަހަލަ ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯއޭ

ނި ގެއްލުމެއްނުވީހޭ. އެ ގޮތަށް ފާހަގަކޮށް، ނަގާލެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯއޭ މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ  މިވެ

 ؟ފަރާތުން ނުކޮށް ދޫކޮށްފަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އީ.ޕީ.އޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް 

އިނގޭތޯ. މިހާރު ވެސް އެ ޖަހާފައި   އާދެ! ހަމަ އަނެއްކާވެސް ސާފުކޮށްލާނަން، ސާފުކޮށްލަދެވޭތޯ ބަލާނަން އަޅުގަނޑު 

ތަން    ޑުބޮދާ މިންވަރު ވަރަށް  ބޭރުވެގެންސްކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ އިތުރަށް ސެޑިމެންޓް  އުހުރި ޖަމްބޯ ބޭގްސްތައް އިތުރަށް  

ބޭ ސެޑިމެންޓް  ހުންނައިރު  ޖަހާފައި  ބޭގްސްތައް  ޖަމްބޯ  ދެން  ސިލްޓް  ރު ކުޑަވެގެންދާނެ.  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވާ 

ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީމަ އެކަން ކުރެވިގެން ގޮއްސިއްޔާ ސެޑިމެންޓް   ވާހަކަ، އީ.އައި.އޭގައި  ކަރޓެންސް ޖެހުމުގެ 

އްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  ހަ ށް ބޮޑު  ބޭރުވެގެން މި އުފެދޭ މައްސަލަތަކަށް ހަމަ ވަރަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ތިޔަ ދެއް އަޅުގަނޑުމެން    ޖަވާބާ ވި އީ.ޕީ.އޭގެ  އިޝޫއަށް ބަލާއިރުގައި  މި އަންނަ  ތަކުރާރުކޮށް 

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ބުދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާމެންބަރުން އެ ކު   ރައްޔިތުންގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ. ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ތި ވިދާޅުވަނީ  

ލި އެބަ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ކުރެވިއްޖިއްޔާ.  އެކަން  ކުރެވިއްޖިއްޔާ  ކަމުގައި  މިކަން  ނުދާ  އެގޮތަށް  އެކަން  ބާރު  ގާނޫނީ  ބޭ 

ވެސް.   ހުއްޓާލަން  ގޮތުން  ވަގުތީ  މަޝްރޫޢު  ކުރީމަ  ހުއްޓާފައި  ވަންޏާ  ފަށަން.  ރަނގަޅު  އެހެންވީމާ،  އަލުން 

ން  ގެން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސުވާލު ތަކުރާރުވުވައިއްކޮށްފިއްޔާ، ވެއްޖިއްޔާ، އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޖަވާބު ދެ

ޔަ ފިޔަވަޅުތައް  ޤީހުއްޓޭނީ.  އައްސަވަނީ  ދެއްވަފާނަންތޯއޭ  ނުވާ  އެންކަން  ގެއްލުން  ތިމާވެއްޓަށް  ހުންނާނީ  ގޮތަށް 

 ކަމަށް މަޝްރޫޢު ދެން ކުރިއަށްދާނީ. އީ.ޕީ.އޭ. ތަށްގޮ އި އެ ށާގެންކަމަމިންވަރަށް އެޅި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް 

މި ދަންނަވަނީ މިހާރު އީ.އައި.އޭ    އަޅުގަނޑުމެންދެން  އާދެ! ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް ހަމަ ތި ކުރައްވަނީ.  

ނީ.  ންދަކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މި ގެބަލަމުން  ކަތްކުރެވޭތޯ  ގޮތަށް މަސައްތް  ރިޕޯޓެއް ހަދައިގެން އެ ރިޕޯޓުގައި އޮ

ގެން ވެސް  މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެކްސީޑްވެގެންދާ  ލެވެލްތައް  ތްރެޝްހޯލްޑް  ހުރި  އޭގައި  ދާއިރު 
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ހެންވީމާ، މިހާރު  ކަންތައް ކުރާށޭ. އެ ވަކި ގޮތަކަށް  ށޭ ނޫނީ ނާޅާށޭ ނޫނީ  ޅާޅެއް އިތުރަށް އަ ފިޔަވަކި ބުނަންޖެހޭނީ ވަ

ފެންއަޅުގަނޑުމެ މި  މިނިސްޓްރީންނާނަށް  ޕްލޭނިންގ  ސެޑިމަންނަނީ  ކޮންސެލްޓެންޓް  ބަ  ންޓެއްއި  އި  ލާފަހުރިވަރު 

މި ބަލަނީ ބޮޑަށް    އަޅުގަނޑުމެން  .ލާފަބައަޅުގަނޑުމެން ގޮސް    ންނަނީފޮނުވައިދޭ ރިޕޯޓަށް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް މި ފެ

ކަނޑައެޅި  ފަރާއިލި  ނގިވިލި ހަމަ  ފަރަށް  ގުޅީފަޅު  ގެއްލުން،  ލިބޭ  މީގެން  ފަރުތަކަށް  އެހެނިހެން  ގެން  އަދި 

ފާހަގަކުރެވޭ.   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މިގެއްލުންވާކަން  ބަލާއިރު  ބޮޑެތި  ހެން  އެހާ  އަދި  ފަރަށް  ވިލިނގިލި 

އަޅުގަނ  ގެއްލުންތަކެއް،  ޑުމެންނަކަށް އަދި ނުބެލެވޭ. އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތަކެއް އައިއްސަ ހުރި ކަމަކަށް 

ޙަޤީޤަތު ފިޔަވަޅުތަކެއް  އިތުރު  މާބޮޑެތި  އަޅާކަށެއް  ގައަޅުގަނޑުމެން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނެތް  އީ.އައި.އޭގައި  އި 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައެއް  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ނު ވެސް    ން ބުނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާބުނަން. އޭގައި ނެތް 

މިހާރު  އިތުރަ ކުރެވޭނީ. ދެން  މިކަން  ކޮށްގެން  މަޝްވަރާތަކެއް  ބޭރުން  ށް  އޮތް  ފާހަގައެއް  އަޅުމި  ގަނޑުމެންނަކަށް 

އަދިއެއް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައި ހުރި ކަމަކަށް. ދެން    ފަރަކަށް ލި  ނިވެސް ވިލިގ  ހަމަގައިމު   ނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ 

ދެންމެވެސް ތަޕްލޫމް  ންޓް  ސެޑިމަ ފަދައިން ފޮކުއަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ޓޯރާރުކޮށް ދަންނަވާ  އެހެން ފެނުނު  އަދި  އިން 

އެނަރލެސިސް ކޮށްފައި ފޮނުވާފައި ހުރި ނަތީޖާއަށް  ހުރިވަރު  އޭގެން ވެސް ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ސެޑިމަންޓް    ވިޔަސް

ތާނގައި. އެހެންވީމާ، އެންމެ  ހުރީ އީ.އައި.އޭގައި ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ގިނަ ތަން  ސެޑިމަންޓްބަލާއިރު އޭގައި 

ހުރި  މަސެޑި ހުރި  ންޓް  ދެން  ނޫނީ  ތެރޭގައި،  އިތުރު  ޕްލޫމްގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  މަދުން.  ހުރީ  ތަންތާނގައި 

 ވާނެ މި ހާލަތުގައި. އާދެ!  ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބުނަން އުނދަގޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއާދެ!   ދިއުމުގެށް އައިތުރަށް  މެންބަރު      އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މެންބަރު،  އިއްޒތްތެރި  ކުރިން 

އިތުރުކުރަން އަދިވެސް ރިކުއެސްޓް އެބަ ހުރި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްދަލުވުމުގައި    ވަގުތު ތް  އޮއި  ޅުއްވާފަހުށަހަ

ބޭނުން ކޮމިޓީގެ ވޯޓެއް    ން އެދިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތްޕުޅުބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޑޯގައި ޔޭސް، ނޯ  ށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޗެޓް ވިންމެންބަރުންނަ އިތުރުކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި އަދި ބައިގަޑިއިރު 

އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތުރުކޮށްގެން.   އިތު ކުރިއަށް ދެވޭނީ ވަގު  ޖައްސަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިތުރަށް އަޅުގަނޑަށް

މިހާރު  އެ މެންޑޭޓް  ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޔޭސް ޖައްސަވާ އަޅުގަނޑަށް  ބޮވަރަށް  

ގެން ކުރިއަށް  ގަޑިއިރު  ބައި  އިތުރަށް  ކެންދޫ  ލިބިއްޖެ  އެރުވިން  ފުރުޞަތު  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި.  ދިއުމަށް 
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ޙުސައިނައިދާ ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށްރާގެ  ދެން  އޭރު  އިއްޒަތްތެރި  ގުޅޭ.  ނުވި.  ގޮތެއް 

 މެންބަރު މިހާރު ކަނެކްޝަން ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މައިކް ނުޖައްސަވާ ކަންނޭނގެ. އަޑެއްނީވެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއި ކެންދޫ  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދިމާވޭ.  އެބަ  އެކަން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުގެ  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ 

 ށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން. ކަނެކްޝަން މިހާރު ރަނގަޅިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން ކަމަށް. ކުރިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރ އަރި ބޭނުންވަނީ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ    ބޭނުންވާ   ހުން އަހާލަން  ވެލި ނެގުމަށް 

 ؟ކޮންތަނަކުންތޯ

 

ނެޝަނަލް  އޮފް  އަސްލަމް   މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ    ޕްލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަތޮޅުގެ އުތުރުވެރިން ނަގަނީ  ވި ސުވާލުގައި މާލެ  އްރެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކު  މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

މާލެ އަތޮޅުންއިނގޭތޯ. އު ކޮށްފައި ހުރި  ތުރު، ނޯތު  ތެރޭގައި  ސޭންޑް    އެތެރެވެރިން  އޭގެ  ސަރވޭއެއްކޮށްފަ. ދެން 

