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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ    38މެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ  ންމަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަ`. ރައްޔިތުންގެ  

އެއީ   ކަންތައް.  ހައެއްކަ  އެބައޮތް  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

އެބަވޭ. ދެން ވ.ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި    މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅުނު   ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ހުރި  ރުޤަ ކުރެވެން  ރަށްރަށުން  ރާއްޖޭގެ  ނިންމާލުން.  ރިޕޯޓު  ގަސް  އް ރާރުގެ 

އި ވެސް އޮތް މައްސަލައެއް. ދެން  ރާރު. ދެން ކުޑަކޮށް ލަސްވެފަ ޤަ ނަގައިގެން ގެންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  

މިހާރު   ކޮމިޓީން  މިއޮތީ  ދެން  އެބައޮތް.  އެޖެންޑާގައި  ނިންމާލަން  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  އެކަމާއިމެދު 

 ނުކުރައްވަންޏާ ބިލުތަކުގެ  ޟް ބޭފުޅުން އިޢުތިރާ ، އަޅުގަނޑަށް ތިބިލެއްގެ އަޕްޑޭޓް. އެހެންވީމާ 3މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  

ޓުތަކުން ފުރަތަމަ ފަށާނީ. އެއީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މީގައި އަޕްޑޭޓުތައް އެނގިވަޑައިގަތުމަކީ  އަޕްޑޭ

މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ. ހަކަތައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވާފައި އޮތް ސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް  

 ވުން އެދެން.  އޮތްވަރު އަޕްޑޭޓެއް ދެއް ގޮއްސަ

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލަށް ބޭނުންވާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި    އޮތް މެންޑޭޓުގެ ދަށުން އެއި  އްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކާއި    އަޅުގަނޑުމެން ނަގާފައި އެހެރީ. އަދި އިތުރަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކް ވެސް    ބައްދަލުކޮށްފައި އެ 

އެއްޗެހި ސޮފްޓް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީމެއިލްކޮށްދީފަ. މިހާރު އެހެރީ ބިލުގެ ތެރެއަށް އެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ކޮމެންޓްތައް  

ދީ. ބޮޑު ކޮމިޓީ ހަވާލުކުރާ ހިސާބުގައި  ނފައި އެއިއަޅާ ނިންމާފަ. ދެން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މެންޑޭޓު ނިމި

 ދީ މިހާރު.  ނއެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވޭ. ޢުޟޫޢުމަ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޑަވެލި

މުއާ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ވަރަށްބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ  މު  ، އްރިރުޤަދެ!  ކޮމިޓީގެ  އެ  ޤަސަބް  އްރިރު 

ފާހަގަކުރެއްވިހެން ހަމަ ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތެއް މިހާރު އެވަނީ ނިމިފަ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ސަބް ކޮމިޓީގެ  

ށް ގެންދިޔައިރު ފާހަގަވި އެއްކަމެއް ބިލުގެ މަދުވާ ބައިތައް ގިނަވުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އައަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަސައްކަތް  

ފަރާތްތަކުން އެކަން ފާހަގަކުރި. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަ ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މައި  އެރީ އެހެންވީމާށްބައްދަލުކުރި ގިނަ 



  

ރަނގަޅު ކަމަކަށްވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ކޮމެންޓްތައް އަސްލު    މައޭ ވަރަށްމަސައްކަތް ކުރެވުނުނަ  ކޮމިޓީގައި އެ

  ، މިސާލަކަށް މުޅި ބިލުގެ ހެޑިންގއަކީ ހަކަތައިގެ ބިލު. އެހެންނަމަވެސް  ،މައި ކޮމިޓީގައި އިތުރަށް ޑިސްކަސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް

އެހެންވީމާ ކަރަންޓަށް.  ފޯކަސްވެފައި  ބިލު އޮތީ   މައްސަލަތައް ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ، އެކަހަލަމުޅި 

މެންބަރުންގެ   މައި ކޮމިޓީގައި ހުރިހާ  ހިތުން  ނިންމުމުގައި އަޅުގަނޑު  ގޮތް  އަސްލު  ދެން އެކަމަށް  ފާހަގަވެގެންދިޔާމަ 

ކަރަންޓުނިންމުން  މަޝްވަރާއާއިއެކީގައި   އެއާއިއެކު  ހަމަ  ވާހަމަޝްވަރާއެއް. ދެން  ދިމާވާ    ކަގެ ދާއިރާގައި  ދައްކާއިރު 

މިސާލަ  ފާހަގަކުރެވުނު.  ވެސް  އެއްޗެމައްސަލަތަކެއް  ކަހަލަ  އޯނަރިޕް  ގްރިޑްގެ  އެ  ކަށް  އަސްލު  އެއަށް  އްސަށް. 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެފަރާތްތަކުން ވެސް މިސާލަކަށް ފެނަކަ، ސްޓެލްކޯފަދަ ތަންތަނުން ވެސް ބޭނުންވާނެތާ މެންބަރުން  

  އި ތަކަށް މައި ކޮމިޓީގަސްއެރީ އެހެން ހުރި އިޝޫށްވެސް އިނގެން. އެހެންނޫންތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަ  އެކަމުގައި ދެކޭގޮތް

 ށްދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް.  އަމަޝްވަރާކޮށްލުން ރަނގަޅޭ ދެން ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި އެއް ބައްދަލުވުމުން ދެން ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. މިހާރު  

ދެއްވުމަށް. އޭރުން  އިއްރިރުގެ އަރިހުން މާދަމާ މަސައްކަތް ނިންމަޤަނިންމާލެވިދާނެ. އަޅުގަނޑު އެދެން ސަބް ކޮމިޓީގެ މު

ށް ގެންދެވޭނެ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  އަކޮމިޓީގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ބޮޑު  

މާއްދާއެއް ފާސްކޮށް އަދި    މައި ކޮމިޓީން އެ  އި މެންބަރު ފިރުޝާން ވިދާޅުވި ގޮތަށް މައި ކޮމިޓީން ކޮންމެ މާއްދާއެއް ބަލަ

، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  ނީ. އެހެންވީމާހުރި ކަންކަން ނިންމާލެވޭ  އޭގައި ހުރި ގެޕްތައް ފިލްކުރަމުން ގެންގޮސް ދެން 

އެދެން.   ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ނިންމާލަދެއްވުން  މިމާދަމާ  ޔޫ  ދެން  ބިލު  އޮތީ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޓިލިޓީ 

 އްރިރު މީގެ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވާނެ.  ޤަސަބް ކޮމިޓީގެ މު ،އެ ކޮމިޓީގެ .ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވުނު ސަބް ކޮމިޓީ

 

