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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  `.   ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ޚިލާފަށް    2އަހަރުގެ   އާދަޔާ  ރަށްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  ފަށަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އައުމާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން    ގިރަމުންދާ  މަޢުލޫމާތުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ގުޅިގެން 

ސާފުކުރައްވަން   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  މި  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  އަދި  އެއްކޮށް 

ން މި ބަންދުގެ ތެރޭގައި  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް. ދެ

ބާއްވާ   މިގޮތުން  އަޅުގަނޑު    2އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  ބައްދަލުވުމަކީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  މިވަނީ  ދަޢުވަތުދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް  ގަޑިއިރު.  އެއް  ކުރިއަށްގެންދާނީ 

ޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް  އެންވަޔަރަންމެންޓަށް. އެންވަ

އަދި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ދިމާވެގެން އުޅޭ  

ބައްދަލުވުމު މިއަދުގެ  މުއައްސަސާތައް  މައިގަނޑު  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑު  އެބަތިއްބެވި.  ވަޑައިގެން  ގައި 

ގަސްދުކުރަނީ ކޮންމެ އޮގަނައިޒޭޝަނަކަށް ވެސް ފުރަތަމަ ތިން މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. ތި ބޭފުޅުން މި ކަމާ  

ގޮތުން  ފެށުމުގެ  ނުކުތާއެއް  މުހިންމު  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ނުވަތަ  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ    ބެހޭގޮތުން 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން    3ފާހަގަކުރައްވަން. އެ  

މައްސަލައާ   އުޅޭ  ދިމާވެގެން  ވެސް  ބޭރުން  އޭގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތާއި  ދެއްވި  ނުވަތަ  ފާޅުކުރެއްވި  އެ 

ބޭނުން އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން  ހަމަ  ގުޅޭގޮތުން  ވެސް  ސާފުކުރެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ކަންކަތައްތައް  ފުޅުވާ 

ފުރަތަމަ   ގެންދަވާއިރު.  ހިއްސާކުރަމުން  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން  އެ  ގެންދެވިދާނެ  އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން  ފުރުޞަތަށް 

އި ފަރާތުން  އެންވަޔަރަންމެންޓުގެ  އަރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފުރުޞަތު  މި  މިނިސްޓަރު  އަޅުގަނޑު    30އްޒަތްތެރި 

 މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއްގައި ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން. 

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

ރާ  މިވަނީ  ހާޒިރުކުރެވިފައި  މިތަނަށް  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ގިރުމުގެ  ވަރަށް  ރަށްތައް  އްޖޭގެ 

މަޢުލޫމާތު   ބައެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ސާފުކުރައްވަން  ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ބޭފުޅުން  ތި  މައްސަލައިގައި 

އެ   ސުވާލުކުރެއްވީމަ  ބޭފުޅުން  ތި  އަޢުލާވެގެންވާނީ  އެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށްވާތީ  ސާފުކުރެއްވުމަށް 

ކަ ޖަވާބުދިނުން  ގިރާ  ސުވާލުތަކަށް  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުން  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަށް. 
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ގިރުމުގެ   ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރަށްރަށް  ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ  އަންނަ  ބަލަމުން  ކުރިއްސުރެއް ވެސް  މައްސަލައަކީ 

ފައިސާ ހޯދައިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ހަދައި އަދި އެ ކަންކަމަށް  

އަޅުގަނޑު   ދަތުރުގައި  ކުރި  އުތުރަށް  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ގެންގޮއްސައިވޭ.  އެޅަމުން 

ވެސް    30 ރަށްރަށަށް  ފަޅު  ހަމަ  ދެން  ގިނައީ.  ރަށްރަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ތެރޭގައި  އޭގެ  ޒިޔާރަތްކުރިން.  ރަށަށް 

ޔާރަތްކުރިން. އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅައިބަލާއިރު މި އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްރަށް  ޒި

ރަށްރަށް   ގޮތަށް  މި  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދެކެވުނީމަ  މީހުންނާ  ރަށްރަށުގެ  ދެން  ގިރަމުންދާކަން. 

ދިމާވަނީ މި  ކަންތައް  ގިރުމުގެ  ދެން    10އަހަރުން    5  ބޮޑަށް  ކަން.  ފްރިކުއެންސީއެއްގައި  އެކަހަލަ  އަހަރުން 

އިންޑިއާ   ދިމާވޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިކަން  ބެލިއިރުގައި  ގޮތުން  ސައިންސްގެ  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެކުނު އިރުމައްޗާއި  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ  އެއީ  ގުޅިގެން.  ޙާލަތަކާ  ޚާއްޞަ  އުފެދޭ  ޕްރެޝަރ  ކަނޑުގައި  ގައި 

އަދި   އާދޭ.  ޙާލަތް  އެކަހަލަ  ބަދަލުވެ  ގޮތް  ހިނގާ  މޫސުން  ބަދަލުވެ  ދިމާ  ވައިޖެހޭ  ހުންނަގޮތުން  ޑިފަރެންސަސް 

ވާވަރަށްވުރެން   ކަންތައް  އެ  ޢާއްމުކޮށް  ކުރިން  އަދި  ގަދަވުން  ވިއްސާރަކުރުމާއި  މޫސުމުގެ  ދިމާވާގޮތުން  ކަންތައް 

މި ދެން  ކުރިމަތިވަމުންދޭ.  ބެހޭގޮތުން  ބޮޑަށް  އެކަމާ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުކުރެއްވީމަ  ބެހޭގޮތުން  ކަމާ 

ދަޢުވަތުދެއްވީތީ   ޖަވާބުދޭނަން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ވެސް މިކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް 

 ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

މި   ފުރުޞަތެއް  ކުރު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެޖެންސީއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަނީ ފެށުމުގެ ގޮތުން ތި މި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންފުޅުކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށް.  

 

 ޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮޓެކްއެންވަޔަރަންމެންޓް 

ހަމަ   ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  މިނިސްޓަރ  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެން ގެންދަން.  ޖަވާބުދެމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރައްވަމުންގެންދާ  ނަމަވެސް، 

ގިރާ   ކަމަކީ  ކުރާ  މި  އީ.ޕީ.އޭއިން  ދަންނަވައިލާނަން.  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ކުރާކަމުން  މި  އީ.ޕީ.އޭއިން 

ސަރަޙައްދުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިބޭ ރިޕޯޓްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮސް، އެ ތަންތަނަށް ގޮސް އެ ކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތައް  

މަސައްކަތް  ހުށަހަޅަނީ  ކުރުމުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހެދުމަށްފަހު  ރިޕޯޓް  ސަރވޭކުރުމަށްފަހު  ކުރަނީ.  މި   
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ވުޒާރަތަކާ   އެހެން  ސަރުކާރުގެ  ކުރަނީ  މި  މިނިސްޓްރީން  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ދެން  މިނިސްޓްރީއަށް. 

 ގުޅިގެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އު މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މައްސަލަ  އުޅޭ  މި  ކުރިމަތިވެގެން  އްމީދުކުރަނީ 

ބެހޭގޮތުން ތި   ކަމާ  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި  މި  ދަންނަވާލައިގެން  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންކޮޅަކަށް، މުއައްސަސާތަކަކަށް 

މި  ކަމަށް.  ދެއްވަންޖެހޭނެ  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  އޯޕަނިންގ  މި    ބޭފުޅުން  ކަންބޮޑުވެގެންނޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުޟޫޢަކީ 

އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި  

މިހެންވެ ކީއްވެގެންތޯއޭ  އެބަހުއްޓޭ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަހުއްޓޭ.  ވެސް  މި  ފޮޓޯ  ގެން 

އުއްމީދުކުރަނީ   މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ވިދާޅުވެދައްވާނެ  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  ސުވާލަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ. 

މި   ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ސަރވިސްއަށް  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  ވެސް.  ފުރުޞަތުގައި  އަރުވާ  މި  ފުރަތަމަ 

 އަރުވަނީ. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މީޓިއޮރޮލޮޖި ޢަބްދުމޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން މެޓް އޮފީހުން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މޫސުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އޭތި  

ގޮތުން އަޅުގަ ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް. ދެން  ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހަމައެކަނި ސުރުޚީއަކަށް  ބޭނުންވާ  އެ  ނޑު 

މަސައްކަތްކުރާނަން.   ޖަވާބުދެވޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލަކަށް  ކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ދަންނަވާލީ.  މި  އިނގޭތޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސައްކަތާއި  މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  މަސައްކަތާއި    އާދެ!  އީ.ޕީ.އޭގެ 

ކޯއްޗެއްކަން   އޮތީ  މެންޑޭޓުގައި  އެނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

މަސައްކަތް   އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެނގިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ކީއްވެގެންތޯއޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް މިހާ ބޮޑަށް ގިރަމުން މި ދަނީ. ދެންމެ  ކިޔާނުދެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. މިހާރު

މިނިސްޓަރގެ އޯޕަނިންގައި ކުޑަކޮށް އެއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައިފި. މި އަހަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އެބަ ގިރައޭ މީގެ ކުރީ  
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 ސާފުކޮށްދެއްވަންޖެހޭނީ މި އަހަރު މޫސުން  އަހަރުތަކަށްވުރެން މާ ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، މީޓިއޮރޮލޮޖީން އަޅުގަނޑުމެނަށް

ބަދަލުވީތޯ. ހަޅަ ގަދަވީތޯ. މިހާރު ވައި މާ ގަދަވީތޯ. ރާޅު އުސްވީތޯ. އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދެއްވާށޭ   ބަދަލުވީތޯ. ހަޅަ 

 ވަން.އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ. ޑިޒާސްޓާއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހިސާން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭ

އޮތޯރިޓީގެ ހިސާން، އެތަނުގެ    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް  ފަރާތުން 

ޑިޒާސްޓަރ   ދެން  އެގްޒެކްޓިވް.  ގުދުރަތީ  ޗީފް  ވެސް  ހިސާބަކަށް  ކޮންމެ  ރާއްޖޭގެ  އޮތޯރިޓީއަކީ  މެނޭޖްމަންޓް 

ގޮތުންނާއި އަދި މި ނޫން ގޮތްގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާ ކާރިޘާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ އަދި ދިމާވާ  

ދެން އޮތޯރިޓީއެއް.  އޮންނަ  އުފައްދަވާފައި  ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ  ކަންކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

ރަށް   ޚާއްޞަކޮށް  ރަށްރަށުން  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  މަސްތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  މި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  އަދި  އަހަރުތަކުގައި 

ގިރުމުގައި އާދައާ ޚިލާފަށް ރަށް ގިރައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ގެދޮރާއި ހަމައަށް ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވާވަރަށް ރަށް ގިރައި  

ކަންކަން  އަދި މިންވަރަށް  ނޫޅެވޭ  ގެތަކުގައި  އެ  އަސަރުކޮށް،  ގިރުމުގެ  ރަށް  އެ  ހަމައަށް  ގެތަކާ  ޚާއްޞަކޮށް   

ދެން   ލިބިފަ.  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވާނެ  ވެސް  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ރަށްރަށުން  ބައެއް  ބކަމަށް  ދިމާވެފައިވާ 

މެނޭޖްމަ ޑިޒާސްޓަރ  އޮންނަގޮތުން  މެންޑޭޓް  މިޓިގޭޝަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓާމް  ލޯންގް  އޮތޯރިޓީއަކީ  ންޓް 

ވެސް   އެކަމަކު  އޮންނަނީ.  މި  މަސައްކަތްކުރަން  އެކީގައި  މުއައްސަސާތަކާ  އެހެން  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

  ކުއްލިއަކަށް މި ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށްރަށާއި އެކީގައި މި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ މިހާރުން 

މިހާރަށް އެ ރަށްރަށަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ވަގުތީގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ރަށް   އެއް  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  ދެތިން  ފާއިތުވެދިޔަ  މި 

ރަށް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ގިރައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލައިފާނަން. އެއީ ދެއްވަދޫ، އެ ރަށުގެ ވަ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އޭރިޔާ ކޮމާންޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޮކް ހަވާލުކޮށްފައި  

ތްރޫކޮށް  ފޯސް  ޑިފެންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އެހެންވީމާ،  ތަކެތި.  ދޯނިފަދަ  ހުންނަނީ  ރަށްރަށަށް    މި  މި 

މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި   މީގައި ކުރިން އެންވަޔަރަންމެންޓް  ފޯރުކޮށްދީފަ. ދެން  އެހީތެރިކަން  ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫން. ކީއްވެގެންތޯ މީގައި   ކަންތައްތަކެއް  ބަލާ  ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން  މި ދިމާވާ  ރަށް ގިރުމުގައި  ފަދައިން 

ގޮތު ގުދުރަތީ  ގިރަން  އެބަހުރި  ރަށް  ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  އެކިއެކި  ކުރިމަތިވާ  ގޮތްގޮތުން  ވެސް  މިނޫން  އަދި  ން 

ތެރޭގައި   ބަލާ ކަންކަމުގެ  އޮތޯރިޓީން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  މި  ސަބަބުތައް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  މެދުވެރިވާ 
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ރަށަށް މި އަންނަ ޑިވަލޮޕްމަންޓަލް ތަރައްޤީއަށް  ހަމައެކަނި މީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުނެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  

ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  އެކުލެވޭގޮތް  ނޫނީ  އެކުލަވާލައި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  މަސައްކަތްތަކުގައި  އެކިއެކި  ކުރެވޭ 

ނޫން   މި  އަދި  އެޅުމާއި  އެއަރޕޯޓް  ހެދުމާއި  ބަނދަރު  ކުރިއަށްގެންދާ  މި  ރަށްރަށުގައި  ވެސް  ބޭނުންވޭ. ޚާއްޞަކޮށް 

ފެންބޮޑުވުމާއި   ވާރޭވެހިގެން  ރަށްރަށް  ވިޔަސް  ނޫން  ގިރުން  ރަށް  އަދި  މަސައްކަތްތަކުގައި  މިކަހަލަ  ހެދުމާއި  މަގު 

ކުރުގޮތަކަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކުޅޭ.  އެބަ  ރޯލެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކަންތައްތަކުގައި  ދިމާވާ  މި  އުދައަރައިގެން 

ންޓްގެ މި ޑީ.އާރް.އާރް ރިސްކް ކޮމްޕޯނަންޓް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަ

ބަނދަރުތަކުގައި   ހެދޭއިރު  ބަނދަރު  މައްސަލަ.  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މިއީ  މައްސަލަ  ނުކުރެވޭ  މެއިންސްޓްރީމް 

ހެ ބަނދަރުތައް  ނުދާގޮތަށް  ދައުރުވެގެން  ފެން  އެޅޭ  އެތަނަށް  ނޫނީ  ކޮމްޕޯނަންޓް  އެ  ޑީ.އާރް.އާރް  އަދި  ދުމާއި 

ބަނދަރުތައް ހަދާއިރުގައި ރަށް ގިރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެއަށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރެވިގެން ނުދާ ބައެއް މައްސަލަ  

ވެސް. އަޅުގަނޑަށް އޯވަރރޯލްކޮށް މި ދަންނަވާލަނީކީ ކޮންމެހެން ރަށް ގިރުމަކަށްނޫން. އެކަމަކު ފާހަގަ މި ކޮށްލެވޭ  

ޑު މި ދަންނަވާލީ. ދެން މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ސުނާމީން  މި ކަންކަން އަޅުގަނ

ނަގާ ޑާޓާއަށް ބަލައި   ގުޅިގެން  ރަށްރަށާއި  މި  ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން  އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން 

އަދި ރަށްރަށާއި  އުދައަރާ  ރަށްރަށާއި  ބޮޑުވާ  ފެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޢާއްމުކޮށް  ރަށަކުން  އެ  ރަށްރަށް.  ގިރާ   

އަދި   ދެކުނަށް  އުތުރަށާއި  އަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުމަށް  ކަންކަން  ދިމާވާ  ރަށްރަށަށް  ރިޕޯޓްކުރާ 

ދިމާވާ   މި  ރަށްރަށުގައި  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ދެން  ނެގިން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮސް  އަތޮޅުތަކަށް  މެދުރާއްޖެތެރޭގެ 

އަކީ ހަމަ އެއްގޮތްކަން ހުންނަ މައްސަލަތަކެއްކަމުން ދެން އެކަމަކު މި މައްސަލަތަކުގައި މި ހުންނަނީ ލޯންގް  މައްސަލަ

ބޮޑު ރޯލެއް   ވަރަށް  ގެންނަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އޭގައި  ރަށްރަށަށް މި  ޓާމް މެޓިގޭޝަން ސޮލިއުޝަންސްތަކެކޭ މި 

 މުއައްސަސާތަކުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް އެބަވަދޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  އޮތީ  މި  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  މިހާރު  އާދެ! 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ.  

 

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކުރު  ވެސް  ވީހާ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ވަގުތުކޮޅެއް  ޝުކުރިއްޔާ  ކުޑަ  ވަރަށް  އެއީ  ބަލައިލާނަން.  ގެންދެވޭތޯ  ކޮށް 

ކޮންމެހެން   ކަމަކީ  އެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އޮތީ. އެންމެ  މި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އު މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގިރައިގެން  ރަށްތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެއްފަހަރަކާ  ރާސްލާފައި  އެހެން  ވެސް  ޅެނީ. 

ފަރާތްތަކުން   ބައެއް  ދެން  އެކްޝަންތަކަކީ.  ނެގޭނެ  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކޮބައިތޯއޭ  ވެއްޖިއްޔާ  ގިރައިފިކަމުގައި 

ބައެއްގެ   ކޮން  ނޭނގެއޭ  ބޭފުޅުންނަކަށް  އެ  ވިދާޅުވާގޮތުގައި  ބައެއް ފަރާތްތަކުން  އެހެންނޫނީ  ކޮމްޕްލެއިންކުރާގޮތުގައި 

މީ ކަމެއް  ބުނާނޭ  ކައިރިއަށް  އަނެއްކޮޅުން  ކައުންސިލޭ.  ބުނާނޭ  އެއްކޮޅުން  މިސާލަކަށް  ދާންވީކީއެއް.  ގައި 

ތަނެއް   ދާނެ  އެ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީއޭ.  ޕްލޭނިން  ބުނާނޭ  އަނެއްކޮޅުން  މިނިސްޓްރީއޭ.  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

އި ވައި ޖަހައިގެން އެހެންނޫނީ ވެލި  ނޭނގިގެން ވާނުވާ ނޭނގިފައި އެބަ ތިބެންޖެހޭ. ދެން ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެފަ

އެ   ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  އޭގައި  އެކަމަކު  ބަލަނީ.  މި  ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ  އޭތި  ގޮތަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅައިގެން 

ހީވަނީ. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅުވާނެހެން  ވަރަށް  އެ  ވެއްޖިއްޔާ  އެނގޭކަމުގައި  ފަރާތެއް  ދާންދީ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ދެންމެއަކު  އަނެއްކަމަ އެބަހުރިތޯއޭ،  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރެކޯޑްސްއެއް  ދުވަހެއްގެ  ކިހާ  މިސާލަކަށް  ކީ 

އަހަރުން އަންނަ ބަދަލެކޭ މި ބަދަލަކީ. އެކަމަކު ވެސް އެއަށްތުރެން މިފަހަރު    10އަހަރުން    5މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި  

ކުރީގެ އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްތުރެން.  ބޮޑޭ  ކިހާ    އިމްޕެކްޓް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވަންޏާ  ބަލާކަމަށް  ރެކޯޑްސްތަކަށް 

ދުވަހެއްގެ ރެކޯޑްސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އެބަހުރިތޯއޭ މިސާލަކަށް ޕާސްޓްގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ހުރި  

ވަގުތު މި  އެކްޝަންތަކެއްތޯ  ކޮން  ގޮތަށް  މި  ދެން  ސުވާލު.  އެއް  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  ބަލާލަން.  ވަގުތައް  ގޮތް  ން 

ނެގެމުންދަނީ. މިހާރު ހަމަ ގިރާވަރަކަށް ގިރަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް އެކްޝަންތަކެއް ނެގިއްޖެތޯއޭ  

ބޮޑަށް އެބަ   މިހާރުން މިހާރަށް އެކަމަށް ކަމެއް ކުރަން. ދެން ހަޅައިގެ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ކޮންމެވެސް ނަކަތްތަކަށް  ދެކެވޭ. އޭރު ވެސް ހަޅަ ނިމިގެނެއްނުދޭ. ދެން  ޖަހައޭ. މިހާރު ވެސް ހަޅަޖަހަނިއްޔޭ. ހަޅަ 

ގޮތަށް   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއްޗެއްކަން  މަސައްކަތްކުރާ  ކިހިނެއް  ނަކަތްތަކަކީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލައިގެން 

ނަކަތްތަކަކާ ވެސް  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަކަށް  ބަލައިގެން  ހަމަ  ދިމައެއްނުވޭ  މިހާރަކު   

ރެކޯޑްސްތަކުން   މިސާލަކަށް  މީޓިއޮރޮލޮޖީން  ވާހަކައަކީ  ކިހިނެއްވެގެންތޯއޭ.  އެއީ  ހުންގޮތެއް.  ކަންތައްތައް  ވެސް 

އެއީ   އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  ހިނގާފައި  ކަންތައްތައް  ކިހިނެއްކަން  ކުރިން  ކަންނޭނގެ  ފެންނާނެ  ހީވަނި  އަޅުގަނޑަށް 

ހަދާއިރުގައި  އަޅު އީ.އައި.އޭއެއް  މިސާލަކަށް.  އީ.އައި.އޭ  ހަދަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސުވާލެއް.  ގަނޑުގެ 

އެއަށްފަހުގައި   އެހެންނޫނީ  ގިރައިލުމަށްފަހު  ހަދާއިރު  އީ.އައި.އޭއެއް  ބިލްޑްކުރަން  ތަނެއް  މިސާލަކަށް  ކީއްވެގެންތޯއޭ 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެ ން ހަދަންތޯއޭ. އެހެންނޫނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އެ ކަންތައްތައް އޮންނަނީ. އެ  ދެން އީ.އައި.އޭ ކަހަލަ 

 ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުން   ގުޅޭ  މެންޑޭޓާ  ގުޅޭ  ބޭފުޅަކާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް.  ތި  ދޫކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތަކެއްވީމާ  ގިނަ 

ދިމާލަކަށްތޯ  ޖަވާބުދެއްވުމަށް ކޮން  ކުރެވުނު.  އެ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  މި  ފައްޓަވަންވީނޫންތޯ  މިނިސްޓަރ   .