އެކި ސަރަޙައްދު ދުރަށް  ތަންކޮޅެއް  ގެންގޮސް،  ކައިރިން  ތަންކޮޅެއް  ސައިޓާ  ފާހަގަކޮށްފަ.  ތަ ހިއްކާ  ހުރި  އެބަ  ކެއް 

ޤަބޫލުކު  އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން  ރަނީ  މާދުރު  ގުޅީފަޅާއި  މާލޭގެ  ހިސާބުން  ކައިރި  އް 

އިން ފެންނަން    ސްހިސާބުން މާލެ އަތޮޅުން އެ ވެލި ލިބޭނެ ކަމަށް. އެއީ މިހާރު ފެންނަން ހުރި، ސަރވޭ ރިސަލްޓް

ރަށް ދާނީ.  ދުޏާ، މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށްވުރެ  ޖެ ކަމަށް ވަން އްބިއިން ނުލިގޮތަށް. އެއަށްވުރެ އެތެރެ އެ  ހުރީ

   ތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   ރަނގަޅު  ކަނެކްޝަން  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

އަދިވެސް   ފުރުޞަތު.  ސަޢީދަށް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެނީ.  މި  އުއްމީދު  އަޅުގަނޑަށް 

މާ، ތަރުތީބުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ދާނަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ސަޢީދު  އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ރަނގަޅުހެންނެއް. އެހެންވީ

 ؟ ކިހިނެއްތޯ، ރަނގަޅުތޯ މިހާރު

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައްޤީގެ  އަޑު އެބައާދޭ މިކޮޅަށް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ ހުރިހާ ތަ؟ މުޤައްރިރު ކިހިނެއްތޯ މިހާރު

ދެން   މަޝްރޫޢުތައް.  ގެއްލުންވާ  ތިމާވެއްޓަށް  އަސްލު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކަކީ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ހަމަ  މަޝްރޫޢަކީ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ޕޯޓް  ކުރެވޭ  މި  ބަޙުސް  މި  މިހާރު    ޚާއްޞަކޮށް 

ޕްރޮޖެކްޓު ލެވަލެއްގައިތޯއޭ  ކޮން  ތިމާވެއްޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހާވަރަކަށް  ހުއްޓާލާނީ،  ގެންދިއުން  ކުރިއަށް  ތައް 

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމުގައިވާނަމަ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު  ؟ ގެއްލުންވެގެންތޯއޭ

އަޅު ގެއްލުންވެގެންތޯއޭ  ކިހާވަރަކަށް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  ތަރައްޤީގެ  އެބަ  ގަނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާނީ އެންވަޔަރަންމަންޓްލީ ކިހާވަރަކަށް އެއިން ގެއްލުންވާތީތޯއޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަމަންޓް  އަދި  ފަރާތުން  އީ.ޕީ.އޭގެ  އެ ސުވާލަށް  ގަނޑަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ވެސް   ފުރުޞަތު  އެ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  މިނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ  އަދި  ރަނގަޅުވާނެހެން.  ވިދާޅުވުން  އެއްޗެއް  ހީވަނީ 

 އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން. ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ނަޢީމް ޖެނެރަލް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ 

އިއްޒަތްތެރި   ވިދާޅުވީ  އެ  ވާހަކަފުޅެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   ސްޓްރެޓެޖިކް  އަންނަންވާނީ  ނިންމުންތައް  އެކަހަލަ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  މެންބަރު. 

ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންސްއާ މިފަދަ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލޭނިންގ އާއި ނެޝަނަލް  
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ނުހިއްކާނީ   ތަންތަނެއްތޯ  ކޮން  ހިއްކާނީ  ރާއްޖޭގައި  ބަހާލައިގެން  ރާއްޖެ  މުޅި  ބަހައްޓަން  ފާހަގަކޮށްފައި  އެބަޖެހޭ 

ކޮށްފަ އެކްސަރސައިޒްއެއް  މިކަހަލަ  ތަންތަނެއްތޯ.  ކޮން  ކަންކަމަށް  ދޫކޮށްލާނީ  މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި 

ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅަށް ޖަވާބު ދެވޭނީ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކި ތަންތާނގައި ހަމަ  

ނީ ކޮން  ޑީސެންޓްލައިޒްކޮށް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގަންޖެހޭ. މިހެން ހިންގާއިރުގައި ކޮން ކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކެއްތޯ ހިންގާ

ވިސްނުމެއްގެ   އިސްތިރާޖީ  ގޮތަކަށް  ސްޓްރެޓެޖިކް  ތަންކޮޅެއް  އެ  ބަލާ  ދުރާލާ  ކުރީބައިގައި  ހިންގާނީ  ތަންތާކުތޯ 

މާކުރިން   މައްސަލަތަކެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެ. އޭރުން  މިހާރު މި ދިމާވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދިޔައިމަ  ތެރެއިން 

މިވެނި   އަތޮޅެއްގެ  މިވެނި  އެއާ  އިނގޭނެ  ހިއްކާތީވެ  ފަޅު  އެ  ތަނެއްކަން.  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ހިއްކަން  ފަޅަކީ 

އޭރުން   އޮންނާނީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ހިމާޔަތްކޮށްފައިކަމާ  ބާއްވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަޅު  ދެ  އޮތް  ޖެހިގެން 

ހަ ވެސް  ބަޔަކު  ކޮންމެ  އައިމާ  ނެތި  ޕްލޭނެއް  އެކަހަލަ  ގޮތަކީ  މިވާ  މިހާރު  އެބަޔަކަށް  ކަނޑައެޅިފައި.  އައިސް  މަ 

ޖެހެނީ   މި  ޙަޤީޤަތުގައި  މިހެންވީމަ  ދެން  ދަނީ.  މި  ކުރަމުން  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ހިއްކާ  ތަންތަން  ފެންނަ 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓަން ނޫނީ ބައެއް މަސައްކަތްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް މި ދަންނަވަން  

ހަމަ މިކަހަލަ  ޖެހެނީ.  ސްޓްރެޓެޖިކް  މި  ވިސްނައިގެން  ދުރާލާ  ކުރިއާ  އިނގޭތޯ  އެވޮއިޑްކުރެވޭނެ  ކަންތައްތައް   

ޕްލޭނަކާއި މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް މުޅި ޤައުމަށް ނެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވަންޏާ.  

 ޖަވާބެއް ދެވޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މެންބަރު އެ ދެންނެވި ސުވާލަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   އަންނަ  ގެއްލުމެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  ރިލޭޓްކުރާއިރުގައި  އެ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  މިހާރު 

 ހަމަވާނީ.  ފާހަގަކުރެވިއްޖެއްޔާތޯއޭ މަޝްރޫޢު ހުއްޓަވާނީ އެއަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވީމަ ކަންނޭނގެ ފުރި

 

 އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ 

އެއްޗެހި ފާހަގަކޮށްފަ. އެ އެއްޗެހިތަކުގައި   އާދެ! މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ވެސް އެބަހުރި އިމްޕެކްޓުތަކާއި މިޓިގޭޝަންތަކާ 

ލެވެލްތައް   އެ  އެހެރަ ތްރެޝްހޯލްޑް  ފަހަނައަޅާދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ  އެ އެއްޗެހިތައް  ފާހަގަކޮށް 

ވަގުތީ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ރަނގަޅުނުވާ  ކަންކަން  އެ  ދެން  އަންގައިގެން  ރަނގަޅުކުރަން  ކަންކަން 

މުރެއް ނެރޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރު  ގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ނޫނީ މުޅި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނެރެންޖެހޭ އަ

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި އިމްޕެކްޓުތަކާ އޭގެ މިޓިގޭޝަން މެޝަރސްތައް ނަގައިގެން އެކަން ކުރާއިރުގައި ވެސް  
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ދިރާސާކޮށްގެން   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ލިބެމުންދާ  ގެއްލުންތައް  އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ  އިތުރަށް  އެއަށް 

އެކަހަލަ  ފާހަގަ ނުވާނެ.  މިކަމެއް  ފާހަގަކުރެވިގެންނެއް  ހަމަ  ފެނުމަކަށް  ފެންނަ  ލޮލަށް  ހަމަ  ކުރެވެންޖެހޭނީ. 

 މަރުޙަލާއަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަސައްކަތް ހުއްޓަންޖެހޭ އަމުރެއް ނެރޭނެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވީ ތި  ދެއްތޯ  އެހެން  ނެތޭ  ކުރިމަތިވެފައި  ގޮތެއް  އެކަހަލަ  އަދި  ހާލަތުގައި  މި  ވަގުތަށް  ؟ އެހެންވީމާ،  މި 

ތިމާވެށީގެ   ލެވެލްއަކަށް  ނުރައްކާތެރި  ކަހަލަ  ނެރެންޖެހޭ  އަމުރެއް  އެކަހަލަ  ނުވަތަ  ހުއްޓާލަންޖެހޭ  މަޝްރޫޢު 

 ؟ މްކޮށްދެއްވަފާނަންތޯއިމްޕެކްޓުތައް ނެތްކަމަށް އީ.ޕީ.އޭއިން ކޮންފަރ

 

 އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ 

އާދެ! މިހާތަނަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ ދުވަހު ގޮސްގެން މި ބެލިބެލުމުންނާއި ކޮންސަލްޓެންޓާއި ޕްރޮޕޯނަންޓުގެ  

ރިޕޯޓުތަ ލިބޭ  ކަމަކަށް  ފަރާތުން  އޮތް  ތަނެއް  އަންގަންޖެހޭ  ހުއްޓުވަން  މަސައްކަތް  ވަގުތަށް  މި  ބަލާއިރުގައި  ކަށް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީ.ޕީ.އޭއަކަށް އަދި ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް އަދިވެސް ހަމަ އެއްޗެއް ސާފުނުވާތީ. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން  