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާ

އްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި  ޤައާދެ!ޝުކުރިއްޔާ މު

ޑެޑްލައިން ކަނޑައެ  22ޑެޑްލައިން ވަނީ ހަމަވެފަ. އެއީ ހުސްވި މަހުގެ   އަޅުގަނޑުމެން  އެ    ، ޅީ. އެހެންނަމަވެސްއަށް 

އިދާރާތަކާ.   ގުޅުންހުރި  ބިލާ  މި  ބައްދަލުކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބަކީ  އެއް  ނުނިންމުނު  މިކަން  ޑެޑްލައިނަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރި  ކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މި ކުންފުނިތަކުން  ޞަ ބައްދަލުކުރިއިރުގައި އަދި ޚާއް

ބޭފުޅުން އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވެގެން އެދުނީމަ    ، އެކުރަން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާކޮމެންޓް

ބޭފުޅުންނަށް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތު އެރުވިން. ދެން އެއަށްފަހު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ލޮކްޑައުނާ    އަޅުގަނޑުމެން އެ

މި   މާލޭގެ  ދިޔަދި ގުޅިގެން  އައިސްގެން  އެއްޗެހި  ސްޕްރެޑާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުކޮމިއުނިޓީ  ވެސް  ސަބަބުން  މުގެ 



  

މިހާރު މީގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ. ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއީ    .ގޮންޖެހުންތައް އައިއްސި. އެހެންނަމަވެސް  ތަންކޮޅެއް

ރެގިއު  މިއީ  ކަންނޭނގެ  ބިލު  އަންނަންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  މިއެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބިލަކީ.  އޮތޯރިޓީގެ  ބިލު    ލޭޓްރީ 

ދިރާސާކުރާއިރުގައި އެބަޖެހޭ މިއާއި ގުޅުންހުރި ހަކަތައިގެ ބިލު މިހާރު އެހެން ކޮމިޓީއަކުން އެބަކުރޭ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  

އެއާއި ފާސްކުރަންޖެހޭ.  އެހެން  ބިލު  ކަންތައް.  މިކަހަލަ  ކުޑަކުރުމާއި  ފުށުއެރުންތައް  މިވީމާހުރި  ރަނގަޅަށް    ،  ބިލު 

ގެ  27މަހުގެ    ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ފެންނަ ކަމަށް ސަބް ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރައްވާފައި މިހާރުވަނީ މި 

ލު  ބި   މުގެ ކުރިން މިއު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޗުއްޓީއަށް ދިނިޔަލަށް ޑެޑްލައިން އިތުރުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ

 ލާފައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލެވޭނެ.  އިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔާ.  ޔޫވަރަށްބޮޑަށް  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ނިމި  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ރެގިއުލޭޓްރީ  ،  ޓިލިޓީ 

މުގެ ކުރިން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ މަޢުލޫމާތު މި ލިބުނީ.  އުއޮތޯރިޓީގެ ބިލު މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ދި

ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމެއް މިއީ ވ.ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  

ރާރުގައި  ޤަކޮމިޓީގައި ނިންމާފައި އޮތީ    ކަންތައް  ރާރުގެ ޤަރާރުގެ ރިޕޯޓު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ  ޤަ ޓަކައި ހުށަހެޅުނު  

، ވަރަށް އަވަހަށް  ކުރެވޭ ރިޕޯޓް މި ރިޕޯޓަކީ. އެހެންވީމާޗްއޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވަން. ދެން މިހާރު އެއާއި އެޓޭ 

ގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލެވިދާނެ. ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ޑިކްޓޭޓްކޮށްލަދެއްވަން އޭރަށް އަޅު

 އިދާރީމޭޒުން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް    ހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ  ވ.ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން

ހުށަހަޅާ   އެންޑް ކްންރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އެންވަޔަރަޤަގޮވާލާ  ފޮނުއްވާފައިވަނީ  މެންޓް    14ލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް 

މަޖިލީހުގެ    2020ޖުލައި   ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ  ރާރު  ޤަވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި    19ވަނަ ދައުރުގެ    2އަންގާރަ ދުވަހު 

ޓީ މަސައްކަތް  ކޮމި  -2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދެވެ.  

  36ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ    2019ޖުލައި    22ށް ގެންދިޔަ ގޮތް.  އަކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގޮތް. ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރި

ރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޤަ ބައްދަލުވުމުގައި    ރާރު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން އެ ޤަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މި  

ގުޅޭގޮ ގިނަ  ކަންކަމާއި  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން  މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މެންބަރުންވަނީ  ކޮމިޓީގެ  ތުން 

ރަށުގެ    ރަށްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވ.ފުލިދޫއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި އެ 

ބިރުވެރިކަ ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކޮމިޓީގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ކަންކަމާއިމެދު  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ގަރާރުގައި  ގުޅޭގޮތުން  މާއި 



  

މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ   އަދި ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ވ. ފުލިދޫއަށާއި އެމެންބަރުންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް  ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ    ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކާއި އެ 

ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރުން    ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ  ޓަކައި އެ

ގޮވާލެ އިދާރާއަށް  އެ  އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  ހުރި  އެޅުއްވެން  މެންބަރުންވަނީ  މިހާރަށް  ކޮމިޓީގެ  އްވުމަށް 

ނިންމުން. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވ.ފުލިދޫއަށް ވެސް ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން    -3ދުކުރައްވާފައެވެ.  ތާއީ

ހުށަހެޅިފައިވާ   ދިމާވެފައިވާކަން  ގެއްލުންތަކެއް  ކޮމިޓީއަށް  ޤަ ބޮޑެތި  ވާހަކަފުޅުތަކުން  މެންބަރުންގެ  ރާރުންނާއި 

އެކަން  ފާ ރަށްތަކަކަށް  ހުރިހާ  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ދިމާވެފައިވާ  އެމައްސަލަ  ވ.ފުލިދޫއަށާއި  ވުމާއި،  ހަގަކުރެވިފައި 

ގެންދި ކުރިޔަށް  އަވަހަށް  މަސައްކަތް  އަމަލީ  މެންބަރުންގެ  އުހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް  ކޮމިޓީ  ގޮވާލުމަށް  ސަރުކާރަށް  މަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވާތީވެ މި ރިޕޯ ދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ  އިޓާއިމެދު 

ފޮނުވުމަށް   ކްލައިމެޓް ޗޭންންއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަ  2020ޖުލައި    22މަޖިލީހަށް  ޖް  މެންޓް އެންޑް 

 އްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުންގެ އި   36ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކޮމިޓީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު ފަހު ޖުމްލަ ދެން އެއީ އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖިއްޔާ އަންނާނެ ޖުމްލައެއް. ދެން އެހެންވީމާ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމާއިމެދުގައި ތި  މިއޮތްގޮތަށް  ރިޕޯޓު  ޑްރާފްޓް  ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް    މި 

ރިޕޯޓު މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ  ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.   ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި 