 ފުރަތަމަ އެހީއަށް އެދި ދާންވީ. އެ ސުވާލުން ކަންނޭނގެ ފައްޓަވަންވީ.

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

ދާންވީ   ކުރިމަތިވީމަ  މިކަހަލަ ޙާލަތެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ކައުންސިލުގެ  ރަށްރަށުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކޮންމެ   އެއީ  ކަމެއް.  ވިސްނަންޖެހޭނެ  ސީރިއަސްކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެއީ  ނޭނގެންޏާ  ތަނެއްކަން  ކޮން 

ފައި އޮވޭ. އެ މެންޑޭޓްގައި ވަރަށް ސްޕެސިފިކްލޮށް އެ ވުޒާރާއަކުން  ސަރުކާރެއްގެ ވުޒާރާއަކަށް ވެސް މެންޑޭޓެއް ދީ

ވެބްސައިޓްގައި   ހަމަ  ދެންނެވީ  މި  ޢާއްމުކޮށް  މިހާރު  މެންޑޭޓްތަކަކީ  އެ  އަދި  އޮވޭ.  ބުނެދީފައި  ކަންތައްތައް  ކުރާ 

ނަވާނެ ކޮން ވުޒާރާއަކަށް ކޮން  ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، އެވަރަށް ބައްލަވައިލެއްވިޔަސް އެނގިވަޑައިގަން

ދެން   ނޭނގެއޭ.  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް  ދެންނެވީ  މި  ފަސޭހަގޮތެއް  ވަރަށް  ދެން  އޮތީ.  ހަވާލުވެފައި  މަސައްކަތެއްކަން 

ހުރިހާ ސިޓީއެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވުން އެއީ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެން ވެސް އެބަ ހަދާ. ހަމަ ބައެއް ރަށްރަށުން  

ރައީ ސީދާ  ރައީސް  ހަމަ  އެނގެނީ  ވުޒާރާއަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ދެން  ހިންގަނީ.  ކޮމިއުނިކޭޝަނެއް  ހުރިހާ  އޮފީހަށް  ސް 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ގޮތަކީ  އޮތް  އެކަން  ދެންނެވީ  މި  މިހާރު  އެއީތޯ  ދެން  އިނގޭތޯ.  އޭރުން  އެންގީމަ  އޮފީހުން 

ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މެންޑޭޓަށް ބަލަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު  

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް   ބެލުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ދިރާސާކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  ގިރުމާ  ރަށް 

ތައް  އެޑްވައިޒްކުރުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެޑްވައިޒަރީ ރޯލެއް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ. އަދި ރަށް ގިރާ ކަން

ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މި ދެންނެވީ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.  

ވޭތުވެދިޔަ   ބަލާއިރުގައި    8ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   79އަހަރަށް  މައްސަލަ  ގިރާ  ރަށް  މައްސަލަ،  ރަށަކުން 

  1ރަށެއް އަޅުގަނޑުމެން ސަރވޭކުރިން. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް    22އަހަރު    ވަނަ   2019ރިޕޯޓްކުރި. އެއާއި ގުޅިގެން  

ސަރވޭކޮށްފިން.   އަހަރު، ސޮރީ.    2022ރަށް  ހުއްޓާލަންޖެހުނީ އެކަމަށް    2019ވަނަ  އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ 
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ވޭކުރެވިއްޖެ. މިއަހަރު  ހުރި ބަޖެޓު ހުސްވެގެން އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ، މިހާރު އެއް ރަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ސަރ 

ތެރޭގައި އިތުރު ރަށްރަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަރވޭކުރާނަން. ދެން މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ގޮތަކީ ހަމަ އީ.ޕީ.އޭއިން  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުން، މި ދެންނެވީ އީ.ޕީ.އޭގެ ކަމާ ބެހޭ ސްޓާފުން ވެސް އަދި  

މީ ތައްޔާރުކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީގެ  ރިޕޯޓެއް  ދިރާސާކޮށްފައި  ދިރާސާކުރަނީ.  ކަންކަން  މި  ހިމެނޭގޮތުން  ވެސް  ހުން 

މިހެން   މިހާރު  ކަންތައް  ގިރުމުގެ  ރަށެއް  މިވެނި  ފޮނުވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ހަދަން ގޮތަކަށް  މިވެނި  ފެނެއޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ.  ދެން    މިހެންނޭ  އެއްކޮށް.  ސޮލިއުޝަނަކާ  އެކަމަށް 

އޮތިއްޔާ.   ލިބިފައި  ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި  ޒާތުން  އޭގެ  ކުރެއްވޭނީ  ކަމެއް  އެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ހުންނާނެހެން   ގޮތްތައް  އެހެން  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ސިޓުއޭޝަނެއް  އިމަރޖެންސީ  އެކަމަކު 

ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަ މިކަމާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ށް 

އެންޑް   ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރީން.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޮފް،  މިނިސްޓްރީ  ކުރަންޖެހޭނީ  އެކަމެއް  ހަދަންޏާ 

އަ މިކަން  އެއީ  ކުރަންޖެހޭނީ.  އެކަން  މިނިސްޓްރީން  ސަރުކާރަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޅުގަނޑުމެންގެ 

ނުބެހޭ   އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިއީ  ނުދަންނަވަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  މިހާރު.  އެއީ  ގޮތް  އޮތް  ތަރުތީބުކުރެވިފައި 

މައްސަލައަކީ   ގިރާ  ރަށް  ދެންނެވީ  މި  ޒާތުގައި  އޭގެ  މި  މިއީ.  ކަމެއް  ބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިކަން  ކަމެކޭ. 

ކަމެ ބެހޭ  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވަކި  ދެންނެވީ  ސްޕެސިފިކްކޮށް މި  މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އް. އަދި 

ބުނެފައި އޮތަސް ރަށް ގިރާ މުޅި މައްސަލައަށް، ރަށް ގިރާ މުޅި މައްސަލައަށް މި ދެންނެވީ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް  

ކުރަން. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ކުއްލިއަކަށް މި ދިމާވާ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ދެންނެވި   މި  ރަށްރަށުގައި  ކަމާއި  އޮންނަންޖެހޭނެ  އެސް.އޯ.ޕީއެއް  ޢަމަލުކުރައްވާނެ  ހާލަތުގައި  ދިމާވާ  މައްސަލަތައް 

 ފިޔަވަޅުތައް  އިމަރޖެންސީ ހާލަތު ކުއްލި ހާލަތަކަށް މި ދެންނެވީ ރަށު ފެންވަރުގައި ދިޔައިމަ އެ މީހުންނަށް އެޅޭނެ

ކުރެވޭނެ   ލިބިގެން  ހުއްދަ  ވެސް  ތެރޭގައި  ގަވާއިދުގެ  ކަންކަމަކީ  އެ  އަދި  ކަމާއި  އޮންނަންޖެހޭނެ  ކަނޑައެޅިފައި 

ކަންކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ މަގަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމުން މި ދަނީ. 

ލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންކަން ހުންނާނެ. އެ ކަންކަން ރަށު ފެންވަރުގައި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  އެއީ ވިއްސާރަވީމަ ހަމަ ކުއް

އޮތިއްޔާ   ހާލަތު  މަޑުކުރަންޖެހޭ  ނެހެދިގެން  އީ.އައި.އޭއެއް  ދެންނެވީ  މި  ކަންކަމަށް  އެ  އެޅެންޖެހޭނެ.  ފިޔަވަޅުތައް 

އް ދުވަހެއް އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިދާނެ. އީ.އައި.އޭއެއް ހަދަން ނަގާ އެތަ

ކްލިއަރެންސް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައް ކުރާއިރު. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމުގައި އެސް.އޯ.ޕީތައް ހަދަންޖެހޭނެ  

ރާ ގިރާ.  ރަށް  މޫސުމުގައި  ދެ  ޒަމާނުއްސުރެ  ރާއްޖޭގައި  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ރަދުން  ކަމަށް  އްޖޭގެ 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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ރަނިރަނިކަނބަލުން ފޮނުވި ސިޓީފުޅުގައި އެ އޮންނަނީ މަގޭ ވުނަދުނަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާ އެންގުންތައް.  

ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑުމެން  ރާއްޖެއެއް  ނޫން  އެ  ރާއްޖެއެއް.  ވޮޑޭ  ގިރާ  ޒަމާނުއްސުރެ  ރާއްޖެއަކީ  އެހެންވީމާ، 

ސަލައަކީ ބައެއްފަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަންގައި މި ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ހެދި  އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދިމާވާ މައް

ބޮޑުވަނީ   އަސަރު  ކުރާ  މޫސުމަށް  އެ  ބުނީ  މި  ސިޓުއޭޝަނުގައި  ޑައިޕޯލް  އެ  ގޮތުން  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެ  ވާރޭ  އެތަނަށް  ހުއްޓާ  އަބޫދާބީގައި  އަޅުގަނޑު  ފެނިއްޖެ  ގަދަޔަށް. އެއީ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ހުނު 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ   އަނދަމުންދިޔައީ  އަލިފާން  އޮސްޓްރޭލިއާގައި  ނޫން. އަނެއްކޮޅުން  ތަނެއް  ވެހޭ  ވާރޭ 

ހާލަތު ދިމާވޭ. އެ ވާއިރުގައި ވައިޖެހޭ ގޮތް ވެސް ބަދަލުވޭ. އެހެންވީމާ، ނަކަތް އަދި އޮތް ތަނުގައި ބާއްވާފައި އެހެން  

އިރުގެ  ގޮތްގޮ ހަނދާއި  ވަނީ  އިތުރުވާކަމަށް  އެބަ  އެކަން  އަދި  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  އެ  އެނބުރިގެން  ނަކަތް  ތަށް 

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ހުންނަ އުސްމިނުގެ ސަބަބުން ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެކުލެވިގެން  

ޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މިކަން ބޮޑުވެގެންދާކަން ކޮންމެ  ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ

ބޭފުޅުންނަށް   10އަހަރަކުން    5 މިތަނަށް. އެއީ ތި  ހިފައިގެން  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  އައީ  އަހަރަކުން. އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެންވީ ނުވި.  ގޮތެއް  ދައްކައިލެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މިތަނުގައި  އެކަމަކު  ތި  ދައްކަންވެގެން.  ދެއްކުނުނަމަ  މާ، 

 ބޭފުޅުންނަށް މާ ފަސޭހައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔައިދެވުނިސް މިވާ ގޮތް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސާފުކޮށް   ވަރަށް  ކަންތައް  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މި  މިހާރު  ފާހަގަކުރައްވަނީ  ތި  ވާހަކަފުޅުގައި  ވަޒީރުގެ  މިހާރު 

ހާލަތު. އެހެންވީމާ، އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް. މިހާ މިއުޅޭ  ރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެގެން 

ދެން   ދިމާވީތޯ،  ހާލަތެއް  ޚާއްޞަ  ތިމާވެށީގެ  ހާލަތެއް  ޚާއްޞަ  މި  ދެން  އުއްމީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަކަށް 

ގައި މި ސުވާލު މިގޮތަށް މި ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭތީ ޙަޤީޤަތު؟ މިހިސާބުން މިކަން ނިމުނީތޯ

ދެން އިތުރަށް ތަކުރާރުވެދާނެތޯ ނޫނީ ތި  ؟ ގައި މި ދިމާވި ކަމެއްތޯ  2020އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތަކީ މި  

ދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ؟ ވިދާޅުވާ ސައިކަލްގެ ތެރެއިން އައި ކަމެއްތޯ، ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ދެން މީގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ

 އެ ނުކުތާއަށް އަލިއަޅުވާލަދެއްވުން އެދެން.  

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ
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ރާއްޖޭގައި މި ދެންނެވީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް ރަށަކުން ރަށް ގިރާ މައްސަލަ އާދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޒާތަ އޭގެ  ބަދަލެއް  އިނގޭތޯ. ދެން  ކަހަލަ  ވެއްޓަކަށް އެއްވެސް  ޤުދުރަތީ ގޮތުން އޮންނަ  މި ދެންނެވީ  ށް ބަލަންޏާ 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އަންނާނެ  ބަދަލުތަކެއް  އެހެން  ގުޅިގެން  އެއާއި  ގެނެސްފިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއްކޮށް ވެސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަނދަރުތައް  އިނގޭތޯ. އެއީ އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާ  

ވެސް ހަދައިފިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ބަނދަރު ހެދުމާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީހުން ވެސް އެއްބަސްވޭ  

ވެފަ  އެކަންތައް  އެހެރީ  އިނގޭތޯ. ދެން  ބަދަލު އަންނަކަން  ޝޭޕަށް  އޮންނަ  ރަށުގައި  އެ  ނޫނީ  ގިރުމަށް  ރަށް  .  އެ 

ތަރުތީބުކުރަންޖެހޭނެ   ކަންކަން  އެ  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ކުރާއިރުގައި  ކަންތައް  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  މުސްތަޤުބަލުގައި 

އަޅުގަނޑަށްވުރެ   ދެން  އިނގޭތޯ.  ކުރަނީ  އެކަން  ހަދައިގެން  އީ.އައި.އޭއެއް  ދެން  ބެލެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް 

 މާބޮޑަށް... 

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނސްޓަރ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވި އެއްޗަކާ ގުޅިގެން އެހެން ބޭފުޅަކަށް  

ކަމެކޭ.   ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން. އެ ވިދާޅުވީ މި ޚާއްޞަ ހާލަތެއް އިންޑިއަން އޯޝަނަށް ދިމާވެގެން ކުރިމަތިވާ 

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ހަމަ އެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިފަހަރު ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފު    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް

 ދެން އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް މީގަ. އޯކޭ، އޯކޭ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   ؟ ކަމެއްތޯއޭ

 

އަޙްމަދު އެނަލިސްޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ސީނިއަރ  އޭޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޝާން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޯޝަން   އިންޑިއަން  ވާހަކައަކީ  އޯޝަންގެ  އިންޑިއަން  ވިދާޅުވާ  އެ  މިނިސްޓަރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޕޮޒިޓިވް  އިންނަނީ.  މި  ފޭސްއެއްގައި  ތިން  މިވާގޮތަކީ  މީތީގައި  ދެން  އެއްޗެއް.  ކިޔާ  އޮސިލޭޝަން  ޑައިޕޯލް 

ދެން ފޭސްއަކާ.  ނެގެޓިވް  ފޭސްއަކާއި  ނިއުޓްރަލް  ޕޮޒިޓިވް  ފޭސްއަކާއި  ހާލަތު.  ޢާއްމު  އެއީ  ފޭސް  ނިއުޓްރަލް   

ވިއްސާރަ   ފަރާތަށް  އިރުމަތި  ދެފަޅިކޮށްލައިފިއްޔާމު  ދިގުން  ދެފަޅިކޮށް،  އޯޝަން  އިންޑިއަން  މިވާގޮތަކީ  ފޭސްގައި 

ތުވާނީ.  މަދުން ވެހިފައި ދެކުނު ފަރާތަށް ވިއްސާރަ ގިނައިން އަންނާނެ. އާދެ! ހުޅަނގު ފަރާތަށް. އިރާއި ހުޅަނގާ ތަފާ

ސައިކްލޯންސް،   ހެދޭ  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ  ވާއިރު  މިހެން  ދެން  އަނެއްކޮޅު.  އޭގެ  ފޭސްގައި  ނެގެޓިވް  ހަމަ  ދެން 

ސީއަށް،   އަރަބިއަން  ބެންގާލްއިން  އޮފް  ބޭ  ބަދަލުވާނެ.  ކުޑަކޮށް  ދިމާ  ހެދޭ  ވިއްސާރަގަނޑުތައް  ނޫނީ  ޓައިފޯންސް 
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ބެން އޮފް  އިންޑިއަން ބޭ  ސީއިން  ޖެހޭ  އަރަބިއަން  ރާޅުތަކާއި  އޭގެ ސަބަބުން އަންނަ  ބަދަލުވަނީ. ބަދަލުވީމަ  ގާލަށް 

ވަންދެން   ޒަމާނެއް  އެތައް  އިންނަނީ  ހެދިފައި  ރަށެއް  މިސާލަކަށް،  ސޯ  ތަފާތުވާނެ.  ކުޑަކޮށް  ގޮތް  އަންނަ  ވަޔާއި 

. މިހާރު ދިގު މުއްދަތަކަށް  އެވްރެޖްކޮށް ވައިޖެހި ރާޅު އަންނަ އޮއި ދެމޭ ގޮތަކަށް ބޭސްކޮށް ރަށް ހެދިގެން އަންނަނީ

ގޮތް   އިންނަ  ރަށް  އެކްސްޕޯޒްވަންޏާމު  ރާޅަކަށް  އެހެން  ނޫނީ  ބަޔަކަށް  އެހެން  ކޮންފިގަރޭޝަނަކަށް  އެހެން  މީތި 

ކުޑަކޮށް ބަދަލުވާން ފަށާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވަންޏާމު ރަށް ގިރުމުގެ ބައިތައް ތަފާތުވާނެ. ރަށް ގިރާ ގޮތް ވެސް  

ދެން މީގައި ޕޮއިންޓަކީ ޕޮޒިޓިވްއެއް އައިސްފައި ދެން އަނެއްކާ ވެސް ނިއުޓްރަލަށް ދާނެ. ޢާއްމު ހާލަތަށް    ތަފާތުވާނެ.