މުޤަ ވިސްނުމަކީ  ހަމައެކަނި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ބޮޑަށް.  ހާމަވުން  ކަންކަން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އްރިރު 

ހެޓް   ޕްރޮފެޝަނަލް  ހަމަ  އިތުރުން  ހައިސިއްޔަތުގެ  މިނިސްޓަރުކަމުގެ  ވެސް  ވަޒީރު  އިއްޒަތްތެރި  އުފާކުރަން 

ޝުކު ޓަކައި  އެކަމަށް  އުފާކުރަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބު.  ދެއްވާ  އެބަ  ވެސް  ދަންނަވަން.  އަޅުއްވައިގެން  ރު 

ހަވާލުކޮށްގެން   ބަޔަކާ  ކިޔާ  އެޗް.ކިއު  ސިންގަޕޯރ  ފުރަތަމަ  މިކަމުގައި  އެބައޮތް  އެނގިފައި  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑު 

ޕޯޓްގެ   ބަޔަކާއެކީގައި  ކިޔާ  ޑިރާސް  ޑެންމާކުގެ  އެއަށްފަހުގައި  ދެން  އެބައޮތް.  ހެދިފައި  ޕްލޭނެއް  މާސްޓަރ 

ވެލި  ޑިޒައިނިންގ ކުރެވިގެން މި ދަނީ.   އޭރިއާއިން  އުތުރު ނޯތް މާލެ  ދެން ދެންމެގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ މާލޭގެ 
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ލިޔެކިއުން   ކަންކަމުގެ  މި  ސަރވޭތަކާއި  މި  ބޭނުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވާހަކަ.  ހުރި 

ކަމަކަށް އެއް  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިދާނެތޯ  ކަމަކަށް ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަނެއް  އަހާލަން  ދެން  އަޅުގަނޑު   

ބައްދަލުކޮށް   ފަރާތްތަކާކަން  ކޮންކޮން  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  ފާހަގަކުރެއްވި  ޝާއިޤް  އަރިހުން  ކޮންސަލްޓެންޓް  ބޭނުން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ މަޝްވަރާކުރެވުނީ. އެ މަޝްވަރާގައި އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. 

  

ނޭ އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްލޭނިންގޝަނަލް  މިނިސްޓަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އަސްލަމް    ،  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްސެވި ސޭންޑް ސަރޗްގެ ސަރވޭގެ ރިޕޯޓުތައް.  

ރިޕޯޓެއް   ސަރވޭ  މުޅި  އެހެންނަމަވެސް،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ 

އަޅުގަނޑަ އަދި  ވެސް.  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއީ  ނުދެވޭނެ  ނުދޭނެ.  ވެސް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  މީހުން  އެ  ވެސް  ށް 

ތަންތަން   ހުރި  ވެލި  މާލެއަތޮޅުގައި  ދަންނަވައިފާނަން.  ވެސް  ޕްރޮޕަރޓީ. ސަބަބު  އިންޓަލެކްޗުއަލް  ކޮންޓްރެކްޓަރގެ 

އަ ކޮމްޕެޓިޓިވް އެހެން ބައެއްގެ  ހަމަ އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް ސަރވޭއެއް  ކޮށްފައި  ބަޔަކު  ދީގެން  ބަލަން  ތަށް 

ބައެއްގެ   އޭގެން  ބަޔަކަށް  އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ނެގިދާނެތީ.  އެޑްވާންޓޭޖް  އޭގެ 

އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީން އެޑްވާންޓޭޖެއް ނުނެގޭނެ މިންވަރަށް އެ ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑަށް ދެވިދާނެ. ދެން ސީދާ  

އޮތްގޮތަށް   ރިޕޯޓް  އޮތް  އެއީ  ހަމަ  ދެން  ކުރަންޖެހޭނީ.  އެކަން  ތެރެއިން  އަމުރެއްގެ  ކަހަލަ  އެހެން  ދެން  ދޭން 

މަޢުލޫމާތެއް   ހުރިހާ  އެ  ވެސް  މީހުން  އެ  އެދުނަސް  ކައިރީގައި  ކޮންޓްރެކްޓަރ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

 ކަމެއް ސިއްރުކުރާކަށް ނެތިން.  ނުދޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެވެން އޮތް މިންވަރެއް އެ ދޭން އަޅުގަނޑުގެ. ހަމަ އެއްވެސް

އަޅުގަނޑަށް   ދެން  ނޫން.  ކަމެއް  ހުރި  މައްސަލައެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އެއީ  ލިބޭނެ.  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެހެންވީމާ، 

އެ   ބައްލަވަން  ނެތްތޯ  ހުރިތޯ  ވެލި  ހޯއްދެވުމުގެ  ރިޕޯޓް  ނުއެއްވޭ  އަންޑަސްޓޭންޑެއް  މުޅިއެކުންނެއް  އަނެއްހެން 

 ބޭނުންވަނީ ކޯއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑަކަށް މުޅިއެކުން ސާފެއްނުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.   ސާފުކުރައްވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އަޅުގަނޑަށް   ކުރީގައި  ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ.ޝާއިޤަށް. ދެން  އީ.އައި.އޭގެ  ދެވަނަ ސުވާލު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން 

ވާހަކަފުޅު  ޝާއިޤް  ބައިވެރިންނާ  ހީވަނީ  ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ  ދެން  ގޮތާއި  ހިންގެވި  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ދައްކަވަމުން   

އެބައި   ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  މަޢުލޫމާތެއް  އެޑްކުރައްވާނެ  އޭގެ އިތުރަށް  ދެއްކެވި. ދެން  ވާހަކަފުޅު  ގިނަ  ވަރަށް  ބެހޭ 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން. ޑރ.ޝާއިޤް.  

 

 ޝާއިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަދުރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ.އަޙްއެންވަޔަ

މިނިސްޓަރ   ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބައެއް   އިނގޭތޯ  ހުންނާނެ  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  އީ.އައި.އޭ  އިތުރުކޮށްލަދޭނަން.  އެއްޗަކަށް  ވިދާޅުވި  އެ  އަސްލަމް 

ތަނުގެ ފުންމިނާއި، އެ ތަންތަނުގެ ވެލި ސާމްޕަލްތައް ނަގާފައި  ތަފްސީލުތައް އެ ސައިޓް ނެގި ގޮތާއި، ވެލި އެ ތަން

ހުރި ސާމްޕަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އޭގެ ވެލި ހުރިތޯ ނޫންތޯ ޔަޤީންކޮށްފައި ހުރި ގޮތާއި އަދި މި އެއްޗެހި ނެގުމުގައި  

މްޕެކްޓް ބޮޑުވާތީވެ ރާޅު ވެލި  ބަލާފައި ހުންނާނެ ހިމުންތޯ ނޫނީ ކުޑަކޮށް ރާޅުތޯ. އެއީ ހިމޫންވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އި

ނެގުމަށް އިސްކަންދީފައި ވެސް މި ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގެ  

ކޮންސަލްޓޭޝަންސްތަކުގައި   ދެން  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ހުންނާނެ  އެނެކްސްތަކުގައި  ޗެޕްޓަރސްތަކުގައާއި  އެކި 

ވެސް   އެބަހުރި އިނގޭތޯ  އަނެއްކާ  ބައިވަރު  ބައިވަރު، ވަރަށް  އެ ވިދާޅުވާހެން ކުރީފަހަރު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން 

މީގެ   އިތުރުކޮށްލެވޭތޯ  ބަލާނަން  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  ޕޮއިންޓްސްތައް  ވޭވީ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެކިއެކި 

އި  ވީކްއެއްވަރު ތެރޭގައި  ހުރިތޯ ދެ  ޕޮއިންޓުތަކެއް  ބޮޑަށް މިހިރީ މިކަމާ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުން  ނގޭތޯ. ސަރުކާރުގެ 

ބެހޭގޮތުން އެވަރު ބޮޑު ތަނެއް ކޮންނާތީ އާއި އެ ކޮނެގެން އެ ކައިރީގައި މިސާލަކަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  

ބެހޭގޮތު ގެއްލުމާ  އޭގެ  އުނދަގުލަކާއި  ވާނެ  ރިސޯޓުތަކަށް  ހުރި  ސަރަޙައްދުގައި  ކޮންސަރނަކީ  އެ  މައިގަނޑު  ން 

ބޭފުޅުން ސުވާލުތައް ކުރެއްވީ. ދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ވެސް )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް  

އެއީ   އެބަހުރި  ތެރޭގައި  ކޮންސަރންސްތަކުގެ  އެ  ތެރޭގައި  ސުވާލުތަކުގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ޚާއްޞަކޮށް  ނުވޭ(  ސާފެއް 

ގެ އޮއިވަރަށް އަންނާނެ ބަދަލާ، މިއީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވެސް  ޕްރޮޓެކްޓިވް ސައިޓެއްވީމަ. ދެން ތަނު

ވެސް    10ގާތްގަނޑަކަށް   ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކެއް  ރެއިސްކުރައްވާ.  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮންސަރންސް  ވަރަކަށް 

ހުން ވެސް  ލާފައި  ރިޕޯޓަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް  އެ  ހުރީ.  ލާންޖެހޭ  ދެއްވާފައި  އެ  ނާނެ 

ޚިޔާލު ދެއްވާފައި   ބޭފުޅުން  މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައި ހުންނާނެ އެ  ގިނަ ކަންތައްތައް  ވަރަށް  ބައިތަކަށް. ޚާއްޞަކޮށް 

ޚާއްޞަކޮށް   ވެސް.  އީ.ޕީ.އޭއިން  ރެއިސްކުރެއްވި  ޕޮއިންޓުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  އީ.ޕީ.އޭއިން  ވެސް.  ހުރިގޮތަށް 
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ޕްރޮ އެންމެ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ހަމަ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެން  މަސައްކަތްކުރާތީއާ  ކައިރީގައި  ސައިޓެއްގެ  ޓެކްޓިވް 