  ؟އއ.މަތިވެރިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯތަޅުމަށް ފޮނުވާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައެއް. މައްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަތިވެރި ކައުންސިލުން  އެއީ 

ނަޝީދަށް މުޙައްމަދު  ދަންނަވަމެވެ.  ،އަލްފާޟިލް  ސަލާމަށްފަހު  މައްސަލައާ    ވެދުން  ތޮށިގަނޑުގެ  ހުޅަނގު  ބަނދަރު 

ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ    2012 މިދެންނެވި ތޮށިގަނޑަކީ ބަނދަރު ހުޅަނގު އުތުރުން ވެލި ބަސްތާ ޖަހައިގެން  ގުޅިގެން

ޑެކެވެ. މި ތޮށިގަނޑުގެ މަތިން އުނދަ އެރުމާއި،  ނފޫޓް ދިގު ތޮށިގަ  700ފޫޓް އުސް   6ޑަކީ ނޑެކެވެ. މި ތޮށިގަނތޮށިގަ

ސް ހަލާކުވަމުންނެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި  ރާޅު އެރުވުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނީ ކުރިންސުރެ ވެ

ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ    2މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  

އެރު އުދަ  ގަދަވެގެން  ގޯސްވެ  މޫސުމް  މިފަހަރު  ވަރަށްބޮޑަށް  ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް  މިތޮށިގަނޑު  ތެރޭގައި  މުގެ 

ވެސް އަންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް    ބަރިއަށް މިހާރު އްއަރިއަޅާލާ ވެއްޓެން ވެފައެވެ. އަދި މި ތޮށިގަނޑު ކައިރީގައިވާ ދިގު ރު



  

ދާނެއެވެ.  ބަރި އާއި އަދި ރަށުގެ ބައެއް ގިރައިގެން  އްގެއްލުން ވަމުންނެވެ. މި ތޮށިގަނޑު ވެއްޓިއްޖެނަމަ މިދެންނެވި ރު

މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެދި    ވީމާ، މި

 ސިޓީއާއެކު މި ތޮށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވީމެވެ.  ދެންނެވީމެވެ. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެން އެ ންސިލުމިހާރު މަތިވެރި ކައު

ކަމާ މިމައްސަލަ ސަރުކާރުގެ  ރައްޔިތުންގެ    ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމަކީ  ގެނައުމަށް  ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް  ބެހޭ 

ދިނުނުން.   އެހީތެރިވެ  ކުރިއެހެންވީމާމަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑު  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  އަ،  ލަފާފުޅަކަށް  ގޮތެއްގެ  ށްދާންވީ 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ހުޅުވާލަން ފްލޯރ. 

 

 އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު ގައްދޫ

ފަރާތުން މިކަމާ    އަޅުގަނޑުމެން އެދެން. އެދިފައި އެ ން  މިކަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި  ންއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެންވަޔަރަ

ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއްސަ    ބެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ޕްލޭނެއް އެއްވެސް އެއްޗެއް އިންތޯ ބަލާފައި އެ 

 ގައި ފެންނަ ގޮތަކީ.  އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުމަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އެއީ އަޅުގަނޑަށް މިކަމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ، އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ގައްދޫ 

 އަޙްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެމަނަފުށީ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  އްރިރު. ގައްދޫ ދާއިރާގެ އި ޤަ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުއާދެ

ކުރައްވަމުން  ންއެންވަޔަރަ މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  ސަރުކާރުގެ  މިހާރު  އަދި  އިތުރަށް  މިނިސްޓްރީގެ  މެންޓް 

ރަޢުޔެއް  މިކަމުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިންގ  ކަމަށްވާތީވެ  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ  ރަޢުޔަކާ މިގެންދަވަނީ  އެ  ހޯދާފައި     

މެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލަދިނުން ރަނގަޅު  ންއެކީގައި އަދި އެންވަޔަރަ

 ދު ވެސް ކުރަން އަޅުގަނޑު. ، އެގޮތަށް އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން



  

 އާދެ! ޚައިތަމް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ބަލާއިރު ހަމަ  އިއަރަނީ ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރާއި އަޅަށްއްރިރު އަޅުގަނޑު ހިތަޤައްރިރު. މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

ގައި  ނ، އުދަ އަރާ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ވެފައިހުރިއިރު ވޭތުވެދިޔަތާދޭތެރެއިން އަރާ އެއްޗެކޭ. އެހެންވީމާއުދައަކީ ދޭތެރެ  

ކޮށްފައި ކަންތައްތައް  އަނެ   ކިހިނެއްބާވައޭ  ކުރެވިފައިބާއޭ  އް ހުރީ. ކިހާވަރެއް  އެކަންތައްތައް  މިކަމަށް ސްޕެންޑްކޮށް  ހެން 

ގޮތުން   އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މުހުރީ.  އިއްޒަތްތެރި  ދުވަހު  ޤަވެއްޖިއްޔާ  ވަރަށްގިނަ  ފީލްޑްގައި  މި  އްރިރަކީ 

ހުރި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކަމުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފައިކަން، މިހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި

މިއީ    ކިޔާލަދެވިދާނެތޯ ވާހަކައެއް  އިވޭ  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  ދެން  އެއްޗެހި  ކުޑަކޮށް.  ރަށަށް  ޒަމާނުގައި.  ކުރީ  ވަރަށް 

އަރައިގެން ފައިބާ ވާހަކަ. ބިރުވެރި އެއްޗެހި އަރާ ވާހަކަ. އެކަމަކު ދެން އޭގެ ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ  

ރާ ފައިބައިގެން  އިންނަނީ އަސްލު ކޮންމެހެން ވިގަނި އަރާ ފައިބައިގެން ދަނީއެއް ނޫނޭ. ބޮޑު ރާޅެއް އަ   ބަޔެއް ވާހަކަތައް މި

،  ރަށުގައި ތިބޭ އެންމެން ދަނީއޭ. މިވެސް އިވޭ އަޑުތަކެއް. އެހެންވީމާދާ ގަޑީގައި ރަށް އެއްކޮށް ނާމާންވަނީއޭ ނޫނިއްޔާ 

  އާ އޭ.އައި.އުދައަކީ މިއަދަކު އަރާ އެއްޗެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާއިރު އެއްކަލަ އީ

ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއްޖޭ    2ވިދާޅުވީ    ބޭފުޅުން އެ  މިހާރު ވެސް އެދެން  އެއްޗެހި ނުހަދާ ރަނގަޅަށް ދުއްވާލައިގެން  

، މިކަންތައްތައް  ދެން ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މިއަށް ޚަރަދުކުރަންވީ. އެހެންވީމާމިއަހަރު އެކަނި. 