ގިރި ސަރަޙައްދު   އަންލެސް  ބޮޑޭ  އަނބުރާ އައުމުގެ ފުރުޞަތު  ހާލަތަށް ދިޔައިމަ ރަށުގެ ވެލިގަނޑު  ދާނެ. ޢާއްމު 

ނެ ހަމަ  ނުރާނާހާހިނދަކު  ފާރެއް  ބޮޑު  ސައިކްލިކް  ހިމާޔަތްކުރަން  އެއްޗެއްސަކީ  މި  ދެން  ފޭސްއެއްގައި.  ގެޓިވް 

ފާއިތުވި   ދެން  ހުންނަނީ.  މި  ދެން    30އިވެންޓްސްތަކެއް  ވެއްޖެ.  މިކަން  ހަތަރުފަހަރަކު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ދަނީ. ދެ  10އަހަރާއި    5ގާތްގަނޑަކަށް   މި  ޢާއްމުކޮށް  އެއްޗެހި  މި  ދޭތެރޭގެ ޑިއުރޭޝަނެއްގައި  މީގެ  އަހަރުގެ  ން 

އިންޓެންސިޓީއާ އެއްޗެއްސަކީ ޑިޕެންޑިންގ އޮން އިންޑިއަން އޯޝަންގައި އެ ހާލަތަށް ބަލާފައި އަންނަ ބަދަލުތަކެއް.  

ދެން މީތީގައި އޮވޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ އެލެމެންޓްސްތަކެއް ވެސް. މިސާލަކަށް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ މާނަޔަކީ ދުނިޔެ  

 ބައި. އޭގެ މާނައަކީ އެ ސިސްޓަމަކަށް ދެވޭ، ހޫނުވުމަކީ ސިސްޓަމަކަށް ދެވޭ އެނަރޖީ  ގްލޯބަލް ވަރމިންގއޭ މި ކިޔާ

އޮސިލޭޝަންސްތައް   އުފެދޭ  އެ  ސަބަބުން  ގިނަވުމުގެ  އެނަރޖީ  އެ  ގިނަވަންޏާމު  އެނަރޖީ  އެ  ގިނަވުން. 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ ހެދި ވީ  އެކްސްޓްރީމްތައް ވެސް އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވޭ. ދެން އެހެން ބުނާއިރު ސީދާ މިއީ  

ހިއުމަން   ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭގައި  މީގެ  ޑައިޕޯލް.  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ޑައިރެކްޓްލީ  ސީދާ  ނޫނީ  ކަމެކޭ 

އިންޓަރވެޝަންސްތަކެއް ވެސް ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިފައި އެބަހުރި ޢާއްމު ހާލަތަށް ބަލާފަ. މިހާރު  

  ވެއްޖެއްޔާމު ރަށް ރެސްޕޯންޑްކުރާ ގޮތް ތަފާތުވާނެ އެހެންވީމަ. ޢާއްމު ހާލަތް ނޫން ހާލަތެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި ވިދާޅުވި   މި އިވެންޓަކީ  މިފަހަރުގެ  ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ،  ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތަކެއް ކަންނޭނގެ ތި  އާދެ! ވަރަށް 

މެންނަށް އެނގޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަހަރު ކިހިނެއްހޭ  ގޮތުން މި ދިމާވި ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން، އަޅުގަނޑު

ކީއްވެގެންތޯ؟ މިވީ ގިރީ  މިފަހަރު  ޚިލާފަށް  ހާލަތެއް  ؟ އާދަޔާ  ޚާއްޞަ  އެއްކަމަކީ  ވިސްނުނު  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ތެރެއިން. ދެން މިއީކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި މި އެކްސްޕްލެނޭޝަންގެ  ވިދާޅުވި  ހެން ދިމާވާނެ  ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީއޭ ތި 

ކަހަލަ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑަށް މި ނަގައިގަނެވުނީ. ޚައިތަމްގެ ސުވާލުގެ އެއްބައިގައި  
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ހަޅައިގަ މިފަހަރުގެ  ފާހަގަކުރެއްވުނުތޯއޭ  މީޓިއޮރޮލޮޖީއަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަންނަކަން  ބަދަލެއް  މޫސުމަށް  ؟ އޮތް 

 ށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން މީޓިއޮރޮލޮޖީން.  އެއަ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ މިވީ

 

މީޓިއޮރޮލޮޖީ  ޖެނެރަލް  ޑައިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސަރވިސްގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  ޝަރީފް    މޯލްޑިވްސް  ޢަލީ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއްސުރެ   ވަރަށް  ނަކަތްތަކަކީ  ދެން  ވިދާޅުވި.  ބެހޭގޮތުން  ނަކަތްތަކާ  ސީޒަންތަކެއް  އާދެ!  ހުންނަ  އުފެދިފައި 

ތަފާސްހިސާބުތައް   އޭގެ  ބަލައިލިން  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އަހަރުތަކުގެ  ދެހާހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކުރުކުރު. 

އެއެއް   ސިސްޓަމަކަށް  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  އެ  ކުރީގައި  އެ  ބަރާބަރަށް  ނަކަތްތައް  އެ  ބަލައިލިއިރު  ނަގައިގެން. 

ޑިސެމްބަރު  މަސައްކަތެއް   އަންނަނީ  މި  ފެށިގެން  އިރުވައި  މި  ދަންނަވަންޏާ  މިސާލަކަށް،  މުލަ    10ނުކުރޭ.  ގައި 

މިހާރަކަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަސްވަރު.  ވައިޖެހޭ  ބާރަށް  ދުވަސްތަކަކީ  މި  އުތުރަހަޅަ  ފުރަހަޅަ،  ދެން  ނަކަތުން. 

އެ ވައިޖެހޭ ގޮތަކަށް ދިމަލެއް ނުވޭ. އެ ޕީރިއަޑްތައް  އައިސް އެހެނެއް ކޮންމެހެން އެ ދެ ހަޅަ އެ ނަމުން ކިޔާއިރަކު  

ތަފާތުވެގެން ގޮސްފައި ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަމަ ހަޅައާ ދިމާ، ހަޅަ އެ ބުނާގޮތަށް އަހަރުގެ  

ކު އާއި  ހަޅަ  މިއަހަރުގެ  ބަލައިލިއިރު  ހިސާބުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ވައިޖެހެމުންދޭ.  ހަޅަތަކާ  ކުރީކޮޅު  ރީގެ 

އިނގޭތޯ.   ތަފާތެއް  ބޮޑު  އެހާ  ނެތް  އެއަކު  ގެނައިން.  ގްރާފް  ގެނައިން  ވެސް  ހިސާބުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރު 

ތަފާތެއް ނެތް. ދެން އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވިދާޅުވާ ފަދައިން މިއަހަރު އެހާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް މި ރަށް ގިރުމަށް މި  

ލަފާކުރާ އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.    އައީ  އަހަރެއް  ތަފާތު  ވަރަށް  އޯޝަންގައި  އިންޑިއަން  އަހަރަކީ  މިދިޔަ  ގޮތުން 

ނެތް.    117ގާތްގަނޑަކަށް   އަތަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާއިރު،  ޤައުމުތަކަށް  ހުރި  ލިބެން  ޑޭޓާއަށް  އަހަރުގެ 

ދިމާވީ   ބަލާއިރު މި ހާލަތު  ވަރަކަށް    100ނގޭތޯ. މީގެ  ގައި އި  1902އެހެންނަމަވެސް، ލިބެން ހުރި ޤައުމުތަކުން 

ބައި އުތުރަށް ގޮސް   އޮންނަ  މި  އަރަބިއަން ސީއަކީ އިނގޭތޯ ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގުން  ޢާއްމުކޮށް  ކުރިން. އެއީ  އަހަރު 

ސައިކްލޯން   ކިޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރަކު  ސީއަކީ  އަރަބިއަން  މިއޮންނަ  ޖެހެންދެން  ތަންތަނާއި  ސަޢުދީ  އޮމާން 

ސީ ތޫފާން  އިނގޭތޯ  އެހެންނަމަވެސް،  ސީޒަން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ތޫފާނެއް  އެންމެ  އުފެދޭނީ  ޢާއްމުކޮށް  ޒަންގައި 

ނގޭތޯ.  iމިތަނުގައި. އެއްފަހަރާ ދެ ތޫފާން އުފެދިފައި ވެސް ހުރި އ ތޫފާން އިނގޭތޯ  5މިފަހަރު، މިފަހަރު އުފެދުނު  

ގޮތުން   ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  ދިމާވީ  ކުރިން  މީގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ނާދިރުކަމެއް.  ވަރަށް  ކޮންމެވެސް    1980އެއީ 

އަސަރު   ސީދާ  އޭގެ  ސީގެ  އަރަބިއަން  ތޫފާންތަކުގެ  މިއަހަރަކީ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަންނޭނގެ.  އިރެއްގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް   ކުރި  އަނެއް    ތޫފާނެއްވަރު   3އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގަދަޔަކަށް    2ދިޔަ.  އެހާ  އަސަރު  ތޫފާނުގެ 
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މުގުރާ   ގޮތްގޮތަށް  ތަފާތު  ވެސް  އަދި ރާޅުތައް  ބާރުވެ  ވައި  ސަބަބުން  އޭގެ  ތޫފާނަކީ  ނުކުރޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

އްޗެއް.  ރަށްރަށަށް އޭގެ ކަނޑުގެ އޮއިވަރާއި އަދި ކަނޑުގެ ރާޅުގެ ބާރުމިނަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ އެ 

ލަފާކުރަނީ.  މި  މެޓުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން،  ކަމަށް  މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތު  ދެންނެވި  މި  އެހެންވީމާ، 

އަހަރަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   3އަހަރަކުން    5ސަބަބަކީ، އިންޑިއަން އޯޝަން ޑައިޕޯލާއި އޭލިނޯއާ މިއީ ހަމަ ކޮންމެ  

އަހަރަ  މިދިޔަ  ދެން  އެއްޗެއް.  ޕޮޒިޓިވް.  ދިމާވާ  ގޮތުން  ވިދާޅުވާ  އައި.އޯ.ޑީ  އަހަރެއް.  ނިއުޓްރަލް  އޭނިނޯ  ކީ 

ކްލައިމެޓް   ހަމަ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އާދޭ.  ނުއެއް  ދިމާވެގެނެއް  އެހެން  ކޮންމެފަހަރަކު  ހާލަތު  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ހެޕަނިންގ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން   އިޒް  ޗޭންޖް  ބައެއް އިނގޭތޯ. ކްލައިމެޓް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މިފަހަރު  ޗޭންޖުގެ 

ތޫފާންވަރު އުފެދޭނެކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ    3އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓުގައި ވެސް އެބައޮތް އަރަބިއަން ސީގައި ޢާއްމުކޮށް  

ބޭފުޅުން   ހުރިހާ  އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ވެސް އެބަ ބުނޭ. ދެން އެހެންވީމާ، ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ދިރާސާކުރާ 

އެއް އުފެދޭ  ވެސް  ސީގައި  އަރަބިއަން  ބޭންގާލްގައި  އޮފް  ބޭ  އޯޝަންގައި  އިންޑިއަން  މިހާރު  ކަމެއް  ބަސްވާ 

މިއީ   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ގަދަވަމުންދާނެ  އަހަރު  އަނެއް  އަހަރަށްވުރެ  އެއް  ބާރު  ތޫފާންތަކުގެ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ.  

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު ވެސް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ،   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބައިވަރު ސުވާލު އެބަހުރި 

އިރު  މި  އެބައޮތްތޯގިރުން  ދެނެގަނެވިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރަށަކަށްކަން  ކިހާ  ކުރިމަތިވީ  ގިރުން  އެ  ؟ ވައިގައި 

އެބަހުރިތޯ ބެލެހެއްޓިފައި  ރަށަކަށް.  ؟ އަދަދުތައް  ހުރިހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  މިއައީ  ގޮސްފައި  ރ.އަތޮޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

  10ރަށުން ގިރާކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން    10ޝަކުވާކުރީ    ރަށް އޮތްއިރުގައި ހަމަ އަތޮޅު ރަށްރަށުން އަޅުގަނޑަށް  15

ރަށް އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ގިރާ ވާހަކައެއްނޫން މި ދެންނެވީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ބެލިފައި އެބައޮތްތޯ  

މިދިޔަ   ވިދާޅުވި  ރާއްޖޭ  7ތި  މިހާރު  އެބައޮތްތޯ  ބެލިފަ  ވާހަކަ.  ހުރި  ޑާޓާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ތި  ވަރަކަށް  ގައި 

ވިދާޅުވާހެން ދެ މޫސުމަށް ގިރުމާއި ބޮޑުން އަންނައިރުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އާބާދީތަކުން ކިހާ މިންވަރަކަށް ކިހާ  

ކިހާ   މެދުވެރިވާ  އެކަން  ހާލަތަކަށް  ނާޒުކު  އެކަން  ސަބަބުން  ރަށްގިރުމުގެ  މިތިބީ.  ހާލަތެއްގައި  ނާޒުކު  ބަޔަކަށްތޯ 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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ދެނެގަނެވި ތިބިކަން  ޤުދުރަތީ  ؟ އްޖެތޯބަޔަކު  ކަމަކީ  އަނެއް  ތިއްބެވި.  އެބަ  ބޭފުޅުން  މުއައްސަސާގެ  ހަތަރު  އެ 

ކޮބައިތޯ މިންގަނޑަކީ  ބައްލަވާ  ކަމަށް  ބޭފުޅުން  ؟ ކާރިޘާއެއް  ތި  ގޮތަށް  ކާރިޘާއެއް  ޤުދުރަތީ  ވީމަތޯ  ކިހާވަރެއް 

މީޓިރޮލޮއޮޖީގެ  ދެން  މިފަހަރު  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކީ  އަނެއް  ދެން  ރަނގަޅަށް    ބައްލަވަނީ.  ވަރަށް  ވެސް  ބޭފުޅާ 

ޑިސެމްބަރު   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެއްޗެހި.  މި  ނަކަތްތަކާއި  މި  ގައި    10ވިދާޅުވެއްޖެ 

އައި   ޝަކުވާ  ގިރާތީ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މުލަ.  އެއީ  ހަޅަ  ފުރަތަމަ  އެއީ.  ހަޅައެއް  ދެން  މުލަށް.  ފުރަތަމަ 

ގެ އޭގެ    15އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ގިރަން ފެއްޓީމަ ކަންނޭނގެ    ގައި.  15ޑިސެމްބަރު  

ގައި  10އަސަރު ފެނިގެން ކޮމިއުނިޓީއަށް ފާހަގަވެގެން އެ ޝަކުވާ އުފުލާނީ. އެހެންވީމާ، މުލަހަޅަ އެއީ. ޑިސެމްބަރު  

ފެބްރުއަރީ   މިހާރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ގުޅިގެން  ހަޅަތަކާ  ދިޔައީމަ    މިއީ.  2މި  ރަށްރަށަށް  އެކި  ދެން  ދުވަހު  މިހާ 

މިދެންނެވީ. އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް ހަމަ ރިފަރ މި ކުރަނީ ރަށްރަށުގެ މީހުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކައަށް. ހަމަ މިފަހަރު  

ދި ހަޅަޖެހި  ގިރާނީ  އަނެއްކާ  ގިރަމުން  ގިރަމުން  ދިގުލައިގެން  ވަރަށް  ކޮންޓިނުއަސްކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  މާ  އެއްކަލަ 

އަސްލުގައި   ދެން  އައިސްފަ.  ރަށްރަށުން  އެބަހުރި  ވެސް  ޝަކުވާތައް  ބައިވަރު  މިކަހަލަ  ވެސް.  ވާހަކަ  ބަދަލުވީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރީދުވަހު މީޓީންގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލީ އެކަން. މިހާ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުގައި އަސްލުގައި ތި ބޭފުޅުން  

ކުއް  ރަށުގައި  ގިނަ  އެހާ  ޙައްލަކަށް  ނޫން.  އޭގެ  ވާހަކައެއް  ހިންގާނެ  މަޝްރޫޢުތަކެއް  ބައިވަރު  ލިއަކަށް 

ފާހަގަކުރިން.   ކޮމިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ދަށް  ތަންކޮޅެއް  ރެސްޕޮންޑުކުރުން  އެއަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ބައްދަލު މި  މިސާލަކަށް  މަޢުލޫމާތު  ތި  އަސްލުގައި  އައިއިރުގައި  މިހާގިނަދުވަހަށް  އެކަން  ވުމުން  އެހެންވީމާ، 

ގޮސްފަ.   ބިރުވެރިކަމަކަށް  އެއީ  ހިއްސާނުކުރެވި  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެނގިއްޖެ.  ކަންކަން  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް 

މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅު ރަށެއްގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ބުނި ދުނިޔެ ނިމެނީހެއްޔޭ. އެއީ ހަމަ  

ތިބީ އެ  އަސަރުކޮށްފައި  ފައިނުގައި  ފުދޭވަރަކަށް  ނެތް  ބުނެވޭކަށެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  މިސާލަކަށް  ވާގޮތަކީ  އިނގޭތޯ.   

ވަރަކަށް    200ވަރަކަށް އަހަރުވެފައި ހުރި ގަސްގަސް ވެއްޓިފައޭ އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ    200

ދިޔައިރުގައި   އެހާހިސާބަށް  އެހެންވީމާ،  ގިރައިފިކަން.  ވަރަކަށް  ނުގިރާ  ދެން  އަހަރު  މަޢުލޫމާތު،  އެ  އަސްލުގައި 

ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެއްކަލަ ޕެނިކުވާ ހިސާބަށް  

ރަށްރަށް   މައްސަލަ މި  އެއް  އައިސް އުފެދުނު  ފަހަކަށް  މި  އެގޮތުން  އައިސްފަ. ހަމަ  ދޭ މިހާރަކަށް  އެބަ  ކަންކަން 

 މި މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަމަށް އަސްލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެސްޕޮންސް އޭގެ ރެސްޕޮންސް   ގިރުމާއި 

ތަންކޮޅެއް ލަސްވީ ކީއްވެގެންތޯއޭ. ދެން އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ލަފާކުރައްވަނީ ކޮން  

އަ ހާލަތަށް  ޚާއްޞަ  މިފަހަރު  ދެން  ދެން  ކަމެއްތޯ.  ކިޔަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ދައްކަވަނީ  ވާހަކަ  އި 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކިޔަވާފައި ހުރި ފޮތްތަކުގެ އެއްކަލަ އިކުއިނުކޮސް މިސާލަކަށް ދުވަސްވަރު އަންނާނެ މާރިޗް  

ކަތްތައް ދައްކާގޮތުން  މަސް ތެރޭގައި. އެ ފަސްބަދުރުވުއާ ދިމާވަނީ. އެއީ ހަމަ މުސްކުޅިން ބުނާގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ނަ

އުފުލިފައި އިންނަ   ކޮޅިގަނޑެއް ޖެހިދާނެ. ވައިގަދަވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ދިޔަވަރު އެންމެ  ވެއްޖެއްޔާ ފަސްބަދުރުވައިގެ 

ގަޑީގައި މިސާލަކަށް ކަނޑުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ބާންޏެއް އުފެދިއްޖެއްޔާމު މިފަހަރު އުދަ އެރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު. 

ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެ ތި  ކަމަށް  އައިސްދާނެ  ހާލަތެއް  އެކަހަލަ  ވެދާނެކަން.  އެހެން  އެނގޭ  ބުއްދިން  ންނަށް 

ބޭފުޅުން   ތި  އަސްލުގައި  މިކަންކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ވިސްނުމެއް.  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ޕްލޭނެއް  އެއްވެސް  އެބައޮތްތޯ 

އެއްޗަކަށް ފަހު  ކިހަވަރަކަށްތޯ.  ތިއްބެވީ  ކައުންސިލުތަކަށް  ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން  ދަންނަވައިލާނީ  އަޅުގަނޑު   

ބާރުތަކެއް ދީފިން. ބަޖެޓަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި މިންވަރުތަކެއް   ބޮޑެތި  ގާނޫނުން ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ 

ކުރެވޭނެ  ދޫކޮށްލައިފިން. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ނޫން މި ދެންނެވީކީ. މިކަހަލަ ކަންކަން ރަށްރަށުގެ ފެންވަރުގައި ޙައްލު

ފަންނީ   މި  ދިރާސާތަކާއި  ބޭފުޅުން  ތި  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ވާހަކައެއް 

އެ   ފުރަތަމަ  ކައުންސިލުތަކަށް ގިރުމުގެ ޙައްލަކަށް  ބޭފުޅުން އެބައޮތްތޯއޭ މިސާލަކަށް  ކުރައްވާއިރުގައި ތި  ކަންކަން 

އެކަ ކިހިނެއްތޯ  އޮންނަނީ  އީ.އައި.އޭ  ޕްރޮސެސް  ކިހާވަރެއްވީމަތޯ  ނޫނީ  ހަދަންޖެހޭތޯ  އީ.އައި.އޭ  ކުރުމަށް.  ން 

ޕަމްޕެއް   ސޭންޑު  މިސާލަކަށް  މިންވަރަކަށްތޯ.  ކިހާ  އެޅޭނީ  ވެލި  އެތަނަށް  ނަގައިގެން  ވެލި  ނުވަތަ  ހަދަންޖެހެނީ 

ހިނެއްތޯ. ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންނަށް  އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން އެކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމާއި މިކަންކަން އޮންނަނީ ކި

ފަސްގަނޑެއް   ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  މިސާލަކަށް  ވަންޏާ  ގިރާކަމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ކޮންސެޕްޓުތަކެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް 

ފަސޭހަ   ލުން.  އެއްޗެއް  ކަހަލަ  ތޮއްޓެއް  ހުރަސް  ފާރެއް  ހުރަސް  ކޮންމެވެސް  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް  ވަންޏާ  ގިރާކަމަށް 

ނު ގޮތުން.  ކުރެހުންތަކެއް  އެހީތެރިވުމުގެ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހަދާފައި  ކޮންސެޕްޓުތަކެއް  ވަތަ 

ހިލޭސާބަހަށް   އަމިއްލައަށް  ކޮމިއުނިޓީތަކުން  ހަމަ  ކުރީގައި  މީގެ  ވެސް  ބަނދަރު  އެބަހުރި  ރަށްރަށުގައި  މިސާލަކަށް 

ށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެކަމަކާ ދެކޮޅެއް ވެސް ނުހަދާނެ  ހަދާފަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގަލުގެ ތޮށިބުރިއެއް ލާކަށް ހަމަ ރަ

ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު މިހާރުގައި މިއޮންނަ ބައެއް ކަންކަމުގައި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި އެ ޕްރޮސެސް އޮންނަ ގޮތުން  

 ވިސްނުމެއް. ދެން  އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްނަގާކަށެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ އެބަހުރިތޯ އެކަހަލަ 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  ވެސް  ހިންގަވާއިރުގައި  މަޝްރޫޢުތައް  އަތޮޅުތަކުގެ  ކުންފުނިތަކުން  ސަރުކާރު  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި 

ކަހަލަ އުސޫލެއް ނެތްތޯ.   އެޓެންޑުވެވޭނެ  އަވަހަށް  ތަންކޮޅެއް  މިކަހަލަ ކަންކަމަށް  ނަމަވެސް  ދަށުން  ސީ.އެސް.އާރު 

ގާނޫ އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންކަމެއްތޯ.ނުވަތަ  ކުރަންވީ  ކަންކަމާ  އެކަހަލަ  މަޖިލީހުން  ހަދާ  ފަސްއަހަރާއި   ނު    10ދެން 

ރާއްޖޭގެ   ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވާހަކަ.  އައި  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ފްރިކުއެންސީއެއްގައި  އަހަރުގެ 
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ބަނދަރުތަކެއް މި ހެދީ. އަޅުގަނޑަށް    ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ބޮޑެތި  15ވަރަކަށް    10ބަނދަރުތައް މި ހެދީ މިދިޔަ  

ބަނދަރާ   ހެދި  އެ  ގިރީ  އެ  އެވަރަށް  ރަށްރަށުގައި  ކަހަލަ  ފައިނު  ވެސް  ރ.އަތޮޅުގައި  ސާލަކަށް  މި  ޔަޤީން.  ހަމަ 

ހެދިގެންކަން. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤްބަލުގައި ހަމަ އެކަން އެގޮތަށް ދާން ދޫނުކޮށްލާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަޝްރޫޢުތައް  

ގޮތެއް ވެސް ނުހުރެއޭ.  ހިންގަ ފައިބައިގެންދާނެ  އަރާ ރާޅު ވެސް  ވިދާޅުވެއްޖެ އެއްގަމަށް  ވެސް  ވާއިރުގައި އެމް.ޑީ 

ކުރެވޭނެ   އަޅުގަނޑުމެން  ޙައްލަކަށް  އެކަންކަމުގެ  ނުވަތަ  ބާއްވާނީތޯ  އެގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ، 

 ށް ބޮޑަށް. ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަސްލު. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަވާބުދެއްވަން   މިނިސްޓަރ  ތެރެއިން  ސުވާލުތަކުގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރަށް  ދެން  ގިނަ ސުވާލުތަކެއް.  ވަރަށް 

 ބޭނުންފުޅުވާ ބައިތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށްފަހު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. 

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ އެންވަމިނިސްޓަރ އޮފް  

އާދެ! ވަރަށް ބައިވަރު ސުވާލުކުރީމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ނޯޓުކޮށް ހިތަށްއެރީ މި ކިހިނެއްބާއޭ މިއަށް ޖަވާބުދޭނީ. ދެން  

އަންގާފައިވަނީ   ރަށްގިރާކަން  ރަސްމީކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ރަށަށްތޯ  ކިތައް  ކުރިމަތިވީ  ރަށުން    20ގިރުން 

ގެން އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވީ މިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި އެ އިދާރާތަކާ  ރަށުން އެންގީ. ދެން އެއާ ގުޅި  20އިނގޭތޯ.  

ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރަމުން ދިޔައީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މިހާރު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް  

ރެސްޕޮންޑްކުރެވޭ ދިމާވީމަ އަވަހަށް  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ކަމަކީ  ދޭންޖެހޭ  އޮޅުންފިލުވުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ނީ ކޮންކަމެއްތޯ 

ގޯހެއް   މާބޮޑު  މި  ކުރިމަތިވީމާ  ކަންކަން  މިކަހަލަ  މިހާރު  ވާހަކަދައްކައިފިން  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  މީގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެސް.އޯ.ޕީއެއް  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ކަންކަން  ކުރެވޭނެ  ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު  ފެންވަރުގައި  ރަށު  ނުވަނީސް 

އެ އެސް.އޯ.ޕީގައި  ހަދަން  އެ  އޭރުން  އިނގޭތޯ.  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކެއް  ހުރިހާ  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  އެއީ  ބަޖެހޭ. 

މީހަކަށްކަން   މިވެނި  ގުޅަންވީ  ތިމަންނަ  ދިމާވީމަ  ކަމެއް  މިވެނި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ބެލީމަ 

ގުޅަންވީ ގުޅީމަ  އޮންނާނެ.  ވެސް  ނަންބަރު  އޭނަ  އަޅަންވީ    ކަން.  އިދާރާއަކުން  އެ  ދެން  އޮންނާނެ.  ވެސް  ގޮތް 

ފިޔަވަޅުތަކާއި އެހެން އިދާރާތަކާއި އެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭނެގޮތާއި ދެން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތްތައް ހުރިހާ އިޖުރަޢާތްތަކެއް  

ވިދާޅުވިހެން  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ފަށަމުން  މިއަދު  އޭރުން  މިހާރު.  ބޭނުންވަނީ  ލިޔަން  ކީއްކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކާކު   

އޮންނާނީ   އެކަން  ނުބުނެވޭނެ  ކައިރިއަކު  އެންމެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ނޭނގެއޭ.  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ކުރަނީ 
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އިޖުރަޢާތެއް   އެކަހަލަ  ޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ލިޔެފައޭ  ވެބްސައިޓުގައި 

ލިޔެފައި ކައުންސިލުތައް އެވެއަރކުރަން މި ކަންތައް. ދެން އޮތީ ރަށު ފެންވަރުގައި  ހިމެނޭ އެސް.އޯ.ޕީއެއް ލިޔަން.  

ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ. މިހާރު ބައެއް ގަވާއިދުތައް ހުރިގޮތުން އީ.އައި.އޭއަކާ ނުލައި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ކުޅެވޭކަށް  

ބަ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް ކުރެވޭކަށް ނެތް. އެކަމަކު  ހެދުމަކާ ނުލާ  ނޯވޭ. އެކަހަލަ  ލަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު އީ.އައި.އޭ 

ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެބައޮތްތޯ އިނގޭތޯ. އެއީ ސޭންޑު ޕަމްޕަކުން ސޭންޑު ނަގައިގެން އެޅިދާނެތޯ ނޫނީ ރަށުގެ  

ގަނޑު ހަމަ  ތެރޭގައި ހުރި ވެލި ނަގައިގެން ވެސް އަތިރިމަތީގައި ވަގުތީގޮތުން ޖެއްސިދާނެތޯ. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅު

ކަންތައްތައް   ކުރެވިދާނެ  އެމަރޖެންސީކޮށް  ކަމެއް.  ކުރެވިދާނެ  ދަންނަވަނީ.  ގޮތުން  ދެންނެވުމުގެ  ލިސްޓެއް 

ހަދާނީ   ދިމާވީމަ  ކަމެއް  ލިޔަން އިނގޭތޯ. މިވެނި  އިޖުރަޢާތެއް ގޮތަށް  ޖެހޭ ހަމަ އެއްކަލަހެން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން 

މީހަކަ މިވެނި  އަންގާށޭ  އިނގޭތޯ.  މިހެންނޭ. ދެން  މިހެންނޭ  ކުރާނީ  ކަންތައް  އޭނަ  މިހެންނޭ. ދެން  ދެން ވާންވީ  ށް 

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  ހިނގައިގަންނަންޖެހޭނީ  އެކަން  ދެން  ޖަހާއިރަށް  ރަނގަބީލު  ހަމަ  ފަހަރަކު  އެންމެ  އޭރުން 

ންނަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވެސް  މިކަމުން އަޅުގަނޑަށް ދަސްވި ކަމަކީ އެބަޖެހެއޭ އެކަހަލަ ތަރުތީބުތަކެއް ކުރެވިފައި ހު

ކުރިން   ދެން  ކުރާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ފެންވަރުގައި  ރަށު 

ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު އޮތް ބޮޑު މަސްއޫލިޔަތަކީ މިކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  

އެބައޮތްކަން  ލަފާދިނު ދައުރެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަރުތީބުކުރުމުގައި  ކަންތައްތައް  މުޅި  މި  އެކަމަކު،  މެ.  ވެސް  ން 

ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެން އިސްނަގައިގެން މިކަން ކުރަން މި އުޅެނީ. ދެން މިކަމަކީ މިދެންނެވި މޫސުމަށް އަންނަ  

ކުރިމަތިވަ ގުޅިގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށްވާތީ އާއި މިކަމާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް  ބަދަލާ  އަންނަ  މުން 

މައްސަލައާމެދު   މުޅި  އިނގޭތޯ  ތެރޭގައި  މަހު  މާރިޗް  އަންނަ  ގަސްދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަޢުޤުވެރިވާތީ 

ޓުތައް ހުށަހަޅާނެ.  ވާހަކަދައްކަން ހަމަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން. އޭގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯ

އަޅުގަނޑަށް   އެބަހުރި.  މީހުން  މަސައްކަތްކުރި  ވެސް  ރިސޯޓުތަކުގައި  އަދި  ގެންނާނެ.  ވެސް  ރިޕޯޓުތައް  ދިރާސާ 

ނެތްކަން.   ހުށަހަޅާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ގިރާ  ރަށް  ރިސޯޓަކުން  އެއްވެސް  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވުނު 

 މެނޭޖުކުރަން އެ މީހުން ގޮނޑުދޮށް މެނޭޖުކުރަން ކަންތައްތަކެއް އެ މީހުން އެބަކުރޭ.  އެހެންވީމާ، އެ މީހުންގެ ބީޗް

އެއްވެސް ރަށަކުން ޝަކުވާއެއް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ހަމަ އެ ބީޗްތައް  

ކާ މިހެނެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ބަލަންވީ އެ  އެ އަތިރިތައް މި ދެންނެވީ ރިސޯޓުގައި މެނޭޖުކުރާ ގޮތަށް ކުރެވެންޏަ

ތަންތަނުގައި ވެސް އެހެރީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ހަމަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިސޯޓުގައި ހުރި ރޫމުތަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް  

މޫސުމެއްގައި ހުރިހާ ހަޅައެއްގަ ބީޗް ހުރިހާ  ގޮތަކަށް  ގެއްލުންނުވާނެ  އެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އެއްޗެއްސަށް  އި 
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އެ   ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ނުވާނެކަމަކަށް  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މެނޭޖުކުރޭ.  މީހުން 

ވާނެ.   މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވުނީމަ  ފައިނޭންސް  އެކަމަށް  ކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަރުތީބުތައް 

ކި އޮތީ  ކަން  ތަނުގައި  ވޭތިވެދިޔަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުގައި  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އެކަމާމެދު  ބަލާފައި  ހިނެއްތޯ 

އަޅުގަނޑު   އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ކުރަން  އެކަން  ގޮތަކަށް  ކުރިމަތިނުވާނެ  މިގޮތަށް  ދެން  އެފަމެޓިވްކޮށް  ބޭނުންވަނީ 

ން ބައްދަލުކުރާނަން. ކޮށްގެން  ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު މި  ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާ އަޅުގަނޑު ވަކި

އޯޝަން   މި ދެންނެވީ އިންޑިއަން  އަދި  މިގޮތަށް  ދެން  މިކަން  ނަގައިގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އިސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން   ލައްވާލާއިރަށް  އައިސް  ކޮޅިގަނޑެއް  މިކަހަލަ  ފުރަތަމަ  ވިޔަސް  ކަމެއް  އެހެން  ވިޔަސް  ސަބަބުން  ޑައިޕޯލްގެ 

ކުރާނެ މިދެންނެވީ    ކަންތައް  ފައިސާ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ދެން  ލިޔާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ކުރަންވީ  ގޮތް، 

ޖެހުނީމަ   ފެނަށް  މިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  ބަހައްޓާނީ.  ފަންޑެއްގަ  ވެއްޖެއްޔާ  ބަހައްޓަން  ފަންޑެއްގައި 

ނުޖެހޭ ފެނަށް  ބަހައްޓާފަ.  ފައިސާ  އެބަހުރޭ  ފެންދޭން  އަހަރަކު  ނުޖެހޭ.  ކޮންމެ  ޚަރަދުކުރާކަށް  ރަށްރަށަކަށް   

ފަންޑެއްގައި   ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ފައިސާ  ޚަރަދުކުރާނެ  ދިމާވީމަ  ކަމެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

ވާހަކަދައްކާކަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ދިގުކޮށް  މާ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭހެން 

ން. އަޅުގަނޑު ތި ކުރެއްވި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް އެއްފަހަރަކާ ޖަވާބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވެސް ދެވޭނެ. އޭގެ  ބޭނުމެއްނޫ

ތެރެއިން ބައެއް އެހެން އިދާރާތަކުން އޭގެ ބައެއް ސުވާލު ޖަވާބުދެއްވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  

ބޭނުންވަނީ މި މައް އަޅުގަނޑުމެން އެޑްރެސްކުރާނަމޭ ދެން މިކަހަލަ  ޔަޤީންކޮށް ދަންނަވަން  ސަލަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

 ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދީ އެހެން އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ގެންދާނަން.  

 

 ރިސާތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް އެބަހުރިތޯ. އެ    ރަށަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް   20ވަޒީރު. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ  

 ރަށުގެ ކަންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިތޯ ތި ނިންމާލެއްވީ.    20

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

ބޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  ނޫން.  އަސްލުގައި  އިނގޭތޯ.  ކަންތައް  ގިރުމުގެ  ރަށް  ޑު 

މި   އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޢާއްމުކޮށް  ހަމަ  ގިރުމަކީ  ރަށް  އެބައޮތް.  ބޭނުންކަމެއް  ފާހަގަކުރަން  މީގައި 
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 އިނގޭތޯ. ހަމަ  ދިރާސާކުރާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އޭގެ ޒާތަށް ބަލަންޏާ އެ ރަށްރަށް މިސާލަކަށް ހުޅަނގުގައި ގިރާ ގިރުން 

 އެ ވެލިގަނޑު އައިސް އަނެއްކާ އިރުވައި އަންނައިރުގައި ކުރިން އޮތް ތާނގައި އޮވޭ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަވާބެއް   ސުވާލަށް  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެކީގައި  ގޮތުންނާ  ވަގުތުގެ  މަޢާފްކުރައްވާތި!  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޒީރު 

ދެ އެބަހުރިތޯއޭ  ދެއްވަނިކޮށް  އެދިވަޑައިގެންފައި،  ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅުން  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ރަށްރަށަށް    20ން 

 ރަށުގެ މައްސަލަ އިނގޭތޯ.  20ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، މިހާރު ރިޕޯޓުކޮށްފައި އޮތް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށް ދޭންޖެހެނީ   އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެ ރަށަށް  ރިޕޯޓުކުރި ރަށްރަށުގެ ކަންތައް  މިހާރު އިނގޭތޯ 

އަޅުގަނޑުމެން   ބަޖެޓުގައި  އެބައި  އެނގޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެލުނީމަ  އެކަންކަން  އޭރަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

ދެ ފައިސާ.  ހުރި  ނޫން.  އަތުގައި  ވެސް  ބަޖެޓަކު  މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުންނަންޖެހޭނީ  ފައިސާ  މި  ން 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. ދެން ޝަކުވާ ކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  

ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ދެން  މައްސަލަ.  ގިރާ  ހިމެނޭނީ  ބެލެނީ  ބަޖެޓުގައި  އަހަރެއްގައި  ނީ. 

 އެކަންތައްތައް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އޮތީމަ ކުރުކޮށްލަދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  

 ފުރުޞަތު ދޭނަން.  ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބަށް އަޅުގަނޑު  

 

 ޔަޢުޤޫބު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ކުރަން ހުރި ގިނަ ސުވާލުތައް މިހާރު ކޮށް ނިމިއްޖެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  

މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށް މުޤައްރިރު ވެސް އަދި ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑު  

ވަ  ހަމަ  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  އުޅޭ  އަދިވެސް  ދިމާވެގެން  މި  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  ޖަވާބު  ޢިބާރާތުން  ސާފު  ރަށް 

މައްސަލައަކީ މި ޚާއްޞަ ހާލަތެއް އައިސްގެންތޯ މި ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ މި ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ. ދެން  
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ގެންނަންޖެ އެޓެންޝަނަކަށް  އެއްވެސްވަރެއްގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރުގެ  މިކަމުގައި  ހޭ 

މައްސަލައެއްތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަންތައް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އަޙްމަދު ޚައިތަމް ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ކައުންސިލުތަކަށް ނޭނގެއޭ މިހާރު ކަމެއް ދިމާވީމަ ދާންވީ ދިމާ. ދެން އޭގައި  

އަދިވެ ހީވަނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  ވެދާނެހެން.  އެހެން  އެކަން  ފާހަގަކުރެއްވިޔަސް  އެހެން  މިނިސްޓަރު  ހަމަ  ސް 

ދެން   ރޯލެކޭ.  އެޑްވައިޒަރީ  އޮންނަނީ  މިނިސްޓްރީގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ވާހަކައިގަ  މިނިސްޓަރުގެ  ދެންމެގައި 

ދެން އެ ދެ މެދުގައި ވާ ކަމެއް އަސްލު އެއީ އެ  އެޑްވައިޒުކޮށްފައި ފޮނުވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް. ފޮނުވީމަ 

ސާފުނުވާތީ   އެ  ކޮންކަމެއްތޯ.  ވަނީ  ދެން  ނެނގޭތޯ،  އެކްޝަނެއް  މެދު  އެއާއި  ހެދޭތޯ،  ފޮލޯއަޕެއް  ދެމެދުގައި 

ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް މި އޮޅުންއަރަނީ. އަދި އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ  

ކަމެއް  އޮޅުންއަރަނީ.   އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  އެއާ  ދެން  ދިނުމަށްފަހުގައި  އެޑްވައިޒު  އެ  މިނިސްޓްރީން  އެހެންވީމާ، 

 ފްލޯއަޕެއް ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިނިސްޓަ އަޅުގަނޑު  އިންނެވީމަ  މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަރ  އާދެ!  އެހެންނޫނީ  ދެން  ދެނީ.  މި  އިސްކަން  ރަށް 

ހާލަތެއްކަން   ޚާއްޞަ  މިހާރު  ޖަވާބުދެއްވިދާނެ.  ވެސް  މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ބޭނުންފުޅުވެއްޖެއްޔާ 

ވިދާޅުވި   މިނިސްޓަރ  ސާފެއްނޫނޭ  އަދިވެސް  ގޮތް  އޮންނަ  ޕްރޮސެސް  މި  ހަމަ  ދެން  ކަށަވަރުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯއޭ 

މިކަން ތަންފީޒުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،  އެއްޗަކުން  އަދާކުރައްވާފައި އެހެން ތަނަކުން  ރޯލެއް މިނިސްޓްރީން   އެޑްވައިޒަރީ 

އެ   ކަމެއްތޯއޭ.  ސީރިސް  ގެންނަންޖެހޭވަރު  ސަމާލުކަމަށް  ބައިނަލްޢަޤްވާމީ  ދެން  ސާފެއްނުވެއޭ.  ކިހިނެއްކަންވާންވީ 

 ބަރު އެ ކުރެއްވީ.  ތިން ސުވާލު ކަންނޭނގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މެން

 

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހީއަށް   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހާލަތެއްތޯ  ޚާއްޞަ  މިއީ  ހަމަ  ވާހަކައިގައި  ދެއްކި  ކުރީދުވަހުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! 