ކޮންނާތީ އާއި އެހާ   ތަނެއް  ކޮންސަރންސްތަކެއް ރެއިސްކުރެއްވި އެހާ ފުން  ބޮޑެތި  ދުވަހު ވެސް ވަރަށް  ފުރަތަމަ 

އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެނޫން ގޮތެއް ނެތްތޯ  ބައިވަރު ވެލި އަޅަންޖެހޭތީ އެ މައްސަލަ އިޝޫއެއް ގޮތަށް ރެއިސްކުރެއްވި  

ދެއްވި. އޭގެ ސަބަބުތައް   ޖަވާބު  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން  ހިއްކާކަށް. ސުވާލުތަކަށް  ނެތްތޯ  ފަޅެއް  ތިލަ  އެއަށްވުރެ 

އެ   ދެއްވި.  ވެސް  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އީ.ޕީ.އޭއިން  ދެން  ނަގަންޖެހުނީ.  ގުޅިފަޅު  ކީއްވެގެންތޯ 

ރިސަރޗް  ރެކޮ މެރިން  ރިޕޯޓުގައި.  ހުންނާނެ  ހިމަނާފައި  ބައިތައް  ގިނަ  ވަރަށް  އެއްގޮތަށް  މަންޑޭޝަންތަކާ 

ވަރަށް   ބެލުން  ނުކޮށްވޭތޯ  މިކަން  ވަގުތުގައި  ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެއްވި ކޮރަލް ބްލީޗިންގ މި  ވަރަށް  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

އަޅުގަނޑުމެ ދެން  މިހާތަނަށް  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ބޭފުޅުންގެ  މުހިންމު  އެ  އިންނާނެ  ހިމަނާފައި  ރިޕޯޓުގައި  ންގެ 

ވެސް   އޮތޯރިޓީގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކަމަށް.  ބޯލަނބަންޖެހޭނެ  އެއަށް  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމަށް  އައިސްފި  ޑިރެކްޓިވެއް 

އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެން ދަވާނެ  ރެއިސްކުރައްވާފައި އެބަހުރި ބައެއް ކަހަލަ އިޝޫސްތައް. އެކަމަކު 

ލަފާދެއްވާފައި   ވެސް  ބޭފުޅުން  އޮތީ. އެ  ދެއްވާފައި  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ގޮތްތަކެއް 

މި އޮތީ ފުޅީފަޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަދި ތިލަފުއްޓަށް ޕޯޓްގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި  

 އްތަރެއްގެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ.  އޮތް ކަމަށް. އެއީ ވަކި ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރަށް   އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ވާހަކަފުޅާ  ތި  ކޮންސަލްޓެންޓުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކޮށްލަ ސުވާލެއް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  އުނގޫފާރު  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންފުޅުވޭ.  އެބަ  އްވަން 

 މެންބަރު ކުރިއަށް.  

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނެރޭ   މައްޗަށް  އެސެސްމަންޓެއްގެ  ހަދާ  ޕޭކޮށްގެން  ހިތްވަނީ ސަރުކާރުން  އަހާލާ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެއްޗެއްތޯ   ހާމަނުކުރެވޭނެ  ހަމަ  އެއީ  ސިއްރުކުރެވޭނެތޯ  ގޮތުގައި  ޕްރޮޕަރޓީއެއް  އިންޓަރލެކްޗުއަލް  އެއީ  ރިޕޯޓެއް 

ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ  ؟ ންޓް އަރިހުންއިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން އަދި ކޮންސަލްޓެ

މިހާރު އަޅުގަނޑު އަސްލުގައި މި އަހާ  ؟ މީގެ އެއްވެސް ކަހަލަ އެބައޮތްތޯ ކޮސްޓް ބެނެފިޓް އެނަލިސިސްއެއް ހެދިފަ

ހިއްކައިގެންތޯ އޮތްވަރަށް  ޕްލޭންކުރެވިފައި  އެކަންވަނީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ    ސުވާލަކީ، ހަމަ ސުވާލަކީ ގުޅީފަޅު މިހާރު 
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ފާލަން   މަގަތު  މިސާލަކަށް،  ފާހަގަވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް  އަދި  ނުކުރެވޭތޯ  މެނޭޖެއް  ހިއްކައިގެން  ކުޑަކޮށް 

އެތަން   ގަދަވެއްޖެއްޔާ  މިސާލަކަށް،  ވަރަށް  ހަމަ  ހާމައަށް  ވަރަށް  ފަޅީގައި  އިރުއުތުރު  ހަމަ  ތަން  އޮތް  އަޅާފައި 

ނެތޯ މިކަހަލަ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އޮޅުންފިލުވުމަށް ޓަކައި އަސްލުގައި ރިޕޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި  ބޭނުންކުރެވޭ

ލުއި.  ؟ ދެންނެވީ އަންނާނެ  މާލެއަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވަޒީރު  އެގޮތަށް  ހަމަ 

ން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި. އެކަމަކު އެ ލުއިވާނީ ކިހިނެއްކަން ކޮން  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝައްކެއް ނުކުރަ

އަޅުގަނޑަގޮތަކަށް އެކަން  ހީވަނީ  ރިޕޯޓްތައް    ށް  އެ  މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  އެނގުމަށް  ތަފުޞީލުތައް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެތޯއޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

 އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އަސްލަމް. އާދެ! 

 

މުޙައްމަދު  މިނިސްޓަރ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނެޝަނަލް  އަސްލަމް  އޮފް 

 ވާހަކަދެއްކުން: 

ކުރުމަކީ   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި މިހާރު ސޭންޑް ސާރޗް 

ވެލި ދެން  އެއީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް.  ހަވާލުކުރަނީ  ކޮންޓްރެކްޓަރާ  މީހުންނާއި،  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރު.  ހުރި 

އެކަމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތައް ކުރުމާއި އެކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ކަމެއް. ދެން އެއީކީއެއް އޭގެ  

އެ ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މައުލޫމާތެއް  ދޭނީ.  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޒަލްޓްސް  ފޯރުކޮށްދޭނެ.  މީހުން 

ކޮންޓްރެކްޓަރ   އެއީ  ދޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޒަލްޓްސް  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭގެ  އެކަމަކު  ރިޒަލްޓްސް 

ޓަންޓް ކުލައިންޓް  ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސައްކަތަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެއިކީއެއް ކޮންސަލް

އެކަމަކީ.   ނޫން  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ކުރާ  ބޭނުންވެގެން  ކުލައަންޓް  އެއީ  މަސައްކަތެއްގޮތުގައި،  ކުރާ  ބޭނުންވެގެން 

އެއީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އޭނަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީއެއް.  

އެޑްވާންޓޭޖް، ހިމެނެނީ.    އޭގެ  އޭގައި  މަޢުލޫމާތު  އޮންނަކަހަލަ  ފުރުޞަތު  ނެގުމުގެ  އެޑުވާންޓޭޖެއް  ކޮމާޝިއަލް 

ކުރާ ކަމެއް ނޫން.  އެއްވެސް ތަނެއްގައި  ދުނިޔޭގެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ  އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުދޭނެ 

ކަމަށްވަ ކޮންޓެސްޓް ކުރެވިދާނެ. ކޮންޓެސްޓް ކުރައްވާ  މިއަށް  ކޮންޓެސްޓް ކުރައްވަންވީ. އެއްވެސް  ދެން  ހަމަ  ންޏާ 

މައްސަލައެއް ނޫން އެއީކީއެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވަނީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ސުވާލުތަކެއް. އެހެންވީމާ،  
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ގު ބެހޭގޮތުން. ގުޅީފަޅު މިހާރު އެ އޮތީ  މިކަމާ  ވެސް  ޅީފަޅުގައި  އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ޖަވާބުތަކެއް ދެވޭނީ 

މަގަތު ފާލަންއެޅުމަށް އެލޯންގްސައިޑް ކީ މިހާރު ހެދުމަށް އޮތްތަނަކީ މާލޭގައި ނޯތު މިހާރު އޮތް ޕޯޓް ސަރަޙައްދުގައި  

މިކަންކުރުމުގައި   ދެން  ތަނެއް.  އޮތް  ތެރޭގައި  ސަރަޙައްދުގެ  މި  އެޓޯލްގެ  މާލެ  ނޯތް  އެލައިންމެންޓްގައި  އިން 

ކޮން އެތަނުން    އެތަނުގައި އެގްޒެކްޓްލީ  ޕޮއިންޓަކަށްތޯ އެންމެ ރަނގަޅީ. އެހެންވީމާ، ސައުތު ވެސްޓު މޮންސޫންގައި 

އެންމެ ޝެލްޓާވާނީ އެތަނުން ކޮންތަނަކަށްތޯ، ނޯތް އީސްޓު މޮންސޫންގެ އަތޮޅުތެރެއަށް ވަދެގެން އަންނަ އޯޝާނިކް  

އެހިސާބަށް   އައިސް  ވަދެގެން  ޗެނަލްތަކުން  ހުންނަ  މި  އަތޮޅުގައި  ބޯޓުފަހަރުގެ  ޝުވެލްސް  އެތަނުގެ  އައިއްސަ 

ސީދާ   އެތަނުގެ  ވާނީ  އިންޓަރެކްޓް  އެންމެކުޑަކޮށް  ކުރާނީ  އިންޓަރެކްޓް  އެއްޗަކަށް  އެވާ  ހުންނައިރު  މޯރކޮށްފައި 

ރައްކާތެރިވާނީ   އެންމެ  އެތަނުގައި  ސަބަބުން  ވޭވްސްގެ  ވިންގް  ޖެނެރޭޓެޑް  ލޯކަލީ  ބޭއްވީމަތޯ.  ކޮންތަނެއްގައި 

އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދޭ އެތަން  ކޮންތަނެއްތޯ ސީދާ  މީރާޒުން  ޓަކައި  ކުރުމަށް   އެގްޒެކްޓް ޕޮއިންޓް ޑިސައިޑް 

ބެލުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޖެނެރަލީ މި ސަރަޙައްދަކީ މާލޭގެ މިހާރު މިއޮތް ނޯތު، ހަމަ ޕޯޓް އޮތް ސަރަޙައްދު ކަހަލަ  

އެންވަޔަރަންމެންޓްގަ އެ  ހަމަ  އެތަނުގެ  ހަމަ  ޒާތުގެ  ވާހަކަ  އެ  ތަނެއްގެ  އޮތް  ޕޮރްކްސިމިޓީގައި  އެ  ހަމަ  އި 

ޑީޓެއިލްކޮށް   ތްރޫވޭ. ދެން އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ފޭސްގެ އެ އެސެސްމެންޓް އޭތި 

ޕޯޓް، އެ ކީ  ލޮކޭޝަނަކަށޭ އެ  މިވެނި  ޖިއޮގްރަފިކް ލޮކޭޝަނަކުން  މިވެނި  ޕޮއިންޓަކުން  ވޯލް    އެގްޒެކްޓްލީ މިވެނި 

ގެންދޭ   އެބަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އެބަ  ޑީޓެއިލް  އެ  ތަން  ރަނގަޅު  އެންމެ  ޑިސައިޑްކުރުމުގެ  އެކަން  އިންނަންވީ. 