ކަމުގައި   ނުދާ  މިހެން  ރަނގަޅަށް  އިރުކޮޅަކާ  އިރުކޮޅަކާ  ޙަޤީޤަތުގައި.  އަސްލު  ހައްލަކީ  މީގެ  ކޮބައިތޯއޭ  ވެއްޖިއްޔާ 

އްރިރު  ޤައްނުވޭ ހައްލެއްހެނެއް. ދެން ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރީގެ ކަންތައްތައް ދާގޮތް މުޔެތިބުމެއް އަޅުގަނޑަށް ހި   ހަދާލަ ހަދާލަ

 ވިދާޅުވެދެއްވިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްސަލައަކީ މަތިވެރީގެ މައްސަލަ  ތި ވިދާޅުވި ވާހަކައާ ގުޅިގެން މި މަތިވެރި ކައުންސިލު

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިޢާ އެކަންޏެއް ނޫން.  ފެށިގެން ދެކުނާ    އްމުކޮށް  ފެނު ރާއްޖޭގެ ހަމަ އުތުރުން  މަންޒަރު 

ދިމާވެގެ މިކަން މި ހަމައަށް. އެންމެ ރަށަކަށް  ގޮތަކަށް ނޫން  ރަށެއްގެ މައްސަލައެއްގެ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮތީ.    ން 

ގައްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި  ނދިމާވާ ފްރިކުއެންސީ ވަރަށްބޮޑުތަން މައްޗަށް ހި  ކަންބޮޑުވުމަކީ މިހާރު މިކަން މި

  ލެވެނީ މިއިން  ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ތޮށި މިބޭފުޅާއަށް ވަރަށް   ރެއް ވެސް. އެ އަ އެބަ އިންނެވި އިންޖިނި

، މިންގަނޑުތަކެއް ބެލިގެން މިހާރު ވެސް ތޮށީގެ ހައިޓް އެ ގެނެވެނީ  ން ކިހާ އުސްމިނެއްގައިކަން. އެހެންވީމާލުސީ ލެވަ 

ސުވާލަކީ  މިހާރު  ދިމާވަނީ.  މި  އިވެންޓްސް  އެބްނޯމަލް  މިއީ  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  އެބްނޯމަލް  އަޅުގަނޑު  މިކަހަލަ   



  

ވެސް މިއީ    ރ ކުރާނީތޯ ނޫނީ މިއިވެންޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތޮށި އުސްކުރަން އެދާ ކޮސްޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރޭގައި ބެއަ

ކަމަށް ދެނެގަނެގެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޭނޭނީތޯ. އެއީ އިނގޭތޯ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން   ހިނގާނެ ކަމެއް 

ކްރި ކުޑަކޮށް  ކުރަންވީ  ކަންނޭނގެ  ރަނގަޅު  ފެކްޓަރ އަޅުގަނޑުމެން  ކޮސްޓް  ޙަޤީޤަތުގައި. ޔަރ ދަ  ސުވާލަކީ  ޓިކަލް 

ދާއިރާގެ   ގެމަނަފުށި  މީގައި.  ބޭނުންކޮށްލަން  ރިސޯސް  އިންޖިނިއަރިންގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޑިސްކަސްކޮށްލަން.  މީގައި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު ޙްމަދުއަ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެވިފައި އިން ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހެދޭ ގިނަ  

މަތިވެރި ވެސް  ން ފެށިގެން ވަން ޕޮއިންޓް ފޯ މީޓަރަށް. އެއީ  ލުރަށްތަކުގެ ޑިޒައިން މި ހެދެނީ މެއިން ސީ ވޯޓަރ ލެވަ

ލްގައި. ދެން މަތިވެރީގެ މި ސަރަޙައްދަކީ އަސްލު ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ގަސް ހައްދާ، ވިނަ ހަދާފައި  އިންނާނީ ހަމަ އެ ލެވަ

ޖަހާފައި   ކުރީގައި  ތޮއްޓެއް  ބަސްތާ  އެއީ  އިންނަ.  ބޭރުގައި  ތޮށިގަނޑުގެ  ސަރަޙައްދަކީ  މި  ސަރަޙައްދެއް  އިންނަ 

ތޮ ފަޅީގައި ނީނދޭއިންނައިރުގައި ބަސްތާ  އަޅާފަ.    ށީގެ އެއްގަމަށްވާ  ޖިއޯ ޓެސްޓަރއެއް  އޭރުގައި  އެއްގޮތަކަށް ވެސް 

ނީންމަކަމުގައި ވާނަމަ މި ވަކިން ރާޅު އަރާކަމުގައި ވާނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ތޮށިގަނޑު ވެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން  

މިގޮ ވެއްޖިއްޔާ  ޑިޒައިންތަކުގައި  ފަހުގެ  އެކަމަކު  ޖިއޯ  އެބަދޭ.  އިންނާނެ  ދިމާލެއްގައި  ހުރިހާ  ގުޅޭ  އެއްގަމާއި  ތަށް 

ޓެކްސްޓައިލް ހިމަނާފައި ބަސްތާ ތޮށިތައް ޖަހާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ހިމާޔަތް ލިބިގެންދޭ. 

ޕޮ ވަން  ޑިޒައިންތަކުގައި  ފަހުގެ  ވަރަށް  ބަދަލުގައި  މީޓަރގެ  ފޯ  ޕޮއިންޓް  ވަން  މީޓަރއަށް  އެކަމަކު  ސިކްސް  އިންޓް 

ބައެއް   އުތުރުގެ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރާ  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަދޭ.  އުސްކުރަން 

ރަށްތަކުގައި މިހާރު ވަން ޕޮއިންޓް އެއިޓަށް ވެސް ޑިޒައިން އެބަ ބަދަލުކުރަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަން  

ފޯ މީޓަރއަކީ މިހާރު ޑިޒައިންގައި ނުހިމެނުންހެން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ. ވަން ޕޮއިންޓް ސިކްސްއަށް ބަދަލުކޮށްލުން  ޕޮއިންޓް  

ހުރިހާ   އަތުގައި  މީހުންގެ  އެ  މިކަމުގައި.  މާބޮޑުވާނެ  ޓެކްނިލް  އަދި  މިނިސްޓްރީގެ  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި  މިނިސްޓްރީއާ 

އެހެންވީމާ،  މީގެ.  ހުންނާނެ  ގާތަގަނޑަށް    އޮޑަރތަކެއް  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހު    15އެކަމަކު  އަހަރު  ވަރަކަށް 

މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުރި ދާއިރާއެއްވީމަ އަސްލު މިހާރު މި ދާއިރާގައި ޑިޒައިންތައް ވަން ޕޮއިންޓް ސިކްސް އެއީ ހަމަ  

ލުތަކެއް އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ސްޓަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަރަނގަޅު މިންވަރެއް ކަމަށް އަސްލު ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން ކޮ

މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް މީގެން ނުރައްކަލަށް ސަލާމަތްވުމަށް ރަނގަޅު މިންގަނޑެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  

 ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ފާހަގަކުރެ  އެ  ޕޮއިންޓްތަކެއް  ރަނގަޅު  ބޭނުންކޮށްފައި  ވަރަށް  ޓެސްޓައިލް  ޖިއޯ  މިހާރު  ޑޭންޖަރއަކީ  މީގެ  އްވީ. މިހާރު 

ނެތީމަ އެ ތޮއްޓާއި ބިމާއި ދެން އެއްވާނެ އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މުޅިން ދެ ލޭޔަރެއް. ދެ ވައްތަރެއްގެ  

ތިއަކީ ވަކި ސްޓްރަކްޗަރއެއް. އެހެންވީމާ،  ފިޒިކަލް ސްޓްރަކްޗަރތަކެއް މި ހުރީ. ބިމަކީ ވަކި ސްޓްރަކްޗަރއެއް. ސިމެން

އެއްކަލަ   އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އެކަށީގެންވާ.  ވެއްޓުމަކީ  ހަމަ  ތޮށި  މުޅި  މި  ގޮތަކުން  އިން  ގެންދެވިފައި  އިންޖިނިއަރިންގ 

ނާއި އަދި  ކޮސްޓް އަނެއްކާ ޑަބަލްވީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ އެކްސްޕަރޓުން

ޑިކްޝަންތަކާއި އަދި މިހާރު މި ދިމާވާ  ލެވަލް ޕްރެ މި ހާބަރ ޑިޒައިންކުރާ އިންޖިނިއަރުން ކޮމިޓީއަށް. އެއީ ފިއުޗަރ ސީ

ރެކޮ ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅަށްތޯ  ބަޖެޓުކުރެވެމުންދާއިރުގައި  އެކުގައި  އިވެންޓުތަކާއި  ކުރާ  މަންޑުއެބްނޯމަލް 

މިންގަނޑެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ގެނައުން މުހިންމު   މިންގަނޑެއް މިނިމަމް

ކަންބޮޑުވާ   މި އިރުކޮޅަކާ ރައްޔިތުން  މިކަން.  ކޮމިޓީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަންނޭނގެ. އެއީ 

ގޮތެއް ވިޔަސް  އާދޭ. ކޮންމެ  އެބަ  ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް މިއީ. ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް. ދެން މި    އިޝޫއެއްގެ ގޮތުގައި 

ހާލަތު ދިމާވާ ވަގުތު އެތާ ތިބޭ ބަޔަކަށް މިކަން އިހުސާސްކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ކިހާވަރެއްގެ ކޮސްޓެއްތޯ ވަން ޕޮއިންޓް  

އިންޓް ފޯ ނޫނީ ވަން ޕޮއިންޓް  ސެވަނަށް މިސާލަކަށް އުފުލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިތުރުވެގެންދަނީ. މިހާރު އެއީ ވަން ޕޮ 

އްތޯ އަހަރަކު  ޓެ ސްފައިވް. އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕޮއިންޓް ޓޫ މީޓަރސް މިސާލަކަށް ޖައްސަންޏާ، ކިހާވަރެއްގެ ކޮ

ލޫމާތު  ޢުކިތައް ބަނދަރުތޯ ދެން ހެދޭނީ އިނގޭތޯ. މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަ

ފުކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތަކާއި އަދި ތަކުރާރުކޮށް މި މައްސަލަތައް  ސާ

މެންބަރުގެ ވާހަކައިން ކްލޫ   މިހެން އަންނައިރުގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ދެންމެ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

މި ކުރަނީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާއި އަދި ބަނދަރު    ންޑުމަނަގައިގެން އަޅުގަނޑު މި ރެކޮ

ބައްދަލުވެލަން. ބައްދަލުވެލާފައި، ޕްލޭނިންގ އިން އެކަން   ބޭފުޅުންނާއެކީ ކޮމިޓީ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ންޑޭޝަން ވަރަށް މުހިންމުވާނެހެން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  މަ ކުރާނީ. ލެޓްސް ސީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ރެކޮ

ޝެއަރކޮށްލަފާނަން މީގައި ދިމާވާ ޗެލެންޖެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް. މިހާރު މި ބަނދަރަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖެއަށް މި ކޯސްޓަލް  

. އޭގެ އިތުރުން ގޮނޑުދޮށް  ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ޙަޤީޤަތުގައި. ބަނދަރުން އޯކޭ، ފުންކަމެއް އެބަ ލިބޭ. ދެން ރައްކާތެރިކަން

ޕްރޮޓެކްޝަން  ކޮމިއުނިޓީން ޤަބޫލު ނުކުރޭ ކޯސްޓަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އުޅެނީ. އެކަމަކު    ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ކަމެއް މި 

އިންފްރާސްޓްރަ ދެކެނީ މިއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޯވެ  ޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ކްކަމަކަށް. އެ މީހުން 

ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ދެވޭނެ މަގެއް. އެއީ އެ މީހުން އިންޓަރޕްރިޓްކުރާ ގޮތް ތަފާތުވާތީ. އެހެންވީމާ، މި  

ތި ދިރާސާކޮށްފައި، މި ރާޅުއެޅުމުގެ ޕްރިކުއެންސީތަކާއި އަދި މީގެ ސަބަބުން  ދެންނެވީ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މީ

ގަހަށާއި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރަށާ. އެހެންވީމާ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިޝޫއެކޭ މޯ ދޭން އެނީ  އްބޭ ގެއްލުންތައް، ރުމި ލި

ތިންގ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސްޓްރެންތަކަށްވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން ހަމަ  



  

އަޅު ގޮވާލަން  ސަރުކާރަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއާއެކީގައި  ހަލުއިކޮށްފައި،  އަތްމަތި  ތަންކޮޅެއް  ޖެހޭ  އެބަ  ގަނޑުމެން 

ލެވެލްގެ ކޮންފަރެންސްއެއް މިތާ އެބަ ބާއްވަންޖެހޭ. މިހާރުގެ މި ސިޓުއޭޝަން ބަދަލުވެ، ކުއްލި ސިޓުއޭޝަން އެ މީހުންގެ  

ހުށަ އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓު  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގެންނަން.  މެންބަރުންގެ  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ހަޅާއިރުގައި 

؟ ސެއް އެބަ ޖެނަރޭޓް ކުރަންޖެހޭ. އެއީ މި އަހަރު އެކަނި ކިތައް ޙާދިސާތޯ މި ދިމާވީޙުބައިވެރިވުމާއި އެކީގައި މިއަށް ބަ

ލޭނީ.  ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތޮށިގަނޑު ވަން ޕޮއިންޓް ސެވަން މީޓަރއަށް އުފު

މި ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. މި ދައްކަންވީ ވާހަކައަކީ. ދައްކާފައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމަށް މި އިޝޫ ގެންނަން  