އަޅު ނޫން  އެހީއަށް  އެދެންޖެހޭވަރުގެ.  ބޭރުގެ  މިއީކީއެއް  ނުދަންނަވާނަން  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  ގަނޑު 

އެދެންޖެހޭވަރުގެ ޚާއްޞަ ހާލަތެކޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ ދެންމެ މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ވެސް ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން އެ  

މި   އެ   100ވިދާޅުވެދެއްވީ  ތަފާސްހިސާބުން  ހުރި  ދިމާވެފައި  ތެރޭގައި  އެހެންމެ  އަހަރުގެ  ހަމަ  އެއްޗެއް.  ދައްކާ   

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްނިކަލް އެހެން ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ އިންޑިއަން ޑައިޕޯލްއާ މިއާ ދޭތެރޭގައި ހުރި ގުޅުން. 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

21 

 

މި ދަނޑިވަޅު ދިމާވި ގޮތް ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިދިނިން. މި  

މިކަން  ދަ ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ޖެހުނީމަ  އެއްފަހަރާ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ވަގުތާއޭ.  ހަޅައިގެ  ދިމާވީ  މި  ނޑިވަޅާ 

ބޮޑު.  ކުރިއަށްވުރެ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  މައްސަލަ  ގިރުމުގެ  ރަށް  ދެން  ފާހަގަކުރެވުނީއޭ. 

ވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާނެ ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ  އެހެންނަމަވެސް، މި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އަބަދު ވެސް ދި

ވަށައިގެން   ވެލިގަނޑު  ހުންނަ  ވަށައިގެން  ރަށުގެ  އެ  މިވަނީ  އުފެދިފައި  ގޮތުން  ޤުދުރަތީ  ރަށްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެނައުމު ބަދަލުތައް  އެކިއެކި  ވެލިގަނޑަށް  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް. އެހެންހުއްޓާ  ސަބަބުން  ދައުރުކުރެވޭނެ  ގެ 

ރަށްގިރުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި ނިކުންނަނީ. މީގެ ކުރިއަކު އެވަރަކަށް ރަށް ގިރާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ.  

ގާތްގަނޑަކަށް   މީގެ  އޭރުގެ    15އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެހިލިއިރު  ކުރިއަށް  އަހަރު  ވަރަކަށް 

% ކަމުގައި    60ގާތްގަނޑަކަށް  މީގެ  ރަށްގިރާ  އެކަމަކު  ލިބުނު.  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް  ގިރާ  ވެސް  ރަށެއް  ހުރިހާ 

%  5ގާތްގަނޑަކަށް   ހަމަ  ޖެހިލާއިރު  ހަމައަށް  ކުރިއާ  ކަމަށް    100އަހަރު  ރަށްރަށް  ގިރާ  ވެސް  ރަށަކީ  ހުރިހާ 

މައަށް މި އަންނަނީ  އެބަހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ފެންނަން. ދެން ރަށެއްގެ ގިރައިގެން އެކަމުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަ

އާންމު މީހާއަށް އޭގެ އަސަރުކުރީމަ. އެ އަސަރުކުރާ ގޮތް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާލައްވާ. ގެދޮރު އަޅައިގެން ރަށްރަށުގައި  

ދިރިއުޅެން އޮތް ސޭފް ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ މިތިބީ ރާޅުގެ އަނގަ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ،  

އަސަރުކުރާ  ހާލަތެއްގައި  އޭގެ  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ގިނަވާނެ.  ވާހަކަދެއްކޭލެއް  ރަށްގިރާ  ރާޅު  އެ  ބޮޑުވާނެ.  ލެއް 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިއީކީއެއް އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީ ހޯދަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ކަމަކަށް.  

ބޭ އެއް  ޓެކްނިކަލް  ދެންމެގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޖައްސައިގެން  މިއަށް  ހިލަ  ބޮޑު  ބޮޑެތި  އިތުރަށް  ވިދާޅުވިހެން  ފުޅަކު 

އަނބުރާ   ވަގުތުކޮޅެއްދޭންވީ އެ ގެއްލިގެންދިޔަ ވެލި  ބަދަލުގައި މަޑުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެދުމުގެ  ފާރުތައް 

ވަރެ ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދެން،  ނޫނީ  އަންނަންދެކަށް.  ގިރިތަނަށް  އެ  ރަށަށް  ސޮފްޓް  އެ  އްގެ 

އިންޖިނިއަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މަދުވި ވެލި ހުސްވިތަނަށް ސޭންޑް ޕަންޕްކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން އިތުރަށް  

މި   މަޢުލޫމާތުގައި  ހިއްސާކުރެއްވި  ވަޒީރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ވެސް  ވެލި ނެގުން. މިހާރު  ހުރި  ފަޅުތެރޭގައި 

ދަތު ކުރެއްވި  އެ  ވެލި  ދޭތެރެއިން  ފަރުބަދަވަރުގެ  ބޮޑެތި  ހުރި  ކޮނެފައި  އެހެރީ  ރަށްރަށުގައި  ބޮޑެތި  ރުފުޅުގައި 

ކަމަކަށް   އަނެއް  ޢިމާރާތްކުރަން  ގޭގެ  ދަނީ  މި  ވެލި  އެ  ދެން  ބަހައްޓާފަ.  ނުކޮށް  ބޭނުމެއް  އެއްވެސް  ފުނިފުނި. 

ވަރަށް އެއްޗެހިތައް  އެ  އިނގޭތޯ.  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ލިބޭ  ހިލޭ  ގެންދޭ.    މީހުންނަށް  އެބަ  މީހުން  އެ  އުފަލުން 

އެހެންކަމެއް ނެތި ގޮސް މަގަށް އަޅާ ވެސް މަގު ވެސް ރީތިކޮށްފައި އެބަހުރި. މި ވެލިތައް ބޭނުންކުރަންވީ މި ކަހަލަ  

މި   ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ބަހައްޓަންވީ  ގޮތުގައި  ބޭންކެއްގެ  އެއީ  ނޫނީ  ކަންކަމަށް.  ކަހަލަ  މި  ފިލްކުރުމާ  ތަންތަން 
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 ހާލަތެއް އަންނަ ދަނޑިވަޅުގައި އެތަނަކަށް އެޅުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވީ މި އޮގަނައިޒްވާން  ކަހަލަ 

މިހިރަމިހިރަ   ނޭނގި  ރިޕޯޓްކުރަންވީ  މި  ދިމާލަކަށްތޯ  ވާހަކައިގައި ކޮން  ދެކެވުނު  މި  ރަނގަޅަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި ދުވަސްކޮޅު ދެކެވިދާނެ. އެއީ   މި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި  ކަންކަން  މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން 

ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި ދިޔައީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއަށް. އޭގެ   ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ސީދާ  ކުރާ މި 

ކޮން އޭރުގައި  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީ.  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަންނަނީ  ކުރަމުން  މިއީ  ކުރީގައި  ވެސް  މީހަކަށް  މެ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ   ބާރަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  ތިމާވެށީގެ  އެއީ  ރަށްގިރުން  މައްސަލައެއް.  ތިމާވެށީގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަތުވެއްޖެއްޔާ  މައްސަލަ  ރަށްގިރާ  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑާ  އެކަމަކު  މިހާރު  އަންނާނެ.  ހަމައަށް 

މައްސަލަ   ތި  އޮޅުން ބުނެވޭނެ  އެ  އެހިސާބުން  މިނިސްޓްރީންނޭ.  ހައުސިންގ  ކުރިއަށްގެންދާނީ  މިހާރު 

ކަމަށްވެ،   އެރީ  އޮޅުން  ފަހަރެއްގައި  މީހާއަށް  ފޯނުކުރި  އެ  އެއްކަލަ  އެހިސާބުން  ނެތް.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރއެއް 

؟ ންވީ އިންފްރާސްޓްރކްޗާރއަށްތޯއޮޅުމެއް އެރުން އެކަށީގެންވޭ ތިމަންނަ ގުޅަންވީ ތިމާވެއްޓަށްތޯ ނޫނީ ތިމަންނަ ގުޅަ

ކުރެއްވި ދެ ސުވާލަށް   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބުދެވިއްޖެ ކަންނޭނގެ  މި އިޒް. ވަރަށް  އެއީ 

 ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުކުތާ އަދި މުޅިން ސާފެއް    އާދެ! ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން މި އުޅޭ

ނުއެއްވޭ. މިހާރު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމާ އަދި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ  

މެންޑޭޓްގެ   މިސާލަކަށް  ކަމަކަށް.  އެއް  މިކުރާ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރުން  އެކަމެއް  ކަމަށްވަންޏާ 

ނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާއެއް ލަފާއެއް  އުނދަގޫތަކެއް ހުން

ކޮމިޓީއަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވޭ ކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭށޭ. ތި ވިދާޅުވާ ގޮތުން އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އެންވަޔަރަންމަންޓް ވާންވީ.  ކިހިނެއްކަން  ސާފެއްނުވޭ  ފޯނުކޮށްލީމާ    ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ގިރުމާ  މިނިސްޓްރީއަށް 

އިނގޭތޯ.   ނުވޭ  ސާފެއް  އަދިވެސް  އަދިވެސް  ބުނީމަ  ވާހަކަދައްކާށޭ  ގުޅޭގޮތުން  ތިކަމާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ 

 އަޅުގަނޑަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކުރައްވަނީ.  

 

 ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: މި
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މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ރަށަކުން   އާދެ!  ވަކި  މި  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ބުނަނީކީ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ވެނި މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާށޭ. އެހެނެއް ޖަވާބުދެވިފައެއް  ފޯނުކޮށްލާއިރަށް އޭ ތީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މި

ވިޔަސް   ކަމަށް  އޮތް  ލިޔެވިފައި  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ނުހުންނާނެ 

އެއްގޮ ނޫން  ޤަބޫލުކުރަނީކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ނުކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަކަށް   ކުއްލި  ވަރަށް  ވެސް  އަހަރު  މި  ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ކަންތައްކުރާ  އެ  އިނގޭތޯ. މިހާރު  ވެސް 

ވެސް އޭގެ ހާލަތަށް ބަލާ އެކަމަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި ހުންނާނެ ހަމަ ވަގުތުން އެ ރަށްރަށަށް ގޮއްސަ ވެސް އިނގޭތޯ.  

ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން  ފަހަރު  ވަންޏާ    ބައެއް  ކަމުގައި  ދަންނަވާ  މިސާލެއް  ކުޑަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް 

މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އުޅޭ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ދެއްވަދޫގައި  ދަތުރެއްގައި  ކުރި  ދެކުނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 އެ ރަށުގައި މައްސަލަތައް ބަލާފައި  ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް އެހެން މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ގޮސް

ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދެން، މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި  

އެބަ ހިއްސާކުރަން ކައުންސިލުތަކަށް   ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. އެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމާ  ފޮނުވަނީ  މި  ރިޕޯޓް  އެ 

ރަށްރަށުގައި ހަމަ ހުރިހާ ތަނަކަށް    30. އަދި މިފަހަރު މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ވަޑައިގެންނެވި  ވެސް

މިކަހަލަ   ހުންނާނެ  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ކައުންސިލުތަކުގެ  ގޮސް  ވަކިވަކިން 

ލޫމާތު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުރީގައި  ކަންތައްތަކުގައި ދިމާވީމަ ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢު 

އެބަހުރި.   މިހާރު  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭނެ  ކައުންސިލުތަކުން  ސީދާ  ހަމަ  ވިދާޅުވިހެން  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެވެސް  ވެސް 

ށް ފާހަގަކުރެއްވި.  އެހެންވީމާ، އެ ކައުންސިލުތަކުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދޭން މިނިސްޓަރ ވެސް އެ ބޮޑަ

އެއީ ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެއީ އެތަނަށް ވެލި އެޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެތަނުގައި އެއްޗެއް ވިއްދުން  

ކަމުގައި ވިޔަސް އެހެން ގޮތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް މި  

ކުއްލިއަކަށް  ކިޔައިދިނީ ގެންދިޔައިމަ  ޢަމަލުކުރަމުން  އެކަމަށް  އެކަން  އެގޮތަށް  ގޮތަކީ  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދެން   .

 މިހެން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއްގެ ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވޭނީ، ވަގުތީ ޙައްލެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރު

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ބަންދު   އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  އިއްޒަތްތެރިން.  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  އަދި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އަ ބާއްވަނީ  މި  ބައްދަލުވުން  އަދި  ތެރޭގައި  މާދަމާ  ހުރީމަ،  ކަންބޮޑުވުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ޅުގަނޑުމެން 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ދެވަނަ  މިކަމުގެ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ހުޅުވި  ރަސްމީކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަށް ގިނަ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮންސާރންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބާއްވަނީ. ހަމަ  މި  ހަމަ  ބަންދުތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ 

މައްސަލައަކީ ހަމަ   އޮތް  މި  ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ  ހަމަ  މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު  މިކަން  ހުރީމަ 

އޮތީ   މި  އައިސް  ރާއްޖެ  ހާލަތަކަށޭ  ބޮޑު  ނުދެކޭހާ  އުމުރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުދެކޭހާ،  އަޅުގަނޑުމެން  މިއިން 

. ދެން ބައެއް ފަހަރުވެދާނެ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭތީ އެ ބޮޑުވެގެން އުޅެނީ  މިހާރު. ގިރުމުގެ މައްސަލަ

ފެންނަ   ދިޔައިމަ  ރަށްރަށަށް  އަޑުތައް،  އިވޭ  ޝަކުވާތައް،  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ވެސް.  ކަމަށް 

ދު މިތާނގައި ތިބެފައި މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން  މަންޒަރުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތަފާތު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަ

މި   މިއީ  ނޫން.  ވާހަކަތަކެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  ބުނީމަކާ  ރެޑީވަނީއޭ  ހަދަން  އެސް.އޯ.ޕީއެއް 

މިހާރު   ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ޝަކުވާތައް  މި  ދުވަސްވެއްޖެ.  މަސް  އަށެއްކަ  މިހާރު  ރައްޔިތުންކުރާތާ  ޝަކުވާތައް 

ގަނޑުގެ އަމިއްލަ ރަށްވެފައި އަދި ދެ ފަހަރަކު މިތަނުން އެ ނަން ބޭނުންކުރެވުނީތީ ރަށުގެ ނަން ބޭނުންކުރަނީ.  އަޅު

އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ރަށުގެ ވާހަކަ ކޮންމެހެން މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަމައެކަނި ރަށުގެ ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން.  

ރަ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ  ބޮޑު ހިލަކޮޅެއް  ދެއްވަދޫގައި  ރަށުގެ ކުރީގައި ބަނދަރު ހެދި ބަޔަކު  ނގަޅު ވާހަކައެއް. އެ 

ގެނެވުނު، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން. އީ.ޕީ.އޭ   ބަހައްޓާފައި ހުރީމަ ވަގުތީ ޙައްލެއް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން 

ވެސް އެކަން  އެކަންކުރި. ދެން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ނޫންތޯ  ހޯދާފައިތޯ  މީހުން    ހުއްދަ  ކުރި  އެކަން  އޮތީ  މިހާރު 

ގޯސްވެފަ. އެކަން ކުރި މީހުން ގޯސްވެގެން ދެން މި އުޅެނީ އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް  

ގެންނަން   ޙައްލެއް  ވަގުތީ  މި  ދިޔައިމަ  ހިސާބަށް  ކައިރިވެފައި  ވެއްޓެން  ހަމަ  ގެއެއް  އެއީ  އުޅެނީ.  މި  ނުކުރެވި 

ރަށްރަށުގައި  މަސައްކަތްކުރެ މީހުން  ރަށުގެ  މިހާރު  ގޮއްސި.  ރުއްތަކެއް  ބައިވަރު  އެތައް  އެތައް  ހުރީ.  ވިފައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މާލެ ވެސް ސޭފް ޒޯނަކަށްވެފައި މިއޮތް ގޮތް. މާލެ ވެސް މިސާލަކަށް. އެހެންވީމާ، ރަށުގެ  

 ހޭޅީފަށާ ކައިރީގައި ހުރިހާ އެންމެން ގެތައް އެބަދޭ.  ވެސް މިހާރު އަބާދީތައް ރަށްރަށުން ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް ހަމަ

ބަދަލުވޭ   އެބަ  ދިރިއުޅުން  މީހުންގެ  ވެސް  ދުރަށް  ޒޯނަށްވުރެ  ސޭފް  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ޙައްލު  މިއަށް  އެހެންވީމާ، 

މަ އަބަދު  ރަށްރަށުން. އެހެންވީމާ، އެ ކުދި ރަށްތަކުގައި މީހުންނަށް ސޭފްކޮށް އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަ

މިކަން ރިޕީޓް،   ބަދަލުވެގެން އެއް އަހަރުވަންދެން  މޫސުން  ޤަބޫލުކުރަނީ. މި  އަޅުގަނޑު  އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ވެސް 

ދިއުން   ޤައުމު  ނުރައްކަލަކަށް  ކުއްލި  ހަމަ  އަންނަ  މި  ކަމަށްވާނަމަ  އޮވެއްޖެ  ގޮތަށް  މި  ވަންދެން  އަހަރު  އެއް 
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ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ނޫންތޯ  މާހިރުންނަކީ.  ގޮސްދާނެތޯ  ޢިލްމީ  ކަމުގެ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިނގޭނީ.  ބޮޑަށް 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ރަށްރަށް މި ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ ހަމަ ވަރަށް  

އެހެންވީމާ ބޮޑޭ.  ހެސްކިޔާފައި  ހަމަ  ގިރުން  މިހާރު.  ރަށްރަށަށް  އާދޭ  އެބަ  ތަފާތު  ހަމަ  ބޮޑެތި  ކަމަށް  މި   ،

އަސްލު   މިވެވެނީ  އިހުމާލެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމުގައިވާނަމަ  ދޫކޮށްލައިފި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަށް   މި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ދޫކޮށްލެވެން  ފަސޭހައިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  މީގައި. 