އެ   އެކީގައި  ކޮންސަލްޓަންޓަކާ  އޮތް  ކޮށްފައި  ހަޔަރ  އެކަމަށް  ޑިވޮލޮޕަމެންޓުން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އަޅުގަނ ގެންދަވާ.  އެބަ  ކުރެވެމުން  ގެންދަވާ  މަސައްކަތް  މި  ކުރައްވަމުން  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިންގ  ޑުމެން 

ޕޯޓާ ގުޅިގެން މާލޭ ނޯތު ހާބަރ ސަރަޙައްދުގައި އެހެރަ   މަސައްކަތަކީ ޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމާއި އަދި 

ހާ ނޯތް  އޮންނަ  މި  އުފުލުމަށް  މުދާ  އަތޮޅުތަކަށް  މާލޭން  އަތޮޅުތަކުން،  އެއީ  ސަރވިސަސްއެއް  އެ  ހުރިހާ  ބަރުގެ 

ބޭނުންވާ   ބަދަލުކުރުމަށް  އެތަނަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ފިހާރަތަކާއި  ހޯލްސޭލް  އާއި  ގޯޑައުނިންގ  ސަރވިސަސްތަކާއި 

މަސައްކަތްތަކާ ހެދުމުގެ  ހާބަރ  އިނަރ  އެ  ހިއްކުމާއި  މަސަކަތްކުބިން  މި  އެބައޮތް. .  ހެދިފައި  ޕްލޭންތަކެއް  ރުމަށް 

ޕްލޭނެ މާސްޓަރ  ދެން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަން.  މި  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރީގައި  އް 

މެންބަރަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައިގެން ކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ސުވާލުކުރައްވަނީ އިއްޒަތްތެރި  

ކުންފުން ސިންގަޕޫރުގެ  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން.  ވާހަކަތަކުގެ  ވިދާޅުވާ  މާލޭ  މެންބަރު  ނޯތް  މާލޭ  ހަވާލުކޮށްގެން  ޏަކާ 

ސަރވިސަސްތައް   ހުރި  ގުޅިފައި  ޕޯޓާއި  ބަދަލުކުރުމުގެ،  އެކޮޅަށް  ތަންތަން  މި  ގުޅީފަޅުގެ  ސަރަޙައްދާއި  ހާބަރ 

ބަޔަކާ   އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްތައް  ޕްލޭނިންގ  ޑީޓެއިލް  ޕްލޭނިންގ،  މާސްޓަރ  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ބަދަލުކުރުމަށް 
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މަސައްކަ އަދި  އެކުގައި  މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތެއް.  އޮންގޮއިންގ  އެއީ  ގެންދަން.  އެބަ  ކުރިއަށް  ތް 

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  އެކުގައި  ކޮންސަލްޓަންޓާ  މުވައްޒަފުންނާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ތެރޭގައި  މިނިސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެން ނޫން.  އޮތީކީއެއް  ނިމިފައި  މަސައްކަތް  އެ  ގެންދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އަދި  މަސައްކަތް  އެ  ވީމާ، 

ހިއްސާކުރާނަން ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަރު ރަނގަޅަށް ޑީޓެއިލް މާސްޓަރ ޕްލޭން  

އެ   ދެވުނީމަ  ވަކިހިސާބަކަށް  އެކީގައި  ވެސް  އިންޕުޓަކާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ފެށިގެން.  ހިސާބުން  ފެންނަން 

އިންޕްލިމަންޓްކުރަމުންގެންދާ  އަޅުގަނޑު ތަނެއްގައި  ނިމިގެންގޮސް  އަދި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ގެނެސްދޭނަން.  މެން 

މެތަމެޓިކް   ސަރވޭސް،  ހައިޑްރޮގްފިކްސް  ބޭނުންވާ  ޑިޒައިނަށް  ޕޯޓް  އެހެންވީމާ،  އެއީކީއެއް.  ނޫން  މަސައްކަތެއް 

މި  ސާރވޭސް،  މީޓޮރޮލޮޖިކަލް  ސާރވޭސް،  އޯޝޮގުރަފިކްސް  އަޅުގަނޑުމެން  ސާރވޭސް،  އެއްޗެއް  ހުރިހާ   

އެބަ   މަސައްކަތް  ޖިއޮޓެކްނިކަލް  ވެސް  މިހާރު  ހަދާނަމޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ސާރވޭސް  ޖިއޮޓެކްނިކަލް 

ކުރިއަށް ދޭ. ހަދާފައި އެ އެއްޗެއްސަށް ބޭސްކޮށްފައޭ އެގްޒެކްޓް ޕޮއިންޓް ޑިސައިޑްކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖެނެރަލީ  

ޕޮރްކްސިމިޓީގެ އެ އެންވަޔަރަންމެންޓްގައި އޮތް ތަނެކޭ. އެ ޔަޤީންކަން    ލޭ ޕޯޓް މިހާރު ވެސް އޮތް ކަހަލަ އެއެއީ މާ

މީހެއްގެ   ޔަޤީންކަމާއެކުގައި ޕްރޮފެޝަނަލީ މިކަން ދަންނަ  މި ދަންނަވަނީ  އެބައޮތޭ. އެކަން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ 

 ރިރު.ހައިސިއްޔަތުން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައް

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމަށް. އަޙްމަދު  

 ޚައިތަމް.

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  އިތަމްޚަމަދު ޙުމެންބަރު އަ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

މިޓިގޭޝަން   ވިދާޅުވެއްޖެ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެއަކު  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވެއްޖިއްޔާ   ގޮތުން  ފެންނަ  ރިޒަލްޓްސްތަކުން  އެ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  މޮނިޓަރކުރައްވަމުންދާކަމުގައި. 

އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެއް  ؟ އެބަ ފެނޭތޯ ގެއްލުންވާނެ ކަމަށްގާތްގަނޑަކަށް ކިހާވަރެއްގެ ޕަސެންޓެއް މިހާރު ވެސް  

ސުވާލު. އަނެއް ސުވާލަކީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ގޮތް މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ޚަބަރުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.  

އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން. ތި    މިގޮތުން ހަމަ ވަރަށް ސްޓްރައިޓް ފޯރވާޑްކޮށް އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް މިއީ

ދޭތޯއޭ   ޕްރެޝަރެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  އެއްވެސް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 
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؟ ދެން ތި ބޭފުޅުން ފަންކްޝަން ކުރަން ކޮބައިތޯ ދިމާވާ އަސްލު ދަތިތަކަކީ ؟ ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކުރަން

 މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

މިވަނީ   އަމާޒު  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ސުވާލު  ކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! 

އިނގޭތޯ.   އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަޅުގަނޑު  ފަހުން  އޭގެ  އީ.ޕީ.އޭއަށް. 

 ފަރާތުން ފުރަތަމަ.  އެހެންވީމާ، އީ.ޕީ.އޭގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ 

މިހާރު   ޕަސެންޓޭޖް،  އޮތީ  މި  ސުވާލުގައި  ފުރަތަމަ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މި   އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް.  ބެލިފައެއް  އަދި  ޕަސެންޓޭޖް  އެގޮތަށް  ދެން  ގެއްލުން.  ވާ  ކުރާތީ  ކުރަމުންދާގޮތަށް 

އެއީ ސައިޓަށް ގޮއްސަ ހަމަ ވިޝުއަލް އޮބްޒަވޭޝަންތަކެއް  ބަލަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް މި ބަލަމުން ގެންދަނީ.  