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. އާދެ! ޚައިތަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން މި ދަނީ ދެއްތޯ. ދެން  ޢުއްޔާ މުޤައްރިރު. އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޝުކުރި

މީގައި އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީ އުފެދުމުގެ ބޭނުމަކީ  

ކަށްދާ ނަމަ ވެސް އެހެންނޫނިއްޔާ، ބަނދަރަކަށްދާ ނަމަ  ތައްތަކަކީ އެއޭ. ބަޖެޓަވެސް އެއޭ. މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަން

މަންޑޭޝަންތަކަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ލޫމާތުތަކެއް އެހެން ނޫނީ ބޭނުންވާ ރެކޮޢުވެސް އެކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބޭނުންވާ މަ

ތެރި  އެއްޗެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ބަލަނީ. ދެން އިއްޒަތްލޫމަތަކީ މި ކޮމިޓީން ދޭންޖެހޭނެ  ޢުއެކްސްޕެކްޓެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަ

ޖެހިފަ.   ދާން  އެޑަޕްޓޭޝަނަށް  މިޓިގޭޝަނާއި  އެ  އޮތީ  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  މުޤައްރިރު 

 ލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެއަކަށް ނޫޅެވެނޭ. މިއާއި ލައިގެން ހަމަ، ކޮވިޑެކޭ އެއްގޮތަށް މިއާއި 

 އުޅޭނެ ގޮތެއް ދަސްކުރަންވީ ކްލައިމެޓް އެކްސްޗޭންޖާ އެއްކޮށް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން މި ކޭސްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދެއްތޯ އަނެއްހެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މުޅި މަންޒަރު ނުފެންނާތީ މިހާރު  

ކޮންމެވެސް  ހިނެއްއެކްސްޕޯޒްޑް ސައިޑުގައި ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކި ރާޅުމަތައެއް  ކަމެއް 

އިތުރު ލެވެލެއްގައި އަންނާނެ ތަނެއް މި ތަނަކުން ނުއެއް ފެނޭ. ދެން ނޭނގެ. މުޅި މަންޒަރު ފެނުނީމަ އިނގޭނީ. އާދެ!  

 ރު.މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އަޙްމަދު ސަޢީދު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް   މެންބަރު  ބޮޑަށް. އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވަރަށް 

ހަމަ ނުކުތާތަކެއް.  އަޅުގަނޑު    މުހިންމު  ނުކުތާތަކެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ކުރީ  ތި  ފާހަގަ  ވެސް  މުޤައްރިރު  އެއާއެކު 



  

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލައަކީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުމެ  

ތެރި މުޤައްރިރު. މީގައި އަޅުގަނޑު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް އިއްޒަތް 

މައްސަލަ   އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަން.  ވަރެއް  ކުރެވޭ  ބަޖެޓުން  ބަލަން  އެބަ  މުޤައްރިރު.  ހަ އަޅުގަނޑުމެން  ނުވޭ  އްލެއް 

ދިމާވެގެން ހަމަ މި    ޑިޒައިންގެ މައްސަލައެއް، އެހެންނޫނީ ޑިޒައިން އައުޑްޑޭޓްވުން އެ ކަހަލަ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް

ވެސް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި    މައްސަލަ ތަކުރާރުވެ ތިން ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ 

ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެބަ އޮންނަޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ  

އުސް ރަށްރަށާއި ތިރި ރަށްރަށް. އުސް ރަށްރަށުގައި މިންގަނޑަކީ މިއޭ. ތިރި ރަށްރަށުގެ މިންގަނޑަކީ މިއޭ.  އެބަ ހުރި  

އެއާއެއްކޮށް މ ކަހަލަ ޙާދިސާތައް ދިމާވީމަ ދެން ޢަމަލުކުރާނެ    މި އެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންޖެހޭ. ހަމަ

އި އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެސް.އޯ.ޕީއެއް ހަދާފައި،  ގޮތެއް، ދެން ކުރަންވީ ކަމެއް ކަނޑައެޅިފަ

މި   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ތަންފީޛުކުރުމެއް  އެ 

ކައުންސިލުތަކުގެ ލެ ލިބޭ، ފަންޑު އެބަ ލިބޭ. ލިބޭއިރު  ބަޖެޓު އެބަ  ހާލަތްތަކުގައި  ދާއިރާތަކުން  ވެލްގައި އެމަރޖެންސީ 

ހަނދާންވޭ   އަޅުގަނޑު  ޖެހޭ.  އެބަ  ހުންނަން  ރޭވިފައި  ހިންގިފައި،  ކަންތައްތަކެއް  އަހަރު    2004ޢަމަލުކުރާނެ  ވަނަ 

އް  ސުނާމީއަށްފަހު ދެން އެ ދިމާވި ކަންކަމުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ، ވެލިބަސްތާތަ

އްމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި އުދައަރާ ރަށްރަށުން ވެސް  ޢާ ޖަހައިގެން ތަންތަން ރާޅުއެޅުމާއި މި ކަހަލަ ކަންކަން އަދި  

 ފާހަގަކޮށްލަން މި އުޅޭ ނުކުތާއަކީ އެއިން ރަށެއްގައި ނުހުރެއޭ ބަސްތާ، ގޯނިކޮޅު އެކަނި  ކު އެ މަސައްކަތްކުރޭ. އެކަމަ

އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މި ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން އެތައް ބައިވަރު ފަންޑެއް   ލިބިފައި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު

ލިބޭއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ގޯނިކޮޅު ވެސް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގައި ނުހުރޭ. ގޭގެ ހަކުރު ބަސްތާ ނުވަތަ ފުށް  

  ، މި ބަހައްޓަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ ކުދިކުދި  ބަސްތާ ހުސްކޮށްލާފައި ގޯނި ހިފައިގެން ގޮސް ވެލިއަޅާފައި 

އެބަ އިނގޭ ރާޅު އަރާކަން. އެބަ އިނގޭ ރާޅު އަރަނީ މި ދިމާލުންކަން. ކުރަންޖެހެނީ މިކަންކަން. ބްލޮކްކުރަން، ރާޅު  

ބަސްތާ ޖެހޭ މިންވަރު، ޖެހޭނެ ގޮތް ގޮތުން. އެ  ވަގުތީ  ޖެހޭ  އެޅިޔަ ނުދޭން ޖަހަންޖެހޭނީ ބަސްތާކަން   ހަދާދޭން އެބަ 

އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އަދި މި ދާއިރާގެ    އަޅުގަނޑުމެން މުޤައްރިރު. އެހެންވިމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ޕްލޭނިންގ

ވަސީލަތްތަކެއް  އްމުކޮށް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ޢާއިންޖިނިއަރުންނާ މި ހުރިހާ އެންމެން ގެނެއްސަ  

ހުންނަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީގައި އިނގޭތޯ. ހަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ގެންނަން    ކަނޑައެޅިފައި އެބަ  ބަދަލު  އެއާއެކު އެ 

ޙައްލުވެދާނެ.   މައްސަލަ  މި  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  އޭރުން  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީން  މި  ހުށަހަޅަން  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ތަޖުރިބާއެއް  ކުރި  އަ  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލުގައި  ހަމަ  ކިޔާލަދިފާނަން.  ހޯޑެއްދޫ  ކުރިއިރު  މަސައްކަތް  ޅުގަނޑު 

ވެސް    ދެން އެ ދުވަސްވަރު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ރާޅުއަރަނީ. ވާރޭ   ،އެއްފަހަރެއްގައި ރާޅުއަރައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދީ

ލެވެލްގައި ކޮމިއުނިޓީ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް    ވެހެނީ. ފެންބޮޑުވަނީ މުޅި ރަށް. އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދީ ކައުންސިލު



  

ވަޞީލަތެއް. ގޯނިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން، ހުރިހާ  ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތެއް  ވެސް ހަމަ    މެއް. އުފައްދާފައި ރަށުގައި 

މު ވެލި އަޅަން.  ގޭގެއިން ކަލެކްޓްކޮށްގެން އެބަ ބަހައްޓަމޭ މުޤައްރިރު ރޭގަނޑު ދަންވަރު ޑިއުޓީގައި އެއް ޓީމު. އަނެއް ޓީ

އަނެއް ޓީމު އަނެއް ކަމަކު. އަނެއް ޓީމު އަނެއް ކަމަކު. މިގޮތަށް ހަމަ ވަރަށް އޯގަނައިޒްކޮށް މި ހަރަކާތް ހިންގޭނީ. ދެން  

އެއަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ޢަމަލުކުރަން އެއަށް ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަޞީލަތާއި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އޮނިގަނޑެއް.  

 ނުވަތަ ގަވާއިދު ތެރެއިން އޮނިގަނޑެއް ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންވަނީ. އެ އިންތިޒާމު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި  ގާނޫނީ

  ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ހަމަޖައްސައިދޭން. އޭރުން ރަށްރަށުގައި މިސާލަކަށް މި ފޮޓޯތައް ބަލާލީމަ 

މި ތޮށި ވެއްޓުނަސް އެތާ ނެތް ބަސްތާ ޖަހާފައެއް. އެ މީހުން އަތުގައި ނުވެސް    ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ

އެކަމަ ހުންނާނެ.  ނުވެސް  ވެސް  ގޮތެއް  އެޅޭނެ  ވެލި  ޖަހަން.  ބަސްތާއެއް  ކަންކަން  ކު ހުންނާނެ  ކުދިކުދި  ކަހަލަ  މި   

 ނުވަތަ ލިބޭ ޑައިރެކްޓް އެ ގެއްލުމަށްވުރެ  ކައުންސިލުތަކަށް ކޮށްދެވިފައި ހުރެއްޖިއްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ

ހިތަ އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ކުޑަކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑުތަން  އެ  ށް ވަރަށް  އެރީ 

 ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ، ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ވަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ތިކަމަށް އަލިއަޅުވާލަންވެގެން. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ރަށްތަކަށް  

އެ   ބައްދަލުވެސްކޮށްފިން  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގެއްލުންވެއްޖެކަން 

ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަދި މުއައްސަސާތަކާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފިން. ބައްދަލުކުރި ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި އެއްކަމަކީ  

ކުރެވިފަ  މެއިންޓެއިން  ސުވާލުކުރީމާ  ޑޭޓާތަކެއް  ފަހަރުގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތްކަން.  ދުވަހަކު  ހުރިހާ  މިއޮތް  އި 

ން މި ފަހަރު މި ހިނގި ކަންކަމުގައި ޑޭޓާތައް ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން ރާއްޖޭގެ  ޤީއަޅުގަނޑަށް ޔަ

މިކަމަށް ވަ ރަށްތަކެއްތޯ  ލިސްޓް އަޅުގަނޑުމެ  . ނަރަބަލްއީލަކޮން  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ހޯދަން އެބަ އަޅުގަނޑު އެދެން.  ން 

މި ކޮމިޓީގައި އޮތުން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިސާލަކަށް ފިރުޝާން އެ ދެންނެވި   ލިސްޓު  މުހިންމު އެ 

ރަށަކަ ހުރިހާ  ހުންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ މި  އައިޓެންޓިފައިވެފައި  ރަށްތައް ރެޑީކުރަން ވެސް. އެ ލިސްޓު  ށް މި  ގޮތަށް 

ނަރަބަލް ރަށްތަކަށް އައިޑެންޓިފައި ކޮށްފައި އެ ތަންތަނަށް އެމަރޖެންސީ  ލަހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެންމެ ވަ

 ސެޓަޕްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާތީވެ އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.  

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިމާވެފައި އޮތް ސްޕެސިފިކް   މަތިވެރި ކައުންސިލަށް  މި ނިންމިގޮތަކީ  މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ދެއްވުން އެދެމޭ ކިޔާފައި  އިޙާދިސާގައި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މިކަމުގައި އެޅުއްވެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަ

މައްސަލަ އޭރުން ނިމުނީތާ. އޭރަށް މަތިވެރި ކައންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނެ ސަރުކާރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން އެ  

މިހާރު ދަންނަވައިފީމޭ މިކަމުގައި އެޅުއްވެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާދެއްވާށޭ. ހަމަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި  

އް ގޮތަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދެއްވާ އެގޮތަށް  ކޮމިޓީން ދެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ވަކި އެއްޗެ

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަށް  އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވައިފީމޭ ސަރުކާރުގައި. އެކަން 

ރަށްރަ ރާއްޖޭގެ  އޮތީ  ދެން  އާދެ!  އެކަން.  ނޫންތޯ  ނިމުނީ  އެ  ރުފޮނުވާލަދެއްވާ.  ގެންދާތީ  އް ށުން  ނަގައިގެން  ގަސް 

  ކު ރާރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގަރާރުގެ ކަންތައް ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ. ދެން އެކަމަޤަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

ންވީ ގޮތެއް  ރިއަށްދާކުއި  ހެންވީމާ، މީގަހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެންފައެއް ނެތް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި. އެ

 އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މިހާރު އިއްތިފާޤުން މި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެސް ހަމަ މި  

މައްސަލައެއް  ކޮމި އިތުރު  މައްސަލައިގެ  މި  ދެން  ބޭފުޅެއް.  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް    އަނެއްކާޓީގައި  އަޅުގަނޑަށް 