ޙައްލު ގެނެވެން ހުރި ފެށިގެން  ވަގުތީ  މިއަދަށް ނޫނީ މާދަމައިން  ވަގުތީ ޙައްލު މިއަދުން   ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ހަމަ 

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން   އިދާރާތަކަށް  ގޮވާލަން. އެކަން ކުރެވެން ސަރުކާރުގައި ހުރި ހުރިހާ  ވެސް ގެންނަން އަޅުގަނޑު 

ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ވެސް ވަގުތީ ޙައްލު ގެނެވެން ހުރި  މިއަދަށް  މައްސަލައަށް  މިއަދުން  މި  ގެނެއްސަ   ވަގުތީ ޙައްލު 

ވަގުތީ ޙައްލެއް ނަމަވެސް ގެނެސްދެއްވާށޭ ރަށްރަށަށް. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މީގައި ހަމަ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ  

ކުވާ  ރަށުން މި ޝަ  20ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބުރަވެވޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ ޚާއްޞަކޮށް  

ކަމަށްވެދާނެ   އެކަނި  އަހަރަށް  މި  އެއީ  ބުނާބުނުން  ކަމަށް  ލިބުނު  މަޢުލޫމާތު  މިކަން    20މި  އެކަމަކު  ރަށަށް. 

އަންނާތީ   މައްސަލަ  މި  ފެށިގެން  މެދުތެރެއިން  އަހަރުގެ  މިދިޔަ  ނޫން.  އެކަންޏެއް  އަހަރު  މި  މިއުޅެނީ  ދިމާވެގެން 

އެ މަޝްވަރާކޮށްފައި  މިއަދު  އަދި  ވާހަކައަކަށް  އެސް.އޯ.ޕީ  ޤަބޫލުކުރާ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރަނީ.  ކަން 

އަޅުގަނޑުގެ   އެކަމަކު  ނޫން.  ބޭނުމެއް  ވެސް  ޖަވާބެއް  އިތުރަކަށް  ސުވާލަކަށް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުވާތީ 

 ސްޓޭޓްމަންޓަކީ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ނެތީމާ  ކުރައްވާފައި  ޚާއްޞަ ސުވާލެއް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ސުވާލެއް، ވަކި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެން އޮތް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

އެންމެ   ޚައިތަމް  ކޮށްފި  ސުވާލުތަކެއް  ހުރިހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހުރިހާ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މި   އަޅުގަނޑަށް ސާފުނުވެގެން  ވެސް  އެކަމަކު  ގިނަ ސުވާލުތައް.  ވަރަށް  ހުރި  ކުރަން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ފުރަތަމަ 

ގޮތެއްގައި އެންމެން ދައްކާ ވާހަކަ ތިއަރީ އެބަދިމާވޭ. އެކަމަކު ކޮންކްލޫޑްކޮށެއް  އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ތިއަރީ މައިގަނޑު  

ނުބުނެވޭ މިއީ ވަންޓައިމް ކަމެއްކަމެއް ނޫނިއްޔާ މީތި ރިޕޯޓްވެދާނެ ކަމެއް. މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނުއްވައިފި މިހާރު މިހިރަ  
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ވެސް ބާރު  ހަޅުގެ  އަހަރަށް  އަނެއް  އަހަރަށްވުރެ  އެއް  ކަންތައްތައް  ހާލަތްތަކުން  މި  މީގެ  އަދި  ގަދަވެދާނޭ.   

ކަމަށް   އެބައޮތް  އެ ރިސްކު  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  ލަފާކުރެވެއޭ.  ތިމަންނަމެންނަށް  ކަމަށް  އިންކްރީޒްވަމުންދާނެ 

މި  އިރޯޝަންތަކެއް  ވަރުގެ  މިހާ މި  ލެވެލްގައި  މި  ބޭނުންވަނީ  ޔަޤީންކޮށްލަން  އަދިވެސް  ލަފާކުރެވޭތީ    އަޅުގަނޑަށް 

ހިނގާނެތޯ އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ވަންޓައިމް  ؟ މުއްދަތުގައި  ހިނގާނީ  ވަރަށް  މި  ހަމައެކަނި  މިއީ  އަދި 

ކަމެއްކަން. ދެން އަޅުގަނޑުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ވިދާޅުވެއްޖެ ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް. އެކަމަކު ކޮންކްލޫޑްކޮށެއް  

މާތެއް ނުދެއްވާ މިކަމާ ގުޅިގެން ސީދާ ސްޕެސިފިކްކޮށް މި އިޝޫއާ ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް އަދިވެސް މަޢުލޫ

ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ  އޮތީ.  އެޕްރޯޗް  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  ކަމެއް  ހުރި  ކުރަން  ޕްލޭންގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ކޮން  ؟ ދެން 

ނުލިބޭ. ކުރާނަންތޯ ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ކަމަށް  ގެންނާނީ. މި  ރާވާނީ؟ ތޯނުކުރާނަން؟ ޙައްލެއްތޯ  ކޮން  ؟ ކިހިނެއްތޯ 

  3އެކަމަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. ދެން  ؟ ކޮންބައެއްތޯ މީގައި އިންކްލޫޑްކުރާނީ؟ ބަޔަކާތޯ އެއްކޮށްތޯ ސިޓްކުރާނީ

ފާޑެއްގެ.   އަތުގައި އެބައޮތް ރިޕޯޓެއް  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލަކީ  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ  އިން    2013ވަނަ 

އެބަހުރި. ވިދާޅުވެއްޖެ، މިނިސްޓަރ    އަށް   2019 ކޮށްފަ  ވެސް  ކޮމްޕްލެއިންސްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. ސާރވޭތަކެއް 

ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮމްޕްލެއިނެއް އައިމަ ރަށަކުން ކޮމްޕްލެއިނެއް އައިމަ އެ މައްސަލަ ބަލާ އެކަން އެބަކުރަމޭ. ބަލާ ވާހަކަ  

ހު ދެން ކޮށްފައި ހުރީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވީ. އެކަމަކު ބެލުމަށްފަހު ސާރވޭކުރުމަށްފަ

ބުނެވިދާނެތޯ ވަރަކަށް  ޖެނެރަލް  ؟ ކޮންމެވެސް  އިން  ވާހަކަވެއްޖެއްޔާ  އިރޯޝަންގެ  ދަންނަވަނީ  މި  ޢާއްމުގޮތެއްގައި 

ހުންނާނީ ބޭފުޅުންކޮށްފަ  ތި  އާންމުކޮށް  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ސުވާލަކީ.    އެއީ؟ ސާރވޭކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ    3އާދެ!   ކުރެއްވީ.  ތި  ބޭނުން    3ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ހުޅުވާލުމުގެ  ފުރުޞަތު  ޖަވާބަށް  ސުވާލަށް 

އެބަތިއްބެވި   އަދި  އެއީ  ހުށަހެޅުމަށް.  މި  އަޅުގަނޑުގެ  ތާއީދު  މެންބަރުންގެ  ބަރަކު  މެން  3އިއްޒަތްތެރި 

ހަމަވާނެ   ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންފުޅުވާ.  އެހެންވީމާ،    1ގައި.    5:10ސުވާލުކުރައްވަން  ވަގުތު.  ގަޑިއިރުގެ 

ގެންދެވުން.  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ގޮތެއްހެން  އިންސާފުވެރި  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނިމެންދެން  ސުވާލުކޮށް 

އިންތިޒާމު ބައްދަލުވުން  މަޢުޟޫޢެއްގައި ތި  އިރުއިރުކޮޅާ  މުހިންމު  ދަތިކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާ  ހަމަ  ވެސް  ކުރުމަކީ 

ކިޔާފައި   ހަމަވިއްޔޭ  ވަގުތު  ނޫން  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑު  ތިއްބާ  ބޭނުންފުޅުވެފައި  ސުވާލުކުރައްވަން  ބޭފުޅުންނަށް 

ތި ބޭފުޅުންގެ ވޯޓަކަށް އަޅުގަނޑު މި  އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    5.20ނިންމައިލާކަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  
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27 

 

ކުރިއަށް ގެންދާނަން.   އަޅުގަނޑު  އަހަނީ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް  ކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ތަކުރާރު   ދެންމެ  ސުވާލެއް.    3ހަމަ 

އެބައޮތްތޯ  އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވަނީ.  އެ  ކަމަށް  ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާތީ  ޖަވާބު  ސާފު   ،

 އެއަށް ވިދާޅުވާނެ އެއްޗެއް.  

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

 އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މިއީ މިކަހަލަ މޫސުމަށް މި  ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއީ އިނގޭތޯ މި ކަމުގައި ދަންނަވަން އޮތީ 

ތަޖުރިބާ މި ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ   އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލު މި ލެވެލްއަށް ގިރުން  އަހަރަކުން    5އަންނަ 

  5ލިކަލްކޮށް  އަހަރުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެއް ފަހަރާ ހަމައެކަނި މި އަހަރުވެފައި ނިމޭނެ ކަމެއް ނޫން އެއީ ސައިކް   10

އެހެންވީމާ،    10އަހަރުން   ދެންނެވީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  އަހަރުންވާ 

ކުރާ   މި  ކަންކަމަށް  އެ  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  މޫސުމަށް  އަދި  ނުކެރޭނެ  ބުނާކަށް  ޔަޤީނެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ޔަގީންކަމާއެކު ބުނާ އެއްޗެއް. ދެން ދުވަހަކު  ދިރާސާތަކާއި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާ އެއްޗެއްސަކީ ވަކިވަރެއްގެ  ކޮށް ބުނާ 

  5ވެސް މިކަން ނުވާނޭ ބުނާކަށް ނުކެރޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވައިފިން މިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ  

ވާލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދެވިފައި އޮތް  އަހަރުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާކަމަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސު   10އަހަރުން  

އިނގޭތޯ.   މިކަމަށް  ކުރަނީ  ކޮންކަމެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ކަންކަން  މި  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު 

އެ  އެ ބޭފުޅުން  ތި  ރަނގަޅުވީސް ކަންނޭނގެ  ހިންގަން. ދެން  ދަންނަވަމޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއަށް  ބަ 

ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކޮށްލަން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަން ރާވާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ނުދެންނެވި  

މިނިސްޓްރީއަށް   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެ  ނަމަވެސް  އަދި  އޮތީ.  ރާވާފައި  ކޮންކަމެއްތޯ  ބަލާނަން  ދަންނަވައިގެން 

ޓަކައި   ދިނުމަށް  މަޢުލޫމަތު  ޕަބްލިކަށް  ގުޅިގެން  އެއާ  އަދި  ބަލާނަން.  ވެސް  ހިނގާގޮތް  ތަންފީޒުކުރަމުން  ކަންކަން 

ތަރުތީބުކުރެވި މަސައްކަތް  އެއްޗަކީ  މިއުޅޭ  ދަންނަވަން  އެކަމަކު  ދޭނަން.  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ދޭންޖެހޭ  އޮތް  ފައި 

ސޮފްޓް   އަޅަންޖެހޭ  ރަށްރަށުގައި  އެ  ހޯދައިގެން  މީހުން  ގޮވައިގެން  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ނޫނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނެއް 

ސޮލިއުޝަންތައް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުބުނެވޭނެ މިތާ ހުރެފައެއް މިވެނި ކަމެއް  

ރަން ފަށާނެއެކޭ. އެކަމަކު މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ފައިނުގައި  މިހާރު މިވެނި ތާރީޚުގައި ކު 

މިއަދު   މިހާރު  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ފަށައިފިކަން  ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތަކެއް 
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ކާފައެއް ނޫން އެ ބޭފުޅުން ފައްޓަވަން ހުރި  މިތަނަށް އައިރަކު އަޅުގަނޑު އައީ މި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދައް

އިއްޒަތްތެރި   ކުރެއްވި،  ތި  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކިހިނެއްތޯއޭ  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ޕްލޭންކޮށްފައި 

ނޫން    މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ތި ބައިގައި ކަނޑައެޅިގެން މިވެނި ގޮތަކަށް ޖަވާބު ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެހެނެއް

ބޭފުޅުން   ތި  އޮތީ  މިކަން  މިހެންނޭ  މިހެން  ދަންނަވައިފާނަން  ސިޓީއަކުން  މަޖިލީހަށް  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑު  ފަހުން 

 ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައިގައި ދެން ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް  

އްބަސްވަން. މި  ވެސް ކުރެވިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޓެކްނިލަކީ މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެ

އިންޑިއަން އޯޝަން ޑައިޕޯލްގެ ސަބަބުން މި ޗޭންޖު މި ދުވަސްކޮޅު އަންނާނެކަމާއި އަދި ކީނޮކްސްގެ ސަބަބުން ވެސް  

އިންޑިއަން އަރަބިއަން ސީ އާއި   ވިދާޅުވޭ މި  ވެސް އެބަ  ބޭފުޅުން  ދިމާވޭ. މީޓޮރޮލޮޖިކަލް  ހަމަ މި ދެ ހާލަތު އެބަ 

ވެ އޯޝަންގެ  އިންޑިއަން  ސައިކްލޯންތަކެއް  އަދި  އަދި  ޕްރެޝަރއާއި  ލޯ  މި  އަހަރުގައި  ނިމިގެންދިޔަ  މި  ސް 

ބައްދަލުކުރަމުން އަންނަ އިޝޫއެއް ހަމަ އެންމެންނަށް   އަޅުގަނޑުމެންނާ  އުފެދިގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މި އިޝޫއަކީ 

ހުއްޓިއްޖެތޯއޭ މިހާރު  ރަށްގިރުން  މާލޭގެ  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  މީގެ  ކަމެއް.  މާލޭގެ  އިނގޭ  އެއް ސުވާލު.  އެއީ   .

މީގެ   ދިމާވޭހޭ.  އެބަ  މައްސަލަ  މާލޭގެ    30ރަށްގިރުމުގެ  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ކުރީގައި  އަހަރު 

ރަށްރަށް   ކުދިކުދި  ތެރޭގައި  އަތޮޅު  އެހެންވީމާ،  މާލެއަކު.  ނެތް  މައްސަލައެއް  މި  މިހާރު  މައްސަލަ.  ރަށްގިރުމުގެ 

ގައި    2007ގައި މިއީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެން އެ ރަށްރަށުގައި އެ އަންނަ މައްސަލައެއް. މީގެ  ގިރަމުންދާ މައްސަލައި 

ވެސް ނޭނގެ.   ޕްރޮޖެކްޓަށް ވީގޮތެއް  ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލި. އެ  އާފްޓަރ ސުނާމީގައި ސޭފް އައިލެންޑް 

އެހެރީ. އޭގެ ތެރޭގައި ވި އަދިވެސް  ހިއްކާލާފައި  ބިންތައް  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބިން  ބައެއް  ލިނގިއްޔަކީ ސޭފް އައިލެންޑް 

ފަހުން އެތައް ރަށްރަށެއް ހިއްކައިފި. ބޮޑެތި ސަހަރުތައް   ގޮތަށް އަދިވެސް އެ އޮތީ. އޭގެ  ހިއްކި ރަށެއް. އެ ހިއްކި 

ޙައްލުތަކެއް  ދާއިމީ  މީގެ  ޖެހޭ  ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ،  ދެން  މި  ކުރަނީ.  ޢިމާރާތްތައް  ބޮޑެތި    ހިއްކާފައި 

ވަޒީރު   ހަމަ  އެބަޖެހޭ.  ނިންމަން  އުސޫލުތަކެއް  ޚަރަދުކުރާ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މީގައި  ހޯދައިދޭން.  ރައްޔިތުންނަށް 
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ހިތަށްއެރީމަ ނުވަތަ އޭރަކު އެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ހިތަށްއެރީމަ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ އެ އަންނަ ޗޭންޖަކަށް ވެސް  

މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ  ހަމަ  ޙަޤީޤަތަކީ.    ނުބަލާ  މިއީ  ވެސް.  ތަންތަން  ނުޖެހޭ  ހިއްކަން  ހިއްކަނީ  އެ  ހިންގަނީ. 

ބެހޭ   ކަމާ  ވަޒީރުން،  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  މިތިބީ  މިއަދު  ޤަބޫލުކުރަމާ.  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާ  މިކަން 

ހުގައި މިތާނގައި ތިއްބެވީ. ޖިލީމުއައްސަސާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ގާނޫނު ހަދާ މިކަމަށް އިސްވެ ތިއްބެވި މެންބަރުން މަ

ރާއްޖޭގެ   ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ވަރަކަށް  ދައްކާ  ދެއްކިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ވާހަކަ  މި 

އެކަމަކު  ރަށް ދައްކަމާ.  ހިނގާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުއްޓޭނެ.  ވެސް  އިންވެސްޓްކުރުން  ކިޔާފައި  އަޑިއަށްދަނީއޭ  ތައް 

އަ ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ދެއްކިދާނެ.  ރާއްޖޭގައި  އޭރަކު  ސަރުކާރުން  ކޮންސަރނަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ސުވާލަކީ،  ޅުގަނޑުގެ 

ޙިމާޔަތްކުރަނީ. ތަރައްޤީގެ   ވެސް  ތަންތަން  ނުކުރަންޖެހޭ  ޙިމާޔަތް  އިސްނަގާށޭ. ހަމަ  އަސްލު  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ރަށް 

މައް  އެ  ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ  ސަރުކާރުން  ހިންގަން  އޮތް  މަޝްރޫޢެއް  ޖެހިގެން  ދެން  ސަބަބުން  އޭގެ  ނެތް.  ސަލައެއް 

ޖެހިގެން   މި  ހިންގަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  މަޝްރޫޢު  ތަރައްޤީގެ  އެ  ލިބުނަސް  ގެއްލުމެއް  ބޮޑު  ކިތަންމެ  ރަށަށް 

ރަށްރަށަ ކުދިކުދި  ތެރޭގައި  އަތޮޅު  އުސޫލުން  ކާންދޭ  ހަނޑޫ  ކޮތަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައަކީ.  ށް  އުޅޭ 

ކިޔާފައި   މާލެއޭ  ގްރޭޓަރ  މާލޭ  އަޅާލާފައި،  ކޯޓެއް  ބަށި  އަޅާލާފައި،  ދަނޑެއް  ފުޓްސެލް  ދީފައި  ކުޑައެތިކޮޅެއް 

އެއްފަހަރު ކޮންމެ    5ބިލިއަނުން ކޮންމެ   އެބަ ޚަރަދުކުރޭ    5އަހަރަކުން  ގްރޭޓަރ މާލެއަށް  ޓާމަކުން    12އަހަރެއްގެ 

ބަލައިލަމާ  ބަޖެޓުގެ  ދައުލަތުގެ  ހިނގާ  ބިލިއަނުން.  ނުވޭ.    20  މައްސަލައަކަށް  ޚަރަދުކުރޭ  އެބަ  ވެސް  ބިލިއަނުން 

މިގޮތަށް   ހޯދިފައޭ  ޙައްލެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ  މި  ނެތިޖިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ރަށްގިރުމުގެ  މާލޭގެ  އެހެންވީމާ، 

ރިންގް  މިގޮތަށް  އެގޮތް  ޖަހައި  ގައު  މި  މިގޮތަށް  ވަށައިގެން  ރަށްރަށުގެ  ހަދައިގެން    ރަށްގިރެމުންދާ  ރޯޑް 

ބޭންކުތައް   ވެލި  ގިރާތީ  ރަށްރަށް  ވެސް  ވިސްނުމުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިއަދު  މައްސަލައަކީ.  މިއީ  ތަރައްޤީކުރާށޭ. 