ވެސް   ބެލިބެލުމުން  ގޮސް  ދުވަހު  ދެ  މިހާރު  މިދެންނެވީ  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދެން  ހަދަނީ.  މި 

ނުބެލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގުޅީފަޅުގެ އަދި  ވާކަމަކަށް  ގެއްލުންތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  ހިއްކާ  ވިލިނގިލީ ފަރަށް   އެ 

ތަނުގެ އެތާ ކައިރީގައި ހުރި މުރަކަތަކަށް އެބަހުރި ގެއްލުންވެ ސެގްމެންޓޭޝަން އިންޕެކެޓްކޮށްފައި އިނގޭތޯ. އެކަހަލަ  

ބަލަންޏާ   އެކަން  އެއީ ކިހާ ޕަސެންޓެއްތޯ ގެއްލުންވަނީ  ގޮތަކަށް އަދި ދެންނެވޭނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސީދާ 

ސާރވޭ  ޑީޓެއިލްކޮށް  ސުވާލަކީ  ވަރަށް  އަނެއް  ދެން  ނޭނގޭނެ.  ދަންނަވާކަށެއް  އެއްޗެއް  އެހެން  ނޫނީ  ކޮށްފައި   

ނުކުރޭ.   ޕްރެޝަރއެއް  ފަރާތަކުންނެއް  އެއްވެސް  ހާމަކުރާކަށެއް  މަޢުލޫމާތެއް  ނުރަނގަޅު  ޕްރެޝަރކޮށް  އީ.ޕީ.އޭއަށް 

އެއާ ގާތަށް  އަދި ވަކިން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން ޕްރެޝަ ރ އޮތްވަރާ އަޅާބަލާއިރު 

ވެސް މިހާރު ޕްރެޝަރ ނެތްކަން. ދެން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންގެންދާށޭ  

މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވަމުން ވެސް ގެންދަވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހާމަކުރާ  

އް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ބަލާފައި ހާމަކުރަން ފެންނަ ކަމަށް އެއީ  ބައެ

ކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މީގައި. ބައެއް މަޢުލޫމަތަކީ ކޮންސަލްޓަންޓް ދޭ މަޢުލޫމާތަށްވެފައި އަނެއްކޮޅުން ވަރަށް  

ހިނދެއްގަ އަންނަ  ޝަކުވާތައް  ހާމަކުރަން  ބައިވަރު  ނޫނީ  ކޮށްފައި  ވެރިފައި  ބަލައި  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އި 

ގެންދަވަން   ވެސް ދަންނަވަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ނުފެންނަ  ބައެއްފަހަރު ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ނގަޅު ބަޖެޓެއް ނެތުމާއި  އިނގޭތޯ. ދެން ދަތިތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ހަޤީޤަތުގައި އެކަށީގެންވާ ހަމަ ރަ

އެ ރިސޯސް ނުލިބުން. ބަޖެޓުގައި ހަމައެކަނި މުސާރަ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  

މިޖެހެނީ   ހަމަޖައްސަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  މި  ވަސީލަތްތަކާ  އެހެނިހެން  ލޯންޗާއި  ދެވޭނެގޮތާއި  ތަންތަނަށް 

ގު ބޭފުޅުންނާ  ހަމަޖައްސަން  އެހެން  މިކަންކަން  އެހީގައި  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  މިނސްޓްރީ  ޅިގެން 

ކުރާގޮތަށް   އެކްސްޕެކްޓް  މެންބަރސް  ނޫނީ  ޕަބްލިކް  ކޮށް  ސާރވޭތައް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  މިޖެހެނީ. 

އެބަހުރި ރިސޯސް   ކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ދަތިތައް  ފަންކްޝަން  އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަދުކަމުން 

ފެންނަ   އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތެއް  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ  އެއްކޮށް  މިނިވަންކަމާ  ފުރިހަމަ  އެއާއިއެއްކޮށް 

ބޭނުންފުޅުވާ ސްޓައިލަކަށް   ސަރުކާރުން  އަދި  މިނިވަންކޮށް  އީ.ޕީ.އޭ  ސަރުކާރުގެ ވަޢުދު އެ އޮތްގޮތަށް  ގޮތުގައި މި 

މި ފެންނަނީ. އެއީ  އީ.ޕީ.އޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ހިންގައިގެން  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  މިނިވަން  ނަމަވެސް  ނިވަންކޮށްގެން 

ކުރަންޖެހޭތީވެ   ހަމަ  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ޖެހުމާ  އިނީޝިއަލް  ސިޓީތަކުގައި  ފޮނުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު 

 ރިއްޔާ.ބައެއްފަހަރު ހަމަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ އިނގޭތޯ. ޝުކު

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ވަޢުދަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން.  

ދަވަނީ  އެ ވަޢުދު ސަރުކާރުން ފުއްދެވުމުގައި އެކިއެކި ޒިންމާތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރައްވަމުން ގެން

ކުރަނީ.   މި  މަސަކަތް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަށަވަރުކުރަން  ދިމާލަށްތޯ  މިސްރާބާއި  ފުއްދުމުގެ  ވަޢުދު  އެ 

އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލު މި ކުރަނީ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު  

ރުން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން ހަމަ ވަރަށް  ވަޢުދަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކު 

   އީ.ޕީ.އޭއަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑު ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރަށް ސުވާލު ދަންނަވަން

ފޯރުކުރައްވާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢާ  މި  ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ޑިރެކްޓަރ  ސިޔާސީ  އީ.ޕީ.އޭގެ  އަދި  ނެތޯ 

އީ.ޕީ.އޭއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ ގާނޫނީ  ؟ ޖެނެރަލަށް މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދެއްވާފައިވާނެތޯ

ނުފޫޒެއް   އެއްވެސް  މިނިސްޓަރގެ  އެހެންވީމާ،  ދަށުން.  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ނޫން  މިނިވަންކަންމަތީގައެއް  ގޮތުން 

ގޮ ކުރިއަށް  އެއްވެސް  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  މި  އޮންނާނެތޯ  ކުރެއްވުމެއް  ޕްރެޝަރ  ތަކަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މިނސްޓަރ. ؟ ގެންދިއުމަށް
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 ން: ވުވާހަކަދެއްކެންމަންޓް ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަ

އީ.ޕީ.އޭގެ   ދެންމެ  މިދެންނެވީ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި 

ޢަމަލުކުރަން   ވަކިގޮތަކަށް  މިނިސްޓްރީން  ބެލެހެއްޓުމުގައި  މޮނީޓަރކޮށް  މިކަން  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

އެކަން އޮތްގޮތް. ދެން މި ޕްރޮޖެކެޓް މިދެންނެވީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ނާންގާކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި  

ގޮތުން   ދިނުމުގެ  އިރުޝާދު  މުވައްޒަފުންނަށް  ބެހޭ  ކަމާ  އީ.ޕީ.އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނެވީ  މި  ހިސާބުގައި،  ފެށޭ 

ގު  އަޕް  ވަޓްސް  ނޫނިއްޔާ  ވާޗުއަލްކޮށް  ކުރެވެނީ  ބައްދަލު  މި  މިހާރު  ދެން  ދެން ބައްދަލުކުރިން.  ރޫޕްތަކުގައި. 

ގުޅޭގޮތުން   މިކަމާ  އެހެންވީމާ،  އޮތްކަމެކޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  އިންޓްރެސްޓް  ޕަބްލިކް  މިއީ  ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑުމެން 

މި   ކަމެކޭ. އަދި  މުހިންމު  ވަރަށް  ދިނުމަކީ  އެކަށީގެންވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު  ގުރޫޕްތަކަށް  އިންޓްރަސްޓެޑް  އާންމުންނަށް 

ނު  ހިނގާ  އިންތިޒާމުތަކަކީ  ޕްރޮޖެކެޓް  އޮތް  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  މޮނީޓަރކޮށް  ގޮތް  ހިނގާ 

ހަމަ   ދަންނަވަނީ  މި  މިހެން  ދެން  އެނގެންޖެހޭނެއޭ.  ޕަބްލިކަށް  ކިހިނެއްކަން  ހުރީ  ރޭވިފައި  ކަންކަން  ކޮބައިކަމާއި 

ގޮތުން އީ ގާނޫނީ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެންނެވީ  މި  މަރުޙަލާތަކެއް  މިކަމަކީ  ހުރިހާ  އީ.އޭ.އައިގެ  ހެދުމާއި  .އައި.އޭ 

މިނިސްޓަރާ   ގާނޫނުން  އަސްލުގައި  ހަވާލުކޮށްފަ.  އީ.ޕީ.އޭއަށް  އޮންނަނީ  މި  ތަންފީޛުކުރުން  ގާތްގަނޑަކަށް 

މިދެންނެވީ  އޮތްގޮތުން  ގާނޫނު  މިހާރު  ޑެލިގޭޓްކޮށްފަ.  އޮންނަނީ  އެކަން  މީއީ.  ޒިންމާއެއް  އޮތް    ހަވާލުކޮށްފައި 

އެ   އެހެންވީމާ،  ކަށަވަރުކުރުން.  ހިނގާކަން  މިކަން  އޮންނަނީ  ހަވާލުވެފައި  މިނިސްޓަރަށް  މިނިސްޓްރީގެ 

ކުރާ   އީ.ޕީ.އޭއިން  ޑެލިގޭޓްކޮށްފައި  އޮންނަނީ  މިކަން  ވެސް  ހަވާލުވިއިރު  މިތަނާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހައިސިއްޔަތުން 

ޓަކައި ދަންނަވަން ބޭނުން އީ.ޕީ.އޭއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި. ދެން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

ޤަރާރަކުން އުފައްދަވާފައި އޮތް ތަނެއް. ދެން އީ.ޕީ.އޭއަށް މެންޑޭޓްތަކެއް ދެއްވާފައި މިވަނީ. އޭގެ ތެރޭގައި އީ.އައި.އޭ  

ދެން އެބައޮވޭ.  ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އީ.އައި.އޭއާ  ދަށުން     ހެދުމާއި  ގާނޫނުގެ  އެ  ހަމަ 

ނިންމާ   އީ.ޕީ.އޭއިން  ހާލަތްތަކެއްގައި  ވަކި  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މިދެންނެވީ 

ބެކްގްރައުންޑަކީ.   މީގެ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އޮވޭ.  ފުރުޞަތު  ބުނުމުގެ  އެއްޗެއް  މެދު  މި    ،އެހެންވީމާނިންމުންތަކާ 

ސްޕެސިފިކަލީ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ޕޮރްޖެކެޓް  ހަމަ  ހުށަހެޅުއްވީ  ސަރުކާރުން  ފުރަތަމަ  މިދެންނެވީ  ޓަކައި    ހިންގުމަށްމި   