ފޮނުވާފަ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއް އަޅުގަނޑަށް  މި ނިސްބަތްވަނީ    އޭނަ އެބައިން. އެކަމަކު    އިއަޅުގަނޑުގެ  ރަށް  އެ 

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ދާއިރާއަށް. ދެން  ފޮނުވާފަ.  ގެމަނަފުށީ  އޮތީ  މައްސަލަ  އެ  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރަށް  އެ  ދެން   އެނގޭ 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ލިބުނީމަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. މިހާރު ކޮނޑޭ، ކޮނޑޭއަކީ ބިން ބޮޑު  

ހުރި ބޮޑެތި  އި އް އަހަރުތަކެއް ވެފަބޯ ޖަންގައްޔެއް އަދި ދުވަސްވީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެއް ދިގު އެތައް ގިނަ އެތަ   ،ޖަންގަލީ

ބިޔަ ގަސްތައް ހުރި ރަށެއް. މިހިރީ ކޮނޑޭއަށް މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި ފޮޓޯތަކެއް ފޮނުވާފަ. ހަމަ މި ކޫއްޑޫއަށް  

ލިބުނީ.  މި  ވިއްކަންވެގެން ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ބައިވަރު ގަސްތައް ކަނޑަމުންދާ ވާހަކަ ޝަކުވާއެއް އަޅުގަނޑަށް    ދަރު

މު ވަރުގަދަ ބޮޑެތި ގަސް، މިސާލަކަށް ފުނަ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް  ންފޮޓޯތައް އެބަހުރި. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި މިއީ ވަރަށް މުހި

ކި ރަސްމީ ބަހުރުވައިން ދެން  މަދޮޓިނޭނގެ  ކިޔަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ  .ޔާ ނަމެއް. އެއީ  ، ދެން 

އެބަހުންނޭ އެ  ޤީޔަ ހަމަ  ރަނގަޅީ  ހިތަށްއެރީ ހަމަ  ހުވަދޫވީމަ އަޅުގަނޑު  މެޖޯރިޓީއަކީ  ކޮމިޓީގެ  މި  އެހެން  ންނުވާތީވެ 

އެބައިން.    އި ދާ ޝަކުވާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަ، މި ގޮއްސަ ބޮޑެތި ބިޔަ ގަސްތައް ކަނޑަމުންވާހަކަދައްކާލަން. އެހެންވީމާ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އޮތީ އެ މައްސަލަ އެ    ށް، ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަޤީއަޅުގަނޑަށް ޔަ

 ، މިކަން ކޮންމެވެސް ކޮޅެއްގައި އެބަޖެހޭ ޖައްސާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ލިބިފަ. އެހެންވީމާ

 



  

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މީދުކޮށްގެން މި ތިބީ މި މީގެ އަޕްޑޭޓެއް ވެސް ލިބޭނެ  އްއަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ ކެތްމަދުވެފަ. މިއަދު ވެސް ވަރަށް އު

ގަހެއް ކަނޑާނެ    ކަމަށް. ތި މައްސަލަ މި އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. އަޅުގަނޑުމެން މީތި ލަސްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އިތުރު މަދޮށި

އެހެން މެންބަރުންގެ މި  ވީމާދުވަހެއް.  މި ކަންބޮޑުވުން، އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  އިދާރީމޭޒުން  ، ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ދެން 

ވެސް ދަންނަވައިދެއްވާ މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް    ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އަނެއްކާ  ،ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަން އެ ކޮމިޓީގެ

ހަމަ   އިނިންމާފަ މިއީ  ބޭނުމޭ.  ފޮނުވަން  އެހެންވީމާ  ތަޅުމަށް  ބޮޑުވެއްޖެ.  ވަރަށް  މައްސަލަ  ރުއްގަސް  ދަރުގެ  މިއީ   ،

ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް ނެތް  ؟ ރާރުގައި އެބައޮތްތޯ އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ކޮމެންޓެއްޤަ ގެންދިއުމުގެ  

ރާރާ އެއްގޮތަށް ކޮމެންޓެއް  ޤަ ށަހެޅި ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ހު

 އެ އަނބުރާ ތަޅުމަށް ފޮނުވާލަން ކަމަށް. އެ ނުނިމި އޮންނަ މައްސަލައެއް ދެން މިއީ. އި ނެތް ކަމަށް ބަލާފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

ޑިވެލޮޕްކުރަން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ރަށްތައް އެބަ ހިއްކާ. ދެން ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ އަސްލު ރާއްޖޭގެ މިހާރު  

މިހާރު ގެންދިއުން ހަރުކަށިކަމުން    އިނަގާފަ   .ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް ރުއްތައް އެބަނަގާ

،  އެހެންވީމާ ؛. ނުގެންދެވޭތީ. މިހާރު ގެންދިއުމަށްއުކާލަނީ ނޫނީ ދަރަށް ބޭނުންކުރަނީ  އިއެ ރުއްތައް ހަމަ ކަނޑާ ކުދިކޮށްފަ

އަސްލު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް ރަށްރަށުން ރުއްތައް ބިން ސާފުކުރަން ނަގަން އެބަޖެހޭ. މި ރުއްތައް އެހެން  

މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑު    އިރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށް އޮތް ހުރަސްތައް ބޮޑުކަމުން މިހާރު ގެންދެވޭ ގޮތް ގިނަފަހަރަށް ނުވެފަ

ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާ    އި ބޫލުކުރާ ގޮތުންވެއްޖެއްޔާމުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިއްކަން ސަރުކާރުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފަޤަ

  އި ކޮށާ  ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދު ހަދަންވީ އެ ރުއްތައް ދަރަށްޞަލޮޕްމަންޓަށް އެ ނެގޭ ރުއްތައް ޚާއް ކަމުގައިވާނަމަ ޑިވަ

އެއްލާލުމުގެ ބަދަލުގައި މި ރަށްތަކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ  

 ކޮމެންޓަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަގުމަތީގަ  މިހާރު ނިމުމުގެ  ގަވާއިދެއް  ތީގެ  ނިމިފަ  އިވެސް  އެހެންވީމާ  އިނޫނީ  ފެނޭ  އޮންނަންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑަށް   ،

އެ  ންއާއި އެންވަޔަރަ  އީ.ޕީ.އޭ މި  މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮށްލަން  ވާހަކަދައްކާލަން. ކޮމިޓީގެ  ޤަ މަންޓް  ރާރާ ބެހޭގޮތުން 

ކަ  .އެޖެންޑާގެ ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަވަރު މިވީ އޮތީ  ހަމައެކަނި ދަރު، ދަރު ކޮމިޓީގެ  އެކަނި  ން 

އެހެން  އެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ.  ނިންމާލެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަމެއް  ކޮމިޓީ  ހުރިހާ  އަނެއްހެން   ،

 ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާބުން މި ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

____________________ 



  

 

 

 

 

 

 

 