ޖަހައިގެން ފަސްއަޅައިގެން ގޯނި ގޯންޏަށް ޖަހައިގެން ދެން ނުނިދާ ރައްޔިތުން ތިބެ ކޮނެފައި މިއަންނަނީއޭ ރަށްގިރާ  

އާ ޖަނަވަރީގައި  މި  މޫސުން.  ޖަނަވަރީގައި.  ފެންނާނެ  މައްސަލަ  ރަށްގިރުމުގެ  ދުވާލުގައި  ކޮންމެ  ޖަނަވަރީގައި  ރލީ 

އެ   ރޭގަނޑުގައި.  ފެންނާނީ  ޖުލައިގައި  ދުވާލުގައި.  ފެންނާނީ  މައްސަލަ  ރަށްގިރުމުގެ  ޖަނަވަރީގައި  ފެންނަނީ 

އެ  މިއީ.  މައްސަލައަކީ  އުޅޭ  ފެނިގެން  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ  ހައިޓައިޑްގައި.  ގިރެމުންދާ  ރަށް  ހެންވީމާ، 

މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު   މީގެ  ވެސް އެބައިނގޭ. އެކަމަކު  ރައްޔިތުންނަށް  އިނގޭ  އެބަ  ދައުލަތަށް  މުޅި 

ތަރައްޤީކޮށްލާފައި   ރަށެއް  ހިތްރުހޭ  ސަރުކާރަކުން  އެއޮންނަ  އޭރަކު  މައްސަލަ.  ބަދަލުވަމުންދާ  ދަޅައަށް  ދެ  ދެއިރު 

ހަރުދަނާ  ހިތްރުހޭ  ރަނގަޅު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަ އުސޫލު.  ނުގިރިޔަސް ހަމަ  އެ  ގިރިޔަސް   ރަށެއް ތަރައްޤީނުކޮށް 

ޙައްލަކީ.   މިކަމުގެ  ކަން  މިއީ  ކަނޑައަޅާފައި  އިސްނަގައިގެން  ކަމަށް  މި  ވެސް  މަޖިލީހުން  އެބަޖެހޭ  އުސޫލެއް 
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އްޔިތުންނަށް މިކަން ހާމަކޮށްދޭށޭ މާލޭގެ ރަށްގިރުމުގެ  އެހެންވީމާ، މި އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރަން ބޭނުންވި ސުވާލަކީ ރަ

މާލެ   މިގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް  މައްސަލަ  ރަށްގިރަމުންދާ  ފޯމިއުލަރއެކޭ  ރަނގަޅު  މިއޮތީ  ވެއްޖިއްޔާ  ޙައްލު  މައްސަލަ 

ޚަރަދުކުރާށޭ. ލޯނު ނަގާށޭ.   ބަޖެޓުން  ހަދާ މިގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށްދޭށޭ.  ރޯޑް  ރަށްވަށާ މި ރިންގް  އެ ކަމަށް  ގޮތަށް 

އައިލެންޑް   ހަމަ ސޭފް  ސަލާމަތީ  ފަސްކޮށްދޭށޭ  ނޫނިއްޔާ އެއް  އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވީއޭ. އެހެން  އޭރުން 

ތަންތަނަށް ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ ބްރޯޑް ޑިޒިޝަނެއް މިކަމަކީ. ރަށްގިރާނެ. އަދި ހަމަ އެ  

މައްސަލަ   ރަށްގިރުމުގެ  މިކަމުގައި  ބުނާހެން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކެއްވީމާ.  ސީޒަނަލް  ވާނެ  ވެސް  ޙައްލު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިއީ.  ފުރުޞަތެއް  ލިބޭ  އައުޓްކުރަން  ވޮއިސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކާފައި ބޮޑެތި އެ ތަންތަން  ގައި ވިލިނގިލީގެ ބިންހިއްކި. އަދިވެސް އެ އޮތީ އަޅާނުލާ. ބޮޑެތި ސަހަރުތައް ހިއް  2008

ތަންތަން   ނުޖެހޭ  ހިއްކަން  ދެން  ދޫކޮށްފައި  ހިއްކާފައި  އޭރުގައި.  ހިއްކީ  ކީއްކުރަންހޭ  އެހެންވީމާ،  ތަރައްޤީކޮށްފި. 

މައްސަލައަށް   ރަށްގިރުމުގެ  ނަތީޖާއަކީ  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ނުކުރަންޖެހޭ  ތަންތަނަށް  އެ  ދެން  ހިއްކާފައި 

 ނުލިބޭ ދަތިވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ކަމަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ މި ހަމަ  ވެސް ޙައްލު 

އެހެން މިހެން ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ތަން މި އިންނަނީ. ސަރުކާރު ބަދަލު ވިޔަސް ތި  

އި އެ  ތިބި  ތަންތާނގައި  މި  ޓެކްނިކަލް  ކޮންމެ  ބޭފުޅުންގެ  ކަމުގައި.  މި  ހުންނާނެ  ޕޭޕަރުތައް  ބޭފުޅުންގެ    5ދާރީ 

ތި    5އަހަރުން   ކޮބައިތޯ  ބަދަލުވީމަ  އުސޫލަކުން އެ ކަންކަން  އެ އޮންނަ  އަހަރު ވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުވީމަ ދެން 

ލޯންގްޓާ ނޭޝަނަލް  ދާއިމީ  އެކަށީގެންވާ  ކަންކަމަށް  މި  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުމަކީ.  ޕްލޭންތަކެއް  ބޭފުޅުންގެ  މް 

 ހެދިގެން މި ކަންކަން ކޮށްދޭށޭ. އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   ވިލިނގިލީ  އިޝޫ  އެ  ދެއްވީ  ވިދާޅުވެ  އެ  ދިގުކޮށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 ؟ ޅުތޯ ވިދާޅުވާންއިއްޒަތްތްތެރި މެންބަރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް. މިނިސްޓަރ އެއްޗެއް ބޭނުންފު

 

 ރަންމަންޓު ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

ށް ނުފެނޭ. މާލެ ނުގިރެނީ މާލެ ވަށައިގެން ބޮޑު ހިލަ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން މި މާލެއިން މިހާރު ގިރާ ކަމަކަ

ދެން   ލީމަ.  ތޮށީ  ބޯޑު  ޓެންޑަރ  މީހުން  ޖަހާފައި  ރަށްރަށު  ވެސް  ދަތުރުގައި  މި  ކުރި  ޒިޔާރަތް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭފުޅުން   ރަށްރަށުގެ  ބައެއް  ގިރާ  މަޝްވަރާ.  މީހުންގެ  އެ  ބެހޭގޮތުން  ޙައްލުތަކާ  އެހިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކައިރީގައި 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

31 

 

ނަން  މަށް ޓަކައި ބީޗް އޮންއެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ ބޮޑުހިލަ ޖަހާކަށް ރަށު ވަށައިގެން. އެއީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަ

ބޭނުންވާތީ އިނގޭތޯ. އަދި ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވެސް ކޮށްފައި އެބަހުރި އެ ކަމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ތާނގައި އެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް   ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް  ޖެހުން  ޙައްލަކީ ބޮޑުހިލަ  ހަމައެކަނި  އޮތް 

އް ނުކުރެވޭ. ވަރަށް ކުރުކޮށް ތި ވިދާޅުވި މަގަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ކުރަން ޖެހޭތީ  ވެސް ޤަބޫލެ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ބިލެއް މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފޮނުވަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފެށޭ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެ  

ކްލައި އޮންނާނެ  އޭގައި  އިނގޭތޯ.  ލިބޭނެހެން  ޕްލޭންތައް  ބިލު  ޓާމް  ލޯންގް  ހިންގަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ޗޭންޖާ  މެޓް 

ޕްލޭންތަކަކީ   އެ  ކަމަށް.  ހުންނަންޖެހޭނެ  ޕްލޭންތައް  ޓާމް  ޝޯޓް  ޕްލޭންތަކާއި  މީޑިއަމް  ކަމާއި  ހަދަންޖެހޭނެ 

ވަކި   އެ  ބިނާކޮށް  މި  ބަލާ  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  އިނގޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  މަޢުލޫމާތުގެ  ސައިންސްއާ 

ކުރީއްސުރެން  ފް ރައްޔިތުންނަށް  ޕްލޭންތަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ޕްލޭންތަކެއް.  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ  ރިކްއެންސީތަކެއްގައި 

ޕްލޭންތަކަކީ   އެ  އަދި  ކަމެއްކަން.  ކޮން  ކުރަންޖެހޭނީ  ކޮންކަމެއްކަމާއި  ކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނެ  ފެންނަން 

ތަންފީޛުކު  އެގޮތަށް  މައްޗަށް  މެންބަރު  ދައުލަތުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ޕްލޭންތަކެއް.  ކުރާ  ވެސް  ލާޒިމް  ރުން 

މިކަމާ   ތަންފީޛުކުރެވޭނެ.  ޢަމަލީގޮތުން  ގޮތަށް  ފެންނަ  ދުރަށް  ޕްލޭންކުރެވިގެން  ދުރާލާ  ކަންކަން  ވިދާޅުވިހެން 

އެހެން އެބަ.  ބޭނުންފުޅުވޭ  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ޕީ.އެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަރަށް  ބެހޭގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް  ވީމާ، 

 ރަނގަޅު ޕީ.އެސްއަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވައިފިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމައިލާނެ ކަމަށް    5:20މަޑުކޮށްލަދެއްވައްޗޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް ގޯސްވަމުން މި ދަނީ. ދެން  

އާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑު    5:30އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި އަޅުގަނޑު ގަޑިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށްވާތީ  

ފެނިވަޑައިގަ މެންބަރުންނަށް  އެދެން.  ގެންދިއުމަށް  އަޅުގަނޑު  ދިނުން  ވޯޓު  ގޮތަކަށް  ހަމައަށް.   5:30ންނަވާ  އާ 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ.   ގަޑިއެއް  ނިންމާ  ދެއްތޯ،  ކަނޑައަޅަންވާނެ  އާދެ!    5:30ގަޑިއެއް  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  އެންމެ 

 އަޖުވަދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޖުވަދު މުޞްތަފާ  ސެކްރެޓަރީ ޕާރމަނަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 

އާދެ! މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެމް.ޕީ ސަޢުދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް ވިދާޅުވި މި ކުރީއްސުރެން ހިނގަމުން އަންނަ  

ކަމަށް   އޮންނަންވާނެ  މިނިސްޓްރީގައި  ގޮތްތަކެއް  އައި  ޢަމަލުކުރަމުން  މިކަމުގައި  ވެސް  ކުރީއްސުރެން  ކަމެއްވީމަ 
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. ރަށް މި ގިރެނީކީ އަލަކަށް ނޫން. މިފަހަރު ދެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަދި  ވިދާޅުވީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް އިނގޭތޯ

ޙަވާލުވި   ވަޒީފާއާ  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  ނުވޭ  ހަނދާނެއް  އަޅުގަނޑު  ހިނގިޔަސް  ކަންތައް  އެ  ބޮޑަށް 

ބަޖެޓެއް އެލޮކޭޓްކުރާ އެއް  ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގައި، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި އެންމެ ބޮޑު  

ދާއިރާ މިއީ މި ސެކްޓަރ މިއީ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނަގާފައި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން  

އަޅުގަނޑުމެން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެލޮކޭޓް  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ވެސް  އަބަދު 

އަޅުގަ ހަތަރު  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ތިންސަތޭކަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ގެންދިޔައީ.  މި  އެގޮތަށް  ނޑުމެން 

ގިރެމުންދާ   މި  ރަށްރަށުގައި  ޖަހައިގެން  ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ހަމަ  ބަޖެޓުކޮށްގެން  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ސަތޭކޭ 

އަ މަސައްކަތް ކުރަމުން  އެ  ހޯދައިދޭން  ޙައްލު  ދާއިމީ  ހަމަ  އެ  މައްސަލައަށް  އިނގޭތޯ. ހަމަ  ދަނީ  މި  ޅުގަނޑުމެން 

މި   މިތަނުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހިނގާ  އެބަ  ކަންތައްތައް  އެ  ވެސް  އަހަރު  މި  އުސޫލުން 

ދިރާސާ.   މީގެ  ސައިންސް،  ބޮޑަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  މިނިސްޓްރީގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވުނު 

ތިމާވެށީގެ ބަލާ    ރަށްގިރުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް. 

ހޯދަމުންދާ   ޙައްލު  އެކަންތައްތަކުގެ  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިނިސްޓްރީއާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެ  ދިރާސާކޮށް 

އަހަރު ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި ހަމަ  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީގައި ހަމަ މި  

ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އޮންނާނެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ދާއިމީ ޙައްލު އެ ހޯދައިދިނުން އިނގޭތޯ. ދެން  

ޑޭޓެ ވަކި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށޭނެ  އް  އަޅުގަނޑު އަތުގައި މިނިސްޓަރ ވެސް އެ ފާހަގަކުރިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ 

އެގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފައެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި އައީކީ. އެހެންވީމާ، ކުއްލިއަކަށް އެހެން ދަންނަވަން ދަތި. އެކަމަކު  

އެ   ލިސްޓެއް.  ކިޔާ  ލިސްޓް  ރެޑް  ގެންގުޅުއްވާނެ  ވެސް  އީ.ޕީ.އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮސީޖަރަލީ  ހަމަ  މިކަމަކީ 

މަ ޝަކުވާތައް އަންނަ މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ލިސްޓްކޮށްގެން އެ  ލިސްޓްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން އެ ތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެން ބަލައި ދިރާސާކޮށްފައި އެ ރަށްގިރެން ދިމާވާ ސަބަބާއި ކިހާ  

ޕްރިއޮރަ ރަށްރަށް  އެ  ބަލައި  ހިނގަނީ  މި  މިކަން  ފުޅާމިނެއްގައިތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑުމިނެއްގައިތޯ  ކޮށްގެން  ޓައިޒް 

ޒަމާނެއް   އެތައް  މިހާރު  އަންނަތާ  ހިންގަމުން  ޕްރޮޖެކްޓް  ހިމަނައިގެން  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި  ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ 

ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަވާނެ މިހާރު ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ބޮޑު ހިލަ ޖައްސާފައި އެ ކަންތައްތައް  

އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އެއީ  ކޮށްފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މިނިސްޓަރ ވެސް ފާހަގަކުރިހެން  ހުރި ރަށްރަށް. ދެން  އި 

ޠަބީޢީ   އޭގެ  ބީޗް  މުހިންމު  ވަރަށް  ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް  އެބައޮތް.  ވެސް  ބީޗް  ރަށްރަށުގެ  ރަނގަޅު،  އެންމެ  ނޫންކަން 

މާ، ސޮފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ މެޓަރސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި އެ ރީއްޗަށް އޮންނަން ވެސް ދެއްތޯ. އެހެންވީ
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އައު   މިއަށްވުރެން  އަދި  ފިއުޗަރގައި  ދިރާސާކޮށްފައި  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާ  ޕްލޭނިންގ  އަޅުގަނޑުމެންނާއި 

ރކުރާ  އިނޮވޭޓިވް ގޮތްތަކެއް ވެސް ދާދިފަހުން ފެންނާނެ މާފުށީގައި ވެސް ހަމަ ޓްރެޑިޝަނަލް އަޅުގަނޑުމެން މި ފްލޯ

އެޕްރޯޗަކަށް ނޫން. ވަކިން އެހެން ކަހަލަ އެޕްރޯޗެއްގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެ ގެންދަވަނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  

އޭގެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބު  ގިރާ  ރަށްރަށެއްކަން  ކޮން  ގިރަނީ  ދަންނަވަންޏާމު  ކުރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ 

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކޯޑްތަކުގައި ވެސް އެބަހުރި ރަށްރަށުން ފޮނިވި ސިޓީތައް  ސައިންސް އެބަ ރަނގަޅަށް އެބަ އިނގޭ

އިނގޭތޯ.   އެބަހުރި  ވެސް  ލިސްޓްކުރެވިފައި  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ރެކޯޑްވެފައި  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ޙައްލު ހޯދައިދޭން ޕްރޮޖެކްޓްތައް    އެހެންވީމާ، އެއަށް ބޭސްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ދަނީ މި 

ވެސް   އަހަރު  މި  ވެސް  މިހާރު  އެގޮތަށް  ހަމަ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް    2020ހިންގަމުން.  ހިމަނައިގެން  ބަޖެޓުގައި  ގައި 

 ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިދެނީ.މެންބަރައިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުރުއު ކުޅުދުއްފުށިއާދެ! މިހާރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މު ތަކުރާރުކޮށްލާނަންޤަޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލެއް  ދެ  ވަޙީދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ސުވާލަކީ    .އްރިރު.  އެއް 

ތައްޔާރުވެފައިވޭތޯ  ރިމާ ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކަމަށް  އެ  ލަފާކުރެވޭއިރުގައި  ކަމަށް  އުދައަރާނެ  ޢާއްމުކޮށް  ޗްގައި 

އެ ދެ ސުވާލު   .މިނިސްޓްރީން. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަ މިންގަނޑަކީ ކޮބައިތޯ

ތަކުރާރުކޮ ހަމަ  ވިދާޅުވެއްޖެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރިއަށްދާނަން.  ސަރވޭ    20ށްލާފައި  މި  އަހަރު  މި  ރަށަކުން 

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރުގައި އެ ރަށް ސަރވޭ ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ. ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު    ،ކުރެވިފައި

ދެން  ޤަ އެދެން.  ސާފުކޮށްލަދެއްވުން  އޭތި  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާ   3ބޫލުކުރަން.  މައްސަލަ  ވަނަ  މި  މިވަގުތު  ލަކަށް 

ބަލާ އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެބަދޭތޯ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ރަށުގެ  ކިތައް  އެއާއެކީގައި  ޙައްލުކުރުމަށް  ބޭނުންވޭ.  ލަން 

އެހީ  ންއެމް.ޑީ.އެން.ސީ ވާހަކަތެވިދާޅުވެއްޖެ  ފޯރުކޮށްދެއްވާ  އެމް.ޑީ.އެން.ސީ  .ރިކަން  އެހީތެރިކަމެއްތޯ   ންކޮންކަހަލަ 

ބަލާފޯރުކޮށްދެ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހީތެރިކަމެއްތޯއްވަނީ.  ކޮންކަހަލަ  ބޭނުންވޭ  ރަށަކުން    20އެއާއެކީގައި    ހަމަ  .ލަން 

ކަމާ  ވުޒާރާތަކަށް    އެންގުމުން  ސާފުކޮށްލަން  މަޝްވަރާ،  ބެހޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކޮބައިތޯ  ވުޒާރާތަކަކީ  ކަމާބެހޭ  އެ 

އެއާއެކީގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް    ބެހޭ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަކީ. ހަމަ  ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ  .ބޭނުންވޭ



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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މު ކަމެއް  ން.ޕީއެއް ހެދުމަކީ އެންމެ މުހިއޯތެރޭގައި އެސް.  އޭގެ  .ގިނަ ކަމަށް ހަމަ އެ ކަންތައްތައް އެނގިލައްވާ ކަމަށް

މިސާލަކަށް  ؟ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އެސް.އޯ.ޕީގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެތޯކިހާ    .ކަމަށް ހަމަ ދެކިލައްވާ ކަމަށް

އަޅުއަ ހަމަ  މި  ވެއްޖިއްޔާމު  ރގަނޑުމެން  އެހެން  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެންސީއެއްގައި 

ވަރަ ވެއްޖިއްޔާ  އަހަރެއް  މިސާލަކަށް  ނިމޭއިރުގައި  ހަދާ  އެސް.އޯ.ޕީ  މި  ގެއްލުމެއް އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  ށް 

އެހެންވީ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ކަމަށް  އިމަރޖެންސީއެއް  ވެސް  ޤަމާ،  އެސް.އޯ.ޕީ  މި  ބޫލުކުރަނީ 

އޮތީ އެހެންވީމާ، ޑެޑްލައިނެއް ލިބިދާނެތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންތައް ފުރިހަމަވާނެ. ދެން ހަމަ    ހަދަންޖެހިފައި މި 

މިހާރު މި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިތުރަށް  ހަމަ  އެ  ފަހަރެއްގައި  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވައިފި  ހަމަ  އެ  ވޭ 

އައުން ވެލިގަނޑު  އެ  އިތުރަށް  ހަމަ  މައްސަލަ  އުޅޭ  ބަލާ    ދިމާވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  އެކަށީގެންވޭ.  ވެސް 

އީ  ތަކަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ. އެކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ކިހާ މުއްދަ

އިންޑިއަން އޯޝަންގައި މި ދިމާވެގެން    ،ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭހެން މިހާރު މި ދިމާވެގެން

ދެމިގެންދާނެތޯ ދިގު  މުއްދަތަކަށް  ކިހާ  މައްސަލަ  މަޑުކުރާ   .އުޅޭ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގެ  ކަމުގައި  އެއީ   

ބަލަންޖެހޭ   ބޮޑަށް  އެންމެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  އެއް  ވަންޏާމު  ދެން  އަހަރު    2019ކަމަކީ.  ސަރވޭ    22ވަނަ  ރަށެއް 