ޕްރޮޕޯނަންޓުގެ  ހައެލް.އާރުގެ   ގޮތަށް    .އިސިއްޔަތުންހައިސިއްޔަތުން  ޕޮރްޖެކެޓްތައް  އެހެން  ހަމަ  ހުށަހެޅުއްވީމަ 

ސަލްޓަންޓާއި އަދި ޕްރޮޕޯނަންޓް އެއީ މިނިސްޓްރީ  އި އޮތްގޮތުން މިކަމުގައި ޢައްޔަންކުރެއްވި ކޮންއަޅުގަނޑަށް އެނގިފަ

މީގެ   އޮތީ  ދެން  ބައްދަލުކުރައްވާ  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ނެޝަނަލް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  އޮފް 

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ދިރާސާއެއް  ފުރިހަމަ  ހަމަ  ދެންނެވީ  މި  ގުޅިގެން  އެއާއި  ހަދާފަ.  ކިޔު.އޯ.އާރެއް 
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ންދިޔައިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭގޮތުން އެ ދިރާސާތަކަށްފަހުގައި އަދި ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެސް  ގެ

އެ ހިނގި ގޮތަކަށް ހިންގުމަށްފަހު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ އޭގައި ހުރި ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް  

ހުށަ ރިޕޯޓެއް  އެއަށްފަހުގައި  ވެސް.  އީ.ފީ.އޭއަށް  ހުރިކަން  މިދެންނެވިހެން  އޮތީ  މި  ރިޕޯޓް  އެ  ހަޅުއްވައި 

ޤަބޫލުނުކުރާކަން   ދެންނެވީ  މި  ރިޕޯޓް  އެ  ދެކޮޅުހަދާ  ރިޕޯޓާއިމެދު  އެ  ފާސްކޮށްދެއްވީމާ  ދެން  ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. 

އި.ޕީ.އޭ މިސާލަކަށް  ނެތް.  ހުށަހަޅާފައެއް  އަޅުގަނޑަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ގޮތުން  ނިންމާ  އިސްތިޢުނާފު  އިން 

ވެސް   މިހާތަނަށް  އެހެންވީމާ،  ޕަބްލިކަށް.  އޮންނަނީ  ހުށަހެޅޭގޮތަށް  މިނިސްޓަރަށް  ކުރަން  އިސްތިޢުނާފު  ނިނުމެއް 

އީ.ޕީ.އޭގައި ނޯޓިފިކޭޝަން   ހުއްޓުވަން އެ މަރުޙަލާގައި  ޕްރޮޖެކެޓް ނުހިންގަން، މިދެންނެވީ  ފަރާތަކުން އެ  އެއްވެސް 

އި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަކަށް  ނެރުމުގެ ކުރިން އެ މަރުޙަލާގަ

ލިޔެކިއުން   އެ  ނޫނީ  ހުއްޓުވަން  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އެ  ބުނީ  މި  ޕްރޮޖެކެޓް  އެ  ނޫން  އިޚްތިޔާރެއް  އޮތް  މިދެންނެވީ 

ހަ އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކުރުމަކީ  އިސްތިޢުނާފު  ކަން  އެ  އެއްކޮށް  ހިނގީމަ  ކަށަވަރުކަމާ  ވަރަށް  މަ 

ވަކިކަމަކާއިމެދު   އީ.ޕީ.އޭއިން  ހަވާލުވިފަހުން  ވަޒީރުކަމާއި  އަޅުގަނޑު  ބޭނުން  ދަންނަވަން  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލިސްގެ 

ވަކިގޮތަކަށް   ކަމަކާއިމެދު  އެއްވެސް  ނޯންނާނެ.  ދީފައެއް  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް  އެއްވެސް  ނިންމުމަކަށް  ވަކިގޮތަކަށް 

ހުށަނިން ވެސް  ހަވާލުވިފަހުން  މިތަނާ  އަޅުގަނޑު  ނިންމާކަށެއް.  މިސާލަކަށްމުމެއް  ބޭފުޅުންނަށް    ހެޅިއްޖެ  ތި 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ. އަޅުގަނޑަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން   އެއަރޕޯޓު ކަންތަކުގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މާފަރު 

ގޮސް އެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި އަދި އީ.ޕީ.އޭއިން  ހުށަހެޅި އިސްތިޢުނާފުކުރަން. ހުށަހެޅީމަ އެ ރަށަށް  

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓު ހަމަ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހުނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ބުނެފައި  

ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންދިއު ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ  މަކީ ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް އެ  އޮތްގޮތަށް އެކަމާ ބެހޭ 

މި   ވެސް  ކަންތަކުގައި  މި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ދޭން  ހުއްދަ  އެކަމަށް  ނިންމީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތަތީ  ރިޕޯޓުގައި 

ދެންނެވީ އީ.ޕީ.އޭއިން އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖުގައި އެ ނިންމަން އޮތް ނިންމުން ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމާއިމެދު ނިންމަން އޮތް  

ޢަމަލުކުރުމަށް  ނިންމުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް  ދައްކާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ބާރެއް  ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް   

ދޭންޖެހޭ   އިންސްޓްރަކްޝަން  ޖެނެރަލް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  އެކަމަކު  ދެން  ނުވާނެ.  އަންގާފައެއް 

ރަށް ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ލިބިގެން  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ގެއްލުން  ފަރުތަކަށް  މިސާލަކަށް  ރަށުގެ 

ބޮޑެތި ޖުރުމަނާތައް ކޮށްފައި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި   ހާލަތުގައި ވަރަށް  އެއްގަމަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ބައެއް  ނޫނިއްޔާ 

މީހު ދެން  އިންސްޓްރަކްޝަން  ބައެއްފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ތަނުގައި.  ވޭތުވެދިޔަ  ންނަށް  އެބަހުރި. 

އެކަހަލަ   އެކަންކުރަން.  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ހިންގޭ  ދެންނެވީ  މި  އޮބްޖެކްޓިވްލީ  އަދި  ކުރަން.  ޖުރުމަނާތައް  ކަތާވަރުގެ 
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މިވެނިގޮތަކަށޭ   ދެންނެވީ  މި  އެއީކީ  އެކަމަކު  ދެން.  އަޅުގަނޑުމެން  އިންސްޓްރަކްޝަންތައް  ޖެނެރަލް  ބައެއް 

ނަށް އަންގަންޖެހޭނީ އެގޮތަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގާނޫނު މިހާރު  ނިންމަންޖެހޭނީ މިވެނި އެންގުމެކޭ މީހުން

އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އީ.ޕީ.އޭ މި ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް އަދި އީ.ޕީ.އޭ ހިންގުމަށް  

ގަވާއި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އިޖުރާއަތްތަކާއި  ހެދުމަށް  އީ.އައި.އޭ  ކަށަވަރުކުރުން.  ޓަކައި  ދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގާކަން 

އެހެންވީމާ، އެކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހުންނަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ޑރ.ނަސީރު އެ ތަނުގެ ކަންތައް  

 ބެލެހެއްޓުމަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިނިސްޓަރ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ޖެހޭ އެއް ލޮލުން ގަޑިއަށް ވެސް ބަލަން އިނގޭތޯ.  

ހައިލައިޓުކޮށްލި   ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް.  އަޅުގަނޑަކީ  މީހެއް  ހުންނަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ބައުންޑަރީގެ 

މަޝްރޫޢުއެއް މުހިންމު  މިކަހަލަ  އެންމެ    ޕޮއިންޓަކީ  މުއައްސަސާގެ  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ  ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ 

އިސްވެރިޔާއަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިންޒާރެއް އައި އައުމުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު އެބަ  

އެ ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރެއްވި  މިނިސްޓްރީން  ގޮތުން  ފޯރުވުމުގެ  ނުފޫޒު  މަޝްރޫޢަށް  މި  ދުށުމުގެ  އުފެދޭ  އެހެން  ކަން 

އެކަމާ   ރައްޔިތުން  އިނގޭތޯ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު 

މި މަޝްރޫޢާ  ؟ ކަންބޮޑުވާނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ ސްޕެސިފިކްކޮށް ޖަވާބު ދެއްވަންވީ އެކަން ހިނގާދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ

ވަކިގޮތަކަށް  ދިޔައީގުޅިގެން  އެކަން  ގޮތުގައިތޯ  ފިޔަވަޅެއްގެ  އެޅުނު  ނުކުރުމަށް  ކުރުމަށް  ކަމެއް  އޭގެ  ؟   ކޮބައިތޯ 

 ؟ ޙަޤީޤަތަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންޑރ. ފް އެންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮ

ކޭގޮތުގައި ބައެއްކަހަލަ ކަންކަމަކީ މި  މިހާރު ޕަބްލިކުގައި މި ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ ނޫސް މީޑިޔާގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު ދެ

އޮންނަ ޢާއްމުކޮށް ހާމަކުރުމުގެ   ޕްރިވިލެޖު  ދެންނެވީ  މި  އެ މުވައްޒަފާއި އޭނަގެ ސުޕަވައިޒަރާ ދޭތެރޭގައި  ދެންނެވީ 

ށް  ފުރުޞަތު ނޯންނަ ކަންތައް. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ސީދާ އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރީމަ އެކަމެއް އަޅުގަނޑަ

މިހާތަނަށް   ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑު  ބުނުމަކީ  މިންވަރަށް  އޮތް  އެނގިފައި 

ނުވާނެ. އެދުވަހު ޑރ.ނަސީރު އެންގެވީ މިކަމާ   ޕަބްލިކުގައި ބުނެފައެއް  އަޅުގަނޑު  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  މިކަމާއިމެދު 

ކަންއޮ ދެންނެވީ  މި  މަޢުލޫމާތުތައް  އަޅުގަނޑުމެން ބެހޭ  ކަންތައް  މި  އަދި  ހާމަކޮށްދޭން.  ރައްޔިތުންނަށް  ތްގޮތް 
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މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީގައި ޑރ.ނަސީރު ވެސް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ އިންނެވި އެ  

ތިމަންނަމެ ވިދާޅުވީ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭއިން  އެދުވަހު  ދެން  ދޭން.  އެކަމެއް  މަޢުލޫމާތު  ތިމަންނަ  ން، 

ޖެނެރަލަށް   ޑިރެކްޓަރ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރާށޭ.  އެކަން  މިނިސްޓްރީން  ނުކުރާނަމޭ. 