އޭގެ  ވާހަކަ.  ބަޖެޓުކުރެވިފައިވޭތޯ.    2020ތެރެއިން    ކުރެވިފައިވާ  ރަށް  ކިތައް  ޙައްލުކުރުމަށް  އަހަރުގެ    22ވަނަ 

ވާހަކަ   ރަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެ   ވަނަ އަހަރު  2020އިން  ތެރެ  އޭގެއަދި  ރަށެއް ސަރވޭކުރެވުނު    ކިތައް 

  ކުރެވިފައިވޭތޯ. ދެން ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތި ބަޖެޓުއްލުކުރުމަށް  ޙަމައްސަލަ  

. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ ބޮޑަށް  ށް ގެންދެވެން މިއޮންނަނީއަދަންނަވާހެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ލައިގެން ކުރި

އަންނަހަމަ   ކަމެއް  ދިމާވާ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ    އެގޮތަށް.  އަހަރުގެ 

ކުރި ލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ޑިލޭއެއް. މިސާލަކަށް އަޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ވަރަށްބޮޑު  އެއީ ދެން    ށް ގެންދާ ކަމުގައިވާނަމަ 

ޑިލޭއަކަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  10  އިވާނަމަބަލާކަމުގަ ފެށޭނީ ވެސް. އެއް އަހަރު    މަސް ދުވަހުގެ  މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް ފެށޭނީ ވެސް. އޭގެ އިތުރު އެއްވެސް އޮޕްޝަނެއް އެބައޮތްތޯ. މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި    ދުވަހު ފަހުން އެ 

ކުރެވޭނެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް އެބައޮތްތޯ. ހަމަ އޭގެ އިތުރުން ދިވެހި  އެބައޮވޭ ގްރީންފަންޑް. ގްރީންފަންޑުން އެކަން 

އަވަހަށް    1.6ސަރުކާރުގައި   މިއަށްވުރެ  އެބައޮތްތޯ  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ބަޖެޓެއް.  ކޮންޓިންޖެންސީ  އެބައޮވޭ  ބިލިއަން 

 އްލުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް.  ޙަ ތައްމިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

35 

 

ފުރުޞަތު  އާދެ!   އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރަށް  ކަމަށްވާތީ  ސުވާލުތައް  ލެވެލްގެ  ޕޮލިސީ  ސުވާލުތަކެއް  ވަރަށްގިނަ 

އަރުވާނަށް. އެއަށްފަހު އެން.ޑީ.އެމް.ސީއަށް. ދެން އެންމެފަހުން ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދީފައި  

 ބަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދެން.   އި ފުޅުގަލާނަން. ވަރަށް ވަގުތު ކުޑަކަން ވެސް ހަނދުމައިނިންމަ

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: .ރަންމަންޓު ޑރޔަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ

އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދިން ބައެއް ސުވާލުތައް ވެސް އަނެއްކާ ތަކުރާރުވީމަ އަނެއްކާ ޖަވާބުދޭން ވަގުތު ނަގާނެ. ދެން  

ކަމަކަށް އިނގޭތޯ   އެއް  ވުޒާރާއޭ  މެންއަޅުގަނޑުމީގެ  ބެހޭ  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް   ކިޔާ ހަވާލާ  ކަމާ    މިދެވެނީ 

ކަމަށްވާތީ.    އަށް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައި އޮތީ އެ މިނިސްޓްރީ. އެއީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުއިނގޭތޯ

ހަވާލުވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހަދާފައި    ދެން  ފަރުމާ  އެސްޓިމޭޓްކޮށްފައި  ދިރާސާކޮށް  ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ  އޮތް 

ކުރި  ބަޖެޓުކޮށްގެން  އެކަން  މިނިސްޓްރީގައި  ޕްލޭނިންގ  އެދެނީ  ހަވާލުކުރަނީ  ދެން  އައަޅުގަނޑުމެން  ދާން.  ށް 

މިކަމަށް ބަޖެ އޮތްވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާފައި ނޫން އައިސް މިތިބީކީ  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  ލިބިފައި  ޓު 

، ނޭނގެ ދަންނަވާކަށެއް. ދެން މި ސުވާލުތައް ކުރިއްސުރެ އެނގުނު ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ފޮތައްޔާ ސުވާލުތަކެއް  ވަކި  ކޮމިޓީން  މި  މިދެންނެވި  އިނގޭތޯ.  އަންނާނަން  މަޢުލޫމާތޭ  ރުވެގެން  މިވެނި  ނުއްވާފައި 

އަނެ މިއީ  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  އާދެވުނީސް  ހޯދައިގެން  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ވިދާޅުވިނަމަ  ހެން  އް ބޭނުންވަނީ 

ށް ވާހަކަދައްކާ ކަހަލަ ކަމެއްވީމަ ނޫންވީމަކާ އަދި އަމުދުން މިދެންނެވި މިތަނުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު  ޢަޟޫޢުކުއްލި މަ

މިދެންނެވި  ވާހަ ވިދާޅުވިޔަސް  ތަކުރާރުކޮށް  ނުކެރޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނެތީ  ކަމަކަށް  ޚިލާފު  ގާނޫނާ  ބުނުމަކީ  ކައެއް 

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާކަށް  ވާހަކައެއް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހީއެއްގެ  ތަކުރާރުކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު  ވަރަށް   ،

އެކަހަ  ގިނައިން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީހުން  ސުވާލުތަކުގެ  ޓެކްނިކަލް  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަންތައްތައް.  ލަ 

 އްސަށް ޖަވާބުދޭން. ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް. އާދެ!  އެބަހުރި މީގައި ބައެއް ޓެކްނިކަލް އެއްޗެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންނަށް ދި ގުޅޭ ސުވާލެއް ތަކުރާރުކޮށް އުޓެކްނިކަލް  ޑިޒާސްޓަރއާ   އެބަ އާދޭ ޖަވާބެއް ނުލިބި.  މުގެ ކުރިން މި 

 ، ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް. އެހެންވީމާ

 

 ހިސާން ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:   އެގްޒެކްޓިވް ޗީފްނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ 



 2020  ފެބްރުވަރީ  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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ކަމަކީ މި   . އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ބޭނުންވާ  ގިރުން. ރަށް ގިރުމަކީ    ރަށް  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

އޭތި   ދުވަހުން  ވަރަށްގިނަ  ޑިޒާސްޓަރއެއް.  އޮންސެޓް  ސްލޯ  ބުނާ  ޓާރމިނަލޮޖީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހެޒެޑްއެއް. 

ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ    އެމީހުންގެ ޔާ އޭގެ ސަބަބުން  ބަޔެއްގެ ވާހަކައަކީ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރާ ހިސާބަށް ފޯރައިފިއް

އެބަ   ދިޔާމަ  މިންގަނޑަކަށް  ވަކި  ކޮށް  ގާނޫނުގައި  ޙާއަސަރުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލެވޭ.  ގޮތަށް  ދިސާއެއްގެ 

  ނީ ނޫތަކަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ  ރަށް  ނޫނީގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރެވިފައި މިހުންނަނީ ރަށަކަށް  ޘާގައި ކާރި  28/ 2015

ވެސް   ޚިދުމަތްތަކަށް  އެއް ދިސާޙާއެނޫން  އަސާސީ  އަދި  މުދަލަށް  ފުރާނައަށް  ބައެއްގެ  ސަބަބުން  ރޫރީ  ޟަގެ 

ހިސާބަށް   ގެއްލޭ  ފުރާނަ  ބައެއްގެ  ގެއްލި  ބޯހިޔާވަހިކަން  ހިސާބަށް  ބުރޫއަރާ  ޙާބޭނުންތަކަށް  މިންވަރު  އެ  ދިސާގެ 

ކާރި  ދިޔާމަ  ބެލެވެޘާއަޕްގްރޭޑްވެގެން  ގޮތަށް  ގިރުމަކީ  އެއްގެ  ރަށް  މިކިޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެކަމަކު  ނީ. 

ންސެޓް ހެޒެޑެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުނދަ އެރުމާއި އަދި  އޮ  ދިސާއެއް ނޫން. އެއީ ސްލޯޙާ

ޑިޒާސްޓަ  އެ  ތައްޔާރުވަން.  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސީޒަންއަށް  މެނޭޖްމެން ރަށްގިރުމުގެ  ޓް  ރ 

އޮތޯރިޓީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިހާރު ވެސް ރަށް ގިރުމާއި އަދި އުދައެރުމުގެ  

،  ސަބަބުން ހަމަ އެގޭގޭގެ ބެކް ވޯލްއާ ހަމައަށް ރާޅުޖަހާ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ

އަހަރަކު  ކޮންމެ  އޮތޯރިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  މެނޭޖްމެންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ވެސް  މި މި    ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ    އަޅާ 

އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އޭރިޔާ ކޮމާންޑްސްއަށް ގޯނި    ފޯރުކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ 

  އް ރަށްރަށުގައި ހަވާލުކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެ ހަވާލުކުރުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ގޯނި ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް ބައެ

ނޫނީ   ސިފައިން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެކަމަކު  ކަމަށްވަންޏާ.  ރަށްރަށް  ދުރުގެ  ކޮމާންޑްސްތަކާ  އޭރިޔާ  އެ  ރަށަކީ 

ކަމުގައި  ގުޅޭ ކަންމި  ތަކެތި އަދި ފެންބޮޑުވުމާއި، އުދައެރުމާއި، ރަށްގިރުމާއި    ރަށްރަށަށް މި  މި  ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް 

ފާއިތުވި   ކުރީ  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  ދެން  ގެންދަނީ.  ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން  އެހީތެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްރަށަށް  މި 

ނ. ވެސް  ނެތް. އެކަމަކު  ހަނދާނެއް  ރަށެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ވެސް އަޅުގަނޑު  ރަށެއްގެ  އައަހަރުތަކުގައި  ތޮޅުގެ 

ގޭގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ    އެ   ،ގިރާލައިގެން ގޮސް ހަމަ މޫދުގައި ހުރި ގެއެއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް  އެއް ހަމަހަމަ ގެ

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ކައްކަ އެހީތެރިކަމާ  އިގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިންތިޒާމް  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެ.    ކެވޭނެ  އެކީގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ދެންމެ ވަޒީރު ތި ވިދާޅުވި ގޮތުން  ޝުކުރިއް

މުހަމަ   މިތާގެ  ކަމަކަށް  ނުލިބިދާންޖެހޭނެ  އެ ޤަޖަވާބު  ނުކުރަން.  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ހައިސިއްޔަތުން    އްރިރުގެ 

ކުރައްވާފައި ވެސް  މުޅިން  އެހެންވީމާ  ހުރީ ރަށްގިރުމާ   ބޭފުޅުން  ސުވާލުތައް.  މަޢުޟޫގުޅޭ  ން ބޭރަށް އެއްވެސް  ޢި، 

އެހެންވީމާ  ހުއްޓުވީމުސް.  އަޅުގަނޑު  ދިޔަނަމަ  ދެއްވި  ސުވާލެއް  ދެންމެ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު   ،

ރަށުގެ  ކިތައް  ގޮތުން  ބެހޭ  ރަށްގިރުމާ  އިނގޭތޯ.  ކަމަކަށް  އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް  ރަނގަޅު  އެއީ    އެކްސްޕްލެނޭޝަން 

ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ހުސް ރަށްގިރުމާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް    ،ކިތައް މަޝްރޫޢު ރޭވިފައި އެބައޮތްތޯ  ،މަޝްރޫޢު އެބަ ހިނގާތޯ

  1ފާހަގަކޮށްލަން. ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން އެކަން ، އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ އެ

 ން. އެއާއިއެކީގައި އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ ނިންމާލަން.  ގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑު ދޭނަޓުމިނި

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މު ޝުކުރިއްޔާ  ބަލަޤައާދެ!  އަޅުގަނޑު  މި  އި އްރިރު.  އިނގޭތޯ.  ޓުމިނި  1ލާނަން  ފައްތާލެވޭތޯ  ތެރެއަށް  ގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. މާލެ    ،ދުޢުފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަނޑު އޭރުގައި އަތް އުފުލާލީ ސަ 

ޔޭސް ނުގިރާހެއްޔޭ.  ތި  ،ގިރާހެއްޔޭ،  އެކަން  ގިރާ.  މާލެ  އިނގޭތޯ.  ގިރާ  ރީއްޗަށް    މާލެ  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ސައި މާބޮޑު  ސައިނޫން. ރޮކެ  ންސެއްފާހަގަކޮށްލެވޭނެ  މިހާރު    ންސެއްޓް  ނިކުމެ  މައްޗަށް  ތޮށިގަނޑު  މިއީކީ.  ނޫން 

އެކީގައި.   އޮޔާއި  ގަދަ  ދުއްވަނީ  ދިމާލަކަށްތޯ  ކޮން  ދޯނިފަހަރު  ކުރާ  ދަތުރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބައްލަވާލެއްވީމަ، 

ގޮތަކީ  ރަށްގިރާނެ  ޕައިލްކޮށްފަ.   މި   އެއީ  ، ވެލިގަނޑެއް  އެހެންވީމާ  މާލޭގައި މިހާރު. މާލެ ވަށައިގެން މިހިރީ ޝީޓް 

ބޭފުޅުން ހަވީރު    ނުދާނެ. ކުރީގައި ފަޅުކޮނުނުއިރުގައި އިރުއިރު ކޮޅުކޮޅާ މާލޭގައި މެރިންޑްރައިވްއޭ އޭރު ކިޔާ މަގު ތި

ވަޅުވަޅުގަނޑު ބޮޑެތި  ފެންނާނެ  ދާއިރު  މިހާރު    ގަނޑުދުއްވާލަން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ރަށްގިރަނީ  އެއީ  ހެދެމުންދާތަން. 

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ   އި ހުޅުލެއާ މިތަންތަނަށް ހުޅުލޭގެ ފަރަށް އެރި ކްރޭކްތަކާއި އެއްޗެހި ތި އާ  ހުޅުމާލެ

މިކޮޅުން ޔާސިރު   ރަށް ގިރުން. ދެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އެ އޮއިވަރު ބާރުވުމާއި މިވެނިމިވެނި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން. އެއީ 

ކުރެއްވި ސު އަމާޒުކުރައްވާ  މީތި އެނބުރި އަންނާނީ. އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް ސީދާ  އެނބުރި  ކޮންއިރަކުހޭ  ވާލަކީ 

އަންނާނޭ.   އެނބުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    25ދެންނެވުނީ  ދިޔައީ.  އަރައިގެން  ހައިޕީކަށް  އިނގޭތޯ  ސެޕްޓެމްބަރގައި 

މި  ލިބިފައި އޯޝަންގެ  އިންޑިއަން  މިދަންނަވާ  ބަލާއިރުގައި.  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  މި  ހުރި  އެހާލަތު.  އޭތި  ދަނީ    ހާރު 

އައިސް މި ހައްލުވާނެ. އެކަމަކު އެއަށް އަޅުގަނޑަކަށް    މަޑުމަޑުން   ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މަޑުމަޑުން  ނެގެޓިވްވަމުން. އެހެން

އެހެންނަމަވެސް އިނގޭތޯ.  ދުވަހެކޭ  މިތައް  މަހާއި  މިތައް  ދަންނަވާކަށެއް  މިނޭނގެ  އެ   ،  ބަދަލުވަމުން    މޫސުން 
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އަޅުގަނޑު   އެހެންނަމަވެސްދާއިރުގައި  ހައްލުވާނެހެން.  ބައެއް  ވަރަށްބޮޑު  އެއީ  ވެސް    ، ދަންނަވާނީ  އެހެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. % އެ   100ދަންނަވާކަށް  ކަމަކަށް. އެހެން    އެ ގިރި ހުރިހާ ވެލި އެނބުރި އަންނާނެ 

އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދި.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހަމަ  ވެސް  ފަޅުތަ  ވާންޖެހުނީ  ކުޅެ  ރަށްރަށުގެ  ބަނދަރުތަކާއި  ކާއި 

ބޭފުޅުން އެވާހަކަ ދެއްކެވީމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާހިތް ވެސް ވޭ    އެތަންތަން ކޮނުނީމަ. ދެން ހަމަ މިވަގުތު ތި 

އިންނެވުމާ  މިތާ  ވެސް  ވަޒީރު  ބަލަހައްޓަމުންދާ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ކުރީގައި  މީގެ  އެކީގައި 

މު އެހެންވީމާޤަރެޑްލިސްޓް  ޕީ.އެސްއަކަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅުއްވިއްޔާ  އޭރު  ވެސް  ރީއްޗަށް  އްރިރު  ވަރަށް   ،

މި ރަށްރަށަކުން  ހުރިހާ  ހަދާގޮތަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.  މަޢުލޫމާތުގެ    މަންޒަރު  އަންނަ 

މި ސިޓީތަކާއި  ގިނަ  އަންނަ  މަތިން  އެކިފަހަރު  ބިނާކޮށް  ބަލަ  މައްޗަށް  ދަތުރުކޮށް    އެ  އިއެއްޗެހި  ތަންތަނަށް 

ވެސް އެ ރެޑްލިސްޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށް    ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ އަބަދު   ން. ދެން އެ އުރެޑްލިސްޓް ހަދަމުންދި

މި  އެހެންވީމާ  ބަދަލުގެނެސް  ގިރާ.  ބޮޑަށް  މިރަށް  މިހާރު  އެ ރަށްރަށަށްވުރެ  މައްޗަށް    ،  ޕްރިއޮރިޓީއަށްވުރެ  ރަށް 

މި  ބަޖެޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށަކަށް  ހުންނަ  މަތީގައި  އެންމެ  އަބަދު  އެހެން  އިނގޭތޯ.    ގެނެސް،  ލަނީ 

މެންބަރުން    ،އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި  މިވާގޮތަކީ  ދެން  އޮތްވާ  ލިބިފައި  ބަޖެޓު  ލައިގެން  ރަށްތައް  ބަޖެޓަށް 

މި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަޑައިގަންނަވަނީ  މެންބަރުން  ރަށް  މަޖިލީހުގެ  ތިމަންނަގެ  ވަޑައިގެން  އަރިހަށް.  ނިސްޓަރު 

އެ ކުރަން.  ރަނގަޅު  މިހާރު  އެހެން    އެބަޖެހެއޭ  އޮއްވާ  އޮތްގޮތަށް  ރެޑްލިސްޓް  އެއްކަލަ  ބަރޯސާވެ  ހިފުމުގައި  ހިފާ 

މިކަހަލަ  ،  ކިޔަނީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކޮށް ހިނގި ކަމެއް. މިހެން މިކަން ހިނގާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ރަށްރަށް މި

ތި ހަމަ  އުއްމީދުކުރަން    ފުރުޞަތެއްގައިވީމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެން  ހިއްސާކޮށްލީ.  މިކަންތައް  އަރިހުގައި  ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުން އެހެން ނަހައްދަވާނެ    ވެސް އެއަށްވުރެ މާ އެޑިޔުކޭޓެޑް ތިމާވެށި ދެކެ ލޯބިވާ ކޮމިޓީއެއް މިއީ. ތި  ހަމަގައިމު

 ޔާ.  ކަމަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ ވަރަށްބޮޑަށް  އެދޭޢާވަޒީރު  އިތުރުކުރާކަށް  ވަގުތު  އިތުރަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ނުވިސްނަން.  ފުކުރައްވާތި.  ކަށް 

ބައްދަލުވާނެ.   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރުޞަތު  ފަހު  އެންމެ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ގެޢުޟޫޢުމަ ހަމަ   ގޮތުން އަދިވެސް އިތުރަށް 

އޮތޯރިޓީގެ   ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް  ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރަށް، ވަޒީރުގެ ޓީމަށް. ނޭޝަނަލް 

ކަމަށް    ކޮށްދެއްވިއޭއަށް. އަދި މެންބަރުން ވަރަށްގިނަ ވަގުތު ހޭދަ.އީ.ޕީ  އަދި  ރޮލޮޖީގެ ބޭފުޅުންނަށްއޮބޭފުޅުންނަށް. މީޓި
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ހިސާބުން   މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ޓަކައި 

 ލައިކުމް.  ޢަ ލާނަން. ވައްސަލާމްއިނިންމަ
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