އެގޮތަށް   ތެރޭގައި  ގަވާއިދުގެ  ހުއްދަކުރާ  ގާނޫނު  އެ  ކުރެވިދާނެކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިނުމަކީ  އިރުޝާދު 

ތިމަންނަ ތިކަމެއް ނުކުރާނަމޭ މިނިސްޓްރީން ތިކަންކުރާށޭ ބުނުމަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް    އިންސްޓްރަކްޝަން ދިނީމަ

ޖެނެރަލުގެ   ޑިރެކްޓަރ  ހަމަ  ގްރޫޕްގައި  ޗެޓް  ދެންނެވީ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ދެން  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެއްވޭނެ 

ޕަރސަނަ އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސުޕަވައިޒަރ  އިންނެވި.  އިމީޑިއަޓް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓު  ލް 

ޑިރެކްޓަރ   ނިންމުމެއް  ނިންމި  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އޭނަގެ  ނިންމުމެއް  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓު  އެހެންވީމާ، 

ދަށުން ކުރެއްވޭނެ ކަމަކަށްނުވާތީ   ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  ކަމަކީ  ޖެނެރަލް އެ ކުރެއްވި 

އަށް އިންޒާރެއް ދޭން އިނގޭތޯ. އެއީކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ދީގެން  އޭނަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ތެރެއިން  އިނގުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެއްވި  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 

އަޅުގަނޑުމެން އަހައިގެން  ލަފާ  ކަމުގެ  އިނގޭތޯ.  މިކަންކުރައްވާނެ  ނޫން  ކުރެއްވިކަމެއް  ވެސް  ހޯދައިގެން  ލަފާ  ގެ 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ވަކި ގާނޫނުތަކެއްގައި ހިނގާ ތަނެއްވީމާ އޭގެ ދަށުން ކުރައްވަންޖެހޭ  

އަޅުގަނޑުމެން   އެއީ.  ހިނގިކަމެއް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރައްވާނެ.  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  އެއްވެސް  ކަމެއް 

ގޮތަކަށް ބާރު އަޅައިގެން އޭނައަށް އިންޒާރެއް ދިނީކީ ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބުނީ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރަން.  

ހުރިހާ   ބޭނުންވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  މޮނިޓަރކޮށް  މިކަން  ޔަޤީންކަން ދިނިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ 

އެންވަޔަރަންމަންޓު   އެތަނަށް  ރިސޯސެއް  ހޯދައިދޭނެކަން.  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ބުނީ  މި  ހަމަ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ 

ވަންޏާ ޑްރޯން ވެސް   ބޭނުންވާ ކަމަށް  ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ޑްރޯން  އަދި އެކަމަށް  ދަތުރުކުރަންޏާ ލޯންޗު ވެސް 

ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް،  އަދި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަން ފެސިލިޓޭޓުކު ރުމަށް ޓަކައި 

ޕަބްލި ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  ވަރަކޮށްދޭނެކަން.  އިންޓްރަސްޓުގައި  ކޮންމެހެން  ކް  ކަމަކަށްވާތީ  މުހިންމު  ށް 

މުހިންމު   މިކަންކުރުމަކީ  ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް  ފެންނަގޮތަށް  ދެފުށް  ޤަބޫލުކުރާތީ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  އެކަން 

 ވާތީ. އާދެ! މިއީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ.ކަމަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަނުމެއްނޫން   ތެރެއަށް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އިދާރީ  އަޅާ  މިނިސްޓްރީތަކުން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ހުރި ސަރުކާރުގެ   ހަވާލުވެފައި  އެކަމާ  ވަގުތެއްގައި  ހިނގަމުންދިޔަ  ކަމެއް  މުހިންމު  މިކަހަލަ  މަޤުޞަދަކީ.  ކޮމިޓީގެ 

އެ  އިސްވެރިއަކަށް  އެންމެ  މިކަމުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އައިމާ  ކަމެއް  ކަހަލަ 

ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ސުވާލުތަކެއް އުފެދުނީމަ ކޮމިޓީން ޖެހޭ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅުން ހުރިކަމެއް  

ސާފު ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  ތި  މިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ބަލަން  ހިނގިތޯ  މި  މީގައި  ކޮށް 

ޖެނެރަލަށް   ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  އެއްވެސް  ގޮތުން  ފޯރުވުމުގެ  ނުފޫޒެއް  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢާ 

 އަޅުއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންޑރ. ވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް އެން

ސާބިތު  ހަމަ  ވަރަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫނީ  ކަން  ވަކިގޮތަކަށް  ހިނގަނީ  މަޝްރޫޢު  މި  ދަންނަވަނީ  މި  ކަމާއިއެކު 

ވަކި   ޕިކްޗަރއެއް  ވަކި  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުން  ބެހޭ  މަޝްރޫޢާ  ނޫނިއްޔާ މި  މަޝްރޫޢެއްކަން  ރަނގަޅު  މަޝްރޫޢަކީ 

ނުދެ އަޅުގަނޑުމެން  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ހާމަކޮށްދިނުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން މަންޒަރެއް  ހަމަ  ން. 

ދެންނެވީ މިކަމާ ބެހޭ ފުލް އިންފޮމޭޝަން ރައްޔިތުންނަށް ދީ ރައްޔިތުން އެވެއަރކުރުމަކީ އީ.ޕީ.އޭގެ އެފަމެންޓިވްކޮށް  

ޑިރެކްޓަރ   ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ކުރައްވާށޭ.  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ.  ކުރައްވަންޖެހޭނެ  އިސްނަގައިގެން 

އެކަން މި   ޖެނެރަލް  އެކަމާ.  ކަންބޮޑުވި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކިހިނެއްކަމެއް.  އިންޓަރޕްރިޓުކުރެއްވީ 

ސެކްރެޓަރީ   ޕަރމަނަންޓް  ހަމަ  ނެންގެވީ  ޑިސިޝަން  އިންޒާރުދިނުމުގެ  އޭނައަށް  ގުޅިގެން  ޙާދިސާއާ  މި  ދެންނެވީ 

ންމުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑާ  އަމިއްލަފުޅަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނިންމި ނި

 މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރުކުރެއްވި ގަޑި ވެސް މިހާރު ހަމަވެއްޖެ.   އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބޭފުޅުން އިތުރު  މެންބަރުން    އެހެންނަމަވެސް،  އިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެބަވޭ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަށް 

އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު   ގަވާއިދާ  ބޭނުންވަނީ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ވެސް 

ބައްދަލުވުމު މި  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  ދެން  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ކަމަކަށް.  އަޅުގަނޑަކަށް  އެރުވޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  ގައި 

އިތުރު   އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި.  ހަމަވުމާ  ގަޑި  ނިންމައިލާނަން  ބައްދަލުވުން  މި  މިހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑު 
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ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން.  ފެނިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ތި  ބައްދަލުވުމަކަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

ބޮ ޓަކައި.  ވަރަށް  ކަމަށް  ދެއްވި  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވާ  ޝުކުރިއްޔާ  ޑަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން.  މަޑުކޮށްލަދެއްވުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަދި 

މިނިޓު އަރުވާފައި    1ދަލުވުމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައް

 އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން... އާދެ! 

 

އޮފް   މުޙައްމަދު  ޕްލޭނިނެޝަނަލް  މިނިސްޓަރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އަސްލަމް  ންގ، 

 ވާހަކަދެއްކުން: 

ބައި  އިއްޒަތްތެރި   ރަސްމީ  މިހާރު  ދެން  ކޮމިޓީގައި  މި  އިނގޭތޯ  ކޮށްލާނަން  ރިކުއެސްޓެއް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު، 

ކޮމިޓީ   ގޮތެއްގައި  ޢާއްމު  އައިއިރު  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ޤަބޫލުކުރަނީ  ކަމަށް  ނިމުނީ 

ނަށް މި ކަމަށް ސަޕޯޓުކުރާ ސަޕޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި  ބައްދަލުވުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން

އެންމެ   ވިދާޅުވި  މަޖިލީހުން  ސްޓްރިކްޓްލީ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިފަހަރު  ކޮމިޓީއަށް.  ގެންދެވޭ  މީހުން  އަޅުގަނޑަށް 

މަސައްކަތުގައި  މީހެކޭ ގެނެވޭނީ ޓެކްނިކަލް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބައެއްފަހަރު އަޅުގަނޑަށް  

ފަހަރަކުން   ދެން  އެހެންވީމާ،  ހޯދުމަށް.  ސީދާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފަސޭހަވޭ  ތިއްބެވީމަ  މީޓިންގގައި  ބޭފުޅުން  އުޅުއްވާ 

ނޫން.   ކަމެއް  މިހާތަނަށް ކުރެއްވި  ކުރީބައިގައި  ތަންކޮޅެއް  ވަންޏާ  ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް  އެކަހަލަ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް 

ހަމަ ވަ މިފަހަރު  އަޅުގަނޑުގެ އިތުރަށް ޓެކްނިކަލް  އެކަމަކު  އާދެވޭނީ  މީހަކަށޭ  ރަށް ސްޕެސިފިކަލީ ވިދާޅުވި އެންމެ 

އިއްޒަތްތެރި   ޝުކުރިއްޔާ  ގެނެސްދިނީ.  ކަމަށް  ސަމާލު  މުޤައްރިރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ... އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު

 )ކޮމިޓީގެ ފަހުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ( 

____________________________ 

 




